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 ת הבריותונהגתקיום מצוות וה
 

ומשניהם יחדיו ניתן , תחילתואת  מבהירמלמד על סופו וסופו בפרשתנו תחילתו של פרק י 
 הן בין אדם למקום והן בין אדם ,להסיק מסקנות חשובות בקשר לדרך הנאותה בקיום מצוות

 :  לסופונבהיר דברינו אגב השוואת ראש הפרק . לחברו
 

  ד-א, י כ-טז, י
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קרה הראשון הייתה תוספת במ.  בצורה מושלמתמצווהמצווהמצווהמצווה של קיוםקיוםקיוםקיום----איאיאיאיבשני המקרים מדובר על 
הרישא מלמדת על הצורך בציות מוחלט לציווי . מיותרת ובמקרה השני לא בוצע חלק מהצו

, "אש זרה"שהנם בחזקת , האלוקי ללא כל יכולת של התערבות של גורמים שמעבר למצווה
התחשבות במניעים הקשורים במקיים : ואילו הסיפא מצביעה על פן נוסף בדרך קיום המצוות

 שהמגמה המרכזית בתורת עוד ב,פי טעמים אישיים-פעלו על, נדב ואביהוא, ןובני אהר. מצווהה
 . אלוידי עשיית רצונו המגולם במצוות -על' קרבת החתירה להקרבנות היא 

 -מלמדת על ההיתר שניתן לאדם להאזין גם לרחשי ליבו ובתנאים מסוימים של הפרק הסיפא 
 מותר לו לאדם להסיק את -וחלט כפוגם בקיום המצווה בהם נראה הציות האובייקטיבי המ

ן סבר שאין מקום לכפות על עצמו ועל בניו אכילת קרבן חטאת ביום ואהר. מסקנותיו האישיות
משום שאכילת הקרבן אמורה להיות מלווה בהתפעמות של שמחה אצל , בו נהרגו יקיריהם

הוא אינו מסוגל לשמוח בעטיים של  אם ,לפיכך.  ואין להגדירה כפעולה טכנית גרידא,המקריב
ן פרט ו מובן מאליו שאין לראות בהתנהגותו של אהר1. פטור הוא מהאכילה,מאורעות שפקדוהו

 .אלא פן נוסף הקשור בקיום המצוות, הבא ללמד על הכלל בצורה גורפת

                                                           
ביום חתונתו משום שהוא נרגש מדי ומתקשה " קריאת שמע"רעיון דומה קיים לגבי החתן הפטור מחובת    1
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קשה שלא להתרשם . אישי-הוא הפן הבין, תחום אחר שניתן ללמוד עליו מהפסוקים הנדונים
ן שמקבל את תגובתו ואהר. ן ומשה להסברים שנתנו איש לרעהוום ודרך תגובתם של אהרמיחס

: ל-ומשה הנוזף בתוקף סמכותו כמביא את צו הא, ל בשתיקה וללא התרסה-הקשה של הא
 . להלן נזכיר אחדים מהםו, ל התייחסו לדברים בכמה הקשרים"חז". אשר צויתי"

 :נאמר)  מרגליותרנז במהדורת-רנו' ב עמ, יב(בויקרא רבה 
 

לא , אהרן אחי: אמר לו משה לאהרן, כיון שנכנסו שני בני אהרן להקריב ויצאו שרופין
-עדתי שמה לבניונֹ': ב אתה מוצא"כיו …ה"מתו בניך אלא בשביל קדוש שמו של הקב

זה הדיבר נאמר למשה מסיני ולא נודע בו עד , )מג, כט' שמ(' דיישראל ונקדש בכבֹ
מסיני נאמר לי שעתיד אני להיוועד להן , אהרן אחי: אמר לאהרן …שבא המעשה לידו

 וסבור הייתי או בי או בך ,לישראל ולהתקדש בהן בבית זה ובאדם גדול אני מקדשו
כיון ששמע אהרן כך וידע שבניו ידועי , עכשיו נמצאו שני בניך חביבין ממנו, מתקדש

 . שתק וקיבל שכר טוב על שתיקתו, שמים הם
 

הדרשן לא הסתפק בהדגשת העובדה המוסרית שמחויבות האדם בהקפדת קיום המצוות עומדת 
אלא פנה לצד , מתקדש בקרוביו' או בעובדה שה, ל-י הא"ביחס ישיר לזכויות שניתנו לו ע

 .בו של אחיו שזה עתה שכל את שני בניויהאישי והדגיש את המסילות שמצא משה לל
 :  מובא) נו במהדורת שכטר' עמ(לז ' אבות דרבי נתן נוסח אב

 

 ',הן היום' וידבר אהרן וגו': זה אהרן שנאמר, )ט, אבות ה(' ואינו נכנס לתוך דברי חברו'
משכו : ויש אומרים…קצר דבריך: אלא ששתק עד שיסיים משה את דברו ולא אמר לו

, ומה מעשר הקל אסור לאונן לאכול ממנו, משה אחי: אהרן מתוך הצבור לחוץ ואמר לו
 …מיד הודה לו. שכן שתהא אסורה לאונן-חטאת חמור כל

 

משמש את אחיו בעת שמשה קוצף על , ן בעת אסונוואותו מענה רך שנקט בו משה כלפי אהר
ערך רב , שמירה על כללי הנימוס גם בעידנא דריתחא). ן לפי המשך המקורוואף על אהר(בניו 

 .אישיים-יש לה במסכת הערכים הבין
לא : הודה ולא בוש לומר": : : : )א"ע, זבחים קא(משה על הענווה שהפגין במקום אחר מוערך 

  .קורת על משה הכועסיל גם ב"אלא שישנה בדברי חז". שמעתי ושכחתי: אלא אמר, שמעתי
 : נאמר)סימן יב, פרק ב(שמיני , בתורת כוהנים

 

קשה היא הקפידה שגרמה למשה : חוניה בן יהודה היה דורש כל ימיו: ר יהודה"א
 .אלא שטעה, לאחר מיתתו אני משיב על דבריו מי גרם לו שיקפיד. תלטעו

 

 : כתוב)כא, לא' במד(ספרי מח בו
    

בשלושה מקומות : אליעזר אומר' ר.  בא לכלל טעות,משה רבנו לפי שהיה בכלל כעס
ויקצף על אלעזר ועל איתמר '): טז, י' ויק(אתה אומר : בא לכלל כעס ובא לכלל טעות

". ?מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש'): שם( מהו אומר –' בני אהרן הנותרים
המן הסלע הזה נוציא . ריםשמעו נא המֹ: ויאמר להם'): י, כ' במד(כיוצא בו אתה אומר 

אף . 'וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים'): שם( מהו אומר –?' לכם מים
): כא, שם( מהו אומר –' החילויקצף משה על פקודי '): יד, לא' במד(כאן אתה אומר 

בא לכלל ,  משה רבנו לפי שבא לכלל כעס–' …ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא'
 .טעות

 

 שעלולה להכשיל אף את הגדול ,שני המקורות מדגישים את המגרעת הרבה בתכונת הכעס
 הגיעו ל"חז. ולהביאו לכלל הכרעות שגויות ולעיתים אף הרות אסון,  משה רבנו-שבאדם 

גובותיו של למסקנתם זו מתוך התבוננות מעמיקה בדברי התורה המתארת מספר פעמים את ת
 כגון בפרשיות , וכן כמנהיג העם, בעת הכאת המצריכגון, משה לפני שהפך למנהיג העם

 ).טו, טז' במד(המוזכרות לעיל או בפרשת קרח ועדתו 
סיפא של פרק י וברישא ב  המתואריםשני האירועיםהתבוננו בל "נמצאנו למדים כיצד חז

מנת לחנך לאורן -הבחינו בדקויות המוסריות שהתורה מבקשת להדגישן עלוכיצד , בפרשתנו
בקיום מצוותיו ' ארץ ונימוסין בין אדם לחברו והן את דרך עבודת ה- הן דרך:את לומדיה

 . בהקפדה על פרטיהן ובחכמת הלב
 . שלוהמוסריוהרעיוני מבנה הפרק ותוכנו משלימים אחד את השני בהבהרת הצד 
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 ר יאיר ברקאי"ד    
 רושליםי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


