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 1 טעמו והשוואתו לאיסור מלאכה בערבי שבתות וימים טובים -( 1סוגיה א: איסור מלאכה בערב פסח )

 
 טעמו -( 1) איסור מלאכה בערב פסחסוגיה א: 

 בערבי שבתות וימים טוביםוהשוואתו לאיסור מלאכה 

* * 

 רקע

הברייתא אוסרת עשיית מלאכה בערבי והמשנה אוסרת עשיית מלאכה בערב פסח, 
 .1האיסורים הללושבתות וימים טובים, הגמ' דנה ביחס בין שני 

 מקורות

 נ: "מקום שנהגו... אינן רואין סימן ברכה לעולם ואם עוסקין לשמה רואין"-נ.גמ'  א.
 גמ' נה. "מתני' וחכמים אומרים ביהודה... תרי מקצת היום ככולו לא אמרינן" 
 רש"י נ. ד"ה שלא לעשות ב.

 תוס' ד"ה מקום, העושה
 .. שמתוך שלא לשמה בא לשמה"יז. "מקום שנהגו לעשות מלאכה.-רי"ף טז: 
 המנהג" בעל המאור, "מקום שנהגו... ימים טובים במקום שנהגו לעשות עושין לפי 
 ר"ן ד"ה מקום, גמ', העושה 
 יח-רמב"ם הל' שביתת יום טוב פ"ח הל' יז 
 ר"ח נה. "ויש שמחליפים דברי ר' יהודה... ור' מאיר פליג ואמר אסורא" ג.

 משנה דריש פרקין עדיף מדברי חכמים" ]קרבן נתנאל אות צ[רא"ש סי' ח, "... דסתם  
 ב, וביאור הלכה ד"ה מחצות-שו"ע סי' תסח ריש סע' א, משנה ברורה ס"ק א ד.

 הסוגיה הסבר

העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן 
 ]ברייתא נ:[ ברכה לעולם.

 

קובעת את כללי המנהגים ואומרת: "מקום שנהגו לעשות  ]נ.[המשנה הראשונה בפרק 
קום שנהגו שלא לעשות אין עושין". מוכח ממלאכה בערבי פסחים עד חצות עושין, 

אוסרת הברייתא ממשנה זו שאחר חצות אסור מעיקר הדין לעשות מלאכה. הגמ' מביאה 
ירה הגמ' שיש . מסב2עשיית מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה

 שני הבדלים בין האיסור בערב פסח לבין האיסור בערבי שבתות וימים טובים: 

                                                           
איסור מלאכה בערב פסח נידון בארבע משניות נוספות בסוף הפרק. מומלץ ללמוד לאחר סוגיה זו את   1

 .[08-80 ]עמ'כב -סוגיות יט
הגמ' מקשה מדוע משנתנו עסקה בערב פסח בלבד והרי יש איסור מלאכה גם בערבי שבתות ובערבי ימים   2

טובים. שאלת הגמ' אינה מובנת שהרי זמני האיסור שונים וברור שלא ניתן לכלול אותם ביחד. הראשונים 
 . ]ד"ה ה"ג בספרי דוקאני[ווה ומהר"ם חלא ]טז: ד"ה גמ'[, ר"ן ]ד"ה מאי איריא[מתמודדים עם שאלה זו, עיין רש"י 



 2 נ:-מנהגים; פסחים נ. הלכות

 א. בערב פסח אסור מחצות, ובערבי שבתות וימים טובים אסור רק משעת המנחה. 

  .טובים וימים שבתות בערבי מלאכה עושה מנדים ואין, פסח בערב מלאכה עושה מנדים. ב

הללו נובעים מהבדל מהותי בין שני האיסורים. ערבי שני ההבדלים ניתן להסביר ש
ראוי  - שבתות וימים טובים אינם אסורים במלאכה מצד עצמם אלא מפני כבוד שבת

להקדיש זמן זה להכנה לשבת. ערב פסח אסור במלאכה מצד עצמו ולא רק מפני פגיעה 
 .3בכבוד המועד

איסור, אבל בערבי שבתות לפיכך, בערב פסח שיש איסור מלאכה מנדים את העובר על ה
אינו רואה סימן ברכה  אך מנדיםשאין המלאכה אסורה מצד עצמה, אין  ,וימים טובים

שהאיסור הוא מפני כבוד שבת,  ,ממלאכה שאינה ראויה. בערבי שבתות וימים טובים
 ,בערב פסח ;בו בכבוד שבתחייבים נאסרה מלאכה רק מזמן המנחה ולמעלה, שזה הזמן ש

 .]כפי שיתבאר לקמן[עצמו, האיסור מחצות שהאיסור מצד 

שיש איסור גמור  ,מביא הבדל שלישי בין שני האיסורים. בערב פסח ]טז: ד"ה גמ'[הר"ן 
שאין איסור  ,בעשיית מלאכה, יש תוקף למנהג לאסור מלאכה אף לפני חצות. בערב שבת

בט בנקודה זו אבל ]הר"ן מתלגמור בעשיית מלאכה, אין תוקף למנהג האוסר מלאכה לפני חצות 

 .זו הכרעתו[
 

 בשם הירושלמי ]ד"ה מקום[תוס'  נחלקו הראשונים במהות איסור מלאכה בערב פסח:
סור בעשיית מלאכה, ולכן אקרבן מפרשים שהמקריב  ]הל' שביתת יום טוב פ"ח הי"ז[רמב"ם ו

 לעשות[]ד"ה שלא רש"י  בזמן הראוי להקרבת קרבן פסח אסור לכל ישראל לעשות מלאכה.
"כדי שלא יהא טרוד במלאכה וישכח ביעור חמצו ושחיטת הפסח ותקון מצה : מפרש

 .4כדי שיוכל לקיים את המצוות המוטלות עליו נאסרהמלאכה  -לצורך הלילה" 

 בין שני ההסברים הללו למהות האיסור, יכולות להיות כמה נפקא מינות:

מצוות היום, האיסור אינו יכול את כדי שלא ישכח  נאסרה מלאכהא. מקור האיסור. אם 
הקרבת הקרבן, ניתן להבין שהאיסור הוא  נאסרה מלאכה בגלללהיות איסור תורה, אבל אם 

 מהירושלמי.  ]ד"ה מקום[התוס'  יםאיסור תורה, וכך מדייק

מלאכה בערב פסח כדי שלא ישכח את מצוות היום, האיסור  נאסרהב. זמן האיסור. אם 
הקרבת הקרבן, ניתן להבין  בגללמלאכה  נאסרההזמנים, אם נוהג בכל התקופות ובכל 

 שהאיסור נוהג רק בזמן שבית המקדש קיים. 

נחלקו בשאלה זו. בעל המאור  ,מפני הקרבת הקרבןהוא הראשונים הסוברים שהאיסור 
סובר שהאיסור נוהג רק בזמן בית המקדש, רוב הראשונים חולקים עליו ולדעתם  ]טז:[

לעולם בכל מקום שאפילו נמי בטל דבר לא בטלה גזירה עד שיעמוד  "משנאסר הדבר נאסר

                                                           
 .]ועיין בהערה הבאה[המובאת לקמן  ]ד"ה שלא לעשות[הסבר זה אינו לשיטת רש"י   3
ודבריו מתייחסים למנהג לאסור עשיית מלאכה  שרש"י מודה לירושלמימפרש  ]סי' תסח אות א[החק יעקב   4

]וכך על איסור מלאכה לאחר חצות  , אך מסתבר יותר שהמנהג לאסור מלאכה לפני חצות מבוססלפני חצות

 .מפרש הר"ן )טז: ד"ה מקום( את שיטת רש"י[



 3 טעמו והשוואתו לאיסור מלאכה בערבי שבתות וימים טובים -( 1סוגיה א: איסור מלאכה בערב פסח )

]רמב"ן במלחמות שם. דבריו מתקבלים בית דין ויתיר שכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו" 

 . רק אם האיסור מדרבנן[

ניתן להסביר, כרוב הראשונים, שמלאכה נאסרה בערב פסח בגלל קרבן הפסח, ולהעלות 
מלאכה בערב פסח אפילו בזמן הזה. הירושלמי מבאר שמלאכה נאסרה  סברא נוספת לאסור

". אולי ניתן אינו בדין שתהא עסוק במלאכתך וקרבנך קרבבערב פסח מפאת הקרבן, ש"
ת המועד היא הקרבת ועד, ומצולהוסיף שבקרבן פסח יש דין מיוחד. יום י"ד בניסן הוא מ

שני חגים: חג הפסח וחג המצות. את חג  קרבן פסח. על פי הבנה זו אנו חוגגים בחודש ניסן
הפסח חוגגים בי"ד, ועיקרו של חג זה הוא שביום זה כרת עם ישראל ברית עם בורא עולם 

 ה'ונכנס לעבודתו. את חג המצות חוגגים מט"ו בניסן, ועיקרו של חג זה הוא הגאולה שגאל 
. כיום אין אפשרות להקריב את קרבן הפסח, אך אי קיום מצוות 5את עם ישראל ממצרים

 החג אינו מבטל את המועד, ומפאת מועד זה אסור לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות. 

ניתן להוסיף שלהבנה זו, שאי קיום מצות הקרבת קרבן פסח אינו מבטל את שאר מצוות 
סובר שהמקור לכך שמצות תשביתו  ]לעיל ה.[יום י"ד, יש השלכה אף לדין דאורייתא. רבא 

לא תשחט הפסח ועדיין חמץ  -היא בי"ד בניסן, הוא מ"'לא תשחט על חמץ דם זבחי' 
קיים". המצוה לבער את החמץ בי"ד היא בגלל קרבן הפסח, אך מצוה זו קיימת אף בזמן 
שאין מקריבים את הפסח. חג הפסח של י"ד קיים ומצוותיו קיימות אף בזמן שלא ניתן 

 ים את המצוה להקריב קרבן פסח. לקי

 סיכום

ראוי לעשות מלאכה מפני כבוד המועד, ואם עשה אינו  איןבערבי שבתות וימים טובים 
נחלקו ו ,רואה סימן ברכה ממלאכה שאינה ראויה. בערב פסח יש איסור לעשות מלאכה

ן, תוס' הראשונים במקור האיסור, במהותו ובגדריו. רוב הראשונים סוברים שהאיסור מדרבנ
 שנאסרה מלאכה בגללבדעת הירושלמי שהאיסור מהתורה. רוב הראשונים מבינים  ניםמבי

מצוות החג. רוב הראשונים מבינים שהאיסור  מחמת שנאסרההקרבת הקרבנות, ורש"י מבין 
 נוהג גם בזמן הזה, ובעל המאור סובר שהאיסור נוהג רק בזמן בית המקדש.

 הלכה

ק שמנדים את העושה מלאכה בערב פסח מחצות ולמעלה. פוס ]סי' תסח סע' א[השו"ע 
מביא שלדעת רש"י, שנאסרה מלאכה  [)אות א(]ד"ה מחצות. מקורו בדברי החק יעקב הביאור הלכה 

כדי שיכין צרכי החג, כשחל ערב פסח בשבת אסור לעשות מלאכה בערב שבת. למעשה 
 .6טעם הירושלמי הוא פוסק שאפשר שאין להחמיר מפני שרוב הפוסקים מאמצים את

                                                           
עוסקת בקיום המועדות בבית המקדש, ושם אין התייחסות לחג  ]פרק טז[פרשת המועדות בספר דברים   5

 המצות אלא לחג הפסח בלבד, ומשמע שם שאת חג הפסח חוגגים שבעה ימים. 
מפרש שרש"י אינו חולק על הירושלמי, והסברו בא רק לבאר את המנהג  ([3ע' ]אות א )עיין לעיל ה החק יעקב  6

מותר לעשות  -שלא לעשות מלאכה לפני חצות. לפי הסברו, במקום שנוהגים לעשות מלאכה לפני חצות 
אסור בערב שבת לעשות  -מלאכה בערב שבת אף לאחר חצות, ובמקום שאין נוהגים לעשות מלאכה 

 ות.מלאכה אפילו לפני חצ


