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  [טו]

ֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם וְ ) טז, לב(

  ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש:

  ונאבד רכוש בני קרח שלא מתו ,מדוע מתו נשים וטף

שם, משום דהיה בהם נאמר ואת כל רכו 1(לב) ואת כל הרכוש. לא

, כמו של 2[מתו] ם טף ונשים שלהםלכן ג ,דין עיר הנדחת

. וכן (עבודה זרה ד, ו) ם"נהרגים, כמו שפסק הרמבד העובדים

                                                 
ָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְפַּתח הָ ) "ב(ל ,[טו] תוכן דבריו, דיש לדקדק בלשון הכתוב 1

דפתח  ,"ַוִּתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלֹקַרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש

אם כן  ,"כל האדם אשר לקרח" ,"בתיהם" ,דכתיב "אתם" ',להם'בלשון 

". ואם עולה על את כל הרכוש"ומהו לשון  ,היה לסיים "ואת כל רכושם"

אשר  ,"ואת כל האדם ואת כל הרכושהיה לכתוב  ,רח"המילים "אשר לק

  לפני כן. "אשר לקרח"לקרח". ומדוע מפסיק וכתב 

אלא  ,אבד ,שלא רק הרכוש של בני קרח שמתו ,דבא הכתוב ללמד ,ומבאר

 ,לכן כתוב לשון רכוש סתם ,נאבד , גםרכוש של בני קרח שלא מתוהאף 

כל בני קרח אף אלא אלא על  ,דבאמת אינו עולה על בני קרח שנבלעו ומתו

  , אבל נשים וטף רק של אלו שמתו, מתו.שלא מתו

דהרי גם  ,וראיה לזה ,כיון שלעדת קרח היה דין עיר הנדחת ,והטעם בזה

 וגם לא כל הנשים ,הרי הטף בודאי לא חטא, ומדוע ,הטף ונשים שלהם מתו

אלא על  ,בדתן ואבירם כתוב שנשיהם ובניהם חטאו (פסוק כז)שרק  חטאו,

ובעיר הנדחת הנשים והטף של העובדים  ,שהיה דינם כעיר הנדחת ,רחךכו

ואם נמצאו " ,, ו)עבודה זרה דכפסק הרמב"ם ( ,לא חטאושנהרגים אפילו 

  ."מכים את כל הטף ונשים של עובדים לפי חרב ,העובדים רובה

מפרש  ,קי, א) שהיו בני קרח שלא מתו, והטעםוהנה מבואר בסנהדרין (

, [ומובא טעם זה במפרשים, ואין כאן שעשו תשובה המשך חכמה כיון

היה היה  ,רוב עדת קרח כפרוכיון ש ,אבל מכל מקום המקום להאריך בזה],

ר הנדחת מבואר בגמרא (סנהדרין קיא, ב) יובע ,נדחתהדין עיר לכל העדה 

דתנן  ,מכל מקום רכושם אובד ,שגם הצדיקים שבעיר הנדחת שאינם נהרגים

 (דברים יג, טז), ת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרבהחרם אתה וא(שם) "

[וכן  ,"פליטין –מכאן אמרו: נכסי צדיקים שבתוכה אובדין, שבחוצה לה 

והם שאר יושבי  ,נכסי הצדיקים שבתוכה, ז) עבודה זרה ד(רמב"ם הפסק 

ממונן  ,הואיל וישבו שם ,נשרפין בכלל שללה ,העיר שלא הודחו עם רובה

מפני שעשו תשובה, גם  (סנהדרין קי, א) בני קרח שלא מתו

 בתוך עיר הנדחתשצדיקים הרכושם נאבד, כמו שנאבד רכוש 

  .3ופשוט ,ב ואת כל הרכושיכת לכן ,(סנהדרין קיא, ב)

  

  ]טז[

  הירח רצו למחות על כבוד משה, ולא על שמשתחוים להם שמש והמדוע 

 ולם,על שבונו ר כו'ין המודר (נדרים לט, ב) דרש רבא, אין ב 4פרק

ללמד שגם רכושם של הצדיקים שלא מתו  ,כל הרכושלכן כתיב ואת  ,]אבד

  .אבד

הוא  ףמקור שנהרגין הנשים והטשה ,[ובכונה דקדק המשך חכמה לציין

ונושאי כליו של הרמב"ם נשאו  .כיון שאין זה מפורש בש"ס ,רמב"םמה

מבואר  ,והטעם שנהרגים .ואין כאן המקום להאריך בזה ,עיין שם ,ונתנו בזה

 .](שם) לעייין שם כך מציין באור שמח ,פרק נד במורה נבוכים חלק א
 ,ולא העלתי אלא בדרך זו ,בנדפס אין מלה זו. ויגעתי להבין את דבריו 2

  וחסר המלה [ומתו]. וצריך לעיין בכתב היד. ,שיש כאן טעות סופר

לכן מתו הטף  ,תמצית דבריו: לעדת קרח היה דין עיר הנדחת 3

בני קרח שעשו  כוש של, ולכן נאבד גם הרוהנשים שלא חטאו

של העובדים  ףכעיר הנדחת שנשיהם והט ,תשובה ולא מתו

  .אובד – ורכוש של כולם אפילו הצדיקים שלא נהרגים ,נהרגים

  

 ]טז[
 אמר ר' יצחק, מאי דכתיב") ב ,לט(נדרים דהנה גרסינן ב ,[טז] תוכן דבריו 4

והא  ,ולה, שמש וירח בזבול מאי בעייןזב: שמש ירח עמד (חבקוק ג, יא)

מלמד, שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו: רבונו  ,ברקיע קביעי

אין אנו  -אירים, ואם לאו של עולם, אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מ

באותה שעה ירה בהן חיצים וחניתות, אמר להם: בכל יום ויום  ,מאירין

 ,י לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מחיתםמשתחוים לכם ואתם מאירים, בכבוד

: לאור חציך (שם) ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאירים, שנא'

  ." ע"כיהלכו וגו'

 :בדברי חז"ל הרבה ויש לדקדק .כדרכם נכתבו ברמז ובסודוהנה דברי חז"ל 

אלא  חלילה, כבודו של משה על התלא הי ,קרחמשה על מחלוקת  הריא. 
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, אמר להם בכל יום ויום כו' אם אתה עושה דין לבן עמרם

ובכל יום כו' משתחוים לכם ואתם מאירים, בכבודי לא מחיתם, 

 הכוונה, דאדם העושה טובה לחבירו כו'.ויום יורה בהם חיצים 

ח, א) אורח טוב צריך להחזיק לו טובה ולהללו, כמאמרם (ברכות נ

, ואלישע (ברכות מו, א) ותקנו ברכה לבעל הבית ,כו'מהו אומר 

. והשמש והירח משכלים [לשיטת ב, ד, יג)-(מלכים יוכיח

                                                 

ומשה רבינו לא מחה  ,וקת יסודית על אמינות מסירת התורהמחל תה זוהי

וכל כולו היה להוכיח שמסירת התורה על ידו  ,על כבודו האישי חלילה וחס

אם כן מה הוא  ,ומחה על כבוד ה' יתברך ועל אמיתות התורה ,אמיתית

והוא תמיה גדולה  ,"בכבוד בשר ודם מחיתםוירח "שאמר ה' לשמש  ןהלשו

חילול שמו משתחוים לשמש והירח יש בזה  מה שבני אדםמדוע מאוד. ב. 

והשמש והירח הם  ,והרי חייב אדם להכיר טובה למי שמטיב לו ,יתברך

כל הכוכבים , ט) "יסודי התורה גכמו שכתב הרמב"ם ( ,בעלי השכלה

והגלגלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם, והם חיים ועומדים ומכירין את 

אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו משבחים  מי שאמר והיה העולם, כל

ומפארים ליוצרם כמו המלאכים, וכשם שמכירין הקדוש ברוך הוא כך 

מכירין את עצמן ומכירין את המלאכים שלמעלה מהן, ודעת הכוכבים 

  ,אם כן ," עכ"לדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדםוהגלגלים מעוטה מ

ומדוע אסור  ,ח לכל הבריאהוכי דבר קטן הוא האור שנותנים השמש והיר

מדוע באמת לא מחו השמש והירח  ,ואם אסור להודות להםלהודות להם. ג. 

ובגוף  אלא עכשיו במחלוקת קרח. ד. ,על זה שבני אדם משתחוים להם

צריך באמת דאם  ,מה טענה היא זו ,צריך ביאור תשובת ה' לשמש והירח,

מכל מקום  ,בוד ה'מה בכך שלא מוחים על כ ,למחות על כבודו של משה

וכי שייך לומר  ,וצודקים במחאתם ,על כבוד משה עכשיו כראוי הם מוחים

 ,שכיון שלא מוחים על כבוד ה' לא נכונה טענתם למחות על כבוד משה

יורים בהם ויום ום שבכל י ,שאמרו חז"להכונה מהו ה.  ומה תשובה היא זו.

 ,וברמז ,מאוד כל דבריהם באגדות נאמרו בהשכלה גדולהו ,חיצים כו'

  .למבינים

מתוך י להכיר טובה אלא למי שמטיב דבאמת אין ראו ,ומבאר המשך חכמה

לכן אין להודות לשמש  ,ולא מי שמוכרח וכפוי לעשות הטובה ,בחירה

, כיון שהם מוכרחים בזה ,אף על פי שהם מושכליםש ,והירח על שמאירים

הוא מחמת  ,ירוההוכחה שהם מוכרחים להא אין שייך להכיר להם טובה.

ההוכחה הכי ו ,הוא אינו בחירי ,תמידי כי הדבר שהוא ,שאין להם שינוי

מולד הלבנה  ,שכל הבריאה אין לה שינוי כלל וכלל , היאגדולה על יחוד ה'

וכך כל חוקי  ,ומהלך כל מערכת השמים מדויק להפליא ,מדוייק להפליא

אלא מופעלים  ,יםהכל מורה שכולם אינם בחירי ,כידועבכל הענינים, הטבע 

 .אסור להללם ולהחזיק להם טובה ,](יסודי התורה ג, ט) ם"רמב

ים חוץ מיראת והתירוץ פשוט, כי האדם בחירי, והכל בידי שמ

ה אם כן הוא מרצונו בחר לעשות טוב ,). ועודשמים (ברכות לג, ב

אבל השמש והירח המה  ,לזה, ולכן צריך להחזיק לו טובה

כפעולת הצומח שזן הבעל  ,מוכרחים ועושים פעולתם הכרחיות

לכן נאות  ,רק ברצון האלקי השופע בהם תמיד ,חי בלא רצונם

וזה פירוש הכתוב (תהילים יט, ג) יום ליום יביע  ,העל ידי כח של הקב"

, שקיעה יום אחר יום ,שהוא מדוייק להפליא ,היום בעצמו ,דהיינו ,אומר

 של שכל הבריאה מוכרחת מכוח ,הוא יביע אומר וזריחה בדוק מופלא,

  .הבורא יתברך שמו

ומאירים  ,וכרחים במעשיהםינם מאמין שאזה מורה שמ ,ואם מודים להם 

 ,לכן ,חס וחלילה ,ינו שחלילה נתן להם ה' כח ושלטוןידה ,מתוך בחירה

וזה היה דור  ,הוא כופר בייחוד ה' ,ומודה להם ,המשתחוה לשמש ולירח

 .אנוש שטעו לחשוב שה' נתן מכוחו שלטון למזלות להנהיג את הבריאה

 ,ם לטעות שאין כלל מנהיגכיון שהטבע מדוייק להפליא, יבואו בני אדו

להעיר  ,את הטבעלכן כמה פעמים מיוחדים שינה ה'  ,והכל אינו בחירי

   , ושכל הטבע תחת שליטה של אחד יחיד ומיוחד.שיש מנהיג לבירה הבריות

 ,[ויש לתת טעם בזה .והנה השמש והירח רצו למחות על אמיתות התורה

וחששו שבכפירת  ,)כיון שכל הבריאה תלויה בקבלת התורה (שבת פח, א

ורצו  ,ויחזור העולם לתוהו ובוהו ,הרתתבטל אמיתות התו ,קרח ועדתו

הרי על כבודי  ,ועל זה אמר להם ה' ,להוכיח במעשיהם על אמיתות התורה]

שאם תמחו על  ,למחות להם כיון שבאמת אסור ,לא מחיתם בכל יום

ם אלו וצודקי ,זה גופא יביא לכפירה שיש לכם בחירה ,שמשתחוים לכם

היינו על  ,מאותו טעם שאסור לכם למחות על כבודי ,לכן ,שמשתחוים לכם

אסור לכם למחות על אמיתות התורה  ,מאותו הטעם ,האמונה ביחוד ה'

כיון שמחאה זו תטעה חלילה  ",כבוד בשר ודם"והיינו  ,שניתנה לבשר ודם

ם שכיון שאין מוחי ,סברו שמש והירח[וה ,את האנשים שאתם בעלי בחירה

, לכן יכולים למחות זה מוכיח שאינם בעלי בחירה ,על שמשתחוים להם

 אמיתות התורה, כשם שהבורא שינה הטבע כמה פעמים,פעם יחידית על 

  ].ותשובת ה' יתברך והירח, השמש לוקתוזה שורש מח

 שאמרו שבכל יום יורים בהם חיצים, ועל פי זה יאירו לנו עומק כונת חז"ל

 ,שאינו נתון לשום כח אחר ,רך בטבע הבריאהכח ה' יתבאת שהמשילו 

ורק מחמת רצון  ,תיש, ובכל רגע ורגע מחדש מעשה בראוהכל מאתו יתברך

 ,שבכל יום יורים עליהם חיצים ,לכן אמרו ,הבריאה קיימת ,חדש בכל רגע

המחייה את כל  ,לרמז שבכל יום יש רצון וכח חדש השופע מאיתו יתברך

  וקים הנ"ל.. ובזה מיושב כל הדקדהבריאה
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אבל מי מוכיח שהם  .ברך ליוצר המאורות, ולא להמאורותל

ומר (תהלים יט, ג) תדירות, כי יום ליום יביע אהוא ה ,מוכרחים

לכן הבורא  ,והבחירי הוא נשתנה לרצונו כך וכך ,בלא שינוי כלל

 ,להעיר הבריות שיש מנהיג לבירה זו ,נה כמה פעמים הטבעש

ואם לא רצו להאיר בעת מחלוקת קרח, אז היה השינוי פתחון פה 

ם מסר להם כי המה המנהיגים על פי עצמם, והש ,למינים לרדות

לכן  ,ת דור אנוש, והמה מאירים בבחירתםכטעו ,ההנהגה כרצונם

 ,בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתם ,מיושב תשובת השם

כבודי, וזה שאמר ובכל יום  הלא זה יחזיק הטעות ויהיה חילול

רות כי בכל יום יש הכרח חדש, ולה ,צים, היינוורה בהם חמויום 

                                                 
לכן  ,היא רק לעושה מתוך בחירה ,הכרת הטובהתמצית דבריו:  5

כיון שבזה  ,אסור להודות לשמש והירח אפילו שהם מושכלים

אבל רצו למחות על כבוד משה  .חלילה ,מורה השם בחיריים

שיטעו שהם  ,גם זה אסור להם לעשותש ,ואמר להם ה' .בלבד

  בחיריים.

  

 ]יז[
[שיניתי את סדר תוכן דבריו, כיון שלולי זה, לא מובן הקשר והשייכות בין ענין [יז]  6

, דז"ל הגמרא )א ,ז(חולין תוכן דבריו לבאר עומק חז"ל באגדה ב לענין בזה].

[שם נהר.  רבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון שבויין, פגע ביה בגינאי"

[פירוש: תקרע ותן לי לעבור  וק לי מימךנהרא, אמר ליה: גינאי, חל רש"י]

ואני הולך לעשות  ,ואעבור בך, אמר ליה: אתה הולך לעשות רצון קונך בך]

, אתה ספק רש"י] כל הנחלים הולכים אל הים בגזירת המלך.[ רצון קוני

, אני ודאי עושה . רש"י]שמא לא יתנו לך בפדיון[ עושה ספק אי אתה עושה

גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם, חלק  אמר ליה: אם אי אתה חולק,

  " ע"כ. ליה

שלא יעברו עליו  ל מופלאים מאוד: א. מדוע כשגזר על הנהרוהנה דברי חז"

שאתה ספק  ,אותה טענה שטען הנהרמוהרי  ,מימיו חלק לו ,מים לעולם

, לא הוא הדין כאשר גזר עליו שלא יעברו עליו מים לעולם ,עושה רצון ה'

ואין לומר שהטעם הוא מפני שלא  .ומדוע אז חלק לו ק מטעם,היה לו להחל

ו מדוע היה צריך לגזור שלא יעבור ,דאם כן ,אלא גזר עליו ,ביקש מהנהר

בשעה שהולך לדבר  ,היה לו לגזור שיחלוק לו מימיו עכשיו ,בו מים לעולם

הרי בודאי  ,מכל מקום ,מצוה. ב. מה טענה זו שאתה ספק עושה רצון ה'

אם כן ודאי  ,ורצון ה' שיעשה השתדלות ללכת למצוה זו ,ר מצוההולך לדב

אומר שלא אין זה  ,ואם לבסוף לא תצלח דרכו ,רצון ה' שיעבור את הנהר

כל יום, כאמור (תהלים קלו, ז) לעושה שופע ב ברךיתם ורצון הש

  .5ודו"ק בכל יום מחדש מעשה בראשית. ,תמיד ,אורים גדולים

  

  [יז]

ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה ) לא-טז, ל(

ּו צֹאָתם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ְוָיְרדּו ַחִּיים ְׁשֹאָלה ִויַדְעֶּתם ִּכי ִנאֲ 

תוֹ ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֶאת ה': ַוְיִהי ְּכַכ

  ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַּתְחֵּתיֶהם:

  מדוע לא היה חשש שיאמרו שמשה אלוקי על נס כזה

ינאי חלוק מימיך. נראה גבי עובדא דג ,פרק קמא (ז, א) 6חולין

  והוא פלא גדול. ,אם כן מדוע לא חלק לו הנהר בתחלה ,עשה רצון ה'

יש  ,דבכל שינוי מעשה בראשית והטבע על ידי נביא ,ומבאר המשך חכמה

ובכוחו גוזר ונעשה שינוי  ,מרו הבריות שהנביא הוא אלוקיחשש גדול שיא

 ,שה בראשיתעויטעו חלילה שיש בכוחו לשנות טבע העולם ומ ,בבריאה

  .מניח ה' יתברך לנביא כח לשנות מעשה בראשית ,אין חשש שיטעוכשורק 

אם היה  ,לצורך מצוה לפיכך כשרבי פנחס בן יאיר ביקש מהנהר לחלוק לו

לא היה חשש שיאמרו הבריות שרבי פנחס  ,שה את המצוהוהיה עו ,חולק לו

כי ידעו הכל שנעשה שינוי הטבע על ידי הבורא יתברך  ,בן יאיר הוא אלוקי

וזכות וכח מצוה זו היא שעשתה לשינוי  ,כדי לקיים מצות פדיון שבויים

ולא חשש שיאמרו הבריות שהוא  ,ולכן ביקש מהנהר לחלוק לו ,הטבע

שאולי לא  ,ספק אם תעשה המצוה ,שאתה ,לו הנהרועל זה ענה  ,אלוקי

ואם  ,הבחירה החופשית שתחזור בך מלעשות המצוה, או יהיה לך יכולת

לא ידעו הבריות שמחמת הרצון לקיים המצוה  את המצוה, לא תעשה

וזה הרמז שאמר לו אני עושה  ,ויאמרו שיש בך אלוקות ,חלקתי לך את המים

ולבסוף לא תעשה  ,ם אבטל רצון קוני מפניךוא ,ואתה ספק ,רצון קוני בודאי

  .יאמרו שכחך גדול כאלוקים לבטל רצונו יתברך ללא צורך מצוה ,המצוה

ה ש[אני בטוח בה' שיצליח דרכי ואע ,ועל זה אמר לו רבי פנחס בן יאיר

 ,ומבקש אני שתחלוק לי ,שיטעו בי שאני אלוקיולכן אינני חושש  ,המצוה

לכן  ,ואתה חושש שיטעו בי ,שה המצוהשאתה חושש שלא אע ,אבל אתה

ואז  ,אני יגזור על הבריאה שלא יעברו עליך לעולם ,אם אינך בוטח בדברי]

כי אין  ,אין חשש שיאמרו שאני אלוקי אפילו שלא אעשה לבסוף המצוה

דהיינו  ,חשש שיאמרו שהוא אלוקי אלא כאשר הטבע משתנה לזמן מועט

 ,אבל היכא דייבש לגמרי לעולם ,ושיחלוק לו את הנהר ושוב יחזור לאיתנ

שיש בטבע דברים זרים  ,אלא זרות הטבע ,אין זה ראיה על אלוקות

אבל כאשר ייבש לזמן מועט  ,שמתייבש הנהר וכדו' מסיבה שאינה ידועה

ויש חשש שיחשבוהו  ,אלא שינוי מעשה בראשית ,אין זה זרות הטבע ,וחוזר



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

דכל הפלאים שנתהוו בלא  ,ית מו, טו)(בראש ן"רמבדכבר כתב 

נבואה הקודמת לא נזכרו בפרשה, כמו נס דיוכבד, שיתכן ליחס 

ם בטעם שמשה היה הש ,זה אל מפעל זר מזרות הטבע. והנה

ולא אבד אנושיותו כשאר הנביאים,  מדבר עמו פה אל פה ברךית

יתכן עוד דהיה מפני שאם היה הנביא אומר על העתיד ויקויים, 

ההמון מפליגים אותו ומיחסים אותו לאלקי, והיו בגדר  אז היו

לכן היה בעת בוא  ,האדם, והיה הקלקול גדול מהתיקון עובדי

), שידעו , כדא, יט-אליו הרוח כמשתגע נופל ערום (כשמואל

אמנם  ,ים צלחה עליוקלשאנוש הוא חלוש ההרכבה, רק רוח א

ם השמשה, הלא כל ישראל עמדו במעמד הר סיני וראו כבוד 

לכן כל זמן שדורו היה חי, לא  ,, פנים בפנים דבר עמהםברךית

היו עתידים להטעות במשה ולחשבו לאלקי, כי המה ידעו סוד 

                                                 

  .ובזה מיושב כל הדקדוקים הנ"ל לאלוקי.

 ,שהבורא יתברך חושש על נביא שלא יחשבוהו לאלוקי ,ד זהופי יס ועל

מדוע כאשר היה שורה  ,צריך טעם ,דהנה .יתבאר לנו כמה ענינים נפלאים

) א פרק יט, כד-שמואלכדכתיב ( ,היה נראה כמשתגע ,רוח נבואה על הנביא

ּוֵאל ַוִּיֹּפל ָעֹרם ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ַוִּיְפַׁשט ַּגם הּוא ְּבָגָדיו ַוִּיְתַנֵּבא ַגם הּוא ִלְפֵני ְׁשמ"

מדוע במשה רבינו לא  ,ועוד ,"רּו ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאםְוָכל ַהָּלְיָלה ַעל ֵּכן ֹיאְמ 

-במדבר פרק יב, וכדכתיב ( ,אלא היה מדבר עם ה' פנים אל פנים ,היה כן

ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום  ַוֹּיאֶמר ִׁשְמעּו ָנא ְדָבָרי ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה') "ח

א ֵכן ַעְבִּדי ֹמֶׁשה ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא:  ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו  ֲאַדֶּבר ּבֹו:  

א ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי ְבֹמֶׁשה א ְבִחיֹדת ּוְתֻמַנת ה' ַיִּביט ּוַמּדּוַע    ".ּוַמְרֶאה ְו

 ,וידעו כולם שהוא בן אדם ,שהוא אלוקי נביאשלא יטעו באלא שכל זה כדי 

אבל במשה רבינו לא חשש ה'  ,ולכן אינו מסוגל לשאת את רוח הנבואה

הלא כל ישראל עמדו במעמד הר סיני וראו כבוד " ,שיאמרו שהוא אלוקי

  "., פנים בפנים דבר עמהםברךיתם הש

ה רבינו להכנס לארץ מדוע לא זכה מש ,יתבאר לנו עוד ענין נפלא זה ועל פי

, ובחטא קל של מי מריבה כבר אחרי כל מה שמסר נפשו עליהם ,ישראל

אלא שחשש ה' יתברך  נגזר עונשו שלא להכנס, ובודאי דברים בגו.

כל זמן שדורו היה חי, לא היו עתידים להטעות ש" ,בוהו לאלוקיששיח

בראות במשה ולחשבו לאלקי, כי המה ידעו סוד הנבואה ואיכותה הנוכחית 

אמנם לאחר מות הדור הזה לא היה יכול משה לחיות,  ,כבוד ה' ואת גדלו

  ."שמא יטעו בו ויחשבוהו לאלקי ברךיתם כי חשש הש

שיש הבדל בין שינוי טבע העולם כחלוקת  ,יסודם ,וכיון שכל יסוד דבריו

כמו  ,ובין שינוי טבע שאינו ניכר ,הנהר לזמן מועט ויחזור מיד לאחר מכן

שלפעמים  ,אלא זרות הטבע ,ר לעולם ויהיה זה שינוי שלא ניכרשיבש הנה

אמנם לאחר  ,ואת גדלו הנבואה ואיכותה הנוכחית בראות כבוד ה'

 ברךיתם מות הדור הזה לא היה יכול משה לחיות, כי חשש הש

וכיון שכן, זה  ,רוש עמוקוזה ד ,שמא יטעו בו ויחשבוהו לאלקי

ושמא לא יעלה בידך  ,אתה ספק עושה רצון קונך ,שאמר לו גינאי

 ,חופשיתהאו מהבחירה  ,או מהעדר היכולת ,לפדות השבויים

פדיון  בש בלא תועלתנהר שי שגזר על ,ויחשבוהו לענין אלקי

ואם  ,מוטב ואמר לו אם אתה חולק ,שבויים, ויהא הקלקול גדול

, ואם כן לא יחשבו עליך שלא יעברו בך מים לעולםאני גוזר  ,לא

רק לענין טבעי, כי יאמרו שזה מקרה זר בטבע,  ,זה העולם לפלא

 כיון שנתיבש שלא לצורך, ולא יטעו בי להקדישני לענין אלקי.

  .7ודו"ק

אבל אין זה שינוי מעשה  ,יש שינוים בו שאין ידוע לבריות מדוע השתנה

שכל  ,ואמר בשם הרמב"ן לפיכך פתח המשך חכמה את דבריו ,בראשית

כיון  ,לא כתוב בכתוב ,הפלאים שנעשו בלא שהנביא הודיע עליהם לפני כן

 ,אלא זרות בטבע העולם ,אין זה בהכרח מחמת הנביא ,ביאשלא הודיעם הנ

שאז מוכח ששינוי זה  ,ולא הודיע הכתוב רק מה שהודיע עליו הנביא קודם

  .נעשה מחמת כח הנביא

שיוכבד  מדוע לא כתוב בתורה ,שכתב ליישבוהביא לזה את דברי הרמב"ן 

שנה ושרה אמנו שילדה בת תשעים  ,ם שנהישילדה כשהיתה בת מאה ושלו

לזה כתב הרמב"ן דבשרה שהנביא הודיע לה לפני כן  ,פרסם הכתוב נס זה

ה מחמת כח שענאלא  ,מוכח ששינוי זה אינו זרות בטבע העולם ,שתלד

 ,יתכן שהיה זה זרות בטבע ,אבל כאשר לא היה נביא מודיע זאת ,הנביא

 ,והיה זה זרות בטבע העולם ,ואפשר שיוכבד היה לה לחות נעורים עד זקנה

 ,בשרה שחדל להיות לה אורח כנשיםמה שאין כן  ,ולכן לא פרסם הכתוב

אלו תוכן דבריו  ,ולא רק זרות בטבע העולם ,זה שינוי גדול בטבע העולם

  הנפלאים.

אבל באמת  .והנה המשך חכמה לא מבאר מה שייכות כל זה לפרשה זו[

 ,מדוע פצתה האדמה את פיה ,דיש לדקדק .נתכון כאן כונה גדולה מאוד

שיאמרו שמשה  ,יש כאן ,אותה טענה שהיה לנהר לרבי פנחס בן יאיר ריוה

והרי לא ביקש  ,אלא שינוי טבע גדול מאוד ,ואין כאן זרות בטבעאלוקי 

היה ניכר שאינו ואז י ,משה לעשות על ידי זה מצוה מסויימת כההיא דגנאי

דבמשה  ,אבל לאור המבואר לא קשה מידי .לצורך המצוה נעשהשאלוקי 

  .כי ראו שדיבר עם ה' פנים אל פנים] ,שהוא אלוקי א היה חשש שיאמרול

יש חשש  ,בכל שינוי מטבע הבריאה על ידי נביאתמצית דבריו:  7

לפיכך הנביאים  ,והתקלה גדולה מהתקנה ,שיאמרו שהוא אלוקי



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה
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  [יח]

ֵהן ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ֱאֹמר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהּכֹ ) ב-יז, א(

  ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאה ִּכי ָקֵדׁשּו:

  זכו בני אהרן לכהונה ולא בני משהדוע מ

מקום שלא אמר  8ב) אמור אל אלעזר בן אהרן הכהן. בכליז, (

או אלעזר הכהן, כמו בפרה  ,לישראל, נאמר אלעזר סתם לאמר

אהרן.  אדומה (במדבר יט, ג). וכאן אמר למשה, וציין אותו בן

והנראה, דעיקר המחלוקת היה באליצור בן שדיאור וחביריו 

לבני אהרן ולא לבני משה  ןכי הכהונה נית ,הנשיאים, והמה אמרו

                                                 

מלבד  ,להראות שבן אנוש הם ,היו כמשתגעים בשעת הנבואה

ולכן  ,' עמו ואינו אלוקישהכל ראו במתן תורה שדיבר ה ,משה

אבל  .ולא היה חשש שיאמרו שהוא אלוקי ,פצתה האדמה פיה

לא לפיכך  ,היה חשש שיחשבוהו לאלוקי ,לאחר מות הדור ההוא

שבחטא קל  ,הסיבה ווז ,היה יכול לחיות לאחר שמת הדור ההוא

  נקנסה לו מיתה. ,של מי מריבה

  

 ]יח[
ללא  אלעזר נזכרבהרבה מקומות מצאנו בתורה דהנה  ,דבריו תוכן[יח]  8

ובמעט מקומות מוזכר ביחוסו  .או אלעזר סתם ,רק אלעזר הכהן ,יחוסו

כשאמר ה' למשה לאמור לישראל  ,והכלל בזה הוא .לעזר בן אהרן הכהןא

ו מייחסו בשם [וכן בכל מקום שבא להחשיב ,מיחסו להחשיבו ,על אלעזר

 ,אבל כשאומר ה' למשה שיאמר לאלעזר בעצמו ,לכן כתיב יחוסו ,אביו]

[בשבעה  .לו בשמו אלעזר סתם או אלעזר הכהןאלא קורא  ,אין מיחסו

 ,ובששה מהם בא לכבדו ,מקומות בתורה מצאנו שכתוב אלעזר בן אהרן

ושהיה נשיא נשיאי  ,כשבא לכתוב עם מי התחתן (שמות ו, כה)דהיינו 

כשמיחס פנחס אחריו שקנא לה' (במדבר ו), . ד, טזמדבר ג, לבישראל (ב

כשציוה ה' שמשה יאמר לכל ישראל שאלעזר יהיה עמו במנין ו ,כא, יא)

  .אבל בשאר מקומות לא מייחסו ,ישראל (במדבר כו, א)

ֱאֹמר דכתיב " ,מדוע בפרשה זו מייחסו אחרי אביו ,ועל פי זה יש להקשות

והרי לא ציוה ה'  ,"ֵהן ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפהֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהּכֹ 

אם כן מדוע  ,ולא בא להחשיבו באיזה ענין מיוחד ,לאמר לישראל עליו

  .ולא כתיב בסתם אלעזר הכהן ,מיחסו אחר אביו

הטעם שבני  ,דהנה ,ייחסולהיה טעם גדול דגם כאן  ,המשך חכמהומבאר 

 )א כח,שמות ו, כג. (כתב האבן עזרא  ,משה לא נעשו כהנים אלא בני אהרן

שמות (דכתיב  ,בזה הוא מפני שבני אהרן היו מיוחסים מצד אמם שהטעם

שבני משה לא היו  ,)א כח,שמות ו, כג. ( זראען אבב רהכדברי 

מיוחסים מצד אמם, ובני אהרן מיוחסים מצד אמם, וכמו שאמרו 

אחיה בדוק בשי(שמות ו, כח) אחות נחשון, הנושא אשה צריך 

ם נשיא, והמה אם כן היחוס מצד שאחי אמ ,(בבא בתרא קי, א)

ולכן אמר  ,וראוים להקריב קטורת מכל שכן ,נשיאים בעצמם

שהוא כהן מצד אביו, שבשבילו  ,אמור אל אלעזר בן אהרן הכהן

זכה, וכמו שאמר (שמות ד, יד) הנה אהרן אחיך הלוי, מעיקרא 

ובשביל ושמח בלבו  ,)יז הוא לוי, עכשיו הוא כהן (שמות רבה ג,

שמות רבה ג,  .כח, כט מותשם) זכה שיהיה על לבו (ש ,(שמות

  .9. ודו"ק, והוא כהן מצד אביוכו' כב)

והיה  ,ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו ְלִאָּׁשה ַוִּיַּקח ַאֲהֹרן ֶאת ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב )פרק ו, כג

מדוע  )בבא בתרא קי, א(ל "חז וכמו שאמרו ,)א, זבמדבר (יא יהודה נש

הנושא אשה צריך ללמד ש(שמות ו, כח) אחות נחשון,  מפרט הכתוב

אבל בני משה לא  ,ה היה נשיאאם כן היחוס מצד שאחי ,אחיהבדוק בשי

לפיכך בא נשיא ראובן אליצור בן  ,היו בני צפורה בת יתרוש ,היו מיוחסים

אהרן בני הרי  ,ואמרו ,ל הכהונהשדיאור ועמו שאר הנשיאים וערערו ע

הנשיאים  ,כל שכן אנו ,ת נשיא ישראלשאמם היתה אחו מפני ו כהניםנתמנ

  .בעצמם ראויים לכהונה

 ,לומר לך ,באה התורה ויחסה בפרשת קרח את אלעזר לאביו אהרןלפיכך 

אלא מפני שהם בני  ,שהיתה אחות נחשוןפני יחוס אמם שלא זכו לכהונה מ

 ,ואהרן הוא הוא שזכה וזיכה לבניו להיות כהנים ולא מפני אשתו ,אהרן

כדאיתא במדרש  ,ה יהיה מנהיג ישראלשפני ששמח בלבו שמוזכה לזה מ

 ְוָרֲא ְוָׂשַמח ְוַגם ִהֵּנה הּוא ֹיֵצא ִלְקָראתֶ " )ד, ידשמות (רבה על הפסוק 

 ,הלא אהרן אחיך הלוי ,אמרו רבותינו ז"ל" )יז, גשמות רבה (ל "וז "ְּבִלּבוֹ 

ראוי היית להיות  ,איני יודע שהוא לוי, אלא אמר לו ,וכי מאחר שאמר אחיך

כהן והוא לוי, ולפי שאתה מסרב על דברי תהיה אתה לוי והוא כהן, ידעתי 

. כי דבר ידבר הוא, לפי שאמרת לא איש דברים אנכי לכך דבר ידבר הוא

מה שאתה סבור שהוא מיצר לא כן אלא שמח שנאמר וראך ושמח בלבו, ו

יוסי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים  ן רבישמעון ב מר רביא

כהן מצד נעשה והוא אלעזר  כ."ע "על לב אהרן ) והיו, לנאמר (שמות כחש

[ואין זה סותר למה שכתב האבן  .שהיתה אחות הנשיאאביו ולא מחמת אמו 

. אלא מחמת אביהםבכהונה הוא באמת דהטעם שזכו בני אהרן  ,עזרא

שהיו גם מיוחסים  ,הוא משה, ולא בני משה מחמת אביהם טעם שהם זכושה

אלא תוספת על  ,אבל לא יחוס אמם היה הסיבה להיותם כהנים ,מצד אמם

  ד."זה תוכן דבריו בס ,מהש היו בני אהרן]

כיון  ,הטעם שמייחס אלעזר כאן לאביו אהרן :דבריותמצית  9



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

  

  ][יט

ֵרם ֶאת ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ֱאֹמר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְויָ  )ג-יז, ב(

ֵאת ַמְחּתוֹת ַהַחָּטִאים  ֵדׁשּו:ׁש ְזֵרה ָהְלָאה ִּכי ָק ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהאֵ 

ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ִהְקִריֻבם 

  ָרֵאל:ִלְפֵני ה' ַוִּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאוֹת ִלְבֵני ִיְׂש 

  והרי היה על ידם תקלה וקלון ,אמרה תורה לעשות מהם ציפוימדוע 

דברים מפרש בסנהדרין  10שניד ,כו'ת ווירם את המחת )יז, ב(

משום תקלה ומשום קלון, עיין  ,בואדם מדוע שורפין דבר שנכשל 

, שלא 'קלון ליכא, כי הקריבום לפני ה לזה אמר כי ,אשם דף נה, 

ותקלה ליכא, כי אדרבא  ברך,יתם רק להש ,הקריבו בזה לאחר

היו לאות לבני ישראל, והמה היו האות המורה אשר לא יקרב יו

  .11כו'. ודו"ק איש זר

                                                 

ואמר שזכו לה בני אהרן מפני  ,שנשיא ראובן ערער על הכהונה

 עצמם, הנשיאיםוהם  ,שאמם היתה אחות נחשון נשיא ישראל

ללמד שלא מחמת אמם  ,יחוסוכתוב לכן  ,בודאי ראויים לכהונה

שמחמת אלא  אלא מחמת אביהם אהרן. ,זכו בני אהרן לכהונה

  אמם זכו הם ולא בני משה.

  

 ]טי[
ֱאֹמר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן " )ב-א( כתיבכיון ד ,דהנה ,תוכן דבריו] יט[ 10

ֵאת ַמְחּתֹות  .ִּכי ָקֵדׁשּוׁש ְזֵרה ָהְלָאה ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהאֵ 

חוזר מהו  ,"ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבחַ 

 ,"ְהיּו ְלאוֹת ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵני ה' ַוִּיְקָּדׁשּו ְויִ " ואומר

 מדוע אמר ה' לעשות ,דהפסוק בא לפרש ,ומבאר מה בא לחדש.לכאורה 

שכל דבר שבא על ידו תקלה  ,)א ,נד(סנהדרין תנן בהרי  ,הם רקעי פחיםמ

הבא על הזכור ועל הבהמה, והאשה המביאה את " דתנן ,יש לאבדו ,וקלון

לפי שבאה לאדם  אלא: ,בסקילה. אם אדם חטא בהמה מה חטאה -הבהמה 

תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב תסקל. דבר אחר: שלא תהא בהמה 

יש שאם  ,הנה מפורש ."אמרו: זו היא שנסקל פלוני על ידהעוברת בשוק, וי

דהיינו שעל ידי זה יש  ,וכן יש קלון ,על ידי הדבר ההוא שנכשל בהתקלה 

  

  

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייללקבלת הספרים חינם 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

  

נושא  )נה, א(. ובסנהדרין לאבד את הדבר ההואצריך  ,בושה לעובר העבירה

האם צריך שני הטעמים קלון ותקלה, או סגי בטעם אחד כדי ס "ונותן הש

ות שעמדוע אמרה תורה ל ,אם כן לאבד, ואין כאן המקום להאריך בזה.

שנכשלו על ידן  ,היה בהם תקלהוהרי  ,מהמחתות הללו ציפוי למזבח

  .שהקריבו אש זרהויהיה על ידן קלון  ,באיסור חמור של אש זרה

חתות הללו לא משב ,מבאר ,לאחר שציוה ה' לעשות מהם ציפוי ,לפיכך

לכן אין  "ִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵני ה' ַוִּיְקָּדׁשּו" הוא ,והטעם ,יהיה קלון ולא תקלה

ואף על פי שהיה על  , ולא לאחר.הקרבה לה'שהרי הם אות על  ,בהם קלון

ְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ְויִ "על ידם יהיה  ,כל מקוםמ ,ידם תקלה שהקריבו אש זרה

מהם  לפיכך יעשה ,יהיה תיקון לתקלהו ,שלא יקריבו אש זרה ,"ִיְׂשָרֵאל

 .ד"ומיושב הכל בס ,ציפוי למזבח
אף על פי שציותה תורה לסקול השור שנעשה  :דבריותמצית  11

וכן כדי שלא יהיה  ,תקלה היה כיון שנעשה על ידו ,על ידו עבירה

מכל  ,פלוני עבירהשיאמרו היא שעשה בה  ,קלון לעובר העבירה

שהרי הקריבו  ,שאין קלון ,ציוה ה' לעשות ציפויבמחתות  ,מקום

על ידי זה  ,מכל מקום ,ה תקלהתואף על פי שעל ידן הי .לה'

  .ישמעו ויראו שלא להקריב אש זרה

  


