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 ן? ובמה נחלקו משה ואהר 
  יוסף תבורי 

הק עבודת  בתיאור  פותחת  ביום  ופרשתנו  רבנות 
של   הראשון  היום  שהוא  למילואים,  השמיני 

הקהעבודה   הקרבת  במקדש.  על  והסדורה  רבנות 
אַכל ַעל":  מההמזבח הושל ׁש ִמִלְפנֵּי ה' ַותֹּ א אֵּ צֵּ   ַותֵּ

ָלה ְוֶאת ַהֲחָלִביםהַ  ַח ֶאת ָהעֹּ אבל  ט:כד(.    ')וי  "ִמְזבֵּ
הק עבודת  את  להשלים  צריך  בכך  ועדיין  רבנות 

חייבים  ושהכ שהם  החלקים  את  יאכלו  הנים 
דשים נחשבת כחלק אינטגרלי  ולאכול. אכילת הק

אש  בינתיים אכלה ה  ולםרבנות. אושל עבודת הק
 1תה איך להמשיך? י והשאלה הי ,ןואת בני אהר

שלוש ש ה  יש    כיםצריהכוהנים  מאכלים 
)המנחה  (1)  :לאכול ק  (2;  של  והחזה  רבן  והשוק 

)השלמים ק  (3;  החטאת.ובשר  צ   רבן  וה  יומשה 
אהר המנחה  ואת  את  לאכול  הנותרים  ובניו  ן 

השלמים דבר  ,ובשר  קרה  לא  בהגיעו    ,כאילו  אך 
החטאת בבשר   נשרף  בשרשה  ,הגילהוא    לדון 

דינו    ,כבר היה  הישכך  מלאכול  מנועים    ואילו 
נועדה    ,כךל  משה קצף ע  אותו. כי אכילת הבשר 

יֶהם ִלְפנֵּי ה'" ר ֲעלֵּ ָדה ְלַכפֵּ ן ָהעֵּ ֲעוֹּ את ֶאת  וי'  )  "ָלשֵּ
הכו  ,(י:יז אכלוואם  לא  שהכפרה הוהנים  נראה   ,

 נעדרת.

משה:   ֶאת  "לשאלת  ֲאַכְלֶתם  ֹלא  ַמּדּוַע 
ִהְקִר "ן:  ואהר יב  הש  ,()שם"  ַהַחָטאת  ַהּיוֹּם  ן  בּו  יהֵּ

וְ  ַחָטאָתם  לָ ֶאת  עֹּ ִתי  ֶאת  אֹּ ַוִתְקֶראָנה  ה'  ִלְפנֵּי  ָתם 
וְ  ֶלה  ַהּיוֹּםָכאֵּ ַחָטאת  ה'  ,ָאַכְלִתי  ינֵּי  ְבעֵּ .  ?"ַהִּייַטב 

משה:    תותשוב ידי  על  ֶׁשה  "התקבלה  מֹּ ַוִּיְׁשַמע 
יָניו  . (כ-שם:יט" )ַוִּייַטב ְבעֵּ

 
תבורי   * אמריטוסהוא    יוסף  לתלמוד,  פרופ'  ,  המחלקה 

 אילן.-בר
על פטירתם להוראות ההמשך נכנס הציווי    סיפור  יןב  1

יין   שתיית  במקדשוכלאיסור  לעבוד  הבאים  .  הנים 
זה איסור  בור  שהפסקת רצף הסיפ  ,וכידוע, חז"ל דרש

אהר  הנועד שבני  בעוון  ולרמוז  מתו  רד"צ  הן  זה. 
היין הוא המשך ישיר  על  איסור  האולי  שהופמן הציע,  

על   אבלות  במנהגי  לנהוג  האיסור  ש ירת פטשל    ל ם 
פירוש לספר  כי נהגו לתת יין לאבלים )  ,נדב ואביהוא

תשי"ג,  ויקרא,   הלך  רו   עמ' ירושלים  דומה  בדרך   .)
תנו  י שהאיסור נאמר כאן כדי שלא י   ,הנצי"ב שהסביר

לאהר צערון  ויין  את  להמשיך    ,להפיג  שיוכל  וכדי 
 (. שם  בעבודת היום )העמק דבר

ואהר נחלקו משה  ו  ן? האם קרה משהובמה 
ידע   לא  אשר    ,ליועשמשה  לוהוא  הנים  וכגרם 

ן  ואהרשאולי השיב  מאכילת הבשר? או    נעימלה
ידע לא  על הלכה שמשה  )או    תשובה המבוססת 

זו  שכח( אחרונה  אפשרות    , לכאורה  בעייתית ? 
חז"ל   בפרשנות  מצויה  שהיא  בהמשך  נראה  אבל 

 לסיפור.

היא חז"ל  בדברי  המצויות  התשובות    , אחת 
דשים ובשר ק  ואסור לאכול  ,נטמא  רבןושבשר הק
  , משה לא ידע זאת.  עב(–זבחים קא ע"אשנטמא )
ן ושאהרמשה  הבין  ,  על כךן  ואהרהודיעו  וכאשר  

הנים  והכשו מבינים  אנ  לפי זהפעל בצורה נכונה.  
את  יכלו   השלמיםלאכול  ובשר  הם  המנחה  כי   ,

קשה להבין מה    ולפי תשובה ז  אולם  לא נטמאו.
 ותנו. למד א לכל הסיפור בא 

פיר עזרא  אחרת  יהיש  שאבן  עובדה  תה 
ידע.   לא  ַחָטאת  "ב  השי  ןואהרשמשה  ְוָאַכְלִתי 

ם חיווי:    (י:יטוי'  )  " ַהּיוֹּ אכל כמשפט  ן  מ  תיאכן 
רק  הבשר,     יַטב ּיִ " ש  המינימלי  השיעוראת  אבל 

ינֵּיבְ  הכ  ".ה'  עֵּ את  אכל  לא  כפי    –  לואהרון 
מחייבת טרוד  –  שההלכה  שהיה  'צרות  ב  משום 

 שם(.  "עאבראו דאגות על מות הבנים' ) 

הבמנגד,   הפרשנים  אהררוב  שתשובת  ן  וינו 
לו הדברים   ואחרי שקר  ;רטוריתשאלה  בגדר  א  הי

בעיני    ,האלה הייטב  החטאת,  את  אכלתי  'אילו 
מניחה שהשומע אותה    רטוריתאבל שאלה    '?!ה'

מעצמו את התשובה  אהרתשובואילו    , מבין    ן ות 
חדאינ כאמור,והפרשנים  ,משמעית-ה  נחלקו    , 

   במהותה.

מספר   שאהריש  המסבירים  לא  ן  ומפרשים 
שיקול שאפשר לקרוא מתוך   ,רבןומן הקכלל אכל 

'מטה שאהרהלכתי'.  -לו  הוא  העיקרי  ן  והרעיון 
בניו חטא  על  אחריות  עצמו    ,קיבל  שהוא  והבין 

לכפרה בני   ולכן  ,זקוק  על  לכפר  ראוי  הוא  אין 
החטא אכילת  ידי  על  מופיע,  ישראל  זה  רעיון  ת. 
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רש"ר  כלי יקר,  ים, אצל הרשב"ם,  נבניואנסים שו 
  2' גרוסמן. רד"צ הופמן, ויהנצי"ב, הירש, 

זה.    פרשנות ענייןדרך אחרת ב   תהילחז"ל הי
נזכר   שלא  נוסף  נתון  כאן  יש  חז"ל,  מסורת  לפי 

תאריך של היום השמיני הזה היה ראש  ה  :בפרשה
ניסן.  הקריבו    3חודש  הזה  ראש  וקביום  רבנות 

הבא    הוא שעיר   גם ו  ,שעיר חטאת שכללו    ,חודש
מקום לדון אם הזכרת  יש  מעתה,    .על העם  לכפר
מכוונ  'שעיר משה  ידי  על  לשעיר  החטאת'  ת 

יום השמיני או לשעיר החטאת של ההחטאת של  
הוא ביניהם  הגדול  ההבדל  חודש.    , ראש 

של ושהק השמיני  היום  של  המיוחדים  רבנות 
ק היו  חדוהמילואים  'ק-רבנות    דשיופעמיים, 

ראואילו    ,שעה' חודש  שעיר  מצוש  ה  והוא 
דורות'.  ו'ק  –  לדורות ברורלחז"ל  דשי    , היה 

ה  ודשי שעה', מצוובדין בין 'קיש הבדל  שייתכן ש
'ק לבין  אחת,  פעם  רק  דורות' והנוהגת  דשי 

תמיד.   גם  הנוהגים  כאן  שהיה  להזכיר  שעיר  יש 
שלישי ההדעותלכל    הרי  !חטאת  שמיני  היום  , 

של  שהיה  למילואים,   הראשון  עבודת  היום 
ום הראשון להקרבת  ורה, היה גם היהמקדש הסד

השבטיםוהק נשיאי  של    שתואר כפי    ,רבנות 
גם  וק   יןב.  "נשא"בפרשת   היה  הנשיאים  רבנות 

 אלא שהיה ברור לכול   ,'שעיר עזים אחד לחטאת'
התכוון   לא  רבנו  הישעלבדבריו  שמשה  חטאת  ר 

ציין שהחטאת הנדונה נועדה  משום ש ,הנשיאשל  
את ֶאת" ן ָהעֵּ   ָלשֵּ יֶהם ִלְפנֵּיָדה  ֲעוֹּ ר ֲעלֵּ   י')ו  "ה'  ְלַכפֵּ

הי:יז(.   אינ של  חטאת  קורבן  לכפר    יכול  והנשיא 
 4חטאת יחיד. מדובר ב כי  , דהן העועל עו

נפתח פתח להבנה אחרת בדיון שבין    מעתה
ואהר  הומשה  הקובעת  דיון  ן.  ההלכה  על  נסוב 

שנפטר  לאדם  ש )אדם  מאונן  שהוא  י קרובאחד  ו 
ע להתאבל  לאכול  ליו( חייב  בשר מ  אסור 

זה  .דשיםוקה איסור  על  חולק  תנאים    ,אין  אבל 
המיתה,    נחלקו  ביום  הנפטר  את  שקברו  במקרה 

גם בלילה שלאחר מכן.    " אונן"ב  אם הקרוב נחש
כל    שהרי  ,נטי לפשט המקראוו איסור זה אינו רל

השמיניובק  עניינו היום  של  המיוחדים    , רבנות 
'ק שעה'ושהם  ובהיותםדשי  היה  יים  פעמ-חד  , 

שישברו משלהםלהם    ר  לפיכך,כללים  ביום    . 
המילואים  השמיני   לשל  'הותר  שהיה    ' אונןמי 
שאלה,  יתה  יה  קשר זהבה ו  ,'דשי שעהוק'לאכול מ

גם  חל  יום השמיני  אם ההיתר לאכול באנינות ב
דורותוק'  לע חודשעל  כלומר  ,  'דשי   .שעיר ראש 

 
גרוסמן,    2   רוח, ו בשר    של   מחוות   -  רבנות ו תורת הק י' 

 . 634-635מ'  עתשפ"א,    ירושלים
שה  3 חז"ל  חשבו  מדוע  ברור  זה  ראש    תאריךאין  היה 

ניסן.   עולםח' מיליקובסקי,    וראחודש  עמ'  סדר  ב,   ,
134. 

ענאמנ   4 בי ם,  נזכר  לא  כפרת העדה  בפרשת  ר ופמין  ש 
)במשל  רבנות  וקה חודש  מאחר  אבל    ,כח:טו(  'ראש 

, הבינו חז"ל  '" הלַ   אתטָ ְלחַ "שנאמר עליו שהוא הובא  
ש אחרים  למועדים  בדומה  מכפר,  נאמר  בהם  שהוא 

ששעיר   )במהחטאת  בפירוש  לכפר  כח:כב    'נועד 
]ראש   כט:ה  שם  הביכורים[,  ]יום  שם:ל  ]פסח[, 

  ה.–ד,  משנה שבועות, א  ואר.  (השנה[

דשי השעה' של  ואונן יכול לאכול מ'קמשה למד ש
תר גורף ההיתר הוא היבין ש האבל    ,השמינים  היו

הק יום  ולכל  באותו  המוקרבים  גם    –רבנות 
דורותוק' חשבלעו.  'דשי  שההיתר  ן  ואהר  מתו 

ל שעהוק'מוגבל  שהותר  ו  ',דשי  פי  על  אף  לכן, 
אסור   השמיני,  היום  של  החטאת  משעיר  לאכול 

ן  ואהרולכן    ,השעיר של ראש חודשלאכול מהיה  
מס התלמוד  אותו.  אשרף  של  שסברתו  ן  והרביר 

ש וחומר ממעשר שני  קל  על  לאכול  בנויה  אסור 
  5. (ב-אזבחים קא  בלי)ב באנינות וממנ

לב )פרט  הפירושים  את  כל  שמציגים  אלה 
או כמי ששכח    עובדותר את ה לא הכיכמי שמשה  

כחכמי   עומדים לפנינון  ומשה ואהר ,(הלכה ידועה
מקרה   על  המתדיינים  לא  מיוחד  הלכה  שפרטיו 

אהר  וארתבנ אובתורה.  שאל  לא  משה  ן  מה  ת 
משה הקשיב לדברי אלא הכריע בעצמו.    ,לעשות

ה'ואהר את  שישאל  הציע  ולא  שעשה  ן  כפי   ,
אחרים  במקר   הוא.  (לו-:לבטו  ;'ט  'במ)ים 

אהרון  השתכנע של  מדברי  פשוטו  זהו   ,כתובה. 
בספראנמוכן   בוש"  :צא  ולא  לא  'לומר    הודה 

של   האת ראשית הסיפור מציג לפנינו    6. '"שמעתי
פה תורה המתכוונת  תורה שבעל  בעיות  ,  לפתור 

ושל   המסורת  של  שכלי  ניתוח  פי  על  חדשות 
 7המקורות. 

 
 הנשיא  מופץ בסיוע קרן הדף השבועי

 מידע שלהבאתר גם ומופיע רה ולמדע, לתו
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר

/parasha2iu.ac.ilhttp://www1.b 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"אכתובת דו

שבוע  די זו ולקבל את הדף מבת ות לכתוניתן לפנ
 דוא"ל.  ב

 ןבר איל סיטתאוניבר -הדף השבועי   
 מור על קדושת העלון יש לש

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : ורכת לשון ע 

 
אנינות הלילה שלאחר    דהתלמו  5 לדיון אם  כאן  נכנס 

  , יםמחכ  מדברי הקבורה והפטירה היא מן התורה או  
  נו.והפרטים אינם חשובים לעניינ 

, ירושלים תשי"ט, נ  יבספרא, שמיני, פרשה א, פרק ב:  6
וטיקן  וכן .  ע"א בכ"י  תשי"ז  66  הוא  יורק  ניו   ,

פינקלשטי  רג(.)מהדורת  עמ'  שהבבלי   ין,  להעיר  יש 
שמעתי   אלא  שמעתי,  לא  לומר  משה  בוש  'לא  גרס 

קא )זבחים  התוספתע"  ושכחתי'  י  שמעת'   ב(. 
שאהר  חתי'כוש הלכהומלמדת  חידש  לא  אלא    ,ן 

ומשה שכח אותה.    נו,למד ממ הזכיר למשה הלכה ש 
בקבי  נחלקו  מהי  חכמים  אצל    בושהעת  יותר  גדולה 

' או  משה:  למדתשכחתי'  א'  י 'לא  פירש  '.  מזרחי 
במקום    שלמד ושכת  הודה  ומשה  ,כחה היא בושהשש 

שמעתי'   'לא  ולומר  ולהצטדק  התורה,  על    ' י )מזרחי 
כחה אינה  לעומת זאת, ר' משה סופר חשב שש   י:כ(.

היא  גדולה  בושה   יותר  הגדולה  הבושה  כך.  כל 
הבנת דברי התורה. משה לא  ר' בש'אהרן העמיק יות
מירת 'למדתי ושכחתי' אלא הודה ניסה להתחמק בא

  שם(.  'שלא שמע )תורת משה, וי 
-בר ורה שבעל פה ולקדמותה",  י' תבורי, "למהות הת  7

  .569-589(, עמ'  ס"ושלא )ת -ל  אילן,

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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