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 לעי"נ מרים בת אברהם ע"ה
Dedicated by the family of Mrs. Mary Ruback, of blessed memory 

 
 במדבר פרק ט

ר ְיֹקָוֹק ֶאל ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ַבָשָנה )א(  ַוְיַדבֵּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבֹחֶדש ָהִראשון  אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ ַהשֵּ

ל ֶאת ַהָפַסח ְבמוֲעדו:  י ִיְׂשָראֵּ אֹמר: )ב( ְוַיֲעׂשּו ְבנֵּ לֵּ
ין ָהַעְרַבִים  )ג( ְבַאְרָבָעה ָעָׂשר יום ַבֹחֶדש ַהֶזה בֵּ

ֲעׂשּו ֹאתו ְבֹמֲעדו ְכָכל ֻחֹקָתיו ּוְכָכל ִמְשָפָטיו ַת 
ל  י ִיְׂשָראֵּ ר ֹמֶשה ֶאל ְבנֵּ ַתֲעׂשּו ֹאתו: )ד( ַוְיַדבֵּ

ַלֲעֹׂשת ַהָפַסח: )ה( ַוַיֲעׂשּו ֶאת ַהֶפַסח ָבִראשון 
ין ָהַעְרַבִים ְבִמְדַבר  ְבַאְרָבָעה ָעָׂשר יום ַלֹחֶדש בֵּ

י  ִסיָני ן ָעׂשּו ְבנֵּ ְכֹכל ֲאֶשר ִצָּוה ְיֹקָוֹק ֶאת ֹמֶשה כֵּ
ִאים ְלֶנֶפש  ל: )ו( ַוְיִהי ֲאָנִשים ֲאֶשר ָהיּו ְטמֵּ ִיְׂשָראֵּ
ָאָדם ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעֹׂשת ַהֶפַסח ַביום ַההּוא ַוִיְֹקְרבּו 

י ַאֲהֹרן ַביום ַההּוא: )ז( ַויֹאְמרּו י ֹמֶשה ְוִלְפנֵּ  ִלְפנֵּ
ִאים ְלֶנֶפש ָאָדם  ָליו ֲאַנְחנּו ְטמֵּ ָמה אֵּ ָהֲאָנִשים ָההֵּ
ָלָמה ִנָגַרע ְלִבְלִתי ַהְֹקִריב ֶאת ָֹקְרַבן ְיֹקָוֹק ְבֹמֲעדו 
ֶהם ֹמֶשה ִעְמדּו  ל: )ח( ַויֹאֶמר ֲאלֵּ י ִיְׂשָראֵּ ְבתוְך ְבנֵּ

ר יְ  ֹקָוֹק ְוֶאְשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ְיֹקָוֹק ָלֶכם: פ )ט( ַוְיַדבֵּ
אֹמר  ל לֵּ י ִיְׂשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ אֹמר: )י( ַדבֵּ ֶאל ֹמֶשה לֵּ
א ָלֶנֶפש או ְבֶדֶרְך ְרֹחָֹקה  ִאיש ִאיש ִכי ִיְהֶיה ָטמֵּ

יֶכם ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליֹקָוֹק:   ָלֶכם או ְלֹדֹרתֵּ
ין ָהַעְרַבִים  ִני ְבַאְרָבָעה ָעָׂשר יום בֵּ )יא( ַבֹחֶדש ַהשֵּ

)יב( לֹא ֹאתו ַעל ַמּצות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו: ַיֲעׂשּו 
ַיְשִאירּו ִמֶמּנּו ַעד ֹבֶֹקר ְוֶעֶצם לֹא ִיְשְברּו בו ְכָכל 
ֻחַקת ַהֶפַסח ַיֲעׂשּו ֹאתו: )יג( ְוָהִאיש ֲאֶשר הּוא 

ָטהור ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשות ַהֶפַסח 
ַעֶמיָה ִכי ָֹקְרַבן ְיֹקָוֹק לֹא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפש הַ  ִהוא מֵּ

 ִהְֹקִריב ְבֹמֲעדו ֶחְטאו ִיָשא ָהִאיש ַההּוא:

 רש"י 
פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד  -בחדש הראשון  )א(

אייר, למדת שאין סדר מוֹקדם ומאוחר בתורה. ולמה 
לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל ארבעים 

שנה שהיו ישראל במדבר לא הֹקריבו אלא פסח זה 
)ג(  אף בשבת. במועדו אף בטומאה: - במועדו)ב(  בלבד:

 ופו, שה תמים זכר בן שנה:אלו מצות שבג - ככל חקתיו
אלו מצות שעל גופו ממֹקום אחר, כגון  - וככל משפטיו

שבעת ימים למצה ולביעור חמץ. ]מצות שבגופו, שה 
תמים זכר בן שנה. שעל גופו, צלי אש ראשו על כרעיו 

וידבר )ד(  ועל ֹקרבו. שחוץ לגופו, מצה וביעור חמץ[:
א כג, מד( מה תלמוד לומר, והלא נאמר )ויֹקר - משה וגו'

וידבר משה את מועדי ה', אלא כששמע פרשת מועדים 
)ו(  מסיני, אמרה להם, וחזר והזהירם בשעת מעשה:

כששניהם יושבין בבית המדרש  - לפני משה ולפני אהרן
באו ושאלום. ולא יתכן לומר זה אחר זה, שאם משה לא 

אמר להם אין  - למה נגרע)ז(  היה יודע, אהרן מנין לו:
ים בטומאה. אמרו לו יזרֹק הדם עלינו ֹקדשים ֹקרב

בכהנים טהורים ויאכל הבשר לטהורים. אמר להם עמדו 
ואשמעה, כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו. אשרי ילוד 
אשה שכך מובטח, שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם 

השכינה. וראויה היתה פרשה זו להאמר ע"י משה כשאר 
ידיהן,  כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתאמר על

נֹקוד  -או בדרך רחקה )י(  שמגלגלין זכות ע"י זכאי:
עליו, לומר לא שרחוֹקה ודאי, אלא שהיה חוץ לאסֹקופת 

העזרה כל זמן שחיטה. פסח שני מצה וחמץ עמו בבית 
 ואין שם יום טוב, ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו:

 
 

 מצות עשה  – ספר המצוות לרמב"ם
כבש הפסח ליל חמשה עשר מניסן בתנאיו הנזכרים והוא שיהיה צלי  והמצוה הנ"ו היא שצונו לאכול ]נ"ו[

ושייאכל בבית אחד ושייאכל עם מצה ומרור והוא אמרו ית' )בא יב( ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש 
ומצות על מרורים יאכלוהו. ואולי יֹקשה עלי מֹקשה ויאמר למה תמנה אכילת פסח מצה ומרור מצוה אחת 

מצות ושתהיה אכילת מצה מצוה ואכילת מרור מצוה ואכילת פסח מצוה, אשיבנו  ולא תמנה אותם שלש
אמנם היות אכילת מצה מצוה בפני עצמה הוא אמת כמו שנבאר )ע' ֹקנח( וכן אכילת הפסח מצוה בפני 

עצמה אמת כמו שזכרנו אבל המרור הוא נגרר לאכילת הפסח ואינו נמנה מצוה בפני עצמה. וראיה לדבר, 
ייאכל לֹקיום המצוה יהיה עמו המרור או לא יהיה והמרור לא ייאכל אלא עם בשר הפסח שבשר הפסח 

לאמרו ית' על מרורים יאכלוהו. ואילו אכל מרור מבלי בשר לא עשה כלום ולא נאמר כבר ֹקיים מצוה 
אחת היא אכילת מרור. ולשון מכילתא צלי אש ומצות על מרורים מגיד הכתוב שמצות הפסח צלי מצה 

כלומר שהמצוה היא ֹקבוץ אלה. ושם אמרו מנין אתה אומר שאם אין להם מצה ומרור הם יוצאין  ומרור.
ידי חובתן בפסח תלמוד לומר יאכלוהו, כלומר הבשר לבדו, יכול כשם שאם אין להם מצה ומרור הם 
ח יוצאים ידי חובתן בפסח כך אם אין להם פסח יצאו ידי חובתן במצה ומרור הרי אתה דן הואיל והפס

מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה אם למדת שאם אין להם מצה ומרור הן יוצאין ידי חובתן בפסח כך 
אם אין להם פסח יוצאין ידי חובתן במצה ומרור תלמוד לומר יאכלוהו. ושם אמרו יאכלוהו מכאן אמרו 

 אכילת הבשרחכמים הפסח נאכל אכילת שובע ואין מצה ומרור נאכלין אכילת שובע. לפי שעיֹקר המצוה 
>>> 
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  ]המשך[ ספר המצוות לרמב"ם
כמו שאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה והמרור מהנגרר אחר בשר הפסח וחיוביו כמו שיתבאר מלשונות 

אלו למי שיבינם. והראיה הברורה השרש שגזר בו התלמוד והוא אמרם )פסחים ֹקטו א, ֹקכ א( מרור בזמן 
פסח. והיא ראיה ברורה הזה דרבנן. כי מן התורה אין חובה לאכלו בפני עצמו ואמנם ייאכל עם בשר ה

שהוא מן הדברים הנגררים אחר המצוה, לא שאכילתו מצוה בפני עצמה. ומשפטי מצוה זו גם כן מבוארים 
 במסכת פסחים:

והמצוה הנ"ז היא שצונו לשחוט פסח שני מי שנמנע ממנו פסח ראשון והוא אמרו יתעלה )בהעל' ט(  [ז]נ"
ה עשר יום בין הערבים יעשו אותו. ובכאן יש למֹקשה שיֹקשה עלי ויאמר אלי למה זה בחודש השני בארבע

תמנה פסח שני וזה סותר מה שהֹקדמת בשרש השביעי באמרך שדין המצוה לא יימנה מצוה בפני עצמה, 
ידע מֹקשה ֹקושיא זאת שהחכמים כבר חלֹקו בפסח שני אם יהיה דינו כדין פסח ראשון או הוא צווי נאמר 

ופסֹקה ההלכה שהוא צווי נאמר בעצמו. ולכן ראוי למנות אותו בפני עצמו. ובגמר פסחים )צג א( בעצמו 
אמרו חייב כרת על הראשון וחייב כרת על השני דברי רבי ר' נתן אומר חייב כרת על הראשון ופטור על 

שאל התלמוד השני ר' חנניה בן עֹקביא אומר אף על הראשון אינו חייב כרת אלא אם כן לא עשה שניהם. ו
ואמר במאי ֹקא מיפלגי רבי סבר שני רגל בפני עצמו הוא ור' נתן סבר שני תשלומין לראשון הוא. הנה כבר 

התבאר מה שרמזנו אליו. ושם )צג ב( אמרו הילכך הזיד בזה ובזה, כלומר שלא הֹקריב פסח ראשון ולא 
בראשון ושגג בשני לרבי ורבי נתן  פסח שני בזדון, דברי הכל חייב. שגג בזה ובזה דברי הכל פטור. הזיד

חייב ולרבי חנניה בן עֹקביא פטור. וכן כשהזיד בראשון והֹקריב השני הוא חייב לרבי לפי שאין לדעתו 
השני תשלומין לראשון. וההלכה בזה כלו כרבי. וזאת המצוה אין הנשים חייבות בה. שכבר התבאר שם 

 :טי מצוה זו ג"כ בגמר פסחים)עט ב, צא ב( שהאשה בשני רשות. וכבר התבארו משפ
והמצוה הנ"ח היא שצונו לאכול בשר פסח שני ליל חמשה עשר מאייר על מצה ומרור והוא אמרו  ח["]נ

יתעלה בו גם כן )שם( על מצות ומרורים יאכלוהו. ומשפט מצוה זו גם כן התבאר בפסחים )צה א(. וביארו 
 שאין הנשים חייבות בה כי כמו ששחיטתו אינה חובה להן כמו שביארנו )מ' נז( כן אכילתו בלא ספֹק:
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