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  'ה-ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני
  יונה בר מעוז

 

: כנאמר בפסוק המבוא, באה בבירור בתגובה למעשה נדב ואביהוא) ז"פרק ט(עבודת אהרון בתחילת פרשתנו 
עדות נוספת היא האזהרה ). א' פס" (ַוָּיֻמתּו' ה- ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵנימֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות-ֶאל'  הַוְיַדֵּבר"

ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל : "תחילה כהקדמה לכל הפרטים, הכפולה שמזכירה חשש ממוות
ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת : "ובסיומה של מצוות ההקטרה, )ב' פס" (ְולֹא ָימּותְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן 

השאלה היא כיצד יש להבין את היחס בין מעשה נדב ואביהוא להוראות ). יג' פס" (ְולֹא ָימּותֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות 
 :  ביקורת עליהםרואה בסמיכות הזאת) ג, ספרא אחרי מות פרשה א(ל "מדרש חז. שניתנו לאהרון אחר מותם

 לו נאמר מה יודעים אנו ואין –) ב:טז" (ֵעת-ָיבֹא ְבָכל-ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל-מֶֹׁשה ַּדֵּבר ֶאל-ֶאל'  הַוּיֹאֶמר"
 שנכנס לחולה :דומה הדבר למה משל משלו :אומר עזריה בן אלעזר' ר היה ;)א, לעיל (הראשון בדבור
 תשכב ואל צונן תשתה אל :לו ואמר אחר בא, בטחב בתשכ ואל צונן תשתה אל :לו אומר ,הרופא אצל
 ... מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹןַאֲחֵרי" :נאמר לכך .מכולם יותר זרזו וזה; פלוני שמת כדרך תמות שלא בטחב
  ".ֵעת- ָיבֹא ְבָכל-ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל-מֶֹׁשה ַּדֵּבר ֶאל- ֶאל'  הַוּיֹאֶמר

והקדוש , שבו מתוביום השמיני למילואים ',  נתיב חדש בעבודת האבל יש מקום לפרש שנדב ואביהוא סללו
לכן יש בדיני יום הכיפורים כפי שהוצגו . ברוך הוא הופך אותו לדרך המלך בשביל כל הכוהנים הגדולים בעתיד

ויש בהם כדי לממש את המטרה הרוחנית שעמדה לעיני ,  פרטים רבים שדומים לפרשת היום השמיני1ז"בפרק ט
 הגדרה חיובית ברורה בלי – "'ה- ִלְפֵניָקְרָבָתםְּב : מטרה זו נרמזת בהגדרת המעשה בפסוק המבוא. יהואנדב ואב

כלומר , בלי להזכיר את שמם" ְּבֵני ַאֲהרֹן"יחס חיובי נוסף הוא כינוים  2.'כל רמז למעשה לא רצוי בעיני ה
  . גם הוא הנחיות איך לקרב אל הקודששזה עתה מקבל, כביכול עשו מה שעשו אך ורק מכוח היותם בני אהרון

יש לשים לב שמלכתחילה קיים דמיון רב בין הנדרש מאהרון ביום השמיני למילואים ובין מה שנדרש ממנו 
  :כפי שמראה הטבלה, ביום הכיפורים

  
  
  

   

 
   שם היא , "הכתר"היא עובדת בכירה במפעל מקראות גדולות .  יסוד ביהדותיך ובלימוד"יונה בר מעוז לימדה במחלקה לתנ' גב

  . עוסקת בהתקנת פירושי המפרשים
   ". ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁשַמְמֶלֶכת" כלהיות שמאפשרת לנו על העצמאות המדינית' המאמר נכתב בהודיה לה   
   .שנאמרו בהר סיני לפני הקמת אוהל מועד) לב- כו:כג' קוי (כיפורים נזכרו בדיני יום הפרטים אלה לא   1
: וכן בשתי הזכרות נוספות של המעשה, )א:י" ( ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתם'הַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני : "בעת הביצוע עצמו יש גינוי קל   2

והיה מקום , עד כהשכן אש זרה לא נאסרה , הרמז הזה לחטא הוא קלוש). סא:כו ;ג: ד'במ" ('ָזָרה ִלְפֵני ה- ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש"
-  ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעלְוָנְתנּו'": )י,פרק ה, ויקרא נדבה פרשה ד(כנאמר בספרא , להנחה של נדב ואביהוא שמעשיהם רצויים

)  ועוד.סג(לכן החטא שמוצאים להם בעירובין . "ההדיוט מן אש יתןל מצוה השמים מן יורדת שהאש פי על אף -) ז:א ('ַהִּמְזֵּבחַ 
  .הוא שהורו הלכה זאת בפני רבם
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  )'ט' ויק(היום השמיני   )ז"ט' ויק(יום הכיפורים   
מטרת 

 המעשים
- יתֹו ּוְבַעד ָּכלְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ : )יז(

  .ָרֵאלְקַהל ִיְׂש 
עַֹלת - עָֹלתֹו ְוֶאת- ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת): כד(

 .ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם
  

ַהִּמְזֵּבַח - ְקַרב ֶאל ַאֲהרֹן- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל: )ז(
  עָֹלֶתךָ -ַחָּטאְתָך ְוֶאת-ַוֲעֵׂשה ֶאת

   .ְוַכֵּפר ַּבַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם
 ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ָקְרַּבן-ַוֲעֵׂשה ֶאת

  .'ִצָּוה ה
קרבן 
  אהרון

ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר - ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאלְּבזֹאת): ג(
   .ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה-ֶּבן

ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל - ֶּבן 3ְלָך ֵעֶגל- ַקח): ב(
  .'ְלעָֹלה ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ה

  

וקרבנו , בתפקיד הכפרה של אהרון על העם ביום הכיפורים מהדהד הניסוח של תפקידו ביום השמיני למילואים
כפרה לחטא של הכוהן הגדול  שכן אילו היה זה רק קרבן, ביום הכיפורים רומז אף הוא לקרבנות אותו היום

בלי להוסיף , )ג:ד' וי(בעת שיחטא כפי שמוטל על הכוהן המשיח , הרי היה אפשר להסתפק בפר בן בקר, עצמו
  . איל לעולה

ביום חנוכת . הקטרת קטורת הסמים ביום הכיפורים היא בבירור מילוי משאלת הלב של נדב ואביהוא
ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ַהָּפרֶֹכת -  ֶאתַוָּיֶׂשם "– הוקרבה אמנם קטורת 4, היום השמיני למילואים–המזבח 

אולם הקטרה זו הייתה כפי הנוהג הרגיל ). כז- כו:מ' שמ" (מֶֹׁשה- ֶאת' ֵטר ָעָליו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה הַוַּיְק 
לפני " של 5כפי שרומזת האזכרה הכפולה, ואילו נדב ואביהוא רצו להיכנס לפני ולפנים, )ח-ז:ל' שמ(שבכל יום 

ן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת ַאֲהרֹ- ְבֵניַוִּיְקחּו: "בתיאור המעשה שלהם'' ה
 גם 6).ג-א:י" ('ִלְפֵני הַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָּיֻמתּו '  ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה. ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתם'ִלְפֵני הַוַּיְקִריבּו 

: שלא כנוהג בקטורת היומית',  ולפני ה7ים נאמר שהדבר נעשה מבית לפרוכתבהקטרת הקטורת ביום הכיפור
-  ְוָנַתן ֶאת.ַלָּפרֶֹכתִמֵּבית  ְוֵהִביא ...ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת' ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמִּלְפֵני ה-ַהַּמְחָּתה ַּגֲחֵלי-ְוָלַקח ְמלֹא"

: ורמיזה נוספת שכבר נזכרה). יג-יב:טז" ( ְולֹא ָימּות...ַהַּכּפֶֹרת-ן ַהְּקטֶֹרת ֶאת ְוִכָּסה ֲענַ 'ִלְפֵני הָהֵאׁש - ַהְּקטֶֹרת ַעל
 ונוסיף שכאשר נזכר ציווי הקטורת 8.רק לעניין הקטורת" ולא ימות"מכל עבודות יום הכיפורים ניתנה ההתראה 

אלא רק נאמר עליה שהיא תינתן על מזבח , לראשונה לא נרמז שהקטורת הזאת תוכנס אי פעם לפַני ולפנים
 ִמַּדם ַחַּטאת ַאַחת ַּבָּשָנהַקְרנָֹתיו -  ַאֲהרֹן ַעלְוִכֶּפר: "מזבח זה מקבל יחס מיוחד אחת בשנה: ואדרבה. הקטורת

בפרקנו " אחת בשנה"הביטוי ). י:ל' שמ" (' ַלהּואָקָדִׁשים ה-  ְיַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵֹתיֶכם קֶֹדׁשַּבָּשָנהַאַחת ַהִּכֻּפִרים 
" ַאַחת ַּבָּשָנהַחּטֹאָתם - ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל-ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל- ְוָהְיָתה: "מוסב לעבודת יום הכיפורים

ולשם כך , ייתה הקטורת אמורה להינתן גם ביום הכיפורים רק על מזבח הקטורת כלומר מלכתחילה ה9.)לד(
ונראה שבעקבות מעשה נדב ואביהוא ניתנה , עבר המזבח ביום זה תהליך טיהור מיוחד להתאמתו לכפרה

  .הוראה להכניס את הקטורת לקודש הקודשים
ים היא הלבוש של אהרון בפרק ביום הכיפור' עוד הוכחה להשפעת מעשה נדב ואביהוא על דרך עבודת ה

בגדים אלה ). ד( "ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף-ַבד ִיְהיּו ַעל- ַּבד קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי-ְּכתֶֹנת: "ז"ט
יה מוטל הלבוש הזה של אהרון חורג בבירור מהציווי הכללי שה. הם כמו הבגדים שבהם שירתו נדב ואביהוא

שאם לא כן חייב הוא ', שם מודגש שחובתו לשרת תמיד בשמונה בגדים לפני ה". תצוה"עליו לפני כן בפרשת 
 ּוְבֵצאתֹו 'ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ה-ַאֲהרֹן ְלָׁשֵרת ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל- ְוָהָיה ַעל: "כפי שנאמר על לבישת המעיל, מיתה

משום ). לח:שם" ('ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה- ְוָהָיה ַעל: "ל לבישת הציץ נאמרוע, )לה:כח' שמ" (ְולֹא ָימּות
אף שאינם כוללים , )ד:טז' ויק( "ֵהם קֶֹדׁש-ִּבְגֵדי"כך החריגה ביום הכיפורים מצריכה את ההדגשה שבגדי הבד 

   ).ב:כח' שמ" (ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרתקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן -  ִבְגֵדיְוָעִׂשיתָ "את כל בגדי הפאר שעליהם נאמר 

                                                 
, להודיע": י בעקבות תנחומא שמיני ד"כפי שכתב רש, ןו רק במישור הסמלי של תחילת כהונת אהרבולטההבדל בין עגל לפר    3

  ." זה על מעשה העגל שעשהעגלשמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי 
הבנה בעניין הקטורת שהקטירו נדב ואביהוא לא הזכירה התורה כלל את הקטרת הקטורת הרגילה בתיאור -  איגרוםלא לשכדי    4

  .' אלא רק בשמות מ'בויקרא ט האירועים של היום השמיני
  . בהקטרת הקטורת ביום הכיפוריםהן בחטא נדב ואביהוא הןמופיע , 'ִמִּלְפֵני ה, ביטוי נוסף   5
א "יהבד( ;סא: כו'במ; )פעמיים(ד :ג' במ; א: טז'קוי:  חוזר בכל מקום בתורה שבו נזכר מותם"'לפני ה"כדי הביטוי לא ב   6

   ".ַהּקֶֹדׁש-ְּפֵני"כד את מיקומם של נדב ואביהוא בעת מותם :י' ק מגדיר ויעוד. ) ֲאִביֶהםִלְפֵני :ב:כד
המזבח "ח נקרא מזבח הזהב כי בפסוק י, "לפני ה"לים ישמעות המד כדי להבין כאן מה מו נחוץ מא"מבית לפרוכת"הביטוי    7

  ."'אשר לפני ה
 – שכן המשך הפסוק, רתו הרמז הוא להקטרת הקט,)ב' פס" ( ְולֹא ָימּות...ָיבֹא-ְוַאל" כשנאמר ,גם בפתיחה הכללית של העניין   8

י על אתר את דברי הספרא "כפי שתמצת רש, דשיםודש הקו קרת המכסה אתו לעשן הקטכווןמ, "ַהַּכּפֶֹרת-ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל"
  ."הקטרת ביום הכיפורים בענן אם  כייבא לא"): ח,אחרי מות פרשה א(

  .י רומזות ליום הכיפורים: ל' בשמ"ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים"לים יגם המ   9
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ָהָעם -ְּפֵני ָכל-  ֵלאמֹר ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל'ִּדֶּבר ה-הּוא ֲאֶׁשר"מכאן עולה שחשיבות יתרה נודעת לדברי משה 
ד ולעתי, בבקשם להתקרב אליו ובזה נהפכו לקרוביו באמת' נדב ואביהוא קידשו את שם ה): ג:י' ויק" (ֶאָּכֵבד

יהודה הלוי שכוונתם ' אמנם נוכל לומר עליהם כדברי ר. 'ישפיע מעשה זה על כל העם בדרך שבה יכבדו את ה
אלא משום שנעשו שלא לפי , לא משום שהמעשים עצמם היו בלתי ראויים, הייתה רצויה אך לא מעשיהם

מי שיפעל . רכם בצו אלוקימעתה נקבעה ד; לאחר מותם בא לתקן את החיסרון הזה' ודבר ה 10.הציווי האלוקי
ישמעאל ' וכך אירע לר, כמשאת נפשם של נדב ואביהוא' בדקדקנות לפי הוראות אלה יזכה לראות באור פני ה

  ): א, ברכות ז(כשקרב אל הקודש בקרבה הגדולה ביותר שיכול אדם להגיע אליה , כוהן גדול ביום הכיפורים
 ה- י אכתריאל וראיתי, ולפנים לפני קטורת להקטיר תינכנס אחת פעם: אלישע בן ישמעאל רבי אמר, תניא
 מלפניך רצון יהי: לו אמרתי - ! ברכני, בני ישמעאל: לי ואמר ;ונשא רם כסא על יושב שהוא צבאות' ה

 לפנים להם ותכנס הרחמים במדת בניך עם ותתנהג מדותיך על רחמיך ויגולו כעסך את רחמיך שיכבשו
  .בראשו לי ונענע ;הדין משורת

 
  ."כוזריה"ספר ל ב"וגם זה כמשל הסכל בבית המרקחת שנותן ריה  10
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