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 העמק דבר לפרשת קרח

 פרק טז

 

 

 פרק טז, א 

ן א ן-וַיִַּקח קַֹרח בֶּ ן-יְִּצָהר בֶּ ן-ְקָהת בֶּ יָאב וְאֹון בֶּ יָרם ְבֵני ֱאלִּ ת ְבֵני ְראּוֵבן-ֵלוִּי וְָדָתן וֲַאבִּ לֶּ  : פֶּ

מלשון ולוקח נפשות חכם. שלקח לב ונפש בני אדם עד  ויקח קרח וגו' ודתן ואבירם וגו'.

המה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים לחלוק על משה ואהרן. והנה  שהגיע שקמו

לפי לשון הכתוב ודתן ואבירם וגו' מוכח שגם המה היו בלוקחי נפשות ולא בין הנפתים. 

 וא"כ ויקחו מיבעי. 

אבל יש לדעת ולהתבונן מכל ענין הפרשה. מהליכות המחלוקת. ומהעונש שהגיע להם. כי 

מחלוקתם קרח. ודתן ואבירם. ור"ן איש. שהרי אנו רואים שלא  לא נשתוו בערכם ובכוונת

היו בכלל לוקחי המחתות אלא קרח ור"ן איש. ולא דתן ואבירם. וגם הנהיג המקום ית"ש 

כבוד בר"ן איש ולא בקרח ודתן ואבירם כאשר יבואר. ע"כ יש להבין שר"ן איש היו באמת 

כהונה שהוא גורם דבקות ואהבת ה' גדולי ישראל בכל פרט גם ביראת ה'. והיה מניעת ה

כאש בוערת בקרבם. לא לשם שררה וכבוד המדומה כי אם להתקדש ולהשיג מעלה זו 

ע"י עבודה. וגם המה ידעו אשר דבר ה' אמת בפי משה. ואין להרהר אחריו ח"ו. רק 

הרהרו בלבם אחר רצון ה' ומסרו עצמם למסירת נפש ולמות על אהבת ה' כי עזה כמות 

 אהבה. 

כל זה מבואר במדרש שהביא רש"י במדרש מה ראה קרח לשטות זה. הר"ן איש כבר ו

כתיב את מחתות החטאים אלה בנפשותם. אבל קרח שפקח היה מה ראה כו' ולכאורה 

אינו מבואר מה זה ישוב על ר"ן איש במה שכתוב את מחתות החטאים וגו'. ]וידעתי שיש 

וש בנפשותם על עסקי נפשותם שאכלו נב,א( שפיר) מקום לפרש ע"פ דאיתא בסנהדרין

ושתו בבית קרח ועי"ז נפתו. אבל מכל מקום נראה שבעלי המדרש כיונו באופן אחר[. אלא 

לעיל ו,יא( וכפר עליו מאשר ) משמעות זה הכתוב הוא כעין פירוש הכתוב בנזיר שנטמא

היות ולרוח הקודש חטא על הנפש. וביארנו שמה שנצטער מיין, והוא כדי להשיג מעלת 

שהרי נטמא ואמר הכתוב דמי שציער את על זה קדוש לה'. וזה אינו לפי ערכו. והבחינה 
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על זה ולהיות קדוש לה'. וזה אינו לפי ערכו. והבחינה רוח הקודש נפשו להשיג מעלת 

שהרי נטמא ואמר הכתוב דמי שציער את נפשו להשיג מעלה שאינו בר יכולת להשיגה. 

נמי המה בקשו להשיג מעלת אהבת ה' ע"י עבודה, אף על פי מיקרי חוטא על נפשו. והכי 

שידעו שלא יינקו ובודאי יקוים דבר משה וזה מיקרי החטאים האלה בנפשותם. שביקשו 

לאבד את נפשותם רק להשיג מעלת אהבת וחסידות מה שאינו לפי הרצון ממנו ית"ש. 

חוט של תכלת. שבכל ומשום הכי סמך ענין הלז לפרשת ציצית. שהוזהרו חסידי עליון ב

על חסידותם לא יסורו ממצות ה' כמו שביארנו באזהרה ולא תתורו וגו'. והר"ן איש סירבו 

והגיע להם מה שהגיע. והנה לא היה אפשר להם לקחת מחתות וכדומה ולהקריב זה 

במשכן. שהרי הלוים שמרו שלא יקרב זר, משום הכי היו מוכרחים לעשות מחלוקת על 

ץ גדר. כל זה היה הליכות ר"ן איש ובשביל שמכל מקום כיונו לשם משה ואהרן ולפרו

שמים משום הכי נענשו בשריפה באש שיצא מקדש קדשים והיה בזה ענין כבוד ג"כ כמו 

שיבואר. לא כן דתן ואבירם המה היו רחוקים מתאוה עליונה זו. כי אם שהיו בטבע בעלי 

ף סלקא דעתךב' ומכל שכן עתה מחלוקת ושונאי משה עוד במצרים. כדאיתא בנדרים ד

כאשר נגזר עליהם למות במדבר ולא ליכנס לארץ זבת חלב ודבש. משום הכי נענשו 

בבליעה בארץ כרוח הבהמה. אמנם קרח באמת היה אדם גדול וראוי לתאות הר"ן איש. 

וכה היה נראה לפני בנ"א שזהו מבקש גם הוא. אבל באמת תוכו לא כן היה וקנאת 

"כ עשה מעשה הר"ן איש ונענש כדתן ואבירם. והיינו שתמה המדרש השררה אכלתהו ע

אבל קרח שפיקח היה לא נכנס לשטות לבקש חסידות מה שאין כן רצון הקב"ה. וע"כ 

כסבור להשיג תאות הכבוד. והיה נכון לבו בטוח שיצא לחיים. א"כ מה ראה לבטוח לחלוק 

א דתן ואבירם קריאי העדה בפרשת פינחס הו פסוקעל משה. וכל דברים אלו מבואר ב

אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על ה' מבואר שהר"ן איש הצו על ה'. 

יא,ה( ) והמה הצו על משה ועל אהרן. ויבואר עוד שמה זהו כלל הענין. וע"י בספר דברים

בפסוק ואשר עשה לכם במדבר וגו'. והנה ידוע אשר יראי ה' ועמוסים בפרישות אינם 

להצית מחלוקת. שנדרש לזה לגבב דברי נרגן ולשה"ר וכדומה. וגם כי באמת יכולים 

בלבם האמינו במשה ותורתו. רק שהיה קשה לקבל זה הדין. וא"כ לא מצאו ידים לעשות 

מחלוקת. וכן דתן ואבירם שהיו ידועים לבעלי ריב ומדון ושונאי משה. לא היה בכחם 

ר אנשים שהולכים אחר לבבם. אבל קרח להמשיך הקהל אחריהם. ומי פתי יסיר דעתו אח

שהיה גדול הדור הוא היה בכוחו להמשיך אחריו רבים וכן שלמים. ובאשר גם הוא לאו 

אורחיה לדבר עם ב"א ולפתות ברוב דברים. ע"כ לקח אליו את דתן ואבירם ומסר להם 

דברים כפי דעתו הרחבה. והמה הלכו בשליחות קרח ולקחו לבב ר"ן איש להמשך אחר 

רח. נמצא כל הענין נקרא ע"ש קרח והוא העיקר ודתן ואבירם האמצעים אשר ע"י ק
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הרחיב הפרצה משום הכי כתיב ויקח קרח והם אחריו. ואחריהם נמשכו ר"ן איש חסידי 

 הדור. 

משלי כ"א( אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח. פירוש רפאים הוא ) ועליהם נאמר

ול דרך ארץ ורפאים הוא בלי עול מלכות שמים ויראת כמו פראים. אלא פראים הוא בלי ע

ה'. ואמר הכתוב כי מי שהוא ירא אלהים באמת אלא שתועה מדרך השכל, הרי סופו לנוח 

בקהל רפאים. ולהיות אפיקורוס ולבזות חכמים כמו אפיקורוס ממש, ועיין דברים ב' י"א וכן 

ת דתן ואבירם ובזו את משה היה בר"ן איש הללו, שתעו מדרך השכל. ונמשכו אחרי פרעו

 ואהרן. 

 

 פרק טז, ב 

ְבֵני ב ים מִּ ה וֲַאָנשִּ ְפֵני משֶּ ֵאי מֹוֵעד -וַָיֻקמּו לִּ יֵאי ֵעָדה ְקרִּ ים ּוָמאָתיִּם ְנשִּ שִּ יְִּשָרֵאל ֲחמִּ

 : ֵשם-ַאְנֵשי

 מנהיגי הדור. נשיאי עדה.

 ושיה.שישבו עד כה עם משה ואהרן בכל מועד שנדרש לעצה ות קריאי מועד.

משמעו בשני אופנים. א' מפורסמים בשם לאנשי מעלה. ב' אנשי מעשה טוב  אנשי שם.

כתיב טוב שם משמן טוב. ובמשנה אבות פ"ד,יב וכתר שם טוב עולה ע"ג ]ואולי על זה ו

בא זה הלשון ממה שכתוב בפרשת נח ויהיו בני נח שם וגו'. וביארנו מלשון ויהיו. דמי 

 "ש שם. וזהו אנשי שם[. שנהג במצות ומע"ט נקרא ע

והודיע הכתוב עד כמה הגיע כח דברי נרגן של קרח דתן ואבירם. עד שלקחו לב אנשי 

מעלה הללו. שמצד הסברא לא היו ראוים לבא לידי מדה זו לומר למשה ואהרן למה 

להנהיג את הדור אי אפשר תתנשאו על קהל ה' אם צד שהיו נשיא עדה וכל מנהיג יודע ש

שאות. וא"כ לא היה להם לשפוט את משה ואהרן למתנשאים שלא לשם בלי איזה התנ

שמים ח"ו אם מצד שהיו קריאי מועד, וישבו יחדיו עמם. וראו רוב ענותנותם והליכות דרך 

ארץ שלהם שלא בהתנשאות יתירה ח"ו. אם מצד שהיו אנשי שם. ואין איש אפרתי מוצא 

ילו אם היה כן ח"ו. וזהו מדת פחותי פה ולשון להגיד למי שגדול ממנו מדוע תתנשאו אפ

ערך וכל הפגום פוגם. אם צד יראת ה' ודאי לא היה ראוי להרהר אחר רבן של ישראל 

מצוה להוכיח אפילו תלמיד על זה להוכיח אותם, אם לא בעבירה ברורה כשמש אשר 

 גבר פתוי אנשי נרגן אלו. עד שנשקע המון המניעות בתוך ים דבריהם.  כל כךלרב. אבל 
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 פרק טז, ג 

ה וְַעל-וַיִָּקֲהלּו ַעל ג ם ַרב-משֶּ י ָכל-ַאֲהרֹן וַיֹאְמרּו ֲאֵלהֶּ ים ּוְבתֹוָכם -ָלכֶּם כִּ ָהֵעָדה ֻכָלם ְקדשִּ

ְתַנְשאּו ַעל  : ְקַהל ה'-ה' ּוַמּדּוַע תִּ

גם רוח הקודש מוכשרים שתשרה עליהם שכינה ו כי כל העדה כלם קדושים ובתוכם ה'.

משה בקרבם. ורק עתה עוד משה חי. והוא גדול מהם. בא הדבור הכל על אלו לא היה 

קלד,א( שהיו בימי הלל כמה שראוי היה לחול ) ידו. וידוע מאמרם ז"ל בפרק יש נוחלין

 כמו על משה אלא שאין הדור ראוי לכך. רוח הקודש עליהם 

ב מעם יג,ג( דבר המשורר בצאת ישראל ממצרים בית יעק) וכבר פירשנו בספר שמות

לועז היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו. כי בהיותם במצרים לא היו גדולי הדור 

ולהשיג מעלת הקדושה מחמת שני דברים, א', רוח הקודש המכונים בשם ישראל ראוים ל

מחמת שהיו במצרים מקום טומאה ואין השכינה שורה שם, ב', שהיה בית יעקב היינו כל 

ואם כן אין הדור זכאי לכך. אבל בצאת ישראל ממצרים. הדור מעורבב במעשה עם לועז, 

השיג מעלת הקדושה, ישראל ממשלותיו  -וגם בית יעקב מעם לועז, היתה יהודה לקדשו 

 טז,ב( על הפסוק) גדולי הדור לכוחם הגבוה למשול ביראת אלהים, וכפי הדרש במ"ק -

צדיק מושל יראת שמו"ב, כג,ג( אמר אלהי ישראל, לי דבר צור ישראל מושל באדם )

 אלהים. מי מושל בי כו'. 

כי לא כן בדור הזה אשר כל העדה כלם קדושים והשכינה שרויה ביניהם,  -והיינו שאמרו 

וא"כ אף על פי שהיו באמת ודאי יודעים שמעלת משה ואהרן גדולה מהם. אבל מדוע 

 ים לכך. תתנשאו וגו'. והרי גם בלעדי משה ואהרן היתה השכינה שורה על אחרים שראו

 

 פרק טז, ד 

ה וַיִּפֹל ַעל ד  : ָפָניו-וַיְִּשַמע משֶּ

לתפלה. וכפירוש רשב"ם. וכמו שכתבתי בספר ויקרא ט' כ"ד ובכמה  ויפול על פניו.

 י"ז.  פסוקוידע להשיב דבר. ועיין להלן רוח הקודש מקומות ובין כך השיג 

 

 פרק טז, ה 

ל ה ל-וַיְַדֵבר אֶּ תֲעדָ -ָכל-קַֹרח וְאֶּ ר וְיַֹדע ה' אֶּ ר-תֹו ֵלאמֹר בֹקֶּ   לֹו-ֲאשֶּ

באשר ידע משה שבלבם על כהונה ועל לויה, ועוד מה שבלב קרח על נשיאת  וידע ה' וגו'.

 אליצפן. ע"כ השיב משה שלשה דברים.

שמו' לב,כו( מי לה' אלי. וכבר ביארנו שם. ) היינו לוים שנאמר בהם וידע ה' את אשר לו.

 אך לשם שמים ולכבודו ית'.שהם מייחדים מעשיהם 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 היינו קדושת העבודה. ואת הקדוש.

מכבר בעת בריאת שמים וארץ בטבע היצירה כך הוא נשמת אהרן מסוגלת  והקריב אליו.

לכהונה. ונשמת הלוים להיות נבחרים לשמו. אלא שהגיע ע"י גלגולי מעשה העגל 

 להתגלות הענין ועיין להלן י"ז י"ט מה שכתבתי שם.

היינו לנשיאות. שדרך להתחלף. אבל לא כרצון בני האדם אלא אפילו  בחר בו.ואת אשר י

ריש גרגותא משמיא מוקמי לה. והוא ית'. יקריב אליו בכל דור ודור. ואמר על כל אלה 

בקר. אין פירוש מחר דוקא, אלא משמעו שיגיע עת אשר יהיה הדבר ברור לכל, ומכונה 

מכונו והיה זה ברוה"ק, כי ללוים עוד לא הגיע בשם בקר שהיום מבקר ומוכיח כל דבר על 

 הבחינה למחר עד שהגיע דבר המטות. 

 

 פרק טז, ו 

  :ֲעָדתֹו-ָלכֶּם ַמְחתֹות קַֹרח וְָכל-זֹאת ֲעשּו ְקחּו ו

 אמר. על זה מיד לצורך הענין שהוא מביא לביקור בדבר הכהונה ואת הקדוש ו זאת עשו.

 

 פרק טז, ז 

רָבֵהן ֵאש -ּוְתנּו ז יש ֲאשֶּ ְפֵני ה' ָמָחר וְָהיָה ָהאִּ ת לִּ ן ְקטֹרֶּ ימּו ֲעֵליהֶּ יְִּבַחר ה' הּוא -וְשִּ

 : ָלכֶּם ְבֵני ֵלוִּי-ַהָקדֹוש ַרב

בתוכן, ולא עליהן שיהא מלאות גחלים כמו ביוה"כ, כדי לשנות מדרך  ותנו בהן אש.

 עבודה. ועיין להלן י"ח.

בן דאינך פרטים יתגלו כל דבר בעתו וכן זה הפרט יתגלה ביום מחר. ומו לפני ה' מחר.

 אפילו ענין הנשיאות בהמשך הזמן ניתן לדעת, אשר אך לו ית' המתנשא לכל לראש. 

 

 פרק טז, ט 

י ט כֶּם כִּ ְתכֶּם ֵאָליו ַלֲעבֹד -ַהְמַעט מִּ יב אֶּ ְתכֶּם ֵמֲעַדת יְִּשָרֵאל ְלַהְקרִּ יל ֱאֹלֵהי יְִּשָרֵאל אֶּ ְבּדִּ הִּ

ת ְשַכן -אֶּ ְפֵני ָהֵעָדה ְלָשְרָתםֲעבַֹדת מִּ  : ה' וְַלֲעמֹד לִּ

לפירוש המפרשים המעט לכם מיבעי. אלא הכי פירושו. וכי עון קל הוא,  המעט מכם.

 ונבואה ע"י מה שהבדיל למשכן ה'.רוח הקודש שאתם באמת מוכשרים להשיג 

בכל דבר שבין אדם לשמים, בתפלה וכדומה, כמו שכתבתי  ולעמוד לפני העדה לשרתם.

י,ח( וכל זה גורם אהבת ה'. ובכל זאת ובקשתם גם כהונה. ואם כן אות הוא ) ר דבריםבספ

שלא משום שאתם מבקשים חסידות ואהבת ה' אתם נכנסים לתגר הלז. אלא משום כבוד 

הכהונה. וכי עון קל הוא בעיניכם לבקש להשתמש בתגא של עבודה לכבוד עצמכם, וזה 
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מעלת הכהונה אינה ראויה כי אם למי שזוכה  עצמו כדאי למנוע מכם תאוה זו. דבאמת

 כח,לה(. ) לעשות מעשיו אך לשם שמים ולא לכבוד עצמו. ועיין מה שכתבתי בספר שמות

 

 פרק טז, יא 

ים ַעל-ָלֵכן ַאָתה וְָכל יא י-ה' וְַאֲהרֹן ַמה-ֲעָדְתָך ַהנָֹעדִּ ינּו[ ָעָליו) הּוא כִּ ונּו( ]ַתלִּ  : ַתלִּ

לתקן באשר הוא ית' היסב להתחר בנו. וכיוצא בזה בספר שמות ' על העלינו.  הנועדים.

 ט"ז ז' כמו שכתבתי שם בשם המכילתא ועיין להלן י"ז כ'. 

 

 פרק טז, יב 

ה יב יָאב וַיֹאְמרּו ֹלא ַנֲעלֶּ יָרם ְבֵני ֱאלִּ ְקרֹא ְלָדָתן וְַלֲאבִּ ה לִּ  : וַיְִּשַלח משֶּ

המ"ק. ומשה וב"ד היו בהר. ועיין מה שהמשכן היה עומד במקום גבוה כמו ב לא נעלה.

 שכתבתי להלן כ"א י"ט על הפסוק ומנחליאל במות. ע"כ אמרו לא נעלה. 

 

 פרק טז, יג 

י יג ְדָבר כִּ יֵתנּו ַבמִּ ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַלֲהמִּ רֶּ יָתנּו ֵמאֶּ ֱעלִּ י הֶּ ְשָתֵרר ָעֵלינּו ַגם-ַהְמַעט כִּ -תִּ

ְשָתֵרר  : הִּ

להבין הדברים כמשמעו. דהאיך משה ממיתם ח"ו. אלא על אפשר  אי להמיתנו במדבר.

כורחך כונתה שחושדים אותו שהוא מבקש מה' שיגזור כן באשר ידע שלא יבא לא"י ושוב 

לא ישתרר עליהם. דזה היה ידוע דיהושע מכניס ישראל לארץ, כמו שכתבתי ריש פרשת 

ה ובזה האופן. כדי שיהא יג,ב( משום הכי ביקש מה' שיעכבם במדבר ארבעים שנ) שלח

 הוא מתנשא לראשם.

לא השתררות לבד ביקש בזה אלא עוד דבר גדול אשר ההשתררות טפלה  גם השתרר.

לאותו דבר ורמזו לו בזה שגם חייו לא היה בטוח שהרי הנבואה היה ידוע דמשה מת 

 במדבר. ע"כ ביקש כל זה כדי שיחיה וגם ישתרר. וכל זה הטילו קוצים לעיני משה. 

 

 פרק טז, יד 

ל יד ן-ַאף ֹלא אֶּ תֶּ יאָֹתנּו וַתִּ ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ֲהבִּ רֶּ ם ַהֵעיֵני -אֶּ ה וָָכרֶּ ָלנּו ַנֲחַלת ָשדֶּ

ה ים ָהֵהם ְתַנֵקר ֹלא ַנֲעלֶּ  : ָהֲאָנשִּ

 עוד לא הביא ואתנו. והנה מתפאר עלינו כי נותן לנו וגו'.  אף לא וגו' ותתן לנו וגו'.

 

 פרק טז, טו 
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לוַ  טו ר אֶּ ה ְמאֹד וַיֹאמֶּ ל-ה' ַאל-יִַּחר ְלמשֶּ ן אֶּ י וְֹלא -ֵתפֶּ ם ָנָשאתִּ ָחד ֵמהֶּ ְנָחָתם ֹלא ֲחמֹור אֶּ מִּ

ת י אֶּ ם-ֲהֵרעֹתִּ  : ַאַחד ֵמהֶּ

 לו(.-לא, לה) נצטער הרבה ואינו מלשון כעס. וכמו שכתבתי בספר בראשית ויחר למשה.

ו',ב( שמשעת ) גמרא בחגיגהאל תפן אל מנחתם. פרש"י מנחות התמידים. אינו עפ"י ה

 מרגלים לא הקריבו תמידים כלל, וא"כ לא היתה מנחה. 

ב,א( דלהשחתת המדות הבאה ע"י אחת ) והנראה ע"פ מה שכתבתי ריש ספר ויקרא

מארבע מרות שנתקלקלו. באה מנחה לכפר ולרפא חולי המרה ומה שנתעוות בשעת 

ב,יג( וזאת שנית ) נחה ובמלאכיהחולי, וכענין האמור בשאול אם ה' הסיתך בי ירח מ

 תעשו כסות דמעה את מזבח ה' וגו' מאין פנות אל המנחה יע"ש. 

שדברו בשביל כעס ותרעומת  כל כךואמר משה שאם יביאו מנחה לכפר על דברי עזות 

 עלי.

אל תפן אל מנחתם. כי לא מחמת כעס ומכאוב לב הגיע להם זה העון. שהרי אין להם על 

 חמור אחחד מהם נשאתי. מה לכעוס שהרי לא 

 

א,יג( לא תוסיפו הביא מנחת שוא שאין לו ) ובזה יתפרש יפה מקרא ישעיה דבר:הרחב ) 

משמעות. ולדברינו הפירוש, שמביאים על מה שעושים שלא כראוי כאלו בא להם מחמת 

קלקול איזה מרה. שמביאים לידי מעשים אלו. ובאמת המה עושים בשאט נפש בלא 

 לקל. וא"כ ה"ז מנחת שוא(. הסתת הטבע המקו

לפי הפשט מנהגם היה שהמשתרר על הציבור ינשא על  לא חמור אחד מהם נשאתי.

הסוס כלשון המקרא בקהלת ראיתי עבדים על סוסים ושרים וגו' אלמא דראוי להיות 

להיפך. אך גם המשרת את אדוניו בדרך נותנים לו חמור. ואני לא לבד שלא לקחתי סוסו 

 ילו חמור לא לקחתי לרכוב. של אחד מהם אפ

 

ורש"י פירוש בשם מדרש חז"ל אפילו חמור שהרכבתי את אשתי בשעה  דבר:הרחב ) 

שהלכתי ממדין למצרים לא היה משלהם. ויש להעיר יאמר רבותא יותר שהלחם שאכל 

במצרים לא היה משל צבור? אלא מזה מוכח שהעוסק בתמידות בצרכי צבור אין זה מן 

ל משלהם. שהרי יהיה מוכרח להאציל איזה שעה למצוא פרנסתו ולא החסידות שלא יאכ

לעסוק בצרכי צבור. והרי נוח להם שגם באותה שעה יהא שקוע בצרכיהם ויהי ניזון 

משלו. ובאמת  היהמשלהם. וגם משה ניזון אז משל צבור. ורק החמור שהביא את אשתו 

שבו למדין. אלא כך בקשה  לא יה' בשביל שנצרך משה לאשתו ובניו במצרים. שהרי מיד

היא ממנו לראות תפארת יציאת מצרים וכדתניא במכילתא פ' יתרו. ודבר שבאמת אינו 
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ההכרח לחייו של העוסק בצרכי צבור. ודאי ממדת חסידות שלא להעמיס על הציבור יותר 

 מן ההכרח לחייו(.

י עזות להתכבד בקלון מי מהם שיהא גורם כעס המביא ליד ולא הרעתי את אחד מהם.

בלי דעת. אבל המה אינם בכעס כי אם עזי נפש ברצון וא"כ אין ראוי שיקובל מנחתם 

 לכפרה על זה. 

 

 פרק טז, טז 

ל טז ה אֶּ ר משֶּ ְפֵני ה' ַאָתה וֵָהם וְַאֲהרֹן ָמָחר-קַֹרח ַאָתה וְָכל-וַיֹאמֶּ  : ֲעָדְתָך ֱהיּו לִּ

מדו מכאן דמזמינין לדין. והוא פלא, טז,א( פירוש חז"ל לפני בי"ד. ול) במ"ק היו לפני ה'.

איזה דין תורה היה כאן, והאיך מוכח מלפני ה' בכאן יותר מבכל מקום דמשמעו לפני אהל 

מועד. אלא הוא שהיה קשה לחז"ל מה העלה משה בזה המאמר יותר ממה שכבר אמר 

 לקרח. וכבר הערו המפרשים ז"ל בזה. 

. והסיבה לזה שמתחלה הבין משה אבל כד דייקת, לא צוה הפעם ליתן אש במחתות

שקרח ודתן ואבירם כופרים בכל מה שאמר משה בשם ה' שלא כן הוא. ומשום הכי אמר 

שיתן אות במה שכולם יהיו נשרפים מאש הקטרת, רק את אשר יבחר ה' הוא יחיה. אבל 

עתה התבונן מדברי דתן ואבירם שהוא נחשד דהקב"ה עושה ע"פ בקשת משה. וגם זה 

. וכדאיתא במס' שבת דף קמ"ט ב' כל מי שחבירו נענש ע"י אין מכניסין אותו עון פלילי

במחיצתו של הקב"ה, שנאמר לא יגורך רע. מכל שכן לבקש רע על דורו ח"ו. ולפי זה 

 החשד מה יועיל זה האות שלא יאמרו גם בזה ככה. 

עים לדורות המה משום הכי אמר היו לפני ה'. היינו דין תורה. והענין, דכל דיני תורה הקבו

עיקר טבע הבריאה כמו חקות שמים וארץ כמו שכתבתי בספר בראשית א' א' ובספר 

ח,יט(. ולא יהיה ) ויקרא ר"פ בחקתי. והנה מכבר נאמר פרשה לדורות בפרשת בהעלותך

אל הקודש. והלא לא כפרו קרח ודתן ואבירם בתורת  בני ישראלנגף בגשת  בני ישראלב

הם חקות שמים וארץ. אלא חשבו שכל גדולי ישראל ראוים משה הבא לדורות עולם ש

לגשת אל הקודש. ע"כ היה בזה דין תורה שאם אינם ראוים יהיה ניגפים ומתים מיד ולא 

מהקטרת כלל יגיע העונש. שזהו עונש לשעה, ולא טבע שמיקרי דין תורה. משום הכי ניתן 

 ל הקודש שלא כראוי. לחשוד. אלא הזמינו עצמכם לדין. היינו לעונש הניגשים א
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 פרק טז, יז 

ים  יז שִּ יש ַמְחָתתֹו ֲחמִּ ְפֵני ה' אִּ ם לִּ ְקַרְבתֶּ ת וְהִּ ם ְקטֹרֶּ ם ֲעֵליהֶּ יש ַמְחָתתֹו ּונְַתתֶּ ּוְקחּו אִּ

יש ַמְחָתתֹו  : ּוָמאַתיִּם ַמְחתֹת וְַאָתה וְַאֲהרֹן אִּ

שייך לשון והקרבתם. ולא הזכיר אש וכמו שביארנו. ומכל מקום  ונתתם עליהם קטרת.

באשר שהוא דרך הקרבה, כמו דכתיב הקטרה בשמיני למלואים אף על פי שעדיין לא ירד 

שיעמדו כולם בקטרת כמו שכתבתי לעיל ד' מכל רוח הקודש האש. ואף על פי שנצטוה ב

ראה כי כן יש רוח הקודש מקום ברור שלא היה דבור מפורש בזה, שהרי לא נכתב אלא ב

והיה סבור מתחלה לצורך הענין שישימו גם אש. ועתה ראה לצורך הענין  לצוות ולעשות.

שיהיו בלא אש. ויהא ניכר לכל אדם שיצא האש מלפני ה' הוא קודש הקדשים ולא מאת 

יז,יב( בדיוק לשון ונתתם ולא ושימו. כמו לעיל ט"ז ז' וכן בסמוך כתיב ) הקטרת. ועיין להלן

 שלא יתנו אש עיי"ש.  וישימו. אלא שהוא מושם שכן צוה משה

 

 פרק טז, יח 

ל מֹוֵעד  יח ַתח אֹהֶּ ת וַַיַעְמדּו פֶּ ם ְקטֹרֶּ ימּו ֲעֵליהֶּ ם ֵאש וַָישִּ יש ַמְחָתתֹו וַיְִּתנּו ֲעֵליהֶּ וַיְִּקחּו אִּ

ה וְַאֲהרֹן  : ּומשֶּ

כאשר הר"ן איש מאז היתה תשוקתם להקטיר לפני ה' גם שלא ברצון  ויתנו עליהם אש.

שלא יכלו לבא לאהל מועד שהלוים היו לגדר. ועתה כי נפרץ הגדר והגיעו לידי ה', אלא 

מעשה זה של המחתות שוב לא שמעו למשה אלא עשו כמו שאמר משה תחלה. ומשום 

הכי לא כתיב ויעשו כן. אלא ויתנו עליהם אש. וכתיב עליהם. ולא בהן היינו מלאות גחלי 

 פן היותר טוב ולא כדבר משה.אש כעבודת יוה"כ אחר שנתכונו להקטיר באו

ולא כמו שאמר משה שיעמוד אהרן עם חמשים ומאתים איש. אלא עמד עם  ומשה ואהרן.

משה. והיינו משום שלא שמעו הר"ן איש לפקודת משה. ואהרן לא הורשה לעמוד עם 

 אשר שלא בזמנו. ע"כ סר מחברתם ועמד עם משה בפני עצמו לראות מה יעשה ה'. 

 

 פרק טז, יט 

ת יט ם קַֹרח אֶּ ל-ָכל-וַַיְקֵהל ֲעֵליהֶּ ל מֹוֵעד וֵַיָרא ְכבֹוד-ָהֵעָדה אֶּ ַתח אֹהֶּ ל-פֶּ  : ָהֵעָדה-ָכל-ה' אֶּ

עוד מבערב הקהיל עדה שיהיו מוכנים לבא בבוקר אל אהל מועד.  ויקהל עליהם קרח.

לראות שיקובל הקטרת שלו לרצון. כאשר בטוח היה כפרש"י בשם המדרש שראה כ"ד 

וצ"ל י"ד משמרות שיצאו מהימן מבני קרח( במדרש רבה וטעות הדפוס הוא ) משמרות

 מבניו.
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כד( כתיב דבר פסוק ) לא כל עדת ישראל נקבצו ובוא לכך. שהרי בסמוך את כל העדה.

אל העדה לאמר העלו מסביב וגו'. הרי היתה עדה אחרת סביב משכן קרח דתן ואבירם 

דה שנקהלו לפתח אהל מועד לא היתה רחוק מאהל מועד אלא הכי פירושו אותו הע

ביאתם לכבודו של משה ואהרן ולראות במפלתן של המלינים עליהם. אלא להיפך שהיה 

כל הקהל באים מחמת שהקהיל קרח לראות בקלקלתם של משה ואהרן חלילה. אבל מי 

שלא נפתה לקרח לא הלך כלל לפתח אהל מועד ואדרבה כמה נקבצו לדתן ואבירם 

 וברוך חכם הרזים שאין דעתם של בנ"א שוה.להתרעם עליהם 

בשביל שהנקהלים החלו להתלוצץ ולהקל בכבוד משה ואהרן. ע"כ נראה  אל כל העדה.

 כבוד ה'. ונפל פחד ה' עליהם. 

 

 פרק טז, כא 

ה אָֹתם ְכָרַגע כא תֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹאת וֲַאַכלֶּ ָבְדלּו מִּ  : הִּ

 עונש משום שהיו מקטנים אמנה בדבר משה. שנקבצו ובאו הנה. וראוים ל העדה הזאת.

 

 פרק טז, כב 

ם וַיֹאְמרּו ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹת ְלָכל-וַיְִּפלּו ַעל כב ָחד יֱֶּחָטא וְַעל ָכל-ְפֵניהֶּ יש אֶּ -ָבָשר ָהאִּ

ְקצֹף  : ָהֵעָדה תִּ

סא,ב( מפי ) שרוח שלו רך ונפתה כמו בשר שהוא רך. וכדאיתא בסנהדרין לכל בשר.

גריר אבתרייהו. ועוד יש לפרש לכל בשר שהרוח דומה לבשר, להיותו נמשך אחר  אחרים

ו,ג( וס' ) כז,טז( ובספר בראשית) הנאת עצמו. והרי זה כמו תענוג בשרים. ועיין להלן

ה,כג(. והנה הועילה תפלתם ובא דבור בפני עצמו על עדה אחרת שעמדו סביב ) דברים

 למשכן קרח דתן ואבירם. 

 

  פרק טז, כד

ל כד ְשַכן-ַּדֵבר אֶּ יב ְלמִּ ָסבִּ יָרם-ָהֵעָדה ֵלאמֹר ֵהָעלּו מִּ  : קַֹרח ָּדָתן וֲַאבִּ

אבל הר"ן איש נצולו מגזירה זו דבליעה. משום שהם כיונו  למשכן קרח דתן ואבירם.

א(. וכל חטאם פסוק ) לשם שמים, וגם בעיקר המחלוקת היו נפתים כמו שכתבתי לעיל

 וע"כ לא נענשו בני ביתם כמו קרח דתן ואבירם. היה בהקריבם לפני ה'. 
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 פרק טז, כה 

ל כה ְך אֶּ ה וֵַילֶּ יָרם וֵַיְלכּו ַאֲחָריו זְִּקֵני יְִּשָרֵאל-וַָיָקם משֶּ  : ָּדָתן וֲַאבִּ

 לפי הפשט הלך להזהיר את העדה כאשר נצטוה. אבל בסנהדרין וילך אל דתן ואבירם.

קת. הרי פירשו שהלך משה להוכיחם ולפייסם. קי,א( למדו מכאן שאין מחזיקין במחלו)

ולמדו זה מדלא כתיב וילך אל משכן קרח דתן ואבירם. אלא הלך גם לזה התכלית לפגוע 

 בדתן ואבירם שהיו אצל משכן שלהם, ולא כקרח שהיה אז פתח אהל מועד.

בכל מקום שהלך משה לצורך ישראל הלכו אחריו הזקנים  וילכו אחריו זקני ישראל.

ו לכבודו. אך כתיב מפורש כאן. באשר משה בעצמו לא קרא אותם לכבודו. משום לסייע

שראה עדה גדולה מקילים בכבודו ושמחים בכשלונו. וכסבור היה אולי הזקנים ג"כ רוח 

אחרת בקרבם. משום הכי מפרש הכתוב כי הלכו אחריו זקני ישראל כדרך הנשיא מהלך 

 וזקנים אחריו. 

ג הכבוד ממה שהיה בימי האבות שמבואר בספר בראשית וראוי לדעת כי נשתנה מנה

 מ"ח ט"ו להיפך ע"ש בשם מ"ר. 

 

 פרק טז, כו 

ל כו ה וְַאל-וַיְַדֵבר אֶּ ים ָהֵאלֶּ ים ָהְרָשעִּ ְגעּו ְבָכל-ָהֵעָדה ֵלאמֹר סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנשִּ -תִּ

ן ם פֶּ ר ָלהֶּ ָספּו ְבָכל-ֲאשֶּ  : ַחטֹאָתם-תִּ

העיזו שלא  כל כךאחר שהוכיחם ולא הטו ואזן. או כאשר ראה ש ל העדה לאמר.וידבר א

 יצאו לקבל פני משה והזקנים כפי דרך ארץ שוב ידע שאין תקוה מהם.

באיזה חטא קל שלהם. אף על פי שאינו הולך אחריהם בעון  פן תספו בכל חטאתם.

זה חרון אף ה'  מחלוקת החמור. מכל מקום אם יהיה בידם איזה חפץ שלהם. וחל על

ובעידן ריתחא ענשי אעשה ג"כ יחול החרון על האדם. והיינו פירוש בכל חטאתם. אפילו 

 חטא אחר שלהם שיש עמכם. 

 

 פרק טז, כז 

ְשַכן כז ם -וֵַיָעלּו ֵמַעל מִּ ַתח ָאֳהֵליהֶּ ים פֶּ יָרם יְָצאּו נִָּצבִּ יב וְָדָתן וֲַאבִּ ָסבִּ יָרם מִּ קַֹרח ָּדָתן וֲַאבִּ

ם וְַטָפםּוְנֵשי ם ּוְבֵניהֶּ  : הֶּ

לא נחתו מפחד אשר לפניהם. וכסבורים שלא בא משה והזקנים אלא  יצאו נצבים.

 להזהיר את העם שלא יהיו נגררים אחריהם ולא יהיו נספים בעוה"ב. 
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 פרק טז, כח 

י כח ה ְבזֹאת ֵתְדעּון כִּ ר משֶּ ים-ה' ְשָלַחנִּי ַלֲעשֹות ֵאת ָכל-וַיֹאמֶּ י ַהַמֲעשִּ ה כִּ ֹלא -ָהֵאלֶּ

י בִּ לִּ  : מִּ

הוא דבר אחר. ואמר שני דברים. א' כי לא הייתי בודה מלב אלא בשליחות  כי לא מלבי.

 ה'. ב', כי לא בקשתי מהקדוש ב"ה גדולות לאחי ולשבטי. ולא כמו שחשבו דתן ואבירם. 

 

 פרק טז, כט 

ם כט ה ּוְפֻקַּדת כָ -ְכמֹות ָכל-אִּ ם ֹלא ה' ְשָלָחנִּי-לָהָאָדם יְֻמתּון ֵאלֶּ  : ָהָאָדם יִָּפֵקד ֲעֵליהֶּ

לעזוב מה שלהם לזרעם אחריהם. וכדומה מה שהחולה מפקד מחמת  ופקדת כל האדם.

 והכל בדוי והמה נקיים לגמרי.  כי לא ה' שלחני.מיתה שאינה פתאומית. אזי תדעו 

 

 פרק טז, ל 

ם ל יָאה יְִּבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה אֶּ -וְאִּ ת-תְברִּ יָה ּוָבְלָעה אָֹתם וְאֶּ ם וְיְָרדּו -ָכל-פִּ ר ָלהֶּ ֲאשֶּ

ת ה אֶּ ים ָהֵאלֶּ י נֲִּאצּו ָהֲאָנשִּ ם כִּ  : ה'-ַחיִּים ְשאָֹלה וִּיַדְעתֶּ

במה שחשבו כי הוא מלבי. היינו שאני בקשתי  וידעתם כי נאצו האנשים האלה את ה'.

ד כבודם. וא"כ הרהרו גם זאת. ולאהבת הקב"ה אותי נשא פני לדכא את ישראל ולהורי

קשה  כל כךאחרי וגם אחרי הקב"ה ששמע בקול איש על זה. משום הכי יהיה ענשים 

שירדו חיים שאולה. אבל אם היה באמת ע"י בקשת משה. אף על פי שהיו מכל מקום 

ענשים על שחשדו גם זה שלא בא בשליחות כלל. אבל זה החשד של שקר לא היה אלא 

 ת ה'. והיה העונש קל מזה. שהיו מתים במגפה וכדומה. על משה ואין זה נאץ א

 

 פרק טז, לא 

י לא ם-ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ֵאת ָכל וַיְהִּ ר ַתְחֵתיהֶּ ָבַקע ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ ה וַתִּ ים ָהֵאלֶּ  : ַהְּדָברִּ

לא נפלו תיכף ומיד כמו ברעידת הארץ, דאי היה כן לא  ותבקע האדמה אשר תחתיהם.

 חד על מי שלא נפל כרגע. אלא מתחלה נבקע ונעשה פה ואחר כך. היה עוד רעש ופ

 

 פרק טז, לב 

ת לב ץ אֶּ ְפַתח ָהָארֶּ ת-וַתִּ ְבַלע אָֹתם וְאֶּ יָה וַתִּ ם וְֵאת ָכל-פִּ ר ְלקַֹרח וְֵאת -ָבֵתיהֶּ ָהָאָדם ֲאשֶּ

 : ָהְרכּוש-ָכל

 י להבלע.אותו הפה החל לבלוע בכח המשיכה אחד אחד מי שהיה ראו ותפתח וגו'.
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אין הכונה בתים ממש. שהרי לא היה להם מתים כי אם אהלים. אלא  ואת בתיהם.

יב, כג וכז(. ומשום ) הפירוש משפחתם וזרעם, כמו בית יעקב וכמו שכתבתי בספר שמות

הכי פירש הכתוב ואת כל האדם אשר לקרח. דלא כמו דתן ואבירם שנבלע כל זרעם ולא 

כן קרב שבניו לא מתו. אלא כל האדם היינו עבדיו נשתייר מביתו מאומה. מה שאין 

והנגררים אחריו באהלו. וקרח עצמו לפי המדרש נבלע גם הוא עמם. ולפי הפשט יבואר 

 כו,י(. ) עוד להלן

 

 פרק טז, לג 

תֹוְך ַהקָ -וֵַיְרדּו ֵהם וְָכל לג ץ וַיֹאְבדּו מִּ ם ָהָארֶּ ם ַחיִּים ְשאָֹלה וְַתַכס ֲעֵליהֶּ ר ָלהֶּ  : ָהלֲאשֶּ

עמוק לפי תהום. ואף על פי שלא נראה לאדם מה שנעשה עמם בבטן  חיים שאלה.

 הארץ. אבל הכתוב מגיד שכך היה.

לא כמו קבורים שניכר כמו אדמה חפורה בזה המקום. אבל כאן  ויאבדו מתוך הקהל.

 כשנסתם הפה היו אבודים ולא ניכר מקומם איה. 

 

 פרק טז, לד 

ןיְִּשָרֵאל ֲאשֶּ -וְָכל לד י ָאְמרּו פֶּ ם ָנסּו ְלקָֹלם כִּ יבֵֹתיהֶּ ץ-ר ְסבִּ ְבָלֵענּו ָהָארֶּ  : תִּ

בשעה שהפה היה שואף ובולע היו צועקים מר. וחשו שארי אנשים פן אח"כ יהיה  לקולם.

 הפה בולע גם אותם. כמו שבית דתן ואבירם היו נבלעים אחד אחד מכל המקום שהיו. 

 

 פרק טז, לה 

תוְֵאש יְָצָאה מֵ  לה יֵבי ַהְקטֹרֶּ יש ַמְקרִּ ים ּוָמאַתיִּם אִּ שִּ  : ֵאת ה' וַתֹאַכל ֵאת ַהֲחמִּ

ולא מאש הקטרת. אלא מאת ה' היינו מקודש הקדשים. והיה בזה מיתה במגפה  מאת ה'.

כמו הדין להזר הקרב. ועיין להלן י"ז י"ד. אמנם נתכבדו שהיה בזה כעין שריפת נדב 

 ואביהוא דכתיב ג"כ מאת ה'.

 

 יזפרק 
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 פרק יז, ב 

ל ב ן-ֱאמֹר אֶּ ְלָעָזר בֶּ ת-אֶּ ת-ַאֲהרֹן ַהכֵֹהן וְיֵָרם אֶּ ֵבין ַהְשֵרָפה וְאֶּ -ָהֵאש ְזֵרה-ַהַמְחתֹת מִּ

י ָקֵדשּו  : ָהְלָאה כִּ

שהוא היה ממונה על המזבחות בעבודת משא בני קהת. וממילא היה בידו כל  אל אלעזר.

 צרכי המזבח.

 יר האש על המזבח. ולא להשתמש בה.לא יחז ואת האש זרה הלאה.

אין הפירוש מלשון קדושה דא"כ הכי מיבעי כי קדושים המה. שהרי כבר המה  כי קדשו.

קדושים בהיותם על המזבח וגם ע"פ דקדוק לה"ק כי נקדשו מיבעי. אלא משמעות קדשו 

כמו לא יהיה קדש בבני ישראל. דמשמעו שנתחלל מחשיבותו ונעשה קדש. כך אש 

היה קדוש ועתה קדשה ונתחללה. ע"כ אינם ראוים לא למזבח ולא לחול, כמו כל המזבח ש

 קדושת הגוף שאין לו פדיון בנפול בהם מום וכדומה. 

 

 פרק יז, ג 

י ג ְזֵבַח כִּ פּוי ַלמִּ ים צִּ ֻקֵעי ַפחִּ ה ְבַנְפשָֹתם וְָעשּו אָֹתם רִּ ים ָהֵאלֶּ -ֵאת ַמְחתֹות ַהַחָטאִּ

ְפֵני יֻבם לִּ ְקרִּ ְבֵני יְִּשָרֵאל-הִּ ְִּהיּו ְלאֹות לִּ  : ה' וַיְִּקָּדשּו וְי

חזר להמחתות שהמה לא נתחללו מקדושתם. ואדרבה העלה המקום ית'  את מחתות.

צט,א( דמתחלה היו תשמישי המזבח ) אותם מקדושה קלה לחמורה כדאיתא במנחות

 ועתה נעשהו גוף המזבח.

לו היו חסידי הדור. ומסרו נפשם כבר נתבאר שר"ן איש הל החטאים האלה בנפשותם.

על אהבת ה' ומשום הכי כתיב זה הלשון כמו בנזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש אלא 

דשם כתיב על הנפש דמשמעו על הנפש החיוני לצערו מבלי הועיל לפי כחו כמו שכתבתי 

לעיל שם. וכאן כתיב בנפשותם והוא נפש המעלה שנקראת נשמה. שחטאו במה שרצו 

 ת אותה ע"י אבדון מזה העולם.להעלו

עתה במה שהקריבום לפני ה' בקטרת נתקדשו. ע"כ הנני מעלה אותם עוד  ויקדשו.

 בקודש.

לפרש לאות שלא יקרב איש זר הכתוב בסמוך. דא"כ אי אפשר  ויהיו לאות לבני ישראל.

למה חלק הכתוב הטעם. והיה ראוי לכתוב כאן או במעשה ויהיו לאות לבני ישראל אשר 

א יקרב וגו'. אלא משמעות אות דכאן הוא דבר אחר. שלא יהא אדם מתברך בלבבו ל

כתיב כי ה' אלהיכם וגו' ולא יקח שוחד כמו על זה להתקדש למעלה מדעת עליון ית'. ו

דבר' י,יז( ובספר ויקרא ט' ו'. עוד הוא אות שמכל מקום מי שעובר על ) שכתבתי במקומו

בזים לאפיקורסים ובוזי ה'. דלא כן חלק אלה זה לא יהא אדם מבזה אותו. כמו שמ
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יד,ה( אמר ) האנשים. אחרי שקבלו ענשם חלק הקדוש ב"ה להם כבוד. והושע הנביא

לאלו שהשתובבו מחמת שהתנדבו לה'  -ארפא משובתם אוהבם ונדבה כי שב אפי ממנו 

ה'. ועשו פרעות וקבלו ענשם, עתה ארפאם ולא ישתובבו עוד. ואוהבם על מה שהתנדבו ל

על הפרעות שעשו מחמת זה הלא הענשתים ושב אפי. מעתה אוהבם  -כי שב אפי ממנו 

 על הנדבה. וכ"ז הראה הקב"ה כאן במחתות ר"ן איש. 

 

 פרק יז, ד 

ְזֵבחַ  ד פּוי ַלמִּ ים וַיְַרְקעּום צִּ יבּו ַהְשֻרפִּ ְקרִּ ר הִּ ת ֲאשֶּ ְלָעָזר ַהכֵֹהן ֵאת ַמְחתֹות ַהְנחשֶּ  : וַיִַּקח אֶּ

בצווי לא כתיב הנחשת אלא משום שהתחכם אלעזר מעצמו לעשות  את מחתות הנחשת.

רקועי פחים למזבח החיצון. משום שגם המה היו מחתות הנחשת משום הכי פירש 

 הכתוב כאן הנחשת. 

 

 פרק יז, ה 

ר ֹלא ה ְבֵני יְִּשָרֵאל ְלַמַען ֲאשֶּ רַ -זִָּכרֹון לִּ זֶּ ר ֹלא מִּ יש ָזר ֲאשֶּ יר יְִּקַרב אִּ ע ַאֲהרֹן הּוא ְלַהְקטִּ

ְפֵני ה' וְֹלא ת לִּ ר ה' ְביַד-ְקטֹרֶּ בֶּ ר ּדִּ ה לֹו-יְִּהיֶּה ְכקַֹרח וְַכֲעָדתֹו ַכֲאשֶּ  : משֶּ

עוד טעם על שעשה על מזבח החיצון כדי שיראו הכל ויהי להם  זכרון לבני ישראל.

 לזכרון.

גו'. הבין משה רבינו . לבד הדבור המפורש אמור אל אלעזר וכאשר דבר ה' ביד משה לו

עוד כונה בזה הצווי מדאמר ה' בלשון לבני ישראל. ולא אמר לאות בישראל ויהיו גם 

הכהנים בכלל. אבל לבני ישראל משמעו טעם מיוחד לבני ישראל לבד כהנים. היינו אשר 

לא יקרב וגו'. וזהו אשר דבר ה' ביד משה. דמשמעו גמרא כמו שכתבתי כמה פעמים 

יג,ב(. והיינו מה שהוכיח משה בכח פלפולו והוא דבר ה' ע"פ סיוע ) יתותבשם סוגיא דכר

 לפי הפשט לאלעזר. משה הוכיח לאלעזר דלזה כוון ה'. לו למשה. ומשמעות 

 

 פרק יז, ו 

ָמֳחָרת ַעל-ֲעַדת ְבֵני-וַיִֹּּלנּו ָכל ו ה וְַעל-יְִּשָרֵאל מִּ ת-משֶּ ם אֶּ תֶּ ם ֲהמִּ  : ַעם ה'-ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ַאתֶּ

שראו המזבח מצופה בנחשת של המחתות של ר"ן איש. והבינו כי היו חשובים  ממחרת.

לפני ה'. ע"כ התלוננו לאמר אתם המתם את עם ה'. לא על קרח דתן ואבירם התרעמו 

י"א ו'. אבל על הר"ן איש הצטערו. בספר דברים ואדרבה שמחו במיתתם כמו שכתבתי 

להיות נגשים בקטרת. ואילו לה הרשו אותם וחשדו את משה ואהרן שהמה יעצו מלבבם 
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משה ואהרן לא עשו מאומה בפועל. עד שהיו קרח דתן ואבירם נבלעים, והיו חוזרים המה 

 ה,יז(. -טז, ד) כמו שכתבתי לעילרוח הקודש בתשובה. אמנם באמת כ"ז היה גם כן ע"פ 

 

 פרק יז, ז 

ָקֵהל ָהֵעָדה ַעל ז י ְבהִּ ה וְַעל-וַיְהִּ ֹ -משֶּ לַאֲהר ָעָנן וֵַיָרא -ן וַיְִּפנּו אֶּ ֵנה כִָּסהּו הֶּ ל מֹוֵעד וְהִּ אֹהֶּ

 : ְכבֹוד ה'

הבינו שיש דבר ה' מחדש. וגם באשר נתראה כבוד ה' החשו  והנה כסהו הענן.

 מלהתלונן. 

 

 פרק יז, ח 

ל ח ה וְַאֲהרֹן אֶּ ל מֹוֵעד-וַָיבֹא משֶּ  : ְפֵני אֹהֶּ

. שהרי אסור לבא בכל עת להיכל כדאיתא אהרן לא נכנס בפנים אל פני אהל מועד.

 כז,ב( משום הכי כתיב אל פני אבל משה נכנס אח"כ לפני ובא אליו הדבור. ) במנחות

 

 פרק יז, י 

ה אָֹתם ְכָרַגע וַיְִּפלּו ַעל י תֹוְך ָהֵעָדה ַהזֹאת וֲַאַכלֶּ ם-ֵהרֹמּו מִּ  : ְפֵניהֶּ

נפרץ. וכולם נדחקו אל פתח אהל  לעיל ט"ז כ"א כתיב הבדלו. שאז היה הגדר הרמו.

י"ט. והיו שוים במעמד עם משה ואהרן. משום הכי צוה ה'  פסוקמועד כמבואר שם 

שיבדלו לצד. אבל עתה כבר נגדרו ועמדו מרחוק ורק משה ואהרן עלו אל פני אהל מועד. 

ע"כ צוה ה' שירומו למעלה מן העדה. או שלא יכנסו לתוכם וכמו שכתב הרמב"ן דכל זמן 

ישעי', נז,א( כי מפני ) לשלוט בהם המגפה. ומקרא מלא הואאי אפשר הצדיקים בתוכם ש

 הרעה נאסף הצדיק.

יד,ב( ) כבר ביארנו בכמה מקומות דמשמעו לתפלה. ועיין עודתענית ויפלו על פניהם.

מבואר הכי וגם העלו כאן בתפלתם. דמשמעות כרגע היינו ברגע אחד יכלו כולם כמו מכת 

ם שברגע חצות נפגעו כולם וכן חיל סנחריב. ולזה האופן לא היה מועיל בכורים במצרי

הקטרת. אבל בתפלתם הועילו שלא יהיה כרגע אלא כעין מגפה ע"י מלאך המשחית כמו 

שהיה בימי דוד. והיה נמשך עכמה פעמים איזה עת ולא נפלו כולם כאיש אחד. ומשום 

 הכי היה שהות לעשות סגולת הקטרת. 
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 פרק יז, יא 

ל א ה אֶּ ר משֶּ ת-וַיֹאמֶּ ן-ַאֲהרֹן ַקח אֶּ ת וְהֹוֵלְך -ַהַמְחָתה וְתֶּ ים ְקטֹרֶּ ְזֵבַח וְשִּ יָה ֵאש ֵמַעל ַהמִּ ָעלֶּ

ל י-ְמֵהָרה אֶּ ם כִּ ְפֵני ה' ֵהֵחל ַהָנגֶּף-ָהֵעָדה וְַכֵפר ֲעֵליהֶּ לִּ צֶּף מִּ  : יָָצא ַהקֶּ

אך המות שקטרת מועיל לא היה ע"פ הדבור אלא ע"פ ידיעה ממל קח את המחתה וגו'.

למגפה ר"ל. ואף על פי שנעשה בזה איסור להוציא לחוץ וגם הרי היא קטרת זרה. מכל 

 מקום הרי פקוח נפש דוחה הכל. ויבואר עוד לפנינו.

לשון עליה משמעו מלאה. דלא כתיב ותן בה כמו בספר ויקרא י' א' ולעיל  ותן עליה אש.

 לי אש ויבואר לפנינו.ט"ז ז'. ולפי הענין לא נצרך למלאות גח

פירוש בתרגום יונתן ושוי קטרת בוסמין על אשתא. היינו  ושים קטרת והולך מהרה וגו'.

אצל המזבח כדכתיב אח"כ והולך מהרה וגו'. ולצורך הענין היה די אם יתן את הקטרת על 

 האש בבואו לשם. וכמו שעשה אהרן באמת כמו שיבואר. 

פש דוחה וכל שאפשר להקל האיסור עדיף. משום אבל משום שהיה באיסור אלא פקוח נ

איסור כרת. אלא יתן בפנים ולא יהא אלא איסור  יהיההכי צוה משה שלא יתן בחוץ ש

הוצאה וקטרת זרה. והתחכם עוד שלא יתן על האש בידים קטרת זרה אלא יתן את 

הקטרת מצד הגחלים, היינו בעת שימלא בחבת הגחלים לא ינענע המחבת להשוות 

ריקן וצוה שישים  היהים על כל המחבת. אלא יהי מלא מצד שמלא. ובצד השני הגחל

הקטרת בצד השני. ומשום הכי לא כתיב ושים עליה קטרת. וממילא בריצה מעל המזבח 

 יגיעו הקטרת אל האש ויהי נקטר בגרם בעלמא. 

 

 פרק יז, יב 

ל יב ה וַָיָרץ אֶּ ר משֶּ בֶּ ר ּדִּ תת-וַיִַּקח ַאֲהרֹן ַכֲאשֶּ ֵנה ֵהֵחל ַהנֶּגֶּף ָבָעם וַיִֵּתן אֶּ -ֹוְך ַהָקָהל וְהִּ

ת וַיְַכֵפר ַעל  : ָהָעם-ַהְקטֹרֶּ

בספר לשון והנה מורה על חידוש ממה שחשב כמו שכתבתי  והנה החל הנגף בעם.

ט"ו ד' ובכמה מקומות. והרי כבר הודיע משה שהחל הנגף. וגם כל המאמר בראשית 

 מיותר. 

ינה מדבר משה, ולא נתן הקטרת עד שבא אל העם למדנו מזה אלא משום שאהרן ש

דמשום שהיה דבר משה לא בדבר ה' אלא מדעת עצמו. ומטעם פקוח נפש שדוחה. 

ומשום הכי צוה שיהיה הקטרה בפנים ולא יהיה אלא איסור קטרת זרה. ואיסור הוצאה 

ברור שכבר יא( אבל כל זה כשהוא פסוק ) לחוץ שאין כ"ז באזהרת כרת. כמו שכתבתי

החל הנגף. מה שאין כן אם אין ידוע בברור, טוב לעשות איסור חמור כשיגיע לידי פקוח 

נפש מלעשות איסור קל בשעה שיכול להיות שאין כאן פקוח נפש. משום הכי כאשר 
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נסתפק אהרן אם כבר החל הנגף. שהרי לא דבר בשם ה'. ואולי ברחמי שמים נשמעה 

פנים אלא בבואו למקום הקהל וראה והנה החל הנגף תפלתם לגמרי. ע"כ לא הקטיר ב

 בעם כמו ששמע. אז ויתן את הקטרת על האש. 

 

מזה יש ללמוד ביו"ט שחל בע"ש. ובשבת יהי ענין סכנת נפשות ונצרך  דבר:הרחב ) 

הסכנה בשבת יותר  תהיהלעשות מלאכה ביו"ט או בשבת משום פקוח נפש. אם ברור ש

דקיל משבת. ואם אין הדבר ברור יותר טוב להשהות  טוב להקדים המלאכה ביום טוב

 וכשתבוא הסכנה אז יחללו שבת קודש מפני פקוח נפש(.

בכל מקום דכתיב נתינת קרת כתיב בלשון שימה כמו בנדב ואביהוא  ויתן את הקטרת.

י,א(. ולעיל ט"ז ז' ושימו עליהן קטרת ושם י"ח וישימו עליהם קטרת. ) וישמו עליה קטרת

בדבר משה ושים קטרת. ובמעשה כתיב ויתן. וכן לעיל ט"ז י"ז ונתתם עליהם  וכאן כתיב

טז,יג( ונתן את הקטרת על האש וגו'. ולאו דבר ריק הוא. ) קטרת. וכן בפרשת אחרי

פרק ד( ) ונראה דמשמעות שימה הוא נתינה בסדר יפה ושום לב. כמו משמעות ושמו בדיו

ארנו בספר שמות מ'. הרבה לשון וישם שביארנו בשהוא תיקון על מתכונתם. וכן בי

שמשמעו בשום לב וישוב הדעת. והנה בכל נתינת הקטרת על הכהן להיות נזהר ליתן 

מרחוק ולהתקרב לפני כדי שלא תכוה ידו. וכדתנן בתמיד פ"ו,מ"ג ומלמדים אותו הוי זהיר 

ז שלא תתחיל מפניך שלא תכוה. משום הכי כתיב בכל מקום שימה. אבל לעיל ט"ז י"

שצווי משה היה ליתן את הקטרת בלי אש משום הכי כתיב ונתתם. וכאן בדבר משה ליתן 

את הקטרת תיכף ומיד בהסיר הגחלים מעל המזבח. וגם הזהיר ליתן מן הצד כמו 

בזהירות. מה שאין כן אהרן לא נתן את הקטרת עד  –שכתבתי. משום הכי כתיב ושים 

עלה ולא הוצרך להזהר. משום הכי כתיב ויתן בואו לתוך הקהל והיו הגחלים עמומים מלמ

 וכן ביוה"כ שמשהה בהילוך מן המזבח החיצון עד מקום הארון משום הכי כתיב ונתן.

 

והיינו דפליגי ביומא דנ"ב ב' תני חדא צוברה פנימה שהוא חוצה לו ותני  דבר:הרחב ) 

ר אביי מסתברא פירוש ואין מעבירין על המצוות( ואמ) מדא צוברה חוצה שהוא פנימה לו

כמאן דאמר פנימה שהוא חוצה לו דתנן מלמדין אותו הוי זהיר כו' ולכאורה תמוה במאי 

הכרח להזהר. שהיו  היהפליגי ביוה"כ יותר מבכל יום. אלא כמו שכתבתי שבכל יום 

הגחלים לוחשות על המזבח הפנימי. מה שאין כן ביוה"כ. והעלה אביי שמכל מקום 

 הכי(.  מסתבר שיותר טוב לעשות
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 פרק יז, יג 

ים ּוֵבין ַהַחיִּים וֵַתָעַצר ַהַמֵגָפה-וַַיֲעמֹד ֵבין יג  : ַהֵמתִּ

פירוש רבינו בחיי שעמד גם בין המתים שהיו חיים  ויעמוד בין המתים ובין החיים.

ביניהם. גם עמד בין החיים שהיו מתים ביניהם ומשום הכי כתיב שתי פעמים בין. ולא 

 ם להחיים.כתיב בין המתי

לשעה זו שכך היא סגולת הקטרת שאין מלאך המות יכול לעשות אז אבל  ותעצר המגפה.

עדיין לא היו בטוחים שלא ישוב המלאך אחר כך למלאכתו עד ששב אהרן אל משה 

 והתפללו כמו שכתבתי להלן. 

 

 פרק יז, יד 

ף ּושְ  יד לֶּ ים ַבַמֵגָפה ַאְרָבָעה ָעָשר אֶּ ים ַעלוַיְִּהיּו ַהֵמתִּ ְלַבד ַהֵמתִּ  : קַֹרח-ְּדַבר-ַבע ֵמאֹות מִּ

 למדנו שגם הר"ן איש מתו במגפה וכמו שכתבתי לעיל מלבד המתים על דבר קרח.

טז,לה( שיצא אש מאת ה' ולא אש הקטרת אכלתם. ונקרא גם זה נגף ולא יהיה בבני )

 אל הקודש.  בני ישראלישראל נגף בגשת 

 

 פרק יז, טו 

לוַָיָשב ַא טו ל-ֲהרֹן אֶּ ה אֶּ ל מֹוֵעד וְַהַמֵגָפה נֱֶּעָצָרה-משֶּ ַתח אֹהֶּ  : פֶּ

לשוב ולהתפלל שלא ישוב המשחית בעם. אז הועילה תפלתם והמגפה  וישב אהרן וגו'

 נעצרה. לגמרי. 

 

 פרק יז, יז 

ל יז ה ְלֵבית ָאב ֵמֵאת ָכל-ַּדֵבר אֶּ ה ַמטֶּ ָתם ַמטֶּ ם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְנשִּ -ְבֵני יְִּשָרֵאל וְַקח ֵמאִּ יֵאהֶּ

ת יש אֶּ ְכתֹב ַעל-ְשֵנים ָעָשר ַמטֹות אִּ  : ַמֵטהּו-ְשמֹו תִּ

 הדבור כאשר הוא. דבר אל בני ישראל.

ויתנו אליך מיבעי. וכמו דכתיב במעשה ויתנו אליו וגו' אלא משמעות קח בעל  וקח מאתם.

שמו' כח,ה(. וכמו ) כורחם כדאיתא בב"ב דף ח' ב' על הפסוק והם יקחו את הזהב

שכתבתי ריש פרשת תרומה. ובאשר לא נצרך מטות אלא לקטני אמנה בדבר משה בשם 

ה'. ואם כן היו נראים נותני המטות המה הנשיאים כאלו המה אינם מאמינים ח"ו. ובאמת 

לא עלה מחשבה זרה זו בלבבם. ולא היו מרוצים ליתן. ע"כ היה הצווי שיקח בעל כורחם. 

נצרך המטות בשבילם הלא נצרך בשביל אחרים באותו הדור ולדורות  דאף על פי שלא

 כמו שיבואר. ועיין להלן כ"א.
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לא מכלל השבט ויהא כתוב ראובן שמעון. ועל של לוי יהיה כתוב  מאת בכל נשיאיהם וגו'.

לוי. אלא שם הנשיאים יהיה כתוב על המטות. ויהי בזה אות גם על הכהונה גם על לויה 

כ"ג בשקדים ופרחים. ואף על פי דבאמת לא נצרכו לאות שוב  פסוקות בכמו שיבואר הא

על הכהונה שהרי משום הכי נעשה מהמחתות צפוי למזבח החיצון זכרון לבני ישראל וגו' 

מכל מקום היה גם במטה אות על הכהונה יחד עם אות הלויה. ללמד דכמו אות הכהונה 

'. כך אות הלויה הוא לדורות עולם. ומשום הוא לדורות כלשון הכתוב זכרון לבני ישראל וגו

 הסמוך.  פסוקהכי נכתב שם אהרן ושם הנשיאים על המטות. ועיין עוד ב

משמע חוץ ממטה אהרן. שהרי כתיב מאת כל נשיאיהם הרי שבט  שנים עשר מטות.

אפרים ושבט מנשה שני נשיאים. ואף על פי דלעולם לא נמנו אלא י"ב שבטים. ובמקום 

וי אל נמנה יוסף אלא לאחד כמו שכתב הרמב"ן בפרשת ברכה ובכמה שנמנה שבט ל

מקומות. מכל מקום כאן לא שייך זה הכלל. שהרי אם היה נבחר שבט אחר מי שהוא. היה 

אותו השבט יצא ממנין השבטים. ושבט אפרים ומנשה היו משלימים מנין י"ב. ואם היה 

ל י"ב. ולזה באו המטות להורות נבחר שבט אפרים לחוד היה הוא יוצא ומנשה ולוי בכל

איזה שבט מי"ג שבטים הוא נבחר ולא יהיה נמנה בכלל שבטי ישראל. ולא כמו שכתב 

 הרמב"ן ז"ל כאן. 

 

 פרק יז, יח 

ְכתֹב ַעל יח ָחד ְלרֹאש ֵבית ֲאבֹוָתם-וְֵאת ֵשם ַאֲהרֹן תִּ ה אֶּ י ַמטֶּ  : ַמֵטה ֵלוִּי כִּ

הרן ושם הנשיאים. ולא שמות השבטים. משום הוא טעם על שם א כי מטה אחד וגו'.

דאותות הכהונה והלויה על מטה אחד יבואו ולא על שני מטות ויהי על זה המטה אות 

שקדים ועל זה אות פרחים אלא על מטה אחד ויהיו השקדים והפרחים יחדיו ע"כ יהיה 

יה נכתב שם אהרן על מטה לוי וממילא כן שמות כל הנשיאים על מטה אבותם. דאם ה

נבחר שבט אחר ג"כ היה כהונה ולויה מאותו השבט היינו זרע אותו נשיא יהיו כהנים וכל 

 השבט יהיו תחת הלוים. 

 

 פרק יז, יט 

ָּוֵעד ָלכֶּם ָשָמה יט ר אִּ ְפֵני ָהֵעדּות ֲאשֶּ ל מֹוֵעד לִּ ַנְחָתם ְבאֹהֶּ  : וְהִּ

ז,פט(. א' ) נשאפרשת סוף  שהיו שני אופני יעוד כמו שכתבתי  לפני העדות אשר וגו'.

יעוד דבור שהוא לדורות וזה הדבור יצא מעל העדות. ב' דבור שהיה לשעה והיה יוצא 

מכלל הארון. וצוה ה' שהמטות יהיו מונחים לפני העדות אשר אועד וגו' כדי שידעו שזה 

האות בא לשעה ולדורות, וגם יבינו שאינו בא מצד המקרה ע"פ בקשת משה או סיבה 
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רי היא ככל משפטי התורה שקדמה לבריאת שמים וארץ ולא ישתנה אחרת, אלא ה

 לעולם. 

 

 פרק יז, כ 

ְבַחר כ ר אֶּ יש ֲאשֶּ ת-וְָהיָה ָהאִּ י ֵמָעַלי אֶּ כֹתִּ ר -בֹו ַמֵטהּו יְִּפָרח וֲַהשִּ ְתֻלנֹות ְבֵני יְִּשָרֵאל ֲאשֶּ

ינִּם ֲעֵליכֶּם  : ֵהם ַמלִּ

ירוש מעלי שמתרעמים עלי. שהרי מלינים אין הפ והשכותי מעלי וגו' מלינים עליכם.

עליכם כתיב. ועוד מה זו תועלת מן המטות שלא יתרעמו על הקב"ה בשביל זה. אלא 

הפירוש מעלי מה מוטל עלי להסיר התלונה שעליכם באיזה עונש וכדומה, ובזה האות 

 תשקט התלונה ממני. וכיוצא בזה ביארנו בספר שמות ט"ז ז' ולהלן כ"ה. 

וד שבמה שצוה להניח לפני העדות. הוא לעד ואות אמת שבחירת אותו שבט ויש לפרש ע

אינו בא במקראה משום שהבכורים טעו בעגל. אלא מעיקר הבריאה היה ראוי להיות כן. 

אלא שלא יצא לאור עד שנתגלגל כמה וכמה סבות. והרי זה כמו סגולת ישראל שעלתה 

ם עד לאחר כמה דורות כך הוא במחשבה בראש הבריאה ומכל מקום לא יצא לאור עול

בחירת הלוים מתוך ישראל. ובזה השך תלונותיהם על ה', שכסבורים הרבה אנשים 

שעפ"י בקשת משה ואהרן נעשה כן, ואם כן היה מקום להתלונן גם על משה ואהרן, וגם 

על הקב"ה ששמע לבקשת אוהביו נגד כבוד ישראל. עתה ידעו שכך עלה במחשבה בעת 

 רץ. אלא שלא הגיע שעה עד כה. בריאת שמים וא

 

 פרק יז, כא 

ל כא ה אֶּ יא -ְבֵני יְִּשָרֵאל וַיְִּתנּו ֵאָליו ָכל-וַיְַדֵבר משֶּ ה ְלָנשִּ ָחד ַמטֶּ יא אֶּ ה ְלָנשִּ ם ַמטֶּ יֵאיהֶּ ְנשִּ

ָחד ְלֵבית ֲאבָֹתם ְשֵנים ָעָשר ַמטֹות ּוַמֵטה ַאֲהרֹן ְבתֹוְך ַמטֹוָתם  :אֶּ

אחר שאמר משה בשם ה' כי כך הצווי ליקח  ' ומטה אהרן בתוך מטתם.ויתנו אליו וגו

כורחם אפילו יסרבו, משום שהמה הנשיאים מאמינים במשה ותורתו. שוב לא סירבו  בעל

ונתצו ברצון. אך כדי להראות שאין בלבבם שום ספק שהשבט לוי הוא הנבחר, ע"כ נתנו 

ברור שהוא הנבחר לכהן, וכמו מטה אהרן משלהם בתוך מטותם להראות בזה כי הדבר 

שחובה על הציבור להספיק כל צרכי הכהונה ולויה כמו הבגדים וכלי שיר הכל באו מקופת 

הצבור, כך המטה שלו מוטל עליהם. ולא נצרך עיקר המטות אלא משום אחרים או לדור 

 שאחריהם. 
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 פרק יז, כב 

ת כב ה אֶּ ל הָ -וַַיַנח משֶּ ְפֵני ה' ְבאֹהֶּ  : ֵעֻדתַהַמטֹת לִּ

 ללמד שנתן והניח לפני העדות כמו שנצטוה.  באהל העדות.

 

 פרק יז, כג 

ל כג ה אֶּ ָמֳחָרת וַָיבֹא משֶּ י מִּ ֵנה ָפַרח ַמֵטה-וַיְהִּ ל ָהֵעדּות וְהִּ ַרח -אֹהֶּ ַאֲהרֹן ְלֵבית ֵלוִּי וַיֵֹצא פֶּ

ים יץ וַיְִּגמֹל ְשֵקדִּ  : וַָיֵצץ צִּ

 ת קצה העלים מן המטה.החל לפרוח היינו הוצא והנה פרח.

המה הפרחים שמהם נעשה  ויצץ ציץ.העלים נתפשטו ויצאו לחוץ. ומזה הגיע  ויצא פרח.

 לבסוף פרי השקדים.

לומר שכל זה היה במשך הליל קודם שראו אי אפשר הן הפרי בשלימות. ו ויגמול שקדים.

שבשעה  ישראל. דא"כ כלל זה מיותר. וראוי לכתוב והנה גמל שקדים. והרשב"ם כתב

שהוציא משה לא היה אלא פרח. ולעיני העם הציץ וגמל שקדים. אבל אם כן להיפך מיבעי 

לכתוב ויוצא משה וכגו' אל כל בני ישראל והנה הציץ ציץ וגמל שקדים. ותו, הרי מפורש 

ביומא דף נ"ב ב' מקלו של אהרן שקדיה ופרחיה. הרי שהיו הפרחים לדורות. אלא, כך 

יומא שם(. ובאו לאות ) ם ציץ גם שקדים וכך כתב בתוס' ישניםהיה נמצא על המטה ג

שקדים גמורים על הכהונה שהמערער עונשו ממהר לבא כמו מעשה דעוזיהו וכפרש"י. 

ועל לויה לא מצינו שישראל נענש מיתה על עבודת הלויה. אלא ודאי איזה עונש יגיע ובזה 

גם על הכהונה גם על לויה  נמשל לפרחים הבא לידי גמר הפרי. נמצא היה המטה אות

 ומטעם המבואר לעיל. 

והנה העיד הכתוב דמתחלה פרח עלים קטנים, ואח"כ נתפשטו וגם הציץ ואח"כ גמל 

שקדים. ולא היה הנס שיהיו פתאם עליו גדולים. וכן יצאו פתאם שקדים גמורים, והלא 

רער אחר בדרך נס לא יפלא כל דבר. אלא בא ללמד לישראל דרך העונש. שלא כל המע

הכהונה תיכף יגיע עונשו במיתה. אלא יענש באיזה עונש גלוי ואם לא ישוב אזי יגמל 

עונשו. והרי עוזיהו לא נענש במיתה אלא הצרעת זרחה במצחו והרי זה כמו הפרח וציץ. 

וכיון שנבהל עוזיהו ויצא ושוב לא ערער עוד לא נענש יותר. ואדרבה הנהיג המלוכה גם 

חפשית. ובזה הערך הוא המערער אחר לויה מתחלה עונשו מועט כעין בהיותו יושב בית ה

 יציאת עלים. ואח"כ אם לא ישוב יתרחב עונשו יותר עד שיגיעו לכעין ויצץ ציץ. 
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 פרק יז, כד 

ת כד ה אֶּ ל-ָכל-וַיֵֹצא משֶּ ְפֵני ה' אֶּ לִּ יש ַמטֵ -ָכל-ַהַמטֹת מִּ  : הּוְבֵני יְִּשָרֵאל וַיְִּראּו וַיְִּקחּו אִּ

פסוקים, יז,וכא( ) דהנשיאים עצמם האמינו גם לפני זה כמו שכתבתי אל כל בני ישראל.

 אלא בשביל כל ישראל. אולי יש עוד ספק בלב מי מהם. 

 

 פרק יז, כה 

ל כה ר ה' אֶּ ת-וַיֹאמֶּ ה ָהֵשב אֶּ ְבֵני-משֶּ ת ְלאֹות לִּ רֶּ ְשמֶּ ְפֵני ָהֵעדּות ְלמִּ י -ַמֵטה ַאֲהרֹן לִּ רִּ מֶּ

  :ְתלּונָֹתם ֵמָעַלי וְֹלא יָֻמתּוּוְתַכל 

כ( שאין הפירוש שילונו עלי. דא"כ מה מועיל פסוק ) כבר ביארנו ותכל תלונתם מעלי.

האות. אלא התלונה הוא על משה וכדומה בכל דור. אך על ה' המשגיח להסיר התלונה 

 מעבדיו ע"י עונש מיתה. ואמר ה' דבזה תכלה תלונותם ולא ימותו עוד. 

תלונתם בדגש ללמדנו שהתלונה על משה היא תלונה גם על ה' וכדאיתא במס' וכתיב 

קי,א( שהמהרהר אחר רבו כו' או כפירוש השני לעיל כ' דמשמעו שתי תלונות ) סנהדרין

 ממש גם על ה' גם על משה. 

 

 פרק יז, כו 

ָּוה ה' אֹתֹו ֵכן ָעָשה כו ר צִּ ה ַכֲאשֶּ  : וַַיַעש משֶּ

פירוש הכתוב דמשה לא עשה כדי שלא יתלוננו עוד עליו. אלא משום  כאשר צוה ה' וגו'.

שהקב"ה צוה כן עשה. וגם בא ללמד שכאן הניח משה בעצמו. ולא כמו בצנצנת המן 

שצוה לאהרן. אבל כאן בא בקבלה שהוא בעצמו יניח. והיינו דכתיב כאשר צוה ה' אותו. 

 ועיין ס' בראשית ו' כ"ב. 

 

 פרק יז, כז 

לוַיֹאמְ  כז ה ֵלאמֹר ֵהן ָגוְַענּו ָאַבְדנּו ֻכָלנּו ָאָבְדנּו-רּו ְבֵני יְִּשָרֵאל אֶּ  : משֶּ

תרגום יונתן הא מינן אשתציאו בשלהובית אישתא ומנן אתבליעו בארעא ואבדו.  הן גוענו.

הנראה שמפרש גוענו כעין דכתיב במבול כל אשר בארץ יגוע. דמשמעו שנשתנה צורת 

ך כאן נשתנה צורת הבשר לאפר. ובתרגום אונקלוס איתא קטלת הבשר ונהיה למים וכ

חרבא אינו מובן כלל. ואולי טעות הדפוס וצ"ל אשתא וראיתי בפענח רזי שתרגום אונקלוס 

 ג' ולא גוענו. פסוקחרבו של מקום קאמר והוא האש. ועיין להלן כ' 

 בליעת קרח דתן ואבירם שנאבדו מתוך הקהל. אבדנו.

 ת י"ד אלף איש. מגפ כולנו אבדנו.
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 פרק יז, כח 

ל כח ְגֹועַ -כֹל ַהָקֵרב ַהָקֵרב אֶּ ם ַתְמנּו לִּ ְשַכן ה' יָמּות ַהאִּ  : מִּ

יש מפסיק בין הקרב הקרב. ללמדנו דאין שתי התיבות הללו  כל הקרב הקרב וגו'.

במשמעות אחד. דהקרב הראשון משמעו שהוא רוצה קרבת אלהים בדבקות ואהבה. 

משמעו שמתקרב אל היכל ה' כדי להשיג קרבת אלהים. וזו צעקתם. כי מי והקרב אל ה'. 

הלא אין מעצור לפני לפרוץ גדרו ולעלות רוח הקודש שיעלה על רצונו להשיג דבקות ו

להיכל ה'. כי עזה כמות אהבת ה'. וא"כ עלולים המה למות. וכיוצא בזה נתבאר הוראת 

נו לגוע. הרי כל איש ישראל לא נפלא י"ג מ"ה. ואמרו עוד האם תמ בספר ויקראהפסוק 

ממנו להשיג באיזה שעה רצון ותשובה לאהבת ה'. וכמו שהעיד משה רבינו בספר דברים 

ד' ד' וכ"ד ע"ש שהיה אותו הדור כולם יודעים מזה העונג הנפלא וא"כ אין איש ממנו בטוח 

רואי לומר האם פירשו המפרשים כולנו הולכים לגוע. וא"כ היה  תמנו לגועבחייו. ופירוש 

תמנו לאבידה. אלא נראה דהאי לגוע משמעו כלשון ויגוע וימת. דפירושו שגועו כחותיו 

מרוב שנים והיא מיתה טבעית. וזה דבריהם האם תמנו כלינו לגוע היינו למות בעתו. והכל 

נמות באבידה ובמיתה חטופה? עיין ספר בראשית במבול שני משמעות בלשון גויעה. 

ום לפי הענין. והנה על כל זה היתה התשובה שאהרן ובניו נזהרו שלא ומתפרש בכל מק

 יניחו לזר ליכנס ולפרוץ הגדר וכאשר יבואר.

 

 פרק יח

 פרק יח, א 

ל א ר ה' אֶּ ת-ַאֲהרֹן ַאָתה ּוָבנֶּיָך ּוֵבית-וַיֹאמֶּ ְשאּו אֶּ ָתְך תִּ יָך אִּ ְקָּדש וְַאָתה ּוָבנֶּיָך -ָאבִּ ֲעֹון ַהמִּ

ְשא ָתְך תִּ תאִּ   :ֲעֹון ְכֻהַנְתכֶּם-ּו אֶּ

כפרש"י הם בני קהת נושאי המקדש המה ישאו עון המתקרב אל ה' ע"י  ובית אביך.

 שעולה למקום שאסור לו.

 המתקרב אל ה' ע"י עבודה.  ואתה וגו' תשאו את עון כהונתכם.
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 פרק יח, ב 

ת ב ָתְך וְ -וְַגם אֶּ יָך ַהְקֵרב אִּ ט ָאבִּ יָך ַמֵטה ֵלוִּי ֵשבֶּ ָתְך ַאחֶּ יָך וִּיָשֲרתּוָך וְַאָתה ּוָבנֶּיָך אִּ יִָּלוּו ָעלֶּ

ל ָהֵעֻדת ְפֵני אֹהֶּ  : לִּ

מיותר. ללמד שאין לוים מזרע אהרן. היינו אפילו נשא גרושה וכדומה ונתחלל  שבט אביך.

מכהונה. וסלקא דעתך שיהא בכלל לוים מיהת. ע"כ אמר הכתוב דוקא שבט אביך ולא 

 ח' וי"ח א'. פסוקרים י' היוצא ממך. ועיין ספר דב

יהיו טפלים אליך במה שאתה מחויב. ומפרש הכתוב באיזה חיוב  וילוו עליך וישרתוך.

היינו שומרים  ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות.מדבר שיהיו טפלים אליך דוקא. 

 כו,ב(. בזה הלוים טפלים ושומרים מבחוץ וכן הוא בספרי. ) כדתנן במס' תמיד

ג,לח( והחונים לפני אהל מועד ) לעיל פסוקלפני אהל מועד. וכלשון ה וראוי היה לכתוב

מזרחה משה ואהרן ובניו שומרים משמרת המקדש. אלא משום דכאן מיירי גם לדורות. 

והיו עתים שלא היה הארון בבית ה' כגון משחרב שילה והיה הארון עומד בית אבינדב 

דשו לשמור את אורן ברית ה'. משום ז,א( ואת אלעזר בנו ק) אשר בגבעה. וכתיב בשמו"א

 הכי כתיב אהל העדות היינו שבו מונחים העדות. 

 

 פרק יח, ג 

ת ָכל ג רֶּ ְשמֶּ ְשַמְרְתָך ּומִּ ל-וְָשְמרּו מִּ ל ַאְך אֶּ ל-ָהאֹהֶּ ש וְאֶּ ְזֵבַח ֹלא יְִּקָרבּו וְֹלא-ְכֵלי ַהקֹדֶּ -ַהמִּ

ם-ֵהם ַגם-יָֻמתּו ַגם  : ַאתֶּ

עוד יש ג' שמירות בבהמ"ק. א' שמירת צרכי הקרבנות שיהיה הכל  ושמרו משמרתך וגו'.

היו גזברים ואמרכלים. ב' שמירת כלי המקדש והמקדש עצמו אם על זה מוכן במועדו. ו

 פסוקבה פסול. על כל זה כתיב ג' פסוקים. וזה ה יהיהנתקלקל. ג' שמירת העבודה שלא 

ג' ז' ושמרו את משמרתי וגו'  מדבר בשמירת צרכי הקרבנות וכהא דכתיב בפרשת במדבר

אך אל וכביאורנו שם וכתיב שם לפני אהל מועד. שכל הכנות המה מבחוץ כך כתיב כאן 

היינו שלא יקדשו בכלי ולא יעלו על המזבח. ואף על פי  כלי הקדש ואל המזבח וגו'.

שסכין הוא כלי שרת ומקדש דוקא שחיטה הוא שכשר אפילו זר אבל לא שאר קידוש כלי 

והיינו דדייק הכתוב אל כלי הקודש ולא בכלי הקודש. ללמדנו דמיירי דוקא לשים אל  שרת.

הכלי. והנה לא כתיב כאן וילוו עליך אלא עיקר שמירה זו מסורה ללוים ואין מצוה בכהנים 

 כלל. 

 

 פרק יח, ד 
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ת ד יָך וְָשְמרּו אֶּ ל -וְנְִּלוּו ָעלֶּ ל מֹוֵעד ְלכֹל ֲעבַֹדת ָהאֹהֶּ ת אֹהֶּ רֶּ ְשמֶּ  : יְִּקַרב ֲאֵליכֶּם-וְָזר ֹלאמִּ

מיירי בשמירת כלי המקדש והמקדש עצמו והיינו דכתיב בפרשת במדבר  ונלוו עליך וגו'.

ושמרו את כל כלי אהל מועד וגו'. ובזו השמירה אם השמירה נדרשת בפנים. אזי מצוה 

 קה,א(. ואם אין כהנים) קודם בכהנים כמו להוציא הטומאה כדאיתא שלהי מס' עירובין

מצוה בלוים. ועיין מה שכתבתי בספר ויקרא כ"א כ"ג. ומשום הכי כתיב כאן ונלוו עליך 

 המה טפלים לך.

 מה שנדרש לתקן כלי האהל. ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבודת האהל.

אם אפשר בלוים אסור בישראלים מה שאין כן בשעה שהכהנים  וזר לא יקרב אליכם.

 מושיטים להם מבחוץ כמו שהיה בימי חזקיהו, בדהי"במתקנים בפנים. הלוים משרתים ו

 כט,טז(. וכל זה בכלל ונלוו עליך. )

 

 פרק יח, ה 

ְזֵבַח וְֹלא ה ת ַהמִּ רֶּ ְשמֶּ ש וְֵאת מִּ ת ַהקֹדֶּ רֶּ ְשמֶּ ם ֵאת מִּ צֶּף ַעל-ּוְשַמְרתֶּ ְבֵני -יְִּהיֶּה עֹוד קֶּ

 : יְִּשָרֵאל

מה. ואינו נמסר ללוים כלל רק מדבר בשמירת העבודה עצ פסוקזה ה ושמרתם וגו'.

לכהנים. והנה יש שני פסולי עבודה. פסול טומאה וזה הפסול המזבח מרצה כידוע לפי 

הלכותיו. וא"כ לא מיקרי משמרת המזבח אלא משמרת הקדש. אבל שאר פסולי המזבח 

שאין נרצה מקרי משמרת המזבח שהרי גנאי למזבח להעלות עליו דבר חול שאינו 

 מרוצה.

כאשר יהיה הקרבנות משומר בקדושה כראוי. אז לא יהיה קצף  יה עוד קצף וגו'.ולא יה

וגו'. דטומאת מקדש וקודשיו מעכבים הרצון והכפרה מכל הקרבנות ומשום הכי הרבה 

ו,ב( דראוי היה להקריב ) הכתוב כפרות על טומאת מקדש וקודשיו. ואיתא בזבחים פרק א'

בשעירי צבור. והוא משום עון טומאת מקדש  בכל שעה, אלא שחיסך הכתוב. ושם מיירי

וקודשיו דבהעדר שמירה מטומאת מקדש וקודשיו אין כפרת כל קרבן מרצה ומועיל. וכענין 

דכתיב מכל משמר ההכרח לנצור קדושת המקדש וקדשיו כי מזה תוצאות כל תועלת 

 קרבן. 
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 פרק יח, ו 

ת ו י אֶּ ֵנה ָלַקְחתִּ תֹוְך ְבֵני יְִּשָרֵאל ָלכֶּם ַמָתָנה ְנֻתנִּים לה' ַלֲעבֹד  ֲאֵחיכֶּם ַהְלוִּיִּם-וֲַאנִּי הִּ מִּ

ת ל מֹוֵעד-אֶּ  : ֲעבַֹדת אֹהֶּ

אחר שהזהיר הכתוב את הכהנים לקרב את הלוים. היה עולה על הדעת  ואני הנה וגו'.

שהלוים אינם מחויבים בכך, ורק אם ירצו יקרבו אותם. חזר ופירש הכתוב שכמו כן לקחתי 

 ם לעזור לכם.אותם וחייבתי

באשר המה נותנים מעשר חלף עבודתם ומחויבים עבור זה לציית  מתוך בני ישראל.

 ג,ט( ועיין בבאורינו שם. ) להם ולשמור עבודתם. וכמו שכתבתי בפרשת במדבר

 

 פרק יח, ז 

ת ז ְשְמרּו אֶּ ְתָך תִּ ְזֵבַח ּוְלמִּ -ְכֻהַנְתכֶּם ְלָכל-וְַאָתה ּוָבנֶּיָך אִּ ם ְּדַבר ַהמִּ ֵבית ַלָפרֹכֶּת וֲַעַבְדתֶּ

ת ֵתן אֶּ  : ְכֻהַנְתכֶּם וְַהָזר ַהָקֵרב יּוָמת-ֲעבַֹדת ַמָתָנה אֶּ

שתהיו מצוים בתמיד בבהמ"ק. בין שיהיה איזה דבר המזבח או  תשמרו את כהנתכם.

איזה דבר מבית לפרכת. חובה על הכהנים להיות מוכנים, וכדאיתא במס' ר"ה דף כ"ח ב' 

 י דלא יהיב כו'.התם לא סג

לא די במה שתשמרו שיהא נעשה ע"י מי מכם. אלא אתם בעצמכם תעבדו, אם  ועבדתם.

יביא א' קרבן לכהן להקריב, לא ימסור לאחר להקל עבודתו ממנו, אלא יעבוד בעצמו. ואף 

על פי דנעשה לזה בתי אבות, מכל מקום יש אופנים שנמסר ליחיד מהם. והוא מחויב 

 לעבוד בעצמו.

כא( ולבני לוי הנה פסוק ) לפי הפשט, באשר עבודת הלוים כתיב להלן דת מתנה וגו'.עבו

נתתי וגו' חלף עבודתם. היינו שאם לא היה עסק הלוים לא היה צריך להפריש מעשר כלל 

שהרי הוא חולין. אלא חלף עבודתם. וא"כ המה מושכרים מכלל ישראל. מה שאין כן 

יה ניתן הכל לגבוה. והיה הולך לידם או נשרף. והרי מתנות כהונה אפילו לא היו כהנים ה

אפילו פדיון הבן שהוא חול כתיב עוד בפרשת בא תפדה והרי עוד לא נתפרש ענין כהונה. 

מכל שכן שארי מתנות המקודשים מתחלה לה' והכתוב נתנן לכהן. א"כ אינם משוכרים 

מעלה מכל עבודה מישראל. ורק עבודת מתנה היא מהקב"ה. וזה ראיה שעבודתם היא ל

שנעשית בשכר. אלא עבודת המעלה והכבוד. וא"כ לא מדרך המוסר לצוות לאחר לעשות. 

 דנראה בזה שהוא למשא עליו ובזיון עבודה היא.

היא עבודה גבוהה עד אשר זר הקרב  כל כךהוא ג"כ בחינה לזה שהרי  והזר הקרב יומת.

ם לא מצינו שישראל חייב על יומת. הרי דעבודת מעלה היא. מה שאין כן עבודת הלוי

עבודת משוער או משורר. ולא מצינו שישראל מוזהר במיתה על עבודת הלוים. ורק 
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 הכהנים או הלוים שהחליפו עבודתם במיתה בידי שמים כדתניא בספרי ובמס' ערכין

יא,ב(. ואין ראיה מזה על ישראל וכבר מצינו כמה דברים במקדש וקודשיו שהכהנים )

 שראל כמו שכתבתי ריש פ' אחרי. מוזהרים ולא י

 

 פרק יח, ח 

ל ח ת-וַיְַדֵבר ה' אֶּ י ְלָך אֶּ ֵנה ָנַתתִּ ת ְתרּומָֹתי ְלָכל-ַאֲהרֹן וֲַאנִּי הִּ רֶּ ְשמֶּ יְִּשָרֵאל -ָקְדֵשי ְבֵני-מִּ

ים ְלָמְשָחה ּוְלָבנֶּיָך ְלָחק  : עֹוָלם-ְלָך ְנַתתִּ

עולין לגבוה. ועתה הזהירו על עד כה נזהר בשמירת קדשי ה' ש את משמרת תרומותי.

הקדשים שניתנין לאכילה. ובזה כתיב ואני הנה נתתי לך. פירוש רק לך ואין ללוים 

 להצטרף לכהנים לסייע בשמירתן.

לגדולה. והיינו לאהרן עצמו היה למשחה. היינו לכבוד. אבל לזרע  לך נתתים למשחה.

שפירשנו בפרשת אמור כ"ד  וחק משמעו פרנסה וכמו ולבניך לחק עולם.אהרן לדורות. 

ט' לחק עולם. ובאשר אין הכבוד לומר לאהרן בעצמו שניתן אכילת קדשי קדשים בשביל 

פרנסתו משום הכי אמר הקב"ה למשחה שהוא לכבודו לאכול משלחן גבוה. אבל בקדשים 

קלים שנאכל גם לאשתו כתיב פרשת שמיני י' י"ד כי חקך וחק בניך ניתנו מזבחי שלמי בני 

 פס' יא( גבי תרומה כתיב חקך וגו'. ) ל. וכן להלןישרא

 

 פרק יח, ט 

ן ט ים מִּ ש ַהֳקָדשִּ קֹדֶּ ְנָחָתם ּוְלָכל-ָקְרָבָנם ְלָכל-ָהֵאש ָכל-זֶּה יְִּהיֶּה ְלָך מִּ -ַחָטאָתם ּוְלָכל-מִּ

ים ְלָך הּוא ּוְלָבנֶּיָך ש ָקָדשִּ י קֹדֶּ יבּו לִּ ר יָשִּ   :ֲאָשָמם ֲאשֶּ

אחר הקטרה. ואם כן קאי גם על הפסוק שלאחריו דמיירי בקדשים פרש"י ל מן האש.

קלים וכדאיתא. בפסחים דף נ"ט ב' יכול יהיו כהנים רשאין בחזה ושוק קודם הקטרת 

אימורין כו'. אבל בקידושין דף נ"ב ב' משמע דרק בקדשי קדשים מיירי ובזה דרשי מן 

 האש כאש ע"ש.

שהוא קדשי  פסוקאלא במפורש בזה הוכן הוא באמת לפי הפשט לא כתיב מן האש 

קדשים. אלא נראה משמעו דקדשי קדשים מתחלה כולה היה ראוי לעלות לגבוה או 

לישרף חוץ למחנה או בשפך הדשן ולא לאכילת בעלים. והמקום נתן מן האש לכהנים. מה 

שאין כן חזה ושוק של קדשים קלים החזה באמת גם כן היה ראוי ליקרב ע"ג המזבח 

ב. אבל שוק להיפך היה ראוי לאכילת בעלים בכלל כל הבשר אלא שנתנן בכלל החל

י,יד( יע"ש ובפרשת צו ז' ל' ול"ב. ) המקום מחלק בעלים לכהן, וכמו שכתבתי בפרש שמיני

 משום הכי בקשי קדשים כתיב מן האש. ולא כן בקדשים קלים.
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ם דף מ"ה הכל נדרש בספרי ובזבחי כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם וכל אשמם.

ובבאור הספרי נתבאר בעזרו ית"ש. אכן לפי הפשט משמעות רבוי לכל. המנחה בשלמות 

והחטאת בשלמות והאשם בשלמות ולא כל מיני המנחות וכל החטאות וכל האשמות. דאם 

 כן לכל מנחותיהם מיבעי. והדרשה תדרש. אבל הפשט הוא כמו שכתבתי. 

המנחה לאהרן ולבניו. והיה במשמע רק ו,ט( דהנותרת מן ) ובאשר מפורש בפרשת צו

 לכל מנחתםמותר הסלת ולא מותר השמן אם ניתותר בפני עצמו. ע"כ נתפרש כאן 

 בשלימות. 

קג,ב( מנלן דעור ) ובחטאת ואשם לא נתבאר עדיין העור למי וכבר שקלי וטרי בזבחים

ואם  אפילו העור. לכל חטאתם וכל אשמםקדשי קדשים לכהנים. ובא הכתוב לפרש כאן 

הוא כלל, והמקרא מפרש הפרטים והכי דייק לשון המקרא לכל  כל קרבנםכן משמעות 

באשר דהעור שלא הובא  אשר ישיבו לי קדש קדשים וגו'.מנחתם. ופירוש הכתוב עוד 

מתחלה לגבוה שהרי אפילו עור העולה אינו עולה למזבח. משום הכי אחר שניתן לכהן 

 קדש קדשים לך וגו'. הוא הבשר  אשר ישיבו ליאינו קדוש. אבל חלק 

 

 פרק יח, י 

נּו ָכל י ים תֹאֲכלֶּ ש ַהֳקָדשִּ ש יְִּהיֶּה-ְבקֹדֶּ  : ָלְך-ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו קֹדֶּ

במחנה שכינה ג"כ יש מדריגות ומעלות זו למעלה מזו. וכל  בקדש הקדשים תאכלנו.

זבח גם ברחוק ממנו הסמוך וקרוב למזבח ולהיכל קדוש יותר. ורשאי לאכול גם סמוך למ

וכמו שכתבתי בפ' שמיני י' י"ב בפסוק ואכלוה מצות אצל המזבח. והדר כתיב ואכלתם 

אותה במקום קדוש. ופירשנו לפי הענין דשם שהיה שתי פעמים נאכלת המנחה. אחת 

לפני אכילת קדשים קלים ואחת לאחר קדשים קלים ואכילה הראשונה היה כשיורדים מן 

ן על המצוות. משום הכי מצוה לאכול אצל המזבח. ואכילה השניה המזבח, ואין מעבירי

אחר קדשים קלים שנאכלת במחנה לויה ושבים משם למחנה שכינה אזי אין מעבירין על 

 המצוות ונאכלת תיכף ומיד כשבאים אל מקום קדוש. וע"ש עוד בבאור. 

ואוכל. אזי כל והכא נמי מתפרש הכי, דכהן העובד ויורד מן המזבח או יוצא מן ההיכל 

שיותר סמוך לפני עדיף, משום שאין מעבירין על המצוות, והיינו בקדש הקדשים תאכלנו. 

מקום המקודש יותר וכמו שאם מדבר הכתוב בהיכל והוא הדביר, נקרא לפני מן הדביר 

קודש הקדשים שהוא מקום המקודש בהיכל. ונקרא ההיכל לפני, כן בכל מחנה שכינה 

ביאת ) א אצל המזבח קודש הקדשים. והרי לשיטת הרמב"םשהוא מקום קדוש נקר

המקדש ו,א( בעל מום אסור ליכנס ממקום מזבח למעלה אפילו בלי עבודה הרי המקום 

 מקודש יותר. וכ"ז בכהן העובד. 
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אפילו מי שאינו עובד ואפילו בעל מום נכנס לעזרה ואוכל  כל זכר יאכל אותו.אח"כ כתיב 

שיאכל במקום קדוש.  קדש יהיה לך.אוכל משום הכי כתיב ואם כן מיד כשנכנס לעזרה 

 ולא לפני אצל המזבח.

 

 פרק יח, יא 

ְתָך -ְלָך ְתרּוַמת ַמָתָנם ְלָכל-וְזֶּה יא יָך אִּ ְבנֹתֶּ ים ּוְלָבנֶּיָך וְלִּ ְתנּופֹת ְבֵני יְִּשָרֵאל ְלָך ְנַתתִּ

 : ָטהֹור ְבֵביְתָך יֹאַכל אֹתֹו-עֹוָלם ָכל-ְלָחק

היינו שוק התרומה שהוא מתנה מישראל כמו שכתבתי  מתנם לכל תנופות. תרומת

לעיל. וזהו משמעות לכל תנופות. שמצטרף עם התנופות שהוא החזה שעיקרו בתנופה 

 כמו כל החלב.

כל טהור בביתך. אפילו נשים ועבדים ושפחות. ועיין פסוק י"ג שיש לפרש בביתך גם 

ו. ואשמעינן המקרא דרשאי להביאו מבהמ"ק למטה פירוש כל טהור בביתך יאכלו אות

 לביתו לירושלים. ואין בזה הורדת הכבוד. 

 

 פרק יח, יב 

ב יְִּצָהר וְָכל יב ר-כֹל ֵחלֶּ יָתם ֲאשֶּ ירֹוש וְָדָגן ֵראשִּ ב תִּ ים-ֵחלֶּ  : יְִּתנּו לה' ְלָך ְנַתתִּ

מאלו אין תרומה  לדעת רש"י ותוס' אינו אלא חמשת המינין. ויותר כל חלב יצהר וגו' ודגן.

מהתורה כלל. ולשיטת הרמב"ם והיא שיטת גאוני קדמאי פירוש תירוש הוא משקה גפנים 

ויצהר הוא שמן שאינו מידגן. ודגן משמעו כל דמידגן ונכלל בזה פרי אילן ומיני קטניות 

 י"ט. פסוקלאפוקי ירקות ועיין מה שכתבתי בהעמק שאלה סי' קכ"א. ועיין להלן 

שכך היה מנהג בישראל גם לבד המצוה כדי לברך את הכרי.  ו לה'.ראשיתם אשר יתנ

 ועיין להלן כ"ד. ועיין עוד בספר דברים י"ח ד'. 

 

 פרק יח, יג 

כּוֵרי ָכל יג ר-בִּ ר ְבַאְרָצם ֲאשֶּ יאּו לה' ְלָך יְִּהיֶּה ָכל-ֲאשֶּ נּו-יָבִּ  : ָטהֹור ְבֵביְתָך יֹאֲכלֶּ

בה הכתוב כל שבעת המינים. ולדעת הרמב"ם לדעת רש"י ותוס' רי כל אשר בארצם.

 להיפך דייק הכתוב דוקא שבח הארץ שהוא ז' מינים.

 כדין ביכורים. אשר יביאו לה'.

יא(  פסוק) ולא כתיב זה הלשון גם בתרומה. אלא כמו שכתבתי כל טהור בביתך יאכלנו.

ך שבא להשמיענו שרשאי לאכלו גם בביתו ולהביא מבהמ"ק לביתו. משום הכי נצר

 להשמיענו כמו כן בביכורים שעולה על המצוות. מה שאין כן בתרומה. 
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 פרק יח, טו 

ם ְלָכל-ָכל טו חֶּ ר רֶּ טֶּ ר-פֶּ יבּו לה' ָבָאָדם ּוַבְבֵהָמה יְִּהיֶּה-ָבָשר ֲאשֶּ ה -יְַקרִּ ְפּדֶּ ָלְך ַאְך ָפדֹה תִּ

ה-ֵאת ְבכֹור ָהָאָדם וְֵאת ְבכֹור ְפּדֶּ  : ַהְבֵהָמה ַהְטֵמָאה תִּ

לא פירוש הכתוב כאן דדוקא הזכר ודוקא בהמה ולא  אשר יקריבו לה' באדם ובבהמה.

חיה. דאחר שפירש הכתוב אשר יקריבו לה'. וזה כבר נתפרש במקום אחר מזה למדנו 

 מה שאינו קרב לה' אינו לכהנים.

היינו פטר חמור לבד. וכתיב בהמה טמאה בכלל מכאן שנינו בתוספתא  הבהמה הטמאה.

ת פ"א,ב ר' מאיר אומר כל המקיים מצות פטר חמור מעלין עליו כאלו קיים מצות בכורו

בהמה טמאה כולה וכל המבטל מצות פטר חמור מעלין עליו כאלו ביטל מצות בהמה 

 טמאה כולה. 

 

 פרק יח, טז 

ן טז בֶּ ֹ -ּוְפדּויָו מִּ ל ַהק קֶּ ים ְבשֶּ ת ְשָקלִּ ף ֲחֵמשֶּ סֶּ ְרְכָך כֶּ ה ְבעֶּ ְפּדֶּ ש תִּ ים ֵגָרה חֹדֶּ ְשרִּ ש עֶּ דֶּ

 : הּוא

ג, ) בערך שמבן חודש שהוא חמשת שקלים בזכר. ועיין מה שכתבתי בפ' במדבר בערכך.

 מז(. 

 

 פרק יח, יז 

ב אֹו-שֹור אֹו-ַאְך ְבכֹור יז ת-ְבכֹור כֶּשֶּ ש ֵהם אֶּ ה קֹדֶּ ְפּדֶּ ְזרֹק ַעל-ְבכֹור ֵעז ֹלא תִּ -ָּדָמם תִּ

ת ְזֵבַח וְאֶּ ְלָבם -ַהמִּ ה ְלֵריַח נִּיחַֹח לה'חֶּ שֶּ יר אִּ  : ַתְקטִּ

א,י( דכשב הוא מן כשבים. ולא כמו כבש שהוא ) כבר ביארנו בספר ויקרא או בכור כשב.

 דוקא בן שנה. 

 

 פרק יח, יח 

ין ְלָך יְִּהיֶּה-ּוְבָשָרם יְִּהיֶּה יח  : ָלְך ַכֲחֵזה ַהְתנּוָפה ּוְכשֹוק ַהָימִּ

וע. ולפי הפשט דייק הכתוב שבכור הוא מתנה מישראל הדרש יד וכשוק הימין לך יהיה.

 ט(. פסוק ) כשוק התרומה, ולא כחזה התנופה שהוא מתנה מאשי ה', כמו שכתבתי

 

 פרק יח, יט 
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ימּו ְבֵני יט ר יָרִּ ים ֲאשֶּ ְתָך -כֹל ְתרּומֹת ַהֳקָדשִּ יָך אִּ ְבנֹתֶּ י ְלָך ּוְלָבנֶּיָך וְלִּ יְִּשָרֵאל לה' ָנַתתִּ

ָתְךעֹולָ -ְלָחק ְפֵני ה' ְלָך ּוְלַזְרֲעָך אִּ וא לִּ ַלח עֹוָלם הִּ ית מֶּ  : ם ְברִּ

אף על פי שלא נתחייב לתרומה כי אם אחר שנתמרח. מכל  כל תרומת הקדשים וגו'.

כל תרומות מקום אם הופרש תחלה הרי נפטר הכרי ונעשה תרומה והוא ניתן כהן. וזהו 

 רימו בני ישראל לה' נתתי לך. אף על גב שאינו בחיוב, מכל מקום אם י הקדשים

 

פסוקים, יב,כד( עפ"י הירושלמי והובא בתוס' ב"מ די"ב ) וכבר הראנו לדעת דבר:הרחב ) 

מנהג בישראל להפריש תרומה עד שלא נעשה כרי. עוד יש לדעת דשיטת  היהשכך 

הראב"ד ובעל כפתור ופרח דאין חיוב לתרום אלא דגן תירוש ויצהר כפרש"י ותוס'. אבל 

הפרישו משארי מינין הוי תרומה מהתורה דלא כתוס'. ושיטה זו מתבארת בארוכה  אם

בני לא,ה( שבימי יחזקי' המלך הרבו ) בדהי"ב פסוקבביאור על הספרי בס"ד והכי פשטא ד

נה,א( שהוא פירות האילן וירק. ואי ) להביא כל תבואות שדה ומפרש בנדרים ישראל

תיתי להוסיף מה שאין לו זכר בתורה. והרי  איתא דאינו תרומה כלל מהתורה. מהיכי

בעיסה לא מצינו שהחמירו בעיסה שאינה מחמשת המינים אלא למדו מזה המקרא 

דאפשר לתרום אף על פי שאינו בחיוב. וכיוצא בזה פירשנו לענין מעשר בהמה בפ' נשא 

 ט"ו כ"ה.(.עבודה זרה ה' י' ובפ' שלח בשעירי 

א בא להמתיק המאכל אם נשמרים בו שלא יהא כמו מלח שהו ברית מלח עולם היא.

יותר מן הצורך, אבל אם משתמשים בו שלא במדה הדרושה הרי זה מקלקל המאכל. כך 

ברית כהונה אם משתמשים כראוי הרי זו זכות גדולה, ואם משתמשים שלא כראוי ה"ז 

ינן זר עב,ב( דלהכי כתיב בכהונה זר וקר) בא לוסוף פרק  משחית הנפש. וכדאיתא ביומא 

 זרה הימנו.  -נזר, ואם לא זכה  –אם זכה 

 

 פרק יח, כ 

ל כ ר ה' אֶּ ק ֹלא-וַיֹאמֶּ ְנָחל וְֵחלֶּ ְלְקָך וְַנֲחָלְתָך -ַאֲהרֹן ְבַאְרָצם ֹלא תִּ יְִּהיֶּה ְלָך ְבתֹוָכם ֲאנִּי חֶּ

 : ְבתֹוְך ְבֵני יְִּשָרֵאל

תענוגי בנ"א. גם זה לא היינו ביזה במלחמה שהוא אינו לפרנסה רק ל וחלק לא יהיה לך.

הנאתך הוא בעבודת ה' ובשקידת התורה.  -אני חלקך שייך לכהני ה'. ומפרש המקרא. 

ואין אהבה כאהבת ה' ואהבת התורה כדתניה באבות דרבי נתן פכ"ח א. וכל הנאות 

ניתן מתנות כהונה כדי שיהיו פנוים לאהבת על זה חיצוניות המה מפריעות הנאת הנפש. ו

לא,ד( כתיב למען ) ב,ז( בכהנים אשר דבר ה' יבקשו מפיהו. ובדהי"ב) לאכיה' וכמאמר מ

 יחזקו בתורת ה'.
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 מה שאתה מוכרח לחיי בשרים. ונחלתך.

 היינו כ"ד מתנות כהונה שהמה רובם חייתי דברייתי ההכרחיים.  .בני ישראלבתוך 

 במשמע יהיהומשום הכי הקדים הכתוב חלקך לנחלתך. לא כתחלת המקרא. כדי ש

נחלתך למעלה ולמטה. היינו למעלה. אני חלקך ונחלתך. העסק בעבודת ה' היא 

יט,ב( כל ) ספ"אעבודה זרה פרנסתם. וגם השגחתו ית' עליהם להצליחם וכדאיתא ב

וכמו שכתבתי. מה  בני ישראלהעוסק בתורה נכסיו מצליחין. וקאי גם למטה ונחלתך בתוך 

ז כתיב בפרשה זו בכהנים. אבל בלוים אל כתיב שאין כן חלקך. אינו אלא מתענג על ה'. כ"

להלן אלא שלא ינחלו ונחלה. מה שאין כן צרכי התענוגים שהרי אין הלוים מיוחדים בא"י 

י"ח ) י' ט' בפסוק על כן וגו'. ושםבספר דברים לפרישות יותר מישראל. ועיין מה שכתבתי 

הפלפול והתלמוד. שם ב( דבשנת הארבעים כשבאו לארץ מואב וקבלו עליהם שם עול -א

עבודה מביאה לידי אהבת ה'  היהכתיב על כן לא היה ללוי חלק ונחלה יע"ש. שכשם ש

 כמה פעמים. בספר דברים לכהנים כך היה התלמוד מביא לידי אהבת ה' ללוים. וכמבואר 

 

 פרק יח, כא 

י ָכל כא ֵנה ָנַתתִּ ְבֵני ֵלוִּי הִּ רַמֲעֵשר ְביְִּשָרֵאל ְלַנֲחָלה -וְלִּ ף ֲעבָֹדָתם ֲאשֶּ ת-ֵחלֶּ ים אֶּ -ֵהם עְֹבדִּ

ל מֹוֵעד  : ֲעבַֹדת אֹהֶּ

ו' ואני הנה לקחתי את  פסוקזה הדבור נכלל בדבר ה' לאהרן. ולהשלמת  ולבני לוי וגו'.

אחיכם הלויים וגו' ופירשנו שאמר ה' לאהרן שהלוים מחויבים להיות לו לעזר. ועדיין יאמר 

באמת  היההחיים. והאיך יבאו לבהמ"ק וכמו ש אהרן הלא המה מוכרחים לעסוק בצרכי

הוסיף ה' הנה כבר נתתי על זה בימי נחמי' הפחה שנסתלקו מבהמ"ק לצרכי פרנסה. 

 חלקם בארץ בלי יגיעה ועבודה בארץ.

לא כמתנות כהונה שמופרשים מתחלה לגבוה ומשלחן גבוה אתי חלף עבודתם וגו'. 

 דתם וגו'. לכהנים. אלא מתחלה לא בא המעשר רק חלף עבו

 

 פרק יח, כב 

ל-וְֹלא כב ל מֹוֵעד ָלֵשאת ֵחְטא ָלמּות-יְִּקְרבּו עֹוד ְבֵני יְִּשָרֵאל אֶּ  : אֹהֶּ

 גם עבור זה שהם שומרים שלא יקרבו וגו'. ולא יקרבו וגו'.

 אם יקרבו לעבודת הלוים. לשאת חטא.

 אם יקרבו לעבודת הכהונה.  למות.

 

 פרק יח, כג 
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ת וְָעַבד ַהֵלוִּי כג ל מֹוֵעד וְֵהם יְִּשאּו ֲעֹוָנם ֻחַקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיכֶּם ּוְבתֹוְך -הּוא אֶּ ֲעבַֹדת אֹהֶּ

 : ְבֵני יְִּשָרֵאל ֹלא יִּנְֲחלּו ַנֲחָלה

העבודה אינה בכל הלוים יחד בבהמ"ק אלא  ועבד הלוי הוא וגו' והם ישאו עונם.

שיעבוד. אבל מכל מקום משמרות משמרות והיינו משמעות הוא. המשמר המיוחד בזמנו 

 כולם בכלל.

של ישראל על הקרב אל מקדש וקדשיו שלא לצורך, או אפילו לצורך כמו  והם ישאו עונם.

בשעת הקרבת קרבן, אלא שלא נזהר בכבוד ומורא כראוי. מחמת שאינו רגיל ואינו יודע 

 י"ט עפ"י הירושלמי תענית פרק ד'. פסוקאיך להזהר. וכמו שכתבתי לעיל ח' 

לא ינחלו נחלה.  בני ישראלבאשר בסמוך הוסיף המקרא ובתוך  עולם לדורותיכם. חקת

מבואר שלא משום עבודה לחוד הגיע להם סך עצום כזה מעשר מתבואת הארץ. אלא 

משום שלא ינחלו נחלה. הרי חלקם בארץ ביד כל ישראל. ואין ישראל נותנים ללוים אלא 

צות מעשר אינה אלא בשעה שאין ללוים הטורח של עבודת הארץ. וא"כ הייתי אומר דמ

קרקע בא"י. אבל בעת שאין חלוק בין ישראל ללוים באחוזת הארץ שוב אין להם מעשר. 

 וכמו בבית שני שלא נתחלק הארץ והיה ללוים ג"כ שדה עבודה כמו שכתבתי בס' נחמיה

תבו דגם יג,י( ויברחו הלוים איש לשדהו. ]והפלא על תוס' כתובות דכ"ו א' ד"ה בתר. שכ)

לכהנים קרקעות[ וקרוב לומר דמשום הכי סירבו מליתן מעשר עד  היהבבית שני לא 

לפרש חקת עולם לדורותיכם. דמעשר  פסוקשהחזירם נחמי' בחזקת היד ועל זה בא ה

הוא חק עולם בשביל עבודת הלוים בבהמ"ק והרי זה ככל מצות שיש להם טעם. ומכל 

ומדת בתורת חק כמו שכתבתי כמה פעמים. מקום גם בבטול הטעם המצוה במקומה ע

לא ינחלו נחלה. בעת חלוק הארץ כמו בימי יהושע וחלוקה  בני ישראלאלא ממילא ובתוך 

 . בני ישראלדלעתיד, אז אין ללוים לקבל נחלה בתוך 

 

 פרק יח, כד 

ת כד י אֶּ י ַללְ -ַמְעַשר ְבֵני-כִּ ימּו לה' ְתרּוָמה ָנַתתִּ ר יָרִּ י -וִּיִּם ְלַנֲחָלה ַעליְִּשָרֵאל ֲאשֶּ ֵכן ָאַמְרתִּ

ם ְבתֹוְך ְבֵני יְִּשָרֵאל ֹלא יְִּנֲחלּו ַנֲחָלה  : ָלהֶּ

בא הכתוב לפצות דעת הלוים שלא יחשבו  כי את מעשר בני וגו' על כן אמרתי וגו'.

עצמם כחם גרוע מכל שבט. דאף על פי דמעשר מכל התבואות הוא מרובה מחלק כל 

ים לא נטלו בארץ אלא חלק י"ב. וגם הפרישו חמישית שבט במעט. שהרי ישראל

מתבואתם. היינו מעשר שני או מעשר עני ג"כ. מכל מקום בזה כחם גרוע, שהרי אין 

החיוב להפריש אלא מתבואה שנתמרחה. והרי יכולים לפטור עצמם בכמה אופנים כידוע 

 בני ישראל כי את מעשראמר המקום ב"ה. על זה בגמרא. וא"כ אינם בטוחים בחלקם. 
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לא דוקא מידגן לבד חייב במעשר אלא רק אם ניתרם תרומה לה'  אשר ירימו לה' תרומה.

אפילו קודם שנתמרח כבר נתחייב במעשרות, דתרומה קובעת למעשר. וזה היה ידוע 

פסוקים: ) ברכה בגורן כמו שכתבתי לעיל תהיהדישראל נהגו לתרום באשר בטחו בזה ש

 ים במעשר. ע"כ אמרתי וגו'. שאין להם להתרעם על זה. יב,יט(. וממילא יהיו חייב

 

 פרק יח פסוק כו 

ל כו י-וְאֶּ ם כִּ ְקחּו ֵמֵאת ְבֵני-ַהְלוִּיִּם ְתַדֵבר וְָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ ת-תִּ י -יְִּשָרֵאל אֶּ ר ָנַתתִּ ַהַמֲעֵשר ֲאשֶּ

נּו ְתרּוַמת ה' ַמֲעשֵ  מֶּ ם מִּ ָתם ְבַנֲחַלְתכֶּם וֲַהֵרמֹתֶּ ןָלכֶּם ֵמאִּ  : ַהַמֲעֵשר-ר מִּ

 שהוא נחלה שלכם בארץ. והרי הכהנים בכלל הלוים ע"כ והרמתם וגו'.  בנחלתכם.

 

 פרק יח, כז 

ן כז ן-וְנְֶּחַשב ָלכֶּם ְתרּוַמְתכֶּם ַכָּדָגן מִּ ן וְַכְמֵלָאה מִּ ב-ַהגֹרֶּ  : ַהָיקֶּ

ל נותנים לנדיבות ולזכות. כמו כדגן מן הגורן. דתרומה שישרא ונחשב לכם תרומתכם.

לפני עקירת הגורן אין בזה נדיבות. שהרי מחשבים שתהיה להם בשביל זה ברכה בגורן 

מב,א( ההולך למוד ) עד שבאים לעשר ולמוד וההכרח להתפלל אז כדאיתא בפ"ג דב"מ

את גרנו כו'. וכן הלוים שמעשרים בדבר המדוד ואין תקוה להם לברכה. מכל מקום אין זה 

ויכולים לחשוב שאין הצווי לקבל כי אם חלק פחות מעשר.  נדבה שהרי מקבלים מעשר

אבל מי שנותן תרומה לאחר שכבר נעשה גורן. ה"ז נדיבות הלב. ואמר המקום שנחשב 

 ללוים כמו שהם נותנים דגן מן הגורן ולא כמו שמקבלים בפחות חלק ממעשר. 

 

 פרק יח, כח 

ימּו ַגם כח כֹל מַ -ֵכן ָתרִּ ם ְתרּוַמת ה' מִּ ם ַאתֶּ ְקחּו ֵמֵאת ְבֵני יְִּשָרֵאל ּוְנַתתֶּ ר תִּ ְעְשרֵֹתיכֶּם ֲאשֶּ

ת נּו אֶּ מֶּ  : ְתרּוַמת ה' ְלַאֲהרֹן ַהכֵֹהן-מִּ

אם ניתן מעשר קודם שניתרם תרומה גדולה  כן תרימו וגו' מכל מעשרותיכם וגו'.

 שהישראל מחויב. הרי גם אתם מחויבים ליתן תרומת ה'.

ונתתם אותה לאהרן מיבעי. שהרי מיירי  לאהרן הכהן. ונתתם ממנו את תרומת ה'

צ,ב( איתא דממקרא זה יש ללמוד שתחית המתים ) בתרומת ה'. והנה בגמרא סנהדרין

מהתורה. מדכתיב לאהרן הכהן. והלא לא נכנס לא"י אלא מכאן שעתיד לעמוד ויתנו לו 

חלב יצהר וגו'  יב( כלפסוק ) תרומה ולכאורה קשה הא כמו כן יש ללמוד ממקרא הקודם

אשר יתנו לה' לך נתתים. והוא מדבר לאהרן הכהן. אלא צ"ל שאין מזה ראיה שאין צריך 

קשה  היהלפרש לך ממש. אלא לכל זרעו. וא"כ היאך מוכח מזה המקרא הכי. ונראה ש
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להגמרא לפרש האי קרא ליתן לכהנים זרע אהרן. דא"כ כולו מיותר. דכבר ידענו מריש 

תירוש ודגן והיינו תרומה הוא לכהנים וגם לשון תרומת ה' ודאי הפרשה דחלב יצהר ו

 מיותר כמו שכתבתי. 

בעצמו. שהרי כהן גדול אלא הכי פירושו דמזה התרומה יתן תרומת ה' לאהרן שהוא 

תרומה הבא ממעשר ראוי להיות במעלה מתרומה גדולה. דמעשר טבל קדוש מטבל חולין 

כה,א( לשון קדושתו בידי שמים, ) בתמורהדלא גרע מעשר מלקט שכחה ופאה דאיתא 

ל'. וא"כ התרומה שבא מן המעשר היא במעלה משאר תרומה.  פסוקועיין עוד להלן 

עצמו. כהן גדול עצמו. ואי כתיב ונתתם אותה הו"א דדוקא לכהן גדול ומצוה ליתן ממנו ל

תם ממנו ולא להדיוט. משום הכי כתיב ונתכהן גדול ואי כתיב ונתתם אותה ה"א דדוקא ל

עצמו. כהן גדול ודאי כשר גם לכהן הדיוט אלא שראוי לנהוג בו קדושה יתירה וליתן ממנו ל

 ומזה למדה הגמרא דאהרן בעצמו יקבל. ולפי הפשט ה"ה כל כה"ג. 

 

 פרק יח, כט 

ימּו ֵאת ָכל כט כֹל ַמְתנֵֹתיכֶּם ָתרִּ ָכל-מִּ ת-ְתרּוַמת ה' מִּ ְלבֹו אֶּ נּו-חֶּ מֶּ ְקְּדשֹו מִּ  :מִּ

הוסיף הכתוב שאפילו מה שיתן הישראל באופן שאינו מחויב עפ"י דין.  מכל מתנותיכם.

ומשום הכי מיקרי מתנותיכם. מכל מקום תרימו את כל תרומת ה'. והיינו אם הקדים 

ישראל ליתן מעשר עד שלא ראה פני הבית רק אחר דאידגן מכל מקום חייב ליתן את כל 

יג,ב( וכמו שכתבו ) תרומת מעשר. והיינו סוגי' דביצה תרומת ה'. היינו בין תרומה בין

 התוס' שם.

עוד יש אופן שמעש מיקרי מתנה. היינו שיתן ישראל חלק  מכל חלבו את מקדשו ממנו.

המעשר מכל תבואה שיש לו מן המובחר גם על שאינו מובחר. מה שבאמת אין חוב כי אם 

הרי הלוי צריך ליתן תרומת  ליתן מכל תבואה כמו שהיא מכל מקום את מקדשו ממנו.

מעשר ממנו. ולא מן הגרוע. ואינו יכול לומר דהישראל לא עשה אלא בשבילו ולא בשביל 

 חלק הכהן. 

 

 פרק יח, ל 

ת ל יְמכֶּם אֶּ ם ַבֲהרִּ ב-וְָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ ן וְכְִּתבּוַאת יָקֶּ נּו וְנְֶּחַשב ַלְלוִּיִּם כְִּתבּוַאת גֹרֶּ מֶּ ְלבֹו מִּ  : חֶּ

דקודם שנתרם תרומת מעשר והרי הוא  ת חלבו ממנו ונחשב ללוים וגו'.בהרימכם א

טבל. אינו דומה לטבל חולין. שהרי יש בו איזה קדושה כמו שכתבתי דמעשר טבל קדוש 

מטבל סתם. אבל לאחר שנתרם תרומת מעשר את חלבו כדין. אז המשויר כשאר דגן 

ם. דאף על פי שהן ממון כהנים חולין ממש. לסחורה ולכל צרכי בנ"א. ולא כתרומה לכהני
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מכל מקום אינם עומדים אלא לאכילה ושתיה וסיכה ותנן בשביעית פרק ז' מ"ג שאין 

נושאים ונותנים בתרומה. מה שאין כן במעשר הרי הוא כדגן מן הגורן שהרי הוא חלקם 

ונחשב ללוים. והאי ללוים מיותר שהרי מדבר עמם. ונחשב  פסוקבארץ. והיינו דדייק ה

מיבעי. אלא הוא טעם, דבשביל דזה חלק הלוים בארץ משום הכי נחשב להם  לכם

 כתבואת גרן ויקב. 

 

 פרק יח, לא 

ם אֹתֹו ְבָכל לא י-וֲַאַכְלתֶּ ם ּוֵביְתכֶּם כִּ ל -ָמקֹום ַאתֶּ ף ֲעבַֹדְתכֶּם ְבאֹהֶּ ָשָכר הּוא ָלכֶּם ֵחלֶּ

 : מֹוֵעד

ה אפשר לחשוב שהוא בא מחלק אפילו חלק האכילה שהיואכלתם אותו בכל מקום וגו', 

שהוא מרובה מחלקם בארץ כמו שכתבתי ונתן אך בעבור עבודת הלויים וא"כ יש לנהוג 

 בהם מיהא איזו קדושה. משום הכי חזר ופירש דאפילו אכילה רשאים בבית הקברות.

לא כמו מתנות כהונה שבאו במתנה מחלק גבוה, אלא בא בתורת  לכם וגו'. כי שכר הוא

 ם הכי אין בזה שום קדושה.ומשו שכר,

 

 פרק יח, לב 

ת-וְֹלא לב יְמכֶּם אֶּ ְשאּו ָעָליו ֵחְטא ַבֲהרִּ ת-תִּ נּו וְאֶּ מֶּ ְלבֹו מִּ יְִּשָרֵאל ֹלא ְתַחְללּו -ָקְדֵשי ְבֵני-חֶּ

 : וְֹלא ָתמּותּו

ולא תשאו עליו חטא בהרימכם וגו'. דלפני הרימכם תרומת מעשר הרי מוזהרים הלוים 

נמכר בטבלם. כי כבר נתחייבו לתרומת מעשר. אבל בהריכם  יהיהלא  שלא לטמא וגם

 את חלבו ממנו. שוב לא תשאו עליו חטא.

 היינו עד שלא נתרם. .בני ישראלואת קדשי 

 לא יקלו בלבם חשוב שגם המה קדושים. לא תחללו.

ן בהקלת כבוד במילי דקדושה. וכתיב אזהרה זו בלוים אף על פי שכמו כן הדי ולא תמותו.

 בישראל בטבל. מכל מקום הלוים מוזהרים יותר ע"ז.

 

 

 
 


