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אחים: דרמה בחמש מערכות
ש ו של  שה  ופי: ביל הפרשות בחו שיר ש ות, ויקרת וב  בר. 
רק  פרשה תחת ברצף הזה הות נ: רע פרשתנו.  שה רבנו, ג ול 
הנביתיר ו שחרר התו ה, יור   הב ה לפרשה תחת. ה וק  :ובר 
ִ ְשֶנה  י :ין  ברק:,  לפ: יר  נ צת  תחריר  לתהרן שב קו ות 
רובה  וק ש  הול יר תת פרשתנו, שרוב  חילופיר תלה  ל שה. 
לתפקי  ש שה לת  ילת, לב   תקופה קצרהע יוהן בילל ויוהן 
ג ול בפרט. ל ורשת היהונה  קור חשוב ביה ות. תך התר בפרשה 
ה ת ק ת בה חייב ש ו של  שה להי:לר לג רי? והרי בפרשות 
בספר ויקרת, ש:ניינן תף הות :בו ת היוהניר,  שה נזיר ת י . 

ש ת יש  ש :ות נוספת להי: רו של  שה  פרשתנו? 

ה פרשיר הצי:ו  גוון תשובות ליך.1 תחת  הן  תבססת 
תלוהיר  :ר  של  שהע  פגשו  :ל  תור:  רתשית  נהיגותו 
בסנה הבו:ר.  שה הבי: שר שוב ושוב היסוס ליטול :ל :צ ו 
ַלח ָנת  תת השליחות להוצית תת ה:ר   צריר. בסוף ביקש, "ׁשְ
ָלח", ילו ר שלח  ישהו תחר. זהו, יבייול, היסוס תח   ׁשְ ַי  ּתִ ּבְ

יותר   יע 

ִוי,  ַהֵלּ ָתִחיָך  ַתֲהרֹן  "ֲהלֹת  תֶ ר,  ַוֹיּ ה  ְבּ ֶֹשׁ ה'  ַתף  ַחר  ַוִיּ
ה הּות יֵֹצת ִלְקָרתֶתָך  ר הּות, ְוַגר ִהֵנּ ר ְיַ ֵבּ י ַ ֵבּ י ִיּ ָיַ ְ:ִתּ
ָבִריר  ַהְ ּ ֶתת  ְ ָתּ  ְוַשׂ ֵתָליו  ְרָתּ  ְוִ ַבּ ִלּבֹו.  ְבּ ַ ח  ְוָשׂ ְוָרֲתָך 

ֶתְתֶיר  ְוהֹוֵריִתי  יהּו  ִפּ ְוִ:ר  יָך  ִפּ ִ:ר  ֶתְהֶיה  ְוָתנִֹיי  ִפיו,  ְבּ
ֲ:ׂשּון" )ש ות  ', יג-טו(. ר ַתּ ֵתת ֲתֶשׁ

ת ר ש וצ: לו ליטול תת ההנהגה והות  הסס ו סרב פ:ר תו 
פ: ייר, היסוסו הות תות ל:נווה. תך תר הות   שיך ו סרב, ותר 
ה בקש הות ה' ביבו ו וב:צ ו, י:סו של ה' :לול להת:ורר, יפי 
שקרה יתן. חז"ל, ב  רש ה בות ב סית זבחיר בתל ו ,2 נחלקו 
בשתלה תר לתותו חרון תף של ה' :ל  שה היו השליות  :שיות. 
רבי ש :ון בר יוחתי סבר שין, וזתת :ל ס ך  יוק בלשון הפסוק 
ִוי".  שציטטנוע  ברי ה' ל שה  תחיליר בתזיור "ַתֲהרֹן ָתִחיָך ַהֵלּ
הייתה שתהרן  ה'  יוונת  תו ר,  ל   ש ליתחילה  הות  ה בר, 
יישתר לוי ותילו  שה הות שיי:שה יוהן. :תה, י:ונש ל שה 
יסו    רש זה  צי:  :ל הססנותו, הו:בר התפקי  לתהרן. :ל 
שנייר(  )תח   תוך  הסברו  תת  לתורה,  בפירושו  הטוריר,  ב:ל 

להי: רו של  שה  הפרשהע

היתה  ו  שה  יהונה,  בטיסיסי  הפרשה   ברת  זו 
לילך  שסירב  י י  :ל  תלת  לצתת,  הג ולה  היהונה 
בשליחות ה קור נטלה   נו ונתנה לתהרן. לין לת 

נזיר ש ו של  שה בפרשה זו  פני :ג ת נפשו.

לצ  הפירושיר הללו תפשר להצי: :ו  תח , ה :לה  סר :קרוני 
יותר. תח  הנושתיר החוזריר בספר ברתשית הות יריבות התחיר. 
הסיפור  סופר, בתרייות ג לה והולית, :ל תרב: יריבויותע תלו 
יוסף  ובין  י:קב ל:שו  בין  ליש :תל  יצחק  בין  קין להבל,  שבין 

לתָחיו. 

ס רת הסיפוריר הללו  בטתת  הלך הבולט ב יוח  יתשר 
 שוויר בין הסופיר שלהר. סיפור קין והבל נג ר ברצח, רצח־

פרשת
תצווה

ל:ילוי נש תע פינחס בן י:קב תשר תייז, :זריתל בן תריה לייב שרטר
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ברח  ישרתל.  שה  בני  של  סבלותיהר  תת  יח   חוו  לת  גר  הר 
ל  יין לתחר שהרג תת ה צרי שהייה תיש :ברי. ו:ו ע  שה, 
התח הצ:יר, הות תשר נת נה ל נהיג. בסיפוריר קו  יר בתורה, 
יתשר תח צ:יר זיה ב:  ה  ו: פת פרצו קנתה ותיבה. ל רות 
תֶ ר ה'  יל זתת, תהרן ש ח והתרגש לפגוש תת תחיו הצ:יר. "ַוֹיּ
ַהר ָהֱת־ ְבּ הּו  ֵשׁ ְפְגּ ַוִיּ ֶלְך,  ַוֵיּ ָרה'.  ְ ָבּ ַהִ ּ ה  ֶתל ַתֲהרֹן, 'ֵלְך ִלְקַרתת  ֶֹשׁ

ק לֹו" )ש ות  ', יז(.  ַשּׁ לִֹהיר, ַוִיּ

ותרת,  פרשת  בתחילת  נ צת  ב יוח ,  שני,  סקרן  תזיור 
בפסוקיר ה  בריר :ל  וצתר של  שה ותהרן. 

ֶתת  לֹו  ֶל   ַוּתֵ ה  ָ ְלִתּשׁ לֹו  ּ ָֹ תֹו  יֹוֶיֶב   ֶתת  ַ:ְ ָרר  ח  ּקַ ַוּיִ
יר ּוְ ַתת  לֹׁשִ ַב: ּוׁשְ י ַ:ְ ָרר ׁשֶ ֵני ַחּיֵ ה ּוׁשְ ַתֲהרֹן ְוֶתת  ֹׁשֶ
ר ָתַ ר ה' ָלֶהר, "הֹוִציתּו ֶתת  ה ֲתֶשׁ ָנה... הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹשׁ ׁשָ
ִריר  ָרֵתל ֵ ֶתֶרץ ִ ְצַרִיר ַ:ל ִצְבתָֹתר". ֵהם ַהְ ַ ְבּ ֵני ִיְשׂ ְבּ
ְצָרִיר;  ָרֵתל ִ ִ ּ ֵני ִיְשׂ ְר:ֹה ֶ ֶלְך ִ ְצַרִיר ְלהֹוִצית ֶתת ְבּ ֶתל ַפּ

ה ְוַאֲהרֹן )ש ות ו, י; יו-יז(. הּוא מֶֹשׁ

ותהרן"  ת יהה  תו .  הות  שה  ו שה...  תהרן  "הות  החזרה 
היפוך  גר  ליתורה,  ת יה  ה יותרת  החזרה,  ב:צר  לת  י  תר 
קו ר  ולבסוף  שה  קו ר ל שה,  תהרן  ס ר הש ות — תחילה 
לתהרן.4 ו שונה  יול השי וש ביינוי הגוף "הות" ב יבור :ל 
פסוקיר  בתותר  :צ ה,  התורה  הרי  "הר".  ב קור  תנשיר,  שני 
שציטטנו ל:יל, בין שני הביטוייר התלה, תו רת :ל  שה ותהרן 

"הר ה  בריר תל פר:ה". 

יל ה וזרויות הללו רו זות, יך נרתה, לתותו :נייןע שנוצרה 
זהות בין  שה לתהרן, והר היו, יבייול, לת ר תח . לת הייתה 
ולפ: יר ש ו  קו ר  תהרן  לפ: יר ש ו של  היררייהע  ביניהר 

שוב,  נפגשיר  הר  לי יר  תו נר,  נפר יר.  ויש :תל  יצחק  תח. 
יפי שהתורה  ספרת שקרה בהלוויית תביהר. תפשר לש:ר שהר 
התפייסו, תף יי ה בר  בצבץ רק  בין השורות ונת ר ב פורש 
רק ב  רש. י:קב ו:שו נפגשו, התחבקו והליו תיש תיש ל ריו. 
ויוסף סיפק להר  זון, נחלה  יוסף ותחיו התפייסו וחיו בשלור, 

והגנה.

השליות  ברתשית  ספר  לתורך  ה תגלגל  זה  לסיפור 
ב הפיה  ה פתח  תחת  שלוש  ילות  התחווה,  חשיבות.  רבות 
וקל. לת פ:ר, יחסי תחיר ט:וניר  הצרפתית, תיננה  בר פשוט 
טינה והתנג ות. תך בה רגה,  ור תחר  ור, לו  יר התחיר שיש 

 רך תחרת. 

ספר ברתשית נג ר יתן, תבל זה לת סוף הסיפור. יי ל ר ה 
בין  שה לתהרן. יתן, לרתשונה,  יש  :ריה ח ישיתע היחסיר 
תין ר ז ליריבות תחיר.3 התחיר פו:ליר בצוותת  רג: שהוטלה 
:ליהר השליחות להוצית תת בני ישרתל  תרץ  צריר. הר פוניר 
:ושיר  :ר  יח   פר:ה.  לפני  יח   :ו  יר  הר  ביח .  ה:ר  תל 
תותות ו ופתיר. הר  נהיגיר תת ה:ר ב  בר ב שותף. לרתשונה 
 תפק יר תחיר יצוות, ו שלי יר זה תת זה בשלור ביישוריהר 

השוניר, בתופייר השונה ובתפקי יהר השוניר. 

השותפות ביניהר הית  תפיין קבו: של הסיפור. תך ברג:יר 
 סוי יר הית  ובלטת ב יוח . תת הרתשון יבר הזירנו. ה' תו ר 
חי וש  תיזה  ִלּבֹו".  ְבּ ַ ח  ְוָשׂ ְוָרֲתָך  ִלְקָרתֶתָך  "יֵֹצת  ל שה שתהרן 
 ר:נן ל:ו ת ה פגשיר ה תוחיר בין תחיר הזיוריר לנו  חו ש 
ברתשית! ש חתו של תהרן ל פגש :ר תחיו תינה  ובנת  תליה. 
לת  ו שה  תהרן  הרי  הפוך.  היה  תר ה צב  היינו  תפלתיר  לת 
ג לו יח .  שה ג ל בתר ון פר:ה, ותהרן תצל יויב  ו: רר. 
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תחיו ובסוג ההשרתה התלוהית שקיבל. תהרן, שלת קינת בתחיו 
הקטן שזיה בהנהגה, זיה בת ורה ליך להיות גיבורה הבל: י של 
פרשתנו, ותף זיה ש שה נצטווה ל:שות לו תת בג יו ב:צ וע 
ּוְלִתְפָתֶרת" )ש ות יח,  ְלָיבֹו   ָתִחיָך  ְלַתֲהרֹן  ִבְגֵ י קֶֹ ׁש  יָת  "ְוָ:ׂשִ
ב; הציווי ניתן ל שה תף יי ש ו תינו נזיר(. גר בי ינו, בבית 
ל:לייה  רתשוניר  הנקרתיר  הר  תהרן  צתצתי  היוהניר  הינסת, 

לקריתה בתורה — הלת הית תורת  שה.

ב ר ת  הח ישית  ה :ריה  ותהרן,  של  שה  בסיפורר 
ליך  פסגתה.  תל  התחווה  סוף  סוף  התורה,  גי:ה  של  התחיר 
וַ  י היהונה, ה יוניר   יוון  שורר תהיליר בפייטֹו :ל תהרן 
ֶ ן  ֶשּׁ ר ָיַח ! ַיּ ֶבת ַתִחיר ַגּ ִ:יר ֶשׁ ה ַ ה ּטֹוב ּוַ ה ָנּ יתן ' י ות'ע "ִהֵנּ
ִ ּ ֹוָתיו"  י  ִפּ ַ:ל  ֵר   ֹיּ ֶשׁ ַתֲהרֹן  ְזַקן  ָקן,  ַהָזּ ַ:ל  יֵֹר   ָהרֹתׁש  ַ:ל  ַהּטֹוב 
ל שה  חלק  שהות  והיבו   תהרן  בזיות  ב-ג(.  קלג,  )תהיליר 

יושביר תחיר יח  בטּוב ובנו:ר. 

5

ֶוֱתֶ ת  "ֶחֶס   הפסוק  יסו   :ל  זה  ר:יון  פיתחו  חז"ל  של  שה. 
תהרן...  זה  "חס   ית(ע  פה,  )תהיליר  קּו"  ָנׁשָ לֹור  ְוׁשָ ֶצֶ ק  ׁשּו  ִנְפּגָ
זיהוי  ות ת זה  שה... צ ק זה  שה... ושלור זה תהרן".5 ליל 
יזה  צ י יר שר חי ינו פסוק ֶסֶ ך ה :י  :ל יך, תך גר בלי 
להי רש לפסוקיר הזיהוי בין  שה לת ת וצ ק ובין תהרן לשלור 
לנו  ן התורה :ל  :שיהר  הי ו:  ליל  לנו  י   וחס   תחבר 
ותופייר.  שה ותהרן היו ב:לי  זג שונה ותפקי יר שוניר.  שה 
היה תיש הת ת, תהרן תיש השלור. בלי ת ת תי תפשר לה: י  
חזון שיש ש השרתה ל:ר. תבל בלי שלור פני י לת יהיה :ר 

לה: י  לו חזון. 

תהרן ו שה היו נחוציר שניהר. גר תפקי יהר, יוהן ונבית, 
ויל תח   הר  יצירתי. הר פ:לו שיר תל שיר,  נ צתו ב תח 
ייב  תת יישוריו הייחו ייר של תחיו. יפי ש  שיך תותו   רש 
ק לֹו' — זה ש ח בג ולתו של זה וזה ש ח בג ולתו  ַשּׁ ותו רע "'ַוִיּ

של זה". 

  רש נוסף  שליר תת הת ונה — והות  קשר בין ה פגש 
הת וריר  היהונה  בג י  לבין  ל:יל  שהזירנו  ותהרן  של  שה 
בפרשת השבו: שלנו, ובפרט התפו  :ר התוריר והתו יר ש:ליוע 
רבי  בר  רבי ש :ון  י ( — ת ר  )ש ות  ,  ִלּבֹו'  ְבּ ַ ח  ְוָשׂ "'ְוָרֲתָך 
יוסיע הלב שש ח בג ולת תחיו ילבש תוריר ותו יר, שנת ר 'ְוָהיּו 
ַתֲהרֹן' )ש ות יח, ל(".6 התוריר־ותו יר שי שו לקבלת  ֵלב  ַ:ל 
לנבותה.7  יוהנית  —  :ין  קבילה  תלוהית  וה ריה  השרתה 
תו ר  ה'  הנביתע  בתחיו  לקנת  סיבה  לתהרן  הייתה  לת  בזיותר, 

תת  ברו ל שה בנבותה, ולתהרן — בתוריר ותו יר. 

"תיזהו  יוב ? ה יב  תת הבריות".8  שה ותהרן ייב ו 
תיש תת תחיו, השתירו  קור זה לזה וש חו תיש בתפקי ו של 

שיג  1  רתו  בחר תשובות בשיחתנו לפרשת תצווה "יוהניר ונביתיר". יונתן זקס, 
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3  יריבות  סוי ת צצה בפרשת התישה היושית )ב  בר י"ב( תך היחסיר הוס רו 
 הרה ב:נוותנותו של  שה.

4  בתוספתת נת ר :ל יךע " ל   ששקולין זה יזה". תוספתת יריתות  , ז.
5  ש ות רבה ה, ת.

6  ש ות רבה ג, יז. 
7  :ל פי הר ב"ן היו יתוביר :ליהר תותיות ש ו )תו ש ותיו( של הקב"ה, ויתשר 
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לפ:נח תת ה סר. 
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