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 סמוך למנחה איסור אכילה בערב פסח: אסוגיה 

* * 

 רקע

למדנו במשנה בתחילת הפרק שיש איסור אכילה בערב פסח סמוך למנחה. הגמ' מבארת 
 את יסוד האיסור ואת גדריו. 

 מקורות

 צט: משנה גמ'  א.
 קח. "סמוך למנחה... לאורתא לא הוה מהני ליה מיכלא"-קז.גמ'  
 רש"י קז: ד"ה אבל ב.

 רשב"ם קז: ד"ה תרגימא  
 דילמא, מיני, אלאקח. ד"ה -תוס' צט: ד"ה סמוך, קז: 
 רי"ף כג. באלפס, "סמוך למנחה לא יאכל אדם... דתתהני ליה מצה לאורתא" 
 ר"ן ד"ה ואיבעיא 
 רא"ש סי' א, יט 
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ו הי"ב 

 סי' תע סע' ג, ומשנה ברורה שו"ע .ג
 ומשנה ברורה  סע' א, ג, סי' תעא  

 הסבר הסוגיה

 ]משנה צט:[  .ם עד שתחשךערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אד
 

המשנה אומרת שאסור לאכול בערב פסח סמוך למנחה, והגמ' דנה אם האיסור הוא 
סמוך למנחה גדולה מחשש שימשך אחר סעודתו וימנע מעשיית קרבן הפסח, או שהאיסור 

יאכל מצה אכילה גסה. הגמ' מביאה ראיה שהאיסור הוא סמוך שסמוך למנחה קטנה מחשש 
ברייתא האומרת: "אפילו אגריפס המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות למנחה קטנה מה

על סור יאבאותו היום לא יאכל עד שתחשך". אם האיסור מתחיל בשעה עשירית יש חידוש 
אגריפס להתחיל בשעה תשיעית סעודה שידוע שתמשך לשעה עשירית, אך אם האיסור 

 ל בשעה תשיעית. אגריפס לאכובאיסור על מתחיל בשעה שביעית, אין חידוש 

שהאיסור מתחיל בשעה העשירית אין חידוש בדינו של לאפשרות אף ששואלת הגמ' 
אגריפס, שהרי פשיטא שאסור להתחיל סעודה שידוע שתמשך לשעה העשירית. עונה הגמ' 

א שהוא היה רגיל בכל יום לאכול סעודה ראשונה בשעה ושהחידוש בדינו של אגריפס ה
בלילה, וכיוון שזהו הרגלו אין חשש שיאכל מצה אכילה גסה, ואף תשיעית וסעודה שנייה 

 על פי כן אסור לו לאכול משעה עשירית.



 קח.-קז.הלכות ליל הסדר; פסחים  2

הגמ' הוכיחה מהברייתא של אגריפס, שאיסור אכילה בערב פסח הוא מחשש שיאכל 
 .1מצה אכילה גסה, וממילא מוכח שהאיסור הוא מתחילת שעה עשירית בלבד

לומדים שתי הלכות: א. האיסור לאכול משעה מהסבר הגמ' לברייתא של אגריפס 
עשירית הוא איסור גורף אף לאנשים היודעים שהאכילה לא תגרום להם לאכול מצה אכילה 

 . 2גסה. ב. אסור להתחיל בשעה תשיעית סעודה שידוע שתגמר בשעה העשירית
 

ד"ה  , קז:]צט: ד"ה לא יאכלרש"י החשש שיאכל מצה אכילה גסה. נחלקו הראשונים בהסבר 

"כדי שיאכל מצה של מצוה לתיאבון משום  מפרשים: ד"ה לא[צט: ]רשב"ם ו [ומשום מצה
"דילמא אתי למיכל אכילה גסה ואינה  מפרשים: ]קז: ד"ה דילמא[תוס'  הידור מצוה".

לאכול מצה לתאבון, לדעת  - לפי רש"י ורשב"ם האיסור הוא מפני הידור מצוה אכילה".
 .3אכילה גסה ולא יקיים מצות מצה כלל שמא יאכלהוא התוס' האיסור 

 
היה  ולומוסיפה שרב ששת ישב בתענית כל ערב פסח כיוון שהיה איסתניס  ]קח.[הגמ' 

אוכל ביום לא היה יכול לאכול מצה לתאבון בלילה. מוכח מכאן שנוסף לאיסור הפורמאלי 
כל לקיים על כל אדם לאכול משעה עשירית, יש חיוב אישי על כל אחד ואחד לוודא שיו

מותר  ]לשעה עשירית[: "אבל קודם לכן ]סי' יט[מצות מצה כהלכתה. דין זה מפורש ברא"ש 
 והכל לפי מה שהוא אדם".

 
מצמצמת את איסור האכילה ואומרת שמותר לאכול מיני תרגימא. נחלקו  ]קז:[הגמ' 

סובר שמותר לאכול פירות  ]ד"ה אבל[רש"י . הראשונים בהסבר המושג "מיני תרגימא"
]סי' יט, שו"ת כלל והרא"ש  ]ד"ה מיני[מתיר אפילו בשר, והתוס'  תרגימא[ד"ה ]בלבד, הרשב"ם 

שחמשת מיני דגן עשירים  אףמתירים אפילו תבשיל עם חמשת מיני דגן  יד, אות ה[
ות סובר כרש"י, שמותר לאכול פיר "ב[הי"ו פ ומצה חמץ]הל' בפחממות ומשביעים. הרמב"ם 

 וירקות בלבד, ומוסיף שגם אותם מותר לאכול מעט בלבד "ולא ימלא כרסו מהם".

 

                                                           
גרסא אחרת בגמ', ועל פיה מסקנת הסוגיה שונה. הר"ן גורס: "סמוך למנחה  ]בחי' ד"ה אי משום פסח[לר"ן   1

גדולה תנן אי משום פסח אי משום מצה או דילמא סמוך למנחה קטנה תנן ומשום מצה". לדעת הר"ן איסור 
אכילה סמוך למנחה קטנה הוא רק משום מצה, אך איסור אכילה סמוך למנחה גדולה יכול להיות גם משום 

א יאכלנה אכילה גסה, וגם משום קרבן פסח. לגרסה זו לא ניתן לפשוט את ספק הגמ' מהברייתא של -מצה 
אין  -של הברייתא הוא "תשע שעות לאגריפס כארבע שעות דידן" החידוש למסקנה של אגריפס, שהרי 

חשש שאגריפס יאכל מצה אכילה גסה, וחידוש זה תקף לכל המסבירים שאיסור האכילה הוא משום מצה. 
 עולה שאיסור אכילה הוא מסמוך למנחה קטנה. ]צט:[יש להעיר שמהגמ' בתחילת הפרק 

סעודתו עד  האם התחיל לאכול קודם ומשכסובר ש" ]סי' רפב[הרוקח  ]ד"ה סוף סוף[.כך מפורש ברשב"ם   2
", כנראה שלדעתו לומדים מאגריפס שמפסיקים בשעה עשירית כל הלילה פוסק בתחלת שעה עשירית

סעודה שהתחילו בה בתשיעית. סברת הרוקח היא שאיסור אכילה בערב פסח מיועד למנוע אכילת מצה 
 אכילה גסה, ודין זה תלוי בשעת סיום הסעודה בערב פסח ולא בשעת התחלתה. 

של מניעת הידור מצוה. יתכן שתוס' אינם  בהסבר רש"י ורשב"ם מתחדש שחכמים גזרו אף על חשש  3
 מאמצים הסבר זה מפני שהם חולקים על חידוש זה. 
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 סיכום

אסרו חכמים לאכול בערב פסח מתחילת שעה עשירית כדי שיאכל בלילה מצה לתאבון. 
]אף למי שהאכילה  אסור לכולם -יש שני גדרים: גדר אובייקטיבי  בערב פסחבאיסור לאכול 

כל אחד  -לאכול משעה עשירית, גדר סובייקיטיבי  כול מצה לתאבון[לאבעדו בערב פסח לא תמנע 
, ולכן אסטניס שאינו יכול לאכול כל לאכול מצת מצוה כהלכתהוואחד חייב לוודא שי

 .בלילה כשטעם ביום, אסור באכילה במשך כל היום

על פת או גם על אכילה בערב פסח משעה עשירית הוא רק  אם איסורנחלקו הראשונים 
בשר ודגים. הרמב"ם פוסק שמותר לאכול על , ואולי אף העשוי מחמשת מיני דגן תבשיל
 . אפילו מהם ואדם למלא כרסלאך אסור  וירקות פירות

 הלכה

פוסק כדעת הרמב"ם שמותר לאחר שעה עשירית לאכול רק פירות  ]סי' תעא סע' א[השו"ע 
סק שבשר, דגים וביצים פו ]סק"ב[. המשנה ברורה 4וירקות, וגם מהם אסור לו למלא כרסו

 בכלל ההיתר, ורק תבשיל מחמשת מיני דגן אסור.

 ]=איש מפונק שאם אוכל ביום אינו תאב לאכול בלילה[פוסק שאסטניס  ]סי' תע סע' ג[השו"ע 
 מתענה בערב פסח כדי שיאכל מצה לתאבון. 

א פוסק שאם התחיל סעודתו לפני שעה עשירית אינו פוסק אל ]סי' תעא סע' ג[השו"ע 
]אשל אברהם . הפרי מגדים 5ממשיך עד בין השמשות, פורס מפה ומקדש אחר צאת הכוכבים

משמע שאף אם התחיל באיסור  ]אות טו[פוסק שאם התחיל באיסור פוסק, ומהגר"א  אות א[
 .6אינו חייב להפסיק אלא סועד עד בין השמשות ופורס מפה

 

                                                           
פוסק שאסור לאכול בערב סוכות מחצות ואילך כדי שיאכל כזית פת בסוכה בתאבון.  ]סי' תרלט סע' ג[הרמ"א   4

בערב פסח הוא אינו , אך מדוע [1]עיין הע' מקשה שפסק זה תואם את שיטת הר"ן ]שם סקי"ב[ המגן אברהם 
מתרץ שהרמ"א פוסק שאסור לאכול מצה עשירה בערב  ]סי' תעא אות א[פוסק שאסור כבר מחצות. החק יעקב 

]לא פסח, ומותר לאכול מיני תרגימא, וממילא אין בערב פסח נפקא מינה לכך שאסור כבר משעה ששית 

דגן, היה צריך להשיג על השו"ע שפוסק שמיני תרגימא הם  הבנתי תירוצו. אם לדעת הרמ"א מיני תרגימא הם תבשיל מחמשת מיני

 .פירות, ואם לדעת הרמ"א מיני תרגימא הם פירות, אסור לאכול תבשיל מחמשת מיני דגן )כגון קניידלך( כבר מחצות[
 שהרי קידוש הוא אחת מארבע כוסות, ואת כל מצוות הלילה ניתן לקיים רק לאחר צאת הכוכבים.  5
ואינו מציין  ]בשער הציון אות כב[ואת דינו של הגר"א  ]בסק"ב[פוסק את דינו של הפרי מגדים המשנה ברורה   6

שהם חולקים זה על זה. אכן אין הכרח לומר שהם חולקים זה על זה, הפרי מגדים עוסק באדם שהתחיל 
ר"א סעודתו בשעה עשירית ונזכר זמן רב לפני השקיעה, שחייב להפסיק כדי שיאכל מצה בתאבון, והג

עוסק באדם שהתחיל סעודתו בשעה עשירית ונזכר לאחר השקיעה או סמוך לה, שאינו חייב להפסיק 
סעודתו בברכת המזון, אלא פורס מפה ומקדש. אולם מלשון הגר"א "אמר קודם שעה עשירית דאפילו 

ת התחיל בהיתר צריך להפסיק" משמע שהתקשה בלשון השו"ע, ולדעת הפרי מגדים לשון השו"ע מדויק
 ואין בה קושי. 


