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 חברים,

 

היה לי קשה לכתוב את הדרשה הזאת. אני התבשלתי אתה כמה ימים טובים. זה אמנם קורה לי לא 

אולי משום שפרשת שמיני כל כך נפיצה. זו פרשה שבה … מעט, אבל הפעם היה לי קשה במיוחד

 משלמים ביוקר על טעויות. 

 

את האש שלו ואת האש שאינה מגיל מסוים אדם מתחיל להכיר את סוגי האש השונים הבוערים בו: 

שלו, ואת האש הקולקטיבית ואת האש הפרטית. האש שמביאה ברכה לעולם, והאש שמבעירה אסון. 

 הרגישים שבינינו לומדים עם הזמן להבחין וגם להישמר, כי הרי, לא משחקים באש! 

 

פו למוות. זה קרה נדב ואביהוא, שני בני אהרון, שיחקו באש ונכוו. נכוו זה בעצם ביטוי רך. הם נשר

ביום חנוכת המשכן, כשכל עיני בני ישראל היו נשואות אל טקס החנוכה ואל אהרון וארבעת בניו, 

 הכהנים הראשונים. 

 

אפשר לומר שהדמות המרכזית בפרשת שמיני איננה הכהן, וגם איננה המשכן, אלא האש. האש היא 

ִמיד תּוַקד ַעל ַהִמזְֵבַח, יקרא ו', ו( הנוכחות החיה ביותר בתוך המשכן. בפרשה הקודמת נאמר )ו ֵאׁש תָּ

ה!  אש תמיד בערה במזבח ואור נגוהות האיר ממנורת שבעת הקנים.  ֹלא ִתְכבֶּ

 

האדם חי. כל עוד באדם בוערת אש הוא …" אש היא סימן החיים. היא החיות. "כל עוד הנר דולק

 בועט, גופו חם והוא נע ופועל בעולם.    

 

 -ה מופיעה האש, ובשתי הפעמים היא דרמטית ומשמעותית מאוד פעמיים בפרש

 

 בפעם הראשונה: 

ִמים. כ"ד(  -)ויקרא ט, כ"ב  ה וְַהְשלָּ עֹלָּ את וְהָּ ד ֵמֲעשֹת ַהַחטָּ ְרֵכם. וַיֵרֶּ ם וַיְבָּ עָּ ל הָּ ו אֶּ ת יָּדָּ א ַאֲהרֹן אֶּ וַיִשָּ

 ְ ל מֹוֵעד וַיְֵצאּו, וַי ל אֹהֶּ ה וְַאֲהרֹן אֶּ ם. וֵַתֵצא ֵאׁש ִמִלְפנֵי ה' וַיָּבֹא מֹׁשֶּ עָּ ל כָּל הָּ א ְכבֹוד ה' אֶּ ם, וַיֵרָּ עָּ ת הָּ ְרכּו אֶּ בָּ

ם.  ם וַיָּרֹּנּו וַיְִפלּו ַעל ְפנֵיהֶּ עָּ ִבים, וַיְַרא כָּל הָּ ת ַהֲחלָּ ה וְאֶּ עֹלָּ ת הָּ   וַתֹאַכל ַעל ַהִמזְֵבַח אֶּ

 

העם, ומברך אותו בשנית ביחד  כשהפרשה מתחילה עוד אין אש במשכן. עד שבא אהרון ומברך את

ומציתה לראשונה את אש המזבח של  -אש התמיד  -עם משה, ואז, ורק אז, יורדת אש אלוהית 

 המשכן. העם נפעם ונרגש. 

 

 בפעם השנייה, מיד אחרי:

ֵהן ֵאׁשב(  -)ויקרא י, א  תֹו, וַיְִתנּו בָּ ב וֲַאִביהּוא ִאיׁש ַמְחתָּ ת וַיְַקִריבּו  וַיְִקחּו ְבנֵי ַאֲהרֹן נָּדָּ יהָּ ְקטֹרֶּ לֶּ וַיִָּשימּו עָּ

ם וַיָֻּמתּו ִלְפנֵי ה'. ם.  וֵַתֵצא ֵאׁש ִמִלְפנֵי ה' וַתֹאַכל אֹותָּ ר ֹלא ִצּוָּה אֹתָּ ה ֲאׁשֶּ  ִלְפנֵי ה' ֵאׁש זָּרָּ

 

הטקס בעיצומו. ואז באים בני אהרון, נדב ואביהוא. אין ברכה בידיהם, רק מחתות אישיות להקטרת 

עלה", את האש שלהם הם שמים בעצמם, לא במזבח מבניגוד לאש הראשונה שהגיעה "מלהקטורת. 

 המשותף, אלא באותן מחתות אשר בידיהם. האש שהם הביאו היא אש פרטית, אישית. 

 

 ואז, לפתע, מן המזבח יוצאת האש האלוהית, קנאית ושורפת, וממיתה אותם.

 



ים אינספור פרשנויות על המאורע המטריד המסרים שבאים בהמשך מאוד מבלבלים. לא בכדי נמצא

הזה, אשר נעות בין האשמת שני הבנים בחטא היוהרה, לבין טענות הפוכות, שהם בעצם נשרפו 

באש האהבה, אהבת ה', כלומר, שהם נשרפו בלהבות ההתלהבות הדתית. עליהם ועל אוהבים 

תרפקת על דודה, תחת מי זאת עולה מן המדבר, מז( "-שכמותם נכתב בשיר השירים )פרק ח' ה

יה. מים -כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה. רשפיה רשפי אש שלהבת…  התפוח עוררתיך

   ."רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה

 

פרשת החניכה של  -ואולי בעיקר  -פרשת שמיני, אם כן, איננה רק פרשת חנוכת המשכן, היא גם 

לנו משהו על החניכה של כולנו. חניכה הינה תהליך שנועד להכיר לאדם  הכהנים, וככזו, היא מספרת

את כוחותיה, איכויותיה, קנאותיה, דקויותיה, ועצמותיה. שאיכות החיים כאיכות האש.  -את האש 

עוצמת האש היא עוצמת החיות. דקויות האש הן הדקויות של החיים. ולכל מצב ומצב נדרשת בערה 

 אחרת.

 

ש, יש הבדל גדול בין חינוך לחניכה! חינוך הוא סוג של "אילוף", חניכה עוסקת אבל, חשוב להדגי

באומנות החיים והחיות. בניגוד לבעלי החיים החיים בטבע, האדם עובר תהליכי חיברות ותירבות 

המרחיקים אותו מטבעו ומהאינסטינקטים שלו. תהליכי התירבות והחיברות יוצרים מורכבות 

וטה, כי לצד הברכות שהן מביאות )והברכות אכן רבות( הן מרחיקות אותו התנהגותית מאוד לא פש

מאש החיות ועוצמות החיוניות שלו. היום יותר מאי פעם, בעידן התקינות הפוליטית )שהוא שלב 

מתקדם בתהליך החיברות והתירבות של האדם( האש חייבת להיות מאוד מבוקרת. כל כך מבוקרת 

הקשר הולך ומתרופף. יש דברים היום שלא  -חיוניות ויצירה  -המקורי  ונשלטת, שבינה לבין ייעודה 

ויש דברים שאותם אסור  -ואולי טוב שכך!  -אומרים במעגלים מסוימים או כשיש מכשיר הקלטה 

לומר בכל מצב. ביחסים שבינו לבינה יש דברים שלא אומרים ולא עושים כיום, גם אם מאוד מאוד 

 שנה הם היו נורמטיביות לחלוטין.  רוצים, למרות שלפני עשרים

 

חינוך, תירבות, וחיברות הם תהליכים חשובים. אבל, כאמור, הם אינם חניכה. חניכה עוסקת 

בהיכרות המעמיקה של האדם עם האש הבוערת בו! עליו להכיר את האש הייחודית שלו, כמו גם את 

נות הפוליטית היום לא הנשית והגברית )למרות שהתקי -האש האלוהית, את האש של הזולת 

 האש ההורית, וכן הלאה. …(, אוהבת את האבחנה הזאת

 

נדב ואביהוא, כהנים צעירים במשכן המקודש, היו קרבנות על מוקד החניכה, תרתי משמע. הם 

אש שלא התאימה למצב ולמקום. ביטוי אישי הוא  -נשרפו באש האהבה והיצירה. הם הביאו אש זרה 

 ן הקולקטיבי של עם ישראל. שם, אין מקום לאש אישית. דבר נפלא, אבל לא במשכ

 

האדם הקדמון ידע להביא אל המערה שלו אש מהשרפה שפקדה את היער הסמוך, ושמר עליה שלא 

תכבה. צאצאיו כבר למדו איך להצית אש מאבני צור. בהמשך המציאו את הגפרור והמצית. אהרון, 

 ה בלבד! זו אומנות שלא רבים מכירים. לעומת זאת, ידע לזמן אש  אלוהית על ידי ברכ

 

רבים שואלים, מתי יקום בית המקדש השלישי, וכשיקום, האם נוסיף להקריב בו קרבנות? "נאמני" 

בית המקדש מגדילים לעשות ומחפשים את "הפרה האדומה" ברפתות ברחבי העולם, שתבשר על 

מהיכן  -החשובה ביותר ביאת המשיח והקמת בית המקדש. אבל אף אחד לא שואל את השאלה 

תבוא האש??? מי יחנוך אנשים, שידעו לשאת ברכה, לאהוב את הבריות ולרדוף שלום, כפי שידע 

 ברכה, אהבה ושלום אשר יציתו מחדש את האש האלוהית בלב ההוויה האנושית?   -אהרון לעשות 

 

 שבת שלום,

 אלישע


