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 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ם בני ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואביר
וכתב רשיז"ל וז"ל, מה  אליאב ואון בן פלת בני ראובן:

עשה, עמד וכנס ר"נ ראשי סנהדראות רובן משבט ראובן 
שכיניו והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו שנאמר 
נשיאי עדה קריאי מועד ולהלן הוא אומר אלה קריאי העדה, 

מרו והלבישן טליתות שכולן תכלת, באו ועמדו לפני משה, א
לו, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה, אמר להן 
חייבת, התחלו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחר חוט 
אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה 
עכ"ל, וכבר נלאו כל חכמי לב להבין מה ביקש קרח בדברים 

 .אלו, וכי קרח שפיקח היה לחוכא ואיטלולא בעלמא נתכוון
 

והנבס"ד, עפ"י מה שכתבו המפ' דמחלקותו של קרח היתה 
על הכהונה שנתנה לאהרן ולבניו, משום דקרח סבר דכהנים 
הוי שלוחי דידן ובעלי הקרבנות יכולים לעכב שלא יקריבו 
קרבנותיהם כהנים שאינם לרצון להם, כמש"כ התוס' במסכת 

ה דאמר, דאם ד" )דף כ"ג:(ד"ה מי, ובמסכת קידושין  )דף י"ט:(יומא 
כהנים הוי שלוחי דידן הרשות ביד בעל הקרבן לומר, לא 
בעינא שיקריב כהן שבאותו משמר רק כהן אחר, משום 
דבעינן בכהנים דעת בעלים עיי"ש, וא"כ עבודת הכהנים הוי 
דבר התלוי בדעת הצבור והסכמתם, אחרי שהכהנים המה 
שלוחיהם, ואין שליח נעשה בעל כרחו של המשלח וכנגד 
דעתו ורצונו, ולכן התקומם קרח כנגד מה שנתנה הכהונה 
לאהרן ולבניו, כי טען קרח שאין דעת הצבור נוחה מהם ואינם 
רוצים בם, והוא ומשפחתו יותר נוחים להקהל, וכה"ג איתא 

דבש"ץ אחרי שהוא שלוחם של הקהל, כל  )סי' נ"ג סעיף י"ט(באו"ח 
של חבירו אחד יכול לעכב, משום דאין אדם נעשה שלוחו 

  .בעל כרחו עיי"ש
 

משא"כ אי ס"ל דכהנים הוי שלוחי דרחמנא א"כ כל עבודת 
הקרבנות תלוי ברצון הקב"ה שהוא המשלח את הכהנים 
שיעשו עבודתם ואין להצבור שום דעה בזה, וא"כ אין לו 
להתלונן על משה ואהרן רק על ה' שעשה אותם שלוחים 

 נין אריאל.עכ"ד, ועיין בישמח משה ובחוט המשולש ובב
 

אמר רב הונא בריה דרב יהושע, הני  )דף כ"ג:(קידושין  'ואיתא במס
שלוחי דרחמנא נינהו, דאי סלקא דעתך  )לענין הקרבת קרבנות(כהני 

שלוחי דידן נינהו מי איכא מידי דאנן לא מצינן עבדינן ואינהו 
 מצי עבדי עיי"ש, מבואר מזה דכהנים הוי שלוחי דרחמנא.

איתא, איבעיא להו, הני כהני שלוחי  )דף ל"ה:(ובמסכת נדרים 
דידן הוו, או שלוחי דרחמנא עיי"ש, ובתוס' שם הקשו דאמאי 
לא פשטה הגמ' דע"כ כהנים הוי שלוחי דרחמנא, דל"ש לומר 
דהוי שלוחי דידן, דמי איכא מידי דאנן לא מצי למיעבד, 

רב יהושע ואינהו מצי עבדו, וכמו שהוכיח רב הונא בריה ד
 .)דף כ"ג:(במסכת קידושין 

 
הבאנו מבעל הברך משה זצ"ל לתרץ,  )פרשת וישב(ובהואיל משה 

פריך הגמ' על ר"ה בריה דר"י,  )שם(דהנה במסכת קידושין 
ולא, והא עבדא דאיהו לא מצי מקבל גיטיה ושליח מצי משוי, 
ומשני ולא היא, ישראל לא שייכי בתורת קרבנות כלל, עבד 

)אם אינו מקבל גיטו משום דלא יצא הגט מרשות רבו מקבל הוא גט לחברו ין שייך בגיט

, דתניא, נראין שאינו עבדו של רבו אלא של איש אחר דהא יצא הגט לרשות שאינו שלו(
הדברים שהעבד מקבל גיטו של חבירו מיד רבו של חבירו 

 עכ"ד הגמ'.  )אם היו שניהם של איש אחד(אבל לא מיד רבו שלו 
 

 )פרשת לך(ובזוה"ק  )ויקרא פכ"ז סי' י'(לפי מה דאיתא במד"ר ומעתה 
דמילה הוי כקרבן, ולכן מלין לשמונה, כדכתיב בקרבן ומיום 
השמיני והלאה ירצה וגו' עיי"ש, א"כ נמצא דגם ישראל 
איתנייהו בקרבן, ע"י שמלין את בניהם, דהוי כמקריב קרבן, 

לים לעשותם ושוב י"ל דכהנים שלוחי דידן נינהו, דאנו יכו
שלוחינו כיון דגם ישראל יש לו שייכות בקרבן, ולכן במס' 
נדרים לא הוכיח הש"ס מהא דרב הונא בריה דר"י, ור"ה בריה 

 דר' יהושע ס"ל דמילה ל"ה כקרבן ולכן הוכיח שפיר עכ"ד.
 

כתב לפרש המדרש וידום אהרן מה  )פרשת שמיני(ובספר קול יעקב 
ערלתו, דהנה חטאו של נדב הול"ל וביום השמיני ימול בשר 

ואביהוא היתה על שהציצו בשכינה, כמש"כ רשיז"ל עה"פ 
ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את  י"א(-)שמות כ"ד

  .האלוקים וגו' עיי"ש
 

אך יש להוכיח ממצות מילה דמותר להסתכל בשכינה, שהרי 
, דלכן אמרה )סי' י"ז(אמרו חז"ל במדרש תנחומא פרשת אמור 

מילה לשמונה, כדי שיעבור עליו שבת ויראה את פני  תורה
השכינה, וז"ש המדרש במעלת אהרן דשתק כשנענשו נדב 
ואביהוא על שהציצו בשכינה, דהיה יכול להתרעם ולומר 
דמהא דכתיב וביום השמיני ימול בשר ערלתו, מטעם כדי 
שיראה את פני השכינה, מוכח דמותר להסתכל בשכינה, וא"כ 

 עכ"ז שתק עכ"ד.למה נענשו, ו



 

 ב 

כתב וז"ל, ויאמר קין אל הבל אחיו,  )בפרשתן(ובספר אדרת אליהו 
בפרשת ציצית היו מחולקין, דקין הרג את הבל על שהציץ 
בשכינה, דכתיב גבי ציצית וראיתם אותו לשון יחיד, היה סבר 
הבל דמדכתיב אותו בלשון יחיד ולא כתיב אותם, האי אותו בא 

 )דף מ"ג:(ינה, ]כדאיתא במסכת מנחות ללמד דמותר להסתכל בשכ
מביאה לידי זכירה  )ציצית(וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם, ראיה 

, זכירה מביאה לידי עשיה, ורשב"י אומר כל הזריז במצוה )מצות(
זו זוכה ומקבל פני שכינה, כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם 

עיי"ש[,  שכינה( )מה להלן שכינה אף כאןאת ה' אלקיך תירא ואותו תעבוד 
ותכלת מעכבת את הלבן, וקין היה סובר דתיבת אותו לשון יחיד 
בא ללמד דציצית אין מעכבין זה את זה, דתכלת בלא לבן או 
לבן בלא תכלת נמי כשר, א"כ ליכא לימוד להתרת ראית פני 

 השכינה, ולכן הרג את הבל עיי"ש.
 

ו לא ועפ"י דרכו יש לומר, דזה אי מותר להסתכל בשכינה א
, דאיתא במתני', )דף כ"ח.(תליא במחלוקת ר"ע ור"י במסכת מנחות 

ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה אחת, ר' 
ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות עיי"ש, דלכאורה י"ל 
דדרשת רשב"י דוראיתם אותו קאי על הקב"ה הוא משום 

ס"ל כר' דקשיא ליה דהו"ל לומר וראיתם אותם, אך כ"ז א"ש אי 
ישמעאל דארבע מצות הן, ולפי"ז יש לדקדק דהו"ל לומר 
וראיתם אותם, וע"כ דקאי על הקב"ה ומוכח דמותר להסתכל 
בשכינה, משא"כ לר"ע דס"ל דמצות ציצית הוא מצוה אחת, 
א"כ א"ש בפשיטות אמאי כתיב אותו, ואין להוכיח דשרי 

 להסתכל בשכינה.
 

דהק"ו של קרח  בפרשתן()פרדס דוד ובחוט המשולש  'וכתב בס
דאפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה זו 
שכולה תכלת לא תפטור את עצמה, א"ש רק אליבא דת"ק דס"ל 
דארבעתן מצות אחת וחוט אחת פוטרתה ק"ו לכולה תכלת, 
משא"כ לר' ישמעאל דס"ל שהם ד' מצות ודאי לא היה מקום 

יצית הוא מצוה בפני לטענה שלו אף על פי טעותן, כיון דכל צ
עצמה ונמנין לד' מצות, וא"כ כיון דקפיד הכתוב דצריכין להיות 
במכוין ד' מצות ובכל אחד חוט של תכלת בפני עצמה ואיך 

 יפטור טלית שכולה תכלת דהוי רק מצוה אחת עכ"ד.
 

ובזה יבואר המדרש, דכדי לחזק דבריו להוכיח דכהנים הוי 
ת, ודן ק"ו לפוטרו מן שלוחי דידן, לקח טלית שכולה תכל

הציצית, ובזה רצה להראות דד' ציצית הוי מצוה אחת, ומעתה 
לא מוכח ממה דכתיב וראיתם אותו בלשון יחיד דזה קאי 
דמותר להסתכל בשכינה, ומעתה י"ל דאסור להסתכל 
בשכינה, ולפי"ז הטעם דתינוק נימול לשמונה משום דמילה 

שלוחי דידן, ולכן  הוי כקרבן, ולפי"ז שפיר י"ל דכהנים הוי
 יצא לחלוק על משה ודו"ק. 

 
***** 

 

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

קרח לחלוק על משה רבינו, ראה שנלקח הבכורה 
ע"כ, ]ועיין בדעת זקנים לבעלי התוס' שכתבו בשם  מראובן

אובן במחלוקת הזה, לפי שהיה מדרש, למה החזיקו בני ר
ראובן בכור, לכן באו לחלוק על משה על שנטל הבכורה 
מראובן ונתנה ליוסף ע"כ[, וכ"כ באבן עזרא, וצריכין להבין 
מדוע נתעורר קרח לחלוק על משה ממה שנטלה הבכורה 

 מראובן.
 

, אמר ר' שמואל בר )דף נ"ה:(והנבס"ד, דאיתא במסכת שבת 
אינו אלא  )במעשה בלהה(האומר ראובן חטא  נחמני א"ר יונתן, כל

ויהיו בני יעקב שנים עשר, מלמד  )בהאי קרא(טועה, שנאמר 
שכולן שקולין כאחת, אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה 
פילגש אביו, מלמד שבלבל מצעו של אביו  ומעלה עליו 
הכתוב כאלו שכב עמה, תניא, ר"ש בן אלעזר אומר, מוצל 

עון ולא בא מעשה זה לידו וכו', אלא מה אותו צדיק מאותו 
אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו, עלבון אמו תבע, 
אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא 

 צרה לאמי, עמד ובלבל את מצעה וכו' עיי"ש. 
 

וכתב האלשיך הקדוש, דרמז הכתוב שלא חטא ראובן אלא 
תוב ותמת רחל וגו' ויסע בלבל יצועי אביו בלבד, דאמר הכ

ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר, ובמסורה הכתיב אהלה 
והקרי אהלו, כלומר דרמז שהסיע יעקב את עצמו ממקומו 
העיקרי שהיה עד עתה באהל רחל ויט אהלה של רחל מהלאה 
למגדל עדר דהיינו לא באהל של לאה שהיא מכונה מגדל עדר 

ה, אלא שנטע אהלו צאן ישראל דרוב עדר של ישראל ממנ
להלאה ממנה אצל אהלה של בלהה, ובגין כך ויהי בשכון 
ישראל בארץ ההוא שעשה מקום שכנו בארץ ההוא אצל 
בלהה, או אז וילך ראובן וישכב את בלהה וגו', היינו שתבע 
עלבון אמו ובלבל אותו המקום שהיתה שכינה שוכנת שם, 

רק מעלה הרי שהכתוב עצמו רמז דראובן תבע עלבון אמו ו
עליו הכתוב כאלו חטא עיי"ש, ולפי"ז כתב בספר בגדי אהרן 

דנמצא לפי"ז דחטא ראובן תליא אם אזלינן בתר  )פרשת יתרו(
המסורת או בתר המקרא, דאי אמרינן יש אם למסורת א"כ 
שפיר דרשינן דרמז הכתוב במסורה אהלה לומר דלא חטא 

אי ראובן אלא שתבע עלבון אמו ובלבל המקום, משא"כ 
אמרינן יש אם למקרא ליכא להוכיח שלא חטא ראובן, דהרי 

 מפשטיה דקרא משמע שחטא עיי"ש.
 

והנה המפ' כתבו דלכן חלק קרח על משרע"ה, משום 
שמרע"ה היה לו חטא במה ששיבר הלוחות, ובא לערער על 
משרע"ה שאינו ראוי להתנשא על קהל ה' אחר שעבר על 

 )עיין בקול יעקב(בר הלוחות, הלאו לא תעשון כן לה' אלוקיכם ושי
  .עיי"ש



 

 ג 

דמשרע"ה דריש  )דף פ"ז.(ולכאורה לפי"מ דמבואר במסכת שבת 
ק"ו מפסח, ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות אמרה תורה 

, התורה )מומר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים(וכל בן נכר לא יאכל בו 
וכמה וישראל מומרים על אחת כמה  )תלויות בלוחות הללו(כולה כאן 
, ולפי"ז שפיר עשה משרע"ה במה ששיבר הלוחות, )שאינם כדי לה(

שכתבו, דאין זה ק"ו גמור, דאם  )ד"ה ומה פסח(אך עיין בתוס' 
מומר אסור בפסח שהוא קרבן, מ"מ לא היה לו למנוע מליתן 

 להם התורה ולהחזירם בתשובה עיי"ש.
 

ל אך כבר דנו המפ' אם תשובה מועיל לע"ז או לא, דאי ס"
דתשובה מהני אף לע"ז שפיר י"ל דל"ה ק"ו גמור, דלא היה 
לו למנוע מלהחזירם בתשובה, ושפיר י"ל דשבירת הלוחות 
נחשב לחטא, משא"כ אי ס"ל דעל חטא דע"ז לא מהני 
תשובה, לפי"ז הוה ק"ו גמור ושפיר עשה משה במה ששיבר 

 הלוחות.
 

אי  אמנם דבר זה אי מהני תשובה על חטא דע"ז או לא תליא
)פרשת אמרינן עשה דוחה שני לאוין או לא, דבספר חמודי צבי 

כתב הטעם דעל חטא דע"ז לא מהני בתשובה, לפי"מ  מטות(
, א"ר יוחנן, גדולה תשובה )דף פ"ו:(דאמרינן במסכת יומא 

, שנאמר לאמר הן )לא יוכל בעלה הראשון וגו'(שדוחה את ל"ת שבתורה 
ה לאיש אחר הישוב ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והית

אליה עוד הלא חנף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים 
ושוב אלי נאם ה' עיי"ש, ולפי"ז הטעם דמועיל תשובה על 
עבירה משום דאמרינן דעשה דתשובה דוחה הל"ת דעבירה, 
וכ"ז תינח בשאר עבירות דליכא רק מעשה העבירה, 

ה דהמחשבה ל"ה עבירה, דמחשבה רעה אין הקב"ה מצרפ
, וליכא רק חד ל"ת )דף ל"ט:(למעשה כדאיתא במסכת קידושין 

שפיר אמרינן דהעשה דתשובה דוחה הלאו, 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 
הסמ"ג שלא להעלות במחשבה ח"ו שיש שום אלהים  כמש"כ

זולת ה', דכן משמע לך אפילו כשגלוי לך לבד 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 

 ה עיי"ש.דע"ז לא מהני תשוב
 

אך זה אי עשה דוחה ב' לאוין או אינו דוחה האריכו בזה, 
ד"ה ל"ת שיב"כ כתבו, בהא  )דף ג:(דהתוס' במסכת יבמות 

סד"א תיתי אחות אשה במה  )דף ז:(דאמרינן במסכת יבמות 
מצינו מאשת אח, דאין הכוונה דנילף מהכא דעדל"ת שיב"כ, 

י איסורא, הרי דא"כ מה פריך מי דמי התם חד איסורא הכא תר
עדל"ת אפילו בתרי איסורא ולא מפלגינן בין חד לאו לשני 
לאוין, אלא דהס"ד דגבי יבום נילוף מאשת אח דנימא הואיל 
ואשתרי אשתרי עיי"ש, הרי דהתוס' ס"ל דאי אמרינן עדל"ת 

אין לחלק בין לאו אחד לשני לאוין, אמנם רש"י להלן וכן 
', דסד"א דנילף הרמב"ן והרשב"א כתבו לפרש דברי הגמ

מאשת אח דעדל"ת שיב"כ, ואמרינן דלא דמי דהו"ל תרי 
 איסורי, הרי מזה דעדל"ת לא אמרינן רק בחד לאו. 

 
הביא דברי הפנ"י  )כלל ב'(והפמ"ג בספר שושנת העמקים 

דנקט בפשיטות דעשה דוחה ב' לאוין,  )דף ח(במסכת ביצה 
מה לי תרי  מה לי חד לאו )דף מ"ח:(מהא דאמרינן במסכת נזיר 

לאוין עיי"ש, וכתב ע"ז הפמ"ג דאי מהתם ילפת נמצא דפליגי 
)דהתם ילפינן מקרא דנזיר וכן כה"ג מטמאין למת מצוה, ור"ע מצריך לימוד בכך ר"י ור"ע, 

מיוחד לכ"ג שהוא נזיר שמטמא למת מצוה, ור"י אמר דכיון דילפינן לנזיר ולכ"ג ממילא דגם כ"ג 

לאו ומה לי תרי לאוין, הרי דר"ע שפיר מחלק בין לאו אחד לתרי  שהוא נזיר מטמא דמה לי חד

, וא"כ הדרינן לכללא דהלכה כר"ע מחבירו עיי"ש, לאוין(
 והאריכו בזה האחרונים.

 
כתב, המלביש את חבירו  הל"א(-)פ"יוהנה הרמב"ם בהל' כלאים 

כלאים, אם היה הלובש מזיד, הלובש לוקה, והמלביש עובר 
תתן מכשול, ואם לא ידע הלובש שהבגד  משום ולפני עור לא

כלאים והמלביש מזיד, המלביש לוקה והלובש פטור עכ"ל, 
, ומהר"י קורקוס  כתב ז(-)פ"גומקורו בתוספתא במסכת מכות 

הטעם משום דכתיב לא תלבש שעטנז קרי ביה לא תלביש 
עיי"ש, ומש"כ הרמב"ם שאין המלביש לוקה כי אם כשלבשו 

טומאת כהן אין המטמא לוקה כי אם שוגג, וכמו שכתב שם ד
כשהמתטמא שוגג, תמה הכס"מ שם דמנא ליה הא, ומפשט 
התוספתא מוכח דאין חילוק רק דאפילו כשהלובש מזיד איכא 

 )כלל כ'(עבירה בפני עצמו להמלביש, וכתב באתוון דאורייתא 
דלפי"ז נמצא ג"כ דהלובש כלאים לעצמו לוקה שמונים משום 

עיי"ש,  )מצות תקנ"א(כ"כ המנחת חינוך מלביש ומשום לובש, ו
ולפי"ז קשה על דעת הר"ש מקינון בספר הכריתות דאין עשה 
אחת דוחה ב' ל"ת, ואמאי הרי עיקר דין עדל"ת ילפינן 
מכלאים בציצית ושם הרי הוי שני לאוין משום מלביש ומשום 

 לובש עכ"ק.
 

ומו"ר הגאון האדיר מווייטצען זצ"ל בספרו אלף דבר כת"י 
      כתב, דהכס"מ כתב משום דכתיב לא תלבש  ות שמ"ג()א

 )דף מ"ד.(שעטנז קרי ביה לא תלביש, וכדאמרינן במסכת נזיר 
דהמגלח את הנזיר עובר ג"כ בלאו דכתיב ותער לא יעבור על 
ראשו קרי ביה לא יעבור דהיינו שאדם אחר אסור להעביר 
      שער הנזיר עיי"ש, ולפי"ז י"ל לפי"מ דכתב רשיז"ל 

  דר"ש דס"ל יש אם למקרא, היכא  )דף י"ח:(דושין במסכת קי
דלא מכחשי אהדדי דרשו שניהם מקרא ומסורת, וא"כ ה"ה 
הכא דליכא סתירה שפיר מחייב משום לובש ומשום מלביש, 
אבל למ"ד דדריש רק יש אם למסורת לא נוכל לחייבו ב' רק 
משום המסורת, ולפי"ז יוצא לנו דבר חדש דאי ס"ל יש אם 

נן מכלאים בציצית דעשה דוחה ב' לאוין, משא"כ למקרא ילפי
אי ס"ל יש אם למסורת אז אמרינן דדחי רק חד לאו עכ"ד 

 מו"ר זצ"ל.



 

 ד 

ובזה יבואר, דכאשר קרח רצה לעורר על משרע"ה שאינו ראוי 
להתנשא על קהל ה', משום שהיה לו חטא ששבר הלוחות, אך 

"ו ידע דתשובתו בצדו דאין לחשוב זה לחטא כיון דדרש ק
מפסח, דאי"ל דעכ"ז לא היה לו למנוע מליתן להם התורה 
ולהחזירם בתשובה, דהלא על חטא דע"ז לא מהני תשובה, 
משום דאין עשה דוחה שני לאוין, ולכן התחכם קרח ולקח 
עמו את בני ראובן שעירערו על מה שיעקב נטל הבכורה 
מראובן, ויצטרכו להשיבם כי יעקב עשה כן בדין, כיון שחטא 

ובחללו  א(-)פרשה העשה בלהה, וכדכתיב בדברי הימים א' במ
יצועי אביו נתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, וע"כ דס"ל יש 
אם למקרא, ומעתה ילפינן מכלאים בציצית דעשה דוחה שני 
לאוין, ומהני תשובה על חטא דע"ז, ומעתה לא הוי ק"ו גמור, 

יתחזקו ועבר על הלאו דלא תעשון כן לה' אלקיכם, ובכך 
 דבריו לערער על נשיאותו של משרע"ה ודו"ק.

 
**** 

 
ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי 
כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על 

מלכות לא היה לך לברר  ופירש"י אם לקחת אתה קהל ה':
 לאחיך כהונה, וצ"ב דהיאך תלוי זה בזה.

 
ח ערער על כהונתו של והנבס"ד, דהנה המפרשים כתבו דקר

אהרן דאינו הגון לאיצטלא זו כיון שעשה העגל שוב אין ראוי 
ובמסכת  )דף נ"ב:(לשמש בכהונה, כמו שאמרו חז"ל במסכת ע"ז 

, דכהנים שמששו בבית חוניו לא ישמשו )דף ק"ט.(מנחות 
במקדש שבירושלים ואין צריך לומר לדבר אחר, וכתב 

כבים אצ"ל שלא ישמשו רשיז"ל, כהנים ששימשו לעבודת כו
יען אשר ישרתו אותם  )פרשה מ"ד(עוד למקדש כדכתיב ביחזקאל 

לפני גלוליהם וגו' וכתיב בתריה לא יגשו אלי לכהן לי וכו' 
 עיי"ש, ולכן אין אהרן ראוי לשרת בכהונה עכ"ד.

 
, איבעיא להו, הני כהני שלוחי דידן )דף ל"ה:(ואיתא במס' נדרים 

כתבו  )דף כ"ג:(עיי"ש, ובמסכת קידושין הוו, או שלוחי דרחמנא 
דהנפק"מ אי כהני הוי שלוחי דידן או שלוחי   )ד"ה דאמר(התוס' 

דרחמנא, שאם היה כהן מקריב שלא לדעת הבעלים, אי רק 
שלוחי דרחמנא נינהו הוי קרבן כשר, ואי גם שלוחי דידן נינהו 
אינו כשר כיון שהקריב שלא מדעת הבעלים עכ"ד, מבואר 

י אמרינן דכהנים הוי שלוחי דרחמנא יכול הכהן מזה דא
 להקריב שלא מדעת הבעלים. 

 
עה"פ וירא אהרן ויבן מזבח לפניו  ה(-)שמות ל"בוברמב"ן עה"ת 

וגו' וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וגו' כתב 
וז"ל, וירא אהרן, טעם זה הכתוב, שראה אותם ברע מכוונים 

וקרא חג לה' מחר, שיזבחו לשם אל העגל, וקם ובנה מזבח, 
המיוחד על המזבח אשר  בנה הוא לשמו, ולא יבנו הם 
מזבחות לבשת פניהם, ולא תהיה כוונתם בזבחים בלתי לה' 

לבדו, ויתכן שאמר מחר להאריך להם, אולי יבוא משה ויעזבו 
את העגל, והם השכימו בבקר ויעלו עולות ויגישו שלמים, 

לות ויגישו לו שלמים, והענין, ולא אמר הכתוב ויעלו לו עו
מפני שהיו בהם מכוונים לשם הקב"ה כאשר אמר אהרן, 
ומהם משחיתים וזובחים לעגל, ועל אלה אמר הקב"ה למשה 
וישתחוו לו ויזבחו לו, כי הם החטאים, ואם אולי היה אהרן 
המקריב קרבנות, אמר סתם ויעלו עולות ויגישו שלמים, כי 

תם אל העגל אשר עשו, והיו הוא מכוון לשם ה', והם דע
 הבעלים מפגלין עכ"ל.

 
מביא דברי הרמב"ן ודברי  )דף נ"ז.(ובספר מאור הקטן פ' שמיני 

התוס' הנ"ל, וכתב די"ל דבזה תליא פלוגתת התנאים במסכת 
, דר"א בר יוסי ס"ל בעלים מפגלין ופליג על )דף מ"ז.(זבחים 

' דטעמא המ"ד שזה מחשיב וזה עובד לא אמרינן, וקאמר בגמ
דראב"י דאמר קרא והקריב המקריב ופרש"י אלמא בעלים קרי 
ליה מקריב הלכך הוי להו בכלל המקריב לא יחשב עיי"ש, וי"ל 
דנחלקו בכך אי כהני הוי שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, דאי 
הו"ל שלוחי דרחמנא ורשאי הכהן להקריב קרבן שלא מדעת 

עלים, ולכן זה עובד בעלים, א"כ אין הכהן עושה כלל לדעת הב
וזה מחשב לא אמרינן, ומחשבת הבעלים אינו מפגל, משא"כ 
אי אמרינן דשלוחי דידן נינהו ובעינן דעת הבעלים, והיינו כי 
הכהן עושה על דעת הבעלים, כי אז מועיל מחשבת הבעלים 
לפגל את הקרבן, שהרי עבודת הכהן הוא על דעתו, ולפי"ז יצא 

ידן נינהו, א"כ במה שבני ישראל לנו מזה דאי כהני שלוחי ד
חשבו שלא כדת להעלות לעגל, נהיה הקרבן פיגול, ולאו שפיר 
עבד אהרן בהקרבתו, משא"כ אם כהנים הוי שלוחי דרחמנא לא 
אהני מחשבתם כלל, א"כ לא חטא אהרן במה שהקריב קרבנם 
לפני העגל, כיון שכוונתו היתה לשמים, ואף דכוונת הבעלים 

 כפת לן בדעת הבעלים עכ"ד.היה לע"ז, לא אי
 

, במאי דאיבעיא לן )ח"ב סי' קט"ז(ונודע קושית הפנים מאירות 
אי כהנים הוה שלוחי דידן או שלוחי  )דף ל"ה:(במסכת נדרים 

 )דף ס"ב.(דרחמנא, מדוע לא פשיט לה מהא דאיתא במסכת נזיר 
ונדבות , שהנכרים נודרים נדרים )דף י"ג:(ובמסכת חולין 

כישראל, ויליף לה מאיש איש דכתיב גבי נדר דאתיא לרבות 
עכו"ם, ואי סלקא דעתך דכהנים הוה שלוחי דידן איך יכול 

דאין  )דף ע"א:(הכהן להקריב לנכרי, הא איתא במסכת ב"מ 
 שליחות לעכו"ם עכ"ק. 

 
ליישב, עפי"מ דאיתא  )דף כ"ג:(וכתב באור חדש עמ"ס קידושין 

דהא דדרשינן איש איש תליא אי אמרינן דברה  דף נ"ו.()סנהדרין ב
תורה כלשון בני אדם או לא, ולפי"ז י"ל דסוגית הגמ' במסכת 
נדרים ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, וא"כ לא דרשינן איש 
איש לרבות נכרי, ולכן שפיר י"ל דכהנים הוה שלוחי דידן, 

תורה אמנם מאן דדריש איש איש ס"ל כמאן דאמר לא דברה 
כלשון בני אדם, וכיון דעכו"ם מקריבין נדרים ונדבות, ולדידיה 

 ודאי אמרינן דכהנים הוה שלוחי דרחמנא עכ"ד.



 

 ה 

עה"פ ויאמר מי שמך לאיש  ל(-)פרשה אואיתא במדרש רבה שמות 
וגו', רבנן אמרי, אמרו ליה, ווהלא בנה של יוכבד אתה והיאך 

פט עלינו עיי"ש, קורין לך בן בתיה ואתה מבקש להיות שר ושו
ד"ה במדרש, דלכאורה צ"ב,  )פרשת שמות(ודקדק בספר כסף נבחר 

למה אמרו והלא בנה של יוכבד אתה, אטו בשביל שהוא בנה 
)פרשת לא יוכל להיות שר ושופט עיי"ש, וכתב בספר קול יעקב 

ד"ה מ"ר רבנן ליישב, דאמרו חז"ל דהחוטא בזנות אין  שמות(
שאמרו דתן ואבירם, והלא בנה של  מלכים יוצאים מזרעו, וזהו

יוכבד אתה, ועמרם נשא את יוכבד דודתו אשר עפ"י תורה 
 אסורה לו, ואין לך דין שר ושופט עלינו עכ"ד.

 
כתב, דאי אמרינן דעד  )מובא בכרם חמד פ' כי תשא(שערי שמים  'אמנם בס

, )דף נ"ז:(מתן תורה היה לאבותינו דין ב"נ, ואיתא במסכת סנהדרין 
ערוה שבית דין של ישראל ממיתין עליה בן נח מוזהר עליה, כל 

אין בן נח מוזהר  )כגון חייבי כריתות(אין בי"ד של ישראל ממיתין עליה 
)דר' מאיר אליבא דר"ע אמרה דנפקי ליה עריות בבני נח מעל כן יעזב עליה דברי ר' מאיר 

ש שאין בי"ד , וחכ"א הרבה עריות יאיש וגו' והתם חייבי מיתות הוא דכתיבי(
)כגון כל חייבי של ישראל ממיתין עליה ובן נח מוזהר עליהן וכו', 

כריתות בן נח מוזהר עליהן דלרבנן אתרבו בני נח מאיש איש לכל האמור בפרשה, ור"מ לא דריש איש 

עיי"ש, וא"כ לשיטת ר"מ דהיכא דאין בי"ד של ישראל  איש לרבויי(
ה"נ באיסור דודתו ממיתין עליה אין ב"נ מוזהר עליה, א"כ 

 דהו"ל בכרת ולא במיתת בי"ד, שאין ב"נ מוזהר בה עיי"ש. 
 

ד"ה ולבאר, דפלוגתת ר"מ וחכמים תליא  )שער ט"ז(אמנם כתב שם 
אי ס"ל דברה תורה כלשון בני אדם, דר"מ ס"ל דברה תורה 
כלשון בני אדם ולא דרשינן איש איש, ולא איתרבי ב"נ לחייבי 

דברה תורה כלשון בני אדם ומרבינן  כריתות, וחכמים ס"ל לא
 מאיש איש דב"נ הוזהרו אף בעריות שיש בו כרת עיי"ש.

 
ובזה יבואר, אם אתה לקחת לך מלכות, והלא המלכות אינו 
שייך לך כיון דאתה בא מאיסור עריות, וכתיב מקרב אחיך תשים 
עליך מלך ממובחר שבאחיך, וע"כ דס"ל דברה תורה כלשון בני 

יסור עריות, ומעתה ס"ל דכהנים הוי שלוחי דידן, אדם, וליכא א
א"כ במה שבני ישראל חשבו שלא כדת להעלות לעגל, נהיה 
הקרבן פיגול, ולאו שפיר עבד אהרן בהקרבתו, וא"כ לא היה לך 
לברר לאחיך כהונה, כיון שעשה העגל שוב אין ראוי לשמש 

 בכהונה ודו"ק.
 

**** 
 

בירם בני ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן וא
ואיתא במדרש ]מובא  אליאב ואון בן פלת בני ראובן:

מה ראה קרח לחלוק על משה, בספר מעדני מלך[ 
 , והוא פלאי.ברייתא דרבי ישמעאל ראה

 
והנבס"ד, דהנה המפ' כתבו דלכן חלק קרח על משרע"ה 
משום שמרע"ה היה לו חטא במה ששיבר הלוחות, ובא 

שא על קהל ה' אחר לערער על משרע"ה שאינו ראוי להתנ
)עיין בקול שעבר על לא תעשון כן לה' אלוקיכם ושיבר הלוחות, 

דלכן שבר את הלוחות  )דף פ"ז.(, ואף דאיתא במסכת שבת יעקב(
משום דלמד ק"ו מפסח, ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצות 
אמרה תורה וכל בן נכר לא יאכל בו,  התורה כולה כאן 

ה עיי"ש, וא"כ למה נחשב וישראל מומרים על אחת כמה וכמ
לחטא מה שמשה שיבר הלוחות, אך קרח ס"ל דישראל אינם 
מומרים כלל כיון דאיכא מודעא רבא לאורייתא, דאמרינן 

ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר  )דף פ"ח.(במסכת שבת 
חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית 

מוטב ואם לאו שם ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה 
תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה 

)ופרש"י שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה לאורייתא 

, ומעתה שלא כדין שבר משה הלוחות, ולכן יצא שקבלוה באונס(
 לחלוק על משה.

 
כא טענת כתבנו, דזה אי אי )אות ק"א(ובהואיל משה פרשת קרח 

מודעא או לא, תליא אי ב"נ מצווה בבל יחל או אינו מצווה, 
לפרש המדרש  )פ' יתרו(עפימש"כ בספר ארץ חמדה להמלבי"ם 

רעך ורע אביך אל תעזב,  י(-)משלי כ"זעה"פ וישמע יתרו, הה"ד 
רעך זה הקב"ה כד"א למען אחי ורעי, ורע אביך זה אברהם 

עפי"מ דאמרינן שנאמר זרע אברהם אוהבי וכו' עיי"ש, 
ויתיצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה  )דף פ"ח.(במסכת שבת 

עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם אם אתם מקבלים התורה 
מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, אמר רב אחא בר יעקב 

 מכאן מודעא רבא לאורייתא עיי"ש. 
 

א"ר הונא  )דף מ"ז:(ויש לבאר הכוונה דאמרינן במסכת ב"ב 
 )מי שתלו אותו או עשו לו יסורין עד שמכר וקיבל הדמים ואומר רוצה אני(זבין תליוהו ו

וכו', ומייתי קרא מדתניא יקריב  )ולא יוכל לחזור בו(זביניה זביני 
אותו מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו, הא 
כיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני עיי"ש, והקשו התוס' 

י מהכא גמר אפילו תליוהו ויהיב נמי ליהוי מתנה דא )ד"ה אילימא(
דומיא דהתם ביקריב אותו וכו' ותירץ ר"י דכל דבר שהוא 
מחויב לעשות הוי כמו מכר, והכא הרי הוא מחויב להביא 
קרבן ולכך חשיב כתליוהו וזבין, משא"כ בכפיה שלא כדין, 
הוא כמו תליוהו ויהיב דלא הוי מתנה עיי"ש בתוס', ולפי"ז 

רה בענין קבלת התורה הוי כמו תליוהו ויהיב שהרי לא לכאו
היה להם שום חיוב לקבל עליהם עול תורה ומצות, כי לא היו 

 מחוייבים רק בז' מצות ב"נ, ושפיר היה בכך טענת אונס. 
 

דמצוה שקיבלו עליהם  )סי' רי"ד ס"ב(אמנם להמבואר ביור"ד 
נדר האבות עליהם ועל זרעם מחויבים הבנים לקיים מדין 

עיי"ש, וא"כ מאחר שאאע"ה קיים כה"ת כולה עד שלא 
ניתנה, וקבלו על זרעו לאחריו כדכתיב למען אשר יצוה את 
בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, 
ממילא כבר היה עליהם חוב לסבול עול תורה ומצות, וא"כ 



 

 ו 

הגם שהיה קבלת התורה באונס, מ"מ כיון דהו"ל כדבר 
בים לעשותו דלא חשיב כתליוהו וזבין דמהני ושוב אין שמחוי

בכך טענת אונס, וז"ש המדרש רעך ורע אביך אל תעזוב, רעך 
זה הקב"ה ורע אביך זה אברהם וכו', דמאחר שכבר קיבל 
אברהם את תורת ה' על כן את תורתי אל תעזובו ושוב אין 

 בכך טענת מודעא עכ"ד.
 

"ש להדיעות דס"ל ולכאורה י"ל דדברי המלבי"ם הנ"ל א
דב"נ מצווה על בל יחל, דאז י"ל דמאחר שנתחייבו לשמור 
דרך ה' וקיום מצותיו מחמת קבלת אבותיהם שהוא כנדר, על 
כן חשיב כתליוהו וזבין, אך להדיעות דב"נ אינו בבל יחל ולא 
נתחייבו במצות מדין קבלת אבות, וא"כ הוי כפיה בדבר שלא 

 ו ויהיב ושייך טענת מודעא.היו מחויבים, שוב נחשב כתליוה
 

, אל ראשי המטות לבני )רמז תשפ"ג(ואיתא בילקוט פרשת מטות 
ישראל לאמור, בני ישראל עוברין בבל יחל ואין עכו"ם 
עוברין בבל יחל עיי"ש, אך הא דממעטינן דאין עכו"ם 
מוזהרין בבל יחל אינו דבר השווה לכל, דהתוס' במסכת נזיר 

ו, דב"נ אינו בבל יחל עיי"ש, אך ד"ה הניחא כתב )דף ס"א:(
איתא, א"ר אלעזר, מנין למחוסר אבר  )דף ה:(במסכת ע"ז 

)להקריב לגבוה ודומיא דקרבנות שנהגו אבותיהם לשמים הן נוהגין דאסור לבני נח 

)על , דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים מכל וגו' לעבודת כוכבים שלהן(

, אמרה תורה כל הבהמה הטהורה וגו'(שם שהיה עתיד נח להקריב מהן דכתיב ויקח מ
 הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה וכו' עיי"ש. 

 
וז"ל, ותימה מ"ט לא חשיב ליה בהדי ז'  )ד"ה מנין(והקשו התוס' 

מצות שנצטוו ויתחייבו עליו מיתה, ואין לומר משום 
דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא, הא מכלל הן אתה שומע לאו, 

תאכל ולא גזל, ודבק באשתו ולא  כדדרשינן מכל עץ הגן אכל
באשת חבירו, אלא י"ל דהאי קום עשה הוא, דמאיש איש 
מרבינן שהעכו"ם נודרים נדרים ונדבות כישראל, ואם נדר 
מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום ועשה לא 
קחשיב עכ"ל, ומשמע דגם ב"נ מצווה בבל יחל דהרי בלא"ה 

 לא היה חייב להביא קרבנו.
 

ובגליון הש"ס הקשה הגרע"א זצ"ל, דיש לעיין למה אומרים 
לו הבא קרבן שלם, וכי מחוייב הוא בכך להביא קרבן שלם 
אף בנדר ואמר הרי עלי אפי"ה הרי אין ב"נ מצווה על לאו 
דלא יחל ועל מוצא שפתיך, רק דברוצה להביא מחוסר אבר 

ל, הרי אמרינן לו אל תביא, אבל להביא אחרת  מנ"ל עכ"
ועיין דהגרע"א ס"ל בפשיטות דב"נ אינו מצווה בבל יחל. 

ד"ה ודע, שציין לדברי התוס'  )פ"י ה"ז(במל"מ ה' מלכים 
דמשמע מדבריהם דב"נ מצווין בבל יחל, ותמה על דבריהם 
דמנלן, והאריך טובא בהאי ענינא, והביא שמצא דאיפלוגי 

)דבנדרים מיעטת בו , דאיתא התם, מה ה"א(-)פ"טבזה בירושלמי נזיר 

,  ישראל בבל יחל ואין העכו"ם בבל יחל כתיב לבני ישראל לאמור(
, אמר ר' יונה ישראל יש להן )ופליגי ר' יונה ור' יוסי לענין מה מיעטיה קרא(

)דנפקא לן היתר חכם מדכתיב לא היתר חכם, עכו"ם אין להן היתר חכם, 

דזה נוהג רק בישראל משא"כ עכו"ם לא שייך בהם יחל דברו הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו, 

, אמר ר' יוסי ישראל צריכין היתר חכם והעכו"ם אין התרה על נדרם(
, )דאינו צריך היתר חכם מיעטיה קרא שהוא מיחל בעצמו את נדרו(צריכין היתר חכם 

ואתייא דר' יוסי כדר' אבהו, חדא נכרית אתת לגבי רבי אבהו 
)משום בימי בר טובי, פוק ופתח לה בנולד , אמר לא)לשאול על נדרה(

, ודרבי יונה כרבי אחא, דסבר דאינה צריכה היתר חכם שהרי אין פותחין בנולד(
, ולמה נקרא שמו ח(-)שופטים גדאמר הוא לבן הוא כושן רשעתיים 

כושן רשעתיים, שעשה שתי רשעיות, אחת שחילל את 
אלמא דחל השבועה על עכו"ם מדקרי )שנשבע ליעקב אבינו בכריתות ברית השלום השבועה 

, ואחת ששיעבד לה רשעת ומדדריש שחילל את השבועה ש"מ שאין מועיל לו התרה(
 בישראל שמונה שנה וכו' עיי"ש. 

 
כתב, די"ל דבני  וסי' רי"א אות ג'( -)סי' קפ"ח ענף ד'ובשפע חיים לחנוכה 

נח מצווים על הנדרים מהא דכתיב ויצו ה' אלקים על האדם 
ר מכל עץ הגן אכל תאכל וגו', די"ל דלאמור אתיא לאמו

לאסור עליהם הנדרים בבל יחל דברו, ושיעור הכתוב הוא על 
דרך מכלל הן אתה שומע לאו, לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל, 
אם יאמר שיאכל מעץ הגן אז מותר באכילתו, הא אם אמר 
שלא יאכל אז חל עליו איסור נדר, ומכאן נצטוו בני נח על 

 ים עכ"ד.הנדר
 

שדן לענין נשי בני נח אי  )סי' א'(ועיין בשו"ת מהרי"א חיור"ד 
הוזהרו בשבע מצוות, והעיר שם דלא מצינו אזהרה לחוה על 

ויצו ה' אלקים על האדם  ט"ז(-)בראשית בעץ הדעת, אך י"ל דמקרא 
לאמר דרשינן דהיינו לאמר לחוה עיי"ש, וכ"כ באור החיים 

ר עה"פ אף כי אמר אלקים לא , וכ"כ בכלי יק)שם(הקדוש 
 עיי"ש. א(-)בראשית גתאכלו מכל עץ הגן 

 
, אהא דאיתא שם )דף ט.(אך עיין במהרש"א במסכת סוטה 

שהנחש רצה שחוה תתן מעץ הדעת לאדה"ר וימות וישא הוא 
דהלא אם תאכל חוה מעץ  )בחדא"ג(את חוה, והקשה המהרש"א 

חש סבר הדעת תמות גם היא והיאך ישא אותה, וי"ל דהנ
דהציווי נאמר רק לאדה"ר בלבד, כי באותו שעה עדיין לא 
נבראת חוה, אמנם כיון שחוה היתה מעצמו ובשרו הו"ל כאלו 
נצטוית גם היא עיי"ש, ובחזקוני עה"פ אל האשה אמר וגו' 

כתב, שאלו גויים את ר' יהושע למה נתקללה חוה  ט"ז(-)פרשה כ
בשעת הציווי,  על אכילת עץ הדעת מאחר שעדיין לא נוצרה

אמר להם על האדם כתיב על כל אבריו של אדם והיא נבראת 
מצלעו  עיי"ש, ולפי"ז י"ל דאי ס"ל דחוה מצלע נבראת, א"כ 
לא בעינן קרא מיוחד לאסור לחוה לאכול מעץ הדעת, כי גם 
היא נכללת בציוויו של אדה"ר כיון שהיתה עצמו ובשרו בעת 

 גם היא.האזהרה, וכשנצטווה אדה"ר נצטווית 
 

, דרש רב נחמן בר רב חסדא, מאי )דף ס"א.(ואיתא במסכת ברכות 
דכתיב וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, שני יצרים ברא 
הקב"ה אחד יצר טוב ואחד יצר רע, מתקיף לה רב נחמן בר 



 

 ז 

רב יצחק, אלא מעתה בהמה דלא כתיב בה וייצר לית ליה 
שכא ובעטא, אלא כדר' ונ )שמזקת(יצרא והא קא חזינן דמזקא 

ירמיה בן אלעזר, דאמר ר' ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא 
)שני פרצופין בראו תחלה אחד מלפניו ואחד מאחריו וצלחו הקב"ה באדם הראשון 

)לשון צורה דהיינו שני שנאמר אחור וקדם צרתני  לשנים ועשה מן האחד חוה(

 עיי"ש.  פרצופין(
 

, דזה תליא אי יש אם ל"ז:()דף וכתב בספר אמרתי אחכמה 
למקרא או למסורת, דהכתיב הוא בשני יודי"ן וייצר, משא"כ 
הקרי הוא בחד יו"ד לחוד, ומעתה למ"ד יש אם למסורת 
ואיכא ב' יודי"ן אז יש לדרוש דהוה ב' יצירות ודו פרצופין 
נבראו, משא"כ למ"ד יש אם למקרא והוה בחד יו"ד אז 

 אמרינן דמצלע נבראת עכ"ד.
 

, ר' עקיבא אומר, מנין לרביעית )דף ד.(יתא במסכת סנהדרין וא
שיצאה  )היא שיעור חיותו של אדם ובלא"ה לא אקרי מת עד שיהא בו שיעור מיתה(דם 

משני מתים שמטמא באהל, שנאמר על כל נפשות מת לא יבא, 
, )משמע משני בני אדם וכתב מת כדי מיתה היינו רביעית(שתי נפשות ושיעור אחד 

כתיב עיי"ש,  )חסר(נפשת  )פליגי עליה ואמרי עד שיהא השיעור מאדם אחד(ן ורבנ
איתא, לטטפת  )דף ד:(ולהלן הרי דר"ע ס"ל יש אם למקרא. 

)בפרשת שמע ובפרשת כי יביאך כתיב לטטפת חסר וי"ו אבל בפרשת לטטפת לטוטפות 

ל ראש אבל של )ד' בתים לתפילין ש, הרי כאן ארבע והיה אם שמוע כתיב לטוטפות מלא(

דברי ר' ישמעאל, עיי"ש בתוס', הרי דר' ישמעאל  יד אינה אלא אחת(
 ס"ל יש אם למסורת עיי"ש. 

 
ובזה יבואר המדרש, מה ראה קרח לחלוק על משה, ואת"ל 
משום דמשה שיבר הלוחות, הלא שפיר עבד דהלא דרש ק"ו, 
וע"ז משני המדרש ברייתא דר' ישמעאל ראה, דהוא ס"ל יש 

ורת, וס"ל דו פרצופין נבראו, ומעתה אתיא קרא אם למס
דלאמור לאיסור על חוה לאכול מעץ הדעת, ולי"ל קרא לאסור 
ב"נ באיסור בל יחל, וכין דב"נ אינו בבל יחל, א"כ לא 
נתחייבו במצות מדין קבלת אבות, וא"כ הוי כפיה בדבר שלא 
היו מחויבים, שוב נחשב כתליוהו ויהיב ושייך טענת מודעא, 

יר נחשב לחטא במה שמשה שיבר הלוחות, ולכן יצא ושפ
 לחלוק על משה ודו"ק.

 
*** 

 
ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני 

מה ראה ואיתא במדרש אליאב ואון בן פלת בני ראובן: 
 וצ"ב. קרח לחלוק על משה רבינו פרה אדומה ראה

 
משה וז"ל, כיון שהגיע  )פרשת חוקת(והנבס"ד, דאיתא בילקוט 

לפרשת אמור אל הכהנים, אמר לפניו רבש"ע אם נטמאו במה 
טהרתן, ולא השיבו, כיון שהגיע לפרשת פרה, א"ל זו טהרתן, 
ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת עיי"ש, והקשה הקרבן 

אהרן דבאמת הו"ל להסמיך מיד פרשת פרה אחר פרשת אמור 
אל הכהנים, כיון דהפרה הוי התיקון על הטומאה הנזכר 

פרשת אמור, ותירץ דלמאן דס"ל לה יטמא מצוה ניחא, דאי ב
הוה כתיב פרשת פרה אצל פרשת אמור, הו"א בטומאה זו 
דמצוה מה"ת בהא מהני טהרה דפרה ולא בשאר טומאות 
דרשות הן, ולכן לא הסמיכו הכתוב לפרשת אמור, להורות 
דטהרה דפרה מהני הן על טומאה דמצוה והן על טומאה 

 דרשות עיי"ש.
 

הביא מה שהקשה  )שער אשר(ובספר חוט המשולש פ' אחרי 
הקרבן אהרן, לפי"מ דקיי"ל לה יטמא מצוה, א"כ אמאי צוה 
משרע"ה למישאל ואלצפן שאו את אחיכם מתוך הקודש, הא 
החיוב היה מוטל על אלעזר ואיתמר לטמא לאחיהם, ומדוע 
מנע מהם המצוה וצוה לאחרים לעשותו עכ"ק, ותי' בשם 

פתים דהיום הזה היה יום חינוכם, והיה להם אז דין חכמי הצר
כהן גדול, ואסורין לטמא אפילו לז' קרובים עכ"ד, אך בספר 

כתב, דלפי"ז שהיה היום  )שער אשר(חוט המשולש פרשת אחרי 
הזה דינם ככהן גדול, ומה"ט היה להם פרישה ז' ימים מקודם 

, ולפי"ז כמו ביוהכ"פ, א"כ היו רשאים ג"כ ליכנס לפני ולפנים
לא יתכן לומר דחטאם היתה מה שנכנסו לפני ולפנים עם 

 הקטורת עכ"ד.
 

הקשה, דלכאורה איך נחלק קרח על  )בפרשתן(ובספר דרך אלשיך 
הכהונה ורצה בשביל זה ליכנס לפנים לשמש בכהונה, הלא 
כבר מתו נדב ואביהוא בחטאם שנכנסו לפנים, והו"ל ללמוד 

ואביהוא שגם המה ימותו כמותם, אך י"ל דקרח ועדתו מנדב 
היה ס"ל דלאו מטעם זו מתו רק מטעמא אחרינא, ולכך לא 
היה מתיירא ליכנס לפנים, וכתב עפי"ז לפרש משה"כ כי כל 
העדה כולם קדושים ובתוכם ה', וא"כ שכינה שרויה ביניהם 
 בין בחוץ ובין בפנים, וא"כ אין נפק"מ להנכנס בפנים או לא,

 .וע"כ דמטעם אחר מתו נדו"א עיי"ש
 

דהמדרש מקשה מה ראה קרח לחלוק  ובזה יבואר המדרש, 
  על משה, הו"ל ללמוד מנדב ואביהו שמתו על שנכנסו לפנים,

דראה דפרשת פרה  ע"ז משני המדרש פרשת פרה אדומה ראה,
אדומה לא נכתבה סמוך לפרשת אמור, והטעם כמש"כ הקרבן 

טמא מצוה ניחא, וכיון דס"ל לה אהרן דלמאן דס"ל לה י
יטמא מצוה א"כ תקשי אמאי לא צוה משה רבינו לאלעזר 
ואיתמר לטמאות לאחיהם, וע"כ משום דהיה להם דין כהן 
גדול, ומעתה אין לומר דחטאם היתה מה שנכנסו לפני 
ולפנים, ומטעם אחר מתו, ולכן הלך לחלוק על משרע"ה 

  ודו"ק.
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