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Alef.  

 ויקרא פרק ט
ָֽק: ֹוד יְקֹוָּ ם ְכבָּ֥ א ֲאֵליֶכָ֖ ָּ֥ ו וְיֵרָּ ק ַתֲעשׂ֑ ָּ֥ה יְקֹוָָּ֖ ר ֲאֶשר־ִצוָּ ָ֛ בָּ ה ַהדָּ ה ֶזֶ֧ אֶמר מֶֹשֶׁ֔ ֹֹּ֣  )ו( וַי

 מכילתא דמילואים -ספרא שמיני 
אותו יצר הרע העבירו מלבכם, ותהיו כולכם )ו( ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו אמר להם משה לישראל 

ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום כשם שהוא יחידי בעולם כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו שנאמר 

ים ואדוני האדונים עשיתם כן וירא אליכם קי האלקומלתם את ערלת לבבכם, מפני מה כי אני ה' אלהיכם הוא אל

 כבוד ה'.

 שמיני מלבי"ם ויקרא פרשת...
שצוה שהם יעשו מעשה הכ"ג, שמה שיעשה הכ"ג בבית מקדש הגדול יעשו הם בבית מקדש הקטן. שהוא הלב 

אשר שם משכן כבוד ה' כמ"ש ושכנתי בתוכם. וכמו שזבחו כחות החיים והקטירו אותם על מוקדה במזבח הגדול כן 

על מזבח הקטן להעבירו ע"י אש יזבח כל איש כחות נפש המתאוה והמתעורר מסטרא דבעירא שהוא היצה"ר 

ה, עד שייחד כל כחותיו וכל מחשבותיו לאדון המיוחד. וכבר בארנו הדבר בארוכה בארצות קאהבת ה' שלהבת 

השלום )דרוש ג( איך יתיחס האדם למשכן ה', ושם יעלה זבחי צדק עולה וכליל. ואם עשיתם כן וירא אליכם כבוד 

 ה' לשכן כבוד בתוככם:

 פרק ט פסוק ו העמק דבר ויקרא
זה הדרוש צריך עוד יותר ביאור מגוף המקרא, וגם מה שייך לכאן המקרא כי ה' אלהיכם וגו'. והענין דכבר היה 

בימי משה כתות בישראל שהיו להוטים אחר אהבת ה' אבל לא ע"י גבולים שהגבילה תורה, וכאשר יבואר באורך 

יקים גמורים וחטאו בנפשותם במה שמסרו עצמם למיתה בפ' קרח, שזה היה עיקר החטא של ר"ן אנשים, שהיו צד

ע"י תשוקה קדושה זו להשיג אהבת ה' ע"י הקטרת, אף על גב שלא יהיה לרצון כפי דרך התורה שרק אהרן ובניו 

יקטירו, וזה גרם לשלמה המלך שבעת חנוכת בית המקדש לא התענה ביוהכ"פ כדאיתא במו"ק ד' ט', משום 

ה מביא לאהבת השם, וכן השהה ד' שנים בנין ביהמ"ק משום שנוח להקריב בבמות שאכילת קדשים משלחן גבו

שכשר בכל מקום וכמש"כ בדברים ד' כ"א, והנה כבר ידע משה רבינו שכתות כאלה מתנוצצות, אלא שלא הגיע 

א' עדיין השעה להתפרץ, על כן בבוא יום התראות גלוי שכינה, שלזה היה תכלית תשוקתם, וכדאי' בשה"ש רבה 

על הפסוק משכני אריב"ל להוטים היו ישראל אחרי שכינה ע"ש באורך, אלא שהבין משה דמכל מקום יש בלב כמה 

אנשים על מה שהגיע הענין ע"י פרטי אופנים אלו, מה שאי אפשר להגיע אליו אלא בעת שנצטוו על זה, בשביל זה 

שגם זה התשוקה אף על גב שהיא להשיג  אמר משה לישראל כי לא כן הדבר, אלא אותו יצה"ר העבירו מלבכם,

אהבת ה' בקדושה, מכל מקום אם היא לא בדרך שעלה על רצונו ית', אינו אלא דרך יצה"ר להטעות ולהתעות דעת 

גדולי ישראל בזו התשוקה. ואמר להם משה טעם לדבר ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני 

תלכו הכל בדרך אחד ובעצה אחת, משא"כ אם נבקש אהבת ה' שלא  המקום, פי' אם תשימו דעתכם לדרך התורה

בדרך התורה, ותהי' תורת כל אחד בידו ויהיו אגודות אגודות בעבודתם, הוא נגד רצון ה' וכבודו ית', וזה שמסיים 

כשם שהוא יחידי בעולם כך רצונו וכבודו שתהא עבודתכם מיוחדת לפניו, והביא הת"כ יסוד לזה הדרוש מהא 

יב כי ה' אלהיכם וגו' וסיפיה דקרא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, וא"א לפרש שוחד ממון או דברים לפני דכת

הקדוש ברוך הוא, או אפי' הרבה מעשים טובים, שזה אינו בכלל שוחד, דכל מה שביד האדם לעשות לטוב הרי זה 

שנאמר יקר בעיני ה' המותה לחסידיו, כמו מחויב וא"כ אינו שוחד, אלא על כרחך מסירת נפש ודביקות נעלה באופן 

שאמרו בחגיגה פ"ב ]י"ד ב'[ על בן עזאי, מ"מ אם הוא שלא ע"פ התורה אינו עולה לרצון כ"כ, ויהי נענש על זה, 

כמו שביארנו בפ' קרח בענין הר"ן איש שהיו חשובים לפני ה' גם אחר שנשרפו, מ"מ הרי לא נקו מעונש, ובזה שייך 

חד, היינו שנותן נפשו על אהבת ה' ועל כבודו ית' באופן שאינו מחויב בזה ואין לך שוחד גדול לומר שלא יקח שו

מזה, ובא משה רבינו בשעה המוכשרת לכך להגיד לאדם ישרו, אשר רק זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם 

 על המקרא הנפלא הלז)א(:כבוד ה', ולא ע"י דרכים אחרים איש כפי רעיון לבבו, כ"ז ביארנו מאמר חז"ל בת"כ 

 הרחב דבר ויקרא פרשת שמיני פרק ט פסוק ו ד"ה )א( והנה
)א( והנה בגמ' יומא ד"ה אי' מנין שאף מקרא פרשה מעכב, ת"ל זה הדבר, הרי פירשו חז"ל זה הדבר, 

הדיבור והפרשה כאשר היא, וא"כ לא נתבאר המשך המקרא לפי זה אשר צוה ה' תעשו, איזה עשיה יש 

המשך הסיום וירא אליכם כבוד ה'. ונראה עוד ע"פ שפירשנו בס' דברים כ"פ משמעות עשיה גבי בזה, ו

דברים הוא תיקון הבנת המקרא והפרשה בדקדוק כל קוץ וקוץ לדרוש ולבאר, זה מיקרי עשי' כמו ויעש 



Sources cited in Gilayon ב 
 

ור ים את הרקיע, דפירושו שתקנו והעמידו על מתכונתו כמש"כ שם, וכן בס' שמות ל"ב ל"ה בביאקאל

המקרא על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן יע"ש, והכי שייך תיקון הפרשה במה שמדקדקים ומעמידים 

על ביאורה, וכלשון הגמ' לענין הלכות בריש פסחים שוינן האי שמעתא כגדי מסנקן, שפירושו במה שביאר 

רם, וכך הזהיר השמעתא שהיתה עמומה בידם, כך עשיית דברים משמעו להעמיד דקדוק דבר ה' על ביאו

משה בס' דברים ל"ב מ"ו לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, וכמו שביארנו שם ולהלן י"ח ה'. 

ובשעה שראה משה רבינו שישראל להוטים לקיים עבודת הקרבנות שצוה אותם, ועומדים צפופים ומקוים 

ה ה' תעשו, היינו לראות זה הענין הנפלא של התגלות השכינה, אמר לישראל אם זה הדבר אשר צו

שתדקדקו הרבה בדבר ה' עד שתעמידו דבר ה' על מתכונתו כמו שניתנה מסיני, אז וירא אליכם כבוד ה', גם 

בלי הכנה זו של הקרבנות, וכדאי' בברכות ספ"ב מתא מחסיא אבירי לב נינהו דחזו יקרא דאורייתא תרי 

השמים ביומי דכלה, ובירושלמי חגיגה והובא  זימני בשתא, וכ' התוס' בשם גאון שהיה עמוד של אש יורד מן

בתוס' שם די"ז שבהיות ר"א ור"י יושבים וחורזים בדברי תורה ממקרא לנביאים כו' היתה האש מלהטת 

 סביבם באשר שהיו שמחים כנתינתן מסיני, והיינו דבר משה בשעתו:

Beit.  

 

 ויקרא פרק י
ב וֲַאִביה   ֲהרֹן נָּדָָּ֨ ָֽי־ַאַ֠ ו ְבֵנ ֶׁ֔ )א( וַיְִקחֹּ֣ ש זָּרָּ ָּ֙ק ֵאֹּ֣ י יְקֹו יבו ִלְפֵנ֤ ֶרת וַיְַקִרָ֨ ֹׂ֑ יהָּ ְקט ֶלָ֖ ימו עָּ ש וַיִָּשָּ֥ ֵה֙ן ֵאֶׁ֔ ֗תֹו וַיְִת֤נו בָּ יש ַמְחתָּ ר וא ִאֹּ֣ ה ֲאֶשֶ֧

ָֽם: ה אֹתָּ א ִצוָָּ֖  לֹ֦
 ספרא יז

וכי יש  ו:כיון שראו בני אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו על המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, אמר לו נדב לאביה

מיד נטלו אש זרה והכניסו לבית קודש הקדשים. )דבר אחר( אף הם בשמחתם  לך אדם שמבשל תבשיל בלא אש?

 כיון שראו אש חדשה עמדו להוסיף אהבה על אהבתם "ויקחו איש מחתתו וכו'".

 העמק דבר ויקרא פרק י פסוק א

יקרה היא בעיני ה', אבל לא בזה הדרך שנכנסו מאש התלהבות של אהבת ה', ואמרה תורה דאע"ג דאהבת ה' …

 …אשר לא צוה

Gimel.  

 ויקרא פרק י
ְר֞בו שְ  ם ִקַ֠ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹֹּ֣ ן וַי ֹׂ֑ ד ַאֲהר ֹֹּ֣ ל ד ן ְבֵנָּ֥י ֻעִזיֵאָ֖ פֶָּׁ֔ ל ֶאְלצָּ ֵאל֙ וְֶאֹּ֣ ה ֶאל־ִמָֽישָּ א מֶֹש֗ ֹּ֣ ֶדש )ד( וַיְִקרָּ ֶֹׁ֔ ת ְפנֵי־ ַהק ֤או ֶאת־ֲאֵחיֶכ֙ם ֵמֵאֹּ֣

וץ  ָֽה:ֶאל־ִמחָ֖ ַמֲחֶנ  ַלָֽ
 העמק דבר ויקרא פרק י פסוק ד

ולפי הפשט משמעות דד כמו ידידות מלשון כי טובים דדיך, ובא לפרש למה קרא לבני עוזיאל יותר מבני יצהר 

וכדומה, אלא משום שידע משה שיש מהם מקנאים לאהרן וכבודו, והיו נראים בזה כשמחים לאידו, על כן קרא לבני 

והב וריע ומצטער בצערו. וכן היו בניו ענוים ותיקים, ומדתו של מישאל יש להבין ממה שהיה עוזיאל, שידע שהוא א

 אחיו הקטן נשיא לקהת, והוא לא ערער על זה,
Daled.  

 ויקרא פרק י( 1
ש וְַעל־פְ  ֵדֶׁ֔ י ֶאקָּ ק׀ ֵלאמֹ֙ר ִבְקרַֹבֹּ֣ ר יְקֹוָּ֤ ן הו֩א ֲאֶשר־ִדֶבָ֨ ֹ֗ ה ֶאָֽל־ַאֲהר אֶמר מֶֹש  ָֹ֨ ן:)ג( וַי ָֹֽ ם ַאֲהר ָֹ֖ ד וַיִד ם ֶאכֵָּבׂ֑ ָ֖ עָּ  ֵנָּ֥י כָּל־הָּ

 רש"י ויקרא פרק י פסוק ג
היכן דבר ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי )שמות כט מג(. אל תקרי בכבודי  -)ג( הוא אשר דבר וגו' 

ור או בי אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סב

 או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך:

 ויקרא פרק י( 2
ְר֞בו שְ  ם ִקַ֠ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹֹּ֣ ן וַי ֹׂ֑ ד ַאֲהר ֹֹּ֣ ל ד ן ְבֵנָּ֥י ֻעִזיֵאָ֖ פֶָּׁ֔ ל ֶאְלצָּ ֵאל֙ וְֶאֹּ֣ ה ֶאל־ִמָֽישָּ א מֶֹש֗ ֹּ֣ ֶדש )ד( וַיְִקרָּ ֶֹׁ֔ ת ְפנֵי־ ַהק ֤או ֶאת־ֲאֵחיֶכ֙ם ֵמֵאֹּ֣

וץ  ָֽה:ֶאל־ִמחָ֖ ַמֲחֶנ  ַלָֽ

 רש"י ויקרא פרק י פסוק ד
 כאדם האומר לחבירו העבר את המת מלפני הכלה,ה שלא לערבב את השמחה: -שאו את אחיכם וגו' 

 ויקרא פרק י( 3
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ם עו׀ וִבְגֵדיֶכ֤ ֹּ֣ ם ַאל־ִתְפרָּ אֵשיֶכָּ֥ ָֽ יו רָּ נָּ  ר׀ בָּ מָָּ֨ יתָּ זָּ֩ר וְלִאָֽ ן וְלֶאְלעָּ ֹֹ֡ ה ֶאָֽל־ַאֲהר אֶמר מֶֹשֹּ֣ ֹֹּ֣ ל כָּל־ )ו( וַי תו וְַעָּ֥ ֻמֶׁ֔ א תָּ ֹ֙מ֙ו וְלֹּ֣ א־ִתְפר לָֽ

ָֽק: ף יְקֹוָּ ַרָּ֥ ר שָּ ה ֲאֶשָ֖ ל יְִבכ֙ו ֶאת־ַהְשֵרפֶָּׁ֔ ֵאֶׁ֔ ית יְִשרָּ ף וֲַאֵחיֶכ֙ם כָּל־ֵבֹּ֣ ֹׂ֑ ה יְִקצ ָ֖ ֵעדָּ  הָּ

 רש"י ויקרא פרק י פסוק ו
 של מקום:אל תגדלוז שער. מכאן שאבל אסור בתספורת,ח אבל אתם אל תערבבו שמחתו  -)ו( אל תפרעו 

 הא אם תעשוט כן תמותו: -ולא תמתו 

 ויקרא פרק י( 4
א ם לָֽ עו׀ וִבְגֵדיֶכ֤ ֹּ֣ ם ַאל־ִתְפרָּ אֵשיֶכָּ֥ ָֽ יו רָּ נָּ  ר׀ בָּ מָָּ֨ יתָּ זָּ֩ר וְלִאָֽ ן וְלֶאְלעָּ ֹֹ֡ ה ֶאָֽל־ַאֲהר אֶמר מֶֹשֹּ֣ ֹֹּ֣ ל כָּל־)ו( וַי תו וְַעָּ֥ ֻמֶׁ֔ א תָּ ֹ֙מ֙ו וְלֹּ֣ ־ִתְפר

ף וֲַאֵחיֶכ֙ם כָּ  ֹׂ֑ ה יְִקצ ָ֖ ֵעדָּ ָֽק:הָּ ף יְקֹוָּ ַרָּ֥ ר שָּ ה ֲאֶשָ֖ ל יְִבכ֙ו ֶאת־ַהְשֵרפֶָּׁ֔ ֵאֶׁ֔ ית יְִשרָּ  ל־ֵבֹּ֣

 רש"י ויקרא פרק י פסוק ו
 מכאן שצרתן שלי תלמידי חכמים מוטלת על הכל להתאבל בה: -ואחיכם כל בית ישראל 

 

 

 


