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    אאאא""""ניסן תשעניסן תשעניסן תשעניסן תשע' ' ' '  יב יב יב יב----שבת הגדולשבת הגדולשבת הגדולשבת הגדול////פרשת אחריפרשת אחריפרשת אחריפרשת אחרי

    אהרון לבנשוסאהרון לבנשוסאהרון לבנשוסאהרון לבנשוס: : : : מאתמאתמאתמאת

 )24' ג, מלאכי (ֲאבֹוָתם-ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל-ָאבֹות ַעל-ְוֵהִׁשיב ֵלב -

 א"א בניסן תשע"י, "שבת הגדול"דברים ב

 ששה פרקים עברו בדיוק.. )1ז "ט, ויקרא( ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן, ַאֲחֵרי מֹות, מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה

ששה ). 1' י, שם (אָֹתם, ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה--ֵאׁש ָזָרה הקרבתבעוון , ני אהרןבמאז הריגתם של שני 

ועכשיו הכתוב . טוהרה, לבוש כוהנים, בענייני קורבנות, מייגעים, וניתן לומר, פרקים ארוכים

נחרט באלה "  ולמהעל מה"התדהמה של , טף שבוהֶח, האירוע ההוא. מוצא לנכון לחזור לכך

שלנגד , אהרן, אז. היושב במרומיםזה , גם במחולל אותו, בכותב הטקסט וכפי שנראה, שנכחו

 שתי ).3, שם (ַאֲהרֹן, ַוִּיּדֹם -נדהם ונדם  )2, שם( ַוּתֹאַכל אֹוָתם, ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהָוה - עיניו

 ,עצמתה של המחאה, תיקה זו של ש רעמה.בעוצמתן  אך רועמות,מלים המתארות שתיקה

לפני ).. 2ז "ט, שם (ַאֲהרֹן ָאִחיָך-ַּדֵּבר ֶאל, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל. הלאהאף מגיעה עד פרשתנו ו

הפניה , כאן ואילו  ..ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-מֶֹׁשה ְוֶאל-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה -אנו חוזרים ומוצאים , פרקנו זה

ַּדֵּבר   - לא ישירה  כברהפניה אל אהרן היא,  מכאן ועד מותו.נפסקת, משה ואהרן, אל שניהם

-אם אחטא ב.  היחסים בין אלהים לאהרן מכאן והלאה הם לא כפי שהיו..ַאֲהרֹן ָאִחיָך-ֶאל

 ..".לא נעים לו ממנו "–הייתי אומר , של האל" האנשה"

 להדגיש את אלא כדי, לא משום שהוא מציג את הנושא העיקרי בו אעסוק, הבאתי פתיח זה

בבחירה , בזאת. התמציתיות בה הסופר המקראי בוחר בתיאור של הבעת רגשות ובהצגתן

ובאומנות של בניית הסערה הרגשית בליבו ובדמיונו , במעט מאד מלים לתיאור חוויות רגשיות

 שמות כמו –המקרא דומה הרבה יותר לספרות המודרנית של המאה האחרונה , של הקורא

מאשר לסופרים הגדולים של התקופה הרומנטית , ר עולים על הדעת'י וסלינגהמינגווי, פוקנר

הוא על פני מלים  ,אוש ובעיקר האהבהיהי, העצב - של הגיבורים  רגשותהבה הפירוט של 

 .בות ועמודים לא מעטיםר

בימים " שובה"שבת . שתי שבתות חשובות במיוחד יש במחזור השנתי. והנה הנושא העיקרי

) 2ד "י (ֶֹנָך ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעו -מהושע קראת ההפטרה הנוראים בה נ

 ֲאבֹוָתם-ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל-ָאבֹות ַעל-ְוֵהִׁשיב ֵלב -בה קראנו , "השבת הגדול", והשבת הזו

 ואנו ,סרניר הוא מּובאחת מהן המס . השיבה–שתי שבתות ונושא להן משותף ). 24' ג, מלאכי(

 את השיבה , "תשובה"יכולים לצייר בדמיוננו את הנביא עומד על במה או בימה ודורש את ה
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הוא מדבר על . הפסוק שקראנו היום הוא מאלה הטעונים רגשית,  לעומת זאת.מן החטא

 ..ָּבִנים-ָאבֹות ַעל- ְוֵהִׁשיב ֵלב-בין בנים להוריהם , האהבה בין אבות לבנים

אבות  ויחס הבנים לאבותאציין שנתקשה למצוא במקרא אהבת , ראשית. קו רציתי לעסבזאת

 .טראגיתאף ב היא פגומה או ולר,  אם יש אהבהולי לא תמיד הוא אוהב ואפ-לבנים

, )9' ו, בראשית (נַֹח-ָהֱאלִֹהים ִהְתַהֶּלְך-ֶאת - ובטיולי הערב שלו ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו -נח ש

נאמר לו . שתק, )13, שם (ָּבָׂשר- ֵקץ ָּכל-נאמר לו שמגיע  .ה היה טוב וממושמע מאין כמוהונח ז

, שם (ַהֵּתָבה-ָּתִביא ֶאל, ָּבָׂשר ְׁשַנִים ִמּכֹל-ִמָּכל -ווהֻצ. עשה, )14, שם (גֶֹפר-ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי -

ראה את כל ר שכאואף .  יצא–) 16' ח, שם (ַהֵּתָבה-ֵצא ִמן -נאמר לו , בסוף המבול.  הביא–) 19

, ילד טוב "–פה שלו היה וודאי כתוב יעל הכ.  שתק והמשיך לדבוק בצדיקותו- ההרס והחורבן

ָארּור ְּכָנַען ֶעֶבד  - אז ידע לצאת מכליו ולקלל –!  הו–אך כשהשתכר ובנו פגע בכבודו ".. אררט

 ).25' ט, שם (ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו

אף אם ידע . כאב לבנים הוא היה כישלון, היה גדול כמנהיג ואבי האומהגם אם אברהם 

מול אשתו , )25ח "י, בראשית(? ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט-ֲהׁשֵֹפט ָּכל -להתריס מול אלהים 

ֶלֶחם -ַוִּיַּקח -ד ולא ידע לעמ) 9א "כ, שם( ְּבָנּה- ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת-לו  המרשעת שאמרה

- ֶאת,ִּבְנָך -ואת בנו ). 14, שם (ַהֶּיֶלד ַוְיַׁשְּלֶחָה-ִׁשְכָמּה ְוֶאת-ָהָגר ָׂשם ַעל-ֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאלְו

אזכיר את . הוא מסכים לשחוט על המזבח) 2ב "כ, שם (ִיְצָחק- ֶאת ,ָאַהְבָּת-ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר

 -ם במעלה הר המוריה ישני ונפנה לשיחה בין ה,שאמרתי על התמציתיות של תיאור רגשות

 ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה -ַוּיֹאֶמר ! ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני? ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי-ּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאלַו

המלים גם ואלה  . שאלה המהדהדת בתמימותה ובעוצמתה–) 7ב "כ, שם( ַהֶּׂשה ְלעָֹלה

, פוגש את רבקה אפילו כאשר הוא. ן שום דיבור בין שניהםיותר אי. האחרונות בין השנים

הוא מביא את אהובתו לא אל אביו החי אלא לאהל אמו , דאג שתובא בשבילוש  הוא זהשאביו

 ).67ד "כ, שם(ַוֶּיֱאָהֶבָה .. ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה  ַוְיִבֶאָההמתה 

ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִיְצָחק   :ֲאבֹוָתם-ַעלֵלב ָּבִנים  -אולי  - בו ָש,ובכל זאת עם מותו של אברהם

 ??וסלחגם האם ,  אך).9ה "כ, שם (ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו

ַצִיד -ֵעָׂשו ִּכי-ִיְצָחק ֶאת  ַוֶּיֱאַהב-יצחק העדיף את עשו . כל שלושת אבותינו לא הצטיינו כאבות

הזעקה , מהדהדת השאלהושוב  .דוע סיפור גניבת הבכורה והברכהיו). 28ה "כ, בראשית( ְּבִפיו

  ).38ז "כ, שם (!?ְלָך ָאִבי -ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא -של עשו 

, הבכור? איזה ערכים הנחיל להם? מה החינוך שנתן להם. שנים עשר בנים ובת אחת היו ליעקב

 צעו את פשע הנקם הנורא ישמעון ולוי ב,  ואילו השנים הבאיםמשכבי אביועלה על , בןורא
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-ַטָּפם ְוֶאת-ָּכל-ְוֶאת ..ָזָכר-ַוַּיַהְרגּו ָּכל -לא הזוועה של ? ואיך יעקב מגיב). ד"ל, בראשית(בשכם 

ֲעַכְרֶּתם אִֹתי  -" האפקט ההסברתי"מטרידה אותו כי אם ) 25-29, שם (ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו ַוָּיבֹּזּו

סֹוֵבב ? איך אמר קוהלת -" פוליטי "מבלי להיות במפורש). 30, שם( ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁשב ָהָאֶרץ

 ).6-9' א (ָחָדׁש ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש-ֶּׁשַּנֲעָׂשה הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְוֵאין ָּכל-ַ ּוַמה.. סֵֹבב הֹוֵלְך ָהרּוח

ְוִיְׂשָרֵאל  -שוב ההעדפה הפטאלית של בן אחד  . הסיפור הארוך והמפורט של יוסף,כמובן, נויש

הוא הרי ידע ?  בן זה השיב אהבה לאביום אך הא).3ז "ל, בראשית (ָניוָּב-יֹוֵסף ִמָּכל-ָאַהב ֶאת

 ָיִמים ַרִּביםבכל זאת נתן לאביו להתאבל עליו .. הבן עם כתונת הפסים, שהוא הבן המועדף

יתר   כלאך הדרכים הרי היו פתוחות כפי שמעיד, דואר אלקטרוני לא היה, נכון). 34, שם(

, )26ה "מ, שם (עֹוד יֹוֵסף ַחי - לא טרח לשלוח את המסר אך המשנה למלך מצרים. הסיפור

שוב ). 9ז "מ,שם (ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי -יה חוסך מאביו למות בהרגשה שהמסר ש

  ..ית חיים שלמיםימשפט יחיד וטרגד

. שיבנו השלי, כבים ביותר בין בן לאב המצויים בכתובים הם בין דוד לאבשלוםורהיחסים המ

יש  .מה עוד שסיפורים ורומנים לא מעטים עוסקים בכך, תקצר היריעה מפירוט הסיפור כולו

מרידה ,  נסיון ההתקרבותיהירצון להשלים לרצות את האב ודח, בסיפור זה כעסים והחרמות

על משכבי "עליה הפגנתי , המביאה מלחמת אחים עקובה מדם ומבריחה את המלך מן הבירה

.. ָיֶפה -ִאיׁש - ודרך כל אלה עוברת כחוט השני האהבה של האב לבן שהיה .על גג ארמונו" האב

שר , כפי שידע יואב). 26ד "י', שמואל ב (ָהָיה בֹו מּום-ְלַהֵּלל ְמאֹד ִמַּכף ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדֹו לֹא

, זה. ד בכהדו, וכשאבשלום נהרג בידי יואב). 1ד "י, שם (ַאְבָׁשלֹום- ֵלב ַהֶּמֶלְך ַעל-הצבא הנאמן 

 .  אינו יוצא דופן,כשלעצמו

הפעם . .לרוב בפומבי כדי שזה גם ייראה,  מרבה לבכותדוד, "שמואל"לאורך תולדותיו בספרי 

 ְּבִני - בכי קורע לב -ְּ ַוֵּיְבך - לבדו - ֲעִלַּית ַהַּׁשַער-ַוַּיַעל ַעל -כאן ליבו נשבר בו  -זה אחרת 

נדמה שגם ההד מן ו .ִיֵּתן מּוִתי ֲאִני ַתְחֶּתיָך ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני-ֹום ִמיַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני ַאְבָׁשל

 ...בני, בני - ענההחומות

תובענות מצד : אבל זה התייחס אליו ממש כאל אב. אליהו לא היה אביו מולידו של אלישע

 אוה , במרכבת אש השמימה של אליהולפני עלותו, דה ביניהםיבפר. הערצה מצד שני, אחד

-ִּפיִויִהי ָנא  -" צנועה"ולאלישע בקשה ? ָּלְך ְּבֶטֶרם ֶאָּלַקח ֵמִעָּמְך-ָמה ֶאֱעֶׂשה -שואל את אלישע 

דה הרגש גובר י אך ברגע הפר..ַוּיֹאֶמר ִהְקִׁשיָת ִלְׁשאֹול - נדהם וואפילו אליה . ְּברּוֲחָך ֵאָליְׁשַנִים

 ).9-12' ב', מלכים ב (! ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל ּוָפָרָׁשיו,י ָאִבי ָאִב-ְמַצֵעק ... ֶוֱאִליָׁשע  -על התובענות 
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        יצירה יהודית ו קהילה1962 מאז

אלאלאלאל בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישר בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישר בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישר בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישרמותמותמותמות מתקיי מתקיי מתקיי מתקייפעילויות הקהילהפעילויות הקהילהפעילויות הקהילהפעילויות הקהילה  

 

 

האל -בשר ודם ושהאב, בן שנולד לאם. לב האמונה הנוצרית הוא שישוע הוא בנו של האל

 peccata -הכדי לכפר על חטאי העולם , ממש כפי שביקש מאברהם לעשות ליצחק, מקריב

mundi .יועלה לעולה במקומופיע מבין השיחים שושיע ולא איל המואלא שכאן אין מלאך מ .

ובערב צליבתו הוא , גורלו ברור,  לבן,ולו .עצמו הוא הבן האהוב, Agnus Dei -ה, ההשה לעוָל

יוכל להיות -אבי אם - בתחינה אך לא בהשלמה –יוצא אל בין הזיתים של גת שמנים ומתפלל 

אך רגעים לפני  ).39ו "כ, ימת(.. כרצונך-נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם-תעבר

על , מחאה על שנזנח, מילותיו האחרונות אינן מבטאות התמסרות כי אם זעקה נואשת, מותו

 ,המשפט מופיע בעברית בכל התרגומים). 46ז "כ ,שם (יִנָתַזַּבְח אלי למה ,אלי –שהועלה קורבן 

. י ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִניֵאִל -פירוש כאלו זה ציטוט פסוק התהילים -אך אלה גם מוסיפים תרגום

.. ֱאלַֹהי ֶאְקָרא . ּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתיִיׁשָרחֹוק מ -  כלפי האל שגם בפסוק זה יש תרעומת,אלא

 ).2ב "כ( ְולֹא ַתֲעֶנה

 ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא -וההגדה כולה באה כדי למלא אחר הכתוב . אנו בערבו של חג הפסח

תם ושאינו יודע , רשע, חכם - לכל בן -אנו מצווים על העברת המסורת מאב לבן). 8ג "י, שמות(

 .לא נדע מי אנחנו,  אם לא נזכור- כך לגבי יחיד כך לגבי עם. כי הזיכרון הוא הזהות .לשאול

ֵאין ָּבנּו ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו ִּכי  -תפילה מרכזית בהם היא . הזכרתי גם את הימים הנוראים

 אפנה למגילת. אך אני בסוף דברי, הרבה אפשר לומר על המעשים שאין בנו.. ַמֲעִׂשים

 כדי להזכיר את החזון של .."מדינת ישראל תהא"העצמאות לפסקה המתחילה במילים 

ואפשר רק לסיים . מה תהא דמות המדינה שאנו הבנים מחויבים לקיים -אבות הדורות של 

שימשיכו ,  בנינו-כי רק כך נוכל להשיב את לב הבנים , קיים חזון זהלה שאכן נלמד ליבתפ

הפסוק שהוא ,  פרק ההפטרה המסיים אתהבה לא נשכח שהפסוק. לחיות בה, לחיות למענה

-ְוִהֵּכיִתי ֶאת, ָאבֹוא-ֶּפן -הוא האזהרה הקשה  -האחרון בפרק האחרון של הנביא האחרון 

 ).24' ג, מלאכי (ָהָאֶרץ ֵחֶרם
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