
 
 

 

 

 על בהמות, אש זרה ופרה אדומה –פרשת שמיני 

ם  ֶהֶ֔ אוּ֙ בָּ ַטמְּ ִֽ א ת  ֹֹּׁ֤ ל ץ וְּ ֵרֵ֑ ֶרץ ַהשֹּׁ ׇכל־ַהֶשֶּׁ֖ ם בְּ ֵתיֶכֶ֔ שֹֹּׁׁ֣ צוּ֙ ֶאת־ַנפְּ ַשקְּ ַאל־תְּ
ם׃  ִֽ ם בָּ ֵמֶתֶּׁ֖ טְּ נ   וְּ

 (מ"ג י"א)ויקרא 

 

אנו מאמינים שאנחנו "מפנימים" )בלא מובן  –חז"ל מסבירים לנו שהחיות הללו אסורות לנו בגלל אכזריותם 
המילה( את האופי של החיות שאותם אנו אוכלים. ובכדי למנוע זאת, חיות אלה אסורות לנו. בהקשר זה אפשר 

 .כלומר, אסור )"טרייף"( לאוכל חיה שטורפת –ן "טורף" ל"טריפה" להדגיש את הקשר הלשוני בי

אפשר להוסיף את השימוש המודרני של המילה "בהמה" )שאמנם כשרה( ואת המלצת חז"ל שמי שיש לו נטיה 
 שילמד להיות שוחט, וכך ירסן עצמו. –להתאכזר 

 

ימו  ִׂ֥ ש ַויָּש  ֵהןּ֙ ֵאֶ֔ ו בָּ נֹ֤ תְּ ֗תֹו ַוי  תָּ יש ַמחְּ ֹׁ֣ י֜הוא א  ב ַוֲאב  דָָּ֨ ן נָּ ֲהרַֹּׁ֠ ֵנִֽי־ַאַ֠ ו בְּ חֹׁ֣ קְּ ַוי 
יבו  ֜ ר  ֶרת ַוַיקְּ טֵֹּׁ֑ יהָּ קְּ ֶלֶּׁ֖ ֵנֹ֤י יעָּ פְּ ם׃ ה-ו-ה-ל  ִֽ ה אֹּׁתָּ ֶּׁ֖ וָּ א צ  ֹֹּׁ֦ ר ל ה ֲאֶשֶׁ֧ ֶ֔ רָּ ש זָּ  ֵאֹׁ֣

  
  

  '(א' י)ויקרא 

 

מהי אותו "אש זרה" שהמיתה את בניו של אהרון הכהן? על כך דנו פרשנים ורבנים מזה אלפי שנה. הנה הסבר 
ש אחד, מבני רבים, של הרב שמשון רפאל הירש ז"ל: הם הלכו אחרי הרגש ולא אחרי השכל. במילים אחרות, י

כמובן מקום של להיות "באורים" אך חייבים אנחנו גם לדעת להיות "בכלים", ולקיים תורה ומצוות בתוך מסירות 
 ולאו דווקא מתוך התלהבות. )צריך להוסיף שהירש היה ייקה?( –ודייקנות 

 :כך כותב הרב שמשון רפאל הירש

יף ומפוכח, הם הנדרשים לכל לא התחום האפל של התרגשות הנפש והדמיון, אלא דעה צלולה ושכל חר
מעשי מצוות ה'. בני אהרון מתו מתוך שהלכו שבי אחר התרגשות ליבם, ומכאן הלקח לכל כהני העתיד 

 ולכל מורי ההוראה בישראל: אל ילמדו את מה שלבם אומר להם, ואל יהיו בעלי דמיון טועה ומתעה.
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ת ַהת את ֻחַקֹׁ֣ ֹֹּׁ֚ ִׂ֥ה יז וָּ ה ֲאֶשר־צ  ֶ֔ ל -ו-ה-ֹורָּ ֵא֗ רָּ שְּ ֵנֹׁ֣י י  ר ׀ ֶאל־בְּ ר ַדֵבֹׁ֣ ה ֵלאמֵֹּׁ֑
ה  ִׂ֥ לָּ ֹּׁא־עָּ ר ל ום ֲאֶשֶׁ֛ הּ֙ מֶ֔ ין־בָּ ר ֵאִֽ ה ֲאֶשֹ֤ ימָּ֗ מ  ה תְּ ה ֲאֻדמָּ֜ ָ֨ רָּ יךֶ֩ פָּ ו ֵאֶלֶ֩ חֹׁ֣ קְּ י  וְּ

ל׃ יהָּ עִֹּֽׁ ֶלֶּׁ֖    עָּ
 
 (י"ט ב' דברים)

 

פני שבת ראש חודש ניסן(, ז"א שאנו השנה פרשת שמיני היא גם "פרשת פרה" )כי היא נקראת בשבת של
קוראים על פרה אדומה אשר היא אחד הסימנים לביאת המשיח. להבדיל מהפסוק הנ"ל על איסור אכילת שרצים 

, כלומר במצווה שאין בה הגיון לכאורה. חז"ל לומר שקיום מצוות אלה גבוהות יותר ברמה חוקוכו', פה מדובר ב
 .לפרה האדומה תמיםמכן גם הצירוף של המילה  –אמונה התמימה ק ההרוחנית, כי הבסיס שלו הנו אך ור

 

מאחל לכל הקוראים שתפנימי את המידות של המאכלים הכשרים להתנהגות כשרה, שתדעו להזהר מאש זרה 
 ושתחיו באמונה תמימה. 

 

 שבת שלום.
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