בס"ד

הפקולטה למדעי היהדות

דף שבועי

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות
ע"ש הלנה ופאול שולמן

לשכת רב הקמפוס

פרשת שמיני ,תשע"א
מספר 908

נדב ואביהוא בני אהרון – נדב ואביה בני ירבעם
אהרון ,נדב ואביהוא
עברות שבגללן מתו בני אהרון )ויקרא רבה ]וילנא[ פרשה כ(:
חכמים מנו ארבע ֵ
בר קפרא בשם ר' ירמיה בן אלעזר אמר :בשביל ד' דברים מתו בניו של אהרן .על הקריבה ,ועל
הקרבה ,על אש זרה ,ועל שלא נטלו עצה זה מזה.
* על הקריבה – שנכנסו לפני ולפנים.
* ועל ההקרבה – שהקריבו קרבן שלא נצטוו.
* על אש זרה – אש מבית כיריים הכניסו.
* ועל שלא נטלו עצה זה מזה ,שנאמר " ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ" )י:א( – איש מעצמו עשו ,שלא נטלו עצה זה
מזה.
עברות ,הרי יש לראות בהן מכלול אחד .הם עשו מעשים שה' לא ציווה לעשות
ואולם אף שמדובר בארבע ֵ
ֲשׁר לֹא ִצוָּה א ָֹתם" )שם( .יש מצבים שבהם על אדם לעשות רק את מה שנצטווה לעשות ,ללא
אותם – "א ֶ
יזמות חופשיות אחרות.
הרב נפתלי צבי יהודה ברלין ,הנצי"ב ,מסביר את הלקח והמשמעות העקרונית של החטאים הללו
לדורות )העמק דבר ,ויק' ט:ה(:
כבר היה בימי משה כתות בישראל שהיו להוטים אחר אהבת ה' ,אבל לא ע"י גבולים שהגבילה
התורה ...בשביל זה אמר משה לישראל כי לא כן הדבר .אלא אותו היצר הרע העבירו מלבכם ,שגם
זה התשוקה אע"ג שהוא להשיג עבודת ה' בקדושה ,מכל מקום אם היא לא בדרך שעלה על רצונו
יתברך ,אינו אלא דרך יצר הרע להטעות ולהתעות דעת גדולי ישראל בזאת התשוקה ...אם נבקש
אהבת ה' שלא בדרך התורה ותהיה תורת כל אחד בידו ויהיו אגודות אגודות בעבודתם ,הוא נגד רצון
ה' וכבודו יתברך.
הצורך לעבוד את ה' על פי הצו וללא יזמה אישית נועד גם למנוע התפלגות; שלא ייווצר מצב שבו כל אדם
ממציא דרכים משלו כיצד לעבוד את ה' .ההמצאות הללו יכולות להביא למצבי קצה ,שבהם הרצון לעבוד
את ה' ישיג את המטרה ההפוכה :ניתוק מוחלט מעם ישראל ,כפירה ועבודה זרה.
נדב ואביהוא לא למדו את הלקח מחטא דומה שחטא עם ישראל כמה חודשים קודם לכן :חטא העגל.
העם לא כפר בה' אלא ביקש אמצעי לעבדו ,אף שהדבר אסור לחלוטין )ספר הכוזרי א ,צז(:
שנצטרכו מהם אנשים לבקש נעבד מוחשי יכונו נגדו כשאר האומות ,מבלי שיכחשו בא-להות
מוציאם ממצרים ...וחטאתם היה בציור אשר נאסר עליהם ,ושיחסו ענין א-להי אל מה שעשו בידם
ורצונם מבלי מצות הא-להים.
לדברי ריה"ל ,מעשה העגל איננו כפירה בה' אלא רצון לעבוד את ה' בדרך אחרת ,בדרך שהיא נוחה להם
בוֹדם ְבּ ַת ְבנִית שׁוֹר א ֵֹכל ֵע ֶשׂבָ :שׁ ְכחוּ ֵאל
ָמירוּ ֶאתְ -כּ ָ
יותר אך אינה רצויה לפני ה' ,ואף מביאה לשכחתוַ " :ויּ ִ
יעם ע ֶֹשׂה ְגדֹלוֹת ְבּ ִמ ְצ ָר ִים" )תה' קו:כ-כא(.
מוֹשׁ ָ
ִ
ירבעם ,נדב ואביה
ירבעם בן נבט ,המלך הראשון לבית ישראל ,חוטא ומחטיא את ישראל אף שאחיה השילוני מזהירו לשמור
וֹתי" )מל"א יא:לח( .הכותרת של
וּמ ְצ ַ
קּוֹתי ִ
ָשׁר ְבּ ֵעינַי ִל ְשׁמוֹר ֻח ַ
ית ַהיּ ָ
ָכי ו ְָע ִשׂ ָ
את תורת ה'ְ " :ו ָה ַל ְכ ָתּ ִב ְדר ַ
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ירוּשׁ ָלִם" )שם כט( – יציאה לא רק במובן
ָצא ִמ ָ
ָב ָעם י ָ
המפגש בין ירבעם לאחיה השילוני היא " ְוָיר ְ
הגיאוגרפי אלא גם במובן הנפשי והמנטלי; רצון להתנתק מירושלים על כל המשמעות שבדבר .ירבעם
חוסם את הדרכים לעלות לירושלים ,מציב מקדשי גבול בבית-אל ובדן ,והכול יכולים להקריב בהם  -לא רק
מעבּר את השנה על מנת לשמור על הבדל קבוע בין מלכות יהודה למלכות
משבט לוי .נוסף לכך הוא ֵ
ישראל בלוח השנה )סנהדרין קב ע"ב(:
ָאל
ָב ָעם )בן נבט( ֶאת-י ְִשׂר ֵ
ַדּח ָיר ְ
ירבעם בן נבט ,שהשחית ישראל לאביהם שבשמים .שנאמרַ " :ויּ ַ
דוֹלה" )מל"ב יז:כא(.
ֲטאָה ְג ָ
ֱטיאָם ח ָ
ֵמאַ ֲחרֵי ה' ְו ֶהח ִ
את ההשראה למעשים האלה קיבל ירבעם מחטא העגל וממעשיהם של נדב ואביהוא ,אלא שירבעם הלך
צעד נוסף :כל השינויים הללו מטרתם הייתה שהעם יעבוד עבודה זרה )מל"א יב:כח-ל(:
ֹאמר א ֵ
ָהב ַויּ ֶ
ֲשׁר
ָאל א ֶ
יך י ְִשׂר ֵ
ְרוּשׁ ַלִם ִהנֵּה ֱאל ֶֹה ָ
ֲל ֶהם רַבָ -ל ֶכם ֵמעֲלוֹת י ָ
ַעשׂ ְשׁנֵי ֶע ְג ֵלי ז ָ
ָעץ ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ַ
ַו ִיּוּ ַ
ָתן ְבּ ָדןַ .ו ְי ִהי ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ַח ָטּאת.
ָשׂם ֶאתָ -ה ֶא ָחד ְבּ ֵביתֵ -אל ְו ֶאתָ -ה ֶא ָחד נ ַ
ֱלוּך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִםַ .ויּ ֶ
ֶהע ָ
על שני עגלי זהב שהעמיד בבית-אל ובדן הוא קרא קריאה דומה לזו שקראו עם ישראל על העגל אותו עשו
ֲשׁר ֶהע ָ
ָאל א ֶ
יך י ְִשׂר ֵ
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
במדברַ " :וַיּע ֵ
ֱלוּך ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם" )שמ' לב:ד( .אך עגל
ֲשׂהוּ ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה ַויּ ְ
המדבר לא היה לשם עבודה זרה ,ואילו עגלי הזהב של ירבעם היו לשם עבודה זרה.
לבניו קרא ירבעם אביה )מל"א יד:א( ונדב )שם כ( כשמותיהם של בני אהרון .הוא ראה בשני בניו
ממשיכי דרכם של נדב ואביהוא .אמנם אביה בן ירבעם לא הסכים עם אביו ,וכשהוא נפטר הוא זכה למעמד
ַען נִ ְמ ָצא-בוֹ ָדּ ָבר טוֹב ֶאל-ה'
ָב ָעם ֶאלָ -ק ֶבר י ַ
מסוים" :ו ְָס ְפדוּ-לוֹ ָכל-י ְִשׂ ָר ֵאל ו ְָק ְברוּ אֹתוֹ ִכּי-זֶה ְל ַבדּוֹ ָיבֹא ְלָיר ְ
ָב ָעם" )מל"א יד:יג( .ומה הדבר הטוב שנמצא בו )מועד קטן כח ע"ב(?
ָאל ְבּ ֵבית ָיר ְ
ֱאל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
מאי דבר טוב? רבי זירא ורבי חיננא בר פפא .חד אמר :שביטל משמרתו ועלה לרגל .וחד אמר:
שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל.
כשירבעם ביקש להפריד ולהתפצל על ידי ניתוק עם ישראל מירושלים ומהמקדש ,ניסה אביה בנו לחבר
אותם בחזרה .פעולה זו הוגדרה בפסוק "דבר טוב" – לא רק מפני שזאת פעולה שמונעת עבודה זרה ,אלא
משום שזאת פעולה שנוגדת וסותרת את הרצון להתנתק לחלוטין מעם ישראל וממקום מקדשו .לכן הוא
היחיד מבני משפחתו שזכה להיקבר בקבר ישראל.
נדב אחיו היה אחר .הוא הלך בדרכי אביו ,ואצלו נגדעה שושלת ירבעם )מל"א טו:כה-ל(:
ָתיִםַ .ויּ ַ
ָאלְ ...שׁנ ָ
ָב ָעם ָמ ַל ְך ַעל-י ְִשׂר ֵ
ָדב ֶבּןָ-יר ְ
ֱטיא
ֲשׁר ֶהח ִ
וּב ַח ָטּאתוֹ א ֶ
אָביו ְ
ֶך ִ
ֵל ְך ְבּ ֶדר ְ
ַעשׂ ָהרַע ְבּ ֵעינֵי ה' ַויּ ֶ
ְונ ָ
ָאל
ֲשׁר ַל ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ְו ָנ ָדב ְו ָכל-י ְִשׂר ֵ
ַכּהוּ ַב ְע ָשׁא ְבּ ִג ְבּתוֹן א ֶ
ֲחיָּהַ ...ויּ ֵ
ָאלַ .ויּ ְִקשֹׁר ָע ָליו ַבּ ְע ָשׁא ֶבן-א ִ
ֶאת-י ְִשׂר ֵ
ָב ָעם לֹאִ -ה ְשׁ ִאיר ָכּל-
ָצ ִרים ַעלִ -גּ ְבּתוֹןַ .וי ְִמ ֵתהוּ ַב ְע ָשׁאַ ...ויּ ְִמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיוַ .וי ְִהי ְכ ָמ ְלכוֹ ִה ָכּה ֶאתָ -כּלֵ -בּית ָיר ְ
ֲשׁר ָח ָטא
ָב ָעם א ֶ
ֲחיָּה ַה ִשּילֹנִיַ .עלַ -חטֹּאות ָיר ְ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ְבּיַדַ -ע ְבדּוֹ א ִ
ָב ָעם ַעדִ -ה ְשׁ ִמדוֹ ִכּ ְד ַבר ה' א ֶ
ְשׁ ָמה ְלָיר ְ
נָ
ָאל.
ֲשׁר ִה ְכ ִעיס ֶאת-ה' ֱא-ל ֵֹהי י ְִשׂר ֵ
ָאל ְבּ ַכ ְעסוֹ א ֶ
ֱטיא ֶאת-י ְִשׂר ֵ
ֲשׁר ֶהח ִ
ַוא ֶ
ֲביהוּא
ָדב ַוא ִ
ָמת נ ָ
הצד השווה בחוטאים הללו הוא שמהם עצמם לא נשאר דבר ,וגם אין להם המשךַ " :ויּ ָ
וּבנִים לֹאָ -היוּ ָל ֶהם" )במ' ג:ד( .ועל בית ירבעם נאמרו דברים
ִל ְפנֵי ה' ְבּ ַה ְק ִר ָבם ֵאשׁ ָזרָה ִל ְפנֵי ה' ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ָ
חריפים יותר ,מאחר שהמעשים עצמם היו חמורים יותרִ " :ה ְננִי ֵמ ִביא ר ָ
ָב ָעם
ַתּי ְלָיר ְ
ָב ָעם ְו ִה ְכר ִ
ָעה ֶאלֵ -בּית ָיר ְ
ָב ָעם ָבּ ִעיר
ָלל ַעדֻ -תּמּוַֹ .ה ֵמּת ְלָיר ְ
ֲשׁר י ְַב ֵער ַהגּ ָ
ָב ָעם ַכּא ֶ
וּב ַע ְר ִתּי אַ ֲחרֵי ֵביתָ-יר ְ
ָאל ִ
ַמ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר ָעצוּר ו ְָעזוּב ְבּי ְִשׂר ֵ
ֹאכלוּ עוֹף ַה ָשּ ָמיִם ִכּי ה' ִדּ ֵבּר" )מל"א יד:י-יא(.
ֹאכלוּ ַה ְכּ ָל ִבים ְו ַה ֵמּת ַבּ ָשּ ֶדה י ְ
י ְ
לסיכום ,האפשרות להמציא דרכים בעבודת ה' יכולה להסתיים בעבודה זרה ובניתוק מעם ישראל
ומערכיו המקודשים – ירושלים והמקדש .זהו מעשה שלילי ,ולכן תגובת ה' חריפה ויוצאת דופן .בסיכומו
של דבר מאותם חוטאים או אף מחטיאים לא נשאר דבר ,מאחר שאין זכות קיום לעמדות כאלה.
הרב יהודה זולדן
המדרשה לנשים

