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י)י,  פרשתינוב ְקרִּ ימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת ַוּיַ ש ִּ נּו ָבֵהן ֵאׁש ַוּיָ ּתְ תֹו ַוּיִּ יׁש ַמְחּתָ יהּוא אִּ ְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאבִּ ְפֵני א( ַוּיִּ ה אָֹתם:ה' בּו לִּ ּוָ ר לֹא צִּ )ב(  ֵאׁש ָזָרה ֲאׁשֶ

ֵצא  ְפֵני ַוּתֵ ּלִּ ְפֵני ה' ֵאׁש מִּ ֻמתּו לִּ י חז"ל והראשונים על המקרא מצינו שיטות רבות מה היה חטאן של נדב ואביהוא, ה', ובפירושַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוּיָ

רבי ישמעאל אומר  ,רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן -ותצא אש  רש"י מביא את דברי חז"ל,וב

, לו בן בית וכו' כדאי' בויקרא רבהשתויי יין למקדש משל למלך שהיה שתויי יין נכנסו למקדש תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא יכנסו 

 עכ"ל רש"י, 

במהות חטא זה רבו הדעות בילקוט )שמיני תקנד( מסיק בשם ר' מני  וז"ל:שיטות, דיעות מדברי הילקוט הרבה ו שהולך וחושב ובכלי יקר מצינ

שהיו מחוסרי בגדים והיינו המעיל, וי"א על שלא היה להם בנים, וי"א על שלא  על שנכנסו שתויי יין, וע"י שנכנסו בלא רחיצת ידים ורגלים, וי"א

ר, נשאו נשים, וי"א על שהורו הלכה בפני משה רבן, וי"א על שהיו מהלכים ואומרים מתי ימותו ב' זקנים הללו ואני ואתה ננהיג שררה על הציבו

ע"כ לשון הכלי יקר, ומבאר שם באריכות טעם כל אחד ואחד, , נים לרעהווי"א שעון העגל שעשה אהרן גרמה להם ודרשו על זה פסוק ישלם ש

 ולפרש את כל השיטות והדיעות.

והיינו שנדב ואביהוא , 'בקרובי אקדש'הוא אשר דבר ה' אבל לכאורה הרי הדבר נשגב מבינתינו, הרי הכתוב מעיד על נדב ואביהוא שאמר משה 

, ויותר קשה הלא כל החטאים התנאים והאמוראים למצוא עליהם עוון שבגללו נענשוהיו מקרובי ה', ובעל כרחך צדיקים היו, ולמה חפשו כל 

 .שאכן מצאו הלא המה דקות שבדקות והאם הלזה נתחייבו מיתה

כשסיים את עבודתו והגיע לקחת את חליפתו, מיד לא אלא שיש להקדים ע"פ משל, לחייט אחד שפעם הזמין אצלו סוחר אחד חליפה נאה, 

בהמשך מיד החזיר לו החייט את החליפה ולקח את לו את החליפה,  ואמר לחייט 'החזר לי את כספי' וטול את החליפה, ,א חן בעיניו החליפהמצ

וגם אצלו לא התאים את המידות, ועוד דברים אשר לא מצאו חן בעיניו, הגיע סוחר אחר אשר גם הוא הזמין חליפה אצל החייט, ומדד את הבגד 

ו החייט שיחכה ויתקן את הבגד עד שימצא חן בעיניו, וכן עשה, האיש שעמד מן הצד שאלו להחייט, מתמה אני עליך, למה לסוחר אמר ל

הראשון לא הצעת בכלל לתקן את הבגד ומיד החזרת לו את כספו, ענה לו החייט ברוב שכל, תדע הסוחר הראשון מיד בטענתו הראשונה צעק 

לום, רק צריך את הכסף, וחבל על הוויכוחים והזמן ובמילא בסוף לא ישבע רצונו, על כן מיד הבנתי שאין הוא רוצה כ לי 'החזר לי את כספי', מיד

 החזרתי לו את הכסף, אבל הסוחר השני רצה לצאת עם בגד ורק היו כמה תיקונים קטנים.

כדי שהיו צדיקים גמורים, אז ובאיזה חטא נכשל, אבל בנדב ואביהוא שום מה הגיע אליו, על ונש וכן בעניינינו, בכל אדם קל מאוד לתלות את הע

הסוחר שיחפש שאצל צדיקים קדושים אלו נחשב לחטא, כמו דקות שבדקות, חטאים כן מצאו להצדיק את הדין טרחו וחפשו אחר חטא, וא

 .ובוודאי ימצא בה ועילה כדי שלא לקחת את הבגד איתואיזה סי

למקדש, הרי עדיין לא נצטוו על זה, דאומר שתויי יין נכנסו רבי ישמעאל נשאל על ידי אחד מה טעם לפי  ,כ"א אותובתשובות הרא"ש כלל י"ג 

, שמיד אחר וכו' המשל דבן מלךבאמת נצטוו כבר, והא דאי' במדרש ו הרא"ש דאין מוקדם ומאוחר בתורה וומשיב לבו מיתה, ולמה נתחיי

 לדרוש סמוכין, אבל אינו ראיה.שלא יכנסו שתויי יין, אומר הרא"ש דדרך המדרש כן הזהיר אותם שמתו 

שני הטעמים צריכים להדדי, והיינו אבל בכתב סופר מתרץ באופן אחר, דבאמת שני התנאים רבי אליעזר ורבי ישמעאל אינם חולקים, אלא 

כ היה להם כולים לדון דין בעצמם, א"שאינם צריכים לרב ורבי, וישאחר שהורו הלכה בפני משה רבם, הרי סימן הוא שהחזיקו עצמם בדרגה 

 להשיג לבד האיסור שלא יכנסו שתויי יין למקדש, ואם לא השיגו אז ראיה שעדיין צריכים להכניע עצמם למשה, ולכן נענשו.

ומביא את לימוד אצל רב, ולא להורות הלכה לעצמו ובפרט שלא בפני רבו, של הכנעה וזצוק"ל, הרחיב בענין זה רבי חיים שמואלביץ והגאון 

אלא כך מקובלני כל וכו', אמר רבי אליעזר וכו' רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן דברי הגמ' )עירובין סג.( 



 
  

 
 
 

אמר רבי לוי כל דמותיב מלה קמיה רביה אזיל לשאול בלא ולד שנאמר ויען יהושע בן נון משרת משה וכו' המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה 

הרי כל כוונתו היה שיהושע נענש , ע"כ לשון הגמ', ובאמת צריך להבין בדברי הגמ' וכתיב נון בנו יהושע בנו מבחוריו ויאמר אדוני משה כלאם

 רבו משה.לצורך כבוד 

)ח( ולזקני ישראל אר"ע נמשלו ישראל לעוף מה העוף הזה אינו פורח בלא מסביר רבי חיים על פי דברי המדרש בפרשתן )פי"א, פ"ח( אלא 

בלתי נפרד מעם ישראל, וכאילו אבר אשר מבלעדיה , ע"כ, והיינו שזקני ישראל הם חלק כנפים כך ישראל אין יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם

שע לכבוד רבו משה, הרי לא קיבל זאת במסורה ולא למד זאת מפי רבו ועשה זאת על דעת עצמו, לכן אפי' שחשב יהולא יוכל ישראל לחיות, ו

 ולכן נענש.

ומצווה עליו שמגיע אליו איש זקן , הגאון רבי מרדכי אושמינא'ער זצוק"ל, שפעם חלם בלילה חד מגדולי ליטא בשנות הת"רים על אומספר

שיתפלל היות ונגזרה עליו גזירה קשה מאוד, ורבי מרדכי לא ידע האם להאמין או לא אבל חשב בדעתו שיתפלל, והרי לא יפסיד מזאת, לאחר 

עליו  ,ולא ישאר שום רושם הכלה בתפילתו והגזירה עברה מעל ראשו, אבל כדי שיסיר מעליו נענשנית שאכן בחלום תקופה הגיע אליו האיש 

מהר"י בר לב, תמה מאוד רבי מרדכי ושאל את פי הזקן מה לי ולמהר"י בר לב שנפטר יותר משלוש  ות בספריללמוד בארבע שנים הבאולעסוק 

התקיים ד"ת לפני המהר"י בר לב ופסק לטובת אני לפייסו, ענהו הזקן שפעם אחד מאות וחמישים שנה מקודם, ומה פשעי ומה חטאתי שצריך 

אחד הצדדים, והעושר שעמד בצד השני עלתה לו חרון אפו וניגש למהר"י וסטרו על לחיו בחזקה, ובאותו ליל פרץ מגיפה בעיר והפילה חללים 

 , על כן עליך המלאכה לגמור ולתקן את העוול, ולכפר על המעשים.אותו עשירמנכדי  –מרדכי רבי  –רבים כמנין שד"י, והיות שהנך 

רואים מסיפר נורא זה, גודל הפחד והעונש למי שאינו מכניע עצמו למנהיגי וזקני הדור לדעת את הדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון, 

יפייס את המהר"י בר לב ויתקשר צריך שנכדו בעולם הזה עד כי שלש מאות וחמישים שנה לאחר המעשה עדיין לא הגיע על תיקונו ועדיין היה 

 אליו.

ר ובענין זה סיפר לי ידידי שישב בבית הגאון רבי אליהו שוויי זצוק"ל בעת שהגיע אליו הבשורה על פטירת ידידו ורעו הגאון רבי מרדכי גיפט

בוודאי יתחיל לדבר מגדלותו בתורה ובעבודה ובמעש"ט, זצוק"ל, והתחיל הגאון רבי אליהו לדבר מפרשת גדולת מרדכי, וההוא חשב בדעתו ש

ליד ירושלים,  טלזסטון התיישב בארץ ישראל ובנה את העיירהשכידוע אבל לתדהמתו סיפר לו רבי אליהו סיפור אחד על רבי מרדכי, והוא 

וירביץ שם תורה קליבלאנד  –א לפניו, וציווה לו אשר ישוב אל ביתו אשר בטעלז שישב שם שלח הסטייפעלער זצוק"ל לקרולאחר כשנתיים 

שם בדירתו, וישב שם בהרחבה ובישוב הדעת, וכמו ויראה בהיכל הישיבה, ואף שהיתה לו קשה עזיבת דירתו בארה"ק, ולאחר שהשתקע 

יו וחזר לחו"ל כדי לציית ולשמוע בקול זקני ומנהיגי הדור, לאחר שאמר שהשנתיים האלו הם ימיו הטובים שבחייו, עם כל זאת מיד ארז את חפצ

ני שסיפר זאת רבי אליהו, שאלו ידידי, הרי ְלמה מספר זאת רבינו, הרי היה בידו הרבה מצוות ומעשים טובים, אמר לו רבי אליהו, כדי ללמדך ב

 ולילך בדרך אשר ילכון וכך תדע את המעשה אשר יעשון. שהעיקר הראשון הוא להכניע את עצמו לדעת גדולי ישראל, ולבטל עצמו לפניהם

ולנסות להבין טעמיהם על מה על שלא היה להם בנים, וי"א על שלא נשאו נשים, ועוד מביא בכלי יקר הנ"ל, אחד מהדיעות שמתו נדב ואביהוא 

אלא שהיות שהיו אחרי משה ואהרן, חשבו בדעתם שאחר מות משה ואהרן יפול עליהם עול הציבור, ואם אכן לא רצו לעסוק בפריה ורביה, 

בפריה ורבי'ה, וכך יקל כ חשבו שיותר טוב שלא לעסוק ישאו אשה ויהיה להם בנים הרי לא יהיה להם פנאי לעסוק בצרכי ציבור באמונה, וע"

 מעליהם.

וכמו שמסיים הכתוב אשר לא דברים שאינם במסורה ולא כך קיבלו מרבותיהם, אלו אבל טעותם היתה, שיכול להיות שטענתם צודקת אבל 

ממקור טהור הוא, וכן לכל  לבקש חשבונות רבים, אבל אם לא כך קיבל מרבותיו ואין לו מסורה על כך צריך לדעת שלאצוה ה', שיכול האדם 

השיטות אם נעבור עליהם נראה שעיקר החטא היה שעשו חשבונות רבים ולא שאלו את פי משה ואת פי ה', ולא התבטלו ולא נכנעו תחת 

 הנהגת מנהיגי הדור.

לירד מן השמים, על כן  וכן בפרשת פרה שהשבוע אנו קורין אותה, עם ישראל בקשו חשבונות רבים, ולפי חשבונם הרי שהיה משה כבר צריך

וכפרתם היה על ידי מצוות פרה אדומה שכתוב בה, זאת חוקת התורה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה, שצריך חטאו בעגל, 

 על מעשה העגל.תבוא אמו ותקנח את צואת בנה, שיכפר ובזה שיעשה את מצוות ה' בלא שאלות בזה האדם להיות נאמן בלא שום טעם, 

( וכן לפי אחד הדיעות שמביא הכלי יקר, הרי שבאה העונש על נדב ואביהוא בגלל חטא העגל שעשה אביהם, וכמו שאמרינן בגמ' יומא )פז.

, ולכן נדב ואביהוא שהמשיכו אלא שעמד להם זכות אביהם ,םישנאמר הנותר ,שכמה בנים היו לו לאהרן שראויין לישרף כנדב ואביהוא

 אביהם ונשרפו.כות בעיקר חטא העגל, ולכן לא עמד להם זבחשבונות עצמם והיינו שהמשיכו 

זאת כל זמן שנכנעו והתבטלו וכן בספר בן יהוידע מביא שבאמת היה בידי משה הזכות להגן על נדב ואביהוא שלא ישלוט בהן האור וינצלו, אבל 

ולא היה יכול  מלפניו משא"כ לאחר שלא התבטלו ועשו חשבונות עצמם, הרי התנתקו עצמם ממקור החיות ומצינור השפע של משה רבינו,

 להגן עליהם
ציווי ה' בשלימות ולהכניע את הדעת לדעת תורה ולזקני הדור שהם חכמי התורה, וזה יביא לטהרה, שענין המקוה הוא הכנעה בתוך המים,  ונזכה לקיים את

 .ת הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל, ומה מקוה מטהר אובמהרה נזכה להיטהר במי חטאת
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