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  úåî éøçà úùøô  
אל משה אחרי מות שני ' וידבר ה

 .אל משה'  ויאמר ה,'בני אהרן וגו
רבי יהודה אמר כיון שכתוב וידבר 

 למה פעם אחרת ויאמר ,אל משה' ה
 ,אל משה דבר אל אהרן אחיך' ה

 אלא .בור הראשון מספיקישהרי בד
 ,א אל משה כתוב ויקר,כך שנינו
ואל משה   וכתוב,אליו' וידבר ה

 והרי בארו את ,'אמר עלה אל ה
 ואחר כך , כאן דרגה אחת,הדבר

'  וידבר ה,כמו כן כאן .דרגה אחרת
 ואחר כך ,אל משה דרגה אחת

 דבר אל אהרן ,אל משה' ויאמר ה
 והכל עולה , דרגה אחרת,אחיך

 הכל ,רש אחדובמשקל אחד ומש
  . התחבר

åäé øáãéå"ìà ä éðá éðù úåî éøçà äùî 
åâå ïøäà' åäé øîàéå"äùî ìà ä  äãåäé éáø

åäé øáãéå áéúëã ïåéë øîà" éàîà äùî ìà ä
åäé øîàéå àøçà àðîæ" ìà øáã äùî ìà ä

 àìà éâñ äàîã÷ àìåìîá àäã êéçà ïøäà
ïðéðú éëä1 áéúë )à à àø÷éå (äùî ìà àø÷éå2 
åäé øáãéå"åéìà ä3 áéúëå )à ãë úåîù( ìàå 
øîà äùî4åäé ìà äìò "ä5 äìî äåî÷åà àäå 

ãç àâøã àëäã6àøçà àâøã øúáìå 7 óåà 
åäé øáãéå àëä" øúáìå ãç àâøã äùî ìà ä

åäé øîàéå" êéçà ïøäà ìà øáã äùî ìà ä
àì÷úî ãçá àìëå àøçà àâøãi à÷ìñ8 ïîå 

àãç àùøù9øáçúà àìåë 10  

 רבי ,אחרי מות שני בני אהרן
ביראה ' עבדו את ה ,יצחק פתח

' עבדו את ה  וכתוב,וגילו ברעדה
 הפסוקים .בשמחה באו לפניו ברננה
 אלא כך ,הללו קשים זה על זה

 שכל ,ביראה'  עבדו את ה,שנינו

ïøäà éðá éðù úåî éøçà  çúô ÷çöé éáø
)íéìäúàé á  (åäé úà åãáò" åìéâå äàøéá ä

 áéúëå äãòøá)á ÷ íù (åäé úà åãáò" ä
 ïééù÷ éàø÷ éðä äððøá åéðôì åàá äçîùá

éããäà11åäé úà åãáò àðàú éëä àìà " ä

                                                 
אך , ד והוא פנימיות זעיר הנקרא קול"ס הקול שיורד מפנימיות המוחין חב"וה, יסוד אבא'  וכו1

ל עצמות הענין ולשון דיבור על פועל לשון אמירה תצדק ע ,'וכונקרא דיבור ' פנימיות הנוק
דיבר לו כל ' וירצה שה, אל משה לאמר' והשתא דאתית להכי תדקדק היטב וידבר ה' וכו, הדיבור

הפרשה מלה ומלה והיה משפיע בו כח שכל מופלא להבין ולדעת כל מה שנצטרך לידע מפירוש 
אבל נצטווה . סים בהוכמו כן כל הטעמים והסודות הכמו, המצוה וכל מה שתדרש בפרטותיה

. ' וכואלא צריך להבינם עצמיות הענין בכל פרטיו, לאמר לישראל ולא יספיק לו הדיבור לבד
שאין הכוונה בעצם וראשונה על הדיבור כי היה הוא לבדו , ומעתה נבין טעם מאמרות דבראשית

וידבר ) ת כ אשמו(אבל בתורה כתוב , אבל יכוין לבאר לנו עצם הנמצאים שנבראו בכל יום, יתברך
ד להעמיק "ונלע'  וכושכוונתו יתברך היתה שישראל ישמעו מלה במלה, אלקים את כל הדברים

ועד חטא העגל וידבר היתה [ ס ותבונה"א עלאין והדיבור ביש"האמירה היא באו' וכויותר בענין זה 
 ).ז"רמ(] ס ווידבר בתבונה"ואחר העגל וידבר ביש, ויאמר בבינה, בחכמה

בכל אתר דכתיב ויאמר סתם או ויקרא סתם הוא מלאכא : ב"א קב ע"ח' עי). מ"מ(מלכות  2
אבל כאשר יאמר ויאמר סתם ישלול , ת עם המלכות"ירצה ת" 'ויאמר ה"כאשר יאמר . דברית

ת ועטם היות ויאמר סתם בה מפני שהיא נקבה אינה נזכרת בשם "שהיתה המלכות בלי חברת הת
 ).ב"ור יקר בראשית קב עא(אלא סתם אמר האומר קרא הקורא 

 ).מ"מ(א "ז 3
 ).מ"מ( מלכות 4
 ).מ"אור יקר מ(ת "ת 5
 ).מ"מ(א "שהדיבור במלכות ואמירה בז, מלכות' פי). אור יקר(שכינה  6
 ). אור יקר(ת "ת 7
 ).אור יקר(להראות אזהרתם בכבוד השכינה ומשכנה ' שהכל ענין א 8
ששתיהם במדה , ת ומלכות"אציל מייחד תנ בעל המדות שהוא המ"בעל השכינה ומשכנה א 9

חיך ). אור יקר(והכל פעולה אחת , אחת ורצונו לפעול אותה פעולה עצמה על ידי מדה זו או זו
 ).ז"רמ (שהוא יסוד ועטרה דחכמה' וכווגרון 
 ). ז"רמ(ג " קול ודיבור חו10
 נשלם במדת ג אז" אחר השלמת הי'וכו, ג שנה האדם בסוד נפש ונכנסות בו הגבורות" עד י11

 ).ז"רמ (המלכות שהוא בחינת הנפש
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ד לפני ואדם לעב שרוצה עבודה
 בראשונה צריך יראה לפחד ,רבונו
 , ומשום הפחד של אדונו,ממנו

ימצא אחר כך שיעשה בשמחה את 
' מה ה כתוב ועל כן ,מצוות התורה

 אל מעמך כי אם ליראהואלהיך ש
ח ו שאסור לאדם לשמ,וגילו ברעדה

 , וזה בדברי העולם,יותר בעולם הזה
 התורה ,אבל בדברי תורה ובמצוות

 אחר כך ימצא אדם ,חוצריך לשמ
שיעשה בשמחה את מצוות התורה 

  .בשמחה' שכתוב עבדו את ה

 éî÷ çìôîì ùð øá éòáã àðçìåô ìëã äàøéá
äéðî àìçãì äàøé éòá àúéîã÷á äéøàî12 

 ãéáòéã øúáì çëúùé äéøàîã àìçã ïéâáå
 àúååãçáàúééøåà éãå÷ô13áéúë àã ìòå 14 

)áé é íéøáã (åäé äî"éäìà ä" êîòî ìàåù ê
äãòøá åìéâå äàøéì íà éë15 øáì äéì øéñàã 

ïéã àîìòá øéúé éãçîì ùð16 éìîá éàä 
 éãå÷ôáå àúééøåàã éìîá ìáà àîìòã

éãçîì éòá àúééøåàã17 ùð øá çëúùé øúáì 
 åãáò áéúëã àúééøåà éãå÷ô àúååãçá ãáòéã

åäé úà"ääçîùá 18   
' רבי אבא אמר עבדו את ה

  ,ביראה
àáà éáø19åäé úà åãáò øîà "äàøéá ä20  

  åðò "á  
' סוד הדבר הוא עבדו את ה

 אלא כמו , איזו יראה כאן,ביראה
ראשית ' יראת ה  שכתוב,שבארנו

 ,'ראשית חכמה יראת ה  וכתוב,דעת
 .כך נקרא הקדוש ברוך הוא' יראת ה

àåä äìîã àæø21åäé úà åãáò " äàøéá ä
)àé á íéìäú ( äîë àìà àëä åàøé äî

 áéúëã àðîé÷åàã)æ à éìùî (åäé úàøé" ä
úòã úéùàø22 áéúëå )é àé÷ íéìäú ( úéùàø

åäé úàøé äîëç"ä23åäé úàøé " êéøá àùãå÷ ä
                                                                                                                                            

לא שיעשה מצותיו ' יראה היא פתח לעבודות והטעם שהיא בעת שער לכל העבודה וכו 12
 ).אור יקר(ביראה אלא מצות היראה עצמה 

 ).אור יקר(כל המצות ימשכו אחריה  13
, ל בידי שמיםל הכ"והוא מה שאמרו רז). אור יקר(בהיות בידך יראה ממילא תשיג כל השאר  14

ן העולים "שזה במדת המלכות שממנה כח ההתעוררות והעלאת מ, חוץ מיראת שמים, הוא זעיר
 ).ז"רמ (להתקשר ולהתקן בשרשם

אור (היינו במילי דעלמא במקום גילה דחול שם תהא רעדה כדי שלא לתת מקום ליצר הרע  15
 ).יקר

 כי בזה יתקן בחינת החיצוניות ,שלכן צריך לו לגיל ברעדה,  שרבו בו הסיגים והמותרות16
 ).ז”רמ (יצוצים שבו באכילה ושתיה וכיוצאבהעלות כל הנ

במצוות לא תעשה שהן ] בלימוד[שם אפילו , בלימוד התורה ופיקודיה שהם בסוד הפנימיות 17
וכל שכן , יין המשמח שהן גבורות קדושות הרוצות להיטיב ולהשתלשל למטה' הן בחי, סוד גבורות

ברוחב ) א כוחות רוחניות"נ(השמחה להוציא ולשלשל רוחות החיות  הי פעולתשזו, החסדים
 . )ז"רמ (ומונעם) א מקטמם"נ(הפך העצבון שהוא מקמטם , התפשטות וגילוי

אחר שנכנס בפתח מצות היראה ובא ליכנס בתור הובמצוה יעשה אותם בשמחה לא  18
 ).ור יקרא(בשמחה שהיא הבינה ' עבדו את ה' ו וכו"בעצלות ועצבות ח

' ר' פסוקים אלו הם במדות לא על דרך הפשט כדפיר' אבא פליג אדלעילא וקאמר שב' ר 19
 ).אור יקר(יצחק 
 ). אור יקר(ת "יחוד המלכות בת 20
שהיא הדין ' וכן הבינה נקראת יראת ה, מצד הדין' נקראת המלכות שהיא יראת ה' יראת ה 21

בינה יהיה ' ת וכשאנו אומרים יראת ה"ה ת"יעל המלכות יהיה הו' אלא שכשאנו אומרים יראת ה
ב ועליה "יחוד חו' הא, מיני יחוד' והנה עבוד יראת סוד היחו דהיא העבודה ויש ב, ה חכמה"הוי

 ). אור יקר(ביראה ' מ ועליה נאמר עבוד את ה"השנית יחוד תו' בשמחה וכו' נאמר עבדו את ה
דהיינו הבינה ' שית חכמה יראת הכ רא"ומש, ת הנקראת דעת"ראשית יפתח ליכנס אל הת 22

 ).אור יקר(פתח אל החכמה היינו בהשאלה 
צריך האדם המתפלל להעלות את ' וכו שניהם בענין אחד שהוא רזא ממש שסודו ביסוד 23

י השביל העליון הנכנס "א וזה ע"מחשבתו עד מקום השקאת עמיקא דבירא שהוא נגיד ונפיק לז
ונקודת ציון ,  התחתון והוא דעת עליון הנכנס בנקודת ציון'ושביל זה הוא קוץ הי, בעומק הבינה

, ביראה וכמו שאמרנו' אומר רבי אבא שזוהי כוונת הפסוק לעבוד את ה' וכו, שבה נקרא נתיב
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 ,ראהבי' רבי אלעזר אמר עבדו את ה
 ,מי שרוצה לעשות עבודת אדונו
 מאיזה מקום מתחיל ובאיזה מקום

יחד את שם י את העבודה ליכוון
 ביראה , חזר ואמר ביראה,רבונו

   .היא הראשית ממטה למעלה

àåä24éø÷à éëä 25 úà åãáò øîà øæòìà éáø 
åäé" àðçìåô ãáòîì éòáã ïàî äàøéá ä

äéøàîã26éøàù øúà ïàî 27ïååëé øúà ïàáå 28 
 øîàå øãä äéøàîã àîù àãçéì àðçìåô

äàøéá29àìéòì àúúî àúåøéù àåä äàøéá 30   
בני אהרן הרי בארנו  בא וראה(

 מה ,בא וראה. )והרי נתבאר הדבר
 ואחר כך דבר ,כתוב כאן אחרי מות

)ïøäà éðá éæç àú31 àäå àðîé÷åà àä 
äìî øîúà(32 ëä áéúë äî éæç àú éøçà à

úåî33åâå êéçà ïøäà ìà øáã øúáìå '  úàæá

                                                                                                                                            

ולהורות כוונתו . ס המתפשט בסוד האצילות"ששם צריך להעלות המחשבה ששם עיקר אור א
שאחד מדבר על הפרטות שהוא , ית חכמהראשית דעת וראש' בעצם הביא שני הפסוקים יראת ה

, בדעת הוא הדעת העליון הנזכר שנקרא שביל וממנו הראשית וההתחלה הראשונה לדעת זעיר
והפסוק השני מיירי בכללות של היראה שהוא בחכמה וממנו נדע של מי הוא . והיינו ראשית דעת

וכלומר , למטה למעלהד לומר שפסוק הראשון מדבר במ"וגם נלע. 'וכו. 'הדעת שנקרא יראת ה
ידע שהוא , שאם ירצה האדם לדעת עד היכן יעלה מחשבתו בבואו להמשיך שפע מאתו יתברך

אבל הפסוק . ד התחתון"הבחינה הראשונה והתחתונה של קוצו של יו' פי, בהגיע עד ראשית דעת
ץ דהיינו מראש הקו, השני מדבר במקור היראה הזאת הנשפעת לדעת הנזכר והוא מראשית חכמה

 ).ז"רמ (העליון שהוא בחכמה דחכמה כאמור
היא מלכות וכן שמחה היא מלכות ' ולפי זה לא קשו קראי אהדדי דיראת ה). ו"רח(מלכות  24

 שלא נחשוב שנצטרך להתעלות עד בחינת הדעת הנזכר ).מ"מ( אבא ).מ"מ(בסוד כי בשמחה תצאו 
פנימיות זעיר דהיינו בתוכיות השפע אלא בבחינת היותו ב, בעילוי עליונותה דהיינו באבא במקורו

ה הכי "ש קב"וז. שהוא מהמשך דעת העליון של אבא כאמור, דנגיד לזעיר מיסוד אבא שבתוכו
מפני שהוא כולל ', ל ביסוד חכמה שבתוכו אז הוא נקרא יראת ה"כאשר הוא הכי שר' פי, אקרי

 ).ז"רמ (ה של כללות האצילות"אותיות הוי' בתוכו כל כללות ד
 ).אור יקר(כדפירשנו קר שמה שמחה ועי 25
 מלת עבדו היא בעבודה ומעשה ולכן צריך לפרשו על המדה ).אור יקר(ה "שם הוילייחד  26

דתיקון הנפש הוא במעשה המצוות ותיקון הרוח בלימוד , 'וכווהיא הצריכה מעשה , הנקראת עשיה
 ).ז”רמ] (פרק הנגה ' ח שער קלי"ע' עי [התורה ותיקון הנשמה בכוונת התורה והמצוות

 ).אור יקר(ממעלה למטה או ממטה למעלה  27
 ).אור יקר(היכל יקבץ הייחוד  28
אלא נראה שכוונתו ליישב שכיון שהיראה היא ,  מהו הדר).אור יקר(ירצה במדת המלכות  29

לזה . 'ל עבדו ביראה את ה"אם כן היל, היא עצם העבודה כצורה לחומר ובלתה לא תקרא עבודה
אז היא נקראת ', השכינה מתוקנת בשני התיקונים הכמוסים בשתי מלות את האמר שדוקא כש

 . )ז"רמ (אל ביראה' ולכן הפליא להקדים את ה, שאז יש לה כח להראות נוראות וגבורות, יראה
בשמחה היינו ' כ פסוק שאמר עבוד את ה"א, כ יחזור ממעלהל מטה ויקבץ שם הכל"ואח 30

 כלומר שאין ).אור יקר( לעילא והכל סוד עבודת היחוד ממעלה למטה אחר שעבד ביראה מתתא
והעולה ממטה למעלה בכח מעשה וכוונות , השכינה נקראת יראה אלא בתיקון הנעשה בה

שאז היא נוראה על כל , התחתונים שהם המגבירים עוז ותעצומות בשכינה בתקנם אותה כראוי
 ).ז"רמ (סביבותיה והחיצונים מתכנעים

א תא חזי "ולז ו גוברת יראת העונש הנקראת יראה רעה"כהוגן אז ח] כינההש[ אם לא תתוקן 31
 ).ז"רמ ('בני אהרן וכו

ב וזהו סיבת מיתתם "א כדלקמן נז ע"שפגמו במלכות במה שהקריבו אש זרה שהיא הסט' פי 32
א לאהרן בזאת יבוא אהרן שהיא השכינה הנקרא זאת שהיא שירותא לאעלא בר נש מתתא "ולכ

 ).מ"מ(שה כבניו לעילא ולא יע
כ דבר אל אהרן למעלה בסוד הזכר ועם היות שהמצוה "ביראה ודאי מהדין והמיתה ואח 33

אהרן ובניו מושרשים ביסוד אבא דיסד ). אור יקר(פעמים יפתח התורה בהן מהזכר לענין כהני 
ן ולכ, וששם האורות מגולים, וידועששם סוד עץ הדעת טוב ורע, דהיינו מן החזה ולמטה, ברתא

ולכן יש סכנה עצומה למי שבא לתקן את , נקראת השכינה בשם זאת וכלומר נודעת ונגלית
היא , ואל יבוא בכל עת אל הקדש) טז ב(ש "וכמ, ו החול בקדש"השכינה שם שלא יגרום שיתערב ח

שזו היא התחלה שהוא ' פי, ועל כן אמר אלא מכאן שירותא לאזהרא' וכו, הנקראת כל עת' הקלי
שיזהרו , שכל עצמה לתיקון השכינה דאינון שושבינאה, רת הכהנים בכל עבודתםהעיקר לאזה

 .)ז"רמ (ביראתה לבלי יארע להם להדבק שם בכל עת הנזכר
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 בזאת יבא ,'אל אהרן אחיך וגו
 אלא מכאן הראשית להזהיר ,אהרן

 כל מי שצריכים להזהר ,את הכהנים
  .' וזוהי יראת ה, הזו"זאת"ב

ïøäà àáé34 àøäæàì àúåøéù ïàëî àìà35 
 úàæ éàäá àøäãæàì ïééòáã ïàî ìë éðäëì

åäé úàøé àéä àãå"ä  

דבר אחר אחרי מות שני בני 
 רבי יוסי אמר היה צריך ,אהרן

 ,להיות אחרי מות נדב ואביהוא
ו  והרי ידוע שהי, שני בני אהרןלמה
 שעד כאן לא , אלא כך שנה,בניו

 ,עמדו ברשותם אלא ברשות אביהם
 שהם ,תוווימ'  בקרבתם לפני הלכןו

 והכל ,דחקו את השעה בחיי אביהם
 ,היה בשביל אותו חטא שעשו

 ששנינו ,בהקריבם אש זרה שכתוב
במקום אחד כתוב בהקריבם אש 

 ובמקום אחד כתוב בקרבתם ,זרה
 כתוב לכן ו, וזה וגם זה היה,'לפני ה

  .בני אהרן וכתוב בקרבתם

 éáø ïøäà éðá éðù úåî éøçà øçà øáã
àåäéáàå áãð úåî éøçà øîà éñåé36 äéì éòáî 

 ååä éåðáã òéãé àäå ïøäà éðá éðù àîòè éàî
 åäééúåùøá åàì ïàë ãòã àðàú éëä àìà

éîéé÷37 êë ïéâáå ïåäåáàã àúåùøá àìà 
íúáø÷á38åäé éðôì " å÷çã ïåðéàã åúåîéå ä

ùïåäåáàã ééçá àúò39 àåää ïéâá äåä àìëå 
 áéúëã åãáòã àáåç)ã â øáãîá ( íáéø÷äá

áéúë ãç øúàá àéðúã äøæ ùà  ùà íáéø÷äá
áéúë ãç øúàáå äøæ åäé éðôì íúáø÷á" ä

áéúë êë ïéâáå äåä éàäå éàäå  ïøäà éðá àëä
áéúëå íúáø÷á  

 יום אחד ,אמר רבי חייא) שנינו(
לך בדרך ללכת אל רבי הייתי הו

 ,ד ממנו פרשת הפסחושמעון ללמ
פגשתי בהר אחד וראיתי בקיעים 
 ,וחורים בסלע אחד ושני אנשים בו

 שמעתי קול ,ד שהייתי הולךועב
שיר  ,האנשים הללו שהיו אומרים

לל וומה' מזמור לבני קרח גדול ה
 אלא כך , מהו שיר מזמור.'מאד וגו

 שיר ,שנו משמו של רבי שמעון
בח ו שיר שהוא מש,א כפולשהו

בח ו ועל שהוא מש,משאר השירים
ים נאמר בו ימשאר השירים פעמ

 .מזמור שיר ליום השבת  וכן.שירה

)àðàú (ç àîåé àééç éáø øîà ìéæà àðéåä ã
 äéðî óìéîì ïåòîù éáøã äéáâ êäéîì àçøàá
 àðéîçå àøåè ãçá úéòøò àçñôã àúùøô
 ãò äá ïéøáåâ ïéøúå àøðéè ãçá ïéîåâ ïéòé÷á
 ååäå ïéøáåâ ïåðéàã àì÷ àðòîù ìåæà àðéåäã

 ïéøîà)à çî íéìäú ( çø÷ éðáì øåîæî øéù
åäé ìåãâ"åâå ãàî ììäîå ä ' øåîæî øéù éàî

ú éëä àìà øéù ïåòîù éáøã äéîùî àðà
ìåôë åäéàã40 øàùî çáåùî åäéàã øéù 

 ïéøú ïéøéù øàùî çáåùî åäéàã ìòå ïéøéù
 ïëå àúøéù äéá øîúà ïéðîæ)à áö íù ( øåîæî

úáùä íåéì øéù41íéøéùä øéù àðååâ éàäë 42 

                                                                                                                                            
 ).אור יקר(ומפני שנכנס בשער היראה אמר לבתר אחר שנכנס בשער זה ישמח  34
 ).מ"מ(שלא ימות כשם שמתו בניו  35
ה "דע (ר"דאדה החטא את לתקן כ"ג ואביהוא נדב אז התעוררו. ד" ועג"ב פד ע"ה ח"דע' עי 36

 .)א"קא עב "ח
 היה להם להכיר מדרגתם ושהיו צריכים להשתתף עם ,מאה דא"ו נדב ואביהוא להיותם מנ37

 אבל הם שמו עצמם כאילו הם בחינת זכרים בהיותם בחינת נקבות, 'וכואביהם שהוא מיסוד אבא 
  ).ז"רמ(

דהיינ ובני אהרן לא היו אנשים לעצמו כגמר פרי , נים לכךשהקריבו עצמם קודם היותם הגו 38
 כאמור' דהיינו לפני ה'  וכוי שהם היו מצד הנקבה נתקרבו לצד הפנים"שאעפ' פי). אור יקר(
 . )ז"רמ(

ולכן נאחזו , דחקו את השכינה להביאה בצד הפנים בכחם לבד בהיותו בחיי אביהם'  פי39
ם כח להשפיע גבורות מתוקות לרחל רק תקיפות לחסרון כי לא היה בה, החיצונים היונקים משם

בלי היות ' באופן שקרבתם לפני ה, וזהו העוון והפגם שלהם, ולכן להטה אש זרה, יחודם באביהם
 ).ז"רמ (היא הסיבה להקריבם אש זרה שזה תלוי בזה, להם סגולה זו

 ).ו"רח(ן "זווג דזו). אור יקר(שאר שירים הם בנקבה לבד , נ"שבו רמז לזו 40
 ).אור יקר(ואמונתך בלילות ' ביום שבת היחוד מדת יום ומדת לילה להגיד בבקר וכו 41
 ).אור יקר(מלכות  42
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 שיר השירים אשר כדוגמא זה
שיר ,  שירה למעלה משירה,לשלמה
 שירה של הקדוש ברוך הוא ,מזמור

אותם ) על (שמזמרים בני קרח
 ומי הם .שיושבים על פתח הגיהנם

שהם שיושבים בשערי  ,אחיהם
 ועל כן השירה הזאת ,הגיהנם

 קרבתי אליהם .נאמרת ביום שני
ואמרתי להם מה עסקיכם במקום 

 ושני , אמרו סוחרים אנחנו,הזה
לים מהישוב יימים בשבוע אנו בד

 כי לא עוזבים ,ועוסקים בתורה
 אמרתי ,אותנו בני אדם כל יום ויום

  .אשרי חלקכם

äîìùì øùà43 øéù àúøéù ïî àìéòì àúøéù 
 éøîæî à÷ã àåä êéøá àùãå÷ã àúøéù øåîæî

çø÷ éðá44) ìò ( íðäéâã àçúô ìò éáúéã ïåðéà
 éòøúá éáúéã ïåðéàã ïåäåçà ïåðéà ïàîå

øîúà éðù íåéá àã àúøéù àã ìòå íðäéâã45 
 åëéé÷ñà éàî åäì àðéîà åäééáâ àðáéø÷
 àúáùá éîåé éøúå ïðà éðáæî åøîà àã øúàá
 àìã ïéâá àúééøåàá ÷ñòðå àáåùéî àðìéãá

éîà àîåéå àîåé ìë àùð éðá ïì ïé÷áù àð
ïåë÷ìåç äàëæ  

עוד פתחו ואמרו בכל זמן 
שצדיקים מסתלקים מן העולם הדין 

 ומיתת הצדיקים ,מסתלק מן העולם
 ולכן פרשת ,מכפרת על חטאי הדור

בני אהרן קוראים אותה ביום 
 שתהיה כפרה על חטאי ,הכפורים

 , אמר הקדוש ברוך הוא.ישראל
התעסקו במיתת הצדיקים הללו 

מקריבים ויחשב לכם כאלו אתם 
 ,קרבנות ביום הזה לכפר עליכם

ששנינו כל זמן שישראל יהיו בגלות 
 ואת ,ולא יקריבו קרבנות ביום הזה

אותם שני שעירים לא יכולים 
 יהיה להם זכרון של שני ,להקריב

שכך , בני אהרן ויתכפר עליהם
ואלה שמות בני  ,למדתי שכתוב

ר ו וכתוב הבכ,'אהרן הכהנים וגו
 היה .ר ואיתמרנדב ואביהוא אלעז

öã àðîæ ìëá åøîàå åçúô åú àéé÷éã
àîìòî ÷ìúñà àðéã àîìòî é÷ìúñî46 

 ìòå àøã éáåç ìò úøôëî àéé÷éãöã ïåäúúéîå
 ïðéø÷ éøåôëã àîåéá ïøäà éðáã àúùøô àã
 øîà ìàøùéã ïåäéáåçì äøôë éåäîì äì
 ïåäúúéîá å÷ñòúà àåä êéøá àùãå÷

àéé÷éãöã47 ïåúà åìàë åëì áùçúéå ïéìà 
 åëééìò àøôëì àîåé éàäá ïéðáø÷ ïéáø÷î

úã àìå àúåìâá ïåäé ìàøùéã àðîæ ìë ïðéð
 ïéøú ïåðéàå àîåé éàäá ïéðáø÷ ïåáø÷é

ïéøéòù48 àðøëã åäì àäé àáø÷ì ïéìëé àì 
 àðôéìåà éëäã åäééìò øôëúéå ïøäà éðá éøúã

 áéúëã)á â øáãîá ( ïøäà éðá úåîù äìàå
åâå íéðäëä 'áéúëå  àåäéáàå áãð øåëáä

áî øîúéàå øæòìàå øîúéàå øæòìà åäî äéì éò
 éøúë àåäéáà äåä ìå÷ù àìà øîúéàå øæòìà

                                                                                                                                            
 ).אור יקר (ת"ת 43
ביום , אין פירושו שחברוהו בני קרח אלא ששבחו אותו נגד בני קרח היושבים בשערי גהנם 44

והיינו ', ברוח קדים וכו', רעדה וכו', כי הנה המלכו וכו, בו נברא גהנם וענינו להשקיט גהנם' ב
בני קרח שנבתצר ). אור יקר(הכנעת הדין וממילא שקט אש גהנם וסגולתו להציל מאויב והורג 

 ).מ"מ(להם מקום גבוה בגהנם ועליו היו אומרים שירה על אביהן ודתן ואבירם שנשארו בגהנם 
 ).מ"מ(שנבראת בו גהנם ' פי 45
ה "אבלים אבליו ומורידים דמעות והם שבים בתשובה הקבה רואה בדור אם מת"כ הקב"ואח 46

 )אור יקר(וזהו שאמר ומתתהון דצדיקייא מכפר , מקבל תשובתם
 ).אור יקר(העסק הוא לעורר ההספד  47
בני ' ה שבו היה מתייח דלמעלה וחלק לחצוני וכן בענין ב"השעירים היה חלק להקב' בב 48
 שנשמתם מתקרבת על ידי כהכהן הגדול לחטאת על ה"הם צדיקים גמורים היינו חלק להקב, אהרן

וזה טעם מיתת , ] לשונו לקמן–שהוא שמח במיתה [מ מתעסק במיתתן והיינו חלקו "וס, ישראל
 ).אור יקר(הצדיקים מכפרת דבההוא דינא דהוה על ישראל אתרק עלייהו וישראל אשארו לרווחא 
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 מה "ואלעזר ואיתמר"צריך להיות 
 אלא שקול היה ,זה אלעזר ואיתמר
.  ונדב כמו כלם,אביהוא כשני אחיו

ר והבכ) את זה הפוך (ויש ששונים
 וכל , ואביהוא לבדו,נדב זה לבדו

אחד נחשב בעיניו כשניהם כמו 
 אבל נדב ואביהוא .אלעזר ואיתמר

לבדם שקולים היו כנגד שבעים 
 , שהיו משמשים לפני משה,יןסנהדר

 ועל . מיתתם מכפרת על ישראללכןו
ואחיכם כל בית ישראל  ,זה כתוב

 , ואמר רבי שמעון.פהייבכו את השר
 כלומר אותו שכל השבח ,ר נדבוהבכ

 ,נדב) מה שמו (והכבוד שלו
 ששני ,ואביהוא על אחת כמה וכמה

  .אלה לא נמצאו כמותם בישראל

éåçà49 éðúîã úéàå åäìëë áãðå )àëôà äì50 (
áãð øåëáä51éåãåçìá àåäéáàå éåãåçìá àã 52 

äéðéòá áéùçúà ãç ìëå øæòìàë åäééåøúë 
 ïéìå÷ù åäééãåçìá àåäéáàå áãð ìáà øîúéàå

ïéøãäðñ ïéòáù ìá÷ì éåä53ååäã  éî÷ ïéùîùî 
ë ïéâáå äùî ìàøùé ìò àøôëî ïåäúúéî ê

 áéúë àã ìòå)å é àø÷éå ( úéá ìë íëéçàå
ïåòîù éáø øîàå äôéøùä úà åëáé ìàøùé54 

àçáù ìëã àåää øîåìë áãð øåëáä55 àø÷éå 
 äéìéã)äéîù äî ( äîë úçà ìò àåäéáàå áãð

 åäééúååë åçëúùà àì éøú éðäã äîëå
ìàøùéá  

 

                                                 
i  äìî ãçá)ø÷é øåà.( 

                                                                                                                                            
ל "ר, ה דאבא והם סתומים"תמר הם נוואלעזר ואי, ה דאימא והם מגולים"נדה ואביהו הם נו 49

שנדב שהוא נצח דאימא שהוא מגולה שקול כשלשתם ואביהו שהוא הוד דאימא המגולה גרוע 
 ).מ"מ(קצת מנדב ואינו שקול אלא כתרי אחוי 

 ).אור יקר(שלא לשבח אלא לגנאי  50
ה ועם " נ'ד גימ"ף ועד יו"ל כשתחשבו האותיות מאל"ור). ו"רח(קדמון כמנין נדב במספר ה 51

 ). מ"מ(ב "נד' ו גימ"הכולל נ
והכוונה ' מלויים של אות ה' ל כמנין ג"א' ל ואביהו גימ" ור).ו"רח(א "ה ה"י ה"מילויים ה' ג 52

ש בשם הרב שנדב הוא מנצח "ע ליישבו עם מ" וצ,ה"דהוי' ה ואביהו מה"ד דהוי"שנדב שורשו מיו
 נמצא ,ל"ש הרב ז"אחר עירוב המוחין כמ ואפשר כיון שבינה דאבא נתלבשה בנצח דאימא .דאימא

ה של "נ נדב ואביהו הם בשם י" א.ה"דהוי' שנדב שהוא נצח דאימא יש בו בינה דאבא שהוא י
 ).מ"מ(ה שלו "ה דאימא כנודע שכל פרצוף יש בו שם הוי"הוי

 ).ו"רח(ק ומלכות "ה ו"ו 53
מארבעתם שקול ' בא להראות שכל א' ת בני אהרן המשוחים וכומה שאמר הכתוב אלה שמו 54

 ).אור יקר(ככל ישראל 
שקול ככל ישראל שנים המשובחים שבהם נדב ואביהו על ' וא' הוא נדב ואביהו ואם כל א 55

 ).אור יקר(אחת כמה וכמה 


