
© Mois Navon                                                                                                       www.DivreiNavon.com  1 

  ד"בס

  נדב ואביהו והאגו -אש זרה 

  נבון. מ' ר
  

   ט פרק ויקרא
 ֶּבן ֵעֶגל ְלָך ַקח ַאֲהרֹן ֶאל ַוּיֹאֶמר) ב( :ִיְׂשָרֵאל ּוְלִזְקֵני ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן מֶֹׁשה ָקָרא ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום ַוְיִהי) א(

 ַעל ַוּתֹאַכל ְיקָֹוק ִמִּלְפֵני ֵאׁש ַוֵּתֵצא) כד( ...:ְיקָֹוק ִלְפֵני ְוַהְקֵרב ְּתִמיִמם ְלעָֹלה ְוַאִיל ְלַחָּטאת ָּבָקר
  :ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו ַוָּירֹּנּו ָהָעם ָּכל ַוַּיְרא ַהֲחָלִבים ְוֶאת ָהעָֹלה ֶאת ַהִּמְזֵּבַח
   י פרק ויקרא

 ִלְפֵני ַוַּיְקִרבּו ְקטֶֹרת ָעֶליָה ַוָּיִׂשימּו ֵאׁש ֵהןָב ַוִּיְּתנּו ַמְחָּתתֹו ִאיׁש ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַאֲהרֹן ְבֵני ַוִּיְקחּו) א(
) ג: (ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוָּיֻמתּו אֹוָתם ַוּתֹאַכל ְיקָֹוק ִמִּלְפֵני ֵאׁש ַוֵּתֵצא) ב: (אָֹתם ִצָּוה לֹא ֲאֶׁשר ָזָרה ֵאׁש ְיקָֹוק
 ַוִּיּדֹם ֶאָּכֵבד ָהָעם ָכל ְּפֵני ְוַעל ֶאָּקֵדׁש ְקרַֹביִּב ֵלאמֹר ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר הּוא ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר
 ֶאת ְׂשאּו ִקְרבּו ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ּדֹד ֻעִּזיֵאל ְּבֵני ֶאְלָצָפן ְוֶאל ִמיָׁשֵאל ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְקָרא) ד: (ַאֲהרֹן
 ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ְּבֻכֳּתנָֹתם ַוִּיָּׂשֻאם ְרבּוַוִּיְק) ה: (ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּפֵני ֵמֵאת ֲאֵחיֶכם
 ִתְפרֹמּו לֹא ּוִבְגֵדיֶכם ִּתְפָרעּו ַאל ָראֵׁשיֶכם ָּבָניו ּוְלִאיָתָמר ּוְלֶאְלָעָזר ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) ו: (מֶֹׁשה
) ז: (ְיקָֹוק ָׂשַרף ֲאֶׁשר ַהְּׂשֵרָפה ֶאת ִיְבּכּו ִיְׂשָרֵאל ֵּבית לָּכ ַוֲאֵחיֶכם ִיְקצֹף ָהֵעָדה ָּכל ְוַעל ָתֻמתּו ְולֹא

   פ: מֶֹׁשה ִּכְדַבר ַוַּיֲעׂשּו ֲעֵליֶכם ְיקָֹוק ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ִּכי ָּתֻמתּו ֶּפן ֵתְצאּו לֹא מֹוֵעד אֶֹהל ּוִמֶּפַתח
 מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ְּבבֲֹאֶכם ִאָּתְך ּוָבֶניָך ַאָּתה ֵּתְׁשְּת לַא ְוֵׁשָכר ַיִין) ט( :ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) ח(

) יא( :ַהָּטהֹור ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהחֹל ּוֵבין ַהּקֶֹדׁש ֵּבין ּוֲלַהְבִּדיל) י( :ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ֻחַּקת ָתֻמתּו ְולֹא
  פ: מֶֹׁשה ְּבַיד ֲאֵליֶהם ְיקָֹוק רִּדֶּב ֲאֶׁשר ַהֻחִּקים ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ּוְלהֹורֹת

  

  ~סיבות ~ 
   א פרשה שמיני ספרא

, אהבה על אהבה להוסיף עמדו חדשה אש שראו כיון בשמחתם הם אף אהרן בני שני ויקחו) לב(
, לאהרן כבוד חלקו שלא "אהרן בני" לומר תלמוד מה ואביהוא נדב .שמחה אלא קיחה אין ויקחו

, מזה זה עצה נטלו ולא יצאו מעצמו איש "מחתתו איש", ממשה צהע נטלו לא "ואביהוא נדב"
 לומר תלמוד, ממש זרה אש יכול אומר ישמעאל רבי, אותם צוה לא אשר זרה אש' ה לפני ויקריבו
 שנאמר הכיריים מן אלא הכניסוה לא אומר עקיבא רבי, עצה בלא הכניסוה אותם צוה לא אשר

 אליעזר רבי, רבן במשה נמלכו שלא אותם צוה לא אשר מרנא למה כן אם זרה אש' ה לפני ויקריבו
  . מיתה חייב רבו בפני הלכה המורה וכל רבן משה בפני הלכה שהורו על אלא נתחייבו לא אומר

   
   א עמוד סג דף עירובין מסכת בבלי תלמוד
 ונתנו +'א ויקרא +- דרוש מאי. רבן משה בפני הלכה שהורו עד אהרן בני מתו לא: אומר אליעזר רבי
  . ההדיוט מן להביא מצוה - השמים מן יורדת שהאש פי על אף: אמרו, המזבח על אש הכהן אהרן בני

   י פרק ויקרא ם"רשב
 מחתתו איש לקחו כבר י"י מלפני האש שיצא קודם - ואביהוא נדב אהרן בני ויקחו) ג - א(

 אש בהן ונתנו, יםלאיבר קודמת שחר של קטורת שהרי, הזהב מזבח על לפנים קטורת להקטיר
 אש הכהן אהרן בני ונתנו' כת ימים שבשאר י"שאעפ, הזה ביום משה אותם צוה לא אשר זרה
 אש לירידת מצפים שהיו לפי, הדיוט של אש שיביאו משה רצה ולא ציוה לא היום, המזבח על

   השמים מן בא אש כי הכל שידעו שמים שם להתקדש כדי, זרה אש להביא היום טוב ולא, גבוה
 

   כג:ב פרשה במדבר פרשת) וילנא (רבה במדבר
 ְּבַהְקִרָבם ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַוָּיָמת") ד:ג במדבר( שנאמר מתו ההקרבה על אומר עקיבא' ר

 )א:טז ויקרא( שנאמר מתו] לתוך קודש הקדושים[ הקריבה על אומר יוסי' ר".  ְיקָֹוק ִלְפֵני ָזָרה ֵאׁש
 לא זרה אש הקריבה משום אף אומר א"ר ".ַוָּיֻמתּו ְיקָֹוק ִלְפֵני ְּבָקְרָבָתם ַאֲהרֹן ְּבֵני ְׁשֵני מֹות ַאֲחֵרי"
 קפרא בר, "זרה אש" שנאמר הדיוטות אש אלא שחר של תמיד מן ולא הערבים בין של התמיד מן

 ועל רבהההק ועל הקריבה על אהרן של בניו מתו דברים' ד בשביל אומר אלעזר ר"ב ירמיה' ר בשם
  ].מזה זה עצה נטלו ולא ['וכו זרה אש

  
   א עמוד נב דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 לו אמר, אחריהן ישראל וכל אחריהן מהלכין ואביהוא ונדב בדרך מהלכין ואהרן משה היו וכבר
 ברוך הקדוש להן אמר? הדור את ננהיג ואתה ואני הללו זקנים שני ימותו אימתי: לאביהוא נדב
   . מי את קובר מי נראהה: הוא

   א עמוד נב דף סנהדרין מסכת חיים תורת
 כעדת ואהרן משה של בגדולתן נמי שנתקנאו] קרח כעדת[ כמותן חטאו ואביהוא דנדב
  .נשרפו דלכך קרח

  
   א סימן ה פרשה) וילנא (רבה אסתר
 ל"וא הרןא את שמצוה ממה אלא מתו מה מפני יודעין אנו אין, אותם ותאכל' ה מלפני אש ותצא

  ...,היין מפני אלא מתו שלא כך מתוך יודעין אנו תשת אל ושכר יין/) 'י ויקרא /שם(
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  תורה שלימה, כשר. מ' ר
 והיה קדושה על ידם שכל אדם מתיירא "במכובדי"'  פי–ונודעתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי 

   ...מגשת אליו שלא ברשות
   ~ יום שמחה כיום בריאת העולם~

 

 לי מסכת מגילה דף י עמוד ב תלמוד בב
כתיב הכא , אותו היום היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ: ותניא

  ! ויהי ערב ויהי בקר יום אחד+ 'בראשית א+וכתיב התם , ויהי ביום השמיני
  

   א הערה ט פרק ויקרא הערות תמימה תורה
 כאלו בעיני נדמה ה"הקב אמר המשכן תהקמ שבעת ג"פ ר"בב ש"מ פ"ע הדרשה באור נראה
 ה"הקב נתאוה העולם בריית שמתחלת מפני הטעם שם ומבואר, עולמי את בראתי יום באותו
 אלמלא' ב א"ל במגילה ש"מ פ"ע יתבאר גופא וזה, המשכן י"ע בעולם וקדושתו שמו ליחד

 לפנינו' ע [דעכנו, וקרבנות ק"ביהמ בקיום היינו ומעמדות, וארץ שמים נתקיימו לא מעמדות
 דריש לכן, המשכן הקמת גמר היה למלואים השמיני שביום ולאשר, ]קרבנות פ"בר פינחס' בפ

 היתה א"שמו דבבריאת יען, וארץ שמים בריאת כיום ה"הקב של שמחתו כביכול שגדלה
 רצונו נתקיים המשכן ובהקמת, המעמדות לתכלית העולם את לברוא כביכול ומחשבתו רצונו
  : בשניהם דכתיבי ויהי המלות שווי נתן לדבר וסימן ולסמך, בזה

  

  ~יצר הרע  ~
 

  ...הרע יצר אלא רע ואין  - .טז חגיגה מסכת בבלי תלמוד
 

    ט מזמור) בובר (תהלים מדרש
 א בראשית ("מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא" אמר שמואל בשם דשמואל בריה רב
, אשה נושא אדם היה לא הרע יצר שאלמלא ללמד אלא !?ובט נקרא הרע יצר וכי .הרע יצר זה, )לא
  .מתקיים העולם היה ולא, בנים ממנה הוליד ולא

 

 שליטה = וכיבשוה = אש   =אגו= יצר הרע  •
  

o מצוה להביא מן ההדיוט: "ערובין." 
o  אש זרה 
o הדור את ננהיג ואתה ואני הללו זקנים שני ימותו אימתי|: סנהדרין?"  

  
   ב עמוד ל דף דושיןקי מסכת בבלי תלמוד

 עוסקים אתם ואם, תבלין תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי, בני: לישראל להם אמר ה"הקב כך
 אתם אין ואם, שאת תטיב אם הלא+ ד בראשית: +שנאמר, בידו נמסרים אתם אין - בתורה
  , רובץ חטאת לפתח: 'שנא, בידו נמסרים אתם - בתורה עוסקין

 
   א פרק אבות מסכת משנה
 שלום ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו הוי אומר הלל מהם קבלו ושמאי הלל) יב נהמש

  : לתורה ומקרבן הבריות את אוהב
 ודישתמש חייב קטלא יליף ודלא יסיף מוסיף ודלא שמיה אבד שמא נגד אומר היה הוא) יג משנה
  : חלף בתגא
  : אימתי עכשיו לא ואם אני מה לעצמי וכשאני לי מי לי אני אין אם אומר היה הוא) יד משנה

  
  
  

   צט רח חייםאו, שולחן ערוך
 לפני לדבר יכול הוא אם, יותר שתה ואם; יינו שיסיר עד יתפלל אל, רביעית כדי יין שתה ) א סעיף
 וצריך תועבה תפלתו התפלל אם, המלך לפני לדבר יכול אינו ואם, תפלה תפלתו התפלל אם, המלך
, שאחריה בתפלה אותה משלים, התפלה זמן עבר אם ואפילו; מעליו יינו כשיסיר ולהתפלל לחזור
 ריש מרדכי(, שכור שהוא פ"אע לברך יכול ברכות שאר אבל, תפלה כדין ש"ק ודין: הגה. שוגג כדין
  ). תפלה מהלכות ד"פ מיימוני' הגה הדר פרק
 כל, יותר שתה אם אבל, רביעית כששתה מ"וה; היין את מפיגין, שהוא כל ושינה, מיל דרך )ב סעיף
  . היין מפיגה דרך ודאי, רוכב אבל, ברגליו במהלך מ"וה; טורדתו ודרך משכרתו ששינה שכן
 נזהרין אין ולכן: הגה. יינו שיפיג בנפשו שמרגיש מה לפי ליה סגי, שתוי שהוא אחד כל) ג סעיף
 אם שכן וכל )ב"מ סימן ה"ת(; ויותר רביעית ששתה פ"אע שמתפללין, חזקין שאין, שלנו ביינות

  ). לי נראה כן(, מעט לשכרות חוששין שאין, שבידו סידור מתוך מתפללים
 


