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1333 מספר, ט"תשע, ראה פרשת   
 

 דיני הפסח על פי גישת התמורות

חזי כהן

 הסתירה בדיני הפסחא. 

בין פרשת הפסח בשמות י"ב לזו שבדברים ט"ז 
 סתירות רבות. קיימות 

רבן הפסח בא וק ,בשמות –רבן וקה ענייןב
 אפשרם נאמר שה(, ואילו בדברי:מן הצאן )יב

ב(. בשמות יש לצלות את :להקריב גם בקר )טז
ומודגש שאין לאוכלו מבושל: "ְוָאְכלּו ֶאת  ,הפסח

ה ַהֶזה  ר ַבַלְילָּ שָּ אְכלּו ִמֶמּנּו ... ְצִלי ֵאׁשַהבָּ  נָּאַאל תֹּ
ִים ל ַבמָּ ֵׁשל ְמֻבשָּ ט(, -ח:" )יבְצִלי ֵאׁשִכי ִאם  ּובָּ

 ּוִבַשְלתָּ ואילו בדברים יש לאוכלו מבושל: "
" )טז סיר מחייב ז(. ובהתאמה, הבישול ב:ְוָאַכְלתָּ

פירוק הקורבן והפשטת איבריו, בניגוד לחוק 
בשמות הקובע שיש לצלות את הקורבן כולו על 

יו ְוַעל  איבריו: "ִכי ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹּאׁשוֹּ ַעל עָּ ְכרָּ
" )יב " )מו(.:ִקְרבוֹּ  ט(; "ְוֶעֶצם ֹלא ִתְׁשְברּו בוֹּ

מקיימים את בשמות  –טקס ה פרטיב       
ִתיםהפסח בבית, "ַעל  קורבן תוֹּ  ַהבָּ אְכלּו אֹּ ֲאֶׁשר יֹּ
ֶהם" לעומת זאת, בדברים הקורבן מובא אל  .בָּ

המקדש המרכזי והיחיד. בשמות יש לתת את דם 
ז(, :ח על המזוזות והמשקוף שבבתים )יבהפס

ואילו בדברים קיום דין זה בלתי אפשרי משום 
שאת הפסח מקריבים במקדש. נראה שאת הדם 

שנוהגים בשאר  כדרך ,על המזבח יש לזרוק
 כז(.:הקורבנות )דב' יב

לצד זה ישנם הבדלים נוספים הנובעים מן 
שאלת המשתתפים מו כ ,נויהאבחנות שהעל

משתתפים באכילתו, בשמות בני הבית  .בטקס
 – דיני האכילהב .הןורבן מסור לכוקהובדברים 

בשמות יש לאכול את הפסח על מצות ומרורים 
ג, ז:בדברים נזכרו מצות בלבד )טח(, ואילו :)יב

 ח(. 

הרי לפנינו שני כתובים המכחישים זה את 
בין שתי שהיחס  וועל כך יש לשאול מה ,זה

 ?על דרך הפשטהפרשיות 

 פתרון חז"ל: פסח מצרים ופסח דורות  .ב

 

 
מרצה בבית הספר ללימודי יסוד  ר חזי כהן"ד* 

 .בישיבת מעלה גלבועאילן ו-באוניברסיטת בר

בשמות  כתובשה ,פתרו את הבעיה וקבעוחז"ל 
 ואילו ,עוסק במצוות הפסח בזמן יציאת מצרים

 את הפסחבדברים קובע כיצד יש לחוג  כתובה
 :)פסחים ט, ה( לדורות

מה בין פסח מצרים לפסח דורות? פסח         
מצרים מקחו מבעשור, וטעון הזאה 
באגודת אזוב, ועל המשקוף ועל שתי 

בחפזון בלילה אחד. המזוזות, ונאכל 
  .ופסח דורות נוהג כל שבעה

שהרי הדינים שיש למשוח  ,גיון רבילפתרון זה ה
המזוזות בדם והאיסור לצאת מן הבית את 

 ,כן . כמובמשחית המכה במצרים יםבלילה תלוי
ההוראה לאכול בחיפזון נובעת מן העובדה שהם 
עומדים לצאת ממצרים. חז"ל כדרכם הציעו 

אך בפועל צירפו את שתי  ,אבחנה מהותית
שחלק מן הדינים המופיעים  ,הפרשיות וקבעו

שה בן שנה הכדוגמת היות  ,בשמות הם לדורות
 או צלייתו באש. 

מגמה חז"ל לפרשנות נראה ש ,עם זאת
דרשנית שנועדה בעיקר לפתור את הסתירות 

רבן פסח כפי שמופיעים בדברים ובין דיני קש
אך לפי פשוטם  שמות.ב אלה המופיעיםלעומת 

 ,בסיום פירוט דיני הפסח בשמותשל הכתובים, 
ן ה'  רוֹּ ֶכם ְלִזכָּ ם ַהֶזה לָּ ה ַהּיוֹּ יָּ אומר למשה: "ְוהָּ

תוֹּ ַחג ַלה' ֶתם אֹּ ם  ְוַחגֹּ לָּ ֵתיֶכם ֻחַקת עוֹּ רֹּ ְלדֹּ
גֻהּו" )י שהפסח  ,עולההזה יד(. מן הפסוק ב:ְתחָּ

 על פרטיו ניתן לדורות. 

סח הנזכר שאת הפ ,ראיה מכריעה לכך
בשמות היו אמורים לקיים על כל פרטיו בארץ 

מצויה בדברי משה לעם. בתום פירוט  ,ישראל
 הכולל מריחת דם על המזוזות נאמר:הטקס 

ק ר ַהֶזה ְלחָּ בָּ ֶניָך ַעד "ּוְׁשַמְרֶתם ֶאת ַהדָּ  ְלָך ּוְלבָּ
ם לָּ אּו ֶאל .עוֹּ בֹּ ה ִכי תָּ יָּ ֶכם -ְוהָּ ָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיֵתן ה' לָּ הָּ

ה ַהזֹּאתֶׁשר ִדֵבר ּוְׁשַמְרֶתם ֶאת ַכאֲ  דָּ ֲעבֹּ -כד:" )יבהָּ
 כה(.

ה  ה ַהזֹּאתגם שאלת הבן "מָּ דָּ ֲעבֹּ ֶכם" )כו הָּ -לָּ
כח( מוכיחה שהמעשה מוזר עד כדי כך שהילד 
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אינה מובנת אם זו ישאל על כך. סיטואציה 
  1רבנות.ורבן ככל הקומדובר בק

)בפירוש  פסוקים אלו גרמו לראב"ע להודות
  : הקצר לשמ' יב:כד(

אלו היו המצות לפי הנראה לנו, יורה זה 
הכתוב כי לעולם צוה השם לקחת אגדת 

ושמרתם "אזוב. רק קדמוננו העתיקו כי 
על מצות ושחטו הפסח  "את הדבר הזה
  )פסחים צו, א(.

 גישת התמורות  .ג

 לך בדרכו של הרב דוד צבי הופמןבמאמרנו נ
 כתובוה ,הפסח שחלה תמורה בדיןהסבור 
שהיה אמור להיות חוק עולם השתנה  ,בשמות

אף שאיני מסכים בכל פרט  2לדין הפסח בדברים.
עם פירושו לסוגיה, הרי שהעמדה הבסיסית 

 בה נקט נראית בעיני. ש

הודגש ספר דברים מן המפורסמות כי ב
ריכוז הפולחן. המונח "המקום אשר של עיקרון ה

והוא קובע  ,בריםדפר יבחר ה'" מייחד את ס
קביעה זו שכל הטקסים הדתיים יערכו במקדש. 

כפי שעמד על  ,הביאה לתמורה בדין אכילת בשר
 כך ר' ישמעאל במדרש. 

שאין לאכול  ד(-:גיז)בויקרא קבעה  התורה
  :אלא אם כן יוקרב על המזבח ,בשר

ר  ֵאל ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ׁשוֹּ ִאיׁש ִאיׁש ִמֵבית ִיְשרָּ
ַבַמֲחֶנה אוֹּ ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֵעז  ֶכֶשב אוֹּ  אוֹּ 

ֵעד ֹלא  ְוֶאל. ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ֶהל מוֹּ ֶפַתח אֹּ
ן  ְרבָּ  'ִלְפֵני ִמְׁשַכן ה לה'ֱהִביאוֹּ ְלַהְקִריב קָּ

ִאיׁש ַההּוא ֵׁשב לָּ ם ֵיחָּ ְך ְוִנְכַרת  ,דָּ פָּ ם ׁשָּ דָּ
ִאיׁש ַההּוא ִמֶקֶרב ַעמוֹּ    .הָּ

כנים בה שושגישה זו הולמת את תמונת המדבר 
בדברים ישראל מסביב למשכן. לעומת זאת, 

המעבר אל הארץ שעם קובעת התורה  כא(-:כיב)
במרחק העם בו יתגורר שווצר מצב יהמובטחת י

רב מן המקדש, וכדי לשמור על עקרון ריכוז 
 :והואכילת בשר תאהתורה  הריתהפולחן ה

 ִדֶברְגבּוְלָך ַכֲאֶׁשר  ֹלֶהיָך ֶאת-אֱ  ה'ַיְרִחיב  ִכי
ר ִכי שָּ ה בָּ ְכלָּ ְך ְוָאַמְרתָּ אֹּ ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך   לָּ

ר שָּ ל בָּ ל ,ֶלֱאכֹּ ר ְבכָּ שָּ אַכל בָּ  ִכי. ַאַּות ַנְפְׁשָך תֹּ

                                                      
היה ער לקושי זה והציע ( כו:יב 'על שמ)ספורנו   1

נעשה )שהפסח חריג משאר הקורבנות בכמה דינים 
, (חובת היחיד ולא חובת הכלל, בלילה ולא ביום

על )חזקוני . את שאלות הבן הגררש וחריגה זו היא
, לדעתו. פתר שאלה זו בדרך אחרת( כז-כו:שמות יב

הפסח חריג משאר קורבנות החגים בכך שאין לו 
 . עורר סקרנות אצל הבןש וזה מה, הקשר חקלאי

2
, ראיות מכריעות נגד ולהויזן, הרב דוד צבי הופמן  

 . ו-ג' עמ, ח"ירושלים תרפ, בארישנסקי' תרגם א

ם ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה קוֹּ  ֹלֶהיָך-אֱ ’ ִיְרַחק ִמְמָך ַהמָּ
אְנָך  ְרָך ּוִמצֹּ ַבְחתָּ ִמְבקָּ ם ְוזָּ שּום ְׁשמוֹּ ׁשָּ לָּ

ַתן ה ְוָאַכְלתָּ  ,ְלָך ַכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך’ ֲאֶׁשר נָּ
ל ַאַּות ַנְפֶׁשָך ֶריָך ְבכֹּ   .ִבְׁשעָּ

 ר' ישמעאל הבין שחלה תמורה בדין הבשר: 

 לאכול נפשך תאוה כי בשר אוכלה ואמרת
 שבשר מגיד אומר ישמעאל רבי, בשר

 ,במדבר לישראל להם נאסר תאוה
... להם הכתוב התירו לארץ ומשבאו

, עה פיסקא]פינקלשטיין[,  דברים ספרי)
 .(139עמ' 

 ניבדישעל פי זה נוכל להסביר בקלות את הפער 
הפסח. התורה בשמות ציוותה על הפסח מתוך 

בה ניתן לקיים את שמציאות החיים הראשונית 
אולם עם ההכנות לקראת הכניסה  .הטקס בבית

לארץ אסרה על קיום של טקס דתי, ובכלל זה 
יתקיימו הם וקבעה ש ,הפסח, בבתים או בבמות

 אך ורק במקדש. 

ממילא בטלה ההוראה למרוח דם על 
שכן הטקס בוצע במקדש. ומכיוון  ,המזוזות

הרי שחלו  ,לאחד מקורבנות החגיםשהפסח הפך 
יכול להיעשות מצאן הוא ו ,עליו דיני הקורבנות

ו, יז; :דברים יבולא רק שה בן שנה ) ,בקרמאו 
הקרבתו על המזבח חייבה כעת ניתוח  .יט(:טו

איברים ובישול בסיר של החלק שניתן לבעלים, 
והטקסיות הדרמטית הלכה והתחלפה בטקס 

 מקדשי מרגש.

כך קשר הרב דוד צבי הופמן בין היתר בשר 
אכן  דבריוש ודומה ,ה לשינוי בדין הפסחותאו

 להציע פירוש על דרך הפשט לסתירה.  יםמיטיב

 דוגמאות נוספות  .ד

גישת התמורות מבקשת לפתור כך סתירות 
ובמיוחד בין ארבעת החומשים  ,רבות במקרא

. כך יוסברו הסתירות בדיני עבד בריםדפר לס
 .כהטבת מעמדם של העבד והאמה –ואמה 

 הןובמדבר  לכ ןהנית ,הסתירה בדיני בכור בהמה
תוסבר  (כ-יט:יב) ובדברים לבעלים )במ' יח (

הנים להרחבת וכמעבר מקדושה בלעדית של הכ
 3.ועוד ,מעגלי הקדושה לכלל עם ישראל
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' לדוגמאות נוספות ולניתוח פרשני ותיאולוגי ראו ח  
ירושלים , גישת התמורות(, עורכים)עברון ' כהן וא

' עמ, לדיון נרחב בסוגיית הפסח ראו שם. ט"תשע
135-164 . 
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 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

 לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף

 לשמור על קדושת העלון יש
 

 
 ד"ר צבי שמעוןעורך: 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  
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