
 

 

 

 

 

  וחמישה עשרקרבן חגיגת ארבעה עשר 

, )ביום חול(בא בחול  )הפסח(בזמן שהוא  ?)עם קרבן הפסח בי"ד בניסן(אימתי מביא חגיגה עמו  משנה:ב'( )ס"ט 
)שדי לחבורה במרובה  )או(ובזמן שהוא בא בשבת, )אבל( . )שהיה הפסח מועט לאכילת בני החבורה(בטהרה, ובמועט 

 , אין מביאין עמו חגיגה.נים טמאים()שרוב הציבור או הכהובטומאה  )או(, בפסח לבדו(

מן העיזים. מן הזכרים ומן  )בין(מן הכבשים,  )בין(מן הבקר,  )בין(מן הצאן  )בין(חגיגה הייתה באה ( משנה:)המשך 
 . )כדין קרבן שלמים(הנקבות. ונאכלת לשני ימים ולילה אחד 

 )אפילו(חובה היא, תיתי  לקא דעתךי סארבעה עשר לאו חובה היא. דא אמר רב אשי: שמע מינה חגיגת א'( ')ע
 בטומאה.  )אפילו(במרובה, ותיתי  )אפילו(בשבת, ותיתי 

)לפני שאוכלים מבשר חגיגה הבאה עם הפסח נאכלת תחילה  :דתניאכובמועט מיהו, מאי טעמא אתיא? )ומברר( 

 .(שיהו נהנין באכילתו ותיחשב להן), כדי שיהא הפסח נאכל על השובע הפסח(

 ,תימא אומר: חגיגה הבאה עם הפסח בן :דתניאונאכלת לשני ימים וכו'. מתניתין דלא כבן תימא.  (שנינו במשנה)
הרי היא כפסח, ואינה נאכלת אלא ליום ולילה. וחגיגת חמשה עשר נאכלת לשני ימים ולילה אחד. וחגיגת 

 שמחה, ואין יוצא בה משום חגיגה. ארבעה עשר יוצא בה משום

 ,לא י, אבל לכל מיל(שנאכל צלילזמן אכילתו ו) למידי דאכילה רחמנא לפסח כי אקשיהלבן תימא,  :להויבעיא א
  או דילמא לא שנא?

הרי היא כפסח, באה מן הצאן ואינה באה מן הבקר, באה מן הזכרים ואינה  ,חגיגה הבאה עם הפסח: תא שמע
באה מן הנקבות, באה בת שנתה ואינה באה בת שתי שנים. ואינה נאכלת אלא ליום ולילה, ואינה נאכלת אלא 

ינה: כולהו מילתא בן תימא, שמע מ ?מאן שמעת ליה דאית ליה האי סבראצלי, ואינה נאכלת אלא למנויו. 
 בעינן. שמע מינה. 

ַסח לַ " שנאמר ?שקרב שלמים 1וה: מנין למותר הפסחאמר רב נחמן אמר רבה בר אב '(ב ')ע ֶּ יָך  ה'ְוָזַבְחת ָ פ  ֱאלֹהֶּ
יהא  מותר הפסח אלא !בא אלא מן הכבשים ומן העזיםוכי פסח מן הבקר בא? והלא אין פסח ", אן ו ָבָקרצֹ 

 לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר.

 :(א א'"ע) להלןגרסינן 

רֶּ וְ " :תניא עֶּ ח ב ָ ְזב ַ ר ת ִ ֶּ ר ֲאש  ש ָ רלֹא ָיִלין ִמן ַהב ָ ֹקֶּ ֹון ַלב  י ֹום ָהִראש  לימד על חגיגת ארבעה עשר שנאכלת לשני , "ב ב ַ
י ֹום 'או אינו אלא ליום ולילה? כשהוא אומר . (קר בוקרו של ששה עשר קאמר קראוי בדהא) ימים ולילה אחד ב ַ

ֹון  קר שני אמור. והרי ב 2,'ָהִראש 

                                                
והוזלו טלאים  בין שהפריש פסחו ואבד ונתכפר באחר ואחר כך נמצא זה, בין שהפריש מעות לפסחו וחלה קדושת פסח על כולן, . 1

 . רש"י.וניתותרו מן המעות
ר'קאמר מכלל דנאכלת כל יום הראשון של יום טוב, ו . 2 ֹקֶּ  . רש"י.דלא תלין עד בקר שני, 'ַלב 
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 שיטות הראשונים

, שלפי רב אשי, מן התורה אין כלל דין חגיגה בארבעה עשר, א"ריבדעת  :ארבעה עשר מן התורה או מדרבנןחגיגת 
 4.5אלא שאינה חובה אלא רשותשגם לרב אשי חיובה מן התורה,  ם"הרמבודעת  3ואינה אלא מדרבנן.

ף, "ריופסקו רי היא כפסח. הבן תימא, לושלמים. דינה כלתנא דמתניתין,  :דיני חגיגת ארבעה עשר כדין הפסחהאם 
 7דקיימא לן כבן תימא, דאין חגיגה נאכלת אלא צלי. תוספותודעת  6, כתנא דמתניתין.ג, ומאירי"סמם, "רמב

אף שיוצא חגיגת ארבעה עשר, שבברייתא של בן תימא נאמר בסיפא,  :ארבעה עשר, האם יוצא בה משום שמחהגיגת ח
פְ " (הל' חגיגה ב,י) ם"הרמבוכתב . גיגהחאין יוצא בה משום בה משום שמחה,  ַאְרנו  ב ִ ָבר ב ֵּ ָסִחים )קרבן פסח י,יג( כ ְ

ר  ָעה ָעש ָ ֲחִגיַגת ַאְרב ָ ֶּ ְמָחה. -ש  י חֹוַבת ש ִ ה  ְידֵּ א ב ָ י חֹוַבת ֲחִגיָגה, ֲאָבל יֹוצֵּ ה  ְידֵּ א ב ָ ין ָאָדם יֹוצֵּ ו ת. ְלִפיָכְך אֵּ  ד"והראב 8"ְרש 
 9יגה.לרבנן, כיון דרשות היא, יוצא בה אף משום חגאבל א, בן תימא שונה אותה. כתב דאותה בריית

ְפִריש  ָמעֹות ְלִפְסחֹו, ְוהֹוִתירו  )הל' קרבן פסח ד,י(, " הרמב"ם: כתב מותר פסח קרב שלמים ַ ָלִמים. -ַהמ  ְ ֹוָתר ָיבֹוא ש   "ַהמ 

 ערוךשולחן 

 (ח, הלכות פסח, סימן תעג"או)

ִית ְקָעָר  ד.  ַעל ַהב ַ י ב ַ ש  ב ָ ְמִביִאין ִלְפנֵּ י ֵּ ֶּ ֹות ו ָמרֹורה ש  ה ַמצ  ָ לֹש  ְ ר ...ה  ש  כֶּ ָחד זֵּ ַסח ְואֶּ ֶּ ר ַלפ  כֶּ ָחד זֵּ יִלין, אֶּ ִ ְבש  י ת ַ נֵּ ְ , ַלֲחִגיָגה ו ש 
יָצה. ר ו בֵּ ָבש ָ ש ָ  ..ְוָנֲהגו  ב ְ הְוַהב ָ ְהיֶּ י ִ ֶּ ת.  ר ָנֲהגו  ש  לֶּ ֶּ ה ְמֻבש   ְהיֶּ יָצה ת ִ ָחִלים ְוַהב ֵּ ה ְצִלי ַעל ַהג ֶּ ר ִיְהיֶּ ש ָ ַהב ָ ֶּ ין )ְזרֹוַע, ְוָנֲהגו  ש  ְוהו א ַהד ִ

נו   ִעירֵּ ן נֹוֲהִגין ב ְ ָיה, ְוכֵּ  . (ְצלו 

 

                                                
מתוך  ,בעושאם לא היתה באה על הש .גזירה משום שבירת עצם, היינו מדרבנן ,בעודהא דפסח נאכל על הש בירושלמידמשמע  . 3

באה כדי שיהא הפסח נאכל והוא הדין לגבי חגיגת ארבעה עשר, ש) שסביב העצמות היה בא לידי שבירתןשהוא רעב לאכול הבשר 
פסוק ולא ילין מן הבשר, שלומדת מהא א', "ייתא להלן, ע, דפלוגתא דתנאי היא, כמו שמשמע בברתוספות וביארו עוד. (על השובע
 דוחה שבת. , ולכן מהתורה ד"חגיגת יזה ולתנא ת ארבעה עשר שנאכלת לשני ימים ולילה אחד. גיגחללמד על 

ר " :לשונוזה  . 4 ָעה ָעש ָ ו ת,  -ֲחִגיַגת ַאְרב ָ ר ְרש  ש ַ יַח ִמב ְ ָלִמים. ְוָאסו ר ְלַהנ ִ ְ י ש  ָכל ִזְבחֵּ ָחד, כ ְ י ָיִמים ְוַלְיָלה אֶּ נֵּ ְ ת ִלש  לֶּ ֱאכֶּ יָנה  חֹוָבה. ְוִהיא נֶּ ְואֵּ
י ֹום ב ב ַ רֶּ עֶּ ח ב ָ ְזב ַ ר ת ִ ֶּ ר ֲאש  ש ָ ֱאַמר: "ְולֹא ָיִלין ִמן ַהב ָ נ ֶּ ֶּ י, ש  ִ ִליש  ְ ר ַלי ֹום ַהש   ָעה ָעש ָ ר"ָהִראש   ֲחִגיַגת ַאְרב ָ ֹקֶּ ֹו  - ֹון ַלב  ז  ֶּ מו ָעה ָלְמדו  ש  ְ י ַהש   ִ ִמפ 

ר"  ֹקֶּ ֱאַמר: "ַלב  נ ֶּ ֶּ ר; ש  ה ָעש ָ ָ ש   ִ ר ְליֹום ש  ָעה ָעש ָ ר ֲחִגיַגת ַאְרב ָ ש ַ יַח ב ְ נ ִ ַ ִני. -ַאְזָהָרה ַלמ  ֵּ י ֹום ַהש   ל ַ ֶּ ר ש  ֹקֶּ  "..ַעד ב 
וקרא אשמעינן דאם הביאה בערב עם הפסח להיות הפסח נאכל על השובע, אעפ"כ אינה כפסח שנאכל רק בלילה אלא דלא ילין  . 5

דאם נאמר שהיא רק  לגבי זמן שחיטת חגיגה זו. בשם ה'משנה למלך', שיש נפקא מינה בזה וכתבעד בוקר שני. ליקוטי הלכות. 
עלה קאי,  'ולא ילין'אם נאמר דקרא דאבל יכול לשוחטה אפילו קודם חצות היום. ו פשר דלא נאמר בזה שום זמןלמצוה מדרבנן, א

 יםביעלמא נראה דיש להקדימה קודם תמיד של בין הערולכולי , ומשמע דזמנה הוא אחר חצות. 'אשר תזבח בערב'הלא נאמר בה 
רמב"ם )הל' . (לאוה "ע' א', ד)תוספות  :מקורות. (אף שהיא באה משום פסח, כיון שהיא רק רשות, אין לבטל מצות עשה דהשלמה)

 . קרבן פסח י,יג(
  אירי.מ .או שמא דוקא על הפסח .שלא כהלכה נאמר ,לפי סוגיא זו ',הלילה הזה כלו צלי'ומה שנאמר בסדר ההגדה  . 6
ות ששני מיני בשר כתבו תוספלכן ו .אתיא כוותיה (, האומרת שהבן שואל מה נשתנה הלילה הזה, שכולו צליז א'"קט) דמתניתין . 7

ביאו לפניו מצה ד א', ה"במשנה, קי) וכן משמע לשון תבשילין .תרוייהו מבושליןה, ששמים בקערה, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיג
והמבושל זכר , לגבי שני מיני בשר בקערה, בדפיו ד בכ)ף "רי. (שמט לאוין)ג "סמ :מקורות .(ושני תבשילין וכו' תוחזרת וחרוס

 .(י מיניה שנ"ד ב', ד"פסחים קי)תוספות . (ה כשם"ע' א', ד)מאירי . (הל' קרבן פסח י,יג)ם "רמב. (לחגיגה
 מ."ד והכס"ו ראבקשהוכן יוצא בה ידי חובת חגיגה.  ן שאיןאם היתה חובה, כל שכ ם שכתב 'לפיכך' תמוהה, שכן"הרמבלשון  . 8
 ושחטה בארבעה עשר. ,(לא התנה, דינה כשלמי נדבה, ואינה מן החוליןאם ש) אם התנה עליה לצאת בהודווקא  . 9
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