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   יב פרק שמות

  :ַלָּבִית ֶׂשה ָאבֹת ְלֵבית ֶׂשה ִאיׁש ָלֶהם ְוִיְקחּו ַהֶּזה ַלחֶֹדׁש ֶּבָעׂשֹר ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ָּכל ֶאל ַּדְּברּו) ג(
  :יֹאְכֻלהּו ְמרִֹרים ַעל ּוַמּצֹות ֵאׁש ְצִלי ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ַהָּבָׂשר ֶאת ְוָאְכלּו) ח(
 5  :ִקְרּבֹו ְוַעל ְּכָרָעיו ַעל רֹאׁשֹו ֵאׁש ְצִלי ִאם ִּכי ַּבָּמִים ְמֻבָּׁשל ּוָבֵׁשל ָנא ִמֶּמּנּו ּתֹאְכלּו ַאל) ט(

   טז פרק דברים

  :ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן ְיקָֹוק ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ּוָבָקר צֹאן ֱאלֶֹהיךָ  ַליקָֹוק ֶּפַסח ְוָזַבְחָּת ) ב(
  :ָלְך  נֵֹתן ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ְׁשָעֶריךָ  ְּבַאַחד ַהָּפַסח ֶאת ִלְזּבֹחַ  תּוַכל לֹא) ה(
 מֹוֵעד ַהֶּׁשֶמׁש ְּכבֹוא ָּבָעֶרב ַהֶּפַסח ֶאת ִּתְזַּבח ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי) ו(

 10  :ִמִּמְצָרִים ֵצאְתךָ 

  :ְלאָֹהֶליךָ  ְוָהַלְכָּת  ַבּבֶֹקר ּוָפִניָת  ּבֹו ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ְוָאַכְלָּת  ּוִבַּׁשְלָּת ) ז(

   לה פרק ב הימים דברי

 ּוָבָקר ֶאֶלף ְׁשלִֹׁשים ְלִמְסַּפר ַהִּנְמָצא ְלָכל ַלְּפָסִחים ַהּכֹל ִעִּזים ּוְבֵני ְּכָבִׂשים צֹאן ָהָעם ִלְבֵני יֹאִׁשָּיהּו ַוָּיֶרם) ז(
  ס: ַהֶּמֶלְך  ֵמְרכּוׁש ֵאֶּלה ֲאָלִפים ְׁשלֶֹׁשת

 15 ָנְתנּו ַלּכֲֹהִנים ָהֱאלִֹהים ֵּבית ְנִגיֵדי ִויִחיֵאל ּוְזַכְרָיהּו ִחְלִקָּיה ֵהִרימּו ְוַלְלִוִּים ַלּכֲֹהִנים ָלָעם ִלְנָדָבה ְוָׂשָריו) ח(

  :ֵמאֹות ְׁשלֹׁש ּוָבָקר ֵמאֹות ְוֵׁשׁש ַאְלַּפִים ַלְּפָסִחים
 ַלְּפָסִחים ַלְלִוִּים ֵהִרימּו ַהְלִוִּים ָׂשֵרי ְויֹוָזָבד ִויִעיֵאל ַוֲחַׁשְבָיהּו ֶאָחיו ּוְנַתְנֵאל ּוְׁשַמְעָיהּו ְוָכַנְנָיהּו יהווכוננ) ט(

  :ֵמאֹות ֲחֵמׁש ּוָבָקר ֲאָלִפים ֲחֵמֶׁשת
  :ַהֶּמֶלְך  ְּכִמְצַות ַמְחְלקֹוָתם ַעל ְוַהְלִוִּים ָעְמָדם ַעל ַהּכֲֹהִנים ַוַּיַעְמדּו ָהֲעבֹוָדה ַוִּתּכֹון) י(
 20  :ַמְפִׁשיִטים ְוַהְלִוִּים ִמָּיָדם ַהּכֲֹהִנים ַוִּיְזְרקּו ַהָּפַסח ַוִּיְׁשֲחטּו) יא(

  :ַלָּבָקר ְוֵכן מֶֹׁשה ְּבֵסֶפר ַּכָּכתּוב ַליקָֹוק ְלַהְקִריב ָהָעם ִלְבֵני ָאבֹות ְלֵבית ְלִמְפַלּגֹות ְלִתָּתם ָהעָֹלה ַוָּיִסירּו) יב(
  :ָהָעם ְּבֵני ְלָכל ַוָּיִריצּו ּוַבֵּצָלחֹות ּוַבְּדָוִדים ַּבִּסירֹות ִּבְּׁשלּו ְוַהֳּקָדִׁשים ַּכִּמְׁשָּפט ָּבֵאׁש ַהֶּפַסח ַוְיַבְּׁשלּו) יג(

   ח פרק א מלכים

 ְיקָֹוק ִלְפֵני ִמְצַרִים ַנַחל ַעד ֲחָמת ִמְּלבֹוא ָּגדֹול ָקָהל ִעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֶהָחג ֶאת ַהִהיא ָבֵעת ְׁשלֹמֹה ַוַּיַעׂש) סה(
 25  :יֹום ָעָׂשר ַאְרָּבָעה ָיִמים ְוִׁשְבַעת ָיִמים ִׁשְבַעת ֱאלֵֹהינּו

 ַהּטֹוָבה ָּכל ַעל ֵלב ְוטֹוֵבי ְׂשֵמִחים ְלָאֳהֵליֶהם ַוֵּיְלכּו ַהֶּמֶלְך  ֶאת ַוְיָבֲרכּו ָהָעם ֶאת ִׁשַּלח ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום) סו(
  :ַעּמֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ְלָדִוד ְיקָֹוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר

   ז פרק ב הימים דברי

 ַנַחל ַעד ֲחָמת ִמְּלבֹוא ְמאֹד ָּגדֹול ָקָהל ִעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָיִמים ִׁשְבַעת ַהִהיא ָּבֵעת ֶהָחג ֶאת ְׁשלֹמֹה ַוַּיַעׂש) ח(
 30  :ִמְצָרִים

  :ָיִמים ִׁשְבַעת ְוֶהָחג ָיִמים ִׁשְבַעת ָעׂשּו ַהִּמְזֵּבחַ  ֲחֻנַּכת ִּכי ֲעָצֶרת ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום ַוַּיֲעׂשּו) ט(
 ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ַעל ֵלב ְוטֹוֵבי ְׂשֵמִחים ְלָאֳהֵליֶהם ָהָעם ֶאת ִׁשַּלח ַהְּׁשִביִעי ַלחֶֹדׁש ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשִרים ּוְביֹום) י(

  :ַעּמֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ְוִלְׁשלֹמֹה ִוידְלדָ  ְיקָֹוק ָעָׂשה
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  מדרש יוצר או מדרש מקיים. ב

 35  ב הלכה א פרק ממרים הלכות ם"רמב

, ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מכל תסור לא שנאמר תעשה בלא עובר כהוראתן עושה שאינו מי כל
 בחנק מיתתו דבריהם על שמורה חכם שכל, דין בית מיתת לאזהרת שניתן מפני זה לאו על לוקין ואין

, פה שבעל תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו דברים אחד', וגו בזדון יעשה אשר והאיש שנאמר
 כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן נדרשת שהתורה המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים ואחד

 40 כל, והמנהגות והתקנות הגזרות והן צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום דברים ואחד ,הוא

  להן לשמוע עשה מצות דברים השלשה מאלו ואחד אחד

   למשנה ם"הרמב הקדמת

  .חלקים לחמשה נחלקים בתורה הקבועים הדינים שכל שהקדמנו הכללים לפי נמצא
, המדות באחת ללמדם שאפשר או בכתוב רמז להם שיש ממשה המקובלים הפירושים, הראשון החלק

 45  .וכוח כל מסתלק וכך כך קבלתי אדם שיאמר זמן כל אלא, כלל מחלוקת בו אין וזה

 וגם, שאמרנו כמו ראיה עליהם ואין, מסיני למשה הלכה שהם אמרו שבהם הדינים הם, השני החלק
  .מחלוקת בו שאין ממה זה

 בהם ונפסק, שאמרנו כמו מחלוקת נופלת ובהם, המדות באחת שנלמדו הדינים הם, השלישי החלק
 הלכה אם אומרים ולכן, שקול כשהדבר אמורים דברים במה, שהקדמנו הכללים לפי הרוב כדעת הדין
, קבלה בו שמענו שלא מה בכל אלא ומתן ומשא מחלוקת תפול ולא. תשובה יש לדין ואם נקבל 50 

 קא במאי ואומרים החלוקים בין מחלוקת נפלה שבגללם הדין דרכי על חוקרים התלמוד בכל ותמצאם
 במקצת זה בענין זו בדרך הולכים שהם יש כי, ביניהו מאי או, פלוני' דר טעמא מאי או, מיפלגי

 פלוני דבר על סומך ופלוני פלוני דבר על סומך שפלוני ואומרים המחלוקת סבת ומבארים מקומות
  .בזה וכיוצא

 55   ב שורש ם"לרמב המצוות ספר

 או בהן נדרשת שהתורה מדות עשרה משלש באחת שלמדים מה כל למנות ראוי שאין השני השרש
  :בריבוי

 מדות עשרה בשלש יוצאו התורה דיני שרוב) 'ההקד בריש( המשנה בפרוש חבורנו בפתיחת בארנו כבר
 שם ושיש המחלוקת בו תפול פעמים הנה המדות מאותן במדה היוצא ושהדין בהן נדרשת שהתורה

 60 משלש באחת עליהם ראיה מביאים הם אבל בהם מחלוקת אין ממשה מקובלים פירושים הם דינין

 הקש או המקובל ההוא הפירוש על מורה רמז בו שיימצא אפשר שהוא הכתוב מחכמת כי מדות עשרה
 בהקש שהוציאו החכמים שנמצא מה כל לא הנה כן זה וכשהיה. שם הענין זה בארנו וכבר. עליו יורה

 בתלמוד שנמצאם מה בכל נאמר כן גם ולא בסיני למשה נאמר שהוא נאמר מדות עשרה משלש
 בזה הראוי לפיכך. מקובל פירוש יהיה פעמים כי דרבנן שהוא מדות עשרה משלש אחת אל יסמכוהו

 65 בארו אם מדות עשרה משלש באחת שלמדוהו בתלמוד ותמצאהו בתורה כתוב תמצאהו שלא מה שכל

 שהוא אמרו שהמקבלים, למנותו ראוי הנה דאורייתא שזה או תורה גוף שזה ואמרו בעצמם הם
  .עליו יורה כתוב שם שאין, דרבנן הוא הנה בו דברו ולא זה יבארו לא ואם. דאורייתא

   א שורש המצוות לספר ן"הרמב השגות

 לנו וחתך הנולדים הדברים בכל הדעות ישתוו שלא הוא וגלוי בכתב רבינו משה י"ע לנו נתנה התורה כי
 70 ממשמעות כן שיאמרו או ממנו פירושו שקבלו בין שיאמרו מה בכל הגדול ד"לב שנשמע הדין' ית

 שאמרו מה הוא וזה .התורה לנו ונותן מצוה הוא שלהם המשמעות על כי. דעתם לפי וכוונתה התורה
 מאדון לנו המצוה היא שכך שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל על לך אומרין אפילו) שם ספרי(

 והנה טועים שהם בוודאי היודע ואנכי זה לעצמי אתיר היאך המחלוקת בעל יאמר שלא יתעלה התורה
  .מצווה אתה בכך לו נאמר

 75  ויקרא לספר פתיחה –ב העמק דבר "נצי

 עמוד ג"ק דף בסנהדרין כדתניא ,התורה חלקי משאר יותר פנים בו רבו, כהנים תורת הנקרא, הספר זה
 מאה ירבעם, וחמישה שמונים אחאב, כהנים בתורת פנים וחמישה חמישים שונה היה מנשה: "'ב

 אשר בעניינה השווה לפרשה פרשה בין שינוי או ייתור איזה מצד בתורה שהדקדוקים ג"ואע". ושלושה
 פנים רבו, מקום מכל, כולה התורה בכל ריק דבר אין כי, הספרים בכל שווין ולדקדק לפרש ניתן

 80 מחמת בספרא ל"חז למדו שלא והלכות דרשות הרבה יש דבאמת משום והיינו. יותר הספר בזה בייחוד

 הלכות מלא כי, לרוב הוא הספר בזה פ"בע שהקבלות משום אלא, המקרא שבלשון והקושי הדיוק
, אחד בפן ופירשו דקדקו הכי משום, במקרא מרומז שאינו קבלה ואין, הספרים מכל יותר הרבה
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 אם אבל. הרבה וכן, אלו קבלות עוד בו לרמז שיש ללמד, אחר בפן עוד והוסיפו. קבלות הרבה והעמידו
 נגעים משונה הכי ומשום, אלו הלכות המקרא מדיוק מוצאים היו לא מקובלות ההלכות היו לא

 85 מועט מקרא, אהלות; מעוטות והלכות מרובה מקרא, נגעים: "א"ספ בחגיגה כדאיתא, מאהלות

 אלא, שבכתב תורה מצד אינו ההפרש אבל. אלו פרשיות שתי נתן אחד שאל פ"אע". מרובות והלכות
 אהלות בפרשת יותר רמזים עשו כן על, מבנגעים מרובות קבלות היו שבאהלות, פ"שבע תורה מצד

 ואין, שלפנינו מבספרי יותר דרשות הרבה העמיס זוטא דספרי שהתנא תראה וכן .נגעים מבפרשת
 יותר במקרא מרומז שיהא להם הידועות הקבלות העמיס התנא שזה אלא, בדינים מחלוקת ביניהם

 90 דברי את לעשות שעלינו המקרא לפשט נוגעות הדרשות כל שאין מובן הדבר, זה כל ואחר. התנא מזה

 המקרא בפירוש שכתבתי כמו, נ"עה ולהעמידו המקרא לשון בדיוק ולהשכיל להבין שפירושו, התורה
  .ו"מ ב"ל דברים
 ומשום, מקובלים היו לא אפילו, המקרא מדיוק התנאים שהעלו בספרא יש דרשות הרבה ודאי, אמנם

 הבנת לפי המקרא פשט נקראו כאלו דרשות. הכי דייק ומר הכי דייק מר, התנאים בין מחלוקת יש הכי
 95 כמו, בתלמוד באו דיוקים הרבה אלא, בדיוקן הספר כל על עמדנו לבד הספרא פי על ולא, בדיוק הלשון

) ח"מ( דף מציעא ובבבא. הגוף כקניין לאו הפירות דקניין דייקי קרא: 'ד פרק סוף בגיטין רבא דאמר
 כמו, רבה המדרש פי על דיוקן סדר על עמדנו פרשיות הרבה וכן. קונה שמשיכה דייקי קרא] ז"מ[

 רבה המדרש פי על, אכן. הסדר על שלא שנאמרה, )טז ויקרא( אחרי בפרשת הכפורים יום פרשת
. ל"ז א"הגר שכתב כמו נכון הסדר היה ואצלו, הפרשה בסדר יום בכל לפנים ליכנס רשאי היה שאהרן

 100 פי ועל, מלדורות אחר באופן זו אזהרה היתה שבמדבר ברבה מבואר, )יז ויקרא( חוץ שחוטי פרשת וכן

 שיהיו, לדורות שנוגע קבלות להעמיד אלא התנא חש לא ובספרא. נכון על הפסוק פירוש מובן זה
  .במקרא מרומזים

...  

 ספר כנגד —" טוב כי האור את אלקים וירא): "ד א בראשית: "('ג פרשה רבה בבראשית אמרו וכבר
, המאיר האור מקור, השמש את לראות לעיניים שטוב כמו: ומשמעו". רבות הלכות מלא שהוא, ויקרא 105 

 שבזה, שבתלמוד רבות הלכות מוצא מקור, ויקרא הספר לראות טוב כך, יותר האור מן נהנה שבזה
  .ביותר ההלכות אור על עומדים

  רמד, רלה' עמ, ה, א, דורות הראשונים, א הלוי"י

 מעידן עצמם הם, שהם כמו צביונם בכל דבריהם לנו מסרה אשר כולה המשנה בכל התנאים דברי וכל
 110 משם והבירור המשנה יסודי מתוך אם כי דקרא מדרשה ביסודם דבריהם אין כי לנו ומבררים עצמן על

 שכל ...לבד זה על בנו לא ומעולם, דבר שום בונים אין לבד דקראי מדרשה כי... דרכו פי על אחד כל
 דבריהם את לתמוך גם או... הידועה הקבלה את לסמוך או רק בהם השתמשו הדרשות בדרכי הדרשות

 מתוך הסברא מתוך או מרבותיהם קבלתם מתוך או המשנה יסודי מתוך כן והכריעו שהחליטו במקום
  .התורה יסודי ידיעת

 115  511' מבואות לספרות התנאים עמ, ן אפשטיין"הרי

 ןאי אבל, המקרא מן הלכהה את םסומכי ;ההלכה את יוצרנו אי אבל, בהלכה תומךהמדרש , ובכלל
 לבטל ג״ש דן אדם ואין, תלמודו לקיים שוה גזירה דן ואדם, מתוך דרש הלכה וממציאים מוציאים

 המדרש על ולא סמך, ועלה וקיבל הלכה) י"למדרש שדרשו בא(והסכים ) מעצמו(ודרש : אמרו, תלמודו
 חצי אלא לך שומע איני בשמן בשמן כולו היום כל מרבה אתה אם ״עקיבא :לר״ע אומר וראב״ע. שלו
 120  .מסיני״ למשה הלכה 'וכו לתודה שמן לוג

  53' חנוך אלבק מבוא למשנה עמ

ואי אפשר לקבוע את תכונת , שיש דרשות הקדומות להלכות ויש כאלה המאוחרות להן, היוצא לנו
אבל לא על ידי חלוקת ההלכות לאלה שהן מן , ת המקורות והשוואתםהדרשות אלא על ידי בחינ

  .התורה ולאלה שהן מדברי סופרים

 125  ?שיטה אימננטית למסורת או מנגנון מאוחר –מדרש . ג

  תולדות ההלכה התלמודית, בנימין דה פריס

וה קבוץ אתני בעל מתח דתי גב, עסק לנו בתקופת בית שני לא בעם ישראל אלא בכנסת ישראל... 
התורה וכתבי הקודש הם הקובעים את פרצופה , שאחרי שנכנסה שוב לברית אמנה בתקופת עזרא

לפיכך דרישת התורה היא היא שעומדת במרכז החיים הרוחניים והמעבר מדרישה . ומתווים את דרכה
למדרש הוא מעבר קטן ולפיכך קשה לתאר את התפתחות החיים הדתיים הרוחניים בכל גווניה לרבות  130 



 6דף מספר , הרב מאיר ליכטנשטיין, פ"מבוא לתושבע, ע"ישיבת עתניאל תש

 

והרי גם מבחינה פרשנית ישנן סתירות . האינסטיטוציוני ללא חלקו של המדרש כגורם יוצר בהם הצד
  ... שיש בה משום יצירת הלכה, וקשיים בפירוש התורה המביאים בהכרח לידי אינטרפרטציה

   66-50' עמ, מעולמם של חכמיםמעולמם של חכמיםמעולמם של חכמיםמעולמם של חכמים, "הדרשה כיסוד ההלכה ובעית הסופרים", ", א אורבך"א

 מכּוונת חקיקה כפרי, כלומר –) מוסדית(' אינסטיטוציונלית הלכה' הייתה הקדומה ההלכה... 
 135 בהכרה לזכות הדרשה החלה הזוגות תקופת סוף לקראת רק. משפט-בית של דין-פסקי של וכתוצאתו

  )עדות ומנהג, שהמע, ותקנה גזרה( האחרים למקורות ערך-שווה כמקור החכמים מצד

  99' תרביץ נ עמ, "המאוחרהמדרש הקדום ןהמדרש ", גולדברג' א

, ובעיקר מזמן שלאחר החורבן, הוצאת ההלכה מן הכתוב על ידי המידות וכדומה היא תופעה מאוחרת
לא היתה שום כוונה . המדרש הקדום לא השתמש בפסוקי המקרא אלא כמסגרת להצעת ההלכה

ציעה במסגרת ולא היה צורך אלא לה, ההלכה עצמה היתה קיימת וידועה... את ההלכה" להוכיח" 140 

  .הכתוב

  המדות שהתורה נדרשת בהן

 יא הלכה ז פרק) צוקרמאנדל( סנהדרין מסכת תוספתא

   פתירא זקני לפני הזקן הילל דרש דברים שבעה
 145   וחומר קל

   שוה וגזירה
   אב וביניין
   אחד וכתוב

   כתובין ושני
 150   אחר ממקום בו וכיוצא וכלל ופרט ופרט וכלל

   מעניינו הלמד ודבר
  :פתירא בני לפני הזקן הילל דרש מידות שבע אילו

   א פרשה ישמעאל דרבי ברייתא ספרא

   נדרשת התורה מדות עשרה בשלש אומר ישמעאל רבי
 155  , וחומר מקל

  , שוה מגזרה
  , אחד מכתוב אב מבנין
  , כתובים משני אב מבנין
  , וכלל מפרט ופרט מכלל
 160  , הפרט כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרט מכלל

  . לכלל צריך שהוא ומפרט לפרט צריך שהוא מכלל
  , יצא כלו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא ללמד הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל) ב(

  , להחמיר ולא להקל יצא כענינו שהוא אחר טען ליטעון הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל
   ולהחמיר להקל יצא כענינו שלא אחר טען ליטעון הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל
 165 הכתוב שיחזירנו עד לכללו להחזירו יכול אתה אי, חדש בדבר לידון הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר כל

  , בפירוש לכללו
   מסופו הלמד ודבר מעניינו הלמד דבר
  .ביניהם ויכריע השלישי הכתוב שיבא עד זה את זה המכחישים כתובין שני וכן

 


