
 

  
 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 

 

 ערך מתוך אנציקלופדיית המקדש

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

 

 :חלק שני - פסח קרבן   
 

  שניחלק ל שאלות –בחן את ידיעותיך 

 :קריאת ההלל במעמד ההקרבה[ –]מאיסור מלאכה בשעת ההקרבה 

 האם איסור מלאכה בערב פסח אחר חצות הוא מהתורה? .א

 על מי נאמר איסור 'לא תשחט על חמץ דם זבחי'? .ב

 "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל"? מה נלמד מהפסוק: .ג

 מי היה אומר את ההלל בעת הקרבת קרבן פסח? .ד

 

 
 
 

עשיית מלאכה בערב הפסח לאחר חצות אסורה מן  רבה:איסור מלאכה בשעת ההק
[. בתלמוד הירושלמי ביארו שאיסור זה הוא מפני שזהו זמן הבאת הקרבן, ש"אינו בדין 35הדין]

[, והבינו ראשונים, שלדעת הירושלמי זהו איסור מן 36שתהא עסוק במלאכתך וקרבנך קרב"]
[. רוב הראשונים סוברים שאיסור 38[, ויש שנראה מדבריהם שזהו איסור מדרבנן]37התורה]

  [.39זה קיים גם לאחר החורבן]
 
 
 

 המשך בעמוד הבא...

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 

          
 דשהקרבת קרבן פסח במק

בציור נראים עולי הרגל השוחטים את הפסח בעזרה. כן נראים כהנים המקבלים את הדם 
 להגישו למזבח, שורה של מזרקי כסף משמאל ושורה של מזרקי זהב מימין.

 

 

 

 

[, מכאן שאסור 40נאמר בתורה: "לא תשחט על חמץ דם זבחי"] איסור שחיטה על החמץ:
[. וכתבו הראשונים: "בעת שחיטת 41לשחוט את הפסח כאשר יש כזית חמץ ברשותו של אדם]

הפסח בין הערביים, לא יהיה ברשותו ]של אדם[ חמץ; לא אצל הזורק, ולא אצל השוחט, ולא 
יה אצלו חמץ מהם בעת ההיא אצל המקטיר, ולא אצל אחד מבני החבורה, וכל מי שה

[, 44[, וכן נקטו הראשונים להלכה]43הקרבן כשר] -[. אם נשחט הפסח על החמץ 42לוקה"]
 [.45אך יש שפסלוהו]

[. נחלקו 46האיסור נאמר במיוחד על שוחט הקרבן ועל הזורק את דמו אם יש ברשותו חמץ]
קו הראשונים שאף [, ולהלכה פס47תנאים בשאלה, האם גם המקטיר עובר על האיסור]

[, אך יש מן 49[. המקבל והמוליך את הדם אינם עוברים באיסור זה]48המקטיר עובר]
[. חיובם של 50הראשונים שכתבו שכל העוסקים בדם בכלל האיסור, גם המקבל והמוליך]

[. ונחלקו 51השוחט והזורק הוא גם כאשר החמץ אינו שייך להם אלא לאחד מבני החבורה]
יש אומרים שכאשר יש לאחד מבני החבורה חמץ, גם שאר בני החבורה ראשונים בדבר: 

[. ויש 53[, ויש אומרים שהאיסור אינו אלא על הכהנים העובדים]52עוברים על האיסור]
[. נחלקו אמוראים היכן 54שסוברים שהאיסור רק על מי שהחזיק חמץ ברשותו בזמן העבודה]

עד שיהא עמו בעזרה", שאם לא כן אינו עובר צריך להיות החמץ הגורם לאיסור: יש אומרים "
[, ויש שכתבו, שהחיוב 56[, ויש סוברים שהאיסור חל כאשר החמץ בכל מקום שהוא]55עליו]

 [.57הוא על חמץ שבכל ירושלים]
 

מעמד הקרבת הפסח מתואר בדברי חז"ל לפרטיו. להקרבה היו שלבים סדר ההקרבה: 
 בודתם, וחלק הוטל על קהל המקריבים, כדלהלן:אחדים, חלק מהם נעשה על ידי הכהנים בע

 

הפסח נשחט בשלוש כיתות בזו אחר זו, שנאמר: "ושחטו אותו כל קהל עדת  שלוש כיתות:
 [. הלכה זו מיוחדת 60[, ואין כת פחות משלושים איש]59'קהל' ו'עדה' ו'ישראל'] –[ 58ישראל"]
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[, 61שלוש כיתות בעת ההקרבה] בקרבן פסח, ולכתחילה אין לשחוט את הקרבן אלא אם כן יש
[. לאור האמור, אין לעשותו לכתחילה 62שכן, קרבן פסח מוגדר כ"קרבן יחיד כעין קרבן ציבור"]

[, אולם בדיעבד אם לא היו חמישים איש ושלש 63אלא בקבוצה המייצגת את כלל ישראל]
בת אחת, כיתות בעת ההקרבה הקרבן כשר. כמו כן אם לא התחלקו לכיתות, ושחטו כולם ב

 [.64הפסח כשר]
 

לאחר שנכנסה הכת הראשונה והתמלאה העזרה,  קריאת ההלל במעמד ההקרבה:
[. בזמן השחיטה קוראים את ההלל, וכן 65נועלים את דלתות העזרה וניגשים לשחיטת הפסח]

[ הלויים 66דרשו חכמים: "אפשר ישראל שוחטים את פסחיהם... ואין אומרים שירה?!"]
[, ומפורש בכתוב: "וישחטו הפסח... 67כן הם שהיו קוראים את ההלל]העומדים על הדו

[. עם זאת יש 69[, וכן כתבו ראשונים להלכה]68והמשוררים בני אסף על מעמדם כמצות דויד"]
[. ויש שכתבו, שהעם 70שכתבו, שכל ישראל שבעזרה קוראים את ההלל יחד עם הלויים]

[. על כל קריאה 71ים הקהל אחרי שליח הציבור]קוראים ראשי פרקים אחרי הלויים כדרך שעונ
[. אם 72תקיעה תרועה ותקיעה] -וקריאה של ההלל תוקעים הכהנים שלוש תקיעות בחצוצרות 

 -קראו בשנייה, ואם סיימו גם בפעם השנייה  -גמרו את ההלל וטרם הסתיימה הקרבת הפסח 
נים רבים וזריזים קראו בשלישית, אך מעולם לא קרה שקראו בשלישית מפני שהיו כה

 [.73במלאכתם]
 

 

 מקורות:
 

 [ פסחים נ, ב.35]
 

 [ ירושלמי פסחים ד, א.36]
 

 [ תוספות נ, א ד"ה מקום; שו"ת הרא"ש כלל נה, י.37]
 

[ ראב"ד ורמב"ן פסחים טז, ב בדפי הרי"ף. יש לציין שנראה שלדעת רש"י )נ, א ד"ה שלא לעשות( האיסור נובע מתקנת 38]
 חכמים שאסרו את המלאכה כדי שיתכונן למצוות החג.

 

 [ תוספות שם; ראב"ד ורמב"ן שם. והרז"ה שם כתב שבזמן החורבן אין האיסור נוהג.39]
 

 גם שמות לג, כה.[ שמות כג, יח. ראה 40]
 

 [ וראה פסחים סג, א. שיש תנאים שסוברים שהאיסור הוא גם בשחיטת התמיד.41]
 

 [ ספר המצוות לרמב"ם לא תעשה קטו; וכן בספר החינוך פט.42]
 

 [ תוספתא פסחים ד, ד.43]
 

 [ רמב"ם קרבן פסח א, ה; סמ"ג ל"ת שמז; המאירי פסחים סג, א; החינוך מצוה פט.44]
 

[ אור זרוע בשם ר' שמואל מפלייזא; וכן נראה שדעת רש"י בשו"ת סימן רצו וכן מפסחים סג, ב ד"ה המקטיר וראה בהרחבה 45]
 שערי היכל, פסחים, מערכה סה.

 

 [ פסחים סג, א; מכילתא שמות שם; רמב"ם שם א, ה.46]
 

 סד, א. ודעת רב פפא שם סובר שאף המקטיר עובר. -[ פסחים סג, ב47]
 

 [ רמב"ם שם; מאירי; יראים סימן רצב.48]
 

 [ ירושלמי פסחים ה, ד; הריב"ן פסחים שם; וכן נראה מהרמב"ם שלא כתבם בכלל האיסור.49]
 

 [ מדרש הגדול שמות לד, כה; ר"י מלוניל והמאירי פסחים שם.50]
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 [ פסחים סג, ב.51]
 

 [ רש"י פסחים סג, א ד"ה עד שיהא; רש"י שמות לד, כה.52]
 

 [ תוספות שם ד"ה או; תוספות רי"ד ותוספות הרשב"א שם; יראים סימן רצב.53]
 

[ כך משמע מלשון הרמב"ם בספר המצוות ל"ת קטו ובפירוש המשנה פסחים ה, ד; ספר החינוך מצוה פט. וראה בהרחבה 54]
 שערי היכל, פסחים, מערכה סו.

 

 [ דעת ריש לקיש, פסחים סג, ב.55]
 

 [ דעת ר' יוחנן שם, וכן נראה מסתימת דברי הרמב"ם שכתב )שם( 'היה לו כזית חמץ ברשותו לוקה'. וכן דעת היראים שם.56]
 

[ דעת ר' יוחנן המובא בירושלמי פסחים ה, ד. וכן דעת הר"ש והרא"ש על משנה כלים א, ח. וראה בהרחבה שערי היכל, 57]
 פסחים, מערכה סז.

 

 [ שמות יב, ו.58]
 

 [ פסחים סד, א; רמב"ם קרבן פסח א, ט.59]
 

 [ פסחים סד, ב; רמב"ם שם.60]
 

 [ ראה רמב"ם שם א, י שאם אין חמישים איש לא ישחטו לכתחילה.61]
 

 [ לשון הרמב"ם בהקדמתו למסכת זבחים.62]
 

 [ להרחבה בדין זה ראה שערי היכל, פסחים, מערכה עב.63]
 

 [ רמב"ם שם א, יא.64]
 

 פסחים סד, א; רמב"ם שם.[ 65]
 

 [ פסחים קיז, א. וראה רמב"ן בהשגותיו לספר המצוות שורש א שהוכיח מכאן שההלל מצוותו מן התורה.66]
 

 [ תוספתא פסחים ד, ט.67]
 

 טז. -[ דברי הימים ב לה, יא 68]
 

 סוכה שם בדעת רש"י.[ רמב"ם שם; תוספות פסחים סד, א ד"ה קראו; סוכה נד, א ד"ה שייר; תוספות רא"ש 69]
 

[ רש"י פסחים סד, א ד"ה קראו, ובפרט בסוכה נד, ב ד"ה ערב הפסח; ר"ח בסוכה נד, א; תשובת הר"י מיגאש סימן מד. 70]
 כתבו שאין כוונת רש"י שכולם קראו אלא הלויים בלבד.  אך תוספות רא"ש וערוך לנר בסוכה

 

[ שושנים לדוד ותפארת ישראל על המשנה בפסחים בדעת רש"י. וראה גרי"ז בספר חוקת הפסח )עמוד פד והלאה( שכתב 71]
שבקרבן הפסח יש שני חיובים: שירת הלויים ככל קרבן והלל בשעת השחיטה כדרך שיש הלל בשעת האכילה. וראה בהרחבה 

 שערי היכל, פסחים, מערכה ע.
 

ב"ם שם א, יב, וראה גם כלי המקדש ג, ה. מהרמב"ם וכן מדברי רש"י נראה שהתקיעות היו בתחילת [ פסחים סד, א; רמ72]
 ההלל, אך התוספות בסוכה )נד, א ד"ה שייר( סוברים שבכל הלל היו תשעה תקיעות.

 

 [ פסחים סד, א וברש"י; רמב"ם שם א, יא.73]
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