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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני 
מה ראה  ואיתא במדרש אליאב ואון בן פלת בני ראובן:

  וצ"ב. פרה אדומה ראה ,משה רבינו קרח לחלוק על
 

מנא הא מילתא  ,)דף י"א.(חולין  תכמסדאיתא ב והנבס"ד,
, רבה בר רב שילא )ברובא דליתיה קמן(דאמור רבנן זיל בתר רובא 

דאמר רחמנא ושחט ושרף, מה  ,אתיא מפרה אדומה ,אמר
)שלא שחיטתה כשהיא שלימה, אף שריפתה כשהיא שלימה 

, וליחוש דילמא טרפה היא, אלא לאו משום דאמרינן ינתחנה(
  ש.", יעוזיל בתר רובא וכו'

 
הביא קושיא בשם הגאון  )ח"ב סי' ל"ח(ובשו"ת דובב מישרים 

ין להזות מאפר אבד"ק שברשין זצ"ל, דלפי"ז האיך יכול
דלר"ש גיד הנשה  )דף כ"ב.(פסחים מסכת פרה, דהלא מבואר ב

אסור בהנאה עיי"ש, וכיון דצריך לשורפו כשהיא שלימה, לא 
    היו יכולין ליקח הגיד הנשה, וכיון ששרפוהו יחד עם הגיד 
        הנשה שאסור בהנאה, והוי מן הנקברין שאפרן אסור, 

 רב בו אפר גיד ואיך יכולין להזות מאפר הפרה כיון דנתע
הנשה בשעת השריפה, ונאסר כל האפר בהנאה, ואיך יכולין 
   ליהנות ממנו ולהזות מאפרו, ואין לומר דהאפר של גיד 

ס"ל דס"ל  י שמעוןבהנשה בטל ברוב האפר של הפרה, דהא ר
, וכיון )פ"ב מ"ג(דמין במינו לא בטל, עיין בר"ש מס' טבול יום 

ממנו ולהזות,  דהאפר נתערב ולא בטל, איך יכולין ליהנות
 הרי אסור בהנאה. 

 
  )פ"ב ה"א(פסחים מסכת לפי"מ דמוקי הירושלמי ב ,וביותר קשה

של נבלה,  הנשה דהך דשולח אדם ירך לנכרי, דזהו דוקא בגי
אסור בהנאה  י עלמאלאבל בגיד הנשה של כשירה לכו

 עיי"ש, א"כ גם לדידן קשיא כיצד משכחת לה הזאת אפר 
ר דנתבטל ברוב, דהא פרה והרי אסורה בהנאה, דאין לומ

באתוון ל "זצוקע "הגרי שכתב ובקדשים לא מהני ביטול, כמ
דבלא  )סי' ק"ט ס"ק י"ב(, לפימש"כ הש"ך יור"ד )כלל ג'(דאורייתא 

נודע התערובות לא שייך ביטול, ומקורו מהירושלמי ערלה 
ושם איתא דבעינן דווקא ידיעת בעלים, א"כ בהקדש  ה"א(-)פ"ב

א ההקדש ואיזו הוא דהגבוה הם בעליו והגבוה יודע איזה הו
החולין, א"כ שפיר ראוי לומר שלא יהיה ביטול להקדש 
עיי"ש, ולפי"ז קשה כיצד אפשר להזות מאפר הפרה הרי 

 נהנה מאיסור הנאה.
 

)דף ר"ה מסכת אמנם י"ל דלא קשה כלל, לפי"מ דאמרינן ב

הנודר הנאה ממעין טובל בו טבילה של מצוה בימות  ,כ"ח.(
אבל לא בימות  הנאת קיום המצוה ומצות לא ניתנו ליהנות()שאין כאן אלא הגשמים 

עיי"ש, לפי"ז י"ל דשפיר אפשר להזות  )דאיכא הנאת הגוף(החמה 
מאפרו של גיד הנשה אעפ"י שאסור בהנאה כיון דאמרינן 

 . ליהנות ניתנו עכ"ד הדובב מישרים מצות לאו
 

המפרשים כתבו דטענתו של קרח על אהרן היתה, והנה 
ו ראוי לכהונה גדולה בשביל שעשה העגל ואין דאהרן אינ

כהנים  ,)דף ק"ט.(מנחות מסכת קטיגור נעשה סניגור, כדאמרינן ב
ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים ואצ"ל 
לדבר אחר, ופרש"י אם שמשו לעכו"ם לא ישמשו עוד 

 במקדש שבירושלים עיי"ש.
 

מסכת מ דמבואר בלפי" ,כתב לתרץ )בפרשתן(ובספר זכרון יעקב 
לא היו ישראל ראויין לאותו מעשה אלא כדי  )דף ד:(ע"ז 

להורות תשובה עיי"ש, ולפי"ז י"ל דלא חטא אהרן בזה 
עיי"ש, אך כבר כתבו המפ' דזהו רק אם תשובה מהני על 
חטא דע"ז, אז י"ל דלא עשה אותה מעשה רק כדי להורות 

"ז, תשובה, אמנם קרח ס"ל דלא מהני תשובה על חטא דע
ולפי"ז חטא אהרן במה שעשה העגל ולכן ס"ל דאהרן אינו 

 ראוי לכהונה.
 

כתב הטעם דתשובה לא מהני על  )פרשת מטות(ובספר חמודי צבי 
, דהטעם דתשובה מהני הוא משום ודה זרהבחטא דע

 )דף פ"ח:(יומא מסכת , כדאיתא  בה דוחה לא תעשהשדאמרינן ע
גדולה תשובה שדוחה ל"ת שבתורה עיי"ש, ולפי"ז י"ל דזה 

יחא בכל עבירות שבתורה דאין בה אלא מעשה העבירה נ
בלבד כי המחשבה לא נחשב לחטא, משא"כ בע"ז 
דהמחשבה נמי נחשב לחטא כאלו עשה מעשה, דכתיב לא 
יהיה לך אלהים אחרים על פני, וכתב המהרש"ל בביאורו על 

דמהאי קרא ילפינן איסור ע"ז במחשבה,  )ל"ת א'(הסמ"ג 
במחשבה ח"ו שיש שום אלהים  כמש"כ הסמ"ג שלא להעלות

אפילו כשגלוי לך לבד  "לך"לא יהיה זולת ה', דכן משמע 
דהיינו במחשבת לבך עיי"ש, נמצא דבחטא דע"ז יש בה ב' 
לאוין, מה שחשב לעבוד ע"ז, ועצם המעשה שעבד לע"ז, 
וכיון דאמרינן דאין עשה דוחה שני לאוין לכן אמרינן דעל 

 .חטא דע"ז לא מהני תשובה עיי"ש
 



 

 ב 

לאוין או לא תליא אי אמרינן  והנה י"ל דזה אי עשה דוחה ב'
ליהנות ניתנו או לאו ליהנות ניתנו, דהנה הפרמ"ג  תמצו

הקשה, דאמאי לא ילפינן מכלאים  )כלל ב'(בשושנת העמקים 
איכא ב' לאוין לאו דעשה דוחה ב' לאוין, דהלא בציצית 

  .דלבישה ולאו דהעלאה עכ"ק
 

רית עפי"ק הב ,)חאו"ח סי' י"ב בש"ה(ם בשו"ת מחזה אברה ץרותי
משום דאמרינן  הואדמנ"ל דכלאים בציצית  ,)חאו"ח סי' ג'(אברהם 

אף אי לא אמרינן עשה דוחה ל"ת הא  ,דעשה דוחה לא תעשה
מותר, כיון דכלאים אינו אסור רק  יש לומר דכלאים בציצית

וכיון דקיי"ל מצוה לאו ליהנות ניתנו אף היכא  ,בהנאת לבישה
איכא הנאת הגוף בהדי המצוה, א"כ ליכא איסור בכלאים ד

  .דעדל"ת עכ"קבציצית, ומנ"ל 
 

דדעת הרמב"ם  )יור"ד סי' ש"א(בהגהות אמרי ברוך  מש"כאמנם לפי
ה אף בלא הנאה רק רבפ"י מכלאים, דלבישה גמורה אסו

העלאה אינה אסורה רק כשנהנה עיי"ש, א"כ שפיר מוכח 
אין לומר דוחה לא תעשה, יצית דאמרינן עשה דמכלאים בצ

דמותר משום מצות לאו ליהנות ניתנו, דהא לבישה גמורה 
סורה אף בלא הנאה, ומעתה לא מוכח מכלאים בציצית רק א

עשה דוחה לאו אחד דהוא לאו דלבישה, משא"כ לאו 
דהעלאה דאינה אסורה רק כשנהנה בלא"ה מותר משום דמצות 

  .לאו ליהנות ניתנו עכ"ד
 

מצוה לאו ליהנות ניתנו, לא מוכח מכלאים  ולפי"ז מאן דס"ל
דדחי רק לאו דלבישה, משא"כ לאו דהעלאה בלא"ה מותר 
משום מללה"נ ולכן ס"ל דעשה דוחה רק לאו אחד, משא"כ 
למ"ד דמצות ליהנות ניתנו תו ליכא למימר דלאו דהעלאה 

, ושוב מוכח מכלאים בציצית דעשה דוחה אף הר בלי דחוימות
 ב' לאוין. 

 
מה ראה קרח לחלוק על משה, ואי  יבואר המדרש,ובזה 

בשביל שאהרן הוא כהן ואינו ראוי להיות כהן כיון שעשה את 
העגל, הא לא עשה העגל אלא כדי להורות תשובה לישראל, 

דמהא דמזין מאפר הפרה ומשני, פרשת פרה אדומה ראה, 
אע"ג דמעורב בו מאפרו של גיד הנשה דאסור בהנאה, משום 

י"ז רק בחד לאו אמרינן , ולפת לאו ליהנות ניתנודאמרינן מצו
לא אמרינן עדל"ת איכא ב' לאוין דבל"ת דע"ז  עדל"ת, וכיון

וליכא שום אמתלא לאהרן  ,על חטא דע"ז לא מהני תשובהו
 ודו"ק. ,על מה שעשה העגל, ולכן יצא לחלוק על משה רבינו

 
 

ורה דלכא ,הקשה (ןפרשתב)עוי"ל, דהנה בספר דרך אלשיך  ב(
איך נחלק קרח על הכהונה ורצה בשביל זה ליכנס לפנים 
לשמש בכהונה, הלא כבר מתו נדב ואביהוא בחטאם שנכנסו 

גם דאסור ליכנס לפנים ולפנים, והו"ל ללמוד מנדב ואביהוא 
ס"ל דלאו מטעם  הקרח ועדתו היד ך י"להמה ימותו כמותם, א

נס מתיירא ליכ הזו מתו רק מטעמא אחרינא, ולכך לא הי
כי כל העדה כולם  אמר קרחשה לפנים, וכתב עפי"ז לפרש מ

ביניהם בין בחוץ ובין  הקדושים ובתוכם ה', וא"כ שכינה שרוי
בפנים, וא"כ אין נפק"מ להנכנס בפנים או לא, וע"כ דמטעם 

 .אחר מתו נדו"א עיי"ש
 

ובנחה יאמר שובה ה' רבבות  ,)דף ס"ד.(יבמות מסכת בואיתא 
שאין השכינה שורה על פחות משני אלפי ישראל, מלמד 

אלפים ושני רבבות מישראל, הרי שהיו ישראל שני אלפים 
ושני רבבות חסר אחד, וזה לא עסק בפו"ר, לא נמצא זה גורם 
לשכינה שתסתלק מישראל, אבא חנן אמר משום ר' אליעזר 
חייב מיתה, שנאמר ובנים לא היו להם הא היו להם בנים לא 

דלכן מתו נדב ואביהו מפני שלא  מתו עיי"ש, מבואר מזה
 נשאו נשים עיי"ש. 

 
כתב וז"ל, רבן שמעון בן גמליאל  )סי' א'(והנה הטור בחו"מ 

אומר, על שלשה דברים העולם קיים, על הדין על האמת ועל 
השלום, פי' ה"ר יונה ז"ל אין פירושו שבסיבת אלו נברא 
העולם, שהרי בתחילת הפרק אומר על שלשה דברים העולם 
עומד, ולא הזכיר אלו שזכר כאן, אלא הפירוש שבתחלה ברא 

התורה והעבודה וגמילות חסדים, אבל  ,העולם בשביל אלו הג'
הדין האמת והשלום בשביל קיום  ,אחר שבראו הוצרך לג' אלו

העולם וכו' עיי"ש, ובב"י שם כ' ע"ז וא"ת והלא בג' שנברא 
הדבר כ"ש העולם יספיק לקיימו, שמי שהוא סיבה להוות את 

 שיקיימנו עכ"ק עיי"ש.
 

וז"ל, למדנו מדבריו  )פרשת משפטים דף קס"ד(וכתב בספר יושב אהלים 
ז"ל שמי שהוא סיבה להוות דבר כ"ש שיועיל לקיימו, ועפי"ז 

 )סי' א' סעיף ד'(נלענ"ד טעם נכון למה שפסק מרן בשו"ע אהע"ז 
ם דמי שחשקה נפשו בתורה כבן עזאי פטור מפו"ר, והיינו משו

שאותו  כןשל דבר שבשבילו נברא העולם, וא"כ כ שיש בידו
דבר יקיימנו וכיון דכל מצות פו"ר הוא לקיום העולם, דלא 

בידו תורה שבשבילה נברא לתוהו בראה לשבת יצרה, וזה יש 
שבה מתקיים העולם, ואין צריך עוד למצות  כןשל העולם, כ

בזה פו"ר שאינה אלא לקיום העולם בלבד, ולענ"ד יראה ד
פליגי חכמים ובן עזאי, דבן עזאי ס"ל כך ומשו"ה לא עסק 
בפו"ר, וחכמים שאמרו לו נאה דורש ואין נאה מקיים, סברי 
דלא דרשינן טעמא דקרא, וגזירת הכתוב הוא פרו ורבו, ואף מי 

 שיש בידו תורה אינו פטור מפו"ר עכ"ד.
 

ולכאורה קשה לפי הנ"ל דמי שנפשו חשקה בתורה פטור 
נדב ואביהוא בשביל שלא נשאו , א"כ למה מתו הרביו המפרי

א נפשם חשקה בתורה, והיה בידם תורה שבשבילה להנשים, 
נברא העולם, כל שכן שבה מתקיים העולם, ולא צריכים 
למצות פו"ר, ומוכח מזה כדברי חכמים דס"ל דלא דרשינן 

, הורבי הטעמא דקרא, וגזירת הכתוב דבכל אופן חייבין בפרי
 שו חשקה בתורה.אף מי שנפ



 

 ג 

כתב לבאר מה דכתיב זאת  )פרשת חוקת(ובתורת משה להחת"ס 
חקת התורה וגו', דלכאורה הול"ל חוקת הפרה או חוקת 

)פרשה , אך י"ל, דכתיב בקהלת הטהרה כדכתיב זאת חוקת הפסח

כי שלמה  ,י"להכונה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, ו כ"ג(-ז
התורה, כל טעמי השיג "ה העמיק בחכמתו להבין ולהמלך ע

וחשב שיודע דעת עליון בטעמי המצות כולן, וכיון שהגיע 
אז ידע כי יש עומק למעלה  ,לפרה וראה שאין להבין ולהעמיק

כי בודאי אין פרה בלי טעם, כי מהבנתו שאין שכלו מגיע שם, 
בדברי הבל, אע"כ  חלילה למלך חכם ית"ש להלאות אנשיו

מילא איגלאי מילתא למפרע עמוק עמוק מי ימצאנו, מעתה מ
שעדיין לא עמד בסוד שום אחת מהמצות כלל, וכולם חוקים 

ו משיג למקום ההוא, וכל הטעמים שאנו נלנו ואין שכל
מסבירים הם בדויים, ועל כן אמר אחכמה בטעמי התורה, 

כל התורה רחוקה  , ורחוקה היא, ר"לוכשבאתי לפרה אדומה
קת התורה כולה, ולא זאת חו ע"י פרה אדומה, והיינו ממני

 פרה לבד אלא כל התורה עכ"ד.
 

ובזה יבואר המדרש, דהמדרש מקשה מה ראה קרח לחלוק על 
משה, הו"ל ללמוד מנדב ואביהו שמתו על שנכנסו לפנים, 
וע"כ דקרח ס"ל דהטעם דנדב ואביהוא מתו בשביל שלא נשאו 
נשים, אך לכאורה אין לומר דמתו בשביל שלא נשאו נשים 

שנפשו חשקה בתורה ליכא מצות פו"ר, וע"כ דלא  דהרי מי
דרשינן טעמא דקרא, אך מנא לן דלא דרשינן טעמא דקרא, 

דכתיב זאת חוקת ע"ז משני המדרש פרשת פרה אדומה ראה, 
ולא כתיב זאת חוקת הפרה, ומינה ידעינן שכל התורה התורה 

 אין בה טעם לדרוש, ומה"ט שפיר לא דרשינן טעמא דקרא, 
מי שנפשו חשקה בתורה מחוייב במצות פו"ר, וי"ל  ולפי"ז אף

ולכן הלך לחלוק דנדב ואביהוא מתו בשביל שלא נשאו נשים, 
 על משרע"ה ודו"ק. 

 
 

*** 
 
 

ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת 
איתא במדרש, ו ואת כל הרכוש: כל האדם אשר לקרח

  .בשביל שלקח קרח מביזת הים בלעו הארץ
 

כתב, ואינו מובן,  )דרוש ו'(חכמים מהדו"ק ח"ב  ובספר מאיר עיני
 אטו קרח לבדו לקח מביזת הים הלא כל ישראל לקחו עיי"ש.

 
דהמפרשים כתבו דטענתו של קרח על אהרן היתה, והנבס"ד, 

דאהרן אינו ראוי לכהונה גדולה בשביל שעשה העגל ואין 
 כהנים ,)דף ק"ט.(מנחות מסכת קטיגור נעשה סניגור, כדאמרינן ב

ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים ואצ"ל 
במקדש לדבר אחר, ופרש"י אם שמשו לעכו"ם לא ישמשו עוד 

 שבירושלים עיי"ש.

מסכת כתב לתרץ לפי"מ דמבואר ב )בפרשתן(ובספר זכרון יעקב 
לא היו ישראל ראויין לאותו מעשה אלא כדי להורות  )דף ד:(ע"ז 

א חטא אהרן בזה עיי"ש, אך תשובה עיי"ש, ולפי"ז י"ל דל
כבר כתבו המפ' דזהו רק אם תשובה מהני על חטא דע"ז, אז 

תשובה, אמנם קרח י"ל דלא עשה אותה מעשה רק כדי להורות 
ס"ל דלא מהני תשובה על חטא דע"ז, ולפי"ז חטא אהרן במה 

 שעשה העגל ולכן ס"ל דאהרן אינו ראוי לכהונה.
 

בני אהרן הנותרים, הביא מה  עה"פ )פ' שמיני(ובספר פרדס יוסף 
ששמע מפ"ק של הגה"ק מאוסטראווצא זצ"ל, בטעם הדבר 

דהא  עפמש"כ קמאידלא מהני תשובה על חטא דעבודה זרה, 
, וכדאיתא תעשה אתשובה הוא מטעם עשה דוחה לדמהני 

 שבתורה תעשה אלגדולה תשובה שדוחה  )דף פ"ו:(יומא מסכת ב
חטא בי ן גכלעדל"ת שבמקדש ין יון דקיי"ל א, וכעיי"ש

קדוש ונורא שמו בכלפי מעלה יד שכביכול הרים עבודה זרה ד
ושוב אין עדל"ת שבמקדש, , יתברך, הו"ל כל"ת שבמקדש

תשובה על חטא דעבודה זרה, ועד"ז ביאר  ולכן לא מהני
לם וגו' פדות סמוכים לעד לעו ח(-)קי"אתהלים מאמר הכתוב ב

ד לעולם שלח לעמו וגו' קדוש ונורא שמו, היינו סמוכים לע
מה שאנו דורשין סמוכין דכלאים בציצית דאמרינן עדל"ת עיין 

, ולכן פדות שלח לעמו היינו שמועיל )דף ד.(יבמות מסכת ב
תשובה, אבל קדוש ונורא שמו היינו אם פגם בשם השם וחטא 
בע"ז לא מהני תשובה דהו"ל בחינת קדוש דהוא כל"ת 

 שבמקדש עיי"ש.
 

מסכת "ת שבמקדש, איתא בוהא דאמרינן דאין עשה דוחה ל
ת"ר כל אשר יגע, יכול אפילו שלא בלע ת"ל  ,)דף צ"ז:(זבחים 

בבשרה עד שיבלע בבשרה, יקדש להיות כמוה הא כיצד אם 
פסולה היא תפסל ואם כשרה היא תאכל כחמור שבה ]ופירש"י 

בשר חולין או שלמים שזמן אכילתו מרובה  )פסחים דף מ"ה.(
היות כמוה, שאם פסולה היתה יקדש ל ,מחטאת ונגע בחטאת

החטאת כגון פיגול או פסול אחר, תיפסל אף זו שבלעה ממנה, 
ואם כשרה היא, החטאת מהניא לבולעת הימנה לאסור 
באכילה אלא כחמור שבה כחומר החטאת שנבלע בה לפנים 

ופריך ואמאי  ,מן הקלעים ולזכרי כהונה וליום ולילה אחד[
ולידחי את ל"ת  )דואכלו אותם דכשירה(שה וניתי ע )תיפסל משום האי פורתא(

, דתניא , ומשני אמר רבא אין עדל"ת שבמקדש)דלא תאכל דפסולה(
ועצם לא תשברו בו, ר"ש בן מנסיא אומר אחד עצם שיש בו 

)דאכילת מוח דכתיב מוח ואחד עצם שאין בו מוח, אמאי ניתי עשה 

דוחה ל"ת ולידחי את ל"ת, אלא אין עשה  ואכלו את הבשר בלילה הזה(
  .שבמקדש עיי"ש

 
כתב, דלכאורה קשה מאי  )אות מ"ט(והנה בספר עין פנים לתורה 

פריך הש"ס דנימא עדל"ת, הא לא הוי בעידנא, דקדושת 
מנחות מסכת הקודש הכשר נסתלק מיד בגרון וכסברת התוס' ב

נו גם ואילו איסור הקודש הפסול יש ד"ה דבלע, )דף ס"ט.(
  .עדל"תאמרינן א ל במעיים, ולפי"ז י"ל דלכן



 

 ד 

דסברת התוס' מנחות הנ"ל  ,אך בחידושי במק"א כתבתי
דאע"ג דבליעה אינה עושה עיכול ואכתי חשיב אוכל עכ"ז 
בתרומה הקדושה מתחללת ומסתלקת ע"י הבליעה, דבר זה 

אי קדושת הגוף  )דף כ"ט.(נדרים מסכת תלוי בפלוגתת דאמוראי ב
דקדושת הגוף לא  קעה בכדי או לא עיי"ש, ולפי"ז אי ס"לפ

פקעה בכדי, וא"כ אין קדושת הקודש הכשר מסתלק בגרון רק 
ישנו גם במעיים, וא"כ הוי שפיר בעידנא ושפיר פריך הש"ס 
נימא עדל"ת, וע"כ מוכח מכאן דאעדל"ת שבמקדש, משא"כ 
אי ס"ל דקדושת הגוף פקעה בכדי, א"כ י"ל עדל"ת שבמקדש, 

 בעידנא.והטעם דכאן ל"א עדל"ת משום דלא הוי 
 

אמר ר' יוחנן דבר תורה מעות  ,)דף מ"ז:(ב"מ מסכת ואיתא ב
גזירה שמא יאמרו לו  ,ומפני מה אמרו משיכה קונה ,קונות

נשרפו חטיך בעליה, ריש לקיש אמר משיכה מפורשת מן 
התורה דאמר קרא וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך דבר הנקנה 

ר' יוחנן והנה בגמ' אינו מפורש טעמו של מיד ליד עיי"ש, 
ברש"י ד"ה סבר לה  )דף מ"ו:(לעיל מהיכן ילפינן קנין כסף, אך 

דהא דלריו"ח מעות קונות מה"ת דאשכחן גבי קונה מן  ,כתב
מסכת ברש"י  כעיי"ש, וכ" ההקדש דכתיב ונתן הכסף וקם לו

ד"ה דבר תורה דילפינן ק"ו הדיוט מהקדש,  )דף פ"א:(עירובין 
ברש"י ד"ה הניחא, ובתוס' ד"ה  )דף י"ג:(בכורות מסכת ועיין ב

לר"ל דאמר משיכה מפורשת מה"ת דנילוף  ,דבר תורה הקשו
, והנימוקי יוסף שגם כסף קונה בהדיוט כמו בהקדש עיי"ש

השיג על פרש"י וכן יתר הראשונים דהדיוט מהקדש לא 
ילפינן, אבל הפנ"י כתב דלא שייך כאן חומר לתלות בזה 

)עיין בעירובין שם בתוס' רש"י  חשיבות הקדש, ולפי המתבאר בשיטת

הא גופיה הוי טעמיה דר"ל דלא יליף הדיוט  ד"ה דבר תורה(
מהקדש, מכח חשיבותא דהקדש, והדברים טעמא בעי בשיטת 

 ריו"ח ור"ל ויסוד דעתם.
 

 י יוחנןבלבאר פלוגתת ר  )סי' ק"ה או"ה(וכתב בשו"ת עמודי אור 
דפליגי בכך אם ילפינן הדיוט מהקדש דמעות  ש לקישיור
איפלוגי אמוראי אי  )דף כ"ט.(נדרים מסכת נות דבר תורה, דבקו

קדושה פקעה בכדי, דהיינו במקדיש לזמן קצוב כגון שאמר 
שור זה עולה שלשים יום ולאחר שלשים יום יצא לחולין, או 
בית זה הקדש כל שלשים יום לבדק הבית, דאע"ג דלאחר הזמן 

לא נפקע לא הקדיש כלל, מ"מ למ"ד דקדושה לא פקעה בכדי, 
הקדושה מאליה, ואינו יוצא לחולין עד שיכניס פדיונו להקדש 

 יתחתיו עיי"ש, ולפי"ז להך מ"ד דקדושה לא פקעה בכדי שא
להפקיע קדושה רק באופן שתחול הקדושה על כסף  אפשר

תמורתו ואז הראשונה יוצאת לחולין, א"כ לא יתכן שיועיל 
קדש קנין מהקדש במשיכה גרידא בלא מעות, דאיך יפקע הה

בכדי במשיכה לחודיה, ומשו"ה לא שייך שיקנהו ההדיוט 
ויוציאנו מרשות הגבוה כל שלא נתן תמורתו להקדש 

)ואע"ג שמשלם להקדש הרי"ז בתורת תשלומין ואין זה דהקדושה לא פקעה בכדי, 

הקדש על שום דבר נחשב לתמורת ההקדש שהרי ההקדש נפקע בקנין המשיכה בלבד שאז לא חלה ה

  .מיוחד(

דהקדש לא פקעה בכדי, עכצ"ל דהקדש קנינו  מעתה אי ס"לו
רק בכסף, וממילא לפי"ז איכא טעמא רבה שלא נילוף קנין גבי 
הדיוט מקנין דגבי הקדש שיקנה בכסף בלבד, דהרי י"ל 

לקנות הימנו במשיכה לכך קנינו  אפשר ידדווקא בהקדש שא
בכסף, משא"כ בהדיוט דליכא שום סברא שלא יצא מרשות 

"י משיכה לחוד לכך שפיר קונה במשיכה ולא הבעלים ע
בכסף, אמנם למ"ד דקדושה פקעה בכדי א"כ ליתא לסברא 
הנ"ל, ואין מקום לחלק בין הקדש להדיוט ושפיר בדין דנילוף 

 קנין כסף בהדיוט מהקדש.
 

ולפי"ז יתבאר מחלוקת ריו"ח ור"ל לנכון, דאיתא בירושלמי 
ן, הרי זו עולה שלשים ר' אבהו בשם ר' יוחנ ה"א(-)פ"גקידושין 

יום, כל שלשים יום הרי זו עולה, לאחר שלשים יום יצאת 
לחולין מאליה, הרי להדיא דריו"ח ס"ל קדושת הגוף פקעה 
בכדי, ולפי"ז שפיר היה אפשר לקנות מהקדש במשיכה לחוד 
דאעפ"י שאין מעביר הקדושה אל המעות שפיר פקעה 

בכסף דווקא שוב הקדושה, ולכן כיון דגלי קרא שמהני קנין 
ילפינן מינה גם להדיוט שיהא קנינו בכסף דווקא כיון שאין 
טעם וסברא לחלק ביניהם, אמנם ר"ל ס"ל דקדושה לא פקעה 
בכדי, וא"כ י"ל דרק בהקדש קנינו בכסף דבכך יכול להפקיע 

 הקדושה, משא"כ בהדיוט אפילו במשיכה עכתו"ד. 
 

ן שכביכול קידש ובספרי דרוש האריכו לדון במה היה הקידושי
את כנסת ישראל, ובפתיחה לספר המקנה הביא די"א 
דהקידושין היה ביזת מצרים וביזת הים, וכ"כ הבעל הטורים 

ל עה"פ אתם ראיתם וגו' שהקב"ה קידש את בני ישרא )פרשת יתרו(
  .ים עיי"שבכסף מביזת מצר

 
כתב לפרש בזה מה שאמר אהרן  )פרשת תשא(ובספר פנים יפות 

מי זהב התפרקו וגו', דאינו מובן למה הוצרכו ואמר להם ל
לפרוק את נזמיהם, וכי לא היה להם זהב מביזת הים שנאמר 
תורי זהב נעשה לך וגו' זה ביזת הים, ובנדבת המשכן כתיב 

אשר הניף תנופת זהב לה', אלא הענין הוא, כי  ישוכל א
הקב"ה קידש את בני ישראל על ידי ביזת הים בתנאי שיקבלו 

המקדש את האשה  ,)דף נ"ט:(רה, ואיתא במסכת קידושין את התו
היא מקודשת  מעכשיו לאחר שלשים יום אם נתקיים התנאי

למפרע, אבל אם חזרה בה צריכה להחזיר הקידושין, ולכן 
כשבאו אל אהרן לחזור מן הקידושין ולעשות להם אלהים 
אחרים, אמר להם אהרן למי זהב הרי אין הזהב שלכם, 

להחזיר את הקידושין שלקחתם מביזת הים, שצריכים אתם 
 ואפילו לפרוק את נזמיכם שהיה לכם מקדם עיי"ש.

 
, אמר רבא, טלי גיטך מעל גבי )דף כ"ד.(איתא במסכת גיטין ו

במקדש אשה ואומר לה ועיי"ש,  )דבעינן ונתן(קרקע לא אמר כלום 
איתא בשו"ע ידושין, רקע אם הוי קטלי קידושיך מעל גבי ק

, בכסף כיצד, נותן לה בפני שנים פרוטה או י' כ"ז ס"א()סאבהע"ז 
  .שוה פרוטה ואומר לה הרי את מקודשת לי בזה



 

 ה 

אם אמר טלי קידושיך מעל גבי קרקע ו סק"ג()וכתב הבית שמואל 
כתב הבית  )סי' ל' סק"א(להלן , ו)תשובה רש"ך( הרי זה ספק קידושין

תב שמואל וז"ל, ואם אמר טלי קידושיך מעל גבי קרקע כ
בתשובת רש"ך סי' קנ"ב דהוי ספק קידושין, ולא דמי לפקדון 
שהיה כבר בידה ועכשיו מקדש אותה בו דהוי קידושין אע"ג 
דעכשיו לא נתן לה כלום, דשם בתחלה נתן לה ובנתינה בא 

ד"ה  ה"א(-)פ"געיי"ש, והמשנה למלך בהל' אישות לידה עכ"ל 
מעל גבי קרקע  בדין טלי גיטךונותן לה בפני עדים כתב וז"ל, 

 )סי' ע"ו(עיין בתשובת מהרשד"ם  ,אי מדמינן קידושין לגט
 דנראה דספוקי מספקא ליה, אבל בסימן כ"ד כתב דלא דמו

 .קידושין לגט עיי"ש
 

כתב וז"ל, ועוד יש  )ח"א סי' פ"ב(ם סופר חאבהע"ז ובשו"ת חת
בלונות ולא לבטל הני קידושין כיון שכבר היה בידה בתורת ס

בידה לעולם והו"ל טלי קידושיך מעל גבי  בא עתה להשקיע
)פ"ג מאישות ומל"מ  )ריש סי' ל'(קרקע ואינה מקודשת, וראיתי בב"ש 

ים בזה, וספרן של מייתי דהרש"ך ורשד"ם מסופק סוף ה"א(
תחת ידי כעת וספיקי דהני גברא רבא לא  צדיקים אלו אינם

באשה  ,)סי' ע"ח( י"ל בתשובהואנא מתניתא ידענא מהר גריסנא,
שחטפה מעות מאיש ואמר התקדשי לי בו היה פשוט בעיניו 
דאינה מקודשת משום דהו"ל טלי קידושין מע"ג קרקע, וכתב 
דמקרא ומגמרא ומסברא דאינה מקודשת, ולא דמי למקדשה 
בפקדון שיש לו בידה, וממילא לא שבקינן פשיטות מהרי"ל 

אלו שלא ראו דברי מהרי"ל מפני ספיקא דגאונים אחרונים 
, וראייתו מקרא הא פשיט דאיתקש ואילו ראוהו הדרי בהו

 עיי"ש. הויה ליציאה
 

כתב דהך מילתא אי מהני  )פרשת בראשית(ובספר תולדות ישראל 
טלי קידושיך מעל גבי קרקע תליא בפלוגתת ר' יוחנן ור"ל אי 

י הרי"ם )עיין בחידושמעות קונות או משיכה, דהנה האחרונים כתבו 

 חו"מ סי' קצ"ח סק"ב, חתן סופר שער המקנה והקנין סי' ו' אות ב', ושו"ת חלקת השדה )דף כ"ח.(
דלכן ס"ל לריו"ח דמעות קונות משום דלדידיה עיקר הקנין 
תלוי בסמיכות דעת המוכר, ולכן ע"י שמקבל את המעות 
מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו שגומר דעתו להקנות, ובכך נגמר 

ל ס"ל דמשיכה קונה ס"ל דדעת הלוקח היא בל ר"הקנין, א
 נגמר הקנין. העיקר וע"י משיכת הלוקח

 
מקנה נפשה לבעלה ולפי"ז י"ל לגבי קידושי אישה שהאשה 

דעיקר , ולכן לריו"ח דס"ל והו"ל הבעל הלוקח והיא המוכר
, י"ל דגם טלי קידושיך מעל גבי הקנין הוא על ידי דעת המוכר

כסף את ה נתן הבעל שהוא הלוקח דאע"ג דלאי, נקרקע מה
ר עיקר, א"כ כאשושין לידה, מ"מ כיון דדעת המוכר הוא קיד

ניכרת מחשבתה  האשה לוקחת את הקידושין מעל גבי קרקע
שהיא סומכת דעת להקנות עצמה לבעלה ושפיר נגמר הקנין, 
משא"כ לר"ל דס"ל משיכה קונה משום דהעיקר הוא סמיכת 

קידושין מעל גבי קרקע לא  צריך לומר דטלידעת הלוקח, 
    עכ"ד. מהני, יען דהבעל דהוא הלוקח אין עושה מעשה בידיו

אך איתא עוד טעם על ביזת הים, שהיה מגיע להם בשביל שכר 
העבודה שעבדו במצרים, ויש נ"מ בין שני טעמים אלו, דאילו 

לא היה מגיע  ,לטעם השני דביזת הים היה בשכר עבודתם
 שהרי הם לא נשתעבדו במצרים, אבללשבט לוי ביזת הים 

קידושין שפיר מגיע גם  לטעם הראשון דביזת הים היה בתורת
 לשבט לוי ביזת הים.

 
ומעתה מיושב דברי המדרש, דבזה שקרח לקח מביזת הים 
סתר את עצמו, דממילא לא היה לו לחלוק על אהרן, דבזה 

ע"כ דס"ל דהביזה הוא כסף  שנטל מביזת הים והוא היה לוי,
, וע"כ דס"ל מהני מעל גבי קרקעקידושיך טלי , וס"ל דידושיןק

כר' יוחנן דמעות קונות, ולפי"ז ס"ל קדושת הגוף פקעה בכדי, 
עדל"ת אמרינן  אא"כ י"ל עדל"ת שבמקדש, והטעם דכאן ל

על חטא אף תשובה מהני משום דלא הוי בעידנא, ולפי"ז 
ה, תשובי"ל דלא עשה אותה מעשה רק כדי להורות ודע"ז, 

ולא היה לו לחלוק על אהרון, נמצא דמזה שלקח מן הביזה 
מוכח שלא צדק בזה שחלק על אהרן, וזה פי' המדרש שקרח 

 נענש על שלקח מביזת הים ודו"ק.
 

בספר פרדס דוד לבאר מה דאיתא בדעת עפימש"כ עוי"ל,  ב(
זקנים לבעלי התוס' דקרח לקח את בני ראובן עמו כדי שיטענו 

שנטל הבכורה מראובן ונתנה ליוסף עיי"ש, נגד משרע"ה על 
דהרי לכאורה צ"ב השייכות קנאת קרח למה שניטלה הבכורה 
מראובן, וגם צריך ביאור מש"כ רש"י עה"פ ומדוע תתנשאו, 
אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה, דצ"ב 

פיאה מסכת היאך תליא זה בזה, וכתב לבאר עפי"מ דאיתא ב
שלקח את הפאה ואמר הרי זו לאיש פלוני עני, ר'  , מימ"ט(-)פ"ד

אליעזר אומר זכה לו, וחכמים אומרים יתננה לעני הנמצא 
מוקמינן לה דפליגי מעשיר  )דף ט:(ראשון עיי"ש, ובמסכת ב"מ 

לעני, דר"א ס"ל דאמרינן מגו דאי בעי מפקר נכסיה והוי עני 
מי וחזי ליה השתא נמי חזי ליה, ומגו דזכי לנפשיה זכי נ

לחבריה, ורבנן סברי חד מגו אמרינן תרי מגו לא אמרינן, אבל 
זכי לנפשיה זכי נמי מעני לעני דברי הכל זכה לו, דמגו ד

  לחבריה עיי"ש.
 

מסכת והנה משרע"ה היה ראוי לשרת בכהונה כדאיתא ב
עה"פ ויחר אף ה' במשה, רשב"י אומר אף זה  )דף ק"ב.(זבחים 

אחיך הלוי והלא כהן הוא נאמר בו רושם שנאמר הלא אהרן 
הכי קאמר אני אמרתי אתה כהן והוא לוי עכשיו הוא כהן ואתה 
לוי עיי"ש, וסבר קרח דכאשר ניטלה הכהונה ממשה מסרה 
מעצמו לאהרן, ועל כן בא בטענה דלא היה יכול לברר לאהרן 
הכהונה, מדין תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה, 

 )פרשה מ"ח ופרשה נ"ב(וכדאיתא בשמו"ר  והיינו כיון דמשה היה מלך
עה"פ ויהי בישורון מלך דקאי על משרע"ה, וכן איתא בשמו"ר 

כשעלה משה למרום הראה לו הקב"ה כל כלי  ס"ב(-)פרשה מ
המשכן וכו' א"ל מלך עשיתיך ואין דרך המלך לעשות דבר 

  .אלא גוזר ואחרים עושים עיי"ש



 

 ו 

זכי נמי לחבריה, דהרי ולפי"ז לא שייך לומר מגו דזכי לנפשיה 
אין מושחין מלכים לכהונה  ה"א(-)פ"ושקלים  איתא בירושלמי

וכיון דלא מצי לזכות לנפשיה הו"ל בדין תופס  גדולה עיי"ש,
במקום שחב לאחרים דלא מהני, וזה שאמר לו קרח  חוב ללבע

א"כ לא היה  אם לקחת לעצמך מלכות שוב אינך ראוי לכהונה,
  לך לברר לאחיך כהונה.

 
יליף להא דאין מושחין כהנים מלכים שנאמר  )שם(בירושלמי ו

למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל מה 
כתיב בתריה לא יהיה לכהנים הלוים חלק ונחלה וגו' עיי"ש, 
מבואר דהא מילתא מדרשא דסמוכין ילפינן לה, והטעם 
שהבכורה נטלה מראובן הוא מחמת שחטא במעשה בלהה 

יתר שאת ויתר עז פחז כמים  ג(-)פרשה מ"טבפרשת ויחי  וכדכתיב
ובחללו יצועי  א(-)פרשה האל תותר, וכן כתיב בדברי הימים א' 
 אביו נתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל.

 
כתב דבאמת לא חטא ראובן, דכיון  )דרוש א'(אך בפרשת דרכים 

דבלהה היתה פילגש יעקב, והרי הוא כאנוסת ומפותת אביו 
  .עיי"ש דשריא

 
במתני' פליגי בה ר' יהודה ורבנן,  )דף צ"ז.(יבמות מסכת אך ב

דלרבנן נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, ור"י פליג ואוסר, 
ואיתא בגמ' אמר רב גידל אמר רב מאי טעמא דר"י, דכתיב לא 
יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, כנף שראה אביו 

, דכתיב מעילויה דקרא ונתן לא יגלה, וממאי דבאנוסה כתיב
האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף וכו' עיי"ש, 
ונמצא דהא אי ראובן חטא במעשה בלהה תליא אי דרשינן 
סמוכין עיי"ש בפרשת דרכים ]ועיין בהגהת יעב"ץ ויפה עינים 

שציינו לירושלמי דס"ל דמאן דדריש  )דף ד.(יבמות מסכת ב
ן דלא דריש לא דריש בכל סמוכין דריש בכל התורה, ומא

 )דף מ.(מנחות מסכת וב )דף כ"ה:(שבת מסכת התורה עיי"ש, ועיין ב
דב"ש פוטרין סדין בציצית דלי"ל עדל"ת דלא דרשי סמיכות 

 דכלאים בציצית עיי"ש[.
 

ועפי"ז יבואר דכאשר קרח רצה לעורר נגד משה שלא היה 
ם יכול לברור הכהונה לאהרן משום דהוא תופס לבע"ח במקו

שחב לאחרים, ולא שייך לומר מיגו דזכי לנפשיה וכו' משום 
דמרע"ה הוא מלך ואינו יכול לשרת בכהונה, אלא דמשה יוכל 
להשיב לו דשפיר יתכן להיות מלך וכהן משום דלא דרשינן 
סמוכים, ולכן לקח קרח עמו את בני ראובן שעירערו על מה 

עשה שניטלה הבכורה מראובן, ויצטרכו להשיבם כי יעקב 
בדין כיון שחטא במעשה בלהה, דגם פילגש אסורה כדילפינן 
מסמוכין, וכיון דדרשינן סמוכים יתחזק טענתו נגד משה 
דהו"ל תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים, וזהו שאמר לו 
קרח, אם לקחת אתה מלכות, ממילא דאינך יכול להיות כהן, 
וא"כ לא היה לך לברר כהונה לאחיך, משום דאתה תופס 

 ע"ח במקום שחב לאחרים עכ"ד.לב

דהאיך לקחו ישראל רכוש  )דרוש ה'(ונודע קושית הפרשת דרכים 
מצרים, כיון שנלקו המצריים במכות וקיי"ל דאין לוקה ומשלם 

דלפי  )ח"ג סי' שס"ג(עכ"ק, אך לפי"מ שכתב בשו"ת מהרש"ם 
דהא דבאיכא מלקות וממון  )דף ל"ב:(כתובות מסכת המבואר ב

משום דכתיב כדי  ,מונא לא משלם אליבא דריו"חמילקא לקי מ
דס"ל דלא  הודהרשעתו וסמיך ליה ארבעים יכנו, א"כ לר' י

 ,דרשינן סמוכין גם במשנה תורה אלא היכא דמופנה ומוכח
 לוקה ומשלם עיי"ש.דא"כ י"ל  ,והכא אינו מופנה ומוכח וכו'

 
ומעתה יבואר דברי המדרש, דקרח בזה שלקח מביזת הים סתר 

עצמו, דלכאורה קשה הא קיי"ל אין לוקין ומשלמין, וע"כ את 
ואז ס"ל דלוקין ומשלמין, ומעתה  דס"ל דלא דרשינן סמוכין

דלא דרשינן סמוכין שפיר יתכן למשה להיות מלך אי ס"ל 
וכהן, ולא היה לו לחלוק על משה, ונמצא דמזה שלקח מן 
הביזה מוכח שלא צדק במה שחלק על משה, וזהו פירוש דברי 

 המדרש שקרח נענש על שלקח מביזת הים ודו"ק.
 
הטעם דקרח בא  )שנה ט"ז גליון מ"ג(עפימש"כ בדברי תורה עוי"ל,  ג(

לחלוק על משה, לפי שפירש מן האשה ומבטל מפו"ר, 
וכטענתה של מרים נגדו כמבואר ברש"י עה"ת פרשת 

עה"פ ותדבר מרים ואהרן במשה, ויתכן  א(-)פרשה י"בבהעלותך 
 )דף ס"ד.(יבמות מסכת באהרן שמתנהג כן, וארז"ל בשחשד גם 

דכל שאינו עוסק בפו"ר גורם לשכינה שתסתלק מישראל, ולזה 
רמזו בדבריהם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', היינו 
שמשרים שכינה בישראל על ידי פו"ר, ומדוע תתנשאו על קהל 

 ה' כשאתם לא קיימתם מצוה זו בבן ובת עכ"ד.
 

ר' נתן אומר בש"א שני  ,תניא ,)דף ס"ב.(יבמות כת מסואיתא ב
זכרים ושתי נקיבות, ובה"א זכר ונקיבה, א"ר הונא מ"ט דר' 
נתן אליבא דב"ש, דכתיב ותוסף ללדת את אחיו את הבל, הבל 
ואחותו קין ואחותו, וכתיב כי שת לי אלקים זרע אחר תחת 

, ורבנן י זכרים ושתי נקיבות()אלמא תשלומין בעי ולא סגיא בלא שנהבל כי הרגו קין, 
  .א דקא מודית עיי"שאודיי הו

 
יא דזה תל ,כתב )פ"א מי"ג אות ג'(עמ"ס עדיות ות ובספר שושן עד

)דף יבמות במתניתין מסכת בדאיתא  ,בפלוגתת חכמים וריב"ב

, האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה, ר' יוחנן בן ס"ה:(
יברך אותם אלקים ויאמר ברוקה אומר על שניהם הוא אומר ו

מנה"מ, אמר ר' אילעא משום  )שם(להם פרו ורבו, ואמרינן בגמ' 
ר' אלעזר בר' שמעון, אמר קרא ומלאו את הארץ וכבשוה, איש 
דרכו לכבש ואין דרכו של אשה לכבש, ופריך אדרבה וכבשוה 

י דא תרתי משמע, אמר רב נחמן בר יצחק וכבשה כתיב עיי"ש,
שפיר יל"פ הא דאמרה חוה כי שת  ,ו"רדנשים מצוות בפ ס"ל

לי אלקים דהוא לשון תשלומין כיון דהיתה מחויבת להשלים 
דאין אשה  י ס"למשא"כ אולהוליד עוד זכר לקיים מצות פו"ר, 

מצווה על פו"ר א"כ אין לפרש מ"ש כי שת מלשון תשלומין 
דהרי לא שייך לגבה ענין תשלומין כיון דפטורה מפו"ר, 



 

 ז 

הוא דקא מודית, ועפי"ז כתב דגם לתנא דידן  ועכצ"ל דאודויי
בפלוגתת ב"ש וב"ה י"ל נמי דנחלקו בזה, דב"ש סברי שני 

תשלומין  ןזכרים ילפי מחוה דאמרה כי שת וגו' דס"ל שלשו
הוא דאשה מצווה אפו"ר, וב"ה לא ילפי מינה משום דס"ל 

 דאינה לשון תשלומין כיון דפטורה מפו"ר עיי"ש.
 

, דתלוי אי )דף ו ע"ד מדפה"ס(במצות פו"ר וכתב בלקוטי סופר 
טעמייהו דחכמים דאשה פטורה ד או לא, ןדרשינן סמוכי

מפו"ר מבואר שם, משום דכתיב וכבשוה ודרכו של איש 
לכבש ואין דרכה של אשה לכבש, ודרשינן סמוכין דוכבשוה 
למה דכתיב לעיל מיניה פרו ורבו וגו' וילפינן דמצות פו"ר 

ן סמוכי ינןדלא דרש ה, משא"כ ריב"ב ס"לנוהג דומיא דוכבשו
 עיי"ש. ולא שייך ציווי דפו"ר לוכבשוה

 
וקשה קושית  ,ובזה יבואר, כיון שקרח לקח מביזת הים

הפרשת דרכים דכיון שנלקו המצריים במכות וקיי"ל דאין 
דס"ל וע"כ דס"ל דלא דרשינן סמוכין, ולפי"ז לוקין ומשלמין, 

דאשה מצווה על פו"ר, אמרינן דלא דרשינן סמוכין אז 
שפיר עשה משה במה ומקיימין מצות פו"ר בב' זכרים, ולפי"ז 

לא היה לו שפירש מאשתו כיון דקיים מצות פו"ר, ומעתה 
 ודו"ק.ובלעו הארץ לחלוק על משה, ולכן נענש 

 
 

המקדש , אמר רב )דף מ"ז.(קידושין מסכת באיתא עוי"ל, ד ד(
)הלוה מלוה להוצאה ניתנה  ,()אפילו ישנה בעיןבמלוה אינה מקודשת 

רשאי להוציאה בהוצאה ואינו חייב להעמידה בעיסקא שתהא מצויה בכל עת שיתבענו וכיון 

נימא כתנאי, המקדש במלוה  ,דלהוצאה ניתנה הויא לה כי דידה ולא יהיב לה מידי(
אינה מקודשת ויש אומרים מקודשת, מאי לאו בהא קמיפלגי, 

ומר סבר מלוה לאו להוצאה  דמר סבר מלוה להוצאה ניתנה,
כסף )אם מכר לו קרקע שנקנה בבמכר ניתנה, ותסברא, אימא סיפא, ושוים 

)דהלוקח קנה אם שזה קנה  המכר ונתרצה לו( יה מלוה שיש לי עליך יהא לך בשבילאם אמר ל

 , אי אמרת מלוה להוצאה ניתנה במאי קנה וכו' עיי"ש.ישנה בעין(
 

המקדש במלוה  כתב הי"ג( )פ"האישות  ותכהרמב"ם בהלוהנה 
, כיצד, כגון שהיה לו אצלה אינה מקודשתאפילו היתה בשטר 

חוב דינר ואמר לה הרי את מקודשת לי בדינר שיש לי בידך 
אינה מקודשת, מפני שהמלוה להוצאה ניתנה ואין כאן דבר 
קיים ליהנות בו מעתה שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנאתו 

לוה עיי"ש, פסק דקנה על ידי מ ה"ד(-)פ"המכירה  ותכ, ובהלעכ"ל
, דהלא בגמרא מבואר דאי ס"ל מלוה )שם(והקשה הלחם משנה 

לאו להוצאה ניתנה המקדש במלוה מקודשת, וא"כ הרמב"ם 
אישות דאינה מקודשת  ותכדפסק דקנה במלוה, איך פסק בהל

 עכ"ק.
 

כתב ליישב סתירת  )סי' ס"ז(ובשו"ת דברי יציב חאבהע"ז 
ד"ה בית,  )דף ב. מדפי הרי"ף("ן במסכת קידושין דהנה הרהרמב"ם, 

הביא דעת האומרים דלא מהני קידושין במחובר עיי"ש, 

וטעמא דמילתא י"ל, דכיון דבריש מסכת קידושין ילפינן 
קידושי כסף מגזרה שוה קיחה קיחה משדה עפרון, ושם כתיב 
וישקול אברהם לעפרון את הכסף וגו', א"כ בעינן דומיא דהתם 

חפץ המטלטל ולא במחובר, וי"ל דמטעם זה נמי לא נתינת 
מהני בטלי קידושיך מעל גבי קרקע, כיון דלא הוי דומיא 
דשדה עפרון, וגם עצם הילפותא דקיחה קיחה מנתתי כסף 
השדה קח ממני מורה על זה, דהוי רק בנתינה ליד האשה אבל 

 אם אמר לה טלי קידושיך מעל גבי קרקע אינה מקודשת.
 

דזהו הטעם דהמקדש במלוה אינה מקודשת, משום  ולפי"ז י"ל
דהוי כטלי קידושיך מעל גבי קרקע כיון שאינו נותן לה עתה 

עצמה את כסף המלוה, וזה כעין כלום, וכאומר לה שתטול מ
עמש"כ רש"י במסכת  )סי' כ"ח ס"ק ט"ז(באבני מילואים  מש"כ

ד"ה אינה מקודשת, דלכן המקדש במלוה אינה  )דף ו:(קידושין 
מקודשת דקיחה משדה עפרון גמרינן דיהיב מידי בשעת 
קידושין וכו', דכוונת רש"י הוא, דבשדה עפרון כן היה 
דאברהם אבינו יהיב כסף בשעת מכר דכתיב וישקול אברהם 
וגו' עיי"ש, וכיון דבעינן דומיא דשדה עפרון, לכן בעינן נתינה 
 מידו של קונה לידו של מקנה, ומהאי טעמא בטלי קידושיך
ומחובר לא הוי קידושין וכנ"ל, ולפיכך גם ע"י מלוה כיון 

ח"כ דו לידה אינה מקודשת, וכתב שם דאשאין כאן נתינה מי
אמרינן שכתב נמי כן דלכן  )סי' ל' סק"א(מצא כן באבני מילואים 

דהמקדש במלוה אינה מקודשת משום דהוי כטלי קידושיך 
 מעל גבי קרקע עיי"ש.

 
במלוה אינה מקודשת משום דלא  קדשומעתה כיון דטעמא דמ

פרון, א"כ י"ל דכ"ז שייך לומר בקידושין, הוי דומיא דשדה ע
, אין דלא בעינן שיהא דומיא דשדה עפרון אבל לענין מכירה

מקום להצריך נתינה מיד ליד, ומועיל להקנות על ידי מלוה. 
חה משדה א"ש אי ילפינן דין קידושי כסף מקיחה קי זה לאך כ

)דף שין ת קידוי דיליף רב יהודה אמר רב במסכעפרון, אבל למא

נם אין כסף, אין כסף לאדון זה אבל קידושי כסף מויצאה ח ג:(
יש כסף לאדון אחר, ולית ליה ילפותא דקיחה קיחה, עיי"ש 

, וא"כ לפי"ז לרב יהודה אמר רב אין )ד"ה בכסף מנלן(בפני יהושע 
א לומר כן בטעמא דהמקדש במלוה אינה מקודשת משום דל

הוי כשדה עפרון, ולפי"ז אין לחלק בין מכר לקידושין, אלא 
אמרינן דבתרווייהו אין מועיל לקנות על ידי הלואה, מטעם 

 דמלוה להוצאה ניתנה.
 

ומעתה מיושב פסקי הרמב"ם, דהא דהגמרא מדמי מכר 
לקידושין דאין מועיל על ידי מלוה, הוא רק אליבא דרב דהוא 

 ינה מקודשת, ולשיטתיהקאמר לה להא דהמקדש במלוה א
אין מקום ונם אין כסף, אזיל דיליף קידושי כסף מויצאה ח

לחלק בין מכר לקידושין ובתרווייהו לא מהני, משא"כ 
הרמב"ם דיליף דין קידושי כסף מקיחה קיחה כמש"כ המפ' 
לפרש מש"כ הרמב"ם ריש ה' אישות דקידושי כסף מדברי 

מר לה מקיחה קיחה דגהיינו מגז"ש קיחה קיחה, וכיון  סופרים,



 

 ח 

נמצא דלכן אמרינן המקדש במלוה אינה מקודשת כיון דלא 
הוי דומיא דשדה עפרון, ולפי"ז שפיר י"ל דדוקא בקידושין 

ענין מכירה שפיר אינו מועיל, אבל במכר שפיר מועיל, ולכן ל
 כתב הרמב"ם דמועיל ע"י מלוה עיי"ש.

 
צווה על פריה , האיש מ)דף ס"ה:(תניתין יבמות בממסכת באיתא ו

ורביה אבל לא האשה, ר' יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא 
ובנחלת  ,עיי"ש אומר ויברך אותם אלקים ויאמר להם פרו ורבו

דפלוגתת  וכתב )פרשת תשא(מאמר מרדכי ו )מצוה א' אות ז'(בנימין 
)דף בפלוגתת רב ושמואל במסכת ברכות ריב"ב וחכמים תלוי 

פרצופין נבראו, דהיינו שהקב"ה ברא דו אי אדם וחוה דו  ס"א.(
אחד מלפניו ואחד מלאחוריו ואח"כ חלקן זכר ונקבה פרצופין 

כ ברא את חוה מאחת לשנים, או שברא פרצוף אחד, ואח"
דו פרצופין נבראו, א"כ באותה שעה  י ס"למצלעותיו, דא

שאמר הקב"ה פרו ורבו וגו' הרי היו שם אדם וחוה, ולפי"ז 
שים חייבות במצות פו"ר, ה לשניהם וגם ני"ל דהציווי הית

בראת חוה מאחת דפרצוף אחד נברא ואח"כ נ י ס"למשא"כ א
שאמר הקב"ה הציווי דפרו ורבו, חוה  המצלעותיו, א"כ בשע

לא היתה שם, וי"ל דחוה לא היתה בכלל הציווי, וי"ל דרק 
 האיש מצווה על מצות פו"ר ולא האשה עכ"ד.

 
כתב דפלוגתת רב ושמואל אי  ד(-"א אות ג)סי' יובשפע חיים נישואין 

דו פרצופין נבראו או מצלע נבראת, תליא אי ילפינן קידושי 
נם אין כסף, קיחה משדה עפרון או מקרא ויצאה חכסף מקיחה 

דלכאורה יש לעיין בהא דילפינן גזרה שוה קיחה קיחה משדה 
גזרה שוה, דהלא עפרון, דהרי קרא דכי יקח אינו מופנה ל

, )דף ב:(דדריש ר' שמעון במסכת קידושין ליה להא איצטריך 
מפני מה אמרה תורה כי יקח איש אשה ולא כתיב כי תלקח 
אשה לאיש, מפני שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכו של 
אשה לחזר אחר איש, משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר 

בעל אבידה מחזר על אבידתו, וא"כ לא אייתר קרא  ,על מי
קיחה קיחה לענין קידושי כסף, וי"ל דהיינו טעמא דרב לדרוש 

דס"ל דילפינן מויצאה חנם אין כסף, משום דאיצטריך כי יקח 
 לדרשת ר' שמעון.

 
והנה במ"ש ר' שמעון משל לאדם שאבדה לו אבידה פירש"י 
אבידה אחת מצלעותיו, וזה אתיא רק למ"ד דמן הצלע נבראת 

שהיתה לו, משא"כ והו"ל האשה אבידה של האיש שאבד צלע 
למ"ד דו פרצופין נבראו, הרי שניהם נתפרדו זה מזה וגם 

 .האשה אבדה לה אבידה לא רק האיש
 

בראת י"ל דמה דכתיב כי יקח קאי ומעתה אי ס"ל דמן הצלע נ
דרשת ר' שמעון, ומעתה אין ללמוד קידושי כסף מקיחה ל

קיחה אלא מויצאה חנם, משא"כ אי ס"ל דו פרצופין נבראו 

דרשת ר' אבידה, ולפי"ז לא אתיא כי יקח ל יה בגדרולא ה
 שמעון ושפיר דרשינן לה לגזרה שוה לענין קידושי כסף עכ"ד.

 
הקשה, דלכאורה איך חלק קרח על  (ןפרשתב)דרך אלשיך בבספר ו

הכהונה, ורצה בשביל זה ליכנס לפנים לשמש בכהונה, הלא 
מוד כבר מתו נדב ואביהוא בחטאם שנכנסו לפנים, והו"ל לל

גם המה ימותו כמותם, דאסור ליכנס לפנים ומנדב ואביהוא 
וכתב דקרח ועדתו ס"ל דלאו משום שנכנסו לפנים מתו רק 
מטעמא אחרינא, ולכן לא היה מתיירא ליכנס לפנים, וכתב 
לפי"ז לפרש מה שאמרו כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם 

וא"כ אין ה', וא"כ שכינה שרויה ביניהם בין בחוץ ובין בפנים, 
נפק"מ להנכנס בפנים או לא, וע"כ דמטעם אחר מתו נדב 

 ואביהוא עכ"ד.
 

, ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי )דף ס"ד.(ואיתא ביבמות 
ישראל, מלמד שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים 
ושני רבבות מישראל, הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני 

לא נמצא זה גורם  רבבות חסר אחד, וזה לא עסק בפו"ר,
לשכינה שתסתלק מישראל, אבא חנן אמר משום ר' אליעזר 
חייב מיתה, שנאמר ובנים לא היו להם הא היו להם בנים לא 
מתו עיי"ש, מבואר מזה דלכן מתו נדב ואביהו מפני שלא 

 נשאו נשים עיי"ש. 
 

 )אות נ"א(והנה באור תורה מהגה"ק מאוסטרווצע זי"ע פ' לך 
התנצלות לנדב ואביהוא שלא נשאו נשים  כתב, דבאמת היה

משום שהיו כהנים, וכהן אסור בגיורת מה"ת משום זונה 
, ובשעת מתן תורה היו כל ישראל )פי"ח מהא"ב ה"ג(כמ"ש הרמב"ם 

כגרים ולכן לא היו יכולים לישא אשה, דכהן אסור בגיורת, אך 
י"ל דעשה דפו"ר דוחה הל"ת דזונה, אמנם ז"א, דלא שייך כאן 

צווה על ל"ת כיון דגבי דידה ליכא עשה, דאשה אינה מעד
 , ובכה"ג לא אמרינן עשה דוחה לא תעשה עיי"ש.פו"ר

 
ומעתה מיושב דברי המדרש, דבזה שנטל מביזת הים והוא היה 
לוי, ע"כ דס"ל דהביזה הוא כסף קידושין, וס"ל דטלי קידושיך 
מעל גבי קרקע מהני, ומעתה ס"ל דילפינן כסף קידושין 

יצאה חנם אין כסף, ולפי"ז קרא דכי יקח אתיא לדרשת ר' מו
שמעון, וס"ל דחוה מצלע נבראת, ולפי"ז אשה אינה מצווה 
בפו"ר, ומעתה אין לומר דלכן מתו נדב ואביהוא בשביל שלא 
נשאו נשים, וע"כ דמתו משום שנכנסו לפנים, ועכ"ז חלק על 

 משה ולכן בלעו הארץ ודו"ק.
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