
חטא נדב ואביהוא  

בעיני מקובלים



י-ויקרא ט

אכג הַויָּב ֹ֨ ֶׁ֤ ש  ן  מ  ֲהר  לְוַאַֽ ה  ל־א ֹ֣ דא  ּומֹוע ֵ֔ ְֹ֣צאֵ֔ ְר֖כּוַוי  ְַֽיבָּ םַוַֽ ָ֑ עָּ ת־הָּ אא  ָ֥ ֖הַוי רָּ םְכבֹוד־ְיהוָּ ַֽ עָּ ל־הָּ ל־כָּ ׃א 

אכד צ  ֶׁ֤ ש  ַות  ֹ֣יא  הִמִלְפנ  אַכל  ְיהוֵָּ֔ חַ ַות ֹ֨ הַעל־ַהִמְזב ֵ֔ ֖ לָּ ע  ַֽ ת־הָּ יםא  ִבָ֑ ֲחלָּ ת־ַהַֽ ם  ַוַיְֶַֽׁ֤ראְוא  עָּ ל־הָּ ּנּוכָּ ַויָּר ֵ֔

ִַֽיְפ֖לּו םַוַֽ ַֽ ׃ַעל־ְפנ יה 

ּוא ןַוִיְקחֹ֣ ֲהר  י־ַאַ֠ ַֽ בְבנ  דָֹּ֨ ֲאִבי֜הּואנָּ ישַוַֽ ֗תֹוִאֹ֣ ּוַמְחתָּ ן  ַוִיְתנֶׁ֤ ה  שבָּ ימּוא ֵ֔ יהָּ ַויִָּשָ֥ ֖ ל  תעָּ ר  יבּוְקט ָ֑ ַוַיְקִר֜

ֶׁ֤י ה  ִלְפנ  שְיהוָּ ֹ֣ הא  ֵ֔ רזָּרָּ ֶׁ֧ אֲאש  ֖הל ֹ֦ ם׃ִצּוָּ ַֽ תָּ אבא  צ  ָ֥ שַות  ֵ֛ ָ֥יא  ֖הִמִלְפנ  אַכלְיהוָּ םַות ֹ֣ ָ֑ תּואֹותָּ ֖ ָ֥יַויָּמ  ִלְפנ 

ה׃ ַֽ ְיהוָּ



טזויקרא 

רא ֶׁ֤ ה  ַוְיַדב  הְיהוָּ ש ֵ֔ ל־מ  יא  ֹ֣ ֲחר  ֹותַאַֽ ֖ימֵ֔ ֹ֣יְשנ  ןְבנ  ֲהר ָ֑ םַאַֽ ָ֥ תָּ ְרבָּ ֖הְבקָּ י־ְיהוָּ ַֽ תּו׃ִלְפנ  ַֽ רבַויָּמ  אמ  הַוי ֹ֨ ְיהוָּ֜

ה ש ֗ ל־מ  ר  א  ןַדב  ֲהר ֹ֣ ל־ַאַֽ ִחיך  א  אאָּ ת  ְוַאל־יָּב ֶׁ֤ ל־ע  שְבכָּ ד  ל־ַהק ֵ֔ יתא  ֖ תִמב  כ  ר ָ֑ יַלפָּ ל־ְפנ ֹ֨ תא  ר  ַהַכפ ֜

ר ֶׁ֤ ן  ֲאש  ר  אָּ ַֽ אַעל־הָּ ּותְול ֹ֣ ייָּמֵ֔ ןִכִּ֚ נֵָּ֔ עָּ ַֽ הב  ֖ א  רָּ ַֽ תא  ר  אתג׃ַעל־ַהַכפ ַֽ אְבז ֵ֛ ןיָּב ָ֥ ֲהר ֖ שַאַֽ ד  ל־ַהק ָ֑ רא  ְבַפֶׁ֧

ר ֵ֛ קָּ ן־בָּ אתב  ֖ ִילְלַחטָּ ה׃ְוַאָ֥ ַֽ לָּ ְלע 



מו, לב( דמילואיםמכילתא )פרשת שמיני , מדרש ספרא דבי רב

יַוִיְקחּו ןְבנ  בַאֲהר  תֹוִאישַוֲאִביהּואנָּדָּ ןַוִיְתנּוַמְחתָּ ה  שבָּ יהָּ ַויִָּשימּוא  ל  תעָּ ר  יַוַיְקִרבּוְקט  ִלְפנ 

ה שְיהוָּ הא  רזָּרָּ הל אֲאש  םִצּוָּ תָּ .א 

תלמודמה...אהבהעלאהבהלהוסיףעמדוחדשהאששראוכיון,בשמחתםהםאף...

איש.ממשהעצהנטלולא[ש]–ואביהואנדב.לאהרןכבודחלקושלא'?אהרןבני'לומר

מזהזהעצהנטלוולאיצאומעצמואיש–מחתתו



מד, כא( דמילואיםמכילתא )פרשת שמיני , מדרש ספרא דבי רב

יַוִיְקחּו ןְבנ  בַאֲהר  תֹוִאישַוֲאִביהּואנָּדָּ ןַוִיְתנּוַמְחתָּ ה  שבָּ יהָּ ַויִָּשימּוא  ל  תעָּ ר  יַוַיְקִרבּוְקט  ִלְפנ 

ה שְיהוָּ הא  רזָּרָּ הל אֲאש  םִצּוָּ תָּ .א 

.אחריהםישראלוכלאחריהםבאיםהן,תחילהמהלכיםשהיואהרןואתמשהאתשראו

ברוךהקדושאמר.הקהלאתננהיגואנומתיםהללוזקניםשניעוד,לאביהואנדבלואמר

.הקהלאתמנהיגיםהםויהיואתכםקובריםהם,מיאתקוברמינראההוא



מה, לב( דמילואיםמכילתא )פרשת שמיני , מדרש ספרא דבי רב

יַוִיְקחּו ןְבנ  בַאֲהר  תֹוִאישַוֲאִביהּואנָּדָּ ןַוִיְתנּוַמְחתָּ ה  שבָּ יהָּ ַויִָּשימּוא  ל  תעָּ ר  יַוַיְקִרבּוְקט  ִלְפנ 

ה שְיהוָּ הא  רזָּרָּ הל אֲאש  םִצּוָּ תָּ .א 

הלכההמורהוכל,רבןמשהבפניהלכהשהורועלאלאנתחייבולא:אומראליעזררבי

שלוםלאימאלהאמר.בפניושהורהאחדבתלמידשאירעומעשה.מיתהחייברבובפני

?אתהנביא,רבי:לואמרו,אצלוחכמיםנכנסושבתלאחר.ומת.שבתומוציאאינו:אשתו

הלכההמורהשכל,מרבותיימקובלניכךאלא,אנכינביאבןולאאנכינביאלא:להםאמר

.מיתהחייברבובפני



ב  "נו ע, חלק ג, זוהר

(בתרגום מארמית)

ולמה,לומרלוהיה'ואביהואנדבמותאחרי':אמריוסירבי-'אהרןבנישנימותאחרי'

לא,[זובשעה],שעדיין,למדנוכךאלא.היושבניוידועוהלא'?אהרןבנישני'כתב

שהם',וימותו'הלפניבקרבתם'כןועל.אביהםברשותאלא,עומדיםהיועצמםברשות

.אביהםבחייהשעהאתדחקו



'שמיני'פרשת , לתורהרקנטימנחם ' פירוש ר

(על פי דרשת זוהר שאיננה מצויה בדפוסים)

וחסרו...'זאת'ללבםשתוולא...אשהלאא"הבחסרוןזרהאשהקריבואהרןבניוהנה

שלהדיןמדת,מעלהשלהכחותבהאירםוהנה.השכינהבלעדיונכנסוהאשהמןא"הה

.עליהםהדיןמדתוחלתהמאדעדגדולהחרדהיצחקויחרדאז...[בהםפגעה]העזהמעלה

מנחתךקרבןוכל'ושכחוההואבייחודלשכינהזכרעשושלאמפניהיהענשם...והנה

י'באמרונרמזהפירושלזההגדולוהרמז.שפירשתיכמו'תמלחבמלח יְשנ ימֹותַאֲחר  ְבנ 

ן םַאֲהר  תָּ ְרבָּ יְבקָּ הִלְפנ  תּוְיהוָּ ר,ַויָּמ  הַוי אמ  לְיהוָּ הא  ש  רמ  לַדב  ןא  ִחיךַאֲהר  ליָּב אְוַאלאָּ ְבכָּ

ת לע  שא  ד  יתַהק  תִמב  כ  ר  ל,ַלפָּ תְפנ יא  ר  רַהַכפ  ןַעלֲאש  ר  אָּ נָּןִכי,יָּמּותְול אהָּ עָּ הב  א  רָּ ַעלא 

ת ר  ןיָּב אז אתבְ .ַהַכפ  לַאֲהר  שא  ד  .'זאת'בלתישנכנסוהיהענשםכימורה-'ַהק 



מערכת עשר הספירות

'אש'

'האש'

''פני ה'

'זאת'

מידת הדין של  

מעלה


