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 1 זמן האיסור -( 2סוגיה יט: איסור מלאכה בערב פסח )

 זמן האיסור -( 2סח )סוגיה יט: איסור מלאכה בערב פ

* 

 רקע

 משנתנו מגדירה מהו הזמן האסור במלאכה בערב פסח.

 מקורות

 גמ' נה. "מתני' וחכמים אומרים ביהודה... תרי מקצת היום ככולו לא אמרינן" א.

 יג-תוספתא פ"ג הל' יב ב.
 עשר אסור בעשיית מלאכה... דעבדו רבנן לדאורייתא" הגמ' ב: "מיתיבי מאימתי ארבע 
 ; ב: ד"ה אסור בעשיית מלאכהולבסוף תנא איסוראש"י נה. ד"ה ר ג.

 תוס' נה. ד"ה אמר; ב: ד"ה מאימתי 
 "... עדיף מדברי חכמים" רא"ש סי' ח ד.
 שו"ע סי' תסח סע' ג, ומשנה ברורה ה.

 הסבר הסוגיה

 ]משנה נה.[ ובית הלל מתירין עד הנץ החמה. ,בית שמאי אוסרים -הלילה 
 

בפרק אומרת שאיסור  ]נ.[בזמן איסור מלאכה. המשנה הראשונה  שתי משניות עוסקות
מלאכה בערב פסח הוא מחצות בלבד ויש מקומות הנוהגים שלא לעשות מלאכה אף לפני 

מביאה מחלוקת בית הלל ובית שמאי אם איסור מלאכה  ]נה.[חצות, והמשנה השנייה 
 מהלילה או מהנץ החמה. 

ליבא דרבי מאיר הסובר שאיסור מלאכה מאחר שהמשנה הראשונה א ]נה.[מבארת הגמ' 
חצות והדין לפני חצות תלוי במנהגי המקומות, והמשנה השנייה אליבא דרבי יהודה הסובר 

 שיש לדעת אנשי הגליל איסור לעשות מלאכה מתחילת היום.

 ,האוסרת מלאכה מתחילת היום ,שהמשנה השנייהלומדים נחלקו הראשונים מניין 
מפרש: "דקתני בית שמאי אוסרין  ]ד"ה ולבסוף תנא איסורא[מנהג. רש"י עוסקת באיסור ולא ב
כיוון שבית שמאי סתמו שאסור לעשות מלאכה מתחילת הלילה ולא  -דמשמע בכל מקום" 

]ב: ד"ה מאימתי, נה. ד"ה נחלקו בין מקומות שונים, משמע שאסור לכולם מעיקר הדין. תוס' 

ן מדובר על מנהג אלא על איסור גמור, וכן שאי המפרשים שהלשון "אסור" מוכיח אמר[
המחלוקת לגבי תחילת הזמן מוכיחה שמדובר באיסור ולא במנהג, שגדרי המנהג תלויים 

 במה שנוהגים במציאות ואין מקום למחלוקת בדבר זה.

 .]ב:[המובאת בתחילת המסכת  יג[-]פ"ג הל' יבמחלוקת זו גורמת למחלוקת בהסבר התוספתא 
ר בן יעקב ורבי יהודה ממתי נאסר לעשות מלאכה בערב פסח, רבי אליעזר נחלקו רבי אליעז

או לעלות  )מלשון "אור לארבעה עשר"(]הגמ' דנה אם כוונתו לתחילת הלילה בן יעקב אומר משעת האור 

שהם  ]ב: ד"ה אסור בעשיית מלאכה[נץ החמה. מסביר רש"י ה, ורבי יהודה אומר משעת השחר[



 2 נה.מנהגים; פסחים  הלכות

 ]ב: ד"ה מאימתי[א לעשות מלאכה אפילו לפני חצות, ואילו תוס' נחלקו במקום שנוהגים של
 מפרשים שהם סוברים שיש איסור גמור לעשות מלאכה אף לפני חצות. 

לדעת תוס' אין מחלוקת בגדרי המנהג כיוון שגדרי המנהג תלויים במציאות הקיימת, 
רש"י, נובע מכך ואילו רש"י סובר שיש מחלוקת אף בגדרי המנהג. תוקפו של המנהג, לדעת 

 . [)יח. ד"ה מתני' רשב"ג(]מפורש בר"ן שיש לו משמעות הלכתית ובלעדיה הוא מנהג טעות 
 

מהלילה,  מתחילברורה. היום  ,שאסור לעשות מלאכה מתחילת הלילה ,שיטת בית שמאי
 ,מלאכה על היום כולו מתחילתו. גם שיטת רבי אליעזר בן יעקבהולכן יש להחיל את איסור 

ברורה, לילה יחידה  ,מעלה[ )ב:(]לפי אפשרות אחת שהגמ' מלאכה הוא מעלות השחר שאיסור 
ויום יחידה לעצמו וניתן להחיל איסור מלאכה מתחילת יחידת היום. אבל שיטת בית  ולעצמ

מפרשים שהנץ החמה  ]ב: ד"ה רבי[הסבר. תוס'  תדורש ,שאיסור מלאכה מהנץ חמה ,הלל
 תם, ולכן מלאכה נאסרה משעה זו. א השעה שפועלים נכנסים לעבודוה

ניתן להבין ששעת תחילת איסור מלאכה נובעת מיסוד הדין. אם איסור מלאכה נובע מכך 
מועד שמצוותו הקרבת קרבן פסח, ניתן להבין שהאיסור מהלילה  -שי"ד הוא חג הפסח 

ש שהיום במקדמפני ככל המועדים המתחילים בלילה, וניתן להבין שהאיסור מתחילת היום 
מתחיל בעלות השחר וגם מועד שמצוותו בקרבן מתחיל מעמוד השחר. אם האיסור נובע 

 מאיסור כללי של מביא קרבן לעסוק במלאכה, האיסור הוא משעת היציאה למלאכה. 

 סיכום

דין מלאכה לפני חצות יום י"ד הוא איסור גמור או אם נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה 
 ,ואולי גם רבי אליעזר בן יעקב ,בית שמאיוקו בית הלל שהוא תלוי במנהגי המקומות. נחל

בית שמאי אוסרים מתחילת הלילה, בית הלל אוסרים מהנץ  - ממתי אסור לעשות מלאכה
החמה, ורבי אליעזר בן יעקב אוסר משעת האור, הגמ' מסתפקת אם כוונתו לצאת הכוכבים 

 או לעלות השחר. 

תחילת זמן האיסור היא רק לרבי יהודה  נחלקו רש"י ותוס' אם מחלוקת התנאים לגבי
 או גם לשיטת רבי מאיר שמלאכה לפני חצות תלויה במנהג. ,שמלאכה אסורה לפני חצות

 הלכה

הדין לפני חצות תלוי ופוסק שאסור לעשות מלאכה מחצות היום  ]סי' תסח סע' ג[השו"ע 
לאכה. . הרמ"א פוסק שמקומותינו הם מקומות שנהגו שלא לעשות מ1במנהג המקום

פוסק שלא כל המקומות שווים והכל תלוי במנהג המקום. הוא  ]סקי"ב[המשנה ברורה 
 פוסק שהמנהג הוא מהנץ החמה בלבד. ]סקי"א[

                                                           
 ]סי' ח ועיין בקרבן נתנאל אות צ[מדוע אנו פוסקים כרבי מאיר? הרא"ש  -פסק זה מקובל על הראשונים, אך קשה   1

ר מדוע אנו פוסקים כרבי מאיר. הר"ח מביא גרסה הפוכה, שלדעת רבי יהודה מתמודד עם שאלה זו ומבא
]מדברי רבי מאיר בברייתא איסור מלאכה לפני חצות הוא מנהג ודעת רבי מאיר שאיסור מלאכה הוא מעיקר הדין 

 .מושמט[בעמ' ב: "ועושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות במקום שנהגו" מוכח כגרסתנו, אך בפירוש הר"ח משפט זה 


