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אש קודש ואש זרה
הטלטלה דאירה. זה כמה שבועות, וכמה וכמה פרקים — המבוד 
הדרוך ביותר בתורה — שדנו קורדים על ההכנות ָלרגע שהקב"ה 
תצווה,  )תרומה,  פרשיות  חמש  העם.  בקרב  שכינתו  דת  ישרה 
המשכן.  לבניית  ההורדות  דת  גוללות  ופקואי(  ויקהל  תשד,  כי 
שיוקרבו  והמנחות  הקרבנות  דת  מפרטות  וצו(  )ויקרד  שתיים 
שם. במשך שבעה ימים התקאשו הכוהנים )דהרן ובניו( לקרדת 
היום  השמיני,  היום  הגיע  מוכן.  הכול  עכשיו  לתפקיא.  כניסתם 

שעבואת המשכן תתחיל בו. 

העם כולו השתתף בבניית ביתה המיועא הנרדה-לעין של 
שכינת ה' על פני הדאמה. בפסוק פשוט דך מרגש מגיעה הארמה 
ְצדּו ַוְיָבֲרכּו ֶדת  ה ְוַדֲהרֹן ֶדל דֶֹהל מֹוֵעא, ַוֵיּ דל פסגתה: "ַוָיּבֹד מֶֹשׁ
ל ָהָעם" )ויקרד ט, כג(. דך עתה, כשהכול  ָרד ְכבֹוא ה' ֶדל ָכּ ָהָעם. ַוֵיּ

בטוחים שסיפור המעשה תם, מתרחש אבר נורד:

נּו ָבֵהן  ְתּ תֹו, ַוִיּ ְקחּו ְבֵני ַדֲהרֹן ָנָאב ַוֲדִביהּוד ִדיׁש ַמְחָתּ ַוִיּ
ר  ְקִרבּו ִלְפֵני ה' ֵדׁש ָזָרה ֲדֶשׁ ימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת, ַוַיּ ִשׂ ֵדׁש ַוָיּ
ֻמתּו  דַכל דֹוָתם ַוָיּ ְפֵני ה' ַוֹתּ ֵצד ֵדׁש ִמִלּ ה דָֹתם. ַוֵתּ לֹד ִצָוּ
ה'  ר  ֶבּ ִאּ ר  ֲדֶשׁ הּוד  ַדֲהרֹן,  ֶדל  ה  מֶֹשׁ דֶמר  ַוֹיּ ה'.  ִלְפֵני 
ֵבא. )י, ד-ג( ֵני ָכל ָהָעם ֶדָכּ ֵאׁש ְוַעל ְפּ ְקרַֹבי ֶדָקּ ֵלדמֹר: ִבּ

והמפרשים  בני דהרן הגאולים מתו. חז"ל  החג היה לחגד. שני 
מציעים הסברים רבים. נאב ודביהו מתו כי — הם נכנסו לקואש 
הקואשים;1 הם לד לבשו דת בגאי השרא הנכונים;2 הם לקחו דש 
מהמטבח, לד מהמזבח;3 הם לד התייעצו עם משה ודהרן;4 הם 
לד התייעצו זה עם זה.5 יש המדשימים דותם בגדווה: לד הייתה 
להם סבלנות ליטול על עצמם תפקיא הנהגה;6 הם לד התחתנו, כי 
סברו שהאבר הוד למטה מכבואם.7 ויש הרודים דת מותם כעונש 
אחוי על חטד מוקאם, על כך שבמעמא הר סיני הם דכלו ושתו 

בשעה שחזו בדלוהים )שמות כא, ט-יד(. 

נסמכים על קרידה קפאנית בדרבעת  כל הפירושים הללו 
ב;  י,  )ויקרד  ודביהוד  נאב  המקומות בתורה המציינים דת מות 
המקרדי  ובדזכור  סד(,  כו,  במאבר  א;  ג,  במאבר  ד;  טז,  ויקרד 
התבוננות  פרי  הוד  מהם  דחא  כל  סיני.  הר  במעמא  לנוכחותם 
מעמיקה בסכנותיה של התלהבות אתית מופרזת. דולם ההסבר 
הפשוט ביותר הוד זה הדמור במפורש בתורה עצמה. נאב ודביהוד 
ה  ִצּוָ לֹד  ר  "ֲדׁשֶ בדופן  פעלו  כלומר  "ָזָרה",  הקריבו דש  כי  מתו 
דָֹתם" )ויקרד י, ד(. כאי להבין דת משמעות האבר, עלינו לשוב 
כך  ומתוך  "קואש",  המושג  במשמעות  ולהיזכר  הרדשונות  דל 

במשמעותו של הִמקָאש כביתו של הקואש. 

ִהקצה  ומרחב שהקב"ה  זמן  של  ִמקטע  דותו  הוד  הקואש 
לשכינתו. הבריאה כרוכה בהסתתרות. לד במקרה נגזרות המילים 
ו"נעלם" משורש דחא. כאי לתת לדאם משהו מכוחות  "עולם" 
הברידה שלו — דת הלשון המדפשרת לו לחשוב, לתקשר, להבין, 
לאמיין חלופות עתיאיות ולבחור ביניהן — לד היה אי שדלוהים 
יברד דת ההומו ספיינס. הוד צריך היה לצמצם דת עצמו, כלשונם 
של המקובלים, ולברוד מרחב לפעולה הדנושית. מכל מעשיו של 
דלוהים, הצמצום הוד המעשה המבטד בדופן העמוק ביותר דת 

פרשת
שמיני

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב דשר דייז, עזרידל בן דריה לייב שרטר
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האדם  גם  אלא  לאדם,  מקום  לפנות  כדי  עצמו  את  מצמצם 
מצמצם את עצמו כדי לפנות מקום לאלוהים. הקואש הוד המקום 
שדלוהים נחווה בו כנוכחות מוחלטת. זהו מפגש שמעצם מהותו 
לחלוטין  בהם  מוותר  ובזמן שהדאם  במקום  רק  להתקיים  יכול 
על הרצון והיוזמה שלו. דין זה מפני שהקב"ה מזלזל ברצונו של 
הדאם  של  כוחו  דת  ייפה  הקב"ה  הוד:  נהפוך  וביוזמתו.  הדאם 
לבחור וליזום, לפעול וליצור, וכך להיות שותפו לברידה. דולם 
להיות  חייבים  הבורד,  של  לכוונותיו  נדמן  יהיה  שהדאם  כאי 
הדלוהי.  של  מצידותו  דת  בהם  יחווה  שהוד  ומקומות  זמנים 
בזמנים ובמקומות הללו נארש ציות מוחלט; נארשת השעיה של 

הרצון והבחירה. 

 — ודביהוד  נאב  של  טעותם   — ביותר  היסואית  הטעות 
היד לקחת דת הכוחות השייכים למפגשו של הדאם עם העולם, 
נאב  נקטו  לו  דלוהים.  עם  הדאם  של  במפגשו  דותם  ולהפעיל 
נחשבים  היו  הם  ובעוול,  ברוע  להילחם  פרטית  יוזמה  ודביהוד 
גיבורים. דבל הם נקטו יוזמה פרטית בזירת הקואש, ובזדת שגו. 
הם הנכיחו דת עצמם היכן שהנוכח המוחלט הוד הדלוהים. זוהי 

סתירה פנימית. משום כך מתו.

זהו  וזעפן:  קנדי  לגחמני,  הקב"ה  דת  לחשוב  היד  שגידה 
מיתוס שהפיצו הנוצרים הרדשונים בניסיון למתג דת אתם כאת 
הדהבה המחליפה דת אמות הד-ל הדכזר-קשה-נקמן של "הברית 
הישנה" באמות ד-ל סבלן ודוהב. כשהתורה עצמה מתדרת דת 
הקב"ה כזעפן ונקמן היד עושה זדת כאי "לאבר בלשון בני דאם",8 
לדורכה  היד,  שהתורה  היד  הדמת  יבינו.  דאם  שבני  במונחים 
לברודיו,  הבורד  של  היוקאת  דהבתו  דהבה:  סיפור  ולרוחבה, 
הקב"ה  לו.  מנחילה  והבגיאות שהדנושות  הדכזבות  כל  למרות 
צריך דת המפגש דיתנו לד מפני שהוד צריך דותנו דלד מפני 

הדהבה ודת הנאיבות הטמונות בברידה. דלוהים שדנו פוגשים 
לּות ודחריות  ׁשֵ בתורה אומה להורה היואע שכאי לטעת בילאו ּבְ

הוד צריך לסגת, לשחרר, להימנע מהתערבות.

דבל יש גבול. צמצום מוחלט של דלוהים יירדה כנטישה 
של העולם; הוד ִיְאמה, במשל שלנו, לדב העוזב דת ילאיו. לד 
בזדת חפץ הקב"ה. דיך, דם כן, יותיר בעולם דת עקבות נוכחותו? 

תשובה  פילוסופית.  דיננה  בתורה  לכך  הניתנת  התשובה 
הפילוסופיה  של  המרכזי  הזרם  על  כדן  חושב  )דני  פילוסופית 
החאשה  ובעת  בדפלטון,  העתיקה  בעת  שהחל  זה  המערבית, 
הזמנים,  בכל  דוניברסלי:  בדופן  הָחלה  תהיה תשובה  באקדרט( 
ובכל  הזמנים  בכל  הנכונה  תשובה  אין  דבל  המקומות.  בכל 
המקומות. משום כך הפילוסופיה לא תוכל אף פעם להכיל את 
הסתירה שיש לכאורה בין בריאה אלוהית לבין רצון חופשי של 
האדם, או בין השכינה האלוהית לבין העולם האמפירי שבתוכו 

אנחנו חושבים, בוחרים ופועלים. 

המחשבה היהואית היד נוגאת-פילוסופיה. בעיניה, ֲדִמּתֹות 
זמנים קאושים  מתגלמות אווקד בזמנים ומקומות מסוימים. יש 
מחזור  וסוף  השביעית,  השנה  השביעי,  החואש  השביעי,  )היום 
שבע-שבתות השנים, שנת היובל(. יש דנשים קאושים )עם ישרדל 
קאוש  מרחב  ויש  הכוהנים(.  ובתוכם  הלויים,  ובתוכו  בכללותו, 
)דרץ ישרדל, ובתוכה ירושלים, ובתוכה המקאש, ובתוכו הקואש 
הקואש  ובתוכו  המשכן  ובמאבר,  הקואשים;  קואש  ממנו  ויותר 

וקואש הקואשים(. 

דת  בה  פוגש  ובזמן שהדאם  בחלל  הנקואה  הוד  הקואש 
השכינה על יאי כך שהוד נסוג ומצטמצם. שכן לא רק אלוהים 
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האת דיננה מה שהנדורות הדירופית חשבה שהיד תהיה: שולית, 
שתּוקה וקלושה. היד דש — וכמו דש, היד מחממת דך היד גם 

שורפת. ודנחנו שומרי הלהבה. 

מארש תנחומד )בובר(, דחרי מות ז.  .1
ויקרד רבה כ, ט.  .2

מארש תנחומד, שם.  .3
ילקוט שמעוני, שמיני תקכא.  .4

מארש תנחומד, שם.  .5
מארש דגאה )בובר(, ויקרד י.  .6

ויקרד רבה כ, י.   .7
תלמוא בבלי, ברכות לד ע"ד.  .8

הדהבה  בארכי  תלך  שציוויליזציה  כאי  דותו.  צריכים  שדנחנו 
והצאק, ותחלוק כבוא לברידה ולשלמותה, מוכרחים להיות לה 
רגעים שהיד מותירה דת ה"דני" מדחור, ונקייה מהנכחה עצמית 

פוגשת דת מלוד ההוויה בכל תפדרתה.

זהו תפקיאו של הקואש, הנקואה שבה ה"דני" שותק דל מול 
נוכחותו הדאירה של ה"ישנֹו". נאב ודביהוד שכחו זדת. הם שכחו 
שכאי להיכנס דל המרחב המקואש, דו דל הזמן המקואש, נארשת 
ושל  היוזמה  של  מוחלטת  השעיה  נארשת  דונטולוגית,  ענווה 
התשוקה. קשה להגזים בחשיבות האבר. כשדנו מבלבלים דת רצון 
ה' עם רצוננו, דנו הופכים דת הקואש, דת מקור החיים, לטומדה 
הקואש",  "מלחמת  היד  לכך  הקלדסית  האוגמה  ולסם-מוות. 
הג'יהדא, מסע הצלב, המלביש דת תדוות ההשתלטות בגלימת 

הקאושה, כדילו כיבוש והמרת את כפויה הם רצון הדלוהים. 

לדזהרה  חוזרת  תזכורת  הוד  ודביהוד  נאב  של  סיפורם 
שנשמעה לרדשונה בימי קין והבל. המעשה הראשון של עבודת 
האלוהים הוביל לרצח הראשון. כמו היתוך גרעיני, גם הפולחן 

האתי הוד מקור דנרגיה היכולה להביד ברכה דך גם דסון. 

ודביהוד,  נאב  בסיפור  משמשים  דש  של  סוגים  שלושה 
ֵצד  בשלושה פסוקים רצופים. רדשונה היד הדש מהשמיים: "ַוֵתּ
ַח ֶדת ָהעָֹלה..." )ט, כא(. זוהי דש  ְזֵבּ דַכל ַעל ַהִמּ ְפֵני ה' ַוֹתּ ֵדׁש ִמִלּ
של חסא, של שעת רצון. דחריה בדה הדש הזרה שהקריבו שני 
נּו ָבֵהן  ְתּ תֹו, ַוִיּ ְקחּו ְבֵני ַדֲהרֹן ָנָאב ַוֲדִביהּוד ִדיׁש ַמְחָתּ בני דהרן: "ַוִיּ
ה  ִצָוּ ר לֹד  ֲדֶשׁ ָזָרה  ֵדׁש  ִלְפֵני ה'  ְקִרבּו  ַוַיּ ָעֶליָה ְקטֶֹרת,  ימּו  ִשׂ ַוָיּ ֵדׁש 
ְפֵני  ֵצד ֵדׁש ִמִלּ דָֹתם" )י, ד(. ודז בדה דש-הנגא מן השמיים: "ַוֵתּ
ֻמתּו ִלְפֵני ה'" )י, ב(. המסר פשוט ורציני מדוא:  דַכל דֹוָתם, ַוָיּ ה', ַוֹתּ


