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 אש זרה

 

התרחשה שטרגדיה ב, וחנוכת המשכןיום השמיני של בנו פרשתבחלקה הראשון מתמקדת 

ימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת " : בו ְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָישִּ יׁש ַמְחָתתֹו ַויִּ יהּוא אִּ ְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאבִּ  - -ַויִּ

ְפֵני  יבּו לִּ ָּוה ֹאָתם ֵאׁשה' ַוַיְקרִּ ְפֵני . ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא צִּ לִּ ַותֹאַכל אֹוָתם ַוָיֻמתּו  - -ה' ַוֵתֵצא ֵאׁש מִּ

ְפֵני  זו בזו בתיאור המקראי )שמות קשורות  הדלקת נרות המנורהוהקטורת  הקרבת ה'".לִּ

הקטורת אינה . שבמקדשהותיים ביותר המהפנימיים ו יםהטכס. הן לדעתי, ט(-ל, ז

בפרשה המתחילה יתירה מכך, . בתוכובמזבח הזהב שאלא  ,מחוץ להיכלבמזבח ש מוקרבת

ְפֵני ְיהָֹוה ַוָיֻמתּו", מצֻ ב ה הכוהן וֶ אזכור הטרגדיה "ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְבֵני ַאֲהֹרן ְבָקְרָבָתם לִּ

יג(: "ְוָלַקח -ביום הכיפורים את הקטורת לקודש הקדשים )ויקרא טז, יב להכניסהגדול 

ְפֵני ה' ְמלֹא ַהַמְח  ים... ְוָנַתן ֶאת ַהְקֹטֶרת ַעל ָהֵאׁש לִּ ָתה ַגֲחֵלי ֵאׁש... ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקֹטֶרת ַסמִּ

ָסה ֲעַנן ַהְקֹטֶרת ֶאת ַהַכֹפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות".   ְוכִּ

 לרקוחאו  הקטורת הייתה צריכה להיות כולה קודש. אסור היה להשתמש בה

"לֹא וו: להקריב קטורת עליה לא צֻ אסור היה  לח(.-)שמות ל, לזלמטרות חולין ה במתכונת

לייצג של הלגיטימיות בוחן וסמל במקרא  הייתההקטורת אכן, ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרה". 

שהצטרפו לקורח מאתים וחמישים האיש בקטורת נבדקו עבודת ה'. את העם ב

עוזיה מלך יהודה  ,לאחר דורות. בגין  הקטורת נענש, )במדבר טז( בהתקוממות נגד משה

ְמַעל בה' א  -)דברי הימים ב, כו, טז ית ַויִּ בֹו ַעד ְלַהְׁשחִּ ֹלָהיו ַוָיבֹא ֶאל ֵהיַכל ה' -כב( אשר "ָגַבּה לִּ

 ֹ ים לה'... ַויֹאְמרּו לֹו ל מֹו ֹכֲהנִּ ְזַבח ַהְקֹטֶרת, ַוָיבֹא ַאֲחָריו ֲעַזְרָיהּו ַהֹכֵהן ְועִּ יר ַעל מִּ א ְלָך ְלַהְקטִּ

ים ְבֵני ַאֲהֹרן י ַלֹכֲהנִּ יר לה' כִּ ָיהּו ְלַהְקטִּ ָיהּו ּוְבָידֹו  …ֻעזִּ ְזַעף ֻעזִּ י ָמַעְלָת... ַויִּ ְקָדׁש כִּ ן ַהמִּ ֵצא מִּ

ְצחֹו ים ְוַהָצַרַעת ָזְרָחה ְבמִּ ם ַהֹכֲהנִּ יר ּוְבַזְעפֹו עִּ ְקֶטֶרת ְלַהְקטִּ ָיהּו ַהֶמֶלְך ְמ  ...מִּ י ֻעזִּ ֹצָרע ַעד ַוְיהִּ

הכוהנים . על אלהחטאים קורבנותיהם של נדב ואביהוא שייכים לסדרת גם  "...יֹום מֹותֹו

להם לסטות ימין ושמאל, מכל אשר הם מצווים. זהו היה להביא את הקטורת, אך אסור 

ְפֵני ה' הקריבו שנדב ואביהו חטאם של  ָּוה ֹאָתם.לִּ  ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא צִּ

מתוך כך  .לחטאתםבמדרש הסברים שונים ז"ל ח הוסיפורים, שהדברים ברולמרות 

הקורא מדרשים אלה מרגיש פשעים עליהם הם עברו. רשימה אלטרנטיבית של  מעין נוצרה

המאיימות על כל מנהיגות. המלכודות שחטאם של נדב ואביהוא היווה הזדמנות לחשיפת 

ורן דווקא בכוונות טובות אבל לפעמים מק ,על פי רוב נולדות מלכודות אלו ביצרי האדם

: בפירושו 'העמק דבר'הנצי"ב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, ונעלות. כך מפרש את צעדם, 

 "."בשביל תגבורת התשוקה להשיג אהבת ה' מצאו את לבבם לעשות מה שלא נצטוו

זאת  ספונטניות. יש בדתיתההתלהבות הספונטניות של המעשיהם היו מודרכים מתוך 

פתגם ישן אומר שהדרך לגיהינום  היא עלולה להיות מסוכנת.ולמרות זאת  ,זכות וברכה

יש כאן טעות לפני עשורים רבים שרצוף כוונות טובות. בחור בישיבה בה למדתי הסביר לי 



אולי הוא, וקאנט שחשב  !לגן עדןדווקא את האדם יביאו  בזיהוי הדרך. הכוונות הטובות

הטובות עלולות לפעמים לעצב, עלולים להיות  שהכוונותהמעשים כמוהו, צודקים. אבל 

הקלאסיות לכך הן אותן תנועות שהבטיחו להביא הדוגמאות ם הזה. גיהינום בעולהדרך ל

  . , ויצרו מתוך כך גולאגים של עבדיםת החירותולעולם את ממלכ

 

 עולם החירות

הראי"ה את גישתו ביטא  .הראי"ה קוקרעיונותיו של הנצי"ב פותחו על ידי תלמידו, 

מהווים ובעיקר תורת הספירות, סמלים אלה, באמצעות הסמלים הקבליים הקלאסיים. 

על ממדיו בהבנת עולמנו הרוחני והקיומי עזור לנו כול ליה, אוניברסלימעין דקדוק לדעתי, 

חסד, שבע ספירות הבניין )את הראי"ה אחד היישומים של דקדוק זה, תופס  דרך בעיותיו.ו

המחייבים את היסודיים הערכים מבטאות את כגבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות( 

נקראת , 'בינה'ספירת  .: בינה וחכמהנוספות ות שתי ספירותהאדם. למעלה מהן מצוי

פועל לא אותה מדרגה בה האדם אכן היא  'בינהה'עולם החרות.  - "עלמא דחירו"בזוהר 

ת ומטפורבהראי"ה ואר על ידי נפלא המתמצב זהו . נטניספובאופן חובותיו אלא לפי 

מעבר לבינה יש מדרגה . אולם, "ות רנניםובבשמי השירה, בנגינת נועם וחד" מוזיקליות,

זאת . ספונטניותמאשר ה משהו עמוק יותרמיטב הבנתי כאן מתגלה ל. 'חכמה'ה, נוספת

שב רב לקולות הבאים להקשיב בקאנו את האותנטיות חייבים  להרגישהאותנטיות. כדי 

האותנטיות היא אכן האפשרות לבוא בקשר עם הגרעין העמוק ביותר של נפשנו. מתוכנו. 

שמעו את מספירת 'בינה', אך לא שראתם את הלא זכו לזה. הם קיבלו נדב ואביהוא 

 .'חכמה'קולותיה של ה

ת אינה פונטניוס. חיינול ביותר שוהכמוסים החשובים אחד הסודות  לשפנינונראה לי 

 אך מהו רצוננואת רצוננו.  להגשיםת, יולהיות חופשיים ממחויבואנו רוצים  !אותנטיות

ביותר למבוכה  יםהבולט הביטוייםבפני מבוכה קשה.  פעמים רבותכאן עומד האדם ? זה

מסוגלים  האםאהבה ועבודה. : בחיינוביותר המשמעותיים  תחומיםל יםזאת שייכ

קל אומנם אוהבים? הם הם מנת על השאלה הגורלית, האלענווהבין את עצמם להצעירים 

רואה כשליחותו  הואמקצוע עם חייו, איזה בחייו ולאדם להבין מה הוא רוצה לעשות 

אשליות מדברות אמת, או שמא הן במקרים אלה  תוהספונטני יותותגובהאם  בחיים?

יגלה זאת א , או שמושבתוכ העמוק הרצוןאת יכול האדם לגלות ? האמנם רמאות עצמיתו

של לב טולסטוי 'מותו של איבן איליץ'  סיפורו אחרי זמן רב, אחרי הכישלון?רק  האדם

חייו ומגלה  מהלךשל אדם שבימיו האחרונים מסתכל אחורה על  איוםמהווה מעין תיאור 

חיים לא , על קיומייםכאביו מעבר לכאבים הפיסיים היו הם היו חסרי משמעות. ש

. עולם החרותרצון לבטא את ביש משהו נפלא לל אחרי אשליות. אותנטיים, שבהם הלך שו

כאבא ואמא בקבלה  הנתפסות ,חכמה ובינה :שתי הספירות הכרחיות , כדברי הראי"ה,אך

"הרי זה חטא נדב ואביהו, הפרדת יסוד אבא מאימא והראי"ה מוסיף:  .של עולמנו הרוחני

אבא ואמא, בין ספונטניות עלאה". הפתרון חייב להיות בשמירת הקשר העמוק שבין 



ערכים קשר זה יוליד מערכת ש, באופטימיות רבה הראי"ה מאמין, מתוך כךלאותנטיות. 

 ייםתמהחיבור בין הש "נולדות"ה הערכים, ספירותאלו הן תדריך את חיינו. אשר בריאה 

 . העליונות

ים האש שהביאו מאתים וחמיש לא נדב ואביהוא לא הייתה לרצון. גםהאש שהקריבו 

ולמרות זאת  ה. "ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאה", אי אפשר לקבלאנשי קורח. על אש זאת נאמר 

ֵבין -ציווה הקב"ה )במדבר יז, ב ֹמר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ְוָיֵרם ֶאת ַהַמְחֹתת מִּ ג(: "א 

ים ָהֵאֶלה ְבַנְפֹׁשָתם וְ  י ַהְשֵרָפה... ֵאת ַמְחתֹות ַהַחָטאִּ ְזֵבַח כִּ פּוי ַלמִּ ים צִּ ֻקֵעי ַפחִּ ָעשּו ֹאָתם רִּ

ְקָדׁשּו".  ְפֵני ה' ַויִּ יֻבם לִּ ְקרִּ הפכו ציפוי למזבח, הכוונות הטובות אליהן לא המחתות הִּ

אבל מסכנותיה על חלק של המקדש. לא הכל שלילי בספונטניות, הצטרפו המעשים, הפכו 

הציבור. כשהוא משתמש , או בשם שפועל בשם האמתבמיוחד מי האדם להיזהר, ו

שהסכנה  , פרשת קורח(נועם אלימלךר' אלימלך מליזנסק )פרשתנו כותב שברקע  בביטויים

שהאדם מקרב ... שכוונת נדב ואביהוא היה לטובה מאד"רבוב בין אש לאש. נעוצה בע

הזאת  ". האש האידיאליסטיתעצמו אל אור שכינתו ובוער בקרבו האור הגדול כאש בוערת

". זאת אק ותענוג גשמי ולבו בוער לדבר ההוחש... אש אחר"אש מן השמים". אך יש " יאה

עלול הוא , מן השמיםשאש לתוך האש מן ההדיוט מכניס האדם אם . "אש מן ההדיוט"

והיא  שכוונותיו רוצות לבנות. האש הופכת אז לאש זרה באופן קטסטרופלי בטובלפגום 

 . וונו לבנותעדן רבים שבני האדם התכ-הרסה גני


