
 

 

פרשת שמינידברי תורה ל  

הרב מאיר ליכטנשטייןמאת   

 

האיזון בין  –פרשת השבוע שלנו, פרשת שמיני, פורסת בפנינו דילמה משמעותית בעבודת ה', המלווה אותנו גם כיום 

 הציות הלא מתפשר למצווה ובין החתירה לעשות את הטוב בעיני ה'. 

אין כמו פרשת השבוע הזו כדי להמחיש את חשיבות ההקפדה על פרטי המצווה מבלי לסטות ממנה ימין או שמאל. 

ואוכלת אותם. שעה שנדב ואביהוא, בני אהרן, מקריבים לפני ה' אש זרה 'אשר לא צוה אותם', יוצאת אש מלפני ה' 

לאור זאת, כלקח מהמוות הנורא שלהם, היינו מצפים לגלות אצל הכהנים הקפדה יתירה על פרטי המצווה. לכן, כמה 

מפתיע לקרוא מיד בסמוך על התנהגותם של בני אהרן הנותרים, אלעזר ואיתמר, שעל אף שהם נצטוו להמשיך 

כלו אותו. ואכן, דומה שמשה רבינו הפיק את הלקח בתפקידם בעבודת המשכן, שהם שרפו את שעיר החטאת ולא א

ּה הנדרש ממות נדב ואביהוא וקוצף עליהם: " ֹּתָּ וא וְא ים הִּ ׁשִּ דָּ ׁש קָּ ֹּדֶּ ׁש כִּי ק ֹּדֶּ ְמקֹום ַהק את בִּ ת ַהַחטָּ ם אֶּ ַמּדּוַע ֹלא ֲאַכְלתֶּ

ן ֹלא הּובָּ  ְפנֵׂי ה': הֵׂ ם לִּ יהֶּ ר ֲעלֵׂ ה ְלַכפֵׂ דָּ עֵׂ ת ֲעֹון הָּ את אֶּ שֵׂ כֶּם לָּ ׁש נַָּתן לָּ ֹּדֶּ ּה ַבק ֹּתָּ ֹּאְכלּו א ה ָאכֹול ת ׁש ְפנִּימָּ ֹּדֶּ ל ַהק ּה אֶּ מָּ ת ּדָּ א אֶּ

ר ִצוֵּיִתי ֲאשֶׁ  ."כַּ

ֹּן : הלכההאופן בו יש לפרש את הולימוד יסודי לדורות על  תשובה המלמדת אותנו לקח למשהנה ואהרן ע ר ַאֲהר "וַיְַדבֵׂ

ת חַ  יבּו אֶּ ְקרִּ ן ַהּיֹום הִּ ה הֵׂ ֹּׁשֶּ ל מ ְפנֵׂי אֶּ ם לִּ תָּ ֹּלָּ ת ע ם וְאֶּ אתָּ את ַהּיֹום טָּ י ַחטָּ ה וְָאַכְלתִּ לֶּ י כָּאֵׂ ֹּתִּ אנָּה א ְקרֶּ ינֵּי ה'ה' וַתִּ עֵּ ב בְּ ִייטַּ  "?הַּ

, ולפרש את הצו אהרן לימד את משה שלא די לשמוע בקול ה' אלא שיש לשאול גם מה טוב בעיני ה'בדברים אלו, 

שאכילת קדשים לפני ה', שצריכה . לאהרן היה ברור וב בעיני ה'האלוקי באופן כזה שהוא עולה בקנה אחד עם הט

להיאכל מתוך תחושת שמחה, עומדת בסתירה מוחלטת לתחושות האבל המציפות באותה שעה את אלעזר ואיתמר 

המתאבלים על מות אחיהם. אמנם ככהנים היחידים העומדים על משמר העבודה במשכן, הם נצטוו להמשיך לעבוד 

האבל. ועם זאת, לאהרן הכהן היה ברור שהצו הזה מתייחס להכרח לתפקד ולבצע את העבודה,  במשכן אף בימי



 

 

אולם לא ייתכן שהצו האלוקי מתעלם מרגשות האבל הגואים בתוך נפשותיהם של אלעזר ואיתמר המתאבלים על מות 

ההכרה באנינות של אחיהם.  לפיכך אהרן פירש את הצו כחובה להמשיך לעבוד אף בשעה שהם אבלים בלבותיהם. 

אלעזר ואיתמר פירושה הכרה בכך שעליהם להימנע מאכילת קדשים באותה שעה. ואכן דבריו של אהרן נקלטו אצל 

ינָּיו".  –משה רבינו  ה וַּיִּיַטב ְבעֵׂ ֹּׁשֶּ  "וַּיְִּׁשַמע מ

א של 'אש השאלה המרכזית העולה מתוך הדברים היא כיצד מזהים את מה שטוב בעיני ה' ולא חוטאים בחטמובן ש

כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים זרה'. דומני שהתשובה לכך טמונה בדברי הרמב"ם שכתב בהלכות אבל יג, ב: "

". מניעת רגשות אבל יש בה אפוא מן האכזריות, ולא ייתכן שהיא טובה בעיני ה' משום שאחת מהמידות הרי זה אכזרי

ייתכן שצו אלוקי יסתור את אחת מן המידות האלוקיות, ולא של הקב"ה היא היותו 'רחום'. משמעות הדברים שלא 

צו שאיננו מוסרי. משמעות הדברים לגבינו הוא שלא די שנהיה שומרי תורה ומצוות  היעלה על הדעת שהקב"ה יצוו

אלא שמוטלת עלינו אף החובה להיות דתיים, להכיר את המידות האלוקיות ולעבוד את ה' מתוך צירוף של המצווה 

 ההידמות למידותיו של הקב"ה. יחד עם

אני כותב דברים אלו מספר ימים לפני יום השנה השני לפטירתו של אבי מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל, בר"ח אייר. 

יחד עם זה שהוא היה איש הלכה מובהק, הוא היה בעל אישיות מוסרית נאדרה. אחד הנושאים שהעסיקו אותו מאד 

ובין מוסר, והדאגה לכך שיחד עם חשיבות ההקפדה על כל קוצו של יו"ד של הלכה,  היו היחסים הנאותים בין הלכה

שבני תורה לא יהיו 'מכונות מצוות' אלא עובדי ה' רגישים מבחינה מוסרית. אבא ז"ל גילם את הרעיון הזה בדמותו 

 ה'. יהי זכרו ברוך. רבת ההשראה. הוא היה נאה דורש ונאה מקיים, מציית לצו האלוקי ושואל תדיר מה טוב בעיני

 


