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 ערך מתוך אנציקלופדיית המקדש

 מכון המקדש
 אין להעתיק או להפיץ ללא רשות בכתב  – כל הזכויות שמורות© 

 

 :חלק ראשון - פסח קרבן   
 

 :זמן שחיטתו[ –]מההתחלה  חלק ראשוןל שאלות –בחן את ידיעותיך 

 ממה מביאים קרבן פסח? .א

 להביא את קרבן הפסח?מאיזה גיל ניתן  .ב

 האם עבד כנעני חייב במצות קרבן פסח? .ג

 איזו מחשבה יכולה לפסול את קרבן הפסח בעת שחיטתו? .ד

 האם הפסח נשחט לפני הקטרת הקטורת והדלקת הנרות של בין הערביים? .ה

מה הדין בדיעבד אם שחטו את קרבן הפסח לפני הקרבת תמיד של בין  .ו

 הערביים?

 

 
קרבן שהצטוו ישראל להקריב בי"ד בניסן בין הערביים, ונאכל בליל ט"ו בחג קרבן פסח: 

 המצות.
 

מיוחד חג הפסח משאר הרגלים, שכן, בחג זה מתאסף קהל גדול מישראל במקדש לחוג את 
קרבן  -חג החירות. שלא כמו ברגלים אחרים חייבה התורה להביא קרבן מיוחד בפתיחת חג זה 

פסח הנאכל בחבורה. באשר לאדם החדל מלעלות לרגל לקיום המצוה, נאמר בו כי הוא חייב 
ך פעמים אחדות בעקבות מאורעות שונים בחיי העם, כגון: פסח כרת. חג הפסח נזכר בתנ"

[ ועוד. אף 4[, פסח שעשו עולי בבל]3[, פסח יאשיהו]2[, פסח חזקיהו]1מצרים*, פסח מדבר*]
בדברי חז"ל הוזכרו פסחים מיוחדים, כגון: הפסח בתחילת נשיאותו של הלל הזקן, בו התעורר 

מציינים חז"ל את 'פסח מעובים' בשלהי ימי בית  [. כך5דיון אודות הקרבת פסח כשחל בשבת]
[, עוד מציינים חז"ל את 'פסח 6שני בימי אגריפס המלך, בו הגיעו המונים רבים לירושלים]

 [, ועוד.7מעוכים' בו רבתה הצפיפות בעזרה]

 

קרבן פסח אינו בא אלא זכר בן שנה מן הכבשים או מן העזים  הקרבן והביקורת ממום:
[. הלכה 8שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו"]בלבד, שנאמר: "

מיוחדת נאמרה בקרבן הפסח, שכל הקרבנות, אף שהם כשרים מהיום השמיני, אין מקריבים 
 אותם לכתחילה אלא מיום שלושים והלאה, לא כן באשר לקרבן פסח, שניתן להקריב אותו אף 
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הקרבן ממום, מצינו, שבפסח מצרים נאמר: "והיה [. באשר לביקור 9מן היום השמיני והלאה]

[, ולמדו חכמים מכאן, שיש לבדוק את 10לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה"]
[. לאור האמור כתבו הראשונים שהוא הדין בפסח 11הקרבן ממום ארבעה ימים קודם שחיטתו]

 [.13דם][. ויש חולקים הסבורים שאינו טעון ביקור ארבעה ימים קו12דורות]
 

כתבו הראשונים: "מצות עשה לשחוט את הפסח בארבעה עשר לחדש ניסן  החייבים בקרבן:
אחר חצות... ואחד האיש ואחד האשה חייבין במצוה זו. ומי שביטל מצוה זו... הרי זה חייב 

[. מצינו שנחלקו תנאים בשאלה, האם אשה חייבת בקרבן הפסח, ויש מי שפוטר את 14כרת"]
[. להלכה נפסק כדעת התנאים האומרים שהכל חייבים במצווה זו בין 15זה]האשה מקרבן 

העבד דינו כאישה, ולכן, להלכה כשם שהאישה חייבת בקרבן פסח  [. 16האנשים ובין הנשים]
לצרף את הקטן כאחד המנויים לחבורה ולשחוט עליו את הפסח,  [. ניתן 17כך גם העבד חייב] -

[, וכן 19[, כלומר, כל הראוי לאכילה]18שנאמר: "איש לפי אכלו"]ובלבד שיכול לאכול כזית צלי, 
 [.20אמרו חכמים: "שוחט אדם בשביל בנו ובתו הקטנים"]

 

[, מכאן למדו חכמים, 21נאמר בתורה: "ואמרתם זבח פסח הוא"] המחשבה בקרבן פסח:

הרי שקרבן פסח מיוחד בדיני המחשבה שבו, והחושב בשעת שחיטת הקרבן לשם קרבן אחר, 
[. דין מיוחד נוסף בפסח, שאם 22זה פסול. זאת, שלא כשאר הקדשים, שכשרים ואינם מרצים]

חשב בשעת שחיטתו להאכיל ממנו את מי שאינו מנוי עליו, או שאינו ראוי לאכלו, כגון חולה או 
 [.23זקן או טמא, הרי זה פסול]

mailto:office@temple.org.il
http://www.temple.org.il/


 

  
 6274529-2-153פקס  6264545-02טלפון  9751558, ירושלים רובע היהודי, ה40רח' משגב לדך  :כתובת

   580070035מס' ע.ר. www.temple.org.il אתר   office@temple.org.il דוא"ל 

         
 מוכן להעברה למקום המקדש חבזמ

בתמונה נראה מזבח שהוכן ב'מכון המקדש' אשר ניתן להעבירו למקומו במקדש. מידות 
המזבח חמש אמות על חמש אמות, הכשר להקרבה לפי שיטת הרמב"ם. המזבח עשוי לבנים 

 מבחוץ, ובתוכו אבנים שלמות מים המלח.

 

 

 
עה עשר לחודש ניסן אחר חצות היום, מצות עשה לשחוט את הפסח בארב זמן שחיטתו:

[, לאור האמור, אם שחט אדם את 24שנאמר: "ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים"]
[. יש מן התנאים האומר, שקרבן הפסח קרב כל היום, 25הקרבן פסול] -הקרבן קודם חצות 
של בין [. בשונה משאר הקרבנות, קרבן הפסח נשחט לאחר תמיד 26ואין הלכה כדבריו]

[, ונחלקו תנאים בשאלה, האם נשחט קודם הקטרת הקטורת של בין הערביים 27הערביים]
[. בשאלה זו נחלקו אף הראשונים להלכה: יש שכתבו שקרבן 28והדלקת הנרות, או לאחריהם]

[, ויש 29הפסח נשחט לאחר הקרבת התמיד, כלומר, אחר הקטרת הקטורת והדלקת הנרות]
[. באשר לזמן המדויק לשחיטתו, מצינו שינוי 30ם לקטורת ולנרות]שכתבו, שהפסח נשחט קוד

בהתאם ליום בו חל הפסח; כאשר ארבעה עשר חל ביום חול או בשבת, נשחט התמיד בשעה 
[, כשעה וחצי לאחר חצות היום, בהתאם לכך מתחילים בהקרבת הפסח 31השביעית ומחצה]

ת זאת, כאשר חל ארבעה עשר ביום [. לעומ32שעה לאחר מכן, כלומר, בשעה שמונה ומחצה]
שישי, מקריבים את התמיד כחצי שעה לאחר חצות, ואת הפסח כשעה לאחר מכן בשעה 
השביעית ומחצה, זאת, כדי לאפשר מירווח זמן לצליית הקרבן מבעוד יום בטרם תכנס 

[. אדם ששחט את הפסח אחר חצות בטרם הוקרב התמיד, אם עדיין לא זרק את 33השבת]
ימתין הכהן וינדנד את הכלי שבו דם הקרבן כדי שלא יקרש, ויזרוק אותו לאחר  דם הפסח,

 [.34שיישחט התמיד. בדיעבד, אם זרק את הדם קודם הקרבת התמיד, הפסח כשר]
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 [ סוכה מב, ב וברש"י; מכילתא שם; ראה גם פסחים סא, א; צא, א; רמב"ם קרבן פסח ב, ג.19]
 

[ פסחים פח, א; רמב"ם שם ב, ח. ע"ע קטן, וראה שערי היכל, פסחים, מערכה קלא, אם קטן מצטרף לקרבן פסח מן 20]
 התורה או מתקנת חכמים.

 

 [ שמות יב, כז.21]
 

 [ פסחים נט, ב והלאה; סב, ב; זבחים ז, ב; רמב"ם פסולי המוקדשין טו, א.22]
 

 ח ב, ה.[ פסחים סא, א והלאה; רמב"ם קרבן פס23]
 

 [ שמות יב, ו. וכן ראה דברים טז, ו: "שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים".24]
 

 [ פסחים סא, א; רמב"ם שם א, ד.25]
 

 [ דעת בן בתירא, זבחים יא, ב.26]
 

 [ פסחים נח, א.27]
 

 [ פסחים נט, א.28]
 

 ן א, ג.[ רמב"ם קרבן פסח א, ד. ראה גם תמידין ומוספי29]
 

[ המאירי פסחים נט, א, וכן משמע מדברי הרשב"ם פסחים קז,ב ד"ה או דלמא ומדברי בעל המאור פסחים יח, ב, וראה 30]
 שערי היכל, פסחים, מערכה נד.

 

 [ בשעות זמניות.31]
 

קת אביי ורבא איך [ פסחים נח, א; רמב"ם תמידין ומוספין א, ה. אך ראה בגמרא שם דעת ר' ישמעאל ור' עקיבא ומחלו32]
לפרש את דבריהם, ומסקנת הדברים: לדעת אביי לפי ר' עקיבא התמיד קרב בשבת זו בשש ומחצה, ולפי רבא ר' ישמעאל 

 סובר שבשבת זו התמיד קרב בשמונה ומחצה.
 

 [ פסחים שם; רמב"ם שם.33]
 

 [ פסחים סא, א; זבחים צא, א; רמב"ם הלכות קרבן פסח א, ד.34]
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