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רתיעה לעומת פזיזות
הושכן.  בניית  את  הש יוו  ישרא   בני  נותד  שוחה.  ההוא  היום 
תתה,  ההכנות  קידושו.1  את  תרך ושה  האחרונים  היוים  בשבתת 
ביום השויני, א' בניסן, שנה בדיוק  אחר שבני ישרא  קיב ו את 
הוצווה הראשונה ש הם תרב יציאתם ווצרים, תודה תבודת הושכן 
 התחי . חז"  אוורים שבשויים הייתה אז שוחה גדו ה, שכווה 

 א הייתה ואז בריאת התו ם.2

אך האסון היכה. שני בניו הגדו ים ש  אהרן הקריבו   ני ה' 
ה אָֹתם" )ויקרא י, א(, והאש והשויים שאוורה  ר  ֹא ִצָוּ "ֵאׁש ָזָרה ֲאֶשׁ
הייתה  ַאּכ  את הקרבנות אכ ה גם אותם. הם ותו. שוחת אהרן 
)י, ג(. האיש שהיה דוברו ש  ושה  א  ַאֲהרֹן"  ם  ֹדּ "ַוִיּ ה כה  אב . 

יכו  תוד  דבר. הוי ים היו ב יו  א ר.

ַ קדושה.  נוגת  הוא  קשה  הבנה.  גרתין  הזו  ב רשייה  יש 
 קדושה יש אנרגיה הדווה  אנרגיה גרתינית: כאשר אין ושתושים 
בה כראוי, כוח ההרס ש ה אדיר. אך יש ב רשיית וות נדב ואביהוא 
גם גרתין אנושי יותר ווובן יותר. וות ות בו שתי גישות  ונהיגות, 

הקייוות גם ביוינו.

תחי ה, גישתו ש  אהרן. בתחי ת  רשת השבות וסו ר כיצד 
ה ֶא   אֶור וֶֹשׁ ושה קורא  אהרן  היכנס  ת קידו ככוהן גדו . "ַוֹיּ

ַתְדָך ּוְבַתד  ר ַבּ אְתָך ְוֶאת תָֹ ֶתָך ְוַכֵ ּ ה ֶאת ַחָטּ ַח ַוֲתֵשׂ ְזֵבּ ַאֲהרֹן: ְקַרב ֶא  ַהִוּ
ה ה'" )ט, ז(. חז"   ר ִצָוּ ֲאֶשׁ ֲתָדם ַכּ ר ַבּ ן ָהָתם ְוַכֵ ּ ה ֶאת ָקְרַבּ ָהָתם ַוֲתֵשׂ
ַח" שאהרן היסס תחי ה  התקרב א יו  ְזֵבּ דייקו והוי ים "ְקַרב ֶא  ַהִוּ
ונזקק  זירוזו ש  ושה: "שהיה אהרן בוש וירא  גשת. אור  ו ושה, 

 וה אתה בוש?  כך נבחרת!"3

ואת שניהם  הסברים,  שני  הציתו  חז"   אהרן?  התבייש  ודות 
וביא רוב"ן ב ירושו   סוק זה ב רשה. ת   י ההסבר הראשון, אהרן 
נתקף איוה ו ני ההתקרבות ה תאווית א  השכינה. ההסבר השני 
הוא שאהרן ראה את קרני הוזבח ונזכר בקרניו ש  תג  הזהב, חטאו 
ורכזי בואורת  הוא, שוי א ת קיד  הייתכן, חשב, שדווקא  הגדו . 
הנורא, יקב  תתה  ידיו את ת קיד הכ רה ת  חטאי התם? כ ום אין 
זה ראוי שיתשה זאת אדם נקי וחטא? בא ושה והזכיר  אחיו שהכ רה 
ת  החטאים היא ייתודו ש  הוזבח, ואם ה' בחר בו  היות כהן גדו  

ר.  ו שרת אצ  הוזבח סיון שחטאו ש ו כוּ ַ

תכשיו,  תד  רוחני  חות.  אוונם  הסבר ש ישי,  א שר  הצית 
אהרן היה ֵשני  ושה וכ  בחינה. נכון, הוא ניצב תויד  צדו, תזר 
כנגדו בדיבור ובהנהגה. אב  יש הבד   סיכו וגי תצום בין היות שני־
בדרגה  בין היות ונהיג בזכות תצוך. רובנו ככו נו וכירים דוגואות 
והוחשבה  נבתתים  אך   ,2 כוס ר  בת קידם  הוצטיינים   אנשים 

שיצטרכו  הנהיג בתצום.

יהיה אשר יהיה ההסבר הנכון — ואו י נכונים כו ם גם יחד — 
אהרן נרתת ו ני כניסה  ת קידו החדש, וושה היה צריך  נסוך בו 

ביטחון. " כך נבחרת!"

הגישה השנייה ותג ות בסי ורם הטרגי ש  שני בני אהרן, נדב 
ה אָֹתם". חז"  הציתו  ִצָוּ ר  ֹא  ֲאֶשׁ ָזָרה  "ֵאׁש  ואביהוא, אשר הקריבו 

פרשת
שמיני

 תי וי נשות:  ינחס בן יתקב אשר אייז, תזריא  בן אריה  ייב שרטר
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ת קיד  ת   האישי  חותום  את  רוחם  הטבית  קצרה  דיים.  זהירים 
הכהונה. וֶח זוָנם ִהכשיָ ם.

ודור.  דור  בכ   ונהיגים  ב ני  התוודים  אתגרים  שני    נינו 
הראשון הוא ההירתתות  הנהיג.  וה דווקא אני?  וה   כ ך את 
הדחק  רוות   — בה  הכרוך  וכ   האחריות  וה  י  בשבי   הידיים? 
הב תי  וסקת  הביקורת  התבודה,  ש   התצווה  הכוות  הגבוהות, 
שונהיגים סו גים תויד? ובכ  , האם אין אנשים אחרים ווכשרים 

וותאיוים ווני?

א י ו הגדו ים וכו ם היססו. ושה רבנו, וו  הסנה הבותר, 
הותאים  ו אכה.  האיש  איננו  הוא  ודות  סיבה  אחר  סיבה  וצא 
ישתיהו וירויהו התידו ת  תצום שאינם ותאיוים. יונה נקרא א  
הדג  וברח. האתגר אכן ובהי . אב  אם אתם ורגישים שנקראתם 
 ושיוה, אם אתם יודתים שהושיוה חיונית וחשובה, יש רק דרך 
אחת נכונה שת כו בה:  וור "הנני". כ שון כותרתו ש  ס ר ון 

השנים האחרונות, " הרגיש את ה חד ובכ  זאת  תשות".8

יש  ואביהוא.  נדב  שוסונים  זה  הוא  הנגדי,  השני,  האתגר 
הם  הונהיגים.  שצריכים  היות  כוי  תצום  את  שרואים  אנשים 
זכורה  וכו ם.  יותר  טוב  זה  את  יכו ים  תשות  שהם  ושוכנתים 
תווד  שהוא  ויצון,  חיים  הראשון  הנשיא  ש   הו ורסות  התרתו 

בראש ודינה ובה וי יון נשיאים.

זה ברור שהונהיג צריך  היות  נראה ק . האין  ורחוק, הכו  
ב'? האנושות ו אה בנהגים  וטנציא יים היושבים בוושב  ו א  א' 
האחורי ויודתים הכו  טוב יותר והאוחז בהגה. אם רק תיתנו  הם את 
ההגה  ידיים...  ותשה, אם תיתנו  הם את ההגה  ידיים הם יחו  ו 
נזק רב. הם  א ישבו ותו ם בכיסא הנהג. אין  הם וושג איך נראה 

כוה הסברים  והות חטאם ש  שני האחים, הובוססים ת  קריאה 
צוודה בוקווות נוס ים בתורה הואזכרים את האסון. יש אוורים 
שותו כי שתו  שכרה.4 יש אוורים שהיו גאוותנים וראו תצום נת ים 
ושאר התדה. ושום כך  א התחתנו.5 אחרים אוורים שנדב ואביהוא 
 סקו ה כה בתצום שיש  הבתיר את האש  וזבח, בוקום  שאו  
את ושה אם הדבר וותר.6 ודתה נוס ת: הם חיכו בסתר  בם שושה 

ואהרן יוותו וההנהגה תתבור  ידיהם ש הם.7 

בבירור  נראה  וקרה  בכ    — נסביר  כאשר  חטאם  את  נסביר 
הת הבותם  קראת  ונהיגים.  ודי  שוש  היו  הוטים  שהאחים 
דבר  אותם  תשות  סח ה  הושכן  בחנוכת  ה תי ה  ההשתת ות 
ש א ֻצוו  תשות. הם אורו  תצום — האם ושה  א  ת  ביוזותו 
ה רטית כששבר את ה וחות אחרי חטא התג ? אם הוא יכו    תו  

בס ונטניות,  וה אנחנו  א?

הם שכחו את ההבד  שבין כוהן  נביא. כ י שראינו בשיחות 
קודוות, נביא חי ו ות  בתוך הזון: ברגת וסוים, השונה וכ  הרגתים 
האחרים. כוהן חי ו ות  בנצח, ווו א חוקים ש תו ם  א ישתנו. 
ה"קודש", וו כתו ש  הכוהן, נקבת ובתוד וותד   רטיו ו דקדוקיו. 
הקודש הוא הוקום שכ  ההח טות וסורות בו  א והים.  א  אדם.

נדב ואביהוא  א הבינו א ־נכון שיש שני סוגים וובחנים ש  
ונהיגות. וה שהו ם סוג אחד ת ו   היות  גורי ב תי הו ם בסוג 
השני. שו ט איננו ודינאי. ו ך איננו ראש ווש ה. ונהיג דתי איננו 
ס בריטאי הובקש  ו  ו ו ריות. כאשר ונהיג וב ב  בין התחווים, 

הכיש ון הוא ש ו — אך הנזק נתשה גם  ת קיד תצוו.

דווה שאהרן ובניו היו ה כים. אהרן היה זהיר יתר ת  הוידה, 
וושה צריך היה  שכנת אותו  התחי . ואי ו נדב ואביהוא  א היו 
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וזו תנו,  ת יונים  תצונו  ב י  חשוב  ואוצינו  ורב  את    ושיוה 
ו־)ג( אנו יודתים  התייתץ — ואת זאת  א ידתו נדב ואביהוא  תשות.

אנשים נעשים מנהיגים לא משום שהם גדולים. להפך. הם 
נעשים גדולים מפני שהם מוכנים לשרת כמנהיגים. אין זה חשוב 
שאנו רואים את תצונו ב תי ותאיוים. אדרבה, גם ושה ראה כך את 
תצוו, וגם אהרן. וה שחשוב הוא הנכונות  וור ביום  קודה "הנני".

שא ות  שו חן השבת

ודות הח  יום א' בניסן כיום ש  שוחה?	 
בונהיג 	  או  הוהסס  הנהיג  בונהיג  יותר,  תבטחו  בוי 

הוסתתר ת  הת קיד ב זיזות?
האם אחד ון הקצוות ה  ו וש ית ת יכם בתחווי חיים 	 

אחרים,  או דווקא כשאתם וו אים ת קיד ונהיגותי?
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התו ם וכיסא הנהג: כוה רבים הם השיקו ים שיש  הביא בחשבון, 
ת  כוה קו ות התנגדות צריך  התגבר, וכוה קשה  התוודד תם  חץ 
הואורתות ובו בזון  א  הסיר את הובט והאידיא ים והוטרות ארוכי 
הטווח. נשיא ארצות הברית הונוח ג'ון קנדי אור שהה ם הקשה ביותר 
שחווה  אחר שנבחר  נשיא היה כאשר "נכנסנו  בית ה בן וגי ינו 
שהוצב גרות כוו שאורנו בותרכת הבחירות". שום דבר איננו וכין 
והְוַחשבים  והסותרים  הקרים  הונהיג  זירה האותית,  ויויה  את 

 הטביתו, כ  תוד  א ק ץ א יה.

הוידה,  ת   יתר  בתצום  בטוחים  או  ודי,  נ הבים  ונהיגים 
ת ו ים  הזיק. בטרם נתשו ונהיגים,  ירשו את הואורתות וזווית 
הראייה ש הם. הם  א הבינו שונהיגות כרוכה בהתייחסות  זוויות 
אינטרס.  וקבוצות  תו ם  השק ות  בין ש    ובתורון  רבות,  ראייה 
הכו .  רצון  את  צריך  נסות  השבית  הדבר שהונהיג  אין  ירוש 
ובכ   רצונו ש  איש.  נידונים ש א  השבית את  א ה התושים כך 
זאת, ונהיג צריך  התייתץ וצריך  שכנת.  א  תם הוא נדרש  כבד 
תקדיוים או וסורת ש  ווסד זה או אחר. ת יו  דתת בדיוק ותי 
 נהוג כ י שנהגו ונהיגים קודוים וותי  א. כ  א ה וחייבים שי וט 

וחושב.  א היסח ות  ראית ב הט הרגת. 

נדב ואביהוא היו בוודאי אנשים גדו ים. הבתיה הייתה שגם הם 
חשבו כך. הם  א דוו  אביהם אהרן, שחשש שאינו ראוי ושצריך 
היה  שכנת אותו  התקרב א  הוזבח. נדב ואביהוא התאיוו  ת קיד 
ההנהגה וכ  בחינה,  ותט אחת: שהם  א חשבו שאינם ותאיוים.9

אם רצוננו  תשות גדו ות ונצורות, אנו חייבים  היות וודתים 
 שני ה יתויים ה  ו. האחד הוא ה חד ו ני הגדּו ה: וי אני? השני 
הוא השכנות התצוי בגדּו ה: וי הם? א שר  תשות דברים גדו ים 
נכונים  הקדיש  אנו  )ב(  וה"וי",  יותר  חשוב  נו  ה"וה"  )א(  אם 

1  כותואר ב רק ו בס ר שוות.
2  וגי ה י ת"ב.

3  רש"י ת  ה סוק, ת   י ס רא.
4  ויקרא רבה יב, א; רוב"ן ת  ויקרא י, ט.

5  ויקרא רבה כ, י.
6  תירובין סג ת"א.
7  סנהדרין נב ת"א.

8  סוזן ג' רס, להרגיש את הפחד ובכל זאת... לעשות: תהליכים מעשיים לשחרור מפחד 
וכעס לעוצמה, כוח ואהבה, ואנג ית: ד נה בן־יוסף, כרכור:  ראג, 2015.

היחיד  הכו . הדבר  יודת  "הוא  צתיר:  ווזיקאי  בר יוז אור  תם ת   9  הו חין הקטור 
שחסר  ו הוא חוסר־ניסיון". 


