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 רקע

נחלקו התנאים אם זמן קרבן פסח עד חצות או עד עלות השחר. למחלוקת זו נפקא מינה 
 לגבי מצוות ליל הפסח.

 מקורות

 א. "הפסח אחר חצות מטמא את הידים וכו'... ומאן דאמר כביצה כטומאתו"קכ-קכ: גמ' א.
 ]ברכות ט. "הקטר חלבים וכו'... שהתחילה להם גאולה מבערב"[ 
 תוס' ד"ה אמר ב.

 תוס' מגילה כא. ד"ה לאתויי 
 ר"ן כז: באלפס ד"ה גרסינן 
 רא"ש סי' לח 
 רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ח הט"ו 
 ז-ומשנה ברורה ס"ק ו ,שו"ע סי' תעז סע' א ג.

 הסוגיה הסבר

רבי אלעזר בן עזריה אומר... עד חצות, אמר  ,'ואכלו את הבשר בלילה הזה' ,דתניא
 ]ברייתא קכ:[ .עד שעת חפזון ,והלא נאמר 'חפזון' :לו רבי עקיבא

 

 בן עזריה זמן אכילת קרבן פסח. רבי אלעזרמהו נחלקו רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא 
נאכל עד חצות, עד שעת מכת בכורות. רבי עקיבא סובר שפסח נאכל עד עלות סובר שפסח 

 ממצרים. בני ישראל השחר, שעת יציאת

 כרבי עקיבאפוסק  ]הל' קרבן פסח פ"ח הט"ו[נחלקו הראשונים בפסק ההלכה. הרמב"ם 
שקרבן פסח נאכל כל הלילה. כך משמע גם מהרי"ף המשמיט את הסיפא של משנתנו ואת 

 ]כא. ד"ה לאתויי["אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לראב"ע". התוס' במסכת מגילה  דברי רבא:
 שישמסתפק בפסק ההלכה, ופוסק  ]כז: ד"ה גרסינן[אלעזר בן עזריה. הר"ן  כרבי יםפוסק

פוסק שנכון להחמיר כרבי אלעזר בן  ]סי' לח[הרא"ש  לחשוש לשיטת רבי אלעזר בן עזריה.
יבא מודה שמדרבנן יש לאכול מצה לפני חצות כדי להרחיק עזריה מפני שיתכן שגם רבי עק

 את האדם מהעבירה.

. גם לשונו של 1הרי"ף והרמב"ם פוסקים כרבי עקיבא כיוון שהלכה כרבי עקיבא מחברו
"אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו", מוכיחה  רבא:

                                                           
פוסק שלכתחילה יש לאכול קרבן פסח לפני חצות כדי להרחיק  ]הל' קרבן פסח פ"ח הט"ו[יש לציין שהרמב"ם   1

האכילה לכתחילה לחצות אלא  אינו מגביל את זמן ]פ"ו ה"א[את האדם מהעבירה, ואילו לגבי מצה הרמב"ם 
 "מצותה כל הלילה".
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זריה לא היה רבא אומר את דינו אליבא דרבי את פסקיהם, שאם הלכה כרבי אלעזר בן ע
אלעזר בן עזריה אלא בסתמא. הפוסקים כרבי אלעזר בן עזריה נסמכים על סתם משנתנו ועל 

]ד"ה  רבי אלעזר בן עזריה. התוס'שהן אליבא ד ט.[ שם]ב. ועיין סתם משנה במסכת ברכות 

שנתנו יש סתם משנה שכנגד סתם מאינם מכריעים הכרעה ברורה מפני , רא"ש ור"ן אמר[
 שמדויק ממנה כרבי עקיבא. ]כ:[במסכת מגילה 

 
רבא פוסק שלדעת רבי אלעזר בן עזריה אין יוצאים ידי חובה באכילת מצה אחר חצות. 

מביא את שיטת התוספות שהחמירו אפילו בקריאת ההלל לקרותו קודם  ]כז: ד"ה גרסינן[הר"ן 
: "אבל בהלל של אחר אפיקומן אין להחמיר כל םיאומר ]כא. ד"ה לאתויי[חצות. תוס' במגילה 

 כך שהרי מדרבנן הוא".

דברי התוס' שאין להחמיר בהלל מפני שחיובו מדרבנן, ברורים מאוד לשיטת הר"ן 
שמסתפק אם הלכה כרבי עקיבא או כר' אלעזר בן עזריה, ולשיטת הרא"ש שיש להקפיד 

ה. לשתי השיטות הללו לקיים את המצוות עד חצות כדי להרחיק את האדם מהעביר
מחמירים במצוה דאורייתא ואין להחמיר במצוה דרבנן. אולם לשיטת התוס' במגילה, 
שהלכה כרבי אלעזר בן עזריה, מדוע לחלק בין מצוות מהתורה למצוות דרבנן? ניתן לפרש 
שהמצוות מהתורה הוקשו לקרבן פסח וזמנן כזמן קרבן הפסח, ואילו המצוות מדרבנן לא 

 בן פסח וזמנן כל הלילה. הוקשו לקר
 

נשאלת השאלה מה דין סיפור יציאת מצרים לדעת רבי אלעזר בן עזריה, האם זמנו דוקא 
שסיפור  ]בא פרשה יז[עד חצות? מצאנו היקש בין מצה לבין קרבן פסח, וכן מצאנו במכילתא 

בעבור : "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור ]שמות יג, ח[יציאת מצרים הוקש למצה. על הפסוק 
לא אמרתי אלא בשעה שיש  ,זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים", דורשת המכילתא: "בעבור זה

מצה ומרור מונחים לפניך". אם כך, נראה שזמן מצות סיפור יציאת מצרים תלוי בזמן מצות 
ניתן לומר שמצות סיפור  ,הן נוהגות לרבי אלעזר בן עזריה רק עד חצות. מאידךשתימצה, ו

תחילת הזמן,  לעניין הוקשה למצות מצה, אלא התורה קשרה ביניהן רק יציאת מצרים לא
 ת הנוהגות בלילה שזמנן כל הלילה.וככל המצו הוא אבל דין מצות סיפור יציאת מצרים

 זמן סיפור יציאת מצרים כל הלילה: כולי עלמא מודים שניתן להביא שתי הוכחות ש

בין החכמים שהיו מסובים בבני א. בהגדה של פסח מובא שרבי אלעזר בן עזריה היה 
ברק וסיפרו ביציאת מצרים כל הלילה, משמע שמצות סיפור יציאת מצרים נוהגת כל הלילה 

 . [שרבי אלעזר בן עזריה נשאר מפני כבודו של רבי עקיבא]ניתן לדחות  לכולי עלמא

, והרא"ש פסח כל הלילה"ה"חייב אדם לעסוק בהלכות ש אומרת ]פ"י הי"א[ב. התוספתא 
]לפי ההסבר שהובא לעיל, שהרא"ש המחמיר כשיטת רבי אלעזר בן עזריה פוסקה להלכה  ]סי' לג[

 .פוסק כרבי עקיבא ומקפיד על אכילה לפני חצות כדי להרחיק את האדם מהעבירה, אין ראיה כלל[

מפורשת האומרת: "ר' אליעזר  ]בא סוף פרשה יח[כנגד שתי הוכחות אלו יש מכילתא 
אומר שאם היתה חבורה של חכמים או של תלמידים שצריכים לעסוק מנין אתה  :אומר

 בהלכות פסח עד חצות, לכך נאמר מה העדות".
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ניתן להבין שהתוספתא והמכילתא נחלקו במחלוקת רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, 
 וניתן להבין שהתוספתא והמכילתא נחלקו אם זמן סיפור יציאת מצרים כזמן קרבן פסח.

אינו מתייחס לראיות שמצות יציאת מצרים נוהגת כל הלילה,  ]מצוה כא, אות ב[וך המנחת חינ
 עד חצות בלבד. ,לדעת רבי אלעזר בן עזריה ,יציאת מצרים נוהגת סיפורופשוט לו שמצות 

 
לפי ההבנה שמצות סיפור יציאת מצרים נוהגת עד חצות, נראה שכל מצוות הלילה, בין 

לפי ההבנה שמצות סיפור יציאת בנן, נוהגות עד חצות. המצוות מהתורה בין המצוות מדר
מצרים נוהגת כל הלילה גם לרבי אלעזר בן עזריה, נשאלת השאלה מה דין שאר מצוות 

עד חצות או שדינן כסיפור יציאת מצרים שזמנו  ןהלילה, האם דינן כקרבן פסח ומצה שזמנ
יה בשאלה אם מצוות אלו , ותלושאלה זו מתייחסת לארבע כוסות, מרור והלל ?כל הלילה

הרמב"ם מביא את . קשורות למצות סיפור יציאת מצרים או קשורות למצוות פסח ומצה
, ]פ"ז הל' ז, יב[מצות ארבע כוסות ומצות מרור בפרק העוסק במצות סיפור יציאת מצרים 

. משמע שארבע כוסות ומרור הם חלק ממצות ]אלא בפרק ח[ואילו ההלל אינו מובא בפרק זה 
מבאר שצריך  ]סי' תעז סע' א אות ו[הגר"א ור יציאת מצרים וההלל אינו חלק ממצוה זו. סיפ

שלדעתו אמירת הלל אחר  שמעקריאת ההלל קודם חצות משום כוס רביעית. מאת להקדים 
חצות אינה תלויה במחלוקת רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, ושתיית ארבע כוסות תלויה 

סובר שדין מרור כדין קרבן פסח, שהרי  ' תעז אשל אברהם אות א[]סיהפרי מגדים  במחלוקתם.
 .2בזמן בית המקדש היה נאכל עם קרבן הפסח

 סיכום

נחלקו רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא אם ניתן לאכול קרבן פסח אחר חצות. מפורש 
נחלקו הראשונים בפסק ההלכה. רי"ף  בגמ' שדין מצה זהה לדין קרבן פסח בנקודה זו.

ר"ן הרא"ש ווהכרבי אלעזר בן עזריה, פוסקים ב"ם פוסקים כרבי עקיבא, תוס' במגילה ורמ
 מורים לחשוש לשיטת רבי אלעזר בן עזריה.

, אכילת מרור, קריאת הלל וארבע כוסות. סיפור יציאת מצריםנשאלת השאלה מהו זמן 
קראו ליש להחמיר ' סובר שר"ן בשם תוסהראשונים מתייחסים בפירוש לקריאת ההלל. 

בשאר  אין להחמיר לקרוא קודם חצות.ודרבנן סוברים שהלל  ס' במגילהלפני חצות. תו
המצוות אין מקורות מפורשים בראשונים. הגר"א סובר שיש לשתות ארבע כוסות לפני 

 חצות, והפרי מגדים סובר שיש לאכול מרור לפני חצות.

 הלכה

קודם חצות". מוסיף הרמ"א  אפיקומן[]את פוסק: "יהא זהיר לאוכלו  []סי' תעז סע' א השו"ע
אין מברכים על פוסק ש ]סק"ו["ויקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות". המשנה ברורה 

שרק לכתחילה יש  ]סק"ז[ן הלל פוסק המשנה ברורה ימצה ומרור לאחר חצות. לעניאכילת 
 ת.אחר חצולקרותו  ובדיעבד ניתןקודם חצות, עם הברכה שאחריו  לקרוא את ההלל

                                                           
 שלדעת הרמב"ם מצות מרור מהוה קיום במצות סיפור יציאת מצרים. [813]עמ' עיין לעיל   2


