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 ויקרא פרק י 
 ַמְחָ�ת� ִאי� ַוֲאִביה�א ָנָדב �ֲהרֹ� ְבֵני ַוִ
ְקח�) א(

�נ�ְ
�ימ� ֵא� ָבֵה� ַוִִ
 ִלְפֵני ַוַ
ְקִרב� ְקטֶֹרת ָעֶליָה ַוָ
 ֵא� ַוֵ�ֵצא) ב( :אָֹת& ִצָ�ה לֹא ֲאֶ�ר ָזָרה ֵא� ְיקָֹוק
ת� א�ָת& ַו�ֹאַכל ְיקָֹוק ִמִ)ְפֵני ) ג( :ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוָ
מ*
 ֵלאמֹר ְיקָֹוק ִ-ֶ,ר ֲאֶ�ר ה�א �ֲהרֹ� ֶאל מֶֹ�ה ַו
ֹאֶמר
 :�ֲהרֹ� ַוִ
-ֹ& ֶא0ֵָבד ָהָע& ָכל ְ/ֵני ְוַעל ֶאָ.ֵד� ִ,ְקרַֹבי

 

 י"רש
 בני מתו לא אומר אליעזר רבי 1 אש ותצא )ב(

. רב� משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא אהר�
 תדע, למקדש נכנסו יי� שתויי אומר ישמעאל רבי

 שתויי יכנסו שלא הנותרי& הזהיר מיתת� שאחר
', וכו בית ב� לו שהיה, למל6 משל. למקדש יי�

 :רבה בויקרא כדאיתא
 שמה ונועדתי דבר היכ� 1 'וגו דבר אשר הוא) ג(

 אהר� לאהר� משה לו אמר. במכובדי אלא בכבודי תקרי אל). מג כט שמות (בכבודי ונקדש ישראל לבני
 שה& אני רואה עכשיו, ב6 או בי או סבור והייתי מקו& של במיודעיו הבית שיתקדש הייתי יודע אחי

, הדיבור עמו חדשנתיי, קבל שכר ומה. שתיקתו על שכר קבל 1 אהר� ויד :וממ6 ממני גדולי&
 די� עושה ה"כשהקב 1 אכבד הע כל פני ועל :בבחירי 1 בקרבי :יי� שתויי פרשת לבדו לו שנאמרה
) לו סח תהלי& (אומר הוא וכ�, ברשעי& שכ� כל, באלו כ� א&, ומתקלס ומתעלה מתיירא בצדיקי&

 :ממקודשי6 אלא ממקדשי6 תקרא אל, ממקדשי6 אלהי& נורא
 

 ן"רמב
 אלא בכבודי תקרי אל, )מג כט שמות (בכבודי ונקדש, דיבר היכ� 1 לאמר' ה ברד אשר הוא) ג(

 והייתי, ה"הקב של במיודעיו הבית שיתקדש הייתי יודע אחי אהר�, לאהר� משה לו אמר, במכובדי
). ב יב ר"ויק (רבותינו ממדרש י"רש לשו�. וממ6 ממני גדולי& שה& רואה אני עכשיו, ב6 או בי או סבור
 ורבי :בו שוכ� אני כי וידעו, ובמכובדי הע& כל בעיני קדוש שיהיה, בכבודי ונקדש טע& היהי כ� וא&

 כטע&, אליו בקרובי& קדושתו שיראה הש& לי אמר כבר, לאמר' ה דבר אשר הוא, אמר כ� ג& אברה&
 פני על נכבד אהיה אז זו קדושתי ב& אראה וכאשר). ב ג עמוס (האדמה משפחות מכל ידעתי אתכ& רק
 :לפניו הזאת המדה שכ6 דרכיו הודיעו הש& כי, נכתב לא דבור הוא, כ� וא&. ממני וייראו הע& לכ

 יאמר והדבור, דרכיו ועני� ומחשבותיו גזרותיו, הש& דבר כי, זה לכל צור6 אי� הפשט בדר6 ולדעתי
, )ד ה שעיהו (יהושע מל אשר הדבר וזה. זו מחשבה חשבתי, )טז א קהלת (לבי ע& אני דברתי, אלה בכל
, גזר, )נא כד ש&(' ה דבר כאשר אדוני6 לב� אשה ותהי וכ�). יח מג בראשית (הכס9 דבר על, העני� זה

 טז א"מ (נו� ב� יהושע ביד דבר אשר' ה כדבר דלתיה הציב צעירו ובשגוב יסדה בכורו באביר& וכמוהו
 אל יהרסו שלא, קדשא בקרובי, לבו אל לאמר הש& גזר אשר הוא הזה המקרה, משה אמר והנה ):לד

, בקול בוכה שהיה 1 אהר� וידו וטע& :במשכני כבוד נוהגי& שיהיו, אכבד הע& כל פני ועל, קדושתי
 ):יח ב איכה (עינ6 בת תדו& ואל כטע& או. שתק ואז
 

 ויקרא פרק א פסוק ז 
 : ָהֵא� ַעל ֵעִצי& ְוָעְרכ� ַהִ:ְזֵ,ַח ַעל ֵא� ַה0ֵֹה� �ֲהרֹ� ְ,ֵני ְוָנְתנ�
 

 שמות פרק כט פסוק מג 
 : ִ,ְכבִֹדי ְוִנְקַ-� ִיְ�ָרֵאל ִלְבֵני ָ�ָ:ה ְונַֹעְדִ�י
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 ]א"תרע[שם משמואל לפרשת שמיני 
ויש להתבונ� אי6 קדושי עליו� אלו שאמר עליה& . אש זרה אשר לא צוה אות&' ויקחו שני בני אהר� וגו
י מה שכתב הרב "ונראה עפ :אי6 טעו בזה,  רואה שה& גדולי& ממני וממ6משה לאהר� עכשיו אני

שונאו ' שאד& בעת שמחתו הוא יכול לסבול אפי' והראי, בכוונת המקוה דשמחה היא כוללת הפכי&
והיינו שאז , הגאולה' פ בעתה תהי"עכ, וא9 שלא זכו, א"הגאולה העתידה בב' ונראה דכ� תהי. ומתנגדו
ואחר , ו בתכלית הריחוק"אלו שהיו ח' מחמת השמחה הגדולה יתקרבו כול& אפיו, במעשיו' ישמח ה

שיתקרבו ויטעמו מתיקות ההתקרבות ישליכו איש אלילי כספו וזהבו וישובו בתשובה שלימה עד 
 :שיהיו נרצי& מצד עצמ&

ני שאותו יו& היתה שמחה לפ) ב"ע' מגילה י(ל "י מאמר& ז"ל שזו היתה כוונת נדב ואביהוא עפ"וי
כמו לעתיד שהכל יתקבל , וחשבו ה& שהגיע זמ� התיקו� הכללי, ה כיו& שנבראו בו שמי& ואר;"הקב

ל ש& שלא "נצר6 לאש קודש דוקא א6 הלא אמרו חז' כ אז לא יהי"וע, עוד שו& זרות' ויתוק� ולא תהי
' יכ ה& שלא שיערו מראש שימותו הבינו שתה"וא. היתה שמחה שלימה מחמת שמתו נדב ואביהוא

אבל באמת לא היתה השמחה בשלימות שבשמי& עבר ועתיד והוה הכל צפוי , השמחה בשלימות
ביכולת& לידע זה ושפטו רק משמחת הקמת המשכ� שהבינו שמזה צריכה ' אבל ה& לא הי, מראש

  :כ טעו והקריבו אש זרה"ע, להיות שמחה למעלה כיו& שנבראו בו שמי& ואר;
 

 שמות פרק יט פסוק כא 
 : ָרב ִמֶ:>� ְוָנַפל ִלְרא�ת ְיקָֹוק ֶאל ֶיֶהְרס� ֶ/� ָ,ָע& ָהֵעד ֵרד מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ֶמרַו
ֹא

  
 שמות פרק כד פסוק ב 

 : ִע:� ַיֲעל� לֹא ְוָהָע& ִיָ=�� לֹא ְוֵה& ְיקָֹוק ֶאל ְלַב-� מֶֹ�ה ְוִנַ=�
  

 שמות פרק כ 
 ֶאל מֶֹ�ה ַו
ֹאֶמר) טז( :ָנמ�ת ֶ/� ֱאלִֹהי& ִעָ:נ� ְיַדֵ,ר ְו�ל ְוִנְ�ָמָעה ִעָ:נ� �ָ�ה רַ-ֵ, מֶֹ�ה ֶאל ַו
ֹאְמר�) טו(

 :ֶתֱחָטא� ְלִבְלִ�י ְ/ֵניֶכ& ַעל ִיְר@ת� ִ�ְהֶיה �ַבֲעב�ר ָהֱאלִֹהי& ָ,א ֶאְתֶכ& ַנ?�ת ְלַבֲעב�ר 0ִי ִ�יָרא� �ל ָהָע&
 פ: ָהֱאלִֹהי& ָ�& ֲאֶ�ר ָהֲעָרֶפל ֶאל ִנַ=� �מֶֹ�ה ֵמָרחֹק ָע&ָה ַוַ
ֲעמֹד) יז(
 :ִעָ:ֶכ& ִ-ַ,ְרִ�י ַהAַָמִי& ִמ� 0ִי ְרִאיֶת& �ֶ�& ִיְ�ָרֵאל ְ,ֵני ֶאל תֹאַמר 0ֹה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו
ֹאֶמר) יח(
 
 


