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        ד שחריתד שחריתד שחריתד שחרית""""פסח ביפסח ביפסח ביפסח בי

�    מקורותמקורותמקורותמקורות����::::זבחי� יאזבחי� יאזבחי� יאזבחי� יא) ) ) ) אאאא ( ( ( (���        ".".".".לילה לקדושה ויו� להרצאהלילה לקדושה ויו� להרצאהלילה לקדושה ויו� להרצאהלילה לקדושה ויו� להרצאה... ... ... ... הפסח ששחטוהפסח ששחטוהפסח ששחטוהפסח ששחטו. ". ". ". "יביביביב

�::::פסחי� דפסחי� דפסחי� דפסחי� ד) [) [) [) [בבבב((((���        "]."]."]."].א+ חלקא+ חלקא+ חלקא+ חלק... ... ... ... תנ� הת�תנ� הת�תנ� הת�תנ� הת�. ". ". ". "הההה

ה לא ה לא ה לא ה לא """"ש דש דש דש ד""""הרהרהרהר' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. . . . פסחי� הפסחי� הפסחי� הפסחי� ה, , , , ה נימאה נימאה נימאה נימא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס, , , , """"מיכלאמיכלאמיכלאמיכלא... ... ... ... נימאנימאנימאנימא. ". ". ". "פסחי� קחפסחי� קחפסחי� קחפסחי� קח) ) ) ) גגגג((((

        ".".".".יודה ב� בתירהיודה ב� בתירהיודה ב� בתירהיודה ב� בתירה' ' ' ' מ� הדא דרמ� הדא דרמ� הדא דרמ� הדא דר... ... ... ... ההההיודיודיודיוד' ' ' ' תני רתני רתני רתני ר""""א א א א """"י הי הי הי ה""""ירושלמי פסחי� פירושלמי פסחי� פירושלמי פסחי� פירושלמי פסחי� פ, , , , תשחטתשחטתשחטתשחט

אי� גופו קרב אי� גופו קרב אי� גופו קרב אי� גופו קרב ... ... ... ... המיר בוהמיר בוהמיר בוהמיר בו""""ו ו ו ו """"ט הט הט הט ה""""ירושלמי פסחי� פירושלמי פסחי� פירושלמי פסחי� פירושלמי פסחי� פ, , , , וווו""""ט הט הט הט ה""""תוספתא פסחי� פתוספתא פסחי� פתוספתא פסחי� פתוספתא פסחי� פ) ) ) ) דדדד((((

        ".".".".שלמי�שלמי�שלמי�שלמי�

        ].].].].ה והרי פסחה והרי פסחה והרי פסחה והרי פסח""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס[[[[, , , , """"קרייה שלמי�קרייה שלמי�קרייה שלמי�קרייה שלמי�... ... ... ... בעא מיניהבעא מיניהבעא מיניהבעא מיניה: ": ": ": "מנחות מזמנחות מזמנחות מזמנחות מז) ) ) ) הההה((((

�יאיאיאיא////� הלכות פסולי המוקדשי� טו� הלכות פסולי המוקדשי� טו� הלכות פסולי המוקדשי� טו� הלכות פסולי המוקדשי� טו""""רמברמברמברמב) ) ) ) וווו((((���ה כל ה כל ה כל ה כל """"דדדד. . . . מאירי פסחי� קחמאירי פסחי� קחמאירי פסחי� קחמאירי פסחי� קח, , , , ד ש�ד ש�ד ש�ד ש�""""ראבראבראבראב, , , , יביביביב

        ....הזבחי�הזבחי�הזבחי�הזבחי�

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. . . . אאאא

  :ד שחרית "במשנה מופיעה מחלוקת תנאי� בקשר לפסח בי

" ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· ˙È¯Á˘ ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ‰- ËÁ˘� ÂÏÈ‡Î ¯È˘ÎÓ Ú˘Â‰È È·¯ 
¯˘Ú ‰˘Ï˘· ,ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ËÁ˘� ÂÏÈ‡Î ÏÒÂÙ ‡¯È˙· Ô·" ...    

  )‡È ÌÈÁ·Ê(:  

  :במסגרת דעת ב� בתירא מעלי� האמוראי� שתי דעות 

, ד הוא זמנו של הפסח"סבור ב� בתירא שכל יו� י, לדעתו. יאאושע'  ר�  דעה אחת

ופוסלי� אותו כאשר הוא נשחט , ד שחרית"ועל כ� מכשירי� פסח הנשחט לשמו בי

  .שלא לשמו

ג� ב� בתירא מסכי� לכ+ שהכשר הפסח לשמו הוא , לפיו. יוחנ�'  ר� דעה שניה

', מקצתו ראוי' של ד שחרית מקבל הפסח מעמד ביניי�"אבל כבר בי. מחצות והלאה

  .ומעמד זה מספיק כדי לפסלו במחשבת שלא לשמה
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למחלוקת ' א� מצרפי� את מחלוקת האמוראי� שבגמ, בשורה התחתונה

  :נית� לשרטט שלוש עמדות , התנאי� שבמשנה

  ).אושעיא לפי ב� בתירא' ר(ד שחרית כשר בתורת פסח " פסח בי�  עמדה אחת

  ).יהושע' ר(בתורת שלמי� ד שחרית כשר " פסח בי� עמדה שניה

  ).יוחנ� בדעת ב� בתירא' ר(ד שחרית פסול " פסח בי� עמדה שלישית

        אושעיאאושעיאאושעיאאושעיא' ' ' ' דעת רדעת רדעת רדעת ר. . . . בבבב

ד "העמדה הראשונה חורגת מהדיו� בקדשי� וגולשת לדיו� כללי במעמד של י

ויתכ� שהיא קשורה , שאלה זו ביסודה היא שאלה בהלכות פסח. שחרית בדיני פסחי�

  .ר של הגדרת יו� בכל התורה כולהליסודות כלליי� יות

ונית� להעלות , ד שחרית למועד הכשרו של קרב� הפסח"אושעיא מסנ	 את י' ר

  :שתי הבנות בדבריו 

כש� שאי� . כמועד קובע' לאחר חצות'אי� הכרה ב, אושעיא'  לפי ר� הבנה אחת

 כ+ אי� הפרדה בי� לפני חצות לבי� לאחר, הפרדה בי� שעה שביעית לשעה שמינית

  .חצות

ואינו דומה לפני , אושעיא יש פיצול בהגדרת היו�'  ג� לדעת ר� הבנה שניה

לעניי� הכשרו של קרב� הפסח נית� לרבות ג� את , א	 על פי כ�. 'לאחר חצות'חצות ל

  .ד שחרית"י

יש . א� כי מרחיקת לכת, על פי ההבנה הראשונה הגדרת הדברי� פשוטה

ולבאר כיצד הוא עומד , המוזכר בתורה' ביי�בי� הער'ע� המינוח , כמוב�, להתמודד

  .1וה� בראשוני�' לנקודה זו יש התייחסות ה� בגמ. ד שחרית"מול י

מבואר שנית� להסביר את בי� הערביי� כמוסב על פרק הזמ� שבי� שני ' בגמ

לרבות , ד כולו"הסבר כזה כולל את יו� י. ד"ג ובי� הערב של י"בי� הערב של י, ערבי�

יש לאמ, את ההבנה , וזהו הרוש� המתקבל מסוגייתנו, � מביני� כ+א. ד שחרית"י

והיא , הבנה כזו דוחה את ההתמקדות בדיני קדשי�, כמו כ�. הראשונה שהעלינו

  .הופכת את הדיו� לדיו� מובהק של הלכות מועד

שעות ביו� ' מכירי� ג� לדעת ב� בתירא בתיחו� של ו, א� נוקטי� ברמה השניה

הכרה מפולגת זו מזמינה את . י� שהפסח כשר כל היו� כולוחר	 זאת קובע. ד"י

  .ד"שאלת סיווג התחומי� השוני� הנוגעי� לחלות של יו� י

  
  .שד� באריכות בפרשנות המונח, ב ו"� על התורה בשמות י"� ברמבעיי   1
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חובת , למשל. ד בניס�"קיימות הלכות רבות נוספות התלויות בתארי+ של י

יש לדו� באילו . וכ� איסור עשיית מלאכה בערב הפסח ועוד, איסור חמ,, השבתה

ולאילו הלכות הוא מוכ� לרבות , ירא את חצות היו� כקו הגבולתחומי� קובע ב� בת

  .ד שחרית"ג� את י

ולכאורה אי� דעה , שעות ולמעלה' בסוגייה בפסחי� נאמר שחמ, אסור מו

  :החולקת על כ+ 

" Ì˙‰ Ô�˙-¯ " ¯ÓÂ‡ Ó'˘˘ ˙ÏÁ˙· ÔÈÙ¯Â˘Â ˘ÓÁ ÏÎ ÔÈÏÎÂ‡ ,'¯ ' ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È' ÔÈÏÎÂ‡
ÔÈÙ¯Â˘Â ˘ÓÁ ÏÎ ÔÈÏÂ˙Â Ú·¯‡ ÏÎ˘˘ ˙ÏÁ˙· ' . ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ıÓÁ ‡‰ÈÓ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„

¯ÂÒ‡ ‰ÏÚÓÏÂ" ...    
  )„ ÌÈÁÒÙ(:  

. א	 מסכמת בניסוח גור	 של כולי עלמא' והגמ, ב� בתירא לא מובא כדעה חולקת

א� , יש לפנינו. ד שחרית"שהקרב� כשר מי) אושעיא' לפי ר(חר	 זאת סבור ב� בתירא 

  .סר חמ,פיצול בי� שעת הכשר הקרב� לשעה שבה נא, כ�

נית� למשל לחלק בי� הכשר . יתכ� שיש לפצל כבר במסגרת דיני הקרב� עצמו

אבל , ד שחרית"הקרב� כשר כקרב� פסח כבר מי, הוי אומר. הקרב� למצוות הקרב�

  .קיו� המצווה הוא רק בהקרבתו מחצות ומעלה

יתכ� שפיצול כזה כרו+ בדחיית ההבנה של בי� הערביי� כמונח המתייחס לפרק 

משו� שבפסוקי� מופיעה הגדרה , אבל אי� בכ+ הכרח. ד"ג לערב י" שבי� ערב יהזמ�

בפרשייה של פסח מצרי� מוגדר זמ� עשיית הפסח , מחד. כפולה לזמ� שחיטת הפסח

  .3'בערב'בפסח דורות מופיעה ג� הגדרה של , מאיד+. 2כבי� הערביי�

ג לערב "רב ינית� א� כ� לשמר את ההבנה של בי� הערביי� כפרק הזמ� שבי� ע

על סמ+ , א	 על פי כ�. ד"ובכ+ לקבוע את הכשרו של קרב� הפסח לאור+ כל יו� י, ד"י

אפשר לצמצ� את קיו� המצווה לפרק הזמ� , הפסוק הקובע את זמ� הפסח בערב

  .ד"שמחצות והלאה ביו� י

מהסוגייה משמע שמנטרלי� באופ� מוחלט את . בסוגייתנו לא משמע כ+, אמנ�

דנה בהבנת ' הגמ.  הפסח בערב כפי שהיא מופיעה בפרשת ראהההגדרה של זמ�

  :נרות , למשל. לאור תחומי� נוספי� בה� הוא מופיע' בי� הערביי�'המושג 

  
עיי� (הגדרה דומה נאמרת בפסח שנעשה במדבר בפרשת בהעלות+ . ו, ב"עיי� בשמות י   2

  ).יד�א' בבמדבר ט

בפרשת אמור נאמר , לעומת זאת. י' וכ+ ג� מסופר ביהושע ה. ז ד"בדברי� ט, כ+ בפרשת ראה   3

  ).ג ה"ויקרא כ(' בי� הערביי�'לגבי פסח דורות המונח 
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" ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ·È˙Î„ ˙Â¯�-¯˘Î ‡ÓÂÈ ÈÏÂÎ„ ÈÓ� ÈÎ‰  ? Ì˙‰ È�‡˘- ·È˙Î„ ' „ÚÂ ·¯ÚÓ
¯˜· ' ‡È�˙Â-' ¯˜· „ÚÂ ·¯ÚÓ '-Ó ˙ÎÏÂ‰Â ˙˜ÏÂ„ ‡‰˙˘ ‰˙„Ó ‰Ï Ô˙  „ÚÂ ·¯Ú
¯˜·" ...    

  )‡È ÌÈÁ·Ê(:  

אינו יכול להתפרש כמוסב על יו� שבי� שני ' בי� הערביי�'מבארת שהמונח ' הגמ

באופ� . היות שלזמנ� של הנרות נקבעה הגדרה נוספת של מערב עד בוקר, ערבי�

ולכ� א	 בה קיי� מגדיר , מקטורת ומתרצת שקטורת הוקשה לנרות' דומה מקשה הגמ

  .'בי� שני ערבי�'ינו מאפשר הבנה של נוס	 של ערב שא

  :ג� על זמ� הפסח ' מקשה הגמ, לאור מהל+ זה

 ..." ·È˙Î ÈÓ� Ì˙‰'·¯Ú· ÁÒÙ‰ ˙‡ Á·Ê˙ Ì˘' !‡˙‡„ ‡Â‰ ¯·„ ¯ÁÂ‡ÈÏ ‡Â‰‰ , ‡È�˙„
- Â· ¯Ó‡�˘ ¯·„ ¯ÁÂ‡È '·¯Ú· 'Â'ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ' ‡Ï‡ Â· ¯Ó‡� ‡Ï˘ ¯·„Ï'ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· '

„·Ï·" ...    
  )·È ÌÈÁ·Ê(.  

לקביעה העקרונית של זמ� ' בערב'וחה את הניסיו� לקשר את ההגדרה של ד' הגמ

על רקע , פסוק זה מוסב לקביעה יחסית של זמ� הפסח לעומת זמ� התמיד. הפסח

  .ההלכה של יאוחר דבר

היינו , מקבלת את הפיצול שבי� זמ� הכשר הקרב� וזמ� מצוותו' לו היתה הגמ

ובכ+ , י� הערביי� להכשר ובערב למצווההיתה אומרת שב' הגמ. מצפי� לתירו, שונה

  .4היתה משמרת את פשטות הפסוק בהתייחסו לעצ� קביעת זמ� הפסח

בערבי ' נתבונ� בתוס. אושעיא' בראשוני� עולי� צמצומי� שוני� לדעת ר, אמנ�

מסופר על רב . אושעיא בהקשר של תענית בערב פסח' ש� מובאת דעת ר, פסחי�

  :מעלה את האפשרות הבאה ' והגמ, ששת שהיה צ� בערב פסח

" ˙˘˘ ·¯ ¯·Ò ‡˜ ‡ÓÈ�'‰ÏÂ„‚ ‰Á�ÓÏ ÍÂÓÒ 'Ô�˙ , ‡Â‰ ‡ÁÒÙ ÌÂ˘ÓÂ- Í˘ÓÈÓ ‡ÓÏÈ„ 
‡Â‰ ‡ÁÒÈÙ „·ÚÓÏÓ ÈÚÂ�ÓÈ‡Ï È˙‡Â ,¯ ¯Ó‡ ‡ÈÚ˘Â‡ È·¯ ¯Ó‡„ ‡‰ ÈÎ ‰Ï ¯·ÒÂ" ‡- 

ÂÓ˘Ï ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· ˙È¯Á˘ ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ· ‡¯È˙· Ô· ‰È‰ ¯È˘ÎÓ , ‡ÁÒÙ ÔÓÊ ‡¯ÙˆÓÂ
‡Â‰" ...    

  )ÌÈÁÒÙÁ˜ (.  

  
בלי ', יאוחר דבר'נית� לציי� שג� על גבי לימוד מסוג זה היינו יכולי� להוסי	 את הדי� של    4

 דווקא יאוחר דבר שהכשרו בי� הערביי� ומצוותו �היתה אומרת ' הגמ. צור+ בילפותא נוספת

  .לדבר שהכשרו ומצוותו בי� הערביי�, בערב
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ועל כ� יש , ד שחרית"אושעיא הפסח כשר לחלוטי� בי' היינו יכולי� להבי� שלפי ר

  :על אתר מסייגי� הבנה כזו ' אבל התוס. מקו� לתעניתו של רב ששת

 ..."Ú‡Â"„·ÚÈ„· ‡Ï‡ ¯˘ÎÓ ‡Ï ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È È·¯„ ‚ , ÌÂ˘Ó ¯ÂÒ‡ ‰ÏÁ˙ÎÏ Ï·‡
'ıÓÁ ÏÚ ËÁ˘˙ ‡Ï '-È˜ ıÓÁ ÔÈÈ„ÚÂ ÁÒÙ‰ ËÁ˘˙ ‡Ï Â „Ú ÌÈ '˙ÂÚ˘ , ÔÁÎ˘‡ ‡ÏÂ

 ‚ÈÏÙ„ ‡�˙-ÌÂ˜Ó ÏÎÓ  ,¯˘Î „·ÚÈ„„ ÔÂÈÎ , ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÈÏ ‡¯È·Ò- ÔÓ ÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ 
¯˜·‰"    

  )Á˜ ÌÈÁÒÙ .ÒÂ˙ '„"‡ÓÈ� ‰(  

אי� הקרב� , אושעיא במסגרת שיטתו של ב� בתירא' קובעי� שא	 לדעת ר' התוס

הקרב� מספיקה ורמה זו של הכשר , מדובר בס+ הכל ברמה של בדיעבד. כשר משחרית

  .5לרב ששת כסיבה לצו�

הוא העובדה שקיימות הלכות רבות בה� יש ' לכאורה הדבר שלח, את התוס

מצייני� את ' התוס. שעות בערב פסח' שעות ובי� לאחר ו' הפרדה ברורה בי� לפני ו

ג� קושרי� ' התוס. ולא אשכח� תנא דפליג, שעות ולמעלה' איסור חמ, שחל רק מו

. שהרי זמ� הקרבת הפסח תלוי בחלות איסור החמ,,  זמ� הפסחאת הפרט הזה ע�

וא� כ+ אסור לשחוט את הפסח , כתוב מפורש אוסר את שחיטת הפסח על החמ,

  .שהרי חמ, אינו אסור בשעות אלו) שעות' עד ו(בשחרית 

  :את הקישור הזה נית� להבי� בשתי צורות 

וכיו� , ד שחרית"ל ביאנו יודעי� שחמ, קיי� בפוע.  ברמה המעשית�  צורה אחת

שבשעה שהחמ, קיי� אי� אפשרות לשחוט את הפסח אנו מוכרחי� להסיק שג� 

  .ד שחרית כזמ� הפסח הוא ברמה של בדיעבד"הריבוי של ב� בתירא לי

מבחינה מעשית אנו יכולי� לאסור חמ, כבר .  ברמה התיאורטית� צורה שניה

א+ דבר זה אינו . י� קיו� חמ,כדי למנוע התנגשות בי� קרב� הפסח לב, ד שחרית"בי

ד שחרית מונעת את "שכ� עצ� האפשרות התיאורטית של מציאות חמ, בי, מספיק

  .היכולת להקריב פסח בזמ� זה לכתחילה

אינו הנקודה המעשית של התנגשות מציאות החמ, ' העניי� שאותו מצייני� התוס

י� והסברה הנקודה היא הילפותא שבפסוק. ע� האיסור של שחיטת הפסח על חמ,

  .שבוקעת ועולה מה�

כמו . מהפסוקי� אנו לומדי� שברמה העקרונית אי� איסור חמ, לפני חצות היו�

ואנו מביני� שיש כא� במידה , כ� נאמר לנו שאסור לשחוט את הפסח על החמ,

  
ויתכ� שמדובר א+ ורק , שעות' 	 חסרו� מסויי� בהכשר הקרב� לפני ויתכ� שהבדיעבד משק   5

  .באיסור צדדי של לא תשחט על חמ, ד� זבחי
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קובעת שזמ� עשיית , ברמת הילפותא, ההגדרה. מסויימת הגדרה לזמ� עשיית הפסח

אפילו א� מבחינה , ד"שעה זו היא מחצות של יו� י. מ,הפסח הוא משעת איסור הח

שג� לדעת ' לפיכ+ מסיקי� התוס. ד שחרית"מעשית נצליח להשמיד כל חמ, כבר מי

  .מדובר ברמת הבדיעבד, ד שחרית להקרבת הפסח"ב� בתירא שמכשיר י

אנו . אושעיא הוא לכתחילה ודיעבד' את דברי ר' הציר שבו מצמצמי� התוס

בהצעה זו יש חומרא . שונה המפצלת בי� הכשר הקרב� למצוותוהצענו אפשרות 

ד "הקרב� כשר לחלוטי� בי, על פי הדברי� שהעלינו, מחד. 'וקולא לעומת הצעת התוס

שמנתבי� את כל הכשרו ' זאת בניגוד לתוס. ואפילו לכתחילה) לפי ב� בתירא(שחרית 

  .של הקרב� למשבצת של בדיעבד

ד שחרית אלא "אי� שו� קיו� של מצוות הפסח ביעל פי ההצעה שהעלינו , מאיד+

שמחלקי� על פי הרמות ' מה שאי� כ� לפי התוס. הכשר הקרב� בדיני קדשי� גרידא

לפיה� סביר להניח שכאשר הקרב� כשר בדיעבד ג� מצוותו . של לכתחילה ודיעבד

אבל רמה זו כוללת ה� , אמנ� מדובר ברמת הבדיעבד ולא ברמת הלכתחילה. התקיימה

  . הכשר הקרב� וה� את מצוותואת

היא שאי� חולק על המעמד של חצות ביו� ' נקודת המוצא של התוס, כ+ או כ+

צעד נוס	 ומסיקי� שאי� חולק על ' מכא� מתקדמי� התוס. ד לעניי� איסור חמ,"י

שהרי הגדרת זמ� עשיית הפסח , ד לעניי� זמ� עשיית הפסח"המעמד של חצות ביו� י

לצמצ� את שיטת ב� ' מתו+ כ+ נאלצי� התוס. יסור החמ,קשורה בטבורה לזמ� א

  .אושעיא לרמת הבדיעבד' בתירא לפי ר

אבל הוא יוצא מנקודת מוצא , ש בפסחי� מתחבט א	 הוא בנקודה זו"הר' תוס

שעות ' ג� הוא מניח שחמ, אסור לכולי עלמא מו. 'שונה ומגמתו הפוכה לתוס

מוכני� לצמצ� את ב� בתירא על פי ש' אבל בניגוד לתוס. ולא קוד� לכ�, ולמעלה

אושעיא זמ� עשיית ' ש יוצא מתו+ נקודת הנחה שלפי ר"הר' תוס, אושעיא' הבנת ר

קושייתו מוסבת על הנקודה , לפיכ+. ד שחרית ברמת הלכתחילה"הפסח הוא בי

  :נקודת הקשר בי� איסור חמ, לעשיית הפסח , נטו לקבל ללא עוררי�' שהתוס

 ..."˜ Ï·‡" Ï-· Ô·Ï ˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ¯ÂÒ‡ ıÓÁ ‡‰È ‡¯È˙ ,Ù· ‡‰„" ÌÈÁ·Ê„ ˜
¯ ¯Ó‡ '‡ ¯ÊÚÏ‡" ‡ÈÚ˘Â‡ ¯-ÂÓ˘Ï ˙È¯Á˘ ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ· ‡¯È˙· Ô· ‰È‰ ¯È˘ÎÓ  ,

‡Â‰ ‰È�ÓÊ ‡ÓÂÈ ÈÏÂÎ„ , ÌÂÈ ÏÎ· ¯ÂÒ‡ ıÓÁ ‡‰È˘ ‡˙ÎÂ„ ÌÂ˘· ‡�˙ ËÈÓ˙˘Ó ‡ÏÂ
‡¯È˙· Ô·Ï ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ !¯ ÈÏ ¯Ó‡Â ,'‡˘¯„ Í‰ ‰ÈÏ ˙ÈÏ ‡¯È˙· Ô·„ ,ÎÈÂ ÏÎÎ ¯Â·ÒÏ ÏÂ

ÍÂÓÒ·„ È‡�˙ Í�‰"    
  )‰ ÌÈÁÒÙ .ÒÂ˙ '¯‰"„ ˘"ËÁ˘˙ ‡Ï ‰(  
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שב� בתירא דוחה את הקישור שבי� זמ� עשיית , לפתרו� הבעיה, ש מסיק"הר' תוס

', כ+ הוא מתחמק מ� האילו, שעלה בתוס. הפסח ובי� זמ� החלות של איסור חמ,

  .ד שחרית"לצמצ� את הכשר הפסח לפי ב� בתירא בי

תמונה נציי� את דברי הירושלמי בפסחי� שבו עולה האפשרות להשלמת ה

ד "הירושלמי בדיונו אודות י. ש"הר' וה� בידי תוס' השלישית שנדחתה ה� בידי התוס

  :מצטט ברייתא , שחרית

" È�˙-¯  '¯ÂÒ‡ ‰ˆÓ ÔÈ· ıÓÁ ÔÈ· ¯ÓÂ‡ ‰¯È˙· Ô· ‰„ÂÈ .¯ Ì˘· ÔÂÓÈÒ È·¯ ' ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È
-Â ıÓÁ ‡Ï ÏÎÂ‡ ‰È‰ ‡Ï È·¯ ‰ˆÓ ‡Ï ...ıÓÁ ‡ÏÂ ,¯„ ‡„‰ ÔÓ '‰¯È˙· Ô· ‰„ÂÈ"...    

  )Ù ÌÈÁÒÙ ÈÓÏ˘Â¯È"‰ È"‡(  

ועל , ד שחרית"בירושלמי עולה דעה שאכ� לדעת ב� בתירא החמ, אסור כבר מי

וא	 אי� צור+ , ד שחרית"כ� ברור מדוע הכשרו של הקרב� ברמת הלכתחילה הוא מי

  .לדחות את הקשר בי� איסור חמ, לזמ� עשיית הפסח

מעבר , אושעיא במקומות נוספי�' כי נית� למצוא את שיטת ר, א� כ�, ראינו

וכ� , .מצאנו אותה כנימוק אפשרי לתעניתו של רב ששת בפסחי� קח. לסוגייתנו

אושעיא סוגייה נוספת ' באופ� דומה נית� לתלות בדעת ר. בירושלמי בערבי פסחי�

  :ספתא נאמר בתו. וכ� את אחת ההלכות בתוספתא בפסחי�, בירושלמי

" ¯˘Ú ‰˘Ï˘· ‡ˆÓ�˘ ÁÒÙ‰-·‡˙ÒÈ˘ „Ú ‰Ú¯È  ,È·" „-ÌÈÓÏ˘ ·¯˜È  .‡¯" ‡- Ì„Â˜ 
ÌÈÓÏ˘ ÂÈÓ„· ‡È·ÈÂ ¯ÎÓÈÂ ·‡˙ÒÈ˘ „Ú ‰ÚÂ¯ ‡‰È ˙ÂˆÁ" ...    

  )Ù ÌÈÁÒÙ ‡˙ÙÒÂ˙"‰ Ë"Â(  

יש שרצו להעמיד את דעת תנא קמא בתוספתא כדעת ב� בתירא על פי הבנתו של 

י� פסח שנמצא בשלשה עשר ובי� פסח שנמצא יש חילוק ב, לפיכ+. אושעיא' ר

  .6בארבעה עשר שחרית

א� מוצאי� , אשר על כ�. ארבעה עשר שחרית הוא הזמ� הראוי להקרבת הפסח

הרי דוחי� את הקרב� , ג ובכל זאת מקריבי� בהמה אחרת לקרב� פסח"את הפסח בי

א� , תלעומת זא. שנמצא בידיי� ומשו� כ+ ירעה עד שיסתאב ולא יקרב הוא גופו

. הרי שבתחילת זמ� הקרבת הפסח היא היתה אבודה, ד"הבהמה נמצאה רק ביו� י

ואפשר להקריב את , הקרבת בהמה אחרת לפסח אינה נתפסת כדיחוי בידיי�, לפיכ+

  .גו	 הבהמה הנמצאת כשלמי�

ד "ולא בי� י, ד"ג ויו� י"לאור הסבר זה יש לשי� לב שהתנא מחלק בי� יו� י

שהזמ� הקובע את הפסח כראוי להקרבה הוא , משמע. ר חצותד לאח"שחרית לבי� י

  
  .638עיי� למשל בתוספתא כפשוטה פסחי� עמוד    6
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מכא� נית� לדייק שהתוספתא היא אליבא . ד לאחר חצות"ד שחרית ולא שעת י"יו� י

  .7אושעיא' דר

נוכל לשאול , אושעיא' א� נקבל את ההעמדה של התוספתא כב� בתירא לפי ר

נית� להעלותה ג� אושעיא או שמא ' הא� היא מסתדרת רק לפי ההבנה הקיצונית בר

' א� נאמ, את דעת התוס, למשל. במסגרת הצמצומי� השוני� שמעלי� הראשוני�

הא� ג� אז תהיה , ד שחרית רק בדיעבד"אושעיא הפסח קרב בי' ונאמר שא	 לר

  ?8אושעיא תקפה' העמדת התוספתא כר

במקרה זה תלויה בהסברי� השוני� למושג ' יתכ� שיישומה של הבנת התוס

  :ת� להבי� את הדיחוי בשני אופני� ני. 9הדיחוי

עצ� העובדה המציאותית של יכולת .  הדיחוי הוא נגזרת של המציאות� אופ� אחד

  .יוצרת מעמד של דיחוי, הקרבה שלא התממשה

העובדה שהיה תהלי+ של דחייה בידיי� .  הדיחוי הוא סוג של תהלי+� אופ� שני

  .עמד של דיחויהיא שורש המ, מצד אד� לגבי הקרבת בהמה מסויימת

יתכ� שאחד ההבדלי� בי� אופני ההבנה הללו יתגלע במקרה של יכולת הקרבה 

מפני שכלל , נוכל לומר שאי� כא� יכולת הקרבה מציאותית שלא התממשה. בדיעבד

היה אסור לו , לו היה הבעלי� מעוניי� להקריב את הבהמה הזו. לא היתה יכולת כזו

וא� .  היתה כא� בעצ� יכולת הקרב מציאותיתלא, אשר על כ�. לעשות זאת לכתחילה

  .הרי שאי� כא� דיחוי, אמנ� נמדוד דיחוי בגדרי� מציאותיי�

מעמד הדיחוי נקבע בכל מקו� שבו יש , א� מביני� באופ� השני, לעומת זאת

א	 שאפשרות ההקרבה , וכא�. תהלי+ של הרחקת הבהמה מהאפשרות להקריבה

ה שהקריבו בהמה חלופית נפסלה ג� אפשרות הרי שבשע, הראשונה היתה רק בדיעבד

  .ולכ� זהו דיחוי, התרחש תהלי+ של הרחקת הבהמה מהקרבה, לפיכ+. זו

ד "ולא בי� י(ד "ג לבי� י"על רקע הדיוק בלשו� התנא קמא בתוספתא שמחלק בי� י

אפשר לצאת לסוגייה נוספת בירושלמי ולהעמיד ג� ) ד שלאחר חצות"שחרית לי

ו ד� באיבעיות "ט ה"הירושלמי בפ. אושעיא'  פי שיטתו של ראותה כב� בתירא על

  
לעומת� סובר . מובאת במספר אחרוני�, אושעיא' דעה זו לפיה התוספתא היא אליבא דר   7

אושעיא חר	 הדגש ' הכרח להעמיד את התוספתא כרו שאי� /האור שמח בהלכות קרב� פסח ד

ד ג� על רקע "ג לי"נית� לבאר את הפער בי� י, לטענתו. ד שחרית"ק על יו� י"שיש בדעת ת

  .ד שחרית"שהוא נות� ליו� י' מקצתו ראוי'יוחנ� וההגדרה של ' שיטת ר

בנה נוחה יותר לה', אושעיא תישלל על ידי התוס' האפשרות שהעמדת התוספתא כר   8

א� ההפקעה נובעת רק מהבעיה . שהפקעת שחרית כזמ� הקרבה היא הפקעה עקרונית

ימנעו מהעמדת התוספתא ' קשה להניח שהתוס', לא תשחט על חמ, ד� זבחי'הטכנית של 

  .אושעיא' כר

  . העוסק בדיחוי בבעלי חיי�20עיי� בנושא זה בהרחבה בשיעור מספר    9
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ג� ש� מובע חילוק . שונות הקשורות למעמד הפסח כאשר המירו בו או מתו בעליו

ועל פי דר+ הדיוק בתוספתא נוכל להעמיד ג� את הסוגיות הללו , ד"ג לבי� י"בי� י

  .אושעיא' כדעת ר

        יוחנ�יוחנ�יוחנ�יוחנ�' ' ' ' דעת רדעת רדעת רדעת ר. . . . גגגג

ד שחרית כשעה "פוסלת את י, מסגרת סוגייתנואושעיא ב' הדעה החולקת על ר

  :הכשרה להקרבת הפסח 

 ..."‡ ‡Ï‡" Ô�ÁÂÈ ¯-˙È¯Á˘ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ· ‡¯È˙· Ô· ‰È‰ ÏÒÂÙ  , ÔÈ·
ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ÔÈ· ÂÓ˘Ï ,ÈÂ‡¯ Â˙ˆ˜ÓÂ ÏÈ‡Â‰" ...    

  )·È ÌÈÁ·Ê(.  

אבל מדובר כמוב� , יוחנ� פוסל את ההקרבה ה� לש� פסח וה� שלא לש� פסח' ר

ופסח לשמו , פסח לשמו פסול מפני שאי� זה מועד הקרבתו. בשני פסולי� נפרדי�

  .שלא בזמנו פסול כפי שלמדנו בסוגיות קודמות

שהרי פסח . ד שחרית נובע מעמדה כמעט הפוכה"הפסול של פסח שלא לשמו בי

ד שחרית הוא זמנו של הפסח "והפסול מעוג� בכ+ שי, שלא לשמו כשר שלא בזמנו

  .ת כדי לפסלו בשחיטה שלא לשמובמידה מספק

יוחנ� כמצב ' מוגדר בפי ר, ד"של יו� י, והסותר במידה מסויימת, המעמד הכפול

על החידוש שבהגדרת מעמד כפול כזה נית� לעמוד מתו+ מחלוקתו . 'מקצתו ראוי'של 

ובבסיס דעתו נית� לציי� , ד שחרית"אושעיא מכשיר פסח לשמו בי' ר. אושעיא' של ר

  :מניעי� אפשריי� אחד משני 

ועל כ� יש , ד כיחידה אחת מבחינה סברתית" הוא רואה את כל יו� י� מניע אחד

  .להכשיר את הפסח בשחרית כש� שהוא כשר בי� הערביי�

ה� לשמו וה� ,  הוא שולל את המשבצת שבה הקרב� פסול בכל מצב� מניע שני

 שהוא מכשיר א� ב� בתירא פוסל פסח שלא לשמו יש להסיק, ממילא. שלא לשמו

  .אותו במצב של לשמו

ויתכ� , יוחנ� שנית� לדבר על מעמד כפול' יש להניח במסגרת דעת ר, אשר על כ�

א� . שיצירת מעמד כזה נעוצה בהבנה מסויימת באופי הפסול של פסח שלא לשמו

נוכל להציב שתי , בפסח לעומת הפסול המקביל בחטאת' שלא לשמה'נשווה את פסול 

  :אפשרויות 

ובשניה� הקרב� פסול תמיד כאשר הוא ,  פסח דומה לחטאת� ות אחתאפשר

ואילו , אלא שבהמה המיועדת לחטאת מוגדרת תמיד כחטאת. נשחט שלא לשמו
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הטע� לכ+ שפסח שלא בזמנו כשר . ד"בהמה המיועדת לפסח מוגדרת כפסח רק ביו� י

  .ד"שלא לשמו הוא שהוא פשוט אינו מוגדר כפסח מחו, ליו� י

שלא 'עצ� קיומה של מחשבת , בחטאת.  פסח שונה מחטאת� יהאפשרות שנ

רק הסטה ממשית מיעוד , בפסח. בפסח נחו, גור� חזק יותר. פוסל את הקרב�' לשמה

משו� שרק אז היה , ד"רק ביו� י, כמוב�, הסטה זו קיימת. ההקרבה כפסח פוסלת

  .ומחשבת השינוי הסיטה אותו מיעודו, הקרב� עשוי להיות מוקרב כפסח

יוחנ� הבי� ' ר. יוחנ� נחלקו בדבר שתי האפשרויות הללו' אושעיא ור' יתכ� שר

בפסח אינו מוכרח להיבנות על הסטת ' שלא לשמו'ולדעתו פסול , כאפשרות הראשונה

לש� הגדרת הקרב� כפסח אי� צור+ ביכולת ממשית . הקרב� מהקרבתו כפסח בפועל

' ר, לעומתו. ו מניחה את הדעתד ראוי במקצת"עצ� העובדה שיו� י. להקריבו כפסח

וה� ' לשמו'ומתו+ כ+ הוא שלל את הפסול הכפול ה� ב, אושעיא הבי� כאפשרות השניה

מההכשר ' שלא לשמו'לפי האפשרות השניה נובע הפסול ב, למעשה. 'שלא לשמו'ב

  .10אושעיא' וזהו המניע לשיטת ר', לשמו'ב

  :יוחנ� התייחסות לשני מוקדי דיו� ' ראינו בדברי ר

' שלא לשמו'יוחנ� אי� הכרח לכרו+ את הפסול ב' לפי ר.  טיב הפסול� מוקד אחד

  .'לשמו'באפשרות מעשית להקרבה כשרה של 

לפחות ברמה של (ד כראוי "יוחנ� מוגדר כל יו� י' לדעת ר.  זמ� הקרב�� מוקד שני

  ).'מקצתו ראוי'

מונח . �מתייחסי� לשני מונחי� נפרדי, ג� כאשר עוסקי� בהגדרת זמ� הקרב�

יתכ� למשל שבהמה מוגדרת כפסח . אחד מתייחס להגדרת זהותו של הקרב� בחפצא

מונח שני מתייחס לזמ� . ובשאר ימות השנה היא מוגדרת כשלמי�, ד"רק ביו� י

  .הקרב� מצד הכשר הקרבתו

וא	 על פי כ� , ד"יתכ� שקרב� יוגדר כפסח בכל יו� י, למשל. בנקודה זו יתכ� פיצול

מובאת דוגמה נוספת לפיצול ' בגמ. בתו יחול בי� הערביי� בלבדזמ� הכשר הקר

  :אפשרי כזה 

  
כפי שהזכרנו בשיעורי� , עמדו הכפול של קרב� הפסחיתכ� שמחלוקת האמוראי� קשורה למ   10

. ד כשר להקרבתו"ופה נאמר שכל יו� י, יש לפסח מעמד של קרב� רגיל, מחד. הקודמי�

  .ופה נדרש פרק הזמ� של בי� הערביי�, משתלב ג� הקרב� בשאר מצוות היו�, מאיד+

ד "כדי להגדיר את ימספיק , ד"יוחנ� סבור שהפ� של קדשי� קלי� ממנו נגזר כל יו� י' ר  

א+ הפ� של פסח . לפיכ+ יש תשתית לחלותו של פסול שלא לשמה. 'מקצתו ראוי'שחרית כ

ד שחרית כזמ� "כחלק ממצוות היו� תובע הקרבה בי� הערביי� ומספק את ההגדרה של י

  .ולכ� הפסח אינו כשר כשנשחט לשמו. שאינו ראוי

  .יוחנ�' ו בדעת ראושעיא עשוי לחלוק על כל אחת מההנחות שהצבנ' ר  
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  )·È ÌÈÁ·Ê(.  

אפשר , לחילופי�. הזמ� המפוצל של הפסח כדי� מקומינית� להתייחס למעמד 

דנה במושג זה ' הגמ. לראות בו תהודה לדי� כללי יותר של אי� מחוסר זמ� לבו ביו�

אי� לפצל את , ויתכ� שמצד הפ� של זהות הקרב� בתו+ הגדרת זמנו, במספר מקומות

  .היו� ליחידות שונות

ד שחרית שתי "ו ביקיימות בפסול של פסח שלא לשמ, בשורה התחתונה

ד יש לפנינו "אבל רק ביו� י, לפי האחת מה� פסח פסול תמיד שלא לשמו. אפשרויות

היות , ד"בפסח חל רק ביו� י' שלא לשמו'לפי האפשרות השניה עצ� הפסול של . פסח

. בפסח' שלא לשמו'שנחוצה הסטה מיעד הקרבה ממשי על מנת ליצור את הפסול של 

אנו נתייחס . בי� גורמי� שוני� הקשורי� למחשבת שינויבהקשר זה יתכ� שיש לחלק 

  :לשני חילוקי� אפשריי� 

  . בי� שינוי קודש לשינוי בעלי�� חילוק אחד

  . בי� שחיטה לשאר עבודות� חילוק שני

מתו+ מגמה לטעו� שבשינוי קודש יש להבי� שפסח פסול , נפתח בחילוק הראשו�

לי� מעוג� הפסול של שלא לשמו ואילו בשינוי בע' שלא לשמו'תמיד במצב של 

  .בהסטה מיעד ההקרבה

אבל , ד משו� שרק אז הקרב� מוגדר כפסח"שינוי קודש יחול רק ביו� י, לפיכ+

אלמלא היה (ברמה העקרונית אמור שינוי קודש לפגוע בפסח ג� בשאר ימות השנה 

� ד משו"שינוי בעלי� חל ביו� י, לעומתו). הפסח מוגדר כשלמי� בשאר ימות השנה

  .שרק אז ראוי הפסח להקרבה

יוחנ� נוכל ' על פי שיטת ר. מ מעשית"יתכ� שלהבדל תפיסות אלו תהיה נפק

ולכ� יחול הפסול של , ד כולו כזמנו של הפסח מצד הגדרת זהותו"להגדיר את יו� י

שינוי בעלי� חייב להיות כרו+ באופציית , לעומת זאת. ד שחרית"שינוי קודש א	 בי

' ממילא נגיע למסקנה שלפי שיטת ר. שעות'  אינה קיימת עד ווזו, הקרבה ממשית

  .שעות ולמעלה' יוחנ� יפסול שינוי בעלי� בפסח רק מו

כא� ננסה למתוח קו בי� . מגמת החילוק השני מקבילה למגמת החילוק הראשו�

מרבה בסופו של דבר את כל עבודות : בד	 ז' אמנ� הגמ. שחיטה לבי� שאר עבודות

אבל יתכ� שבשורש הדברי� קיי� הבדל . בפסח' שלא לשמה 'הקרב� לפסול של

  .עקרוני
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. ג� כא� נאמר שהשחיטה שלא לשמה פוגמת בעצ� הזהות של הפסח כקרב�

, מסברה. פסול שלא לשמה בשאר העבודות נוגע רק להסטת הקרב� מיעודו, לעומתה

א נמנית הי, לשחיטה יש תפקיד מיוחד בקרב� זה. יש רגליי� לחילוק כזה בקרב� פסח

ויש דוגמאות לפסולי� שחלי� דווקא בשחיטה , כמצווה מיוחדת במניי� המצוות

  .כאשר מדובר בקרב� הפסח

. מכא� נוכל להסיק שלשחיטה יש משמעות רבה בקביעת הזהות של קרב� הפסח

בכל , אשר על כ�. בשחיטה הוא ליקוי בזהות הקרב�' שלא לשמה'ליקוי של מחשבת 

על פי הדברי� . היא תפגע בזהות הקרב�, תחול בשחיטהמצב שבו מחשבת השינוי 

ד "יוחנ� לכ+ ששחיטה שלא לשמה פוסלת את הפסח א	 בי' יסכי� ר, שהעלינו

  .היות שכבר אז יש לבהמה זהות של קרב� פסח, שחרית

, לפיכ+. אבל לשאר העבודות יתכ� שאי� נגיעה מהותית לקביעת זהות הקרב�

והסטה זו באה ,  על הסטה מיעוד ההקרבה כפסחבשאר העבודות נבי� שהפסול נשע�

מחשבת , הוי אומר. לידי ביטוי רק כאשר יש אפשרות להקריב את הפסח כפסח בפועל

' ג� במסגרת שיטת ר, שעות ולמעלה' שלא לשמה בשאר העבודות תפגע בפסח רק מו

  .יוחנ�

        פסיקת ההלכהפסיקת ההלכהפסיקת ההלכהפסיקת ההלכה. . . . גגגג

יהושע או כב� ' כרהאחת היא הא� לפסוק . עומדות בפנינו שתי שאלות, להלכה

אושעיא או את ' יש לשאול הא� לאמ, את הבנת ר, א� פוסקי� כב� בתירא. בתירא

  .יוחנ�' דעת ר

  :פסיקה זו יכולה להיתמ+ בעיקר בשני מקורות . יהושע' יש לפסוק כר, בפשטות

  .בפסחי�. בד	 קח,  בסיפור של רב ששת� מקור אחד

  .ותבמנח: בד	 מז,  ביחס לכבשי עצרת� מקור שני

א שרב ששת היה מתענה בערב פסח על רקע "הו. ראינו בסוגייה בפסחי� קח

ג� בשלב , כמו כ�. א בלבד"מוצג עניי� זה ברמה של הו' בגמ. שיטתו של ב� בתירא

ומכא� נית� , שמדובר בחומרה שרב ששת החמיר על עצמו' א עצמו משמע מהגמ"ההו

  .יהושע' להסיק ששורת ההלכה היא כר

� יוצרי� זהות בי� איסור חמ, וחובת השבתה ובי� זמ� שחיטת שא, יש לציי�

שכ� . ודאי שפוסקי� נגד ב� בתירא, הפסח כפי שעושה הירושלמי בערבי פסחי�

ד "ולא מי, שעות ולמעלה' להלכה אי� חולק על כ+ שחובת השבתה חלה רק מו

  .שחרית

  :יהושע דנה בכבשי עצרת ' סוגייה נוספת התומכת בפסיקה כר
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 כשר לשמו אבל א	 על פי כ� הוא בודקת הא� קיי� מצב של קרב� שאינו' הגמ

. ד שחרית"על המעמד של פסח בי' כדוגמה למצב זה מצביעה הגמ. כשר שלא לשמו

ד שחרית נידו� כפסח "פסח בי, לטעמו. יהושע' דוגמה זו תקפה כמוב� רק לשיטת ר

  .כלומר הוא כשר שלא לשמו ופסול לשמו, שנשחט בשלושה עשר

נית� להעלות בדבריו . יהושע' אופי דעתו של רזו על ' נית� ללמוד מגמ, בדר+ אגב

נציג את שתי ההבנות המרכזיות . ד שחרית"על רקע הגדרת הקרב� בי, הבנות שונות

  :יהושע ' שעולות בדעת ר

בדומה לפסח בשאר ימות . ד שחרית אינו מוגדר כפסח כלל" פסח בי� הבנה אחת

  .ד שחרית מוגדר כשלמי�"ג� פסח בי, השנה

בניגוד למצבו בשאר ימות (ד שחרית אמנ� מוגדר כפסח "סח בי פ� הבנה שניה

כל עוד , יהושע שהוא אינו פסול א� נשחט שלא לשמו' א	 על פי כ� סבור ר). השנה

  .לא הגיע זמ� הקרבתו בפועל

ד שחרית מוגדר בזהותו כפסח ג� "שפסח בי: במנחות מז' לכאורה עולה מ� הגמ

מסקנה זו מתבהרת לאור מהל+ . יה בדבריוויש לאמ, את ההבנה השנ, יהושע' לפי ר

  :שאינו מופיע בסוגייה במנחות , מקביל בשלהי מסכת זבחי�

" ‡�Â‰ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó-ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ¯˘ÎÂ ÂÓ˘Ï ¯˘Î Â�È‡˘ ¯·„ ÍÏ ˘È ÈÎÂ  ?‡ÏÂ ? È¯‰Â
ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ¯˘ÎÂ ÂÓ˘Ï ¯˘Î Â�È‡„ ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÁÒÙ ! ‰�˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· ÁÒÙ- 

Â‰�È� ÌÈÓÏ˘" ...    
  )·Ê„È˜ ÌÈÁ:-ÂË˜(.  

לראות בפסח דוגמה למעמד המפוצל של קרב� שאינו ' ג� בסוגייה זו מנסה הגמ

היות שאי� כא� מעמד מפוצל של , אבל ניסיו� זה נדחה. כשר לשמו וכשר שלא לשמו

שכ� פסח בשאר , לא נית� לומר שפסח בשאר ימות השנה כשר שלא לשמו. אותו קרב�

ולו היה מוגדר כפסח , מות השנה מוגדר כשלמי�פסח בשאר י. ימות השנה אינו פסח

  .היינו אכ� פוסלי� אותו שלא לשמו

וש� אכ� נדחית הגדרת המעמד , דנה בפסח בשאר ימות השנה. בזבחי� קטו' הגמ

וש� מתקבל המעמד , ד שחרית"דנה בפסח בי: אבל הסוגייה במנחות מז. המפוצל

לפיכ+ . ו ואינו כשר לשמוהמפוצל של הפסח כדוגמה נאותה לקרב� הכשר שלא לשמ

  .ד שחרית אינו מוגדר כשלמי�"יש להסיק שפסח בי
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ועל כ� יש להניח , בסופו של דבר אנו מחפשי� מעמד של קרב� שדינו מפוצל

. ד שחרית מוגדר כפסח וא	 על פי כ� הוא כשר שלא לשמו ואינו כשר לשמו"שפסח בי

ד "של הקרב� כפסח בייהושע אינו מעוג� בשלילת הזהות ' ההכשר של ר, לפיכ+

היות שלא ' שלא לשמו'אלא בקביעה שחר	 זהותו כפסח אי� בו פסול של , שחרית

  .11שעות' עומדת אפשרות מעשית להקרבתו כפסח עד ו

במשנה לא . יהושע בלשו� המשנה' יתכ� שנית� לסמו+ את ההבנה הזו בדעת ר

שנה משתמשת המ. ד שחרית לבי� שאר ימות השנה"נאמר שיש זהות מוחלטת בי� י

אמנ� דינו של . ויתכ� שבמינוח זה כלולה גמישותה של ההשוואה', כאילו'במינוח של 

אבל , ד שחרית נפסק כאילו מדובר בפסח בשאר ימות השנה"פסח שלא לשמו בי

  .מעמד� אינו זהה

. יהושע יש השלכות הלכתיות רבות' ד שחרית לפי ר"להגדרה של מעמד הקרב� בי

ואת הסוגייה בירושלמי העוסקת בקרב� ,  את הדי� של דיחויהזכרנו במהל+ השיעור

דנה . סד�.הסוגייה בפסחי� סג. ד שחרית"שמתו בעליו ובאד� שממיר בפסח בי

ד שחרית מוגדר "ושוב יש לבדוק הא� בי, בשאלת האיסור לשחוט את הפסח על חמ,

  .הקרב� כפסח

� חולק ופוסק "באבל הרמ. יהושע' דר+ הפסיקה הפשוטה מובילה לדעת ר, כאמור

  :כב� בתירא 

"Ì˘‰ ÈÂ�È˘ ˙·˘ÁÓ· ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ‰ ...ÏÂÒÙ ...ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· ? Â�ÓÊ· ÂËÁ˘˘
ÔÒÈ�· ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ÌÂÈ ‡Â‰˘ , Ì˘‰ ÈÂ�È˘ ˙·˘ÁÓ· ˙È¯Á˘· ÂËÁ˘ ÂÏÈÙ‡-ÏÂÒÙ " ...    

  )·Ó¯"ÂË ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰ Ì/‡È(  

ג� . ע ולא כב� בתיראיהוש' ומשמע ממנו שיש לפסוק כר, ד על אתר משיג"הראב

אמנ� המאירי תמה לא . �"ומשיג על דברי הרמב, יהושע' המאירי בפסחי� פוסק כר

  :אלא על עצ� תוכ� פסיקתו , � לפסוק כב� בתירא"רק על החלטת הרמב

  
במנחות היתה יכולה להעלות ' קובעי� שהגמ' התוס. ה והרי פסח"ד' בתוס: עיי� במנחות מז   11

ג� בסוגייה במנחות היה נית� לומר שפסח , כלומר. בזבחי�' דחייה דומה לזו שהועלתה בגמ

רי שה. נית� למצוא בסוגייה בזבחי�' סמ+ לדברי התוס. ד שחרית אינו פסח אלא שלמי�"בי

מנסה ' הגמ. הסוגייה מחפשת ש� מעמד מפוצל של קרב� הכשר שלא לשמו ואינו כשר לשמו

לו היתה הגדרה זו תקפה בפסח . והגדרה זו נדחית, להגדיר כ+ את הפסח בשאר ימות השנה

לכאורה עולה מכ+ שהגדרת פסח בשאר ? את הדוגמה הזו' מדוע לא הביאה הגמ, ד שחרית"בי

  .ד שחרית"ת א	 את הזמ� של יימות השנה כשלמי� כולל
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 ..."ÁÒÙÏ ÏÂÒÙÂ Â�ÓÊ ‰Ê ÔÈ‡ ˙ÂˆÁ Ì„Â˜Ó ÏÎ˘ Â·˙Î ÌÈ¯·ÁÓ‰ ÈÏÂ„‚Â , Â˜ÒÙ ‰Ê ÌÚÂ
 ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ˙È¯Á˘· Û‡ ÂËÁ˘ Ì‡˘-ÏÂÒÙ  ,ÌÈ‰ÈÓ˙Ó ÌÈ¯·„‰Â"    

  )Á˜ ÌÈÁÒÙ .„ È¯È‡Ó"ÌÈÁ·Ê‰ ÏÎ ‰(  

אבל , � פוסק כב� בתירא"אמנ� הרמב. תמוהה קושיית המאירי, במבט ראשו�

על א	 העובדה שפסח שלא לשמו , אשר על כ�. יוחנ�' הוא מאמ, את ההבנה של ר

י� זה זמנו אי� להכשירו לשמו משו� שעדיי� א) שכ� מקצתו ראוי(ד שחרית "פסול בי

  .של קרב� הפסח

יתכ� שהנקודה . א	 על פי כ� מתקשה המאירי בהבנת המעמד המפוצל הזה

� "שמופיעה מפורשות בדברי הרמב' אי� זה זמנו'שהפריעה למאירי היא ההגדרה של 

ד "יוחנ� מגדיר ב� בתירא את י' שהרי ג� לפי ר. יב/בהלכות פסולי המוקדשי� טו

  .כזמנו של הפסח, לפחות באופ� חלקי, שחרית

לפיכ+ . יהושע' ד שחרית אינו זמנו של הפסח כפי שסבור ר"� קובע שי"הרמב

התמיהה אינה . ד שחרית"באמת קשה להבי� כיצד הוא פוסל את הפסח שלא לשמו בי

התמיהה היא . יוחנ� אליבא דב� בתירא' על עצ� המסקנה ההלכתית שקיימת בדעת ר

בד בבד ע� הפסיקה כב� ,  זמנו של הפסחד שחרית כשעה שאינה"על ההגדרה של י

  .בתירא

� יש לכאורה לומר שהוא מפצל בי� משמעויות שונות בהבנת "להגנת הרמב

נית� להתייחס בצורה ' זמ� הקרב�'ציינו לעיל שלמונח , כזכור. 'זמנו של קרב�'המושג 

ונית� להבי� שהזמ� , אפשר להבי� שהזמ� מוסב על הגדרת הזהות של הקרב�. כפולה

מפצל כנראה בי� שתי הצורות , כ+ ביארנו, יוחנ�' ר. מתייחס לשעת הכשרו של הקרב�

א+ שעת הכשרו , ד שחרית"הקרב� הוא פסח בזהותו כבר מי, לדעתו. הללו ביחס לפסח

  .שעות ולמעלה' היא רק מו

ד "ובי, � קובע ברמה העקרונית את זהותו של הפסח"המאירי הבי� שהרמב

� כב� "מתו+ כ+ הוא מקשה כיצד פוסק הרמב. בזהותושחרית הקרב� אינו פסח 

א	 הוא יפצל בי� , יוחנ� אליבא דב� בתירא' � פוסק כר"אבל היות שהרמב. בתירא

� אינו "נית� לומר שבהלכה זו הרמב, לפיכ+. שתי המשמעויות הללו של זמ� הקרב�

ל הוא מתייחס כא� לשעת ההכשר ש. מנסה לקבוע את זמ� זהותו של הקרב� כפסח

 .הקרב� בלבד


