
 

תלוי בנדון אם ראשון  –שבחו של אהרון שלא שינה 
 משובח או אמצעי משובח

 ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה וגו' )ח ג(
פרש"י להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, וקשה מה שבח יש 

 בכך שלא שינה, וכיצד ישנה מציווי הקב"ה.
לפרש ע"פ מה דאיתא בגמ' מגילה )כא:( הקורא בתורה  ונראה

לא יפחות מעשרה פסוקים כו', אמר רבא ראשון שקרא ד' 
פסוקים משובח, שני שקרא ד' פסוקים משובח, שלישי שקרא 
ד' פסוקים משובח, דהיינו שאם ג' גברי קוראים י' פסוקים הרי 

, שהאחד קורא ד' פסוקים והשנים האחרים קוראים ג' פסוקים
ולזה אתא רבא למימר דכל היכא שיקראו את הד' פסוקים בין 
ראשון בין שני בין שלישי הוא משובח, ואיתא שם מהיכן ידעינן 
שאמצעי שקרא ד' פסוקים משובח, דתניא אל מול פני המנורה 
יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי, ונר מערבי כלפי 

, דהיינו שמכך שכינה, ואמר ר' יוחנן מכאן שאמצעי משובח
שהיה מכוון שהשלוש שמשמאל והשלוש שמימין יהיו לעבר 

 האמצע ידעינן שאמצעי משובח.
ברם מכך שאהרון הוא זה שהטיב את המנורה ע"כ מוכח 
שראשון משובח, שהרי אהרון היה כהן ואמרי' שכהן ראשון לכל 

 דבר, הרי שראשון משובח ולא אמצעי.
ד שלא שינה, דס"ד שימנע מעתה נבין היטב את דברי רש"י מלמ

אהרון מלסדר את הנרות כלפי האמצעי דמאחר שהוא הכהן צריך 
להדליק מוכח שראשון משובח שכהן ראשון לכל ולא אמצעי, 
נמצא שזה שאהרון הטיב את הנרות לכיון האמצעי זה הוי תרתי 
דסתרי, ואע"פכ לא מנע עצמו מלעשות כך, וזהו מלמד שבחו 

 שלא שינה.
 חנכת התורה

 גדר קנין פירות כשאין לאחר בעלות על הקנין גוף

 והיה הטוב ההוא אשר יטיב ה' עמנו והטבנו לך )י לב(
ופרש"י מה טובה הטיבו לו, אמרו כשהיו ישראל מחלקין את 
הארץ היה דושנה של יריחו ת"ק אמה על ת"ק אמה והניחהו 
מלחלוק, אמרו מי שיבנה בית המקדש בחלקו הוא יטלנו, ובין כך 

ין כך נתנוהו לבני יתרו. דהיינו שבינתיים נתנו את יריחו לבני וב
יתרו, ברם לפי"ז יש להקשות טובא דאיתא בתוספתא ביכורים 
)פ"ג ה"ג( והביאה התוס' )ב"ב פא( שגר מבני קני )דהיינו מבניו 
של יתרו( מביא ביכורים וקורא משום שניתנה להם יריחו, אומנם 

בנה בית המקדש א"כ הרי היא לפי הנ"ל שנתנוה להם רק עד שי
להם קנין פירות, והלא קנין פירות לאו כקנין הגוף, וכדאמר ריש 
לקיש בגמ' גיטין )מח.( דהמוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג מביא 
ואינו קורא, וא"כ קשה מדוע גר מבני הקני מביא וקורא הרי קנין 

 פירות לאו כקנין הגוף.
ת כקנין הגוף הוא רק על ונראה לתרץ שכל הנידון אי קנין פירו

 קרקע שיש לה שני בעלים, אחד על הגוף ואחד על הפירות,

דבזה פליגי מי הוא הבעלים, אבל בשדה שאין שם בעלים כלל 
על הגוף ולאחד יש בה קנין פירות, בהא לכו"ע קנין הפירות שלו 

 ים אחרים.נחשב כקנין הגוף דהא ליכא בעל
ולפי"ז יתיישב שפיר שאה"נ בכל מוכר שדהו כשהיובל נוהג 
למוכר יש בעלות על הגוף והפירות של הקונה, ובזה קיי"ל 
שמביא ואינו קורא, אבל גבי יריחו אע"פ שהיתה בחלקת בנימין 
מ"מ קבעו שמי שיבנה את בית המקדש בחלקו יקבלה, נמצא 

יריחו בחלקת מי, וא"כ שכל זמן שלא נבנה בית המקדש אין ידוע 
נחשבת יריחו קרקע שאין לה שם בעלים כלל על הגוף, ומאידך 
על הפירות יש שם בעלים לבני הקני שהם זרעו של יתרו, ולזה 
שפיר שבן קיני שהביא ביכורים מביא וקורא, שאע"פ שבעלמא 
 קנין פירות לאו כקנין הגוף בבני קיני כו"ע מודו שהוא כקנין הגוף.
 הר צבי

ם שרק בחצרות דיברו מרים ואהרון על דבר הטע
 משה

ותדבר מרים ואהרון במשה אודות האשה הכושית אשר 
הקשו תוס' ביבמות )סב.( על מה אחרו לדבר  לקח וגו' )יב ב(

במשה זמן רב אחר מתן תורה, ותירצו ע"פ מאי דאיתא בספרי 
דבקברות התאוה כשנבחרו שבעים זקנים אמרה מרים לציפורה 

תיהם של אלו שנבחרו לגדולה, אמרה לה צפורה אוי אשרי לנשו
להם שהרי בעלי מיום שהתחיל הקב"ה לדבר עמו פירש ממני, 
נמצא שרק בחצרות נגלה להם הדבר, ולכן לא דיברו על כך קודם 

 מפני שעדיין לא ידעו, כך מתרץ תוס'.
ונראה לפרש בעוד דרך, שהנה כתיב בפרשתנו וישמע משה את 

יו )יא י(, ופרש"י למשפחותיו, על עסקי העם בוכה למשפחות
משפחות של עריות שנאסר להם. והקשה המהר"ל בגור אריה 
)פר' ויגש( מדוע נאסרו עליהם משפחותם הרי ישראל במתן 
תורה נעשה להם דין גרים, וכדאיתא בגמ' יבמות )מו:( דישראל 
היו צריכין מילה הזאה וטבילה כדין גרים, והרי קיי"ל גר נושא 

ו משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומדוע נאסרו להם אחות
עריות משפחתם. ותי' המהר"ל דכל מאי דאמרינן דגר שנתגייר 
כקטן שנולד דמי הוא דוקא היכא שנתגייר מדעתו וחפצו, משא"כ 
ישראל שבשעת מתן תורה כפה עליהם הקב"ה הר כגיגית חשוב 

כן נאסר להם שנתגיירו בכפיה ותו לא נחשבים כקטן שנולד, ול
 עסקי משפחותם.

בגמ' יבמות )סב.( פליגי ר' יוחנן ור"ל בנכרי שהיה לו בנים 
ונתגייר, ר"י ס"ל שקיים מצות פו"ר שהרי יש לו בנים, ור"ל ס"ל 
שלא קיים מצות פו"ר דגר שנתגייר כקטן שנולד. וקשה דאיתא 
שם נמי מחלוקת נוספת שב"ש סברי פו"ר מצותה בשני זכרים, 

רים זכר ונקבה, וטעמא דב"ש דילפי ממשה שהיה לו וב"ה סוב
שני זכרים ופירש מאשתו, וב"ה ילפי מבריאתו של עולם זכר 
ונקבה, ופריך בגמ' ב"ה אמאי לא ילפי ממשה, ומשני דלב"ה 
משה מדעתו פירש והסכים הקב"ה על ידו. והנה לדברי ר"ל שגר 

שה שנתגייר לא קיים פו"ר קשה כיצד ב"ש ילפי ממשה, והא מ
 דינו כגר נמצא שלא קיים כלל פו"ר. 
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ברם לדברי הגור אריה מיושב שפיר שאכן קיים משה פו"ר, 

פו"ר טעמו משום דדמי לקטן  שמה שגר שנתגייר לא קיים
שנולד, והרי כל מאי דאמרי' כקטן שנולד הוא דוקא היכא 
שנתגייר מרצונו, אבל משה וכל ישראל שכפה עליהם הרי 
כגיגית אי"ז ברצונם ותו לא נחשבים הם כקטן שנולד, ושפיר 

 שקיים משה מצות פו"ר.
ועל פי זה תתיישב היטב קו' תוס' אמאי רק בחצרות דיברו 
מרים ואהרון על משה, שתחילה סברו שגר שנתגייר כקטן 
שנולד דמי וא"כ מאחר שמשה לא קיים מצות פו"ר א"כ 
בהכרח ליכא למימר שפירש מדעתו, שהרי על דעתו לא יבטל 
את מצות פו"ר, אלא ע"כ שהקב"ה ציווהו שיפרוש ולפיכך לא 

ו על כך, ברם אחר שבקברות התאוה נאסרו כל ישראל על דיבר
קרוביהם הוכח שהם אינם נחשבים כקטן שנולד מכיון שכפה 
עליהם הר כגיגית, וא"כ נתבאר להם דשפיר קיים משה פו"ר 
מכיון שאינו כקטן שנולד כנתבאר, וא"כ מצאו מרים ואהרון 
פתח לחשוד את משה שעשה זאת מדעתו, שהרי תו אינו 

פו"ר ויכל לעשות זאת מדעתו בלא ציווי מפורש, ולפיכך מבטל 
דיברו עליו, ועל כך השיב להם הקב"ה פה אל פה אדבר בו 

 דהיינו שאני הסכמתי עמו.
 שב שמעתתא

 ט(-)הקדמה אותיות ח

כיצד שייך עמרם אבי מרים ללשה"ר שדיברה על 
 משה

    ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים )יב יד(
ן מהו ענין אביה של מרים עמרם למה שדיברה מרים יש להבי

 לשון הרע על משה אחיה.
ונראה לפרש שהרי נענשה מרים על שדיברה לשה"ר על משה, 
ודיבורה היה על כך שפירש מאשתו ציפורה ולא קיים מצוות 
פו"ר, שהרי איתא בגמ' יבמות )סא:( פו"ר ב"ש אומרים ב' 

כב"ה, נמצא שמשה לא זכרים וב"ה אומרים זכר ונקבה והלכה 
קיים פו"ר מפני שלא הייתה לו בת ומדבריה הללו שמשה לא 
קיים פו"ר משום שלא היה לו בת מוכח שהבינה שפו"ר הוא בן 

 ובת כב"ה.
והנה איתא בגמ' סוטה )יב.( עה"פ וילך איש מבית לוי )שמות ב 
א( שהלך עמרם בעצת בתו, שכששמע עמרם שגזר פרעה כל 

תשליכוהו )שם א כב( עמד וגירש את אשתו  הבן הילוד היאורה
ואחריו עשו כך כל בני ישראל, אמרה לו מרים בתו גזירתך 
קשה משל פרעה, פרעה גזר רק על הזכרים ואתה גזרת על 
הזכרים ועל הנקבות, ועוד פרעה רשע ספק גזירתו מתקיימת 
אתה צדיק ואב בי"ד ודאי גזירתך מתקיימת, הלך והחזיר את 

 ל ישראל והחזירו נשותיהן.אשתו, הלכו כ
ויש להקשות מדוע אמרה מרים לאביה שעל ידו כל ישראל 
יבטלו מפו"ר, וכי מדוע שילמדו ממנו והלא לעמרם היה בן 
ובת וא"כ הוא קיים מצות פו"ר, אך אלו מישראל שעדיין לא 
קיימו מצוות פו"ר כיצד ילמדו ממנו, וצריך לומר שהבינה מרים 

ים כב"ש, ומאחר שלעמרם היה רק בן שמצות פו"ר היא ב' בנ
ובת דהיינו אהרן ומרים הרי שלא קיים פו"ר, ויאמרו ישראל 
שמאחר שעמרם גדול הדור לא קיים פו"ר שהרי אין לו ב' בנים 
הרי שאף אנו לא צריכים לקיים פו"ר, לכך אמרה מרים לעמרם 

 שכל ישראל ילמדו ממנו.
רה שמצות וא"כ קשה שמרים סתרה את דבריה, שלאביה אמ

פו"ר ב' בנים וכשדיברה לשה"ר על אחיה אמרה שמצוותה בבן 
 ובת.

ולפי"ז מיושב היטב מה שאמר הקב"ה ואביה ירק ירק בפניה, 
שאמר הקב"ה אם אביה היה כאן והיה רואה שמדברת כך סרה 

 בנים   ב' רק  לו  שהיו  משום   פו"ר קיים  על משה אחיה שלא 

 

יה, שהרי לו אמרה שמצות פו"ר הוא ולא בן ובת, היה יורק בפנ
ב' בנים, ונמצא שתפסה מרים חומרי ב"ש וחומרי ב"ה, ובגמ' 
עירובין )ו:( נאמר על העושה חומרי ב"ש וחומרי ב"ה כסיל 

 בחשך הולך )קהלת ב יד(, ולא נאה לה למרים שתקרא כסילה.
 מאיר עיני חכמים תליתאה

כיצד מוכח מעצם מה שנסתגרה מרים שמשה היה 
 ר ולא כהןז

איתא בגמ' זבחים )קא:(  )יב טו( ותסגר מרים מחוץ למחנה
ובמדרש מרים מי הסגירה, א"ת משה זר הוא כו', וא"ת אהרון 
קרוב הוא כו', אלא הקב"ה ע"כ. וקשה מדוע גבי משה נאמר 
זר ואילו גבי אהרן נאמר קרוב, והרי שניהם היו קרובים והול"ל 

 למימר אף גבי משה שקרוב הוא.
ראה ליישב ובהקדם דהנה מרים נצטרעה מפני שדיברה על ונ

משה שפירש מאשתו, אלא ששוגגת היתה שחשבה שפירש 
מדעתו ולא ידעה שהקב"ה אמר לו לפרוש, אך א"כ קשה 
מדוע נדונה כמזידה ולא כשוגגת, ונראה לפרש שעיקר חטאה 
של מרים היה מה שזחה דעתה עליה ונתגאתה להשוות את 

ה "הרק אך במשה דבר ה' הלא גם בנו", עצמה למשה באומר
וכמו שפירש רש"י שאמרה בכך שהם לא פירשו מדרך ארץ, 
ומכיון שנתגאתה נידונה בנגעים כדאיתא בגמ' ערכין )פרק ג( 

 על שבעה דברים הנגעים באים, וחד מינייהו הוא גסות הרוח.
והנה איתא בגמ' סנהדרין )לח.( אדם נברא בערב שבת, שאם 

ליו אומרים לו יתוש קדמך במעשה בראשית, תזוח דעתו ע
דבר אחר כדי שיכנס לסעודה מיד, והגמ' לומדת זאת מקרא 
חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת ימי בראשית כו', שלחה 
נערותיה תקרא אלו אדם וחוה כו', מאידך במדרש פר' שמיני 
איתא דרשה אחרת לקרא זה חצבה עמודיה שבעה אלו שבעת 

שלחה נערותיה תקרא זה משה, הדא הוא ימי המילואים כו', 
דכתיב ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו עיי"ש, 
ומפורש במדרש זה שמשה נתכהן בשבעת ימי המילואים, אך 
אחריהן שלחה נערותיה זה משה דהיינו שנדחה מן הכהונה 

 ולכך קרא לאהרן ולבניו שהם נתכהנו.
טה את הטעם והשתא נבין היטב את דברי הגמ' שבמשה נק

שזר הוא ולא מפני שקרוב, משום שמעצם מה שקיבלה מרים 
נגעים והוצרכו להסגירה מוכח שמשה זר היה, שהרי למה 
הוסגרה מרים, ע"כ לא משום שדיברה במשה שפירש 
מציפורה ששוגגת היתה, אלא משום שנתגאתה וגס רוח נידון 

ת בנגעים, ומהיכן יודעים שאסור להיות גס רוח, י"ל מבריא
העולם שאדם נברא אחרון כדי שיכלו לומר לו יתוש קדמך, 
אלא שקשה דילמא מה שנברא אחרון הוא משום שהכל יהיה 
מוכן לפניו ומיד יכנס לסעודה, וא"כ אין הוכחה לאיסור גסות 
הרוח ושוב לא צריכה מרים להיסגר, שהרי כך יותר מסתבר 
 לומר כדדרשינן מקרא דחצבה עמודיה שבעה שהאדם נברא
בסוף כדי שיהיה הכל מוכן לפניו, וי"ל שהך קרא נדרש כבר 
לכך שמשה היה כהן רק בשבעת ימי המילואים ונדחה, וא"כ 
אינו מיותר לטעם של בריאת האדם בסוף כדי שהכל יהיה 
מוכן לפניו, אלא ע"כ שהאדם נברא בסוף כדי שלא יהיה גס 

 רוח, וא"כ שפיר נתנגעה מרים.
ע"כ שקרא קאי על כך שנדחה הרי שממה שנתנגעה מרים 

משה מן הכהונה, דהיינו שמעצם מה שנתנגעה מרים מוכח 
שמשה זר היה, וא"כ שפיר אמרה הגמ' גבי משה הטעם מפני 
שהיה זר ולא שהיה קרוב כמו אצל אהרן, מפני שאצל משה 

 מוכח מעצם מה שנסתגרה שזר היה.
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