
1 
 

 
 בס"ד

 

 

 לשכת רב הקמפוס                                                                                       ות    הפקולטה למדעי היהד

 ד ף  ש ב ו ע י       
 ע"ותש ,שמיניפרשת                                                         ללימודי יסוד ביהדות       בית הספר

 1164 מספר                                                              מן                 ע"ש הלנה ופאול שול      

 

 על תגובת אהרן למות שני בניו –"וידם אהרן" 
 יעל שמש

כיצד מתארים ט בספר ויקרא –טרגדיה קשה פקדה את אהרן הכהן ומשפחתו, ללא הכנה מוקדמת. פרקים ח
נמשחו אהרן ובניו בשמן המשחה, ולאחר הכנות דקדקניות וקפדניות החלו למלא את תפקידיהם בקודש. 

 : כד(-)פסוקים כב פרק ט מסתיים באופן חגיגי במיוחד
ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה   .ֶאל־ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם ַוֵּיֶרד ֵמֲעֹׂשת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים (ָיָדיו ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת־ָיָדו )קרי:

ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוֹּתאַכל ַעל־ .ֶאל־ָּכל־ָהָעםה'  ְוַאֲהֹרן ֶאל־ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת־ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד
  .ִבים ַוַּיְרא ָּכל־ָהָעם ַוָּיֹרּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהםַהִּמְזֵּבַח ֶאת־ָהֹעָלה ְוֶאת־ַהֲחלָ 

אולם רגעי השיא של התרוממות הנפש נקטעו באורח טרגי: התגלות ה' בדמות האש שיצאה ואכלה את 
את בניו הגדולים של אהרן, נדב ואביהוא, לפרץ של אקסטזה דתית  ,כפי הנראההביאה, הקרבן )ט:כד( 

אש שלא נלקחה מאש התמיד שעל מזבח הייתה זו ככל הנראה  .' )וי' י:א(שבמהלכה הקריבו "אש זרה" לה
אמצעי הענישה היה זהה לאמצעי שבו חטאו:  ;העולה. עונשם מצאם לאלתר, על דרך מידה כנגד מידה

מאש ה'" )שם, ב(. וכך, באחת, הפכה השמחה ליגון מצמית.  "ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוֹּתאַכל אֹוָתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני
)וי' ט:כד(, הפכה האש לאמצעי ענישה. יש להניח שקולות  לוהיו-לאהמסמלת את הקשר שבין העם 

 השמחה של העם )שם(, התחלפו בזעקות אימה. 
התגובה הראשונה הנמסרת היא תגובת משה, שביקש להעניק משמעות למוות הנורא: "ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה 

ֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל־ְּפֵני ָכל־ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיֹּדם ַאֲהֹרן" )וי' י:ג(. כנראה שכוונת הּוא ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ה' ֵלאֹמר ִּבְק  :ֶאל־ַאֲהֹרן
נדב ואביהוא אמנם נענשו, אך במותם התקדש שם  1דבריו היא שהקב"ה מדקדק ביותר עם המקורבים לו.

 ,ַאֲהֹרן" )שם( "ַוִּיֹּדם :שמים. האם היה בדברי משה כדי להעניק נחמה מסוימת לאב השכול? הכתוב מוסר
אך תגובה זו ניתנת להתפרש בדרכים שונות, ואף מנוגדות: פירוש מקובל הוא שהשורש דמ"ם בא כאן 

אך פירוש זה עצמו יכול להיות מובן בשני אופנים שונים לחלוטין זה מזה: הפירוש  ,במשמעות של שתיקה
עליו את הדין ואף מצא נחמה הדומיננטי במסורת היהודית הוא שאהרן שתק ולא התאבל, משום שקיבל 

(. ו:מז' יר" )ָוֹדִּמי ֵהָרְגִעי" בכתוב למשמעותופירוש זה מבין את הפועל דמ"ם כאן בדומה  2בדברי משה.
סיוע  3שאהרן שתק בשל הזעזוע שפקד אותו, שהיה מלווה בדיכאון עמוק. המפרשים יש זאת לעומת

ָתה ָוַפַחד ִּבְגֹדל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן" )שמ' טו:טז(. תגובה להביא מהפסוק "ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאימָ אפשר לפירוש זה 
  4של שתיקה בעקבות אבדן מוכרת במחקר האנתרופולוגי.

לעומת הפירוש המקובל שלפיו אהרן השתתק )אם מתוך קבלת הדין ואם בשל הזעזוע שפקד אותו(, 
ו מסתמך על הִקרבה שבין השורש הציע ברוך לוין לפרש את הפועל דמ"ם כאן במשמעות התאבלות. פירוש

                                                           
 ., המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילןיעל שמש "רד  *
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, שמשמעותו להיאנח, להתאבל, ועל ממצאים מֶאְּבלה, התומכים  damāmuהעברי דמ"ם לשורש האכדי 
אף הם בכך שלשורש דמ"ם יש משמעות של התאבלות. כמו כן הוא מציע לפרש את השורש האוגריתי 

dmm  בדומה לשורש האכדיdamāmu.5, וכמקביל לשורש בכ"י  
הצעתו של לוין, אהרן החל להגיב כמצופה מאדם במצבו. הוא נאנח, קונן, ועמד לקיים את מנהגי לפי 

האבלות המקובלים על מות בניו. אך תכניתו נקטעה בעקבות קריאתו של משה לבני הדודים של אהרן 
טרה לקבור את המתים )וי' י:ד(, והאיסור המפורש שהשמיע באוזני אהרן ובניו להתאבל על מתיהם, במ

למנוע את חילול הקודש: "ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל־ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם ֹלא־
  6ִתְפֹרמּו ְוֹלא ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל־ָהֵעָדה ִיְקֹצף" )שם, ו(.

ייצגו את כלל  אך הם בוודאי ,קריעת הבגדים ופריעת הראש :משה ציין בדבריו שני מנהגי אבלות
מנהגי האבלות שנהגו באותה עת, אשר נאסרו על אהרן ובניו. על אהרן ובניו נאסר למלא את חובותיהם 

 כלפי הבנים והאחים המתים, ואף נמנע מהם מתן ביטוי לרגשותיהם באופן שיביא פורקן לכאבם. 
 בניויהוא היו שני אבדן צאצאים )ובחברה המקראית צאצאים זכרים( הוא הקשה שבאבדנים. נדב ואב

ואת אהרן  משה את ליוו הם רק אהרן בני ארבעת מבין(. כג:ו' שמ) בנים ארבעה מתוך, אהרן של הבוגרים
להר סיני )שמ' כד:א(. אהרן ראה בהם מן הסתם את ממשיכי דרכו, ובבכורו נדב ראה את מי שעתיד לרשת 

ותו, אך נאסר עליו )ועל שני בניו הנותרים את מקומו ולהיות הכוהן הגדול. מותם הפתאומי בוודאי זעזע א
איתמר ואלעזר( להתאבל. אהרן ובניו אף לא היו רשאים להביא את הבנים והאחים המתים לקבורה; משה 

 קרא לבני דודיו של אהרן, מישאל ואלצפן, וביקשם לעשות זאת.
, "עסקים כרגיל"אולם אף שאהרן ובניו ֻצוו להחניק את אבלם ולהמשיך בעבודת הפולחן, כביכול 

דומה שהם מצאו דרך לבטא את הזעזוע שפקד אותם בכך שנמנעו מאכילה פולחנית של בשר הקרבן כקרבן 
על כך, קשר אהרן את פעולתו משה מנחה. אהרן שרף את הקרבן והפך אותו לקרבן עולה. כאשר נזף בו 

:יט(. יש בדבריו ביטוי למצוקה החריפה באסון שקרה לו, בלי לכנותו בשם: "ַוִּתְקֶראָנה ֹאִתי ָּכֵאֶּלה" )וי' י
הדעת לכך שמדובר בסעודה פולחנית, ולפיכך בהימנעו מהסעודה  תשבה היה נתון. דיאנה שרון הסבה א

לדבריה, קרבן חטאת כמו זה המתואר  7שהמית את בניו.ל, -ליטול חלק בסעודה לפני הא הזאת סירב אהרן
. בסירובו ל-מבטא את הקשר שבין האדם ובין הא, ל-לא יועד וחלקו, שאת חלקו אכלו הכוהנים 'בויקרא י

להשתתף בסעודה זו ביטא אהרן, בדרך היחידה שנותרה לו, את היגון ואת הזעזוע שלו על מה שאירע זה 
   8לא כבר.

אם פירוש זה נכון, נראה שמשה הבין ללב אהרן והכיר בלגיטימיות של הדרך שבה ביטא את מצוקתו 
דן הקשה, שהרי הפרשה מסתיימת בתגובתו להסבר של אהרן: "ַוִּיְׁשַמע ֹמֶׁשה ַוִּייַטב הנפשית לנוכח האב

  9ְּבֵעיָניו" )פס' כ(.
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