
 "אפניסן תש                                     בס"ד

 נגיעות מפרשת השבוע שמיני 

 הנקטעשמחה ה  ה' במשכןל תועבודהשל תחילת  יום השמחה הגדולדווקא באנו קוראים ש שמיניפרשת ב

אשר הקריבו אש   שני בני אהרון הכהןגת את מהשמיים והור אש  תכאשר יורדאסון כבד בשל במפתיע 

דיני  בדווקא עוסקת  היאלימי השגרה כאשר מהאירוע הכואב הזה הפרשה ממשיכה במעבד חד  .זרה

                                                          .כשרות האוכל היהודי

האבדן בעת   האבליםהאחים המנהיגים ותם השונה של שני את התמודד ג' , י' –בפסוק אחד ה  התורה מציג

ֶשה ֶאל"  .הקשה ֹּאֶמר מֹּ ן, הּוא ֲאֶשר-ַוי ֶבר-ַאֲהרֹּ ֵדש, ְוַעלה'  דִּ ַבי ֶאקָּ ְקרֹּ ר בִּ ל-ֵלאמֹּ ם,  -ְפֵני כָּ דֹּ ֵבד; ַויִּ ם, ֶאכָּ עָּ הָּ

ן ל  מוביהוא   .למרות היותו הדוד של ההרוגים ת האירועיםומוביל א יגלתפקד כמנהממשיך  משה ".ַאֲהרֹּ

האחים ההרוגים עוצר שני אביהם של   ,אהרון אחיומעביר הנחיות . ו ֵאֶבלגוזר על  את פינוי הגופות

 הכהן הגדול איש הרגש והשלום ומסביר את אשר ארע ואילו אהרון מחנך  מלמדמעשי שה מ .ושותק

  ,גשית של אהרוןרי  ֵאֶבלתגובת התורה איננה מתארת  .אותו יםההלם משתקוהצער האבדן אולי  ,שותק

ן בכי אולם הביטוי הקשה " אוצעקה  אין תיאור של  ם, ַאֲהרֹּ דֹּ                             . צועק עד השמיים בצל האירוע"   ַויִּ

שנמנעו לאכול  על  ההרוגים האבלים יבאחי  קוצף -נוזף משה שומע את הוא עד אשר מם וודאהרון שותק 

ף ַעל " את הקורבן שהוקרב ְקצֹּ זָּר ְוַעל-ַויִּ ר-ֶאְלעָּ ם, ֵלאמֹּ רִּ ן, ַהּנֹותָּ ר, ְבֵני ַאֲהרֹּ מָּ יתָּ -ֲאַכְלֶתם ֶאת-ַמדּוַע, לֹּא  .אִּ

ֶדש ְמקֹום ַהקֹּ את בִּ ּה ַהַחטָּ תָּ וא; ְואֹּ ים, הִּ שִּ דָּ ֶדש קָּ י קֹּ ֵשאת ֶאתכִּ ֶכם, לָּ ְפֵני- נַָּתן לָּ ה, ְלַכֵפר ֲעֵליֶהם, לִּ ֵעדָּ ן הָּ ה' "  ֲעוֹּ

ן ֶאל"  פונה למשהאהרון  יבּו ֶאת-ַוְיַדֵבר ַאֲהרֹּ ְקרִּ ֶשה, ֵהן ַהיֹום הִּ ם ְוֶאת-מֹּ אתָּ ְפֵני-ַחטָּ ם לִּ תָּ לָּ ְקֶראנָּה  וַ   ה'  עֹּ תִּ

יַטב ְבֵעיֵני את ַהיֹום, ַהיִּ י ַחטָּ ַכְלתִּ ֵאֶלה; ְואָּ י, כָּ תִּ גוער את האהרון ין ילדמ  ה כאילו אנו יכולים ממשנדמה' "  אֹּ

הנותרים נראה  על חוסר הרגישות שלו . אהרון קיבל את הדין ושתק אולם כאשר משה נוזף בבניםבמשה 

       ומשה מקבל את דברי אהרון א בזעקה מרה כי אהרון מגן עליהם בחירוף נפש , כעת הקול שנדם יוצ

יַטב ְבֵעינָּיו"  ֶשה, ַויִּ ְשַמע מֹּ                                                                            .שותקמשה כעת "   ַויִּ

ֵדש"  ולגבורה  - כרון לשואהיום הזי השבוע את אנו מציינים  ַבי ֶאקָּ ְקרֹּ בלתי  ם י המחריד הסיפורים ." בִּ

כפי שנהג  .מהבשתיקה , דמשבחרו הם ייש בינ . ולכבד אותם ככל האפשרשורדים  ל יש להצדיע .נתפסים

ן" אהרון  ם, ַאֲהרֹּ דֹּ בחרו  שויש עצום הוהצער בדן ואהם עתמודדות  בשל היש   ,כל אחד מסיבותיו"  ַויִּ

שעברו  אנשים  –ץ מעגל הדממה ויוצאת צעקה פרבשנים האחרונות נ  .לחסוך מילדיהם את הצער העצום

את דומייתם של  משימה לכבדלנו יש שהרב גלעד קריב כותב  נדמו בוחרים לספר ולדבר.ו יפורי אימהס

אלו הבוחרים להמשיך בה, אך גם להזמין ברגישות ובאהבה את הניצולים שטרם עשו כן לפרוץ את 

מתמיד  להם שאנחנו קשובים לומר להם  שישמיעו קול,עלינו לשכנע אותם מנעול הלב ולצאת משתיקם. 

אמיל פקנהיים טבע את המושג:  ורמי רפרב פילוסוף ופרופסור ה. חשובים בעיננו כאוצר יקרושדבריהם  

הציווי המוטל על כל יהודי, שלא להעניק לנאצים ניצחון לאחר תבוסתם. להבטיח   –"המצווה התרי"ד" 

את המשכיותו של העם היהודי, לחדש את היכולת לשאת תקווה ולפעול למען תיקון העולם, ולא להחריש. 

לומר לנו בשנותיהם האחרונות; והתבונה כיצד לסייע להם להיחלץ מן היכולת לשמוע את שיש לניצולים 

                                                                                     .היא יסודה של המצווה התרי"ד –הדומייה 

אשר הגמרא  למידי רבי עקיבא מציינים ימי אבל על מותם של תומהלך ימי ספירת העומר ויים ב מצאנו 

שבת הראשונה שאחרי חג הפסח פותחת את מחזור הקריאה והלימוד  ה.גו כבוד זה בזה נה לאמתארת ש

ות המוכרות מן הפרק הראשון, מזכירה את  יאחת המשנ  .השנה משבת זו ועד לראשהשנתי בפרקי אבות 

אהרון הכהן, גיבור הפרשה: "הלל אומר: היה מתלמידיו של אהרון; אוהב שלום ורודף שלום; אוהב את  

  ."הבריות ומקרבן לתורה

                                            ומבורך. שבת שלום

 שלר איתן 

 ל חולי ישראל לרפואת כו לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


