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פרשת אחרי מות
הקטורת ועבודת השם
מאת יצחק ליקסנברג ,קיבוץ מירב

פרשתנו נפתחת בדיבור כפול של ה' אל משהַ " :ויְדַ בֵּ ר ה' אֶ ל ֹמ ֶשה ַאחֲ ֵּרי מוֹת ְשנֵּי בְ נֵּי ַאהֲ רֹן בְ ָק ְרבָ ָתם לִ פְ נֵּי ה'
ָאחיָך וְ ַאל ָיבֹא בְ כָל עֵּ ת אֶ ל הַ קֹדֶ ש ִמבֵּ ית לַפָ ֹרכֶת אֶ ל פְ נֵּי הַ כַפֹ ֶרת אֲ ֶשר עַ ל
וַ יָמֻ תּוַ .ויֹאמֶ ר ה' אֶ ל ֹמ ֶשה דַ בֵּ ר אֶ ל ַאהֲ רֹן ִ
הָ ָארֹן וְ ֹלא יָמּות כִ י בֶ עָ נָן אֵּ ָראֶ ה עַ ל הַ כַפֹ ֶרת( ".טז ,א-ב) .משה מצטווה לדבר אל אהרון וללמד אותו את סדר עבודת
הכהן הגדול ביום הכיפורים ,עבודה שבמרכזה הקטרת הקטורת לפני ולפנים .אך התורה מדגישה שהדיבור אל
משה נעשה אחרי מותם של נדב ואביהוא ,ומכאן שיש קשר בין הדברים.
בפרשת שמיני מתארת התורה את המעשהַ " :וי ְִקחּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן נָדָ ב וַאֲ בִ יהּוא ִאיש מַ ְח ָתת ֹו ַוי ְִתנּו בָ הֵּ ן אֵּ ש וַ י ִָשימּו
עָ לֶיהָ ְקט ֶֹרת ַוי ְַק ִרבּו לִ פְ נֵּי ה' אֵּ ש ז ָָרה אֲ ֶשר ֹלא צִ ָּוה א ָֹתם .וַתֵּ צֵּ א אֵּ ש ִמלִ פְ נֵּי ה' ַותֹאכַל או ָֹתם ַויָמֻ תּו לִ פְ נֵּי ה'" (י,א-ב).
רש"י מביא את מחלוקת חז"ל ביחס לסיבת מותם של בני אהרון ולשורש חטאם" :רבי אליעזר אומר לא מתו בני
אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן .רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש" .ר' ישמעאל סומך את
דבריו על סמיכות הפרשיות ,שכן מיד לאחר סיפור מותם של הבנים מצטווה אהרון שלא לבוא אל אוהל מועד
לעבודתו כשהוא שתוי ,והתורה אף מזהירה שם "וְ ֹלא ָתמֻ תּו" .הגמרא בעירובין (סג ע"א) מסבירה את שיטתו של
ר' אליעזר שנהגו שלא כהוגן כשאמרו "אף על פי שהאש יורדת מן השמים  -מצוה להביא מן ההדיוט" .כלומר ,לא
סמכו על האש שיורדת מן השמים ,והביאו אש משלהם.
אנו פוגשים את הקטורת בתורה בשני מקומות נוספים .בפרשת קורח (במדבר טז) מקטירים מאתים וחמישים
אנשי קורח קטורת בפתח אוהל מועד כמבחן אל מול משה ואהרון .גם שם יוצאת אש ואוכלת את מקריבי
הקטורת .הפעם השניה היא (במדבר יז) ,כשפורצת מגיפה בעם מיד אחרי אירועי עדת קורח .שם אהרון ממהר
ומקטיר קטורת ועומד בין החיים ובין המתים ובכך עוצר את המגיפה .כלומר ,אותה קטורת יכולה להמית ויכולה
להחיות .כאשר הקטורת מוקרבת בדבר ה' היא מביאה ברכה וחיים ,אך כאשר היא בגדר של אש זרה ,כשלא ציוו
עליה ,היא גורם למיתה .וכראייה נוספת  -מיד אחרי מות בניו ,בניגוד לאש הזרה שלא ציווה אותם ,אהרון
מצטווה לבוא אל הקודש רק בתנאי שיביא קטורת.
לכאורה צדקו נדב ואביהוא במחשבתם ,היות והכהנים אכן נדרשים להביא למזבח אש "משלהם" .בפרשת ויקרא
נאמר" :וְ נ ְָתנּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵּ ן אֵּ ש עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ " (א,ז) ומסביר שם רש"י" :ונתנו אש  -אף על פי שהאש יורדת מן
השמים ,מצוה להביא מן ההדיוט" .אם כן ,מדוע נענשו בני אהרון כשהקטירו והביאו מן ההדיוט?
ניתן לומר שכל מעשה הקרבנות עניינו ביטול האדם מול הבורא והקרבת בעל החיים כמשל להקרבת האדם את
עצמו לה' .נדב ואביהוא היו גדולים וקדושים ,עד כדי כך שמשה אומר לאהרון "הּוא אֲ ֶשר ִדבֶ ר ה' לֵּאמֹ ר ִב ְקרֹבַ י

אֶ ָקדֵּ ש וְ עַ ל פְ נֵּי כָל הָ עָ ם אֶ כָבֵּ ד" ומסביר רש"י "עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך" .בחסידות מדייקים
בלשון התורה ואומרים שמתו "בְ ָק ְרבָ ָתם לִ ְפנֵּי ה'" ,כלומר רצו כל כך להידבק בשכינה עד שבמעשה הקטרת
הקטורת בעצם הקריבו את נפשם לפני ה'.
אלא שעל האדם לדעת שהדבקות בבורא מושגת רק על פי דבר ה' .המצוות – מטרתן לקרב את האדם אל קונו
ולהביאו אל האמונה ,הטהרה והקדושה .אין ביכולתו של האדם לברור לו באופן עצמאי את דרכו אל הקודש .נדב
ואביהוא הקטירו קטורת והביאו אש שלא ציווה אותם .גם אם המניע למעשה היה מתוך שאיפת קודש ,הרי
שפעלו בניגוד לרצון ה' .אם נדקדק במעשיהם נמצא סמליות בדברים .הם לא סמכו על האש שתרד מן השמים,
לא סמכו על השראת השכינה שתרד כשישראל יעשו ביום השמיני בדיוק את מה שציווה אותם ה' .במקום זה ,הם
מבקשים להתקרב אל ה' ,להקריב עצמם לפניו ,אבל בדרך משלהם .הם מביאים אש מן ההדיוט ,אש משלהם
שהיא בעצם אש זרה.
השבת היא "שבת הגדול" ואנו נצבים ממש לפני חג הפסח .בימים אלה של חרות אנחנו לומדים שהגאולה
האמיתית לא מושגת רק בשחרור הפיזי שביציאה מעבדות מצרים .החרות האמיתית היא בקירבת ה' ,רק עבד ה'
לבדו הוא בן חורין .אך האדם יכול להידבק בה' באמת רק כשהולך בדרכיו ודבק במצוותיו .עבודת ה' ב"סגנון
חופשי" ,על-פי מיטב שכלו והבנתו של האדם ,גם אם באה מתוך מניעים דתיים עמוקים ,עלולה להיחשב כהקטרת
אש זרה.
שלֵּחַ ָלכֶם אֵּ ת אֵּ לִ יָה הַ נָבִ יא לִ פְ נֵּי
"הנֵּה ָאנֹ כִ י ֹ
בסיומה של ההפטרה נקרא השבת את דברי הנביא האחרון – מלאכיִ :
יתי אוֹת ֹו בְ ח ֵֹּרב עַ ל כָל
בוֹא יוֹם ה' הַ גָדוֹל וְ הַ נו ָֹרא" .בפסוק הקודם לו אומר הנביא" :זִכְ רּו תו ַֹרת ֹמ ֶשה עַ בְ ִדי אֲ ֶשר ִצּוִ ִ
ּומ ְשפָ ִטים" .ויהי רצון שבזכות זה נזכה בקרוב להמשך דבריו" :וְ הֵּ ִשיב לֵּב ָאבוֹת עַ ל בָ נִ ים וְ לֵּב בָ נִ ים עַ ל
י ְִש ָראֵּ ל חֻ ִקים ִ
אֲ בו ָֹתם" .במהרה בימינו .אמן.
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