
  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 קמד פרשת בא גליון בס"ד 

  ][ז

הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשוֹן ) ב ,יב(

  ַהָּׁשָנה

  מנין שאין לעבר אלא חודש אדר

 אלא עבורו תותוספ אין חודש מה ,1'ב פרשה ובמכילתא(יב, ב) 

 דמפיק 2נתן ורבי. בסוף אלא עבורה תותוספ אין שנה אף, בסוף

 דנין אם פליגי), א, זט דברים( האביב חודש את משמור לעיל

 פליגי ובזה. בסוף אלא לעבר שייך לא דבחודש, אפשר מאי אפשר

  .3ק"ודו) ועוד נ, ב סוכה( מקומות ובכמה, א, פב מנחות עיין, תנאי

                                                 
[ז] תוכן דבריו לבאר מהו שורש מחלוקת התנאים במכילתא, דנחלקו,  1

מנין שאין לעבר בשנה אלא חודש אדר, ואמרו, דילפינן לה מעיבור החודש, 

הואיל והחדש "מסכתא דפסחא פרשה ב  -מכילתא דרבי ישמעאל בא וז"ל 

מה חדש אין תוספת עבורו אלא בסוף אף שנה  כו', מתעבר והשנה מתעברת

". פירוש, כיון שתוספת עיבור החודש על ספת עיבורה אלא בסוףאין תו

כורחך היא רק בסוף, כיון שעיבור החודש הוא מה שהלבנה מתכסה בסופה, 

ובמולד הלבנה מיד מתחיל למנות ימי החודש, ובסוף, כשהלבנה מתכסה 

ולא נראית, מוסיף עוד יום, לכן אינו יכול לקרוא ליום הראשון עיבור, 

נות למחרת העיבור, וכיון שעיבור החודש אינו אלא בסופו, ולהתחיל למ

ילפינן במה מצינו לענין עיבור השנה נמי שאינו אלא בסוף השנה, שמוסיף 

ר' חודש אדר ולא חודש אחר. ורבי נתן (שם) לומד זאת ממקום אחר, וז"ל "

ואי זה  ,חדש הסמוך לאביב אתה מעבר ,אומר שמור את חדש האביב ,נתן

" ע"כ. פירוש, כיון דאביב אינו חודש, וחודש אינו מר זה אדרזה הוי או

אביב, באה התורה ללמד שישמור את החודש הסמוך לאביב, וכך פירוש 

  הכתוב, שמור את חודש, ואיזה חודש, האביב, הסמוך לאביב.

והשתא יש לבאר, במאי פליגי, ומדוע לא ניחא לר' נתן ללמוד במה מצינו 

שך חכמה, דפליגי אי ילפינן אפשר משאי מעיבור החודש. ומבאר המ

אפשר, והוא מחלוקת תנאים בהרבה מקומות בש"ס (מנחות פב, א. סוכה 

נו, א ועוד), דר' נתן סובר דלא ילפינן אפשר משאי אפשר, לפיכך אין ללמוד 

מעיבור השנה שיהיה דוקא באדר בסוף השנה, מעיבור החודש דאינו אלא 

אפשר שיהיה אלא בסופה כמבואר לעיל, בסופה, כיון דעיבור החודש אי 

ועיבור השנה יכול להיות בכל השנה, לפיכך יליף לה ר' נתן מדכתיב חודש 

האביב, אבל תנא דיליף לה מעיבור החודש סובר דילפינן אפשר משאי 

  אפשר.

  

 [ח]

ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶּבָעֹׂשר ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו ) ג, יב(

  ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאֹבת ֶׂשה ַלָּבִית:

  עוד טעם שפסח מצרים מקחו בעשור

 בעשורמ מקחו זהכו'.  איש להם ויקחו כו' לחודש בעשור(יב, ג) 

 טעמים עוד הזב 4נראה(מכילתא בא, מסכתא דפסחא ג, ה).  כו'

[ועוד צריך ביאור, אפילו דיליף אפשר משאי אפשר, אמאי לא ניחא ליה 

אביב, הסמוך לאביב. ונראה, כיון דיליף ללמוד מדכתיב שמור את חודש ה

אפשר משאי אפשר, אין צריך ללמוד מדכתיב חודש האביב, וחודש האביב 

  יליף לה לשום דרשה אחרת].

במכילתא הגירסא רבי יונתן. ואולי יש טעות סופר בנדפס, שהרי נדפס "ר'  2

י'נתן נתן", [ואנו פתחנו את הראשי תיבות], ויתכן מאוד שהיו שתי קווים ר' 

  שראוי להתחלף. וצריך לעיין בכתב היד.

אמרו  ,תמצית דבריו: מנין שאין לעבר בשנה אלא חודש אדר 3

דעל כורחך אינו  ,דילפינן במה מצינו מעיבור החודש ,במכילתא

 , כך עיבור השנה אינו אלא בסוף השנה, דהיינו אדר,אלא בסופה

אבל ר' נתן לא יליף אפשר משאי  .וילפינן אפשר משאי אפשר

הסמוך  ,לפיכך יליף לה מדכתיב שמור את חודש האביב ,אפשר

  והיינו אדר. ,לאביב

 

מסכתא דפסחא  -מכילתא דרבי ישמעאל בא [ח] תוכן דבריו, דהנה איתא ב 4

 שפסח מצרים מקחו ,להוציא פסח דורות .בעשור לחדש הזהוז"ל "פרשה ג 

" [וכן הוא בפסחים צו, א]. והטעם ופסח דורות מקחו כל זמן ,מבעשור

) כדי שיהיה בידם ה(שם, מכילתא שפסח מצרים מקחו בעשור, איתא ב

  מצות שיתעסקו בהם, או כדי שימשכו ידיהם מעבודה זרה עיין שם. 

מדרש תנחומא והמשך חכמה מוסיף עוד טעם מחודש, על פי מאי דאיתא ב

ומת כל בכור (שמות יא ה). נתכנסו כל הבכורות אצל " ) וז"ל(סימן יח

כל מה שאמר משה הביא עלינו, אין אתם מבקשין  ,אמרו להם ,אבותיהן
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 ב

 לעשותם רצתה ההשגחה כי, מבעשור מקחו היה מצרים שפסח

 תחת ומתנהגת מסודרה להנהגה יםראו ויהיו, בנימוסיו מצוין גוי

 וינהגו, נפשם תאות ורסן לבבם 'מאוי בעד לעצור ויוכלו, גדוליה

 להיות כולם ישתוקקו כאשר לכן]. דיסציפלין[ חזק במשטר

 דברי פחד מפני מצרים בכורי יעמדו כי יתברך השם וידע, חפשי

 נפשם בעד וילחמו, פרעה אל ויבואו, נפשותיהם עלה'  בשם משה

(תנחומא  פרעה של פלטין פתח על חללים וירבו, פרעה חיל עם

 ישמעו שלא זמן כל, זה ובכל .נגדם לדבר יעיז מי, ילכו כי ואז, יח)

                                                 

 .שנחיה, אלא בואו ונוציא את העברים הללו מבינינו, ואם לאו הרי אנו מתים

מה  .אפילו כל המצרים מתים אינן יוצאין מכאן ,ואמרו להם ,השיבו אותם

והיו מצווחין אל פרעה  ,כל הבכורות והלכו להם אצל פרעהנתכנסו  ,עשו

בבקשה ממך הוצא העם הזה שבשבילם הרעה תבא (עליהם  ,ואומרים לו

צאו וקפחו שוקיהם של אלו, מה  ,ועליו) [עלינו ועליך]. אמר להם לעבדיו

עשו הבכורות, מיד יצאו ונטל כל אחד ואחד מהם חרבו והרג אביו, שנאמר 

י), למכה בכורי מצרים אין כתיב כאן  ,וריהם (תהלים קלולמכה מצרים בבכ

אלא למכה מצרים בבכוריהם, משנהרגו אבותיהם נגלה [עליהן] הקדוש 

  " ע"כברוך הוא והרגן, שנאמר וה' הכה כל בכור

והנה המדרש תנחומא עולה על הפסוק שהתרה משה את פרעה (לעיל יא, 

בועות קודם, או שבוע ח), וזה לא היה בחצות הלילה, אלא שלושה ש-ד

קודם, כדאיתא במדרש רבה וארא ט, יב [ורש"י (לעיל ז, כה) הביא רק את 

  המאן דאמר שהיה מתרה כא יום]. 

וזה שהתפרסם מה שאמר ה' שיהרוג את כל הבכורים, היה ממה שבעשור 

לקחו את הפסח, [וכן מפרשים רבותינו בעלי התוס' את דברי חז"ל, וז"ל 

ג) בעשור לחדש. פסח מצרים , שמות פרק יב(דעת זקנים מבעלי התוספות 

מה  אללישר הםלמרו א ,וכאשר ראו בכורי מצרים כך ה,מקחו בעשור הי

 ,פסח הוא שיפסח המקום על בתי בני ישראל במצרים הםלמרו א ,זאת לכם

ואמרו להם שלחו ישראל כי אתם  ,אצל המצריים תויהרוג במצרים הבכורו

והיינו דכתיב למכה  ,והם הרגו בהם כמה וכמה ,ולא רצו ,לנו למות גורמים

 ,אלא מצרים בבכוריהם ,בכורי מצרים לא נאמר ,מצרים בבכוריהם

  ]שהבכורות הכו עצמן

ועל פי זה מבאר המשך חכמה מדוע ציוה ה' על פסח מצרים שיהיה בעשור, 

ו', לא דהנה כשבאו הבכורות לפרעה שישלח את ישראל והרגו אבותיהם כ

היה מי שימנע מישראל לצאת ממצרים, ואף על פי כן ציוה ה' שלא יצאו 

אלא לאחר שמשה ואהרן יתנו להם רשות בהסכמת פרעה, והיה זה תחלת 

חינוך העם למשמעת של הנהגה מסודרת ומתנהגת תחת גדוליה, וכיון שה' 

גאל את ישראל לעשותם גוי מונהג בנימוסים, כי הוא הכרחי לאומה שה' 

 וזה. ממקומם זויזי לא, פרעה בהסכם ללכת ואהרן משה מפי

 להנהגה םראוי ויהיו, הזאת כעת ברוחם לעצור חזק נוךח

  .5מאושרה נימוסית

 [ט]

  עוד טעם מדוע פסח מצרים מקחו בעשור

 פסוק להלן( זו בלילה מביתם לצאת יכלו לא שהרי, 6נראה עוד

), מכילתא יב( שבצדם שכניהם עם להשתתף מוכרחים והיו), כב

מלך עליה, כי אם אינה ממושמעת למנהיגיה, לא יתכן בה הנהגת מלכות 

ולקחתי אתכם לי לעם וכו' (פסוק , ו) ולעיל (משך חכמה ה', [כמו שכתב ה

], לכן ציוה הוא לעם נימוסיי ולאומי במשטר וסדר, וה' עליהם למלך -ז) 

 ה' שיקחו הפסח בעשור, כדי שהמצרים לא ימנעו בעדם לצאת, ואף על פי

כן לא יצאו אלא תחת הנהגת משה ואהרן בלבד, לחנכם למשמעת הנהגה, 

  כדי שימלוך ה' עליהם.

 
תמצית דבריו: הטעם שה' ציוה על פסח מצרים שיהיה מקחו  5

כיון שעל ידי זה התפרסם שה' יהרוג את הבכורים  ,בעשור

 ,רים לשלוח את ישראל ממצריםהבכוויבקשו  ,בחצות ליל י"ד

ובזה יתחנכו להיות  ,הם אלא משה ואהרןולא יהיה מונע מ

שהיא הכרחית כדי להקים אומה  ,ממושמעים להנהגה מסודרת

  .שה' מלך עליהם

 

[ט] תוכן דבריו, לבאר טעם חדש מדוע פסח מצרים מקחו בעשור. דהנה,  6

 אכילת קרבן פסח היא רק כזית לכל אחד, והיו יכולים הרבה מאוד אנשים

להשתתף בקרבן אחד, שיגיע כזית לכל אחד, וגם העניים שאין ידם משגת 

היו יכולים לקנות הרבה ביחד כבש אחד, וכל אחד יגיע לו כזית בשר, אבל 

ַאֶּתם ) " ְ יב, כבכיון שבפסח מצרים היה אסור לצאת מפתח ביתם, כדכתיב (

ים להשתתף הרבה אנשים ", לא היו יכולא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ֹּבֶקר

באותו הקרבן, והיו מוכרחים להשתתף עם שכניהם שבצדם בלבד ולא יותר, 

ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקֹרב ֶאל ) "יב, דכדכתיב (

פרק (מכילתא ב ", ואיתאֵּביתֹו ְּבִמְכַסת ְנָפֹׁשת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָּתֹכּסּו ַעל  ַהֶּׂשה

שכינו שבגגות מניין  ,שומע אני שכינו שבשדות רושכנו בן בגבג אומ) "יב

שכינות  ,רבי אומר שלשתן נאמרו ת"ל הקרוב הקרוב אל ביתו פתח אל פתח.

הקרוב זה הקרוב אל ביתו  ,שכינו זה שכינו שבגגות ,זה שכינו שבשדות

דורות שכינו קרוב ואין פסח  ,שכינו קרוב לביתו ריםפסח מצ ,סמוך לפתח
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 מבן (יב, לז. מכילתא שם) גברים אלף מאות משש 7יותר והיו

 היו ורובם ,ןאלימ לשני קרוב היו וטף נשים ועם, (רש"י) עשרים

 לאכול צריכים והיו ,)ב, יא לעיל( ממצרים ששאלו טרם עניים

 במכילתא אמר זה על ,להם היו יןאמ ,8ולבלי לשבור עצם צלי בשר

 .לו שאין מי ,וקחו, לו שיש מי ,משכו) להלן כא לפסוק יאפרשה (

. צאן לוקחים היו והם, דמים להם נותנים היו שהעשירים היינו

 זה ובכל, אצלו יקר פרוטה כל הלא, 9משכנו עוקר שהאדם ובזמן

                                                 

  " ע"כ. לביתו

אם כן היה להם הוצאה גדולה לקרבן פסח, וישראל היו הרבה מאוד אנשים, 

שהרי היו שישים רבוא הגברים לבד (יב, לז), שהם שש מאות אלף [שרבוא 

הוא עשר אלף] ועם הנשים והטף הם קרוב לשני מליון, ורובם היו עניים 

הב (יא, ב), ומנין היה להם כסף לפני ששאלו מהמצרים כלי כסף וכלי ז

) מסכתא דפסחא פרשה יאלקנות קרבן פסח, ועל זה אמרו במכילתא (

" ע"כ פירוש, מי שאין לו ,וקחו .מי שיש לו ,משכו .משכו וקחו לכם צאן"

המכילתא בא ליישב מהו כפל הלשון משכו וקחו, ומפרש, שמשכו הוא מי 

אפשרות, והיו העשירים  שיש לו אפשרות ליקח, וקחו, הוא מי שאין לו

  נודבים כספים לעניים.

ויקרא משה לכל זקני ) "פרשה יאובזה מבואר מה שאמרו במכילתא (

" ע"כ, דצריך ביאור, מדוע עשה בית דין, אלא ישראל מלמד שעשאן ב"ד

כיון שהיו העשירים תורמים כסף עבור העניים לקנות קרבן פסח, ונתנו את 

בבא ורך לעשות בית דין, כמו שאמרו בהצדקה ליד קופת הצדקה, היה צ

", תנו רבנן: קופה של צדקה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה) "ב ,ח(בתרא 

והטעם אמרו שם בש"ס שהוא כדיני ממונות, להכריע למי לתת, וכמה לתת, 

לכן הצריכו שלושה כבית דין, לכן עשה משה רבינו בית בית דין לחלק 

  מעות הצדקה של קרבן פסח.

בעשור לחדש הזה ויקחו. אין לי אלא ) אמרו וז"ל "פרשה ג(ילתא מכוהנה ב

אמרת ק"ו ומה עשירי שאינו  ,ארבעה עשר מנין ,עשירי שהוא כשר ללקיחה

כשר לשחיטה כשר ללקיחה. י"ד שהוא כשר לשחיטה אינו דין שיהא כשר 

אמרת ק"ו ומה אם עשירי שאינו קרוב לשחיטה כשר  ,ללקיחה. י"ג מנין

 וא הדיןוה ,י"ג שהוא קרוב לשחיטה אינו דין שיהא כשר ללקיחה ,ללקיחה

" ע"כ. מבואר שעשירי אינו מעכב, אלא מצותו לאחד עשר לשנים עשר

מהעשירי והלאה. ועל פי זה מבואר היטב מדוע פסח מצרים מקחו בעשירי, 

כדי שיהיה זמן מהעשירי והלאה, לתת צדקה לעניים, ולבדוק איך יחלקו 

, וכמה לתת לכל אחד, ולקנות הקרבן עד י"ד, מה שאין כן הצדקה לעניים

פסח דורות. [הוכרחתי להוסיף זאת, דלכאורה, מאי נפקא מינא אם הוא 

בעשור או בי"ד, הרי יש רק יום אחד לקרבן פסח, אלא על כורחך כונת 

 ולכן ,צלי בשר הלילה כל אוכל איש כל להיות גדולה צדקה יעשו

 ,דין בית להן שקבע מלמד(מכילתא שם, ד"ה ויקרא משה)  אמר

המשך חכמה על פי המכילתא, שהזמן היה מעשירי והלאה, והיה יותר זמן 

 קרבן פסח].לחלק לעניים צרכי 
הנה בקרא כתיב "כשש מאות". ומה שכתב יותר משישים רבוא, הוא על  7

 ,הין חסיר הין יתר ,אומיד .כשש מאות אלף) וז"ל "לז ,יב(מכילתא פי ה

שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות  ר,אבל בפרט מה הוא אומ

(שמות לח, כו)" ע"כ. פירוש כיון דכתיב כשש מאות, משמע  וחמשים

נו מדויק, אלא באומד חסר או יתיר, אבל בפרט שנמנו חצי שנה לאחר שאי

מכן, כתיב שהיו עוד שלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, לפיכך מסתבר 

שהיו כבר ביציאת מצרים יותר משש מאות אלף. [ובפרקי רבי אליעזר פרק 

לח ד"ה ירידה) איתא להפך, שהיה חסר אחד, והקב"ה צירף עצמו למנין 

בוא]. [ומכאן למד רש"י שהגברים היינו מבן עשרים, דאם היו מבן שישים ר

י"ג, איך יתכן שלאחר חצי שנה כל כך התרבו, שהיו שש מאות אלף 

ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים מבן עשרים בלבד, והרי כל הנלדים 

מבין י"ג ועד בן עשרים לא נמנו. כך פירשו המזרחי וגור אריה שיטת רש"י, 

פירש לבד מנשים וטף, אף על פי שבכתוב כתוב רק מלבד הטף, שם. ומה ש

דסובר המשך חכמה, שטף כולל נשים וגברים פחות מבן עשרים, עיין 

 במפרשי התורה, ואין כאן המקום להאריך בזה].
", וכן ולבלי לשבור עצם צלי בשר לאכול צריכים והיומה שדקדק לפרש " 8

שר צלי הוא מצטמק, וצריך להלן "בשר צלי", נתכון בזה, שכשאוכל ב

הרבה בשר לכזית שהוא מצטמק הרבה. ואף על פי שלעיל פירש המשך 

חכמה, דבלאו הכי לא היו יכולים לשתף הרבה כיון שלא היו יכולים 

להשתתף רק עם שכניו שבאותו בית, מכל מקום מוסיף עוד טעם על חסרון 

כניהם, עוד כיס שהיה להם, שלא רק שלא היו יכולים להשתתף אלא עם ש

היה להם חסרון כיס, שאם היו הרבה נפשות, היו צריכים הרבה בשר עבור 

כל כזית, כי היה מצטמק בצלי, וכן לא היו יכולים לשבור העצם ולאכול 

 עמו כזית, אלא אך ורק מבשר הצלי.
 פרוטה כל הלא, משכנו עוקר שהאדם ובזמןלא ידעתי למה דקדק לפרש " 9

אגב בא לכתוב זכותם של ישראל, שאפילו בזמן ". ואולי בדרך אצלו יקר

 כזה נתנו צדקה לאכול כזית צלי לכל אחד, שהוא הרבה כסף.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

, ב"ע ח דף בתרא בבא, דמיא ממונות כדיני, בשלושה שמתחלקת

  .11ק"ודו ,10שם יעויין, (ח, א) פאה סוף וירושלמי

  

 [י]

                                                 
כתב לעיין שם, כיון דמבואר שם הטעם שצריך שלושה, כיון שלדיני  10

ממונות צריך שלושה, קל וחומר לדיני נפשות, וחלוקת צדקה הוא דיני 

ם ושלושה, ואמרו שם שאם נפשות. ומקשה הירושלמי, אם כך נצטרך עשרי

נצטרך לאסוף עשרים ושלושה יקח יותר זמן, ויהיו העניים הרעבים 

מסתכנים, לכן הקלו לחלק בשלושה. ונראה, שכונת המשך חכמה לומר, 

מדוע בקרבן פסח שאינו ענין של רעבון צריכים שלושה ולא עשרים 

הוא  ושלושה, והטעם שצריך שלושה, כיון שגם חלוקת הכסף לקרבן פסח

דיני נפשות, שהרי אם לא יתנו לעניים יצטרכו להוציא מכיסם, ומכל מקום 

  אין צריך להעמיד עשרים ושלושה, כיון שזמן קרבן פסח הוא עד י"ד. 

תמצית דבריו: כיון שבפסח מצרים היה אסור לצאת מפתח  11

ביתם, לא היו יכולים להשתתף הרבה אנשים באותו הקרבן, והיו 

עם שכניהם שבצדם בלבד ולא יותר, והיה מוכרחים להשתתף 

להם הוצאה גדולה לקרבן פסח, והיו העשירים נודבים כספים 

לעניים, ולכן פסח מצרים מקחו בעשירי, כדי שיהיה זמן 

מהעשירי והלאה, לתת צדקה לעניים, ולבדוק איך יחלקו הצדקה 

לעניים, וכמה לתת לכל אחד, ולקנות הקרבן עד י"ד, מה שאין כן 

  דורות.פסח 

 

[י] תוכן דבריו, לבאר מדוע הביא המכילתא שתי דרשות ללמוד שולחו  12

של אדם כמותו, בפרק ג למדו מויקחו, ובפרק ה' מושחטו, וקשה, מדוע 

צריך שתי דרשות. וכדי לבאר ענין זה, מבאר המשך חכמה את דברי 

  וזה החלי בעה"י.הירושלמי, ועל פי זה יתיישב הכל בס"ד. 

איתא בירושלמי (קידושין ב, א) אמר רבי אלעזר מנין ששלוחו של אדם 

כמותו, שנאמר בקרבן פסח (יב, ו) ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. והנה 

לשון ו"שחטו" הוא לשון רבים, ו"אותו" הוא לשון יחיד, שישחטו קרבן 

כשולחין שליח אחד כל קהל עדת ישראל, והרי רק אחד שוחט, אלא מכאן ש

לשחוט, נחשב שכולם שוחטין אותו, לכן, אף על פי שהשוחט הוא אחד, 

נחשב שכולם שוחטין אותו. ורבי יידא אומר, שלומדים דין שליחות 

וכי כולם היו  ,לבית אבות שה לביתמדכתיב (יב, ג) ויקחו להם איש שה 

של  אלא מיכן ששלוחו ,והלא אחד הוא שהוא לוקח על ידי כולם ,לוקחין

ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶּבָעֹׂשר ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו ) יב, ג(

  ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאֹבת ֶׂשה ַלָּבִית:

  במכילתא משני מקומות ששלוחו של אדם כמותומדוע ילפינן 

 שלוחו אמרו ןמיכ 'ג פרשה במכילתא וכו' איש להם ויקחו(יב, ג) 

 ועיין (יב, ו). שחטומ דרישה'  פרשה 12ולקמן. כמותו אדם של

  כמותו". אדם

הנה מבואר, דלרבי אלעזר ילפינן ממעשה השחיטה שיש שליחות, ולרבי 

יידא ממעשה הקיחה. ומפרש רבי יוסי בירושלמי, מדוע רבי יידא לא ניחא 

ליה ללמוד כרבי אלעזר מושחטו, ומפרש, שאדם שוחט פסחו של חברו 

ט עבור כל שלא מדעתו. כלומר, אם נמנו יחד בני חבורה, יכול האחד לשחו

המנויים שלא לדעתם, ואין צריך דעתם כלל שיסכימו על השחיטה, אם כן 

בודאי אין צריך שליחות, לפיכך, אף על פי שכתוב בלשון רבים ושחטו, יש 

לפרש שאין זה מדין שליחות, אלא ללמד שאם אחד שוחט ללא דעת כולם, 

צריך נחשב שכולם שחטוהו, כי לא צריך דעתם, אבל על מעשה ההפרשה 

שליחות, כיון שאם אדם מפריש קרבן פסח שלא מדעת חבירו, לא חל 

ההפרשה על חבירו, וכיון שצריך דעתו על ההפרשה, על כורחך הא דכתיב 

ולקחו היינו מדעתם, ועל כורחך קא משמע לן קרא שנחשב שלוחם, ונחשב 

שכולם לקחוהו, אבל אם לא היה נחשב שלוחם, רק הסכימו שיקח מדעתם, 

למה כתוב בלשון רבים "ולקחו", מאי קא משמע לן, זה תוכן דברי  אם כן

  הירושלמי.

והשתא צריך טעם ליישב את רבי אלעזר, איך יליף מושחטו כו' שליחות, 

והרי שוחט אדם שלא מדעת חברו, וקא משמע לן קרא שללא דעתו הוא 

  שוחט.

ין ומבאר המשך חכמה, דהנה נחלקו התנאים (פסחים פט, א) עד מתי נמנ

ומשכין ידיהם מקרבן פסח, האם עד שחיטה, או עד זריקת הדם, ומפורש 

שם [ולכן כתב לעיין שם], שהכל מודים שאין נמנין אלא עד שחיטה, אבל 

לאחר שחיטה אין להמנות על קרבן פסח, ולא נחלקו אלא עד מתי יכול 

  להימשך ממינויו, דת"ק סובר עד שחיטה, ורבי שמעון אומר עד זריקת הדם.

והנה לרבי שמעון שיכול להמשך לפני זריקת הדם, מי שהיה מנוי, ומשך 

את מיניו לאחר שחיטה לפני זריקת הדם, בודאי לא נפסל הקרבן, כיון 

שנשחט הקרבן למינויו, והרי זה כאילו מת אחד מהמנויים, דמבואר 

בפסחים (צח, א) דיביאו שאר המנויין הקרבן לשם פסח, ולא נפסל הקרבן 

ך ידו ממנו אחד המנויים אלא אם כל המנויים משכו, אז יבוא מפני שמש

הקרבן לשם שלמים, כמבואר שם. מכל מקום, לענין ממונות, חייב זה שהיה 

מנוי עד שחיטה לשלם למנויים חלקו, שהרי היה מנוי ונשחט הקרבן לשמו, 

  ובשעה ששחטוהו היה שותף עמהם.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 בשם להנך דמייתי (הלכה א), דקידושין 'ב פרק ריש ירושלמי

 שלא חברו של פסחו שוחט אדם הא ,תמן ומקשה, תנאי תרי

 עד דאמר דלמאן, בהא דתליא, הנראה וכפי. שם עיין ,מדעתו

 שלא טיחש מצי איך כן אם, מפסח עצמו מושך אדם הדם קשיזר

 שמעון ביר מחלוקת וזה ,מיניה חבירו ימשוך דילמא, מדעתו

  .13ק"ודו, שם עיין), א, פט( בפסחים ורבנן

  

  

  

  בב' כרכים -חכמה עם בינת החכמה  משך

 ".משך חכמה עם ביאור בינת החכמה"זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

 ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה במדבר דברים. –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א 

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות עם ,עד סוף שנת תשע"ה

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

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם יש אפשרות להנצחת קרובי

                                                 

אדם שלא מדעתו, שהרי והנה הטעם ששוחטין הפסח שלא לדעת, כי זכין ל

נמנה על הפסח, וכיון שלא משך ידו עד עכשיו, זכות הוא לו השחיטה, 

שהרי לאחר שחיטה כבר אינו יכול לשמוך ידו, ויזרקוהו על שמו. וכל זה 

דוקא לת"ק דאמר שלאחר שחיטה אינו יכול למשוך ידו, אבל לרבי שמעון 

כשיו, אין לומר שיכול למשוך ידו לאחר שחיטה, אפילו שלא משך עד ע

דשחיטה היא זכות, דאולי יש בדעתו למשוך ידו לאחר שחיטה, ונמצא 

שנחסר פעמיים ממון, שהרי צריך לשלם להם חלקו, ועוד להמנות על קרבן 

אחר ולשלם להם חלקו, שהרי אינו יכול להמנות רק לפני שחיטה על קרבן 

ששואלים  אחר, לפיכך לפי רבי שמעון אי אפשר לשחוט קרבן הפסח לפני

את המנויים, דדלמא בדעתם להימשך מהקרבן לאחר שחיטה, וכיון דבעינן 

דעתם, שפיר ילפינן מדכתיב ושחטו ששלוחו של אדם כמותו, דאין לומר 

שהכתוב בא ללמד לשחוט ללא דעתם, אלא על כורחך בא לומר ששלוחו 

 של אדם כמותו. ולפי זה רבי יידא דלא יליף מושחטו כיון ששוחטין שלא

  מדעתם סובר שמושכין ידיהן עד שחיטה.

[והנה בשפת אמת (פסחים פט, א) כתב וז"ל "יש להסתפק לר"ש דס"ל 

כ נמשך, אם יכול דיכול למשוך עד זריקה, כשהי' נמנה בשעת שחיטה ואח"

לחזור ולמנות עליו קודם זריקה על פסח ההוא שנמשך ממנו, דהטעם הנ"ל 

לא שייך, כיון דכבר הי' נמנה בעת שחיטה על אותו זבח, או נאמר דעל ידי 

שנמשך, פרח לה מינוי של השחיטה, וצריך מחדש למנות גם בשעת 

חכמה  שחיטה, וצ"ע, ועי' מה שכתבתי לקמן" עכ"ל. והנה לפי המשך

משמע שפשיטא ליה שאינו יכול לחזור ולהמנות שוב, דאם כן, אינו נחשב 

 חוב לשחוט שלא לדעתו].

ולפי זה מחלוקת רבי אלעזר ורבי יידא תלויה במחלוקת ת"ק ורבי שמעון 

עד מתי מושכין ידיהן מקרבן פסח ובזה מבואר היטב מדוע הביא המכילתא 

שתי הדרשות כי הדרשה במכילתא פרק ג מויקחו היא לפי שיטת ת"ק 

לדעתם לפיכך אין ללמוד  שמושכין ידיהן עד שחיטה ושוחטין שלא

מושחטו אלא מויקחו והמכילתא בפרשה ה' שלומדים מושחטו היא אליבר 

דרבי שמעון שמושכין ידיהן עד זריקה ואין שוחטין שלא מדעתם ועל 

  כורחך מדין שליחות הוא.
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קרא ששוחטין דקמ"ל  ,ללמוד שלוחו של אדם כמותו מושחטו

ועל  ,שהקיחה צריכה דעת ,שלא מדעתם, אלא ילפינן מויקחו

אבל לסוברים שאין  .כורחך קמ"ל קרא ששלוחו של אדם כמותו

יש ללמוד מושחטו ששלוחו של אדם  ,שוחטין שלא מדעתם

 , אלא באשהרי רק מדעתם נשחט ולמה נכתב בלשון יחיד ,כמותו

תלויה  ,תעדשלא מ ודין שחיטה .ללמד ששלוחו של אדם כמותו

  במחלוקת תנאים עד מתי יכול להימשך מקרבן פסח.

 


