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 נחל קדומים ויקרא פרשת אחרי מות אות א 

כ"י  קדמון  ובס'  ז"ל.  אפרים  רבינו  נכנסו  יין  ר"ת שתויי  שני  גם  נכנסו.  יין  כמ"ד שתויי  יין  ס"ת  אהרן.  בני  שני 
לאכי חבלה בעון חמשה חומשי תורה האבות ביטלו ג' ומשה כפני חמ"ה ביטל חימה מצאתי. בעגל יצאו ה' מ

כמ"ש השיב חמתו ונשאר חרון אף ולכן התאנף בחרון אף על אהרן ומתו נדב אביהוא גימט' אף ולכן אמרו רז"ל  
ישרא שעבדו  אחרים  אלהים  קליפת  להכניע  פעור  בית  מול  ונקבר  אהרן  בני  מיתת  על  לבי  יחרד  לזאת  ל אף 

ידי אהרן לכן   לפעור משה גימטריא אלהים אחרים להכניעם, ולהיות שבלעם היו לו שני בנים שעשו העגל על 
מתו שני בני אהרן בעון העגל. לכן בא אהרן בגלגול עזרא ובטל יצה"ר דע"ז שנעשה ע"י העגל וז"ש יבא בעל 

את יחרד לבי שדרשוהו על בני אהרן השור שהוא אהרן ויעמוד על שורו יצה"ר דע"ז עכ"ד. ובמאמר הנז' אף לז
נדון   איוב ששתק  דאז"ל  ושמעתי  לבי  יחרד  לזאת  בני אהרן אמר אף  מיתת שני  איוב  כיון שראה  כך  המדרש 
ביסורין והוא חשב דעל השתיקה אינו חייב כלום אך אז"ל דאמר נדב לאביהוא מתי ימותו שני זקנים הללו וכו'  

וא שתק ואפ"ה מתו שניהם ומזה מוכח דהשתיקה הוא עון פלילי ועל זה  ועל זה מתו והרי נדב הוא שדיבר ואביה
 חרד איוב ודוק כי קצרתי: 

 שמחה לאיש סי' א עמוד יב בהערת שוליים 
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https://drive.google.com/file/d/1IoefGp-Sejxmwj1j78QbUAN0mqBlGmT5/view?usp=sharing


Rabbi Dr Zvi Ron  

 ספר אהבת שלום

ופירש רש"י, אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז  צו את אהרן )ו ב(:

יש לפרש על דרך זה, דהנה כתיב )דניאל ד כד( וחטאך בצדקה פרוק, פירוש כי על ידי  במקום שיש בו חסרון כיס:

ב כאילו הקריב את עצמו לפניו ית"ש כקרבן ונעשה מזבח כפרה, כי דמים תרתי שאדם נותן דמיו לצדקה נחש

 משמע )ע"פ מגילה יד ע"ב(:

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו עמוד ב

טריק לה  -ומדר"ע נמי, אין מזל לישראל. דר"ע הויא ליה ברתא, אמרי ליה כלדאי: ההוא יומא דעיילה לבי גננא 

א טובא. ההוא יומא שקלתא למכבנתא, דצתא בגודא, איתרמי איתיב בעיניה חיויא ומיתא. הוה דאיגא אמילת



אמרה ליה:  -הוה קא סריך ואתי חיויא בתרה. אמר לה אבוה: מאי עבדת?  -דחיויא. לצפרא כי קא שקלה לה 

בפניא אתא עניא, קרא אבבא, והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא, וליכא דשמעיה. קאימנא, שקלתי לריסתנאי 

ית לי, יהבתיה ניהליה. אמר לה: מצוה עבדת! נפק ר"ע ודרש: וצדקה תציל ממות ולא ממיתה משונה, אלא דיהב

 ממיתה עצמה.

 יורה דעה הלכות ביקור חולים ורפואה ונוטה למות וגוסס סימן שלה סעיף י רמ"א

חולים לברך וכן נהגו )נ"י פרק י"נ(,  שיבקש עליו רחמיםי"א שמי שיש לו חולה בביתו, ילך אצל חכם שבעיר  הגה:

 .בלים, קודם לביקור חולים )כל בו(ניחום אכי שנוי השם קורע גזר דינו. בבהכ"נ, לקרא להם שם חדש, 

 ח עמוד אדף  – תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד ב

בשעה  -אימתי עת רצון  -מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון  דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי,

 צבור מתפללין.שה

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה, 

שלא  -שתרד אש מן השמים, וענני  -ויאמר וגו'. ענני ה' ענני; ענני  שנאמר: ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא

 יאמרו מעשה כשפים הם.

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף ד עמוד א

אמר ליה  -בעי רב ביבי בר אביי: הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו? 

מי  -דאיהדר ואידכר  -למאן התירו? ואלא לאו  -מא בשוגג ולא אידכר ליה רב אחא בר אביי לרבינא: היכי דמי, אילי

קודם שיבא לידי  -מחייב? והתנן: כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן שגגה וסופן שגגה! אלא במזיד 

וכי אומרים לאחרים. מתקיף לה רב ששת:  -אמר רב שילא: לעולם בשוגג, ולמאן התירו  -איסור סקילה מיבעי ליה! 

 לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך?


