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  [כ]

ֱאֹמר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוָיֵרם ֶאת ַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין  )יז, ב(

  ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאה ִּכי ָקֵדׁשּו:

  מה פשט הכתוב "כי קדשו"

 , דהם לקחו אש1ואת האש זרה הלאה כי קדשו. פירוש(יז, ב) 

 ,ואם כן (ויקרא טז, יב), מעל המזבח, כדין קטורת אצל אהרן

אך תמן  (יומא מו, ב), יד גחלת מעל גבי המזבח וכבה חייבהמור

כי לא אינתיק למצותה, אבל כאן הא אינתיק למצותה, וכמו 

אף על גב דאם זר יקח מחתה , (יומא, שם) דאמר סוף טרף בקלפי

                                                 
ֱאֹמר ֶאל ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ְוָיֵרם ֶאת " )במדבר יז, ב[כ] על הפסוק ( 1

וז"ל  רש"י" פירש ִּכי ָקֵדׁשּוַהַּמְחֹּתת ִמֵּבין ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאה 

כי קדשו  לארץ מעל המחתות: -זרה הלאה  שבתוך המחתות: -ואת האש "

"י. וכיון " עכ"ל רשואסורין בהנאה, שהרי עשאום כלי שרת ,המחתות –

ֵאת שקדשו המחתות ואסורים בהנאה, על זה אמר ה' בפסוק הבא (ג) "

ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי 

  ". ְהיּו ְלאֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלִהְקִריֻבם ִלְפֵני ה' ַוִּיְקָּדׁשּו ְויִ 

דקדק, דפשט הכתוב קשה מאוד, דהא דכתיב "כי קדשו" אין כאן אבל יש ל

מקומו, אלא לאחר הציוי שיעשו מהם רקעי פחים. ועוד תמוה מאוד, דהרי 

באמת מפורש בפסוק ג' בסופו, שציוה לעשות מהם רקע פחים כיון שקדשו, 

  ".ִּכי ִהְקִריֻבם ִלְפֵני ה' ַוִּיְקָּדׁשּו דכתיב "

רה באה לומר, מדוע מותר לכבות את האש ומבאר המשך חכמה, דהתו

", והרי המכבה גחלת של מזבח עובר בלאו ְוֶאת ָהֵאׁש ְזֵרה ָהְלָאהדכתיב "

(יומא מו, ב), והכא נטלו גחלים מעל המזבח, כמו שאהרן נטל גחלים 

לקטורת מעל המזבח (ויקרא טז, יב), [ולאו דוקא קטורת של אהרן, אלא כל 

בח, כדאיתא בתמיד לג, א)], הטעם שמותר קטורת נוטלים אש מעל המז

", דכיון שהמחתות קדשו, לכן מותר לכבות את אש ִּכי ָקֵדׁשּולכבות, "

  המזבח, מהטעם המבואר להלן, ומיושב היטב פשט הכתוב.

והטעם שכיבוי האש תלוי בקדושת המחתות, דהנה מבואר ביומא (מו, ב) 

ויקרא תכבה, דכתיב (דהמוריד גחלת מעל המזבח ומכבה עובר בלאו דלא 

א ִתְכֶּבהֵאׁש ָּתִמיד ּתּוקַ " )ו, ו ", ומבואר שם בסוגיא, דאינו ד ַעל ַהִּמְזֵּבַח 

חייב על כיבוי גחלת שהוריד מעל המזבח, אלא בגחלת שלא ניתקה מעל 

המזבח לשם מצוה, לכן באיסורה קיימא, אבל אם ניתק גחלת מעל המזבח 

אש של מנורה, אינו עובר בלאו, כיון  לשם מצוה, כגון אש של קטורת, או

בכל ויוריד לתוכה גחלים ממזבח ודאי דהוי לא אינתיק למצותה, 

עשו, והמחתות  ברךיתם י משה מהשכאן כיון שעל פי ציוו ,זאת

ולכן  ,בקטורת, הרי מקרי אינתיק למצותה נתקדשו על ידי עבודה

המחתות, והוי אינתיק מעל  אמר ואת האש זרה הלאה, כי קדשו

  .2גבי מזבח למחתה, ואין בזה משום לא תכבה, וברור

  המשך] -[כא 

  מדוע לא חששה תורה לזרות את האש, שיכשלו אנשים במעילה

  דאינה על המזבח, ואינתק לשם מצוה, פקע ממנה איסור לא תכבה.

והנה מקריבי הקטורת עשו על פי ציוי משה, וכונתן היתה לשם מצוה. אלא 

שהיה אפשר לומר, שכיון שהתברר שטעו, ולא היתה כאן מצות קטורת, אם 

צוה, ובאיסורא קיימא, ואסור כן אין על הגחלת שם של גחלת שאינתק למ

לכבותה, דהרי אם זר יקח מחתה ויוריד לתוכה גחלים ממזבח, ודאי לא 

אינתק לשם מצוה, דלא אמרו (יומא, שם) אלא המכבה אש של מחתה 

ומנורה, ולא סתם מי שמנתק גחלת לשם קטורת זרה, לפיכך כתבה תורה, 

כיון שנתקדשו דהטעם שמותר לזרות את האש ותכבה, הוא "כי קדשו", ש

המחתות, הרי היאא גחלת שיתנתקא לשם מצוה, לכן מותר לכבות את האש. 

 ומיושב היטב פשט הכתוב בס"ד.
אבל אם  ,תמצית דבריו: המכבה אש מעל המזבח עובר בלאו 2

 ,מנורהלכגון לקטורת או  ,הוריד גחלת מעל המזבח לשם מצוה

אבל אם הוריד גחלת שלא  .דפקע איסורה ,אינו עובר בלאו ,וכיבה

וכיון דציוה ה' שיכבה  .באיסורא קיימא ועובר בלאו ,לשם מצוה

כיון  ,דהטעם הוא ,כתבה תורה ,"זרה הלאה" , דכתיב,את האש

 "קדשו"כי  ,מכל מקום ,שאף על פי שהקטירו קטורת זרה

לפיכך דינה  ,שעשו על פי משה , כיוןדנחשב למצוה ,המחתות

שמותר  לשם מצוה, צוה מעל המזבחכדין הוריד גחלת של מ

  לכבותה.

    

  

 ]כא[



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ב

אם המחתות היה קדוש, גם האש היה צריך להיות קדוש,  3והנה

), ואיך אמר זרה קידושין נז, בולא אמרה תורה שלח לתקלה (

דשנינו סוף ביצה (לט, א) שלהבת של הקדש לא  ,ויתכן .הלאה

לכן אמר זרה הלאה, כי מן  ,ין ולא מועלין, דמדרבנן לא נהניןנהנ

ר שנעשה מצותו אין לאח ,וכן קטורתודו"ק. התורה אין איסור. 

יא, (יב) , ויעויין תוספות מעילה (פסחים כו, א) מועלין מן התורה

  .4ב

                                                 
[כא] על פי המבואר בפסקא כ, דהאש של הקטורת היא אש קודש,  3

והמכבה היה עובר בלאו, אם לא היו המחתות מתקדשות, אם כן יש לדקדק, 

איך אמרה תורה לזרות את האש הלאה, והרי יכולים אנשים לבוא לידי 

תקלה למעול באש של הקדש, ומבואר בהרבה מקומות בש"ס, שלא אמרה 

(קידושין נז, ב), דהיינו, מהא דאמרה תורה שישלח תורה "שלח לתקלה" 

את הציפור החיה של מצורע, שמע מינא דהיא מותרת, דלא היתה תורה 

  אומרת שלח לתקלה. 

ומבאר המשך חכמה, על פי המבואר בביצה (לט, א) דדוקא גחלת של 

הקדש מועלין בה, אבל שלהבת של הקדש אין בה מעילה מהתורה, אבל 

בנן, לכן אמרה תורה את "האש, זרה הלאה, ואין באש זו לא נהנין רק מדר

  מעילה מהתורה.

ואם תאמר, מכל מקום, כיון שיש באש גם קטורת, ימעלו בקטורת. לא 

אין בהן משום  -מר רב פפא: קול ומראה " )כו, אקשיא, דאמרו בפסחים (

משום  אין בו -מעילה, לפי שאין בהן ממש. וריח, לאחר שתעלה תמרותו 

" ע"כ, ואין לומר דדוקא תמרותו אין בה , הואיל ונעשית מצותומעילה

מעילה, אבל יש מעילה בממשות הקטורת שיש במזבח הפנימי, ואם זורק 

האש עם אפר הקטורת ימעלו, גם זה לא קשיא, דמבואר בתוס' מעילה (יא, 

ב ד"ה בשלמא) [בנדפס: יב. והוא טעות סופר. דסיום התוס' בדף יב, אבל 

 ןכם דא ,ולא נראה" 'תוסו בדף יא, ב] דאין בה מעילה, דז"ל העיקר דברי

כדאמרינן  ,וזה אינו ,דקודם דישון יש מעילה בדשן מזבח הפנימי ,משמע

" דקטרת משתעלה תמרתו אין בו מעילה ,בפרק כל שעה (פסחים דף כו.)

 עכ"ל. ומיושב הכל בס"ד.  
שה ולא חש ,האשאת תמצית דבריו: הא דאמרה תורה לזרוק  4

דאין בה  ,דאש של הקדש אין בה מעילה . הטעם בזה,שימעלו בה

דכיון שנעשה מצותו אין  ,וכן באפר הקטורת אין מעילה ,ממשות

  בו מעילה.

    

  ]כב[

  

  [כב]

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

ֵאת ַמְחּתוֹת ַהַחָּטִאים  ׁש ְזֵרה ָהְלָאה ִּכי ָקֵדׁשּו:ַהְּׂשֵרָפה ְוֶאת ָהאֵ 

ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם ְוָעׂשּו ֹאָתם ִרֻּקֵעי ַפִחים ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבַח ִּכי ִהְקִריֻבם 

  ִלְפֵני ה' ַוִּיְקָּדׁשּו ְוִיְהיּו ְלאוֹת ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

  מה ענין "החטאים האלה בנפשותם", לחלות קדושת המחתות

 5תם. דהנהוות החטאים האלה בנפשכי קדשו, את מחתג) -(יז, ב

דבר (יז, ב[כב] הנה התורה באה לפרש, דהמחתות נתקדשו, ונתנה טעם  5

", וטעם זה צריך ֵאת ַמְחּתֹות ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם ִּכי ָקֵדׁשּו:ג) "-ב

ביאור. דלכאורה, עיקר הטעם שנתקדשו הוא מפני שהקדישו את המחתות 

", מה שייכות קדושת ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתםלקטורת, ומהו הלשון "

  המחתות, לזה שהם חטאו בנפשם נגד משה רבינו.

, דבאמת היה לומר שלא יתקדשו, כי הקדישו על תנאי ומבאר המשך חכמה

שהם יהיו אלו שיבחר בהם ה', וכיון שלא בחר בהם ה', התברר שהיה הקדש 

בטעות ולא הוי הקדש. לפיכך נתנה תורה טעם מדוע קדשו המחתות, כיון 

שהם חטאו בנפשם, שכל אחד מהם חטא בנפשו והיה בטוח שהוא יהיה זה 

והקדיש בכל ליבו על ספק זה, וזה חטא בנפש,  שיבחר בו ה', לכן גמר

שבגלל חטאו לא ראה את האמת, ודימה בעצמו שהוא יהיה זה אשר יבחר 

מתוך כל הלוים, וזה פשט הכתוב, שקדשו בגלל שחטאו בנפשותם, היינו 

בדמיונם, שלכן הקדישו על ספק. אלא שעוד צריך ביאור, באמת איך חלה 

  ובמה תלוי קדושת המחתות בחטאם.  הקדושה, והרי הקדישו על תנאי,

והביאור בזה איך חלה הקדושה מספק, הוא, דהנה מבואר בכריתות (כו, ב) 

דהחייב אשם תלוי, ונודע לו שלא חטא, לפי רבנן דהלכתא כוותיהו (רמב"ם 

פסולי המוקדשים יח, יט), לא בטל קדושת האשם תלוי, ולא אמרינן שהיה 

אב, אבל באשם ודאי, אם נודע שלא הקדש על תנאי לכן ירעה עד שיסת

חטא, מבואר שם בכריתות דהוי הקדש בטעות, ויצא וירעה בעדר. והטעם 

שאשם ודאי הוי הקדש טעות ואשם תלוי לא, מבואר בסוגיא שם, דבאשם 

תלוי הוא יודע שהוא בא על הספק, ומתוך שלבו נוקפו על עוונותיו, וציוה 

ומקדיש בספק, שהרי ידע שיש  ה' להביא על הפסק אשם תלוי, לכן גומר

ספק בדבר, ומתוך ספק הקדישו בכל ליבו, כמו כן כאן, היו מצוים מפי ה' 

להקטיר קטורת לברר מי הוא אשר יבחר בו ה' הוא הקדוש, והרי ידעו שהוא 

  ספק, ומחמת הספק גמרו והקדישו, ובזה מבואר מדוע חלה הקדושה מספק.

ושה זו בחטא נפשם. דהנה יפלא ועל פי זה יתבאר היטב מדוע תלויה קד

מאוד, איך הקריבו כל אחד מהם קטורת, והרי משה רבינו עליו השלום, 

אמר להם על פי ה' שרק אחד מהם יהיה קדוש, ואיך כל המאתים הקטירו 

קטורת, והרי ידעו שרק אחד יהיה קדוש. וקושיא זו כבר הקשה המדרש, 
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 ,דע מי הוא הקדוש, ואם כןכאן צוה משה שיקריבו קטורת, ויוָ 

 'פרק ובוהנה קיימא לן  ,בקרבנם 'הקדישו על תנאי אם ירצו לה

דמביא אשם תלוי, ונודע לו שלא חטא, דירעה  (כג, ב), דכריתות

נודע לו שלא חטא, יצא עד שיסתאב, ובאשם ודאי אינו כן, אלא 

, ורחמנא וטעמא, דאשם תלוי בא על הספק (שם). וירעה בעדר

ולבו  ,לכן כל זמן שלא נודע לו שחטא ,צותה לו להביאו על הספק

נוקפו, הרי הוא מחוייב בקרבן זה, ומספק גמר ומקדשו, יעויין 

שם. ולכן, כאן דהיו מצווים על פי השם להקטיר קטורת [שגם 

ספק שלהם, היה לברר ה ,מה שדבר משה היה על פי השם]

אחרי הבחינה  ,והם ,תה כלי שרת, דמספיקא גמרי ומקדשיהמח

                                                 

שלא  ,י אומר לכםהרי אנ ,אמר לו משה" , ח)יח ,קרחבמדבר רבה (

הרי  ,רב לכם בני לוי ,וכלכם אובדין ,מי שיבחר מכם יצא חי ,תתחייבו

הם  ?,שכך התרה להם וקבלו עליהם לקרב ,לא טפשים היו .אמרתי לכם

" עכ"ל שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם ,חטאו בנפשותם

המדרש. הנה הקשה המדרש, כיון שמשה רבינו ע"ה התרה בהם, איך 

בו כל המאתים קטורת, ומתרץ המדרש, שכיון שחטאו בנפשם, דהיינו הקרי

שנשלטו על ידי דמיונן המוטעה, וכל אחד חשב שהוא יהיה זה אשר יבחר 

להיות הקדוש, לכן מחמת דמיונן המוטעה שהיו בטוחים שיבחרו להיות 

הקדוש, הקדישו ללא תנאי את הקטורת, לכן הוקדשו המחתות. [ואף על פי 

ברר שטעו, מכל מקום, אם היו מקדישים על תנאי, היה בטל שלבסוף הת

התנאי, אבל כיון שהיו בטוחים כל אחד מהם שיהיה הקדוש, הקדישו 

  בודאות ולא בתנאי].

וזה ביאור הכתוב, דלכן קדשו המחתות, מפני שהם חטאו בנפשם לטעות 

אחד דמיונן, ולחשוב שכל אחד מהם יהיה זה שיבחר להיות קדוש, 

  בודאות.והקדישו 

[יש לשים לב לדבר נפלא, דהנה התיבות "כי קדשו" הן סוף פסוק, ובאמת 

הם שייכות לפסוק הבא, והוא פלא. אבל לאור המבואר בפסקאות קודמות, 

וכאן, הרי שכתבה תורה זאת לשני צדדים. זה שייך לתת טעם מדוע יזרה 

ה את האש הלאה, ולכן הן כתובות בסוף פסוק, ולתת טעם מדוע לא הו

הקדש על תנאי. לכן נכתבו בדרך שאפשר לקרוא אותן סוף פסוק, ותחילת 

  פסוק, דידוע שהתורה נכתבה ללא רוחים כלל].

שהרי  ,תמצית דבריו: באמת לא היה ראוי שיתקדשו המחתות 6

וכיון שהתברר  ,הקריבו הקטורת על דעת שיבחרו להיות כהנים

ההקדש. אבל  בטל ,ובטל התנאי ,הרי זה כהקדש על תנאי ,שטעו

 ,יבחר דחם אשרק אד ,שהרי משה הזהיר אותם ,הביאור בזה

 ,מבואר במדרשאלא ש .ואיך טעו מאתים איש להקריב קטורת

 ,וחשבו שהם יבחרו ,נמשכו אחר דמיונם ,שםפשמחמת חטא נ

היו  ,שלאחד יבחר וכולם יאבדו (טז, ל) ,שאמר משה ורמז להם

וכן אמר  ',כל אחד שהוא הקדוש אשר יבחר בו ה ןומדמי ן,שוגגי

שכך התרה להם וקיבלו  ,לא טפשים היו (רבה, יח, ח),  במדרש

עליהם להקריב, הם חטאו בנפשותם, שנאמר את מחתות 

ו נפשם שמסר ן,היו שוגגי הם הרי ,החטאים האלה בנפשותם

כי קדשו, דהם גמרו  ,ולזה אמר ,למיתה עבור דמיונם המוטעה

  .6ודו"ק מספיקא. ,והקדישו

  המשך] -[כג 

  מדוע לא כפרה מיתתן של בני קרח

 שריפה מעדת קרח אתיא שריפה אהדרין דף נב, בסנ 7והנה(יז, ג) 

 ,שמצינו כמו ,דאותואלא ב ,קידשו, לא מחמת ספק ותנאי הלכן

כי  ,פקעה קדושתודלא  ,שהמקדיש אשם תלוי ונודע שלא חטא

, והוא הקדיש בודאות לכתחלה מחמת שליבו נוקפו על חטאיו

  ין הכא.דה

", היינו ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם[כג] נתבאר בפסקא כב, דהא דכתיב " 7

שחטאו בנפשם ובדמיונם, שהם יבחרו להיות כהנים, ולכן התקדשו 

מצות בסנהדרין (נב, א) דתנן "המחתות. ועל פי זה יש לדקדק על הא דאיתא 

הנשרפין היו משקעין אותו בזבל עד ארכובותיו, ונותנין סודר קשה לתוך 

הרכה, וכורך על צוארו, זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שפותח את פיו, 

ומדליק את הפתילה וזורקה לתוך פיו, ויורדת לתוך מעיו וחומרת את בני 

יש ללמוד שמיתת שרפה שבתורה היא  כו'", ואיכא מאן דאמר, דמכאן מעיו

גוף קיים ונשמה נשרפת, דאתיא שרפה שרפה מבני קרח, דכתיב שריפה 

ַוִּיַּקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ֵאת ַמְחּתֹות ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר ִהְקִריבּו " )יז, דבבני קרח (

", ְּבַנְפֹׁשָתםָהֵאֶּלה ַהַחָּטִאים וכתיב הכא " ",ַרְּקעּום ִצּפּוי ַלִּמְזֵּבחַ ַהְּׂשֻרִפים ַויְ 

  שרק נפשם נשרפה וגוף קיים, והוא הדין לכל שרפה שבתורה.

ועל פי המבואר בפסקא כב, פשט דברי חז"ל צריך ביאור, דמנלן לפרש 

" היינו גוף קיים, הרי הפסוק בא לתת טעם מדוע ַהַחָּטִאים ָהֵאֶּלה ְּבַנְפֹׁשָתם"

לא היה הכתוב צריך להאריך נשרפו, כי חטאו בנפשם. ואם תאמר, אם כן 

ולכתוב "בנפשותם", ומכאן יש לומר דבא ללמד שרק נשמתם נשרפה וגוף 

קיים, זה אינו, דכבר נתבאר דבא לתת טעם, מדוע קדשו המחתות ולא היה 

הקדש על תנאי, כיון שדמיינו "בנפשם", שהם יהיו אלו שבהם יבחר ה', 

ללמד על עונש שרפת  כמבואר באריכות שם, וזה חטא הנפש, ומנלן שבא

  הנפש וגוף קיים.

ומבאר המשך חכמה, על פי מה שאמרו חז"ל בסנהדרין (מז, א) שהרוגי 

מיתת בית דין לא הוי להו כפרה במיתת בית דין בלבד, אלא צריך גם עיכול 

ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדי ַמֲאָכל " )תהלים עט, בבשר. ופריך הש"ס מהא דכתיב (

", דיש לדקדק, מי הם העבדים ומי ַׂשר ֲחִסיֶדי ְלַחְיתֹו ָאֶרץִים ּבְ ְלעֹוף ַהָּׁשמָ 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

דכתיב  ,מנא ליהכו', , מה להלן שרפת נשמה וגוף קיים (יז, ד)

שנשמתן נשרפת וגוף  ,ואת מחתות החטאים האלה בנפשותם

דהרוגי  ,והענין, דאמר בסוף נגמר הדין (סנהדרין מז, ב) .קיים

דאיקבור להו כפרה עד בית דין, כיון דבדין קא מקטלי, לא הוי 

אבל אם שריפה  ,וזה דוקא אם שרפה הגוף קיים ,ונתעכל הבשר

עכל הבשר, ותו יש הוא להגוף גם כן, לא מחסר עיכול והוי כנת

שותם, כיון שכבר נתכפר כפרה, ואיך קרי להו חטאים בנפ ןלה

 שנתחייבו על עסקי ,בנפשותם ,ומשני .בשריפה ןלהם חטאיה

מע, ומספר מהיכן היה סבת , דמעיקרא משַהַחָּטִאיםו נפשותם,

הפושעים דפשעי, יעויין  אהחטא. ועיין פרק עושין פסין דף יט, 

  .8עבדי, שהיו כבר, ודו"ק בכל זה אשם היטב. ובגיטין מב, 

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
בכל שבוע גליון בינת מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 
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הם החסידים, אלא על כורחך, אלו שהיו כל הזמן בצדקותם אלו החסידים, 

ואלו שחטאו ונהרגו אלו עבדיך, שעל ידי מיתתם נתכפר להם חטאם, 

ונקראים עבדי ה', שהמיתה מכפרת, שמע מינא דאפילו ללא קבורה יש 

ה, דקרא איירי בלא קבורה. ודוחה הש"ס, ואומר, דזה דדוקא מי שמת כפר

שלא כדין, אז אינו צריך עיכול בשר, והמיתה לבדה מכפרת, לכן אמר אסף 

בתהילים, דבזה שנהרגו הם עבדי ה', אבל בסנהדרין איירי בהרוגי בית דין, 

  דמתים כדין, לכן מיתתן אינה מכפרת עד שיהיה להם עיכול בשר.

פי זה מבואר היטב, דהוקשה לחז"ל, כיון שנשרפו בני קורח, מדוע ועל 

קורא להם הכתוב "חטאים", והרי נתבאר דאם מיתה מכפרת, גם החטאים 

חשובים עבדי ה', אלא שמע מינא מינא דלא נתכפר להם חטאם במיתתן, 

לכן הם עוד חטאים, ועל כורחך הטעם הוא, כיון שגופם היה קיים ולא 

להם כפרה בשרפתן. ואם תאמר, דלמא גופם נשרף, ואף על  נשרף, ולא היה

פי כן לא היה כפרה, כי צריך קבורה ועיכול בשר, וכיון שנשרפו לא היה 

להם קבורה ועיכול בשר, זה אינו נכון, דאם נשרף גופם הרי זה ממש 

כקבורה וכעיכול בשר, והוי להן כפרה, ומדוע כתוב "החטאים", אלא שמע 

  .מינא דגופן קיים

אלא שעל פי זה יש לדקדק בהמשך הסוגיא (שם, נב א), דהנה איכא מאן 

דאמר בסנהדרין (שם) דדוחה הראיה מבני קורח, דכתיב "בנפשם", היינו 

אכילה ושתיה הנכנסת שחטאו בנפשם על עסקי נפשם, שקרא להם קורח ל

, והחניפו לו, ועל ידי זה נתחברו עמו. והשתא יש לדקדק על פי בנפשותם

אר לעיל, דמה בכך שחטאו בנפשם, מכל מקום, כיון שלאחר שרפתן המבו

  כתוב עליהם חטאים, שמע מינא דשרפתן לא כפרה להם חטאן.

אלא דכונת הש"ס לומר, דיש לפרש לשון "חטאים" הוא לשון עבר, שחטאו 

לפני כן, אבל עכשיו אינם חטאים שכפרה להן שרפת גופן. ואם תאמר, אם 

רש שחטאו עבור אכילה ושתיה שנכנסת בנפשם, כן מדוע צריך הש"ס לפ

ולא דוחה בפשוטו, דחטאים היינו לשון עבר. יש לומר, דאם נפרש 

שחטאים, אין הפירוש שהם נקראים עכשיו חוטאים, אלא בא לפרש שחטאו 

בעבר, אם כן מדוע צריך להאריך ולכתוב "בנפשותם". דבשלמא אם נפרש 

חוטאים, כי נשרפו רק בנפשם, חוטאים עכשיו, בא לפרש מדוע נקראים 

אבל אם הפירוש הוא שחטאו בעבר, מהו לשון בנפשותם, לזה בא לתת 

  סיבה במה חטאו, וסיפר ענין עסקי נפשם.

[ואף על פי שכבר פירשנו דהכונה שדמיינו בנפשם כו', אין דרך חז"ל לפרש 

ענינים אלה, אבל מעיקרא הוה קשה למשך חכמה, דאין להקשות מדוע 

פשם, דידוע הוא, כמבואר במדרש, אבל כאשר באו חז"ל לפרש כתוב בנ

  איזה חטא חטאו בנפשם, ספרו חז"ל הדבר הפשוט].

 עירובין" משמע חטאו בעבר, דאיתא בַהַחָּטִאיםויש להביא ראיה דלשון "

אמר רבי שמעון בן לקיש: רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם " )יט, א(

בי ַהֹּפְׁשִעים ויצאו וראו בפגרי האנשים ד) (סו, כחוזרין בתשובה, שנאמר 

", ועל פי שפושעים והולכין לעולםַהֹּפְׁשִעים וגו' שפשעו לא נאמר, אלא 

", משמע לשון עבר, דהרי אמרו "שפשעו" ַהַחָּטִאיםזה, הכא נמי דכתיב "

", וכן מבואר בגיטין (מב, ַהַחָּטִאיםלא נאמר, והיינו לשון עבר, והוא הדין "

 מרו, דלשון "עבדיי" אפשר לפרשו לשון עבר.א), דא
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נשרפו ונתכפר להם מיתתן, כיון דאין מיתה מכפרת לחוד, אלא 

למי שמת שלא כדין, אבל אלו שמיתתן היתה כדין חייבי מיתות 

ן בית דין, אין מיתתן מכפרת, אלא קבורה ועכול בשר, ומיתת

היתה גוף קיים ונשמה נשרפת, לכן כתיב "בנפשותם", ללמד 

 שנשרפו רק בנפשותם ולא בגופן.


