בס"ד

פרשת שמיני ,תשע"ט ,מספר 1313

פרשת שתויי היין והוויכוח על שעיר החטאת
אליעזר דניאל יסלזון
 )1שילובה של פרשת שתויי היין באירועי היום
השמיני
פרשת 'שתויי היין' משולבת באירועי היום השמיני,
יום חנוכת המשכן.
ואלה דברי הכתוב (וי' י:ח-יא):
וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל ַאהֲ רֹן לֵאמֹ רַ :ייִן וְ ֵשׁכָר ַאל ֵתּ ְשׁ ְתּ
אַ ָתּה וּבָ נֶיָך ִא ָתְּך בְּ בֹאֲ כֶם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ ֹלא
ָתמֻ תוּ חֻ ַקּת עוֹלָם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם .וּלֲהַ בְ ִדּיל בֵּ ין
הַ קֹּדֶ שׁ וּבֵ ין הַ חֹל וּבֵ ין הַ טָּ מֵ א וּבֵ ין הַ טָּ הוֹר.
וּלְ הוֹרֹת אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל הַ חֻ ִקּים אֲ ֶשׁר
ִדּבֶּ ר ה' אֲ לֵיהֶ ם בְּ יַד מֹ ֶשׁה.
שילובה של הפרשה מעורר אצל הלומד שתי
שאלות:
 השאלה הכללית היא ,מדוע נכללה פרשה זו
בסיפור האירועים של היום השמיני?
ואם נשכיל לענות על שאלה זו ,עדיין תעמוד
בפנינו השאלה האחרת:
 מדוע הפרשה פורצת אל תוך רצף דבריו של
1
משה אל אהרון ואל בניו?
במילים אחרות ,פרק י' מוקדש ברובו להנחיותיו
של משה לאחר מות נדב ואביהו .לשם כך מובאים
בפרק חמישה היגדים שונים של משה ,שמטרתם
להבטיח שעבודת היום השמיני לא תיפגע ,ותמשיך
בדיוק על פי ציוויו של הקב"ה .באמצע דבריו ,בין
שתיים מהנחיותיו ,נכתבה פרשת 'שתויי היין',
2
שנאמרה על ידי הקב"ה ישירות לאהרון.
 )2חמשת ההיגדים של משה לאהרון ולבניו ,ופרשת
'שתויי היין'
 .1דברי ניחומין (פס' ג):

* אליעזר יסלזון הוא יו"ר הנהלת המכון הגבוה לתורה
באוניברסיטת בר אילן.
 1בשאלות אלה עסקו כבר הפרשנים בימי הביניים.
חלקם קשרו את איסור שתויי היין לחטאם של נדב
ואביהו ,שנכנסו במצב של שכרות למשכן .ראו
לדוגמה פירוש רמב"ן לפסוק ט .אחרים טענו שנאסר
על אהרון להקל על אבלו על ידי שתיית יין ,כפי
שנהגו על פי דברי ספר משליְ " :תּנוּ ֵשׁכָר לְ אוֹבֵ ד וְ ַייִן
לְ מָ ֵרי נָפֶ שׁ" (לא:ו) .ראו לדוגמה את פירושו של ר"י
בכור שור על אתר .אנו מנסים להציג כאן גישה
כוללת יותר.
 2השאלה של כתיבת הפרשה באמצע דברי משה
מועצמת עוד על ידי העובדה שהיא מופרדת לפניה
ולאחריה על ידי הפסקה של פרשה פתוחה.

וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל ַאהֲ רֹן הוּא אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ה'
לֵאמֹ ר ִבּ ְקרֹבַ י אֶ ָקּדֵ שׁ וְ עַ ל ְפּנֵי כָל הָ עָ ם אֶ כָּבֵ ד,
וַ ִיּדֹּם ַאהֲ רֹן.
 .2פינוי גופות החללים (פס' ד):
ישׁאֵ ל וְ אֶ ל אֶ לְ צָ פָ ן ְבּנֵי
וַ יּ ְִק ָרא מֹ ֶשׁה אֶ ל ִמ ָ
עֻזִּ יאֵ ל דֹּד ַאהֲ רֹן וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ִק ְרבוּ ְשׂאוּ אֶ ת
אֲ חֵ יכֶם מֵ אֵ ת ְפּנֵי הַ קֹּדֶ שׁ אֶ ל ִמחוּץ ל ַַמּחֲ נֶה.
 .3האיסור להתאבל בדרך הרגילה והמקובלת
(פס' ו-ז):
ית ָמר
וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל ַאהֲ רֹן וּלְ אֶ לְ עָ זָר וּלְ ִא ָ
וּבגְדֵ יכֶם ֹלא ִת ְפרֹמוּ
אשׁיכֶם ַאל ִתּ ְפ ָרעוּ ִ
בָּ נָיו ָר ֵ
וְ ֹלא ָתמֻ תוּ וְ עַ ל כָּל הָ עֵ ָדה י ְִקצֹף וַ אֲ חֵ יכֶם כָּל
בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִבכּוּ אֶ ת הַ ְשּׂ ֵרפָ ה אֲ ֶשׁר ָשׂ ַרף ה'.
וּמפֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד ֹלא ֵת ְצאוּ.
ִ
 .4הציווי להמשיך בהקרבת כל קורבנות היום
(פס' יב-טו):
ית ָמר
וַ י ְַדבֵּ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל ַאהֲ רֹן וְ אֶ ל אֶ לְ עָ זָר וְ אֶ ל ִא ָ
נּוֹת ֶרת
נּוֹת ִרים ְקחוּ אֶ ת הַ ִמּנְ ָחה הַ ֶ
בָּ נָיו הַ ָ
מֵ ִא ֵשּׁי ה' וְ ִאכְ לוּהָ ַמצּוֹת אֵ צֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח כִּ י קֹ דֶ שׁ
ָק ָד ִשׁים ִהוא .וַ אֲ כַלְ ֶתּם אֹ ָתהּ ְבּ ָמקוֹם ָקדוֹשׁ...
ֵיתי .וְ אֵ ת חֲ זֵה הַ ְתּנוּפָ ה וְ אֵ ת שׁוֹק
כִּ י־כֵן ֻצוּ ִ
רוּמה תֹּאכְ לוּ ְבּ ָמקוֹם טָ הוֹר ַא ָתּה וּבָ נֶיָך
הַ ְתּ ָ
וּבנֹ ֶתיָך ִא ָתְּך ,כִּ י ָח ְקָך וְ ָחק בָּ נֶיָך נִ ְתּנוּ ִמזִּ ְבחֵ י
ְ
ַשׁלְ מֵ י ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ... .וְ הָ יָה לְ ָך וּלְ בָ נֶיָך ִא ְתָּך
לְ ָחק עוֹלָם כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה'.
 .5משה בוחן את יישום דבריו ורוגז על אהרון
ובניו על שלא אכלו בשר החטאת של ראש החודש,
שהוקרבה בבוקר (טז-יז):
וְ אֵ ת ְשׂ ִעיר הַ ַח ָטּאת ָדּרֹשׁ ָדּ ַרשׁ מֹ ֶשׁה וְ ִהנֵּה
ית ָמר ְבּנֵי ַאהֲ רֹן
שׂ ָֹרף וַ יּ ְִקצֹף עַ ל אֶ לְ עָ זָר וְ עַ ל ִא ָ
נּוֹת ִרם לֵאמֹ רַ :מדּוּעַ ֹלא־אֲ כַלְ ֶתּם אֶ ת־
הַ ָ
הַ ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם הַ קֹּדֶ שׁ.
כאמור ,השאלה העולה היא ,מדוע נאמר הצו,
האוסר על הכוהן לשתות יין ,ישירות אל אהרון,
ונכתב בין שני היגדים של משה; האיסור להתאבל
(קטע  ,)3והציווי להמשיך בעבודת היום (קטע ?)4
 )3דבר ה' הישיר אל אהרון ותפקידי הכוהנים
מתוך בחינת חמשת המקומות בתורה ,שבהם
הקב"ה מדבר באופן ישיר עם אהרון ,ניתן להסיק
שהדיבור הישיר עוסק תמיד בתפקידו ובמעמדו של
3
שבט לוי ומשפחת הכוהנים.
3

ואלה חמש הפניות הישירות של הקב"ה אל אהרון.
[ ]1ציוויו של ה' לאהרון ללכת ולפגוש את משה

והזכיר את הנחיותיו שלא מולאו כראוי 6,ועל פי
פשט הכתובים ,לא טרח אהרון לענות על הפרטים
ההלכתיים ,והסתפק באמירת נימוק כולל .הנימוק
הוא ,שמילוי ציוויו של משה לא היה מתקבל
בצורה טובה בעיניו של הקב"ה .לכן אהרון מסיים
את דבריו בשאלה הרטורית" :הַ יִּיטַ ב בְּ עֵ ינֵי ה'?".
במילים אחרות ,אהרון מניח שבנוסף לציווי
המדויק בעניין קורבנות היום ,כפי שנמסר על ידי
משה ,חלה עליו גם החובה לוודא שמעשיו יתקבלו
כטובים בעיני ה' .העיקרון של "הַ יִּיטַ ב בְּ עֵ ינֵי ה'"
חייב להנחות את מורה ההוראה ,אפילו אם
בעקבות כך הוא יורה לעיתים על "שב ואל תעשה";
7
על הימנעות מציווים מפורשים של הקב"ה.
משה מקבל את עמדתו של אהרון" :וַ יּ ְִשׁמַ ע
ֹמ ֶשׁה ַויִּיטַ ב בְּ עֵ ינָיו" (י:כ).
להערכתנו ,הוויכוח העקרוני הזה ,שבין משה
לאהרון ,מובא כאן כדוגמה מייצגת לדרך ההוראה
הנדרשת מאהרון.
לכן ,קודם לוויכוח שבין אהרון למשה ,נכתב
הציווי לאהרון "להורות את בני ישראל" .ציווי זה
הוא שעורר את אהרון למלא את חובתו ולהציג את
עמדתו הנוגדת את ציוויו של משה .עמדתו
מבוססת על העיקרון של "הַ יִּיטַ ב בְּ עֵ ינֵי ה'".
כך הוצגה לדעתנו תשובה הולמת גם לשאלה
השנייה ,בדבר מיקומה המדויק של פרשת 'שתויי
היין' ,באמצע דבריו של משה.

מכאן ,שכך יש להתייחס גם לפרשת 'שתויי
היין' .אין מדובר כאן באיסור מצומצם לשתות יין
בעת השירות במשכן ,אלא בכלל חובותיהם של
הכוהנים ,שכולן חייבות להתבצע מתוך פיכחון
חושים מלא .שלוש מהחובות מוזכרות כאן:
 עבודת ה' במשכן חייבת להיעשות בערנות
ובפיכחון ,ואסורה על מי ששתה ייןַ " :ייִן וְ ֵשׁכָר
ַאל ֵתּ ְשׁ ְתּ ַא ָתּה וּבָ נֶיָך ִא ָתְּך בְּ בֹאֲ כֶם אֶ ל אֹ הֶ ל
מוֹעֵ ד" (ט).
 על הכוהנים להנחות את העם כשמדובר
בהבחנה הנדרשת שבין הקודש לחול ובין
הטהור לטמא" :וּלֲהַ בְ ִדּיל בֵּ ין הַ קֹּדֶ שׁ וּבֵ ין הַ חֹל
וּבֵ ין הַ טָּ מֵ א וּבֵ ין הַ טָּ הוֹר" (י).
 על הכוהנים להורות לבני ישראל את חוקי
הקב"ה המפורטים בתורת משה" :וּלְ הוֹרֹת אֶ ת
בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל הַ חֻ ִקּים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ה' אֲ לֵיהֶ ם
בְּ יַד מֹ ֶשׁה" (יא).
 )4בעקבות חטא העגל עברה העבודה אל המשכן
ונמסרה לשבט לוי
חטא העגל גרם לשינוי בצורת עבודת ה'
ולצמצומה .לאחר החטא מתרכזת העבודה במשכן
בלבד ,ובמקום הבכורות נבחרים הכוהנים והלויים
4
בלבד ,כמייצגי העם במשכן.
מכאן שביום חנוכת המשכן יש להבהיר גם את
תפקידי הכוהנים .דיבורו הישיר של הקב"ה אל
אהרון אכן מפרט את שלושת התפקידים .ומאחר
שיש למלא את כל התפקידים מתוך פיכחון חושים
מלא ,מקדים איסור שתיית היין את פירוט
5
התפקידים.
כך הוצגה להערכתנו תשובה ראויה לשאלה
הכללית שנוסחה לעיל ,על הקשר שבין פירוט
תפקידי הכוהנים בפרשת 'שתויי היין' לחנוכת
המשכן.
ננסה עתה להציג את תשובתנו גם לשאלה
השנייה ,בדבר פריצתה של הפרשה אל תוך דברי
משה.

 )6סיכום
פרשת 'שתויי היין' היא למעשה פירוט חובות
הכוהנים שהוטלו עליהם לאחר מעשה העגל.
החובות הוטלו עליהם במקביל להעברת עבודת ה'
למשכן ,ולכן נכללה הפרשה באירועי חנוכת
המשכן.
פרשת 'שתויי היין' שולבה לפני ציווי משה
לאהרון להמשיך בעבודתו כרגיל ,מאחר שציווי זה
מעורר את אהרון למלא תפקידו כמורה הוראה,
ולהתווכח עם משה.
אהרון משלב בהוראתו הראשונה גם הנחיות
המתבססות על הכלל של "הייטב בעיני ה'" .נראה
שגם משה מסכים לכך ,ולכן מסתיימת הפרשה
בביטוי 'וישמע משה וייטב בעיניו'.
זהו עקרון על ,החייב להנחות את מורי
ההוראה לדורותיהם.

 )5הוויכוח של אהרון עם משה הוא דוגמה לדרך
הראויה בהוראת התורה
הציווי של משה להמשיך בעבודת היום לא התקיים
בצורה מלאה על ידי אהרון ובניו .בעקבות כך קצף
משה ,והתפתח ויכוח בין אהרון למשה .משה קצף

6
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לאחר ההתגלות בסנה (שמ' ד:כז) ]2[ .מצוות שתויי
היין שבפרשתנו ]3[ .עוד שלוש פניות ,כולן בפרשת
"קרח" (במ' יח) .כל הפניות שם עוסקות בפירוט
החובות והזכויות של הכוהנים והלויים.
כך מתאר זאת משה בנאומו האחרון (דב' י:ח)" :בָּ עֵ ת
ָשׂאת אֶ ת אֲ רוֹן בְּ ִרית
הַ ִהוא ִהבְ ִדּיל ה' אֶ ת ֵשׁבֶ ט הַ לֵּוִ י ל ֵ
ה' לַעֲ מֹ ד לִ פְ נֵי ה' לְ ָשׁ ְרתוֹ וּלְ בָ ֵרְך בִּ ְשׁמוֹ עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה".
על שורשי האיסור של שתיית היין כתב ספר החינוך
בפרשתנו (מצוה קנב)" :שורש המצווה ידוע .שאין
ראוי להתעסק בדברים היקרים בתכלית היוקר כמו
עניני המקדש ודברי התורה ,רק בעת שיהיה האדם
מיושב בדעתו ומכוון בכל מעשיו ,אין להאריך
בדברים פשוטים".
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גישה זו חורגת מגישתם של רוב הפרשנים הראשונים,
שראו בוויכוח שבין אהרון למשה וויכוח על פרטי
ההלכות של אותו יום .וכך סיכם הרמב"ן את פירושו
לפסוק טז" :ומשא ומתן של הלכה היה".
כל אימת שמופיע בתורה הביטוי "טוב בעיני ה'",
מייחסים לו חכמים פרשנות כוללת ,המרחיבה את
הציווי הספציפי של הקב"ה אל מעבר לפרטי המצוות
הרגילות .לדוגמה ,על הפסוק " ָשׁמוֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן אֶ ת
ית
ִמצְ וֺת ה' אֹ-להֵ יכֶם וְ עֵ ד ָֹתיו וְ חֻ ָקּיו אֲ ֶשׁר צִ וָּ ְך .וְ עָ ִשׂ ָ
את וְ י ַָר ְשׁ ָתּ אֶ ת
ִיטב לְָך וּבָ ָ
הַ יּ ָָשׁר וְ הַ טּוֹב בְּ עֵ ינֵי ה' לְ מַ עַ ן י ַ
ָארץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר ִנ ְשׁבַּ ע ה' לַאֲ ֹב ֶתיָך" (דב' ו:יז-יח)
הָ ֶ
דרש רבי עקיבא בספרי ,שיש חשיבות לפעול בדרך
שתיחשב ישרה בעיני הזולת .וכך אמר שם' :מהו
הטוב ומהו הישר? רבי עקיבא אומר ,הטוב בעיני
שמים והישר בעיני אדם".

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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