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הוא אהרן ומשה
אפרשת שאות עד סוף התורה, בכל הפרשיות שבחואשים שאות, 
ויקר , באדבר ודברים, אופיע שאו של אשה. רק אפרשה  חת הו  
נעדר: פרשתנו, פרשת תצווה. אשה הגיבור, האנהיג, האשחרר, 
הקלעים.  א חורי  הבאה  ל  אן  לפרשה  חת  עובר  האחוקק, 
הזרקור עובר  ל  חיו  הרן, שבדרך כלל הו  זה הנאצ  ברקע. 
לכ ורה, עניין טכני: כאעט כל הפרשה כולה אוקדשת לתפקיד 
שאשה לא איל : תפקידו של הכוהן בכלל, והכוהן הגדול בפרט. 
ובכל ז ת, הציוויים בפרשה הזו נ ארים לאשה — והיעדרות שאו 

 וארת דרשני. 

האפרשים  הזו?  להיעלאות  עקרונית  אשאעות  יש  ה ם 
בעל  שהציע  שתיים  אתוך  וכאה  פשרויות.  חת  כאה  הציעו 
זו  תכונה  קושרת   ,)1340–1270( בן  שר  יעקב  רבי  הטורים, 
של פרשת תצווה עם א ורע אר שית יאי אנהיגותו של אשה: 
ושוב  ת  שוב  שם  ביט   אשה  כזכור,  הבוער.  בסנה  ההתגלות 
חששו אפני האשיאה שה' הטיל עליו, להוצי   ת העם אאצרים. 

ָלח". ובתגובה —  ְשׁ ַיד ִתּ ַלח ָנ  ְבּ י ֲ -דָֹני, ְשׁ לבסוף  אר, "ִבּ

ִוי,  ַהֵלּ ָ ִחיָך  ַ ֲהרֹן  "ֲהלֹ   ַוֹיּ ֶאר,  ה  אֶֹשׁ ְבּ ה'  ַ ף  ַחר  ַוִיּ
ה הּו  יֵֹצ  ִלְקָר ֶתָך,  ר הּו , ְוַגם ִהֵנּ ר ְיַדֵבּ י ַדֵבּ י ִכּ ָיַדְעִתּ

ָבִרים  ַהְדּ ֶ ת  ְאָתּ  ְוַשׂ ֵ ָליו  ְרָתּ  ְוִדַבּ ִלּבֹו.  ְבּ ַאח  ְוָשׂ ְוָרֲ ָך 
ֶ ְתֶכם  ְוהֹוֵריִתי  יהּו  ִפּ ְוִעם  יָך  ִפּ ִעם  ֶ ְהֶיה  ְוָ נִֹכי  ִפיו,  ְבּ

ֲעׂשּון". )שאות ד, יג-טו( ר ַתּ ֵ ת ֲ ֶשׁ

אאשה  כ ן  הועבר  הדובר-בפועל  תפקיד  רק  ל   חז"ל,  פי  על 
ל הרן. גם כתר הכהונה שהיה איועד לו נלקח אאנו כעונש על 
לתחילת  בפירושו  אציע  הטורים  בעל  ז ת,  ל ור  כ ן.  היסוסו 
נפשו":  עגאת  "אפני  אהפרשה  נעדר  אשה  של  פרשתנו ששאו 
כדי של  יצטער אדי כ שר אדברים על התפקיד שהו  הפסיד. 

 בל  פשר שיש פה גם אסר עקרוני יותר, ל  רק לאשה. 
כבר עאדנו בשיחותינו על כך ש חד הנוש ים החוזרים ונשנים 
בספר בר שית הו  יריבות ה חים.  רבעה סיפורי יריבות  חים 
אסופרים בו, ב ריכות גדלה והולכת: קין והבל, יצחק וישאע ל, 
והדבר  אגאה,  אבט   הסיפורים  סדר  ו ָחיו.  יוסף  ועשו,  יעקב 
ניכר באיוחד בסופים שלהם. סיפור קין והבל נגאר ברצח  ח. 
לבסוף  עואדים  אזה,  זה  ורחקו  נפרדו  כי  וישאע ל,  ף  יצחק 
פי חז"ל הם התפייסו. הכתוב  ינו  ביחד על קבר  ביהם. על 
ועשו  יעקב  השיטין.1  בין  לכך  רואז  באפורש  בל  ז ת   ואר 
נפגשים, אתחבקים והולכים  יש לדרכו. יוסף ו חיו איישרים 
ואספק להם  לו  סולח להם על  שר עשו  ויוסף   ת ההדורים, 

 וכל, קרקע והגנה. 

—  חת  חשוב.  חווה  דבר  כך  אלאדנו  בר שית  ספר 
פשוט  דבר  —  יננה  הצרפתית  האהפכה  של  הסיסאה  אאילות 
ותרעואת.  בל  תחרות  אתח,  בין  חים  שוררים  תכופות  וקל. 
ל ט ל ט ובהדרגה יכולים  חים ללאוד שיש דרך  חרת. בהבנה 

הזו נחתם ספר בר שית.

תצווהפרשת

לעילוי נשאת: פינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי ל בן  ריה לייב שרטר
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צורת-לשון  ראז של  הו   ו הרן  בין אשה  הביטוי השני לחיבה 
תאוהה, הנאצ  ברשיאת היוחסין של שבט לוי שבתחילת פרשת 

ו ר : 

ֶ ת  לֹו  ֶלד  ַוֵתּ ה  ְלִ ָשּׁ לֹו  ָדתֹו  ֹדּ יֹוֶכֶבד  ֶ ת  ַעְאָרם  ח  ַקּ ַוִיּ
ה...  ַ ֲהרֹן ְוֶ ת אֶֹשׁ

ֵני  ר ָ ַאר ה' ָלֶהם, "הֹוִצי ּו ֶ ת ְבּ ה ֲ ֶשׁ הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹשׁ
ָרֵ ל ֵאֶ ֶרץ ִאְצַרִים ַעל ִצְב ָֹתם".  ִיְשׂ

ֵני  ְבּ ְרעֹה ֶאֶלְך ִאְצַרִים ְלהֹוִצי  ֶ ת  ַפּ ִרים ֶ ל  ֵהם ַהְאַדְבּ
ה ְוַאֲהרֹן. )שאות ו, כ; כו-כז( ְצָרִים, הּוא מֶֹשׁ ָרֵ ל ִאִאּ ִיְשׂ

שיאו לב לאוזרויות. ר שית, ההקפדה לציין שוב ושוב שאדובר 
ב ותם אשה ו הרן; שנית, שינוי הסדר בשתי ההדגשות הללו: 
"הו   הרן ואשה" כ שר אסופר על ההתגלות שעיקרה הייתה 
ו ז,  ישר ל אאצרים —  בני  להוצי   ת  ה'  ליו  ְדבר  לאשה, 
בסדר הפוך, "הו  אשה ו הרן", דווק  כשנזכר האעשה ש הרן 
הו  עושהו העיקרי, הדיבור  ל פרעה. האוזרות השלישית הי  
כאובן זו הדקדוקית: אדוע,  ף כי אדובר באפורש בשני  נשים, 
ו ף כי הפסוק נוקט כאצופה לשון רבים באילים "להם" ו"הם", 
הביטויים "הו  אשה ו הרן" ו"הו   הרן ואשה" נ ארים בלשון 

יחיד. 

כל שלוש האוזרויות הללו פועלות באגאה  חת: להדגיש כי 
אשה ו הרן כאוהם כ יש  חד. שוב ושוב אצביעים עליהם ביחד; 
שוב ושוב בלשון יחיד אפתיעה; ובשינוי סדר, ל ֹות כי ל  היה 
ביניהם ִאדרג: פעם שאו של  הרן אופיע ר שון, פעם שאו של 

 ך סוף ספר בר שית  יננו סוף הסיפור. יש סיבוב חאישי: 
היחסים בין אשה ו הרן. כ ן, לר שונה,  ין שום ראז ליריבות 
של  הדיבור  בתקרית   — בהאשך  אתפתח  אאנה  )אשהו   חים 
 הרן וארים על  שת אשה, בסוף פרשת בהעלותך —  ך האתח 
שוכך באהירות בזכות ענוותנותו של אשה(. אשה ו הרן פועלים 
בצוות  אההתחלה, כבר אהתייצבותם הר שונה אול פרעה. יחד 
עושים  הם  יחד  העם,  אדברים  ל  הם  יחד  ל ראון,  ב ים  הם 
 ותות ואופתים. גם באדבר הם חולקים יחדיו בהנהגה. לר שונה 
בתורה  חים אתפקדים כצוות — עם כישורים שונים, כישרונות 
זה  כאשליאים  בלי  יבה  ל   שונים,  בל  תפקידים  שונים, 

 ת זה.

התורה נותנת לצוות  הזה שני ביטויים א לפים. הר שון 
"ֹיֵצ   ש הרן  לאשה  ה'  ואר  לעיל.  שציטטנו  בקטע  נאצ  
אאפגשי  זה  אפגש  שונה  כאה  ִלּבֹו".  ְבּ ַאח  ְוָשׂ ְוָרֲ ָך  ִלְקָר ֶתָך, 
ה חים רוויי האתח שהורגלנו בהם בספר בר שית.  ין זה אובן 
א ליו ש הרן  אור לשאוח בלבו לאר ה אשה. ה חים הללו 
ל  גדלו ביחד. אשה גדל ב ראון פרעה ו הרן בבית ההורים. 
והסבל. אשה, שחשש לחייו  יחד  ת השעבוד  חוו  הם  ף ל  
 חרי שהרג נוגש אצרי, ברח לאדיין. ונוסף על כל ז ת, אשה 
האשיאה  כי  על  להתרעם  היה  עשוי  ו הרן  הצעיר,  ה ח  היה 
להוצי   ת בני ישר ל א רץ אצרים ניתנה ל חיו ול  לו. עד 
כי  לחשוב  עשוי  שהבכור  דבר-אה  לקח  צעיר  כ שר  ח  כה, 
הו  בעליו הטבעי, נוצרו קנ ה ועוינות. ל  כן הפעם. ה'  אר 

ש הרן ישאח, וכך גם קרה: 

ֶלְך  ָרה". ַוֵיּ ְדָבּ ה ַהִאּ ַוֹיּ ֶאר ה' ֶ ל ַ ֲהרֹן, "ֵלְך ִלְקַר ת אֶֹשׁ
ק לֹו. )שאות ד, כז( ַשּׁ ַהר ָהֱ -לִֹהים ַוִיּ הּו ְבּ ֵשׁ ְפְגּ ַוִיּ
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בהצלחת  חיו  קינ   ל   ש הרן  העובדה  כן,  כי  הנה 
הי -הי  שעשתה  ותו  גדולתו,  על  בלבו  הצעיר,  ל  שאח 
לנו אידה כנגד אידה:  הרן פינה  גדול. הרי  כוהן  ר וי לשאש 
אקום ל חיו הצעיר והותיר לו  ת ההנהגה — והתורה גואלת לו, 
ואפנה לו אקום אשלו.  הרן הו  גיבורה הבלעדי של הפרשה; 
 לפרשה  חת, אשה אפנה לו  ת הבאה ו ינו אטיל עליו  ת צלו 

הגדול. 

"האכבד  ת   — וענה  זוא   בן  ש ל  אכובד?"  " יזהו 
אשה  נצטווה  כן  על  הצעיר.  כיבד  ת  חיו  הבריות".5  הרן 
קֶֹדׁש  ִבְגֵדי  יָת  "ְוָעׂשִ בפרשת השבוע — בלי להזכיר  ת שאו — 
ְלַ ֲהרֹן ָ ִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָ ֶרת" )שאות כח, ב(. גם ביאינו, הכוהן 
זוכה לכבוד להיקר  ר שון לעלות לתורה —  ותה תורה שאשה, 

 חיו הצעיר של  הרן  בי הכוהנים, נתן לעם ישר ל.

סיפורם של  הרן ואשה, החוליה החאישית בשרשרת סיפורי 
סוף  ל  סוף  אגיעה  ה חווה  שבו  האקום  הו   בתורה,  ה חים 
רום פסגתה. זוהי בווד י כוונתו של אזאור תהלים קלג, האציין 

באפורש  ת  הרן ו ת בגדי הקודש שלו: 

ֲעלֹות ְלָדִוד,  יר ַהַאּ ִשׁ
ם ָיַחד.  ֶבת ַ ִחים ַגּ ִעים ֶשׁ ה ַאה ּטֹוב ּוַאה ָנּ ִהֵנּ

ָקן  ֶאן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹ ׁש, יֵֹרד ַעל ַהָזּ ֶשּׁ ַכּ
י ִאּדֹוָתיו.  ֵרד ַעל ִפּ ֹיּ ְזַקן ַ ֲהרֹן ֶשׁ

ֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון —  ֹיּ ַטל ֶחְראֹון ֶשׁ ְכּ
ים ַעד ָהעֹוָלם. ָרָכה, ַחִיּ ה ה' ֶ ת ַהְבּ ם ִצָוּ י ָשׁ ִכּ

בישר ל  הבשילה  לאשה,  חלק  שהו   ולכבוד  ל הרן,  הודות 
ה חווה — וטוב ונעים הו  שבת  חים גם יחד, אעתה ועד העולם. 

5

אשה. חז"ל התייחסו לכך באדרש נפל  על הפסוק "ֶחֶסד ֶוֱ ֶאת 
קּו" )תהלים פה, י (:  לֹום ָנׁשָ ׁשּו ֶצֶדק ְוׁשָ ִנְפּגָ

חסד — זה  הרן... 
 את — זה אשה... 
צדק — זה אשה... 

שלום — זה  הרן...2 

האדרש אבי  פסוק סאך לכל זיהוי,  ך הרשיתי לעצאי לוותר 
עליהם: הזיהוי ישכנע איד  ת כל אי שאכיר  ת דאויותיהם של 
השניים. אשה ו הרן היו שונים זה אזה ב ופי, באזג ובתפקיד. 
יהיה  ל   בלי  את,  שלום.  ו הרן  יש  היה  יש  את,  אשה 
לעם חזון.  בל בלי שלום פניאי, ל  יהיה לחזון עם. הם איל ו 
פעלו  הם  יצירתי.  אתח  אתוך  האתקייאים  אשליאים,  תפקידים 
בצוות , וכל  חד אהם כיבד  ת כישרונותיו האיוחדים של  חיו. 
על  אתהלים  הפסוק  ודורש  ת  אוסיף  שציטטנו  האדרש  ו כן, 
ֶלְך  "ַוֵיּ קודם,  ואשה שציטטנו  בין  הרן  והנשיקה  פסוק האפגש 

ק לֹו":  ַשּׁ ַהר ָהֱ -לִֹהים ַוִיּ הּו ְבּ ֵשׁ ְפְגּ ַוִיּ

הּו". ׁשֵ ְפּגְ ֶלְך ַוּיִ ׁשּו" — "ַוּיֵ "ֶחֶסד ֶוֱ ֶאת ִנְפּגָ
ק לֹו".3 ַ ּשׁ קּו" — "ַוּיִ לֹום ָנׁשָ "ֶצֶדק ְוׁשָ

חסד  בין  אפגש  הו   ה לוהים  בהר  ו הרן  אשה  של  אפגשם 
ו את; נשיקת  הרן לאשה — נשיקת השלום לצדק. אדרש נוסף 
אשלים  ת התאונה, ואקשר בין אפגש אשה ו הרן לבין החושן 
שעל לב הכוהן הגדול, שהאצווה לעשותו אופיעה בפרשתנו: ... 
ִלּבֹו" —  אר רבי שאעון בר רבי יוסי: הלב ששאח  ַאח ּבְ "ְוָרֲ ָך ְוׂשָ
בגדולת  חיו ילבש  ורים ותואים, שנ אר "ְוָהיּו ַעל ֵלב ַ ֲהרֹן" 

)שאות כח, ל(.4
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