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   נדב ואביה בני ירבעם– בני אהרוןנדב ואביהוא 
  

  נדב ואביהוא, אהרון
  ):  פרשה כ]וילנא[ויקרא רבה (  מתו בני אהרוןןבגללשרות חכמים מנו ארבע עבֵ 

 ועל , על הקריבה.אהרןים מתו בניו של דבר'  בשביל ד:ירמיה בן אלעזר אמר' בר קפרא בשם ר
  . ועל שלא נטלו עצה זה מזה, על אש זרה,הקרבה

  .שנכנסו לפני ולפנים –על הקריבה  *
  .שהקריבו קרבן שלא נצטוו –ועל ההקרבה  *
   .ים הכניסויאש מבית כיר –על אש זרה  *
 שלא נטלו עצה זה ,צמו עשואיש מע – )א:י( " ַמְחָּתתֹוִאיׁש"שנאמר  ,ועל שלא נטלו עצה זה מזה *

   .מזה
לא ציווה לעשות ' הם עשו מעשים שה.  מכלול אחדבהןיש לראות הרי , רותשמדובר בארבע עבֵ ואולם אף 

ללא ,  לעשותהווטצנ לעשות רק את מה שעל אדםבהם שיש מצבים ). שם" ( לֹא ִצָּוה אָֹתםֲאֶׁשר "–אותם 
  . יזמות חופשיות אחרות

מסביר את הלקח והמשמעות העקרונית של החטאים הללו , ב"הנצי,  ברליןהרב נפתלי צבי יהודה
  ):ה: ט'ויק, העמק דבר( לדורות

י גבולים שהגבילה "אבל לא ע', כבר היה בימי משה כתות בישראל שהיו להוטים אחר אהבת ה
שגם , אלא אותו היצר הרע העבירו מלבכם. בשביל זה אמר משה לישראל כי לא כן הדבר... התורה

מכל מקום אם היא לא בדרך שעלה על רצונו , בקדושה' ג שהוא להשיג עבודת ה"זה התשוקה אע
אם נבקש  ...אינו אלא דרך יצר הרע להטעות ולהתעות דעת גדולי ישראל בזאת התשוקה, יתברך
הוא נגד רצון , שלא בדרך התורה ותהיה תורת כל אחד בידו ויהיו אגודות אגודות בעבודתם' אהבת ה

  .בודו יתברךוכ' ה
כל אדם בו ווצר מצב שי שלא י;ותגגם למנוע התפל  אישית נועדהעל פי הצו וללא יזמ' הצורך לעבוד את ה

בהם הרצון לעבוד ש, ההמצאות הללו יכולות להביא למצבי קצה. 'ממציא דרכים משלו כיצד לעבוד את ה
  . ה זרהכפירה ועבוד,  ניתוק מוחלט מעם ישראל:שיג את המטרה ההפוכהי' את ה

. חטא העגל: כןל קודם חודשים המכנדב ואביהוא לא למדו את הלקח מחטא דומה שחטא עם ישראל 
  :) צז,ספר הכוזרי א(אף שהדבר אסור לחלוטין , עבדולאמצעי  קשיאלא ב' העם לא כפר בה

להות -מבלי שיכחשו בא,  יכונו נגדו כשאר האומותישחשנצטרכו מהם אנשים לבקש נעבד מו
להי אל מה שעשו בידם -  ושיחסו ענין א,וחטאתם היה בציור אשר נאסר עליהם ...מצריםמוציאם מ

  .להים-ורצונם מבלי מצות הא
בדרך שהיא נוחה להם , בדרך אחרת' אלא רצון לעבוד את ה' מעשה העגל איננו כפירה בה, ל"לדברי ריה
ָׁשְכחּו ֵאל : בֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ֵעֶׂשבּכְ -ַוָּיִמירּו ֶאת": ואף מביאה לשכחתו', לפני ה רצויה ינהיותר אך א

  .)כא-כ: קו'תה ("םמֹוִׁשיָעם עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ְּבִמְצָריִ 
  נדב ואביה, ירבעם

 שאחיה השילוני מזהירו לשמור אףחוטא ומחטיא את ישראל , המלך הראשון לבית ישראל, ירבעם בן נבט
 הכותרת של .)לח:א יא"מל" (יָת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני ִלְׁשמֹור ֻחּקֹוַתי ּוִמְצֹוַתי ִבְדָרַכי ְוָעִׂש ְוָהַלְכּתָ : "'את תורת ה
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 יציאה לא רק במובן – )כט שם" (ְוָיָרְבָעם ָיָצא ִמירּוָׁשָלִם"המפגש בין ירבעם לאחיה השילוני היא 
ירבעם . ר רצון להתנתק מירושלים על כל המשמעות שבדב; במובן הנפשי והמנטלי גםהגיאוגרפי אלא

 לא רק -  ל יכולים להקריב בהםוהכו, אל ובדן-מציב מקדשי גבול בבית, חוסם את הדרכים לעלות לירושלים
ר את השנה על מנת לשמור על הבדל קבוע בין מלכות יהודה למלכות הוא מעּבֵ נוסף לכך . משבט לוי

  :)ב"סנהדרין קב ע( ישראל בלוח השנה
ִיְׂשָרֵאל -ֶאת) בן נבט ( ָיָרְבָעםַוַּיַּדח: "שנאמר.  שבשמיםשהשחית ישראל לאביהם, ירבעם בן נבט

   .)כא:ב יז"מל" (ְוֶהֱחִטיָאם ֲחָטָאה ְגדֹוָלה' ֵמַאֲחֵרי ה
אלא שירבעם הלך ,  מחטא העגל וממעשיהם של נדב ואביהוא ירבעםבליאת ההשראה למעשים האלה ק

  ):ל- כח:ביא "מל( דה זרהשהעם יעבוד עבוהייתה  מטרתם כל השינויים הללו :צעד נוסף
ָלֶכם ֵמֲעלֹות ְירּוָׁשַלִם ִהֵּנה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר -  ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ְׁשֵני ֶעְגֵלי ָזָהב ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרבַוִּיָּוַעץ

  .ִהי ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלַחָּטאתַויְ . ָהֶאָחד ָנַתן ְּבָדן- ֵאל ְוֶאת-ָהֶאָחד ְּבֵבית- ַוָּיֶׂשם ֶאת.  ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםֱעלּוךָ הֶ 
אל ובדן הוא קרא קריאה דומה לזו שקראו עם ישראל על העגל אותו עשו - על שני עגלי זהב שהעמיד בבית

אך עגל ). ד: לב'שמ (" ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםַוַּיֲעֵׂשהּו" :במדבר
  . עגלי הזהב של ירבעם היו לשם עבודה זרהואילו , דבר לא היה לשם עבודה זרההמ

הוא ראה בשני בניו  .כשמותיהם של בני אהרון) שם כ(נדב ו )א:א יד"מל(לבניו קרא ירבעם אביה 
וכשהוא נפטר הוא זכה למעמד , אמנם אביה בן ירבעם לא הסכים עם אביו. ממשיכי דרכם של נדב ואביהוא

' ה-בֹו ָּדָבר טֹוב ֶאל- ָקֶבר ַיַען ִנְמָצא-ֶזה ְלַבּדֹו ָיבֹא ְלָיָרְבָעם ֶאל-ִיְׂשָרֵאל ְוָקְברּו אֹתֹו ִּכי-לֹו ָכל- ְוָסְפדּו ":מסוים
  ?)ב"מועד קטן כח ע(ומה הדבר הטוב שנמצא בו  .)יג:א יד"מל("  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵבית ָיָרְבָעםיֱאלֹהֵ 

:  וחד אמר.שביטל משמרתו ועלה לרגל:  חד אמר.ר פפארבי זירא ורבי חיננא ב? מאי דבר טוב
  .שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל

 ניסה אביה בנו לחבר ,כשירבעם ביקש להפריד ולהתפצל על ידי ניתוק עם ישראל מירושלים ומהמקדש
אלא ,  פעולה שמונעת עבודה זרהאתז לא רק מפני ש–" דבר טוב"פעולה זו הוגדרה בפסוק . אותם בחזרה

לכן הוא . שנוגדת וסותרת את הרצון להתנתק לחלוטין מעם ישראל וממקום מקדשו  פעולהאתזמשום ש
  . היחיד מבני משפחתו שזכה להיקבר בקבר ישראל

  ):ל-כה:א טו"מל( ואצלו נגדעה שושלת ירבעם, הוא הלך בדרכי אביו. נדב אחיו היה אחר      
ַוֵּיֶלְך ְּבֶדֶרְך ָאִביו ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ' ָהַרע ְּבֵעיֵני ה  ַוַּיַעׂש. ְׁשָנָתִים...ִיְׂשָרֵאל-ָיָרְבָעם ָמַלְך ַעל- ןְוָנָדב ּבֶ 
ִיְׂשָרֵאל -ָדב ְוָכל ַוַּיֵּכהּו ַבְעָׁשא ְּבִגְּבתֹון ֲאֶׁשר ַלְּפִלְׁשִּתים ְונָ ...ֲאִחָּיה- ַוִּיְקׁשֹר ָעָליו ַּבְעָׁשא ֶבן.ִיְׂשָרֵאל- ֶאת

- ִהְׁשִאיר ָּכל-ֵּבית ָיָרְבָעם לֹא- ָּכל- ַוְיִהי ְכָמְלכֹו ִהָּכה ֶאת. ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו... ַוְיִמֵתהּו ַבְעָׁשא.תֹוןִּגְּב - ָצִרים ַעל
ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא -  ַעל.לִֹניַעְבּדֹו ֲאִחָּיה ַהִּשי-ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד' ִהְׁשִמדֹו ִּכְדַבר ה- ְנָׁשָמה ְלָיָרְבָעם ַעד
  .לֵֹהי ִיְׂשָרֵאל- אֱ ' ה- ִיְׂשָרֵאל ְּבַכְעסֹו ֲאֶׁשר ִהְכִעיס ֶאת- ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת

 ָנָדב ַוֲאִביהּוא ַוָּיָמת" :וגם אין להם המשך, חוטאים הללו הוא שמהם עצמם לא נשאר דברב הצד השווה
על בית ירבעם נאמרו דברים ו). ד: ג'במ" (ָהיּו ָלֶהם-ִסיַני ּוָבִנים לֹאְּבִמְדַּבר ' ָזָרה ִלְפֵני הְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ' ִלְפֵני ה

ֵּבית ָיָרְבָעם ְוִהְכַרִּתי ְלָיָרְבָעם -ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל: "חמורים יותרהיו  מאחר שהמעשים עצמם ,חריפים יותר
 ַהֵּמת ְלָיָרְבָעם ָּבִעיר .ֻּתּמֹו-ָיָרְבָעם ַּכֲאֶׁשר ְיַבֵער ַהָּגָלל ַעד-  ֵביתֵריָרֵאל ּוִבַעְרִּתי ַאחֲ ַמְׁשִּתין ְּבִקיר ָעצּור ְוָעזּוב ְּבִיְׂש 

  .)יא- י:א יד"מל(" ִּדֵּבר' יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ְוַהֵּמת ַּבָּשֶדה יֹאְכלּו עֹוף ַהָּשָמִים ִּכי ה
תיים בעבודה זרה ובניתוק מעם ישראל יכולה להס' האפשרות להמציא דרכים בעבודת ה, לסיכום

בסיכומו . חריפה ויוצאת דופן' ולכן תגובת ה,  שלילימעשה וזה.  ירושלים והמקדש– מערכיו המקודשיםו
  . מאחר שאין זכות קיום לעמדות כאלה, של דבר מאותם חוטאים או אף מחטיאים לא נשאר דבר

  

  הרב יהודה זולדן
  המדרשה לנשים
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