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 1 וגיה טז: איסור אכילת צלי בלילי פסחיםס

 בלילי פסחים סוגיה טז: איסור אכילת צלי

* 

 רקע

 הסוגיה עוסקת בדברים שנאסרו מחשש שיראה כמקדיש בהמתו ואוכל קדשים בחוץ.

 מקורות

 נג: "מתני' מקום שנהגו למכור בהמה דקה... בצל החכמה בצל הכסף"-גמ' נג. א.

 ביצה כב: משנה ב.
 תוס' ד"ה מפני ג.

 רא"ש סי' ו 
 רבינו דוד ד"ה נראה כמקדיש 
 ומצה פ"ח הי"ארמב"ם הל' חמץ  ד.
 שו"ע סי' תסט, ומשנה ברורה ה.

 סי' תעו, ומשנה ברורה  
 

ש י ד ק מ כ ה  א ר נ ה  " ד ד  ו ד ו  נ י ב  ר

. אף על פי שהבשר אינו ראוי לפסח שאינה אלא בחוץ קדשים כאוכל ונראה בהמתו כמקדיש נראה
שהוא אומר בשר זה לפסח הוא נראה כמקדישה לצורך פסח, שתמכר כחתיכה אחת, אף על פי כן 

א פסח בדמיה, והוא נראה כאוכל קדשים בחוץ. והצריכנו לפרש כן מה שאמרו אבל חיטי לא ייבו
בבשר זה אלא בבהמה שלמה שהיא ראויה למה  וטרי לפסחא, ואם לא אסרנדעבדי אינשי דמ

הוצרכו לומר טעם אחר בחטים דעבדי אנשי דמנטרי לפיסחא. מעתה האומר כלי זה לפסח כל שכן 
איצטריכא ליה, דסלקא דעתך אמינא כיון דעבדי אינשי דמנטרי בישרא לפיסחא שהוא אסור, ובשר 

כי ילי האי כי הומשום כבוד החג לישתרי, קא משמע לן דלא עבדי דמנטרי בישרא לפיסחא כ
 דמנטרי חטא לפסחא.

 הסוגיה הסבר

אין  -מקום שנהגו שלא לאכול  ,אוכלין - פסחים מקום שנהגו לאכול צלי בלילי
 ]משנה נג.[ אוכלין. 

 
שני דברים אסרו חכמים בליל הפסח מחשש שיראה כאוכל קדשים בחוץ: א. אכילת גדי 

 מקולס. ב. אמירת: "בשר זה לפסח".

, חכמים סוברים שאסור לאכול גדי ]ביצה כב:[באיסור אכילת גדי מקולס נחלקו התנאים 
רבן ואוכל קדשים נראה שהקדישו לק הרימקולס, כיוון שאכילתו מזכירה אכילת קרבן פסח 

בחוץ. רבן גמליאל לא חשש לדבר זה והתיר לאכול גדי מקולס. תודוס איש רומי סבר כרבן 
גמליאל והנהיג לאוכלו זכר לקרבן הפסח. משנתנו מביאה שיש מקומות הנוהגים להרחיב 

 את איסור אכילת גדי מקולס, ואינם אוכלים בשר צלי בליל פסח כלל. 



 2 ג:נ-מנהגים; פסחים נג. הלכות

צריך  זהח" אינו מוזכר במשנה, והוא חידושו של רב. חידוש איסור אמירת "בשר זה לפס
הסבר, ניתן להקדיש בהמה לקרבן מחיים בלבד, אמירת "בשר זה לפסח" מתבצעת בבהמה 

 שחוטה, ומה שייך לומר שבאמירה זו נראה כמקדיש בהמתו ואוכל קדשים בחוץ?

את הבשר כדמים  מקדישכמבאר שנראה  ]ד"ה אבל חיטי, ומקומות נוספים בסוגיה[רש"י 
צריך היה מקשים על רש"י, שלפי שיטתו רב  ]ד"ה מפני[לקניית בהמה לקרבן פסח. תוס' 

לומר: אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא מפני שנראה כמועל בקדשים, שהרי לבשר 
שהוקדש אין קדושת הגוף ואינו ראוי להקרב על גבי מזבח, ויש לו רק קדושת דמים לקנות 

שמא כשאומר "בשר זה לפסח" נראה כאילו הוא תוס' שהחשש  יםלפיכך מבארבו קרבן. 
 כבר הקדיש את הבהמה לפני שחיטתה וכעת הוא אוכל קדשים בחוץ. 

מביא נפקא מינה בין שיטת רש"י לבין שיטת תוס'. לשיטת תוס' איסור  ]סי' ו[הרא"ש 
ח, לפי שיטת רש"י לפס יםהראוי ,אמירת "בשר זה לפסח" מתייחס רק לבשר גדי או טלה

 לקרבן פסח. הראוי המתייחס לכל בשר, אפילו לבשר בהמה שאינ האיסור

מסביר את דינו של רב כרש"י, ומרחיב את האיסור אפילו על  ]ד"ה נראה כמקדיש[רבינו דוד 
"אלו לפסח". רבינו דוד מבסס את דינו על הגמ' האומרת:  כלים, שאפילו עליהם אסור לומר

ינטר לפסחא קאמר", משמע שבשאר הדברים, שאין בהם שמירה לשם דמ ,"אבל חיטי לא
 פסח, אסור לומר בהם "אלו לפסח".

מסביר שבזמננו שמקפידים על כל דבר לשומרו שמירה מיוחדת  ]סוד"ה אסור[המאירי 
]חוץ אפילו לבשר  ,דמינטר לפסחא קאמר" מתייחס לכל דבר ,לפסח, הדין "אבל חיטי לא

 סור לומר "זה לפסח"., ואין אימגדי מקולס[

 סיכום

נראה כאוכל קדשים בחוץ. יש וקרבן פסח  שדומה לצלייתאסור לאכול גדי מקולס מפני 
 קרבן פסח. מזכיר אתמקומות שהכלילו באיסור כל בשר צלוי, שאף הוא 

אמירת "בשר זה לפסח" אסורה לדעת רש"י, כיוון שנראה כמקדישו לדמים לקניית בשר 
רק גדי לכן ו ,כיוון שנראה כאילו הקדישו מחיים אסורור. לדעת תוס' ולכן כל בשר אס ,פסח

 .יםאו טלה אסור

 הלכה

פוסק כרש"י שאסור לומר על שום בהמה או חיה "בשר זה לפסח".  ]סי' תסט[השו"ע 
שטוב ליזהר  וכותבעופות ודגים, במביא שיש פוסקים המחמירים אף  ]סק"ב[המשנה ברורה 

 גם בהם.

מותר.  -פוסק שאסור לאכול שה צלוי כולו כאחד, ואם נחתך ממנו איבר  ]סי' תעו[השו"ע 
שאינם  אף במקומות שנהגו שלא לאכול צלי, אסור לאכול אפילו צלי של בשר עגל ועוף

שבארצות אשכנז נהגו שלא לאכול צלי,  כותב ]סק"א[ראויים לקרבן פסח. המשנה ברורה 
 ואפילו צלי קדירה אסור.

 


