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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" שמיניפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  בני אהרןמיתת 

בפרשת שמיני מבואר כל ענין מיתתם של נדב ואביהוא בני אהרן 
בהקריבם לפני השם אש זרה אשר לא צוה אותם, וזה היה חטא 

מפני גם תו שמברי חז"ל מבואר שהקריבו קטורת יחיד מדעתם, אכן בד
עיין וועוד טעמים, ונכנסו שתויי יין למקדש, שהורו הלכה בפני רבם, 

  כל הטעמים בזה. האריך לבאר שב "מכתב מאליהו ח

והנה מה שהקריבו את הקטורת היה מפני שחשבו שכך צורך השעה 
 וביאלהביא קטורת זו בהקמת המשכן, וכפי שמצינו בנשיאים שה

אחת  כף(במדבר ז) כמו שכתוב  תםבחנוכת המזבח קטורת יחיד מדע
לא מצינו קטורת ליחיד ולא על  :י"ופירש רש ,עשרה זהב מלאה קטורת

חטאת הביאו גם , מזבח החיצון אלא זו בלבד והוראת שעה הייתה
חטא ואינה  אה עלב, שהרי חטאת נדבה, מה שלא מצינו בשום מקום
 אבל הם  ,חולין בעזרה וזהבנדבה באה בנדבה, ומי שמביא חטאת 

הביאו חטאת נדבה, בהוראת שעה, שהבינו ברוח קדשם שצריכים 
בינו להביא קרבנות אלו בחנוכת המזבח, ובאמת אחר כך גם משה ר

  . ם את הקרבנותשמע כן מפי הגבורה וקיבל מה

חג  שהששלמה המלך ע ,ומצינו דבר דומה לזה בחנוכת בית המקדש
מלפני יום כיפור עד שמיני עצרת, ובכל לכל ישראל ארבעה עשר יום, 

ועשו  זבחי שלמים גם ביום כיפור,, ואכלו אותם הימים הקריבו קרבנות
כן בהוראת שעה על פי רוח קדשו של שלמה המלך, וכפי שמבואר 

  שלמדו בקל וחומר מהנשיאים, ששמחת חנוכת  )ק ט, א"מו(בגמרא 
  . כיפוראת איסור האכילה ביום  בית המקדש דוחה

גבוהה חשבו כי צורך השעה הוא במדרגתם הוכך גם נדב ואביהוא 
 בחנוכתכמו שמצינו הוראת שעה קטורת זו בהקמת המשכן, להקטיר 

   ).עירובין סג, א 'עיין תוסהמשכן אצל הנשיאים (

ו שאחר חשבו שכמ .מחתתו כתב "ויקחו בני אהרן אישוהספורנו 
התמיד, אשר בו תשרה שכינה, כאמרו עולת תמיד לדורותיכם פתח 

א הקטרת, כך היה ותב ,, אשר אועד לכם שמהשםהל מועד לפני הוא
אל כל העם ועל  שםרת חדשה עתה על הגלות כבוד הוראוי להקטיר קט

אם היה ראוי גם "כי וסיים וכתב שם . "ירידת האש ולכן הקריבוהו
  . "לעשות כך אם היו מצווים בזה, חטאו לעשותו עתה

, םמשה רבשהורו הלכה בפני מפני ו הוא והנה אחד מהטעמים שמת
שעשו כן מעצמם ולא שאלו את משה רבינו, כי אפילו אם מה היינו 

רבם, שזהו חיסרון בכבוד להורות בעצמם בפני ההלכה נכונה, אין להם 
  . 'אש זרה'הרב, ומפני זה כבר נקרא שהקריבו 

  שעדיין י אף על פ, שתויי יין למקדשועוד טעם שמתו מפני שנכנסו 
לא נאמרה האזהרה לשתויי יין, ורק לאחר מיתתם הזהיר הקב"ה 

   ם עצמבלאהרן יין ושכר אל תשת וגו', מכל מקום היה להם להבין 
, וכפי שאמרו (עירובין סד, א) למקדש שתויי ייןראוי להיכנס שלא 

שיכור אל יתפלל, והיינו מסברא, שאין ראוי להתפלל במצב של שכרות, 
  שנכנסו למקדש שתויי יין נתחייבו מיתה. מאחר ו

  בצדיקיםין ד

ה כל החטאים המוזכרים בנדב ואביהוא הם חטאים שנענשו והנ
שנזכר בלשון וכפי דל מדרגתם, בדקדוק כחוט השערה לפי גועליהם 
היו הם שבזה  שמבארים הכמדומ"וימותו לפני השם", ו )י, ב(הפסוק 

, 'לפני השם'בבחינת מדרגה גבוהה של יראת שמים ודבקות בהקב"ה, ב
  ועשו הכל לשם שמים מתוך מדרגתם הגבוהה. 

אמר לאהרן "הוא אשר דיבר השם לאמר בקרובי רבינו ומשה 
שמה לבני ישראל ונקדש  ונועדתיהיכן דיבר? "", ופירש רש"י אקדש

בכבודי, אל תקרי בכבודי אלא במכובַדי. אמר לו משה לאהרן, אהרן 

אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי 
  . "או בך, עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך

והענין בזה כמו שהביא  ,יהואמיתת נדב ואבבהמשכן נתקדש והיינו ש
רש"י להלן שנאמר "נורא אלוקים ממקדשיך" ודרשו חז"ל אל תקרי 
ממקדשיך אלא ממקודשיך, כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא 

כי כשרואים דין בצדיקים זה מעורר  מתעלה ומתקלס (זבחים קטו, ב),
, להוסיף יראת שמים, שרואים שמידת הדין פוגעת אפילו בצדיקים

כמובן  ,דק מאד, נענשים עליו במידת הדיןחטא  להם איזהאם יש ש
שצדיקים נענשים בעולם הזה, במקום גיהינום, כדי שייכנסו מיד לגן 

     שיש עונש אפילו על חטאים דקים  ,את חומר הדיןעדן, אבל רואים 
עד מחכה  לאהקב"ה גם לחזור בתשובה,  יכוליםשכל כך, ואף על פי 

ם כחוט הומדקדק עמ , אלא עושה דין בצדיקיםבתשובה שיחזרו
  השערה, ודבר זה גורם למתבונן להוסיף יראת שמים. 

וזהו מה שאמרו כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא מתעלה 
עוד הם  'ומתעלה ומתקלס'יראת שמים, היינו  'מתיירא'ומתקלס, 

יירא אין הכוונה לדרגה הפשוטה של שגם מתומסתבר  .דרגות גבוהות
מדרגה שזוהי יראת העונש, שכבר כתב הרמב"ם (הלכות תשובה י, א) 

שמבינים רק יראת העונש, אבל אנשים  לנשים ולעמי הארץהשייכת 
גם יראת הרוממות, שהיא מדרגה שיהיה להם בעלי מדרגה צריכים 

מסתבר המדבר, דור דעה, הקרובה לאהבת השם, וכשמדברים על דור 
  ליראת הרוממות, ולא רק ליראת העונש. היא הכוונה ש

שיחזרו דין בצדיקים הוא כמו עונש, אבל אין זה עונש כדי הואמנם 
בתשובה, אלא מצד המדרגה שלהם, הקב"ה מדקדק עם הצדיקים 

כדי לטהר ולקדש אותם, כמו שכתוב (תהלים קמה, כ) כחוט השערה 
צדיקים על היש שמירה מיוחדת היינו ש, "השם את כל אוהביושומר "

 הדק דק מןפגם אפילו  ,הם שום פגםבלהעמידם על טהרתם, שלא יהיה 
איזה חטא כחוט השערה, מיד מענישים אותם , ואם יש שלא יהיה

   .בעולם הזה, כדי שיישארו טהורים ונקיים

  בכבודיונקדש 

גבוהה, תעלו כל כלל ישראל למדרגה יותר ננדב ואביהוא  ובמיתת
נוספו להם מדרגות של על ידי זה שראו את הדין בצדיקים, ומפני 

  , ובזה נתקדש הבית. 'מתיירא מתעלה ומתקלס'

היו כלל ישראל כבר  ,כן ביציאת מצריםעל פי שכבר קודם לאף 
עשרת במדרגה גבוהה של אמונה, על ידי שראו את כל המופתים ו

המכות , היינו שכל תכלית "וידעתם כי אני השם"כמו שכתוב המכות, 
מצרים מיד, ה מ"ומטעם זה לא הוציאם הקבוק האמונה, זיהיה לח

באמונה, ומלבד  והמכות ויתחזקכל המכות, כדי שיראו את אלא אחרי 
 שמוזכר כפי  ות על היםרבה מכמצרים היו עוד הבעשרת המכות 

היה סוף  , וכן בקריעת ים, וכל זה היה להביא לחיזוק האמונהבהגדה
ועם כל שכתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו",  כמו חיזוק האמונהעוד 

  המדרגות האלו עדיין לא היו ראויים שיתקדש הבית. 

כמו , ביהואתת נדב ואילפני מכבר במשכן שהרי השכינה שרתה  עוד,ו
משה רבינו וכפי שאמר להם , וגו' וירא כבוד השם אל העםשכתוב 

זה הדבר אשר צוה השם תעשו וירא אליכם כבוד בתחילת הפרשה 
"י רש רשופי א משה ואהרן אל אוהל מועדויבווכתוב אחר כך  ,השם"

למה נכנס משה עם אהרן? ללמדו על מעשה הקטורת וכו' דבר אחר 
ש רחמים שתשרה שכינה בישראל, ואז ירדה השכינה ונראה כבוד לבק

היו צריכים גם אלא ואף על פי כן זה לא הספיק,  ,השם אל העם
, וזה היה רק במיתת נדב תוספת קדושהעוד היינו  שיתקדש הבית

  , ובזה נתקדש הבית. הוסיפו יראת שמיםשאז ואביהוא, 

  

 בס"ד
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"יודע הייתי שיתקדש הבית מה שאמר משה לאהרן יש להבין והנה 
במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו אני רואה שהם 

 ?אהרןמו גדולים יותר ממשההיו וכי באמת הם גדולים ממני וממך", 
ב נדאלא שכי אמנם משה ואהרן היו גדולים יותר, לבאר ונראה 

 , שזכו שנתקדש המשכן על ידםבפרט הזהיותר היו גדולים ואביהוא 
זה  'שיתקדש הבית'ומשה ואהרן לא זכו לזה, כלומר תוספת הקדושה 

רק על ידי נדב ואביהוא, והם פעלו במיתתם תוספת קדושה שמשה  היה
ואהרן לא פעלו בחייהם, ובזה היו גדולים יותר, שהשפיעו במיתתם 

  ם שהביאה לידי כך שיתקדש הבית. תוספת יראת שמי

  קדושהמביאה ליראה 

, וזה היה על יראת שמיםהיו צריכים כי כדי שיתקדש הבית מבואר 
  . המזה להוסיף ירא ו, ונתעורראו דין בצדיקיםידי שר

התחלת הקדושה היא על ידי יראה, וכן כתוב (תהלים קיא, י) 
ם יראה, קוד כהתורה צרי"ראשית חכמה יראת השם", היינו שאפילו 

  . לכל הפחות יראת העונש, ויתכן אפילו יראת הרוממות

קודם שיתחיל ובנפש החיים (ד, ז) כתב שראוי לאדם להכין עצמו 
טהר יולה שםש בטהרת הלב ביראת ה"ללמוד להתחשב מעט עם קונו ית

וכן באמצע הלימוד הרשות נתונה להאדם , ונותיו בהרהורי תשובהומע
ש שקיבל עליו קודם "יכבה מלבו יראתו ית להפסיק זמן מועט טרם

  . שםהתחלת הלימוד להתבונן מחדש עוד מעט ביראת ה

היינו שצריך יראה והרהורי תשובה בשביל הצלחת התורה, וכבר 
אמרו (אבות ג, יז) אם אין יראה אין חכמה, ואמרו בזוהר (מובא 
בנפה"ח א, ג, בהג"ה) אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא, 

  חסר בשלמות התורה. היינו שתורה בלי יראת שמים 

  צוותיךבמקדשנו 

רים בתפילה יש עוד דברים המוסיפים קדושה, כגון מה שאנו מזכיו
  . קדשנו במצוותיךוכן מבקשים וקידשתנו במצוותיך, 

עצם  , שהתקדשנו כבר על ידי פירושו קידשתנו בלשון עברוהנה 
 שנעשה בר חיובא,  ,מקדש את האדםעצמו הציווי מצוות, כי הציווי ב

  'קדשנו'לבקש  גםיותר, ומוסיפים  קדושהוא מצווה ועושה ומי ש
  . ם המצוות בפועלהתקדש עוד על ידי קיושנזכה ל

   רי זה תלוי באדם עצמו, ה ,צריך ביאור מה היא הבקשהאמנם 
  , ובידו לקיים את המצוות. בחירה שהוא בעל

צד עושים את כידרגות רבות בקיום המצוות, כי הנה יש לבאר ויש 
אדם עושה לפעמים  ,המצוהכשמקיימים את ומה הכוונה המצוה, 

מצוה בלי כוונה ובלי מחשבה, רק מתוך ההרגל, מצות אנשים מלומדה, 
הוא סתם זורק מילים מפיו, ואינו חושב  ,כגון כשמברך לפני האכילה

  . כלל למי הוא מדבר, ומה הוא מדבר, ולמה הוא מדבר

כי  סידיםח בשם ספרה' סימן המשנה ברורה מדברי הזכרנו וכבר 
על המילים שהוא מוציא ואינו חושב  ,אדם שמברך סתם בלי כוונה

     ל"רח זה חרה אף השם בעמודבר ועל , מפיו, זה דבר חמור מאד
דברי ה הרביש בו גם  ,ספר הלכהשהוא ברורה מלבד  המשנה כידוע[

  . ]דבריותוך בבלעים המו, שמים מוסר ויראת 

ה "להקב מברך צריך להרגיש את חיוב ההודאהאדם שם כי כשוכתב 
להרגיש את יך רצ, וכן בברכת המצוות האוכל ליהנות ממנושנתן לו 

על מה שהוא ולהרגיש חיוב הודאה , חשיבות המצוה, ולשמוח בקיומה
   לקיים את המצוה.שיכול מצווה ועושה, וגם על מה 

כך צריך להיות, מדרגות שלא פשוט לקיים אותם, אבל  ו הןאלאמנם 
  . בזה למה אני הולך לברך, ומה הכוונהברכה עם מחשבה, 

  דרכיך דעהובכל 

צריכים להיות  ,, שגם כל המעשים שאדם עושהמצינומזאת רה ייתו
בכל דרכיך דעהו,  )משלי ג, ו( לשם שמים, כמו שכתוב עם מחשבה

  . וכל מעשיך יהיו לשם שמים )ב, יב(ואמרו בפרקי אבות 

  כי אדם שכל מעשיו לשם שמים )ג, ג(ם כתב בהלכות דעות "והרמב
 היינו כיון שבאותו הזמן הרי היה ועבודת השם, היא גם השינה שלו 

לדבר דברים בטלים, והוא אינו עושה כן אלא אלא יכול שלא לישון, 
יהיה לו כוח לעבודת השם, כדי שבמחשבה לשם שמים,  הולך לישון

  שזוהי כוונתו הרי הוא עובד השם בשינתו. ומאחר 

הוא עושה חשבון  אבלוד, באותו הזמן היה יכול ללמש מי אפילוו
 החפץ שידוע מכפי ושאם ילמד עכשיו לא יהיה לו כוח ללמוד מחר, 

כדי שילכו לישון  בישיבה לילהשעות השהיה מכבה את האור בחיים 
והיה אומר כי עצת היצר היא שילכו לישון מאוחר, ואז למחרת  בזמן,

יקומו בשעה מאוחרת, ויפסידו זמן קריאת שמע ממה נפשך, או ש
  . וקדם ויהיו עייפים כל היוםתפילה, או שיקומו מו

מפסיק מלימודו והולך לישון, נחשב לו אדם ובאופן כזה גם מה ש
  כעבודת השם, כיון שהשינה שלו היא לצורך התורה. 

  והשינה נחשבת לו כעבודת השם, כי יכול להיות שאדם ישן נמצא 
סתם מפני שהוא עייף ומוכרח  אינו ישןוזה לשם שמים, ב אם כוונתו

יהיה לו כוח לעבודת בשביל ש ,וןזוהי המצוה לישש לישון, אלא מפני
, העבודשלו היא שינה האז גם חושב על זה, ומתכוון לזה, כשאדם השם, 

   !ואל תעשהבשב  –והוא עובד השם בשינתו 

וכוונתו שכן מי שאוכל לשם שמים, שהוא עושה פעולה עם הגוף, כל 
וצריך סעודה הלא מפני שהגיע זמן מפני שהוא רעב ורוצה לאכול, ולא 

כדי שיהיה לו כוח לעבודת  ,, אלא מפני שזוהי המצוה לאכוללאכול
  תו. הוא עובד השם באכילהרי  ,כוונתוכך אם השם, 

זוהי כוונת האכילה ממילא לא מחפשים שיהא האוכל טעים וכאשר 
   כמו נצרך ליישוב הדעת לשם שמים, אלא רק כפי הומתוק לחיך, 

הנאות העולם אין ראוי שיהיו לו ו"ישרים סוף פרק א'  תכתב המסילש
ו נחת רוח ויישוב הדעת למען יוכל לאלא לעזר וסיוע בלבד לשיהיה 

   ."לבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו לפנות

צורך עבודת השם, זה כבר  ,ליישוב הדעת ולשמחהשנצרך לאדם ומה 
אחד מצרכי השמחה היא כי  )ח"מצוה תפ(בספר החינוך כמו שכתוב 

, וביום טוב יש מצוה מיוחדת לשמוח בשמחה הזאת שהיא מצרכי הגוף
שאדם שמח ומרגיש טוב בשעה והענין בזה כי , הגוף בכל השנה כולה

הוא טרוד הוא יכול לשמוח יותר בעבודת השם, ואם חסר לו שמחה 
  וגם בעבודת השם אינו שמח כראוי. ו נצבובע

אדם עושה מצוות, עד כמה היש הרבה דרגות בקיום ים כל פנעל 
ובזה יש לפרש מה . מדהובשלמות, ולא מצות אנשים מלאותם 

לעשות את שיהיה לנו כוח שהיא תפילה  ,שמבקשים 'קדשנו במצוותיך'
המצוה בשלמות, לא כמצות אנשים מלומדה, אלא עם כוונה לשם 

   שיש בזה. שמים, מתוך אהבה ויראה וכל הדרגות

  אליו יתברךלהתקרב 

כבר הזכרתי מה  ,לזה היא על ידי קביעות לימוד המוסרהעצה ו
 ק הראשון של המסילת ישרים בביאורשיודע את הפרמי כי ששמעתי 

חושב על זה תמיד, ואינו מסיח דעתו אם הוא ו, כלל חובת האדם בעולמ
זהירות של עוד הרבה דרגות  שיאמנם  ,מזה, מובטח לו שיהיה צדיק

המעשים  שכל הזההיסוד  אבל בפרק הראשון כתוב, זריזות וכו'
 , ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל והמחשבות יהיו לשם שמים

  . אליו יתברך להתקרבמעשה שיעשה אם קטן ואם גדול אלא 

להגיע וה "בצריכה להיות כל השאיפה של האדם, להתקרב להקוזו 
לאהבת השם, לקבל שיש עוד עצה וכבר הזכרנו בעבר לאהבת השם, 

שהתורה מקדשת את האדם, וככל ה הקדושה, רולימוד התוהיא על ידי 
קרבת המשפיע הדבר  זה לדברי תורה,שקוע ומרותק יותר  םשאד

   !לסייעתא דשמיאשנזכה  יהי רצון ,ותר מהכליאלוקים 
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