
 

מדוע אחר חטא העגל הוצרכו השבטים לכפר על 
 מכירת יוסף

קחו שעיר עיזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים 
איתא בתורת כהנים מדוע הביאו ישראל יותר  לעולה )ט ג(

קרבנות מאהרון, יבוא שעיר עיזים ויכפר על שעיר עיזים של 
. ויש לתמוה מדוע מכירת יוסף, יבוא עגל ויכפר על מעשה העגל

 דוקא כעת אחר חטא העגל הוצרכו בנ"י כפרה על מכירת יוסף.
ויש לפרש שהנה על מכירת יוסף היה לאחים קצת אמתלא 
להצדיק מעשיהם, מפני שיוסף הוציא דיבתם רעה אל אביהם, 
וטענו האחים מדוע סיפר עליהם לשה"ר לאביהם ולא בא אליהם 

 להוכיחם על מעשיהם.
ל בטלה טענתם, שהרי כשבאו ישראל לעשות ברם בחטא העג

עגל בא חור בן מרים להוכיחם על כך והרגוהו בני ישראל, הרי 
שבנ"י לא יכלו לקבל תוכחה, ואף יוסף אם היה מגיע להוכיח את 
אחיו היו הורגים אותו שלא היו יכולים לקבל תוכחה, נמצא 
שבטלה להם טענתם שלא היה צריך להוציא דיבתם רעה אל 

ם ואין להם אמתלא למכירתו, לפיכך הוצרכו להביא קרבן אביה
כעת אחר חטא העגל שבו הוכח שאינם יכולים לקבל תוכחה אף 

 על מכירת יוסף.
 משך חכמה

 הטעם שאהרון הוא שהיה הכהן
ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח ועשה את חטאתך 

ופרש"י שהיה אהרון בוש וירא לגשת, אמר לו משה  וגו' )ט ז(
 ה אתה בוש לכך נבחרת ע"כ. ובביאור הדברים נראהלמ

ובהקדם דאיתא במפרשים הטעם שאהרון היה כהן, מפני שיעקב 
אבינו אמר וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך הוצרך יעקב לעשר 
אף בבניו דהיינו להקדיש אחד מבניו, והנה בכור הרי נפטר 

נפטרו  ממעשר, וליעקב היו ד' נשים, נמצא שמתוך י"ב ילדים ד'
ממעשר שהיו בכורות, וא"כ היו רק שמונה חייבים במעשר, 
ולפי"ז הספירה היתה שאחר שמנו את כל הח' שבו למנות 
מתחילה עד העשירי, נמצא שלוי הוא העשירי, שאחר שמנו את 
כולם חזרו למנות את שמעון ולוי לכך לוי הוא קודש ואהרון 

 שהיה מלוי הוא הכהן.
החשבון הנ"ל שלא מונים את ברם הקשו המפרשים שלפי 

הבכורות היה צריך קרח להיות הכהן, שהרי בני כהן היו עמרם 
יצהר חברון ועוזיאל, ואם לא מונים את הבכורות אין למנות את 
עמרם אלא את יצהר חברון ועוזיאל, וא"כ קרח צריך היה להיות 
הכהן ולא אהרון בנו של עמרם שהיה בכור ופטור מן המעשר, 

ן הוא הכהן. ותירצו המפרשים שאכן קודם חטא ומדוע אהרו
 העגל שהיתה עבודת הקודש בבכורות לא מנו את הבכורות שהיו

פטורים מן המעשר, אבל לאחר חטא העגל שבטלה עבודת 
הקודש מן הבכורות שוב מנו אותם מפני שלא נפטרו מן 
המעשר, ובזה מיושב שפיר שבבני יעקב שעבודת הקודש עדיין 

לא מנו אותם מפני שנפטרו מן המעשר, אומנם היתה בבכורות 
בבניו של קהת כבר מנו את הבכורות מפני שהיה לאחר חטא 

 העגל, ולפיכך אהרון היה הכהן ולא קרח.
 

 

ולפי"ז מתבאר היטב מה שאמר משה לאהרון מפני מה אתה בוש 
רת, שאמר לו מפני הדבר שממנו אתה בוש מפניו לכך נבח

נבחרת, והיינו שאהרון היה בוש בחטא העגל, והרי בלא חטא 
העגל הבכורות לא היו נמנים מפני שהיו פטורים מן המעשר, 
וממילא קרח היה הכהן, ורק משום חטא העגל שמחמתו החלו 
למנות את הבכורות נעשה אהרון לכהן ולא קרח, ולזה אמר לו 

לאהרון מפני הדבר שממנו אתה בוש דהיינו חטא העגל  משה
 נבחרת להיות כהן.

 אסיפת הכהן

 האם דן הקב"ה אונס כרצון

איתא במדרש בשעה שמתו  ותצא אש וימותו לפני ה' )י ב(
שני בני אהרן אמר משה רבינו ע"ה לקב"ה למה בקעת לפני את 

 הים. והוא מדרש פליאה.
רשתינו הביא דעה שמה ונראה לפרש ובהקדם דבכלי יקר בפ

שמתו נדב ואביהוא הוא משום חטא העגל, והמליצו על זה את 
הפסוק )שמות כב ח( ישלם שנים לרעהו עיי"ש בכלי יקר, והנה 
ידועים דברי המדרש גבי קריעת ים סוף שקיטרג שרו של ים 
הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, השיבו הקב"ה אתה דן שוגג 

א ישראל לא עבדו ברצון, ואיתא עוד כמזיד ואונס כרצון הל
בדרשות חז"ל שאהרון לא עשה את העגל מרצון אלא שחשש 
שיהרגוהו כחור, וכך דרשו חז"ל עה"פ )שמות כד ד( ויבן מזבח, 

 יבן מזבוח לפניו, שראה מה שעשו לחור ע"כ.
ולפי"ז יתבארו היטב דברי המדרש פליאה, שהרי נתבאר הטעם 

עגל שעשה אהרון אביהם, ואהרון שמתו נדב ואביהוא בעוון ה
הרי עשה את העגל באונס, נמצא שנהרגו בניו על כך שעשה 
מעשה באונס, הרי שהקב"ה דן אונס כרצון לזה אמר משה לפני 
הקב"ה אם דנת אונס כרצון בחטא העגל שלכן נהרגו נדב ואביהוא 

הים, הרי טענת שרו של ים היתה שגם ישראל  מדוע בקעת את
בת הקב"ה הייתה שעבדו באונס, הרי שלא דן עבדו ע"ז ותשו

הקב"ה אונס כרצון בשונה מבחטא העגל שדן הקב"ה אונס כרצון, 
 כך היתה טענת משה.

 מנחת ישראל

 האם ראשון ראשון חביב או אחרון אחרון חביב

איתא במדרש בשעה שמתו  ותצא אש וימותו לפני ה' )י ב(
מו לפני בני נדב ואביהוא התחיל הים לצעוק על שקרע את עצ

ישראל, ענו השרפים ואמרו השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו 
 כקדם ע"כ. והוא מדרש פליאה.

ונראה לבאר דהנה ידועה הפלוגתא האם ראשון ראשון חביב או 
אחרון אחרון חביב, גבי יעקב כתיב וישם את השפחות ואת 
ילדיהן ראשונה ואת לאה ואת ילדיה אחרונים ואת רחל ואת 

ה אחרונים, ופי' רש"י הטעם משום שאחרון אחרון חביב, ילדי
 משא"כ גבי ברכת שבעת מינים מצאנו שראשון ראשון חביב,

 זבת דארץ  בקרא  הקודם  שכל  )או"ח סי' רי"א(  כדאיתא בשו"ע 
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לב כו' קודם לברכה, הרי שמצאנו ראשון ראשון חביב ומצאנו ח
 נמי אחרון אחרון חביב.

והנה איתא במדרש רבה )פר' בשלח( כשבא מרע"ה לקרוע את 
הים אמר לו הים אני גדול ממך שאני נבראתי ביום שני ואתה 
בשישי, והיינו שסבר הים ראשון ראשון חביב והוא קודם 

ם מוכח שלא נתקבלה טענתו, שנברא בשני, ומזה שנקרע הי
ומשמע שאחרון אחרון חביב וישראל עדיפים שנבראו ביום 

 השישי.
והנה עה"פ בקרבי אקדש איתא ברש"י, אמר משה לאהרון 
אהרון אחי יודע הייתי שיתקדש בית במקורביו של מקום 
והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני 

והנה אי נימא שאחרון אחרון חביב היו צריכים אלעזר  או ממך,
ואיתמר שהיו אחרונים למות ולקדש את הבית במקורביו, ומכך 
שמתו נדב ואביהוא מוכח שהם יותר חביבים לפני המקום וע"כ 
שראשון ראשון חביב, ולזה כשמתו נו"א והוכח שראשון ראשון 

ון חביב החל הים לצעוק מדוע קרע עצמו, הרי הוא ראש
 ליצירה קודם בני ישראל והרי ראשון ראשון חביב.

ולזה תירצו שרפי קודש שבנ"י עשו תשובה, וביאור הדבר הוא 
שהרי הצורה של האדם היתה עוד קודם בריאת העולם, אלא 
שהחומר נברא ביום שישי, ומכיון שעשו ישראל תשובה נמצא 
שהמשילו הצורה על החומר וממילא נעשו הויה חדשה כאילו 

א חטאו, נמצא שאחר שעשו תשובה הינם רק צורה ולא ל
חומר, והצורה הרי קדמה לבריאת הים, וא"כ ענו היטב שאכן 
ראשון ראשון חביב אומנם מכיון שביציאת מצרים עשו ישראל 
תשובה ונעשו רק צורה אזי יצירתם אכן קדמה ליצירת הים, 

 והם ראשון ראשון חביב.
 תכלת מרדכי

ו אהרון היו צריכים מדוע חשב משה שהוא א
 להסתלק

ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרבי 
והביא רש"י דברי הגמ' בזבחים )קטו:( א"ל משה  אקדש )י ג(

לאהרון אהרון אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של 
מקום והייתי סבור או בי או בך, עכשיו אני רואה שהם גדולים 

 הגמ'.ממני או ממך, ע"כ דברי 
ויש להבין מדוע היה סבור משה שיתקדש הבית רק ע"י אחד, 
הרי בסוף התקדש הבית ע"י שתים, וביותר שאם באמת היה 
סבור שבי או בך מדוע התנחם בכך שהם גדולים מהם, והא 

 סו"ס רק אחד היה צריך למות.
ויש לפרש שבמס' כלה רבתי )פ"ו( איתא שהצדיק נתפס בעוון 

ד( אני נוטל -רש רבה )סוף פר' תרומה לההדור, וכן איתא במד
מהם צדיק אחד וממשכנו בעדם ומכפר עליהם על כל 
עוונותיהם, הרי מכך שמיתת צדיק מכפרת על עוון הדור, 
מאידך איתא בגמ' ב"ק )ס.( מפני הרעה נאסף הצדיק, הרי 
לפי"ז הטעם שנאסף לא בכדי לכפר אלא בכדי שלא יראה 

"ק המהר"י קרא והרש"י וכן ברעה, וכן נוטים פירושי הרד
 התרגום.

ונראה דנפק"מ בין התירוצים אם נשארו עוד צדיקים אחרים, 
 דאי נימא דהפי' כדי שלא יראה ברעת עמו הרי שכל הצדיקים
צריכים להיאסף, אלא ע"כ הטעם כדי לכפר על עוונותיהם של 

 ישראל ולכך מספיק שיאסף צדיק אחד.
רין )קיא.( חבל על דאבדין ובזה יש לפרש מה דאיתא בגמ' סנהד

ולא משתכחין, דלכאו' הוא כפילות שאם אבדין ודאי דלא 
משתכחין, ולהנ"ל י"ל דה"פ, דאי אבד צדיק אחד ומשתכחין 
צדיקים אחרים הרי שנלקח לכפר על עוונותיהם של ישראל 
וטוב הדבר, אך אי אבד צדיק ולא משתכחי צדיקים אחרים הרי 

שלא יראה ברעת עמו, ועל כך שמיתתו אינה לכפר אלא כדי 
 חבל.

 

ולפי"ז נבין היטב את דברי הגמ' שהביא רש"י שמשה אמר 
הייתי סבור שהפי' מפני הרעה נאסף צדיק הוא שהצדיק נאסף 
לכפר על עמו ולכך מספיק צדיק אחד, והייתי סבור שיהיה זה 
או אני או אתה, אך כעת כשנאספו שניהם משמע שמה שמת 

יראה ברעת עמו ולכך נאספו שניהם,  הצדיק הוא כדי שלא
וא"כ היה קשה לו שהם משה ואהרון שניהם היו צריכים 
להסתלק כדי לא לראות ברעת עמם, אלא אמר משה ע"כ 
ששניהם גדולים מאיתנו והם הצדיקים שדרגתם להסתלק 

 מהעם כדי לא לראות ברעתם.
 חנכת התורה החדש

 דרגת אהרון הייתה כדומם
יש להעיר מדוע נאמר דוקא לשון וידום  וידום אהרון )י ג(

 ולא לשון וישתוק.
וי"ל ע"פ מה שמצינו שנחלקה הבריאה לד' חלקים, חי צומח 
דומם ומדבר. והמדבר היינו האדם שכשמצערים אותו 
מתקומם נגד המצערו לשלם לו כמפעלו. והחי היינו בעל חיים 
שאינו מתקומם נגד המצערו אלא צועק בכאבו ובורח להינצל 

ן הצער והכאב. והצומח כאשר לוחצים אותו או חותכים אותו מ
אין בידו לא לצעוק ולא לברוח אלא צורתו משתנית ורואים כי 
נתקלקל ונשתנה צורתו. משא"כ הדומם כשדוחקים אותו 
וחותכים אותו לא ניכר שום שינוי בצורתו, האבן ישאר אבן 

 והעץ ישאר עץ ואין שום שינוי בעצם תוארו.
אהרון כשמתו בניו נאמר וידום, היינו שהתנהג  והנה אצל

כדומם שאפי' צורתו לא השתנתה וגם מחשבותיו והרגשותיו 
היו כבראשונה, כי לא נתרגז ממשפטי ה' כי ידע שצדיק ה' 

 בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו.
 מאיר עיני חכמים )תנינא(

 האם שייך לשון נותר כשנשארו מחצה
ר ואל איתמר בניו וידבר משה אל אהרון ואל אלעז

איתא בילקוט הנותרים ולא היה פנחס  הנותרים וגו' )י יב(
 עמהם. ותמוה מה בא לחדשנו בכך.

ונראה לפרש ובהקדם דהנה יש להקשות היאך כתבה תורה 
הנותרים והא כתב הרשב"א )יו"ד סי' מ"ג חי' טריפות( דנותר 
היינו שנשאר פחות ממחצה, וא"כ קשה הלא היו לאהרון ד' 

ים, ב' מתו והם נדב ואביהו וב' נותרו בחיים והם אלעזר בנ
ואיתמר, ומאחר שכך מה שייך לשון הנותרים הלא לא נשאר 

 פחות ממחצה שהרי נשאר בדיוק מחצה מבניו.
ונראה ליישב ע"פ מאי דקיי"ל בכור נוטל פי שנים הרי 
שהבכור חשוב אצל אביו כתרי, והרי נדב היה הבכור שחשוב 

שנחשב אצל אהרון כאילו מתו לו שלושה פי שנים, הרי 
 ונשארו רק ב', וממילא שפיר שייך בהו לשון הנותרים.

אלא שיש להקשות שהרי מביא רש"י שנקנסה מיתה על כל 
זרעו של אהרון אלא שמשה נתפלל והצילו מכך, והנה אם 
נקנסה מיתה על כך זרעו הרי שאף בני בניו היו צריכים למות 

אף פנחס בן אלעזר היה צריך למות שאף הם זרעו, וממילא 
וניצל ע"י תפילת אהרון, ונמצא לפי"ז שנשארו ג' דהיינו 
אלעזר איתמר ופנחס, וממילא הדרא הקו' שאף אם נדב חשוב 

ומה שייך לשון  כב' ומשול הדבר שמתו ג' הרי שאף נותרו ג'
 נותרים.

ולזה אתא הילקוט למימר הנותרים ולא היה פנחס עמהם, 
שבאמת פנחס לא היה באותה גזירה של מיתת  רצונו לומר

זרעו של אהרון משום שעדיין לא נתכהן פנחס, שרק אחר 
שהרג לזימרי נתכהן, וממילא שפיר לשון הנותרים, שמאחר 
שפנחס לא נכלל עם אלעזר ואיתמר נמצא שמתו לאהרון 
כשלוש בנים שנדב משול כב' ונותרו ב', ושפיר בהו לשון 

 הנותרים.
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