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מקורות – )א( ד" :תנ הת" עד ה" .לאכילת מצה"; כח" .דתניא חמ  ;"...ירושלמי פ"א
ה"ד; רמב" ספר המצוות לא תעשה קצ"ט.
)ב( היק האיסור – בעל המאור ג .בדפי הרי"; תוספות כח :ד"ה רבי שמעו אומר;
חידושי הר" ו :ד"ה שני דברי; רש"י ד .ד"ה בי לרבי מאיר; רמב" הל' חמ ומצה
פ"ג ה"ח ובראב"ד ש.
)ג( שחיטת הפסח – סג .משנה; זבחי יא :משנה וגמרא; תוספות ה .ד"ה זמ שחיטה,
וד"ה לא תשחט; תוספות הר"ש ד"ה לא תשחט.
הגמרא בד ד .פותחת סוגיה חדשה בציטוט ממשנה להל בפרקנו .המשנה עוסקת
במעמדו של חמ בערב הפסח ,בשעה החמישית והשישית:
"¯·.˘˘ ˙ÏÈÁ˙· ÔÈÙ¯Â˘Â ,˘ÓÁ ÏÎ ÌÈÏÎÂ‡ :¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È
¯·"˘˘ ˙ÏÈÁ˙· ÔÈÙ¯Â˘Â ,˘ÓÁ ÏÎ ÔÈÏÂ˙Â ,Ú·¯‡ ÏÎ ÔÈÏÎÂ‡ :¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È
).(:‡È ÌÈÁÒÙ ‰˘Ó
משנה זו עוסקת בדי דרבנ  ,האוסר את החמ שעה או שעתיי קוד חצות היו.1
הגמרא אצלנו לומדת מכא שקיי איסור יסודי יותר משש שעות ולמעלה ,דהיינו
לאחר חצות היו ,המוסכ על כול:
"„"¯ÂÒ‡ ‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ıÓÁ ‡‰ÈÓ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ

).(:„ ÌÈÁÒÙ

רש"י על אתר מפרש שמדובר באיסור תורה )ד"ה דכולי עלמא( .כ עולה בפשטות
מהמש הסוגיה ,שבה מחפשת הגמרא מקור מ התורה לאיסור זה .יש ראשוני שא
גרסו במפורש אצלנו "אסור מדאורייתא" )רמב" ספר המצוות לא תעשה קצ"ט(.
על איזה איסור מדובר בסוגייתנו? לעיל בשיעור בעניי מועד בדיקת חמ
התייחסנו לשאלה זו .2כפי שראינו ש ,קיימות שתי גישות בראשוני בנוגע לפירוש
הסוגיה .ההבדל בי הפירושי קשור למחלוקת תנאי להל בפרק השני )כח.כח(:
בעניי איסורי אכילת חמ  .רבי יהודה סובר שחמ אסור מ התורה באכילה בערב
1
2

ביחס למעמדו של החמ בשעות האלה נעסוק להל בשיעור בעניי ביטול חמ בערב פסח ,עמ' .199
עמ' .33
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הפסח באיסור לאו .רבי שמעו סובר שאי לאו כזה ,והלאו של אכילת חמ מתחיל רק
בערב.
נית להבי שסוגייתנו עוסקת באיסור אכילת חמ בערב הפסח ,במסגרת שיטת
רבי יהודה .כ פירש את הסוגיה הרמב" בספר המצוות )ש( ,ובהתא לפירוש זה
הוא א פסק להלכה כרבי יהודה .רוב הראשוני הבינו שהסוגיה כלל איננה עוסקת
באיסור אכילה אלא במצוות 'תשביתו' .מצווה זו חלה מדאורייתא כבר בערב הפסח
מחצות היו ,אפילו לשיטת רבי שמעו הסובר שהלאו של אכילת חמ מתחיל רק
בערב.

מצוות 'תשביתו' בערב הפסח
לפי הרמב" ,סוגייתנו עוסקת בשיטת רבי יהודה בלבד ,ולא נית ללמוד ממנה דבר על
שיטת רבי שמעו  .מסברה אפשר להציע ,שלפי רבי שמעו לא רק שאי איסור חמ
בערב פסח ,אלא ג מצוות 'תשביתו' אינה חלה עד הערב .יתרה מזאת – ייתכ
שלדעת רבי שמעו מושג החמ כתופעה הלכתית כלל אינו קיי בערב הפסח .ההלכה
מכירה בחמ כמושג בעל משמעות לעניי איסורי ומצוות רק ע כניסת החג ,ולא
קוד לכ .
יש לסייג הבנה זו .ג א נניח שבהלכות חמ ומצה אי שו הלכה המתייחסת
לחמ בערב הפסח ,ודאי שיש התייחסות לחמ בהקשר אחר – ביחס לקרב פסח.
התורה אוסרת לשחוט את הפסח על חמ " :לא תשחט על חמ ד זבחי" )שמות ל"ד,
כה( .שחיטת הפסח מתבצעת בי"ד בניס בי הערבי )כמבואר ג להל בסוגייתנו(,
ומכא שכבר בערב הפסח יש מעמד הלכתי לחמ .
אול ,יש לפצל בי שני מועדי שוני הקשורי לפסח .כאשר התורה עוסקת
בהלכות הפסח ,היא מתייחסת לשני חגי שוני .חג הפסח ,שהוא החג שבו מקריבי
את קרב הפסח ,מתחיל כבר בי"ד בניס בחצות היו .במסגרת חג הפסח ,יש משמעות
למושג החמ כבר ביו י"ד .חג המצות ,לעומת זאת ,הוא חג של שבעה ימי המתחיל
רק בט"ו בניס בערב .איסורי אכילת חמ ומצוות 'תשביתו' כלולי בהלכות חג
המצות .במסגרת הדיו בהלכות חג המצות ,ייתכ שחמ כלל איננו מוכר כתופעה
הלכתית לפני הערב ,כפי שהצענו.
מקור לשיטה כזו אפשר למצוא בירושלמי בפרקנו .הבאנו לעיל את מחלוקת
התנאי בעניי חמ בשעה חמישית ושישית .כפי שראינו ,רבי מאיר מקל יותר ,ואינו
אוסר את החמ בשעה החמישית .לפי הירושלמי אי כא רק קולא ברובד הדרבנ ,
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אלא שיטת רבי מאיר נובעת מהבנה שונה כבר ברובד הדאורייתא .לדעת רבי מאיר אי
צור להחמיר בחמ קוד חצות ,כיוו שג לאחר חצות האיסור הוא רק מדרבנ  .כ
מבאר הירושלמי את שיטת רבי מאיר:
"¯·ÌÂÈ· Í‡' ?¯È‡Ó È·¯„ ‡ÓÚË ‰Ó ...Ô‰È¯·„Ó ÔÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó :¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È
.¯˘Ú ‰˘ÓÁ ‰Ê – 'ÔÂ˘‡¯‰
"˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ÂÏ Ô˙ ?„ˆÈÎ ‡‰ .'Í‡' :¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ?Í˘Á˙˘Ó ÏÂÎÈ
).(„"‰ ‡"Ù ÌÈÁÒÙ ÈÓÏ˘Â¯È
בתחילת דברי הירושלמי משתמע בפשטות ,שאי מצווה להשבית את החמ בערב
הפסח .המצווה מ התורה מתחילה רק בערב ,וקוד לכ הדי הוא דרבנ בלבד .אול
בהמש דורש הירושלמי מהפסוק ,שמצוות ההשבתה מתחילה שעה אחת קוד
השקיעה .מה פשר התוספת הזו?
נית להבי את הירושלמי כפשוטו ,ולפרש שמדובר כא בשעה אחת שלמה .לפי
פירוש זה ,רבי מאיר מודה שמצוות 'תשביתו' חלה כבר בערב הפסח בחלק מסוי של
היו ,בדומה לשיטת רבי יהודה .ההבדל ביניה הוא רק במש הזמ שבו החמ אסור
– שעה אחת או חצי יו.
אול ,לא מסתבר שזו אכ כוונת הירושלמי .בשו מקו אחר בהלכה לא מצאנו
התייחסות מדאורייתא לשעה אחת .קיימות הלכות המתייחסות לקבוצות של שעות,
המצטרפות יחד לחלק מסוי מהיו – חצי היו ,רבע היו וכדו' .הלכה המתייחסת
לשעה אחת כיחידה בפני עצמה היא תופעה בלתי מוכרת ברובד הדאורייתא .לאור
זאת מסתבר יותר לפרש ,שאי הכוונה כא לשעה שלמה דווקא ,אלא לפרק זמ
כלשהו .באופ עקרוני המצווה מתחילה בערב ,א התורה מצווה להתחיל בקיו
המצווה זמ קצר לפני כ  .די זה דומה באופיו למצווה להוסי מ החול אל הקודש
בשבת ובמועדי.
פירוש אחר בירושלמי תלוי בהבנות השונות בנוגע לאופי מצוות 'תשביתו' .כפי
שראינו בשיעורי הקודמי ,3האחרוני חקרו הא מצוות 'תשביתו' היא מצווה
חיובית ,להשמיד את החמ באופ פעיל; או שהמצווה היא להגיע למצב שבו אי
לאד חמ במועד הנקוב .נית לבאר את דברי הירושלמי על פי ההבנה השנייה.
מצוות 'תשביתו' מחייבת את האד להגיע לכניסת החג כאשר אי ברשותו חמ .
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מבחינה מעשית ,כדי להגיע למצב זה יצטר האד לבער את החמ שעה אחת קוד
השקיעה .לפי הבנה זו ,מבחינה עקרונית באמת אי מעמד מיוחד לחמ לפני השקיעה.
לפי הירושלמי ,המקור לשיטת רבי מאיר הוא בפסוק "א ביו הראשו " .הבבלי
אינו דורש את הפסוק הזה באותו אופ  .בסוגייתנו מובאת דרשה אחרת לפסוק זה,
שלפיה המצווה חלה כבר בערב הפסח ,מחצות היו:
"ÂÈ‡ Â‡ .·ÂË ÌÂÈ ·¯ÚÓ – 'ÌÎÈ˙·Ó ¯Â‡˘ Â˙È·˘˙ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· Í‡' :¯ÓÂ‡ ‡Â‰ È¯‰
).(.‰ ÌÈÁÒÙ
‡"˜ÏÁ – 'Í‡' :¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ?·ÂË ÌÂÈ· ‡Ï
דרשה זו מופיעה ג בירושלמי ,א ש היא מובאת כשיטת רבי יהודה בלבד .נית
להבי  ,שכש שרבי מאיר חולק על דרשה זו ,כ ג רבי שמעו יחלוק עליה ,וג הוא
יסבור שהמצווה חלה רק בערב .הבנה זו אפשרית ,א כמוב אי לה מקור מפורש
בירושלמי ,אשר כלל אינו מזכיר את שיטת רבי שמעו באותה הסוגיה.

איסור אכילת חמ בערב הפסח
כאמור לעיל ,רוב הראשוני פירשו שסוגייתנו עוסקת במצוות 'תשביתו' .לפי פירוש
זה מסתבר ,שג רבי שמעו מודה שמצוות 'תשביתו' חלה כבר בערב הפסח .נית
להבי שלדעת רבי שמעו החמ מותר באכילה בערב הפסח ,והחיוב היחיד הקיי
ביחס לחמ הוא מצוות ההשבתה .בשיעור בעניי מועד בדיקת חמ  4הצענו שכ הוא
המצב בבוקר יו י"ד :האד אמור לפעול לטובת ביעור החמ  ,א שעדיי מותר לו
לאוכלו .ייתכ שכ הוא המצב לפי רבי שמעו ג לאחר חצות היו.
בשאלה זו נחלקו הראשוני .בעל המאור סבר ,שלפי רבי שמעו באמת אי איסור
אכילה בערב הפסח .לא זו בלבד; לדעת בעל המאור אכילת החמ בערב הפסח מהווה
קיו של מצוות ההשבתה:
"ÍÏ ÔÈ‡˘ ,Â˙ÏÈÎ‡· ¯·ÂÚ ÂÈ‡ – ·¯Ú‰ „Ú ‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ÏÎÈÓ ‰ÈÏ ÏÈÎ‡ È‡Â
)·.(Û"È¯‰ ÈÙ„· .‚ ÌÈÁÒÙ ¯Â‡Ó‰ ÏÚ
"ÂÊÓ ‰ÏÂ„‚ ‰˙·˘‰
שיטת בעל המאור היא ללא ספק מחודשת ביותר .מסברה פשוטה נראה שאכילה היא
פעולת צריכה ,והיא אינה יכולה להיחשב כפעולת השבתה וביעור .בשיטת בעל המאור
יש להציע ,שאכילת החמ תיחשב כהשבתה רק א האד התכוו להשבית את החמ
באכילתו .כוונה זו נדרשת אצלנו באופ מיוחד ,ללא קשר לדי הכללי של כוונה
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במצוות .כיוו שאכילה מעצ טבעה אינה פעולת השבתה ,היא תוכל להיחשב ככזו רק
א האד התכוו לכ במפורש ,והעניק בכוונה זו אופי של השבתה למעשיו.
רוב הראשוני חלקו על בעל המאור ,ולא קיבלו את חידושו .הדעה המקובלת היא
שאכילת החמ בערב הפסח אינה מהווה קיו של מצוות 'תשביתו' ,וא יש בה
איסור .זוהי דעת התוספות בפרק השני:
"¯‡¯ÂÒ‡„ ‡Â‰ ‰„ÂÓ ,ÂÓÊ ÈÙÏ ıÓÁ„ Â‡Ï· ÂÈÏÚ ¯·ÂÚ ÔÈ‡„ È‰ ,ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï„ ‰
·‡...‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ‰ÏÈÎ
ÂÈÈ‰„ ,‰‡‰ Í¯„Î ‡Ï˘ Â˙È·˘˙ ÚÓ˘ÓÂ ,'˜ÏÁ Í‡'ÓÂ 'Â˙È·˘˙'Ó ‰ÈÏ ‡˜Ù„ ‰‡¯Â
)˙.(¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰"„ :ÁÎ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
‡"‰ÏÈÎ
נית להבי את איסור אכילת החמ בערב פסח ,במסגרת שיטת רבי שמעו  ,בשתי
דרכי שונות:
א .אכילת החמ אסורה כיוו שהיא אינה קיו של מצוות 'תשביתו' .אי איסור
מפורש על אכילת החמ  ,אלא רק ציווי להשבית את החמ בדר מסוימת .כל מעשה
המוביל לביעור החמ שלא בדר זו – נאסר ,כיוו שיש בו משו התחמקות ממצווה
וביטול עשה .לפי הבנה זו ,האיסור אינו מתייחס לאכילה דווקא ,וייתכ שכלולות
באיסור זה פעולות השבתה נוספות .כ למשל ,לדעת רבי יהודה שביעור חמ הוא
בשריפה בלבד )משנה כא ,(.יהיה אסור לפורר את החמ או לזרותו לי.
ב .אכילת החמ נאסרה במפורש באיסור עשה ,הנלמד ממצוות 'תשביתו' .כיוו
שהתורה מצווה להשבית ולבער את החמ  ,אפשר ללמוד מכא שהתורה אוסרת לצרו
את החמ בדר שיש בה הנאה ,דהיינו באכילה .הבנה זו משתמעת יותר מלשו
התוספות.
נפקא מינה אפשרית בי שתי ההבנות היא לעניי איסור הנאה מהחמ  .במקרי
רבי ,ההנאה מהחמ אינה כרוכה בכילוי החמ וביעורו מ העול .לכ  ,לפי ההבנה
שהאיסור הוא בהתחמקות מקיו המצווה – הנאה כזו לא תיאסר בערב הפסח .לפי
ההבנה השנייה ,קיי איסור עשה מפורש על צריכת החמ בדר של הנאה .ייתכ שג
הנאה שאינה מכלה את החמ כלולה באיסור זה .התוספות הנ"ל לא סברו כ ,ולדעת
אי איסור הנאה מ התורה בחמ בערב הפסח .אול ,כ סבר הר" :
"‡‰„ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰‡‰· ¯ÂÒ‡ ‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ıÓÁ ÈÓ ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï„ ,‰‡¯ ÈÏÂ
¯ÂÒÈ‡ „Á‡ ,'Â˙È·˘˙' ·Â˙Î‰ ¯Ó‡˘ ÔÂÈÎÓ ÍÎÈÙÏÂ ...‰˙·˘‰ ˙ÂˆÓ· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰„ÂÓ
).(ÌÈ¯·„ È˘ ‰"„ :Â Ô"¯‰ È˘Â„ÈÁ
‡"ÚÓ˘Ó ‰‡‰ ¯ÂÒÈ‡ „Á‡Â ‰ÏÈÎ
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בל ייראה ובל יימצא בערב פסח
עד כה עסקנו בשיטת רבי שמעו  ,הסובר שאי לאו על אכילת חמ בערב הפסח .ראינו
שקיימות דעות שונות בשאלה הא ג לפי רבי שמעו יש איסור אכילה בערב הפסח,
ומהי סיבת האיסור ורמתו.
בשיטת רבי יהודה אי מקו לספק זה ,ופשוט שאכילת חמ בערב פסח אסורה
באיסור לאו מ התורה .אול ,עדיי יש להסתפק הא ג איסורי בל ייראה ובל יימצא
חלי במועד זה .רש"י סבר שאיסורי אלה אכ חלי כבר בערב הפסח:
""˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ‡Ï‡ ‰ÏÈÎ‡·Â ‰‡¯È Ï·· ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÒ‡ ÂÈ‡ ıÓÁ
)¯˘".(¯È‡Ó È·¯Ï ÔÈ· ‰"„ .„ ÌÈÁÒÙ È
ג מדברי הרמב" )הל' חמ ומצה פ"ג ה"ח( משתמע שאפשר להתחייב כבר בערב
הפסח בבל ייראה ובל יימצא .הראב"ד בהשגותיו העלה הבנה זו בדעת הרמב" ,וחלק
עליה:
",‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ‰‡¯È ‡Ï· ‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ¯·ÁÓ‰ ‰Ê ¯·ÂÒ ÈÏÂ‡ :Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î
).(Á"‰ ‚"Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ 'Ï‰ „"·‡¯‰ ˙Â‚˘‰
"·È˙Î 'ÌÈÓÈ ˙Ú·˘'„ ,ÔÎ ÂÈ‡Â
לא לגמרי ברור מהו יסוד המחלוקת בי הרמב" והראב"ד .ייתכ שהמחלוקת כא היא
השתקפות של מחלוקת אחרת ,בעניי פסיקת ההלכה במחלוקת התנאי .הרמב"
פסק כרבי יהודה שחמ אסור באכילה מ התורה בערב הפסח )פ"א ה"ח( .הראב"ד
חלק על הרמב" ,ופסק כרבי שמעו  .ממילא לפי הראב"ד לא שיי לדבר על בל ייראה
ובל יימצא בערב הפסח ,וזוהי כוונתו בהשגה כא .
לחלופי אפשר להבי שהמחלוקת היא נקודתית לעניי בל ייראה ובל יימצא.
אמנ הראב"ד פוסק כרבי שמעו  ,א בהשגתו כא הוא טוע שאפילו לפי רבי יהודה,
אי מקו לחייב בערב הפסח משו בל ייראה ובל יימצא.
לפי הסבר זה ,המחלוקת נובעת מהבנות שונות ביחס לאיסור האכילה בערב
הפסח .לדעת הרמב" ,איסור אכילת חמ בערב הפסח הוא הרחבה של איסור
האכילה בשבעת ימי החג .כיוו שכ ,כל הדיני החלי על חמ בפסח יחולו ג על
חמ בערב הפסח ,ובכלל זה איסורי בל ייראה ובל יימצא .הראב"ד סבר שאיסור החמ
בערב הפסח איננו הרחבה של האיסור בפסח עצמו ,אלא זהו איסור נפרד .איסורי בל
ייראה ובל יימצא נאמרו דווקא ביחס לשבעת ימי הפסח עצמ ,ואי לנו מקור להחיל
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איסורי אלה ג בערב הפסח .מחלוקת זו עשויה להיות משמעותית ג ביחס לדיני
חמ נוספי ,כגו איסורי חמ נוקשה ותערובת ,ואיסור ההנאה.5

"לא תשחט על חמ ד זבחי"
הגמרא מציעה מקורות שוני לאיסור החמ משש שעות ולמעלה .ראינו לעיל את
הלימוד מהפסוק "א ביו הראשו " .רבא מציע ללמוד את הדי מפסוק אחר:
"¯·‡ ‡"ÌÈÈ˜ ıÓÁ ÔÈÈ„ÚÂ ÁÒÙ‰ ËÁ˘˙ ‡Ï – 'ÈÁ·Ê Ì„ ıÓÁ ÏÚ ËÁ˘˙ ‡Ï' :‡Î‰Ó ,¯Ó
).(.‰ ÌÈÁÒÙ
התורה אוסרת להחזיק חמ בזמ שחיטת הפסח .הפסח נשחט בי"ד בניס  ,החל
מחצות היו .מכא לומד רבא ,שמצוות ההשבתה חלה כבר מחצות היו.
הגמרא מקשה על שיטת רבא :אמנ ,זמ שחיטת הפסח הוא משש שעות
ולמעלה; א בפועל ,כל אד שוחט את פסחו בשעה אחרת ביו .לכ  ,אפשר ללמוד
מפסוק זה שכל אד צרי להשבית את החמ בזמ השחיטה הפרטי שלו .א כיצד
נית ללמוד מכא איסור כללי על חמ משש שעות ולמעלה? כ מקשה הגמרא,
ומתרצת:
""‡ÓÁ¯ ¯Ó‡ ‰ËÈÁ˘ ÔÓÊ ?ËÈÁ˘ ÈÎ „ÁÂ „Á ÏÎ ‡ÓÈ‡Â

)˘.(Ì

לפי מסקנת הגמרא ,הפסוק אינו מדבר על השחיטה של כל אד ואד ,אלא הוא
מתייחס באופ כללי לזמ השחיטה .כיוו שזמ השחיטה הוא משש שעות ולמעלה,
מוטל על הציבור כולו להשבית את החמ בפרק הזמ הזה.
לפי ההווה אמינא של הגמרא ,איסור החמ בערב הפסח נובע מהתנגשות בינו
לבי קרב הפסח .החזקת חמ בשעת השחיטה פוגעת בקרב  ,ולכ אסור להחזיק בו.
התוספות )ד"ה זמ שחיטה( מתקשי להבי כיצד דחתה הגמרא את ההווה אמינא ,הרי
לפי המשנה בפרק תמיד נשחט )סג (.זוהי ההלכה ג למסקנה :הלאו של "לא תשחט
על חמ ד זבחי" חל על כל אחד בזמ השחיטה שלו!
התוספות עוני שיש לפצל בי הסוגיות .המשנה ש עוסקת בדיני "לא תשחט על
חמ " ,ובהתנגשות שבי הקרבת הפסח לבי החמ  .אצלנו הדיו הוא במצוות
ההשבתה ,הנלמדת מהפסוק "א ביו הראשו תשביתו שאר מבתיכ" .הפסוק

5

עיי להל בשיעור בעניי חמ נוקשה ,עמ' .299
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משחיטת הפסח מובא רק כראיה לכ שמצווה זו מתחילה כבר בערב הפסח ,משש
שעות למעלה.
נית להבי במסקנת הסוגיה אצלנו ,שאיסור החמ בערב הפסח כלל אינו קשור
לעניי ההתנגשות ע הקרב  .הראיה מהלכות שחיטת הפסח היא רק במישור הפרשני:
כיוו שהתורה אסרה לשחוט את הפסח על החמ בזמ מסוי ,סביר להניח שג
מצוות ההשבתה חלה באותו הזמ  .לחלופי אפשר להבי שג למסקנה קיי קשר בי
התחומי .מצוות השבתת החמ בערב הפסח נובעת ג היא מההתנגשות בי החמ
לבי קרב הפסח .התנגשות זו אינה מתרחשת ברמה הפרטנית ,אצל כל אחד ואחד,
אלא ברמת הכלל .העובדה שיש ברשות הציבור חמ  ,פוגעת באופ כללי בקרב .
התוספות הקשו קושיה נוספת על הגמרא .לדעת ,קשה ללמוד מקרב הפסח
שיהיה איסור משש שעות ולמעלה ,שהרי בפועל הקרב נשחט מאוחר יותר:
"˙ËÈÁ˘ ÔÓÊ ‡‰Â ,‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ 'ÂÓ ¯ÂÒ‡ ıÓÁ„ ‡Î‰Ó ÛÈÏÈ ÈÎÈ‰ :‡"·˘¯ ‰˘˜‰
„ÈÓ ÈÂ‰ ‡Ï ‰ËÈÁ˘ ÔÓÊ ÔÎ Ì‡Â ,ÏÂÒÙ ˙ÂˆÁ ÈÙÏ ÂËÁ˘˘ „ÈÓ˙Â ,ÈÂ‰ „ÈÓ˙‰ ¯Á‡ ÁÒÙ‰
)˙.(ËÁ˘˙ ‡Ï ‰"„ .‰ ˙ÂÙÒÂ
‡"!„ÈÓ˙ ˙·¯˜‰ ˙ÈÈ‰˘ È„Î „Ú ˙ÂˆÁ ¯Á
התוספות מתרצי את קושיית על פי המשנה להל )סא ,(.הקובעת שהפסח שנשחט
לפני קרב התמיד כשר בדיעבד .כיוו שהפסח כשר בדיעבד בשעה זו ,אפשר להגדירה
כ"שעת שחיטה" ,א על פי שלכתחילה יש להקריבו מאוחר יותר.
קושיית התוספות מעוררת תמיהה .נית לתר בפשטות ,שמבחינה עקרונית "זמ
השחיטה" הוא כבר מחצות היו .אמנ ,בפועל השחיטה תתעכב לשעה מאוחרת
יותר ,מסיבות טכניות – כיוו שצרי להקריב קוד לכ את קרב התמיד .א מבחינה
מהותית כבר בחצות מתחיל זמ הפסח ,וממילא זהו ג זמ איסור החמ  .זאת ,אפילו
א היינו סוברי שהפסח שנשחט לפני התמיד פסול א בדיעבד.
לפי ההבנה שאי קשר מהותי בי קרב הפסח ואיסור החמ  ,והלימוד של הגמרא
הוא רק במישור הפרשני ,קשה להבי את קושיית התוספות .כדי להבי את דבריה,
יש להניח שג למסקנה קיי קשר מהותי יותר בי התחומי .איסור החמ בערב
הפסח נובע מהתנגשות בינו לבי הקרב  .משו כ סברו התוספות בהווה אמינא,
שאיסור זה לא יחול אלא בשעה שאפשר בפועל להקריב את הקרב  .סברה זו עומדת
ג לפי מסקנת התוספות ,ולכ ה נזקקי לתר שקרב הפסח כשר בדיעבד לפני
התמיד ,ואינ מסתפקי בכ שמבחינה עקרונית זמ הפסח מתחיל בחצות היו.
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המשנה בפרק תמיד נשחט מביאה את דעת רבי יהודה ,הסובר שאיסור השחיטה
על חמ נאמר לא רק בקרב פסח ,אלא ג בקרב התמיד של י"ד בניס :
""„ÈÓ˙‰ Û‡ :¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ .‰˘Ú˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ – ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒÙ‰ ˙‡ ËÁÂ˘‰
).(.‚Ò ÌÈÁÒÙ
א נבי שקיימת התנגשות חזיתית בי החמ לבי קרב הפסח ,קשה להבי את
ההרחבה של עיקרו זה לקרב התמיד .לקרב הפסח יש מאפייני מיוחדי ,והחזקת
החמ פוגעת בו באופ מיוחד .א במה שונה קרב התמיד של היו מהתמיד של כל
יו אחר? אי סיבה לחשוב שקרב התמיד באותו היו מקבל אופי שונה מאשר בימי
אחרי.
נית להסביר ,שבכל יו קיימת באופ עקרוני התנגשות בי קרב התמיד והחמ .
אלא שהתנגשות זו באה לידי ביטוי באופ מעשי דווקא מערב פסח ואיל ,כיוו שרק
אז החמ מוכר כתופעה הלכתית.
אול ,ההבנה הפשוטה יותר היא שדינו של רבי יהודה אינו נובע מהתנגשות
חזיתית בי הקרב והחמ  .לדעת רבי יהודה ,הפסוק בא ללמד אותנו שהמועד כולו
אמור להיות נקי מחמ  .ממילא ,הלכה זו חלה על כל קרב שיוקרב באותו מועד,
ובכלל זה קרב התמיד.6

שיטת ב בתירא
הראיה מהפסוק "לא תשחט על חמ ד זבחי" מבוססת על ההנחה שזמ הפסח הוא
מחצות והלאה .הנחה זו אינה פשוטה ,ויש החולקי עליה .הגמרא במסכת זבחי )יא(:
עוסקת בשיטת ב בתירא בעניי זמנו של קרב פסח .לפי הסברו של רבי אושעיא ש,
ב בתירא מכשיר את קרב הפסח ג כשנשחט לפני חצות ,בבוקר י"ד בניס  .לאור
זאת נית היה להגיע למסקנה ,שלדעת ב בתירא מצוות ההשבתה תחול ג היא כבר
בבוקר .כ מקשה הר"ש על אתר:

6

התוספות ש )ד"ה השוחט פסח על החמ ( עוסקי בשאלה הא פסח שנשחט על החמ נפסל .נראה
שרק לגבי קרב הפסח אפשר להעלות הווה אמינא שהקרב ייפסל .ביחס לקרב התמיד בשיטת רבי
יהודה ,לא יעלה על הדעת שהקרב ייפסל ,על פי הבנתנו כא שהבעיה אינה בהתנגשות אלא בכ
שהמועד כולו צרי להיות נקי מחמ .
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"‡·‡Ó˜ ˜¯Ù· ‡‰„ ,˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ¯ÂÒ‡ ıÓÁ ‡‰È ‡¯È˙· Ô·Ï ,ÈÏ ‡È˘˜ Ï
„˙È¯Á˘ ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ· ‡¯È˙· Ô· ‰È‰ ¯È˘ÎÓ' ‡ÈÚ˘Â‡ È·¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ÌÈÁ·Ê
)˙.(ËÁ˘˙ ‡Ï ‰"„ .‰ ÌÈÁÒÙ ˘"¯‰ ˙ÂÙÒÂ
"!'‡Â‰ ‰ÈÓÊ ‡ÓÂÈ ÈÏÂÎ„ ,ÂÓ˘Ï
הר"ש סבר ששיטה כזו לא תעלה על הדעת ,כיוו שלא מצאנו בשו מקו מי שיאמר
זאת במפורש .מכא הגיע הר"ש למסקנה ,שב בתירא לא יקבל את הלימוד משחיטת
הפסח ,אלא יסמו על אחד מהמקורות האחרי בסוגיה .האדר"ת בהגהותיו על הר"ש
מעיר ,שלפי הירושלמי ב בתירא באמת סובר שחמ אסור בערב פסח כל היו:
"‡...ÂÈÓÁ ˙È·· Â˙ÒÂ¯‡ ÏÚ ‡·Î ÁÒÙ‰ ·¯Ú· ‰ˆÓ ÏÎÂ‡‰ :ÈÂÏ È·¯ ¯Ó
).(‡"‰ È"Ù ÌÈÁÒÙ ÈÓÏ˘Â¯È
˙"¯ÂÒ‡ ‰ˆÓ ÔÈ· ıÓÁ ÔÈ· :¯ÓÂ‡ ‰¯È˙· Ô· ‰„ÂÈ È·¯ È
דעת ב בתירא בירושלמי מבוססת כנראה על הבנת רבי אושעיא ,שקרב הפסח כשר
כבר בבוקר יו י"ד .הבבלי בסוגיה הנ"ל במסכת זבחי דוחה במסקנה את ההבנה הזו
בדעת ב בתירא ,וטוע שב בתירא יפסול פסח שנשחט לשמו בבוקר .אול ,כפי
שנבאר להל  ,ג א נקבל את דעת רבי אושעיא ,עדיי אי הכרח להגיע מכא
למסקנת הירושלמי שחמ ייאסר בשעה זו.
התורה מתייחסת בשני מקומות שוני לזמנו של קרב פסח .בפרשת בא נאמר
ביחס לפסח מצרי ,שיש לשחוט אותו "בי הערבי" )שמות י"ב ,ו( .בפרשת ראה,
לעומת זאת ,מצווה התורה לשחוט את הפסח "בערב כבוא השמש מועד צאת
ממצרי" )דברי ט"ז ,ו( .על פי הפשט" ,ערב" היינו לילה .לפי האמור בפרשה זו ,קרב
הפסח היה אמור להיות מוקרב בלילה ,כיוו שאז הייתה הגאולה ממצרי .הקרב
הוקד לבי הערבי מחמת דיני קדשי ,אשר אינ מאפשרי הקרבה בלילה ,א
מבחינה עקרונית יש כא קרב של לילה.
לפי הבנה זו ,בקרב הפסח ישנ שני רבדי .ברובד הראשו נמצא פסח מצרי,
שזמנו היה מלכתחילה בי הערבי .לדורות נוס לקרב הפסח רובד שני ,שבו הקרב
אמנ מוקרב בפועל בי הערביי ,א מבחינה מהותית זהו קרב של לילה ,והוא
מוקרב כזכר לגאולה שהייתה בלילה .קרב הפסח המוקרב לדורות מכיל בתוכו את שני
הרבדי האלה – הרובד הראשוני שהחל בפסח מצרי ,והרובד השני שנוס לאחר
יציאת מצרי.
שיטת ב בתירא ,שזמנו של הקרב הוא כבר מהבוקר ,אפשרית רק ביחס לרובד
הראשו  .הביטוי "בי הערבי" שנאמר ביחס לפסח מצרי יכול להתפרש כ"בי שני
ערבי" – דהיינו בי הערב הקוד לערב הבא ,כפי שמבארת הגמרא במסכת זבחי.
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ברובד השני ,שבו הקרב הוקד מהלילה ,ההקדמה היא בוודאי רק עד חצות היו,
ולא קוד לכ  .שעות אחר הצהרי יכולות להוות תחלי ללילה שאחריה  ,א הבוקר
בוודאי אינו יכול למלא תפקיד זה .קרב פסח שנשחט בבוקר הוא אמנ קרב כשר,
מכוח הרובד הראשו של קרב הפסח ,א קיו המצווה לדורות הוא רק לאחר חצות.
כאשר אנו באי ללמוד את מועד איסור החמ משחיטת הפסח ,יש לשאול מהו
הזמ שעליו מדובר :הא הלימוד הוא מהזמ שבו הקרב כשר ,או דווקא מהזמ שבו
השחיטה מהווה קיו של המצווה? א נבי שזמ קיו המצווה הוא הקובע ,נגיע
מכא למסקנה שאיסור החמ הוא רק מחצות היו .זאת ,אפילו לדעת ב בתירא
המכשיר את הקרב כבר בבוקר .הירושלמי ,הטוע שב בתירא אוסר את החמ כבר
בבוקר ,צרי לחלוק על אחת משתי ההנחות .הוא יכול לסבור שלדעת ב בתירא כבר
בבוקר יש קיו של המצווה ,או שאיסור החמ אינו נקבע לפי קיו המצווה אלא לפי
הזמ שבו הקרב כשר ,דהיינו מהבוקר.

