בס"ד
כשדבר טוב ,אינו
הרב מואיז נבון
ויקרא פרק י
(א) וַ יִּ ְקחּו בְ נֵי ַאהֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ בִּ יהּוא ִּאיׁש מַ ְח ָתת ֹו וַ יִּ ְתנּו בָ הֵ ן אֵ ׁש וַ י ִָּשימּו עָ לֶיהָ ְקט ֶֹרת וַ י ְַק ִּריבּו לִּ פְ נֵי
יְ קֹוָ ק אֵ ׁש ז ָָרה אֲ ׁשֶ ר ֹלא ִּצּוָ ה אֹתָ ם(:ב) וַ ֵתצֵ א אֵ ׁש ִּמלִּ פְ נֵי יְ קֹוָ ק וַ תֹאכַ ל אוֹתָ ם וַ יָמֻ תּו לִּ פְ נֵי יְ קֹוָ ק... :
ספרא שמיני פרשה א (לב)
[" ]1ויקחו שני בני אהרן" אף הם בשמחתם כיון שראו אש חדשה עמדו להוסיף אהבה על
אהבה" ,ויקחו" אין קיחה אלא שמחה" ]2[ .נדב ואביהוא" מה תלמוד לומר "בני אהרן"
שלא חלקו כבוד לאהרן" ]3[ ,נדב ואביהוא" לא נטלו עצה ממשה" ]4[ ,איש מחתתו" איש
מעצמו יצאו ולא נטלו עצה זה מזה" ,ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אותם" ]5[ ,רבי
ישמעאל אומר יכול אש זרה ממש ,תלמוד לומר "אשר לא צוה אותם" הכניסוה בלא עצה,
[ ]6רבי עקיבא אומר לא הכניסוה אלא מן הכיריים שנאמר "ויקריבו לפני ה' אש זרה]7[ ".
אם כן למה נאמר "אשר לא צוה אותם" שלא נמלכו במשה רבן ]8[ ,רבי אליעזר אומר לא
נתחייבו אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה.
אבן עזרא ויקרא פרשת שמיני פרק י פסוק ב
"וימותו לפני ה'" כי חשבו שיעשו דבר רצוי לפניו:
שמואל ב פרק ו
ֹלׁשים ָאלֶף( :ב) וַ י ָָקם וַ ֵילְֶך ָדוִּ ד וְ כָל הָ עָ ם אֲ ֶׁשר ִּאת ֹו ִּמבַ ֲעלֵי
(א) וַ יֹסֶ ף עוֹד ָדוִּ ד אֶ ת כָל בָ חּור בְ יִּ ְש ָראֵ ל ְׁש ִּ
ֹלהים אֲ ׁשֶ ר נ ְִּק ָרא ׁשֵ ם ֵׁשם יְ קֹוָ ק ְצבָ אוֹת י ֵֹׁשב הַ כְ ֻרבִּ ים עָ לָיו( :ג)
הּודה לְ הַ עֲלוֹת ִּמשָ ם אֵ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִּ
יְ ָ
ַאחי ֹו ְבנֵי
ֹלהים אֶ ל ֲע ָגלָה חֲ ָדׁשָ ה וַ יִּ שָ אֻ הּו ִּמבֵ ית אֲ בִּ ינ ָָדב אֲ ֶׁשר בַ גִּ בְ עָ ה וְ עֻזָ א וְ ְ
וַ י ְַרכִּ בּו אֶ ת אֲ רוֹן הָ אֱ ִּ
ַאחי ֹו
ֹלהים וְ ְ
אֲ בִּ ינ ָָדב נֹהֲ גִּ ים אֶ ת הָ ֲע ָגלָה חֲ ָדׁשָ ה( :ד) וַ יִּ שָ אֻ הּו ִּמבֵ ית אֲ בִּ ינ ָָדב אֲ ֶׁשר בַ גִּ בְ עָ ה עִּ ם אֲ רוֹן הָ אֱ ִּ
ּובנְבָ לִּ ים
הלְֵך לִּ פְ נֵי הָ ָארוֹן( :ה) וְ ָדוִּ ד וְ כָ ל בֵ ית יִּ ְש ָראֵ ל ְמשַ חֲ ִּקים לִּ פְ נֵי יְ קֹוָ ק בְ כֹל עֲצֵ י בְ רו ִֹּׁשים ּובְ כִּ נֹרוֹת ִּ
ֹ
ֹלהים וַ יֹאחֶ ז ב ֹו כִּ י
ּובְ תֻ פִּ ים ּובִּ ְמנַעַ ְנעִּ ים ּובְ צֶ לְ צֶ לִּ ים( :ו) וַ ָיבֹאּו עַ ד ג ֶֹרן נָכוֹן וַ יִּ ְׁשלַח עֻזָ א אֶ ל אֲ רוֹן הָ אֱ ִּ
ֹלהים( :ח)
ֹלהים עַ ל הַ ַשל וַ יָמָ ת ָׁשם עִּ ם אֲ רוֹן הָ אֱ ִּ
ׁשָ ְמטּו הַ בָ ָקר( :ז) וַ יִּ חַ ר ַאף יְ קֹוָ ק בְ עֻזָ ה וַ יַכֵ הּו ׁשָ ם הָ אֱ ִּ
וַ יִּ חַ ר לְ ָדוִּ ד עַ ל אֲ ׁשֶ ר פָ ַרץ יְ קֹוָ ק פֶ ֶרץ בְ עֻזָ ה וַ יִּ ְק ָרא לַמָ קוֹם הַ הּוא פֶ ֶרץ עֻזָ ה עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה... :
רד"ק שמואל ב פרק ו פסוק ז
(ז) על השל  -על השגגה תרגום שגגה שלו וכן תרגם יונתן על דאשתלי .ועוד שזה כשאחז בו
כי לא נתן כי אם לבני לוי שהם מקודשים משאר בני ישראל :...
סיפורו של ש"י עגנון:

"מפני מה לא הניחו את מורנו הגאון רבי ישראל איסרליין ליכנס לגן עדן מיד לפטירתו"
-

רבי ישראל איסרליין עולה לשערי גן עדן לקבלת פנים מרשימה של מלאכי השרת
מלאך צנום אחד חוסם
הדרך למלאך לעלות בשמיים היא להדבק בצדיק
מאלך הצנום נולד מעבירת הצדיק
מחלוקת רבי עקיבא לחבירו :הלכה כרבי עקיבא
העובר על חוק זה נחשב כעובר על דברי חכמים
אמר להם המלאך הצנום :גמרא זו תוכיח .הציצו וראו שמסכת בבא מציעא היא
 oשאלו פרק שנים אוחזין בטלית – וכי אחז בטליתו של חבירו ואמר שלי היא?
 oשאלו פרק אלו מציאות – שמא מציאה מצא ולא הכריז עליה?
 oשאלו פרק המפקיד – שמא לא החזיר פקדון?
 oשאלו פרק הזהב – שמא לא לעמוד בדיבורו?
 oשאלו פרק איזהו נשך –
 חס ושלום שהלווה סאה בסאה?
אנציקלופדיה תלמודית [אבק] –
הלואת סאה בסאה ,שמלוה סאה תבואה שיחזירנה לו לאחר זמן,
שאסור שמא יוקרו אז הפירות ונמצא מחזיר לו יותר.
 התחיל המלאך לקרוא שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד קיתון של מים
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בבא מציעא סב .שנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן קיתון של מים ,אם
שותין שניהם  -מתים ,ואם שותה אחד מהן  -מגיע לישוב .דרש בן פטורא :מוטב
שישתו שניהם וימותו ,ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו .עד שבא רבי
עקיבא ולימד" :וחי אחיך עמך" (ויקרא כה:לו)  -חייך קודמים לחיי חבירך.
-

מה ענין זה אצל רבי ישראל? אמר להם ,פעם אחת היה רבי ישראל וחבירו מהלכין בדרך
ובידו קיתון של מים שלא היה בו אלא כדי שישתה אחד מהם .נתן את הקיתון לחבירו.
הרי שעבר על דברי רבי עקיבא שהלכה כמותו מחבירו ולא עשע כדין.
השהו רבי ישראל שעה קלה בשערי גן עדן
בזמן זה כל הצדיקים שבגן עדן הגיעו לקבלת הפנים
ואותו מלאך ,יש אומרים שנ ְתמַ עֵ ְך בין רגלי הצדיקים ,ויש אומרים שביקש מורינו הגאון
רחמים עליו והעלוהו לכת של מליצי יושר.
~ עבירה לשמה ~

אסתר פרק ד ,יג-יז
הּודים :כִּ י ִּאם הַ חֲ ֵרׁש
וַ יֹאמֶ ר מָ ְרדֳּ כַ י לְ הָ ִּׁשיב אֶ ל אֶ ְס ֵתר ַאל ְת ַד ִּמי בְ נַפְ ׁשֵ ְך לְ ִּהמָ לֵט בֵ ית הַ מֶ לְֶך ִּמכָל הַ יְ ִּ
ּומי יו ֵֹדעַ ִּאם
ָאביְך תֹאבֵ דּו ִּ
הּודים ִּממָ קוֹם ַאחֵ ר וְ אַ ְת ּובֵ ית ִּ
יׁשי בָ עֵ ת הַ זֹאת ֶרוַ ח וְ הַ צָ לָה ַיעֲמוֹד לַיְ ִּ
ַתחֲ ִּר ִּ
נִּמ ְצ ִּאים
הּודים הַ ְ
לְ עֵ ת ָכזֹאת ִּהגַעַ ְת לַמַ לְ כּות :וַ תֹאמֶ ר אֶ ְס ֵתר לְ הָ ִּׁשיב אֶ ל מָ ְרדֳּ כָי :לְֵך כְ נוֹס אֶ ת כָ ל הַ יְ ִּ
בְ ׁשּוׁשָ ן וְ צּומּו עָ לַי וְ ַאל תֹאכְ לּו וְ ַאל ִּת ְׁשתּו ְׁשֹלׁשֶ ת י ִָּמים לַיְ לָה וָ יוֹם גַם אֲ נִּ י וְ ַנ ֲער ַֹתי ָאצּום כֵן ּובְ כֵ ן ָאבוֹא
אֶ ל הַ מֶ לְֶך אֲ ׁשֶ ר ֹלא כ ַָדת וְ ַכאֲ ׁשֶ ר ָאבַ ְד ִּתי ָאבָ ְד ִּתי :וַ ַי ֲעבֹר מָ ְרדֳּ כָי וַ יַעַ ש כְ כֹל אֲ ֶׁשר ִּצּוְ תָ ה עָ לָיו אֶ ְס ֵתר :ס
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א
אמר רבי אבא :שלא כדת היה ,שבכל יום ויום עד עכשיו  -באונס ,ועכשיו  -ברצון.
"וכאשר אבדתי אבדתי"  -כשם שאבדתי מבית אבא כך אובד ממך.
תורה תמימה הערות אסתר פרק ד הערה כ
נסמך על הדרשה הקודמת עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון ,וקיי"ל אשת ישראל שנאנסה
מותרת לבעלה ,וברצון אסורה ,וא"כ אסורה אני לך ,ומוסב על הדרשה שבפרשה ב' פסוק
ז' לקחה מרדכי לו לבת אל תקרא לבת אלא לבית ,כלומר לאשה ,ועיין לעיל סוף פ' ב'
פסוק כ' בדרשה באמנה אתו ,וא"כ אסורה היא לו:
תלמוד בבלי מסכת נזיר דף כג עמוד ב [עם תרגום קל]
אמר ר"נ בר יצחק :גדולה עבירה לשמה [לשם מצוה] ממצוה שלא לשמה .והאמר רב יהודה אמר
רב :לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן ,שמתוך שלא לשמן בא לשמן! אלא
אימא :כמצוה שלא לשמה [שתיהן שווין – רש"י] ,דכתיב+ :שופטים ה +תבורך מנשים יעל אשת
חבר הקני מנשים באהל תבורך ,מאן נשים שבאהל? שרה ,רבקה ,רחל ולאה .א"ר יוחנן :שבע
בעילות בעל אותו רשע באותה שעה ,שנאמר+ :שופטים ה +בֵ ין ַרגְ לֶיהָ כ ַָרע נָפַ ל ָׁשכָב בֵ ין ַרגְ לֶיהָ כָ ַרע
נָפָ ל בַ אֲ ׁשֶ ר ָכ ַרע ׁשָ ם נָפַ ל ׁשָ דּוד...
~ נדב ואביהו ועוזא ודוד ~
-

אמר להם המלאך הצנום :גמרא זו תוכיח .הציצו וראו שמסכת בבא מציעא היא
שנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן קיתון של מים

ויקרא פרק י (א) וַ יִּ ְקחּו בְ נֵי ַאהֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ בִּ יהּוא ִּאיׁש מַ ְח ָתת ֹו וַ יִּ ְתנּו בָ הֵ ן אֵ ׁש וַ י ִָּשימּו עָ לֶיהָ ְקט ֶֹרת
וַ י ְַק ִּריבּו לִּ פְ נֵי יְ קֹוָ ק אֵ ׁש זָ ָרה אֲ ֶׁׁשר ֹלא צִ וָה אֹתָ ם:
אבן עזרא ויקרא י:א  -וטעם "אשר לא צוה אותם" שמדעתם עשו:...,
אור החיים ויקרא י:א  -אש זרה אשר לא צוה .פירוש ומה היא זרותה ,שלא צוה ה' אותה.
דברי הימים א פרק טו ,יד-טז
(יד) וַ יִּ ְת ַק ְדׁשּו הַ כֹהֲ נִּים וְ הַ לְ וִּ יִּ ם לְ הַ עֲלוֹת אֶ ת אֲ רוֹן יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י יִּ ְש ָר ֵאל( :טו) וַ יִּ ְשאּו ְבנֵי הַ לְ וִּ יִּ ם אֵ ת
ֹׁשה כִּ ְדבַ ר יְ קֹוָ ק בִּ כְ תֵ פָ ם בַ מֹטוֹת ֲעלֵיהֶ ם :פ
ֹלהים כַּאֲ ֶׁׁשר צִ וָה מ ֶׁ
אֲ רוֹן הָ אֱ ִּ
מלבי"ם  -בכתפם במוטות .כי גם בזה לא עשו בראשונה כמשפט ,שנשאו מבית אבינדב שלא במוטות:
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