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 ויקרא פרק ט 
 ַוֵ
ְצא� מ�ֵעד אֶֹהל ֶאל ְו�ֲהרֹ� מֶֹ�ה ַוָ
בֹא) כג(

 :ָהָע� ָ!ל ֶאל ְיקָֹוק ְכב�ד ַוֵ
ָרא ָהָע� ֶאת ַוְיָבֲרכ�
 ֶאת ַהִ+ְזֵ(ַח ַעל ַו#ֹאַכל קְיקָֹו ִמִ'ְפֵני ֵא� ַוֵ#ֵצא) כד(

 ַעל ַוִ
ְ-ל� ַוָ
רֹ,� ָהָע� ָ!ל ַוַ
ְרא ַהֲחָלִבי� ְוֶאת ָהעָֹלה
 :ְ-ֵניֶה�

 י "רש
 מצאתי, נכנסו למה . 'וגו ואהר	 משה ויבא) כג(

 תורת על הנוספת בברייתא מלואי� בפרשת
 על ללמדו, אהר� ע� משה נכנס למה שלנו כהני�
, אחר לדבר אלא נכנס לא או .הקטרת מעשה
 ירידה מה, ברכה טעונות וביאה ירידה ד� הריני
  למדת הא, עבודה מעי� ביאה א4, עבודה מעי�

 הקרבנות כל שקרבו אהר� שראה כיו� אחר דבר. הקטרת מעשה על ללמדו, אהר� ע� משה נכנס למה
 ובשבילי עלי ה"הקב שכעס אני יודע ואמר מצטער היה, לישראל שכינה ירדה ולא המעשי� כל ונעשו
 משה נכנס מיד. ונתביישתי שנכנסתי, לי עשית כ6 אחי משה למשה לו אמר. לישראל שכינה ירדה לא
 עלינו אלהינו' ה נוע� ויהי אמרו . הע� את ויברכו ויצאו :לישראל שכינה וירדה רחמי� ובקשו עמו
 משה שהעמידו, המלואי� ימי בעתש שכל לפי. ידיכ� במעשה שכינה שתשרה רצו� יהי, )יז צ תהלי�(

 משה למשה ואומרי� נכלמי� ישראל והיו, שכינה בו שרתה לא, יו� בכל ופרקו בו ושמש למשכ�
 הדבר זה לה� אמר לכ6. העגל עו� לנו שנתכפר ונדע בינינו שכינה שתשרה, שטרחנו הטורח כל, רבינו
 קרבנותיו י"שע ממני וחשוב איכד אחי אהר�, )ו פסוק(' ה כבוד אליכ� וירא תעשו' ה צוה אשר

 :כתרגומו . וירנו )כד( :בו בחר שהמקו� ותדעו בכ� שכינה תשרה ועבודתו
 

  יויקרא פרק 
 ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוַ
ְקִרב� ְקטֶֹרת ָעֶליָה ַוָ
8ִימ� ֵא� ָבֵה� ַוִ
ְ#נ� ַמְחָ#ת� ִאי� ַוֲאִביה�א ָנָדב �ֲהרֹ� ְבֵני ַוִ
ְקח�) א(
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
מ9

 ַוִ
ְקָרא) ד( :�ֲהרֹ� ַוִ
:ֹ� ֶאָ!ֵבד ָהָע� ָכל ְ-ֵני ְוַעל ֶאָ;ֵד� ִ(ְקרַֹבי ֵלאמֹר ְיקָֹוק ִ:ֶ(ר ֲאֶ�ר ה�א �ֲהרֹ� ֶאל מֶֹ�ה
 ַה;ֶֹד� ְ-ֵני ֵמֵאת ֲאֵחיֶכ� ֶאת 8ְא� ִקְרב� ֲאֵלֶה� ַו
ֹאֶמר �ֲהרֹ� :ֹד ע9ִ>יֵאל ְ(ֵני ֶאְלָצָפ� ְוֶאל ִמיָ�ֵאל ֶאל מֶֹ�ה
� ַוִ
ְקְרב�) ה( :ַלַ+ֲחֶנה ִמח�= ֶאל  ֶאל מֶֹ�ה ַו
ֹאֶמר) ו( :מֶֹ�ה רִ:ֶ( ַ!ֲאֶ�ר ַלַ+ֲחֶנה ִמח�= ֶאל ְ(כ#ֳ9נָֹת� ַוִ
ָ<א9

ת� ְולֹא ִתְפרֹמ� לֹא �ִבְגֵדיֶכ� ִ#ְפָרע� �ל ָראֵ�יֶכ� ָ(ָניו �ְלִאיָתָמר �ְלֶאְלָעָזר �ֲהרֹ�  ִיְקצ4ֹ ָהֵעָדה ָ!ל ְוַעל ָתמ9
ת� ֶ-� ֵתְצא� לֹא מ�ֵעד אֶֹהל �ִמֶ-ַתח )ז( :ְיקָֹוק 8ַָר4 ֲאֶ�ר ַהְ<ֵרָפה ֶאת ִיְב!� ִי8ְָרֵאל ֵ(ית ָ!ל ַוֲאֵחיֶכ�  ִ!י ָ#מ9

 :מֶֹ�ה ִ!ְדַבר ַוַ
ֲע�8 ֲעֵליֶכ� ְיקָֹוק ִמְ�ַחת ֶ�ֶמ�
 

 י"רש
 בני מתו לא אומר אליעזר רבי . 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 תת�מי שאחר
', וכו בית ב� לו שהיה, למל6 משל. למקדש יי�

 . 'וגו דבר אשר הוא) ג( :רבה בויקרא כדאיתא
 ונקדש ישראל לבני שמה ונועדתי דבר היכ�

 אלא בכבודי תקרי אל). מג כט שמות (בכבודי
 יודע אחי אהר� לאהר� משה לו אמר. במכובדי
 והייתי מקו� של יודעיובמ הבית שיתקדש הייתי
 גדולי� שה� אני רואה עכשיו, ב6 או בי או סבור
. שתיקתו על שכר קבל . אהר	 ויד� :וממ6 ממני
  לו שנאמרה, הדיבור עמו שנתייחד, קבל שכר ומה

 ם"רשב
 שיצא קוד� . ואביהוא נדב אהר	 בני ויקחו) א(

 להקטיר מחתתו איש לקחו כבר י"י מלפני האש
 של קטורת שהרי, הזהב מזבח על לפני� קטורת
 אשר זרה אש בה� ונתנו, לאיברי� קודמת שחר
 שבשאר י"שאעפ, הזה ביו� משה אות� צוה לא

, המזבח על אש הכה� אהר� בני ונתנו' כת ימי�
 של אש שיביאו משה רצה ולא ציוה לא היו�
 ולא, גבוה אש לירידת מצפי� שהיו לפי, הדיוט
 ש� קדשלהת כדי, זרה אש להביא היו� טוב

 כמו, השמי� מ� בא אש כי הכל שידעו שמי�
 רוצה שהיה לפי, תשימו לא ואש אליהו שאמר
 :מעלה של האש בירידת שמי� ש� לקדש

 בצדיקי� די� עושה ה"כשהקב . אכבד הע� כל פני ועל :בבחירי . בקרבי :יי� שתויי פרשת לבדו
 אלהי� נורא) לו סח תהלי� (אומר הוא וכ�, ברשעי� שכ� כל, באלו כ� א�, ומתקלס ומתעלה מתיירא

 שנאמר, היה עמר� אחי עזיאל . אהר	 דד) ד( :ממקודשי6 אלא ממקדשי6 תקרא אל, ממקדשי6
, הכלה מלפני המת את העבר לחבירו האומר כאד� . 'וגו אחיכ� את שאו :'וגו קהת ובני) יח ו שמות(

 שני כמי� נשמת� אלא בגדיה� ונשרפ שלא מלמד מתי� של . בכתנת� )ה( :השמחה את לערבב שלא
, בתספורת אסור שאבל מכא�. שער תגדלו אל . תפרעו אל) ו( :חוטמיה� לתו6 נכנסו אש של חוטי�
 בית כל ואחיכ� :תמותו כ� תעשו א� הא . תמתו ולא :מקו� של שמחתו תערבבו אל את� אבל

 :להתאבל בה הכל על מוטלת חכמי� תלמידי של שצרת� מכא� . ישראל
 
 

 
 



 2 

 

 

  ויקרא פרק יספר  להעמק דבר
ב "כ במכילתא דמלואי� הל"מכא� דרשו בת. א בני אהר�"ולא כתיב נו. בני אהר	 נדב ואביהוא) א(

וישלח ויקחו שני בני יעקב שמעו� ' והכי נדרש בפ. שנהגו כמו שלא היו בניו. שלא חלקו כבוד לאהר�
ח היינו שלא מלאו המחתה אש אלא "ז י"א טקר' לא כתיב עליה� אש כמו בפ. ויתנו בה	 אש :[*] ולוי

. עליה� מיבעי וכמו שכתוב בעדת קרח ותנו בה� אש ושימו עליה� קטרת. וישימו עליה קטרת :בתוכ�
איש . כ איש מחתתו"וכדתניא בת. ונראה דבאמת לא נכנסו שניה� בישוב הדעת זה ע� זה. �"רמב' וע

 שלא יקטירו ת�ומצאו זה את זה הוחלט בדעה כשבאו לפני "ומש. מעצמו ולא נטלו עצה זה מזה
רמז עוד ' ד' במדבר ג' וע. ה כתיב עליה"שניה� כאחת אלא אחד מה� יקטיר והשני היה מסייע לו מש

אי� הלשו� מדויק שהרי אסור היה להביא אש זרה ואי6 שיי6 לומר . אש זרה אשר לא צוה אות� :לזה
שנכנסו מאש . ד"ובדר6 דרש הנזכר בהר. ט"כ בעה"מש' וע. ג"ז כ"אשר לא צוה דמשמע שלא נזהרו ע

 בזה הדר6 אשר לאאבל ' יקרא היא בעיני ה' ג דאהבת ה"ואמרה תורה דאע' התלהבות של אהבת ה
פגע בה� מדת . 'וימותו לפני ה) ב( :'פ ויאמר משה זה הדבר וגו"כ עה"כ לעיל בש� הת"לא צוה וכמש

ואי היו עושי� איזה עבירה שחייבי� . ה"מ הקב"ל6 מהבפלטי� של מ' י בשביל שהיו לפני ה"הדי� תומ
. מ חמת מל6 מלאכי מות"ד באותה שעה אבל בפלטי� ש"ש בחו= לא היה נוגע בה� מדה"עליה מית ב

אלא ' לא שהחטא היה שהקריבו עצמ� לפני ה. וימותו'  הפניפ אחרי בקרבת� ל"הכתוב ר' וכ� פי
 :'ביל שנתקרבו עצמ� באותה שעה לפני המשו� הכי נענשו מיד על ההקרבה שלא כדי� בש

 

והנה ש� ביארנו . וכא� כתיב ני אהר�. דש� כתיב שני בני יעקב. ויש להסביר טע� השנוי :הרחב דבר*
של ' מה שאי� כ� כא� שניה� נכנסו בד6 א. ש"משמעות שני שהיו נכנסי� לאותו מעשה שלא בדעה אחת יע

. וברוב תשוקה נכנסו להקטיר בהיכל. ג דעת וכבוד אלהי�ולא יכלו להתאפק על התשוקה להשי. 'אהבת ה
� איש במחלוקת קרא אשר " הקטרת להרבחרכ נ"וע. וקטרת הוא דבר המביא ליד התקרבות יתירה לשמי�

שחטאו ' אחרי א' ר פ"והנה במ. 'ו' ולעיל ט. ג� המה נתעצמו בזו התשוקה יותר מהמדה כמו שביארנו ש�
ולפי השקפה ראשונה הוא פלא . 'ג א"יומא דנ' י והובא בתוס"רי בגדי� ושתובמה שנכנסו פרועי ראש ומחוס

ל שלא הכניסו "אלא העני� דמא� דמפרש הכי ס.  יותר מהמפורשעונותכ "למאי נעמיס על קדושי עליו� אלו כ
אלא להיפ6 שידעו שאי� כ� הלכה לדורות לבני . א שהורו בפני משה רב�"י טעות הוראה כדעת ר"אש זרה עפ

כ אי� כא� "מצאו את לבב� לעשות מה שלא נצטוו וא' אלא בשביל תגבורת התשוקה להשיג אהבת ה. הר�א
כ נדב ואביהוא ללמד שלא נכנסו מצד שה� בני "כ מדויק מה שכתוב בני אהר� ואח"ובזה ג. די� כהונה כלל

 .אהר� אלא מצד עצמ� ותשוקת� הקדושה
 
 

 ויקרא פרק טז פסוק א 
ת� ְיקָֹוק ִלְפֵני ְ(ָקְרָבָת� �ֲהרֹ� ְ(ֵני ְ�ֵני מ�ת �ֲחֵרי מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ(ר  : ַוָ
מ9
 

 במדבר פרק ג פסוק ד 
 ַוְיַכֵה� ָלֶה� ָהי� לֹא �ָבִני� ִסיַני ְ(ִמְדַ(ר ְיקָֹוק ִלְפֵני ָזָרה ֵא� ְ(ַהְקִרָב� ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוֲאִביה�א ָנָדב ַוָ
ָמת
 : ֲאִביֶה� �ֲהרֹ� ְ-ֵני ַעל ְוִאיָתָמר ֶאְלָעָזר

 
 במדבר פרק כו פסוק סא 

 : ְיקָֹוק ִלְפֵני ָזָרה ֵא� ְ(ַהְקִריָב� ַוֲאִביה�א ָנָדב ַוָ
ָמת
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