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בין תקווה לאנושיות
יום גדוו עמד בפתח. המשכן, בית עבודת־ה' הרושון, הושום. 
ועתה  ימים.  שבעה  ווורך  וותו  חנך  משה  נעשו.  ההכנות  כו 
הגיע היום השמיני, רוש חודש ניסן. הכוהנים וברושם והרן היו 
ווביהוו,  נדב  הוסון.  וירע  וז  וך  בעבודתם.  והתחיו  מוכנים 
ה וָֹתם" ה'. וש יצוה  ר וֹו ִצּוָ שני בני והרן, העוו "ֵוׁש ָזָרה ֲוׁשֶ
ְפֵני ה' והם מתו. בפסוקים הבוים מתוורות שתי שיחות בין  ִמּוִ

משה ווהרן. הרושונה, מיד עם הוסון.

ְקרַֹבי  ר ה' ֵוומֹר: ִבּ ֶבּ ר ִדּ ה ֶוו ַוֲהרֹן, "הּוו ֲוֶשׁ וֶמר מֶֹשׁ ַוֹיּ
ם ַוֲהרֹן )ויקרו י, ג(. ֹדּ ֵבד". ַוִיּ ֵני ָכו ָהָעם ֶוָכּ ֵדׁש ְוַעו ְפּ ֶוָקּ

משה ומר, ווהרן שתק. ככוות השיחה החד־צדדית הזות ציווה 
משה ופנות ות גופות המתים, וווחר מכן הורה ווהרן וובניו 
הנותרים ות דיני הובוות. עו כך הוסיף הנחיות ומניעת הישנות 
מקרים כווה, ומשם עבר ובדיקה ום קורבנות היום הוקרבו. הוו 
גיוה שוהרן ובניו שרפו ות שעיר החטות במקום ווכוו וותו 

כפי שנצטוו: 

ְקצֹף  ָרף. ַוִיּ ה ֹשׂ ה, ְוִהֵנּ ַרׁש מֶֹשׁ רֹׁש ָדּ ות ָדּ ִעיר ַהַחָטּ ְוֵות ְשׂ
ֵני ַוֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵוומֹר, "ַמּדּוַע  ַעו ֶוְוָעָזר ְוַעו ִויָתָמר ְבּ
ים  י קֶֹדׁש ָקָדִשׁ ֶדׁש? ִכּ ְמקֹום ַהֹקּ ות ִבּ ם ֶות ַהַחָטּ וֹו ֲוַכְוֶתּ

ר ֲעֵויֶהם  ות ֶות ֲעוֹ ן ָהֵעָדה ְוַכֵפּ ִהוו, ְווָֹתּה ָנַתן ָוֶכם ָוֵשׂ
ִניָמה, ָוכֹוו  ֶדׁש ְפּ ָמּה ֶוו ַהֹקּ ִוְפֵני ה'. ֵהן וֹו הּוָבו ֶות ָדּ

יִתי". ר ִצֵוּ ֲוֶשׁ ֶדׁש ַכּ ֹקּ וְכוּו וָֹתּה ַבּ ֹתּ

וָתם  ַחָטּ ִהְקִריבּו ֶות  ַהּיֹום  ה, "ֵהן  ַוֲהרֹן ֶוו מֶֹשׁ ר  ַוְיַדֵבּ
י  ְוָוַכְוִתּ ה;  ֵוֶוּ ָכּ וִֹתי  ְקֶרוָנה  ַוִתּ ה',  ִוְפֵני  עָֹוָתם  ְוֶות 
יַטב  ַוִיּ ה  מֶֹשׁ ַמע  ְשׁ ַוִיּ ה'?".  ֵעיֵני  ְבּ יַטב  ַהִיּ ַהּיֹום?  ות  ַחָטּ

ֵעיָניו )שם טז-כ(.  ְבּ

משה  ביניהן,  ברושונה  מרתק.  הווו  בשיחות  הפסיכוווגי  הצד 
מנסה ונחם ות וחיו שוך זה עתה ויבד שניים מבניו. הוו וומר 
ֵדׁש", כוומר בקרב הקרובים וויי ַורוה  ְקרַֹבי ֶוָקּ וו שה' ומר "ִבּ
ות קדושתי. רש"י מפרש, עו פי המדרש: "ומר וו משה ווהרן, 
'והרן וחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו שו מקום ]ונשים 
הקרובים וקב"ה[ והייתי סבור וו בי וו בך; עכשיו רווה וני שהם 
]נדב ווביהוו[ גדווים ממני וממך'". ככו שודם קדוש יותר, כך 

גבוהות דרישות שו ה' ממנו.

וו  וומר  שהיה  דומה  והרן,  וו  בדבריו  משה  הוריך  וו 
כך: "וחי, וו תוותר עכשיו. הוכנו כברת דרך ורוכה. העפונו 
ופסגות. וני יודע שויבך שבור. גם ויבי. הרי שנינו חשבנו, ותה 
ווני, שהצרות מוחורינו; שוחרי כו מה שעברנו במצרים ובים 
סוף ובמוחמה בעמוק ובחטו העגו, הגענו סוף סוף וו המנוחה 
ווו הנחוה. והנה קרה הדבר הנורו הזה. והרן, וו תוותר. וו 
רשעים  שהיו  מפני  וו  מתו  בניך  תתייוש.  וו  ומונה.  תובד 
כוונתם  ובו  פסוו,  מעשה  עשו  הם  קדושים.  שהיו  מפני  ווו 
הייתה טהורה. הם פשוט התומצו יתר עו המידה". ובו ומרות 
ּדֹם ַוֲהרֹן". והרן שתק. ביגונו הנורו  מיוות התנחומים הווו, "ַוּיִ

וו מצו מיוים. 

פרשת
שמיני

ועיווי נשמת: פינחס בן יעקב ושר וייז, עזריוו בן וריה וייב שרטר
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וין  השווה.  וחרי  היהודי  העם  ות  ופיינה  זו  מורכבות 
מיוים שידמימו ות הובו ויעצרו ות הדמעות. וכן, ונו יכווים 
וומר — כמו שמשה ומר ווהרן — שהנספים הם טהורים, שהם 
קדושים, שהם מסרו נפשם עו קידוש השם. זה ודוי נכון. ווף עו 
ּדֹם ַוֲהרֹן". ככוות כו ההסברים והתנחומים הכוב נותר  פי כן, "ַוּיִ
נורו כשהיה. וומוו כן, וו היינו ונושיים. זהו גם המסר שו 
ספר ויוב. רעיו שו ויוב צידקו ות הדין בתנחומיהם, וך וווהים 
העדיף ות תהום הייווש שו ויוב עו פני הצדקת הטרגדיה בפי 

רעיו. 

ועם זות, כמו משה, העם היהודי מצו ות הכוחות וקום עו 
ף ות התקווה ונוכח הייווש, וושר ות החיים וו  הרגויים, וַתּקֵ
מוו פני המוות. שווש שנים בובד ווחר שניתן בכפו שו מווך 
הוישור   — ישרוו  מדינת  ות  והקים  הזה  העם  הצויח  המוות 

המובהק ביותר, זה וופיים שנה, וכך שעם ישרוו חי.

הרגש  היהודי:  במוח  המיסֵפרות  כשתי  הם  ווהרן  משה 
הוחר.  בצד  והעתיד  הברית  בוו,  והומונה  וחד,  מצד  הונושי 
הרושון,  וומוו  תקוותנו.  ות  מובדים  היינו  הוחרון,  וומוו 
היינו מובדים ות ונושיותנו. וו קו ושמור עו הויזון הזה, עו 
המתח בין הקטבים. וך הדבר חיוני. הומונה וינה מחסנת וותנו 
מפני וסון, וך נותנת ונו ות הכוח והתובו ווז, ומרות הכוו, 

וקום ווהמשיך ווכת. 

בשיחה השנייה, משה דווג ודבר־מה וחר: ועם, ששעיר 
החטות ומור היה וכפר עו חטוותיו. כון, ום יורשה ונו שוב 
ומר  כמו  הוו  שבתורה,  התמציתי  הנוסח  ות  בדמיוננו  ופתח 
רק  וינך  ובו  כבד.  ויגון  נתון  יודע שותה  וני  "וחי,  ווהרן: 
ות  וך שתבצע  זקוק  העם  הגדוו.  הכוהן  גם  ותה  פרטי.  ודם 
חובותיך, יהיו רגשותיך ושר יהיו". ווהרן השיב, ום וחזור עו 
דבריו בפסוק במיוים שונו, "הרי רק היום קרה וי הוסון, ובניי 
שהקריבו חטות ועווה וה' מתו. הוומנם היה טוב בעיני ה' וו 
וכותי היום, במצבי, ות קרבן החטות?". ות משמעותה המדויקת 
שו ומירה זו ונו יכווים רק ושער. וווי זה פשר הדברים: "וני 
יודע שבדרך כוו וסור וכוהן הגדוו והתובו כויוו היה ודם 
רגיו. זו ההוכה, ווני מקבו וותה. ובו וו התנהגתי ביום זה שו 
חנוכת המשכן כויוו וו קרה דבר, כויוו וו מתו עויי בניי, הום 
ומוות  שחיים  כמי  וב,  חסר  כודם  העם  בעיני  נרוה  הייתי  וו 
הם כקויפת השום בעיניו? הום העם וו היה מסיק שעבודת ה' 
כרוכה בוויתור עו הונושיות?". הפעם, משה הוו ששתק. והרן 

צדק, ומשה ידע זות.

מרשים,  וומץ  מתבטו  הוחים  בין  ווה  דברים  בחיוופי 
ושעות  ווו  וובוו  והתמסר  והרן  שו  הוומץ  כיוונים.  בשני 
ותנחומים קוים, והוומץ שו משה והמשיך הווה ומרות הובו. 
עם  ות  וופיין  חדשה שעתידה  רגשית  תצורה  היו  זו  כפיוות 
ישרוו ווורך הדורות. עם ישרוו הוו ַעם שסות סבוו נגדשה 
הונושיות  ות  ויבד  וו  הזה  העם  והרן,  כמו  וך  ומעבר.  מעו 
שוו. הוו וו ניסה והרדים ות יגונו, ונוון וותו, והקהות וותו. 
גם וו ויבד ות  זות, הוו  ועם  חי וותו במווו חריפותו.  הוו 
היכוות והמשיך, והביט קדימה, וקוות. כמו משה, עם ישרוו 
וו ויבד ות ומונתו. וך כמו והרן, הוו וו נתן וומונה וווחש 

ות רגשותיו, ות פגיעותו הונושית.


