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הדיבור הפותח
בפרשת שמיני מתרחש אירוע כמעט בלתי נסבל – מותם של בני אהרון .עצם המוות איננו מוקד
הקושי ,כי אם נסיבותיו הסתומות ,נסיבות שרב בהם הסמוי על הגלוי ,ושאף הגלוי שבהם מתמיה.
בפרק י' העוסק במותם של השניים מופיעים שני רגעי דיבור של משה :האחד בתחילת הפרק והשני
לקראת סופו .בראשון מוסר משה את דברי אלוהים הידועים והמורכבים "בִּ קְ רֹ בַ י אֶ קָּ דֵ שׁ" ,לכאורה
כהסבר למותם של שני הבנים ,ובשני מצווה הוא על אהרון ובניו כיצד עליהם לסיים את תהליך חנוכת
המשכן.
לאור סמיכות הדברים ,יש מקום לראות בדיבור השני מעשה פרשנות לדיבור הראשון .אולם הדיבור
השני של משה מתפתח לכדי דו שיח ,בינו לבין אהרון ,אשר במהלכו עוברים דבריו תהליך של
ביקורת ושינוי .לכתחילה ,ובאופן מוטעה ,מתפרשת התקדשות האלוהים בקרוביו כדרישה לחומרות
והחמרות ,אך לבסוף היא מתפרשת דווקא כדרישה לשימת לב בקודש גם לצרכים אנושיים.

הדיבור הראשון – "בקרובי אקדש"
ר־דּ ֨ ֶבּר
מיד אחרי מות בני אהרון מציע משה לאהרון הסבר למות בניוַ " :ו ֨יּ ֹאמֶ ר מֹ שֶׁ֜ ה ֶ ֽאל־אַ הֲרֹ֗ ן הוּ ֩א אֲשֶׁ ִ
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ה' לֵאמֹ ר֙ בִּ קְ רֹ ַב֣י אֶ קָּ ֔ ֵדשׁ" )ויקרא י ,א' – ג'( .תגובת אהרון לאחיו היא דממה" :וַיִּ דֹּ֖ ם אַ ה ֲֽרֹ ן" )ויקרא י,
ג'( .הדממה אולי משקפת את כובד הלב שהסברו של משה מותיר באחיו ,ואולי גם מאששת את כובד
הלב שנותר בנו – כקוראי המקרא.
תחת צִ לה של דממה זו קורא משה לבני דודיו ,מישאל ואלצפן ,ומורה להם להתקרב ולטפל בנפטרים:
ִיאל דֹּ֣ ד אַ ה ֲ֑רֹ ן ַו ֣יּ ֹאמֶ ר ֲאל ֗ ֵֶהם ֠קִ ְר ֞בוּ ְשׂ ֤אוּ אֶ ת־ אֲחֵ יכֶם֙ מֵ ֵ ֣את
ל־מישָׁ אֵ ֙ל וְ ֶ ֣אל אֶ לְ צָ ָ֔פן בְּ נֵ ֥י ֻﬠזּ ֵ ֖
"וַיִּ קְ ָ ֣רא מֹ שֶׁ֗ ה אֶ ִ ֽ
ל־מ ֖חוּץ ַ ֽלמַּ ח ֲֶנֽה" )ויקרא י ,ד'(.
פְּ נֵי־הַ קֹּ֔ דֶ שׁ אֶ ִ
שמות בני הדודים – מי ששואל את האל ,ומי שעומד למול צפונותיו של האל ,ואולי עומד למול האל
על אף צפונות אלו ,מהווים מדרשי שם המעבים ומשקפים ביתר עוז את התדהמה למול המוות
המתואר.
משה לא רק דואג לטיפול במתים ,אלא גם מנחה את אהרון ובניו הנותרים ,אלעזר ואיתמר ,באיזה
אופן מותר ובאיזה אופן אסור להם להתאבלַ " :ו ֣יּ ֹאמֶ ר מֹ ֶ ֣שׁה ֶ ֽאל־אַ הֲרֹ֡ ן וּלְ אֶ לְ ָﬠ ָז ֩ר וּלְ ִ ֽאיתָ ֨ ָמר׀ בָּ ָ֜ניו ָ ֽראשֵׁ יכֶ ֥ם
א־תפְ רֹ֨ מוּ֙ " )ויקרא י ,ו'(.
ל־תּפְ ָ ֣רעוּ׀ וּבִ גְ דֵ יכֶ ֤ם ֽל ֹ ִ
אַ ִ
הנחיות אלו דומות מאוד לנאמר באופן כללי ועקרוני על אודות התאבלותם של כהנים בכלל ,והכהן
הגדול בפרטַ " :ויּ ֹאמֶ ר ה' אֶ למֹ שֶׁ ה ,אֱמֹ ר אֶ להַ כֹּ הֲנִ ים בְּ נֵי אַ הֲרֹ ן; וְ אָ מַ ְרתָּ ֲאלֵהֶ ם ,לְ ֶנפֶשׁ ל ֹאיִ טַּ מָּ א בְּ ﬠַמָּ יו:
כִּ יִ ,אםלִ ְשׁאֵ רוֹ ,הַ קָּ רֹ ב ,אֵ לָיו :לְ ִאמּוֹ וּלְ אָ בִ יו ,וְ לִ בְ נוֹ וּלְ בִ תּוֹ וּלְ אָ חִ יו ...ל ֹאיִ קְ ְרחוּ קָ ְרחָ ה בְּ ר ֹאשָׁ ם ,וּפְ אַ ת
תאשֵּׁ י ה' לֶחֶ ם ֱא הֵ יהֶ ם ,הֵ ם מַ קְ ִריבִ ם – וְ הָ יוּ קֹ דֶ שׁ...
זְקָ נָם ל ֹא יְ ַגלֵּחוּ...קְ דֹ ִשׁים יִ הְ יוּ ,לֵא הֵ יהֶ ם ...כִּ י אֶ ִ
וּמןהַ ִמּקְ דָּ שׁ ,ל ֹא יֵצֵ א,
וְ הַ כֹּ הֵ ן הַ גָּדוֹל מֵ אֶ חָ יו ...לא יִ פְ ָרע ,וּבְ גָדָ יו ל ֹא יִ פְ רֹ ם .וְ ﬠַל כָּלנַפְ שֹׁ ת מֵ ת ,ל ֹא ָיב ֹאִ ...
וְ ל ֹא יְ חַ לֵּל ,אֵ ת ִמקְ דַּ שׁ ֱא הָ יו" )ויקרא כ"א ,א – יב(.
במובן מסוים ,הופך משה בהנחיות אלו את האבל הפרטי של אהרון על בניו ,ואלעזר ואיתמר על
ָל־בּ֣ית יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל יִ בְ כּוּ֙ " )ויקרא י ,ו'(.
אחיהם ,לאבל ציבוריַ " :ואֲחֵ יכֶם֙ כּ ֵ
ניתן להבין הנחיות אלו של משה כנובעות מן האופן שבו הבין את המסר של האל שהשמיע הוא עצמו:
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"בִּ קְ רֹ ַב֣י אֶ קָּ ֔ ֵדשׁ" 1.לפי הבנה זו נדרש אהרון לאדיקות והחמרה ,זוהי הנחיה להתנהגות שאיננה
אינטואיטיבית או רגשית אלא מחושבת ,זהירה וקפדנית .משה מבין ,לכאורה ,את ההתקדשות
שבקרובים כדרישה מן הקרובים להתרחק במובן מסוים מאנושיותם ,במקרה זה מן האבל שלהם,
ולהתמקד כל כולם בעבודת הקודש השגרתית.

הדיבור השני – "הייטב בעיני ה'?"
דממתו של אהרון מסתיימת לקראת סוף הפרק .שם ,במקום לשתוק למול דבריו של משה ,הוא בוחר
לענות .אמנם תשובתו היא שאלה ,אולם היא שאלה רטורית המותירה את משה בדממה משלו.
משה מצווה על אהרון ובניו לקחת את הנותר מן המנחה ,את שוק התרומה ועוד כמה קרבנות ולאכול
ל־איתָ ָ ֥מר׀ בָּ נָיו֘ הַ נּֽ וֹתָ ִרי ֒ם קְ ֣חוּ אֶ ת־הַ ִמּנְ ֗ ָחה
אותם במקום קדוש" :וַיְ דַ ֨ ֵבּר מֹ שֶׁ֜ ה ֶ ֽאל־אַ הֲרֹ֗ ן וְ ֶ ֣אל ֠אֶ לְ ָﬠזָר וְ אֶ ִ֨
רוּמה
נּוֹת ֶרת֙ מֵ ִא ֵ ֣שּׁי ה' וְ ִאכְ ל֥ וּהָ ַ :...ו ֲאכַלְ ֶ ֤תּם אֹ תָ הּ֙ בְּ מָ ֣קוֹם קָ ד֔ וֹשׁ :...וְ אֵ ֩ת ֲח ֵ֨זה הַ ְתּנוּ ָ֜פה וְ ֵ ֣את׀ ֣שׁוֹק הַ ְתּ ֗ ָ
הַ ֶ֙
ֽתּ ֹאכְ לוּ֙ בְּ מָ ֣קוֹם טָ ֔הוֹר אַ ֕ ָתּה וּבָ נֶ ֥י וּבְ נֹ ֶ ֖תי ִא ָ ֑תּ ) " :...ויקרא י ,י"ב – ט"ו(.
ברגע מסוים מבחין משה כי חלק מן הבשר ,שעיר החטאת ,נשרף ולא נאכל" :וְ ֵ ֣את׀ ְשׂ ִ ֣ﬠיר ַ ֽהחַ ֗ ָטּאת דָּ ֥רֹ שׁ
ַל־איתָ מָ ר֙ בְּ נֵ ֣י
דָּ ַ ֛רשׁ מֹ ֶ ֖שׁה וְ הִ נֵּ ֣ה שׂ ָ ֹ֑רף" )שם ט"ז( .משה כועס על אהרון ובניוַ֠ " :ויִּ קְ צֹ ף ﬠַל־אֶ לְ ﬠָזָ ֤ר וְ ﬠ ִ ֽ
אַ הֲרֹ֔ ן הַ נּוֹתָ ִ ֖רם לֵאמֹֽ ר :מַ דּ֗ וּ ַﬠ ֽל ֹא־ ֲאכַלְ ֶ ֤תּם אֶ ת־הַ חַ טָּ את֙ בִּ ְמ ֣קוֹם הַ קֹּ֔ דֶ שׁ ִ ֛כּי קֹ֥ דֶ שׁ ָ ֽקדָ ִ ֖שׁים ִ ֑הוא וְ אֹ ָ ֣תהּ׀ נ ַ ָ֣תן ָל ֶ֗כם
ֵיה֖ם לִ פְ נֵ ֥י ה') :שם ט"ז – י"ז(.
לָשֵׂ את֙ אֶ ת־ﬠֲוֹ֣ ן הָ ﬠ ֔ ֵָדה לְ כַפֵּ ֥ר ֲﬠל ֶ
ת־ﬠלָתָ ם֙ לִ פְ נֵ ֣י ה'
אתם וְ אֶ ֽ ֹ
או אז עונה לו אהרון" :וַיְ דַ ֨ ֵבּר אַ הֲרֹ֜ ן אֶ ל־מֹ שֶׁ֗ ה ֵה֣ן ֠הַ יּוֹם הִ קְ ִ ֨ריבוּ אֶ ת־חַ טָּ ָ ֤
יטב בְּ ﬠֵינֵ ֥י ה'?!" )שם ,י"ט( .המדרש מדגיש כי הדברים
ו ִַתּקְ ֶ ֥ראנָה אֹ ִ ֖תי כּ ֵ ָ֑אלֶּה וְ אָ כַ ֤לְ ִתּי חַ טָּ את֙ הַ יּ֔ וֹם הַ יִּ ַ ֖
נאמרים "בעוז" ,כלומר לא בהיסוס אלא כשאלה חדה ואולי אף מתריסה .מהי שאלתו של אהרון? במה
מטיל הוא ספק?
משה מתלונן וטוען כנגד אהרון ,אלעזר ואיתמר שהם לא מלאו את חובתם כראוי – לא אכלו את
 1השורש ק.ד.ש .חוזר פעמים רבות גם בפסוקים בפרק כ"א.

3

"בקרובי אקדש" – ניסן תשע"ז
אביטל הוכשטיין – www.hadar.org

הבשר הנותר .למול כעסו של משה עונה אהרון כי אמנם עסקו הוא ובניו בהקרבת הקורבנות השונים,
וכל זאת על אף אירועי היום ,על אף ש"ו ִַתּקְ ֶ ֥ראנָה אֹ ִ ֖תי כּ ֵ ָ֑אלֶּה" – מות שני בניו .לאחר תיאור זה
ולאורו פונה אהרון אל משה בשאלה ותוהה" :ואכלתי חטאת היום – הייטב בעיני ה'?!" – האם אכילה
שלי מקרבן החטאת הייתה מוצאת חן בעיני האלוהים לאור מות בניי?! השאלה הצורמת של אהרון
היא גם ביקורת כנגד משה ,ביקורת שמשה מקבל ,כפי שמתואר כבר בפסוקים " :וַיִּ ְשׁמַ ע מֹ שֶׁ ה ,וַיִּ יטַ ב
בְּ ﬠֵינָיו" )שם ,כ'(.

הדיבור הנשכח – "שמעתי ושכחתי"
תשובת משה בפסוקים מתפרשת בספרות חכמים כהכרה בכך שהדרישה שלו מאהרון מוגזמת .כך,
מלמדת הדרישה בסופו של יום על קשר בין החמרות לבין הנטייה לטעות .טעותו של משה נחשפת
במדרש באמצעות מחמאה הניתנת לו על כך שהודה בה' " :וישמע משה וייטב בעיניו' )שם ,כ'( –
הודה מיד ולא בוש" )ספרא שמיני פרשה א תחילת פרק ב )יב((.
בתלמוד הבבלי מפורטת הודאתו של משה'" :וישמע משה וייטב בעיניו' )שם ,כ'( הודה ולא בוש משה
לומר 'לא שמעתי' ,אלא אמר' :שמעתי ושכחתי' " )בבלי זבחים קא ,א( .לפי המדרש ,משה לא
התבייש ,לא אמר ביחס לעניין הנידון 'לא שמעתי' ,אלא הודה בפני אהרון שהוא זה ששכח את ההלכה
הנידונה ,שבגין שכחתה קצף הוא על אהרון ובניו בפסוקים .בתרבות המתבססת על מסורת ,שכחה
חמורה מחוסר ידיעה ,לכן הודאתו של משה איננה עניין להקל בו .אולם מהי הטעות עליה מודה משה?
תשובה לשאלה זו אפשר לראות בחלקו השני של המדרש בספרא ,במסורת מפי חנניה בן יהודה
הנמסרת בפי ר' יהודה" :אמר ר' יהודה :חנניה בן יהודה היה דורש כל ימיו :קשה הקפדה שגרמה לו
2

למשה לטעות" .טענתו של חנניה היא שהקפדתו של משה עם אהרון היא שגרמה למשה לטעות.

 2שוב מסייע התלמוד הבבלי בהבנת המדרש ,ובמיוחד באיתור ההקפדה/הטעות .המדרש מתאר את משה מעלה
אפשרויות שונות על מנת להסביר מדוע לא אכל אהרון מן הקורבן ולבסוף אומר בכעס' " :אכול תאכלו אותה כאשר
צויתי' )שם ,י"ח( באנינות יאכלוה!" )בבלי זבחים ,שם(.
כלומר ,שהיה על הכהנים לאכול מן הקורבן על אף היותם אוננים )אבלים בתקופה שבין המוות לקבורה( .אהרון עונה
לו במדרש כלשון הפסוק"" :ו ִַתּקְ ֶ ֥ראנָה אֹ ִ ֖תי כּ ֵ ָ֑אלֶּה" – מות שני בניו ,ולאור זאת פונה אהרון אל משה בשאלה ,ולמעשה
בלשון הפסוקים ותוהה" :ואכלתי חטאת היום – הייטב בעיני ה'?!".
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מן הדברים שבספרא ובבבלי נראה שהטעות וההחמרה שלובות זו בזו – שכן טעותו של משה הייתה
החמרה עם אהרון .טעותו היתה בכך שסבר שעל אהרון להחמיר ולהוסיף על האיסורים החלים עליו
להתאבל ככהן ,הגבלות נוספות ,ביניהן דרישה לאכול מן הקרבן על אף האבל .כלומר ,טעותו של
משה הייתה החמרה בדיני כהן אבל.
ייתכן ומשה מציע הבנה של ההתקדשות שבקרובים ,לפיה יש לדחוק אינטואיציות וצרכים אנושיים
כגון אבל ,לטובת התנהגות שגרתית מחמרת בהקשרים של התקדשות באמצעות קרובים .אהרון עונה
לו שלא היה ראוי שיעשה זאת ,ומציע פרשנות אחרת ,שלפיה על החמרות הדוחקות הצידה ממדים
בסיסיים של הקיום האנושי ,יש מקום לשאול" :הייטב בעיני ה'?" .אהרון טוען כי ההתקדשות
שבקרובים מתבטאת ברגעים שבהם בני אדם משרתים בקודש ,ומתקרבים אליו כבני אדם ,יצורים
עצובים ,שמחים ולעיתים גם מתאבלים .לדעת אהרון מחיקת ממדים אלו איננה טובה בעיני ה'.

הדיבור שלבסוף
הפרק הפותח בתיאור מותם של בני אהרון תחת הכותרת 'בקרובי אקדש' ,מסיים באמירה של חז"ל כי
הקפדה והחמרה על חשבון חוויה אנושית מלאה אינן הדרך להתמודדות עם האתגר שבהתקדשות
האפשרית באמצעות קרובים ,על אף האש המתפרצת שעלולה להיות כרוכה בהן .החמרות הן לעיתים
קרובות טעויות ,או מובילות לעברן .על האדם להתייחס למה שקורה לו עצמו ,גם כשהוא שואף לקדש
בקרבה ,ועל אף האינטואיציה להחמיר .קולו של אהרון מלמד כי יש לתת מקום גם בקודש למרחב
אנושי ,או אז ייטב בעיני אלהים ואדם" :וַיִּ ְשׁמַ ע מֹ שֶׁ ה ,וַיִּ יטַ ב בְּ ﬠֵינָיו".
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