
 

 

 

 

 

 חתיכת יבלת בקרבן פסח בשבת

)לתנא קמא, לפי והבאתו מחוץ לתחום, וחתיכת יבלתו אין דוחין את השבת  )של הפסח(הרכבתו  ()שנינו במשנה:

 . שאפשר לעשותם מבעוד יום(

)מבהמה להכשירה להקרבה, דלא גזרו על מקדש ב )ביד בשבת(חותכין יבלת  :)ממשנה עירובין, ק"ג א'(ורמינהו  )ס"ח ב'(

)ומדוע אסורה חתיכת יבלת של קרבן פסח . ואם בכלי, כאן וכאן אסור )משום שבות(, אבל לא במדינה השבות במקדש(

 .ביד(

 :רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא

 , הא ביֵבישה. 1ביד, הא בלחה )שתי המשניות(חד אמר: אידי ואידי  (1)

)שהיא בכלי  )משנתנו האוסרת(ביד, הא  )משנה בעירובין המתירה(י ואידי בלחה, ולא קשיא הא חד אמר: איד (2)

 .מלאכה גמורה מהתורה(

  ?ביבשההא ביד הא בכלי, מאי טעמא לא אמר אידי ואידי ביד, ולא קשיא הא בלחה, הא  למאן דאמרו

 . )ואינה קרויה "חתיכת" יבלת(אמר לך: יבשה מפרך פריכא 

 ניםשיטות הראשו

בתרא, אף לחה ביד ולתירוץ יבישה ביד. בין היתר כי אם נמצא למסקנה, לתירוץ קמא, א: חתיכת יבלת בכלי וביד
להקל  ,פסק כלישנא בתרא רמב"םוה 2נראה שהלכה כתירוץ קמא. י"מרשואינו אסור במקדש אלא לחה בכלי. מותר. 

ִלי וכתב: "... בדרבנן, כְּ ּתֹו ּבִ לְּ חּום, ַוֲחִתיַכת ַיּבַ ר ַלֲעׂשֹוָתן  -ַוֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלּתְּ ָ ש  ֲהֵרי ֶאפְּ ֶ ת, ש  ּבָ ַ ּ ת. ֵאיָנן ּדֹוִחין ֶאת ַהש  ּבָ ַ ּ קֶֹדם ַהש 
ת  ּבָ ַ ּ ש  ָידֹו ּבַ ּתֹו ּבְּ לְּ ּתֹךְּ ַיּבַ ִאם ָיכֹול ַלחְּ ה  -וְּ ָ ֵבש  ָתה יְּ ִאם ָהיְּ , וְּ ָלל. -חֹוֵתךְּ ש  ּכְּ ּדָ קְּ ּמִ בֹות ּבַ ְּ ֵאין ש  ֶ ִלי, ש  כְּ ָכּה ֲאִפּלּו ּבִ  3.."חֹותְּ

 

                                                
 .ש היות שהיה יכול לעשות מאתמולואף שאיסורו רק משום שבות, סובר שלא התירו אפילו במקד . 1
ת יבלתו, בצפורניו או הא דאסור חתיכשפירש ) י במשנה"מרשהוכיח ל (ספיקא ה דהוא"זבח תודה, ד)כתב ב'ליקוטי הלכות' כן  . 2

 , שכתב דמאן דאמר הא ביד והא בכלי נדחה שם בעירובין בקושיא. (הא והאה "', דבח "ס), וכן בגמרא (שיניו
 . )הל' קרבן פסח א,יח(ם "רמב :מקורות . 3

 ת”בעזהשי

 "אפתש שבט טו
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