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בדיני אכילת הקרבנות ,ואפיית מצת מצוה
פסחים )ג(.
א אכילת הקרבנות
רקע ) (backgroundללימוד הגמרא –

א .ללמוד קצת בפרק איזהו מקומן
ממשנה ד׳

]תמצאוהו בסידור )בסוף סדר הקרבנות( או במשנה )זבחים פרק ה׳([.



מה הם ב׳ הסוגים ) (categoriesשל קרבנות בהמה?



מה הם הנפק״מ־למעשה שבין ב׳ הסוגים?

– להתחיל

ב .חומש ויקרא )פרק י״ט פסוקים ה׳ – ו׳(
המשך הגמרא הכא )ג ,(.״מיתיבי יכול יהא  ...אור לשלישי אלמא אור אורתא הוא שמע מינה״


איך יש להבין את השיעורים של זמן אכילת הקרבנות? ומה מוכח מהסברות שבגמ׳ הכא? ועי׳ –

משנה חולין )סוף פג ,(.ובגמ׳ )עד סוף העמוד(
וע״ע

רש״י זבחים )נג .ד״ה ליום ולילה(

ב אפיית מצת מצוה
ועל־פי הסברות הללו נוכל להבין שיטה מפורסמת וזרה של רש״י –

טור אורח־חיים )סי׳ תנ״ח(

ובבית יוסף )שם(

שבלי הלקט )סי׳ רי״ג(


מהו המנהג העתיק ) (ancientלגבי זמן אפיית המצות?



מהו טעם המנהג לפי רש״י?



לפי כללי קדשים שלמדת ,מה תמוה על שיטת רש״י – בפרט במוצאי שבת?



האם תוכל ליישב על־פי מה שלמדנו בגמ׳ הכא? ועי׳ –

]ולפי שאר הראשונים וגאונים?[

משנה פסחים )סה ,(:עד ״ ...קרביו אינן דוחין את השבת״ ,וברש״י )ד״ה שחיטתו(


מהי המשמעות התמוהה שברש״י? ואיך זה קשור לשיטתו באפיית מצה?
ע״ע גמ׳ זבחים )נז ,(:״מה ת״ל בלילה  ...ואינו נאכל ביום״

ג

המשך הגמרא )ג ,(.״תא שמע אור של יום הכפורים  ...דרב יהודה קרו לילי״
]כבר למדנו באמצע )ב(:

–

חידושי ר׳ דוד – הכא )ריש ג .ד״ה אלמא אור(
חידושי מהר"ם חלאווה – לעיל )ב :ד"ה אלמא אור([
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טור אורח חיים )סימן תנ״ח(
אין מתחילין להתעסק בפת בי״ד עד אחר ו׳ שעות ואיתא בתשובה מעשה באחד שאפה מצות קודם ד׳ שעות וכבר ביער חמצו ואסרו
רבותינו המצה דאיתקש לפסח וכיון דפסח אינו נשחט אלא מו׳ שעות ולמעלה אף מצה כן אבל רבינו אליעזר הגדול ור׳ שמואל הכהן
התירו אך לכתחלה יש ליזהר משום חביבה מצוה בשעתה ואבי העזרי הביא תוספתא יוצאין במצה ישינה ובלבד שיעשנה לשם פסח
וכתב דירושלמי פליג אתוספתא ואוסר אפילו עשאה לשם פסח וכיון דירושלמי אוסר ראוי להחמיר שלא לעשות קודם חצות ובשעת
הדחק שלא ימצאו לאפות ליל מוצאי־שבת משום איד הגוים ראוי לסמוך על התוספתא  ...ורב האי כתב מנהג אבותינו לבער חמץ מע״ש ולאפות
מצה וגדר גדרו קדמונינו שלא לאפות מצה מע״ש שלא יבא לידי איסור ובמ״ש אופין מצה כתקונה ואנו אין לנו אלא מנהג אבותינו לאפות מע״ש ולא לטרוח בי״ט ולאחר
אכילת מצה אלא זריזין מקדימין למצוה ע״כ וא״א הרא״ש ז״ל היה מבער הכל מלפני השבת ומשייר מזון שתי סעודות ואופה מצות מע״ש
ואני ראיתי בברצלונא מהמדקדקין שהיו אופין כל מה שצריכים למועד מקודם המועד שאם יתערב עמו משהו מחמץ שיתבטל קודם איסורו:

בית יוסף אורח חיים )סימן תנ״ח(
כתב רבינו ירוחם בחלק ג׳ )נ״ה מב (:מותר לאפות מצה בערב פסח קודם שש שעות אפילו עדין חמץ קיים כן כתבו התוספות בפרק כל שעה )רבינו פרץ לח .ד״ה חלות(
ודייקו כן מההיא דחלות תודה ורקיקי נזיר עשאה לעצמו וכו׳ פירוש והוא הדין אם עשאה לשם מצה קודם הפסח יום או יומיים או יותר ואע״ג דאמרינן בירושלמי )פ״ב
ה״ד( דמצה ישנה שעשאה קודם הפסח חודש או שני חדשים שפסולה משום דבידוע שלא דקדק בה מחמץ הא דקדק בה שפיר דמי אף ע״ג דחמץ קיים עדיין עכ״ל ובהגהות
מיימון פרק ו׳ )אות ז׳ ( מנהג כשר שלא לאפות מצה בעוד החמץ קיים ואם אפה לא הפסיד עד כאן ונהגו כל העולם שלא להתחיל ללוש עד אחר שש שעות ואין לשנות המנהג:

ספר שבלי הלקט סדר פסח )סימן רי״ג(
דין מצות אם מותר ללוש אותם מלפני ערב הפסח בעוד שהחמץ קיים:
ואם חל ארבעה עשר בשבת והרי אינן יכולין לאפות מצה לצורך שבת אם מותר להקדים ולאפות מצה בערב שבת – כתב רבינו שלמה
זצ״ל ]= רש״י[ פסח שחל להיות באחד בשבת אסור לאפות מצות בערב שבת הראשונים אמרו משום הידור מצוה היא אבל ]אנו[ מצינו
בו איסורא דאורייתא דהא הוקשו מצות לפסח בשלהי פרק בתרא דפסחים )קכ (:דכתיב צלי אש ומצות מה עשיית פסח משבע שעות
ומחצה ואילך אף עשיית מצה כן ואכילת מצה נמי הוקש לאכילת פסח כדרבא דאמר רבא אכל מצה בזמן הזה לאחר חצות לר׳ אלעזר בן
עזריה לא יצא ידי חובתו  ...ובעל היראים ז״ל כתב ומותר לאפות מצה מערב שבת אע״פ שחמץ קיים עדיין כדתניא בתוספתא )דזבחים( ]דפסחים[ ארבעה עשר
שחל להיות בשבת מבערין את הכל לפני השבת ואופה לו מצה מערב שבת ...
נראה מנהג כשר שלא לאפות מצה בעוד החמץ קיים ובדברי הגאונים ז״ ל מצאתי מצה הנאפת קודם ארבעה עשר כדי לאכול אותה בלילי חובה נראה שוודאי כשרה ויוצא
בה ידי חובתו אך משום חבובי מצוה בשעתה אין לי להקדים ולאפות קודם חצות וראיה לדבר מיוצאי מצרים שלא אפו המצות מראש חודש אע״פ שנצטוו על פסח מצות
ומרור מאז אלא המתינו עד שיצאו ממצרים דכתיב ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ וכו׳ ואפילו מצה שאינה של חובה לא אפו מתחילה קל
וחומר מצה של חובה ומצה של חובה אכלו במצרים .ובשם רב כהן צדוק גאון זצ״ל מצאתי מי שמבקש לפרוש בים קודם הפסח ומבקש ללוש ולאפות מצה קודם הפסח ולישא
עמ ו כדי שיאכל ממנו בימי הפסח מצוה מן המובחר לאפות בארבעה עשר מצה אחר ביעור חמץ שחביבה מצוה בשעתה אבל אם יודע ודאי שאינו מגיע לישוב )בפרס(
]בערב[ הפסח ואינו יכול לאפות מצה כהלכתה בארבעה עשר ילוש ויאפה וישא עמו כדי שלא יבטל מאכילת מצה .ומורי הרב ר׳ מאיר בר משה זצ״ל הורה לאחי ר׳ בנימין
נר״ו להתיר ...

רבינו דוד הכא )ג(.
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