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 ויקרא פרק ט
ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל  ֹק: )ז( ַוי א ֲאֵליֶכם ְכבוד ְיֹקוָּ ֹק ַתֲעׂשו ְוֵירָּ ה ְיֹקוָּ ר ֲאֶשר ִצוָּ בָּ ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶזה ַהדָּ ן ְֹקַרב ֶאל ַהִמְזֵבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת )ו( ַוי ַאֲהרֹּ

ם  עָּ ְרַבן הָּ ם ַוֲעֵׂשה ֶאת ֹקָּ עָּ ֶתָך ְוַכֵפר ַבַעְדָך וְבַעד הָּ אְתָך ְוֶאת עֹּלָּ ן ֶאל ַהִמְזֵבַח ַחטָּ ֹק: )ח( ַוִיְֹקַרב ַאֲהרֹּ ה ְיֹקוָּ ם ַכֲאֶשר ִצוָּ ְוַכֵפר ַבֲעדָּ
את ֲאֶשר לו:  ַוִיְשַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחטָּ

 

 רש"י 
שהיה אהרן בוש וירא לגשת. אמר לו  - קרב אל המזבח)ז( 

עגל בן  - את חטאתך משה למה אתה בוש, לכך נבחרת:
שעיר עזים ועגל וכבש.  - קרבן העם איל: - ואת עלתך בֹקר:

 כל מֹקום שנאמר עגל, בן שנה הוא, ומכאן אתה למד:

 רמב"ן 
 קרב אל המזבח, ויקרב אהרן אל המזבח וישחט וטעםח( -)ז
על דעתי בדרך הפשט, יאמר ֹקרב אל צפון המזבח ועשה  -

שם החטאת והעולה, כי הם שחיטתן בצפון, ואמר משה כן 
 אבל בת"כ )שמיני מלואים בדרך ֹקצרה שכבר ידע אהרן זה:

 ח( נתעוררו רבותינו בזה, ומשלו משל למה הדבר דומה, 
למלך בשר ודם שנשא אשה והיתה מתביישת מלפניו, נכנסה אצלה אחותה, אמרה לה, אחותי למה נכנסת לדבר זה לא 

שתשמשי את המלך, הגיסי דעתך ובואי שמשי את המלך. כך אמר לו משה לאהרן, אהרן אחי למה נבחרת להיות כהן גדול 
רת לפני המֹקום, הגס דעתך ובוא ועבוד עבודתך. ויש אומרים, היה אהרן רואה את המזבח כתבנית שור והיה לא שתש

מתירא ממנו, נכנס משה אצלו אמר לו אהרן אחי לא תירא ממה שאתה מתירא, הגס דעתך ובא ֹקרב אליו, לכך אמר ֹקרב 
אהרן ֹקדוש ה' ואין בנפשו חטא זולתי מעשה העגל,  וטעם דבר זה, כי בעבור שהיה אל המזבח. ויֹקרב אל המזבח, בזריזות:

היה החטא ההוא ֹקבוע לו במחשבתו, כענין שנאמר )תהלים נא ה( וחטאתי נגדי תמיד, והיה נדמה לו כאילו צורת העגל שם 
מעכב בכפרותיו, ולכך אמר לו הגס דעתך, שלא יהיה שפל רוח כל כך שכבר רצה אלהים את מעשיו. ואחרים מפרשים שהיה 
השטן מראה לו כן, כמו שאמרו שם, אהרן אחי אף על פי שנתרצה המֹקום לכפר עונותיך צריך אתה ליתן לתוך פיו של שטן 

 שמא ישטינך בביאתך למֹקדש וכו' בתורת כהנים )שמיני מלואים ג(:
 

 ויקרא פרק ט
ְרֵכם ַוֵיֶרד ֵמֲעׂשֹּת  ם ַוְיבָּ עָּ יו ֶאל הָּ דָּ ן ֶאת ידו יָּ א ַאֲהרֹּ )כב( ַוִישָּ

ֹּא מֶֹּשה ְוַאֲהרֹּן ֶאל אֹּ  ִמים: )כג( ַויָּב ה ְוַהְשלָּ עֹּלָּ את ְוהָּ ֶהל ַהַחטָּ
ם:  עָּ ל הָּ ֹק ֶאל כָּ א ְכבוד ְיֹקוָּ ם ַוֵירָּ עָּ ֲרכו ֶאת הָּ מוֵעד ַוֵיְצאו ַוְיבָּ

ה ְוֶאת  עֹּלָּ ֹּאַכל ַעל ַהִמְזֵבַח ֶאת הָּ ֹק ַות )כד( ַוֵתֵצא ֵאש ִמִלְפֵני ְיֹקוָּ
ּנו ַוִיְפלו ַעל ְפֵניֶהם: רֹּ ם ַויָּ עָּ ל הָּ ִבים ַוַיְרא כָּ  ַהֲחלָּ

 רש"י 
מעל  - וירד ברכת כהנים יברכך, יאר, ישא: - ויברכםכב( )

למה נכנסו, מצאתי  - ויבא משה ואהרן וגו')כג(  המזבח:
בפרשת מלואים בברייתא הנוספת על תורת כהנים שלנו 

למה נכנס משה עם אהרן, ללמדו על מעשה הֹקטרת. או לא 
נכנס אלא לדבר אחר, הריני דן ירידה וביאה טעונות ברכה, 

 רידה מעין עבודה, אף ביאה מעין עבודה, הא למדת מה י
למה נכנס משה עם אהרן, ללמדו על מעשה הֹקטרת. דבר אחר כיון שראה אהרן שֹקרבו כל הֹקרבנות ונעשו כל המעשים ולא 

ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואמר יודע אני שכעס הֹקדוש ברוך הוא עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו 
ויצאו ויברכו  משה אחי כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד נכנס משה עמו ובֹקשו רחמים וירדה שכינה לישראל: למשה

אמרו ויהי נועם ה' אלהינו עלינו )תהלים צ יז(, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לפי שכל שבעת ימי  - את העם
לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה משה  המלואים, שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרֹקו בכל יום,

רבינו, כל הטורח שטרחנו, שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עון העגל. לכך אמר להם זה הדבר אשר צוה ה' תעשו 
שהמֹקום וירא אליכם כבוד ה' )פסוֹק ו(, אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שע"י ֹקרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו 

 כתרגומו: - וירנו)כד(  בחר בו:
 

 בראשית פרק ב
ד ְלַמְרֶאה  ל ֵעץ ֶנְחמָּ ה כָּ מָּ ֲאדָּ ֹק ֱאֹלִהים ִמן הָּ )ט( ַוַיְצַמח ְיֹקוָּ

ן  ל ְוֵעץ ַהַחִיים ְבתוְך ַהגָּ ע: ְוטוב ְלַמֲאכָּ רָּ  ְוֵעץ ַהַדַעת טוב וָּ

 רמב"ן 
והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ואשתו המשגל לתאוה, 

אבל בעת ההולדה יתחברו ויולידו, ולכן היו האיברים כלם 
 הידים ולא יתבוששו בהם. והנה אחרי אכלו בעיניהם כפנים ו

מן העץ היתה בידו הבחירה, וברצונו להרע או להטיב בין לו בין לאחרים, וזו מדה אלהית מצד אחד, ורעה לאדם בהיות לו 
ואפשר שנתכוון הכתוב לענין הזה כשאמר אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בֹקשו חשבונות רבים  בה יצר ותאוה:

(. "היושר" שיאחוז דרך אחת ישרה, "והבֹקשה בחשבונות רבים" שיבֹקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו. )ֹקהלת ז כט
וכאשר צוהו הֹקדוש ברוך הוא על העץ שלא יאכל ממנו לא הודיעו כי בו המדה הזאת, רֹק אמר לו סתם "ומפרי העץ אשר 

הנחש. והכתוב שאמר ומעץ הדעת טוב ורע לא  בתוך הגן", כלומר הידוע באמצעותו לא תאכל ממנו, והוא מאמר האשה אל
 תאכל ממנו )להלן פסוֹק יז(, הזכירו הכתוב אלינו בשמו:

 
 בראשית פרק ב

ִביו ְוֶאת ִאמו וְ  ב ִאיש ֶאת אָּ ֹּא )כד( ַעל ֵכן ַיֲעזָּ ם ְוִאְשתו ְול דָּ אָּ ד: )כה( ַוִיְהיו ְשֵניֶהם ֲערוִמים הָּ ר ֶאחָּ ׂשָּ יו ְלבָּ ַבֹק ְבִאְשתו ְוהָּ דָּ
שו:  ִיְתבֹּשָּ

 
 בראשית פרק ג פסוק י

ֵבא: ֵאחָּ ִכי וָּ נֹּ א ִכי ֵעירֹּם אָּ ִאירָּ ן וָּ ַמְעִתי ַבגָּ ֹּאֶמר ֶאת ֹקְֹּלָך שָּ  ַוי
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