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 ו'התשע 'באדר                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                             חטא נדב ואביהו 

     (יונתן גרוסמן והרב חנוך וקסמן של הרב ים)על פי שיעורשמיני פרשת ל

   
 : ויקרא ט' א .1

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני 
 ישראל". 

 שמות כ"ד א:  .2
ואהרן, נדב ואביהו )בני "ואל משה אמר עלה אל ה' אתה 

 אהרן( ושבעים מזקני ישראל"
 ב: -א י'ויקרא  .3

ְתנּו ָבֵהן ֵאׁש  יׁש ַמְחָתתֹו ַויִּ יהּוא אִּ ְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאבִּ "ַויִּ
ְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא  יבּו לִּ ימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַיְקרִּ ַוָישִּ

ָּוה ֹאָתם ְפֵני ַוֵתֵצא ֵאׁש  .צִּ ְפֵני ה' ַותֹאַכל אֹוָתם ַוָיֻמתּו לִּ לִּ מִּ
 " ה'
 י', ב:  -ויקרא ט', כד  .4

"ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת 
 החלבים... 

 ותצא אש מלפני ה' ותאכל אתם וימתו לפני ה'" 
, רש"י לויקרא י' ב, ומקור דבריו בתורת כהנים .5

 שמיני, לב ובבלי, עירובין דף ס"ג ע"א: 
"ר' אליעזר אומר: לא מתו בני אהרן אלא על ידי שהורו 
הלכה בפני משה רבן )כלומר שהחליטו מעצמם שהדין 
 מחייב להקטיר קטורת, למרות שמשה לא ציווה על כך(; 

  ר' ישמעאל אומר: שתויי יין נכנסו למקדש"
 ד: -ויקרא ט', ג .6

דבר לאמר: קחו שעיר עזים לחטאת, "ואל בני ישראל ת
ועגל וכבש בני שנה תמימים לעלה, ושור ואיל לשלמים 

כי היום ה' נראה לזבח לפני ה', ומנחה בלולה בשמן, 
 "אליכם

 ויקרא ט' ו:  .7
וירא אליכם "ויאמר משה: זה הדבר אשר צוה ה' תעשו, 

 " כבוד ה'
 יז: -שמות כ"ד י .8

להים ויאכלו -האלהי ישראל... ויחזו את -"ויראו את א
וישתו... ומראה כבוד ה' כאש אכלת בראש ההר לעיני 

 בני ישראל"
 

 הרמב"ן לשמות כ"ה א:  .9
"וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני 
שוכן עליו בנסתר, וכמו שנאמר שם: 'וישכן כבוד ה' על 

להינו את כבודו ואת -הר סיני', וכתיב: 'הן הראנו ה' א
וב במשכן: 'וכבוד ה' מלא את המשכן'... גדלו', כן כת

והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר 
סיני. ובבא משה, היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר 
סיני, וכמו שאמר במתן תורה: 'מן השמים השמיעך את 
קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה', כך 

מעל הכפרת  במשכן כתיב: 'וישמע את הקול מדבר אליו
 מבין שני הכרובים וידבר אליו' " 

 שמות כ"ד ה: .10
"וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולת, ויזבחו זבחים 

 שלמים לה' פרים"
 יקרא ט' יח:ו .11

 "וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם"
 ויקרא כ"ג יט: .12

 "ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים"
 יא: -שמות כ"ד א .13

עלה אל ה' אתה ואהרן, נדב ואביהו "ואל משה אמר: 
ושבעים מזקני ישראל... ויעל משה ואהרן ונדב ואביהו 

להי ישראל... ואל -ושבעים מזקני ישראל, ויראו את א
 להים"-אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את הא

 שמות כ"ד יז:  .14
"ומראה כבוד ה' כאש אכלת בראש ההר לעיני בני 

 ישראל" 
 ויקרא ט', כד: .15
 ירא כל העם, וירנו ויפלו על פניהם""ו
 ויקרא י' ג:  .16

ְקֹרַבי  ֶבר ה' ֵלאֹמר, בִּ "ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן: הּוא ֲאֶׁשר דִּ
ֹדם ַאֲהֹרן"  ֶאָקֵדׁש ְוַעל ְפֵני ָכל ָהָעם ֶאָכֵבד. ַויִּ

 הרב יונתן גרוסמן  .17
נדב ואביהו באו לעבוד את ה' במשכן בתפיסה 

לכהנים מעמד מיוחד, ואל לא לאדם  אליטיסטית הנותנת
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הפשוט לנסות ולהתקרב יתר על המידה לה'. הקב"ה 
מבקש להשרות את שכינתו באופן אחר. על פני כל העם 

 .אכבד -גדולים כקטנים, כהנים כישראלים  -
 מה:-שמות כ"ט מב .18

ְפֵני ה יד ְלֹדֹרֵתיֶכם, ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לִּ י ...'"ֹעַלת ָתמִּ  ְוֹנַעְדתִּ
י ְכֹבדִּ ְקַדׁש בִּ ְשָרֵאל ְונִּ ְבֵני יִּ י ְבתֹוְך ְבֵני  ...ָׁשָמה לִּ ְוָׁשַכְנתִּ

ְשָרֵאל"  יִּ
 :כד-ויקרא ט' כג .19

ְפֵני ה' ַותֹאַכל ַעל  ,"ַוֵיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָכל ָהָעם לִּ ַוֵתֵצא ֵאׁש מִּ
פְ  ְזֵבַח ֶאת ָהֹעָלה... ַוַיְרא ָכל ָהָעם ַוָיֹרּנּו ַויִּ  ".לּו ַעל ְפֵניֶהםַהמִּ

 ויקרא ט', כד: .20
ְזֵבַח ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת  ְפֵני ה' ַותֹאַכל ַעל ַהמִּ לִּ "ַוֵתֵצא ֵאׁש מִּ

ים"   ַהֲחָלבִּ
 :ויקרא י' ב .21

ְפֵני ה' ַותֹאַכל אֹוָתם" לִּ   "ַוֵתֵצא ֵאׁש מִּ
 :ח-ויקרא ט' ו .22

ָּוה ה' ַתֲעשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם  "ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה: ֶזה ַהָדָבר ֲאֶׁשר צִּ
ְזֵבַח ַוֲעֵשה ֶאת  .'ְכבֹוד ה ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן: ְקַרב ֶאל ַהמִּ

ַחָטאְתָך ְוֶאת ֹעָלֶתָך ְוַכֵפר ַבַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם, ַוֲעֵשה ֶאת ָקְרַבן 
ָּוה ה ְקַרב ַאֲהֹרן  .'ָהָעם ְוַכֵפר ַבֲעָדם, ַכֲאֶׁשר צִּ ֶאל ַויִּ

ְזֵבַח..."  ַהמִּ
 :ויקרא י' א .23

ָּוה ֹאָתם  ְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא צִּ יבּו לִּ  ַוַיְקרִּ


