ה

מה עניין שריפת בני אהרון למאכלות אסורות?
דרשת פרשת שמיני לרבי יעקוב אנטולי
מאת :יעקוב דוד גוטמן
ביום השמיני :ביאר בו כוונת אסור המאכלים מן הבהמות והחיות הטמאות
והשרצים ,כי כל זה שיתבונן האדם להרגיל בכל הנאותיו בדרך הבינונית
ונתן טעם לאיסור הדורסים והמזיקים ,ואחר כך ביאור שריפת בני אהרן
א
ופירוש הוא אשר דבר ד׳ היכן דבר.
צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר )משלי י"ג כ"ה(.
שלמה החכם אמר הכתוב הזה :לפי הדרך הגלויב בו כנגד מצוות התורה הנתונות לאדם
להנהיגו בדרך הבינונית שהוא השלמות הראשון בעמידת הגוף ובבריאותו המושך
השלמות האחרון שהוא שלמות הנפש בתורה ובחכמה.ג והודיענו החכם בזה הכתוב שלא
יעלה בלב האדם שמה שאסרה תורה מן המאכלים ושאר ההנאות ומה שהתירה מהם שהוא
בלא טעם הכרחי רק כי הוא באמת לקיום הגוף כל הזמן הראוי לו ולהיות קיום הנפש לעד.
ונאמר כי לפי שחומר האדם מורכב מהדברים שהורכב מהם חומר שאר בעלי חיים אלא
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רבינו הכין בהתחלת ספרו תוכן עניין כל פרשה והעברתיו לכאן.
לפי רבינו כל פסוק יש לו פירוש גלוי ופירוש נסתר במיוחד בספרי החכמה כמשלי ,קהלת,
שיר השירים ואיוב .המאירי בביאורו למשלי גם כן אוחז בדרך זו ומבאר הפסוקים בגלוי
ובנסתר שלפיהם הוא המכוון האמיתי במקרא והוא לפי הדרכת הרמב"ם בהקדמתו למורה
"דע ,כי מפתח הבנת כל מה שאמרו הנביאים ע"ה וידיעת אמתיותן ,הוא הבנת המשלים
וענייניהם וביאור לשונותיהם" ) .כל הציטוטים מהמורה הם ממהדורת הרב קפאח ז"ל באתר
דעת  (http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/more/a2-2.htm#1לפי רבינו
והמאירי הנגלה הוא הפירוש הפשוט שברוב המקומות נוגע בעולם החיצון – החומר ,והנסתר
הוא עולמו הפנימי של האדם הנוגע בינו ובין עצמו ובין בוראו.
הרמב"ם במו"נ ג' כ"ז כותב " מטרת כלל התורה שני דברים ,והם תיקון הנפש ותיקון הגוף...
ודע כי שתי המטרות הללו  -האחת בלי ספק גדולה בחשיבותה ,והיא תיקון הנפש ,כלומר:
מתן ההשקפות הנכונות והשנייה קודמת בטבע ובזימון כלומר :תיקון הגוף ,והיא הנהגת
המדינה ותקינות מצבי כל אנשיה כפי היכולת ...וברור הוא כי השלמות הזו האחרונה ,אין בה
מעשים ולא מידות ,אלא היא השקפות בלבד שכבר הוביל אליהן העיון וחייב אותן המחקר".
ההנהגה בדרך הבינונית הוא במידות ובמעשים שהם רוב מצוות התורה שתכליתם עמידת
הגוף ובריאותו והם זימון המושך שלימות האחרונה – התכליתית – שלימות הנפש בתורה
וחכמה.
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