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]שלא לצורך" ב"ע ה-"התם תנן" ב"ע ד [" 

מפסוקי התורה משמע  הרי לאכול חמץ כבר מחצות היום של י"ד ניסן,  רסושא ברור דוע מ גמרא מבררת ה

  . ללמוד ממנו "פנוי" חיפוש לפסוק מתבצע  שונהאבתשובתה הר, (ליל ט"ו ניסן) רק בפסח עצמוהחמץ נאסר ש

 ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֹּתאֵכלּו ַא " :ספר פסוקיםמשתמשת במ הגמרא החיפושבמהלך 

ָּבִראֹׁשן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום  ..ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל ֹאֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראֹׁשן ַעד יֹום ַהְּׁשִבִעי.

ֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת  ִּכי ָּכל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה הַ   ...ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֹּתאְכלּו ַמֹּצת

א ֹתאֵכלּו ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֹּתאְכלּו ַמּצֹות. ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ.   .כ)- ח.י(שמות יב,טו" ָּכל ַמְחֶמֶצת 

 שחיטת אין: (רבי ישמעאל) רבאה ליום קודם החג. ב. תכוונ" ֹוןָהִראׁש"יום ר בוהשבתת השא: א. למד מנלמסקנה, 

    מותר חמץ. התההשביום ב החמץ בחג. ד. רבי יוסי: שריפת איןרבי עקיבא: חמץ. ג. נו ח כשישהפס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אֹוְכִלים   : יר אֹוֵמרִרִּבי ֵמאִ ניסן] בי"ד [
השעה החמישית   תום  (עד ָּכל ָחֵמׁש(חמץ) 

אכילת חמץ  זמן ב ויטעהחשש שמ . של היום

ְוׁשֹוְרִפים   ,)החמץ איסורמקדימים את זמן 
רק חלה (כי חובת הביעור  ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש

,  ישית תום השעה הש  -  חצות היום ב
בזמן   ו מחשש שיטעה ושורפים בתחילת

(מחמיר מחשש   ְיהּוָדהַרִּבי . )ריפההש

  אֹוְכִלים ָּכל ַאְרַּבע,  אֹוֵמר: שיטעו הרבה) 
  חמץ ניתן להאכיל ו ,ממתינים(ְותֹוִלים 

  , ָּכל ָחֵמׁש )ך לא לאדםא לבהמה
  ְוׁשֹוְרִפים ִּבְתִחַּלת ֵׁשׁש. 

ה (תום השעמחצות היום  החלחמץ ה חובת ביעורתורה שמהיכן נלמד ב

את זמן השריפה לתחילת השעה  בה,ה בהרהקדים במעט, ורבי יהוד ורבי מאירת, השישי

  ? טעו)מחשש שי 

א ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם  "מלשון התורה אביי:    שב" משמע ְׂשֹאר 
  ַא ת, אך מהלשון "בבי  ימצא חמץשאסור שבעת הימים 

הראשון של פסח צריך  יום ה מע ש" משַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם
  שאסור הפסוקים סותרים, מהראשון משמע על כן  .ית את החמץהשבל

אפילו שעה אחת, ומהשני משמע שאפשר  ביום הראשון להשאיר 
ים מדברים על חג הפסח,  פסוקאין שני הש  להסביר ישן לכ להשהות?

ך  מהללמדנו שבוהשני מ, על פסח והשני קודם לפסח אלא הראשון מדבר
  צריך להשבית את החמץ.  י"ד ניסן יום  

ג  ם בחששני הפסוקים עוסקי העמיד העמדת אביי אינה מוכרחת, ניתן ל
א ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם תִׁשְבעַ " אשון מהפסוק הר .עצמו משמע   "ְׂשֹאר 

להשבית את  יש  ט"ו ניסן בוקר משל פסח מתחיל איסור חמץ ו וםשרק בי 
ַא "החמץ, והפסוק   שכל  וסיףמ  "ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם  ָהִראׁשֹון  

  . צריך להשבית  הללי המוכבר    מץבחאסור  ניסן  ט"ו  יום  

: אכילת מצה,  פסחהמצוות  בתורה
  חמץ,יסור אכילת השבתת שאור וא

(כיוון שכל מצווה תלויה  הוקשו זה לזה

חובה שאסור חמץ יש שעה מיה, בשני
ה אסור  שחייב במצ משעהלהשביתו, ו

  : מץ)בח
  "  –השבתה לחמץ א. 

  ."ְוִנְכְרָתה  ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל  
ָּכל " –חמץ למצה ב.  

  ְיֶכם ֹבתֵ ְּבֹכל מֹוׁש
."  

אכילת מצה בליל ט"ו,   מחובת נלמדתליל ט"ו בחמץ ובה לביעור הח
לות  ן ח כיוון שכול ", והוקשו המצוות זה לזהֶרב ֹּתאְכלּו ַמֹּצתָּבעֶ " ככתוב

י"ד פנוי ללמוד ממנו חובת הביעור ב" אׁשֹוןָהִר ַּבּיֹוםַא (ממילא הפסוק " באותו זמן 

    .ניסן)

השבתת חמץ  ל" פנוי ללמוד ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם  ִראׁשֹון הָ ַּבּיֹוםַא "
  .םמחצות היו  ניסן בי"ד  
ללמדנו   "ַּבּיֹום"ליל י"ד? ת: נאמר עור חמץ תתחיל מת בי מצווק: ש

  היא דווקא ביום.שמצוות השבתת שאור  
" לחלק את  ַא"? ת: נאמר ד"ק: שמצוות ביעור חמץ תתחיל מבוקר י 

  אילך אסור. יתו עד חצות היום מותר בחמץ והיום, שמחצ

מצינו ארבעה עשר שנקרא ראשון  
ָּבִראֹׁשן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום  "שנאמר 

(אם בחובת " ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֹּתאְכלּו ַמֹּצת 

,  יום י"דאכילת מצווה הכוונה ב"ראשון" ל
  ). שון" של השבתה הכוונה ליום י"דגם ב"רא

מן בר יצחק: הכוונה  רב נח
, ליום  לראשון שמעיקרא "ראשון "ב

כמוכח   .ן שלפני היום הראשו
ים  אלוק ,"ֲהִראיׁשֹון ָאָדם ִּתָּוֵלדמ"

איוב, האם הייתה לפני  מוכיח את 
  שאדם נולד?! 

ודם  עאל ורב נחמן בר יצחק שהכוונה ב"ראשון" לקישממוכח מדברי רבי 
   ימי חג הפסח.הכוונה לקודם שבעת     ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון"אַ "   ך גםכבר,  הד
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  וממילא, בסוכות יםוקח לפסבפס" ומשווה את הפסוק ש"ראשון" הכוונה ל"ראשון מעיקראמקשה על הטענה הגמרא 
  . לאסור מלאכה בחג הפסח?3  ני חג הסוכות?לאסור מלאכה לפ.  2ני חג הסוכות?  . ליטול לולב לפ1:  חובהכך  לפי 
  ,הלולב ניטל במקדש כל שבעהמדאו' . 1 ב:  שונה מהחג המועדחול ש ,משמש ללימוד אחר"הראשון" מתרצת ש  מראהג

    לאכה.עשיית המ. מותרת  2.  המועדבחול  אך לא  ביום ראשון  יטל  נדינה  בשאר המו
  שלהאחרים קודם החג, אבל כל המופעים השבתתו ור מלמד על ל השבתת השא" ששון למסקנת הגמרא רק "הרא 

     .)לא ניתן להקשות מהם (וממילא    תנא דבי רבי ישמעאל  דרש שלל  מופניםבפסוקים    "הראשון"
 

  מעיקרא)  ראשון   –ון  ראשולמסקנה  (  דחייה  קושיה  מהלך 
  ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון "סוכות  חג  נאמר בהרי    ..א1

קודם חג  ומר שהכוונה שלא ייתכן ל  –"  ְּפִרי ֵעץ ָהָדר
  המינים? יטול ארבעת  ש להסוכות י 

ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום  ", כיוון שנאמר סוכות הדין שונהב
 ... ֵהיֶכם  ה'ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני כפי   – "ָיִמים ֱא

ליום השביעי בחג הסוכות, כך  "ִׁשְבַעת "שכוונת הפסוק 
  . שון י הרא(ולא ליום שלפנם הראשון " הכוונה ליוָהִראׁשֹון "

  .)ל פסחולא קשה ע

", לפסוק בסוכותפסוק בפסח דומה בצורתו ה  .ב.1
"  ּו ְּׂשֹארַּתְׁשִּביתַּבּיֹוםַמּצֹות ֹּתאֵכלּו ַא  ָיִמים

: כפי בסוכות גם נלמדכך (לעיל) ח כפי שלמדת בפס –
" ליום השביעי בחג הפסח, ִׁשְבַעת כוונת הפסוק " ש

(ולא יום  ן של חג ראשוהכוונה ליום ה "ָהִראׁשֹון כך "

  ?)קודם

ראשון עצמו ולא לפני, אך אכן, סתם "ראשון" הכוונה ל
ה"א  הייתור ו "ְּׂשֹארַּתְׁשִּביתּו  ִראׁשֹון ַּבּיֹוםנאמר "בפסח 

חובה י"ד ניסן לכך שבוזה המקור ( מלמד שהכוונה ליום לפני 
  .להשבית את החמץ)

    ולא ייתכן ללמוד  "ִראׁשֹון ם ַּבּיוֹ "אמר בסוכות נגם   ..ג1
קודם חג הסוכות צריך ליטול  ש תמה"א המיותר 

  לולב?! 

לה"א   של סוכות תהמיותר בין הה"א ל יש להבדי 
שאין  של סוכות לומדים מה"א של פסח,  תהמיותר

גם שבחול המועד במדינה  (ואיסור מלאכה בימי חול המועד 

  ת מיותר , אך הה"א של פסח )תוס' .חובה ליטול לולבאין 
  חמץ קודם החג.  ביעורללמוד לחובת    הופנוי 

 ,ִׁשְבַעת ָיִמים ה'ָּתֹחּגּו ֶאת ַחג נאמר בחג הסוכות "  א..2
, אם  "ן ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון ַׁשָּבתוֹ  ּיֹום ּבַ 

קודם חג  ראשון מעיקרא, גם הכוונה ב"ראשון" ל
  ת? מלאכה כבחג הסוכו  איסורהסוכות יהיה  

לא ניתן לפרש שאיסור מלאכה יחול קודם החג, כיוון 
  ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום  ּיֹום ּבַ שנאמר בפסוק 

השמיני  ביום הכוונה  "שמיני " ש שברורכפי  – "ַׁשָּבתֹון 
  של חג.ונה ליום הראשון  של חג, כך גם ב"ראשון" הכו

  .ד.1
  ב..2

דין  רכת ללימוד א נצל  סוכותשל " ָהִראׁשֹון " ה"אה
  הפסוקמלשון  הדבר כבר נלמד כי  ,איסור מלאכה

  המורה  ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון""
מי החג אינם "שבתון" ומותרת בהם  י ששאר 
  . מלאכה

ה"ו  ממנוע לימוד שגוי. ל " ָהִראׁשֹון " ה"אהצריך את 
הוו"א   ישנה י ַׁשָּבתֹון"ַבּיֹום ַהְּׁשִמינִ "של ת המיותר

הימים גם  –ני שאסור מלאכה ף ליום השמי בנוס ש
קמ"ל  , יהיו אסורים במלאכה (חול המועד) שלפניו

" לאכה  שון והשמיני אסורים במשרק ביום הרא  "ִראׁשֹון
קודם  סור מלאכה וד ממנה לא איננה פנויה ולא ניתן ללמה"א (ממילא 

  ) בתת חמץ קודם החגהשל "א של חג פסחהחג הסוכות, כנלמד מה

  " לרבות ַבּיֹום" ת שלו"ו מיותר שהתורה לא תכתוב   .ג.2
(הרי האותיות  למעט?  "ִראׁשֹון "ת של ה"א מיותר ו

  ולא מלמדות דבר) ובז ו" ז "מתקזזות

סור  אי , )1(שאלה  ה"ראשון" המופיע ב: נטילת לולב
, )3(שאלה    ואיסור מלאכה בפסח )2(שאלה  בסוכות    מלאכה

ו לדרשתו של רבי ישמעאל, ולא ניתן ללמוד מהם  נועד
(כשם שנלמד ה"ראשון"   להקדים את המצוות הללו לפני החג

    .של השבתת חמץ מפסח)

זכו ישראל בשלושה  (דלעיל) " בזכות שלושה של "ראשון 
שיו, בניית בית  של ע זרעו הכרתת": "ראשון מכונים ה

  שיח.ושמו של מ   קדשהמ

ִראׁשֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ַּבּיֹום סח "מר בפנא  .3
א ַתֲעׂשּו ייתכן ללמוד  ולא  –" ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 

קודם חג הפסח ישנו איסור  מה"א המיותרת ש
  מלאכה? 
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בי ישמעאל  את דעת רלהוכחת שיטתו מביאה נוסף לזמן ביעור חמץ, ו ר את שיטת רבא כמקו הגמרא מביאה

  בהמשך הגמרא מבררת את שאר דברי התנאים בברייתא., ברייתאב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  " ִמָּבֵּתיֶכם ַא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר "
מערב יום טוב או (מאימתי חלה חובת השתת שאור) 

א ִתְׁשַחט ַעל  "ת"ל  ?אינו אלא ביום טוב עצמו
לא תשחט את הפסח ועדיין " ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי 

  . רבי ישמעאלם דברי  חמץ קיי 

ואפשר  וכחה זו(ה אינו צריך : אומר רבי עקיבא

ַא  "הרי הוא אומר  ,)שלאחריו פסוקלהוכיח מה
וכתיב   "ִמָּבֵּתיֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר 

א ֵיָעֶׂשה ָבֶהם" ומצינו להבערה   "ָּכל ְמָלאָכה 
  , ורה אסרה מלאכה ביום טוב(הת שהיא אב מלאכה 

כוונת  רת אש ללא צורך אוכל נפש. לכן ברור שעבכולל ה

    .חג)החמץ שתיערך קודם ל שריפת-סוק בהשבתתהפ

ואפשר להוכיח   וכחה זו(ה אינו צריך : אומר רבי יוסי 

ַא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון  " הרי הוא אומר  ,)מהפסוק עצמו
מערב יום טוב או אינו  "ִמָּבֵּתיֶכם ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר 

(חלק מיום   קּלֵ חִ  " ַא"תלמוד לומר  ?י"טאלא ב

ץ, לכן ברור שהכוונה לקודם ץ מותר בחמהשבתת החמ

  .החג)

שלא   –" א ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי " כוונת הפסוק רבא: 
ניתן לשחוט את קורבן הפסח ועדיין חמץ קיים, ומכיוון שזמן 

ֲחטּו ֹאתֹו  ְוׁשָ (ככתוב "יום עה שביעית של השחיטת הפסח הוא מש

 ן הערביים זה הזמן מחצות שביומשמע  –" ֹּכל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ָהַעְרָּבִים

יש לשרוף את החמץ עד חצות  ה) שהשמש נוטה לצד שקיעת היום
  היום.

כוונת התורה שכל אחד צריך להשבית את חמתו סמוך  שמא 
אינו   –עית שי נכנס לשחוט בשעה התלזמן שהוא שוחט, ואם 

  ב לבער את חמצו קודם לכן?חוי מ

אחיד לכולם, ולא חילקה בין זמנו של זה  רה קבעה זמן התו
פסח לכולם נאסר  זמנו של זה. לכן מרגע שניתן לשחוט את הל

  חמץ.

עאל היא כדעתו של רבא, ללמוד זמן  דעתו של רבי ישמ
  זמן הקרבת הפסח.השבתת החמץ מ

השבתת   שליום מה בחלק חמץמותר יוסי רבי של לדעתו 
, כי  בחג עצמושמותר , ולא ייתכן להעמיד שהכוונה החמץ

, ומרגע חובת אכילת מצה  )ל(כדלעילזה זה מצוות החג הוקשו 
(לכן בהכרח שחובת  ץלה חובת השבתת חמחגם  –בליל ט"ו 

  .י"ד ניסן)ן ביום ה קודם לכה חלההשבת

  דברים: רבא: מדברי רבי עקיבא ניתן להוכיח שלושה  
שסבר כדעת רבי  מובן שרוף את החמץ שיש ל מכך שאמר א. 

כמים  (אם היה סובר ר"ע כח בשריפה ץיעור חמשחובת ב יהודה

  להעמיד שכוונת הפסוק כל דרך, היה אפשר ב ץבער את החמל שניתן
יום טוב,  ות בבאמצעות מלאכות מותר חמץ רעבל "ִמָּבֵּתיֶכםַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר "
ניתן להעמיד שהפסוק מדבר   היה ילא, וממ לים  השלכהאו נתינה לכלבים כ

 א קיבא של. אך מכלל קביעתו של רבי עשל פסחיום טוב על חובת הביעור ב

  .)סבר כרבי יהודהן שהשבתה תהיה בחג ברור ש ייתכ
  מובן שסבר  היא "אב מלאכה" יר עבמשמלאכת  מכך שאמרב. 

ן היא יכולה (לכמלאכות דומה היא לשאר הש כדעת רבי נתן 

  . המלאכות)  אבות  ארשבכל   האמורחד ב האהחיואת "לחלק" 

לא ניתן לשרוף את החמץ ביום טוב מובן  ש ך שאמר מכג. 
לא רה הות –תוך שהותרה לצורך ר "לא אומרים משסב

ל  שהבערה ביום טוב מלאכת  עלבצ א ניתן לולדעתו  ,לצורך"
  רה לצורך. עבבה  ףי עקשריפת חמץ באמצעות שימוש  

ר בהנאתו ולא  אסו - (של החמץ בהנאה) עבר זמנו
אין   : אומר יהודה בי ר ,יסיק בו תנור וכירים

וחכמים אומרים אף  . ביעור חמץ אלא שריפה
  . םמפרר וזורה לרוח או מטיל לי 

  י אן נלמדו איסורמכ "א ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכהבשבת " [נאמר
  בנוסף נאמר  מלאכת מבעיר, ובכללן ל"ט אבות מלאכה

  . "ל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבתא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹ " במפורש

ַהְבָעָרה ְלָלאו   ]איסור הבערה בשבת כפילותלהסברת 
בשונה   ,מיתה ההעושחייב  לאכות המכל ב( ָיָצאת

  ַרִּבי ָנָתן  ,ֵסי ַרִּבי יוֹ ִּדְבֵרי  ייב מלקות)חש ירעבהממ
את כל  מכך שהתורה אמרה ( ְלַחֵּלק ָיָצאת : אֹוֵמר

כמה מלאכות בשבת שהעושה  משמעשבת יחדיו מלאכות 
  על שגגתו, לכן  אחת חטאתחייב רק יהיה  – לם אחדעבה
"לחלק" שחייב על כל מלאכה בפני הבערה  ורה אמרההת

  עצמה).

  ניתן , האם חלקויום טוב נפש ב[בהיתר מלאכת אוכל נ
  הזוגות כשם שנחלקו  נפש, גם לא לצורך אוכל לשחוט

לא אמרינן  " דאמרי  ,שמאי היא בית] טלטולבדין 
מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא  

  דברים גם  המותרת צאהלול בתוך ההו(לכ" לצורך

מתוך  "דאי בית הלל בהא אמרי  .)בהוצאה אסורים 
שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא  

מתוך שהותרה  (ביום טוב)  כא נמי . ה"לצורך
  . שחיטה לצורך הותרה נמי שלא לצורך


