
 

 

 

 

 

 יהודה זולדן הרב 

 47  גיליון מס' 

 פד - מסכת פסחים דפים עח 

 א' אדר, פרשת משפטים, תשפ"א   – כ"ה שבט  

 מירושלים ומהחבורה סח שיצא... פה
 )פסחים פב ע"א( 

 

 פסחים פב ע"א 

נטמאו הבעלים או שמתו תעובר צורתו וישרף    .הפסח שיצא או שנטמא ישרף מידמשנה.  

   .בששה עשר

 

 הגמרא דנה בשאלה מה הלימוד מהפסוק לכך שיש לשרוף את קרבן הפסח שיצא.   

 א "פסחים פב ע 

 . " )ויקרא ז, יט(באש ישרף ,והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל"גמרא. בשלמא טמא כתיב 

   " )ויקרא י, יח(.אל הקדש פנימההן לא הובא את דמה "כתיב: דמנלן?  ,אלא יוצא

י, יז(מדוע לא אכלתם את החטאת "אמר לו משה לאהרן:   , שמא נכנס דמה לפני " )ויקרא 

 ולפנים? 

 אמר לו: לאו. 

 אמר לו: שמא חוץ למחיצתה יצתה?  

 אמר לו: לאו, בקודש היתה.  

מדוע לא אכלתם אותה?   ",הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה" אמר לו: אי בקודש היתה, ו

 מכלל דאי נפקא, אי נמי עייל דמה לפנים בת שריפה היא.

 

הסבר את הלימוד של הגמרא מהפסוקים שפסח שיצא מחוץ לחומה או נטמא צריך   •

 לשרוף אותו?  

 הרמב"ם פסק להלכה את האמור במשנה כך:  

 רמב"ם הלכות קרבן פסח ד, ג 

עשר ישרף מיד, נטמאו הבעלים או מתו או משכו  הפסח שיצא מירושלים או שנטמא בארבעה  

את ידיהם אפילו נטמאו או מתו קודם זריקת הדם מניחין אותו עד שתעובר צורתו ואחר כך 

 זה הכלל כל שפיסולו בגופו ישרף מיד, בדם או בבעלים תעובר צורתו ואחר כך ישרף.   .ישרף



 

 

 

 

ש פירש  בפירוש המשנה  יצא" "הרמב"ם  יצא  הפסח  ות  מהחבורה, אך בהלכ  הכוונה שהוא 

ג(  )ד,  יצא מחוץ לירושלים  קרבן פסח  כבר העירו מפרשי הרמב"ם .  כתב שמדובר שהפסח 

שהרמב"ם חזר בו ממה שכתב בפירוש המשנה, כי כאן מדובר על קרבן פסח שיצא ביום י"ד  

בניסן ועדין ניתן לשרוף אותו. אמנם בנוגע לבשר שיצא בליל ט"ו בניסן שם כתב הרמב"ם 

 ר על קרבן פסח שיצא מהחבורה.  שמדוב

 

 רמב"ם הלכות קרבן פסח ט, ב 

והרי הוא כבשר קדשי    ,בשר הפסח שיצא חוץ לחבורתו בין בזדון בין בשגגה נאסר באכילה

 , קדשים שיצא חוץ לעזרה או בשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומות ירושלים שהכל כטריפה

   .כמו שביארנו במעשה הקרבנות ,ולוקין על אכילתו

 ו   , רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות יא 

 ,בשר קדשי קדשים שיצא חוץ לחומת העזרה, ובשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומת ירושלים

אסור לאוכלו והאוכל ממנו כזית לוקה, שנאמר    ,ואף על פי שחזר למקומו  .נפסל ונאסר לעולם

 ,, כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נעשה כטריפה)שמות כב, ל(  "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו"

 כמו שביארנו בהלכות מאכלות אסורות.

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות ה, ט 

נאסר כבשר שפרש מן החי שנאמר "ובשר בשדה טרפה" כיון  ...שכל בשר שיצא חוץ למחיצתו  

 .  שיצא למקום שהוא לו כשדה נעשה טריפה

 

הרמב"ם מנה את הלאו של המוציא מבשר הפסח חוץ לחבורתו ברשימת הלאווים שחייבים  

 עליהם מלקות.  

 רמב"ם הלכות סנהדרין פרק יט הלכה ד 

)עב( השוחט ...  בית דין שלוקין עליהכל לא תעשה שבתורה שאין בהן לא כרת ולא מיתת  

פסח על החמץ, )עג( השובר בו עצם בין בראשון בין בשני, )עד( המוציא מבשרו חוץ לחבורתו,  

   . )עה( האוכל מבשרו חוץ מחבורתו

 

 המקור לכך שבשר שיצא חוץ למחיצתו נאסר נלמד בגמרא.  

 ב זבחים פב ע" 

 .  נאסר  –, כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו"

 

אמר במשנה דין בנוגע לאבר שיצא מקצתו מחוץ למחיצה.  נבגמרא בפסחים  בהמשך הפרק  

  -   הרמב"ם שם בפירוש המשנה האריך להסביר את המיוחד במהות המחיצה של קרבן פסח

 .  החבורה

 ב " פסחים פה ע 

 וקולף עד שמגיע לפרק וחותך. משנה. אבר שיצא מקצתו חותך עד שמגיע לעצם  

 

 



 

 

 

 

 משנה פירוש ה רמב"ם  

בלבד בעזרה  נאכלין אלא  אינן  קדשים  בחבורתו    ,קדשי  והפסח  העיר.  בכל  קלים  וקדשים 

מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו    לא תוציא מן הבית  ,בבית אחד יאכל"  :לפי שאמר ה'  ,בלבד

יב, מו(בו והגבולות הללו שעשה מקצתן כלפנים  " )שמות  ומקצתן כלחוץ כוללים שלשת  . 

" )שמות כב, ובשר בשדה טרפה"וחבורת הפסח. ואמר ה'    ,והעיר  ,העזרה  :המקומות, כלומר

  , שענין פסוק זה שכל בשר שיצא חוץ למחיצתו שהוא לו]זבחים פב ע"ב[  , ובא בקבלה  ל(

טרפה הוא. ולפיכך אם יצא כל שהוא    -כשדה נעשה טרפה, וכאלו אמר ובשר שיצא לשדה  

או מבשר הפסח חוץ   ,או מבשר קדשים קלים חוץ לירושלם  ,בשר קדשי קדשים חוץ לעזרהמ

אי אפשר   ,לבית פסח  של  האבר  יצא מקצת  ואם  לאכלו.  ואסור  היוצא  הדבר  אותו  נאסר 

. ולפיכך " )שמות יב, מו(ועצם לא תשברו בו"לחתוך העצם מגבול היוצא, שהרי הוא בלאו  

את הנשאר מן הבשר בפנים ואוכלו, וחותך מן הפרק וזורק  חותך הבשר מגבול היוצא, וקולף  

 את העצם כולו ועליו מן הבשר מה שיצא ממנו לחוץ.

 

מדוע ביום י"ד בניסן המחיצה של קרבן הפסח היא חומת ירושלים, ובליל ט"ו בניסן המחיצה 

 היא החבורה, הבית בו נאכל הקרבן, ומה ההבדל בין המחיצות העזרה והעיר לבין המחיצה 

 הבית בו נאכל קרבן הפסח?   –של החבורה  

 הרב יעקב בצלאל ז'ולטי, משנת יעבץ, יורה דעה סי' ד, ה 

)שמות כב, ל(   תרי דיני יוצא הם. דין יוצא דילפינן מקרא ד"בשר בשדה טריפה לא תאכלו"

דכל דבר שיש לו מחציה ויצא חוץ למחיצתו נאסר כטריפה,... ולפי זה נמצא דבשר קדשים  

שיצא חוץ למחיצתו דנאסר כטריפה, יסוד דינו לא נאמר בהלכות  פסולי המוקדשין, אלא  

יסוד דינו הוא בהלכות מאכלות אסורות, כמו שכתב הרמב"ם בהל' מעשה הקרבנות יא, ו.  

דיו יוצא דילפינן מקרא ד"בקדש היתה" דקדש שיצא חוץ למקומו נפסל )פסחים   ...ויש עוד

פב ע"א(, וזה דין פסול מסוים בקדשים כמו פסול טומאה ולינה, דקדש שיצא חוץ למקומו  

נעשה פסולי המוקדשין. ויש בזה נפקא מינה לדינא דאם כל דין יוצא היה רק מקרא ד"בשר 

זה רק בכלל מאכלות אסורות, אבל לא הוי בכלל פסולי   טריפה בשדה לא תאכלו" אם כן הרי

המוקדשין, ולפי זה לא היה דין שריפה בפסול יוצא, דדין שריפה נאמר רק בפסולי המוקדשין,  

אבל לאחר שיש עוד דין בקדשים מקרא דבקדש היתה שיצא חוץ למקומו נפסל ונעשה כפסולי 

 ל יוצא. המוקדשין, אם כן שפיר אמרינן דיש דין שריפה בפסו

...ונראה דבשר הפסח שיצא חוץ לחבורה אע"פ שנאסר באכילה משום יוצא מקרא ד"בשר 

אבל מ"מ לא נעשה פסולי המוקדשין מקרא דבקדש היתה, כיון דפסח הוא   טריפה לא תאכלו"

קדשים קלים ומקום אכילתו הוא בכל ירושלים, אם כן אם לא יצא חוץ לחומת ירושלים הרי  

דמקום הקדש של קדשים קלים הוא ירושלים, והא דבשר הפסח שיצא    נמצא דבקדש היתה,

דין יוצא מקרא ד"בשר בשדה טריפה לא   חוץ לחבורה נאסר באכילה משום יוצא, היינו רק

תאכלו" דזהו דין במחיצה, דכל דבר שיש לו מחיצה ויצא מחוץ למחיצתו נאסר באכילה משום  

וכיון דבשר הפסח יש לו מחיצה   החבורה, אם כן אם יצא מחוץ לחבורה   מקום   – טריפה, 

נאסר באכילה משום יוצא מקרא ד"בשר טריפה בשדה לא תאכלו". וזה מבואר להדיא  בדברי 

 הרמב"ם דבהל' קרבן פסח ט, ב כתב: "בשר שיצא חוץ לחבורתו נאסר באכילה", ובהלכות 



 

 

 

 

ים קלים  מעשה הקרבנות יא, ו כתב "בשר קדשי קדשים שיצא חוץ לחומת העזרה ובשר קדש

 שיצא חוץ לחומת ירושלים נפסל ונאסר לעולם". 

 הרי בבשר קדשים קלים שיצא חוץ לחומת ירושלים, כתב נפסל ונאסר.  

הסבר ע"פ הרב ז'ולטי, מה ההבדל לפי הרמב"ם בין המחיצות העזרה והעיר לבין   •

נלמד האיסור    –המחיצה של החבורה   הבית בו נאכל קרבן הפסח?  מאיזה פסוק 

שים לב למקומות בהם הביא הרמב"ם     ומה הנפקא מינה בין האיסורים?  להוציא 

 את ההלכות.  

-בענין זה האריך גם הגרי"ז, בחידושים על הרמב"ם הלכות פסולי המוקדשין עמ' מג]

 מד[

 

 ע"פ הדברים לעיל יהיה אפשר להבין את קושית הרש"ש ותשובתו בגמרא בזבחים. 

 זבחים נו ע"ב 

 .הבכור נאכל לכהנים...  , שחיטתן בכל מקום בעזרה  .הבכור והמעשר והפסח קדשים קלים

הפסח אינו    .והמעשר לכל אדם ונאכלין בכל העיר לכל אדם בכל מאכל לשני ימים ולילה אחד

 . נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות ואינו נאכל אלא למנויו ואינו נאכל אלא צלי

 שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן ה הרב אליעזר וולדינברג,  

בכל העיר. ויש    ם כןשהרי פסח נאכל ג  וןלדש  וראיתי בחידושי הרש"ש בד' נ"ו ע"ב שכותב שי

התנא מתחיל בכאן לפרש ההבדל בין בכור ומעשר לבין   שהרי  .לתרץ שמכוון זה בדברי התנא

פסח, ומפרש הדינים שישנם בבכור ומעשר שנאכלים בכל העיר בכל מאכל לשני ימים ולילה  

אחד, ואח"כ בא ומפרש שאבל מה שאין כן בפסח שחלוק מבכור ומעשר ואינו נאכל אלא 

גם אינו נאכל בכל העיר מזה  מדלא פירט בו בפסח שם כן  א  .בלילה וכו' ואינו נאכל אלא צלי

גופיה כבר מוכח שאבל מדין זה שבכור ומעשר נאכלין בכל העיר לא הוציא את הפסח, והוי  

דחשיב  ]במה  לאו  דמכלל  העיר  בכל  ג"כ  נאכל  פסח  שגם  כתוב מפורש  היה  כאילו  איפוא 

 הדינים שאינם שוין[ אתה שומע הן, ופשוט. 

זה דהפסח אינו נאכל בשתי מקומות ע"ש. ולא והרש"ש שם כותב לתרץ. דאולי רמז התנא ב

אכחד דמצאתי סמך לדברי רש"ש אלה מדברי הרמב"ם בפיהמ"ש לפסחים במשנת אבר שיצא  

קדשי הקדשים אינן נאכלין אלא בעזרה בלבד "מקצתו שבד' פ"ה ע"ב דכותב שם בזה הלשון:  

ל לא תוציא מן  וקדשים קלים בכל העיר והפסח בחבורתו בלבד כי השם צוה בבית אחד יאכ

עכ"ל. הרי שהרמב"ם מחלק בזה בהדיא בין קדשים קלים לבין פסח, דקדשים קלים    "הבית

נאכלין בכל העיר אבל הפסח בחבורתו בלבד, ולכן שפיר חילקה בזה המשנה בכאן באיזהו  

מקומן בין בכור ומעשר לבין פסח ולומר דדוקא בכור ומעשר נאכלים בכל העיר, ומשא"כ  

 . כל בכל העיר כי אם בחבורתו בלבדפסח דאינו נא 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 הלכה 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעח סעיף א 

יאכלנוהגה:   בשני מקומות, דלא עדיף מאלו הפסיק בשינה דאסור    ]=את האפיקומן[  ולא 

   לאכלו משום דהוי כשני מקומות )טור(.

 משנה ברורה סימן תעח ס"ק ד 

בחדר אחד מקצתו בשולחן זה ומקצתו בשולחן אחר דהוי כשני  הוא הדין  ו  –בשני מקומות  

בבית "ופסח אינו נאכל בשני מקומות לפי שנאמר    ,והטעם שאפיקומן זכר לפסח  .מקומות

 ". אחד יאכל

 

  



 

 

 

 

 אמונה 

 מו   , רש"ר הירש שמות יב 

)מו( בבית אחד יאכל. ראויה לציון העובדה, כי הציוויים בדבר אופן אכילת הפסח באים כאן 

באמצע סידרת הוראות בדבר כשירות המורשים לאוכלו. אולם דווקא מקומם של ציוויים  

פסח: בניין הבית היהודי    אלה זורע אור על משמעותם. הרי מראש נקבע אופייה של מצוות

הם הם   -וקידושו. לא יחידים ולא המון עם, אלא בתים, אנשים שהתאחדו בקבוצות משפחה  

היסוד שעליו בונה ה' את עמו. בתי ישראל הם המטרה העיקרית להשגחתו והדרכתו הבלתי 

 כאחד מבני הבית. -נחלשת; וכל בן ישראל מצטרף ל"צאן מרעיתו"  -

וק זה בא לקבוע את התכונות האישיות, שהן תנאי לחברות בבית יהודי.  "זאת חקת הפסח", ח

לאומית עם ה', מצד ייעודם ואורח חייהם, ועל גופם    -על חבריו להשתייך לברית היהודית  

יהיה מוטבע חותם ברית זו, כפי שקבעו ה'. כי כשם שחפץ ה' לראות את הציבור רק כהשתקפו  

רק במסגרת הכלל. אל יהיה הבית יחידה בודדת השייכת  בבתים, כן ביקש ה' לראות את הבית  

מטע, בו רוחו הלאומית ותפקידו הלאומי של הכלל   -רק לעצמה, אלא כל בית הוא מקום  

יטופחו ויגיעו לידי השלמתם. לכן יצטרף לבית רק המשתייך לאומה. ואולם התפקיד הלאומי 

זעיר ממ יפתח נא כל בית רק חלק  ובהתאם הכולל הוא גדול ומגוון.  נו, על פי דרכו הוא, 

לסגולותיו המיוחדות העשירות ברב גווניותן מצד אופי, תכונות, כשרון ומעמד. שניהם, הכללי 

והמיוחד, ישתפו פעולה זה עם זה, תוך העמקת הייחודיות והכלליות גם יחד; וכך יזכה הייעוד  

 הלאומי להתמלא בשלמותו.

מעניק לכל בית, בייחודו,   ".הבית מן הבשר חוצה  תוציא מןבבית אחד יאכל לא  "והנה הציווי:  

יורכב  הבית  כי  רק  דורשים  הקודמים  הציוויים  בעוד  ראשונה.  ממדרגה  וקדושה  חשיבות 

מבנים, השותפים לרוח הכלל ולייעוד הכלל, הרי פסוקים אלה מנשאים כל בית ובית לדרגה 

עי' זבחים   -", שם "יוצא" כשר  ולחשיבות של מקדש. במקדש האומה מצינו )בניגוד ל"במה

פב ע"ב; קכ ע"א(, כי הוא נחשב במישור הרעיוני כגוף חי סגור בתוך עצמו: כל קודש שבגבול 

המקדש קשור ומחובר לקדושתו; כל עוד הוא מצוי בתחום שלטונו, עתיד הוא להשיג את 

ר בשדה טרפה יתנוון וימות, כאותה טריפת חיה שסועה )"ובש  -ייעודו; ולכשיופקע משלטונו  

זבחים פב ע"ב(. וכך גם    -"כיון שיצא בשר חוץ למחיצתו נאסר"    -  [כב, ל]שמות  לא תאכלו"  

דינו של הבית היהודי, המיוצג על ידי החבורה המאוחדת בפסח: אף הוא מהווה חוג קדוש  

וסגור, שאין להפקיע ממנו לא בן מבניו, ולא חלק מקרבן. אמנם, "הפסח נאכל בשתי חבורות" 

סחים פו ע"א(. אולם כל חבורה יוצרת חוג נפרד וסגור )לדעת הרמב"ם צריכה כל חבורה )פ

הל' קרבן פסח פ"ט, ה"ג(,   -ידי קיר ממשי    -לעשות לה היקף, כלומר, לגדור את שטחה על  

בבית    -וכל אחד רשאי לאכול מפסחו רק במחיצה האחת: "אין האוכל אוכל בשני מקומות  

הבית מן    -תוציא מן    -לא יוצא מבשר הקרבן אל מחוץ לחוג, "לא  אחד יאכל" )שם(; כמו כן  

הבשר חוצה"; וכל שהוצא אל מחוץ לחוג נפסל, כדין "יוצא" אל מחוץ למחיצתו התחומה   -

 של המקדש. 

בן   והצמדת  לבתים,  ברורה  הפרדה  על  מושתת  ישראל  עם  של  הרוחני  שבניינו   -וכשם 

 תי, כן הדבר בבניין החומרי של העם: יסוד  המשפחה למקום הפסח המייצג את חוגו המשפח



 

 

 

 

ראשון הוא, כפי שאנו רואים שוב ושוב: מנין ישראל "למשפחתם לבית אבתם" )במדבר א, ב 

ועי' פי' שם(. גאוות ישראל ומקור נצחיותו הם חיי משפחה, מוסדרים מתוך צניעות וטהרה. 

במדבר כה,   -רי המגפה"  "יוחסין שלהם" )עי' מדרש אספה בילקוט שמעוני לפסוק "ויהי אח

כדי לשמור על פנינה זו ניתנה אות הברית לאברהם אבינו, והיא תנאי מעכב בהקרבת   -יט(  

 . הפסח

 


