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 "דבס
 אינו ,טובדבר שכ 

 נבון ואיזמהרב 
 

  י פרק ויקרא
ְקחּו( א) יהּוא ָנָדב ַאֲהֹרן ְבֵני ַויִּ יׁש ַוֲאבִּ ְתנּו ַמְחָתתוֹ  אִּ ימּו ֵאׁש ָבֵהן ַויִּ יבּו ְקֹטֶרת ָעֶליהָ  ַוָישִּ ְפֵני ַוַיְקרִּ  לִּ

ָּוה ֹלא ֲאֶׁשר ָזָרה ֵאׁש ְיֹקָוק ְפֵני ֵאׁש ַוֵתֵצא( ב):ֹאָתם צִּ לִּ ְפֵני ַוָיֻמתּו אֹוָתם ַוֹתאַכל ְיֹקָוק מִּ  ... :ְיֹקָוק לִּ
 

 ( לב) א פרשה שמיני ספרא
 על אהבה להוסיף עמדו חדשה אש שראו כיון בשמחתם הם אף "אהרן בני שני ויקחו" [1]

 "אהרן בני" לומר תלמוד מה "ואביהוא נדב"[ 2].  שמחה אלא קיחה אין "ויקחו", אהבה
 איש "מחתתו איש"[ 4], ממשה עצה נטלו לא "ואביהוא נדב" [3], לאהרן כבוד חלקו שלא

 רבי[ 5], "אותם צוה לא אשר זרה אש' ה לפני ויקריבו", מזה זה עצה נטלו ולא יצאו מעצמו
, עצה בלא הכניסוה "אותם צוה לא אשר" לומר תלמוד, ממש זרה אש יכול אומר ישמעאל

 [7] ."זרה אש' ה לפני ויקריבו" שנאמר הכיריים מן אלא הכניסוה לא אומר עקיבא רבי [6]
 לא אומר אליעזר רבי [8], רבן במשה נמלכו שלא "אותם צוה לא אשר" נאמר למה כן אם

 . מיתה חייב רבו בפני הלכה המורה וכל רבן משה בפני הלכה שהורו על אלא נתחייבו
 

  ב פסוק י פרק שמיני פרשת ויקרא עזרא אבן
 :לפניו רצוי דבר שיעשו חשבו כי "'ה לפני וימותו"

 
   ו פרק ב שמואל

ד עֹוד ַוֹיֶסף( א) ְשָרֵאל ָבחּור ָכל ֶאת ָדוִּ ים ְביִּ ד ַוֵיֶלְך ַוָיָקם( ב) :ָאֶלף ְׁשֹלׁשִּ תוֹ  ֲאֶׁשר ָהָעם ְוָכל ָדוִּ ַבֲעֵלי אִּ  מִּ
ָשם ְלַהֲעלֹות ְיהּוָדה ים ֲארֹון ֵאת מִּ ְקָרא ֲאֶׁשר ָהֱאֹלהִּ ים ֹיֵׁשב ְצָבאֹות ְיֹקָוק ֵׁשם ֵׁשם נִּ ( ג) :ָעָליו ַהְכֻרבִּ
בּו ים ֲארֹון ֶאת ַוַיְרכִּ ָשֻאהּו ֲחָדָׁשה ֲעָגָלה ֶאל ָהֱאֹלהִּ ֵבית ַויִּ יָנָדב מִּ ְבָעה ֲאֶׁשר ֲאבִּ  ְבֵני ְוַאְחיוֹ  ְוֻעָזא ַבגִּ

יָנָדב ים ֲאבִּ ָשֻאהּו( ד) :ֲחָדָׁשה ָהֲעָגָלה ֶאת ֹנֲהגִּ ֵבית ַויִּ יָנָדב מִּ ְבָעה ֲאֶׁשר ֲאבִּ ם ַבגִּ ים ֲארֹון עִּ  ְוַאְחיוֹ  ָהֱאֹלהִּ
ְפֵני ֹהֵלְך ד( ה) :ָהָארֹון לִּ ְשָרֵאל ֵבית ְוָכל ְוָדוִּ ים יִּ ְפֵני ְמַשֲחקִּ ים ֲעֵצי ְבֹכל קְיֹקוָ  לִּ ֹנרֹות ְברֹוׁשִּ ים ּוְבכִּ ְנָבלִּ  ּובִּ

ים ים ּוְבֻתפִּ ְמַנַעְנעִּ ים ּובִּ ְׁשַלח ָנכֹון ֹגֶרן ַעד ַוָיֹבאּו( ו) :ּוְבֶצְלֶצלִּ ים ֲארֹון ֶאל ֻעָזא ַויִּ י בוֹ  ַוֹיאֶחז ָהֱאֹלהִּ  כִּ
ַחר( ז) :ַהָבָקר ָׁשְמטּו ים ָׁשם ַוַיֵכהּו ְבֻעָזה ְיֹקָוק ַאף ַויִּ ם ָׁשם ַוָיָמת ַהַשל ַעל ָהֱאֹלהִּ ים ֲארֹון עִּ ( ח) :ָהֱאֹלהִּ

ַחר ד ַויִּ ְקָרא ְבֻעָזה ֶפֶרץ ְיֹקָוק ָפַרץ ֲאֶׁשר ַעל ְלָדוִּ   ... :ַהֶזה ַהיֹום ַעד ֻעָזה ֶפֶרץ ַההּוא ַלָמקֹום ַויִּ
 

  ז פסוק ו פרק ב שמואל ק"רד
 בו כשאחז שזה ועוד .דאשתלי על רגם יונתןתן וכ שלו שגגה תרגום השגגה על - השל על( ז)

 :... ישראל בני משאר מקודשים שהם לוי לבני אם כי נתן לא כי
 

 של ש"י עגנון: סיפורו 
 ליכנס לגן עדן מיד לפטירתו"איסרליין מפני מה לא הניחו את מורנו הגאון רבי ישראל "

 
 רבי ישראל איסרליין עולה לשערי גן עדן לקבלת פנים מרשימה של מלאכי השרת -
 אחד חוסם מלאך צנום -
 להדבק בצדיקהדרך למלאך לעלות בשמיים היא  -
 הצנום נולד מעבירת הצדיקמאלך  -
 י עקיבא לחבירו: הלכה כרבי עקיבאמחלוקת רב -
 העובר על חוק זה נחשב כעובר על דברי חכמים -
 היא בבא מציעאמסכת הציצו וראו שתוכיח.  זו גמרא אמר להם המלאך הצנום:  -

o  וכי אחז בטליתו של חבירו ואמר שלי היא? –שנים אוחזין בטלית שאלו פרק 
o  מציאה מצא ולא הכריז עליהשמא  –אלו מציאות שאלו פרק? 
o  שמא לא החזיר פקדון? –שאלו פרק המפקיד 
o  לעמוד בדיבורושמא לא  –הזהב שאלו פרק? 
o  איזהו נשך שאלו פרק–  

 בסאהוה סאה והלחס ושלום ש? 

  – [אבק] תלמודית אנציקלופדיה
, זמן לאחר לו שיחזירנה תבואה סאה שמלוה, בסאה סאה הלואת
  .יותר לו מחזיר ונמצא הפירות אז יוקרו שמא שאסור

  וביד אחד קיתון של מים שנים שהיו מהלכין בדרךהתחיל המלאך לקרוא 
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וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שנים שהיו מהלכין בדרך,  .סב מציעא בבא
מגיע לישוב. דרש בן פטורא: מוטב  -מתים, ואם שותה אחד מהן  -שותין שניהם 

שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו. עד שבא רבי 
 חייך קודמים לחיי חבירך. -עקיבא ולימד: "וחי אחיך עמך" )ויקרא כה:לו( 

 
אל? אמר להם, פעם אחת היה רבי ישראל וחבירו מהלכין בדרך מה ענין זה אצל רבי ישר -

  תון לחבירו.ון של מים שלא היה בו אלא כדי שישתה אחד מהם.  נתן את הקיתובידו קי
 הרי שעבר על דברי רבי עקיבא שהלכה כמותו מחבירו ולא עשע כדין.

 בשערי גן עדןקלה שעה  רבי ישראלהשהו  -
 פניםהלקבלת בגן עדן הגיעו שבזמן זה כל הצדיקים  -
בין רגלי הצדיקים, ויש אומרים שביקש מורינו הגאון  ְתַמֵעְךואותו מלאך, יש אומרים שנ -

 .יושררחמים עליו והעלוהו לכת של מליצי 
 

 לשמה ~עבירה ~ 
 

  יז-יג, ד פרק אסתר
ַכי ַוֹיאֶמר יב ָמְרדֳּ י ַאל ֶאְסֵתר ֶאל ְלָהׁשִּ ָמֵלט ְבַנְפֵׁשְך ְתַדמִּ ָכל ַהֶמֶלְך ֵבית ְלהִּ ים מִּ י:  ַהְיהּודִּ ם כִּ  ַהֲחֵרׁש אִּ

י יׁשִּ ים ַיֲעמֹוד ְוַהָצָלה ֶרַוח ַהֹזאת ָבֵעת ַתֲחרִּ ָמקֹום ַלְיהּודִּ יְך ּוֵבית ְוַאְת  ַאֵחר מִּ י ֹתאֵבדּו ָאבִּ ם יֹוֵדעַ  ּומִּ  אִּ
ַגַעְת  ָכֹזאת ְלֵעת י ֶאְסֵתר ַוֹתאֶמר:  ַלַמְלכּות הִּ ָכי ֶאל בְלָהׁשִּ ים ָכל ֶאת ְכנֹוס ֵלְך:  ָמְרדֳּ ים ַהְיהּודִּ ְמְצאִּ  ַהנִּ

ְׁשתּו ְוַאל ֹתאְכלּו ְוַאל ָעַלי ְוצּומּו ְבׁשּוָׁשן ים ְׁשֹלֶׁשת תִּ י ַגם ָויֹום ַלְיָלה ָימִּ  ָאבֹוא ּוְבֵכן ֵכן ָאצּום ְוַנֲעֹרַתי ֲאנִּ
י ְוַכֲאֶׁשר ַכָדת ֹלא ֲאֶׁשר ַהֶמֶלְך ֶאל י ָאַבְדתִּ ָכי ַוַיֲעֹבר:  ָאָבְדתִּ ְּוָתה ֲאֶׁשר ְכֹכל ַוַיַעש ָמְרדֳּ   ס: ֶאְסֵתר ָעָליו צִּ

 
  א עמוד טו דף מגילה מסכת בבלי תלמוד

. ברצון - ועכשיו, באונס - עכשיו עד ויום יום שבכל, היה כדת שלא: אבא רבי אמר
 . ממך אובד כך אבא מבית שאבדתי כשם - "אבדתי אבדתי וכאשר"
 

  כ הערה ד פרק אסתר הערות תמימה תורה
 שנאנסה ישראל אשת ל"וקיי, ברצון ועכשיו באונס עכשיו עד הקודמת הדרשה על נסמך

 פסוק' ב שבפרשה הדרשה על ומוסב, לך אני אסורה כ"וא, אסורה וברצון, לבעלה מותרת
' ב' פ סוף לעיל ועיין, לאשה כלומר, לבית אלא לבת תקרא אל לבת לו מרדכי לקחה' ז

 : לו היא אסורה כ"וא, אתו באמנה בדרשה' כ פסוק
 

 ]עם תרגום קל[ ב עמוד כג דף נזיר מסכת בבלי תלמוד
 אמר יהודה רב והאמר. לשמה שלא מצוהמ ]לשם מצוה[ לשמה עבירה גדולה: יצחק בר נ"ר אמר

 אלא! לשמן בא לשמן שלא שמתוך, לשמן שלא' אפי ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם: רב
 אשת יעל מנשים תבורך+ ה שופטים: +דכתיב ,רש"י[ –]שתיהן שווין  לשמה שלא מצוהכ: אימא

 שבע: יוחנן ר"א. ולאה רחל, רבקה, שרה? שבאהל נשים מאן, תבורך באהל מנשים הקני חבר
 ָכַרע ַרְגֶליהָ  ֵבין ָׁשָכב ָנַפל ָכַרע ַרְגֶליהָ  ֵבין+ ה שופטים: +שנאמר, שעה באותה רשע אותו בעל בעילות

 . ..ָׁשדּוד ָנַפל ָׁשם ָכַרע ַבֲאֶׁשר ָנָפל
 

 ~ודוד ואביהו ועוזא נדב ~ 
 

 היאלהם המלאך הצנום: גמרא זו תוכיח.  הציצו וראו שמסכת בבא מציעא אמר  -
 מהלכין בדרך, וביד אחד מהן קיתון של מיםשהיו שנים  -

 
ְקחּו( א) י פרק ויקרא יהּוא ָנָדב ַאֲהֹרן ְבֵני ַויִּ יׁש ַוֲאבִּ ְתנּו ַמְחָתתוֹ  אִּ ימּו ֵאׁש ָבֵהן ַויִּ  ְקֹטֶרת ָעֶליהָ  ַוָישִּ

יבּו ְפֵני ַוַיְקרִּ ר ָזָרה ֵאׁש ְיֹקָוק לִּ  :ֹאָתם ִצָוה ֹלא ֲאׁשֶׁ
 

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

 
  טז-יד, טו פרק א הימים דברי

ְתַקְדׁשּו( יד) ים ַויִּ ם ַהֹכֲהנִּ יִּ ְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ְיֹקָוק ֲארֹון ֶאת ְלַהֲעלֹות ְוַהְלוִּ ְשאּו( טו: )יִּ ם ְבֵני ַויִּ יִּ  ֵאת ַהְלוִּ
ים ֲארֹון ר ָהֱאֹלהִּ ֲאׁשֶׁ ה ִצָוה כַּ ְדַבר ֹמׁשֶׁ ְכֵתָפם ְיֹקָוק כִּ    פ: ֲעֵליֶהם ַבֹמטֹות בִּ

 
 :במוטות שלא אבינדב מבית שנשאו, כמשפט בראשונה עשו לא בזה גם כי. במוטות בכתפם - ם"מלבי
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