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  [י]

ֹזאת ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים ִמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבוֹא ) כד ,ח(

  ִלְצֹבא ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל מוֵֹעד:

  דין פסול שנים בכהנים ולוים

יהיו הכהנים פסולים בשנים, ומקל וחומר, ומה  1כד) יכולח, (

דין  אינו הםכהן שמום פוסל ב כו' ים שאין מום פוסל בהםלו

ולא אשר  םאשר ללוי ומרללמוד ת ,שיהיו שנים פוסלין בהם

                                                 
חולין וב )פיסקא סב(בספרי איתא כדי להבין תוכן דבריו יש להקדים. [י]  1

 ,שכהנים יהיו נפסלים בשנים מקל וחומר ,דסלקא דעתך אמינא ,)ד, אכ(

כהנים שפסולים במום אינו  ,ומה לוים שאינם פסולים במום פסולים בשנים

תניא בחולין (כד, א), דלא נפסלו הלוים ועוד . דין שיהיו פסולים בשנים

בשנים אלא בשעה שהיה עליהם עבודת כתף, אבל כשבאו לשילה ולבית 

ם לא פסולים הלוים בשנים, כי אין להם עבודת משא. והנצי"ב עולמי

לאחר שמוכיח שפסול שנים הוא רק מחמת  ,, שם)חולין(מרומי שדה ב

מהיכי תיתי שיהיו הכהנים  ם כןא י תימאוככתב וז"ל " ,עבודת העבודה

שהרי בשעת משא  א קשה מידי,הרי לאו בני משא נינהו, ול ,פסולים בשנים

הכהנים  וא הדיןדה לקא דעתךס ם כןשוררין מבן ל', ואנמנין אפילו המ

לפסול כהנים דפשיטא שאין ללמוד  ,הנה מבואר ע"כ. ."באותו שעה

אינם עובדים שכהנים  מלויים שנפסלו בשנים למשא,לעבודתם בשנים, 

, לפסול כהנים בעבודתם במשא, אבל סלקא דעתך ללמוד מלוים המשוררים

יו בעלי משא, אלא עבדו כמשוררים, גם גם הלוים שלא השכיון  בשנים,

כל זה הוא רק כשיטת לכאורה [ונפסלו בשנים, בשעה שהיתה עבודת משא, 

שסובר שלוים נפסלו לשיר בשנים, אבל לשיטת רש"י  הרמב"ן כאן (ח, כה),

לא אתי  ואין הלויים פסולים בשנים לשיר, ,שפירש (שם) שחוזר לשיר

דלהלן פיסקא יב מפרש, דגם  . אבל באמת המשך חכמה לשיטתו,שפיר

  .]רש"י סובר שאין הלוים נפסלים בשיר בפה, ורק בשיר שבכלי נפסלים

, הא דפסלה תורה לוים להיות דמכל מקום יש להקשות,על זה גם אלא ש

משוררים, היינו מפני שראויים לעבוד במשא, שהרי בבית עולמים כשרים 

מחמת שראויים  לאחר חמישים שנים, שמע מינא, שרקהלויים לשורר 

מהיכי תיתי  למשא, ויש עליהם עבודת משא, פסולים אף לשורר, אם כן

 ,אין עליהם עבודת משא כללש בשנים, לפסול כהנים שעבודתם בקרבנות

והרי הכהנים בשעה שהיה ללויים עבודת משא, הם ממש כמו הלוים בבית 

שכתב  זה קושיית המשך חכמה .בשניםכהנים עולמים, ומהיכי תיתי לפסול 

. נראה, דלא לעבודת )חולין כד, א. (ספרי, פיסקא סב 'כולכהנים 

הקרבנות אמר, דזה אינו ביחס אחד, רק על תקיעה בחצוצרות, 

 דמצוה בבני אהרן כהנים ולא בעלי מומים, כמפורש בספרי

על זה אמר  ,(הלכה א)ובירושלמי יומא פרק קמא  (פיסקה עה),

שיפסלו בשנים. ולפי זה לא קשה מה  מינאאעתך דלקא דס

דאהרן ואלעזר , )לגאון אור חדש ,(חות יאיר על דרוש שהקשו

דיליף  2ומהודו"ק. דעל חצוצרות קאי.  ,כהני בני שמונים שנה

  ."דזה אינו ביחס אחד "

דבאמת לא סלקא דעתך לפסול כהנים לעבודת  ,מיישב המשך חכמהו

 בשנים, אבל הוה אמינא לפסול כהנים לתקוע בחצוצות בשנים, קרבנות

הוא הדין  ,שכיון שפסלה תורה לוים להיות משוררים ,סלקא דעתך אמינאד

ה שפסלה תורה דהוא בכלל שיר ,כהנים יהיו פוסלים לתקוע בחצצורות

אין לחלק בין  שכיון שנפסלה עבודת המשוררים, ,בלוים מעל חמישים שנה

אפילו ששורש הפסול הוא  ,הכהנים ללוים, כיון שעבודה זו נפסלה בשנים

ומה שאמרו קל  עבודה זו נפסלה. ,מכל מקום ,בלוים מחמת עבודת משא

ולים לתקוע דכהנים בעלי מום פס ,הוא גם בכהנים לענין חצוצרות ,וחומר

ובירושלמי יומא פרק קמא  (פיסקה עה), בספריכדאיתא בספרי  ,צרותובחצ

  .(הלכה א)

 ) [אבל(חות יאיר על דרוש, לגאון אור חדשועל פי זה לא קשה מה שהקשו 

הערה ו. וכן  ,ומובא באמבוהא דספרי על ספרי זוטא כאןלא מצאתי מקומו, 

ת יעקב יהושע פרשת ומובא בספר נחל הקשה האמרי אמת מגור זצ"ל,

[לא ידעתי  והרי אהרן ואלעזר ,מהיכי תיתי לפסול כהנים בשנים ],בהעלותך

שנה הכהן היו בני שמונים  מנין למשך חכמה שאלעזר היה בן שמונים]

 ,בשניםאם כן אין צורך לכתוב לימוד להכשיר כהנים  ,ועשו את העבודה

דלא  ,קשה מידי אבל לאור המבואר לא ,שמוכח זאת מאהרן ואלעזר הכהן

ולא  ,סלקא דעתך שיפסלו כהנים מעבודת הקרבנות אלא מתקיעה בחצצרות

 מצאנו מפורש שאהרן ואלעזר תקעו בחצצרות.
ב) -א ,חולין כד( דהנה איתא בגמרא ,על פי דרכו מיישב עוד דבר נפלא 2

ויהי  א"ר יוסי: מאי קרא ,בבית עולמים אין נפסלין אלא בקולבשילה ו"

מנין  יש לבאר,ו ע"כ. "ים ולמשוררים להשמיע קול אחדכאחד למחצצר

אפילו  -יהי כאחד ו"וז"ל: ורש"י פירש  .משמע כאן שאין נפסלים בשנים

 ,אבל לאור המבואר .ולא מובן איך משמע אפילו זקנים ,"זקנים במשמע

דכיון שכתיב לעיל מיניה  ,יתיישב היטב ,שכהנים אינם נפסלים לשיר בשנים
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דכתיב  ,נפסלים אלא בקול ןאינשם) דבבית עולמים  ,(חולין

הי כאחד למחצצרים ולמשוררים ב, ה, יג) וי (דברי הימים

 כו'להשמיע קול אחד, דשם כתוב (פסוק יב) דהלויים משוררים 

 ןחצצרים בחצוצרות קול אחד, וכמו דכהנים אינועמהם כהנים מ

ויעויין  .וברור .נפסלים רק בקול ןכן הלוים אינ ,בשנים ןינפסל

  .3ודו"ק .(חולין כד, ב ד"ה ויהי) י"רש

                                                 

ְוַהְלִוִּים ַהְמֹׁשֲרִרים ְלֻכָּלם ְלָאָסף ְלֵהיָמן ִליֻדתּון ) "יב ,ה ,דברי הימים ב(

ְוִלְבֵניֶהם ְוַלֲאֵחיֶהם ְמֻלָּבִׁשים ּבּוץ ִּבְמִצְלַּתִים ּוִבְנָבִלים ְוִכֹּנרֹות ֹעְמִדים ִמְזָרח 

ועל  ,"רֹותְחְצִרים ַּבֲחֹצצְ ַלִּמְזֵּבַח ְוִעָּמֶהם ֹּכֲהִנים ְלֵמָאה ְוֶעְׂשִרים מחצררים מַ 

ַוְיִהי ְכֶאָחד למחצצרים ַלְמַחְּצִרים ְוַלְמֹׁשֲרִרים ) "יג (שם, פסוק זה כתיב

וכשם שאין  ,השוה הכתוב את הלוים לכהנים הנה ,"ְלַהְׁשִמיַע קֹול ֶאָחד

הוא הדין הלוים לא נפסלו לשיר  ,הכהנים נפסלים בשנים לתקוע בחצצרות

 שם.ואולי לזה נתכון רש"י  בבית עולמים.
אלא כשהיה להם עבודת  ,לוים לא נפסלו בשניםתמצית דבריו:  3

וכשנפסלו, היו פסולים גם  .ולא בשילה ובבית עולמים ,משא

בשנים סלקא דעתך שהכהנים גם יהיו פסולים  ,לשיר, לפיכך

  לתקוע בחצצרות, קמ"ל קרא שכשרים לעולם.

    

דז"ל  .אין ביאור כלל ,הספרי בפיסקא סגלשון  [יא] תוכן דבריו, דהנה 4

 ,הואיל ואמרה תורה יעבוד ,ר' יהודה אומר" :הספרי לפי הנוסח שלפנינו

אני למדתי שהעובד בשלשים אינו עובד בעשרים  ,ואמרה לא יעבוד עוד

 ." ע"כת"ל ולא יעבוד עוד ,כך הכהן לא יעבוד בעשרים וחמשה ,וחמשה

ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָיׁשּוב כיון דכתיב " ,הודההנה מבואר דהיה קשה לרבי י

א ַיֲעֹבד עֹוד" מהו ההמשך ,"ִמְּצָבא ָהֲעֹבָדה ". אבל מה שאמר רבי יהודה ְו

ש עוד ביאור בפירוש ספרדי יו ,לא ברור. והגר"א מגיה ומפרש בדרך אחת

  .אבל המשך חכמה יש לו דרך חדשה בביאור הספרי ,אשר יבואר להלן

: מבן חמש ועשרים (ח, כד) כתוב אחד אומר) "א ,כד(חולין גרסינן בדהנה 

: מבן שלשים, אי אפשר לומר שלשים (ד, ג) שנה ומעלה, וכתוב אחד אומר

שכבר נאמר שלשים, הא כיצד?  -שכבר נאמר כ"ה, ואי אפשר לומר כ"ה  -

כ"ה ללמוד, ושלשים לעבודה; מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 

  ." ע"כשוב אינו רואה -ם ה' שני

[וכן כתב  ,שאינו עובד עד שיהיה בן שלושים ,והנה פשטות הלשון משמע

אין בן לוי נכנס לעזרה לעבודתו עד שילמדוהו ) ז ,כלי המקדש ג(רמב"ם ה

  

  [יא]

את ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים ִמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבוֹא זֹ ) כה-ח, כד(

ִלְצֹבא ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל מוֵֹעד: ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָיׁשּוב ִמְּצָבא 

א ַיֲעֹבד עוֹד:   ָהֲעֹבָדה ְו

  התחיל לעבוד בן שלושים עד מתי יעבוד

אם  כו'אומר הואיל יהודה  ביפיסקא סג. ר 4פריסכה) -ח, כד(

וכתוב  ,חמש שנים תחלה, שנאמר זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה

אבל המשך חכמה  .]אחד אומר מבן שלשים שנה, הא כיצד חמש ללמוד

אלא שאינו עובד עד שילמד  ,מפרש שאין הכונה שאינו יכול לעבוד לפני כן

 ,שאם לא ילמד עד חמש שנים ,ונותנים לו חמש שנים ללמוד ,את העבודה

אבל אם היה מוכשר  ,בודאי אינו רואה סימן יפה בלימודו ונפסל מהעבודה

י שנעשה בן נכנס לעבודה לפנ ,ללמוד את העבודה לפני חמש שנים

   .שלושים

ִמֶּבן הכתוב " ןלשו א. :[ובאמת פירוש זה הוא נפלא מאוד מכמה טעמים

 ,מוכיח ,"ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא ִלְצֹבא ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד

ודוחק גדול לפרש דהכונה נכנס  ,שנכנס לעבודה מבן עשרים וחמש שנים

 ,אבל לפי המשך חכמה חק בזה הרמב"ן דלהלן,, כמו שנדללמוד עבודה

והכתוב  ,אותהלמד באמת מבן עשרים וחמש שנים כבר נכנס לעבודה אם 

ממתינים לו עד שיהיה בן  ,שאם לא יודע את העבודה ,השני בא ללמד

אבל לפי הרמב"ם הוא קשה מאוד. ב. איך מוכיח הש"ס שאם לא  ,שלושים

אלא  ,דלמא כן רואה ,וב אינו רואהעד חמש שנים שבמשנתו ראה סימן יפה 

אבל  ,שזה הוא הרוב ,שבעבודת המשכן נותנים ללמוד חמש שנים ולא יותר

והרי גם אם למד את העבודה  ,מנין ללמוד באופן מוחלט שלא רואה ברכה

שמע מינא דהקפידה תורה  ,לא נכנס לעבוד לפני שלושים ,לפני חמש שנים

דמיד  ,הוא נפלא מאוד ,ך חכמהאבל לפי המש על גיל שלושים לעבודה.

כי יותר מזה  ,עד בן שלושים לו וממתינין ,שלומד את העבודה נכנס לעבוד

  .]אין אחד שיהיה ראוי לעבודה

הא דעובד עד בן ד ,שלא תאמר ,דכונת הספרי לומר ,ועל פי זה יש לומר

דהיינו  ,חמישים הוא רק באופן שהתחיל את העבודה בן עשרים וחמש

אבל אם  עשרים וחמש שנה,ואז עובד  ,למד מיד את העבודההיה מוכשר וש

עד יעבוד  ,התחיל לעבוד בן שלושיםלא הצליח ללמוד עד חמש שנים, ו

 , לזהעבודהלדלעולם נותנים ללוי עשרים וחמש נשים  ,שים שנהיחמש וחמ

א ַיֲעֹבד עֹודמיותר "מדכתיב  ,בא הכתוב ללמד בחמישים ש , שמע מינא"ְו

ולפי זה כך יש להגיה  ,אפילו התחיל לעבוד בן שלושים ,לםיעבוד לעו לא

  כפי שיבואר בהערה הבאה. ,בדברי הספרי
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ין גירסאות יע כו'. בעשרים וחמשה כו' אינו עובדלמדתי שהעובד 

. ולדידי נראה (רבי דוד פארדו) ובפירוש הספרדי 5א"שונות בהגר

למד, ואם  ,ה שנים"ד לכגיה ולפרש כך, דהבן לוי נכנס ללמלה

ואם כן, הוה אמינא דקרא קאמר  ,תיכף הוא עובד עבודת הלויים

, אז אינו עובד אלא יםל לעבוד בן חמש ועשרים שנדוקא כשהתחי

אבל התחיל לעבוד בן שלושים, עובד עד בן חמשים  ,עד חמשים

, דמייתרא, להורות עבודה לא יעבוד ,קרא ןלשמע מא ק ה,וחמש

 .בכל אופן אינו עובד למעלה מבן חמשים [והגהתי לפי זה מובן]

  .7ודו"ק (ח, כד) 6ן"ועיין פירוש הרמב

                                                 
רבי : "(גירסתו רבי, ואני מסופק אם זה רבי או רב"י) זה גירסת הגר"א 5

אם למדתי  ,ולא יעבוד בחמישים ,הואיל ואמרה עבוד בכ"ה ,יהודה אומר

ת"ל לא יעבוד עוד  ,כל עבודותכך לא יעבוד מנ'  ,שעובד בכ"ה כל עבודות

והנה גירסת המשך חכמה קרובה מאוד לגירסת ע"כ.  ושרת את אחיו"

הואיל  ,וכך צריך להגיה בתוך גירסת הגר"א: "רבי יהודה אומר ,הגר"א

ואמרה עבוד בכ"ה ולא יעבוד בחמישים, אם למדתי שעובד בכ"ה (כל 

ן], ת"ל לא יעבוד עוד עבודות כך) לא יעבוד מנ' כל עבודות, [עובד מל' מני

נראה שכונתו  ,ומה שכתב לעיין בפירוש הספרי ע"כ. ושרת את אחיו"

שמבאר באריכות דברי  ,לפירושו הנפלא של רבי דוד פארדו כאן בספרי

ולא הארכתי בזה כי אין זה  ומביא גירסאות ליישב בדברי הספרי. ,הספרי

 מטרת חיברנו.
שמבן עשרים וחמש  ,ברי רש"ילמה שפירש הרמב"ן על ד ,נראה שכונתו 6

וא"כ יהיה פירוש "יבא לצבוא וז"ל " .ומבן שלושים לעבודה ,נכנס ללמוד

צבא" שיבא להקהל בנקהלים בעבודת אהל מועד, שיעמוד עמהם ויראה 

תמיד עבודתם ביום ובלילה כדי שילמוד הלכות עבודה בתלמוד ובמעשה, 

ה, אלא אמר "לצבא ולכך לא אמר כאן "לעבוד עבודה" כמו שנאמר למעל

היה  הנה .עכ"ל" צבא בעבודת אהל מועד" שיהיה בא עם הצובאים בעבודה

ֹזאת מדוע כתוב בקרא כאן " ,כיון שאינו עובד עד בן שלושים ,רמב"ןל קשה

א ָצָבא ַּבֲעֹבַדת ֹאֶהל ֲאֶׁשר ַלְלִוִּים ִמֶּבן ָחֵמׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָיבֹוא ִלְצבֹ 

אבל כל רואה  ,דהכונה ללמוד להיות עם הנקהלים בעבודה ,מיישבו ,"מֹוֵעד

 ,כל זה רק אם נפרש שלעולם אינו עובד עד בן שלושיםו ,ה דוחקזיבחין ש

אבל לפי המשך חכמה לפעמים עובד מבן עשרים וחמש אם למד את 

   ., לא קשה מידיהעבודה
תמצית דבריו: הלוים נכנסים ללמוד את העבודה מבן עשרים  7

ומיד כשילמד את העבודה מתחיל לעבוד אפילו לפני  ,מש שניםוח

ממתינים לו שלימד את העבודה  . ואם לא הצליח ללמוד,שלושים

  

  [יב]

א ַיֲעֹבד עוֹד ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָיׁשּוב ִמְּצָבא) ח, כה(   :ָהֲעֹבָדה ְו

  דין לויים בשיר לאחר חמישים

 .חוזר הוא לנעילת שערים ולשיר 8ולא יעבד עוד. אבל(ח, כה) 

הוא השיר  י. ומה שכתב בפרשת נשא (ד, מז) עבודת עבודה"רש

ם לשיר במצלתי י מחלק בין שירה בפה"דרש ,כו' םבמצלתי

שלושים  כו' יםיספרו הלוו ב כ"ג בכלי, וכמפורש בדברי הימים

סלים ואבל שיר בפה אין שנים פ כו', בכלים 'מהללים לה כו' שנה

  .(ח, כה) ן"ויעוין רמב. 9ודו"קבהם. 

בודאי כבר לא ילמד  ,ואם לא למד עד בן שלושים .עד בן שלושים

 ,בא ללמד ,והא דכתיב שמבן חמישים לא יעבוד עוד .יותר

  .ובד בן חמישיםאינו ע ,שאפילו התחיל לעבוד רק בן שלושים

   

עבודת משא בכתף,  -ולא יעבוד עוד " פירש [יב] תוכן דבריו, הנה רש"י 8

מבואר  ,עכ"ל כו'" לנעילת שערים ולשיר ולטעון עגלותאבל חוזר הוא 

הא  ,ויש לדקדק על דבריו .דרש"י סובר שאין הלויים נפסלים בשנים לשיר

ִׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָּכל ַהָּבא ") מז ,ד( לעיל כתיב ִמֶּבן ְׁש

עבדת שם, "רש"י " ופירש ֲעֹבַדת ַמָּׂשא ְּבֹאֶהל מֹוֵעדַלֲעֹבד ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה וַ 

" ע"כ. וכנורות, שהיא עבודה לעבודה אחרתהוא השיר במצלתים  -עבדה 

דהרי הכתוב אומר שרק  ,שניםנפסלים הלויים לשיר בהנה מפורש ברש"י ש

 .והיא שירה ,מבן שלושים ועד חמישים יהיו כשרים לעבוד עבודת עבודה

שירה בכלי בד ,דרש"י מחלק בין שיר בפה לשיר בכלי ,ומתרץ המשך חכמה

 .ומה שפירש כאן הוא שירה בפה ,ומזה איירי לעיל ,נפסלים הלוים בשנים

דברי הימים א פרק ם, דכתיב (נפסלישבשירה בכלי  ,וכן מוכח מדברי הימים

ִׁשים ָׁשָנה ָוָמְעָלהה) "-כג, ג ", ְמַהְלִלים ַלה' ַּבֵּכִליםכו'  ַוִּיָּסְפרּו ַהְלִוִּים ִמֶּבן ְׁש

ובזה  ,אבל בפה סובר שכשרים ,הנה מבואר שהיו נפסלים לשיר בכלים

וסובר הרמב"ן שגם  ,מיושב מה שהקשה הרמב"ן (כאן) על פירוש רש"י

 ובזה בלבד חולק עליו רש"י. בשנים, פה לא נפסלו הלויםשירה ב
אין הלויים נפסלים בשיר בפה  ,תמצית דבריו: לפירוש רש"י 9

  אבל נפסלים לשיר בכלי. ,לאחר חמישים שנה
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 ד

  

  [יג]

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְבִמְדַּבר ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ) ב-ט, א(

ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח  ם ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשוֹן ֵלאֹמר:ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִ 

  ְּבמוֲֹעדוֹ:

  יום בחודש דיבר ה' עם משהבאיזה 

ב) וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם -אט, (

מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את 

מעון בן יליף רבן ש (ו, ב) קמא דפסחים 10הפסח במועדו. בפרק

גמליאל דשואלין ודורשין שתי שבתות קודם הפסח מכאן, דבריש 

(א,  במדבר דריש ספרא ירחא קאמר, דיליף גזירה שוה במדבר

ונראה  .לחודש. ולרבנן, למה לן הך גזירה שוה אחד, דאמר בא)

פרק קמא (יב, א) פליגי אם מעברין השנה  11לדעתי, דבסנהדרין

                                                 
 ,ורבן שמעון בן גמליאל )פסחים ו, א(נחלקו חכמים , תוכן דבריו ]יג[ 10

שלושים  חכמים אומרים .כמה זמן קודם לחג שואלים ודורשין בהלכות החג

 ,)שם, ו, ב(מבואר וטעמו  .שבתותי שת ורבן שמעון בן גמליאל סובר ,יום

 ְבִמְדַּברַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה " )ג-ט, א(דכתיב  ,מדבר מדברגזרה שוה  דיליף

ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר:  ְוַיֲעׂשּו ְבֵני 

ִסיַני ְּבִמְדַּבר ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה " )א ,א(וכתיב  ,"ֵאל ֶאת ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדוֹ ִיְׂשָר 

 ,"ֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמרְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית לְ 

מה מדבר דריש ספר במדבר הוא באחד לחודש, גם מדבר דכתיב כאן הוא 

שמשה רבינו עומד בראש חודש ניסן ומזהיר  ,הנה מפורש .באחד לחודש

והשתא  .ד יום לפני הפסח דורשין בהלכות החג"שמע מינא די ,על הפסח

ד באדר היה "דכיון שכבר בי ,מה יעשו חכמים עם גזרה שוה זו ,יש לדקדק

הפסח  מדוע אמר ה' באחד לחודש ניסן שיעשו ,דורש בהלכות הפסחמשה 

  .ד באדר היה דורש בהלכות הפסח"והרי כבר מי ,במועדו

וכדי  ,)בשבת פז, ( דבשנה ההיא חל יד בניסן בשבת ,המשך חכמהומבאר 

ומפני זה יעברו את חודש אדר שיהיה  ,שלא יטעו שפסח אינו דוחה שבת

ד ", שיחול ילושים ואחדויעשו ראש חודש ניסן ביום הש ,שלושים יום

 שיעשו ,ביום השלושים של אדר למשהאמר ה' לפיכך  בניסן ביום ראשון,

כיון  ,מפני הפסח שחל בשבת אדר ולא יעברו את ,ניסןראש חודש  היום

  .ומועדו היינו אפילו בשבת ,"במועדו"שמצותו  ,דוחה את השבת הפסחש

הרי העדים כבר ראו המולד ביום  ,איך אפשר לעבר חודשתאמר, ואם 

ם מותר אלא שזה ניחא א .אלא שאפשר לאיים עליהם שלא יעידו ,השלושים

ם "אבל לשיטת הרמב ,החודש לאיים על העדים שלא יעידו כדי לעבר את

כדי לעבר את סן יבחודש נשאין מאיימים על העדים  )קידוש החודש ג, יח(

דוחה שבת, אז ודאי ן הפסח דאי אם נאמר ,והנה .המפני הטומא

 .באחד בשבת ד"היינו יום י ,כדי שיחול פסח דמעברין החודש

ובשנה השנית באחד בניסן הוקם המשכן (שמות מ, יז), ודרשו 

ואם כן  ,ראשון למעשה בראשית ,)פז, בשבת ( ברכהלכרונם ז

דאין  ,), אופסחים ס( ולפי מה דהוי סלקא דעתך .ד בשבת"היה י

ר, וקבעו ריש ירחא פסח דוחה שבת, אם כן היו מעברין חודש אד

לכן אמר  ., כדי שיהיה ארבעה עשר באחד בשבתבשלושים ואחד

לו השם ביום שלושים, שהיום יקבעו ריש ירחא, ולא יאיימו על 

יהושע בן לוי בראש השנה פרק קמא  ביהעדים לעברו, כדאמר ר

דמאיימין בניסן ותשרי לעברו. ולשיטת רבינו משה סוף  ',דף כ

אפשר דהוה אמינא דמעברין את  מקידוש החודש, יח, פרק ג

בחודש הראשון  'כולכן אמר הכתוב וידבר ה' אל משה  השנה,

, ולא יעברו לא את השנה 12לאמור ,ר, שהיום בחודש הראשוןלאמ

לגזרה  מה הטעם ,אם כן הדרא קושיא לדוכתא ,אי אפשר לפרש כן ,החודש

  .שוה זו לפי חכמים

שיעברו את דהוה אמינא  ,יש לפרשם "דלפי הרמב ,המשך חכמהומבאר 

לפיכך אמר ה'  ,כדי שלא יחול פסח בשבת ,השנה ויעשו עוד חודש אדר

כיון  ,ולא יעברו השנה חודש ניסןשיעשו היום  ,ביום שלושים לאדרלמשה 

טים בדקדוק נבאר כמה פרולהלן  זה תוכן דבריו. ,שהפסח דוחה את השבת

 דבריו.
 ,מעברים השנה כדי לעשות קרבן פסח בטהרהדנחלקו אם  ,לומררצונו  11

 ,והנה .רדנחלקו אם טומאה הותרה בציבור או דחויה בציבו ,ומבואר שם

אלא שנחלקו האם צריך  ,הכל מודים שמותר לעשות קרבן פסח בטומאה

גון כ ,אבל היכא דאי אפשר לעשות כלל ,כדי לעשותו בטהרהלעבר השנה 

 עשוודאי מצוה לעבר החודש או השנה כדי שי ,שבתיד בניסן בשיחול 

אין קרב בפסח  ,שאם נימא שאין שבת דוחה את הפסח ,[ויתכן עוד ,הפסח

שני אלא למי שהיה טמא ולמי שהיה בדרך דלא אמרה תורה פסח  ,שני

זה בכלל הקל וחומר שאומר המשך  הרי שגם ,ואם כנים דברינו .רחוקה

לא יבטל קרבן פסח לגמרי ש ,דודאי יש לעבר השנה או החודש ,חכמה

  .באותה שנה]

 "לאמור"דהנה הלשון  ,ב המשך חכמה עוד דברשפי דרכו מייעל  12

דבר "לאחר מכן כתוב  ,"לאמר" שכתוב ,דבכל מקום ,שבכתוב צריך ביאור

ולפי דרכו  .מהו הלשון לאמר ,"ויעשו"ן שכתוב ל כאאב ,"אל בני ישראל

שהיום יהיה אמרו שי ,שה' אמר למשה ,דבא הכתוב לומר ,יתיישב היטב

ומשה היה מקדש  ,ולא יעברו את השנה ולא את החודש ,אחד לחודש ניסן

שיהיה  ,שיאמר ,"לאמר" ,באחד לחודש ניסןלכן ה' אמר לו  ,את החודש
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ולא את החודש, רק שיקבעו היום לחודש ניסן, שיעשו בני 

ישראל את הפסח במועדו, שדוחה שבת עשיית פסח, והותרה 

, והוא )יומא מו, א( א סוף טרף בקלפיומ, וכדאמר בי13אצלו שבת

למאן דאמר טומאה הותרה בצבור, דאין  טומאהמכל שכן 

.14ודו"ק היטב מעברין, כדאמר בסנהדרין שם.

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

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

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

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

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

 את גליון משך חכמה חינםקבל בכל שבוע במייל יש אפשרות לכמו כן 

  .בגליונותם הנצחת קרובילאפשרות יש . עם בינת החכמה

                                                 

 באמת אחד לחודש ניסן.
כיון ששבת  ,שבתפסח דוחה מדוע באמת  ,בא המשך חכמה לבארכאן  13

 )רין יב, בסנהד(והרי למאן דאמר  ."במועדו"תיב כדכ ,הותרה אצלו

ואין מעברים השנה כדי  ,קרב קרבן פסח בטומאה ,דטומאה הותרה בציבור

הותרה טומאה למאן דאמר דדאם  ,אם כך קל וחומר הוא ,שיקרב בטהרה

ששבת הותרה ר שבת קל וחומ ,שיקרב בטהרהמעברים השנה  בציבור אין

  שבת.רבן פסח ב, שאין לעבר השנה כדי שלא יחול קרבן פסחקאצל 
דבר ה' עם משה ש ,ל למדו בגזרה שוה"חז :יודברתמצית  14

ד "שבשנה ההיא חל י ,ל"עוד מבואר בחז .באחד לחודש ניסן

לא ש ,אמר ה' למשהש ,גזרה שוה זו באה ללמדנוו .בניסן בשבת

ד "תעבר החודש כדי שיחול יו ,תטעה ששבת דוחה את הפסח

כי הפסח  ,אלא היום תעשה ראש חודש ניסן ,ום ראשוןיבניסן ב

תעבר שלא  ,שה' אמר ,עוד יש לפרשו .נקרב במועדו אפילו בשבת

  .אלא הפסח נקרב במועדו אפילו בשבת ,השנה בשביל זה

  


