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  ד"בס
  אקדשבקרובי 

   נבוןואיז מהרב
 
   נדב ואביהו)1(

 מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) כג( ...:ִיְׂשָרֵאל ּוְלִזְקֵני ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן מֶֹׁשה ָקָרא ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום ַוְיִהי) א( ט פרק ויקרא
 ִמִּלְפֵני ֵאׁש ַוֵּתֵצא) כד( :ָהָעם ָּכל ֶאל קָֹוקיְ  ְכבֹוד ַוֵּיָרא ָהָעם ֶאת ַוְיָבֲרכּו ַוֵּיְצאּו מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ְוַאֲהרֹן
   :ְּפֵניֶהם ַעל ַוִּיְּפלּו ַוָּירֹּנּו ָהָעם ָּכל ַוַּיְרא ַהֲחָלִבים ְוֶאת ָהעָֹלה ֶאת ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַוּתֹאַכל ְיקָֹוק

 ְקטֶֹרת ָעֶליהָ  ַוָּיִׂשימּו ֵאׁש ָבֵהן ְּתנּוַוּיִ  ַמְחָּתתֹו ִאיׁש ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַאֲהרֹן ְבֵני ַוִּיְקחּו) א( י פרק ויקרא
 ִלְפֵני ַוָּיֻמתּו אֹוָתם ַוּתֹאַכל ְיקָֹוק ִמִּלְפֵני ֵאׁש ַוֵּתֵצא) ב: (אָֹתם ִצָּוה לֹא ֲאֶׁשר ָזָרה ֵאׁש ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוַּיְקִרבּו
 ֶאָּכֵבד ָהָעם ָכל ְּפֵני ְוַעל ֶאָּקֵדׁש ִּבְקרַֹבי ֵלאמֹר ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר הּוא ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) ג: (ְיקָֹוק
   פ... : ַאֲהרֹן ַוִּיּדֹם

  
   חטא העגל)2(

 ֲעֵׂשה קּום ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ַאֲהרֹן ַעל ָהָעם ַוִּיָּקֵהל ָהָהר ִמן ָלֶרֶדת מֶֹׁשה בֵֹׁשׁש ִּכי ָהָעם ַוַּיְרא) א( לב שמות
) ב: (לֹו ָהָיה ֶמה ָיַדְענּו לֹא ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעָלנּו ֲאֶׁשר ָהִאיׁש מֶֹׁשה ֶזה ִּכי ְלָפֵנינּו כּוֵילְ  ֲאֶׁשר ֱאלִֹהים ָלנּו

 ַוִּיְתָּפְרקּו) ג: (ֵאָלי ְוָהִביאּו ּוְבנֵֹתיֶכם ְּבֵניֶכם ְנֵׁשיֶכם ְּבָאְזֵני ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ִנְזֵמי ָּפְרקּו ַאֲהרֹן ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר
 ַוַּיֲעֵׂשהּו ַּבֶחֶרט אֹתֹו ַוָּיַצר ִמָּיָדם ַוִּיַּקח) ד: (ַאֲהרֹן ֶאל ַוָּיִביאּו ְּבָאְזֵניֶהם ֲאֶׁשר ַהָּזָהב ִנְזֵמי ֶאת ָעםהָ  ָּכל
 ְלָפָניו ֵּבחַ ִמזְ  ַוִּיֶבן ַאֲהרֹן ַוַּיְרא) ה: (ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלּוךָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱאלֶֹהיךָ  ֵאֶּלה ַוּיֹאְמרּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל

 ֶלֱאכֹל ָהָעם ַוֵּיֶׁשב ְׁשָלִמים ַוַּיִּגׁשּו עֹלֹת ַוַּיֲעלּו ִמָּמֳחָרת ַוַּיְׁשִּכימּו) ו: (ָמָחר ַליקָֹוק ַחג ַוּיֹאַמר ַאֲהרֹן ַוִּיְקָרא
 פ: ְלַצֵחק ַוָּיֻקמּו ְוָׁשתֹו
 ְוִיַחר ִּלי ַהִּניָחה ְוַעָּתה) י( :הּוא עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם ִהֵּנהוְ  ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ָרִאיִתי מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ט(... 
   :ָּגדֹול ְלגֹוי אֹוְתךָ  ְוֶאֱעֶׂשה ַוֲאַכֵּלם ָבֶהם ַאִּפי
 ָלֶהם ַוּיֹאֶמר) כז( :ֵלִוי ְּבֵני ָּכל ֵאָליו ַוֵּיָאְספּו ֵאָלי ַליקָֹוק ִמי ַוּיֹאֶמר ַהַּמֲחֶנה ְּבַׁשַער מֶֹׁשה ַוַּיֲעמֹד) כו(... 
 ִאיׁש ְוִהְרגּו ַּבַּמֲחֶנה ָלַׁשַער ִמַּׁשַער ָוׁשּובּו ִעְברּו ְיֵרכֹו ַעל ַחְרּבֹו ִאיׁש ִׂשימּו ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ָאַמר ּכֹה
 ַההּוא ַּבּיֹום ָהָעם ִמן ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ִּכְדַבר ֵלִוי ְבֵני ַוַּיֲעׂשּו) כח( :ְקרֹבֹו ֶאת ְוִאיׁש ֵרֵעהּו ֶאת ְוִאיׁש ָאִחיו ֶאת

  :ִאיׁש ַאְלֵפי ִּכְׁשלֶֹׁשת
   כז פסוק לב פרק שמות ן"רמב
 שנאמרה מצוה היא אבל, הדין מן מיתה חייבין אלו אין...  - ירכו על חרבו איש שימו
 שאין כיון" אותו צוה הרעה על הנכבד השם נחם כאשר כי, כתבה ולא הגבורה מפי למשה
  " ...בסייף עובדיו את אתה תהרוג אותם שאכלה רוצה אתה

 
  ר" עץ הדעת טו)3(

   ב בראשית
 לֹא ָוָרע טֹוב ַהַּדַעת ּוֵמֵעץ) יז: (ּתֹאֵכל ָאכֹל ַהָּגן ֵעץ ִמּכֹל ֵלאמֹר ָהָאָדם ַעל ֱאלִֹהים ְיקָֹוק ַוְיַצו) טז(

  :ָּתמּות מֹות ִמֶּמּנּו ֲאָכְלךָ  ְּביֹום ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאַכל
  

  ~העונש  תסיב~ 
  ר" עץ הדעת טו)3(

   ג פרק בראשית
 ִמִּפְריֹו ַוִּתַּקח ְלַהְׂשִּכיל ָהֵעץ ְוֶנְחָמד ָלֵעיַנִים הּוא ַתֲאָוה ְוִכי ְלַמֲאָכל ָהֵעץ טֹוב ִּכי ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶרא) ו(

  :ַוּיֹאַכל ִעָּמּה ְלִאיָׁשּה ַּגם ַוִּתֵּתן ַוּתֹאַכל
  61 'עמ, שבלב עבודה, יק'סולוביצ' ר

 פני על, הרצון ולמשביע למענג, לחושני שנתן ההעדפה הוא האדם לנפילת שהביא מה
 .האתי במישור והן האינטלקטואלי במישור הן, האמת

  
   חטא העגל)2(

 ְלךָ  ִיְהֶיה לֹא ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאֶׁשר ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ָאנִֹכי) ב( כ פרק שמות
 ִמָּתַחת ָּבָאֶרץ ַוֲאֶׁשר ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְּתמּוָנה ְוָכל ֶפֶסל ְלךָ  ַתֲעֶׂשה לֹא) ג( :ָּפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים
 ּפֵֹקד ַקָּנא ֵאל ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ָאנִֹכי ִּכי ָתָעְבֵדם ְולֹא ָלֶהם ִתְׁשַּתֲחֶוה לֹא) ד: (ָלָאֶרץ ִמַּתַחת ַּבַּמִים ַוֲאֶׁשר
 ס: ִמְצֹוָתי ּוְלׁשְֹמֵרי ְלאֲֹהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ְועֶֹׂשה) ה: (ְלׂשְֹנָאי ִרֵּבִעים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ַעל ָּבִנים לעַ  ָאבֹת ֲעֹון
  

   כז פסוק לב פרק שמות ן"רמב
 מדת והנה, ישראל לאלהי לזבוח העגל עובדי שחשבו בעבור - ישראל אלהי י"י אמר כה וטעם )כז(

 הקיצוץ -) לה( הערה ה פרק קהלת ,תמימה תורה[ בנטיעות שקצצו בעבור בהן פוגעת הדין
  . ]הדת ביסודי להריסה כנוי - בנטיעות
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   צז אות א מאמר הכוזרי ספר
 מצות מבלי ורצונם בידם שעשו מה אל אלהי ענין ושיחסו עליהם נאסר אשר בציור היה וחטאתם
 להם והיה, צורה עשו והם, הצורות מן הזהיר יתברך הוא כי מצותיו לקצת מרי היה... . האלהים
  . וקרבנות ומזבח אחריו וימשכו שיקבילוהו דבר לעצמם יקבעו שלא, להמתין

  
   לב שמות

 ֱאלֶֹהיךָ  ֵאֶּלה ַוּיֹאְמרּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל ָלֶהם ָעׂשּו ִצִּויִתם ֲאֶׁשר ַהֶּדֶרְך  ִמן ַמֵהר ָסרּו) ח(
 ְקֵׁשה ַעם ְוִהֵּנה ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ָרִאיִתי מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ט( :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלּוךָ  ֲאֶׁשר ְׂשָרֵאליִ 

  :ָּגדֹול ְלגֹוי אֹוְתךָ  ְוֶאֱעֶׂשה ַוֲאַכֵּלם ָבֶהם ַאִּפי ְוִיַחר ִּלי ַהִּניָחה ְוַעָּתה) י: (הּוא עֶֹרף
   לב פרק מותש הקצר הפירוש - עזרא אבן
 לא יקראנו אדם ואם, הולך לאדם משל. שיצווה מה ישמע שלא - עורף קשה עם וטעם) ט(

  :ערפו ישיב
  
   נדב ואביהו)1(

  :...,עשו שמדעתם "אותם צוה לא אשר" וטעם - א:י ויקרא עזרא אבן
   .אותה' ה צוה שלא, זרותה היא ומה פירוש. צוה לא אשר זרה אש - א:י ויקרא החיים אור

 
 חדשה אש שראו כיון בשמחתם הם אף אהרן בני שני ויקחו) לב( א פרשה שמיני ספרא
  . ..., אהבה על אהבה להוסיף עמדו

 
  ~  למופתדוגמה ~

   נדב ואביהו)1( 
   א פסוק י פרק ויקרא ם"רשב

 ...להתקדש רוצה אני לשרתני אלי הקרובים גדולים בכהנים -  אקדש בקרובי
 
  ימהתורה של, כשר. מ' ר

והיה קדושה על ידם שכל אדם מתיירא " במכובדי"'  פי–ונודעתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי 
  ...שלא ברשות מגשת אליו 

  
   חטא העגל)2(

   יט פרק שמות
 ָּכל ִלי ִּכי םָהַעִּמי ִמָּכל ְסֻגָּלה ִלי ִוְהִייֶתם ְּבִריִתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ְּבקִֹלי ִּתְׁשְמעּו ָׁשמֹועַ  ִאם ְוַעָּתה) ה(

  :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ְּתַדֵּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ָקדֹוׁש ְוגֹוי ּכֲֹהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ִּתְהיּו ְוַאֶּתם) ו( :ָהָאֶרץ
 ַוַּיֲענּו) ח( :ְיקָֹוק ּוִצָּוה ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ִלְפֵניֶהם ַוָּיֶׂשם ָהָעם ְלִזְקֵני ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) ז(

  :ְיקָֹוק ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי ֶאת מֶֹׁשה ַוָּיֶׁשב ַנֲעֶׂשה ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ּכֹל ַוּיֹאְמרּו ַיְחָּדו ָהָעם ָכל
  

 הְוַעָּת ) י( :הּוא עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם ְוִהֵּנה ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ָרִאיִתי מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ט(... לב שמות
 ֱאלָֹהיו ְיקָֹוק ְּפֵני ֶאת מֶֹׁשה ַוְיַחל) יא( :ָּגדֹול ְלגֹוי אֹוְתךָ  ְוֶאֱעֶׂשה ַוֲאַכֵּלם ָבֶהם ַאִּפי ְוִיַחר ִּלי ַהִּניָחה
 ָלָּמה )יב( :ֲחָזָקה ּוְבָיד ָּגדֹול ְּבכֹחַ  ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאָת  ֲאֶׁשר ְּבַעֶּמךָ  ַאְּפךָ  ֶיֱחֶרה ְיקָֹוק ָלָמה ַוּיֹאֶמר
 ַאֶּפךָ  ֵמֲחרֹון ׁשּוב ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל ּוְלַכּלָֹתם ֶּבָהִרים אָֹתם ַלֲהרֹג הֹוִציָאם ְּבָרָעה ֵלאמֹר ִמְצַרִים יֹאְמרּו
  :ְלַעֶּמךָ  ָהָרָעה ַעל ְוִהָּנֵחם

 כיון" אותו צוה הרעה על הנכבד השם נחם כאשר ... -  כז פסוק לב פרק שמות ן"רמב
  " ...בסייף עובדיו את אתה תהרוג אותם שאכלה וצהר אתה שאין

 
  ר" עץ הדעת טו)3(

 ֵהן ֱאלִֹהים ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) כב(...  ורע טוב יודעי כאלוקים והייתם עיניכם ונפקחו) ה( ג בראשית
  :... ָוָרע טֹוב ָלַדַעת ִמֶּמּנּו ְּכַאַחד ָהָיה ָהָאָדם
 ובירר, המות ודרך, החיים דרך, דרכים שני לפניו המקום לו שנתן: "עקיבה' ר אמר ה:כא רבה בראשית

 "]..." המוות. "א.ז [אחרת דרך לו
  

  במעגלים לקח 
   כל בני אנוש לומדים–אדם וחוה  )1(
  כל האומות לומדים–יהודים  )2(
  כל היהודים לומדים–נדב ואביהו  )3(

  


