
 

מדוע מאחר ששלוחו של אדם כמותו נצרך ההיתר 
 לשחוט את הפסח בשבת

איתא  ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים )יב ו(
בילקוט )ס' קצ"ה( ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, וכי כל קהל 
עדת ישראל שוחטין הלא אין שוחט אלא אחד, אלא מלמד 

וחו של אדם כמותו. ושחטו אותו בין בחול בין בשבת. וקשה ששל
מה השיכות בין הדרשות ששלוחו של אדם כמותו וששוחט בין 

 בחול ובין בשבת, שלפיכך חיברם הילקוט לדרשה אחת.
ונראה לומר שהנה קיי"ל דאין שוחטין את הפסח על היחיד, 
כלומר קרבן פסח צריך להיות לכמה אנשים יחד ולא ליחיד, 
ומעתה אי נימא דאין שלוחו של אדם כמותו ואין אחד יכול 
לשחוט לאחרים, הרי שאם נמנו שני אנשים על הקרבן פסח 
שניהם צריכים לשוחטו יחד שאין האחד יכול למנות חבירו 
לשליח, וקיי"ל שנים שעשו מלאכה בשבת יחד פטורים, נמצא 

שה שלעולם לא שייך חילול שבת בקרבן פסח, שהרי יחיד לא עו
ק"פ אלא ב', ואם אין שליחות שניהם צריכים לשחוט יחד, וב' 

 שעשו פטורים.
ומעתה יש לפרש את דברי הילקוט היטב, שתחילה מוכיח 
הילקוט ששלוחו של אדם כמותו וא"כ אחד שוחט בשביל כל בני 
החבורה, וא"כ שהוא יחיד הרי שאינו יכול לשחוט בשבת שלא 

חיד הוא, ומכיון שכך נאמר בו שנים שעשו פטורים דהא י
ממשיך הילקוט ואומר ששוחטים את הפסח בשבת משום 

 שקרבן פסח דוחה שבת.
 מאיר עיני חכמים תנינא עה"ת

 מדוע לא בירר משה מתי חצות ע"פ צעקת הכלבים

כחצות הלילה אני יוצא מתוך מצרים כו' ולכל בני ישראל 
ה, נראה לבאר סדר הפסוקים בז ז(-לא יחרץ כלב לשונו )יא ד

דהנה הגמ' בברכות )ג:( מקשה כיצד מצאנו אצל דוד שידע בדיוק 
מתי חצות שאמר חצות לילה אקום להודות לך, והרי אפילו משה 
לא ידע שאמר "כחצות הלילה". מתרצת הגמ' שלדוד היה סימן 
 שכינור היה תלוי על מיטתו משא"כ למשה לא היה כינור עיי"ש.

דרך אחרת לדעת מתי אלא שיש להקשות שלכאו' היתה למשה 
בדיוק חצות, דאיתא בגמ' שם ג' משמרות הוי הלילה, אשמורה 
ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים כו', ומפרשת הגמ' 
דקחשיב אמצעית דאמצעיתא, כלומר שהכלבים צועקים בדיוק 
באמצע אשמורה שניה, נמצא שכאשר צועקים הכלבים הוא זמן 

צי הלילה, ומדוע לא ידע חצות שאמצע אשמורה שניה הינו ח
 משה לפי"ז מתי בדיוק חצות.

ויש לתרץ שלא יכל משה לדעת ע"פ צעקת הכלבים מאחר 
שבאותו הלילה לא יחרץ כלב לשונו, ומכיון ששתקו לא יכל 

 משה לדעת לפי צעקתם מתי חצות.
 ובזה שפיר סדר הפסוקים, שתחילה נאמר "כחצות לילה" כלומר 

שלא ידע משה מתי בדיוק חצות, ותמוה כיצד לא יכל לדעת ע"י 
צעקת הכלבים, על כך ממשיכה התורה שלא יכל משה לדעת 

 זאת משום ש"לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו".
 דברי מהרי"א

 דין תוספת יו"ט גבי איסור אכילת חמץ

מיום כי כל האוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל 
הראשן עד יום השבעי כו' וביום הראשון מקרא קודש 

יש  טז(-וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם וגו' )יב טו
להבין מדוע בתחילה גבי כרת לאוכל חמץ כתיב ראשן ושבעי 

 חסר, ואילו גבי מקרא קודש כתיב ראשון ושביעי מלא.
ונראה לפרש שהנה אף לראשונים הסוברים שתוספת יו"ט 

א )עי' טשו"ע או"ח סי' רס"א ובב"י שהביא שכך שי' דאורית
הרי"ף הרא"ש והרמב"ן ודלא כהרמב"ם(, מ"מ בתוספת אין כרת 
דהיא רק עשה, וממילא בקרא קמא גבי חמץ דכתיב ונכרתה על 
כרחך שלא מיירי גבי התוספת, שהרי אין כרת לאוכל חמץ 

ת בתוספת יו"ט, ולכך כתיב חסר, משא"כ בקרא בתרא גבי קדוש
יו"ט שבו לא נאמר כרת רק נאמר שמקרא קודש יהיה לכם, בזה 

 שייך למימר תוספת דאוריתא ולכן בזה נאמר מקרא מלא.
ובאמת אפשר לומר אף יותר, שיש חילוק מעיקר הדין בין אכילת 
חמץ לעשיית מלאכה בתוספת, שגבי חמץ אי"ז דין התלוי ביו"ט 

וא דין שתלוי שהרי אף בחול המועד אסור לאכול חמץ, אלא ה
בתאריך, וא"כ בזה לא שייך כלל תוספת, משא"כ עשיית מלאכה 
זה איסור שתלוי ביו"ט עצמו, וא"כ בו כן שייך תוספת שפירושה 
להוסיף קדושת יו"ט על חול, ולזה שפיר שגבי חמץ נאמר חסר 
דלא שייך בו דין תוספת, וגבי עשיית מלאכה נאמר מלא דשייך 

זה בחי' הגר"ח על הש"ס ריש פרק ערבי בו דין תוספת )עי' יסוד 
 פסחים בארוכה(.

 שו"ת אהל משה )הוריץ(
 ח"ב סי' קל"ז

כיצד יכלו ישראל להקריב מבהמות עכו"ם ולא 
 חששו לרביעה

רק צאנכם ובקרכם יוצג כו' ויאמר משה גם אתה תתן 
בידינו זבחים ועולות כו' ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' )י 

 השיח בין משה לפרעה. יש להבין את כו(-כד
ונראה לפרש דאיתא בגמ' ע"ז )כד.( שמותר לקנות בהמה מעכו"ם 
לקרבן ולא חיישינן לרביעה, והגמ' לומדת זאת מקרא זה שאמר 
משה לפרעה "גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות", דוחה הגמ' 

 שאין ללמוד משם דקודם מתן תורה שאני עיי"ש.
רים שהיה בין משה לפרעה, ועפי"ז נראה לפרש את הדין ודב

שאמר פרעה למשה לכו כולכם אך את הבהמות שלכם תשאירו, 
שממילא אינכם יכולים להקריב אותם מחשש רביעה, ועל זה 

 השיב משה שלא רק שאינם צריכים לחשוש על צאנם לרביעה, 
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אלא אף אם ניקח מצאנכם אין לנו לחשוש לרביעה, והטעם 

משום ש"ואנחנו לא נדע מה שאין לנו לחשוש לרביעה הוא 
נעבוד את ה' עד בואנו שמה", כלומר שאיננו יודעים איזה 
בהמות יכולים אנו להקריב לפני הקב"ה ואיזה לא עד שנבוא 
אל הר סיני לקבלת התורה, ששם נצטווה על כל דינים אלו ועד 

 אז יכולים אנו להקריב הכל ולא לחשוש לרביעה וכדו'.
 גבעת פנחס

 

 את אשר אכל הארבה לא ראה

וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ ואכל וגו' 
קשה מהו כפל הלשון, שהרי אם כסה את עין הארץ ודאי  )י ה(

 שלא יוכל לראות.
ונראה לפרש ע"פ מה שכתב בתרגום "וכסה את הארץ" וחפה 
ית עין שמשא דארעא, כלומר שהארבה לא היה רק בסמוך 
לארץ בשדות, אלא אף בגובה ובאויר עד שהסתירו את השמש 
ונעשה חושך על הארץ, ואכן בקרא לקמן )טו( נאמר ויכס את 
עין כל הארץ ותחשך הארץ, והפירוש כנ"ל שהיו הארבה אף 

 הים והסתירו את השמש.בגב
ועפי"ז נראה לפרש שאף מה שנאמר בפסוק "ולא יוכל לראות 
את הארץ" לא קאי גבי הרואה כמש"כ רש"י, אלא קאי על 
הארבה עצמו, שהארבה שהיה בתבואה לא יכל לראות את 
התבואה מחמת הארבה שבגובה האויר מעליו שכיסה את 

 השמש.
סעדותא ליכלי ביממי ואיתא בגמ' יומא )עד:( מאן דאית ליה 

שהאוכל ואינו רואה אינו שבע, ואיתא שם שסומא לא שבע, 
נמצא שהארבה שאכל את התבואה לא הגיע לכדי שביעה 

 מחמת שלא ראו את האוכל.
ועפי"ז יש לפרש את הפסוק היטב, "וכסה את עין הארץ" ר"ל 
שהארבה הסתיר את השמש, "ולא יוכל לראות את הארץ" 

בתבואה לא ראה את אשר הוא אוכל,  כלומר שהארבה שהיה
ולכן "ואכל את יתר הפליטה כו' ואכל את כל העץ הצומח וגו'", 
כלומר שמכיון שלא ראה אכל הכל שלא הגיע לכדי שביעה, 
וזהו אף מה שנאמר לקמן )טו( "ויכס את עין הארץ ותחשך 
הארץ", כלומר שהוחשכה הארץ ע"י הארבה ולא ראו את אשר 

יאכל את כל עשב הארץ כו' ולא נותר כל ירק אוכלים, ולכן "ו
בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים", כלומר שחיסלו הארבה 

 הכל עד תומו משום שחשכה הארץ.
 פנים יפות

 במה שונה מטרת מכת חשך משאר המכות

 ויהי חשך אפילה בכל ארץ מצרים שלשת ימים )יא כב(
תו וברש"י כתב ולמה הביא עליהם חשך, שהיו בישראל באו

הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת, ומתו בג' ימי האפילה כו', 
 ועוד שחשפו ישראל וראו את כליהם כו'.

ויש להקשות מדוע דוקא במכת חשך מקשה רש"י מפני מה 
הביאה הקב"ה, ומאי שנא משאר המכות שהביא הקב"ה 

 עליהם.
ונראה לפרש דהניחא בכל המכות שהביא הקב"ה על מצרים 

גלות חיבתו לישראל, שהביא מכות על המצרים היה זה כדי ל
ולא על ישראל והמצרים ראו זאת, אבל במכת חושך הרי לא 
ראו המצרים דבר, ונמצא שבמכה זו לא מתגלית חיבתן של 
ישראל שיכולים המצרים לטעון שאף אצל ישראל היתה מכת 
חושך, ולזה מקשה רש"י "ולמה הביא עליהם חשך", ועל כך 

 שאה"נ מכת חשך לא באה לגלות אהבתו של  מתרץ רש"י היטב

 

הקב"ה לישראל, אלא להסתיר מעיני המצרים מה שהרג את 
 רשעי ישראל, וכן כדי שיוכלו לחפש את מטמוניות המצרים.

 מרגניתא טבא

כמה דרכים לברר האם קיים אברהם מצוות קרבן 
 פסח קודם שנימול

ינו איתא בגמ' שאברהם אב וכל ערל לא יאכל בו )יב מח(
שמר את כל התורה כולה קודם שניתנה, וקשה היאך הקריב 

 קרבן פסח קודם שמל הרי כתיב וכל ערל לא יאכל בו.
ושמא י"ל שאכן שמר כל מה שיכל לשמור קודם שניתנה 
תורה, משא"כ דברים שלא יכל כגון קרבן פסח או יבום 
וחליצה וכדו' אי"ז נחשב שלא שמר, דלא גרע מחשב לעשות 

ס שמעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, ומצינו הכי מצוה ונאנ
בתוס' )קידושין לז( שהקשה מדוע במדבר לא עשו פסח אלא 
פעם אחת, ותירץ שרובם לא היו מהולים שהרי לא מלו 
במדבר וממילא לא יכלו לעשותו, ומ"מ אי"ז נחשב להם 
לעבירה שהרי ערל אסור בקרבן פסח עיי"ש, וא"כ ה"ה 

 באברהם.
מאי דאמרינן קיים אברהם כל התורה היינו עוד יש לומר ד

שבמשך כל חייו קיים הכל, וא"כ שפיר שקיים אף קרבן פסח 
אחר שמל, שהרי חי אחר מילתו עוד ע"ה שנים, וכעי"ז איתא 
בריב"א עה"ת וברע"ב שמה שקיים כל התורה היינו אחר שמל 

 ולא קודם.
ובדרך פלפול אפשר ליישב עוד ע"פ מה שנסתפק המשנה 

האם במצוות שנאמר בהם דין אכילה יוצא אדם גם  למלך
כאשר אוכל שלא כדרך הנאתו, או שרק כשאוכל כדרך הנאתו 
מקיים את מצות האכילה עיי"ש, ועפי"ז י"ל שאכל אברהם 
קרבן פסח קודם שנימול שלא כדרך הנאתו, דלענין קיום 
המצוה חשיב אכילה, משא"כ לענין לעבור בלאו לא חשיב 

קיים המצוה של ק"פ ולא עבר באיסור כל אכילה, נמצא ש
 ערל לא יאכל בו.

עוד י"ל ע"פ דברי תוס' ריש פסחים )ג: ד"ה מאליה( שכתב 
שמי שאין לו קרקע פטור מקרבן פסח, וא"כ היה פטור 
אברהם מקרבן פסח כל זמן שלא קנה את מערת המכפלה 
שלא היתה לו קרקע, ואחר שקנה את מערת המכפלה כבר 

ל לאכול את הפסח, אלא שזה יש לדחות דאיתא היה מהול ויכ
בחז"ל שכשאמר הקב"ה לאברהם קום והתהלך בארץ קנאה 

 בחזקה, הרי שהיתה לו קרקע אף קודם שנימול.
עוד י"ל ע"פ דברי הרמב"ן שרק בארץ ישראל קיימו האבות 
את כל התורה אבל לא בחוצה לארץ, וא"כ י"ל שבהגיע יום 

 ו"ל ולא מתחייב בעשיית הפסח.י"ד ניסן היה יוצא אברהם לח
עוד י"ל שכבר אמרו חז"ל שבזמן שאין קרבנות כל הלומד 
תורתן נחשב לו כאילו הקריב הקרבן, וה"ה אצל אברהם שלא 
יכל להקריב ק"פ מפני שלא מל מ"מ למד את תורת עשיית 
הקרבן פסח ונחשב לו כאילו הקריבו, ותירץ זה יש לאומרו אף 

קיים כגון יבום וחליצה שקיימם על שאר מצוות שלא יכל ל
 בלימודם.

ונראה ליישב עוד שהנה איסור זה של וכל ערל לא יאכל בו 
הינו שב"נ לא יכול לאכול מקרבן פסח שעשה ישראל, אבל 
האבות ממ"נ יכלו לאכול, שהרי הם הקריבו את הקרבן 
שאכלו, וא"כ ממ"נ אם דינם כישראל וממילא נחשב להם 

יכולים לאכול ממנו שאינם בן נכר, הקרבן לקרבן פסח הרי ש
ואם דינם כב"נ הרי שאף ההקרבה לא עלתה להם לקרבן פסח 
אלא שחיטה בעלמא, וא"כ אף האכילה אינה של קרבן פסח 

 ונמצא שלא עברו שום איסור.
 שו"ת גנזי יוסף )ריש סי' מה(
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