
  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 א

   הרב יצחק בירך דסקל בראשות            ניתן לקבל גליון שבועי במייל -  "משך חכמה"מכון 

  ©כל הזכויות שמורות                      y.b.daskal@gmail.comאמייל:     7611435-052טל: 

  תשע"ו פסח קנטגליון בס"ד 
מצריםבעניני קרבן פסח  -בא פרשת חדשים בביאורים 

 [יא]

ַקח הּוא ּוְׁשֵכנוֹ ַהָּקֹרב ֶאל ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיוֹת ִמֶּׂשה ְולָ ) יב, ד(

  ֵּביתוֹ ְּבִמְכַסת ְנָפֹׁשת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלוֹ ָּתֹכּסּו ַעל ַהֶּׂשה:

  מה פירוש הכתוב "איש לפי אכלו תכסו על השה"

 גסה אכילה ולא, אכילתו 2הרגל לפי, 1פירוש. אכלו לפי איש) ד(

  .3משה מהיות הבית ימעט אם

  

                                                 
[יא] תוכן דבריו, פשט הכתוב הוא, שימנה על השה את בני משפחתו  1

[פסוק ג], ואם ימעט הבית, דהיינו שאין בני ביתו יכולים לבדם לאכול את 

השה, ימנה את שכנו עמו על השה. ומה שמסיים הפסוק "איש לפי אכלו כל 

תכסו על השה" צריך ביאור, מה הכונה. ורש"י מפרש על פי המכילתא 

פרט לחולה  ,הראוי לאכילה -לפי אכלו ) וז"ל: "מסכתא דפסחא פרשה ג(

". אבל אם בא הכתוב רק ללמד זאת, קשה, וזקן שאינן יכולין לאכול כזית

"לפי אכלו", משמעו לפי כמות אכילתו, ולא משמע שהוא תנאי דהלשון 

אם אוכל, והיה לכתוב איש האוכלו תכוסו, אבל הלשון "לפי" אוכלו, 

משמע כמות אכילתו. ועוד קשה, דדין זה אינו ענין דוקא כשימעט הבית 

  מהיות משה, אלא בכל מינוי על השה, אין למנות זקן וחולה.

ברי המכילתא הם בדרך דרש. אבל פשט לפיכך מפרש המשך חכמה, דד

הכתוב הוא, דאם ימעט הבית, שאין בני המשפחה יכולים לאכול את כל 

השה, אל תאמר שיאכלו יותר מהרגלם, ויגמרו לבדם את כל השה, אלא 

אפילו אם ימעט הבית מלגמור את השה באכילה רגילה, יקחו עוד שכנים 

ה. [וזה כונת המשך חכמה, להמנות על השה, דאסור לאכול הפסח אכילה גס

שאיש לפי הרגל אכילתו ולא אכילה גסה, אפילו אם ימעט הבית כו'. ולולי 

דמיסתפינא, אמינא שבטעות נשמט המלה אפי' מדברי המשך חכמה, וכך 

כו'". וגם אם לא כתב אפילו, מכל  הבית ימעט אםצריך להיות "[אפי'] 

אם יוצא ידי חובתו מקום, מה שכתב "אם" הכונה אפילו. ועיין להלן 

  באכילה גסה]. 

[ודברי המכילתא נאמרו על דרך דרש, דאם בא הכתוב לפרש רק כפשוטו, 

ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו  ]ִאיׁש ְלִפי ָאְכלוֹ [ ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשההיה לכתוב "

ומדוע כתוב איש לפי אכלו ", ַהָּקֹרב ֶאל ֵּביתֹו ְּבִמְכַסת ְנָפֹׁשת ָּתֹכּסּו ַעל ַהֶּׂשה

 ]ב[י

ים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים ֶׂשה ָתִמ ) יב, ה(

  ִּתָּקחּו:

  מנין ששה של קרבן פסח, כשר כל שנתו הראשונה

פרשה  ,מסכתא דפסחא( 4במכילתא וכו' זכר תמים שה) היב, (

 כשר. סופו, פסול שתחילתו איל ומה, אומר רבי יוסי הגלילי ,)ד

, בתחילתו פסול ,]תלוי אשם כמו[ לאי דבעינין במקום, פירוש

 דפרה קמא פרק כמפורש, אחד ויום חודש ג"י מבן ,כשר סופו

בסוף הפסוק, לפיכך דורש המכילתא, דהפסוק בא ללמד עוד דרשה על כל 

 הכתוב לעיל, דימנה רק מי שיכול לאכול].
המשך חכמה דקדק, שכונתו לאכילה גסה היא יותר מהרגל אכילתו, ולא  2

שנפשו קצה באוכל, דכך הוא משמעות הכתוב לפי ביאור המשך חכמה, 

, הייינו לפי כמות אכילתו הרגילה. והנה, האוכל פסחו כשהוא "לפי אכלו"

שבע, אבל אינו קץ באכילתו אלא אוכל יותר מהרגלו יוצא ידי חובתו, 

כמבואר בתוס' פסחים (קז, ב ד"ה דלמא) לשיטת רבינו תם, והרא"ש בנזיר 

(כג, א) סובר שאפילו קץ באכילתו יוצא ידי חובתו, וכל זה אינו קשה על 

שך חכמה, דהכתוב בא לומר, שאפילו אם יאכלו בני ביתו קצת דברי המ

  יותר מהרגלם, יגמרו את הפסח, לא יעשו כן, אלא ימנו את שכנו.

שאם ימעט  ,פירושו ,תמצית דבריו: מה שכתוב איש לפי אכלו 3

אפילו אם יאכלו יותר  .מאנשי ביתו לגמור לבדם את השה

יש לפי הרגל אלא א ,לא יעשו כן ,יגמרו את השה ,םלמהרג

וימנו את שכנו לגמור עמהם את הפסח  ,אכילתו יאכלו את הפסח

  ולא אכילה גסה. ,באכילה כהרגלם

 

 .בן שנה) וז"ל "מסכתא דפסחא פרשה ד[י] תוכן דבריו, תניא במכילתא ( 4

ל ומה אי ,רבי יוסי הגלילי אומר כו',כל שנתו מנין  ,אין לי אלא בן שנה

" אינו דין שיהא סופו כשר ,שה שתחלתו כשר ,שתחלתו פסול סופו כשר

ע"כ. הנה המכילתא בא ללמוד, מנין שקרבן פסח כשר בכל שנתו הראשונה, 

דלמא רק בתחלת השנה כשר, והיינו בשלושים יום הראשונים בלבד, דבן 

שנה משמעו בן שלושים יום, ואמר רבי יוסי הגלילי, דילפינן קל וחומר 
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 דין אינו ,יום שלושים עד, פירוש, כשר שתחילתו, שה ,(משנה ג)

  .5ודו"ק כשר, השנה כלות עד ,יום שמשלשים

  

 [יג]

                                                 

  ל.מאי

והנה לכאורה משמע, שכונת רבי יוסי הגלילי לומר, שאיל פסול בשלושים 

בן י"ג חדש ויום אחד הרי ) "ג ,אהראשונים של שנתו השניה, כדתנן בפרה (

", אבל בחודש הי"ב הוא פלגס, ופסול להיות איל [וכן פירש הנצי"ב זה איל

דחודש  והמלבי"ם בביאורם למכילתא], ופירוש זה היה קשה למשך חכמה,

הי"ב פסול כיון שעוד לא נקרא איל, ורק בן י"ג חודש נעשה איל, ואיך יליף 

רבי יוסי הגלילי קל וחומר מהא דאיל תחלתו פסול, הא אינו פסול אלא מפני 

שאין שמו איל, לפיכך מפרש המשך חכמה, דאין הכי נמי, דזה כונת רבי 

נו כשר לאיל אלא יוסי הגלילי לומר, דבמקום שצריך איל דוקא לקרבן, אי

מחודש הי"ג, אבל לפני כן, משעה שנולד ועד י"ג חודש הוא פסול לקרבן 

שצריך איל, ולא עושה רבי יוסי הגלילי קל וחומר דוקא מחודש הי"ב, אלא 

מתחלתו שנולד, ועד לפני תחילת חודש י"ג הוא פסול, בסופו היינו מחודש 

קשה, הא אינו פסול  הי"ג ועד סוף שנתו השניה. [ואם תאמר, מכל מקום

מתחלתו אלא מפני שאינו איל, ואין זה דין באיל שפסול. ונראה, דרצונו 

לומר על פי הא דאמר רבא בבבא קמא (סה, ב), דאיל בן יומו קרוי איל, 

אלא שלענין קרבנות לא נקרא איל עד בן שנתיים, אם כן שם איל יש לו 

  חודש]. משנולד, אלא שלא כשר לקרבן איל עד שנעשה בן י"ג

שה שכשר בתחילתו, היינו בשלושים יום הראשונים, היינו מיום השמיני 

ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד ) "כב, כזעד שלושים יום, [דכן מפורש בכתוב (

" ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלה'

לפחות שלושים יום הוא], אינו  והלאההשמיני, ומוסיף  מיוםומדכתיב 

  דין שיהיה כשר מיום שלושים והלאה, עד סוף שנתו הראשונה.

[אלא שעוד יש להקשות, הא איל כשר לעולם, וכבש רק עד שסוף שנתו 

הראשונה, אם כן יש לומר דלכך איל כשר לאחר י"ג חודש, דלעולם כשר, 

ו השניה, אינו כשר אלא עד שלושים יום, כך הקשה אבל שה דפסול בשנת

המלבי"ם (כאן בביאורו למכילתא, ותירץ, דרבי יוסי הגלילי לשיטתו בפרה 

(א, ב), דפרה היא בת שנתים, ויותר מזה פסולה, והוא הדין באיל, שיותר 

משנתים פסול, עכת"ד המלבי"ם. ואולי על פי יש לבאר מדוע רבי ישמעאל 

מהאי קל וחומר דרבי יוסי הגלילי, דדלמא רבי סובר  במכילתא לא יליף

שאיל כשר לעולם. ודע דהמשך חכמה בא לחלוק על המלבי"ם שמפרש 

כונת המכילתא בדרך אחרת, ודרכו של המשך חכמה היא ייחודית בביאור 

ים ּוִמן ָהִעִּזים ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהְּכָבִׂש ) יב, ה(

  ִּתָּקחּו:

  ובשאר קרבנות זכר לתמים ,תמים לזכרמדוע הקדימה תורה 

 משום ,ונראה. תמים זכר כתוב 6התורה בכל. זכר תמים שה

 דדקין, דילן (פסחים ט, ה) וירושלמי (פסחים ח, יא) דלתוספתא

 המכילתא].
ילפינן מקל  ,תמצית דבריו: לפי רבי יוסי הגלילי במכילתא 5

מתחלתו  ,ל בן יומו] פסול לקרבן אילדאם איל [שנקרא אי ,וחומר

אינו  ,כבש שכשר שלושים הראשוניםחודש, ג "עד שיהיה בן יו

  דין שכשר כל שנתו הראשונה.

  

[יג] תוכן דבריו, דיש לדקדק, מדוע בפסח מצרים הקדים תמים לזכר  6

ה ָלֶכם ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהיֶ ) "יב, הדכתיב (

", ובכל התורה הקדים זכר לתמים (ויקרא א, ג: ויקרא א, י: ויקרא ד, ִּתָּקחּו

ירושלמי (פסחים בו תוספתא (פסחים ח, יא)כג). ומבאר על פי הא דאיתא ב

, דאין מום פוסל בפסח מצרים, כגון דקין ותבלולין, דאינם חסרון אבר ט, ה)

אֹו  ַדקאֹו ) "כ ,ויקרא כאהפוגם בראייה, [כדכתיב במום אדם (אלא מום 

שיש לו בעיניו דוק שקורין טיל"א  -או דק "רש"י ", ופירש ְּבֵעינוֹ   ּ ְַבֻּללת

דבר המבלבל את העין,  -או תבלל  [קרום], כמו (ישעיה מ כב) הנוטה כדוק:

 כגון חוט לבן הנמשך מן הלבן ופוסק בסירא, שהוא עוגל המקיף את

השחור, שקוראים פרוניל"א [אישון], והחוט הזה פוסק את העוגל ונכנס 

בשחור. ותרגום תבלול חיליז, לשון חלזון, שהוא דומה לתולעת אותו 

החוט. וכן כינוהו חכמי ישראל במומי הבכור חלזון נחש עינב (בכורות לח 

" עכ"ל], ופירשו בירושלמי (שם), דהא דכתיב בפסח מצרים תמים, בא א)

  עט מחוסר אבר, דמחוסר אבר פסול גם בבן נח (זבחים קטז, א).למ

ועל פי זה יש ליישב דלכן הקדים הכתוב תמים לזכר בפסח מצרים, דכיון 

דתמים דהכא היינו מחוסר אבר, והוא דין כללי בכל קרבנות בן נח, לכן 

הקדים תמים ברישא, אבל זכר אינו דין בבן נח, דבן נח יכול להקריב אף 

כל קרבנותיו, דאיתא בירושלמי פרק קמא דמגילה (הלכה יא) דנח נקבות ב

הקריב עולה בין זכרים ובין נקבות, דאין דין זכר דוקא בקרבנות בני נח, 

ועכשיו חידשה תורה לבני ישראל [שהיה דינם עוד כבני נח עד מתן תורה] 

  שיקריבו דוקא זכר, לכן הקדימה תורה תמים לזכר.

 דכתיב ,ה תורה בעוד מקום אחד תמים לזכר[ובזה מבואר מדוע הקדימ

ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר " )יט-ויקרא פרק כב, יח(

ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ְלָכל ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַלה' ְלֹעָלה:  ִלְרֹצְנֶכם 
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 מחוסר יהא שלא ,תמים רק, מצרים בפסח פוסל אין ותבלולין

 תמים כתב לכן ,(זבחים קטז, א) נח בני בנותקר כדין, אבר

, נח בבני קרבנות בכל נוהג שהוא, ברישא כללי דין שזה, ברישא

 כשר נח שבני, מצרים בפסח חדש דין שזה, זכר כתב והדר

 כמבואר, נח שהקריב כמו, הטהורים כל מן ונקבה זכר להקריב

 תוספות הביאוהו ,(הלכה יא) דמגילה קמא פרק בירושלמי

 פוסלין ותבלולין דדקין דאמר ולמאן. תמות) ד"ה( א, כג יןבחול

 בעל יהא שלא, ותמים, פסחים ט, ה) ירושלמי( מצרים בפסח

 סוף שבמצרים היה להם דין במה קטנה, ואמרו ,נראה, מום

 בעבודה אמרו, נקבה אבל, בבמה פוסלין מומין) ב, קכ( זבחים

 מה ודםק תני לכן קטנה, בבמה כשרה נקבה דעולת, כא זרה

, ולבסוף, מום בו יהא שלא ,תמים וזה, קטנה במה קרבנות שבכל

                                                 

אבל  ,דתמות יש בבני נח במחוסר אבר ,"ָׂשִבים ּוָבִעִּזיםָּתִמים ָזָכר ַּבָּבָקר ַּבּכְ 

שלמשכן לא יקריב אפילו הגוי שהוא בן נח  ,רק כאן חידשה תורה ,זכר אין

המשך חכמה בריש כתב ומה ש .לכן הקדימה תורה תמים לזכר ,אלא זכר

כוונתו בכל התורה בדין קרבנות  ,דבריו "בכל התורה כתוב זכר תמים"

דהוא פשוט שלכן הקדים תמים  ,מלכתחלה לא קשיא ,ק זהומפסו ,ישראל

אבל בפסח מצרים דאיירי בישראל שנוהג בהם  ,דזכר אין נוהג בבן נח ,לזכר

  .מדוע הקדים תמים לזכר] ,זכר

ולמאן דאמר בירושלמי דמום דדקין ותבליל פוסל בפסח מצרים אפילו 

מה הקדימה תורה צריך טעם ל ,היינו תמים ממש ,ותמים ,שאינו נוהג בבן נח

דיש לומר שבמצרים היה  ,ומבאר המשך חכמה בדרך אחרת ,תמים לזכר

אבל  ,ואמרו בזבחים (קכ, ב) דמום פוסל בבמה קטנה ,להם דין במה קטנה

דאין דין זכר בבמה קטנה לפיכך  ,נקבה אינה פסולה לעולה בבמה קטנה

בבמה  וזכר אינו נוהג ,מים נוהג בכל במה קטנהתד ,הקדים תמים לזכר

 במשכן אבל ,רק כאן חידשה תורה שיהיה קרבן פסח דוקא זכרקטנה, 

[ולא מצאתי  תמיד פסולה נקבה שעולה תמים, זכר כתוב) ג, א ויקרא(

 ]., וה' יאיר עיניהמקור שעולת נקבה כשרה בבמה
 ,תמצית דבריו: הא דהקדימה תורה בקרבן פסח תמים לזכר 7

למ"ד דבעל מום  ,יםהקדימה זכר לתמ ,ובשאר קרבנות במשכן

הקדימה  ,ותמים דהכא היינו מחוסר אבר ,כשר לקרבן פסח

 ,כיון שמחוסר אבר יש בכל קרבנות בני נח ,תורה תמים לזכר

הקדימה תורה  ,ולמ"ד דבעל מום פוסל בקרבן פסח ,משא"כ זכר

דמותרת  ,כיון שבמצרים היה להם דין במה קטנה לזכר, תמים

דהיינו  ,כתוב קודם הדין הפשוטלכן  ,בנקבה ואסורה בבעל מום

אע"פ  , ולאחר מכן החידוש שבמצרים,בעל מום שנוהג בבמה

 זכר, להיות מוכרח, וכאן, כשרה נקבה עולת גם שבבמה,, זכר

 פסולה נקבה שעולה תמים, זכר כתוב) ג, א ויקרא( במשכן אבל

 .7ודו"ק ,תמיד

  

  ][יד

ָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהּכְ ) יב, ה(

  ִּתָּקחּו:

  מדוע כתוב "תקחו"

, טו רבה שמות( 8במדרש. תקחו העזים ומן הכבשים מן(יב, ה) 

 רשות לכם יש אתם כךוכו'  ובהמה אדם הורג שאני כשם) יג

  היה דוקא זכר. ,שהיתה במה

 

ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה "כיון דכתיב  ,[יד] תוכן דבריו, דיש לדקדק 8

(פרשה  ומתרץ המדרש רבה ."ִּתָּקחּו" ומה ,"ָלֶכם ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים

מנין יליף  ,טו, יב) [כך מבאר המשך חכמה קושיית המדרש רבה, דאם לא כן

כשם שאני הורג האדם והבהמה  .מן הכבשים ומן העזים תקחו"וז"ל  ,לה]

עכ"ל " כך רשות בידכם ליטול מכל מקום שאתם רוצים ,השבי והשפחה

הרי חייבים לקחת רק  ",שאתם רוציםמכל מקום " ומה ,ויש לבאר .המדרש

אם כן מאי קמ"ל  ,כתובים במפורש בכתוב , והםמהכבשים ומן העזים

[ולא מצאתי במפרשי המדרש  "מכל מקום שאתם רוצים".ומהו  ,"תקחו"

  מי שעמד על זה].

דמותר לקחת אפילו  ,דהכתוב קא משמע לן ,ומבאר המשך חכמה

ף על פי שנעבד פסול לקרבן דא .עזים שנעבדו לעבודה זרההכבשים והמ

בקרבן פסח דמצרים התירה תורה לקחת אפילו  ,בבא קמא מ, ב. ועוד)(

 לקרבן פסח מצרים. נעבדתירה תורה וארבעה טעמים יש בדבר שה .נעבד

 ,מכל מקום ,[אף על פי שהמשך חכמה לא מפרש שהם ארבעה טעמים

  .]כדרכו אלא שקיצר מאוד בלשונו ,בדבריו יש ארבעה טעמים

א ) "כה ,ויקרא כבאיתא בחולין (כג, א) על הפסוק (א.   ּוִמַּיד ֶּבן ֵנָכר 

א ֵיָרצּו ָלֶכם ֵהיֶכם ִמָּכל ֵאֶּלה ִּכי ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם מּום ָּבם  " ַתְקִריבּו ֶאת ֶלֶחם ֱא

תנא דבי רבי ישמעאל: כל מקום שנאמר הנה מום הוקש להשחתה, ו

 דכתיב –ודת כוכבים, דבר ערוה אינו אלא דבר ערוה ועב -השחתה 

 –: כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, עבודת כוכבים (בראשית ו, יב)

כל שהמום  . לפיכך: פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל(דברים ד, טז) דכתיב



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

, והכוונה. תקחו נאמר לפיכך, רוצים שאתם מקום מכל טוליל

 בתוספתא כדאיתא, בו פוסל היה לא ותבלולים דדקין דכיון

 היכי ,)כה, כב ויקרא( מום בהם משחתם, כן אם, )ה(פסחים ח, 

 היה נעבד לכן ,]א, ת גילולים [חולין כגעבוד פוסל, מום דפסול

 אותם שעקדו במה אותן ובטלו, הצאן עבדו והם .בהם כשר

 לכן ,(זבחים טז, א) כמקריב קרב עשה אמרו מום ובבעלי .וזבחום

 מום כבעל פסולים אחר לדבר שחטוש הניםכ שהרי, בהם גם

 ,)ב עמוד שם מנחות( נחוח ריח קרבנו ואין] (קט, א) מנחות סוף[

 במכילתא וכדאיתא, זרה עבודה עובדי היו שישראל כאן לכן

 והיו, 'וכו זרה מעבודה משכו) יא פרשה דפיסחא מסכתא(

 וכשרים, נעבדים הבהמות היו כן), ו פסוק( להקריב כשרים

 בגדעון וכמו, העבודת גילולים לביטול היה שזה כיון .להקריבם

 מקום מכל ,וזה. (תמורה כט, א) 'כו מוקצה שהותר (שופטים ו)

 אתה גם ,)א, כד( זרה דעבודה ב פרק ויעוין .מהנעבדין אף ,שתרצו

                                                 

 -דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלין בו, וכל שאין המום פוסל בו  -פוסל בו 

 ,מבואר ., דהוקש מום להשחתהן בואין דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלי

ובפסח מצרים לא  ,אין ערוה ועבודת כוכבים פוסלים ,שאם מום אינו פוסל

 ,ונתבאר לעיל בפסיקא יג ,כדאיתא בתוספתא (פסחים ח, יא) ,פסל בו מום

  לכן לא פסל בו נעבד.

לכן הותר לקחת את , הם עבדו את הצאןנעשה נעבד על ידיהם, שכיון שב. 

בטלו  ,במה שהם בעצמם עקדו הצאן וזבחו את הצאןד פסח, הנעבד לקרבן

 ,[ואף על פי שעבודה זרה של ישראל אינה בטלה מלהיות נעבד. את הצאן

שיכולים  ,ישראל במצרים היה להם דין בני נח ,כדאיתא בעבדוה זרה (נב, א)

  .לבטל עבודה זרה שלהם]

מום  הן בעלכשכשם  ,דבעל מום פסול למזבח ,)טז, א(ג. מבואר בזבחים 

 ."שכן עשה בו קרב כמקריב ,מה לבעל מום"ואמרו פסול להקריב במזבח. 

כדרך  ,המום פוסל בקרבן -שכן עשה בו קרב כמקריב וז"ל "רש"י ופירש 

 ,שדין כהן בעל מום וקרבן מום תלויים זה בזה ,". מתבארשפוסל בכהן

 ,זהולפי  ,בעל מום פסול לקרבן ,היכא שכהן בעל מום פסול לעבודהו

בעל  ביהתירה תורה להקר ,במקום שהתירה תורה לכהן בעל מום לעבוד

דתנן כ ,דינו כבעל מום ,והנה כהן שעבד עבודה זרה .על המזבח מום

הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש ) "א ,קטבמנחות (

: אך לא (מלכים ב כג, ט) שבירושלים, ואין צריך לומר לדבר אחר, שנאמר

אחיהם,  מות אל מזבח ה' בירושלים כי אם אכלו מצות בתוךיעלו כהני הב

וישראל במצרים  " ע"כ.ין, חולקין ואוכלין ולא מקריביןהרי אלו כבעלי מומ

) מסכתא דפסחא פרשה יא(מכילתא כדאיתא ב ,היו עובדי עבודה זרה

 דאתנן ,)ה, ח פסחים( בתוספתא וכן ודו"ק: ,כו' בידינו תתן

 דמום כיהי ,םהב דמשחתם הך משום ,בו פוסלים היו לא ומחיר

רבי יוסי הגלילי אומר משכו ידיכם כו'  יב, כא)(משכו וקחו לכם צאן "

לעשות את להם ואף על פי כן התירה התורה  ,"בקו במצוהוהד רהזבודה מע

ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ֹּכל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ) "יב, וכדכתיב ( ,עבודת קרבן פסח

טעם זה מ ,וכיון שהתירה תורה לבעלי מום לעשות עבודת הקרבן ,"ָהַעְרָּבִים

זרה הוא  [דכשם שכהן עובד עבודה ,להקריב קרבן בעל מוםהתירה תורה 

  .גם בהמה שנעבדה לעבודה זרה היא כבעלת מום] ,כבעל מום

ולדבק את  ,ה כדי לבטל העבודת גילוליםתכיון שהקרבת קרבן הפסח היד. 

 ,הותר הקרבת בהמות שנעבדו לעבודה זרה עבור מצוה כזו ,ישראל למקום

(שופטים ו) שהקריב קרבן לצורך שעה לבטל העבודה דכן מצינו בגדעון 

איתא כד ,התירו להקריב בהמה שהיא מוקצה לעבודה זרהזה לצורך ו ,זרה

ומכל הטעמים הללו התירה תורה לקחת מהנעבדים, וזה  .בתמורה (כט, א)

  מחדש המדרש, תקחו ממה שתרצו, היינו אף מהנעבדים.

אלא אף התירה להקריב  ,ולא רק בעל מום ונעבד התירה תורה בקרבן פסח

(שם, כג, דהקשו על רבי אליעזר  ,ה (כד, א)כדאיתא בעבודה זר ,את הנרבע

מדוע אמר משה  ,מגוי פסולה לקרבן מחשש רביעהשסובר שכל בהמה א) 

ותירצו דקודם מתן  ," (י, כה)גם אתה תתן בידנו זבחים ועולותלפרעה "

וכן התירה  .שהתירה תורה לקרבן פסח נרבע ,מבואר . בכל אופןתורה היה

 דאתנן כדאיתא בתוספתא (פסחים ח, ה) ,בתורה לקרבן פסח אתנן ומחיר כל

על פי  ,. והטעם בזה על פי המבואר לעיל [טעם א]בו פוסלים היו לא ומחיר

לא פוסל דבר ערוה  ,דבמקום שאין מום פוסל ,הגמרא בחולין (כג, א)

 , הותר גם נרבעוכשם שהותר נעבד ,ועבודת כוכבים את הבהמה לקרבן

 זה תוכן דבריו. .כלב אתנן ומחיר



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 9שם יעוין .א, גכ בחולין דאמרו כמו, ערוה דבר פוסל, פוסל

  .10היטב

  

 ]טו[

                                                 
דהנה מבואר שם בסוגיא דיש  ,מה שכתב לעיין שם היטב, רצונו לומר 9

דסלקא דעתך אמינא היות ומום אינו  ,פסול עופותנעבד במיעוט ללמד ש

דכל מקום שנאמר בו השחתה  ,פוסל בעופות לא יפסול גם עבודת כוכבים

קא משמע  ,גם עבודת כוכבים לא יפסול ,בעופות מום לא פוסלוכיון שכו' 

דכיון דקא משמע לן קרא  ,ולכאורה משמע .בעופותפסול א דנעבד לן קר

על פי אף אם כן, שעבודת כוכבים פוסל בעופות אף על פי שמום לא פוסל, 

, דאפילו אם מום אינו שתלויים זה בזה אינו בהכרחהוקש מום להשחתה, ש

אם כן נפל בבירא כל מה שביאר  ,פוסלים עבודת כוכבים וערוה ,בופוסל 

דאליבא דאמת פסול דעבודת כוכבים אינו תלוי בפסול בעל  ,כמההמשך ח

  .מום

דבודאי דדרשה זו דכל שהמום פוסל דבר ערוה  .אבל באמת הוא טעות

דבכמה מקומות בש"ס איתא  ,נשארת למסקנה ,בו ועבודת כוכבים פוסל

כח, ( ובתמורה ),נז, א(בבכורות  ,ולומד ממנה הש"ס הלכות ,להאי דרשה

אף על פי שאין  ,נעבד בעופותל כורחך הא דממעט הכתוב ע ,לפיכך ),ב

זירת הכתוב היא דוקא גאו ד ,בב' דרכיםיישב יש ל ,מום פוסל בעופות

 ,דהיינו מחוסר אבר פוסל בעופות ,דכיון שמום גדול ,ויותר נראה .בעופות

דסלקא דעתך  ,וזה כונת הש"ס ,לפיכך גם עופות בהאי כלל דמום פוסל בהם

ולא יפסל  ,בכלל פסול מום ן עופותאי ,אין מום קטן פוסל בהםאמינא כיון ש

נחשב דמום  ,מום גדול פוסל בהםדכיון ש קרא, קא משמע לן ,נעבד בעופות

 ולזה נתכון המשך חכמה לעיין שם היטב. ,ולכן פוסל נעבד ,בהם
בא ללמד שיקחו אפילו  ",תקחו"תמצית דבריו: הא דכתיב  10

ים מדוע נעבד כשר לקרבן ויש ארבעה טעמ .בהמה שנעבדה

שבטלום על ידי עקדתם פסח: א. כיון שמום לא פוסל בהם. ב. 

הותר גם קרבן  ,וזביחתן. ג. שהותר לכהנים עובדי ע"ז להקריב

הותר להקריב נעבד למטרה  ,נעבד. ד. כיון שהקרבן בא לבטל ע"ז

  זו.

 

היכן הקריבו  )צו, א(עי בפסחים [טו] תוכן דבריו, דהנה רבי זירא ב 11

 ,דלא מצאנו שהיה להם מזבח להקרבת אמורים ,ישראל אמורי קרבן הפסח

 ,שיפוד צלי , דלמא עשו מהאמוריןאביילו ולא נפשטא הבעיה. [ומה שאמר 

ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים ) יב, ה(

  ִּתָּקחּו:

  ביאור מאי בעי רבי זירא אם הקריבו אמורין בפסח מצרים

 מצרים פסח אימורי, זירא רבי עיב א, צו פסחים 11ובגמרא(יב, ה) 

 מהן יש כן אם, האימורים דהקטירו נאמר ואם .אקטרינהו היכי

הכונה שצלאו שפוד רבינו חננאל מפרש ד .בביאור דבריונחלקו הראשונים 

   .וה]והמאירי מפרש שצלאו שפוד לגב ,ואכלום

, [וכן הקשה ומאי דהוה הוה ,בעי דרבי זיראבמאי נפקא מינא ויש לדקדק 

והוא המשך  .זה בא המשך חכמה לבאר ),ו, ב(בחגיגה ו (ה, ב)ביומא הש"ס 

דדין  ,המשך חכמהומבאר  ].למה שדן לפני כן בדין פסול מום בקרבן פסח

ים בקרבן תלוי בדין הקרבת אמור , וערל באכילת תרומה,גר שמל ולא טבל

  .פסח מצרים

  יש להביא כמה וכמה הקדמות: ,וכדי להבין את תוכן דבריו

דוקין כ ,מומים שאינם מחוסר אבר אם ,נחלקו בירושלמי (פסחים ט, ה)א. 

ואומר  ,יג]פוסלים בקרבן פסח מצרים [מובא לעיל פיסקא  ותבלולין

, יםניחא הא דכתיב שה תמ ,דמומים אלו פוסליםדלמאן דאמר  ,הירושלמי

זה כשר, וישראל היו אז כבני נח, לפיכך בא מום כקרבן בני נח בדכיון ש

איך יפרש  פסול. אבל למאן דאמר דמומים אלו כשרים,הכתוב ללמד ש

שבא הפסוק ללמד שמחוסר  ,דיפרש ,ומפרש הירושלמי .הכתוב שה תמים

מדכתיב  ,הרי כל מחוסר אבר פסול בבן נח הירושלמי, והקשה .אבר פסול

כיון  ,אמינא , דסלקא דעתךומתרץ הירושלמי ,חי (בראשית ו, יט)מכל ה

קא משמע לן  ,לפיכך לא יפסול בו מחוסר אבר ,דבקרבן פסח לא היה מזבח

  דמחוסר אבר פסול.

האם  ,אם גר שמל ולא טבל ,יםרבי אליעזר וחכמביבמות (מו, א) נחלקו ב. 

  נו גר.וחכמים סוברים דאי ,רבי אליעזר סובר דהוי גר, דהוי גר

 ,אלעזר: מנין לערל שאין אוכל בתרומה מר רביא) "א ,עתניא ביבמות (ג. 

(ויקרא  ונאמר תושב ושכיר בתרומה ,(יב, מה) נאמר תושב ושכיר בפסח

ערל אסור בו, אף תושב ושכיר  -, מה תושב ושכיר האמור בפסח כב, י)

הוא ערל אסור בו; רבי עקיבא אומר: אינו צריך, הרי  -האמור בתרומה 

". ומבואר בסוגיא שם להלן , לרבות הערל(ויקרא כב, ד) אומר: איש איש

א ֹיאַכל ּבוֹ "(עא, א) דרבי עקיבא סובר דהפסוק  " בא ללמד ּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר 

גר שמל ולא לשיטתו דורבי אליעזר  ,שגר שמל ולא טבל לא יאכל בפסח

ולא טבל שלא  לפיכך אין לפרש דהפסוק בא ללמד על גר שמל ,הוי גר טבל

  .כך ערל פסול מתרומה ,מה ערל פסול בקרבן פסח ,אלא להקש ,יאכל הפסח

 ,דהרי סובר שגר שמל ולא טבל הוא כגוי ,וצריך ביאור בדברי רבי עקיבאד. 

דצריך קרא תושב ושכיר  ,ל קרבן פסחם כן מהיכי תיתי להתיר לגוי לאכוא



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 מכל, שנאמר, אבר מחוסר פוסל נח בני קרבנות בכל ,ובזה ,למזבח

 כרחך על ,תמים שה בפסח כתב ולמה, (זבחים קטז, א) החי

 'ט פרק[ בזה מחלוקת ירושלמי יןועי ,בו פוסל ותבלולין דדקין

 תושבד קרא דצריך ,שפיר אתי זה ולפי. ]בפסחים 'ה הלכה

, (יבמות עא, א) טבל ולא שמל גר למעט) מה, יב שמות( ושכיר

, טבלו ולא מלו במצרים אבותינו דהרי, אמינא דעתך דסלקא

 כן אם, אימורים הקטר היה דלא נאמר אם אבל .מפסח ואכלו

 םשל שיהא ,ותמים, ביה פסלו לא ותבלולין דדקין לומר מצי

 ,וכהירושלמי, למזבח בהם דאין ,יליף לא קרבנות דמכל, באיבריו

 אכלו ואבותינו הואיל אוכל טבל ולא דמל למטעי הוינא לא ותו

 בני קרבנות ככל והיה, מומין ביה פסלו לא שהרי, מצרים פסח

 בפסח יאכל איך, הוא גמור גילולים דעובד ,טבל ולא מל אבל ,נח

                                                 

אכלו במצרים תינו דאבו ,אבל הטעם בזה .למעט מל ולא טבל מאכילת פסח

אמינא דיהיה מותר לגוי  , לפיכך סלקא דעתךקרבן פסח במילה ולא בטבילה

לפיכך כתיב תושב ושכיר למעט  מל ולא  ,שמל ולא טבל לאכול קרבן פסח

לא נתמעט מל ולא  ,אבל לרבי אליעזר דמל ולא טבל הוא גר ממש .טבל

  .טבל מקרבן פסח

שלא  ידקרא למעט מל ולא טבל כ יבא דצריךה. והנה מה שביארנו לרבי עק

שכל זה דוקא אם לא הותר  ,צריך לדעת ,נלמד מאבותינו שמלו ולא טבלו

 יש היתר מיוחדדאם  ,איזה דין מיוחד בקרבן פסח שלא מותר בשאר קרבנות

אין ללמוד להתיר למל ולא טבל  ,שלא מותר בשאר קרבנות ,בקרבן פסח

כי הותר בו  ,א במצרים אכלודדוק ,דיש לומר ,באכילת קרבן פסח לדורות

   היתר אחר בלאו הכי.

  :ועל פי הקדמות אלו נבוא לבאר דברי המשך חכמה

ל קרבן ככ היה פסח מצרים אם כן ,אם הקטירו האמורים בקרבן פסח ,דהנה

ועל כורחך שה תמים לא בא ללמד על מחוסר  ,כמבואר בירושלמי ,דבני נח

ולפי  ,על כל מום שפוסל בו אלא בא ללמד ,דזה פשוט שפסול ,שפסול אבר

ואף על פי כן  ,והוא ככל הקרבנות ,כלל פסח מצרים לא הותר מום בובזה 

לפיכך צריך תושב ושכיר ללמד שמל  ,ישראל אכלו אותו במילה ולא טבילה

 פסח מצריםלאכול כשם שהותר  ,דלא תימא ,ולא טבל פסול לפסח דורות

ולפי  ,הוא הדין בפסח לדורות ,כל היתר בולמרות שאין  במילה ללא טבילה,

אין הכרח לדברי רבי אליעזר דמל ולא טבל נלמד מכאן שפסול באכילת  ,זה

  .תרומה

אין קרבן פסח אם כן  ,אבל אם נאמר שלא הקטירו אימורים בקרבן פסח

ומבואר בירושלמי (שם) דלפי זה יש לפרש  ,מצרים כשאר קרבנות בני נח

 רבי שבעי וזה. כטמא ערל ואין, אליעזר כרבי כרחך ועל ,דורות

  .12ק"ודו ,לדינא מיניה דנפקא, זירא

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

דסלקא דעתך אמינא כיון  ,בוששה תמים בא ללמד שמחוסר אבר פסול 

ויהיה מחוסר אבר כשר  ,אינו ככל קרבן של בן נח ,שאין אמורים קרבים בו

וכיון שסתם  ,בו כשראבל סתם מום  .קא משמע לן דמחוסר אבר פסול בו ,בו

הרי זה היתר מיוחד  ,מום כשר בו אף על פי שבכל קרבנות ישראל פסול מום

מוד מבני ישראל שמלו ולא טבלו ואכלו אין לל ,ולפי זה ,בקרבן פסח מצרים

דדוקא כאן  ,קרבן פסח להתיר לאכול קרבן פסח לדורות למי שמל ולא טבל

 ,מה שאין כן בפסח דורות דלא הותר בו מום ,מום קלבו שהותר  ,התירו

 ,וישראל שאכלו במצרים ,דהא אינו גר ,ומהיכי תיתי להתיר מל ולא טבל

 ,אם כן הפסוק תושב ושכיר מיותר ,וד כין שמום הותר בחהיה היתר מיו

לפיכך  ,ואינו כטמא ,דגר שמל ולא טבל הוי גר ,אלא על כורחך כרבי אליעזר

 ,שערל פסול בו ,ממנו לתרומה היקש ממנו ללמוד ,צריך קרא תושב ושכיר

  זה תוכן דבריו.

   

היכן הקריבו בעי רבי זירא תמצית דבריו: בפסחים (צו, א)  12

סח, דלא מצאנו שהיה להם מזבח ישראל אמורי קרבן הפ

להקרבת אמורים, ולא נפשטא הבעיה. ויש לדקדק מאי נפקא 

 המשך חכמהומוכיח מינא בבעי דרבי זירא, ומאי דהוה הוה, 

, דדין גר שמל ולא טבל, וערל באכילת תרומה, תלוי בדרך נפלאה

, וזה כונת רבי זירא, בדין הקרבת אמורים בקרבן פסח מצרים

  כרבי אליעזר. האם יש להוכיח

  


