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 ? תאומים-  נדב ואביהוא
 

הפסוק העוסק במותם . שבין הנושא לנשוא צריכה להיות התאמה במין ובמספר, כלל ידוע הוא בלשון העברית
ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה  ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֲהרֹןַוִּיְקחּו ְבֵני ַא" :של נדב ואביהוא אינו יוצא מכלל זה

מאחר שהיא , ואולם התאמה זאת היא בעייתית). א:י' ויק" (לֹא ִצָּוה אָֹתם ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר’ ְקטֶֹרת ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ה
רומז הכותב , )או יותר( מתבצעת על ידי שניים לפיו כאשר פעולה ספונטנית, סותרת כלל בפרשנות המקראית

: כך הוא בסיפור שכרותו של נוח. למידת האחריות של עושי הפעולה על ידי התאמת הנשוא רק לאחד מהם
ּוְפֵניֶהם ֲאחַֹרִּנית ְוֶעְרַות  יֶהםַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהִּׂשְמָלה ַוָּיִׂשימּו ַעל ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ֲאחַֹרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִב"

ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה : "כך בתיאור תגובת רחל ולאה לרצונו של יעקב לעזוב את לבן; )כג:ט' בר" (ֲאִביֶהם לֹא ָראּו
ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים  ":וכך הוא בסיפור האישה הכושית, )יד: לא' בר" (ַוּתֹאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית ָאִבינּו

 ).א:יב' במ" (ְוַאֲהרֹן ְּבמֶֹׁשה ַעל אֹדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר ָלָקח ִּכי ִאָּׁשה ֻכִׁשית ָלָקח
בשניים מן הסיפורים יש סימוכין לקשר בין צורת הכתיבה הזאת ובין מידת האחריות החלה על הראשון 

בסיפור נוח זוכה ֵשם לברכה משמעותית יותר מזו : ולה אינו שווהשכן הגמול הניתן על הפע, מבין שני הנושאים
 1.ובסיפור האישה הכושית רק מרים נענשת בצרעת ולא אהרון, )והלה מתואר כמי שמסתופף בֵצל שם(, של יפת

, )ב:י' ויק" ('ְפֵני הַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָּיֻמתּו ִל' ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה ַוֵּתֵצא: "בסיפור נדב ואביהוא העונש הניתן זהה לחלוטין
 ):'ה וידבר ה"א ד, אחרי מות פרשה א(ועל כך עמד כבר הספרא , ומכאן שאחריותם לחטא הייתה שקולה

 אהרן  ויקחו שני בני'לפי שנאמר ? מה תלמוד לומר -) א:טז' ויק(' אל משה אחרי מות שני בני אהרן' וידבר ה'
איש ", לא נטלו עצה ממשה -" ואביהוא נדב",  מאהרן  עצהנטלו לא -" בני אהרן" ',נדב ואביהוא איש מחתתו

? מנין שכשם שעבירת שניהם שוה כך מיתת שניהם שוה. מזה לא נטלו עצה זה,  איש איש מעצמו עשו -" מחתתו
   .' בני אהרן אחרי מות שני': תלמוד לומר

זהה כאשר הנסיבות מאפשרות כיצד ייתכן ששני בני אדם פועלים בצורה , אך תופעה זאת תמוהה ודורשת הסבר
 ?מגוון גדול של תגובות

ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ִׁשְמעֹון  ַוִּיְקחּו ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים: "אמנם היו שני אחים אחרים שפעלו כאחד
כי , אך הסיפור של שמעון ולוי שונה 2,)כה:לד' בר" (ָּכל ָזָכרַוָּיבֹאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח ַוַּיַהְרגּו  ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו

הכתוב מעיד כי כל בני ) א: היו גורמים שהיה בהם כדי להביא את שני האחים לאותה מחשבה ולאותה פעולה
כל בני יעקב היו שותפים למרמה של דרישת ) ב; )ז: שם(יעקב התעצבו על מעשה הנבלה שנעשה בבת יעקב 

עבר זמן ניכר מאז בוצע האונס ועד שבשלה ההחלטה להכות ) ג; )יג:שם(נישואים עם דינה המילה כתנאי ל
וסביר להניח שבמשך זמן זה ליבו האחים , כל אותו הזמן הייתה דינה שבויה בידי האנס. בחרב את תושבי שכם

שיש , מסקנהלא ייפלא אפוא אם שניים מהם הגיעו לאותה . הזעם והתסכול, זה אצל זה את תחושות העלבון
 .לפתור את הבעיה בכוח החרב

שהם נדחפו להביא אש שלא צוו בה כי האש , ל"אם נאמר כדרשת חז: שונה הדבר אצל נדב ואביהוא 
בוודאי תמוה הוא כיצד שני בני אדם מחליטים באופן ספונטני ליטול אותה יזמה , שציפו לה לא ירדה מן השמים

שהרי בשבעת ימי המילואים התנהלו , א ניתן היה לצפותו מראשבמצב של, בנסיבות שהם אינם אחראים להן
                                                           

 
ייתכן גם שסיפור .  ולא לאה הדחויה ,היא המובילה בניתוק מלבן, האהובה על יעקב,   במקרה של רחל ולאה סביר להניח שרחל 1

 . עד שאינה מהססת לפגוע ביקר לו מכול, גֵנבת התרפים מדגים את מידת הנתק בין רחל לאביה
בני "ש ידענו" שמעון ולוי" ממשמע שנאמר -" ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי" :הרוןהמדרש מפרש את מעשיהם בדומה לבני א   2

 ). פרשה פד י] וילנא[ר "בר( מזה  שלא נטלו עצה זה -" שמעון ולוי", מיעקב נטלו עצה שלא -" בני יעקב"אלא , הם" יעקב
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מדוע : יֵתרה מזאת. וכך גם ביום השמיני עד לרגע שבו הייתה צריכה האש לרדת ממעל, טקסי החינוך ללא תקלה
ולא להקרבת , שהרי זה הדבר שלו מצפים, לא נטל אחד מהם אש והצית את עצי המערכה על המזבח בחצר

 3?קטורת בפנים
אלא תחושה של ,   נפרש שלא בעיית האש שלא ירדה היא שהניעה את נדב ואביהוא לעשות את שעשואם

  4,כמו אהרון'  שבמעמד הר סיני קרבו לפני ה לאחר, תסכול על שלא ניתן להם תפקיד יותר משמעותי בפולחן
רבנות שהקריב כי בכל אחד מן הק, והרי יכלו לבטא בדרכים שונות את מעמדם הרם: שוב תתעורר השאלה

, העלאת האיברים לראש המזבח, ניתוח הקרבן, הזאת הדם: היו שלבים שנדב ואביהוא יכלו לעשותם, אהרן
כיצד קרה ששניהם בחרו לעשות מעשה באותה דרך ובאותו זמן כדי להבליט את . הקרבת המנחה והברכה לעם

 ?נוכחותם
בחרו בפעולה שאותה לא ביצע בעצמו באותו ולכן , גם אם נניח שנדב ואביהוא לא רצו להתחרות באביהם

או אף להקריב קרבן , לערוך לחם על השולחן, להדליק את המנורה: הרי עמדו לפניהם אפשרויות נוספות, יום
 ?מדוע לא חשב אחד מהם בכיוון אחר; נוסף כדי להעשיר את הטקס

שכן תופעה שכיחה היא , התשובה הנראית לי היא שנדב ואביהוא מתואמים ביניהם מכוח היותם תאומים
ופועלים באורח דומה , במידת דיוק גדולה האחד את מחשבותיו של השני" קוראים"בין זוגות תאומים שהם 

  .שמעורר השתאות
וגם כאשר הם נזכרים  5,שמם מופיע תמיד יחד: חיזוק לטענה זאת נותנת הדרך שבה מזכירים אותם הכתובים

ו מחברת בין שני צמדי "אך אין ו 6,ו החיבור"ין שמות שניהם יש וב: עם יתר אחיהם הם מיוחדים כקבוצה
ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר  ָנָדב ְוֶאת  ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ֶאת ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו: "האחים
  7).כג:ו' שמ" ( ִאיָתָמר ְוֶאת

שכן באותה רשימה בה נמנו ארבעת , אין לתלות תופעה זאת בדרישות מקצב או בתופעה סגנונית אחרת 
" ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל: "נמנו גם ארבעה אחים אחרים המחוברים זה לזה כבשרשרת, האחים

גם אז הם יוצגו כשני ,  לפסוק שנזכרו בו בני קהתובעוד מקומות שבהם יופיעו בני אהרון בהקשר דומה). יח:שם(
 8).כט:א ה"דה" (ָנָדב ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ּוְבֵני ַאֲהרֹן: "צמדי אחים

שכן שני אחים אחרים  9,גורלם הזהה של האחים אף הוא אין בו די כדי להסביר את הופעתם כקבוצה נפרדת
: ו החיבור"נקשרים ברשימות היחס לאחיהם בעזרת ו,  הם עריריםאף, שמוצאים אף הם את מותם בצורה דומה

 10).יב:מו' בר" (ְוֵׁשָלה ָוֶפֶרץ ָוָזַרח ַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְואֹוָנן ּוְבֵני ְיהּוָדה ֵער"
מעבר , מכאן אפשר לטעון שניתן ללמוד מרשימות היחס שנדב ואביהוא היו קשורים ביניהם בקשר הדוק

נראה שבמשפחת אהרון דבקו נדב ואביהוא זה  11.תופעה שנצפתה לא אחת אצל תאומים, לקשר הרגיל בין אחים
והן בשל היותם , הן בשל היותם מודעים איש להשקפות אחיו משום קרבתם המתמדת, בזה ופעלו באורח זהה

 .ואכן בחייהם ובמותם לא נפרדו, תאומים
     

 יונה בר מעוז    
 ך"המחלקה לתנ

 ומפעל מקראות גדולות הכתר

 
 
אך אין הם , ורת נעשתה בחוץ ליד מזבח העולהמפרשים שהקט, ספר ויקרא, ך"עולם התנ אמנם ברוך לוין ומאיר פארן בסדרה  3

: ולהגדרה של הפעולה, )סא:ד וכו:ג' הן בסיפור המעשה והן בבמ( "לפני ה"נותנים דעתם להדגשות החוזרות שהמעשה נעשה 
עקבות ולעומת זאת אהרון מוזהר ב, )ד:י' ויק" (מאת פני הקֹדש " כמו כן נושאים את גופותיהם). א:טז' ויק" (בקרבתם לפני ה"

המעט שאפשר להניח הוא שהם הקריבו את הקטורת על מזבח ). ב:טז' ויק" ( מבית לפרכתאל הקֹדש בכל עת יבֹא ואל: "מותם
 . הקטורת

 ִיְׂשָרֵאל ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני  ָנָדב ַוֲאִביהּוא ַאָּתה ְוַאֲהרֹן' ְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ה: "ם נקראים לעלות אל הר סיני לאחר כריתת הבריתה   4
 ).ט:שם" (ַוַּיַעל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל", )א:כד' שמ" (ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֵמָרחֹק

ְּבִמְדַּבר ִסיַני ’ה  ִלְפֵניְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה’ ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ה: "הן בתורה,  אף מותם יחד בערירותם מובלט ברשימות היחס 5
 ). א:א כד"דה" (ַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהוא ִלְפֵני ֲאִביֶהם ּוָבִנים לֹא ָהיּו ָלֶהם" :והן בכתובים ,)ד:ג' במ" (ּוָבִנים לֹא ָהיּו ָלֶהם

בשונה מנדב , זה מזהאך הם גם נזכרים במקומות אחרים בנפרד , ו החיבור" אלעזר ואיתמר מוצמדים אף הם בפסוקים בעזרת ו 6
 .ואביהוא

 ). ס:כו' במ" ( ִאיָתָמר ַוִּיָּוֵלד ְלַאֲהרֹן ֶאת ָנָדב ְוֶאת ֲאִביהּוא ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת: "ניסוח קרוב  וב 7
מֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהְּבכֹור ָנָדב ְוֵאֶּלה ְׁש" ;)א: כח' שמ" (ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהרֹן  ֶאְלָעָזר ָנָדב ַוֲאִביהּוא ..ְוַאָּתה ַהְקֵרב : " במבנה משפט קרוב 8

ִלְבֵני ָאָסף "למשל , גם בדברי הימים יש רשימות יחס בהם האחים קשורים זה בזה כבשרשרת). ב:ג' במ" ( ְוִאיָתָמר ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר
ו "ימים היא הימנעות כמעט מוחלטת מוצורת רישום אחרת שאופיינית לדברי ה). ב:א כה"דה" (ַזּכּור ְויֹוֵסף ּוְנַתְנָיה ַוֲאַׂשְרֵאָלה

ָיְׁשְּבָקָׁשה  ִויִרימֹות ֲחַנְנָיה ֲחָנִני ֱאִליָאָתה ִגַּדְלִּתי ְורַֹמְמִּתי ֶעֶזר ְלֵהיָמן ְּבֵני ֵהיָמן ֻּבִּקָּיהּו ַמַּתְנָיהּו ֻעִּזיֵאל ְׁשבּוֵאל: "החיבור בכל הייחוס
 ). ועוד ד: שם" (ַמּלֹוִתי הֹוִתיר ַמֲחִזיאֹות

 .  ABDב". Nadab"  בדרך זאת הלך מרק ברטלר בערך  9
, "ַוְיִמיֵתהּו’ ה ְוֵׁשָלה ְׁשלֹוָׁשה נֹוַלד לֹו ִמַּבת ׁשּוַע ַהְּכַנֲעִנית ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ְואֹוָנן ְּבֵני ְיהּוָדה ֵער: "ג:א ב"כך גם בדה 10

 .אך שם לא נזכרו בפסוק אחד עם יתר בני יהודה, יט:כו' א בבמהזכרה נוספת של מותם הי). מיתת אונן לא נזכרה(
 . ראה שם ביבליוגרפיה נוספת. 1985תל אביב , רשפים,  שנים שאינם אחד–תאומים , מרים רופין-ראה בפיזור בספרה של טמיר 11
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