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דיון הגמרא בזמני אכילת קרבן פסח ממשיך
–לפתח, בין היתר, את ההבחנה בין יום ללילה. הפ
–עילות היצירתית של האדם התרכזה בתקופת הג

מרא ביום, ולעומת זאת הלילה היה שעת
ההתכנסות. שביתת האדם מלהט מלאכתו אפשרה
לו להיות יותר קשוב לקולו של הקדוש ברוך הוא,
לקולות של החיות החשות באופן חד את פניית
הבורא לעולמו ולהבעה פנימית של נפשו, בגעגוע,
בייסורים או בתפילה. גם ביציאת מצרים, התגלות

השכינה היתה בחצות הלילה, במכת בכורות.  
סוגייתנו עוסקת בשאלה מהו סוף זמן אכילת
קרבן פסח מן התורה. למעשה חייבים לסיים את

–אכילת הפסח עד חצות, אך אפשר שזוהי רק הגב
לה מדברי חכמים, בעוד שהזמן מן התורה הוא עד

–עמוד השחר. הגמרא מביאה שתי ברייתות המלמ
–דות ששני דורות של תנאים חלקו בעניין — בב

רייתא הראשונה רבי אלעזר בן עזריה סובר
שמדאורייתא זמן אכילת פסחים היא עד חצות,
ורבי עקיבא סובר שמדאורייתא זמן אכילת פסחים

הוא עד הבקר (כלומר, עד עמוד השחר); בברייתא
השנייה רבי אליעזר סובר כשיטת רבי אלעזר בן
עזריה (שהזמן הוא עד חצות) ורבי יהושע סובר
כשיטת רבי עקיבא. חשוב להעיר, שסדר הדורות
הוא הפוך: הברייתא השנייה היא של בני דור יבנה,

והברייתא הראשונה — של דור תלמידיהם. 

שני�מוקדים�ביציאת�מצרים

בתהליך גאולת מצרים היו שני מוקדים שונים
— חצות הלילה, זמנה של מכת בכורות, ו"בוקרו

–של יום",  שעת יציאת עם ישראל ממצרים למע
שה. שני המוקדים האלו מייצגים שתי תפיסות
במהותה של הגאולה - התגלות השכינה במכת
בכורות המפרידה לנצח בין מצרים לישראל —

–בחצות הלילה; ושבירת מוטות העבדות ועצם הי
ציאה של ישראל מעבדות לחירות — בבוקרו של

יום ט"ו בניסן.
–הפסוק שמביא ר' אלעזר בן עזריה כבסיס לשי

טתו, שחצות לילה הוא הזמן הקובע מן התורה,
הוא "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה" (שמות י"ב
יב), עליו נאמר בהגדה של פסח ובמכילתא, "אני
ולא מלאך, אני ולא השליח, אני הוא ולא אחר".
המימד המודגש כאן הוא התגלות השכינה במכת
בכורות - כבסיס לקרבן פסח. לפי שיטה זו ברור
שקרבן פסח עצמו הינו הכנה להתגלות, מעשה של
הטהרות והתקדשות. לעומתו, ר' עקיבא מבסס את
שיטתו, שזמן אכילת הקרבן הוא עד עמוד השחר,

–על הפסוק הקודם בפרשה (פסוק יא) המתאר דוו
קא את מצבם של ישראל: "וככה תאכלו אותו:
מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם
וכו'". רבי עקיבא מדגיש את הנס שהתגלה בעם
ישראל, בעצם יציאתם ממצרים, אירוע שהתרחש
למעשה בסוף הלילה. במלים אחרות, קרבן פסח

–נאכל — לפי ר' עקיבא — על ידי ישראל כ"גאו
לים", כמי שנמצא במצב מרומם ומקודש.

מכאן יובן גם המשך הדיון בגמרא: כיון שר'
–עקיבא סבור שהקרבן נאכל על ידי ישראל כגאו

לים, כבני חורין, הוא רואה בו מעין קרבן שלמים,
ולכן נזקק ללימודים מיוחדים על מנת להצדיק
הבדל בין דיני אכילת קרבן פסח וזמנה לבין דיני
אכילת שלמים אחרים. ר' אלעזר בן עזריה אינו

–נזקק לכך שכן לשיטתו קרבן פסח אינו קרבן של
מים מלכתחילה.

דחייתה�של�אסכולת�חצות

המחלוקת בברייתא השנייה בין רבי אליעזר
ורבי יהושע זהה לכאורה למחלוקת הראשונה, וזהו
הבסיס של אמירת הגמרא, "והני תנאי כהני תנאי".
אבל מפתיע הוא שלא מוזכר הנושא של "חצות"
כלל בברייתא השנייה, במחלוקת של תנאי הדור
הקודם, אפילו לא בשיטת רבי אליעזר. המדייק

–בלשון הברייתא מבחין שהושם דגש בניסוח המח
לוקת על "מועד צאתך ממצרים" — ר"א אומר,
"שורף", ור"י אומר, "אתה אוכל והולך עד מועד
צאתך ממצרים". בזמנים של "בערב" וב"בבוא

השמש" שני התנאים מסכימים בדין. 
נדמה, ששני התנאים מסכימים שאופי קרבן
פסח הנו כקרבן "הגאולים" שיש בו פן של קרבן
שלמים הנאכל מתוך דיני קדושת קרבן מיוחדים.
המחלוקת מתמקדת בשאלה איזה דין מדיני קרבן

–שלמים שייך לרגע היציאה המעשית של העם ממ
צרים האם רק שריפת הקרבן או גם סוף זמן אכילת

הקרבן.
שינוי המסגרת המושגית של קרבן פסח בסוגיה
מסוכם בצורה בהירה בדברי האמורא רב אבא. הוא
מדגיש שגם הסובר שזמן האכילה מדאורייתא הנו

–עד חצות אינו מתמקד בגילוי השכינה במכת בכו
–רות, אלא בגאולה במובן של יציאת ישראל ממצ

רים. לדבריו גם הסובר שהאכילה הנה עד חצות
–סובר כך בגלל יסוד החיפזון, אלא שהיו שני של

בים ביציאה הנסית של ישראל מעבדות לחירות -
שלב התגובה של המצרים למכת בכורות אחר
חצות, ושלב היציאה המעשית בחיפזון של ישראל

שהחל בעמוד השחר. לפי רב אבא זמן האכילה של
קרבן פסח, לפי כל השיטות,  תמיד קשור לאיזשהו

פן ניסי של היציאה של ישראל מסבלות מצרים.
העולה מכאן הוא שהיתה שיטה בין התנאים
שזמן אכילת קרבן פסח דאורייתא הינו עד חצות,
שיטה שהייתה מזוהה עם תפיסת הקרבן כהכנה
להתגלות השכינה. יתכן שזוהי שיטת משנתינו

–שאינה כוללת את אכילת הפסח במצוות שמדאו
רייתא הן עד עמוד השחר. השיטה המועדפת של
תלמודינו, שיטה המבוססת על הברייתא הראשונה
המובאת  בסוגיה, היא שזמן אכילת הפסח הוא עד
עמוד השחר, ושמהותו של הקרבן הוא כקרבן
"גאולים" החוגגים בקדושה באכילת קרבן שלמים

מיוחד.
–גם הרמב"ם (הל' קרבן פסח ח' טו) וגם התוס

פות (פסחים דף קכ ע"ב ד"ה אמר רבא) פוסקים
–שזמן אכילת קרבן פסח מדאורייתא הינו "עד שי

עלה עמוד השחר", אלא "שאמרו חכמים עד חצות,
כדי להרחיק את האדם מן העבירה" — כברייתא

–הראשונה בסוג ייתינו, ולא כפי שמשתמע מהמש
נה.

דב�ברקוביץ'

ייררווששללייםם    

˙Â„‰È
 ¨ÔÂÏ‡ ÈÎ„¯Ó ·¯‰ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù˙ÒÎ‰ ˙È· ¨

†≤∞∫≥∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨ÔÂ¯Â˘È

¨®‰ÁÓ© ‚¯·ÊÂ¯ ÌÂÏ˘ ßÙÂ¯Ù˙Â·¯˙ ¨˙Â„‰È
ÁÂ¯Â Ú„Ó È˘‡ ÌÚ ÌÈ˘‚ÙÓ ≠ Ú„ÓÂÊÎ¯Ó ¨

¶ ±µ ¨≤∞∫≥∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘

 ¨¯È·‡ ‰ÓÏ˘ ·¯‰‡·ˆÏ ˙ÎÏÏ ‰ÏÂ„‚ ‰ÂˆÓ¨
≤∞∫≥∞ ¨ß‚ ÌÂÈ ¨≤ È¯È‡Ó‰ ˙Â¯„˘ ¨¯È‡Ó ÔÂÎÓ

 ¨ÈÏ‡Ó ÏÚÈ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ Ì˘Ï ˙È·‰ ˙·ÈÊÚ¨
ÌÂÏ˘˙· ¨±∂∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨‰˙¯Ù‡ ˙ÏÏÎÓ

 ¨È¯„˜ ¯Ó˙ ¯¢„¨Ï¢ÊÁ ˙Â„‚‡· „ÂÓÈÏÂ ˙ÂÈ‚ÂÊ
ÌÂÏ˘˙· ¨±∏∫±µ ¨ß„ ÌÂÈ ¨‰˙¯Ù‡· ˙ÏÏÎÓ

 ¨Â‡Ï È· ·¯‰ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù˙ÒÎ‰ ˙È· ¨
≤∞∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨ßÔÂ¯Â˘Èß

 ¨ÔÂ¯Â„ ‰˘Ó Ê¯‡ÔÓÁ È·¯ È¯ÂÙÈÒ Ù¢Ú — ˘Ù‰
¨·ÏÒ¯·Ó¨≤∞∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘ ÊÎ¯Ó

¶ ±µ

¨®ıÏÊÈÈË˘© Ï‡¯˘È Ô·‡ ÔÈ„Ú ·¯‰— ˙Â„ÈÒÁ
„¢·Á¨ß‰ ÌÂÈ ¨˙Â‡ÏÁ ˙ÂÎ˘ ¨ıÏÊÈÈË˘ ÊÎ¯Ó ¨

 ≤∞∫∞∞

 ¨È˜Ò·ËÒ Ï‡È„ ·¯‰˙ÂÈ‚ÂÊ· ÌÈ˜¯Ù — È‡Â ˙‡¨̈
¶ ≤∞∫∞∞Æ ±µ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨±≥ È‡Ó˘ ¨ÌÈ˘¯Â˘ ÊÎ¯Ó

גגוושש  דדןן

˙Â„‰È
¨ÔÂÒÊ· ˜ÁˆÈ ·¯‰·ÏÒ¯· ˙Â„ÈÒÁ¯È˘¢ ˙˘¯„Ó ¨

¶ ±µ ¨≤∞∫∞∞ ¨ß‡ ÌÂÈ ¨‡¢˙ ∏∂ ·Â¯ÂÊÂÏ¯‡ ¨¢˘„Á

 ¨Ï‡È¯‡ ·˜ÚÈ ·¯‰‰ÎÏ‰· ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙ÂÈ‚ÂÒ¨
¨±∏∫∞∞ ¨ß· ÌÂÈ ¨˙Â·Ï ‰˘¯„Ó‰ — ÔÏÈ‡ ¯· ßÂ‡

„·Ï· ÌÈ˘

 ¨Ï‡¯˘È ˙·˘ÁÓÏ ÌÈ‚ÂÁ‰ Ï˘ È˙˘‰ ÒÎ‰‰˘Ó
ÌÈ‡È·‰ ÔÂ„‡ ˘È‡‰ÊÎ¯Ó ¨ÔÏÈ‡ ¯· ßÂ‡ ¨

π∫∞∞ ¨ß· ÌÂÈ ¨ËÒ‰ ÌÏÂ‡ ¨ÔÓ„ÏÙ ˘¢Ú ÌÈÒ¯‚Â˜‰
≤±∫∞∞ — π∫¥µ ¨ß‚ ÌÂÈ ª≤±∫∞∞ —

 ¨¯È‡Ó È˘È¨„ÂÒ‰ ˙¯Â˙ ¯Â‡Ï ˙È˘‡¯· È¯ÂÙÈÒ
˙È‚© ±∂ ‰Î‡ÏÓ‰ ÈÏÚ· ÊÎ¯Ó — ÈÓ˙ ˙È·

¶ ±∞ ¨≤∞∫∞∞ ¨ß‚ ÌÂÈ ¨®ÔÈ˜È˘

˙Â·‡ ˙ÎÒÓÓ ˙ÂÈÂÓ„˘¯„Ó ˙È· — ‡·¯ÚÓ ¨
¨ß„ ÌÂÈ ¨‡¢˙ ±¥ ¯¯· ßÁ¯ ¨¯¯· ˙È· ¨ÁÂ˙Ù

ÌÂÏ˘˙· ¨≤∞∫∞∞

 ¨ÔÂ Ô· Ï‡ÂÈ ·¯‰‡¯˜Ó‰ ˙·˘ÁÓ— ‡·¯ÚÓ ¨
¨‡¢˙ ±¥ ¯¯· ßÁ¯ ¨¯¯· ˙È· ¨ÁÂ˙Ù ˘¯„Ó ˙È·

ÌÂÏ˘˙· ¨≤±∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ

 ¨ÔÈ„¯Â‚ Ï‡¯‰ ·¯‰˙ÂÈ„ÂÓÏ˙ ˙ÂÓÈÚË— ‡·¯ÚÓ ¨
¨‡¢˙ ±¥ ¯¯· ßÁ¯ ¨¯¯· ˙È· ¨ÁÂ˙Ù ˘¯„Ó ˙È·

ÌÂÏ˘˙· ¨≤∞∫∞∞ ¨ß‰ ÌÂÈ

 ¨ÔÂÏ‡ È¯‡ÌÈÈÏÈÏ ˙ÂÚÒÓ˘¯„Ó ˙È·  — ‡·¯ÚÓ ¨
¨ß‰ ÌÂÈ ¨‡¢˙ ±¥ ¯¯· ßÁ¯ ¨¯¯· ˙È· ¨ÁÂ˙Ù

ÌÂÏ˘˙· ¨≤±∫≥∞

¨˘Â¯‡ ÌÂÏ˘ ·¯‰·ÏÒ¯· ≠  ˙Â„ÈÒÁ˙ÒÎ‰ ˙È· ¨
‰„ÂˆÓ‰ ˙ÈÙ ÌÈÏÈÙÚÓ‰ ßÁ¯ ¨Ï¢‰ˆ ÈÏÏÁ Ì˘ ÏÚ

≤≤∫≥∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨ÔÂÏÂÁ

˙Â‚‰Â ̇ Â¯ÙÒ
 ¨ÌÏÈÚ Ï‡‚È ßÙÂ¯ÙÏÚ ÚÈ¯ÎÓÎ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ÒÂ˙ÈÓ

¨‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰ÌÏÂ‡ ¨ÔÓÏÈ‚ ÔÈÈ· ¨‡¢˙ ßÂ‡
ÌÂÏ˘˙· ¨±∏∫∞∞ ¨ß· ÌÂÈ ¨±¥¥

 ¨ÔÓ¯„È· ‰ÓÏ˘ ßÙÂ¯ÙÌÈ˘„Â˜Ó‰ ÌÈ·˙Î‰
¨Â„Â‰·¨ß‚ ÌÂÈ ¨≤≤≥ ÌÏÂ‡ ÔÓÏÈ‚ ÔÈÈ· ¨‡¢˙ ßÂ‡

ÌÂÏ˘˙· ¨±∏∫∞∞

¨Ú˘Â‰È ·¢‡Ô‡ÓÂ¯· ‰ÏÈÏÚ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ßÂ‡ ¨
¨±≤∫∞∞ ¨ß‰ ÌÂÈ ¨±¥¥ ÌÏÂ‡ ¨ÔÓÏÈ‚ ÔÈÈ· ¨‡¢˙

ÌÂÏ˘˙·

ןן ההששררוו

˙Â„‰È
 ¨ÔÓÏ¯Ù ¯Ó˙È‡‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ˙ÒÎ‰ ˙È· ¨

ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨ÈÂÓÎÁ˙ ßÎ˘ ¨¢˙ÂÈ˘Ó ˙¯·Á¢
„·Ï· ÌÈ¯·‚ ¨≤≤∫∞∞  ¨ß‡

 ¨¯ÎÈÈË ÔÂÚÓ˘ ·¯‰˙Â„ÈÒÁ — ·ÏÒ¯·≠ Ô„Ú ¨
¨ß‚ ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨≤π ·È„‰ Í¯„ ¨Ë·˘Ï ÌÂ˜Ó

≤∞∫∞∞

 ¨„Â¯‚ÈÂ È¯Â‡‰ÓÈÓÈ ˙¯Â˙¨Ë·˘Ï ÌÂ˜Ó ≠ Ô„Ú ¨
±π∫≥∞ ¨ß„ ÌÂÈ ¨‰Á Ò„¯Ù ¨≤π ·È„‰ Í¯„

ÚÂ·˘‰ ̇ Â‡ˆ¯‰

דף�ט�ע"א

קרבן�פסח�כקרבן�שלמים

≥±

שבתדעת ערב�שבת�פרשת�ויקהל,�כ"ג�באדר�א'�תשס"ה,�4.3.2005

ליצירה�והתחדשות�בתורהבית�אב�בשיתוף�בית�המדרש

ÈÓÂÈ „ÂÓÈÏ
  ß‡ ̄ „‡ „Î ̈ ˙·˘ººß‡ ̄ „‡ Ï ̈ È˘È˘

ÈÏ·· ‰ ̇ ÂÎ¯·ºº‡È ̇ ÂÎ¯·

‰˘Ó  Â≠‰ ̈ ‰ ̇ ÈÚÈ·˘ºº‚≠· ̈ Ê ̇ ÈÚÈ·˘

‡¯˜Ó  „Ï≠‚Ï Ï‡˜ÊÁÈººÂÓ≠‰Ó Ï‡˜ÊÁÈ

‰ÎÏ‰  ‚È≠‡È ̈ „Î˘ Á¢Â‡ººÂË≠„È ̈ ‰Î˘

Ì¢·Ó¯ „ ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ººÈ ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙

Ù¢‚ Ì¢·Ó¯ Ê≠‰ Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ººÁÈ≠ÊË ̇ Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ

דברי אגדה רבים על דמותו של דוד המלך הם
–עיקרו של עמוד א'. בסוף העמוד מתחיל הדיון בסיי

גם של חכמים, המגבילה את סוף זמן קריאת שמע
של ערבית לשעת חצות. ברייתא המתארת את סדר
היום האידיאלי של האדם בערב ("אדם בא מן השדה
בערב; נכנס לבית הכנסת — אם רגיל לקרות,
קורא...") מוליכה את הדיון עד לסוף העמוד, תוך
עיסוק בשאלת סמיכת גאולה לתפילה וביחס בין

קריאת שמע לשינה. 

Ì˙ˆÓÁ‰ Ì‡®·¢È ̄ ÂÊÁÓ© ‰È‰˘ ÚÂ·˘‰ ÈÙ„ ̄ Èˆ˜˙ —

יום�חמישי,�ברכות�דף�גיום�רביעי,�ברכות�דף�ב

לאחר דיון קצר בשאלת הקשרה של המשנה
–וסידורה ("תנא היכא קאי", "ליתני דשחרית ברי

שא"), עוסק הדף כולו בהגדרת תחילת זמן קריאת
שמע של ערבית, ולמעשה בהגדרת תחילתו של
הלילה להלכות שונות. מול משנתנו הנוקטת את
הסימן "משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן",
מובאות ברייתות המציגות סימנים אחרים שמקורם
בחיי היומיום, והגמרא בוחנת האם מדובר בזמנים

שונים.

עיקר הדף עוסק בחלוקת הלילה למשמרות —
–שלושה או ארבעה. אגב כך מובא ש"על כל משמר ומ

שמר יושב הקב"ה ושואג כארי" על החורבן, ומובא
המעשה של ר' יוסי ואליהו הנביא ("פעם אחת הייתי
מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים
להתפלל"), ומתנהל דיון על משמעויותיו ההלכתיות. 
–בעמוד ב' הדיון על אשמורות עובר לדיון על קבי

עת שעת חצות הלילה, ומתוך כך על הנהגת דוד המלך
להתעורר בחצות ולעסוק בשירות ובתשבחות.

שבת
יואב�שורקעורך:

אלחנן�נירעורך�ספרות:

פנינה�בן�שלוםגרפיקה:

rrishon.co.ilsifrut@mako
פקס: 03-5628877
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