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  [יז]

ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מוֵֹעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם   )ט, כג(

  ַוֵּיָרא ְכבוֹד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם:

  נסו משה ואהרן לאוהל מועדמדוע נכ

 שהביארש"י  1עיין. מועד אהל אל ואהרן משה ויבא) כגט, (

 היה שאהרן ,יט) ,מכילתא דמילואים ,(ספרא כהנים מתורת

 ואפשר. עלי הוא ברוך הקדוש שכעס אני יודע ואמר מצטער

                                                 
ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד " )כד-ויקרא ט, כג( ים[יז] על הפסוק 1

ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוֹּתאַכל  ָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם:ם ַוּיֵ ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהעָ 

 ",ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּיֹרּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם

פירש רש"י בשם תורת כהנים (ספרא מכילתא דתורת כהנים יט) מדוע באו 

כיון שראה אהרן שקרבו כל  ,דבר אחרוז"ל " ,הל מועדמשה ואהרן לא

 ,ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ,ונעשו כל המעשים ,הקרבנות

ובשבילי לא ירדה שכינה  ,יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עלי ,ואמר

כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד  ,משה אחי ,לישראל. אמר לו למשה

  ." עכ"לוירדה שכינה לישראל ,חמיםובקשו ר ,נכנס משה עמו

 ,כיון שבגלל אהרן לא ירדה שכינה ,רי חז"ל אלובדטובא בוהנה יש לדקדק 

ולכן אמרו חז"ל שטען  .היה לאהרן לבדו להכנס ולבקש רחמים על עצמו

כי גרם  ,ולכן נכנס עמו משה לבקש רחמים ,אהרן על משה שהוא ביש אותו

מה  ,ן שבגלל אהרן לא ירדה שכינהדכיו ,אבל הוא תמוה מאוד .לו בושה

לדעת אם נכפר לאהרן או לא מנין למשה , טענה היא על משה שביש אותו

  נתכפר.

ַוְיִהי " )ל-שמות לד, כט(דהנה כתוב בפרשת כי תשא  ,אבל הביאור בזה

א ְּבֶרֶדת ֹמֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּבַיד ֹמֶׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּומֹ  ֶׁשה 

ַוַּיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֹמֶׁשה ְוִהֵּנה  ֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו:ָיַדע ִּכי ָקַרן ע

שגם אהרן היה ירא  ,הנה מפורש ," ע"כיו ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליוָקַרן עֹור ָּפנָ 

עגל לא (נשא, א) דמחמת העבירה של חטא הומבואר בספרי  ,לגשת למשה

הרבה יותר  ,שמעלתו היתה לאחר שחטאו ,היו יכולים להביט בפני משה

ספרי הוז"ל  .בשכינה טאבל לפני כן היו יכולים אפילו להבי ,גדולה מהם

שעד שלא פשטו  ,בוא וראה מה כח עבירה קשה ,שמעון בן יוחי אומר ביר"

 פני באור להביט יכלו לא העגל דאחר, מצטער היה כן גם שמשה

, עבירה של כוחה גדול וכמה ,לד, ל) (שמות פניו קרן כי משה

 הבט יכלו לא משה בפני ולסוף 'כו כאשה'  כבוד ראו שמתחילה

 ,פסקא א) ,נשא ,במדבר ,(ספרי ברכהלכרונם זבותינו ר 'כו

 ונאמר ,)לד, לד שמות( מפניו המסוה משה הסיר מועד ובאהל

 דנתכפר, להביט יכול היה הרי ,מועד אהל אל ואהרן משה ויבא

 להם נתכפר לא הרי ,שכינה ירדה לא וכאשר ,העגל אחט להם

  .2ודו"ק ,מעלתו הוקטן כרחך על ,להביט שיכולים ומה, החטא

יז)  ,ומראה כבוד ה' כאש אוכלת (שמות כד ,מה נאמר בהם ,ידיהם בעבירה

וירא  ,משפשטו ידיהם בעבירה מה נאמר בהם ,לא יראים ולא מזדעזעים

 ויראו מגשת אליו (שמות ,והנה קרן עור פניו ,אהרן וכל בני ישראל את משה

  ." ע"כל) ,לד

היה מסיר את  ,כשנכנס משה לאהל מועדש ,והנה כתוב בפרשת נשא

' ְלַדֵּבר ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת ּוְבֹבא ֹמֶׁשה ִלְפֵני ה" )שמות לד, לד(דכתיב  ,המסוה

וכיון שנכנס  ," ע"כִיְׂשָרֵאל ֵאת ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו ְוָיָצא ְוִדֶּבר ֶאל ְּבֵני

ולא ירא ואהרן היה עמו  ,והסיר המסוה ,משה ביום השמיני לאהל מועד

אבל כאשר  .ונתכפר לו חטא העגל ,הבין משה שהושוה מעלתו אליו ,בפניו

ועל כורחך  ,הבין משה שלא נתכפר לו חטא העגל ,ירדה אש מן השמים לא

אלא  ,אינו מחמת שעלתו מעלת אהרן למעלתו ,הטעם שלא ירא אהרן מפניו

  .לכן גם משה נצטער ,ולכן אינו ירא ממנו ,שמעלת משה ירדה

ולכן  ,ה האשדגם אתה גרמת שלא ירש ,שטען אהרן למשה ,וזה כונת חז"ל

וכשירדה  ,לכן נכנס משה עם אהרן לבקש רחמים ,ור פניךאיני ירא מקרן א

  הבינו שהושוה מעלת אהרן למשה.  ,אש מן השמים

מועד  לשנכנס משה עוד לפני כן לאה ,[ולפי דברי המשך חכמה צריך לומר

ולפי  ,סו משה ואהרן לאהל מועדנשהרי קושיית הספרא מדוע נכ ,עם אהרן

הדרא אם כן  ,עד נצטער משהרק כאשר היו באהל מו ,דברי המשך חכמה

אלא על כורחך שלפני כן נכנס  ,ס עמו משהנמדוע נכ ,קושיא לדוכתא

  .את העבודה בשבעת ימי המילואים]ללמדו 

שכשראה אהרן שלא ירדה  ,תמצית דבריו: מבואר בספרי 2

והטעם  .ונכנס להתפלל ,שכינהבגללי לא ירדה  ,אמר ,שכינה

ללמדו  באוהל מועדהרן עם אמשה , כי כשהיה שמשה נכנס עמו
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 [יח]

ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתוֹ ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש  )י, א(

א ִצָּוה ֹאָתם:ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה' אֵ    ׁש ָזָרה ֲאֶׁשר 

  במזבח החיצון הקטורתהקטירו את מדוע 

 המקרא 3פשט. קטרת עליה וישימו 'כו אהרן בני ויקחו) אי, (

 בתוספות כתבו וכן, החיצון במזבח הקטורת הקטירו דהם ,נראה

 דמה, היה וטעמם. שם יןועי, דרוש מאיד"ה  א, סג דף עירובין

                                                 

 אף על פי שהיה ,ודושאהרן אינו ירא מקרן ה את העבודה, וראה

הבין  ,וראה שלא ירדה שכינה בגלל חטא אהרן ,ללא המסוה שם

 ,שגם הוא חטאאלא  ,תה למעלתוושמעלת אהרן לא גדלה והוש

ולכן נכנס גם משה  ,לכן אין אהרן ירא מקרניוו ,וירדה מעלתו

  .להתפלל שתרד שכינה

  

  ]ח[י

ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו " )ויקרא י, א([יח] על הפסוק  3

א ִצָּוה  ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר 

הקטירו את הקטורת על מזבח ש ,הכתוב הואדהנה פשט  ,יש לדקדק ,"ֹאָתם

ולא  ,דכל הקרבנות דאיירי בהו קרא לפני כן איירי ממזבח החיצון ,החיצון

 ,שמע מינא שהקטירו על מזבח החיצון ,כתוב כאן שנכנסו לפנים להקטיר

 דועמאוד מ ,הוא תמוהש אלא .בעירובין (סג, א ד"נ מאי)וכן כתבו התוס' 

ורה שקטורת היא על והרי מפורש בת ,צוןהקטירו קטורת על מזבח החי

ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני " )שמות ל, לו(תיב כדכ ,מזבח הפנימי

והתוס'  ."ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכםָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל ָׁשָּמה 

 ,לכאורה משמעל ""וז ,בעירובין (שם) כתבו שהיתה זו הוראת שעה

כדאשכחנא  ,והוראת שעה היתה ,על מזבח החיצון היה ,שהקטרת שהקטירו

  ." ע"ככדאמרינן בשילהי התכלת (מנחות דף נ:) ,בקטרת של נשיאים

 .דברים סתומים עודעל פי זה  אירומ ,המשך חכמה מבאר בדרך אחרתאבל 

א וה ,"ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל ָׁשָּמה" )שם(מהו הלשון בקטורת  ,יש לדקדק דהנה

ה צורך יש ומ ,"ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל מֹוֵעד" שמקום ההקטרה הוא בוכבר כת

דבא הכתוב  ,אבל הביאור בזה .לפרש ששם הוא מקום שה' מדבר עם משה

לכן צריך  ,שהיא קדש קדשיםכיון  ,מקטיר בהיכלמדוע קטורת  ,ליתן טעם

וכיון שראו נדב ואביהו שציוה ה'  ,"ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל ָׁשָּמה"להקטיר במקום 

והרי אין נשרפין אלא  ,)א, יטרא ויק(לשרוף את פר החטאת של אהרן 

 קודש היה ששם משום ,הפנימי במזבח להקטיר שציוה

 כי בראש כתוב וכן, הקדשים קודש מעצמותה והיא, הקדשים

 ראו שהכל וכעת ,שמה לך אועד אשר במקום (שמות ל, לו) תשא

 מזבח שדין ,דעתם על עולה היה, החיצון במזבח הכבוד את

 של חטאת שקרבן שראו מפני וטעו ,הפנימי כמזבח הוא החיצון

 להיכ דין בשמיני המזבח שקדושת בדמיונם והיה, נשרף אהרן

 שרףת באש פנימה הקודש אל מדמה יובא אשר חטאת וכל ,לו יש

 ולכך, אהרן של פרו נשרף ולכך, נשרפת פנימי חטאת שכל ,)כג, ו(

שכיון שנגלה כבוד ה' לעיני  ,לפיכך סברו )ו, כגויקרא (חטאות הפנימיות 

ולכן  ,דין של היכלביום השמיני יש למזבח החיצון  ,שירדה אש משמים ,כל

כי נראה  ,הובא דמה לפניםש ציוה ה' לשרוף את חטאת אהרן שהיא כמו

 מזבחלהיה  כי ,רו את הקטורת בחוץילפי הבנתם הקט ,ולכן ,כבוד ה'

  .ד"ומיושב הכל בס ,ביום השמיני דין היכל החיצון

ְוֵאת " )ויקרא י, טז(על הפסוק דהנה  ,פי זה יתיישב עוד כמה עניניםועל 

ֵני ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ָּדֹרׁש ָּדַרׁש ֹמֶׁשה ְוִהֵּנה ֹׂשָרף ַוִּיְקֹצף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ּבְ 

פרשה א תחילת פרק תורת כהנים שמיני (ל "חז אמרו ,"ַאֲהֹרן ַהּנֹוָתִרם ֵלאֹמר

כי שעיר העם  ,שעל שעיר ראש חודש דרש למה נשרף )קא, בזבחים וב, ב

אבל  , והרי אמר להם משה שאפילו שהם אונננים יאכלו קדשים,למה ישרפו

מא לא אמר ה' אלא קדשי אמרו ש ,קדשי דורותודש שהוא בשעיר ראש ח

דהרי לא מפורש  ,אבל פשט הכתוב לא משמע כן .אונן אסור לאכולשעה, ו

  .אלא שעיר העם ,בכתוב כלל שעיר ראש חודש

והטעם ששרפוהו ולא סמכו  ,אמת נשרף שעיר העםדב ,ועל פי דרכו מפרש

הבינו שיש  ,יון שראו שפר החטאת של אהרן נשרףכ ,ה שאמר לאכולשמעל 

   .שבשרה נשרף והוא כדין חטאת הפנימית ,למזבח החיצון דין היכל

שהיו ראויים גם אלעזר  ,)פז, א(ל ביומא "ועל פי זה יתיישב הא דאמרו חז

 ,אבל לאור המבואר אתי שפיר .ולא מפורש מה הטעם ,ואיתמר למות

סברו שיש למזבח החיצון דין היכל ביום כי  ,םדהטעם ששרפו את שעיר הע

וזה ממש היה טעותן של נדב ואביהו שהקטירו  ,ה' השמיני שנראה כבוד

כי לנדב ואביהו  ,[והטעם שלא מתו כנדב ואביהו במזבח החיצון, קטורת

   .])כ, טשמיני (רבה כמבואר בויקרא  ,היה עוד חטאים שמתו בגללם

אבל מכל מקום חכמינו  ,על פי שפשט זה נראה מאוד בפשט הכתובואף 

מפרשים  )תחילת פרק בשמיני פרשה א (זכרונם לברכה בתורת כהנים 

הביאו אש נדב ואביהו מפרשים ש, וכן ששעיר שנשרף הוא של ראש חודש

[ואף על  )כבשמיני, מכילתא דמילואים (רא מקדש הקדשים כמפורש בספ

דמאי  ,שאין זה הלכה למעשה כיון ,תבופי כן לא נמנע המשך חכמה לכו

 .שאולי ימצא תנא דסובר כך] ועוד, דהוה הוה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

 ,)טז, י( החטאת שעיר על ,לכן. ונשרפו, החיצון מזבח על הקטירו

 והנה ,דרש ,נשרף העם שחטאת, קאי העם שעיר שעל, כפשוטו

 היו הם שאף ,הנותרים ניוב ואתמר אלעזר על ויקצוף ולכך שורף,

 חטאת שדין שטעו שלדעתו)]. א, פז( יומא סוף[ לשריפה ראויים

 חטאת דין חטאת הוי ,החיצון במזבח הכבוד ראו שהכל ,בשמיני

 שמפני ,ואביהוא נדב של ותיהטע זה כן אם ,ונשרף לו יש פנימי

, עונש לאותו ראויים הם גם כן ואם, החיצון במזבח הקטירו זה

 כהנים בתורת יעויין, אחר באופן פירשו רבותינו אמנםודו"ק. 

  .4)תחלת פרק ב ,פרשה אשמיני (

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:
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 ,נקטרת רק במזבח הפנימיפי שקטורת  ואף על .מזבח החיצון

 ,למזבח החיצון דין היכל היההבינו נדב ואביהו שביום השמיני 

 ,ועוד .כבוד ה' לעיני הכל שירדה אש משמים בו כיון שנראה

לכן הבינו שהוא  ,יוה ה' לשרוף חטאת החיצונה של אהרןשצ

  .שריפה תחייבהובא דמה לפנים כל חטאת שש ,כמזבח הפנימי

   


