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רש"י

"מי ֶשׁ ָהיָה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
 .1צב ,ב – צג ,א
ִמ ְׁשנָ ה

"ט ֵמא") 526במדבר ט ,ט-יג( אוֹ ְ ּ
"ב ֶד ֶר ְך ְרח ֹו ָקה" )במדבר ט ,י(:
ִמי ׁ ֶש ָהיָ ה ָ
שה ֶאת ַה ׁ ּ ֵשנִ י.
שה ֶאת ָה ִרא ׁשוֹ ן  -יַ ֲע ֶ ׂ
וְ לֹא ָע ָ ׂ
ּ
שה ֶאת ַה ׁ ֵשנִ י.
אשוֹ ן  -יַ ֲע ֶ ׂ
שה ֶאת ָה ִר ׁ
ׁ ָשגַ ג אוֹ נֶ ֱאנַ ס ,וְ לֹא ָע ָ ׂ
"ט ֵמא" ,אוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּ
"ב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה"?
ִאם ֵ ּכןָ ,ל ָּמה נֶ ֱא ַמרָ :
ׁ ֶש ֵאלּ ּו ְ ּ -פטו ִּרין ֵמ ִה ָ ּכ ֵרת,
וְ ֵאלּ ּו ַ -ח ָ ּי ִיבין ְ ּב ִה ָ ּכ ֵרת.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ְּית ַמר:
ְ
ָהיָה ְ ּב ֶד ֶרך ְרחוֹ ָקה וְ ׁ ָש ֲחט ּו וְ זָ ְרק ּו ָעלָ יו:
ַרב ַנ ְח ָמן ָא ַמר :הו ְּרצָ ה.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר :לֹא הו ְּרצָ ה.
" ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר :הו ְּרצָ ה" ֵ -מ ַיחס הוּא דְּ ָחס ַר ֲח ָמנָא ָעלָ יו וְ ִאי ָעבֵ יד ָּ -תבֹא ָעלָ יו ְ ּב ָרכָ ה.
"וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר :לֹא הו ְּרצָ ה" ִ -מ ְיד ָחא דַּ ְח ֵי ּיה ַר ֲח ָמנָא ְּכ ָט ֵמא.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ְמנָא ָא ִמינָא לָ ּה?
דִּ ְתנַן:
ְ
שה ֶאת ַה ׁ ּ ֵשנִ י".
אשוֹן  -יַ ֲע ֶ ׂ
שה ֶאת ָה ִר ׁ
"מי ׁ ֶש ָהיָ ה ָט ֵמא א ֹו ְ ּב ֶד ֶרך ְרחוֹ ָקה ,וְ לֹא ָע ָ ׂ
ִ
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִאי ָ ּב ֵעי – ָעבַ ד.
וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר לָ ְך:
שה ֶאת ַה ׁ ּ ֵשנִ י".
אשוֹן  -יַ ֲע ֶ ׂ
שה ֶאת ָה ִר ׁ
"שגַ ג אוֹ נֶ ֱאנַ ס ,וְ לֹא ָע ָ ׂ
ִאי ָהכִ יֵ ,ס ָיפא דְּ ָק ָת ֵניָ ׁ :
שה"ִ ,מ ְּכלָ ל דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ָ -עבַ ד?!
ִמדְּ ָק ָת ֵני" :וְ לֹא ָע ָ ׂ
"שגַ ג" ,וַ ֲה ֵרי "נֶ ֱאנַ ס"!
ֲה ֵרי ׁ ָ
ֶא ָּלאֵ ' ,מזִ יד' ָק ָת ֵני ַ ּב ֲה ַד ְייהוּ,
ָהכָ א ִנַמי' :אוֹ נֵן' ָק ָת ֵני ַ ּב ֲה ַד ְייהוּ.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמ ְת ִנ ִיתין ִנַמי דַּ יְ ָקא,
"אלּ ּו ְּ -פטו ִּרין ֵמ ִה ָ ּכ ֵרת,
דְּ ָק ָת ֵניֵ :
וְ ֵאלּ ּו ַ -ח ָ ּי ִיבין ְ ּב ִה ָ ּכ ֵרת",
ַא ַה ָ ּייא?
ִאילֵ ָימא ַא" ׁ ּשוֹ גֵ ג" וְ "נֶ ֱאנָ ס" ׁ -שוֹ גֵ ג וְ נ ֱֶאנָס ְ ּב ֵני ָּכ ֵרת נִינְ הוּ?!
ֶא ָּלא לָ אוַ ,א ֵמזִ יד וְ אוֹ נֵן.
וְ ַרב ַנ ְח ָמן ָא ַמר לָ ְך:
לְ עוֹ לָ ם ַא ֵמ ִזיד לְ חו ֵּד ּיה,
יב ֵעי לֵ ּיה לְ ִמ ְיתנָ א'ַ :ח ָ ּייב',
וּבְ ִדין הוּא דְּ ִא ָ ּ
ּ
ּ
ּ
"פטו ִּרין",
ישאְ :
"ח ָי ִיבין" ַ -אי ְֵידי דְּ ָת ָנא ֵר ׁ ָ
וְ ַהאי דְּ ָק ָת ֵניַ :
"ח ָ ּי ִיבין".
ָּתנָא ֵס ָיפאַ :

מתי'
מי שהיה טמא:
א''כ למה אמר טמא .בגמ'
פריך הא איצטריך דאי בעי
למיעבד בראשון לא מצי עביד
אלא אדרך רחוקה קאי דאוס
הוי דלא מצי עביד וה'' אמרין
בגמרא ואי בעי למיעבד ע''י
שלוחו עביד כמ''ד בגמרא
הורצה והלכך הואיל ושאר
אוסין אידחו לשי אוס דדרך
רחוקה ל''ל דאידכר רחמא טפי
מאוס אחריא הא דרך רחוקה
אוס הוא שאיו יכול ליכס כל
שעת שחיטה כדאמרין בגמ'
ולאשמעין דאי בעי למיעבד לא
מצי עביד לא מציו למימר דהא
ודאי מצי עביד כ מ''ד הורצה:
שאלו פטורין מן ההכרת .טמא
ודרך רחוקה ושגג ואס ואלו
חייבין מפרש בגמרא:
גמ'
שחטו וזרקו עליו .ולערב יבא
ומ''מ בדרך רחוקה הוא שאין
יכול ליכס בשעת שחיטה
דהייו כל שש שעות עד שקיעת
החמה:
הורצה .ופטור מן השי:
כטמא .ולא עשה כלום וזקוק
לשי:
מדקתי ולא עשה מכלל דאי
בעי מצי עביד .ואטמא ליכא
לאוקמא ועל כרחיך אדרך
רחוקה קא מהדר :וליטעמיך
סיפא גבי שגג ואס דתא תו
זימא אחריתי ולא עשה אהי
מוקמת לה הלא שגג ולא ידע
שהיום פסח הרי שגג ואס
ומאי אי בעי איכא למימר הכא
אלא מאי אית לך למימר בלא
עשה דסיפא מזיד קתי בהדייהו
ועלה קאי ולא עשה דאי בעי
הוה עביד:
ה'' .גבי לא עשה דרישא און
קתי בהדייהו ועלה קאי ולא
עשה דאי בעי עביד כדאמרי' בפ'
האשה )דף צא (.האון והמפקח
הגל כו' שוחטין עליהן:
מתי' מי דיקא .דמזיד ואון
קתי בה:
אהייא .קתי חייבין בהכרת:
ור' חמן .דאמר לא תן אוין
ברישא ולא עשה אדרך רחוקה
קאי אמר לך סיפא ודאי מזיד
מחסרא בה ועלה קאי ולא עשה
דסיפא וחייבין בהכרת מי עליה
קאי והא דתי חייבין לשון
רבים איידי דתא פטורין תא
מי חייבין )אמר המגיה בקצת
פי' רש''י זה איו( ותימה לי
אמאי לא אמר ר'' מא אמיא
לה דקתי א''כ למה אמר דרך
רחוקה שאלו פטורין כו'
מדקאמר למה אמר ש''מ דאי
בעי למיעבד עביד כר'' דאי כרב
ששת איצטריך דאי בעי למיעבד
דלא ליעבד )עד כאן(:

שה ֶפ ַסח לַ ה'.
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי-יִ ְהיֶ הָ -ט ֵמא לָ נֶ ֶפ ׁש אוֹ בְ ֶד ֶר ְך ְרח ָֹקה לָ כֶ ם אוֹ לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם וְ ָע ָ ׂ
 526ט וַ ְי ַד ֵ ּבר ה' ֶאל-מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹר .י דַּ ֵ ּבר ֶאלּ ְ -בנֵ י יִ ְ ׂ
ּ
ש ּו אֹתוֹ ַעלַ -מצ ֹות ו ְּמר ִֹרים יֹאכְ לֻ ה ּו.
יא ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר יוֹ ם ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם יַ ֲע ׂ
ש ּו אֹתוֹ .
יב ל ֹא-יַ ׁ ְש ִאיר ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד-בּ ֶֹקר וְ ֶעצֶ ם ל ֹא יִ ׁ ְש ְ ּבר ּו-בוֹ ְּככָ לֻ -ח ַ ּקת ַה ּ ֶפ ַסח יַ ֲע ׂ
שא הָ ִא ׁיש ַההוּא.
יג וְ ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר-הוּא ָטהוֹ ר ו ְּב ֶד ֶר ְך ל ֹאָ -היָ ה וְ ָח ַדל לַ ֲעשׂ וֹ ת הַ ּ ֶפ ַסח וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ֵמ ַע ֶּמ ָיה ִּכי ָק ְר ַ ּבן ה' ל ֹא הִ ְק ִריב ְ ּבמ ֲֹעדוֹ ֶח ְטאוֹ ִי ּ ָ ׂ
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ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְמנָא ָא ִמינָא לָ ּה?
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר:
"ט ֵמא" ,וְ נֶ ֱא ַמרּ ְ :
"ב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה",
נֶ ֱא ַמרָ :
ּ
ּ
שה,
"ט ֵמא" ֶ ׁ -ש ִס ֵפק ְ ּביָ דוֹ ַל ֲעשׂוֹ ת וְ ֵאינוֹ עוֹ ֶ ׂ
צג,א ַמה ּ ָ
ְ
ַאף ְ ּ
שה"!
"ב ֶד ֶרך ְרחוֹ ָקה" נַ ִמי ֶ ׁ -ש ִּס ּ ֵפק ְ ּביָ ד ֹו ַל ֲעשׂוֹ ת וְ ֵאינוֹ עוֹ ֶ ׂ
וְ ַרב ַנ ְח ָמן ָא ַמר לָ ְך:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא לְ ַט ְע ֵמ ּיה ,דְּ ָק ָסבַ רֵ :אין ׁשוֹ ֲח ִטין וְ זוֹ ְר ִקין ַעל ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ,
וַ ֲאנָאְ ,סבִ ָירא לִ י ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרׁ :שוֹ ֲח ִטין וְ זוֹ ְר ִקין ַעל ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
שין ֶאת ַה ׁ ּ ֵשנִ יַ :ה ָּז ִבין וְ ַה ָּזבוֹ ת,
"אלּ ּו ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
ֵ
ַה ְמצוֹ ָר ִעין וְ ַה ְמצוֹ ָרע ֹות,
וְ נִ דּ וֹ ת וּבוֹ ֲע ֵלי נִ דּ וֹ ת,
וְ ַה ּיוֹ ְלדוֹ ת,
ַה ׁ ּשוֹ גְ גִ ין,
וְ ָה ֲאנו ִּסין,
וְ ַה ְּמזִ ִידין,
וְ ָט ֵמא,
וְ ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה.
"ט ֵמא"?
ִאם ֵ ּכןָ ,ל ָּמה נֶ ֱא ַמרָ :
"ל ָּמה נֶ ֱא ַמר"?!
ָ
אשוֹ ן  -לֹא ׁ ָשבְ ִקינַ ן לֵ ּיה!
דְּ ִאי ָ ּב ֵעי לְ ֶמ ֱיעבַ ד ָ ּב ִר ׁ
ֶא ָּלאִ :אם ֵּכן ,לָ ָּמה ֱנֶא ַמרּ ְ :
"ב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה"?
ְלפוֹ ְטרוֹ ִמן ַה ָ ּכ ֵרת".
וּכְ ַמאן דְּ ָא ַמר :הו ְּרצָ ה.

ִא ׁ ּ ָשה ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ִ -מי ִמ ַיח ְ ּייבָ א?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
ּ
שין ֶאת ַה ׁ ֵשנִ י ֶא ָ ּלאְ :ט ֵמא נֶ ֶפ ׁש,
"יָ כוֹ ל לֹא יְ ה ּו עוֹ ִ ׂ
וְ ׁ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה,
זָ ִבין,
ו ְּמצוֹ ָר ִעין,
וּבוֹ ֲע ֵלי נִ דּ וֹ ת – ִמ ַ ּניִ ן?
"א ׁיש ִא ׁיש" )במדבר ט ,י("!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא – ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ָהא – ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
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רש"י
מה טמא שיש ספק בידו
לעשות .אי לאו דדחייה רחמא
דהא קמן קאי:
ואיו עושה .דקא אסר ליה
רחמא לעשות:
אף דרך רחוקה שספק בידו
לעשות .שהיה לו שלוחים לשלח
וקאמר רחמא דאיו עושה
דמדחה דחייה:
ר''ע סבר אין שוחטין וזורקין
על טמא שרץ .ואע''ג דחזי
לאורתא והאי ספק דקאמר
ה''ק מה טמא שספק בידו
לעשות דחזי למיכל לאורתא
ואפילו הכי אין שוחטין וזורקין
עליו ואן ס''ל שוחטין וזורקין
הלכך האי מי דיכול ליכס
בשעת אכילה שוחטין וזורקין
עליו:
ובועלי דות .שכל אלו טומאה
ארוכה:
וטמא .לפש:
וא''כ .דאף אלו עושים את
השי:
למה אמר טמא .בתמיה:
אלא למה אמר דרך רחוקה .אי
משום דאי בעי למיעבד לא
תעביד הא בדרך רחוקה הוא
וא''ת שלא ישלח פסחו וכדרב
ששת האי תא לית ליה אלא
כרב חמן סבירא ליה דאמר
הורצה דאי כרב ששת איצטריך
דרך רחוקה למימר דאי בעי לא
ליעביד:
מי מחייבא .דקתי דות
ויולדות:
יכול לא יהו כו' .ולא קתי זבות
ויולדות:
הא רבי יוסי  .דאמר בפירקין
דלעיל )דף צא (:שים בשי
שוחטין עליהן בפי עצמן:
הא ר''י ור''ש .דאמרי רשות:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .2צג ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
אשוֹן,
"ח ָ ּייב ָ ּכ ֵרת ַעל ָה ִר ׁ
ַ
ּ
ּ
וְ ַח ָייב ָ ּכ ֵרת ַעל ַה ׁ ֵשנִ י,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
אשוֹ ן,
ַח ָ ּייב ָ ּכ ֵרת ַעל ָה ִר ׁ
ו ָּפטוּר ַעל ַה ׁ ּ ֵשנִ י.
ַר ִ ּבי ֲחנַ נְ יָ א ֶ ּבן ֲע ַק ְביָ א אוֹ ֵמר:
אשוֹ ן ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ָ ּכ ֵרת,
ַאף ַעל ָה ִר ׁ
ּ
שה ֶאת ַה ׁ ֵשנִ י".
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן לֹא ָע ָ ׂ
וְ ָאזְ ד ּו לְ ַט ְע ַמיְיה ּו.
דְּ ַת ְניָ א:
ּ
ּ
ֵּ
ּ
"גר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַג ֵייר ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ְפ ָס ִחים,
שוֹ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י,
וְ ֵכן ָק ָטן ׁ ֶש ִה ְגדִּ יל ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ּ ְפ ָס ִחים ַ -ח ָ ּייב ַל ֲע ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
אשוֹ ן  -זָ קוּק ַל ׁ ּ ֵשנִ י,
ָ ּכל ׁ ֶש ָּזקוּק ָל ִר ׁ
אשוֹן ֵ -אין זָ קוּק ַל ׁ ּ ֵשנִ י".
ָ ּכל ׁ ֶש ֵאין זָ קוּק ָל ִר ׁ
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ְּיפלְ גֵ י?
ַר ִ ּבי ָסבַ רֵ ׁ :שנִי ֶ -רגֶ ל ִ ּבפְ ֵני ַע ְצמוֹ הוּא.
אשוֹ ן הוּא,
ַר ִ ּבי ָנָתן ָסבַ רֵ ׁ :ש ִני ַּ -ת ׁ ְשלו ִּמ ין דְּ ִר ׁ
ַּת ּק ּו ֵני לָ ִר ׁ
אשוֹ ן ,לֹא ַמ ְת ִקין לֵ ּיה.
אשוֹ ן הוּא.
וְ ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָא ֶ ּבן ֲע ַקבְ יָא ָסבַ רֵ ׁ :שנִי ַּ -ת ַק ְּנ ָּתא דְּ ִר ׁ
ו ׁ ְּשלָ ׁ ְש ָּתן ִמ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁש ּו:
ְ
"וְ ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר הוּא ָטהוֹ ר ו ְּב ֶד ֶרך ל ֹא ָהיָ
אשוֹ ן,
ש ֹות ַה ּ ֶפ ַסח וְ נִ כְ ְר ָתה" )במדבר ט ,יג(  -דְּ לֹא ֲעבַ ד ָ ּב ִר ׁ
ַר ִ ּבי ָסבַ ר" :וְ ָח ַדל לַ ֲע ׂ
ִאי ִנַמי ָ"ק ְר ַ ּבן ה' ל ֹא ִה ְק ִריב ְ ּבמ ֲֹעדוֹ " )במדבר ט ,יג( – ַ ּב ׁ ּ ֵשנִי.
ה") 527במדבר ט ,יג(,

שא" ָּכ ֵרת הוּא?
"ח ְטא ֹו יִ ּ ָ ׂ
ו ִּמ ַּמאי דְּ ַהאיֶ 528
"מגַ דֵּ ף") 529במדבר טו ,ל( ַ -היְינ ּו ' ְמ ָב ֵר ְך ַה ׁ ּ ֵשם'.
צג,ב ָק ָסבַ רְ :
530
ְ
וּכְ ִתיב ִ ּב' ְמ ָב ֵרך ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם'" :וְ נָ ָשׂ א ֶח ְטא ֹו" )ויקרא כד ,טו(.
"ח ְטאוֹ" דְּ ָה ָתם,
"ח ְטאוֹ" דְּ ָהכָ אֵ ,מ ֶ
וְ גָ ַמר ַהאי ֶ
ַמה ְּל ַה ָּלן ָּ ' -כ ֵרת'ַ ,אף ָּכאן ִ -נַמי ָּ'כ ֵרת'.
וְ ַר ִ ּבי נ ָָתן?
"כי"  -לְ ׁשוֹ ן 'דְּ ָהא' הוּא,
ָסבַ ר" :וְ ָח ַדל לַ ֲעשׂוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח וְ נִ כְ ְר ָתה" )במדבר ט ,יג( ,דְּ ַהאי ִּ
אשוֹ ן.
"ק ְר ַ ּבן ה' ל ֹא ִה ְק ִריב ְ ּבמ ֲֹעדוֹ " ּ ָ -ב ִר ׁ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא :דְּ ָהא ָ

רש"י
חייב כרת על הראשון וחייב
כרת על השי .חיוב כרת יש על
זה ועל זה ובחד גברא לא
משכחת לה דתרי קטלי בחד
גברא ליכא ואם לעין דאם שגג
בשיהן יתחייב שתי חטאות
ליכא למימר הכי דכרת דפסח
אין חייבין על שגגתו חטאת
דתן בכריתות )דף ב (.הפסח
והמילה מצות עשה היא ואין
חטאת באה אלא על שגגת כרת
של לאו דכתיב )ויקרא ד( אשר
לא תעשיה אלא פקא מיה
דאם שגג בא' מהן והזיד בחבירו
חייב אי מי לגר שתגייר בין
שי פסחים:
ופטור על השי .ואם שגג
בראשון והזיד בשי פטור:
אף על הראשון .אם הזיד איו
חייב כרת עד שיזיד אף בשי
אבל אם עשה את השי או שגג
בו פטור לגמרי דשי תשלומים
דראשון ותקתא דראשון הוא
ומזיד שלו הוא גמרו של כרת
דראשון הלכך באיזה מהן ששגג
פטור:
ואזדו לטעמייהו .רבי ורבי תן:
שהגדיל .צמחו בו שערות:
חייבין לעשות את השי.
דקסבר רגל בפי עצמו הוא
ואית ליה חיובא באפי פשיה
ואפי' למאן דלא איחזי
בראשון:
תשלומין דראשון .ומאן דלא
איחזי בראשון לא מיחייב אשי
ומיהו תקוי לראשון מכרת אם
הזיד בראשון לא מתקן ליה
הלכך חייב כרת על הראשון
ואפילו עשה את השי ופטור על
השי אם שגג בראשון והזיד
בשי דהא לית ליה חיובא
באפי פשיה ובראשון הרי שגג:
תקתא דראשון .מכרת דיליה
דאפילו הזיד בראשון השי
פוטרו מן הכרת:
אי מי קרבן ה' לא הקריב וגו'.
דכי משמש בארבע לשוות וזה
בלשון אי דרשין ליה ולא קאי
אדלעיל מייה לפרושי טעמא
למילתא קמייתא כמו לשון
דהא אלא מילתא אחריתי היא
כמו כי יקרא )דברים כב( כי
תכלה לעשר )שם כו( כי תפגע
)שמות כג(:
קסבר מגדף .דכתיב ביה כרת
הייו מברך את השם וכיון דיש
כרת במברך את השם יליף האי
מייה שיאות חטא שיאות
חטא לגזירה שוה:
ורבי תן .מוקי ליה להאי כי
בלשון דהא וקאי אדלעיל מייה
למיתב טעמא למילתיה וכרת
בראשון משום דהא קרבן ה' לא
הקריב במועדו בראשון:

"ח ְטאוֹ יִ ּ ָשׂ א" ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
ַהאי ֶ
שא ָה ִא ׁיש ַההוּא
 527וְ ָה ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר-הוּא ָטהוֹ ר וּבְ ֶד ֶר ְך ל ֹאָ -היָ ה וְ ָח ַדל לַ ֲעשׂוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח וְ נִכְ ְר ָתה ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַה ִהוא ֵמ ַע ֶּמ ָיה ִּכי ָק ְר ַ ּבן ה' ל ֹא ִה ְק ִריב ְ ּבמ ֲֹעדוֹ ֶח ְטאוֹ יִ ּ ָ ׂ
 528מסורת הש"ס
שה ְּביָ ד ָר ָמה ִמן ָה ֶאזְ ָרח ו ִּמן ַה ֵ ּגר ֶאת ְיהֹוָ ה הוּא ְמגַ דֵּ ף וְ נִ כְ ְר ָתה ַה ּנ ֶֶפ ׁש ַה ִהוא ִמ ֶ ּק ֶרב ַע ָּמ ּה
 529וְ ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ַּת ֲע ֶ ׂ
 530ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו וְ נָ ָׂש א ֶחטְ אוֹ

486

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

ָק ָסבַ רְ " :מגַ דֵּ ף"  -לָ או ַה ְיינ ּו ְ'מבָ ֵר ְך ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם'.
"ח ְטא ֹו" דְּ ָהכָ א,
"ח ְטאוֹ" דְּ ָה ָתםֵ ,מ ַהאי ֶ
וְ גָ ַמר ַהאי ֶ
ַמה ָהכָ א ָּ -כ ֵרתַ ,אף ָה ָתם ָּ -כ ֵרת.
וְ ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָ א ֶ ּבן ֲע ַקבְ יָא ָסבַ ר" :וְ ָח ַדל לַ ֲעשׂוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח וְ נִ כְ ְר ָתה" )במדבר ט ,יג(,
"ק ְר ַ ּבן ה' ל ֹא ִה ְק ִריב ְ ּבמוֹ ֲעדוֹ " – ָ ּב ׁ ֵש ִני.
ִאי ָ
שא" ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
"ח ְטאוֹ יִ ּ ָ ׂ
וְ ַהאי ֶ
ְּכ ַד ֲא ַמ ַרן.
ִהלְ ָּכ ְך:
ֵהזִ יד ָ ּבזֶ ה וּבָ זֶ ה  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ַח ָ ּייב.
ׁ ָשגַ ג ָ ּבזֶ ה וּבָ זֶ ה  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ּ ָפטוּר.
אשוֹ ן וְ ׁ ָשגַ ג ַ ּב ׁ ּ ֵש ִני:
ֵהזִ יד ָ ּב ִר ׁ
ּ
לְ ַר ִ ּבי וּלְ ַר ִ ּבי נ ָָתן – ְמ ַח ְייבֵ י,
לְ ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָא ֶ ּבן ֲע ַקבְ יָא – ּ ָפטוּר.
אשוֹ ן וְ ֵהזִ יד ַ ּב ׁ ּ ֵש ִני:
ׁ ָשגַ ג ָ ּב ִר ׁ
לְ ַר ִ ּבי ַ -ח ָ ּייב,
לְ ַר ִ ּבי נ ָָתן וּלְ ַר ִ ּבי ֲח ַנ ְניָא ֶ ּבן ֲע ַקבְ יָא ָ ּ -פטוּר.

רש"י
לאו הייו מברך את השם .אלא
מזמר ומשורר לע''ז דאיכא
דסבירא ליה הכי בכריתות )דף
ז (:ולית לן כרת במברך אי לאו
מהכא גמירי לה:
ורבי חיא .מי דריש האי כי
לשון אי כר' אלא קסבר לאו
מילתא אחריתי היא אלא כרת
דקמא תלא ביה וכרת במזיד
דראשון אם קרבן ה' לא יקריב
בשי:
כדאמרן .לאגמורי כרת למברך:
דברי הכל חייב .חד כרת:
לר' ור' תן חייב .דלא סבירא
להו דשי תקתא דראשון:
שגג בראשון והזיד בשי לרבי
חייב .דאית ליה כרת בשי
באפי פשיה:
לר' תן ור' חיא פטור .דהא
לא כתיב כרת אלא אראשון
והרי שגג בו:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .3צג ,ב
ִמ ְׁשנָ ה

ֵאיזוֹ ִהיא "דֶּ ֶר ְך ְרחוֹ ָקה"?
יעים וְ ַלחוּץ,
ִמן ַה ּמוֹ ִד ִ
ו ְּכ ִמדָּ ָת ּה ְל ָכל רו ַּח,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יס קו ּ ַּפת ָה ֲעזָ ָרה וְ ַלחוּץ.
ֵמ ִא ְ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ְל ִפ ָיכ ְך נָ קוּד ַעל "ה") 531במדבר ט ,י( -
לוֹ ַמר :לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָרחוֹ ק וַ דַּ אי,
יסקו ּ ַּפת ָה ֲעזָ ָרה וְ ַלחוּץ.
ֶא ָ ּלא ֵמ ִא ְ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר עו ָּּלא:
ִמן ַה ּמוֹ ִד ִיעים לִ ירו ׁ ָּשלַ יִם ֲ -ח ִמ ׁ ּ ָשה ָעשָׂ ר ִמילִ ין ָהוְ יָא.
ָסבַ ר לָ ּה ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַּכ ָּמה ְמ ַה ֵּל ְך ָא ָדם ְ ּב ּיוֹ ם?
ֲע ָׂש ָרה ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת.
ֵמ ֲעלוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר וְ ַעד ָהנֵץ ַה ַח ָּמה ֲ -ח ֵמ ׁ ֶשת ִמילִ ין,
ִמ ׁ ּ ְש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה וְ ַעד צֵ את ַהכּ וֹ כָ בִ ים ֲ -ח ֵמ ׁ ֶשת ִמילִ ין,
ּ ָפ ׁש ּו לָ ּה ְּתלָ ִתין,
ֲח ֵמ ַיסר ִ -מ ַ ּצ ְפ ָרא לְ ַפלְ ָ ּגא דְּ יוֹ ָמא,
וַ ֲח ֵמ ַיסר ִ -מ ּ ַפלְ ָ ּגא דְּ יוֹ ָמא לְ אוֹ ְר ָתא.
עו ָּּלא לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר עו ָּּלא:
ְ
ֵאי זֶ ה הוּא "דֶּ ֶרך ְרחוֹ ָקה"?
ָּכל ׁ ֶש ֵאין ָיכוֹ ל לִ ָּיכ ֵנס ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ְש ִח ָיטה.
ָא ַמר ָמר:
"מ ֲעלוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר ַעד ָהנֵץ ַה ַח ָּמה ֲ -ח ֵמ ׁ ֶשת ִמילִ ין".
ֵ
ְמנָא לָ ן?
דִּ כְ ִתיב:
" ּוכְ מוֹ ַה ּׁ ַש ַחר ָעלָ ה וַ ָ ּי ִאיצ ּו ַה ּ ַמלְ ָאכִ
"ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש יָ ָצא ַעל ָה ָא ֶרץ וְ לוֹט ָ ּבא צ ֲֹע ָרה" )בראשית יט ,כג(,
וּכְ ִתיבַ :
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
לְ ִד ִידי ֲח ִזי לִ י ַההוּא ַא ְת ָרא ,וְ ָהוְ יָ א ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ִמילִ ין.
ים") 532בראשית יט ,טו(,

ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי-יִ ְהיֶ הָ -ט ֵמא לָ נֶ ֶפ ׁש אוֹ בְ ֶד ֶר ְך ְרח ָֹקה לָ כֶ ם אוֹ לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם וְ ָע ָשׂ ה ֶפ ַסח לַ ה'
 531דַּ ֵ ּבר ֶאלּ ְ -בנֵ י יִ ְ ׂ
 532וּכְ מוֹ ַה ׁ ּ ַש ַחר ָעלָ ה וַ ּי ִָאיצ ּו ַה ַּמלְ ָאכִ ים בלוט לאמור קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תספה בעוון העיר

רש"י
מתי'
מתי' מודיעים .שם העיר:
קוד על ה' .שברחוקה וכל
יקוד למעט הדבר בא דמשמע
סמיוה להא תיבה מהכא:
גמ'
חמשה עשר מילין .מדקרי ליה
תא דידן דרך רחוקה לגבי פסח
וסבירא ליה לעולא דרך רחוקה
כל שאיו יכול ליכס בשעת
שחיטה כל שעת שחיטה מהלך
ואיו מגיע ושעת שחיטה
מחצות היום ואילך דבין
הערבים כתיב ביה כתמיד
ותמיד אע''פ ששחט בשש
ומחצה זמו מן התורה מתחלת
שבע ואילך שמתחלת החמה
להתעקם כלפי מערב קצת
ומשחרי כותלי דהכי אמרין
ביומא בפ' שלישי )דף כח(:
צלותיה דאברהם מכי משחרי
כותלי והייו מחצות היום
ולהלן ופרכין עלה מהא דתן
תמיד שחט בשש ומחצה ומשי
שאי כותלי בית המקדש דלא
מכווי רחבם מתחתיהן ולא
משחרי בעיקום פורתא עד חצי
שבע ומיהו זמן שחיטה מתחלת
שבע ואילך ומשך עד שתשקע
החמה ומשתשקע החמה לא
דדם פסל בשקיעת החמה
באיזהו מקומן )זבחים דף ו(.
ומחצות ועד שקיעת החמה
מהלך חמשה עשר מילין כי הא
דר' יוחן:
סבר לה .עולא:
כמה מהלך אדם .ביוי וביום
ביוי דתקופת יסן ותשרי
שהימים והלילות שוין:
עשרה פרסאות .ארבעים מילין:
מעלות השחר עד הץ החמה
חמשה מיל .כך שהיית החמה
לצאת בעוביו של רקיע וכגדה
שוהה בשקיעתה ליכס דהייו
משקיעתה ועד צאת הכוכבים:
פשו תלתין .מהצה ועד
שקיעתה:
לאורתא .לשקיעת החמה דשוב
אין זמן שחיטה דדם קדשים
פסל בשקיעת החמה כדאמרין
בשחיטת
מקומן
באיזהו
קדשים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .4צג ,ב – צד ,א
ּגו ָּפא:
ְ
"א ַמר עו ָּּלאֵ :איזֶה הוּא "דֶּ ֶרך ְרח ֹו ָקה"?
ָ
ָּכל ׁ ֶש ֵאין ָיכוֹ ל לִ ָּיכנֵס ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ְש ִח ָיטה".
וְ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
ָּכל ׁ ֶש ֵאין ָיכוֹ ל לִ ָּיכנֵס ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲאכִ ילָ ה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבה לְ עו ָּּלא:
לְ ִד ָיד ְך ַק ׁ ְשיָא ,וּלְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ַק ׁ ְשיָא.
לְ ִד ָיד ְך ַק ׁ ְשיָא:
דְּ ָא ְמ ַר ְּתָּ :כל ׁ ֶש ֵאין ָיכוֹ ל לִ ָּיכנֵס ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ְש ִח ָיטה,
וְ ָהא ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ ,דְּ ֵאין יָכוֹ ל לִ ָּיכנֵס ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ְש ִח ָיטה,
וְ ָק ָא ְמ ַר ְּתׁ :שוֹ ֲח ִטין וְ זוֹ ְר ִקין ַעל ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ!
וּלְ ַרב יְהו ָּדה ַק ׁ ְש ָיא:
דְּ ָא ַמרָּ :כל ׁ ֶש ֵאין יָכוֹ ל לִ ָּיכנֵס ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲאכִ ילָ ה,
וְ ָהא ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ ,דְּ ָיכוֹ ל לִ ָּיכנֵס ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲאכִ ילָ ה,
וְ ָק ָא ַמרֵ :אין ׁשוֹ ֲח ִטין וְ זוֹ ְר ִקין ַעל ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ!
ָא ַמר לֵ ּיה:
לֹא לְ ִד ִידי ַק ׁ ְשיָא,
וְ לֹא לְ ַר ב יְהו ָּדה ַק ׁ ְשיָא.
לְ ִד ִידי לֹא ַק ׁ ְשיָ א:
"דֶּ ֶר ְך ְרחוֹ ָקה" – לַ ּ ָטהוֹ ר,
וְ ֵאין "דֶּ ֶר ְך ְרחוֹ ָקה"  -לַ ּ ָט ֵמא.
צד,א לְ ַרב יְהו ָּדה לֹא ַק ׁ ְשיָ א:
ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ ַ -ר ֲח ָמנָא דַּ ְח ֵי ּיה,
"א ׁיש ִא ׁיש ִּכי יִ ְהיֶ ה ָט ֵמא לַ ֶּנ ֶפ ׁש" )במדבר ט ,י(,
דִּ כְ ִתיבִ :
ילּ
ּ
לּ
ִמי לֹא ָע ְס ִקינַן ׁ ֶש ָחל ׁ ְשבִ ִיעי ׁ ֶש וֹ לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ַה ֶפ ַסח?! וַ ֲא ִפ ּו ָהכִ י ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא :לִ ְיד ֵחי.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יכנֵ ס ְ ּבסו ִּסים ו ִּב ְפ ָר ִדים -
יעים ,וְ יָ כוֹ ל ִל ָ ּ
"היָ ה עוֹ ֵמד חוּץ ַל ּמוֹ ִד ִ
ָ
ּ
יָ כוֹ ל יְ ֵהא ַח ָייב?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ו ְּב ֶד ֶר ְך ל ֹא ָהיָ ה" )במדבר ט ,יא(  -וְ ַה ָ ּלה ָהיָ ה ְ ּב ֶד ֶר ְך.
יכנֵ ס ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּג ַמ ִ ּלים ו ְּקרוֹ נוֹ ת ַה ְמ ַע ְ ּכבוֹ ת אוֹ תוֹ -
יעים ,וְ ֵאין יָ כ ֹול ִל ָ ּ
ָהיָ ה עוֹ ֵמד ִל ְפנִ ים ִמן ַה ּמוֹ ִד ִ
יָ כוֹ ל לֹא יְ ֵהא ַח ָ ּייב?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ו ְּב ֶד ֶר ְך ל ֹא ָהיָ ה" – וַ ֲה ֵרי לֹא ָהיָ ה ְ ּב ֶד ֶר ְך".

רש"י
בשעת אכילה .כל שעת אכילה
שרחוק מחצות היום כל כך
שאיו יכול ליכס כל הלילה
אכילת הפסח כל הלילה ורבן
עבוד הרחקה ואמור עד חצות
לר''ע ולר''א דאורייתא עד
חצות בפרק בתרא )דף קכ(:
ובברכות בפ''ק )דף ט:(.
ולרב יהודה קשיא .דאמר כל
שאיו יכול ליכס בשעת אכילה
הוא דפטור הא איחזי למיכל
לאורתא חייב:
והא טמא שרץ כו' .ופלוגתייהו
בפרק האשה )לעיל דף צ:(:
לדידי לא קשיא .דאף על גב
דדרך רחוקה פטרא להאי דחזי
לאורתא ומיחייבא ליה גבי
טמא שרץ הייו טעמא דדרך
רחוקה תלא רחמא פטורא
דטהור והייו דרך רחוקה שאין
יכול ליכס בשעת שחיטה דגבי
עשייה כתיב ואף על גב דיכול
ליכס בשעת אכילה רחמא
פטריה אבל לטמא לא תלה
רחמא פטורא דידיה בדרך
רחוקה אלא בטומאה וטעמא
דטומאה משום אכילה היא
ולאו משום עשיה דהא יכול
לשלח קרבותיו ועוד מדכתב
טמא פש ולא כתב בעל קרי או
טמא שרץ שמעין מייה לא
פטרי אלא בטומאה אריכתא
דלא חזי לאורתא:
ולרב יהודה לא קשיא .דקסבר
טמא לפש סתמא כתיב ואפילו
שביעי שלו במשמע כדאוקימא
באידך פירקין )דף צ (:דסבר לה
כמאן דאמר טמאי מת מצוה
היו שחל שביעי שלהן בערב
הפסח:
בסוסים ובפרדים .במרוצה:
יכול יהא חייב .כרת אם לא
הגיע לעזרה בשעת שחיטה:
והלה היה .דחוץ למודיעין דרך
רחוקה הוא:
מפי גמלים וקרוות .והוא היה
מביא ביו ובי ביתו עליהן:
חייב .שאין זה אוס שיש לו
להשמט ולילך יחידי ולשחוט:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .5צד ,א-ב
ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ִש ָּיתא ַאלְ פֵ י ַּפ ְר ֵסי ָהוֵ י ָעלְ ָמא,
וְ סו ְּמכָ א דִּ ְר ִק ָיעא ַאלְ ָפא ּ ַפ ְר ֵסי.
ֲח ָדא ּ ְ -ג ָמ ָרא,
וַ ֲח ָדא – ְסבָ ָרא .
ָסבַ ר לָ ּה ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַּכ ָּמה ְמ ַה ֵּל ְך ָא ָדם ֵ ּבינוֹ ִני ְ ּב ּיוֹ ם?
ֶע ֶׂשר ַּפ ְר ָסאוֹ ת.
ֵמ ֲעלוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר וְ ַעד ָהנֵץ ַה ַח ָּמה ֲ -ח ִמ ׁ ּ ָשה ִמילִ ין,
ִמ ׁ ּ ְש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה ַעד ֵצאת ַהכּ וֹ כָ בִ ים ֲ -ח ִמ ׁ ּ ָשה ִמילִ ין,
נ ְִמצָ א עוֹ בְ יוֹ ׁ ֶשל ָר ִק ַיע ֶ -א ָחד ִמ ׁ ּ ִש ׁ ּ ָשה ַ ּב ּיוֹ ם.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ָרה ַ ּב ּיוֹ ם.
יע ֶ -א ָחד ֵמ ֲע ָ ׂ
עוֹ ְביוֹ ׁ ֶשל ָר ִק ַ
ְ
שר ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת,
ֵּת ַדעּ ַ ,כ ָּמה ְמ ַה ֵ ּלך ָא ָד ם ֵ ּבינוֹ נִ י ְ ּב ּיוֹ ם ֶ -ע ֶ ׂ
ו ֵּמ ֲעלוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר ַעד ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה ַ -א ְר ַ ּב ַעת ִמ ִילין,
יעת ַה ַח ָּמה וְ ַעד ֵצאת ַהכּ וֹ ָכ ִבים ַ -א ְר ַ ּב ַעת ִמ ִילין,
ִמ ׁ ּ ְש ִק ַ
ש ָרה ַ ּב ּיוֹ ם"!
יע ֶ -א ָחד ֵמ ֲע ָ ׂ
נִ ְמ ֵצאת עוֹ ְביוֹ ׁ ֶשל ָר ִק ַ
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ָר ָבא!
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ עו ָּּלא!
ְּתיו ְּב ָּתא!
לֵ ָימא ֶּת ֱיהוֵ י ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן?
ָא ַמר לָ ְך:
ֲאנָא ּ ִ -ב ָימ ָמא הוּא דַּ ֲא ַמ ִרי,
וְ ַר ָ ּבנָן  -הוּא דְּ ָקא ָטעוּ ,דְּ ָקא ָח ׁ ְשבַ ן דְּ ַק ְד ָמא וַ ֲח ׁשוּכָ א.
לֵ ָימא ֶּת ֱיהוֵ י ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֲח ִנינָ א?
לֹא" ,וַ ָ ּי ִאיצוּ" )בראשית יט ,טו( – ׁ ָשא ֵני.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"מ ְצ ַריִ ם ִ -היא ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ּ ַפ ְר ָסה ַעל ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ּ ַפ ְר ָסה,
ִ
ּ
ּ
ו ִּמ ְצ ַריִ ם ֶ -א ָחד ִמ ׁ ִש ׁ ִשים ְ ּבכו ּׁש,
וְ כו ּׁש ֶ -א ָחד ִמ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשים ָ ּבעוֹ ָלם,
עוֹלם ֶ -א ָחד ִמ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשים ַ ּב ַ ּגן,
וְ ָ
וְ גַ ן ֶ -א ָחד ִמ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשים ָ ּב ֵע ֶדן,
יה ָ ּנם,
וְ ֵע ֶדן ֶ -א ָחד ִמ ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשים ַ ּב ֵ ּג ִ
נִ ְמ ָצא ָ ּכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ ּ ְ -כ ִכ ּ
יה ָ ּנם"!
יסוּי ְק ֵד ָירה ְל ֵ ּג ִ
ְּתיו ְּב ָּתא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
דְּ ָתנָא דְּ בֵ י ֵאלִ ָיהוּ:
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רש"י
שיתא אלפי פרסי הוה עלמא.
היקף הילוך החמה בתוך החלל
ממזרח למערב:
וסומכא דרקיעא .עוביו של
רקיע:
חדא גמרא .שיתא אלפי פרסי
דעלמא גמרא הוה מרביה והא
דאלפא פרסי סומכא דרקיע
הוה סבר לה מדעתי' מההיא
דשית אלפי פרסי דגמרא:
עוביו של רקיע אחד מששה
ביום .מהצה ועד שקיעתה
שהרי אדם מהלך שלשים מילין
מהצה ועד שקיעתה ובתוך
מהלך שלשים מילין לאדם היא
מהלכת את כל העולם שהוא
ששת אלפים פרסי וכדי מהלך
חמשה מילין הוי אחד מששה
בשלשים מילין אלמא סומכא
דרקיעא אלפא פרסי שבכל
מהלך חמשה מיל לאדם החמה
מהלכת אלף פרסאות וי''מ
שיתא אלפי פרסי הייו לאורך
או לרוחב ולא הירא לן כלל
שהרי אין החמה מהלכת
לאורכו של עולם אלא מקיפתו:
ת''ש ר''י אומר כו' אחד מי'
ביום .ר''י קא חשיב לכוליה
יומא מעלות השחר ועד צאת
הכוכבים מיהו בהא מותבין
לרבא דקתי הכא מעלות השחר
ועד הץ החמה ארבעה מילין
דהייו עובי הרקיע וכן
משקיעתה ועד צאת הכוכבים
ארבע' מילין פשו להו ל''ב מילין
מהץ החמה ועד שקיעה
ותיובתא דרבא ודעולא דאמרי
שלשים מילין:
ימא תיהוי תיובתיה דר''י.
כלומר ימא דהא דאמרי' לעיל
בדרבה בר בר חה מעלות
השחר ועד הץ החמה חמשה
מילין כולה רבה בר בר חה
אמר לה ומשמיה דר' יוחן
ותיהוי הך מי תיובתיה:
כי אמיא אא ביממא אמרי.
אי כללתי של כל היום מעלות
היום עד צאת הכוכבים עשרה
פרסאות ולא פירשתי כמה
קודם הץ החמה ואחר
שקיעתה ורבן עולא ורבא
שפירשו הדבר טעו בקדמא
וחשוכא שרוב בי אדם מהלכין
חמשה מילין קודם הץ החמה
ע''י שמשכימין קודם עלות
השחר וכן אחר שקיעתה על ידי
שמחשכין ליכס אחר צאת
הכוכבים:
תיובתיה דרבי חיא .דאמר
מסדום ועד צוער חמשה מילין
והתם בהדיא מפרש קרא
מעלות השחר עד הץ החמה
דכתיב )בראשית יט( וכמו
השחר עלה וגו' וכתיב )שם(
השמש יצא על הארץ:
וכוש הוי אחד מששים בעולם.
אלמא עולם טפי משיתא אלפי
פרסי:
כיסוי קדירה .דבר מועט:
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" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ַה ִ ּי ׁ ּשוּב כּ וּלּ וֹ ַּ -ת ַחת כּ וֹ ָכב ֶא ָחד יוֹ ׁ ֵשב.
ֵּת ַדעֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ָדם נוֹ ֵתן ֵעינוֹ ְ ּבכוֹ ָכב ֶא ָחד,
הוֹ ֵל ְך ְל ִמזְ ַרח  -עוֹ ֵמד ְ ּכנֶ ְגדּ וֹ ,
ְל ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת ָהעוֹ ָלם  -עוֹ ֵמד ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ,
ִמ ְ ּכ ָלל :דְּ ָכל ַה ִ ּי ׁ ּשוּב כּ וּלּ וֹ ַּ -ת ַחת כּ וֹ ָכב ֶא ָחד יוֹ ׁ ֵשב"!
ְּתיו ְּב ָּתא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֲעגָ ָלה ּ ַ -ב ָצפוֹ ן,
וְ ַע ְק ָרב – ַ ּבדָּ רוֹ ם,
וְ ָכל ַה ִ ּי ׁ ּשוּב כּ וּלּ וֹ ֵ -אינוֹ יוֹ ׁ ֵשב ֶא ָ ּלא ֵ ּבין ֲעגָ ָלה ְל ַע ְק ָרב.
וְ ָכל ַה ִ ּי ׁ ּשוּב כּ וּלּ וֹ ֵ -אינוֹ הֹוֶ ה ֶא ָ ּלא ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ּיוֹ ם,
ׁ ֶש ֵאין ַח ָּמה נִ ְכנֶ ֶסת ַל ִ ּי ׁ ּשוּב ֶא ָ ּלא ׁ ָש ָעה ַא ַחת ְ ּב ּיוֹ ם.
ֵת ַדעֶ ׁ ,ש ְ ּב ָח ֵמ ׁש ַ -ח ָּמה ַ ּב ִּמזְ ָרח ,ו ְּב ׁ ֶש ַב ע ַ -ח ָּמה ַ ּב ַּמ ֲע ָרב,
ֹאש ָ ּכל ָא ָדם"!
ֲח ִצי ׁ ֵש ׁש וַ ֲח ִצי ׁ ֶש ַבע ַ -ח ָּמה ע ֹו ֶמ ֶדת ְ ּבר ׁ
ְּתיו ְּב ָּתא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"א ַמר ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַ ּכאי:
דְּ ָ
ַמ ה ְּת ׁשו ָּבה ֱה ׁ ִש ַיב ּתוֹ ַ ּבת קוֹ ל ְלאוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע,
"א ֱעלֶ ה ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָעב ֶאדַּ ּ ֶמה לְ ֶעלְ יוֹ ן" )ישעיה יד ,יד(?
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמרֶ :
יָ ְצ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לוֹ :
צד,ב ָר ׁ ָשע ֶ ּבן ָר ׁ ָשעּ ֶ ^ ,בן ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל נִ ְמרוֹ ד ָה ָר ׁ ָשעֶ ׁ ,ש ִה ְמ ִריד ֶאת ָ ּכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ ָע ַלי ְ ּב ַמ ְל כוּתוֹ ,
ַ ּכ ָּמה ׁ ְשנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם?
ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה,
וְ ִאם ִ ּבגְ בוּרוֹ ת ְ ׁ -שמוֹנִ ים ׁ ָשנָ ה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :יְ ֵמי ׁ ְשנוֹ ֵתינ ּו ָב ֶהם ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה וְ ִאם ִ ּב ְגבוּרוֹ ת ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה" )תהלים צ ,י(.
יע ַ -מ ֲה ַל ְך ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה,
ִמן ָה ָא ֶרץ ַעד ָל ָר ִק ַ
ְ
יע ַ -מ ֲה ַלך ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה,
וְ עוֹ ְביוֹ ׁ ֶשל ָר ִק ַ
יע,
יע וְ ָר ִק ַ
יע ַ -מ ֲה ַל ְך ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה ,וְ ֵכן ֵ ּבין ָ ּכל ָר ִק ַ
יע ְל ָר ִק ַ
ו ֵּביןָ 533ר ִק ַ
"א ְך ֶאל ׁ ְשאוֹל ּתו ָּרד ֶאל יַ ְר ְּכ ֵתי בוֹ ר" )ישעיה יד ,טו(!"!
ַ
ְּתיו ְּב ָּתא.

 533גירסת וילנאּ ָ ) :כל(

רש"י
כל הישוב כולו .של בי אדם:
תחת כוכב אחד עומד .וכמה
כוכבים יש ברקיע לאין מספר
וכיון דכוכב אחד מחזיק את כל
הישוב ורואין או שהישוב יותר
מאלף פרסה הרי כמה כוכבים
שברקיע ישוב אחד לכל כוכב
בימים ובהרות ומדברות ואילו
אין ברקיע אלא ששה כוכבים
הרי כאן ששת אלפים פרסי
לעלמא וכ''ש שיש כוכבים יותר
מו' אלפים כוכב לכל פרסה:
הולך למזרח .לסוף העולם לקץ
שים הרבה יראה אל אותו
מקום שהיה רואהו כשהיה
עומד במערב ואילו לא היה
מחזיק כל הישוב כשהוא עומד
במערב ורואהו על ראשו כשהוא
למזרח לא היה רואהו על ראשו
אלא מן הצד באלכסון כפי מה
שעבר ומשך מתחתיו:
עגלה .אותן כוכבים העשוים
כעגלה והוא מזל שור:
בין עגלה לעקרב .ולא שמחזיק
כל אויר שבייהם שהרי כמה
כוכבים יש בייהם וכל אחד כדי
ישוב אלא ישוב בין שיהם
עומד שהרי כל אדם רואה
בצפוו עגלה ובדרומו עקרב:
ובכל הישוב .איה מהלכת
החמה אלא שעה אחת ביום חצי
שש וחצי שבע חמה עומדת
בראש כל אדם רואה החמה על
ראשו והייו אותה שעה
שהחמה מהלכת ברקיע גד
היישוב:
תיובתא .דרבא דקתי דמדברות
וימים והרות מחזיקות אחד
עשר שיעורי ישוב וקא חזין
דישוב גדול מאד ומצא עולה
עולם לכמה אלפים תיובתא
דרבא:
לאותו רשע .בוכדצר:
בן בו של מרוד .לאו דוקא בן
בו אלא כלומר מזרע מרוד:
שהמריד .השיא עצה לאשי דור
הפלגה לבות מגדל להלחם
בצבא השמים שהוא היה מלך
בבבל כדכתיב )בראשית י( ותהי
ראשית ממלכתו בבל:
וכן בין רקיע לרקיע .לאורכו של
עולם כמדת גובהו כדכתיב אשר
ברא אלהים אדם על הארץ
ולמקצה השמים וגו' במסכת
חגיגה )דף יב (.דריש ליה הכי
אלמא עולם מהלך חמש מאות
שה צא וחשוב עשר פרסאות
ליום מצא עולה לכמה אלפים
ותיובתא דרבא:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .6צד ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ש ָר ֵאל אוֹ ְמ ִריםּ ַ :ג ְל ַ ּגל ָ -קבו ַּע ,ו ַּמ ָּזלוֹ ת  -חוֹ זְ ִרין.
"ח ְכ ֵמי יִ ְ ׂ
ַ
ּ
ּ
וְ ַח ְכ ֵמי או ּּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם אוֹ ְמ ִריםַ :ג ְל ַגל  -חוֹ זֵ ר ,ו ַּמ ָּזלוֹ ת ְ -קבו ִּעין.
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
יהםֵ :מע ֹו ָלם לֹא ָמ ִצינ ּו ֲעגָ ָלה ַ ּבדָּ רוֹ ם וְ ַע ְק ָרב ַ ּבצָּ פוֹ ן.
ר
ב
ד
ל
ְּת ׁשו ָּבה ְ ִ ְ ֵ ֶ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַי ֲעקֹב:
וְ ִדילְ ָמא ְּכבוּצִ ינָא דְּ ֵר ַיח ּיָא,
ִאי ִנַמיְּ ,כצִ י ּנוֹ ָרא דְּ ַד ׁ ּ ָשא!
יע,
ַח ְכ ֵמי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל אוֹ ְמ ִריםּ ַ :ב ּי ֹום ַ -ח ָּמה ְמ ַה ֶ ּל ֶכת ְל ַמ ָּטה ִמן ָה ָר ִק ַ
יע.
ו ַּב ַ ּליְ ָלה ְ -ל ַמ ְע ָלה ִמן ָה ָר ִק ַ
יע,
וְ ַח ְכ ֵמי או ּּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם אוֹ ְמ ִריםּ ַ :ב ּיוֹ ם ַ -ח ָּמה ְמ ַה ֶ ּל ֶכת ְל ַמ ָּטה ִמן ָה ָר ִק ַ
ו ַּב ַ ּליְ ָלה ְ -ל ַמ ָּטה ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע.
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
וְ נִ ְר ִאין דִּ ְב ֵר ֶיהן ִמדְּ ָב ֵרינוּ,
ׁ ֶש ַ ּב ּיוֹ ם ַ -מ ְעיָ נ ֹות צוֹ נְ נִ ין ,ו ַּב ַ ּליְ ָלה  -רוֹ ְת ִחין".
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
יע,
ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ָּמה ַ -ח ָּמה ְמ ַה ֶ ּל ֶכת ְ ּבגוֹ ַב ּה ׁ ֶשל ָר ִק ַ
ְל ִפ ָיכ ְך ָ ּכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ  -רוֹ ֵת ַח ,ו ַּמ ְעיָ נוֹ ת  -צוֹנְ נִ ין,
יע,
ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים ַ -ח ָּמה ְמ ַה ֶ ּלכֶ ת ְ ּב ׁ ִש ּיפו ֵּלי ָר ִק ַ
ְל ִפ ָיכ ְך ָ ּכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ  -צוֹנֵ ן ,ו ַּמ ְעיָ נוֹ ת  -רוֹ ְת ִחין".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"ב ַא ְר ָ ּב ָעה ׁ ְש ִב ִילין ַח ָּמה ְמ ַה ֶ ּלכֶ ת:
ְּ
יסןִ ,א ָ ּייר וְ ִסיוָ ן ְ -מ ַה ֶ ּל ֶכת ֶ ּב ָה ִריםּ ְ ,כ ֵדי ְל ַפ ׁ ּ ֵשר ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָלגִ ין,
נִ ָ
ַּת ּמוּזָ ,אב וֶ ֱאלוּל ְ -מ ַה ֶ ּל ֶכת ַ ּב ִ ּי ׁ ּשוּבּ ְ ,כ ֵדי ְל ַב ׁ ּ ֵשל ֶאת ַה ּ ֵפירוֹ ת,
ִּת ׁ ְש ֵריַ ,מ ְר ֶח ׁ ְשוָ ן וְ ִכ ְס ֵליו ְ -מ ַה ֶ ּל ֶכת ַ ּב ַ ּי ִּמיםּ ְ ,כ ֵדי ְליַ ֵ ּב ׁש ֶאת ַה ְ ּנ ָהרוֹ ת,
ֵט ֶבתְ ׁ ,ש ָבט וַ ֲא ָדר ְ -מ ַה ֶ ּל ֶכת ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברֶ ׁ ,שלּ ֹא ְליַ ֵ ּב ׁש ֶאת ַה ְּז ָר ִעים".

רש"י
גלגל .כמין אופן ברקיע
שהמזלות תוים בו גלגל קבוע
ואיו מגלגל אלא כעין אופן
עגלה המוח בקרקע אבל
המזלות מהלכים סביב הילוך
מועט ואין מקיפין את הגלגל
אלא כל מזל משמש את החמה
ד ממקומו ומוליכו עד חבירו
וחוזר למקומו לפיכך אין עגלה
ראית בדרום ולא עקרב בצפון
שהרי אין מקיפין אלא מהלכין
הילוך מועט וחוזרין:
לא מציו עגלה בדרום ועקרב
בצפון .ואי ס''ד גלגל חוזר
ומזלות קבועין מצא גלגל
מוליך ומגלגל המזלות לכל ד'
הרוחות כשם שהוא מגלגל
והייו כמין אופן ותון ברקיע
חציו למטה מן הרקיע וחציו
למעלה מן הרקיע וכשעולה צדו
זה שוקע צדו אחר לפי דברי
חכמי אומות העולם שאומרים
גלגל חוזר ולפי דברי חכמי
ישראל שאומרים גלגל קבוע אין
לפרש שוקע ועולה אלא
במזלות:
דילמא כי בוציא דריחיא.
כברזל התחוב בקב רחב
שברחים שהשוכב עומד במקומו
והברזל חוזר ואם באת לגלגל
השוכב מתגלגל סביב הברזל
והברזל עומד במקומו:
אי מי כי ציורא דדשא.
שהדלת סובבת בחור המפתן
העליון והמפתן במקומו עומד
ואם באת לגלגל המשקוף הוא
מתגלגל סביב הציר והדלת
עומד במקומו וכך הגלגל
מתגלגל בפי עצמו ומוליך
החמה והמזלות קבועים בגלגל
אחר בתוכו ואותו הגלגל איו זז
ממקומו אלא גלגל חיצון מוליך
חמה על פי כל המזלות אי מי
גלגל חמה מבפים וגלגל
המזלות מבחוץ:
למטה מן הרקיע .זורחת על
הארץ כאשר או רואין ובלילה
למעלה מן הרקיע זורחת ואיה
ראית למטה :ה''ג וחכמי או''ה
אומרים ביום למטה מן הרקיע
ובלילה למטה מן הקרקע:
מעיות צוין .אין לך מים
ובעין שאיו צון ביום יותר
מבלילה ואע''פ שמי הרות
חמין הן ביום בחום הקיץ הוא
זה מפי שרחקו ממקום ביעתן
ותחממו בחום העולם אבל
תכף ביעתן הן צון ביום לפי
שהחמה גבוהה מהן:
רותחין.
מעיות
ובלילה
שהחמה מחממתן תחת הקרקע
תדע שבעלות השחר אתה רואה
עשן על ההרות:
בשפולו של רקיע .סמוך לקרקע
בשולי הכיפה:
לפיכך כל העולם צון .שאיה
מהלכת אלא בצדי העולם:
ומעיות רותחים .דהייו אצל
המים מצדי העולם שהמעיות
באות מהם:
בארבע שבילין .מהלכת גבורתה
של חמה:
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"איזוֹ ִהיא "דֶּ ֶר ְך ְרחוֹ ָקה"?[
] ֵ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
וְ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יס קו ּ ַּפת ] ָה ֲעזָ ָרה וְ ַלחוּץ"[.
ֵמ ִא ְ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .7צד ,ב

וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָמצֵ י ָע ֵייל ,וְ לָ א ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיה :קוּם ַע ּיֵיל?!
וְ ָה ַת ְניָא:
"יְ הו ִּדי ָע ֵרל ׁ ֶשלּ ֹא ָמל ָ -ענו ּׁש ָ ּכ ֵרת,
יעזֶ ר"!
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
"דֶּ ֶר ְך ְרחוֹ ָקה"  -לַ ּ ָטהוֹ ר,
וְ ֵאין "דֶּ ֶר ְך ְרחוֹ ָקה" – לַ ּ ָט ֵמא.
ָרבָ א ָא ַמר:
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָ א:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
שר,534
נֶ ֱא ַמר ' ִריחוּק ָמקוֹ ם' ַ ּב ּ ֶפ ַסח ,וְ נֶ ֱא ַמר ' ִריחוּק ָמקוֹ ם' ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמ ה ְ ּל ַה ָ ּלן  -חוּץ ַל ֲא ִכ ָילתוֹ,
ַאף ָ ּכאן  -חוּץ ַל ֲאכִ ָילתוֹ .
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר:
ש ָ ּייתוֹ ".
חוּץ ַל ֲע ִ ׂ

ְּכ ַמאן ָאזְ לָ א ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ַ ּבר ַרב יוֹ ֵסף:
ַ ּב ּ ְט ֵמ ִאים ַ -ה ֵּל ְך ַא ַחר רוֹ ב ָהעוֹ ְמ ִדין ָ ּב ֲעזָ ָרה.
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.

 534כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם" )דברים יד ,כד(

רש"י
ולא אמרין ליה קום עייל .ואי
לא עיילת מיחייבת כרת:
עוש כרת .משום פסח אלמא
אמרין ליה קום מהול:
דרך רחוקה .פטרה את הטהור
והרי הוא בדרך רחוקה דחוץ
לעזרה דרך רחוקה מיקרי
דילפין מריחוק מקום דמעשר
מה להלן חוץ למקום הכשירו
אף כאן חוץ למקום הכשירו
והכשירו דפסח בעזרה היא
הלכך לא אמרין ליה קום עייל
אבל אין דרך רחוקה בטמא
דלאו משום טעמא דריחוק
איפטר טמא אלא משום דלא
מצי אכיל לאורתא והכי מי אין
דרך רחוקה לערל והאי דקט
טמא משום דלעיל )דף צג(:
אמרו להאי שיויא גבי טמא
וכיון דערל מצי לתקוי פשיה
מיחייב דלא פטריה רחמא
לטמא אלא משום דלא מצי
למיכל באורתא והאי מצי
למיכל והכי מי ערל:
אמר ריחוק מקום בפסח .או
בדרך רחוקה לכם )במדבר ט(
ריחוק מקום במעשר כי ירחק
ממך המקום )דברים יד( חוץ
לחומת ירושלים אפילו פסיעה
אחת דכתיב כי לא תוכל שאתו
ואין שאת אלא אכילה במס'
מכות )דף יט:(:
חוץ לאכילתו .חומת ירושלים
אבל חוץ לעשייתו דהייו חומת
עזרה לא דאמרין קום עול:
חוץ לעשייתו .דגמרין מריחוק
דמעשר הכי מה להלן חוץ
להכשירו והכשירו דפסח בעזרה
אלמא איכא תאי דפליגי בדר'
אליעזר ותא דערל שלא מל
פליג ואמר דלא פטר ר' אליעזר
אלא בעומד חוץ למודיעים דלא
מציו למימר ליה קום עול:
הלך אחר רוב העומדים בעזרה.
אם רובן טמאין אע''פ שבחוץ
ישראל טהורין הרבה יעשה
בטומאה דדרך רחוקה היא
לאותן העומדין מבחוץ ואין
חשובין בעושי פסח ובתר הי
ה''ג
אזלין:
]שבעזרה[
בתוספתא ר' יוסי הגלילי אומר
דרך רחוקה שומע אי מהלך
שים ושלשה ימים כשהוא
אומר ובדרך לא היה מגיד
שמאסקופת עזרה ולחוץ קרוי
דרך ובספרים היא משובשת:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .8צד ,ב
"א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ָ
ְל ִפ ָיכ ְך ]נָ קוּד ַעל "ה"- 535
יסקו ּ ַּפת ָה ֲעזָ ָרה וְ ַלחוּץ"[.
לוֹ ַמר :לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָרחוֹ ק וַ דַּ איֶ ,א ָ ּלא ֵמ ִא ְ
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
ְ
"דֶּ ֶר ְך ְרחוֹ ָקה" ׁ -שוֹ ֵמ ַע ֲאנִ י ַמ ֲה ַלך ׁ ְשנַ יִ ם אוֹ ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :ו ְּב ֶד ֶר ְך ל ֹא ָהיָ ה" )במדבר ט ,יג( ַ -מ ִ ּגיד ׁ ֶש ֵּמ ִא ְסקו ּ ַּפת ָה ֲעזָ ָרה וְ ַלחוּץ ָקרוּי "דֶּ ֶר ְך"".

 535דַּ ֵ ּבר ֶאלּ ְ -ב ֵני יִשְׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכיִ -י ְה ֶי הָ -ט ֵמא לָ ֶנפֶ ׁש אוֹ בְ ֶד ֶר ְך ְרח ָֹקה לָ כֶ ם אוֹ

לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם וְ ָע ָׂשה פֶ ַסח לַ ה' )במדבר ט ,י(

רש"י
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 .9צה ,א
צה,א ִמ ְׁשנָ ה
אשוֹן ַל ׁ ּ ֵשנִ י?
ַמ ה ֵ ּבין ּ ֶפ ַסח ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ָ -אסוּר ְ ּב" ַבל יֵ ָר ֶאה" ּו" ַבל יִ ּ ָמ ֵצא",
ָה ִר ׁ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָ -ח ֵמץ ו ַּמצָּ ה ִע ּמוֹ ַ ּב ַ ּביִ ת.
אשוֹ ן ָ -טעוּן ַה ֵ ּלל ַ ּב ֲאכִ ָילתוֹ ,
ָה ִר ׁ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֵ -אינוֹ ָטעוּן ַה ֵ ּלל ַ ּב ֲא ִכ ָילתוֹ .
זֶ ה וָ זֶ ה -
ּ
יתן,
ְטעוּנִ ין ַה ֵ ּלל ַ ּב ֲע ִ ׂ
ש ָי ָ
וְ נֶ ֱא ָכ ִלין ָצ ִלי,
ַעל ַמצָּ ה ו ְּמרוֹ ִרים,
וְ דוֹ ִחין ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
 ְ ּב ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ְ ּבגוּפוֹ ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,ש ּו
"ככָ ל ֻח ַ ּקת ַה ּ ֶפ ַסח יַ ֲע ׂ
" ְּ
ּ
ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ַעל גוּפוֹ – ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :על ַמ ּצוֹ ת ו ְּמר ִֹרים יֹאכְ לֻ ה וּ" )במדבר ט ,יא(.
יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו ִמ ְצוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ַעל ּגוּפוֹ ?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ֶע ֶצם ל ֹא יִ ׁ ְש ְ ּבר ּו בוֹ" )במדבר ט ,יב(,
ַמ ה ׁ ּ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ְמיו ָּחד ִ -מ ְצוָ ה ׁ ֶש ְ ּבגוּפוֹ ַ ,אף ָ ּכל ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ְ ּבגוּפוֹ .
יסי ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִא ִ
ש ּו אֹתוֹ " ּ ְ -ב ִמ ְצוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבגוּפוֹ ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר".
"יַ ֲע ׂ
אֹתוֹ ") 536במדבר ט ,יב(

ָא ַמר ָמר:
"יָ כוֹ ל ַאף ִמ ְצוָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ַעל ּגוּפוֹ?"
ָהא ָא ְמ ַר ְּתּ ְ " :ב ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ְ ּבגוּפוֹ ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר"!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
"על ַמצּוֹ ת ו ְּמר ִֹרים יֹאכְ לֻ הוּ",
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּתַ :
ש ּו אתוֹ"  -לָ או דַּ וְ ָקא הוּא,
ַאלְ ָמא" :יַ ֲע ׂ
ֵא ָימאֲ :הוָ ה לֵ ּיה ִּכ ְ'פ ָרט וּכְ לָ ל'  -וְ ַנ ֲע ָׂשה ְּכלָ ל מוֹ ִסיף ַעל ַה ּ ְפ ָרט,
וַ ֲאפִ ילּ ּו ָּכל ִמ ֵּילי ִנַמי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"ע ֶצם" ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
ִא ִיסי ֶ ּבן יְהו ָּדהַ ,האי ֶ
יב ֵעי לֵ ּיה לְ " ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ מוֹ ַח ,וְ ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ מוֹ ַח".
ִמ ָ ּ
ש ּו אתוֹ" ַ -מאי ָע ְב ֵדי לֵ ּיה?
וְ ַר ָ ּבנַןַ ,האי "יַ ֲע ׂ
יב ֵעי לֵ ּיה ׁ ֶש" ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ַעל ַה ָ ּי ִחיד",
ִמ ָ ּ
דְּ כַ ָּמה דְּ ֶאפְ ׁ ָשר לְ ַא ְהדּ ו ֵּרי ְמ ַהדְּ ִרינַן.

ש ּו אתוֹ
 536לא ישאירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו ְּככָ ל ֻח ַ ּקת ַה ּ ֶפ ַסח ַי ֲע ׂ

רש"י
מתי'
מצה וחמץ יש לו בבית .בגמ' יליף לה
לטעמא דכולה מתיתין:
גמ'
ככל חוקת הפסח וגו' .בפסח שי
כתיב:
אותו .משמע גופו:
במצות שבגופו הכתוב מדבר .לא ריבה
את השי לדין ראשון אלא במצות
שבגופו כגון סדר עבודותיו ואכילת
צלי אבל לא למצות שאין בגופו כגון
השבתת שאור:
מצות שעל גופו מין .כגון מצה ומרור
שהן דברים אחרים ובאין חובה לו:
יכול אף מצות שלא על גופו .כגון
השבתת שאור ולקמיה פריך מא תיתי
והאמרת אותו משמע מצות שבגופו:
מה שבירת העצם מיוחדת .לקמן יליף
לה בפרט וכלל דפרטי כתיבי ברישא
והדר כלל על מצות ומרורים יאכלוהו
וכן לא ישאירו ממו עד בקר ועצם לא
ישברו בו פרטי ככל חוקת הפסח יעשו
אותו כלל ולקמיה מפרש לה:
איסי בן יהודה אומר .איו צריך לא
ישברו לכך אלא ללימוד אחר כדלקמן
דאותו מצות שבגופו משמע :הא
אמרת אותו במצות שבגופו גרסין:
ה''ק .השתא דכתיב מצות ומרורים
ואיתרבי מצוה שאיה גופו אלמא
אותו לאו דוקא:
והוה ליה פרט וכלל .דפרטי כתיבי
ברישא:
ואימא עשה כלל מוסיף על הפרט.
ואיתרבי כל מילי אפילו השבתת שאור
שאיה על גופו:
קמ''ל .ועצם לא ישברו דלא תדרוש
כלל מוסיף על הפרט לרבויי כל מילי
אפי' השבתת שאור דאם כן כל הי
פרטי למה לי אלא להכי כתביהו
לכולהו למידרש תוספתא דכללא אכל
חד וחד ומרבי דומיא דפרטי ותו לא
וכולהו פרטי הוו דגופו ודעל גופו
והייו דקאמר תא דפרטי ועצם לא
ישברו ממעט מצות שלא על גופו כגון
לא תשחט על חמץ כדלקמן ולקמן
בברייתא מפרשי מאי מרבי כללא דכל
חד וחד ומאי ממעט פרטא:
מאי עביד ליה .מככל חוקת הפסח
פקא ליה דהא לדידיה אותו דוקא
וממעט שלא על גופו וממילא מתרבה
שבירת עצם דהא מצוה שבגופו היא
ותמיהא לי אמאי לא בעי מי לא
ישאירו לאיסי מאי עביד ליה דהא
מצוה שבגופו היא:
מיבעי ליה אחד עצם כו' .דהכי דרשין
בכיצד צולין )לעיל דף פה (.כשהוא
אומר ועצם לא ישברו בפסח שי שאין
ת''ל הוי אחד עצם כו':
ורבן .דאמרי אותו לאו דוקא למאי
איכתב:
שאין שוחטין .פסח שי על היחיד
שדחה לו להכי כתב יעשו לשון רבים
דכמה דאפשר לאהדורי אחר טמא
חבירו להמותו עמו מהדרין כגון
לטמא אחד בשרץ ואיידי דכתיב יעשו
כתיב אותו דאע''ג דכתיב ברישא יעשו
אותו אי לא כתביה זימא אחריתי
הוה אמיא אורחיה דקרא הוא:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .10צה ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ּ
ּ
" ְּ
ש ּו אתוֹ ",
"ככָ ל ֻח ַקת ַה ֶפ ַסח יַ ֲע ׂ
ְ
אשוֹן ָא סוּר ְ ּב" ַבל יֵ ָר ֶאה" ּו" ַבל יִ ּ ָמצֵ א"ּ ָ ,כך ׁ ֵשנִ י ָא סוּר ְ ּב" ַבל יֵ ָר ֶאה" ּו" ַבל יִ ּ ָמ ֵצא"?
יָ כוֹ ל ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָה ִר ׁ
"על ַמ ּצוֹ ת ּו ְמר ִֹרים יֹאכְ לֻ ה וּ".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
שה ִ -מ ַ ּניִ ן?
שהִ ,מ ְצוַ ת לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יַ ׁ ְש ִאיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד בּ ֶֹקר") 537במדבר ט ,יב(.
שה,
יתק ַל ֲע ֵ ׂ
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִמ ְצוַ ת לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ִ ּנ ַּ
שה ָ ּגמ ּור ִ -מ ַ ּניִ ן?
ִמ ְצוַ ת לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ֶע ֶצם ל ֹא יִ ׁ ְש ְבר ּו בוֹ ".
שה ָ ּגמוּר,
שה ,וְ לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ִ ּנ ַּיתק ַל ֲע ֵ ׂ
שה ,וְ לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ַמ ה ַה ּ ְפ ָרט ְמפוֹ ָר ׁשִ :מ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂ
שה ,וְ לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ִ ּנ ַּיתק ַל ֲע ֵ ׂ
שה ,וְ לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
ַאף ָ ּכל ִמ ְצוַ ת ֲע ֵ ׂ
שה ָ ּגמוּר".
"מ ּצוֹ ת ו ְּמר ִֹרים" ַ -מאי ָק א ְמ ַר ֵ ּבי?
ִ ּבכְ לָ לֵ ּיה דְּ ַ
צְ לִ י ֵא ׁש.
ִ ּב ְפ ָר ֵט ּיה ַ -מאי ְמ ָמ ֵעיט לֵ ּיה?
ַה ׁ ְש ָ ּב ַתת ְׂשאוֹ ר.
ֵא ּיפו ְּך ֲאנָ א!
ִמ ְצוָ ה דְּ גו ֵּפ ּיה ָע ִדיף.
ִ ּבכְ לָ לֵ ּיה דְּ "ל ֹא יַ ׁ ְש ִאיר ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַעד בּ ֶֹקר" ַ -מאי ָק א ְמ ַר ֶ ּבה לֵ ּיה?
"ל ֹא ּת וֹ צִ

יא מ ּמ ּנוּ" 539 .538

ִ ֶ

ִ ּב ְפ ָר ֵט ּיה ַ -מאי ָקא ְמ ַמ ֵעט לֵ ּיה?
ּמצא"540 .

"ל ֹא יֵ ָר ֶאה וְ ל ֹא יִ ָ ֵ
ֵא ּיפו ְּך ֲאנָ א!

ִמ ְצוָ ה דְּ גו ֵּפ ּיה ֲע ִדיף.
"עצֶ ם ל ֹא יִ ׁ ְש ְ ּבר ּו בוֹ " ^ַ -מאי ָקא ַמ ְר ֶ ּבה?
צה,ב ִ ּבכְ לָ לֵ ּיה דְּ ֶ
"אל ּתֹאכְ ל ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נָ א" )שמות יב ,ט(.
ַ
ִ ּב ְפ ָר ֵט ּיה ַ -מאי ָקא ְמ ַמ ֲע ֵטי?
"ל ֹא ִת ׁ ְש ַחט ַעל ָח ֵמץ דַּ ם זִ ְב ִחי" )שמות לד ,כה(.
ֵא ּיפו ְּך ֲאנָ א!
ִמ ְצוָ ה דְּ גו ֵּפ ּיה ֲע ִדיף.

 537לֹא י ׁ ְַש ִאיר ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ַעד בּ ֶקר ועצם לא ישברו בו
ְּ 538בבַ יִת ֶא ָחד י ֵָאכֵ ל לֹא-תוֹ צִ יא ִמןַ -ה ַ ּב ִית ִמןַ -ה ָ ּב ָׂשר חוּצָ ה וְ ֶעצֶ ם לֹא ִת ׁ ְש ְ ּבר ּו-בוֹ .
 539מסורת הש"ס
 540מסורת הש"ס.
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רש"י
ת''ל על מצות ומרורים וגו'.
והדר כתיב כללא עליה לרבויי
דומיא דידיה וכל מילי לא
אמרין דירבי דא''כ כל הי
פרטי למה לי ופרטא ממעט
דכוותיה כדמפרש לקמן דכללא
דכל חוקת הפסח מהדרין
אכולהו פרטא לרבויי בכל
פרטא דומיא דידיה ולמעוטי
מפרט' מי דומיא דידיה ומחד
מפרטיה ממעטין בל יראה ובל
ימצא לקמן וברייתא רמוזי
מרמזא ואזלא כללי מאי מרבו
ופרטי מאי ממעטי ודכוותיה
מרבו וממעטי:
ואין לי .שיהא כלל מוסיף אלא
על הפרט של עשה מצות
ומרורים דכוותיה צלי אש
שהוא מ''ע ופרט מי ממעט
דכוותיה השבתת שאור:
ל''ת מין .שירבה הכלל וכן
הפרט ימעט ל''ת ת''ל לא
ישאירו ממו עד בקר וכתיב
כללא לאהדורי עליה לרבויי
דכוותיה לאו היתק לעשה
ולמעט בפרטיה לא יראה ולא
ימצא דלאו שיתק לעשה יהו
כדמפרש במסקא:
ואין לי אלא כו' ל''ת גמורה
מין .שירבה ]הכלל[ וימעט פרט
ת''ל לא ישברו וכתב כללא
לאהדורי עליה לרבויי דכוותיה
בכללא ולמעוטי דכוותיה
בפרטא כדלקמן:
בפרטיה מאי קא ממעט .דכל
פרטא משמע מיעוטא דכוותיה
דהכי משמע האי ולא מידי
אחריא השבתת שאור דהויא
מי כמצות עשה :ל''ת דמותיר
לאו היתק לעשה הוא דכתיב
גבי רא שון והותר ממו וגו':
לא תוציא .לאו היתק לעשה
הוא דכתיב בבית אחד יאכל לא
תוציא וגו' ומשמע לא תוציא
לאוכלו אלא בבית אחד יאכל
בעמוד והחזר קאי אם הוציאו
ולית ליה להאי תא הא דתי
בכיצד צולין )שם( האוכלו הרי
זה בל''ת דובשר בשדה טרפה
)שמות כב( אלא מותר להחזירו
ולאוכלו:
ולא יראה .ואם ראה
תשביתוהו לעולם הוא בעמוד
והשבת כל ימות המועד:
בכלליה דעצם לא ישברו בו.
דמרבי לא תעשה גמור:
מאי קא מרבי אל תאכלו ממו
א .דחייב בפסח שי:
לא תשחט על חמץ .דמותר
לשוחטו על חמץ כדתן מצה
וחמץ עמו בבית אע''ג דכבר
מיעט ליה מהשבתת שאור ומבל
יראה הוה אמיא הי מילי שלא
בשעת שחיטה אבל בשעת
שחיטה לא להכי איצטריך
למעוטי מלא תשחט:
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 .11צה ,ב
אשוֹ ן ָ -טעוּן ַה ֵ ּלל ַ ּב ֲא ִכ ָילתוֹ ,
"ה ִר ׁ
ָ
]וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֵ -אינוֹ ָטעוּן ַה ֵ ּלל ַ ּב ֲא ִכ ָילתוֹ "[.
ְמנָא ָה ֵני ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הוֹ ָצ ָד ק:
"ה ּׁ ִשיר יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּכלֵ יל ִה ְת ַקדֶּ ׁש ָחג" )ישעיה ל ,כט( -
ָא ַמר ְק ָראַ :
לַ יְלָ ה ַה ְמקוּדָּ ׁש לֶ ָחג ָ -טעוּן ַה ֵּלל,
לַ יְלָ ה ׁ ֶש ֵאין ְמק ּודָּ ׁש לֶ ָחג ֵ -אין ָטעוּן ַה ֵּלל.

רש"י
השיר יהיה לכם .ביום שתגאלו
מן הגלות:
כליל התקדש חג .כמו שאתם
והגים לשורר בליל התקדש חג
ואין לך לילי חג להטעין שירה
חוץ מלילי פסחים על אכילתו:
לילה ה מקודש לחג .כגון פסח
ראשון:
שאין מקודש לחג .כגון ליל
אכילת פסח שי שאיו י''ט:
לילה .דפסח שי מיעט אבל יום
שהוא זמן עשייתו לא מיעט
והרי הוא כפסח ראשון שטעון
הלל בשעת שחיטתו כדאמרן
בתמיד שחט )לעיל דף סד(.
ולקמן )דף קיז (.אמרין ביאים
שבייהן תקו להם שיהו
אומרים על כל פרק ופרק וכל
דבר חידוש:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .12צה ,ב
יתן" וכו'.
"זֶ ה וָ זֶ ה ְ -טעוּנִ ין ַה ֵ ּלל ַ ּב ֲע ִ ׂ
ש ָ ּי ָ
ַמאי ַט ְע ָמא?
יב ֵעית ֵא ָימא:
ִא ָ ּ
לַ יְלָ ה ָ -קא ְמ ַמ ֵעט ,יוֹ ם  -לֹא ָקא ְמ ַמ ֵעט.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ֶא ְפ ׁ ָשר יִ ְׂש ָר ֵאל ׁשוֹ ֲח ִטין ֶאת ּ ִפ ְס ֵח ֶיהן ,וְ נוֹ ְטלִ ין ֶאת לוּלָ בֵ ֶיהן  -וְ ֵאין אוֹ ְמ ִרים ַה ֵּלל?!

רש"י
אפשר כו' .דכיון דדבר מצוה
הוא טעון הלל:
וטלין את לולביהן .אגררא
סבא דברייתא היא הכי בפרק
בתרא )שם(:

498

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .13צה ,ב
"וְ נֶ ֱאכָ ִלין ָצ ִליַ ,על ַמ ָּצה ו ְּמרוֹ ִרים,
וְ דוֹ ִחין ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת".
" ׁ ַש ָ ּבת" ִ -אין,
טו ְּמ ָאה  -לֹא.
ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
דְּ ַת ְניָ א:
"דּ וֹ ֶחה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ֵאין דּ וֹ ֶחה ֶאת ַה ּטו ְּמ ָאה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַאף דּ ֹו ֶחה ֶאת ַה ּטו ְּמ ָאה".
ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַת ָּנא ַק ָּמא?
ִמ ּ ְפנֵי טו ְּמ ָאה דְּ ִח ִיתיו ,י ֲַחזוֹ ר וְ יַ ֲע ֶׂשה ְ ּבטו ְּמ ָאה?!
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
שוֹ תוֹ ְ ּב ָט ֳה ָרה,
ַה ּתוֹ ָרה ָחזְ ָרה ָעלָ יו לַ ֲע ׂ
לֹא זָ כָ ה  -י ֲַעשֶׂ ה ְ ּבטו ְּמ ָאה.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
אש ֹון  -דּ וֹ ֶחה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
"פ ַסח ִר ׁ
ֶּ
ּ
ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י  -דּ וֹ ֶחה ֶאת ַה ׁ ַש ָ ּבת.
אשוֹ ן  -דּ ֹו ֶחה ֶאת ַה ּטו ְּמ ָאה,
ּ ֶפ ַסח ִר ׁ
ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י  -דּ וֹ ֶחה ֶאת ַה ּטו ְּמ ָאה.
אשוֹ ן ָ -טעוּן ִלינָ ה,
ּ ֶפ ַסח ִר ׁ
ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י ָ -טעוּן ִלינָ ה".
"דּ וֹ ֶחה ֶאת ַה ּט ו ְּמ ָאה" -
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וּלְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָטעוּן לִ ינָ ה?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִמ ַ ּניִ ין ְל ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ֵאין ָטעוּן ִלינָ ה?
541
ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ " :ו ָפנִ ָית ַבבּ ֶֹקר וְ ָהלַ כְ ָּת לְ א ָֹהלֶ יך" )דברים טז ,ז(,
"ש ׁ ֶשת יָ ִמים ּתֹאכַ ל ַמצּוֹ ת") 542דברים טז ,ח(,
ו ְּכ ִתיבֵ ׁ :
ַה ֶ ּנ ֱא ָכל ְל ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָ -טעוּן ִלינָ ה,
ׁ ֶש ֵאין נֶ ֱא ָכל ְל ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֵ -אין ָטעוּן ִלינָ ה"!
יבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ְּת ֵרי ַּת ָּנ ֵאי וְ ַא ִּל ָ ּ

 541ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר ה' אלהיך בו וּפָ ִנ ָית בַ בּ ֶֹקר וְ ָהלַ כְ ָּת לְ א ָֹהלֶ ָיך
ֵ ׁ 542ש ׁ ֶשת י ִָמים ּתֹאכַ ל ַמצּוֹ ת וביום השביעי עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה

רש"י
צלי .דאיתרבי מכלליה דמצות
ומרורים:
דוחה את השבת .דבשי כתיב
ביה במועדו למ''ד קרבן ה' לא
הקריב במועדו בשי )לעיל דף
צג:(.
יחזור ויעשה בטומאה .בתמיה
אלא מוטב ידחה לגמרי:
טעון ליה .לילה הראשון ילין
בירושלים מיכן ואילך רשאי
לדור חוץ לחומה בתוך התחום
והייו לאהליך לאהל שחוץ
לחומה ולא לביתו ממש דהא
י''ט הוא ועוד דקא בעי לאיתויי
עולת ראייה:
האכל לששה .שאוכלין עליו
מצות ששה ימים ולישא דקרא
קט וקרא לדרשה אתא ללמד
על ימות הפסח שהן רשות
באכילת מצה חוץ מלילה
הראשון בפרק בתרא )דף קכ:(.
טעון ליה .לילה אחד בתוך
העיר:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .14צה ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּבטו ְּמ ָאה -
ֹאכל ּו ִמ ֶּמ ּנוּ :זָ ִבין וְ זָ בוֹ ת ,נִ דּ וֹ ת וְ יוֹ ְלדוֹ ת,
לֹא י ְ
וְ ִאם ָא ְכל ּו ְ ּ -פטו ִּרין ִמ ָ ּכ ֵרת.
יאת ִמ ְקדָּ ׁש.
יעזֶ ר ּפוֹ ֵטר ַאף ַעל ִ ּב ַ
וְ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"זָ ִבין וְ זָ בוֹ ת ,נִ דּ וֹ ת וְ יוֹ ְלדוֹ תֶ ׁ ,ש ָאכְ ל ּו ְ ּב ֶפ ַסח ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּבטו ְּמ ָאה -
יָ כוֹ ל יְ ה ּו ַח ָ ּי ִיבין?
שר,
"כל ָטהוֹ ר יֹאכַ ל ָ ּב ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ :
543
שר ִמ ֶּזבַ ח ַה ּׁ ְשלָ ִמים ֲא ׁ ֶשר לַ ה' וְ טו ְּמ ָאתוֹ ָעלָ יו וְ נִ כְ ְר ָתה" )ויקרא ז יט-כ(,
וְ ַה ֶּנ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל ָ ּב ָ ׂ
נֶ ֱאכָ ל ַל ְּטהוֹ ִרים ַ -ח ָ ּי ִיבים ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּם ָט ֵמא,
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ַל ְּטהוֹ ִרין ֵ -אין ְט ֵמ ִאין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ִמ ׁ ּשוּם ָט ֵמא.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יָ כוֹ ל דָּ ֲחק ּו זָ ִבין ו ְּמצוֹ ָר ִעין וְ נִ ְכנְ ס ּו ָל ֲעזָ ָרה ְ ּב ֶפ ַסח ַה ָ ּבא ְ ּבטו ְּמ ָאה  -יָ כוֹ ל יְ ה ּו ַח ָ ּי ִיבין?
יש ְּלח ּו ִמן ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה ָּכל ָצר ו ַּע וְ כָ ל זָ ב וְ כֹל ָט ֵמא לָ נָ ֶפ ׁש" )במדבר ה ,ב(,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וִ ׁ ַ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ְּט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים ִמ ׁ ְש ַּת ְ ּל ִחין  -זָ ִבין ו ְּמצוֹ ָר ִעין ִמ ׁ ְש ַּת ְ ּל ִחין,
ֵאין ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים ִמ ׁ ְש ַּת ְ ּל ִחין ֵ -אין זָ ִבין ו ְּמצוֹ ָר ִעין ִמ ׁ ְש ַּת ְ ּל ִחין".

רש"י
מתי'
לא יאכלו ממו זבין .דגבי טמא
לפש כתיב איש איש דחה ואין
ציבור ידחין אבל גבי זיבה אף
ציבור דחין בפרק אלו דברים
)לעיל דף סז:(.
ואם אכלו פטורין מכרת .דאוכל
כדיליף
בטומאה
קדשים
בברייתא בגמרא אבל מביאת
מקדש לא פטריהו רחמא:
ורבי אליעזר פוטר .אף מכרת
דביאת מקדש וטעמא יליף
בגמרא:
גמ'
וישלחו מן המחה כו' .ות''ק
לא דריש להכי דכולהו
איצטריכו כדאמרין באלו
לחלקם
)שם(
דברים
למחותיהם:

 543והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר ָּכל ָטהוֹ ר יאכַ ל ָ ּב ָׂשר ,וְ ַה ּנ ֶֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתאכַ ל ָ ּבשָׂ ר ִמ ֶ ּזבַ ח ַה ׁ ּ ְשלָ ִמים ֲא ׁ ֶשר לַ ה' וְ טו ְּמ ָאתוֹ ָעלָ יו וְ נִכְ ְר ָתה
הנפש ההיא מעמיה
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 .15צה ,ב – צו ,א
ָ ּב ֵעי ַרב יוֹ ֵסף:
דָּ ֲחק ּו ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים וְ ִנכְ ְנס ּו לַ ֵהיכָ ל ְ ּב ֶפ ַסח ַה ָ ּבא ְ ּבטו ְּמ ָאה ַ -מה ּו?
יש ְּת ִרי נַ ִמי טו ְּמ ַאת ֵהיכָ ל,
יש ְּת ִרי טו ְּמ ַאת ֲעזָ ָרה ִ -א ׁ ְ
ִמדְּ ִא ׁ ְ
יש ְּת ִרי?
יש ְּת ִריַ ,מאי דְּ לֹא ִא ׁ ְ
אוֹ דִּ ילְ ָמאַ :מאי דְּ ִא ׁ ְ
יש ְּת ִרי  -לֹא ִא ׁ ְ
יש ְּת ִרי ִ -א ׁ ְ
ָא ַמר ָרבָ א:
יש ְּלח ּו ִמן ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה" ֲ -א ִפילּ ּו ִמ ְקצָ ת ַמ ֲחנֶה.
ָא ַמר ְק ָרא" :וִ ַׁ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ּ
ּ
)במדבר ה ,ב-ג(,
יש ְלח ּו ִמן ַה ַמ ֲחנֶ ה ֶ ...אל ִמחוּץ לַ ַמ ֲחנֶ ה ְּ ַ ְ ּ
ָא ַמר ְק ָרא" :וִ ׁ ַ
יש ְּלח ּו ִמן ַה ּ ַמ ֲחנֶ ה".
"אל ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶ ה ְּת ׁ ַש ְּלחוּם" ָ -ק ֵרינַן ֵ ּב ּיה" :וִ ׁ ַ
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ָק ֵרינַן ֵ ּב ּיהֶ :
ת ׁש ּלחו ם" 544

ָ ּב ֵעי ַרב יוֹ ֵסף:
צו,א דָּ ֲחק ּו ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים וְ ָאכְ ל ּו ֵאימו ֵּרי ּ ֶפ ַסח ַה ָ ּבא ְ ּבטו ְּמ ָאה ַ ^ -מה ּו?
יש ְּת ִרי נ ִַמי טו ְּמ ַאת ֵאימו ִּרין,
ִמדְּ ִא ׁ ְ
יש ְּת ִרי טו ְּמ ַאת ָ ּבשָׂ ר ִ -א ׁ ְ
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
יש ְּת ִרי?
ַמאי דְּ ִא ׁ ְ
יש ְּת ִרי  -לֹא ִא ׁ ְ
יש ְּת ִריַ ,מאי דְּ לֹא ִא ׁ ְ
יש ְּת ִרי ִ -א ׁ ְ
ָא ַמר ָרבָ א:
ִמ ְּכ ִדי ,טו ְּמ ַאת ֵאימו ִּרין ֵ -מ ֵהיכָ א ִא ְית ַר ִ ּבי?
ִמ ּטו ְּמ ַאת ָ ּב ָׂשר,
545
"א ׁ ֶשר לַ ה'" )ויקרא ז ,כ(  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ָה ֵאימו ִּרין.
דִּ כְ ִתיבֲ :
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ִא ֵית ּיה לְ טו ְּמ ַאת ָ ּבשָׂ ר ִ -א ֵית ּיה לְ טו ְּמ ַאת ֵאימו ִּרין,
ָּכל ֵהיכָ א דְּ לֵ ֵית ּיה לְ טו ְּמ ַאת ָ ּב ָׂשר  -לֵ ֵית ּיה לְ טו ְּמ ַאת ֵאימו ִּרין.

ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ֵאימו ֵּרי ּ ֶפ ַסח ִמצְ ַר ִים ֵ -היכָ א ַא ְק ְט ִרינְ ה ּו?
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ו ַּמאן לֵ ָימא לָ ן דְּ לֹא ׁ ְשוִ ְיס ֵקי ֲעבוּד?
וְ עוֹ דָ ,הא ָּתנָא ַרב יוֹ ֵסף:
"של ׁ ָֹשה ִמזְ ְ ּבחוֹ ת ָהי ּו ׁ ָש ם:
ְׁ
ַעל ַה ַּמ ׁ ְשקוֹ ף,
וְ ַעל ׁ ְש ֵּתי ַה ְּמזוּזוֹת",
וְ ת ּו ִמידֵּ י ַא ֲח ִרינָא לֹא ֲהוָ ה.

יש ְּלח ּו ִמן ַה ַּמ ֲח ֶנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מזכר עד נקבה תשלחו ֶאל ִמח וּץ לַ ַּמ ֲחנֶה ְּת ׁ ַש ְּלחוּם
 544וִ ׁ ַ
 545והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים ֲא ׁ ֶשר לַ ה' ונכרתה הנפש ההיא מעמיה

רש"י
וכסו להיכל .מקום שלא
הותרו שם דאין שם צרכי פסח
ואלו כהים אסורין ליכס לשם
אלא לצורך משום דכתיב אל
יבא בכל עת וזה שכס
בטומאה יכול יתחייב על ביאת
מקדש בטומאה:
אפילו מקצת מחה .אע''פ שאין
משתלחין מכל מחה שכיה
שהרי מותרין בעזרה טמאי
מתים בפסח הבא בטומאה
משתלחין מיהא ממקצתו מן
ההיכל:
איכא דאמרי כו' .ורבא לקולא
פשט דאין חייבין על ביאת
מקדש דהיכל:
אל מחוץ למחה תשלחום.
הייו היכל כדסמיך ליה אשר
אי שוכן בתוכם:
וישלחו מן המחה .עזרה כך
קבל רבי ו''ל דאיפכא גרסי' לה
כל היכא דקריא אל מחוץ
למחה שצריך להוציאם לגמרי
אף מן העזרה קריא ביה מן
המחה היכל וכל היכא דלא
קריא ביה אל מחוץ לא קריא
ביה וישלחו מקצת מחה:
אימורי פסח .כגון כליות
ויותרת הכבד:
מהו .מי מחייבי משום אוכלי
קדשים בטומאה אי לא:
אישתרי מי טומאת אימורין.
דלא מיחייב בהו משום טומאה
ואע''ג דאסירי משום זרות וכל
זר לא יאכל קדש )ויקרא כב(:
מכדי .אוכל אימורין בטומאה
מהיכא אתרבי לחיובא:
מטומאת בשר .דכתיב גבי אוכל
בשר בטומאת הגוף אשר לה'
לרבות את האימורין והפש
אשר תאכל בשר מזבח השלמים
אשר לה':
היכא אקטריהו .שלא הוזכר
בו מזבח:
שויסקי .בשר צלי בשפוד:
ג' מזבחות .להזאת הדם אבל
להקטרת אימורין לא היה שם
מזבח:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .16צו ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ַמ ה ֵ ּבין ' ּ ֶפ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם' ְל' ֶפ ַסח דּ ֹור ֹות'?
' ּ ֶפ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם' ִ -מ ָ ּקחוֹ ִמ ֶ ּב ָעשׂוֹ ר,
וְ ָטעוּן ַה ָּז ָאה ּ ַ -ב ֲאגו ַּדת ֵאזוֹ ב,
וְ ַעל ַה ַּמ ׁ ְשקוֹ ף,
וְ ַעל ׁ ְש ֵּתי ַה ְּמזוּזוֹ ת,
וְ נֶ ֱאכָ ל ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן,
ְ ּב ַליְ ָלה ֶא ָחד,
ּו' ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת'  -נוֹ ֵהג ָ ּכל ׁ ִש ְב ָעה.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנָא לָ ן?
שֹר לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה וְ יִ ְקחוּ") 546שמות יב ,ג(,
דִּ כְ ִתיב" :דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ָּכל ֲע ַדת יִ ְשׂ ָר ֵאל לֵ אמֹר ְ ּב ָע ׂ
"זֶ ה" ִ -מ ָ ּקחוֹ ִמ ֶ ּב ָעשׂ וֹ ר ,וְ ֵאין ּ ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת ִמ ָ ּקחוֹ ִמ ֶ ּב ָעשׂוֹ ר.
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה" )שמות יב ,ו(,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה" :וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַעד ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ָהכִ י ִנַמי" :זֶ ה" ָ -טעוּן ִ ּב ּיקוּר ַא ְר ָ ּב ָעה ִיָמים קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵאין ַא ֵחר ָטעוּן ִ ּב ּיקוּר?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ֶ ּבן ַ ּבג ַ ּבג אוֹ ֵמר:
ִמ ַ ּניִ ין ְל ָת ִמיד ׁ ֶש ָּטעוּן ִ ּב ּ
יטה?
יקוּר ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָ
"ת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְ ּבמוֹ ֲעד ֹו") 547במדבר כח ,ב(,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ :
שר" )שמות יב ,ו(,
ו ְּל ַה ָ ּלן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ַעד ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ַמ ה ְ ּל ַה ָ ּלן ָ -טעוּן ִ ּב ּ
יטה,
יקוּר ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָ
ַאף ָ ּכאן ָ -טעוּן ִ ּב ּ
יטה"!
יקוּר ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָ
ׁ ָשא ֵני ָה ָתם:
"ת ׁ ְש ְמר וּ".
דִּ כְ ִתיבִּ :
ו ֶּפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת נַ ִמי,
548
ָהכְ ִתיב" :וְ ָע ַב ְד ָּת ֶאת ָה ֲעב ָֹדה ַה ּזֹאת ַבח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה" )שמות יג ,ה(,
ׁ ֶש ּיְה ּו ָּכ ל ֲעבוֹ דוֹ ת ח ֶֹד ׁש זֶה ָּכזֶ ה.
"ה ֶּזה"  -לְ ַמעו ֵּטי ּ ֶפ ַסח ׁ ֵש ִני ,דִּ כְ וָ ֵות ּיה.
ֶא ָּלא ַההוּא ַ
שר ַ ּב ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה" )שמות יב ,ח(,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ,דִּ כְ ִתיב" :וְ ָאכְ ל ּו ֶאת ַה ָ ּב ָ ׂ
ָהכִ י ִנַמי :דְּ "זֶ ה"  -נ ֱֶאכָ ל ַ ּב ַּליְלָ ה ,וְ ֵאין ַא ֵחר ֱנֶאכָ ל ַ ּב ַּליְ לָ ה?!
העבֹדה" 549

ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ַב ְד ָּת ֶאת ָ ֲ ָ
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רש"י
מתי'
מקחו מבעשור .אומר זה לשם
פסח דכתיב בעשור לחדש הזה
וגו' )שמות יב( :וטעון הזאה
באגודת אזוב גרסי':
לילה אחד .מפרש בגמרא:
גמ'
למשמרת .ביקור שלא יהא בו
מום מבקרין אותו כל ארבעה
וכתיב הזה ה'' דממעטי ]פסח
דורות וכל[ שאר קרבות:
מה להלן כו' .וכי היכי דלדורות
בתמיד בעי ביקור ה''ה ודאי
לפסח דורות:
ופסח דורות מי כו' .ביחותא:
שיהו כל עבודות של חדש הזה
כזה .כל פסחי דורות הוקשו זה
לזה ומיהו לעין מקחו מבעשור
אמעיט מהזה והאי הזה דגבי
ביקור דריש ליה למלתא
אחריתא כדמפרש ואזיל:
אלא הזה .דגבי ביקור למה לי:
למעוטי פסח שי .מביקור
ארבעה ימים:
דכוותיה .דהוי יום אחד כמו
פסח מצרים וכי קא ממעט
דכוותה ממעט והזה דגבי מקחו
מבעשור על כרחיך למעוטי פסח
דורות אתא דאילו למעוטי שי
לא איצטריך דהא אימעיט
מהאי הזה דגבי ביקור ומימעיט
מביקור ארבעה ימים וממקח
משתמעי
דתרוייהו
עשור
מההוא קרא דלמשמרת משמע
ביקור ומקח ואידך הזה ממעט
פסח דורות ממקח בעשור אבל
מביקור ארבעה ימים לא ממעט
ליה אם לא הפרישו מבעשור
יבקר שים ושלשה טלאים
מבעשור ובשעת שחיטה יקח א'
מהן:
לכדר' אליעזר בן עזריה ורבי
עקיבא .בפ''ק דברכות אמר
כאן בלילה הזה ואמר להלן
ועברתי בארץ מצרים בלילה
הזה כו':
ערל .שמתו אחיו מחמת מילה:

)שמות יג ,ה(.

"ה ֶּזה"  -לָ ָּמה לִ י?
ֶא ָּלא ַ
לְ כִ ְד ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲע ַז ְריָה וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ,דִּ כְ ִתיב" :וְ כָ ל ָע ֵרל ל ֹא יֹאכַ ל בּ וֹ" )שמות יב ,מח(,
ָהכִ י ִנַמי :דְּ "ב ֹו" ֵ -אינוֹ אוֹ כֵ לֲ ,א ָבל אוֹ כֵ ל ְ ּב ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת?!
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ַב ְד ָּת".
ֶא ָּלא "בּ וֹ "  -לָ ָּמה לִ י?

 546דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ָּכל ֲע ַדת יִשְׂ ָר ֵאל לֵ אמר ְ ּב ָעשׂר לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה וְ י ְִקח ּו להם איש שה לבית אבות שה לבית
 547צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאישי ריח ניחוחי ִּת ׁ ְש ְמר ּו לְ ַה ְק ִריב לִ י ְ ּבמוֹ ֲעדוֹ
 548והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיוי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש וְ ָעבַ ְד ָּת ֶאת ָה ֲעב ָֹדה ַה ּזֹאת בַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה
בדה הזאת בחודש הזה
 549וְ ָעבַ ְד ָּת ֶאת ָה ֲע ָ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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"בּ וֹ " ֵ -אינוֹ אוֹ כֵ ל,
ֲא ָבל הוּא אוֹ כֵ ל ְ ּב ַמ ָ ּצה ו ָּמרוֹ ר.
"כל ֶ ּבן נֵ כָ ר ל ֹא יֹאכַ ל בּ וֹ " )שמות יב ,מג(,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהָּ :
ָהכִ י ִנַמי :דְּ "ב ֹו" ֵ -אינוֹ אוֹ כֵ לֲ ,א ָבל אוֹ כֵ ל הוּא ֶּפ ַסח לְ דוֹ רוֹ ת?!
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ַב ְד ָּת".
ֶא ָּלא "בּ וֹ "  -לָ ָּמה לִ י?
"בּ וֹ " ְ -מ ׁשו ָּּמדוּת ּפוֹ ֶסלֶ ת ,וְ ֵאין ְמ ׁש ּו ָּמדוּת ּפוֹ ֶסלֶ ת ִ ּב ְתרו ָּמה.
"ע ֵרל" ,וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתבּ ֶ :
"בן נֵ כָ ר".
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמיכְ ַּתבָ :
"ע ֵרל" ִ -מ ׁ ּשוּם דִּ ְמ ִאיסֲ ,אבָ ל ֶ ּבן נֵ כָ ר לֹא ְמ ִאיס ֵ -א ָימא לֹא.
דְּ ִאי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָאָ :
צְ ִריכָ א.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעי ַנןּ ֶ :
"בן נֵ כָ ר" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ֵאין לִ בּ וֹ לַ ׁ ּ ָש ַמיִםֲ ,אבָ ל ָע ֵרל ,דְּ לִ בּ וֹ לַ ׁ ּ ָש ַמ ִים ֵ -א ָימא לֹא.
צְ ִריכָ א.
"תוֹ ׁ ָשב וְ ָשׂ כִ יר ל ֹא יֹאכַ ל בּ וֹ" )שמות יב ,מה(,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהּ :
ָהכִ י ִנַמי :דְּ "ב ֹו"  -הוּא ֵאינוֹ אוֹ כֵ לֲ ,א ָבל אוֹ כֵ ל הוּא ְ ּב ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת?!
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ַב ְד ָּת".
ֶא ָּלא "בּ וֹ "  -לָ ָּמה לִ י?
"בּ וֹ " ְ -מ ׁשו ָּּמדוּת ּפוֹ ֶסלֶ ת,
וְ ֵאין ְמ ׁשו ָּּמדוּת ּפוֹ ֶסלֶ ת ִ ּב ְתרו ָּמה.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה " :ו ַּמלְ ָּתה אֹתוֹ ָ ,אז יֹאכַ ל בּ וֹ ") 550שמות יב ,מד(,
ָהכִ י ִנַמי :דְּ "ב ֹו" ֵ -אינוֹ אוֹ כֵ לֲ ,א ָבל אוֹ כֵ ל ְ ּב ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת?!
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ַב ְד ָּת".
ֶא ָּלא "בּ וֹ "  -לָ ָּמה לִ י?
"בּ וֹ " ִ -מילַ ת זְ כָ ָריו וַ ֲע ָב ָדיו ְמ ַע ֶּכ ֶבת,
וְ ֵאין ִמילַ ת זְ כָ ָריו וַ ֲעבָ ָדיו ְמ ַע ֶּכ ֶבת ִ ּב ְת רו ָּמה.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ,דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶע ֶצם ל ֹא ִת ׁ ְש ְ ּב ר ּו בוֹ " )במדבר ט ,מו(

ָהכִ י ִנַמי :דְּ "ב ֹו" ֵ -אינוֹ ׁשוֹ בֵ רֲ ,א ָבל ׁשוֹ ֵבר ְ ּב ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת?!
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ַב ְד ָּת".
ֶא ָּלא "בּ וֹ "  -לָ ָּמה לִ י?
"בּ וֹ " ּ ְ -בכָ ׁ ֵשר ,וְ לֹא ְ ּב ָפסוּל.
"אל ּתֹאכְ ל ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו נָ א") 551שמות יב ,ט(,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ,דִּ כְ ִתיבַ :
"מ ּ ֶמ ּנוּ" ִ -אי ַא ָּתה אוֹ כֵ לֲ ,אבָ ל ַא ָּתה אוֹ כֵ ל נָא ְ ּב ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת?!
ִ
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ַב ְד ָּת".
"מ ּ ֶמ ּנוּ"  -לָ ָּמה לִ י?
ֶא ָּלא ִ
לְ כִ ְד ַר ָ ּב ה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק.

 550וכל עבד איש מקנת כסף ו ַּמלְ ָּתה אֹתוֹ ָאז יֹאכַ ל בּ וֹ
ַ 551אל ּתאכְ ל ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ָנא ובשל מבושל במים

רש"י
בן כר .שתכרו מעשיו לאביו
שבשמים ראה בעיי דלא
גרסין גבי הדדי כל ערל וגו' כל
בן כר וגו' הכי מי כו' אלא הכי
גרסי' כל ערל לא יאכל בו הכי
כו' אמר קרא ועבדת אלא בו
למה לי בו המרת דת פוסלת
ואין המרת דת פוסלת בתרומה
ואיצטריך למיכתב ערל כו' ולא
גרסי' אלא מעתה תושב ושכיר
כו' דהא תושב ושכיר כולי' קרא
יתירא הוא דתושב ושכיר אוכל
בפסח דתושב זה קוי כסף קין
עולם ורצע ושכיר זה עבד עברי
הקוי קין שים ותרוייהו
ישראל מעליא יהו ואכלי
בפסח כדאמרין ביבמות בהערל
)דף ע (.וקרא יתירא הוא
ומופה לגזירה שוה אמר תושב
ושכיר בפסח ואמר תושב
ושכיר בתרומה כדמפרש ליה
התם ואיידי דכתביה כתב בו
דידיה וללשון הספרים לא
ידעא מאי שיויא דקא משי בו
המרת דת פוסלת מאי שייך
המרת דת גבי תושב ושכיר הא
ישראל מעליא יהו ועוד הא
דרשה מבו דגבי בן כר דרשין
לה בהערל )שם (:ומלתה אותו
אז הבעלים יאכל בו ואי לא מל
את עבדו לא יאכל איהו דמילת
זכריו ועבדיו מעכבת בפסח אם
יש לו בן העומד למול או עבד
איו אוכל פסח עד שימול אותם
דכתיב המול לו כל זכר ואז
יקרב לעשותו:
כדרבה א''ר יצחק .בפ' הערל
)דף עד (.אמר ממו בפסח
ואמר ממו במעשר מה להלן
ערל אסור בפסח אף כאן ערל
אסור במעשר:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .17צו ,א
"וְ נֶ ֱאכָ ל ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן".
ְמנָא לָ ן?
דְּ ָא ַמר ְק ָרא:
"וַ ֲאכַ לְ ֶּתם אֹתוֹ ְ ִ ָ
"אוֹ תוֹ "  -נ ֱֶאכָ ל ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן,
וְ ֵאין ַא ֵחר נֶ ֱאכָ ל ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן.

ּבח ּפזוֹ ן") 552שמות יב ,יא(,

 552וַ ֲאכַ לְ ֶּתם אתוֹ ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן פסח הוא לה'
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רש"י
בחפזון .במהירות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .18צו ,א-ב
" ּו ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת  -נוֹ ֵהג ָ ּכל ׁ ִש ְב ָעה".
ַא ַּמאי ָק ֵאי?
ִאילֵ ָימא ַא ּ ֶפ ַסח ֶּ -פ ַסח ָּכל ׁ ִשבְ ָעה ִמי ִא ָּיכא?!
צו,ב ֶא ָּלא ַא ָח ֵמץ.
ִמ ְּכלָ ל דִּ בְ ֶפ ַסח ִמ ְצ ַריִם  -לַ ְילָ ה ֶא ָחד וְ ת ּו לֹא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
ימוּצוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָ ּלא יוֹ ם ֶא ָחד?
ִמ ַ ּניִ ן ְל ֶפ ַסח ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ֶש ֵאין ִח ּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יֵ ָאכֵ ל ָח ֵמץ" )שמות יג ,ג(,
ו ְּס ִמ ְ
"ה ּי וֹ ם ַא ֶּתם י ְֹצ ִאים") 553שמות יג ,ד("!
יך ֵל ּ
יהַ :
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ַמר:
לַ יְלָ ה ֶא ָחד ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ ֶפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת,
וְ ִח ּימוּצוֹ ָּ -כל ַה ּיוֹ ם ,ו ֶּפ ַסח דּ וֹ רוֹ ת  -נוֹ ֵהג ָּכל ׁ ִשבְ ָעה.

ַ 553ה ּיוֹ ם ַא ֶּתם יצְ ִאים בחודש האביב

רש"י
ואלא אחמץ .דאיסור חימוצו
והג כל שבעה מכלל דלילה
אחד דקתי מתי' בפסח מצרים
אחמץ קאי וה''ק ואין חימוצו
והג אלא לילה אחד ופסח
דורות והג כל שבעה:
יום א' .משמע כל היום:
לא יאכל חמץ היום .וסמיך ליה
היום אתם יוצאים:
אלא .הכי משמע ואכל בחפזון
בלילה אחד וה''ה דפסח דורות
מי לילה אחד ופסח מצרים
חימוצו והג כל היום ופסח
דורות כל שבעה:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .19צו ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ּ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתיֶ ׁ :ש ְּתמו ַּרת ֶפ ַסח ְ -ק ֵר ָיבה,
ו ְּתמו ַּרת ּ ֶפ ַסח ֵ -אינָ ּה ְק ֵר ָיבה,
וְ ֵאין ִלי ְל ָפ ֵר ׁש.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א:
ֲאנִ י ֲא ָפ ֵר ׁש:
יטת ַה ּ ֶפ ַסח  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב ,וְ יִ ָּמכֵ ר ,וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ׁ ְש ָל ִמים,
ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶשנִ ְמ ָצא קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ַ
וְ ֵכן ְּתמו ָּרתוֹ .
ּ
יטת ַה ֶפ ַס ח ָ -ק ֵרב ׁ ְש ָל ִמים,
ַא ַחר ׁ ְש ִח ַ
וְ ֵכן ְּתמו ָּרתוֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
וְ לֵ ָימאֶ ּ :פ ַסח ָ -ק ֵרבּ ,ו ֶפ ַסח ֵ -אינוֹ ָק ֵרב!
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ִא ָּיכא ְּתמו ַּרת ַה ּ ֶפ ַסח דְּ לֹא ְק ֵרבָ ה.
ִא ְּית ַמר:
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
'קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה' ,וּ'לְ ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה' ׁ ָש ִנינוּ.
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר:
'קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת' ,וּ'לְ ַא ַחר ֲחצוֹ ת' ׁ ָשנִינ ּו.
יטת ַה ֶּפ ַסח"!
וּלְ ַר ִ ּבי זֵ ָיראָ ,הא ָק ָתנֵי" :קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ַ
ֵא ָימא:
קוֹ ֶדם זְ ַמן ׁ ְש ִח ַיטת ַה ּ ֶפ ַסח.
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
יטה  -יִ ְר ֶעה,
"ה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָ
ַ
יטה  -יִ ְק ַרב.
ְל ַא ַחר ׁ ְש ִח ָ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
קוֹ ֶד ם ֲחצוֹ ת  -יִ ְר ֶעה,
ְל ַא ַחר ֲחצוֹ ת – יִ ְק ַרב".

505

רש"י
מתי' שמעתי .מרבותי:
שתמורת הפסח קריבה .שלמים
אחר הפסח:
ותמורת הפסח איה קריבה.
ויש תמורת פסח שאיה קריבה
היא עצמה שלמים אלא רועה
עד שיסתאב במום ותמכר ויביא
בדמיה שלמים דמותר הפסח
קרב שלמים:
ואין לי לפרש .שכחתי על איזה
שמעתי תקרב ועל איזה שמעתי
תרעה:
הפסח .שאבד והפריש אחר
תחתיו ומצא הראשון קודם
שחיטת השי דהיה עומד לפיו
בשעת שחיטה הרי קבעתו שעת
שחיטה בשם פסח וזה שלא
הקריבו דחהו בידים לא יקרב
עוד הוא עצמו שלמים דאין זה
מותר הפסח אלא פסח ]דחוי[:
וכן תמורתו .אם המיר הוא בו
בהמת חולין אחרי כן הרי הוא
כמוהו אין קרב הוא עצמו
שלמים אלא דמיו ואם לאחר
שחיטת השי מצא הרי לא
קבעתו שעת שחיטה בשם פסח
ולא דחה בידים ויביא שלמים
ויקרב הוא עצמו שלמים וה''ה
דמצי למיתי רבי יהושע אומר
פסח קרב ופסח איו קרב
ובגמרא פריך לה:
גמ'
דאיכא תמורת הפסח דלא
קרבה .ולא אמרין מתחלה
שלמים היא ואפילו המיר קודם
שחיטה לא קבעתה זמן
השחיטה בשם פסח ואין בה
דחוי אלא אף היא קבעת בפסח
ודחת .קודם שחיטה ואחר
שחיטה .דוקא שיו במשתו
ולא שיו בה זמן שחיטה
דהייו חצות ואשמעין דאפילו
היה אבוד בשעת חצות אם
מצא קודם שחיטת השי הוא
קבע ודחה הואיל ודחה
להקריבו לפסח:
קודם חצות שיו .שעת חצות
היא הקובעתו בפסח אם מצא
קודם חצות קבעתיה חצות
שהרי ראה וכי לא אקרביה
דחייה אבל מצא אחר חצות
אפי' מצא קודם שחיטה אין
כאן קביעות ולא דחוי:
קודם שחיטה .של שי:
קודם חצות .ותכפר באחר
ירעה:
אחר חצות .ותכפר באחר:
יקרב זה שלמים .ואע''פ
שבשעת שחיטת השי הרי הוא
עומד בפיו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .20צו ,ב – צז ,א
יטת ַה ּ ֶפ ַסח  -יָ ִביא ׁ ְש ָל ִמים] ,וְ ֵכן ְּתמו ָּרתוֹ "[.
"א ַחר ׁ ְש ִח ַ
ַ
ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ּנ ְִמ ָצא ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה,
יטה -
ֲא ָבל ְנִמצָ א קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ ַא ַחר ׁ ְש ִח ָ
ְּתמו ָּרתוֹ ִמכּ ַֹח ְקדו ׁ ָּשה דְּ ח ּויָה ָקא ֲא ָתא,
וְ לֹא ְק ֵרבָ ה.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
)ויקרא ג ,ז(,
"אם ֶ ֶ
" ִ
שב"?
"אם ֶּכ ֶ ׂ
ַמ ה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :
ְל ַרבּ וֹ ת ְּתמו ַּרת ַה ּ ֶפ ַסח ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסחֶ ׁ ,ש ְ ּק ֵר ָבה ׁ ְש ָל ִמים".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ּ
ּ
ִאילֵ ָימאֶ ׁ :שנ ְִמ ָצא ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה ְ -פ ׁ ִש ָיטא! לָ ָּמה לִ י ְק ָרא?
ֶא ָּלא לָ אוֶ ׁ ,ש ּנ ְִמצָ א קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה!
שב"554
ּכ ׂ

לֹא ,לְ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ּנ ְִמ ָצא ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה,
ּו ְק ָרא ַ -א ְס ַמכְ ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא.
ֶא ָּלא ְק ָרא לְ ַמאי ֲא ָתא?
ִּכ ְד ַת ְניָא:
ּ
שב" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ֶפ ַסח ְל ַא ְליָ ה.
"כ ֶ ׂ
" ֶּ
"אם ֶּכ ֶשׂ ב" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ָע ְב ָרה ׁ ְשנָ תוֹ ,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרִ :
ו ׁ ְּש ָל ִמים ַה ָ ּב ִאין ֵמ ֲח ַמת ּ ֶפ ַסח.
ְל ָכל ִמ ְצוַ ת ׁ ְש ָל ִמיםֶ ׁ ,ש ָטעוּןְ :ס ִמיכָ ה,
וּנְ ָס ִכים,
ו ְּתנו ַּפת ָחזֶ ה וְ ׁשוֹ ק.
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :וְ ִאם ֵעז") 555ויקרא ג ,יב( ִ -ה ְפ ִסיק ָה ִענְ יָ ן,
ימד ַעל ָה ֵעז ֶ ׁ -ש ֵאין ְטעוּנָ ה ַא ְליָ ה".
ִל ֵּ
ישא:
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְת ֵני לָ ּה ַא ֵר ׁ ָ
יטת ַה ֶּפ ַסח -
ח
ש
ׁ
ם
ד
"ה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא קוֹ ֶ ְ ִ ַ
ַ
יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב ,וְ יִ ָּמ ֵכר ,וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ׁ ְש ָל ִמים,
וְ ֵכן ְּתמו ָּרתוֹ ".
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ּ
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָלא ׁ ֶשנ ְִמ ָצא קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה,
יטה ְּ -תמו ָּרתוֹ ְק ֵריבָ ה ׁ ְשלָ ִמים.
ֲא ָבל ְנִמצָ א קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ ַא ַחר ׁ ְש ִח ָ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִּכי ָקבְ ָעה ׁ ְש ִח ָיטה ִ -מידֵּ י דַּ ֲחזִ י לֵ ּיה,
ִמידֵּ י דְּ לֹא ֲחזִ י לֵ ּיה  -לֹא ָק ְב ָעה.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
שב" ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
"אם ֶּכ ֶ ׂ
" ִ
ִ 554אם ֶּכ ֶׂשב הוא מקריב את קרבנו
 555וְ ִאם ֵעז קרבנו

רש"י
לא שו .דתמורה קרבה אלא
שמצא אחר שחיטה שאפי' הפסח
לא דחה אבל מצא קודם שחיטה
שהוא עצמו דחה אע''פ שתמורתו
לא דחית בידים איה קריבה
שהרי מכח קדושה דחויה באה:
אם כשב .הוא מקריב גבי שלמים
כתיב אם יתירא הוא דמצי
למיכתב כשב הוא מקריב א''
כשב קדריש דהא כתיב לעיל
מייה אם מן הצאן קרבו ובפרשה
תחתוה אמור ואם עז קרבו
מכלל דעד השתא בכשב איירי
דאין לך עוד בצאן אלא כשב:
למה לי קרא .הא מותר הפסח
הוא ופקא לן מוזבחת פסח
דמותר הפסח אחר חצות קרב
שלמים כדאמרן באלו דברים
)לעיל דף ע (:ותמורתו כ''ש
דקריבה דלא עדיפא מייה:
והמיר בו אחר שחיטה .ואשמעין
דאע''ג דאיהו לא קרב תמורתו
קריבה הואיל ולא הוקדשה קודם
שחיטה:
כשב .קרא יתירא כדפרישית
מדכתיב בתריה ואם עז מכלל דעד
השתא בכשב איירי:
לאליה .דבכל קרבות כשב אליה
כתיבא עם האימורין בשלמים
חלבו האליה )ויקרא ג( ובאשם
כתיב )שם ז( את כל חלבו ירים
ממו את האליה וגו' וחטאת
כאשם אבל פסח אימורין גופייהו
לא כתיבי בהדיא אלא כדפקא לן
)לעיל דף סד (:מאת דמם תזרוק
ואת חלבם תקטיר הלכך אלייתו
צריכה להתרבות בקרבות שבשור
לא הוזכרה אליה באימוריו:
ושלמים הבאין מחמת פסח.
מותר פסח כגון תמורתו ופסח
שתכפרו בעליו באחר כך שמעתי:
לכל מצות .מצות שלמים גרסין
שיהא דין כל חומר שלמים עליהן
לשון אחר הבאין מחמת פסח
חגיגת ארבעה עשר וזו שמעתי
]וכך קבל רבי[:
ואם .הפסק הוא להפסיק בין כשב
לעז שבכשב תפרשה אליה
כדכתיב האליה תמימה לעומת
העצה ממקום שהכליות יועצות
ובא הכתוב והפסיק ולמד על העז
שאיה טעוה אליה להקריב אליה
שלה למזבח יש מפרשין עז אין לו
אליה וטעות הוא בידם שהרי
ממקום שהכליות יועצות היא
יטלית ועוד מה לימד הכתוב
הואיל ואין לו:
איכא דמתי .להאי לא שו דרבה:
לא שו .שאף תמורתו דחויה אלא
שמצא קודם שחיטה והמיר בו
קודם שחיטה דכי שחטיה דחיהו
לתרוייהו הי שהיו ראויין
ועומדים לפסח וקבעו:
אבל המיר בו אחר שחיטה .אע''פ
שהפסח רועה התמורה קריבה
שהרי לא דחית:
מידי דלא חזי ליה .שעדיין לא
הוקדש:
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ְל ַרבּ וֹ ת ְּתמו ַּרת ַה ּ ֶפ ַסח ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ְ ּק ֵר ָיבה ׁ ְש ָל ִמים,
צז,א יָ כוֹ ל ַאף ִל ְפנֵ י ַה ּ ֶפ ַסח ֵ ּכן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :הוּא" )שמות יב ,כז(,556
"ה וּא" ָ -ק ֵרב,
וְ ֵאין ְּתמו ַּרת ַה ּ ֶפ ַסח ְק ֵר ָיבה".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימאֶ ׁ :ש ּנ ְִמ ָצא קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא! לָ ָּמה לִ י ְק ָרא?
ֶא ָּלא לָ אוֶ ׁ ,ש ּנ ְִמצָ א קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה ,וְ ֵה ִמיר בּ וֹ לְ ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה,
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ָר ָבא!
ְּתיו ְּב ָּתא.

ש ָר ֵאל ְ ּב ִמצְ ַריִ ם ְ ּב ָנ ְג ּפוֹ ֶאתִ -מצְ ַריִ ם וְ ֶאתּ ָ -ב ֵּתינ ּו ִה ִ ּציל וַ ִ ּי ּקֹד ָה ָעם וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲחו ּו
 556וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבחֶ ּ -פ ַסח הוּא לַ ה' ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ַסח ַעלּ ָ -ב ֵּתי בְ נֵ י-יִ ְ ׂ

רש"י
יכול אף לפי הפסח כן תמורת
הפסח שמצא לפי פסח )שי(
תהא קריבה שלמים :תלמוד
לומר הוא .פסח הוא הפסח כשר
קרב ואין תמורתו קריבה לאו
תמורת ההוא דקרב קא ממעט
אלא הכי קאמר יש תמורת פסח
שאיה קריבה:
פשיטא .דלא קרבה דהא
הוקבעה ודחה בפסח ואע''ג
דלעיל אמר מתי' הא קא
משמע לן דאיכא תמורת פסח
דלא קרבה קרא מיהא לא
איצטריך לאשמעין הכי :ה''ג
אמר שמואל כל שבחטאת מתה
כו' ור' יוחן אמר אין הפסח
קרב שלמים אלא שמצא אחר
שחיטה אבל קודם שחיטה לא.
כל שבחטאת מתה חמש חטאות
מתות הלכה למשה מסיי כוסן
לכיפה והן מתות ולד חטאת
ותמורת חטאת וחטאת שמתו
בעליה וחטאת שתכפרו בעליה
על ידי האחרת שאבדה זאת
ואחר כך מצאת ושעברה שתה
וקט שמואל גבי פסח סימא
ביה ואמר כל שבחטאת מתה אי
מיתרע הכי בפסח קרב שלמים
וקא סלקא דעתך דאכולהו
מתות דחטאת דאשתכחן גבי
פסח קרב שלמים דהייו תמורת
פסח ופסח שמתו בעליו ושכיפרו
בעליו ושעברה שתו קריבין
שלמים:
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 .21צז ,א  -ב
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּא ל:
ָּכל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת ֵ -מ ָתה,
ַ ּב ּ ֶפ ַסח ָ -ק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים.
וְ כֹל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת – רוֹ ָעה,
ַ ּב ּ ֶפ ַסח ִ -נַמי רוֹ ָעה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָא ַמר:
ֵאין ַה ּ ֶפ ַסח ָק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים ֶא ָּלא ׁ ֶש ּנ ְִמצָ א ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה,
ֲא ָבל קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה  -לֹא.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
ּוכְ לָ לָ א הוּא?!
ּ
וַ ֲה ֵרי ַח ּ ָטאת ׁ ֶש ָע ְב ָרה ׁ ְש ָנָת ּה  -דְּ לִ ְר ִעיָה ָאזְ לָ א,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ַח ּ ָטאת ׁ ֶש ָע ְב ָרה ׁ ְש ָנ ָת ּה  -רוֹ ִאין אוֹ ָת ּה ְּכ ִאילּ ּו ִהיא עוֹ ֶמ ֶדת ְ ּבבֵ ית ַה ְּקבָ רוֹ ת ,וְ רוֹ ָעה.
וְ ִאילּ ּו ַ ּב ּ ֶפ ַסחִּ ,כי ַהאי ַ ּגוְ ונָא ָ -ק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים,
דְּ ַת ְניָ א:
שב" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ְל ַא ְליָ ה.
"כ ֶ ׂ
" ֶּ
ּ
ּ
"אם ֶכ ֶשׂ ב" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ֶפ ַסח ׁ ֶש ָע ְב ָרה ׁ ְשנָ ת ֹו,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרִ :
ו ׁ ְּש ָל ִמים ַה ָ ּב ִאין ֵמ ֲח ַמת ּ ֶפ ַסח,
ְל ָכל ִמ ְצוַ ת ׁ ְש ָל ִמים – ׁ ֶש ְּטעוּנִ יםְ :ס ִמיכָ ה,
וּנְ ָס ִכים,
ְ ּו ְתנו ַּפת ָחזֶ ה וְ ׁשוֹ ק.
"אם ֵעז" ִ -ה ְפ ִסיק ָה ִענְ יָ ן,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמרִ :
ימד ַעל ָה ֵעז ׁ ֶש ֵאין ָטעוּן ַא ְליָ ה"!
ִל ֵּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִּכי ָק ָא ַמר ׁ ְשמ ּו ֵאל – ַ ּב ֲאבו ִּדין,
ִ ּב ְדח ּו ִיין  -לֹא ָא ַמר.
וְ " ָאבוּד" ִ -מי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה?
וַ ֲה ֵרי ֲאבו ָּדה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה,
לְ ַר ָ ּבנַ ן דְּ לִ ְר ִע ּיָה ָאזְ לָ א,
דִּ ְתנַן:
"ה ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאתוֹ וְ ָא ְב ָדה,
ִ
אשוֹ נָ ה,
יה ,וְ נִ ְמ ֵצאת ָה ִר ׁ
וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ֵּת ֶיהן עוֹ ְמדוֹ ת -
ַא ַחת ֵמ ֶהן ִּת ְק ַרב ,ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה ָּתמוּת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ַח ָּטאת ֵמ ָתה ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאת ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּכ ּ ְפר ּו ְ ּב ָע ִלים" )תמורה כב.(:
ָהא קוֹ ֶדם ׁ ּ ֶש ִּנ ְת ַּכ ּ ְפר ּו ְ ּב ָעלִ ים  -רוֹ ָעה,
וְ ִאילּ ּו ַ ּב ּ ֶפ ַסחֵ ,היכָ א דְּ ָא ַבד ,וְ ִנ ְמ ָצא ַא ַחר ֲחצוֹ ת קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה ָ -ק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים!
ׁ ְשמו ֵּאל ְּ -כ ַר ִ ּבי ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרֲ :אבו ָּדה  -לְ ִמ ָיתה ָאזְ לָ א.
וְ ָהא ָּכל ֲאבו ָּדה לְ ַר ִ ּבי ֵ -מ ָתה,
וְ ִאילּ ּו ַ ּב ּ ֶפ ַסחֵ ,היכָ א דְּ ָא ַבד קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת ,וְ ְנִמ ָצא קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת  -רוֹ ָעה!
קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת  -לָ או ָאבוּד הוּאִּ ,כ ְד ָרבָ א.

רש"י
וכל שבחטאת רועה .לקמן מפרש מאי
היא ומיתה ורעיה לאו קולא וחומרא
איכא בחדא מאידך והאי דקט גבי
מיתה דחטאת בפסח קרב וגבי רעיה
דחטאת בפסח רעיה לאו טעמא קא
יהיב ביה דמשום דהכא מתה הכא קרב
אלא סימא בעלמא הוא:
וכללא הוא .דכל שבחטאת רועה בפסח
רועה:
דריש לקיש .במס' תמורה בפרק ולד
חטאת )דף כב (.והתם מותיב לה
ממתיתין דהתם דקתי ושעברה שתה
כו' ומתרץ לה דהכי קתי שעברה שתה
ואבדה ]או אבדה[ ומצאת בעלת מום:
כאילו עומדת בבית הקברות .כל מקום
שהיא רואין כאילו היא בבית הקברות
שאין כהן כס שם לשוחטה ורועה עד
שתסתאב ותימכר ויפלו דמיה דבה
לשופרות שכתוב עליהן דבה ומקייצים
בה את המזבח זה מדרשו של יהוידע
הכהן במסכת תמורה )דף כג (:שכל
מותר חטאת ואשם לקיץ המזבח חוץ
מחטאות מתות שהן הלכה למשה
מסיי:
כשב לרבו' כו' .קתי מיהת פסח
שעברה שתו קרב :ה''ג כי קאמר
שמואל באבודין בדחויין לא אמר
ובאבודין מי משכחת לה כו' .כי אמר
שמואל כל שבחטאת מתה לאו אכולהו
קאי אלא אכיפרו בעליה לחודא שהיא
על ידי איבוד ואמתו בעליה לא קאי
דלא משכחת ביה רועה אלא אכיפרו
בעליה לחוד קא משכחת ליה לרועה
כדלקמן וגבי פסח מי אכיפרו בעליו
קאי וכללא הוא דכל פסח שכיפרו
בעליו באחר רועה אם כיוצא בו
בחטאת רועה וקרב שלמים אם כיוצא
בו בחטאת מתה אבל אם חטאת דחויה
כגון עברה שתה שעומדת בפיו והרי
היא דחויה מהקריב לא אמר:
והרי אבודה בשעת הפרשה .חטאת
שאבדה עד שהפריש אחרת תחתיה
ומצאת קודם הקרבת השיה לרבן
דפליגי עליה דרבי במס' תמורה )דף
כב (:ואמרי דלרעיה אזלא דתן
המפריש חטאת כו':
אין חטאת מתה .משום כיפרו בעליה
אלא האבודה בשעת כפרה ומצאת
אחר שתכפרו הבעלים הא מצאת
קודם כפרה כיון דאמרי רבן לא מתה
הויא לה מותר חטאת ורועה ודמיה
לשופרות:
ואילו בפסח .כי האי גווא אבד בשעת
הפרשה ומצא קודם שחיטה אחר
חצות:
קרב שלמים .כר' זירא דאמר קודם
חצות ואחר חצות שיו אלמא פסח
שהיה לפיו בשעת כפרה ובלבד שיהא
אבוד בחצות קרב שלמים:
שמואל כר' סבירא ליה .ורועה בחטאת
דקאמר שמואל לקמיה מפרש והוא
הדין דמצי לתרוצי שמואל כרבה
סבירא ליה דאמר קודם שחיטה שיו
ובפסח מי אבוד בשעת הפרשה רועה
ולקמן מפרש לה בלישא אחריא הכי:
מצא קודם חצות .אפילו לר' זירא
רועה דקבעתיה חצות:
קודם חצות .שהיא שעה שאיה ראויה
לו להקרבה:
לאו אבוד הוא .ואפילו הפריש אחר
תחתיו קודם שמצא לאו )מיתה( אבוד
חשיב ליה:
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דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
ֲאבֵ ַידת לַ יְלָ ה  -לָ או ׁ ְש ָמ ּה ֲאבֵ ָידה.
ֶא ָּלא' ,רוֹ ָעה' לְ ַר ִ ּבי ֵ -היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה?
צז,ב ִּכ ְד ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ִה ְפ ִר ׁיש ׁ ְש ֵּתי ַח ּ ָטאוֹ ת לְ ַא ֲח ָריוּת ִ -מ ְת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ,ו ׁ ְּש ִנ ּיָה ִּת ְר ֶעה.
וְ ָהא ִאילּ ּו ַ ּב ּ ֶפ ַסחִּ ,כי ַהאי ַ ּגוְ ו ָנא ָ -ק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים!
ֶא ָּלאְ ׁ ,שמו ֵּאל ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרָ " :ח ֵמ ׁש ַח ָּטאוֹ ת ֵמתוֹ ת".
וְ ָהא 'רוֹ ָעה' לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן  -לֵ ית לֵ ּיה ְּכלָ ל!
ׁ ְשמו ֵּאל נַ ִמי ֲח ָדא ָק ָא ַמר:
כּ ֹל ׁ ֶש ְ ּב ַח ּ ָטאת ֵ -מ ָתהּ ַ ,ב ּ ֶפ ַסח ָ -ק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים.
ו ַּמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
דְּ ָא ַמרֵ :אין ַה ּ ֶפ ַסח ָק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים ֶא ָּלא ׁ ֶש ּנ ְִמ ָצא ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה,
ֲא ָבל קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה  -לֹא.
ַאלְ ָמאְ ׁ :ש ִח ָיטה ָק ַבע.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֲ :חצוֹ ת ָק ַבע.
ישנָ א ַא ֲח ִרי ָנא:
לִ ׁ ּ ְ
וְ ִאילּ ּו ַ ּב ּ ֶפ ַסחֵ ,היכָ א דְּ ָא ַבד ,וְ ִנ ְמ ָצא ַא ַחר ֲחצוֹ ת קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה  -יִ ְק ַרב ׁ ְשלָ ִמים!
ׁ ְשמו ֵּאל ְּכ ַר ָ ּבה ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרְ ׁ :ש ִח ָיטה ָק ַבע.
וְ ָהא ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֲעלָ ּה:
ֵאין ַה ּ ֶפ ַסח ָק ֵרב ׁ ְשלָ ִמים ֶא ָּלא ׁ ֶש ּנ ְִמצָ א ַא ַחר ׁ ְש ִח ָיטה,
ֲא ָבל קוֹ ֶדם ׁ ְש ִח ָיטה  -לֹא.
ַאלְ ָמאְ ׁ :ש ִח ָיטה ָק ַבע.
ִמ ְּכלָ ל דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ָס ַברֲ :חצוֹ ת ָק ַבע!
ֶא ָּלאְ ׁ ,שמו ֵּאל ְּכ ַר ִ ּבי ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמרֲ :אבו ָּדה  -לְ ִמ ָיתה ָאזְ לָ א.
וְ ָהא ָּכל ֲאבו ִּדין לְ ַר ִ ּבי ֵ -מ ִתין,
וְ ִאילּ ּו ַ ּב ּ ֶפ ַסחֵ ,היכָ א דְּ ָא ַבד קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת ,וְ ְנִמ ָצא קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת – רוֹ ָעה!
ָק ָסבַ ר :קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת  -לָ או ָאבוּד הוּא,
וְ ָק ָס ַברֲ :חצוֹ ת ָק ַבע.
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רש"י
דאמר רבא .גבי חטאת אבידת לילה והפריש
אחרת תחתיה בלילה ומצאת )תחתיה( לאור
הבוקר אפילו לרבי לאו למיתה אזלא אלא לרעיה
הואיל ולילה לאו שעת הקרבה היא:
אלא רועה לרבי .באבודין היכי משכחת לה
דתיקום כל שבחטאת רועה דשמואל:
לאחריות .שאם תאבד האחת יביא חבירתה והכא
איכא לאקשויי הא לאו אבודה היא אלא דקא
מותיב ליה קושיא אחריתי:
ה''ג והא אלו בפסח כי האי גווא קרב שלמים.
דהייו מותר הפסח גמור שהרי לכך הופרש ואין
כאן דחוי:
אלא .לא תיבעי רועה בחטאת היכא משכחת לה
דשמואל כר''ש ס''ל דאמר במסכת תמורה חמש
חטאות מתות הזכרות למיתה מתות הן בכל
עיים שאתה מוצא וחטא' שכיפרו בעליה מתה
בכל שהיא בין שמצאת קודם כפרה בין שמצאת
לאחר כפרה בין שהפרישה לאחריות מתה
הותרת:
והא רועה לר' שמעון לית ליה .ומאי היא דקאמר
שמואל כל שבחטאת רועה:
שמואל מי חדא קאמר כל שבחטאת מתה.
דהייו כיפרו בעליה מ''מ בפסח קרב שלמים ותו
לא אמר מידי ועל כרחין כיון דכל אבודין בפסח
קריבין שלמים ושמואל חדא קאמר מוקמי' לה
כר''ש דאי כר' או כרבן דאית להו רועה בחטאת
מאי סימא קא קיט שמואל למימר חדא כל
שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים הלא אף
הרועה בחטאת קריבה שלמים בפסח אבל השתא
דס''ל כר''ש הוי סימן שלם דאין לך אבוד בחטאת
שאיו מת ואין לך אבוד בפסח שאיו קרב:
ומאי קא משמע לן .שמואל כיון דכל אבודין
בחטאת מתין ואתא שמואל למימר כל אבודין
בפסח קריבין שלמים מתיתין היא הפסח שמצא
אחר שחיטה ומתרצין לה לעיל אחר זמן שחיטה
יקרב אלמא קסבר האבוד בחצות יקרב:
לאפוקי מדרבי יוחן .דפליג עליה ואמר אין
הפסח קרב שלמים אלא שמצא אחר שחיטה:
אבל מצא קודם שחיטה .ואע''ג דאבוד היה
בחצות רועה דשחיטת השיה קבעה ליה לקמא
בדחוי:
קא משמע לן .שמואל דאמר כל שבחטאת מתה
וכר' שמעון דאמר אבודה בשעת הפרשה מתה
ואשמעין שמואל אבוד בשעת הפרשה ובחצות
שהוא קרא אבוד אפי' מצא קודם שחיטה קרב
שלמים דחצות הוא דקבעיה בדחוי והשתא אע''ג
דאוקימא לשמואל חדא קאמר ליכא לאוקומא
כל שבחטאת מתה אמתו לה בעליה דהא כל מתו
בעליה מתות ואלו פסח מתו בעליו אחר חצות
רועה וקבעתיה חצות וליכא למימר דסביר' ליה
שמואל חצות לא קבעה דהא ר' יוחן בר פלוגתיה
הא סברא אית ליה הלכך על כרחיך באבודין
מוקמין ליה ועוד דר' יוחן בר פלוגתיה אאבודין
פליג דקאמר מצא:
הכי גרסין לישא אחריא ואלו בפסח היכא
דאבד ומצא אחר חצות קודם שחיטה קרב
שלמים .ולעיל קא מיהדר והרי אבודה בשעת
הפרשה לרבן וכו' ואלו בפסח האבוד בחצות
והפריש אחר תחתיו ומצא זה אחר חצות קרב
שלמים כר' זירא ואע''ג דאבוד היה בשעת
הפרשה:
ומשי בלישא אחריא שמואל כרבה סבירא ליה
דאמר קודם שחיטה שיו שהמצא קודם שחיטה
רועה בפסח כרבן בחטאת:
ופרכין והא מדאמר ר' יוחן עלה אין הפסח קרב
שלמים אלא שמצא אחר שחיטה .מכלל דשמואל
אמר אפילו מצא קודם שחיטה קרב שלמים
דלאו שחיטה קבעה אלא חצות קבעה וזה כיון
דבחצות אבוד היה קרב שלמים אלמא לשמואל
אבוד בשעת הפרשה אע''פ שהיה בשעת כפרה
קרב שלמים:
אלא שמואל כר' סבירא ליה .כדלעיל עד קא
משמע לן חצות קבע:
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 .22צז ,ב – צח ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש נְ ֵק ָבה ְל ִפ ְסחוֹ ,אוֹ זָ כָ ר ֶ ּבן ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים -
יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב ,וְ יִ ָּמ ֵכר,
וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה ִל ׁ ְש ָל ִמים.
צח,א ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ּ ִפ ְסחוֹ וָ ֵמת -
ּ
יאנּ ּו ְ ּבנוֹ ַא ֲח ָריו ְל ׁ ֵשם ֶפ ַסח,
לֹא יְ ִב ֶ
ֶא ָ ּלא ְל ׁ ֵשם ׁ ְש ָל ִמים.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה ְּתלָ ת:
ּ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהּ ַ :ב ֲעלֵ י ַחיִים  -נ ְִד ִחין,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּה :דִּ חוּי ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָ -הוֵ י דִּ חוּי,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּה :י ֵׁש דִּ חוּי ְ ּב ָד ִמים.

רש"י
מתי'
או זכר בן שתי שים .דאיו ראוי
לפסח:
ירעה עד שיסתאב ויביא בדמיו
שלמים .דקבעתיה הפרשה אע''פ
שמעיקרו דחוי הוא הרי הוא כקבוע
שדחה שאין הוא עצמו קרב שלמים
אלא דמיו:
המפריש פסחו ומת .לקמיה מפרש
אימת מית:
לא יביאו בו אחריו לשם פסח.
דהוה ליה פסח שמתו בעליו ואין כאן
מויין:
גמ'
שמע מיה בעלי חיים דחין .בהמה
שדחית בחיים דחויה דיחוי גמור
שאף לכשראית למה שהיתה ראויה
איה קריבה אלא רועה דהא דתן
תרעה ולא קרבה שלמים היא גופה
שזו היא ראייתה כמתחלה שכל
מותר פסח קרב שלמים ודלא כר''ש
דאמר בעלי חיים אין דחין בפרק
שי שעירי )יומא דף סג (:דגמרין
מבעל מום שדחה ולכשעבר מומו
ראה ומרישא מי שמעין לה אלא
משום דמהא שמעין תלת קט לה
הכא:
ושמע מיה דחוי מעיקרא הוי דחוי.
דהא קבה או זכר בן שתי שים
מתחלתו לא ראה למה שהוקדש
וקאמר ירעה ולא יקרב שלמים הוא
עצמו ואיכא למאן דאמר במסכת
סוכה )דף לג (:דאין דחוי אלא
הראה ודחה:
ושמע מיה יש דחוי בדמים.
כדפרישית:
בכמה מקומות בגמ' מציו לשון זה
גבי הא דאמר רבי יוחן בהמה של
שי שותפין הקדיש חציה וחזר ולקח
חציה קדושה ואיה קריבה שמע
מיה תלת כו' כי הכא ובמסכת
קדושין )דף ז (:ובזבחים )דף יב(.
ולמדתי פירושה ממסכת כריתות )דף
כז (.דגרס התם בלשון הזה ש''מ
קדושת דמים דחה כלומר שמע
מיה אפילו דבר שלא קדש תחלה
להקרבת גופו אלא לדמיו כגון
הקדיש חציה וחציה השי חולין
דחוי ליקרב לגופו בתחלת הקדישו
איו קרב עוד לעולם דהואיל ודחה
ידחה ולא תימא אין דחוי בקדשים
אלא הקדיש לגופו ודחה מהקריב
אבל קדושת דמים לא אלימא למימר
ביה תורת דחוי ואי אתיא לה שעת
הכשר הקרבה כגון הכא דחזר ולקח
חציה תקרב והכא מי הכי פרישא
לה יש דחוי בדמים כגון קיבה לפסח
לא חזיא גופה לפסח אלא כי אקדשה
לדמים אקדשה ואיידי דדחויה דלא
חזיא לאקרובי גופה לדבר שהוקדשה
לה אמרין תדחה לעולם אפילו
לאחר הפסח דכל מותר הפסח הוי
שלמים וקיבה לשלמים מחזא חזיא
דקתי מתי' דמי שלמים אבל גופה
לא אלמא אלימא קדושת דמים
לומר בה תורת דחוי ולא אשכחן
דפליגי תאי בהא מילתא מיהו טובא
אשמעין תשובת רבו ע''כ ותמיהא
לי אמאי גרע ממותר הפסח שראוי
לפסח כדאמרין בהאשה )לעיל דף
פט (:וטרחו וייתי במותר:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .23צח ,א
"ה ַּמ ְפ ִר ׁיש ּ ִפ ְסחוֹ ]וָ ֵמת -
ַ
יאנּ ּו ְ ּבנוֹ ַא ֲח ָריו ְל ׁ ֵשם ּ ֶפ ַסח,
לֹא יְ ִב ֶ
ֶא ָ ּלא ְל ׁ ֵשם ׁ ְש ָל ִמים"[.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ּ
"ה ַּמ ְפ ִר ׁיש ֶאת ִפ ְסחוֹ וָ ֵמת,
ַ
יאנּ ּו ְל ׁשוּם ּ ֶפ ַסח,
ִאם ְ ּבנוֹ ְממ ּו ֶ ּנה ִע ּמוֹ  -יְ ִב ֶ
שר".
יאנּ ּו ְל ׁשוּם ׁ ְש ָל ִמים ְל ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ֵאין ְ ּבנוֹ ְממו ֶ ּּנה ִע ּמוֹ  -יְ ִב ֶ
שר" – ִאין,
"ל ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ְ
לַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָעשָׂ ר  -לֹא.
ָקא ָסבַ ר :נְ ָד ִרים ּונ ְָדבוֹ ת ֵ -אין ְק ֵריבִ ין ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
דְּ ִמית ָה ָאב – ֵא ַימת?
ּ
יא ּנ ּו ְל ׁשוּם ֶפ ַסח"?!
ִאילֵ ָימא :דְּ ִמית קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת – ְ ּ
"בנוֹ ְממו ֶ ּּנה ִע ּמוֹ  -יְ ִב ֶ
ָהא ָחלָ ה ֲא ִנינוּת ִע ָּילוֵ ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא!
יא ּנ ּו ְל ׁשוּם ׁ ְש ָל ִמים"?!
"אין ְ ּבנוֹ ְממו ֶ ּּנה ִע ּמוֹ  -יְ ִב ֶ
ֶא ָּלא :דְּ ִמית ַא ַחר ֲחצוֹ ת – ֵ
ָהא ְקבַ ְע ֵּת ּיה ֲחצוֹ ת!
ָא ַמר ַר ָ ּבה:557
לְ עוֹ לָ ם דְּ ִמית קוֹ ֶדם ֲחצוֹ ת,
יא ּנ ּו ְל ׁשוּם ּ ֶפ ַסח"?
ו ַּמאי "יְ ִב ֶ
לְ ׁשוּם ּ ֶפ ַסח ׁ ֵש ִני.
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
לַ ְ ּצ ָד ִדין ָק ָת ֵני:
ֵמת ַא ַחר ֲחצוֹ תּ ְ ,בנוֹ ְממ ּו ּנֶה ִע ּמוֹ  -יְ בִ ֶיא ּנ ּו לְ ׁשוּם ּ ֶפ ַסח,
ֵמת קוֹ ֶדם ֲחצוֹ תֵ ,אין ְ ּבנוֹ ְממ ּו ּנֶה ִע ּמוֹ  -יְבִ ֶיא ּנ ּו לְ ׁשוּם ׁ ְשלָ ִמים.
ַרב ׁ ֵש ֵרבְ יָא ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם דְּ ִמית לְ ַא ַחר ֲחצוֹ ת,
וּכְ גוֹ ן ׁ ֶש ָהיָה ָאבִ יו גּוֹ ֵסס ַ ּב ֲחצוֹ ת.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם דְּ ִמית לְ ַא ַחר ֲחצוֹ ת,
ַור ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרֵ :אין ַ ּב ֲעלֵ י ַח ִ ּיים נ ְִד ִחין.
ָרבִ י ָנא ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ּו ַא ַחר ֲחצוֹ ת ,ו ֵּמת ּו ְ ּב ָעלִ ים ַא ַחר ֲחצוֹ ת,
וְ ָקא ָס ַברֲ :חצוֹ ת ָק ַבע.
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רש"י
בו מה עמו .אם היה בו מה
עמו ועדיין יש לו בעלים:
אי ימא דמית קודם חצות .ובו
ביום הא חל איות עליה
ברישא ותו לא חיילא עליה
חיובא דפסח להביאו בפי עצמן
כדתן )לעיל דף צא (.וכולן אין
שוחטין עליהן בפי עצמן ומתי'
קתי יביאו דמשמע הוא עצמו:
אלא דמת אחר חצות .דכיון
דחיילא עליה דין פסח ברישא
שוחט לעצמו ולא חיישין שמא
יביאוהו לבית הפסול דמזהר
זהיר משום חובת פסח דחייל
עליה מעיקרא אבל כי חיילא
איות ברישא לא זהיר ובמת
יום או יומים קודם לא מצי
לאוקמא אלא סתמא דמילתא
בו ביום היו מפרישין פסחיהן:
הא קבעתו חצות .לפסח ואידחי
משלמים דהא תן )לעיל דף צו(:
הפסח העומד בחצות ולא
הקריבו ירעה:
לשם פסח שי .אם לא עשה את
הראשון מפי איותו:
לצדדין קתי .מת אחר חצות
דחיילא עליה זמן חיובא דפסח
ברישא ובו מה עמו ושארו לו
בעלים יביאו לשם פסח אין בו
מה עמו לא מיירי בה מידי
וממתי' שמעין ירעה דהא
קבעתי' חצות:
מת קודם חצות ואין בו מה
עמו יביאו לשם שלמים .דלא
קבעתיה חצות ואם בו מה
עמו לא איצטריך לאורויי בה
מידי דודאי מיקרב לפסח שי
ואשמעין מיה דהיכא דחל
עליה חיובא דפסח ברישא
שוחטין עליו:
ל''א הא חל עליה איות
ברישא .ותו לא חיילא עליה
חיובא דפסח והא דתן )לעיל דף
צ (:שוחטין על האון ה''מ היכא
דחיילא חובת פסח עליה ברישא
והדר חל עליה איות:
שהיה אביו גוסס בחצות .ומת
לאחר חצות בו מה עמו
יביאו לשם פסח דהא חל עליה
חיובא דפסח ברישא אין בו
מה עמו יביאו לשם שלמים
דכיון דבחצות היה גוסס ורוב
גוססין למיתה לא קבעתיה
חצות:
לעולם דמית אחר חצות.
ודקשיא לך היאך יקרב שלמים
הא קבעתיה חצות ואידחי ר'
שמעון היא דאמר בסדר יומא
בפ' ב' שעירי )סג (:בעלי חיים
אין דחין אלא מחמת מום או
אתן ומחיר שאין ראויין אבל
למה שהוא ראוי יקרב והאי חזי
לשלמים:
ה''ג רביא אמר כגון שהפרישו
אחר חצות ומתו בעליו אחר
חצות .בו מה עמו יביאו לשם
פסח דחיובא דפסח חיילא
ברישא אין בו מה עמו יביאו
לשלמים דכיון דבחצות עדיין
לא הופרש אין כאן קבע לדחות
וקסבר תא דידן חצות קבע ולא
כל שאר זמן שחיטה:
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 .24צח ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ֵרב ִ ּב ְּז ָב ִחים -
כּ ו ָ ּּלן יִ ְרע ּו ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֲאבוּ ,וְ יִ ָּמ ְכרוּ,
וְ יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמי ַה ָ ּי ֶפה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ִ -מ ִּמין זֶ ה,
ו ִּב ְד ֵמי ַה ָ ּי ֶפה ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ִ -מ ִּמין זֶ ה,
וְ יַ ְפ ִסיד ַה ּמוֹ ָתר ִמ ֵ ּביתוֹ .
נִ ְת ָע ֵרב ִ ּב ְבכוֹ רוֹ ת -
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:
ֹאכל ּו.
י
–
ים
ְ
ִאם ֲחבוּרוֹ ת כּ ֲֹהנִ

ְ ּג ָמ ָרא
ְיתי ֳק ָד ׁ ִשים לְ בֵ ית ַה ּ ְפסוּל!
צח,ב וְ ָהא ָקא ָמי ִ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמרְ :מבִ ִיאין ָק ָד ׁ ִשים לְ בֵ ית ַה ּ ְפסוּל.
דִּ ְתנַן:
"א ׁ ָשם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ֵרב ִ ּב ׁ ְש ָל ִמים -
ָ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:
יִ ׁ ּ ָש ֲחט ּו ַ ּב ָּצפוֹ ן,
וְ יֵ ָא ְכל ּו ַ ּכחוֹ ֶמר ׁ ֶש ָ ּב ֶהן.
ָא ְמר ּו לוֹ :
ּ
יאין ָק ָד ׁ ִשים ְל ֵבית ַה ְפסוּל" )זבחים עה ,ב(.
ֵאין ְמ ִב ִ
וְ ַר ָ ּבנַןֵ ,היכִ י ָע ְב ִדי ַנן?
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
נ ְַמ ִּתין לוֹ ַעד ׁ ֶשיו ְּממ ּו ,וְ ָיבִ יא ְ ּב ֵה ָמה ׁ ְש ֵמי ָנה,
וְ לֵ ָימאָּ :כל ֵהיכָ א דְּ ִא ֵית ּיה לַ ּ ֶפ ַסחָּ ,תחוּל ֲעלֵ ּיה דְּ ַהאי,
וְ ָאכֵ יל לְ ה ּו ְ ּבתוֹ ַרת ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ַעל מוּם.

רש"י
מתי'
הפסח שתערב בזבחים .שלשה
טלאים א' של פסח וא' של אשם וא'
של עולה ותערב הפסח בייהן כולם
ירעו עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי
היפה שבהן עולה דשמא היפה עולה
היה ובדמי היפה שבהן אשם שמא
היפה אשם היה ובדמי היפה שבהן
פסח אם קודם הפסח ]סתאבו[ ואם
לאחר הפסח סתאבו יביאו שלמים
דשמא היפה פסח היה ואותו מותר
שהוא צריך להוסיף על השים עד
שיגיעו לדמי היפה שבהן יפסיד מביתו
משלו וא''ת הרי הוא מחליף שמביא
שלמים בדמי האשם או בדמי העולה
והרי קדושת הבהמה חלתה על מעות
דמיה ואין משין מקדושה לקדושה
כשבא לחללן להבהמות כך הוא עושה
אם יפה שבהן שוה סלע מביא ג' סלעים
מביתו ווטל הסלע האחת ואומר כל
מקום שהיא העולה הרי מחוללת על
הסלע זו ויביא ממו עולה ווטל סלע
השית ואומר כל מקום שהוא האשם
הרי הוא מחולל על סלע זו ומביא בו
אשם וכן לשלמים:
תערב בבכורות .שמתן דמן ומתן דם
הפסח שוה ואין טעוין תופת חזה
ושוק ולא סמיכה וסכים:
ר''ש אומר .אם כל החבורה כולה
כהים היו יאכלו את כולם בו בלילה
ויקרב פסח לשם פסח כל מקום שהוא
והבכורות לשם בכור בכל מקום שהן:
גמ'
והא קא מייתי קדשים לבית הפסול.
לר''ש קא פריך דממעט בזמן אכילת
הבשר ושורפו לותר עד בקר שלא כדין
משום ספק פסח והל''ל ירעו שדין
הבכור לשי ימים ולילה אחד:
מביאין קדשים לבית הפסול .למעט
בזמן אכילתן מוטב מלתקן לרעייה:
ישחטו בצפון .כחומר אשם ולא
כשלמים בכל מקום ויאכלו כחומר
שבהן כתורת האשם לזכרי כהוה ליום
ולילה לפים מן הקלעים:
לבית הפסול .שממעט בזמן אכילת
השלמים אלא ירעו:
ורבן .דאמרי אין מביאין היכי עבדין
לפסח שתערב בבכורות בשלמא גבי
אשם שתערב בשלמים או פסח
שתערב בעולה ואשם איכא למימר
ירעו וימכרו ויביא בדמיהן אותן
קרבות כדאמרן לעיל אבל בכור אמר
בו לא תפדה ואין לו פדיון ואיו תופס
את דמיו ואיו יוצא מקדושתו לחול על
המעות אלא אכל במומו לכהן ופסח
בר פדיון הוא ואיו אכל בלא פדיון:
ממתין עד שיוממו ויביא בהמה
שמיה .ביפה שבהן:
וימא כל היכא דאיתיה לפסח תיחול.
קדושתיה אהך מעות ומייתי בהך
מעות שלמים כדין מותר הפסח:
ואכיל להו .לכל התערובת:
בתורת בכור בעל מום .ואיזו היא
תורתו אין שחט באטליז ואין מכר
באטליז ואין שקל בליטרא ואם היה
מכיר בפסח שפדה היה שוחטו ומוכרו
באטליז אם ירצה:

"מי ֶשׁ ָהיָ ה"
מסכת פסחים פרק ט' – ִ
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 .25צח ,ב – צט ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ֲחבו ָּרה ׁ ֶש ָא ַבד ּ ִפ ְס ָח ּה,
וְ ָא ְמר ּו ְל ֶא ָחדֵ " :צא ו ַּב ֵ ּק ׁש ו ׁ ְּשחוֹ ט ָע ֵלינ ּו",
וְ ָה ַל ְך ו ָּמ ָצא וְ ׁ ָש ַחט ,וְ ֵהם ָל ְקח ּו וְ ׁ ָש ֲחט ּו,
אשוֹ ן  -הוּא א ֹו ֵכל ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ  ,וְ ֵהם א ֹו ְכ ִלין ִע ּמוֹ ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ ,
ִאם ׁ ֶשלּ ֹו נִ ׁ ְש ַחט ִר ׁ
אשוֹ ן ֵ -הם אוֹ ְכ ִלין ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּל ֶהן ,וְ הוּא אוֹ ֵכל ִמ ׁ ּ ֶשלּ ֹו,
וְ ִאם ׁ ֶש ָ ּל ֶהן נִ ׁ ְש ַחט ִר ׁ
יהם ְ ּכ ֶא ָחד -
וְ ִאם ֵאינוֹ יָ דו ַּע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן נִ ׁ ְש ַחט ִר ׁ
אשוֹ ן ,אוֹ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ֲחט ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ה ּוא  -אוֹ ֵכל ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ ,
וְ ֵהם ֵ -אינָ ם אוֹ ְכ ִלין ִע ּמוֹ ,
יפה,
וְ ׁ ֶש ָ ּל ֶהן יֵ ֵצא ְל ֵבית ַה ּ ְ ׂ
ש ֵר ָ
שוֹ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י.
ו ְּפטו ִּרין ִמ ַ ּל ֲע ׂ
ָא ַמר ָל ֶהןִ " :אם ֵא ַח ְר ִּתי ְ -צא ּו וְ ׁ ַש ֲחט ּו ָע ַלי ",
ָה ַל ְך ו ָּמ ָצא וְ ׁ ָש ַחט ,וְ ֵהן ָל ְקח ּו וְ ׁ ָש ֲחט ּו,
אשוֹ ן ֵ -הן אוֹ ְכ ִלין ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּל ֶהן ,וְ הוּא אוֹ ֵכל ִע ָּמ ֶהן,
ִאם ׁ ֶש ָ ּל ֶהן נִ ׁ ְש ַחט ִר ׁ
אשוֹן  -הוּא אוֹ ֵכל ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ  ,וְ ֵהן א ֹו ְכ ִלין ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּל ֶהם,
וְ ִאם ׁ ֶשלּ וֹ נִ ׁ ְש ַחט ִר ׁ
יהם ְ ּכ ֶא ָחד -
וְ ִאם ֵאינוֹ יָ דו ַּע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן נִ ׁ ְש ַחט ִר ׁ
אשוֹ ן ,אוֹ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ֲחט ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ֵהן  -אוֹ כְ ִלין ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּל ֶהן,
וְ הוּא ֵ -אינוֹ אוֹ ֵכל ִע ָּמ ֶהן,
יפה,
וְ ׁ ֶשלּ וֹ יֵ ֵצא ְל ֵבית ַה ּ ְ ׂ
ש ֵר ָ
ש ֹות ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י.
ו ָּפטוּר ִמ ַ ּל ֲע ׂ
אשוֹן,
ָא ַמר ָל ֶהן ,וְ ָא ְמר ּו לוֹ  -אוֹ כְ ִלין כּ ו ָ ּּלן ִמן ָה ִר ׁ
ש ֵר ָיפה.
וְ ִאם ֵאין יָ דו ַּע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן נִ ׁ ְש ַחט ִרא ׁשוֹ ן ְ ׁ -שנֵ ֶיהן יוֹ ְצ ִאין ְל ֵבית ַה ּ ְ ׂ
לֹא ָא ַמר ָל ֶהן ,וְ לֹא ָא ְמר ּו לוֹ ֵ -אין ַא ֲח ָר ִאין זֶ ה ָלזֶ ה.
יהן:
ׁ ְש ֵּתי ֲחבוּרוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ְרב ּו ּ ִפ ְס ֵח ֶ
ֵאלּ ּו  -מוֹ ׁ ְש ִכין ָל ֶהן ֶא ָחד ,וְ ֵאלּ ּו  -מוֹ ׁ ְש ִכין ָל ֶהן ֶא ָחד,
ֶא ָחד ֵמ ֵאלּ ּו ּ ָ -בא ל ֹו ֵא ֶצל ֵאלּ וּ ,וְ ֶא ָחד ֵמ ֵאלּ ּו ּ ָ -בא לוֹ ֵא ֶצל ֵאלּ וּ,
וְ ָכ ְך ֵהם אוֹ ְמ ִרים:
ָ
ָ
ית ַעל ׁ ֶש ָ ּלנ ּו,
" ִאם ׁ ֶש ָ ּלנ ּו הוּא ַה ּ ֶפ ַסח ַה ֶ ּזה  -יָ ֶדיך ְמ ׁשוּכוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶש ְ ּלך ,וְ נִ ְמנֵ ָ
ָ
ּ
וְ ִאם ׁ ֶש ְ ּל ָך הוּא ַה ּ ֶפ ַסח ַה ֶּזה  -יָ ֵדינ ּו ְמ ׁשוּכוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּלנוּ ,וְ נִ ְמנֵ ינ ּו ַעל ׁ ֶש ְ ּלך".
ש ָרה –
ש ָרה ֲע ָ ׂ
וְ ֵכן ָח ֵמ ׁש ֲחבוּרוֹ ת ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ,וְ ׁ ֶשל ֲע ָ ׂ
מוֹ ׁ ְשכִ ין ָל ֶהן ֶא ָחד ִמ ָ ּכל ֲחבו ָּרה וַ ֲחבו ָּרה,
וְ ֵכן ֵהם אוֹ ְמ ִרים.
ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ְרב ּו ּ ִפ ְס ֵח ֶיהן:
ְ
זֶ ה  -מוֹ ׁ ֵש ְך לוֹ ֶא ָחד ,וְ זֶ ה  -מוֹ ׁ ֵשך ל ֹו ֶא ָחד,
זֶ ה ַ -מ ְמנֶ ה ִע ּמוֹ ֶא ָחד ִמן ַה ׁ ּשוּק ,וְ זֶ ה ַ -מ ְמנֶ ה ִע ּמוֹ ֶא ָחד ִמן ַה ׁ ּשוּק,
זֶ ה ּ ָ -בא ֵא ֶצל זֶ ה ,וְ זֶ ה ּ ָ -בא ֵא ֶצל זֶ ה,
וְ ָכ ְך ֵהם אוֹ ְמ ִרים:
" ִאם ׁ ֶש ִ ּלי הוּא ּ ֶפ ַסח זֶ ה  -יָ ֶד ָ
ית ַעל ׁ ֶש ִ ּלי,
יך ְמ ׁשוּכוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶש ְ ּל ָך ,וְ נִ ְמנֵ ָ
ָ
יתי ַעל ׁ ּ ִֶש ְ ּלך".
וְ ִאם ׁ ּ ֶש ְ ּל ָך הוּא ּ ֶפ ַסח זֶ ה  -יָ ַדי ְמ ׁשוּכוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּלי ,וְ נִ ְמנֵ ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
אשוֹ ן.
"א ַמר ָל ֶהן ,וְ ָא ְמר ּו לוֹ  -אוֹ ֵכל ִמן ָה ִר ׁ
ָ
לֹא ָא ַמר ָל ֶהן ,וְ לֹא ָא ְמר ּו לוֹ ֵ -אינָ ן ַא ֲח ָר ִאין זֶ ה ָלזֶ ה.
צט,א ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים :יָ ָפה ׁ ְש ִת ָיקה ַל ֲח ָכ ִמיםַ ,ק ל וָ חוֹ ֶמר ַל ִּט ּ ְפ ׁ ִשים,
"אוִ יל ַמ ֲח ִר ׁיש ָחכָ ם יֵ ָח ׁ ֵשב") 558משלי יז ,כח(".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֱ :

רש"י
מתי'
צא ובקש .את האבוד ושחוט עליו:
אם שלו שחט ראשון .הואיל והם אמרו לו שחוט
עליו על שלו הם מין ושוב אין יכולין להימות על
שלהן ושלהן ישרף דפסח בלא בעלים הוא ואוכלין
כולן משלו:
ואם שלהן שחט ראשון הוא אוכל משלו .שהרי לא
מה על שלהן והם אוכלין משלהן שהרי חזרו בהן
מן האבוד ומשכו ידיהן ממו:
והן אין אוכלין עמו .שמא שלהן שחט ראשון
ומשכו מזה:
ושלהן יצא לבית השריפה .שמא שלו שחט ראשון
ואין מים על השי:
ופטורין מפסח שי .דממה פשך בראשון ימו
ואכילה לא מעכבא:
אמר להם אם איחרתי שחטו עלי .יחיד שהלך
לבקשו ואמר לבי חבורה אם איחרתי שחטו עלי
והמוי עמכם והן לא אמרו שחוט עליו:
הוא אוכל עמהן .ושלו ישרף דכיון שהמוהו על
שלהן הרי משך מן הראשון וחזר בו משליחותו:
ושלו יצא לבית השריפה .שמא שלהן שחט ראשון
ומשך משלו שהרי עשאן שלוחין:
ופטור מפסח שי .ממה פשך בראשון יצא:
אמר להם .שחטו עלי אם איחרתי ואמרו לו בקש
ושחוט עליו יאכלו כולן מן הראשון דהם שלוחיו
והוא שלוחם:
ואם אין ידוע איזהו שחט ראשון .ישרפו שיהם
ופטורין מפסח שי:
אין אחראין זה לזה .אין אחריות וטעה זה על זה
ואין זה וזה חוששין איזו שחט ראשון אלא הן
אוכלים משלהם והוא אוכל משלו:
אלו מושכין להם אחד .מן הפסחים ואלו מושכין
אחד:
אחד .מבי חבורה זו בא לו אצל חבורה זו ואחד
מזו בא לו אצל זו:
וכן הם אומרים .לאותו יחיד הבא אצלן:
אם שלו הוא פסח זה .שמשכו אליו ויפה ביררו
את שלו משוך ידיך משלך והימה עמו על שלו
ואם שלך הוא פסח זה הרי אתה עליו וידיו
משוכות משלו ויהא לבי חבורה האחרת ומיו
על זה שלך מצא אם החליפו הרי זה הומשכו כל
חבורה וחבורה משלהן ומו על אותו שביררו וכן
בי חבורה השיה אומרים ליחיד הבא אצלן ועל
כרחיו צריך אחד מאלו לבוא אצל אלו ולימות
עמהן ולא אמרין ימשכו אלו משלהן בכל מקום
שהוא ואלו משלהן ויחזרו וימו אלו על האחד ואלו
על האחד משום דאמרין בברייתא בגמ' בין לרבי
יהודה בין לר' יוסי אסור לימשך כל בי חבורה מן
הפסח להיחו בלא בעלים ועכשיו כשהאחד מבי
החבורה זו בא אצל החבורה האחרת ממה פשך
אין כאן פסח בלא בעלים אם יפה ביררו הרי כל
חבורתו עליו חוץ מן האחד שפירש מהן ומשך ידו
ואם הם החליפו הרי הלך אחד מהם עם חבורה
האחרת וכשמשכו הותרים את ידיהן ממו שאר
הוא עליו:
וכן חמש חבורות של חמש חמש .בי אדם
שתערבו פסחיהם כל חבורה וחבורה מושכים להם
א' מן הפסחים וחמש אשים שבכל חבורה וחבורה
מתחלקין לחמשה פסחים שאם החליפו לא יהא
כאן פסח שלא יהא אחד מבעליו הראשוים עליו:
וכן הם אומרים .כשעשו עתה חבורות חדשים
אומרים הארבעה לאחד אם שלך הוא פסח זה ידי
ארבעתיו משוכין מארבעה פסחיו בכל מקום שהן
וימיו עמך וכך הן חוזרין ואומרים לשי וכן
הארבעה לכל א' שבחבורה וכן כל חבורה וחבורה:
שתערבו פסחיהן .ראובן ושמעון שתערבו פסחיהן
ראובן מושך לו אחד ושמעון מושך לו אחד ראובן
הולך וממה עמו את לוי מן השוק ואומר כל מקום
שהוא פסח שלי הרי אתה מה עליו שמעון ממה
עמו את יהודה מן השוק דעכשיו יהו שים על כל
אחד כל מקום שהוא:
המשך רשי בעמוד הבא
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .26צט ,א
יהם:
"שנַ יִ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ְרב ּו ּ ִפ ְס ֵח ֶ
ְׁ
ְ
זֶ ה  -מוֹ ׁ ֵש ְך לוֹ ֶא ָחד ,וְ זֶ ה  -מוֹ ׁ ֵשך ל ֹו ֶא ָחד,
זֶ ה ַ -מ ְמנֶ ה ִע ּמוֹ ֶא ָחד ִמן ַה ׁ ּשוּק ,וְ זֶ ה ַ -מ ְמנֶ ה ִע ּמוֹ ֶא ָחד ִמן ַה ׁ ּשוּק,
זֶ ה ּ ָ -בא ֵא ֶצל זֶ ה ,וְ זֶ ה ּ ָ -בא ֵא ֶצל זֶ ה,
וְ ָכ ְך ֵהם אוֹ ְמ ִרים:
" ִאם ׁ ֶש ִ ּלי הוּא ּ ֶפ ַסח זֶ ה  -יָ ֶד ָ
ית ַעל ׁ ֶש ִ ּלי,
יך ְמ ׁשוּכוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶש ְ ּל ָך ,וְ נִ ְמנֵ ָ
ָ
יתי ַעל ׁ ּ ִֶש ְ ּלך".
וְ ִאם ׁ ּ ֶש ְ ּל ָך הוּא ּ ֶפ ַסח זֶ ה  -יָ ַדי ְמ ׁשוּכוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּלי ,וְ נִ ְמנֵ ִ
ִיתין ְדלֹא ְּכ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה,
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דְּ ַת ְניָ א:
""וְ ִאם יִ ְמ ַעט ַה ַ ּביִ ת ִמ ְהיוֹ ת ִמ ּ ֶשׂ ה" )שמות יב ,ד( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִּמ ְת ַמ ֲע ִטין וְ הוֹ ְל ִכין,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵ י ֲחבו ָּרה ַק ָ ּיים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יַ ִ ּניח ּו ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ְ ּכמוֹ ת ׁ ֶשהוּא"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
"אין ׁשוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ַעל ַה ָ ּי ִחיד",
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהֵ :
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא לְ ַא ְמנ ּו ֵיי ַא ֲח ִרינָא ַ ּב ֲה ֵד ּיה ָק ֵאי ,וּכְ ֶא ָחד ִמ ְ ּב ֵני ֲחבו ָּרה דָּ ֵמי.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמ ְת ִנ ִיתין ִנַמי דַּ ְי ָיקא,
דְּ ָק ָת ֵני" :וְ ֵכן ָח ֵמ ׁש ֲחבוּרוֹ ת ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֲח ִמ ׁ ּ ָשה".
" ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה" – ִאיןֲ ,אבָ ל ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ַא ְר ָ ּב ָעה – לֹא.
לָ אוִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ לֹא ּ ָפ ֵי ׁיש ַחד ִמ ְ ּב ֵני ֲחבו ָּרה ַּג ֵ ּב ּיה.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.

הדרן עלך מי שהיה טמא

רש"י
זה בא אצל זה .ראובן בא לו אצל פסח שמשך
לו שמעון ושמעון בא לו אצל פסח שמשך לו
ראובן וכן אומר ראובן ליהודה השאר על
פסח שבירר לו שמעון אם שלך הוא פסח זה
שיפה בירר לו שמעון תחלה הרי ידי משוכו ת
משלי והריי מה עמך על זה ואם שלי הוא
פסח זה שלא כיווו לברר תחלה יפה ואין
זה פסח שימית עליו עם שמעון הרי ידיך
משוכות משלך והמה על זה ולכך הוצרך כל
אחד להמות אחד מן השוק שאם באו
להתות כשהן יחידין ולומר אם שלי הוא
פסח זה ושלך שלך הרי יפה ביררו ואם לאו
הריי מושך משלי ומה על שלך מצא
כשהוא משך משלו הרי הוא מיח פסחו
כמות שהוא כלומר בלא בעלים שעדיין לא
מה אחר עליו ואפי' לר' יוסי לית ליה והא
ליכא למימר שימה כל א' על של חבירו
קודם שימשך משלו דהמה על שי פסחים
אין זה מין:
גמ'
מכאן אמרו .מפי דבר כזה אמרו יפה שתיקה
כו' שאילו אמר ואמרו השי אין לו תקה לא
אמר ולא אמרו שיהן ראויין זה אוכל משלו
כו':

לימא מתי' .דקתי שים שתערבו פסחיהן
כו':
דלא כר' יהודה .דבעי שיהא א' מבי חבורה
הראשוה קיים עליו דהא ודאי אותן שים
שהביאו מן השוק אין חשובין מבי חבורה
הואיל ולא היו בשעת לקיחתן ועל כרחיך רבי
יהודה אבי שעת לקיחתו קפיד דאי אמויין
בתר הכי סגי מאי איכא בין דידיה לרבי יוסי
ומצא שאם הוחלפו בשעת שחיטה על ידי
התאי והמשכה אין אחד מן הראשוים
קיים עליו ורישא דקתי דבעין שהוחלפו
מכל חבורה לכל הפסח טעמא משום דבעי
אתויי ומימר אם שלך הוא הפסח הזה ידיו
משוכות משלו ומיו על שלך ואם לאו
דאיכא חד מבעליו התם מאן קא ממי ליה
והיאך יכולין לומר ומיו על זה בלא רשות
בעליו:
ואם ימעט .משמע אם רצו מתמעטין
ומשכין ובלבד שיהא אחד מבי החבורה
קיים דאם ימעט משמע שיש שיור:
כמות שהוא .בלא בעלים ואם רצו כולן
לימשך ימו עליו אחרים תחלה אבל לבי
חבורה ראשוה לא קפיד קרא:
כיון דאמר ר' יהודה .בפרקין דלעיל )דף צא(.
מעיקרא לאימויי אחריא עליה קאי ואפילו
אין שם תערובת הלכך זה הבא מן השוק
ומה עליו בכל מקום שהוא הוה ליה אחד
מבי חבורה ראשוה:
מתי' מי דייקא .דר' יהודה היא:
חמשה וארבעה לא .חמש חבורות שיש בהן
אחת של ארבעה אשים ואין בה כדי לתת
חלק אחד לכל פסח ופסח לא שרי מתיתין:
מ''ט לאו משום דלא פש אחד מבי חבורה
גביה .שאם תחלפו פסחן של אלו לאותה
חבורה שתחדשה אחרי כן שיש ארבעה
מארבע חבורות ומאותה של ארבעה לא הי'
בה דלרבי יוסי טעמא משום דצריך אחד
מבעליו שימה בו את האחרון אבל אחבורה
ראשוה דשעת לקיחה לא קפיד אפילו איכא
בהו חבורה של ד' מי איכא תקתא שימו
מן השוק אחד עמהן בכל מקום שהוא פסחן
ומצאו עליו חמשה אשים כ די לחלק אחד
לכל פסח ופסח אלא שמעת מיה אבי
חבורה קפיד:

