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 הדת, הפוליטיקה והגזרות הכלכליות: קטורת זרה

 

נו, פרשת שמיני מתוארת חנוכת המשכן האורכת שמונה ימים. בשבעת הימים בפרשת

הראשונים, "ימי המילואים", שרת משה ככוהן במשכן. ביום השמיני הוחלף משה על ידי  

יׁש אהרון ובניו. אולם בעצם היום הזה מתרחשת  יהּוא אִּ ְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאבִּ טרגדיה: "ַויִּ

ָּוה ֹאָתם. ַוֵתֵצא  יבּו... ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא צִּ ימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַיְקרִּ ְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָישִּ ֵאׁש ַמְחָתתֹו ַויִּ

ְפֵני ה' ַותֹאַכל אֹוָתם ַוָיֻמתּו..." )ויקרא י, א לִּ אביהוא עוברים על איסור עליו הוזהרו ב(. נדב ו-מִּ

הכוהנים והעם: "לֹא ַתֲעלּו ָעָליו ְקֹטֶרת ָזָרּה" )שמות ל, ט(. לפנינו ניגוד בין הקטורת האותנטית 

 לקטורת הזרה, ניגוד שיקבל חשיבות סמלית בתפיסה הדתית של המקרא.  

ה אלא שליחות, איסור הקטורת הזרה מציין את גבולות סמכותו של הכוהן. הכהונה אינ

ואסור לכוהנים לחרוג מגבולות השליחות הזאת. יתירה מכך, נדרשים הם להפריד באופן 

מוחלט בין שאיפותיהם האישיות, חייהם ורגשותיהם הפרטיים לבין תפקידם הציבורי. 

דרישה זאת תבוא לידי ביטוי טרגי בפרשה. בעקבות האסון מצטווים אהרן ובניו הנותרים 

יָתָמר ָבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל להגביל את ביטו יי האבל שלהם: "ַויֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלאִּ

ְבכּו ֶאת ַהְשֵרָפה...  ֲאֶׁשר ָשַרף ה'. ּומִּ  ְשָרֵאל יִּ ְפֹרמּו... ַוֲאֵחיֶכם ָכל ֵבית יִּ ְגֵדיֶכם לֹא תִּ ְפָרעּו ּובִּ ֶפַתח תִּ

ְׁשַחת ה' ֲעֵליֶכַם" )ויקרא י וֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ... כִּ  ז(. פעולותיהם של המנהיגים -י ֶׁשֶמן מִּ

צריכים להיות מודרכים לא על ידי חוויותיהם הפרטיות, אלא על ידי חובותיהם כלפי הציבור 

 והעם.

 

 כהונה ומלוכה

בחנוכת המשכן מתבטא עיקרון נוסף. משה מושח את אהרן ובניו, מלביש אותם בגדי השרד 

את ידיהם לשרת בקודש. בעיני, מציינים מעשים אלה את נסיגתה של המלוכה וממלא 

המיוצגת במשה, והפרדתה מהכהונה. הכהונה חייבת להיות עצמאית ובלתי תלויה במלוכה. 

כפי שנראה להלן, עצמאות זאת נפגמה בהזדמנויות שונות. כפי שהרמב"ן הזכיר לנו, המקרה 

החשמונאים התיימרו לאחד שוב את המלוכה האחרון התרחש בימי הבית השני כאשר 

והכהונה שנפרדו במצוות ה' 'ביום השמיני', כשמשה מעביר את הכהונה לאהרון. איסור 

הקטורת הזרה מסמלת את ההפרדה הזאת, וגם את האיסור להשתמש בדת כדי לקדם 

ביטוי אמביציות פוליטיות. האינטריגות הפוליטיות המאיימות על טוהרת הכהונה באות לידי 

בהתקוממות של קורח ומאתים וחמישים אנשיו המורדים בסמכותו של משה. הקרבת 



הקטורת תהווה ניסיון להכיר מי הוא הכוהן האותנטי שהקב"ה בחר. הקטורת של הזר לא 

 תתקבל. 

הדוגמה הבולטת לפלישתה של המלוכה לתחום הכהונה מצויה בניסיונו של המלך עוזיהו 

ֶבן להקטיר קטורת בהיכל ה' . עוזיהו המלך הגדול, מביא למלכות יהודה ביטחון ושגשוג: "ַויִּ

ים" אולם, כבוד המלכים לא  ְדָבר ַוַיְחֹצב ֹברֹות ַרבִּ ים ַבמִּ ְגָדלִּ ֶבן מִּ ִּם... ַויִּ ירּוָׁשַל ים בִּ ְגָדלִּ ָיהּו מִּ ֻעזִּ

בֹו הספיק לו, הוא ביקש לעצמו גם את הכהונה: ְמַעל בה' א  "ּוְכֶחְזָקתֹו ָגַבּה לִּ ֹלָהיו ַוָיבֹא ֶאל -... ַויִּ

ְזַבח ַהְקֹטֶרת". הכוהנים מנסים לשווא להניא אותו ממעשיו: "ַויֹאְמרּו  יר ַעל מִּ ֵהיַכל ה' ְלַהְקטִּ

ְקדָ  ן ַהמִּ יר ֵצא מִּ ים ְלַהְקטִּ ים ְבֵני ַאֲהֹרן ַהְמֻקָדׁשִּ י ַלֹכֲהנִּ יר לה' כִּ ָיהּו ְלַהְקטִּ י לֹו לֹא ְלָך ֻעזִּ ׁש כִּ

יר... ְוַהָצַרַעת ָזְרָחה  ְקֶטֶרת ְלַהְקטִּ ָיהּו ּוְבָידֹו מִּ ְזַעף ֻעזִּ ָמַעְלָת..." עוזיהו נכנס להיכל ונענש: "ַויִּ

ית ָיהּו ַהֶמֶלְך ְמֹצָרע ַעד יֹום מֹותֹו ַוֵיֶׁשב ֵבית ַהָחְפׁשִּ י ֻעזִּ ְזַבח ַהְקֹטֶרת... ַוְיהִּ ְצחֹו... ֵמַעל ְלמִּ " ְבמִּ

כ(. כתובת ארכיאולוגית שנמצאה מהווה כנראה עדות לכך שעוזיהו -ברי הימים ב, כו, ט)ד

 שנצטרע לא נקבר בקבר המשפחתי של מלכי בית דוד. 

 

 על סכנות הפוליטיקה

אפיזודה זאת בה מנסה המלוכה לתפוס לעצמה גם את סמכות הכהונה, היא דוגמה לניסיון 

תיה. הדוגמה המקראית הקלאסית לכך מצויה מתמיד של הפוליטיקה להשתמש בדת למטרו

בדמותו ובפעלו של  ירבעם, המורד המחלק את מלכות ישראל לשתי ממלכות. כדי להבטיח 

את שלטונו, ולמנוע את הקשר עם בית המקדש, המרכז הדתי בירושלים, מייסד ירבעם דת 

בֹו ַעָתה ָתׁשּוב ַהַמְמָלָכה  ים חדשה: "ַויֹאֶמר ָיָרְבָעם ְבלִּ ם ַיֲעֶלה ָהָעם ַהֶזה ַלֲעשֹֹות ְזָבחִּ ד. אִּ ְלֵבית ָדוִּ

ָּוַעץ ַהֶמֶלְך ַוַיעַ  ירּוָׁשַלם ְוָׁשב ֵלב ָהָעם ַהֶזה ֶאל ֲאֹדֵניֶהם ֶאל ְרַחְבָעם ֶמֶלְך ְיהּוָדה... ַויִּ ש ְבֵבית ה' בִּ

ֵנה א  ְׁשֵני ֶעְגֵלי ָזָהב ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַרב ָלֶכם ֵמֲעלֹות ְירּוָׁשלַ  ְשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהע לּוָך ֵמֶאֶרץ -ם הִּ ֹלֶהיָך יִּ

ם. )מלכים א יב, כו ְצָריִּ כח(  הקריאה הזאת מזכירה את קריאת בני ישראל במדבר -מִּ

ם" )שמות לב, ח(. -כשהקימו את העגל: "ַויֹאְמרּו ֵאֶלה א   ְצָריִּ ְשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהע לּוָך ֵמֶאֶרץ מִּ ֹלֶהיָך יִּ

ם אותנו שירבעם מנסה לבנות אלטרנטיבה לבית המקדש בירושלים, על דברים אלה מלמדי

ידי רביזיוניזם היסטורי. הוא "כאילו" מחייה מסורת דתית אלטרנטיבית שנדחתה שלא 

בצדק. במסורת זאת השתמשו בני ישראל בסמלי העגל, ואליה חייבים לחזור. המעיין בפרקים 

ני ירבעם הם נדב ואביה! אין ספק שהדברים שהוזכרו לעיל, לומד דבר מדהים נוסף. שמות ב

 מתקשרים. הדמויות הבעייתיות של העבר הופכות להיות גיבורי ההווה. 

האינטרסים הפוליטיים של ירבעם מביאים אותו להנהיג רפורמה דתית שתשרת את 

האינטרסים הפוליטיים שלו. לרפורמה זאת אין גבולות. הוא מחדש מעין חג סוכות חדש 

ָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדׁש האמור לח י ַבֲחמִּ ינִּ ול בכסלו במקום בתשרי: "ַוַיַעש ָיָרְבָעם ָחג ַבֹחֶדׁש ַהְשמִּ

יד ְבבֵ  ים ֲאֶׁשר ָעָשה ְוֶהע מִּ ְזֵבַח ֵכן ָעָשה ְבֵבית ֵאל ְלַזֵבַח ָלֲעָגלִּ יהּוָדה ַוַיַעל ַעל ַהמִּ ית ֵאל ֶכָחג ֲאֶׁשר בִּ



בֹו ַוַיַעש ֶאת ֹכֲהֵני ַהָבמ לִּ ְזֵבַח ֲאֶׁשר ָעָשה ְבֵבית ֵאל... ַבֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ָבָדא מִּ ֹות ֲאֶׁשר ָעָשה. ַוַיַעל ַעל ַהמִּ

ְשָרֵאל" )מלכים א יב, לב ְבֵני יִּ לג(. האקורד הסופי של התיאור משלים את התמונה: "ַוַיַעל -ָחג לִּ

יר". המלך  ְזֵבַח ְלַהְקטִּ ממלא את תפקידי הכוהן. האמביציות הפוליטיות של ]ירבעם[ ַעל ַהמִּ

בו"ֹ.  לִּ ירבעם הביאו אותו לעוות ולזיף את הדת, וכדברי הפסוק, להציע כיוון "ֲאֶׁשר ָבָדא מִּ

 הפוליטיקה שיעבדה את הדת.

 

 הדת כאופוזיציה

שוב ושוב נשאלות שאלות על מהות הקשרים שבין הדת והפוליטיקה. בדוגמאות שהבאנו 

על אחת הסכנות הגדולות המאיימות על הדת, ניצולה על ידי הפוליטיקה. ואף על פי כן, למדנו 

הדת קשורה בפוליטיקה, היות והפוליטיקה היא הבמה העיקרית של הפעולה האנושית. אולם 

הדת חייבת להיות עצמאית, ולהגיד את דבריה כמאיימת וכמנחמת, כמבקרת הפוליטיקה אך 

ים. כנגד ירבעם עומדות דמויותיהם של הנביאים שעמדו גם כתומכת בה ברגעים הקש

באופוזיציה למלוכה, ולא נרתעו מלומר למלכים: "ֲהָרַצְחָת ְוַגם ָיָרְׁשָת" )מלכים א כא, יט( 

יש" )שמואל ב יב, ז(. ואולי בימים של גזרות כלכליות, חייבים אנו שאיננו נביאים  ו"ַאָתה ָהאִּ

יָך אלא רק בני נביאים לצעוק לפו ְקֹפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאחִּ ליטיקאים: "לֹא ְתַאֵמץ ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא תִּ

ָהֶאְביֹון" )דברים טו, ז(. ולהזכיר לכלכלנים את מה שלימדו חז"ל, לא כמיסטיקה אלא 

כפיכחון הריאליות: "ַעֵשר בשביל שתתעַׁשר". נתינת המעשר לזקן ולנכה, לנזקק ולחולה, היא 

 אגדה.  סוד הברכה. ואין זאת


