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 ויקרא פרק ח פסוק לו
ר ָבִרים ֲאשֶׁ ַיד  ַוַיַעׂש ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֵאת ָכל ַהדְּ ֹקָוֹק בְּ ִצָּוה יְּ

ה:   ֹמשֶׁ
 

 רש"י 
 להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל: - ויעש אהרן ובניו

 רמב"ן 
יאמר  - ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה' ביד משה

בכל מֹקום "כאשר צוה ה' ביד משה", אבל בכאן מפני שהוסיפו 
על המצוה לא אמר כן, כי לא עשו כאשר צוה ה' את משה, אבל 
עשו כל הדברים אשר צוה ה' ועוד נוסף עליהם מה שאמר באש 

 זרה אשר לא צוה אותם )להלן י א(:
 

 רא פרק יויק
ִר  ת ַוַיֹקְּ ֹטרֶׁ יָה ֹקְּ נּו ָבֵהן ֵאש ַוָיִׂשימּו ָעלֶׁ ָתתו ַוִיתְּ ֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיש ַמחְּ חּו בְּ ר לֹא ִצָּוה )א( ַוִיֹקְּ ֹקָוֹק ֵאש ָזָרה ֲאשֶׁ ֵני יְּ יבּו ִלפְּ

ֹקָוֹק ַותֹאַכל אוָתם ַוָיֻמתּו  ֹאָתם: ֵני יְּ ֹקָוֹק:)ב( ַוֵתֵצא ֵאש ִמִלפְּ ֵני יְּ ֹרַבי  ִלפְּ ֹקָוֹק ֵלאֹמר ִבֹקְּ ר יְּ ר ִדבֶׁ ל ַאֲהֹרן הּוא ֲאשֶׁ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ )ג( ַויֹאמֶׁ
ָכֵבד ַוִיֹדם ַאֲהֹרן: ֵני ָכל ָהָעם אֶׁ ַעל פְּ ָקֵדש וְּ  אֶׁ

 

 רש"י 
רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על  - ותצא אש)ב( 

רבי ישמעאל אומר שתויי ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. 
 יין נכנסו למֹקדש, תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא 

 רמב"ן 
שהיה בוכה בֹקול, ואז שתֹק. או  - וידום אהרןוטעם )ג( 

 כטעם ואל תדום בת עינך )איכה ב יח(:

היכן דבר ונועדתי  - הוא אשר דבר וגו')ג(  יכנסו שתויי יין למֹקדש. משל למלך, שהיה לו בן בית וכו', כדאיתא בויֹקרא רבה:
מר לו משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שמה לבני ישראל ונֹקדש בכבודי )שמות כט מג(. אל תֹקרי בכבודי אלא במכובדי. א

ֹקבל  - וידם אהרן שיתֹקדש הבית במיודעיו של מֹקום והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך:
ועל פני כל  בבחירי: - בקרבי שכר על שתיֹקתו. ומה שכר ֹקבל, שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין:

כשהֹקב"ה עושה דין בצדיֹקים מתיירא ומתעלה ומתֹקלס, אם כן באלו, כל שכן ברשעים, וכן הוא אומר  - דהעם אכב
 )תהלים סח לו( נורא אלהים ממֹקדשיך, אל תֹקרא ממֹקדשיך אלא ממֹקודשיך:

 

 רבנאל אב
הוא שנהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא ֹקולו בבכי ובמספד כאבל אב על בנים. גם לא ֹקבל  וידום אהרןפירוש )ג( 

תנחומים ממשה כי לא נותרה בו נשמה והדבור אין בו ולכן אמר וידום אהרן שהוא מלשון דומם ושותֹק. והותרה בזה 
לב אהרן הדברים הנזכרים ואח"כ פנה אל ֹקבורת המתים וצוה אל מישאל  השאלה הח'. והנה משה רבינו דבר ראשונה על

ואל אלצפן שישאו אותם אל מחוץ למחנה לֹקברם כי עם היות שהם מתו לפני לפנים מֹקום שאסור לבא שמה שום אדם לא 
צוה משה היתה איסור הביאה אלא בהיותה ריֹקנית אבל בהיותה להוציא משם טומאה או לבדֹק הבית רשאי להכנס שם. ו

שיוציאו משם אל מחוץ למחנה להגיד שבמֹקום שהיו נשרפים חטאות הצבור והכהן גדול שם יֹקברו אותם. והנה צוה 
למישאל ואלצפן שיכנסו להיכל לשאת את המתים לפי שאהרן ובניו היו בכלל על נפשות מת לא יבא ומשה כהן הכהנים היה 

הבה היו עם המתים כמו אחים שיוציאום מחוץ למחנה כחטאת ביום ההוא ולזה צוה לאלו שהיו בני דוד אהרן ובא
הכפורים. אחר זה צוה אל האבלים אהרן ובניו שלא יפרעו ראשיהם רוצה לומר שלא יגדלו שער כאבלים שהם אסורים 

בתספורת או שלא יגלחו את ראשם מלשון ופרע את ראש האשה כמנהג האבלים על מתיהם וכן לא יֹקרעו בגדיהם כדי שלא 
ותו בעונם כאחיהם וגם על כל העדה יֹקצוף השם. ואם תאמרו שני שרי צבאות ישראל נדב ואביהוא הכמות נבל ימותו ימ

ואין איש שם על לב אל יבכו למתים כאלה ואל ינודו להם על זה אמר ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה' 
א תצאו ולא תמותו בהיותכם מערבבים שמחתו של מֹקום רוצה לומר אל נדב ואביהוא. אבל אתם מפתח אהל מועד ל

וחנוכת המזבח כי שמן משחת ה' עליכם וראוי לנהוג בו כבוד וֹקדושה. והנה צוה אחר זה יין ושכר אל תשת לפי שהיה לב 
ו יין אהרן ובניו כלב אשה מצרה על שרפת בניו ומפני אזהרת משה לא היו יכולים לבכות ולספוד כראוי ומפני זה אולי ישת

כדי לשכח צרתם כמו שאמר תנו שכר לאובד ויין למרי נפש ישתה וישכח רישו הנה מפני זה בא הדבור האלה לאהרן יין 
ושכר אל תשת אתה ובניך אתך ובאו לו בזה שתי סבות מונעות אליהם שתייתו. האחת באמרו בבואכם אל אהל מועד ואין 

כמו ויעבוד ישראל באשה. והוא נחש ינחש בו. התשחי' בחמשה ורבים בי"ת בבואכם מורה על הזמן אבל היא מֹקום בעבור 
כן. יאמר אין ראוי שתשתו יין ושכר בעבור שאתם צריכים לבא אל אהל מועד רוצה לומר להדליֹק את הנרות ולערוך את 

יהיה השלחן ולֹקטרו לעשות שאר העבודות אשר בהיכל שבהיותכם שכורים תחטאו בעבודתכם שמה ותמותו והדבר הזה 
 חֹקת עולם לכם ולדורותיכ' ר"ל שבזמן הביאה אל אהל מועד או לגשת אל המזבח אל תשתו יין ושכר. 

 

 דברהעמק 
. שלא בכה. דבכיה על המת הוא באמת מצוה כדאיתא במ"ֹק שלשה לבכי. ומי שאינו בוכה על ֹקרוביו ה"ז וידום אהרן (ג)

. הרי מגונה וכמו שהאריך הרמב"ן בהֹקדמה לס' תה"א. אבל הטעם לזה הוא אם במיתת בנים ֹקטנים ר"ל ובא לעונש
התכלית שירגיש בעונשו והחי יתן אל לבו אבל אם לא יבכה דומה להבן שאביו מייסרו והוא עומד ומצחֹק ומוסיף בזה צער 

לאביו. ואם בֹקרובים גדולים ואין בא לעונש החי מכ"מ הרי כבוד המת הוא והרי כבוד המת הוא ענין גדול שדוחה לאו 
משה אשר מיתתם הוא לתכלית כבוד ה' וישראל א"כ אין לאהרן לבכות.  דטומאת כהנים כידוע. אבל בזה הענין שהודיע

והרי זה דומה לאב שנוטל בגד בנו לדבר הכרחי ואם הבן יבכה ויצטער יהא גורם צער לאביו משא"כ אם מראה פנים 
היה במשמע  צהובות ה"ז עושה בזה נ"ר לאביו במה שהראה כי רצון אביו זהו רצונו. מיהו ראוי היה לכתוב וישמע אהרן

שפיר ששמע והבין אשר לפניו. אבל וידם משמעו אע"ג שלא בכה מכ"מ לא ֹקבל ג"כ בשמחה דברי משה כראוי לאהרן ֹקדוש 
ה'. אבל לא משום מיעוט חסידות ח"ו אלא משום שהבין שיש בזה דברים בגו בנוגע לחטא העגל. וכאשר יבואר בתשובת 

 אהרן על השעיר אשר שורף:
 
 



 2 

 
 
 

 ויקרא פרק י
דַ  ל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר:)ח( ַויְּ ֹקָוֹק אֶׁ לֹא ָתֻמתּו ֻחַקת עוָלם  ֵבר יְּ ל מוֵעד וְּ ל ֹאהֶׁ ם אֶׁ ֹבֲאכֶׁ יָך ִאָתְך בְּ תְּ ַאָתה ּוָבנֶׁ ֵשָכר ַאל ֵתשְּ )ט( ַיִין וְּ

ם: ֹדֹרֵתיכֶׁ ש ּוֵבין ַהֹחל ּוֵבין ַהָטֵמא ּוֵבין ַהָטהור: לְּ ִדיל ֵבין ַהֹקדֶׁ הורֹ  )י( ּוֲלַהבְּ ר )יא( ּולְּ ר ִדבֶׁ ָרֵאל ֵאת ָכל ַהֻחִקים ֲאשֶׁ ֵני ִיׂשְּ ת בְּ ת אֶׁ
ה: יְּ  ַיד ֹמשֶׁ ם בְּ  ֹקָוֹק ֲאֵליהֶׁ
 

 רש"י 
אין  - בבאכם אל אהל מועד יין דרך שכרותו: - יין ושכר)ט( 

לי אלא בבואם להיכל, בגשתם למזבח מנין, נאמר כאן ביאת 
אהל מועד,  אהל מועד, ונאמר בֹקידוש ידים ורגלים ביאת

מה להלן עשה גישת מזבח כביאת אהל מועד, אף כאן עשה 
כדי שתבדילו  - ולהבדיל)י(  גישת מזבח כביאת אהל מועד:

בין עבודה ֹקדושה למחוללת, הא למדת שאם עבד, עבודתו 
למד שאסור שיכור בהוראה. יכול  - ולהורת)יא(  פסולה:

מותו יהא חייב מיתה, תלמוד לומר אתה ובניך אתך ולא ת
)פסוֹק ט(, כהנים בעבודתם במיתה, ואין חכמים בהוראתם 

 במיתה:

 דברהעמק 
. באשר דאונן פסול לעבודה משום דשרוי 'יין ושכר וגו)ט( 

בצער אינו יכול להיות באהבת ה' ודביֹקות הבאה אך מתוך 
שמחה של מצוה. ומש"ה אכילת ֹקדשים לבעלים ג"כ אסור 

לאונן. ע' פרש"י יומא די"ד א' ד"ה מי לא מטריד. ואך כה"ג 
רשאי להֹקריב אונן משום שלפי ערך גדולתו אפשר להתגבר 

לפני ה' בשמחה וכך היתה מדתו של אהרן. על צערו ולעמוד 
אמנם היא עבודה ֹקשה שבמֹקדש ונצרך דבר לסייע לזה. 

והייתי אומר לשתות יין ושכר וכמו שכתוב תנו שכר לאובד 
ויין למרי נפש ישתה וישכח רישו. מש"ה הזהיר הֹקב"ה 
לאהרן ובניו באותה שעה. שהמה לא ישתמשו בעצה זו 

 ולהבדיל בין הקדש )י(  הבה:בבואם אל אוהל מועד להשיג א
. הוסיף הֹקב"ה לתת עצה אחרת לשמח הלב ולהסיח דעתו מצער. היינו ע"י יינה ש"ת המשמחת לב כדכתיב פֹקודי ה' וגו'

ישרים משמחי לב. וביומא דע"ב אי' זכה משמחתו. ומשמעות בין הֹקודש ובין החול ולא כתיב בין הֹקודש לחול ובין הטמא 
. כבר נתבאר להלן י"א מ"ז דפי' בין ובין היינו הספיֹקות הנופלים בין ֹקודש ודאי בין חול ודאי ויש לטהור כמו להלן כ' כ"ה

שנוטה ספיֹקו יותר לֹקודש ויש להיפך. וברור הספיֹקות והלכותיהם משמח הלב מאד כידוע מאמר החכם שאין שמחה 
 כהיתר הספיֹקות:
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