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מות הבנים ודממת האבות 

 
"ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השֵרפה אשר שרף ה'" (ויק' י ו), זוהי התגובה הצפויה על מיתת 
בני אהרון, המתוארת בפרשת שמיני. מדוע? הרי בני אהרון בחטאם מתו, כמו שנאמר: "ויקריבו לפני 
ה' אש זרה אשר לא צוה ׂאתם" (י א), ועונשם הוא מידה כנגד מידה: "ותצא אש מלפני ה', ותאכל 
אותם" (י ב). האש המוזכרת לפני כן, שעליה נאמר: "ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את 

העׂלה ואת החלבים, וירא כל העם וירׂנו ויפלו על פניהם" (ט כד), מתגלית כאש מסוכנת והרסנית. 
את חז"ל הטרידה שאלה הפוכה. הפער המזעזע בין החטא לעונשו; זעזוע המבוטא ברגישות רבה 
במדרשים המתארים את תגובת ההורים: אהרון - "חמי אפרוחיו מגעגעין באדמה ושתק" (ויק"ר כ, 

ד), ואלישבע - "ראתה חמש שמחות ביום אחד... ונהפכה שמחתה לאבל" (שם כ, ב). 
גם במדרש, שניתן לכנותו כ"מדרש מחאה", ביטאו חז"ל את הזעזוע הזה: 

 
ר' אחבא בר זעירא פתח 'אף לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו' (איוב לז א)... אמ' הקב"ה לא היו 
בניו, של אהרן דומין למטהו. מטהו של אהרן נכנס יבש ויצא לח, שנ' 'ויׂצא פרח ויֵצץ ציץ' 
(במד' יז כג). טיטוס הרשע נכנס לבית קודש הקדשים וחרבו שלופה בידו, גידד את הפרכת 
ויצתה חרבו מלאה דם, ונכנס בשלום ויצא בשלום, ובניו של אהרן נכנסו להקריב ויצאו 

שרופים, הה"ד אחרי מות שני בני אהרן (ויק"ר כ, ה). 
 

האם גרועים ילדים אלו מטיטוס הרשע או למצער ממטה אהרון? זאת ועוד, המעיין יראה, שחטאם 
ומותם של בני אהרון הפך לדיון וסמל למות הבנים בכלל, לשאלות צידוק הדין, חטאי הנוער 

והקדשת המשכן. 
שתי הפרשיות - אחרי-מות וקׂדשים נקראות בדרך כלל בשבת אחת, וזימונן יחד מצביע על הפן 

הנוראי של הקדושה האלוקית. אך מהו היחס בינה לבין הצדק האלוקי? 
 

א"ר ישמעאל בר נחמן, אמ' לו הקב"ה למשה, משה, עתיד אני להיוועד להן לישראל 
ולהתקדש בהן בבית הזה, הה"ד 'ונׂעדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבׂדי' (שמ' כט מג). זה 
הדיבר נאמר למשה מסיני ולא נודע בו עד שבא המעשה על ידיו, ואימתי היה זה? זה יום 
השמיני, הה"ד 'וירא כל העם וירׂנו ויפלו על פניהם' (ויק' ט כד). אמ' משה לפני הקב"ה, רבון 
העולמים, מי חביב ממני ומאהרן אחי, שבהן בית זה מתקדש. כיון שנכנסו שני בני אהרן 
להקריב ויצאו שרופין, אמ' לו משה לאהרן, אהרן אחי, לא מתו בניך אלא בשביל קדושת שמו 
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של הקב"ה, הוא אשר דבר ה' לאמר 'בקרׂבי אָּקֵדש' (ויק' י ג)... כיון ששמע אהרן כך וידע 
שבניו ידועי שמים הם, שתק וקיבל שכר טוב על שתיקתו, הה"ד 'וידׂם אהרן, (שם). מה שכר 
קיבל על שתיקתו, זכה שחיבבו הכת' וייחד עליו הדיבר בפני עצמו (ויק' ט ח-ט): 'וידבר ה' 

אל אהרן…יין ושכר אל ֵתשת' (ויק"ר, מהד' מרגליות, פרשה יב, ב). 
 
במדרש מובעת העמדה, שהקדושה האלוקית מתגלית דווקא במיתת הצדיקים. דוק ותמצא, שלא 
מדובר כאן בעונש פשוט על חטא, שהרי כבר נגזרה הגֵזרה בסיני. רש"י על ויקרא י ג, המביא דרשה 
זו, מפרש: "כשהקב"ה עושה דין בצדיקים, מתיירא מתעלה ומתקלס, אם כך באלו, כל שכן 
ברשעים". עשיית הדין בצדיקים, מתפרשת כהוכחה לצדק האלוקי המוחלט - "כל שכן ברשעים", על 
משקל דברי רבי עקיבא המפורסמים בכמה מקומות: "אם לעושי רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת 
כמה וכמה". אך מדברי הגמרא המביאה מדרש זה, ומפירוש רש"י בגמרא מתבקש הסבר שונה: 
"א"ל: אהרון אחי, לא מתו בניך אלא להקדיש שמו של הקב"ה". רש"י מפרש: "להודיע שהוא נורא 
על יראיו ומיודעיו" (זבחים קטו ע"ב). קדושת השם שלפנינו היא גילוי של האימה והנוראות 
האלוקית. לא נאמר על בני אהרון שמתו, אלא להקדיש שמו של הקב"ה, כלומר לא חטאם גרם. 
הקדושה האלוקית משתקפת באמצעות הלא-מובן והלא נתפס מבחינה אנושית, ואהרון מוכן לקבל 
את הדין ולשתוק. השתיקה ִהנה התגובה ההולמת להופעה האלוקית הטרנסצנדנטלית האיומה, 
משום שכל תגובה אחרת - בלתי אפשרית וחסרת כנּו ת. דממה זו ִהנה התנאי להופעת הקדושה 

באמצעות הקרבן.  
המדרש מוסיף ללמד, ששכר השתיקה איננו אלא הדיבור, קירבת אלוקים אינטימית. לשם כך מנצל 
המדרש את הניגוד שבין דממת אהרון להמשך הפרשה שבה נאמר: "וידבר ה' אל אהרן יין ושכר אל 
תשת", "מה שכר קיבל על שתיקתו, זכה שחיבבו הכתוב וייחד עליו הדיבר בפני עצמו". קבלת הדין, 
איננה אפולוגטיקה, חיפוש הצדק וסנגוריה על מעשיו של אלוקים, אלא השתיקה בפני האין סוף 
האלוקי, שבנוראותו הוא מתגלה לא פחות מאשר בחסדו. "ואתה מרום לעולם ה'", נדרש בין במידת 
הדין ובין במידת הפורענות (ויק"ר כד, ב). אסור לו לאדם לוותר על כנותו, ולחפש חטאים במקום 
שאינם. השתיקה איננה מענה, אך היא קבלה ועמידה היאה לו לאדם בָעמדו לפני הסתום והנורא 

מכול. זו תגובה לשכול, שבה המוות הופך לקרבן ולברית. 
בדברי חז"ל אנו מוצאים גם את הכיוון ההפוך: הם חיפשו ומצאו חטאים רבים ומגוונים, שבהם 
חטאו בני אהרון. וכבר העירו על כך התוספות (יומא נג, ע"א): "בת"כ איכא פלוגתא דתנאי טובא, 
מאי טעמא איענוש?" הדבר מפליא, משום שחטאם הרי מפורש במקרא, מדוע א"כ לחפש ולהוסיף 
חטא על פשע? ואם לא דיי בכך, הרי חטאים אלו, שמצאו חז"ל, חמּו רים פחות מהקרבת האש הזרה 
המפורשת. נראה שכאמור הפכו חז"ל מיתה זו לסמל למיתת הבנים, ממילא גם החטא נטען באותה 

סמליות. 
מתוך שלל הדרשות נזכיר את דרשתו של ר' אליעזר, המופיעה בתלמוד (עירו' סג, ע"א; יומא נג, 

ע"א) עם תוספת פרשנית: 
 

ר' אליעזר אומר: לא מתו בני אהרון עד שהורו הלכה בפני משה רבן. ומאי דרוש? "ונתנו בני 
אהרון אש על המזבח" אמרו: אע"פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט. 

 

רבי אליעזר סובר, שחטא בני אהרון היה שהורו הלכה בפני רבם, ונאים הדברים לרבי אליעזר שהעיד 
על עצמו, שלא אמר דבר שלא שמע מרבותיו (סוכה כח, ע"א). הגמרא הוסיפה לכך פרשנות 
המקשרת הוראה זו להלכה, שמצווה להביא אש מן ההדיוט: "ומאי דרוש? 'ונתנו בני אהרן אש על 
המזבח' (ויק' א ז), אמרו: אע"פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט". תוספת זו איננה 
תמימה כלל ועיקר, בני אהרון נהגו כהלכה! לפי ההלכה מצווה להביא אש מן ההדיוט, "אש מבית 
הכיריים". המהרש"א שהעיר על כך פירש, שבני אהרון נענשו, מכיוון שדרשו דרשה שאיננה 
מפורשת בפסוק, ולא המתינו למשה שידרוש את הפסוק. העוקץ בדברי רבי אליעזר יהיה הטיית 
הכתוב; "אשר לא ִצוה אותם" - הקב"ה,  ללא ִצוה אותם - משה. אמירה מחמירה מאוד, ויש שכך 
הבינוה. גם אם צדקו בני אהרון, לא היה להם לדרוש ולנהוג מכוח עצמם בלי הוראת משה והזקנים. 
אך בכך רחוקים אנו למצות את העניין, הרי המצווה להביא אש מן ההדיוט ַמנחה את הבנים דווקא 
לחדש, לפרוץ קדימה ולא לקפוא על השמרים. ולא עוד אלא שבסופו של דבר המשכן מתקדש דווקא 
בפריצה זו שלא בציווי משה! הראי"ה קוק  אמר בעניין זה: "לפעמים כשיש צורך בהעברה על דברי 
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תורה, ואין בדור מי שיוכל להראות את הדרך, בא הענין על ידי התפרצות" (ערפלי טוהר). זו הדילמה 
כפי שהובנה ע"י פרשנים רבים.  

חטא הבנים הוא חטא החידוש, העצמיות, והרצון להביא אש מעצמם "מן הכיריים". זהו המתח בין 
רצון הבנים לחדש, שמניעו חיובי, וכלשון אחד המדרשים "עמדו להוסיף אהבה על אהבה", מחד, 
לבין השתרשותם וזיקתם למסורת ולזקנים מאידך. זהו גם ההקשר הציוני; בדרושים מזמננו נתפסה 

פרשה זו כביטוי ליחסם של הדרשנים לתנועה הציונית ו"חטאיה". 
 
שמעון רוזנברג 
המדרשה לבנות 
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