
משום שלנדב ואביהוא לא היו בנים הוצרכו למות  
 שניהם

פרש"י אמר משה לאהרן אהרן אחי  בקרבי אקדש וגו' )י ג(
יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או 
בי או בך עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך ע"כ וקשה 

בא משה כיצד ראה בכך משה שגדולים נדב ואביהוא מהם אדר
ואהרן גדולים יותר שאם היה מתקדש הבית על ידם היה מתקדש 
רק על ידי אחד מהם כמו שאמר משה בי או בך ואילו אצל בני 
אהרן התקדש הבית ע"י שניהם יחדיו משא"כ ע"י אחד לבד לא 
היה הבית מתקדש הרי ששניהם יחדיו שקולים כאחד וא"כ משה 

 ואהרן יותר גדולים
ש להקשות עוד שהרי בקרא נאמר בקרובי ובכדי ליישב זאת י

אקדש וקרובי היינו לשון רבים וכיצד א"כ חשב משה שיתקדש 
 הבית רק ע"י אחד או בי או בך הרי בקרא נאמר לשון רבים

ובפירוש הענין נראה שהנה במדרש איתא טעם שמתו משום 
שלא היו להם בנים וקשה מדוע בשל כך מתו במה הם אשמים 

ם ונראה לפרש שהנה כשקיין הרג את הבל שלא נלדו להם בני
אמר לו הקב"ה קול דמי אחיך צועקים וגו' ופרש"י שאמר לו 
הקב"ה לשון רבים "דמי אחיך" משום דמו ודם זרעו שהיו ראויים 

 להוליד
ועפ"ז י"ל שאכן נדב ואביהוא גדולים מהם ולכן בהם התקדש 
 הבית ומה שמתו שניהם הוא מטעם אחר שהקב"ה אמר בקרובי

לשון רבים ורק שאם היה מקדש הבית רק במשה או באהרן הוא 
שהיה מתקדש הבית ברבים שזה משה וזרעו או אהרן וזרעו 
משא"כ נדב ואביהוא שלא היה להם בנים אצלם לא שייך שרק 
אחד ימות והבקרובי קאי על זרעו לכך הוצרכו למות שניהם דכך 

 התקיים בקרובי
ואהרן גדולים מנדב  ועפי"ז מיושב הכל היטב שאכן משה

ואביהוא ושפיר היה לשון בקרובי אף על משה או אהרן לבדם וכן 
מיושבת היטב הקו' השלישית שאכן אין הפירוש שמשום שלא 
היו להם בנים נתחייבו מיתה אלא ה"פ משום שבפועל לא היו 
להם בנים הוצרכו למות שניהם ולא רק אחד וזרעו שרק בשניהם 

 רבים שייך לומר בקרובי לשון
 ע"פ היעלת חן

 )אות ג'(

 דין ביטול ברוב כשנפל לל' ואח"כ לעוד ל'

כתב בבעל  להבדיל בין הטמא כו' אשר לא תאכל )יא מז(
הטורים הפסוק מתחיל בלמ"ד ומסיים בלמ"ד רמז לרוב איסורים 

 שבתורה ששיעורים שבטלים בשישים
 ונראה להוסיף עוד דין רמוז בזה שהנה אם לזה רמזה תורה היה

לה לכתוב סמ"ך בפירוש ולא ב' פעמים למ"ד אלא י"ל שבדוקא 
כתבה ב' פעמים למ"ד לרמז עוד דין שהנה מדאוריתא אם נפל 

איסור לשלושים של היתר הכל אסור שאין האיסור בטל אך אם 
אח"כ נפלו לתוכם עוד שלושים של היתר הכל מותר דכעת חשיב 

תוכם האיסור בטל בשישים ולא אמרי' שמאחר וכל הל' שנפל ל
נאסרו כעת צריך לבטל כל השלושים בשישים אלא אמרי' 
שהביטול בשישים הינו רק ביחס לאיסור הראשון שנפל לתוך 
השלושים כך הוא מדאו' )אך מדרבנן אין הדין כך ועיי' )יו"ד סי' 

 צ"ב סעי' ד'(
ודין זה מרומז במה שנאמר ב' פעמים ל' ולא פעם אחת ס' דה"פ 

ר לל' ואח"כ נפל עליהם עוד ל' עדיין האיסור שאף כשנפל האיסו
 בטל

 מקרי דרדקי )אות רא(

 מדוע רק אחר שהקריב אהרן קרבן בירך את ישראל

וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת 
 נראה לפרש פסוק זה נפלא והעולה והשלמים )י כב(

א דאיתא במג"א )סי' קכ"ח סקי"ח( בשם הזוהר בזה"ל כל כהן דל
רחים לעמא או דעמא לא חמין ליה לא ישא כפיו עכ"ל עיי"ש 
כלומר כהן שהעם לא אוהבו או שהוא לא אוהב את העם שלא 
יברך את העם ולפי"ז לא יכל אהרן לברך את העם שהרי גרמו לו 
לחטוא בעגל ובודאי היה בליבו עליהם וכן כנראה היה על העם 

חטא העגל ולזה עד  על אהרן שעל ידו נמאסו העם בעיני ה' בגלל
השתא לא נשא אהרן את כפיו לברך את ישראל משא"כ השתא 
שהקריב אהרן קרבן ונתכפר החטא תו לא היה בלבו עליהם 

 ובלבם עליו ויכל לברכם
ולפי"ז כך הוא פירוש המקרא "וישא אהרן את ידו אל העם 
ויברכם" ר"ל שכאן ברך אהרן את העם והטעם שרק כאן ממשיך 

"וירד מעשות החטאת העולה והשלמים" כלומר המקרא משום ש
 שכעת ע"י הקרבנות נתכפר להם החטא

 מקרי דרדקי )אות רז(

 החיה היא היולדת אשר לא תאכל בנה טהור

להבדיל בין הטמא ובין הטהור בין החיה הנאכלת ובין 
בפשיטות כך פירוש הפסוק  החיה אשר לא תאכל )יא מז(

ה אשר לא תאכל והטהור שמביא ב' חילוקים שהטמא היינו החי
היינו החיה הנאכלת וא"כ קשה מדוע הפך הפסוק הסדר שתחילה 
כתב הטמא ואח"כ הטהור ואילו בהבדל השני כתב תחילה החיה 
הנאכלת שזה מקביל לטהור שמופיע בסוף ורק אח"כ כתב החיה 

 אשר לא תאכל שזה מקביל לטמא שמופיע תחילה
חר דאיתא בגמ' יומא ונראה לפרש שבאה תורה לרמז בזה דין א

)פב:( מעשה באשה מעוברת שהריחה ריח מאכל ביוה"כ ונתנו לה 
לאוכל ולא אכלה נפק מינה ר' יוחנן ומעשה באשה אחרת שכן 

 אכלה ונפק מינה שבתאי אוצר פירות שהיה רשע עיי"ש
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וי"ל שדין זה מרומז כאן שהרי היולדת נקראת "חיה" וכך הוא פי' 
ובין הטהור" ר"ל אם רוצה אתה הפסוק "להבדיל בין הטמא 

אוצר  להבדיל בין אדם טמא לאדם טהור כיצד זה טמא כשבתאי
פירות וזה טהור כר' יוחנן דע לך שההבדל הוא "בין החיה 
הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל" כלומר ההבדל הוא בין החיה 
היא היולדת שאכלה ביוה"כ שבנה טמא לבין החיה היא היולדת 

 שלא אכלה ביוה"כ שבנה הוא הטהור
ולפי"ז שפיר סדר הפסוק שאכן החיה הנאכלת קאי על הטמא 

שר לא תאכל קאי על הטהור וכסדרן הוא דראשון קאי והחיה א
 על ראשון ושני קאי על שני

 הגרעק"א עה"ת )ומקורו בספר

 עמ' קעט( –חוט המשולש 

 ע"י שנתבייש אהרן נבחר להקריב

ופרש"י  ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח וגו' )ט ז(
שהיה אהרן בוש וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכך 

 נבחרת
ש לפרש ע"פ מאי דאיתא בחז"ל כל העושה עבירה ומתבייש וי

עליה מוחלין לו על כל עוונותיו וכאן הרי היה אהרן בוש ממעשה 
העגל ולכך לא רצה לגשת ולכן אמר לו משה לכך נבחרת דמשום 
זה גופא שנתביישת במעשיך נמחל עוון העגל כדברי חז"ל ולכך 

 נבחרת שכבר נמחל על עוונך
 אפני דוד להחיד"

 מדוע דוקא חוטי אש הרגו את נדב ואביהוא

 ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו וגו' )י ב(
רש"י בהמשך )פס' ה'(  מפרש ותצא אש שיצאו שני חוטי אש 
מבית קדש הקדשים ונכנסו לתוך חוטמיהם ומקורו בגמ' סנהדרין 

 )נב.( עיי"ש
"ל ובפירוש הדבר שמתו ע"י חוטי אש נראה ובהקדם איתא בחז

שמתו נדב ואביהו מפני שהורו הלכה בפנים רבים ואיתא בגמ' 
עירובין )סג.( כל המורה הלכה ישכנו נחש הרי שהיו אמורים נדב 

 ואביהוא למות מנשיכת נחש
אמנם איתא במדרש שיר השירים )ג ה( שכשבאו ישראל למדבר 
פחדו מן הנחשים יצאו ב' חוטין מבית קדש הקדשים ונחלקו לד' 

הנחשים נמצא א"כ שלא היו במדבר נחשים ולא היו ושרפו כל 
נחשים מזומנים לעשות דין בנדב ואביהוא על שהורו הלכה 
בפנים רבם הרי שמחמת החוטי אש לא היו מוזמנים הנחשים 
לקיים זאת לכך הוצרכו החוטי אש שהרגו את הנחשים לקיים 

 ציווי זה במקום הנחשים
 יערות דבש )ח"ב דרוש

 ' רס"ב(יז ד"ה ואמרתי עמ

 מהיכן לומדים שקרבן פסח דוחה שבת

פרש"י שמיני למילואים הוא ר"ח  ויהי ביום השמיני וגו' )ט א(
ניסן כו' הרי שהיום השמיני למילואים היה ר"ח ניסן ואיתא בגמ' 
שבת )פז:( שהיה זה ביום ראשון הרי שר"ח ניסן שבו הוקם 

שי"ד  המשכן היה ביום ראשון ומאחר שא' ניסן היה ביום הרי
ניסן יוצא בשבת ואיתא בפר' בא ויעשו בנ"י את הפסח הרי 
ששחטו הקרבן פסח בשבת ומכך יש ללמוד ששחיטת הפסח 

 דוחה שבת
 

ומעתה קשה שהגמ' בפסחים )עז( וביומא )מז.( דורשת גז"ש 
שפסח דוחה שבת מדכתיב במועדו עיי"ש וקשה אמאי צריך 

 סח בשבתללמוד זאת מגז"ש תיפו"ל ממה שע"כ שחטו הפ
ונראה ליישב שה"פ שמהגז"ש דמועדו ילפינן שר"ח יצא ביום א' 
וא"כ אי"ז לימוד חדש אלא זה גופא הלימוד שר"ח היה ביום א' 
וממילא הקריבו בנ"י הקו"פ ביום שבת ומכך מוכח שקו"פ דוחה 

 שבת
 פענח רזא

 כף קמוצה וכף פתוחה בעבודות בית המקדש

ופרש"י  וגו' )ט ז(ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח 
שהיה אהרן בוש כו' אמר לו משה כו' לכך נבחרת וכבר רבו 

 הפירושים מהו לשון לכך נבחרת
ובדרך הלצה נראה שהנה הכהן יש עבודות שעושה בבית המקדש 
כשכף ידו קמוצה כאשר קומץ את המנחה והיינו שכופף את כף 

כף  ידו ואילו ברכת כהנים שאף היא נקראת עבודה פותח הוא את
ידו הרי שיש עבודות שהכהן כופף את כפיו ויש עבודות שפתוח 

 את כפיו
ונראה שזאת רמז לו באומרו לכך נבחרת שמילת "כך" מורכבת 
מכף קמוצה ומכף פתוחה ורמז לו בזה שלכך נבחר כלומר שנבחר 

 לעבוד בכף קמוצה ובכף פתוחה
 אדרת אליהו לבא"ח

 הטעם שהציווי של "בנבלתם לא תגעו" נאמר
 בסתמא

ופרש"י ומה ת"ל לא תגעו ברגל וזהו  ובנבלתם לא תגעו )יא ח(
שאמרו חייב אדם לטהר עצמו ברגל ומקורו בגמ' ר"ה )טז:( וקצת 
תמוה מאחר שקאי גבי הרגל מדוע כתבה תורה אזהרה זו בסתמא 

 כאילו שנוהגת כל השנה ולא רק ברגל
י ונראה לפרש שהנה הטעם שבנבלתם לא תגעו ברגל הוא מפנ

שברגל מצווין על ישראל לעלות לבית המקדש ולהביא עולת 
ראיה ואם יגע אדם בנבלה לא יוכל להיכנס למקדש ולהביא עולת 

 ראיה לכן אסור לנגוע בנבלה ברגל
והנה כאן הציווי הזה נאמר מהקב"ה למשה ואהרן ואיתא בגמ' 
מו"ק )יד:( שאצל כהן גדול כל השנה כרגל דמי והטעם לכך משום 

הכהן נאמר ומן המקדש לא יצא )לקמן כא יב( ומאחר שאצל 
וצריך כל הזמן להיות במקדש לא יכול להיטמאות והיינו שאצלו 
כל השנה היא כמו הרגל אצל שאר בני אדם ששאר בנ"א רק ברגל 
צריכים לבוא למקדש ורק אז אוסרים לנגוע בנבלה משא"כ אהרן 

ואף משה  הכה"ג כל השנה אסור שכל השנה צריך להיות במקדש
י"ל שהיה צריך להיות כל השנה במקדש כמו הכהן גדול שהרי 
היה הדיבור עמו בכל עת שהרי מה"ט פירש מאשתו כדברי הגמ' 

 בשבת )פז(
ומעתה מיושב היטב שמאחר והדיבור נאמר למשה ואהרן 
שאצלם כל השנה היו במקדש וכל השנה דומה אצלם לרגל לכך 

בלתם לא תגעו" ומכך יעשו אמר להם הקב"ה הציווי בסתמא "ובנ
שאר ישראל החשבון לבדם שאצלם לא שייך ציווי זה כל השנה 
שבכל השנה לא מצווים לבוא למקדש אלא רק ברגל שבו מצווים 

 לבוא למקדש
 פנים יפות
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