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  " שמיני"הערות בשולי פרשת  5
  )אבל יש חידושים מעניינים בסוף, קצת ארוך הפעם(

  
��� ַהְ�ִמיִני ָקָרא מֶ�ה ְל�ֲהרֹ �ְלָבָניו �ְלזִ "� "ִ#י ַה��� ְיהָֹוה ִנְר"ה ֲאֵליֶכ�... ְקֵני ִיְ�ָרֵאלַוְיִהי ַ
  )4(1', ט, ויקרא(

  

  בין שבעה לשמונה. 1

כפי שאנחנו , קדמו גם ליום המר והנמהר הזה שבעה ימים של הכנות, כמו כל יום שמיני

� ְמלֹאת ְיֵמי �ִמ1ֶַתח אֶֹהל מ�ֵעד לֹא ֵתְצא� ִ�ְבַעת ָיִמי� ַעד י�": מוצאים זאת בפרק הקודם

וכה משפחת אהרון ובניו עוברים את המׂש. )33, ח(" ִמ32ֵאיֶכ� ִ#י ִ�ְבַעת ָיִמי� ְיַמ2ֵא ֶאת ֶיְדֶכ�

  .האחרונה בדרך חניכתם והכשרתם לכהונה

ואין זו הפעם הראשונה שאנו , אין זו הפעם הראשונה שאנו נתקלים בנושא שמונת הימים

על קדושתם של שבעה ימים אנחנו יודעים עוד מספר . תמהים למה דווקא שמונה ימים

למה שמיני , למה שמונה ימי חנוכה, למה שמונה ימי מילה? אבל למה שמונה, בראשית

נראה שדווקא כאן אנחנו מוצאים את ? באמת למה? עצרת ששום חג סוכות לא יכול בלעדיו

 ד 6ְֵ�ב� י�ָמ� ָוַלְיָלה ִ�ְבַעת�ֶפַתח אֶֹהל מ�עֵ ": התשובה לשמונה באופן הברור והפשוט ביותר

אך הם שבעה ימים , ימי הקודש הם אמנם שבעה. )35, ש�(..." ָיִמי� �ְ�ַמְר�6ֶ ֶאת ִמְ�ֶמֶרת ְיהָֹוה

אנחנו מחכים ליום השמיני שמקבל , כדי להבטיח שבעה ימים מלאים. מבוקר עד ערב, מלאים

כך למשל . ום שלאחר שבעת הימים המלאיםאלא מהיותו הי, את קדושתו לא מעצם שמיניותו

, מכיוון שלא נאמר עליו שיש להמתין ליום השמיני -לאחר מותו של אדם קרוב " שבעה"נוהג ה

אל תגידו לי עכשיו שחנוכה חוגגים . (מסתיים לעיתים קרובות כבר בראשית היום השביעי

אבל בכל , ר לחנוכהזה דיון שנשאי. שמונה ימים בגלל נס פך השמן שהספיק לשמונה ימים

כך שהנס היה רק בשבעת הימים , מקרה יש לזכור שגם הפך הקטן ההוא הספיק ליום אחד

  ).ואנחנו חוזרים לספירה של שבע ועוד אחד, שאחריו
  

  בין מבחן הכוונה למבחן התוצאה. 2

שופכים דם בכל , שוחטים, אהרון ובניו מקריבים: היום השמיני מתחיל אמנם כפי שהובטח

ת הדם המפוארת וחלבים ואליות וכליות וכבד ושוק ימין ורגל שמאל וכל פאגאניּומקום 

ַו6ֵֵצא ֵא� ִמ2ְִפֵני ְיהָֹוה ַו6ֹאַכל ַעל "ואמנם . שדיברנו עליה בפגישתנו הוירטואלית הקודמת

ַוִ�1ְל� ) להם להתרונן כל כךלא יודע מה יש ( ַהִ:ְזֵ�ַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבי� ַוַ�ְרא ָ#ל ָהָע� ַוָ�ר�9ֹ

  .)24, ט() זה כבר מובן יותר, טוב(" ַעל 1ְֵניֶה�

�6ְנ� ַוִ�ְקח� ְבֵני �ֲהרֹ ָנָדב ַוֲאִביה�א ִאי� ַמְח6ָת� וַ ": 'ואז כרעם ביום בהיר אנחנו מוצאים בפרק יִ

ה ַו6ֵֵצא ֵא� ִמ2ְִפֵני ְיהֹוָ . הָֹוה ֵא� ָזָרה ֲאֶ�ר לֹא ִצָ�ה אָֹת�ָבֵה ֵא� ַוָ�ִ�ימ� ָעֶליָה ְקטֶֹרת ַוַ�ְקִריב� ִלְפֵני יְ 

ת� ִלְפֵני ְיהָֹוה   .)2(1, י(" ַו6ֹאַכל א�ָת� ַוָ�מ3

לפני שבוע הבטחת להם כהונת , כרגע הראית להם כבודךָ , אותם לכהונה רק כרגע הכשרתָ 

ובאותו היום ממש , )35, ח(..." ְיהָֹוה ְולֹא ָתמ�ת� �ְ�ַמְר�6ֶ ֶאת ִמְ�ֶמֶרת"...: נצח והבטחת להם

  .נשרפים באש הזרה של הזעם האלוהי חגיגת המזבח ושנים מבחירי כהניךָ 

  .אבל אפשר להגיד כל מיני דברים לא מנחמים, הפעם אני באמת לא יודע? למה

ומלמדים אותנו  ישנם פרשנים המתקשים עם הפשט – )ש�(" ֵא� ָזָרה ֲאֶ�ר לֹא ִצָ�ה אָֹת�"  .א

וכשהם מפירים את מצוותו , שהודיע להם שהיא אסורה, אש שציווה אותם שלא: שיש לקרוא

  .הם באים על עונשם, המתגלה' לפני כל העדה ולפני כבוד ה

ובני אהרון בוחרים להוסיף עליו אש , יש ציווי ברור: אחרים מתמודדים עם פשט הכתוב

. )"ַוַ�ְקִריב� ִלְפֵני ְיהָֹוה"(ה ומתוך רצון טוב בלבד הם עושים זאת מתוך אמונה שלמ. משלהם

אש של , של רצון טוב, של אמונה, אך זאת אש של שמחה, זאת לא האש לפי הספר, נכון
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אש של אנשי אמונה העומדים בפני אלוהיהם . חסידות המחפשת לעשות עוד יותר מן המצווה

אל תגרע ואל , בולות מדויקים וברוריםהג, לפי פרשנות זאת. ומחפשים דרך להקריב לו קרבן

מי אתם בני אנוש עלובי , את דרכי האמונה ועבודת האל הוא כבר המציא פעם אחת, תוסיף

אתם יכולים להמשיך לחנך את ילדיכם לבחון דברים על פי ? נפש שתבואו להוסיף עליה

ומעביר אני שופט את מבחן התוצאה בלבד . הכוונות של עושיהם אם הן טובות או רעות

  .מסרים שאינם משתמעים לשני פנים

כבני  -אפשר היה לאמר את שמותיהם בלבד ? למה נאמר בני אהרון ונאמר נדב ואביהוא  .ב

כנדב ואביהוא הם נקראים . אהרון הם נהנים ממעשי אביהם וזכות אבות עומדת להם

בוראו אדם עומד למשפט ). אפילו שכל שמו של אביהוא מנסה לומר אחרת(לאחריות אישית 

אדם עומד לדין גם אם אביו הוא כהן . על מעשיו שלו ואין זכויות משפחתיות שמגינות עליו

 .גם אם אביו הוא מלך ישראל ואפילו אם הוא ראש ממשלה, גדול

  

  בין אברהם לאהרון. 3

ֵני ָכל ָהָע� ֶאָ#ֵבד ַוִ�=ֹ� ַו�ֹאֶמר מֶ�ה ֶאל �ֲהרֹ ה�א ֲאֶ�ר ִ=ֶ�ר ְיהָֹוה ֵלאמֹר ִ�ְקרַֹבי ֶאָ>ֵד� ְוַעל 1ְ "

זהו אחד , אני חושב שמאז אברהם אבינו והמאכלת בהר המוריה – ַוִ�=ֹ� �ֲהרֹ. )3, ש�(" �ֲהרֹ

מגדל אותם בתנאים של , אדם מוליד ילדים. הפסוקים הקשים שאני מוצא במקרא הזה

רוקם להם , ם בערבי שבתיושב איתם ושר שירים חסידי, מחנך אותם לכהונה, ת ומדברעבדּו

אב במלוא . מצווה וחלומות ברכה לכל החיים- טלית חדשה לבר, הספר-כיפה חדשה לבית

, ברגע אחד של אימה הוא מאבד את שניהם… הפשטות האוהבת והכואבת של המילה 

מול כל אלה משה לוחש לו משפט סתום אחד … מאבד את נשמת חייו , מאבד את עולמו

  ? אכתו והכל כרגילוהוא כאילו חוזר למל

  .שאלוהים ישמור עלי אם אדע להסביר את זה

עצמתה של אמונה וטימטומה של , ת דפוקהאבהּו, איזה מערכת רגשית מאובנת, מה זה

, למי שזוכר, אחרי האמונה העיוורת של העקידה דיברנו על מאכלי חלב ובשר(אמונה עיוורת 

  ).ל מאכלות אסורים אחריםכאן תיכנס תיכף הפרשה להסברים חסרי טעם ומובן ש

שהבנים הגיעו ? איזה טקסי התחרפנות הם עברו שם בשבעת הימים ההם בפתח אהל מועד

וחזר לתפקד כאילו כלום לא קרה " מים מים"האבא צעק , לאבני שיש טהור והדליקו אש זרה

  ?ורק משה נכנס בשלום ויצא בשלום
  

  שהשה לקדּובין קדּו. 4

מה זאת ההתקדשות  ...."רֹ ה�א ֲאֶ�ר ִ=ֶ�ר ְיהָֹוה ֵלאמֹר ִ�ְקרַֹבי ֶאָ>ֵד�ַו�ֹאֶמר מֶ�ה ֶאל �הֲ "

בהמשך הפרשה : אבל אפשר לראות מה שכתוב, לא יודע –? "ִ�ְקרַֹבי ֶאָ>ֵד�"ומה זה , הזאת

  .)44, יא(" ד�� "ִניִ#י ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכ� ְוִהְתַקִ=�6ֶ�ְ ִוְהִייֶת� ְקדִ�י� ִ#י ָק "אנחנו מוצאים 

�ִמ  ַוִ�ַ>ח מֶ�ה ִמֶ�ֶמ ַהִ:ְ�ָחה"משה מקריב קרבן על המזבח ואחר כך : כתוב? איך מקדשים

ָגָדיו ת �ֲהרֹ ֶאת ְ� ַהָ=� ֲאֶ�ר ַעל ַהִ:ְזֵ�ַח ַוַ�ז ַעל �ֲהרֹ ַעל ְ�ָגָדיו ְוַעל ָ�ָניו ְוַעל ִ�ְגֵדי ָבָניו ִא�6 ַוְיַקֵ=� ֶא 

עושה , אותו תהליך של התקדשות שעושה משה לאהרון. )30, ח(" ְוֶאת ָ�ָניו ְוֶאת ִ�ְגֵדי ָבָניו ִא�6

ְוֶאת ַהָ�ָ�ר "זורק את הדם , מקטיר על המזבח, מקריב קרבנות: 'אהרון לכל העם בפרק ט

�ֵא� ִמח�A ַלַ:ֲחֶנהָ Bַר�ֶאל אֶֹהל מ�ֵעד "בסוף התהליך . )11, ט(" ְוֶאת ָהע�ר ָ ַוָ�בֹא מֶ�ה ְו�ֲהרֹ

ַוֵ�ָרא ְכב�ד ְיהָֹוה ֶאל "כי מיד לאחר מכן , ואמנם העם מתקדש. )23, ט(..." ַוֵ�ְצא� ַוְיָבֲרכ� ֶאת ָהָע�

  .)ש�, ש�(" ָ#ל ָהָע�

, משה מקריב ומקדש את אהרון! משיחה בשמן המשחה והקרבת הקרבנות היא המקדשת

  ???מי מקדש את משה. קדש את העםאהרון מקריב ומ

משה מקדש את אהרון וקרבן , הגדול מקדש את הנמוך ממנו: ראינו תהליך של הירארכיה

מי יקדש את משה . אהרון מקדש את העם וקרבן החטאת הוא שעיר, החטאת הוא שור

  ?ובמה
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ְפֵני ְיהָֹוה ַו6ֵֵצא ֵא� ִמ2ִ ": ונאמר' נראה כבוד ה, בהקרבת העולה של העם לפני אהל מועד

ַו6ֵֵצא ֵא� ִמ2ְִפֵני ְיהָֹוה ": על בני אהרון נאמר. ..."ַו6ֹאַכל ַעל ַהִ:ְזֵ�ַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבי�

ת� ִלְפֵני ְיהָֹוה   . "ַו6ֹאַכל א�ָת� ַוָ�מ3

�ֵא� ִמח�A ַלַ:ֲחנֶ ": על הקרבן הנשרף נאמרָ Bַר�ר ְוֶאת ָהע�ר ָ�ָ�  .)11, ט(" הְוֶאת ַהָ

ַו�ֹאֶמר ֲאֵלֶה� ִקְרב� ... ַוִ�ְקָרא מֶ�ה ֶאל ִמיָ�ֵאל": על בני אהרון אחרי שפגעה בהם האש נאמר

  .)4, י(" ְ�א� ֶאת ֲאֵחיֶכ� ֵמֵאת 1ְֵני ַה>ֶֹד� ֶאל ִמח�A ַלַ:ֲחֶנה

ַוִ�=ֹ�  ...אמֹר ִ�ְקרַֹבי ֶאָ>ֵד�ה�א ֲאֶ�ר ִ=ֶ�ר ְיהָֹוה לֵ ": אבל משה אומר, איני יודע, מה כל זה אומר

  "....�ֲהרֹ
  

  שה ואמונהבין אש לקדּו. 5

ההבדל בין האש הרצויה לאש הזרה הוא כמו ההבדל בין האש המחממת והיוצרת לבין האש 

כי ככה זה אותו דבר גם עם אמונה ? למה אני אומר את זה עכשיו. השורפת והמשמידה

  .שהוקדּו
  

  ,שבת שלום
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