
 כיצד נשרף גופם של נדב ואביהוא 

כתב הרמב"ן שהראב"א דקדק מקרא  בקרבתם לפני ה' )טז א(
זה שמתו משום שנכנסו לפנים ממחיצתם כלומר שהיה אסור 
להם להיכנס לקדש הקדשים וזה מדוקדק בקרא דה"פ דמשום 
ש"בקרבתם לפני ה'" ר"ל שנכנסו לפנים ממחיצתם לכן "וימותו" 

רמב"ן שבקרא נאמר בפירוש שמתו משום אלא שהשיג עליו ה
 שהקריבו אש זרה הרי שמתו מטעם אחר עיי"ש

ונראה ליישב קושייתו היטב עפי"ד תוס' )שלהי חגיגה( שכתבו 
תוס' שאש של מעלה אינו מכלה והנה לפי"ז צריך להיות שנדב 
ואביהוא לא נתכלה גופם שהרי יצאה אש ושרפתם ואש של 

נהדרין )נב.( יש מ"ד שנשרפו ממש מעלה לא מכלה ואילו בגמ' ס
 אף בגופם ולא רק שע"י האש יצאה נשמתם ונשאר גופם שלם

ולזה נראה לומר שה"פ אכן סיבת מותם היא משום שנכנסו חוץ 
למחיצתם כדברי ראב"א אלא שקשה כיצד נשרפו אף בגופן והא 
אין אש של מעלה מכלה לזה איתא בקרא שהקריבו אש זרה ר"ל 

עמהם אש זרה הרי שאי"ז אש של מעלה ואש שמאחר והכניסו 
זו כילתה גופם נמצא שמה שהכניסו אש זרה אין פירושו שזו 
סיבת חיובם מיתה אלא שזו הסיבה שאף גופם נשרף ולא רק 

 נשמתם
 תורת משה

 משמרת למשמרתי אינה דאו'

כתב  ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות וגו' )יח ל(
בחלב דאוריתא עובר על  הרמב"ם )הל' ממרים( האומר בשר עוף

בל תוסיף אלא צריך שיאמר רק שבשר עוף בחלב הוא משמרת 
 לבשר בחלב דאוריתא

ונראה לרמז זאת במקרא דה"פ שמצווה תורה לישראל "ושמרתם 
את משמרתי" וכדרשת חז"ל ועשיתם משמרת למשמרתי אך 
מזהירה תורה דמשמרת זו היא רק "לבלתי עשות" כלומר 

ו אנשים לעשות את האיסור דאוריתא אך משמרת כדי שלא יבא
 לא שהמשמרת עושה שהאיסור הוא מדאוריתא וכדברי הרמב"ם

 מקרא מפורש

 מדוע יוה"כ אינו ב' ימים

והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בנ"י מכל חטאתם 
הנה ר"ה עושים ב' ימים מספק יו"ט  אחת בשנה וגו' )טז לד(

' תרכ"ד סק"ז( מדוע שני של גלויות והקשה המג"א )או"ח סי
 ביוה"כ נמי אין מחמירים לעשות יוה"כ ב' ימים עיי"ש

ויש ליישב בזה ובהקדם הקשה תוס' מ"ט שלא גזרו חז"ל שאין 
למול בשבת גזירה שמא יעביר כלי המילה ד' אמות ברה"ר כמו 

שדרשו גבי שופר ומגילה ותירץ המאירי שמכיון שכתבה תורה 
רשי' וביום ואפילו בשבת לא בפירוש וביום השמיני ימול וד

יכולים חכמים לגזור גזירה הפוכה ממה שכתוב בתורה משא"כ 
שופר ומגילה שלא כתוב מפורש בתורה להיתר יכולים חכמים 
לגזור )עי' בענין זה בט"ז בג' מקומות או"ח תקפ"ח חו"מ ב' יו"ד 

 קי"ז(
והנה בקרא נאמר גבי יוה"כ מכל חטאותיכם אחת בשנה הרי 

 קרא שיוה"כ יהיה רק אחת בשנה ולא יותר מכךמשמעות ב
ולפי"ז מיושבת היטב קו' המג"א שלא יכלו חכמים לגזור יוה"כ 
ב' ימים שהרי בפירוש כתוב בקרא "אחת בשנה" וחכמים לא 

 יכולים לגזור הפוך מרצון התורה

רמז בקרא למ"ד שמתו מחמת שהקריבו אש זרה 
 ולמ"ד שנכנסו שתיי יין

נחלקו בחז"ל מדוע  אהרן וגו' )טז א(אחרי מות שני בני 
נתחייבו מיתה חד אמר מפני שהקריבו אש זרה וחד אמר מפני 

 שנכנסו שתויי יין ושמא זה וזה גרם
ונראה לרמז זאת במקרא ש"שני בני אהרן" הוא ראשי תיבות 

 בא"ש וסופי תיבות יין ש'נ'י ב'נ'י א'הר'ן
 שמנה לחמו

 ש ישראלאלו י' סוגי דם אסורים לי' יחוסי נפ

בפרשת איסור אכילת  כל נפש מכם לא תאכל דם וגו' )יז יב(
דם נזכרה עשרה פעמים מילת דם ונראה שבאה תורה לרמז 
לעשרה סוגי דם האסורים באכילה ואלו הן א. דם בהמה ב. דם 
חיה ג. דם עוף ד. טמאים וטהורים ה. דם הקזה ו. דם נחירה ז. דם 

 י. דם האדםשחיטה ח. דם התמצית ט. דם האברים 
וכן נזכרו בפרשה י' פעמים מילת נפש ח' פעמים נאמר נפש 
ופעם נוספת נאמר נפשותיכם לשון רבים וחשיב ב' נפשות הרי י' 
פעמים ונראה שבאה תורה לרמז שכל העשרה יוחסי נפש שיש 
בישראל אסורים באכילת דם ואלו הן א. כהן ב. לוי ג. ישראל ד. 

ממזר ח. נתין ט. שתוקי י. אסופי אלו חללים ה. גרים ו. חירורי ז. 
י' דרגות יחוסי נפש ישראל ואמרה תורה שכל אלו ואפי' הפחות 

 שבהם אסורים באכילת י' מיני הדמים האסורים
 שמנה לחמו

 קדושים

ואמרת" שפרשה זו  –כיצד מוכח מלשון הפסוק "דבר 
 נאמרה בהקהל
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ופרש"י  דבר אל כל עדת בנ"י ואמרת אלהם וגו' )יט ב(
רשה זו נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויין בה ומקורו פ

במדרש רבה )ויקרא כד ה( והקשה ביפה תואר מנין מוכח שפרשה 
 זו נאמרה בהקהל לכל ישראל יחד עיי"ש

 –ונראה לפרש בזה ובהקדם בריש פר' אמור נאמר "אמור 
ואמרת" ופרש"י להזהיר גדולים על קטנים והקשה הרא"ם מנין 

זו כוונת הכפילות שמא כוונת הכפילות יהא שיאמר לרש"י ש
להם ב' פעמים וכתב לתרץ דזה ניחא לפרש שהכוונה לב' פעמים 

ואמרת" שדרשו חז"ל שדבר היא לשון  –רק היכא דכתיב "דבר 
קשה ואילו ואמרת היא לשון רכה ולזה הכפילות תחילה דבר 
כלומר לשון קשה שהלימוד בפעם הראשונה הוא קשה והדר 

אמרת" שהלימוד בפעם השני קל יותר ושייך בו לשון רכה "ו
וא"כ מדוקדק שהכוונה לב' פעמים אך כאשר נאמר לשון "אמור 

ר שהכונה ב' אמירות שהפעם הראשונה לא ואמרת" א"א לומ –
שייך בה לשון אמירה אלא לשון דיבור לכן ע"כ מפרש רש"י 
כפילות הלשון דקאי להזהיר גדולים על קטנים אלו תורף דברי 

 הרא"ם )ריש פר' אמור( עיי"ש
ואמרת" נמצא א"כ שהכפילות באה  –הנה כאן נאמר "דבר 

 דברי המזרחילהורות שאמר משה זאת לישראל ב' פעמים כ
והנה איתא בגמ' עירובין סדר לימודו של משה תחילה שמע 
משה מפי הגבורה נכנס אהרן ושנה משה פרקו ישב אהרן כו' 
ונכנסו בניו שנה להם משה כו' נכנסו זקנים שנה להם כו' נכנסו כל 
ישראל שנה להם כו' נמצא שאהרן למד ד. פעמים א. משה לימדו 

ניו ג. כשלימוד משה את זקנים ד. בפרטות ב. כשלימד משה את ב
כשלימד משה את כל עדת ישראל ובניו שמעו רק ג' פעמים א. 
בעצמם ב. כשלימד לזקנים ג. כשלימד לכל ישרלא והזקנים למדו 
ב' פעמים א. בעצמם ב. כשלימוד את כל ישראל ואילו ישראל 

 למדו רק פעם אחת
ם אחת מה ועפי"ז יקשה אם אכן כך היה הסדר ולמדו בנ"י רק פע

ואמרת" והא ואמרת קאי על פעם שניה  –שייך כאן לשון "דבר 
 שפעם ראשונה שייך רק לשון דיבור

והתשובה לכך י"ל שהיו כל ישראל בהקהל כלומר שהיו ביחד 
לפני משה כלומר שהיו יחדיו אהרן ובניו הזקנים ובנ"י ומאחר 
ואיתא בתוס' במגילה שכל פרשה היה צריך משה ללמוד ד' 

ם נמצא שאף כאן כאשר היו כל ישראל לפניו אינו יכול פעמי
ללמד את כולם רק פעם אחת שצריך לחזור ד' פעמים על כל 
פרשה נמצא א"כ שאת הד' פעמים שצריך משה ללמוד כל פעם 

היה צריך משה ללומדם עם כולם נמצא  עם מישהו אחר כאן
ששמעו כל ישראל הפרשה ד' פעמים וא"כ שפיר שייך לשון 

 ואמרת" שאכן שמעו הפרשה כמה פעמים –"דבר 
ומדוקדק היטב מקרא שפרשה זו נאמרה בהקהל דאל"כ לא שייך 

 ואמרת" –"דבר 
 אור יקרות

 עשיית סייג לתורה –סמיכות הפרשות 

והנה פר' אחרי מות  קדושים תהיו כי קדוש אני )יט ב(
שקודמת לפר' זו מסתיימת ושמרתם את משמרתי )יח ל( ונראה 

כות שכבר דרשו חז"ל ושמרתם את משמרתי לפרש הסמי
 שתעשו משמרת למשמרתי

ואיתא עוד בחז"ל עה"פ קדושים תהיו "קדש עצמך במותר לך" 
וכתבו המפרשים לפרש דברי חז"ל אלו שצריך לעשות סייג 
לתורה כלומר שאף שהתורה מתירה דבר מסויים יש להוסיף 

ף בדברים ולעשות לו סייגים וזה הכונה קדש עצמך במותר לך שא
 המותרים לך תקדש את עצמך לעשות לזה סייגים

ועפי"ז הסמיכות נפלאה שתחילה אמר "ושמרתם את משמרתי" 
ודרשי' שתעשו משמרת למשרתי והנה אחר שתעשו משמרת 
למשמרתי ע"י שתעשו סייג לתורה ותקדשו עצמכם אף במותר 

 לכם ממילא "קדושים תהיו"
 אהל ישרים

 או שהוי גזיה"כהאם יש טעם לאיסור ערלה 

וכי תבאו על הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו 
איתא במדרש רבה דרש ר' יהודה בן פזי  את פריו וגו' )יט כג(

מי יגלה עפר מעינך אדם הראשון שלא יכולת לעמוד על צויך 
אפי' שעה אחת והרי בניך ממתינים לערלה ג' שנים כו' יפה דרש 

ל הארץ ונטעתם וגו' ע"כ דברי כו' הדא הוא דכתיב וכי תבא א
המדרש וצריך ביאור מדוע מחמת פסוק זה יפה דרש ר"י בן פזי 

 וכי בלא פסוק זה לא דרש יפה
ונראה לפרש שהנה האבן עזרא כתב טעם לאיסור ערלה כי עד ג' 
שנים יש ארס בפירות ומזיק הוא והנה אי נימא הכי בטלה דרשתו 

י משום שהיה העץ יפה של ריב"פ די"ל שאדה"ר לא עמד בציוו
למראה ותאוה לעניים כמו שנאמר בו ואילו מה שבנ"י מתגברים 

 על איסור ערלה הוא משום שזה מזיק שיש בעץ ארס
ברם יש להוכיח שלא כהאבן עזרא ע"פ מאי דאיתא בערלה )פ"א 
מ"ב( שכשבאו ישראל לא"י והיו שם אילנות שהיו תוך ג' שנים 

לה נאמר בקרא "כי תבאו אל יכלו לאכול מפריים שבאיסור ער
הארץ ונטעתם" ודרשי' אבל הנטוי פטור ואי נימא שטעם 
האיסור משום שיש בעץ ארס מדוע הנטוי פטור והא יש בו ארס 
וסכנה הוא אלא ע"כ שטעם זה אינו ועיקר דין ערלה הוא גזיה"כ 

 והגזיה"כ לא נאמרה על הנטוי
ישראל נמצא לפי"ז דשפיר יש לקיים המדרש שאין לפרוך ש

עומדים בציווי משום שסכנה הוא להם דאי"ז סכנה והרי זה ממש 
כעץ הדעת ולפי"ז מיושב היטב שמקרא מוכח שיפה דרש 
שבקרא מוכח שערלה אינה משום הארס אלא מגזיה"כ שהרי 
מפסוק זה נלמד שבנטוי לא נאמרה להם פרשת ערלה וע"כ 

 שאי"ז משום ארס
 בנין אריאל

 החוטא כשמוכיחורמז שלא להגדיל חטאו של 

נראה  הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא )יט יז(
לרמז בסמיכות מה שאמרו חז"ל שכשמוכיח את חבירו לא יגדיל 
 חטאו שע"י כך ירפה החוטא את ידיו ויאמר כאשר אבדתי אבדתי

וזה מרומז בקרא שאכן "הוכח תוכיח את עמיתך" אבל "ולא תשא 
 יניו את חטאועליו חטא" כלומר אל תגדיל בע

 מקרא מפורש
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