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  [יד]

  ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח ְּבמוֲֹעדוֹ: )ט, ב(

  מלא "במועדוכתוב "מדוע 

(במדבר  , וכן בתמיד1במועדו. מלא 'ב) ויעשו בני ישראל כוט, (

. לכן יליף גזירה שוה לדחות שבת (פסחים סו, א). גם כח, ב)

ות ד לא יעשו מאומה, כי אין פסח דור"מרמז במועדו מלא, שעד י

  .2מועד מלא ,מקחו בעשור (פסחים צו, א), רק בארבעה עשר

                                                 
" יש ְּבמוֲֹעדוֹ ָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂש " ), בבמדבר ט[יד] על הפסוק ( 1

דכתב מלא לעשות גזרה  ,מדוע כתוב מלא. ומבאר המשך חכמה לדקדק

במדבר דכתב גם בתמיד מלא ( , דדוחה שבת (פסחים סו, א),שווה עם תמיד

ְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניֹחִחי ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרָּבִני לַ " )כח, ב

ונעשה גזירה  ,". ואם תאמר יכתוב בשניהם חסרְּבמוֲֹעדוֹ ִריב ִלי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְק 

ללמד שיהיה מועדו  ,דיש עוד טעם למה כתב מלא בפסח ,יש לומר ,שוה

אבל  ,עשורדלא כפסח מצרים שמקחו ב ,שכל עבודותיו יעשה בי"ד ,מלא

 במועדו מלא. ,(פסחים צו, א)פסח דורות גם מקחו בי"ד 
א. לעשות גזירה  :במועדו מלאהטעם שכתוב תמצית דבריו:  2

דוחה שבת כמו ללמד ש ,מועדו מלאב בתמיד כתיבד ,שוה מתמיד

דלא כפסח מצרים  ,אפילו מקחו ,תיו במועדוול עבודשכ תמיד. ב.

  שמקחו בעשור.

   

  ]טו[

ָּבִראׁשוֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח " )מדבר ט, הב([טו] על הפסוק  3

ה ֵּכן ָעׂשּו ְּבִמְדַּבר ִסיָני ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמׁשֶ  ין ָהַעְרַּבִיםיוֹם ַלֹחֶדׁש ּבֵ 

והרי כתוב  ,בדיוק מתי עשו את הפסח כתוב מדוע ,יש לדקדק ,"ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְוַיֲעׂשּו ְבֵני "  )ג-במדבר ט, ב(וכתיב לעיל מיניה  ,ו'""ככל אשר צוה ה' כ

ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַּתֲעׂשּו  ָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו:ִיְׂש 

  ."ֹאתוֹ  ל ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּוֹאתֹו ְּבֹמֲעדֹו ְּכָכל ֻחֹּקָתיו ּוְככָ 

חידוש גדול מאוד שעשו את הפסח הוא  דבאמת ,ומבאר המשך חכמה

רבו ם יקא שלא כדרך הטבע ששלושה כהניכיון שהו ,כהלכה בתוך זמן זה

  

  [טו]

ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ָּבִראׁשוֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יוֹם ַלֹחֶדׁש ֵּבין  )ט, ה(

ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ִסיָני ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני 

  ִיְׂשָרֵאל:

  יםרבעהקרבן בין האת כתוב שעשו מאריך המדוע 

 'היו שש מאות אלף מבן כ 3. הנה'כוויעשו בני ישראל ה) (ט, 

 לכן דקדק הכתוב לפרש שעשו בדיוק כמו ,בזמן מועט עשרות אלפי כבשים

  , דהיינו בין הערבים.לעשותו בזמן המועט ציוה ה'ש

שבועיים לאחר  ,באחד באייר ,מנין בני ישראל שנפקדו בשנה השניהדהנה 

 ,שש מאות אלףמ יותר ,עשרים שנהעל משרק אלו  היה מנינם ,קרבן הפסח

ֶאָחד ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ּבְ  " )ג-במדבר א, א(דכתיב 

ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמר:  ְׂשאּו ֶאת ֹראׁש ָּכל 

ָתם:ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ׁשֵ   מֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּג

ָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ִּתְפְקדּו ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָּתה ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל ֹיֵצא צָ 

ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאֹבָתם ָּכל " )במדבר ב, לב( , וכתיב"ְוַאֲהֹרן

ֶׁשת ֲאָלפִ  ים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּפקּוֵדי ַהַּמֲחֹנת ְלִצְבֹאָתם ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁש

  ."ַוֲחִמִּׁשים

אם כן  ,ראשון חובה (פסחים עט, ב)חייבות בקרבן פסח ולמאן דאמר נשים 

דכתיב במנין ישראל את הלוים שלא התקפדו  ,[ויש להוסיף עוד, היו כפליים

א ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכםְוַהְלִוִּים ְלַמֵּטה ֲאבֹ " )במדבר א, מז( לפי זה סך בני  .]"ָתם 

שבעים אם יש פילו וא ,רוב למליון וחציישראל שחייבים בקרבן פסח היה ק

יותר וט מכל מקום צריך לשח ,דהרי סגי בכזית בלבד ,מנויים על קרבן אחד

אחר התמיד דזמן הקרבן  ,ף כבשים בתוך פחות משש שעותאלמעשרים 

  .ורק עד השקיעה]

הלוים לא היו  ,מכל מקום )מח-במדבר ד, מז ( אף על פי שהיו הרבה לוייםו

נים היו רק אבל כה ,)ג, ו( אלא לשרת את הכהנים ,שרים להקריב קרבנותכ

ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָּבָניו ֶאל ֶּפַתח " )טו-שמות מ, יב(תיב כדכ ,ובניו אהרן

ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת ַאֲהֹרן ֵאת ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש ּוָמַׁשְחָּת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָרַחְצָּת ֹאָתם ַּבָּמִים: 

ַּתְקִריב ְוִהְלַּבְׁשָּת ֹאָתם ֻּכֳּתֹנת:  ּוָמַׁשְחָּת ְוֶאת ָּבָניו  ִקַּדְׁשָּת ֹאתֹו ְוִכֵהן ִלי:ֹאתֹו וְ 

ָתם ִלְכֻהַּנת ֹאָתם ַּכֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ֶאת ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוָהְיָתה ִלְהֹית ָלֶהם ָמְׁשחָ 
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כמה  ,שהיו בסוף חודש אדר ,םיאוזה היה בימי המילו ,"עֹוָלם ְלֹדֹרָתם

ד בניסן "שהיה בי ,פרשה זושבועות לפני שהקריבו את קרבן הפסח שב

  .לאחר שהוקם המשכן באחד בניסן

(קא, ב) דלא כדאיתא בזבחים  ,אבל בני בניו לא נתקדשו ,ורק בניו נתקדשו

בפירוש רש"י וז"ל  ,ת כהן אלא לאחר שהרג את זמרינתקדש פנחס להיו

שאע"פ שכבר נתנה כהונה  -ברית כהנת עולם " )במדבר כה, יגחומש (

נה אלא לאהרן ולבניו, שנמשחו עמו ולתולדותיהם לזרעו של אהרן, לא נת

שיולידו אחר המשחתן, אבל פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח, לא בא 

) לא נתכהן פינחס עד שהרגו לכלל כהונה עד כאן. וכן שנינו בזבחים (קא ב

שעשו אם כן בשנה השניה  ,מרי היה לאחר מכןזומעשה ד ," עכ"ללזמרי

דנדב ואביהו מתו בראש  ,בניו אלעזר ואיתמראהרן ושני  את הפסח היה רק

  .)ב-ויקרא י, א(חודש ניסן שבועיים לפני הקרבת הפסח 

 ,דאף על פי שעבד בכל ימי המילואים ,ומשה רבינו גם לא היה כשר לעבודה

כדאיתא בזבחים  ,לאחר ימי המילואים לא היה כשר לעבודהמכל מקום 

ולחכמים היה  ,היה משה דינו כזר ממשדלרבי שמעון בר יוחאי  ,)קב, א(

[מלבד יש אומרים דסוברים שהיה משה  ,כהן רק בשבעת ימי המילואים

הנה מבואר שלא היו כשרים  .אבל זרעו לא היו כהים] ,עצמו כהן כל ימיו

  .אהרן ושני בניו ,להקריב קרבן הפסח אלא שלושה כהנים בלבד

 ,כבשים בתוך זמן מועט כזהרבבות הקריב לכן שלושה כהנים צריכים ואם 

מכל  )ברכות לא, ב( [שאף על פי ששחיטה כשרה בזר .וזה כמעט לא אפשר

ואף על פי  .אינה כשרה אלא בכהן] ,הולכה וזריקה ,מקום קבלת הדם

הניף ביום אחד עשרים ושנים אלף לוים ביום שלבדו שאהרן הכהן שמצאנו 

א"ר אבא בר כהנא עשרים " ל"וז ), כגפתיחתותאיכה רבה (כדאיתא ב ,אחד

) וינף אהרן , כאשנאמר (במדבר ח ,יף אהרן ביום אחדושנים אלף לוים הנ

שמונת  [ואף על פי שמנין הלוים לעבודה היה כ,"ע "אותם תנופה לפני ה'

ָּכל ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר " )מח-במדבר ד, מו(דכתיב  ,חמש מאות ושמוניםאלפים 

ִמֶּבן  ֲאֹבָתם: ָּפַקד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפֹחָתם ּוְלֵבית

ִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל ַהָּבא ַלֲעֹבד ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה ַועֲ  ֹבַדת ְׁש

כתב  ,"ְׁשֹמִניםים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוַוִּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם ְׁשֹמַנת ֲאָלפִ  ַמָּׂשא ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

מבן דסובר רבי אבא דאהרן הניף את כל הלוים  ,ו בפירוש המדרש"הרז

ֲאֶׁשר ָּפַקד ֹמֶׁשה ָּכל ְּפקּוֵדי ַהְלִוִּים " )במדבר ג, לט(וכתיב  ,חודש ומעלה

  .]ְוַאֲהֹרן ַעל ִּפי ה' ְלִמְׁשְּפֹחָתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ֹחֶדׁש ָוַמְעָלה ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף:

 ,הקריב רבבות כבשים בזמן מועט כזה לשלשה כהנים בלבדל ,מקוםמכל 

וכותב מדוע חוזר הכתוב  ,פי זה יתיישב היטבועל . הוא פלא יותר גדול

ין ָּבִראׁשוֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יוֹם ַלֹחֶדׁש ּבֵ ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח " )מדבר ט, הב(

שהספיקו בזמן מעוט זה של בין הערבים להקריב את כל  ,לומר ,"ָהַעְרַּבִים

  .הפסחקרבנות 

 .הראשוניםנו יתשנחבטו בה רבו ,קושיא גדולה מאוד פי זה יתיישב לנוועל 

ויעשו את הפסח " )פיסקא סז ,בהעלותךבמדבר (ספרי איתא ב דהנה

בראשון בארבעה עשר יום לחודש, בגנות ישראל הכתוב מדבר שלא עשו 

 .)ט, א(י בפירוש חומש, בהעלותך ", והביאו רשכ"ע "אלא פסח זה בלבד

איתא במכילתא   ,והרי כבר נתנה תורה ,והטעם שלא עשו מצות התורה

דתלה הכתוב חיוב קרבן פסח רק  )פרשה יב ,פסחאמסכתא דבא  ,שמות(

אלא שעל פי הדיבור היה רק פעם אחת בשנה  ,כאשר יבואו לארץ ישראל

 .פעם אחתרב ציוה ה' ולא מפורש מה הטעם  ,שיצאו ממצרים שניה

וכן האריכו לבאר מהו  ,והאריכו בזה רבותינו הראשונים ומפרשי התורה

ואין כאן המקום להאריך  ,ועוד )הואילה "לז, ב ד(עיין תוס' קידושין  ,גנותן

  .בזה

דכיון שהיו רק  .טעם חדש מבאר המשך חכמה ,לאור המבואר לעילאבל 

 ,ים להקריב רבבות קרבנות פסח בזמן מועטכוהיו ציר ,שלושה כהנים

שנה שניה שיצאו בד ,)פז, ב(דאיתא בשבת  ,שנה ההיא ציוה ה'לפיכך רק ב

 .ןהוקבע פסח בארבעה עשר בניס ,המשכןמיד לאחר שהוקם  ,ממצרים

ום ואם כן י ,שביום השמיני שהקימו את המשכן חל בשבת ,דאיתא התם

הקטרת החלבים לא הקטירו בשבת גם כן  , לכןארבעה עשר יחול בשבת

פסחים נט, ב (דחלבי שבת קריבין ביום טוב  ,דהוא יום טוב ,ו"אלא בליל ט

 ,בשבתעשר רבעה שלא חל א בשנים הבאות אבל ,)קרבן פסח א, חם "רמב

שאין מקריבין  ,ד"להמתין עם הקרבת החלבים למוצאי ילא היו יכולים 

אם כן היו בהכרח צריכים  ,והוא יום טוב דפסח ,חלבי חול ביום טוב

ואין אפשרות  ,ד"עשות גם הקטרת החלבים ביום יהשלושה כהנים ל

לכן  ,רבבות קרבנות בזמן מועט עם הקטרת החלביםששלשה כהנים יקריבו 

  . והוא טעם נפלא ,לא ציוה ה' להקריב פסח אלא בשנה ההיא

דבכל ארבע  ,ומובא להלן ,יהא מבואר בירושלמ ,[אלא שיש עוד להקשות

צוה לאחר ארבע עשרה שנה לא  ד בשבת, אם כן מדוע"עשרה שנים יקבע י

, יבמות עב(דכבר היו הרבה ערלים  ,יש לומרקריב קרבן פסח. בזה ה' לה

ה "לז, א ד(ט קידושין "עיין מהרי ,ומילת בניו ועבדיו מעכב בקרבן פסח ,)ב

 .לכן לא ציוה ה' ,ריב הקרבןקהוכיון שהיו הרבה מאוד שלא יכלו ל ,)אף כל

נתחבטו שבזה  ,שלא ציוה ה'ה השלישית נשועיקר הקושיא היתה על ה

  .ט שם]"ין מהרייס ע"השמפרשי 

תנו " )סו, א(פסחים בתניא  הדהנ .זה יתיישב עוד פליאה גדולה פיועל 

רבנן: הלכה זו נתעלמה מבני בתירא. פעם אחת חל ארבעה עשר להיות 

בשבת, שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו: כלום יש 

אמרו להם: אדם אחד יש  ,וחה את השבת אם לאויודע אם פסח דאדם ש



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

, ולמאן דאמר נשים בראשון חובה (פסחים (במדבר א, מה) גברים

 אם כן היו כפליים, וכהנים לא היו רק אהרן ושני בניו ,עט, ב)

, ופנחס לא ב)-(ויקרא י, א , דנדב ואביהוא מתוטז)-(שמות מ, יב

 ,. ואם כן(זבחים קב, א) משה, וכן (זבחים קא, ב) נתכהן עדיין

שלושה כהנים היו צריכים לעסוק בעבודת רבבות פסחים בזמן 

ין יעו ,ם ביום אחדב אלף לוי"שהניף כ ,אם כי מצאנו לאהרן ,קצר

בכל זאת הוא  ,כג) ,פתיחתות ,(איכה רבה פתיחה לאיכה במדרש

ים תעשו בין הערב )ט, ג( ברךיתם לכן דייק הש ,פלא יותר גדול

 ,)ט, ה( קצר מחצות היום עד הערב. והכפיל הכתובאותו, שבזמן 

בשנה  ברךיתם ם, כי הוא פלא גדול. ולכן צוה השויעשו בין הערבי

, והיה הפסח )שבת פז, ב( זו, שראש חודש ניסן היה באחד בשבת

בשבת, דאז לא הוצרכו אהרן ובניו להקטיר האימורים עד ערב, 

קרבן פסח, ם "פסחים נט, ב. רמב( דחלבי שבת קרבין ביום טוב

ים, ן הערבות אחרת היה להם להקטיר ביאבל בקביע ,)א, ח

ודו"ק. , וזה אי אפשר כלל. )שם( דחלבי חול אין קרבין ביום טוב

ולפי זה אתי שפיר מה שנסתפקו בני בתירה (פסחים סו, ב) אם 

  .4ודו"ק היינו על הקטרה נסתפקו. ,פסח דוחה שבת

  

  

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

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

שמעיה ואבטליון שעלה מבבל, והלל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור 

ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. שלחו וקראו לו. אמרו לו: כלום 

אמר להם: וכי פסח אחד יש  ,ודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאואתה י

לנו בשנה שדוחה את השבת? והלא הרבה יותר ממאתים פסחים יש לנו 

ו בפסח אמר להם: נאמר מועד ,דוחין את השבת. אמרו לו: מנין לךבשנה ש

דוחה את השבת אף מועדו  -ונאמר מועדו בתמיד. מה מועדו האמור בתמיד 

דוחה את השבת. ועוד, קל וחומר הוא: ומה תמיד שאין  -האמור בפסח 

אינו דין שדוחה את השבת.  -ענוש כרת דוחה את השבת, פסח שענוש כרת 

מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם, והיה דורש כל היום כולו 

  .כ"ע "בהלכות הפסח.

דלא יתכן שיהיו ארבעה עשרה שנה  )סחים ו, אפ(י הקשו בירושלמוהנה 

בני בתירא אם פסח דוחה ואיך יתכן ששכחו  ,בשבתפסח  קרבן  שלא יהיה

ם שפסח דבאמת היו ידועי ,ועל פי המבואר לעיל מיישב המשך חכמה .שבת

דכיון  ,חה שבתאלא שלא ידעו אם חלבי קרבן פסח בשבת דו ,שבת דוחה

שחל חלבי קרבן פסח  נוהגים להקריב היו ,שחלבי שבת קרבין ביום טוב

כי חלבי קרבן פסח  ,ולא ידעו אם עושים כן בדוקא ,בליל יום טובבשבת 

[וכן  .רדות היוםאו מפני שלא הספיקו מחמת טי ,ת אין דוחין שבתבשב

כיון  ,ואולי היו נוהגים כן .)ר"תה "פסחים סו, ב ד( תירץ הפני יהושע

ועל זה  .ולא ידעו אם זה בדוקא] ,לכן המשיכו לנהוג כן ,שבמדבר עשו כן

אפילו שאפשר להקריב  ,דוחין שבתשהקרבת חלבי שבת  ,אמר להם הלל

אלו דברים בפסח דוחין את השבת: " )סה, ב(פסחים בדתנן כ ,יום טובב

 ."דמו, ומיחוי קרביו, והקטרת חלביושחיטתו, וזריקת 
היו רק  ,בזמן שצוה ה' על הקרבת קרבן פסח :דבריותמצית  4

והיו צריכים לשחוט בזמן  ,אהרן אלעזר ואיתמר ,שלשה כהנים

שו תוב לומר שעלכן דקדק הכ ,והוא פלא ,מועט רבבות קרבנות

. ו רבבות קרבנות לשלושה כהניםפי שהיאף על  ,ין הערביםזאת ב

בת שלבי דח ,את הקטרת החלבים הקטירו בלילה ,מקוםומכל 

אלא בשנה  להקריב קרבן פסח ולכן לא ציוה ה' ,ביום טוב םקרבי

והיו יכולים הכהנים להמתין עם הקרבת  ,ד בשבת"שאז חל י ,זו

אסור  ,ד בחול"אבל בשאר שנים שחל י ,ד"החלבים למוצאי י

יקריבו גם החלבים לפני ובהכרח ש ,להקריב חלבי חול ביום טוב

לכן לא ציוה ה' אלא  ,ה בלתי אפשרי לשלושה כהניםזו ,השקיעה

ה מבני מאיך יתכן שנתעלובזה מיושב  .נה ההיא על קרבן פסחבש

דבאמת לא נתעלמה  ,בתירא הלכה אם קרבן פסח דוחה שבת

  .שבת בים דוחהממנו אלא אם הקטרת החל

  


