
  
רבינו בחיי ה) א' אחרי מות שני בני אהר� בקרבת� לפני ה' וימתו (ט''ז,

 ב ללחו� את מושלכי תש פסוק במשלי (כ''ג, א')לפרשתנו מביא  בהקדמתו
בי� תבי� דהיינו כאשר תשב לאכול לח� ע� המושל, הוא בעל הסעודה.  –

�אל תשכח כי ע� מושל אתה יושב, כי בשעת הסעודה ישכח – את אשר לפני
  לפעמי� מוראו וכבודו, ויתחייב בנפשו. 

    
ר בכתוב זה, שלא ירדו� האד� אחר השרי�, יזהששלמה המל� מ �  ופירש

ואחר המנויי� בבית המל�, שלא יקרב אליו יותר מדאי פ� ינזק, לפי 
ואורה, נזק  שהמלכות נמשלת לאש הכוללת תועלת ונזק, תועלת בחומה

ואל  �למתקרב אלי' יותר מדאי כי תשרפנו, וכ� הזהירו ז''ל בזה ואמרו 
תתודע לרשות, ונקראת המלכות רשות, לפי שהרשות והיכולת בידו לעשות 
כל דבר, לפתוח לסגור להציל ולהשמיד, וע''כ אמר שלמה המל� ע''ה, כי 

ת באוכלי תשב ללחו� את מושל, דהיינו כשתרצה להתקרב אל המל� להיו
 ,שולחנו, יש ל� להתבונ� אות� שהיו לפני� כבר בזמ� שעבר שנתקרבו אליו

מה הגיע לה�, כי לא כל מגיע אל המל� מגיע לתועלת, ולא כל שסחר הרויח, 
  זהו דר� הפשוט. 

  
הכתוב הזה מדבר במלכות שמי�, שהוא אזהרה שלא יתקרב  � וע''ד השכל

ב''ה נקרא בכתוב מושל, וכ� האד� בהשגתו למעלה מ� המושג, שהרי הק
כי  �אמר דוד המל� (תהלי� כ''ב) כי לה' המלוכה ומושל בגוי�, ולכ� יאמר 

כשתתיישב להתבונ� בהשגת החכמה שהוא מזו�  �  ב ללחו� את מושלתש
בי�  � הנפש, כמו שלח� הוא מזו� הגו�, ותרצה להשיג השגת המושל יתעלה 

�ופעולותיו הנפלאי� הנראי�  דהיינו מתו� דרכיו – תבי� את אשר לפני
 �והנגלי� לחוש, כמ''ש (ש� ח') כי אראה שמי� מעשה אצבעותי�, וכפל בי
תבי� כלומר בינה אחר בינה, התבוננות אחר התבוננות, לפי שהבורא יתעלה 
איננו מושג בתחלת המחשבה, אלא אחר שיחשוב ויחזור ויחשוב, כמ''ש 

לקי�, וא� אתה בעל נפש (דברי� ד') והשבות אל לבב� כי ה' הוא הא
שכלית, יש ל� להמנע מההשגה למעלה מ� המושג, וזהו כוונת הפסוק (משלי, 
כ''ג, ב') ושמת שכי� בלע� א� בעל נפש אתה, כי הלחיי� אבר כולל המאכל 
והדבור, ודבר ידוע כי מי שאינו נמנע מזאת, וירצה להטריד מחשבתו במה 

(ז', ט''ז) ואל תתחכ� יותר למה שאינו מושג, יאבד וישומ�, כמ''ש בקהלת 
תשומ�, שכ� מצינו בבני אהר� שנענשו לפי שהשתדלו במעמד הר סיני 
להשיג למעלה מ� המושג, וחזו את האלקי�, והרסו לעלות אל ה' אחר 
שהזהיר� משה מפי הגבורה (שמות י''ט) והכהני� והע� אל יהרסו, ולפי 

אחרי  –מיתה, וזהו שכתוב שנתקרבו לפני ה' יותר מדאי, לכ� נגזרה עליה� 
  מות שני בני אהר� בקרבת� לפני ה' וימתו.  

  
דהיינו  �  ואל יבא בכל עת אל הקדש (ט''ז, ב') פרשההב ולפ''ז י''ל הפסוק

 שאע''פ שבניו מתו עי''ז הכה�,גדולתו של אהר�  בזההודיעה לנו  התורה
לא היה שבאו אל הקודש (עיי� פרש''י) ובודאי אהר� אביה� ג� בלי אזהרה 

בא אל הקודש פנימה, כדי שלא ימות כדר� שמתו בניו, אעפ''כ התורה היתה 
ואל יבא בכל עת אל הקדש, והטע� הוא דכמו שיש  � צריכה להזהיר לו

 ,כמו''כ יש תאוה בנוגע לדברי� רוחניי� ,תאוה בנוגע לדברי� גשמיי�
� כבוד , וזה לא משווכדברינו הנ''ל להשיג כל מה דאפשר ולהתגדל עד מאד

או שאר דברי� גשמיי�, אלא משו� ספוק הלב ועצ� התאוה לרוחניות, 
דכל  ,וכמו שאמר דוד המל� בתהלי� (ע''ג, כ''ח) קרבת אלקי� לי טוב

   ולא דאג על מיתתו כלל.  ,תשוקת אהר� היתה להיות קרוב להקב''ה
  

 בני אהר� מתו כיו�ש(קול ר�) מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל וכעי� זה פי' 
שרצו להשיג יותר ממה שהיו רשאי�, ועל זה צרי� להזהיר לאהר�, שאע''ג 
שהי' כה� גדול מ''מ צרי� לידע גבולו, ולא להשיג יותר ממה שרשאי. וזהו 

) � ,ויעש כאשר צוה ה' את משהל''ד) על זה שנאמר פסוק כוונת פרש''י לקמ
 שבא להגיד שבחו של אהר�, שלא הי' לובש� בגדי כהונה לגדולתו, אלא

דהיינו שעשה רק מה שהי' צרי� ולא השתדל  כמקיי� גזירת המל� עכ''ד.
מצינו כמה שרוצי�  ,וכמו''כ בנוגע ללימוד התורהלהשיג יותר ממדרגתו. 

ועוסקי� בזה דוקא, ובשביל זה אי� לומדי�  ,להתגדל מיד ולחדש חדושי�
הרבה בהזמ�, ולא זו הדר� אלא צריכי� ללמוד ויל� במדרגות, ורק במדות 

ט בבי� אד� לחבירו אי� גדר של גבול, ואדרבה במדות אלו צרי� תמיד ובפר
  להשיג יותר.  

  
ושמת שכי� בלע� א� בעל נפש אתה,  (כ''ג, ב') הפסוק במשלי ולפ''ז י''ל

להתקרב יותר להקב''ה, צרי�  ו אע''פ שיש ל� תאוה רוחניות ורוצהדהיינ
עצמו מתאות  את שיכול להמנע זוכלהמנע עצמו מזה, ומי שהוא במדריגה 

א� בחקתי  ולפ''ז י''ל הפסוק (ויקרא, כ''ו, ג')נקרא ''בעל נפש''.  רוחניות

 ,מד הרבה תורהאע''פ שאד� להיינו דעמלי� בתורה)  � (פרש''י  תלכו
עשייתו יוצא א� אבל  ,יותר טוב באופ� תוהמצואת צה לעשות ווממילא ר

�   .תשמרומצותי רק את  ,מגבולות שגבלה התורה אסור לעשות כ
  

 אב''ד ,מרגלא בפומיה של הרה''ק ר' אברה� לנדא זצ''לוי''ל עוד עפ''י 
זצ''ל  נחשב מגדולי הדור אחרי הגאו� ר' עקיבא איגר הי'שטשעכנוב, 

 על הא דאמר בר קפרא (מובא בספר מרביצי תורה מעול� החסידות)
לעמוד אילו היה נות� בה קורטוב של דבש אי� אד� יכול  � בפרשת קטורת

י כל שאר וכל מפני ריחה, ולמה אי� מערבי� בה דבש מפני שהתורה אמרה כ
, הא התורה מהו ההו''א של בר קפרא לכאורה צ''עשדבש לא תקטירו. 

שא� אחד מתחכ� לומר  ,אלא זה בא ללמדנו כתבה בהדיא שהוא אסור,
 ,אבל עשייה זו יוצאה מגבולות שגבלה התורה ,אעשה את המצוה יותר טוב

 ,או זמ� אכילת מצה ,כגו� שמאחר זמ� תפלה ,מהדיני� שקבעו החכמי� או
אי� ל� דבר שנעשה לריח הטוב יותר  ,� בר קפראשאי� לו לעשות כ�, ולזה כיו
מצוה להכריז בשחיקת סממניה הדק היטב,  מקטורת, והרי בקטורת יש

ד לעמו לא יוכל א� אחד ,קורטוב של דבשואנו יודעי� בבירור שא� ינת� בה 
מפני שהתורה אמרה  ,ש� מפני ריחה הטוב, אעפ''כ אסורי� לערב בה דבש

  לא.
  

פרש''י מה  )א' ב) אחרי מות שני בני אהר� בקרבת� לפני ה' וימתו (ט''ז,
אמר  ,ת''ל היה רבי אלעזר ב� עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא

זה  ,לו אל תאכל צונ� וכו' בא אחר ואמר לו וכו' שלא תמות כדר� שמת פלוני
�נראה  .נאמר אחרי מות שני בני אהר� עכ''דלכ�  ,זרזו יותר מ� הראשו

שנכנסו לפני� שלא כדי�, דא� מתו בשביל שבני אהר� מתו בשביל מדבריו 
זו  שהקריבו אש זרה אשר לא צוה אות� (כנראה מפשטות הפסוק) מה

�ולא למות  ,שאל יבוא בכל עת אל הקודש ,התראה שמשה הזהיר את אהר
ולא על בוא� אל  ,כנדב ואביהוא, דהלא ה�  מתו בשביל שהקריבו אש זרה

  הקודש פנימה.
  

שמבואר שיש מחלוקת תנאי� בעני� זה, ריה''ג אומר על אבל עיי� בספרא 
ר בקרבת� לפני ולא מתו על ההקרבה, רע''א כתוב אחד אומ ,הקריבה מתו

וכתוב אחד אומר ויקריבו לפני ה' אש זרה, הכריע בהקריב� אש  ,ה' וימתו
ולא מתו על הקריבה, ראב''ע אומר כדאי  ,זרה לפני ה' הוי על ההקרבה מתו

וכדאי הקריבה לעצמה עכ''ד. ודעת רש''י כא� שהביא  ,ההקרבה לעצמה
לעצמה. ולפי דכדאי הקריבה  ,הוא ראב''ע לשיטתו ,משל בש� ראב''ע

לומר לנו  ,הפסוק וימתו אחר שכבר כתוב אחרי מותסיי� ראב''ע י''ל למה 
שג� בלי סיבה אחרת שהיה לה�, ורק בשביל בקרבת� לפני ה' בלבד די 

  לחייב� מיתה.
  

איזו שייכות יש בי� מיתת בני אהר�  ,לר''ע דאמר על ההקרבה מתואבל צ''ע 
א''ר חייא  � שהוא מפרש ע''פ המדרש רבהוי''ל  לפרשה זו של עבודת יוה''כ.

�אלא  ,ולמה מזכיר מיתת� ביוה''כ ,בר אבא בא' בניס� מתו בניו של אהר
  כ� מיתת� של צדיקי� מכפרת. ,מלמד שכש� שיוה''כ מכפר

  
 אחרי מות דהנה פרשה זו נקראת שיש להעיר, ולפ''ז יש לתר� קושי' אחרת

ות שבתורה מיתת� של נדב ואביהוא, א� שמצינו הרבה פרשיעל ש� 
פרשת חיי נקבע ש� הפרשה ע''ש המיתה, כמו  שעוסקות במיתה, אכ� לא

שרה, ויחי, שהפרשיות עוסקות במיתת שרה ויעקב, אכ� ש� הפרשה לא 
שדוקא כא� הפרשה נקראת ע''ש דברינו י''ל ול נקראת ע''ש המיתה.

שכש� , וכמו שמבואר במדרש שמיתת צדיקי� מכפרתמיתת�, לרמז 
  מכפר כ� מיתת� של צדיקי� מכפרת.  שיוה''כ

  
 ר''י תורה ודעת) תי' ,ס זצ''לפעחת התורה (הרה''ג ר' שמחה הכה� שהשמ

 ,נדב ואביהוא למיתת שרה ויעקב הוא, שהחילוק בי� מיתת באופ� אחר
 שה� מתו בלי בני�, ולא הניחו שו� זכר, משא''כ במיתת שרה ויעקב.

הוא בחיי�, לכ� פרשת מיתת נדב  תענית (ה') מה זרעו בחיי� א�ומבואר ב
דכיו� שלא הניחו בני�  ,נקראת פרשת אחרי מות ,שלא הניחו בני� ,ואביהוא
  נקראת הפרשה ע''ש מיתת�. ,כמות�

  
ששקולה מיתת צדיקי� כשריפת בית גמ' בר''ה (י''ח) ה וי''ל עוד עפ''י

י החמודי צבהדמיו� של מיתת צדיקי� לשריפת בית אלקינו.  צ''עאלקינו. 
הי' מגדולי הרבני� ומפורס� במדינת ה''ג ר' צבי הירש יאיר זצ''ל ש(הר

 נו שלמה קלוגער באיסט סייד) הסביריפולי� ואח''כ רב ור''מ בישיבת רב
קדושת המקדש לא דבשריפת בית המקדש לא נחרב רק עצי� ואבני�, אבל 

  

 

אחרי 
  מות

  תשע''ו
  לפ''ק



הי' תמיד השראת השכינה במקו� הזה, ואפילו תבטלה שלא תבטל לעול�, ו
למ''ד (יבמות ט''ז) דקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא 
כתב הרמב''� (פ''ו הלכות בית הבחירה) דזהו דוקא קדושת האר#, אבל 
 ,קדושת המקדש וירושלי� לכ''ע קדשה לעול�, כמו כ� במיתת צדיקי�

שהטע�  ולפ''ז י''לאע''פ שהגו� נשר� הקדושה של הצדיק קיי� לעול�. 
הכפרה של מיתת צדיקי� לא הוי , שאחרי מות הוא לרמז תנקראהפרשה ד

  אפילו אחרי מיתת�. ,אלא הוא קיי� לעולמי עד ,רק לשעה
  

שהקשה מהו החילוק בי� מיתת מרי�  ,החת� סופרוי''ל עוד עפ''י דברי 
למיתת נדב ואביהוא, דבמיתת מרי� אמרו חז''ל (מ''ק כ''ח) דנסמכה מיתת 

אדומה מכפרת א� מיתת מרי�  ומר מה פרהמרי� לפרשת פרה אדומה ל
ובמיתת נדב ואביהוא אמרו חז''ל למה נסמכה פרשת יוה''כ למיתת  מכפרת,

בני אהר� לומר ל� מה יוה''כ מכפר א� מיתת צדיקי� מכפר, דמשמע דמיתת 
כי ותי' מרי� דומה דוקא לכפרה של פרה אדומה ולא להכפרה של יוה''כ. 

ופיא על הציבור, כשרוב עונות גור� מכפרת מק מיתת צדיקי� בעצמה
חלילה הקב''ה נוטל הרב שבה� ר''ל לכפר על הכלל, וכעי� כפרת פרה 
אדומה שהיא על הכלל ולא על כל יחיד ויחיד, אמנ� כשמספידי� וג� 

ולכ�  ע� תשובה, צועקי� עליו אז מכפר על כל יחיד בפרט כעי� כפרת יוה''כ
 ,ת� כל בית ישראל בכו את השריפהנסמכה מיתת נדב ואביהוא ליוה''כ, דה

ע''כ נתכפרו הבוכי� כל יחיד ויחיד כמו יוה''כ, א� במיתת מרי� לא 
הספידו, דבמקו� שהי' לה� להקהל לגמול חסד עמה נקהלו על מי מריבה, 

נראה מכא� יסוד ע''כ לא כיפרה אלא על הציבור מקופיא כמו פרה אדומה. 
המיתה עצמה, אלא בגמורה לא די דכדי שתהי' במיתת צדיקי� כפרה  ,גדול

  הכפרה.   הורק אז חל ,צרי� כל אחד לבכות על הסתלקות הצדיק
  

היו שנדב ואביהוא כל ימיה�  ה,וי''ל עוד עפ''י דברי התפארת שלמ
ט''ז, א') ויקרא, במחשבה קדושה למסור נפש� על קדושת הש� כמ''ש (

וכל עניניה� הי' רק  ,שהיו נכוני� ליקרב כקרב� לפני ה' ,בקרבת� לפני ה'
שאע''פ שהיו יכולי� להחיות עצמ�  ,קרבת כבוד ה', וזה הי' עוצ� צדקת�

מ''מ לא רצו לבעבור שיהי' ענינ� לטובת כל ישראל, כמו  ,אחר מיתת�
שאמרו לו  ,שמצינו אצל ר''ע (ברכות ס''א) כשמסר נפשו על קדושת הש�

� ה� ידעו בגודל כחו של א עד כא�,מהו הלשו�  צ''ע עד כא�.רבינו  תלמידיו
ע''כ  ,ולעקור כל הקמי� עליו כרגע ,ולהחיות את עצמו ,ר''ע להחיות מתי�

וזה שאמר לו רבינו עד כא�  ,תמהו למה נת� נפשו להריגה ביסורי� כאלה
כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה  ,למה לא תציל את נפש�, והוא השיב�

בבני אהר� שאע''פ שיצאה  להיות מוסר נפשו עבור כלל ישראל, וכ� הי'
כמו במת� תורה שפרחה נשמת� ואח''כ  ,היו יכולי� להשיב לה� ,נשמת�

א� ה� לא רצו בזה, וז''ש אחרי מות וגו' בקרבת� לפני ה'  ,חזרה לה�
שלכאורה צ''ע למה הזכירו הכתוב כא� הלא זה כבר מבואר למעלה.  ,וימותו

כי לא רצו להשיב נשמת�  ,שה� באמת ימותו עוד הפע� ולפי דברינו י''ל
שמטע� זה  ולפ''ז י''לוזהו ב' מיתות לבעבור יהי' כפרה לכלל ישראל. 

 לרמז שנדב ואביהוא מתו לטובת כלל ישראל ''אחרי מות''נקראת פרשה זו 
  כדי שיהי' כפרה עליה�.

  
דמיתת נדב ואביהוא דהטע�  ,ת החת� סופר הנ''ליקושי ולפ''ז יש לתר�

הוא לרמז דכמו שנדב ואביהוא היו חפצי� למות  ,יוה''כאצל פרשת  הנאמר
כמו''כ צרי� להיות העבודה של  ,על קרבת ה' ולמס''נ על קידוש שמו ית'

 ,להמשי� על ישראל שיהיו כול� מוכני� למס''נ כזה ,הכה� הגדול ביוה''כ
  ובזאת יבא אהר� אל הקודש ר''ל ע� כל ישראל בביאת משיחנו בב''א. 

  
מהו החטא  ,הקשה לפרש''י הנ''ל(פרשת החודש) דרשות ב חת� סופר) הג

של נדב ואביהוא שהקריבו קטורת יחיד, הלא באותו היו� הקריב נחשו� ג''כ 
קטורת יחיד (דהא כל נשיא הקריב קטורת יחיד כשהקריב קרבנו בחנוכת 

דהנשיאי� רצו להקריב י''ב קרבנותיה� ביחד בראש חודש  ותי' המזבח).
אלא ונאמר לו לא יקריבו כול� ביו� אחד  ,נו נמל� בשכינהניס�, ומשה רבי
, ואה''נ א� נדב ואביהוא היו שואלי� אולי הי' נאמר ג� נשיא אחד ליו�

שני קטורת בפע� אחד, וזה לא לה� כל אחד יקריב ביומו, אבל ה� הקריבו 
�ומ''מ  ,ואחד שלא כדי� ,הורשה מעול�, נמצא לפ''ז שאחד מה� הקריב כדי

וישימו עלי' על לשו� הפסוק  ,ת הרמב''�יולפ''ז תי' קושי שניה�.מתו ג� 
י דברינו ''פעדהא יותר מדויק לומר וישימו עליה� קטורת. ותי'  ,קטורת

דעיקר החטא הי' שהקריבו ביחד, נמצא דרק אחד עשה שלא כהוג�,  ,הנ''ל
.�  ולכ� לא הזכיר אלא הקטורת של אותו שעשה שלא כהוג

  
משל� (הקטורת צרי�  –קח ל� עפ''י הגמ' יומא (ג') תניא וי''ל באופ� אחר, 

הא  השפת אמת הקשה. דברי רבי יאשי'להיות משל משה ולא משל ציבור) 
בפרשת תרומה (שמות כ''ה, ו') ובפרשת ויקהל (שמות ל''ה, ח') מבואר 
שהנשיאי� התנדבו את הבשמי� לקטורת, וא''כ האי� קאמר רבי יאשי' 

דמיירי בקטורת ראשונה שהיתה משל  ותי'משל משה. היינו  ,דקח ל� סמי�
 להגמ' א� אח''כ הביאו הנשיאי�, ובזה מיושב מה דקשה דיותר הו''ל ,משה

בשמ� המשחה מקוד�. קח ל� בשמי� (שמות ל', כ''ג) דכתיב  קרא למנקט
דשמ� המשחה לא עשו אלא פע� אחת, וא''כ ע''כ דלא פליגי  ,ולהנ''ל ניחא

  האי� כתיב שהנשיאי� הביאו. ,דא� משה עשאו משלו ,בהא
  

שחלוקה קטורת זו שהביא משה משאר קטורת,  ,יש להביא ראי' לדבריו
אע''פ שלא  ,לכאורה צ''ע דבשמ� המשחה כתיב וידבר ה' אל משה לאמרש

הוכשר רק בשמ� שעשה משה לבד, ובקטורת שהוא לדורות לא כתיב לאמר. 
 ,היות בקטרת בכל יו�דמעלה עש� הי' צרי� ל המש� חכמה (כי תשא) תי'

רת וכסה ענ� הקטורת כמו דכתיב (פרשת אחרי מות) כי בענ� אראה על הכפו
אבל בקטורת שהקטיר משה בז' ימי המלואי� לא הי' מעלה עש�,  ולא ימות,

שעדיי� לא נראה הכבוד על הכפורת שבכל יו� הקימו ופרקו, ולא הי' עליו 
דרק  ,רק קדושת במה כמו שכתבו תוס' בע''ז (ל''ד) לכ� לא כתוב לאמר

ולפ''ז . שה זובפר שלא הוזכר עכשיווזה מעלה עש� הלדורות יהיו צריכי� 
ל הקטורת שנאמר בפרשת כי תשא הי' בנוגע הקטורת של הז' שהצווי ש י''ל

משא''כ הקטורת  ,משל� –ועל קטורת זו אמר הקב''ה קח ל�  ,ימי המלואי�
 �שהנשיאי� הביאו הי' הקטורת של ר''ח ניס� שהי' מעורב בה מעלה עש

  וכדברינו הנ''ל.

 

ורת הקט החילוק הפשוט בי�ש ,הנ''להחת� סופר יש ליישב קושית ולפ''ז 
ונחשו�  ,שה� הקטירו בלי רשות , הואונחשו� ב� עמינדב ,נדב ואביהוא של

שכשנחשו� שאל  דברינו הנ''ל י''ל עודול ושאר הנשיאי� הקטירו ברשות.
חלוק  ''מעלה עש�''אמר לו משה הדי� שהקטורת צרי�  ,רשות ממשה

שלא  נדב ואביהואמשא''כ  בז' ימי המלואי�,מהקטורת שמשה רבינו הביא 
ולכ� נחשב  ''מעלה עש�''שצרי� לא ידעו  ,שאלו רשות על הקטרת�

עיי� במשנה למל� (כלי המקדש פ''ב  שהקטירו קטורת אשר לא צוה אות�.
שא� אחד הביא קטורת וחיסר מעלה עש�  ,הל' ג') שהביא כמה מקורות

  חייב מיתה.   
  

ב ללחו� כי תש )ב �נאמר במשלי (כ''ג, א  וי''ל עוד עפ''י הגמ' בחולי� (ו')
פשטי' דקרא במאי כתיב, בתלמיד  –את מושל בי� תבי� את אשר לפני� 

 �היושב לפני רבו, א� יודע תלמיד ברבו, שיודע להחזיר לו טע� (תשובה) בי
ותקשה עליו) וא� לאו תבי� את אשר לפני� ושמת שכי� בלע�  ,(עיי� בדבריו

שאול עד שיתבהר (הקשב לדבריו בשתיקה) וא� בעל נפש אתה (ומתאוה ל
ל� העני� לגמרי) פרוש הימנו (מרב זה, ותמצא ל� רב גדול יותר בתורה, 

נדב ואביהוא,  הטענה עלדזה הי'  ולפ''ז י''ל. שידע להשיב על שאלותי�)
שהי' לה� רבו לשאול ולא שאלו, דבודאי א� שאלו למשה רבינו על 

קטירו ילא ש ואמר, משיב לה� כהוג� משה רבינו הקטרת� כמו נחשו�, הי'
  .   קטורת אשר לא צוה אות�

  
בגמ'  ש� משמעהקשה ש) שעפ''י דברי המהרש''א (זבחי� קט''ווי''ל עוד 

שבני אהר� לא מתו מפני איזה חטא, אלא רק כדי שיתקדש שמו של מקו� 
על יד�, הלא בעירובי� (ס''ג) אמר ר''א לא מתו בני אהר� עד שהורו הלכה 

.�אילו מתו בלא  ,הי' בכ� קידוש המקו� וכבודושלא ותי'  בפני משה רב
פרע מצדיקי� בעול� שהקב''ה מעניש בלא די�, אול� הוא נחטא, שחלילה 
דהיינו כ� מתעלה ומתקדש ומתיירא שמו, ובעבירות שביד�, הזה על מיעוט 

מדקדק כ''כ ע� הצדיקי� ומעניש אות�, אפילו על חטא בודד  א� הקב''ה
שיעניש את הרשעי� על כל מעשיה� הרעי�, וכ� אחד, על אחת כמה וכמה 

ושמת שכי�  הפסוק הנ''ל במשלי (כ''ג, ב') ולפ''ז י''לילמדו ליראה את ה'. 
לא הי' שעשו  דהיינו הטענה על נדב ואביהוא –בלע� א� בעל נפש אתה 

שלא היו הי' חטא, שקשה לומר שצדיקי� אלו חטאו, רק הטענה עליה� 
  . כחוט השערהבצדיקי� דקדק מהקב''ה ע''ז קבלו עונש�, ע''ש ש, ובעלי נפש

   
  

סנהדרי� (נ''ב) שנדב ואביהוא היו מהלכי� ואמרו אימתי ימותו שני זקני� הללו, ואני ואתה איתא ב �ות שני בני אהר� בקרבת� לפני ה' וימתו אחרי מ
 אדרבה הואשיהי' לו התנגדות מלהמנות לשררה, ויש לפרש שכדי להיות מנהיג ישראל צרי� לה� הקב''ה נראה מי קובר את מי. ננהיג את הדור, אמר 

, דהא הוצר� משה לומר לאהר� קרב לא רצה להיות כה� גדולוג� אהר�  ,מנהיג ישראל ו אצל משה רבינו שמתחילה סרב מלהיותבורח ממנה, וכמו שמצינ
ו בדברי� רש''י קחנשה קח ל� את יהושע ב� נו�'' ופאל המזבח שאהר� היה בוש וירא לגשת, וג� אצל יהושע מצינו כ� שכתוב בפ' פנחס ''ויאמר ה' אל מ

    .למנהיג ישראל די להיותאשרי� שזכית להנהיג בניו של מקו�, דמשמע שזהו הדר� הראוי כ
  

החליטו להכתיר את הרה''ק ר'  החסידי� ,זצ''לבכ''ב שבט תרמ''ח נפטר האדמו''ר ר' לייבל''ה איגר זצ''ל בעל תורת אמת. מיד אחר לוית האדמו''ר 
תורו לשאת בכתר הנשיאות אחרי התורת אמת, כי כ� קבע האדמו''ר הזק� מאיזביצא זצ''ל בחייו את מקומות כי אמרו עתה הגיע  ,צדוק הכה� מלובלי�

ולכ�  שיאות� אחרי פטירת האדמו''ר הזק�,ובסדר ישיבת� ראו החסידי� רמז ג� לסדר נ ראשונה התורת אמת ואחריו ר' צדוק,ישיבת� ליד שלחנו, ב
א� נמנה אני ברשימת דור דור ודורשיו שהראה הקב''ה לאד�  ,כ� אול� רק אחרי הפצרות רבות נענה לה� ואמר ,עתה נמנו וגמרו להכתירו א! על סרובו

שלי במהרה. והוסי! ואמר כל ימי הייתי מתפלל שהתורת  עוועאז בעזרת ה' תתבטל הרביסט ,אבל א� לאו ,הריני מוכרח לקבל עלי ,הראשו� ולמשה רבינו
   רואה אני שמ� השמי� הטילו עלי.  ,כי אינני ראוי לכ�, אול� מאחר שתפלתי לא נתקיימה ,לקבל עלי את הנשיאותבכדי שלא אצטר�  ,אמת יארי� ימי�
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