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 ויקרא פרק י 
�נ� ַמְחָ�ת� ִאי� ַוֲאִביה�א ָנָדב �ֲהרֹ� ְבֵני ַוִ
ְקח�) א(ְ
�ימ� ֵא� ָבֵה� ַוִִ
 ְיקָֹוק ִלְפֵני ב�ַוַ
ְקִר ְקטֶֹרת ָעֶליָה ַוָ

ת� א�ָת& ַו�ֹאַכל ְיקָֹוק ִמִ)ְפֵני ֵא� ַוֵ�ֵצא) ב( :אָֹת& ִצָ�ה לֹא ֲאֶ�ר ָזָרה ֵא�  ַו
ֹאֶמר) ג( :ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוָ
מ*
 :�ֲהרֹ� ַוִ
-ֹ& ֵבדֶא0ָ ָהָע& ָכל ְ/ֵני ְוַעל ֶאָ.ֵד� ִ,ְקרַֹבי ֵלאמֹר ְיקָֹוק ִ-ֶ,ר ֲאֶ�ר ה�א �ֲהרֹ� ֶאל מֶֹ�ה

 

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

 רבי. רב� משה בפני הלכה שהורו ידי על אלא
 שאחר תדע, למקדש נכנסו יי� שתויי אומר ישמעאל
 יי� שתויי יכנסו שלא הנותרי& הזהיר מיתת�
 כדאיתא', וכו בית ב� לו שהיה, למל6 משל. למקדש
 דבר היכ� 1 'וגו דבר אשר הוא) ג( :רבה בויקרא
 כט שמות (בכבודי ונקדש ישראל לבני שמה ונועדתי

 משה לו אמר. במכובדי אלא בכבודי תקרי אל). מג
 הבית שיתקדש הייתי יודע אחי אהר� לאהר�

, ב6 או בי או סבור והייתי מקו& של במיודעיו
 ויד :וממ6 ממני גדולי& שה& אני רואה עכשיו
, קבל שכר ומה. שתיקתו על רשכ קבל 1 אהר�

 פרשת לבדו לו שנאמרה, הדיבור עמו שנתייחד
 אכבד הע כל פני ועל :בבחירי 1 בקרבי :יי� שתויי

 ומתעלה מתיירא בצדיקי& די� עושה ה"כשהקב 1
 הוא וכ�, ברשעי& שכ� כל, באלו כ� א&, ומתקלס

 אל, ממקדשי6 אלהי& נורא) לו סח תהלי& (אומר
 :ממקודשי6 אלא ממקדשי6 תקרא

 

 ן  "רמב
 מאת כמו' ה מלפני טע& 1 'ה מלפני אש ותצא) ב(

) א ל שמות (פירשתי שכבר, יתבונ� והמשכיל. 'ה פני
 שאמר ממה תדענו, ואביהוא בנדב החטא זה

' ה לפני ויקריבו אמר ולא, זרה אש' ה לפני ויקריבו
 על קטרת שמו ה& והנה, אות& צוה לא אשר קטרת
 ישימו) י לג דברי& (ובהכת שאמר כעני�, האש

 לא והנה, לזאת רק לב& שמו ולא, באפ6 קטורה
 עליה וישימו "טע& וזה :ניחוח ריח אשה היה

 נאמר כאשר" עליה� וישימו "אמר שלא, "קטרת
 עליה� ושימו אש בה� ותנו) ז טז במדבר (קרח בעדת
 פסוק ש& (קטרת עליה& ונתת& עוד וש&, קטרת

 בלבד האש על כי מוזלר" עליה "בכא� אמר אבל). יז
. אות& ותאכל' ה מלפני אש ותצא, קטרת שמו

 תעלו לא) ט ל שמות (שאמר מה לזה שירמוז ויתכ�
 שנאמר מה והוא, זרה יעשוה שלא, זרה קטרת עליו

 בהקריב& כי, וימותו' ה לפני בקרבת&) א טז להל�(
, דיבר היכ� 1 לאמר' ה דבר אשר הוא) ג( :מתו לפניו

 בכבודי תקרי אל, )מג כט שמות (בכבודי ונקדש
  יודע אחי אהר�, לאהר� משה לו אמר, במכובדי אלא

 ממני גדולי& שה& רואה אני עכשיו, ב6 או בי או סבור והייתי, ה"הקב של במיודעיו הבית שיתקדש הייתי
 כל ניבעי קדוש שיהיה, בכבודי ונקדש טע& יהיה כ� וא&). ב יב ר"ויק (רבותינו ממדרש י"רש לשו�. וממ6
 הש& לי אמר כבר, לאמר' ה דבר אשר הוא, אמר כ� ג& אברה& ורבי :בו שוכ� אני כי וידעו, ובמכובדי הע&

 אראה וכאשר). ב ג עמוס (האדמה משפחות מכל ידעתי אתכ& רק כטע&, אליו בקרובי& קדושתו שיראה
 הודיעו הש& כי, נכתב לא דבור הוא, כ� וא&. ממני וייראו הע& כל פני על נכבד אהיה אז זו קדושתי ב&

 ומחשבותיו גזרותיו, הש& דבר כי, זה לכל צור6 אי� הפשט בדר6 ולדעתי :לפניו הזאת המדה שכ6 דרכיו
 אשר הדבר וזה. זו מחשבה חשבתי, )טז א קהלת (לבי ע& אני דברתי, אלה בכל יאמר והדבור, דרכיו ועני�
' ה דבר כאשר אדוני6 לב� אשה ותהי וכ�). יח מג יתבראש (הכס9 דבר על, העני� זה, )ד ה יהושע (יהושע מל
 ב� יהושע ביד דבר אשר' ה כדבר דלתיה הציב צעירו ובשגוב יסדה בכורו באביר& וכמוהו, גזר, )נא כד ש&(

 שלא, אקדש בקרובי, לבו אל לאמר הש& גזר אשר הוא הזה המקרה, משה אמר והנה ):לד טז א"מ (נו�
 בוכה שהיה 1 אהר� וידו וטע& :במשכני כבוד נוהגי& שיהיו, אכבד הע& כל פני ועל, קדושתי אל יהרסו
 ):יח ב איכה (עינ6 בת תדו& ואל כטע& או. שתק ואז, בקול

 

  פרשה יב -ויקרא רבה 
 שמ6 נקרא כי לבבי ולשמחת לששו� לי דבר6 ויהי ואוכל& דברי6 נמצאו) טו ירמיה (פתח יצחק' ר ]ב[

 מעשה שבא עד לו נודע ולא בסיני למשה נאמר הדבור זה נחמ� בר לשמוא ר"א צבאות אלהי' ה עלי
 מקדשו אני גדול ובאד& הזה הבית את לקדש עתיד שאני לי נאמר בסיני אחי לאהר� משה אמר לידו

 אהר� ששמע כיו� וממ6 ממני גדולי& בני6' ב ועכשיו מתקדש הזה הבית ב6 או בי או שמא סבור והייתי
 ומני� אהר� ויד&) י ויקרא(' שנא ששתק ומני� שתיקתו על שכר וקבל שתק ה� שמי& יראי שבניו
 . אהר� אל' ה וידבר שנאמר הדיבור אליו ונתייחד שזכה שתיקתו על שכר שקיבל
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