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דיני הפסח על פי גישת התמורות
חזי כהן
א .הסתירה בדיני הפסח
בין פרשת הפסח בשמות י"ב לזו שבדברים ט"ז
קיימות סתירות רבות.
בעניין הקורבן – בשמות ,קורבן הפסח בא
מן הצאן (יב:ה) ,ואילו בדברים נאמר שאפשר
להקריב גם בקר (טז:ב) .בשמות יש לצלות את
הפסח ,ומודגש שאין לאוכלו מבושל" :וְ ָאכְ לּו אֶ ת
הַ בָּ ָּשר בַ ַל ְילָּה הַ זֶה ְצלִ י אֵ ׁשַ ...אל תֹּאכְ לּו ִממֶ ּנּו נָּא
ּובָּ ֵׁשל ְמב ָֻּשל בַ מָּ יִם כִ י ִאם ְצלִ י אֵ ׁש" (יב:ח-ט),
ואילו בדברים יש לאוכלו מבושלּ" :ובִ ַשלְ ָּת
וְ ָאכַלְ ָּת" (טז:ז) .ובהתאמה ,הבישול בסיר מחייב
פירוק הקורבן והפשטת איבריו ,בניגוד לחוק
בשמות הקובע שיש לצלות את הקורבן כולו על
איבריו" :כִ י ִאם ְצלִ י אֵ ׁש רֹּאׁש ֹּו עַ ל כְ ָּרעָּ יו וְ עַ ל
ִק ְרבוֹּ" (יב:ט); "וְ עֶ צֶ ם ֹלא ִת ְׁשבְ רּו בוֹּ" (מו).
בפרטי הטקס – בשמות מקיימים את
קורבן הפסח בבית" ,עַ ל הַ בָּ ִתים אֲ ֶׁשר יֹּאכְ לּו אֹּת ֹּו
בָּ הֶ ם" .לעומת זאת ,בדברים הקורבן מובא אל
המקדש המרכזי והיחיד .בשמות יש לתת את דם
הפסח על המזוזות והמשקוף שבבתים (יב:ז),
ואילו בדברים קיום דין זה בלתי אפשרי משום
שאת הפסח מקריבים במקדש .נראה שאת הדם
יש לזרוק על המזבח ,כדרך שנוהגים בשאר
הקורבנות (דב' יב:כז).
לצד זה ישנם הבדלים נוספים הנובעים מן
האבחנות שהעלינו ,כמו שאלת המשתתפים
בטקס .בשמות בני הבית משתתפים באכילתו,
ובדברים הקורבן מסור לכוהן .בדיני האכילה –
בשמות יש לאכול את הפסח על מצות ומרורים
(יב:ח) ,ואילו בדברים נזכרו מצות בלבד (טז:ג,
ח).
הרי לפנינו שני כתובים המכחישים זה את
זה ,ועל כך יש לשאול מהו היחס שבין שתי
הפרשיות על דרך הפשט?
ב .פתרון חז"ל :פסח מצרים ופסח דורות

* ד"ר חזי כהן מרצה בבית הספר ללימודי יסוד
באוניברסיטת בר-אילן ובישיבת מעלה גלבוע.

חז"ל פתרו את הבעיה וקבעו ,שהכתוב בשמות
עוסק במצוות הפסח בזמן יציאת מצרים ,ואילו
הכתוב בדברים קובע כיצד יש לחוג את הפסח
לדורות (פסחים ט ,ה):
מה בין פסח מצרים לפסח דורות? פסח
מצרים מקחו מבעשור ,וטעון הזאה
באגודת אזוב ,ועל המשקוף ועל שתי
המזוזות ,ונאכל בחפזון בלילה אחד.
ופסח דורות נוהג כל שבעה.
לפתרון זה היגיון רב ,שהרי הדינים שיש למשוח
את המזוזות בדם והאיסור לצאת מן הבית
בלילה תלויים במשחית המכה במצרים .כמו כן,
ההוראה לאכול בחיפזון נובעת מן העובדה שהם
עומדים לצאת ממצרים .חז"ל כדרכם הציעו
אבחנה מהותית ,אך בפועל צירפו את שתי
הפרשיות וקבעו ,שחלק מן הדינים המופיעים
בשמות הם לדורות ,כדוגמת היות השה בן שנה
או צלייתו באש.
עם זאת ,נראה שלפרשנות חז"ל מגמה
דרשנית שנועדה בעיקר לפתור את הסתירות
שבין דיני קורבן פסח כפי שמופיעים בדברים
לעומת אלה המופיעים בשמות .אך לפי פשוטם
של הכתובים ,בסיום פירוט דיני הפסח בשמות,
ה' אומר למשה" :וְ הָּ יָּה הַ ּיוֹּם הַ זֶה ָּלכֶם לְ זִ כָּרוֹּן
גֹּתם אֹּת ֹּו חַ ג לַה' לְ ֹּדר ֵֹּתיכֶם חֻ ַקת ע ֹּולָּם
וְ ַח ֶ
ְת ָּחגֻהּו" (יב:יד) .מן הפסוק הזה עולה ,שהפסח
על פרטיו ניתן לדורות.
ראיה מכריעה לכך ,שאת הפסח הנזכר
בשמות היו אמורים לקיים על כל פרטיו בארץ
ישראל ,מצויה בדברי משה לעם .בתום פירוט
הטקס הכולל מריחת דם על המזוזות נאמר:
"ּוׁש ַמ ְר ֶתם אֶ ת הַ ָּדבָּ ר הַ זֶה לְ ָּחק לְ ָך ּולְ בָּ נֶיָך עַ ד
ְ
ָארץ אֲ ֶׁשר ִי ֵתן ה' ָּלכֶם
ע ֹּולָּם .וְ הָּ יָּה כִ י ָּתבֹּאּו אֶ ל-הָּ ֶ
ּוׁש ַמ ְר ֶתם אֶ ת הָּ עֲ ב ָֹּּדה הַ זֹּאת" (יב:כד-
כַאֲ ֶׁשר ִדבֵ ר ְ
כה).
גם שאלת הבן "מָּ ה הָּ עֲ ב ָֹּּדה הַ זֹּאת ָּלכֶם" (כו-
כח) מוכיחה שהמעשה מוזר עד כדי כך שהילד

י ְִר ַחק ִמ ְמָך הַ ָּמקוֹּם אֲ ֶׁשר יִבְ ַחר ה’ אֱ ֹ-להֶ יָך
ּומצֹּאנְ ָך
לָּשּום ְׁשמ ֹּו ָּׁשם וְ זָּבַ ְח ָּת ִמבְ ָּק ְרָך ִ
יתָך ,וְ ָאכַלְ ָּת
אֲ ֶׁשר נ ַָּתן ה’ לְ ָך כַאֲ ֶׁשר ִצּוִ ִ
בִ ְׁשעָּ ֶריָך בְ כֹּל ַאּוַ ת נַפְ ֶׁשָך.
ר' ישמעאל הבין שחלה תמורה בדין הבשר:
ואמרת אוכלה בשר כי תאוה נפשך לאכול
בשר ,רבי ישמעאל אומר מגיד שבשר
תאוה נאסר להם לישראל במדבר,
ומשבאו לארץ התירו הכתוב להם...
(ספרי דברים [פינקלשטיין] ,פיסקא עה,
עמ' .)139
על פי זה נוכל להסביר בקלות את הפער שבדיני
הפסח .התורה בשמות ציוותה על הפסח מתוך
מציאות החיים הראשונית שבה ניתן לקיים את
הטקס בבית .אולם עם ההכנות לקראת הכניסה
לארץ אסרה על קיום של טקס דתי ,ובכלל זה
הפסח ,בבתים או בבמות ,וקבעה שהם יתקיימו
אך ורק במקדש.
ממילא בטלה ההוראה למרוח דם על
המזוזות ,שכן הטקס בוצע במקדש .ומכיוון
שהפסח הפך לאחד מקורבנות החגים ,הרי שחלו
עליו דיני הקורבנות ,והוא יכול להיעשות מצאן
או מבקר ,ולא רק שה בן שנה (דברים יב:ו ,יז;
טו:יט) .הקרבתו על המזבח חייבה כעת ניתוח
איברים ובישול בסיר של החלק שניתן לבעלים,
והטקסיות הדרמטית הלכה והתחלפה בטקס
מקדשי מרגש.
כך קשר הרב דוד צבי הופמן בין היתר בשר
תאווה לשינוי בדין הפסח ,ודומה שדבריו אכן
מיטיבים להציע פירוש על דרך הפשט לסתירה.

ישאל על כך .סיטואציה זו אינה מובנת אם
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מדובר בקורבן ככל הקורבנות.
פסוקים אלו גרמו לראב"ע להודות (בפירוש
הקצר לשמ' יב:כד):
אלו היו המצות לפי הנראה לנו ,יורה זה
הכתוב כי לעולם צוה השם לקחת אגדת
אזוב .רק קדמוננו העתיקו כי "ושמרתם
את הדבר הזה" על מצות ושחטו הפסח
(פסחים צו ,א).
ג .גישת התמורות
במאמרנו נלך בדרכו של הרב דוד צבי הופמן
הסבור שחלה תמורה בדין הפסח ,והכתוב
בשמות ,שהיה אמור להיות חוק עולם השתנה
לדין הפסח בדברים 2.אף שאיני מסכים בכל פרט
עם פירושו לסוגיה ,הרי שהעמדה הבסיסית
שבה נקט נראית בעיני.
מן המפורסמות כי בספר דברים הודגש
העיקרון של ריכוז הפולחן .המונח "המקום אשר
יבחר ה'" מייחד את ספר דברים ,והוא קובע
שכל הטקסים הדתיים יערכו במקדש .קביעה זו
הביאה לתמורה בדין אכילת בשר ,כפי שעמד על
כך ר' ישמעאל במדרש.
התורה קבעה בויקרא (יז:ג-ד) שאין לאכול
בשר ,אלא אם כן יוקרב על המזבח:
ִאיׁש ִאיׁש ִמבֵ ית י ְִש ָּראֵ ל אֲ ֶׁשר י ְִׁש ַחט ׁשוֹּר
א ֹּו כ ֶֶשב א ֹּו עֵ ז בַ ַמחֲ נֶה א ֹּו אֲ ֶׁשר י ְִׁש ַחט
ִמחּוץ ל ַַמחֲ נֶה .וְ אֶ ל פֶ ַתח אֹּהֶ ל מוֹּעֵ ד ֹלא
הֱ בִ יא ֹּו לְ הַ ְק ִריב ָּק ְרבָּ ן לה' לִ פְ נֵי ִמ ְׁשכַן ה'
ָּדם י ֵָּח ֵׁשב ל ִָּאיׁש הַ הּואָּ ,דם ָּׁשפָּ ְך וְ נִ כְ ַרת
הָּ ִאיׁש הַ הּוא ִמ ֶק ֶרב עַ מ ֹּו.
גישה זו הולמת את תמונת המדבר שבה שוכנים
ישראל מסביב למשכן .לעומת זאת ,בדברים
(יב:כ-כא) התורה קובעת שעם המעבר אל הארץ
המובטחת ייווצר מצב שבו יתגורר העם במרחק
רב מן המקדש ,וכדי לשמור על עקרון ריכוז
הפולחן התירה התורה אכילת בשר תאווה:
כִ י י ְַר ִחיב ה' אֱ ֹ-להֶ יָך אֶ ת גְ בּולְ ָך כַאֲ ֶׁשר ִדבֶ ר
ָאמ ְר ָּת אֹּכְ לָּה בָּ ָּשר כִ י ְת ַאּוֶה נַפְ ְׁשָך
לְָּך וְ ַ
לֶאֱ כֹּל בָּ ָּשר ,בְ כָּל ַאּוַ ת נַפְ ְׁשָך תֹּאכַל בָּ ָּשר .כִ י
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ד .דוגמאות נוספות
גישת התמורות מבקשת לפתור כך סתירות
רבות במקרא ,ובמיוחד בין ארבעת החומשים
לספר דברים .כך יוסברו הסתירות בדיני עבד
ואמה – כהטבת מעמדם של העבד והאמה.
הסתירה בדיני בכור בהמה ,הניתן במדבר לכוהן
(במ' יח ) ובדברים לבעלים (יב:יט-כ) תוסבר
כמעבר מקדושה בלעדית של הכוהנים להרחבת
3
מעגלי הקדושה לכלל עם ישראל ,ועוד.

ספורנו (על שמ' יב:כו) היה ער לקושי זה והציע
שהפסח חריג משאר הקורבנות בכמה דינים (נעשה
בלילה ולא ביום ,חובת היחיד ולא חובת הכלל),
וחריגה זו היא שגררה את שאלות הבן .חזקוני (על
שמות יב:כו-כז) פתר שאלה זו בדרך אחרת .לדעתו,
הפסח חריג משאר קורבנות החגים בכך שאין לו
הקשר חקלאי ,וזה מה שעורר סקרנות אצל הבן.
הרב דוד צבי הופמן ,ראיות מכריעות נגד ולהויזן,
תרגם א' בארישנסקי ,ירושלים תרפ"ח ,עמ' ג-ו.

3

2

לדוגמאות נוספות ולניתוח פרשני ותיאולוגי ראו ח'
כהן וא' עברון (עורכים) ,גישת התמורות ,ירושלים
תשע"ט .לדיון נרחב בסוגיית הפסח ראו שם ,עמ'
.164-135

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
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