בס"ד
בקרובי אקדש
הרב מואיז נבון
) (1נדב ואביהו
וּל ָבנָיו ְ
אַהרֹן ְ
ויקרא פרק ט )א( וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ָק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֲ
וּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) ...:כג( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה
ַתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ִלּ ְפנֵי
ֵרא ְכבוֹד יְ קֹוָק ֶאל ָכּל ָה ָעם) :כד( ו ֵ
ֵצאוּ וַיְ ָברֲכוּ ֶאת ָה ָעם ַויּ ָ
מוֹעד ַויּ ְ
אַהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
וְ ֲ
ֵיהם:
ַרא ָכּל ָה ָעם ַו ָיּרֹנּוּ וַיִּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
ֹאכל ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֶאת ָהע ָֹלה וְ ֶאת ַה ֲח ָל ִבים ַויּ ְ
יְ קֹוָק ַותּ ַ
יה ְקט ֶֹרת
ָשׂימוּ ָע ֶל ָ
ַא ִביהוּא ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ וַיִּ ְתּנוּ ָב ֵהן ֵאשׁ ַויּ ִ
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
ויקרא פרק י )א( וַיִּ ְקחוּ ְבנֵי ֲ
ָמתוּ ִל ְפנֵי
אוֹתם ַויּ ֻ
ֹאכל ָ
ַתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ִלּ ְפנֵי יְ קֹוָק ַותּ ַ
ָרה ֲא ֶשׁר לֹא ִצוָּה א ָֹתם) :ב( ו ֵ
ַק ִרבוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֵאשׁ ז ָ
ַויּ ְ
אַהרֹן הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ֵלאמֹר ִבּ ְקר ַֹבי ֶא ָקּ ֵדשׁ וְ ַעל ְפּנֵי ָכל ָה ָעם ֶא ָכּ ֵבד
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
יְ קֹוָק) :ג( ַויּ ֶ
אַהרֹן ... :פ
וַיִּ דֹּם ֲ

) (2חטא העגל
ֲשׂה
ֹאמרוּ ֵא ָליו קוּם ע ֵ
אַהרֹן ַויּ ְ
ַרא ָה ָעם ִכּי ב ֵֹשׁשׁ מ ֶֹשׁה ָל ֶר ֶדת ִמן ָה ָהר וַיִּ ָקּ ֵהל ָה ָעם ַעל ֲ
שמות לב )א( ַויּ ְ
ָד ְענוּ ֶמה ָהיָה לוֹ) :ב(
ֱלנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא י ַ
ֵלכוּ ְל ָפנֵינוּ ִכּי זֶה מ ֶֹשׁה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ָלנוּ ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר י ְ
יכם וְ ָה ִביאוּ ֵא ָלי) :ג( וַיִּ ְת ָפּ ְרקוּ
וּבנ ֵֹת ֶ
ֵיכם ְ
יכם ְבּנ ֶ
אָזנֵי נְ ֵשׁ ֶ
ָהב ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
אַהרֹן ָפּ ְרקוּ נִ ְז ֵמי ַהזּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֲ
ַויּ ֶ
ֲשׂהוּ
ָצר אֹתוֹ ַבּ ֶח ֶרט ַו ַיּע ֵ
ָדם ַויּ ַ
אַהרֹן) :ד( וַיִּ ַקּח ִמיּ ָ
ָביאוּ ֶאל ֲ
ֵיהם ַויּ ִ
אָזנ ֶ
ָהב ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
ָכּל ָה ָעם ֶאת נִ ְז ֵמי ַהזּ ָ
אַהרֹן וַיִּ ֶבן ִמ ְז ֵבּ ַח ְל ָפנָיו
ַרא ֲ
ֱלוּך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ה( ַויּ ְ
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה ַויּ ְ
ֵשׁב ָה ָעם ֶל ֱאכֹל
ַשׁ ִכּימוּ ִמ ָמּ ֳח ָרת ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת ַויּ ִַגּשׁוּ ְשׁ ָל ִמים ַויּ ֶ
ֹאמר ַחג ַליקֹוָק ָמ ָחר) :ו( ַויּ ְ
אַהרֹן ַויּ ַ
וַיִּ ְק ָרא ֲ
ָקמוּ ְל ַצ ֵחק :פ
וְ ָשׁתוֹ ַויּ ֻ
יחה ִלּי וְ יִ ַחר
יתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא) :י( וְ ַע ָתּה ַהנִּ ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ָר ִא ִ
) ...ט( ַויּ ֶ
אוֹת ָך ְלגוֹי גָּדוֹל:
ֱשׂה ְ
ַא ַכ ֵלּם וְ ֶאע ֶ
אַפּי ָב ֶהם ו ֲ
ִ
ֹאמר ָל ֶהם
ֵאָספוּ ֵא ָליו ָכּל ְבּנֵי ֵלוִ י) :כז( ַויּ ֶ
ֹאמר ִמי ַליקֹוָק ֵא ָלי ַויּ ְ
) ...כו( ַו ַיּ ֲעמֹד מ ֶֹשׁה ְבּ ַשׁ ַער ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ֶ
אָמר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׂימוּ ִאישׁ ַח ְרבּוֹ ַעל יְ ֵרכוֹ ִע ְברוּ וָשׁוּבוּ ִמ ַשּׁ ַער ָל ַשׁ ַער ַבּ ַמּ ֲחנֶה וְ ִה ְרגוּ ִאישׁ
כֹּה ַ
אָחיו וְ ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ וְ ִאישׁ ֶאת ְקרֹבוֹ) :כח( ַו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי ֵלוִ י ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה וַיִּ פֹּל ִמן ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא
ֶאת ִ
אַל ֵפי ִאישׁ:
ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת ְ
רמב"ן שמות פרק לב פסוק כז
שימו איש חרבו על ירכו  ... -אין אלו חייבין מיתה מן הדין ,אבל היא מצוה שנאמרה
למשה מפי הגבורה ולא כתבה ,כי כאשר נחם השם הנכבד על הרעה צוה אותו "כיון שאין
אתה רוצה שאכלה אותם תהרוג אתה את עובדיו בסייף" ...

) (3עץ הדעת טו"ר
בראשית ב
ָרע לֹא
וּמ ֵעץ ַה ַדּ ַעת טוֹב ו ָ
ֹאכל) :יז( ֵ
אָדם ֵלאמֹר ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּן אָכֹל תּ ֵ
)טז( וַיְ ַצו יְ קֹוָק ֱאל ִֹהים ַעל ָה ָ
ֹאכל ִמ ֶמּנּוּ ִכּי ְבּיוֹם ֲא ָכ ְל ָך ִמ ֶמּנּוּ מוֹת ָתּמוּת:
ת ַ
~ סיבת העונש ~

) (3עץ הדעת טו"ר
בראשית פרק ג
ַתּ ַקּח ִמ ִפּ ְריוֹ
ֶח ָמד ָה ֵעץ ְל ַה ְשׂ ִכּיל ו ִ
ַתּ ֶרא ָה ִא ָשּׁה ִכּי טוֹב ָה ֵעץ ְל ַמ ֲא ָכל וְ ִכי ַת ֲאוָה הוּא ָל ֵעינַיִ ם וְ נ ְ
)ו( ו ֵ
ֹאכל:
ישׁהּ ִע ָמּהּ ַויּ ַ
ַתּ ֵתּן גַּם ְל ִא ָ
ֹאכל ו ִ
ַותּ ַ
ר' סולוביצ'יק ,עבודה שבלב ,עמ' 61
מה שהביא לנפילת האדם הוא ההעדפה שנתן לחושני ,למענג ולמשביע הרצון ,על פני
האמת ,הן במישור האינטלקטואלי והן במישור האתי.

) (2חטא העגל
ֲב ִדים לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
את ָ
הוֹצ ִ
יך ֲא ֶשׁר ֵ
שמות פרק כ )ב( אָנ ִֹכי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת
ַא ֶשׁר ָבּ ֶ
ֲשׂה ְל ָך ֶפ ֶסל וְ ָכל ְתּמוּנָה ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל ו ֲ
ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָפּנָי) :ג( לֹא ַתע ֶ
יך ֵאל ַקנָּא פּ ֵֹקד
אָרץ) :ד( לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָל ֶהם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם ִכּי אָנ ִֹכי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַא ֶשׁר ַבּ ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ָל ֶ
וֲ
וֹתי :ס
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצ ָ
ֹה ַבי ְ
עֲוֹן אָבֹת ַעל ָבּנִ ים ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעל ִר ֵבּ ִעים ְלשֹׂנְ אָי) :ה( וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים ְלא ֲ
רמב"ן שמות פרק לב פסוק כז
)כז( וטעם כה אמר י"י אלהי ישראל  -בעבור שחשבו עובדי העגל לזבוח לאלהי ישראל ,והנה מדת
הדין פוגעת בהן בעבור שקצצו בנטיעות ]תורה תמימה ,קהלת פרק ה הערה )לה(  -הקיצוץ
בנטיעות  -כנוי להריסה ביסודי הדת[.
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ספר הכוזרי מאמר א אות צז
וחטאתם היה בציור אשר נאסר עליהם ושיחסו ענין אלהי אל מה שעשו בידם ורצונם מבלי מצות
האלהים ... .היה מרי לקצת מצותיו כי הוא יתברך הזהיר מן הצורות ,והם עשו צורה ,והיה להם
להמתין ,שלא יקבעו לעצמם דבר שיקבילוהו וימשכו אחריו ומזבח וקרבנות.
שמות לב
יך
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
יתם ָעשׂוּ ָל ֶהם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ וַיִּ ְז ְבּחוּ לוֹ ַויּ ְ
)ח( ָסרוּ ַמ ֵהר ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה ַעם ְק ֵשׁה
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ָר ִא ִ
ֱלוּך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ט( ַויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
אוֹת ָך ְלגוֹי גָּדוֹל:
ֱשׂה ְ
ַא ַכ ֵלּם וְ ֶאע ֶ
אַפּי ָב ֶהם ו ֲ
יחה ִלּי וְ יִ ַחר ִ
ע ֶֹרף הוּא) :י( וְ ַע ָתּה ַהנִּ ָ
אבן עזרא  -הפירוש הקצר שמות פרק לב
)ט( וטעם עם קשה עורף  -שלא ישמע מה שיצווה .משל לאדם הולך ,ואם אדם יקראנו לא
ישיב ערפו:

) (1נדב ואביהו
אבן עזרא ויקרא י:א  -וטעם "אשר לא צוה אותם" שמדעתם עשו:...,
אור החיים ויקרא י:א  -אש זרה אשר לא צוה .פירוש ומה היא זרותה ,שלא צוה ה' אותה.
ספרא שמיני פרשה א )לב( ויקחו שני בני אהרן אף הם בשמחתם כיון שראו אש חדשה
עמדו להוסיף אהבה על אהבה.... ,
~ דוגמה למופת ~

) (1נדב ואביהו
רשב"ם ויקרא פרק י פסוק א
בקרובי אקדש  -בכהנים גדולים הקרובים אלי לשרתני אני רוצה להתקדש...
ר' מ .כשר ,תורה שלימה
ונודעתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי – פי' "במכובדי" והיה קדושה על ידם שכל אדם מתיירא
מגשת אליו שלא ברשות ...

) (2חטא העגל
שמות פרק יט
ֻלּה ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל
יתם ִלי ְסג ָ
יתי וִ ְהיִ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ְבּ ִר ִ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי ְ
)ה( וְ ַע ָתּה ִאם ָשׁ ַ
ֹהנִ ים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אַתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲ
אָרץ) :ו( וְ ֶ
ָה ֶ
ֵיהם ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ קֹוָק) :ח( ַו ַיּעֲנוּ
ָשׂם ִל ְפנ ֶ
)ז( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַיִּ ְק ָרא ְל ִז ְקנֵי ָה ָעם ַויּ ֶ
ָשׁב מ ֶֹשׁה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל יְ קֹוָק:
ֲשׂה ַויּ ֶ
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
ַח ָדּו ַויּ ְ
ָכל ָה ָעם י ְ
יתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא) :י( וְ ַע ָתּה
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ָר ִא ִ
שמות לב) ...ט( ַויּ ֶ
אוֹת ָך ְלגוֹי גָּדוֹל) :יא( וַיְ ַחל מ ֶֹשׁה ֶאת ְפּנֵי יְ קֹוָק ֱאל ָֹהיו
ֱשׂה ְ
ַא ַכ ֵלּם וְ ֶאע ֶ
אַפּי ָב ֶהם ו ֲ
יחה ִלּי וְ יִ ַחר ִ
ַהנִּ ָ
ָקה) :יב( ָל ָמּה
וּביָד ֲחז ָ
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּכ ַֹח גָּדוֹל ְ
הוֹצ ָ
אַפּ ָך ְבּ ַע ֶמּ ָך ֲא ֶשׁר ֵ
ֶח ֶרה ְ
ֹאמר ָל ָמה יְ קֹוָק י ֱ
ַויּ ֶ
אַפּ ָך
וּל ַכלּ ָֹתם ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה שׁוּב ֵמ ֲחרוֹן ֶ
הוֹציאָם ַל ֲהרֹג א ָֹתם ֶבּ ָה ִרים ְ
ֹאמרוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמֹר ְבּ ָר ָעה ִ
י ְ
ָחם ַעל ָה ָר ָעה ְל ַע ֶמּ ָך:
וְ ִהנּ ֵ
רמב"ן שמות פרק לב פסוק כז  ... -כאשר נחם השם הנכבד על הרעה צוה אותו "כיון
שאין אתה רוצה שאכלה אותם תהרוג אתה את עובדיו בסייף" ...

) (3עץ הדעת טו"ר
ֹאמר יְ קֹוָק ֱאל ִֹהים ֵהן
בראשית ג )ה( ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע ) ...כב( ַויּ ֶ
ָרע :...
אַחד ִמ ֶמּנּוּ ָל ַד ַעת טוֹב ו ָ
אָדם ָהיָה ְכּ ַ
ָה ָ
בראשית רבה כא:ה אמר ר' עקיבה" :שנתן לו המקום לפניו שני דרכים ,דרך החיים ,ודרך המות ,ובירר
לו דרך אחרת ]ז.א" .המוות"["...
לקח במעגלים
) (1אדם וחוה – כל בני אנוש לומדים
) (2יהודים – כל האומות לומדים
) (3נדב ואביהו – כל היהודים לומדים
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