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    "ִמי ֶׁשָהָיה""ִמי ֶׁשָהָיה""ִמי ֶׁשָהָיה""ִמי ֶׁשָהָיה"    ––––מסכת פסחים פרק ט' מסכת פסחים פרק ט' מסכת פסחים פרק ט' מסכת פסחים פרק ט' 

    צג, אצג, אצג, אצג, א    ––––צב, ב צב, ב צב, ב צב, ב  .1
ָנה    ִמׁשְ

ָהָיה  ֶדֶרְך ְרחֹוָקה"אֹו  יג)-(במדבר ט, ט 526"ָטֵמא"ִמי ׁשֶ    :)י(במדבר ט,  "ּבְ
ה ֶאת ָהִרא ִני.  -ׁשֹון ְולֹא ָעׂשָ ֵ ה ֶאת ַהׁשּ   ַיֲעׂשֶ

ַגג אֹו ֶנֱאַנס ה ֶאת ָהִראׁשֹון  ,ׁשָ ִני.  -ְולֹא ָעׂשָ ֵ ה ֶאת ַהׁשּ   ַיֲעׂשֶ

ה ֶנֱאַמר ן, ָלּמָ ָהָיה "ָטֵמא" :ִאם ּכֵ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה", אֹו ׁשֶ   ? "ּבְ
ֵאּלּו  ֵרת,  -ׁשֶ טּוִרין ֵמִהּכָ   ּפְ

ֵרת -ְוֵאּלּו  ִהּכָ יִבין ּבְ   . ַחּיָ

  

מָ     ָרא  ּגְ

ַמר   : ִאיּתְ
ֲחטּו ְוָזְרקּו ָעָליו ֶדֶרְך ְרחֹוָקה ְוׁשָ    :ָהָיה ּבְ

  . ָאַמר: הּוְרָצה ַרב ַנְחָמן
ת ׁשֶ   . ָאַמר: לֹא הּוְרָצה ַרב ׁשֵ

  
ָרָכה.  - ְוִאי ָעֵביד ָחס ַרֲחָמָנא ָעָליוּדְ ֵמיַחס הּוא   - ָאַמר: הּוְרָצה" ַרב ַנְחָמן" בֹא ָעָליו ּבְ   ּתָ

תַרב "וְ  ׁשֶ ָטֵמא. - ָאַמר: לֹא הּוְרָצה" ׁשֵ ְחֵייּה ַרֲחָמָנא ּכְ    ִמיְדָחא ּדַ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 

ְתַנן:    ּדִ
ֶדֶרְך ְרחֹוָקה ָהָיה ָטֵמא אֹו ּבְ ה ֶאת ָהִראׁשֹון ,"ִמי ׁשֶ ִני" - ְולֹא ָעׂשָ ֵ ה ֶאת ַהׁשּ    .ַיֲעׂשֶ

ֵעי  ִאי ּבָ ָלל ּדְ   . ָעַבד –ִמּכְ
  

ת ָאַמר ָלְך:  ׁשֶ   ְוַרב ׁשֵ
ָקָתֵני:  ַגג אֹו ֶנֱאַנסִאי ָהִכי, ֵסיָפא ּדְ ה ֶאת ָהִראׁשֹון ,"ׁשָ ִני" - ְולֹא ָעׂשָ ֵ ה ֶאת ַהׁשּ   . ַיֲעׂשֶ

ָקָתֵני ה" :ִמּדְ ָלל ,"ְולֹא ָעׂשָ ֵעי ִמּכְ ִאי ּבָ   ָעַבד?! - ּדְ
ַגג" ֲהֵרי   ! "ֶנֱאַנס", ַוֲהֵרי "ׁשָ

א ֲהַדְייהּו, ָק  'ֵמִזיד' ,ֶאלָּ   ָתֵני ּבַ
ֲהַדְייהּו. : 'ָהָכא ַנִמי   אֹוֵנן' ָקָתֵני ּבַ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְיָקא   , ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ָקָתֵני: ֵרת,  - "ֵאּלּו   ּדְ טּוִרין ֵמִהּכָ   ּפְ

ֵרת" -ְוֵאּלּו  ִהּכָ יִבין ּבְ    ,ַחּיָ

יא?    ַאַהּיָ
ֹוֵגג"ַא ִאיֵליָמא  ֵרת ִניְנהּו?! ׁשֹוֵגג - "ֶנֱאָנס"וְ  "ׁשּ ֵני ּכָ   ְוֶנֱאָנס ּבְ

א ָלאו, ַאֵמִזיד ְואֹוֵנן   . ֶאלָּ
  

  : ְוַרב ַנְחָמן ָאַמר ָלךְ 
  ֵמִזיד ְלחּוֵדיּה, ַא  ְלעֹוָלם

ֵעי ֵליּה ְלִמיְתָנא ִאיּבָ יב' :ּוְבִדין הּוא ּדְ   , 'ַחּיָ
ָקָתֵני:  יִבין"ְוַהאי ּדְ יֵדי ּדְ     -  "ַחּיָ א: ָת ַאּיְ טּוִר ָנא ֵריׁשָ    ,ין""ּפְ

יִבין"ָנא ֵסיָפא: ּתָ    . "ַחּיָ
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ר ה' ֶאל טטטט  אמֹר.- ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ ר יייי  מֹׁשֶ ּבֵ ֵני-ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ י ִאיׁש  ִאיׁש   ֵלאמֹר ִיׂשְ ה ֶפַסח ַלה'.ָע וְ  ְלדֹרֵֹתיֶכם אוֹ  ָלֶכם ְרחָֹקה ְבֶדֶרךְ  אוֹ  ָלֶנֶפׁש  ָטֵמא- ִיְהֶיה-ּכִ     ׂשָ

חֶֹדׁש  יאיאיאיא ִני ּבַ ֵ ָעה ַהׁשּ ַאְרּבָ ר ּבְ ין יֹום ָעׂשָ ִים ּבֵ      .יֹאְכֻלהוּ  ּוְמרִֹרים ַמּצֹות-ַעל  אֹתוֹ  ַיֲעׂשוּ  ָהַעְרּבַ
ִאירוּ -לֹא יביביביב ּנוּ  ַיׁשְ רוּ  לֹא ְוֶעֶצם ּבֶֹקר-ַעד ִמּמֶ ּבְ ָכל בוֹ -ִיׁשְ ת- ּכְ ַסח ֻחּקַ      .אֹתוֹ  ַיֲעׂשוּ  ַהּפֶ
רָה וְ  יגיגיגיג ָ - הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא-ִאיׁש ֲאׁשֶ מֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיׂשּ ן ה' לֹא ִהְקִריב ּבְ י ָקְרּבַ יָה ּכִ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ַסח ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ  .א ָהִאיׁש ַההּואָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהּפֶ

    רש"י

  מתי' 
  מי שהיה טמא: 

. בגמ' א''כ למה אמר טמא
פריך הא איצטריך דאי בעי 
למיעבד בראשון לא מצי עביד 
אלא אדרך רחוקה קאי דאוס 
הוי דלא מצי עביד וה'' אמרין 

''י בגמרא ואי בעי למיעבד ע
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 

   מ''ד הורצה:ודאי מצי עביד כ
. טמא שאלו פטורין מן ההכרת

ודרך רחוקה ושגג ואס ואלו 
   חייבין מפרש בגמרא:

  
  גמ' 

. ולערב יבא שחטו וזרקו עליו
ומ''מ בדרך רחוקה הוא שאין 
יכול ליכס בשעת שחיטה 
דהייו כל שש שעות עד שקיעת 

   החמה:
   . ופטור מן השי:הורצה
. ולא עשה כלום וזקוק כטמא
   לשי:

מדקתי ולא עשה מכלל דאי 
. ואטמא ליכא בעי מצי עביד

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 

א מזיד קתי בהדייהו עשה דסיפ
ועלה קאי ולא עשה דאי בעי 

   הוה עביד:
''ן הגבי לא עשה דרישא או .

קתי בהדייהו ועלה קאי ולא 
עשה דאי בעי עביד כדאמרי' בפ' 
האשה (דף צא.) האון והמפקח 

   הגל כו' שוחטין עליהן:
. דמזיד ואון מתי' מי דיקא

   קתי בה:
   . קתי חייבין בהכרת:אהייא

. דאמר לא תן אוין ' חמןור
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 

''א  אמאי לא אמר רא אמימ
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):
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תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 

ַתְנָיא:    ּדְ
י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶדֶרְך ְרחֹוָקה" ְוֶנֱאַמר: ,"ָטֵמא" ֶנֱאַמר:     ,"ּבְ

ֵמא" ַמה  צג,א  ָידֹו ַלֲעׂשֹות  - "ּטָ ק ּבְ ּפֵ סִּ הוְ ׁשֶ   ,ֵאינֹו עֹוׂשֶ
ֶדֶרְך ַאף  ה" -  ַנִמי ְרחֹוָקה""ּבְ ָידֹו ַלֲעׂשֹות ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ ק ּבְ ּפֵ סִּ   ! ׁשֶ

  
  ְוַרב ַנְחָמן ָאַמר ָלְך: 

י  ֶרץ ,ֲעִקיָבא ְלַטְעֵמיּה ַרּבִ ָקָסַבר: ֵאין ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ    ,ּדְ
ָאַמר: ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ,ַוֲאָנא ַמאן ּדְ ֶרץ ְסִביָרא ִלי ּכְ   . ׁשֶ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִני: ֵ ין ֶאת ַהׁשּ עֹוׂשִ בֹות,     "ֵאּלּו ׁשֶ ִבין ְוַהּזָ   ַהּזָ

  ַהְמצֹוָרִעין ְוַהְמצֹוָרעֹות, 
  ְוִנּדֹות ּובֹוֲעֵלי ִנּדֹות, 

  ְוַהּיֹוְלדֹות, 
ֹוְגִגין    ,ַהׁשּ

   ,ְוָהֲאנּוִסין

ִזיִדין,    ְוַהּמְ
  ְוָטֵמא,

ֶדֶרְך ְרחֹוָקה ָהָיה ּבְ   . ְוׁשֶ
ן ה ֶנֱאַמר ,ִאם ּכֵ    ?"ָטֵמא" :ָלּמָ

  
ה ֶנֱאַמר"   ! ?"ָלּמָ

ִראׁשֹון ֵעי ְלֶמיֱעַבד ּבָ ִאי ּבָ ְבִקיַנן ֵליּה!  - ּדְ   לֹא ׁשָ
  

א ן: ֶאלָּ ה ֶנֱאַמר:  ,ִאם ּכֵ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה"ָלּמָ   ? "ּבְ
  

ֵרת"   . ְלפֹוְטרֹו ִמן ַהּכָ
ָאַמר: הּוְרָצה   . ּוְכַמאן ּדְ

  
  
  

 ֵ ׁשּ ה ּבַ ָ יָבא? - ִניִאׁשּ    !ִמי ִמיַחּיְ
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

א ִני ֶאּלָ ֵ ין ֶאת ַהׁשּ    ,ְטֵמא ֶנֶפׁש   :"ָיכֹול לֹא ְיהּו עֹוׂשִ
ֶדֶרְך ְרחֹוָקה ָהָיה ּבְ    ,ְוׁשֶ

   ,ָזִבין
   ,ּוְמצֹוָרִעין

ִין?  –ּובֹוֲעֵלי ִנּדֹות    ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:    ! "(במדבר ט, י) "ִאיׁש ִאיׁש"תַּ

  
יָ    א: לֹא ַקׁשְ

י  –ָהא    , יֹוֵסיַרּבִ
י  –ָהא  ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ   . ְיהּוָדה ְוַרּבִ

  

    רש"י

מה טמא שיש ספק בידו 
. אי לאו דדחייה רחמא לעשות

   דהא קמן קאי:
. דקא אסר ליה ואיו עושה

   א לעשות:רחמ
אף דרך רחוקה שספק בידו 

. שהיה לו שלוחים לשלח לעשות
וקאמר רחמא דאיו עושה 

   דמדחה דחייה:
ר''ע סבר אין שוחטין וזורקין 

. ואע''ג דחזי על טמא שרץ
לאורתא והאי ספק דקאמר 
ה''ק מה טמא שספק בידו 
לעשות דחזי למיכל לאורתא 
ואפילו הכי אין שוחטין וזורקין 

ן ס''ל שוחטין וזורקין עליו וא
הלכך האי מי דיכול ליכס 
בשעת אכילה שוחטין וזורקין 

   עליו:
. שכל אלו טומאה ובועלי דות

   ארוכה:
   . לפש:וטמא
. דאף אלו עושים את וא''כ

   השי:
   . בתמיה:למה אמר טמא

. אי אלא למה אמר דרך רחוקה
משום דאי בעי למיעבד לא 
תעביד הא בדרך רחוקה הוא 

א''ת שלא ישלח פסחו וכדרב ו
ששת האי תא לית ליה אלא 
כרב חמן סבירא ליה דאמר 
הורצה דאי כרב ששת איצטריך 
דרך רחוקה למימר דאי בעי לא 

   ליעביד:
. דקתי דות מי מחייבא

   ויולדות:
. ולא קתי זבות יכול לא יהו כו'

   ויולדות:
. דאמר בפירקין הא רבי יוסי 

שי דלעיל (דף צא:) שים ב
   שוחטין עליהן בפי עצמן:

  . דאמרי רשות:הא ר''י ור''ש
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        בבבב- - - - צג, אצג, אצג, אצג, א .2
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵרת ַעל ָהִראׁשֹון,  יב ּכָ   "ַחּיָ

ִני, וְ  ֵ ֵרת ַעל ַהׁשּ יב ּכָ   ַחּיָ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵרת ַעל ָהִראׁשֹון,  יב ּכָ   ַחּיָ

 ֵ   ִני. ּוָפטּור ַעל ַהׁשּ
ן ֲעַקְבָיא י ֲחַנְנָיא ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵרת,  - ַאף ַעל ָהִראׁשֹון יב ּכָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ִני" ֵ ה ֶאת ַהׁשּ ן לֹא ָעׂשָ א ִאם ּכֵ    .ֶאּלָ

  
  . ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהוּ 

  
ַתְנָיא   : ּדְ

ָסִחים,  ֵני ּפְ ין ׁשְ יר ּבֵ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ   "ּגֵ
ין יל ּבֵ ִהְגּדִ ָסִחים  ְוֵכן ָקָטן ׁשֶ ֵני ּפְ ִני,  -ׁשְ ַסח ׁשֵ יב ַלֲעׂשֹות ּפֶ   ַחּיָ

ְבֵרי  יּדִ   .ַרּבִ
י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

קּוק ָלִראׁשֹון  ּזָ ל ׁשֶ ִני,  -ּכָ ֵ   ָזקּוק ַלׁשּ
ֵאין ָזקּוק ָלִראׁשֹון  ל ׁשֶ ִני" - ּכָ ֵ    .ֵאין ָזקּוק ַלׁשּ

  
ְלֵגי?  ַמאי ָקִמיּפְ   ּבְ

  
י ָסַבר: ִני  ַרּבִ   . ְפֵני ַעְצמֹו הּואֶרֶגל ּבִ  -ׁשֵ

י  ִני ָנָתן ָסַבר:ַרּבִ לּוִמין   - ׁשֵ ׁשְ   ,ִראׁשֹון הּואּדְ  ּתַ
ּקּוֵני ָלִראׁשֹון,    לֹא ַמְתִקין ֵליּה. ּתַ

ִני ן ֲעַקְבָיא ָסַבר: ׁשֵ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ִראׁשֹון הּוא. - ְוַרּבִ א ּדְ ּתָ ַקּנְ   ּתַ
  

ְרׁשוּ  ן ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ּתָ ָלׁשְ   : ּוׁשְ
ר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה""ְוָה     ,(במדבר ט, יג) 527ִאיׁש ֲאׁשֶ

י ָסַבר ַסח ְוִנְכְרָתה": ַרּבִ   ִראׁשֹון, לֹא ֲעַבד ּבָ ּדְ  - (במדבר ט, יג) "ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהּפֶ
מֲֹעדֹו"ִאי ַנִמי  ן ה' לֹא ִהְקִריב ּבְ ִניּבַ  – (במדבר ט, יג) "ָקְרּבַ ֵ   . ׁשּ

  
אי ַהא ּוִמּמַ א" 528יּדְ ָ ֵרת הּוא? "ֶחְטאֹו ִיׂשּ   ּכָ

  
ף" :ָקָסַבר  צג,ב  ם ְמָבֵרךְ 'ַהְיינּו  -  (במדבר טו, ל)  529"ְמַגּדֵ ֵ  . 'ַהׁשּ

ם'ּוְכִתיב ּבִ  ֵ א ֶחְטאֹו" :'ְמָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ   . (ויקרא כד, טו)  530"ְוָנׂשָ
ָהָכא "ֶחְטאֹו"ְוָגַמר ַהאי  ָהָתם "ֶחְטאֹו"ֵמ , ּדְ    ,ּדְ

ן ַהלָּ אן' - ַמה לְּ ֵרת', ַאף ּכָ ֵרת'. - ּכָ   ַנִמי 'ּכָ
  
י וְ    ָנָתן? ַרּבִ

  
ַסח ְוִנְכְרָתה": ָסַבר ַהאי  ,(במדבר ט, יג) "ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהּפֶ י"ּדְ ָהא'ְלׁשֹון  - "כִּ   , הּוא 'ּדְ

ָהא  מֲֹעדֹו"ְוָהִכי ָקָאַמר ַרֲחָמָנא: ּדְ ן ה' לֹא ִהְקִריב ּבְ   ִראׁשֹון.ּבָ  - "ָקְרּבַ
  

א""ֶח ַהאי  ָ   ? ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - ְטאֹו ִיׂשּ
  

                                                             

527
רְוָה   א ָהִאיׁש ַההּואָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשוֹ -הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא-ִאיׁש ֲאׁשֶ ָ מֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיׂשּ ן ה' לֹא ִהְקִריב ּבְ י ָקְרּבַ יָה ּכִ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ַסח ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ   ת ַהּפֶ
528
  מסורת הש"ס 
ֶפׁש ַה  529 ף ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר ֶאת ְיהָֹוה הּוא ְמַגּדֵ ָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהּגֵ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ּה ְוַהּנֶ ֶרב ַעּמָ   ִהוא ִמּקֶ
530
א ֶחְטאוֹ ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו     ְוָנׂשָ

    רש"י

חייב כרת על הראשון וחייב 
. חיוב כרת יש על כרת על השי

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 

ו חטאת אין חייבין על שגגת
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:
. ואם שגג ופטור על השי

   בראשון והזיד בשי פטור:
. אם הזיד איו הראשון אף על

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:
   . רבי ורבי תן:ואזדו לטעמייהו

   . צמחו בו שערות:שהגדיל
. השי חייבין לעשות את

דקסבר רגל בפי עצמו הוא 
ואית ליה חיובא באפי פשיה 
ואפי' למאן דלא איחזי 

   בראשון:
. ומאן דלא תשלומין דראשון

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 

בראשון והזיד השי אם שגג 
בשי דהא לית ליה חיובא 
   באפי פשיה ובראשון הרי שגג:

. מכרת דיליה תקתא דראשון
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 

ו לשון למילתא קמייתא כמ
דהא אלא מילתא אחריתי היא 
כמו כי יקרא (דברים כב) כי 
תכלה לעשר (שם כו) כי תפגע 

  (שמות כג):
. דכתיב ביה כרת קסבר מגדף

הייו מברך את השם וכיון דיש 
כרת במברך את השם יליף האי 
מייה שיאות חטא שיאות 

   חטא לגזירה שוה:
. מוקי ליה להאי כי ורבי תן

אדלעיל מייה  בלשון דהא וקאי
למיתב טעמא למילתיה וכרת 
בראשון משום דהא קרבן ה' לא 

  הקריב במועדו בראשון:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

486  

ף": ָקָסַבר ם - "ְמַגּדֵ ֵ   . 'ָלאו ַהְיינּו 'ְמָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ
ָהָתם "ֶחְטאֹו"ְוָגַמר ַהאי  ָהָכא "ֶחְטאֹו"ֵמַהאי  ,ּדְ   , ּדְ

ֵרת, ַאף ָהָתם  - ָהָכא  ַמה ֵרת.  -ּכָ   ּכָ
  

ן ֲעַקְבָיא ָסַבר:  י ֲחַנְנָיא ּבֶ ַסח ְוִנְכְרָתה""ְוָחַדל לַ ְוַרּבִ    ,(במדבר ט, יג) ֲעׂשֹות ַהּפֶ
מֹוֲעדֹו"ִאי  ן ה' לֹא ִהְקִריב ּבְ ִני. ּבָ  – "ָקְרּבַ   ׁשֵ

  
א"ְוַהאי  ָ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  - "ֶחְטאֹו ִיׂשּ

  
ַדֲאַמַרן   . ּכְ

  
ְך:    ִהְלּכָ

ֶזה ּוָבֶזה יב - ֵהִזיד ּבָ ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ   . ּדִ
ֶזה ּוָבֶזה  ַגג ּבָ ְבֵרי ַהּכֹל -ׁשָ טּור.  ּדִ   ּפָ

ִני ֵ ׁשּ ַגג ּבַ ִראׁשֹון ְוׁשָ   : ֵהִזיד ּבָ
י ָנָתן  י ּוְלַרּבִ יֵבי –ְלַרּבִ    ,ְמַחּיְ

ן ֲעַקְבָיא  י ֲחַנְנָיא ּבֶ טּור –ְלַרּבִ   . ּפָ
ִני: ֵ ׁשּ ִראׁשֹון ְוֵהִזיד ּבַ ַגג ּבָ   ׁשָ

י יב, - ְלַרּבִ    ַחּיָ
ן ֲעַקְבָיא י ֲחַנְנָיא ּבֶ י ָנָתן ּוְלַרּבִ    טּור.ּפָ  - ְלַרּבִ

  

    רש"י

. אלא לאו הייו מברך את השם
מזמר ומשורר לע''ז דאיכא 
דסבירא ליה הכי בכריתות (דף 
ז:) ולית לן כרת במברך אי לאו 

   מהכא גמירי לה:
. מי דריש האי כי ורבי חיא

אלא קסבר לאו לשון אי כר' 
מילתא אחריתי היא אלא כרת 
דקמא תלא ביה וכרת במזיד 
דראשון אם קרבן ה' לא יקריב 

   בשי:
   . לאגמורי כרת למברך:כדאמרן

   . חד כרת:דברי הכל חייב
. דלא סבירא לר' ור' תן חייב

   להו דשי תקתא דראשון:
שגג בראשון והזיד בשי לרבי 

. דאית ליה כרת בשי חייב
   י פשיה:באפ

. דהא לר' תן ור' חיא פטור
לא כתיב כרת אלא אראשון 

  והרי שגג בו:
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        צג, בצג, בצג, בצג, ב .3
ָנה    ִמׁשְ

ֶרְך ְרחֹוָקה"ֵאיזֹו ִהיא    ? "ּדֶ
  ּמֹוִדיִעים ְוַלחּוץ, ַה ִמן 

ָתּה ְלָכל רּוַח,    ּוְכִמּדָ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   .ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ.    ֵמִאיְסקּוּפַ

י יֹוֵסיָאַמר לֹו    : ַרּבִ
   - (במדבר ט, י) 531"ה"ְלִפיָכְך ָנקּוד ַעל 

אי,    :לֹוַמר ָרחֹוק ַוּדַ ֵני ׁשֶ   לֹא ִמּפְ

ת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ א ֵמִאיְסקּוּפַ    .ֶאּלָ

  

ָמָרא      ּגְ

אָאַמר     :עּוּלָ
ַלִים ַה ִמן  ר ִמיִלין ָהְוָיא. - ּמֹוִדיִעים ִלירּוׁשָ ה ָעׂשָ ָ     ֲחִמׁשּ

  
ָאַמר  י ָהא ּדְ ר ָחָנהָסַבר ָלּה ּכִ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ְך ָאָדם ה ְמַהלֵּ ּמָ   ? ּיֹוםּבְ  ּכַ
ְרָסאֹות ָרה ּפַ   . ֲעׂשָ

ה ַחר ְוַעד ָהֵנץ ַהַחּמָ ַ ת ִמיִלין,  - ֵמֲעלֹות ַהׁשּ   ֲחֵמׁשֶ
ה ְוַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ִקיַעת ַהַחּמָ ְ ת ִמיִלין,  - ִמׁשּ   ֲחֵמׁשֶ

ָלִתין ׁשּו ָלּה ּתְ   , ּפָ
ְפָרא - ֲחֵמיַסר יֹוָמא,  ִמּצַ א ּדְ   ְלַפְלּגָ

יֹוָמא ְלאֹוְרָתא.  -  ַוֲחֵמיַסר א ּדְ ְלּגָ   ִמּפַ
  

א ְלַטְעֵמיּה,    עּולָּ
ָאַמר  אּדְ   : עּוּלָ

ֶרְך ְרחֹוָקה"ֵאי ֶזה הּוא    ? "ּדֶ
ֵנס ֵאין ָיכֹול ִליּכָ ל ׁשֶ ִחיָטה.  ּכָ ַעת ׁשְ ׁשְ   ּבִ

  
  

  ָאַמר ָמר: 
ה ַחר ַעד ָהֵנץ ַהַחּמָ ַ ת ִמיִלין". ֲח  - "ֵמֲעלֹות ַהׁשּ   ֵמׁשֶ

  
  ? ְמָנא ָלן

  
ְכִתיב:    ּדִ

ְלָאִכים" ִאיצּו ַהּמַ ַחר ָעָלה ַוּיָ ַ   , (בראשית יט, טו) 532"ּוְכמֹו ַהׁשּ
א צֲֹעָרה"ּוְכִתיב:  ֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוט ּבָ ֶ    ,(בראשית יט, כג) "ַהׁשּ

י ֲחִניָנאְוָאַמר    : ַרּבִ
ה ִמיִלין ,ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי ַההּוא ַאְתָרא ָ   . ְוָהְוָיא ֲחִמׁשּ

  
  

                                                             

ר ֶאל 531 ּבֵ ָרֵאל ֵלאמֹרבְּ - ּדַ י  ֵני ִיׂשְ ה ֶפַסח ַלה' הָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹק -ִיְהֶיה-ִאיׁש ִאיׁש כִּ   ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעׂשָ
532
ְלָאִכים  ִאיצּו ַהּמַ ַחר ָעָלה ַוּיָ ַ   בלוט לאמור קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות פן תספה בעוון העיר ּוְכמֹו ַהׁשּ

    רש"י

  מתי' 
   . שם העיר:מתי' מודיעים

. שברחוקה וכל קוד על ה'
יקוד למעט הדבר בא דמשמע 

   סמיוה להא תיבה מהכא:
  

  גמ' 
. מדקרי ליה חמשה עשר מילין

תא דידן דרך רחוקה לגבי פסח 
ולא דרך רחוקה וסבירא ליה לע

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 

לישי (דף כח:) ביומא בפ' ש
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 

מה לא החמה ומשתשקע הח
דדם פסל בשקיעת החמה 
באיזהו מקומן (זבחים דף ו.) 
ומחצות ועד שקיעת החמה 
מהלך חמשה עשר מילין כי הא 

   דר' יוחן:
   . עולא:סבר לה

. ביוי וביום כמה מהלך אדם
ביוי דתקופת יסן ותשרי 

   שהימים והלילות שוין:
   . ארבעים מילין:עשרה פרסאות

מעלות השחר עד הץ החמה 
. כך שהיית החמה משה מילח

לצאת בעוביו של רקיע וכגדה 
שוהה בשקיעתה ליכס דהייו 

   משקיעתה ועד צאת הכוכבים:
. מהצה ועד פשו תלתין

   שקיעתה:
. לשקיעת החמה דשוב לאורתא

אין זמן שחיטה דדם קדשים 
פסל בשקיעת החמה כדאמרין 
באיזהו מקומן בשחיטת 

   קדשים:
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        צד, אצד, אצד, אצד, א    ––––צג, ב צג, ב צג, ב צג, ב  .4
  ּגּוָפא: 
א"ָאַמר  ֶרְך ְרחֹוָקה": ֵאיֶזה הּוא עּוּלָ   ? "ּדֶ

ִחיָטה".  ַעת ׁשְ ׁשְ ֵנס ּבִ ֵאין ָיכֹול ִליּכָ ל ׁשֶ   ּכָ
  
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהוְ 

ַעת ֲאִכיָלה.  ׁשְ ֵנס ּבִ ֵאין ָיכֹול ִליּכָ ל ׁשֶ   ּכָ
  

הָאַמר ֵליּה  אְל  ַרּבָ   : עּוּלָ
ָיא. י ְיהּוָדה ַקׁשְ ָיא, ּוְלַרּבִ    ְלִדיָדְך ַקׁשְ

  
ָיא:    ְלִדיָדְך ַקׁשְ

ִחיָטה,  ַעת ׁשְ ׁשְ ֵנס ּבִ ֵאין ָיכֹול ִליּכָ ל ׁשֶ : ּכָ ָאְמַרּתְ   ּדְ
ֶרץ,  ִחיָטהּדְ ְוָהא ְטֵמא ׁשֶ ַעת ׁשְ ׁשְ ֵנס ּבִ   , ֵאין ָיכֹול ִליּכָ

: ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַע  ֶרץְוָקָאְמַרּתְ    !ל ְטֵמא ׁשֶ
  

ָיא   : ּוְלַרב ְיהּוָדה ַקׁשְ
ַעת ֲאִכיָלה, ּדְ  ׁשְ ֵנס ּבִ ֵאין ָיכֹול ִליּכָ ל ׁשֶ   ָאַמר: ּכָ

ֶרץ ַעת ֲאִכיָלהּדְ  ,ְוָהא ְטֵמא ׁשֶ ׁשְ ֵנס ּבִ    ,ָיכֹול ִליּכָ
ֶרץ   ! ְוָקָאַמר: ֵאין ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ָיא, לֹא ְלִדיִדי ַק    ׁשְ
ָיא.לְ  ְולֹא    ַרב ְיהּוָדה ַקׁשְ

  
ָיא:    ְלִדיִדי לֹא ַקׁשְ

ֶרְך ְרחֹוָקה" הֹור,  – "ּדֶ   ַלּטָ
ֶרְך ְרחֹוָקה" ְוֵאין ֵמא. - "ּדֶ   ַלּטָ

  
ָיא:    צד,א   ְלַרב ְיהּוָדה לֹא ַקׁשְ

ֶרץ ְחֵייּה  - ְטֵמא ׁשֶ   , ַרֲחָמָנא ּדַ
ְכִתיב:  י ִיְהֶיה ָטֵמא ּדִ ֶפׁש""ִאיׁש ִאיׁש כִּ    ,(במדבר ט, י) ַלּנֶ

ּלוֹ  ִביִעי ׁשֶ ָחל ׁשְ ַסח ִמי לֹא ָעְסִקיַנן ׁשֶ ֶעֶרב ַהּפֶ   ִליְדֵחי.  :ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ָאַמר ַרֲחָמָנא ?!ִלְהיֹות ּבְ
  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
סּוִסים ּוִבְפָרִדים  ,"ָהָיה עֹוֵמד חּוץ ַלּמֹוִדיִעים ֵנס ּבְ   - ְוָיכֹול ִליּכָ

יב?  ָיכֹול ְיֵהא   ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר: ֶדֶרְך.  -  (במדבר ט, יא) "ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה" תַּ ה ָהָיה ּבְ   ְוַהּלָ
בֹות אֹותֹו וְ ָהָיה עֹוֵמד ִלְפִנים ִמן ַהּמֹוִדיִעים,  ים ּוְקרֹונֹות ַהְמַעּכְ ַמּלִ ֵני ּגְ ֵנס ִמּפְ   - ֵאין ָיכֹול ִליּכָ

יב?    ָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמ  ֶדֶרְך" – "ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה"ר: תַּ   . ַוֲהֵרי לֹא ָהָיה ּבְ

  
  
  
  

    רש"י

שעת אכילה . כל בשעת 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.):
. דאמר כל ולרב יהודה קשיא

שאיו יכול ליכס בשעת אכילה 
מיכל הוא דפטור הא איחזי ל

   לאורתא חייב:
. ופלוגתייהו והא טמא שרץ כו'

  בפרק האשה (לעיל דף צ:):
. דאף על גב לדידי לא קשיא

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 

תיב ואף על גב דיכול עשייה כ
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:
. דקסבר ולרב יהודה לא קשיא

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:
   . במרוצה:בסוסים ובפרדים

. כרת אם לא יכול יהא חייב
   הגיע לעזרה בשעת שחיטה:

. דחוץ למודיעין דרך היהוהלה 
   רחוקה הוא:

. והוא היה מפי גמלים וקרוות
   מביא ביו ובי ביתו עליהן:

. שאין זה אוס שיש לו חייב
  להשמט ולילך יחידי ולשחוט:
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        בבבב- - - - צד, אצד, אצד, אצד, א .5
  : ָרָבאָאַמר 

א ַאְלֵפי ּפַ  יּתָ   ְרֵסי ָהֵוי ָעְלָמא, ׁשִ
ְרֵסי.  ְרִקיָעא ַאְלָפא ּפַ   ְוסּוְמָכא ּדִ

  
ָמָרא,  -ֲחָדא    ּגְ

  . ְסָבָרא –ַוֲחָדא 
  

ָאַמר  י ָהא ּדְ ר ּבַ ָסַבר ָלּה ּכִ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ר ָחָנהַרּבָ   : ַרּבִ
ינֹוִני ּבְ  ְך ָאָדם ּבֵ ה ְמַהלֵּ ּמָ   ּיֹום? ּכַ

ְרָסאֹות ר ּפַ   . ֶעׂשֶ
ה  ַחר ְוַעד ָהֵנץ ַהַחמָּ ַ ה ִמיִלין,  -ֵמֲעלֹות ַהׁשּ ָ   ֲחִמׁשּ

ה ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים  ִקיַעת ַהַחּמָ ְ ה ִמיִלין,  -ִמׁשּ ָ   ֲחִמׁשּ
ל ָרִקיַע  ּיֹום. - ִנְמָצא עֹוְביֹו ׁשֶ ה ּבַ ָ ׁשּ ִ    ֶאָחד ִמׁשּ

  
  :ֵמיִתיֵבי

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ָרִקיַע  ּיֹום.  - עֹוְביֹו ׁשֶ ָרה ּבַ   ֶאָחד ֵמֲעׂשָ

ּיֹום ינֹוִני ּבְ ְך ָאָדם ּבֵ ה ְמַהּלֵ ּמָ ַדע, ּכַ ְרָסאֹות,  -  תֵּ ר ּפַ   ֶעׂשֶ
ה ַחר ַעד ָהֵנץ ַהַחּמָ ַ ַעת ִמיִל  - ּוֵמֲעלֹות ַהׁשּ    ,יןַאְרּבַ

ה ְוַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ִקיַעת ַהַחּמָ ְ ַעת ִמיִלין,  -  ִמׁשּ   ַאְרּבַ
ל ָרִקיַע  ּיֹום" - ִנְמֵצאת עֹוְביֹו ׁשֶ ָרה ּבַ    !ֶאָחד ֵמֲעׂשָ

  
ָרָבא! א ּדְ יּוְבּתָ    ּתְ

א!  עּולָּ א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ
  

א!  יּוְבּתָ   ּתְ
  

א ּדְ  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ י ֵליָמא ּתֶ   יֹוָחָנן?ַרּבִ
  
  ַמר ָלְך: ָא 

ֲאַמִרי,  - ֲאָנא יָמָמא הּוא ּדַ   ּבִ
ָנן ַקְדָמא ַוֲחׁשּוָכא -  ְוַרּבָ ַבן ּדְ ָקא ָחׁשְ ָקא ָטעּו, ּדְ   . הּוא ּדְ

  
א ּדְ  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ י ֵליָמא ּתֶ   ? ֲחִניָנאַרּבִ

  
ִאיצּו", לֹא אֵני.  – (בראשית יט, טו) "ַוּיָ   ׁשָ

  
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ְרָסה, ִהיא ַא  -"ִמְצַרִים  ע ֵמאֹות ּפַ ְרָסה ַעל ַאְרּבַ ע ֵמאֹות ּפַ   ְרּבַ

כּוׁש,  -ּוִמְצַרִים  ים ּבְ ִ ׁשּ ִ   ֶאָחד ִמׁשּ
עֹוָלם,  -ְוכּוׁש  ים ּבָ ִ ׁשּ ִ   ֶאָחד ִמׁשּ

ן,  -ְועֹוָלם  ּגַ ים ּבַ ִ ׁשּ ִ   ֶאָחד ִמׁשּ

ֵעֶדן,  -ְוַגן  ים ּבָ ִ ׁשּ ִ   ֶאָחד ִמׁשּ
יִה  - ְוֵעֶדן  ּגֵ ים ּבַ ִ ׁשּ ִ ם, ֶאָחד ִמׁשּ   ּנָ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ם" - ִנְמָצא ּכָ יִהּנָ ִכיּסּוי ְקֵדיָרה ְלּגֵ    !ּכְ

  
א יּוְבּתָ   .ּתְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

הּו: ֵבי ֵאִלּיָ ָתָנא ּדְ    ּדְ

    רש"י

. שיתא אלפי פרסי הוה עלמא
היקף הילוך החמה בתוך החלל 

   ממזרח למערב:
. עוביו של וסומכא דרקיעא

   רקיע:
שיתא אלפי פרסי . חדא גמרא

דעלמא גמרא הוה מרביה והא 
דאלפא פרסי סומכא דרקיע 
הוה סבר לה מדעתי' מההיא 

   דשית אלפי פרסי דגמרא:
עוביו של רקיע אחד מששה 

. מהצה ועד שקיעתה ביום
שהרי אדם מהלך שלשים מילין 
מהצה ועד שקיעתה ובתוך 
מהלך שלשים מילין לאדם היא 
מהלכת את כל העולם שהוא 

ת אלפים פרסי וכדי מהלך שש
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:
כו' אחד מי' ת''ש ר''י אומר 

. ר''י קא חשיב לכוליה ביום
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 

אמרי ותיובתא דרבא ודעולא ד
   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 
וכבים עשרה היום עד צאת הכ

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:
 . דאמרתיובתיה דרבי חיא

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:

   . דבר מועט:כיסוי קדירה
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י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּוב ּכּוּלֹו  ׁשּ ל ַהּיִ ב.  - ּכָ ַחת ּכֹוָכב ֶאָחד יֹוׁשֵ   תַּ

ֲהֵרי ָאָדם נֹוֵתן ֵעינֹו  ַדע, ׁשֶ כֹוָכב ֶאָחד, תֵּ   ּבְ
ֶנְגּדֹו,  -הֹוֵלְך ְלִמְזַרח    עֹוֵמד ּכְ

ע רּוחֹות ָהעֹוָלם  ֶנְגּדֹו,  -ְלַאְרּבַ   עֹוֵמד ּכְ
ָלל ּוב ּכּוּלוֹ  :ִמּכְ ׁשּ ָכל ַהּיִ ב" - ּדְ ַחת ּכֹוָכב ֶאָחד יֹוׁשֵ   ! תַּ

  
א יּוְבּתָ   . ּתְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָצפֹון,  - ֲעָגָלה"   ּבַ
רוֹ  –ְוַעְקָרב  ּדָ   ם, ּבַ

ּוב ּכּוּלוֹ  ׁשּ ין  - ְוָכל ַהּיִ א ּבֵ ב ֶאּלָ   ְלַעְקָרב.  ֲעָגָלהֵאינֹו יֹוׁשֵ
ּוב ּכּוּלוֹ  ׁשּ ּיֹום - ְוָכל ַהּיִ ָעה ַאַחת ּבְ א ׁשָ    ,ֵאינֹו ֹהֶוה ֶאּלָ

ּיֹום.  ָעה ַאַחת ּבְ א ׁשָ ּוב ֶאּלָ ׁשּ ה ִנְכֶנֶסת ַלּיִ ֵאין ַחּמָ   ׁשֶ
ָחֵמׁש  ּבְ ּמִ  -  ֵתַדע, ׁשֶ ה ּבַ ַבעַחּמָ ֲעָרב,  - ְזָרח, ּוְבׁשֶ ּמַ ה ּבַ   ַחּמָ

ַבע  ׁש ַוֲחִצי ׁשֶ ל ָאָדם" - ֲחִצי ׁשֵ ֹראׁש ּכָ ה עֹוֶמֶדת ּבְ    !ַחּמָ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

אי"ָאַמר ּדְ  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבָ
ע ת קֹול ְלאֹותֹו ָרׁשָ יַבּתֹו ּבַ ׁשּוָבה ֱהׁשִ    ,ַמה תְּ

ָאַמ  ָעה ׁשֶ ׁשָ ה ְלֶעְליֹון"ר: ּבְ ּמֶ ֳמֵתי ָעב ֶאּדַ   ? (ישעיה יד, יד) "ֶאֱעֶלה ַעל ּבָ
ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו:    ָיְצָתה ּבַ

ע,    צד,ב ן ָרׁשָ ע ּבֶ ַמְלכּותֹו, ^ָרׁשָ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ָעַלי ּבְ ִהְמִריד ֶאת ּכָ ע, ׁשֶ ל ִנְמרֹוד ָהָרׁשָ נֹו ׁשֶ ן ּבְ   ּבֶ

ל ָאָדם? נֹוָתיו ׁשֶ ה ׁשְ ּמָ    ּכַ
ָנה,  ְבִעים ׁשָ   ׁשִ

ְגבּור ָנה,  - תוֹ ְוִאם ּבִ מֹוִנים ׁשָ   ׁשְ
ֱאַמר: ּנֶ ָנה" ׁשֶ מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹות ׁשְ ָנה ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ   . (תהלים צ, י) "ְיֵמי ׁשְ

ָנה,  -ִמן ָהָאֶרץ ַעד ָלָרִקיַע    ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ
ל ָרִקיַע  ָנה,  - ְועֹוְביֹו ׁשֶ   ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ

ל ָרִקיַע ְוָרִקיַע, - ָרִקיַע ְלָרִקיַע  533ּוֵבין ין ּכָ ָנה, ְוֵכן ּבֵ    ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ

ֵתי בֹור" אֹול ּתּוָרד ֶאל ַיְרכְּ   !!"(ישעיה יד, טו) "ַאְך ֶאל ׁשְ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  
  

                                                             

533
ל(ילנא: גירסת ו    )ּכָ

    רש"י

   . של בי אדם:כל הישוב כולו
. וכמה כוכב אחד עומד תחת

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 

ר לעלמא וכ''ש שיש כוכבים יות
   מו' אלפים כוכב לכל פרסה:

. לסוף העולם לקץ הולך למזרח
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:
אותן כוכבים העשוים . עגלה

  כעגלה והוא מזל שור:
. ולא שמחזיק בין עגלה לעקרב

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:
. איה מהלכת ובכל הישוב

החמה אלא שעה אחת ביום חצי 
ה עומדת שש וחצי שבע חמ

בראש כל אדם רואה החמה על 
ראשו והייו אותה שעה 
שהחמה מהלכת ברקיע גד 

   היישוב:
. דרבא דקתי דמדברות תיובתא

וימים והרות מחזיקות אחד 
עשר שיעורי ישוב וקא חזין 
דישוב גדול מאד ומצא עולה 
עולם לכמה אלפים תיובתא 

   דרבא:
   . בוכדצר:לאותו רשע

. לאו דוקא בן בן בו של מרוד
   בו אלא כלומר מזרע מרוד:

. השיא עצה לאשי דור שהמריד
הפלגה לבות מגדל להלחם 
בצבא השמים שהוא היה מלך 
בבבל כדכתיב (בראשית י) ותהי 

   ראשית ממלכתו בבל:
. לאורכו של וכן בין רקיע לרקיע

עולם כמדת גובהו כדכתיב אשר 
ברא אלהים אדם על הארץ 

ו' במסכת ולמקצה השמים וג
חגיגה (דף יב.) דריש ליה הכי 
אלמא עולם מהלך חמש מאות 
שה צא וחשוב עשר פרסאות 
ליום מצא עולה לכמה אלפים 

   ותיובתא דרבא:
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        צד, בצד, בצד, בצד, ב .6
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָרֵא  ל"ַחְכֵמי ִיׂשְ ְלּגַ לֹות -  ל אֹוְמִרים: ּגַ   חֹוְזִרין.  - ָקבּוַע, ּוַמּזָ

ל ְלּגַ לֹות - ְוַחְכֵמי אּוּמֹות ָהעֹוָלם אֹוְמִרים: ּגַ   ְקבּוִעין.  - חֹוֵזר, ּוַמּזָ
יָאַמר    : ַרּבִ

ׁשּוָבה ְלִדְבֵריֶהם: ֵמעֹוָלם לֹא ָמִצינּו  פֹון. ֲעָגָלהתְּ ּצָ רֹום ְוַעְקָרב ּבַ ּדָ    ּבַ

  
ר ַיֲעקֹביף ָלּה ַמְתִק    : ַרב ַאָחא ּבַ

א ֵריַחּיָ בּוִציָנא ּדְ    ,ְוִדיְלָמא ּכְ
א ,ִאי ַנִמי ָ ַדׁשּ ִציּנֹוָרא ּדְ    !ּכְ

  
ָרֵאל אֹוְמִרים: ּיֹום    ַחְכֵמי ִיׂשְ ה ִמן ָהָרִקיַע  -  ּבַ ֶכת ְלַמטָּ ה ְמַהּלֶ    ,ַחּמָ

ְיָלה   ְלַמְעָלה ִמן ָהָרִקיַע.  - ּוַבּלַ
ּיֹום     ָהעֹוָלם אֹוְמִרים:ְוַחְכֵמי אּוּמֹות  ה ִמן ָהָרִקיַע  - ּבַ ֶכת ְלַמטָּ ה ְמַהּלֶ    ,ַחּמָ

ְיָלה ְרַקע.  - ּוַבּלַ ה ִמן ַהּקַ   ְלַמטָּ
יָאַמר    : ַרּבִ

ָבֵרינּו,  ְבֵריֶהן ִמּדְ   ְוִנְרִאין ּדִ
ּיֹום ּבַ ְיָלה -  ׁשֶ   . רֹוְתִחין" -  ַמְעָינֹות צֹוְנִנין, ּוַבּלַ

  
ְנָיא:    ּתַ

י נָ "   אֹוֵמר:  ָתןַרּבִ
ה ימֹות ַהַחּמָ ל ָרִקיַע,  - ּבִ גֹוַבּה ׁשֶ ֶכת ּבְ ה ְמַהּלֶ   ַחּמָ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ    צֹוְנִנין,  -  ּוַמְעָינֹות ,רֹוֵתַח  - ְלִפיָכְך ּכָ
ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ יּפּוֵלי ָרִקיַע  - ּבִ ׁשִ ֶכת ּבְ ה ְמַהּלֶ    ,ַחּמָ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ    .רֹוְתִחין" -  ּוַמְעָינֹות ,צֹוֵנן - ְלִפיָכְך ּכָ

  
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֶכת:  ה ְמַהּלֶ ִביִלין ַחּמָ ָעה ׁשְ ַאְרּבָ   "ּבְ

יר ְוִסיָון  ,ִניָסן ָלִגין,  -ִאּיָ ְ ר ֶאת ַהׁשּ ֵ ֵדי ְלַפׁשּ ָהִרים, ּכְ ֶכת ּבֶ   ְמַהּלֶ
ּמּוז ל ֶאת ַהּפֵ  -ָאב ֶוֱאלּול  ,תַּ ֵ ֵדי ְלַבׁשּ ּוב, ּכְ ׁשּ ּיִ ֶכת ּבַ   ירֹות, ְמַהּלֶ
ֵרי ׁשְ ָון ְוִכְסֵליו  ,תִּ ָהרֹות, -ַמְרֶחׁשְ ׁש ֶאת ַהּנְ ֵדי ְלַיּבֵ ים, ּכְ ּמִ ּיַ ֶכת ּבַ   ְמַהּלֶ

ָבט ַוֲאָדר  ,ֵטֶבת ָרִעים" -ׁשְ ׁש ֶאת ַהּזְ ּלֹא ְלַיּבֵ ר, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֶכת ּבַ   . ְמַהּלֶ

  

    רש"י

. כמין אופן ברקיע גלגל
שהמזלות תוים בו גלגל קבוע 
ואיו מגלגל אלא כעין אופן 
עגלה המוח בקרקע אבל 
המזלות מהלכים סביב הילוך 

עט ואין מקיפין את הגלגל מו
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 

. ואי ס''ד גלגל חוזר בצפון
ומזלות קבועין מצא גלגל 

ליך ומגלגל המזלות לכל ד' מו
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 

   ת:במזלו
. 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 

ציר והדלת מתגלגל סביב ה
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:
. זורחת על למטה מן הרקיע

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:
. אין לך מים מעיות צוין

ובעין שאיו צון ביום יותר 
מבלילה ואע''פ שמי הרות 
חמין הן ביום בחום הקיץ הוא 
זה מפי שרחקו ממקום ביעתן 

אבל ותחממו בחום העולם 
תכף ביעתן הן צון ביום לפי 

   שהחמה גבוהה מהן:
. ובלילה מעיות רותחין

שהחמה מחממתן תחת הקרקע 
תדע שבעלות השחר אתה רואה 

   עשן על ההרות:
. סמוך לקרקע בשפולו של רקיע

   בשולי הכיפה:
. שאיה לפיכך כל העולם צון

   מהלכת אלא בצדי העולם:
. דהייו אצל ומעיות רותחים

ים מצדי העולם שהמעיות המ
   באות מהם:

. מהלכת גבורתה בארבע שבילין
   של חמה:
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        צד, בצד, בצד, בצד, ב .7
ֶרְך ְרחֹוָקה""ֵאיזֹו ִהיא [   ]?"ּדֶ
י ֱאִליֶעֶזרוְ    ֵמר: אוֹ  ַרּבִ

ת   ].ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ"[ ֵמִאיְסקּוּפַ

  
ָמֵצי ָעֵייל, ְוָלא ָאְמִריַנן ֵליּה  ב ּדְ יל?!  :ְוַאף ַעל ּגַ   קּום ַעּיֵ

  ְנָיא: ָהַת וְ 
ּלֹא ָמל  ֵרת,  - "ְיהּוִדי ָעֵרל ׁשֶ   ָענּוׁש ּכָ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    !"ַרּבִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֶרְך ְרחֹוָקה" הֹור - "ּדֶ   , ַלּטָ
ֶרְך ְרחֹוָקה"ְוֵאין  ֵמא – "ּדֶ   . ַלּטָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ֵאי ִהיא ּנָ   , ּתַ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַסח, ְוֶנֱאַמר  'ִריחּוק ָמקֹום'ֶנֱאַמר  ּפֶ ר 'ִריחּוק ָמקֹום'ּבַ ַמֲעׂשֵ   , 534ּבְ

ן  ַהּלָ   חּוץ ַלֲאִכיָלתֹו,  -ַמה ּלְ
אן    ֹו. חּוץ ַלֲאִכיָלת - ַאף ּכָ

י ְיהּוָדה ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ ּום  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזראֹוֵמר ִמׁשּ   : ַרּבִ
יתֹו" ּיָ   . חּוץ ַלֲעׂשִ

  
  
  

ָאַמר  ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ ר ַרב יֹוֵסףּכְ י ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ
ֵמִאים ּטְ ֲעָזָרה - ּבַ ְך ַאַחר רֹוב ָהעֹוְמִדין ּבָ   . ַהלֵּ

ַמאן?    ּכְ
  
י כְּ  ר ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר.יֹוֵסי ּבַ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י ְיהּוָדה ׁשֶ   ַרּבִ
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 (דברים יד, כד)כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשום שמו שם"  

    רש"י

. ואי ולא אמרין ליה קום עייל
   לא עיילת מיחייבת כרת:

. משום פסח אלמא עוש כרת
  אמרין ליה קום מהול:

. פטרה את הטהור דרך רחוקה
והרי הוא בדרך רחוקה דחוץ 
לעזרה דרך רחוקה מיקרי 

חוק מקום דמעשר דילפין מרי
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 

צג:) טמא משום דלעיל (דף 
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:
. או אמר ריחוק מקום בפסח

בדרך רחוקה לכם (במדבר ט) 
ריחוק מקום במעשר כי ירחק 
ממך המקום (דברים יד) חוץ 

לים אפילו פסיעה לחומת ירוש
אחת דכתיב כי לא תוכל שאתו 
ואין שאת אלא אכילה במס' 

   מכות (דף יט:):
. חומת ירושלים חוץ לאכילתו

אבל חוץ לעשייתו דהייו חומת 
   עזרה לא דאמרין קום עול:

. דגמרין מריחוק חוץ לעשייתו
דמעשר הכי מה להלן חוץ 
להכשירו והכשירו דפסח בעזרה 

ליגי בדר' אלמא איכא תאי דפ
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 

ובתר הי חשובין בעושי פסח 
[שבעזרה] אזלין: ה''ג 
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:
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י יֹוֵסי"ָאַמר לֹו    : ַרּבִ

  -  535"ה"ָנקּוד ַעל [ ְלִפיָכךְ 

ת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ" :לֹוַמר א ֵמִאיְסקּוּפַ אי, ֶאּלָ ָרחֹוק ַוּדַ ֵני ׁשֶ   ].לֹא ִמּפְ

  
ְנָיא:    ּתַ

ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ    אֹוֵמר: ַרּבִ
ֶר  ה ָיִמים,  - ְך ְרחֹוָקה""ּדֶ לֹׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ   ׁשֹוֵמַע ֲאִני ַמֲהַלְך ׁשְ

הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ת ָהֲעָזָרה ְוַלחּוץ ָקרּוי  - (במדבר ט, יג) "ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה"ּכְ ִאְסקּוּפַ ּמֵ יד ׁשֶ ֶרךְ "ַמּגִ   .""ּדֶ
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ר ֶאל  ּבֵ ָרֵאל ֵלאמֹר-ּדַ ֵני ִיׂשְ י  ּבְ ה ֶפַסח ַלה'  הָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹק -ִיְהֶיה-ִאיׁש ִאיׁש כִּ   (במדבר ט, י)ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעׂשָ

    רש"י
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ָנה  צה,א    ִמׁשְ

נִ  ֵ ַסח ָהִראׁשֹון ַלׁשּ ין ּפֶ   י? ַמה ּבֵ
ֵצא"ַבל "וּ  ֵיָרֶאה"ַבל "ָאסּור ּבְ  - ָהִראׁשֹון    , ִיּמָ

ִני  ֵ ִית.  - ְוַהׁשּ ּבַ ה ִעּמֹו ּבַ   ָחֵמץ ּוַמּצָ
  

ֲאִכיָלתֹו,  - ָהִראׁשֹון  ל ּבַ   ָטעּון ַהּלֵ
ִני  ֵ ֲאִכיָלתֹו.  - ְוַהׁשּ ל ּבַ   ֵאינֹו ָטעּון ַהּלֵ

  

  - ֶזה ָוֶזה 
יָתן,  ּיָ ֲעׂשִ ל ּבַ   ְטעּוִנין ַהּלֵ

  ָכִלין ָצִלי, ְוֶנֱא 
ה ּוְמרֹוִרים,    ַעל ַמּצָ
ת ּבָ ַ   . ְודֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

  

ָמָרא      ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַסח ַיֲעׂשּו אֹתֹו"" ת ַהּפֶ ָכל ֻחּקַ ר, - (במדבר ט, יב) 536"כְּ תּוב ְמַדּבֵ גּופֹו ַהּכָ ּבְ ִמְצָוה ׁשֶ   ּבְ

ַעל ּגּופֹו  ִין?  –ִמְצָוה ׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:   . (במדבר ט, יא) ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו"" תַּ

ּלֹא ַעל ּגּופֹו?    ָיכֹול ֲאִפיּלּו ִמְצֹות ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: רּו בֹו" תַּ ּבְ   , (במדבר ט, יב) "ְוֶעֶצם לֹא ִיׁשְ

ִביַרת ָהֶעֶצם ְמיּוָחד ְ גּופוֹ  -  ַמה ׁשּ ּבְ גּופֹו.  ,ִמְצָוה ׁשֶ ּבְ ל ִמְצָוה ׁשֶ   ַאף ּכָ
ן ְיהּוָדה ִאיִסי   אֹוֵמר:  ּבֶ

ר" - "ַיֲעׂשּו אֹתֹו" תּוב ְמַדּבֵ גּופֹו ַהּכָ ּבְ ִמְצֹות ׁשֶ    .ּבְ

  
  

   ָאַמר ָמר:
ּלֹא ַעל ּגּופֹו?"    "ָיכֹול ַאף ִמְצָוה ׁשֶ

  
 : ר"ָהא ָאְמַרּתְ תּוב ְמַדּבֵ גּופֹו ַהּכָ ּבְ ִמְצָוה ׁשֶ   ! "ּבְ

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

 : ָאְמַרּתְ א ּדְ ּתָ   , ּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו""ַעל ַמ ָהׁשְ
ְוָקא הּוא, - "ַיֲעׂשּו אתֹו"ַאְלָמא:     ָלאו ּדַ

'ְפָרט ּוְכָלל' ָרט, וְ  - ֵאיָמא: ֲהָוה ֵליּה ּכִ ָלל מֹוִסיף ַעל ַהּפְ ה ּכְ   ַנֲעׂשָ
י ַנִמי,  ל ִמילֵּ   ַוֲאִפיּלּו ּכָ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
  

ן ְיהּוָדה, ַהאי    ָעֵביד ֵליּה? ַמאי  - "ֶעֶצם"ִאיִסי ּבֶ
  

ֵעי ֵליּה לְ  ֵאין ּבֹו מֹוַח "ִמיּבָ ׁש ּבֹו מֹוַח, ְוֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ ּיֵ    ."ֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ
  

ַנן   ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה?  - "ַיֲעׂשּו אתֹו"ַהאי  ,ְוַרּבָ
  

ֵעי ֵליּה ׁשֶ  ִחיד"ִמיּבָ ַסח ַעל ַהּיָ   , "ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֶ
ה ּדְ  ר ְלַאְה ּדְ ַכּמָ ִריַנן. ֶאְפׁשָ   ּדּוֵרי ְמַהּדְ
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ַסח ַיֲעׂשּו אתֹו בוקר ועצם לא ישברו בו לא ישאירו ממנו עד   ת ַהּפֶ ָכל ֻחּקַ   כְּ

    רש"י

  מתי'  
. בגמ' יליף לה מצה וחמץ יש לו בבית

   לטעמא דכולה מתיתין:
  

  גמ' 
. בפסח שי ככל חוקת הפסח וגו'

   כתיב:
   . משמע גופו:אותו

. לא ריבה במצות שבגופו הכתוב מדבר
את השי לדין ראשון אלא במצות 
שבגופו כגון סדר עבודותיו ואכילת 
צלי אבל לא למצות שאין בגופו כגון 

   השבתת שאור:
. כגון מצה ומרור מצות שעל גופו מין

   ן חובה לו:שהן דברים אחרים ובאי
. כגון יכול אף מצות שלא על גופו

השבתת שאור ולקמיה פריך מא תיתי 
   והאמרת אותו משמע מצות שבגופו:

. לקמן יליף מה שבירת העצם מיוחדת
לה בפרט וכלל דפרטי כתיבי ברישא 
והדר כלל על מצות ומרורים יאכלוהו 
וכן לא ישאירו ממו עד בקר ועצם לא 

קת הפסח יעשו ישברו בו פרטי ככל חו
   אותו כלל ולקמיה מפרש לה:

. איו צריך לא איסי בן יהודה אומר
ישברו לכך אלא ללימוד אחר כדלקמן 
דאותו מצות שבגופו משמע: הא 

   אמרת אותו במצות שבגופו גרסין:
. השתא דכתיב מצות ומרורים ה''ק

ואיתרבי מצוה שאיה גופו אלמא 
   אותו לאו דוקא:

דפרטי כתיבי  .והוה ליה פרט וכלל
   ברישא:

. ואימא עשה כלל מוסיף על הפרט
ואיתרבי כל מילי אפילו השבתת שאור 

   שאיה על גופו:
. ועצם לא ישברו דלא תדרוש קמ''ל

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 

וחד ומרבי דומיא דפרטי ותו לא  חד
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:
. מככל חוקת הפסח מאי עביד ליה

יה אותו דוקא פקא ליה דהא לדיד
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:
. דהכי דרשין מיבעי ליה אחד עצם כו'

בכיצד צולין (לעיל דף פה.) כשהוא 
אומר ועצם לא ישברו בפסח שי שאין 

   הוי אחד עצם כו':ת''ל 
. דאמרי אותו לאו דוקא למאי ורבן

   איכתב:
. פסח שי על היחיד שאין שוחטין

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 

כתביה זימא אחריתי אותו אי לא 
   הוה אמיא אורחיה דקרא הוא:
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        בבבב- - - - צה, אצה, אצה, אצה, א .10
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַסח ַיֲעׂשּו אתֹו"" ת ַהּפֶ ָכל ֻחּקַ    ,"כְּ
ָהִראׁשֹון ָאסּור ּבְ  ם ׁשֶ ׁשֵ ֵצא"ַבל "וּ  ֵיָרֶאה"ַבל "ָיכֹול ּכְ ִני ָאסּור ּבְ ִיּמָ ְך ׁשֵ ֵצא"ַבל "וּ  ֵיָרֶאה"ַבל ", ּכָ   ? ִיּמָ

ְלמּוד לֹוַמר:   . ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו""ַעל ַמּצֹות וּ  תַּ

ה  ֲעׂשֶ ה, ִמְצַות לֹא תַּ א ִמְצַות ֲעׂשֵ ִין?  -ְוֵאין ִלי ֶאּלָ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר: ּנּו ַעד ּבֶֹקר תַּ ִאירּו ִמּמֶ   . (במדבר ט, יב) 537""לֹא ַיׁשְ

ה,  ק ַלֲעׂשֵ יתַּ ּנִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ א ִמְצַות לֹא תַּ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

מוּ  ה ּגָ ֲעׂשֶ ִין?  - רִמְצַות לֹא תַּ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר: רּו בֹו" תַּ ּבְ   . "ְוֶעֶצם לֹא ִיׁשְ

מּור,  ה ּגָ ֲעׂשֶ ה, ְולֹא תַּ ק ַלֲעׂשֵ יתַּ ּנִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה, ְולֹא תַּ ָרט ְמפֹוָרׁש: ִמְצַות ֲעׂשֵ   ַמה ַהּפְ
מּור ה ּגָ ֲעׂשֶ ה, ְולֹא תַּ ק ַלֲעׂשֵ יתַּ ּנִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה, ְולֹא תַּ ל ִמְצַות ֲעׂשֵ   ."ַאף ּכָ

  
ְכָלֵליּה ּדְ  י?  - "ַמּצֹות ּוְמרִֹרים"ּבִ   ַמאי ָקא ְמַרּבֵ

  

  ְצִלי ֵאׁש.
  

ְפָרֵטיּה    ַמאי ְמָמֵעיט ֵליּה?  - ּבִ
  

אֹור. ַתת ׂשְ ּבָ    ַהׁשְ
  

  ! ֵאיּפּוְך ֲאָנא
  

גּוֵפיּה ָעִדיף   . ִמְצָוה ּדְ
  

ְכָלֵליּה ּדְ  ּנּו ַעד ּבֶֹקר"ּבִ ִאירּו ִמּמֶ ה ֵליּה? ַמאי ָקא ְמַר  -  "לֹא ַיׁשְ   ּבֶ
  

ּנּו" "לֹא ּתֹוִציא    538.539ִמּמֶ
  

ְפָרֵטיּה    ַמאי ָקא ְמַמֵעט ֵליּה?  - ּבִ
  

ֵצא"   540."לֹא ֵיָרֶאה ְולֹא ִיּמָ
  

  ֵאיּפּוְך ֲאָנא! 
  

גּוֵפיּה ֲעִדיף   . ִמְצָוה ּדְ
  

ְכָלֵליּה ּדְ    צה,ב רּו בֹו"ּבִ ּבְ ה?  -^ "ֶעֶצם לֹא ִיׁשְ   ַמאי ָקא ַמְרּבֶ
  

ּנּו ָנא""ַאל ּתֹאְכלּו    . (שמות יב, ט) ִמּמֶ
  

ְפָרֵטיּה    ַמאי ָקא ְמַמֲעֵטי?  - ּבִ
  

ם ִזְבִחי" ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ   . (שמות לד, כה) "לֹא ִתׁשְ
  

  ֵאיּפּוְך ֲאָנא! 
  

גּוֵפיּה ֲעִדיף.    ִמְצָוה ּדְ
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ּנּו ַעד ּבֶקר  ִאירּו ִמּמֶ  ועצם לא ישברו בו לֹא ַיׁשְ

538
ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא  ִית ִמן- תֹוִציא ִמן-ּבְ רוּ - ַהּבַ ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשָ  בֹו.-ַהּבָ

  מסורת הש"ס 539
540
 מסורת הש"ס. 

    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 

דומיא דידיה ולמעוטי  פרטא
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:
. שיהא כלל מוסיף אלא ואין לי

על הפרט של עשה מצות 
ומרורים דכוותיה צלי אש 

ט שהוא מ''ע ופרט מי ממע
   דכוותיה השבתת שאור:

. שירבה הכלל וכן ל''ת מין
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 

ל] וימעט פרט . שירבה [הכלמין
ת''ל לא ישברו וכתב כללא 
לאהדורי עליה לרבויי דכוותיה 
בכללא ולמעוטי דכוותיה 

   בפרטא כדלקמן:
. דכל בפרטיה מאי קא ממעט

פרטא משמע מיעוטא דכוותיה 
דהכי משמע האי ולא מידי 
אחריא השבתת שאור דהויא 
מי כמצות עשה: ל''ת דמותיר 
לאו היתק לעשה הוא דכתיב 

   שון והותר ממו וגו':גבי רא
. לאו היתק לעשה לא תוציא

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 

ו (שמות כב) אלא מותר להחזיר
   ולאוכלו:

. ואם ראה ולא יראה
תשביתוהו לעולם הוא בעמוד 

   והשבת כל ימות המועד:
. בכלליה דעצם לא ישברו בו

   דמרבי לא תעשה גמור:
מאי קא מרבי אל תאכלו ממו 

   . דחייב בפסח שי:א
. דמותר לא תשחט על חמץ

לשוחטו על חמץ כדתן מצה 
וחמץ עמו בבית אע''ג דכבר 

ת שאור ומבל מיעט ליה מהשבת
יראה הוה אמיא הי מילי שלא 
בשעת שחיטה אבל בשעת 
שחיטה לא להכי איצטריך 

  למעוטי מלא תשחט:
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        צה, בצה, בצה, בצה, ב .11
ֲאִכיָלתֹו, -"ָהִראׁשֹון  ל ּבַ    ָטעּון ַהּלֵ

ִני [ ֵ ֲאִכיָלתֹו"ֵאינֹו ָטעּון ַה  -ְוַהׁשּ ל ּבַ   ].ּלֵ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ְיהֹוָצָדקִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ׁש ָחג"ָאַמר ְקָרא:  ֵליל ִהְתַקּדֶ יר ִיְהֶיה ָלֶכם כְּ ִ    - (ישעיה ל, כט) "ַהׁשּ

ׁש ֶלָחג ל,  - ַלְיָלה ַהְמקּוּדָ   ָטעּון ַהלֵּ
ֵאין ְמקוּ  ׁש ֶלָחגַלְיָלה ׁשֶ ל. - ּדָ    ֵאין ָטעּון ַהלֵּ

  
  

    רש"י

. ביום שתגאלו השיר יהיה לכם
   מן הגלות:

. כמו שאתם כליל התקדש חג
והגים לשורר בליל התקדש חג 
ואין לך לילי חג להטעין שירה 

   חוץ מלילי פסחים על אכילתו:
. כגון פסח מקודש לחגלילה ה
   ראשון:

. כגון ליל שאין מקודש לחג
   אכילת פסח שי שאיו י''ט:

. דפסח שי מיעט אבל יום לילה
שהוא זמן עשייתו לא מיעט 
והרי הוא כפסח ראשון שטעון 
הלל בשעת שחיטתו כדאמרן 
בתמיד שחט (לעיל דף סד.) 
ולקמן (דף קיז.) אמרין ביאים 

ו שבייהן תקו להם שיה
אומרים על כל פרק ופרק וכל 

  דבר חידוש:
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        צה, בצה, בצה, בצה, ב .12
יָתן" -  "ֶזה ָוֶזה ּיָ ֲעׂשִ ל ּבַ   .וכו' ְטעּוִנין ַהּלֵ

  
  ? ַמאי ַטְעָמא

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ

  לֹא ָקא ְמַמֵעט.  - יֹום ,ָקא ְמַמֵעט - ַלְיָלה
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ְסֵחיֶהן ָרֵאל ׁשֹוֲחִטין ֶאת ּפִ ר ִיׂשְ ל? ְוֵאין אֹוְמִרים - נֹוְטִלין ֶאת לּוָלֵביֶהן, וְ ֶאְפׁשָ   ! ַהלֵּ

  

    רש"י

. דכיון דדבר מצוה אפשר כו'
   הוא טעון הלל:

. אגררא וטלין את לולביהן
סבא דברייתא היא הכי בפרק 

  בתרא (שם):
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        צה, בצה, בצה, בצה, ב .13
ה ּוְמרֹוִרים, , "ְוֶנֱאָכִלין ָצִלי   ַעל ַמּצָ

ת" ּבָ ַ   . ְודֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
  
ת" ּבָ   , ִאין -  "ׁשַ

  . לֹא -טּוְמָאה 
  

לֹ י  אַמְתִניִתין ּדְ ַרּבִ    ְיהּוָדה.ּכְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ת, וְ  ּבָ ַ   ֵאין ּדֹוֶחה ֶאת ַהּטּוְמָאה."ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

   .ַאף ּדֹוֶחה ֶאת ַהּטּוְמָאה"

  
א?  א ַקּמָ ַתּנָ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ

  
ִחיִתיו ֵני טּוְמָאה ּדְ טּוְמָאה?! , ִמּפְ ה ּבְ   ַיֲחזֹור ְוַיֲעׂשֶ

  
י ְיהּוָדה   ? ְוַרּבִ

  
ָטֳהָר  ַלֲעׂשֹותוֹ  ַהּתֹוָרה ָחְזָרה ָעָליו    ה,ּבְ

ה - א ָזָכהלֹ  טּוְמָאה. ַיֲעׂשֶ    ּבְ
  
  

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ַסח ִראׁשֹון  ת,  -"ּפֶ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

ִני  ַסח ׁשֵ ת.  -ּפֶ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

ַסח ִראׁשֹון     ,ּדֹוֶחה ֶאת ַהּטּוְמָאה -ּפֶ
ִני  ַסח ׁשֵ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהּטּוְמָאה.  -ּפֶ

ַסח ִראׁשֹון    יָנה, ָטעּון ִל  -ּפֶ
ִני  ַסח ׁשֵ    .ָטעּון ִליָנה" -ּפֶ

  
  -  "ּדֹוֶחה ֶאת ַהּטּוְמָאה"

ַמאן?    ּכְ
  

י ְיהּוָדה. ַרּבִ    ּכְ
  

י     !ָטעּון ִליָנה? ְיהּוָדהּוְלַרּבִ
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵאין ָטעּון ִליָנה?  ִני ׁשֶ ִיין ְלֶפַסח ׁשֵ   ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ   , (דברים טז, ז) 541ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכתָּ ְלֹאָהֶליָך""ּוָפִניָת  ׁשֶ
ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות" ּוְכִתיב: ׁשֶ   , (דברים טז, ח) 542"ׁשֵ

ה  ָ ׁשּ ֱאָכל ְלׁשִ   ָטעּון ִליָנה,  - ַהּנֶ
ה  ָ ׁשּ ֵאין ֶנֱאָכל ְלׁשִ   ! ֵאין ָטעּון ִליָנה" -ׁשֶ

  
א ּדְ  יּבָ ֵאי ְוַאלִּ ּנָ ֵרי ּתַ י ּתְ   ְיהּוָדה.ַרּבִ

  
  

                                                             

  ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכתָּ ְלאָֹהֶליָך במקום אשר יבחר ה' אלהיך בו ובישלת ואכלת  541
542
ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות  ׁשֶ  וביום השביעי עצרת לה' אלהיך לא תעשה מלאכה ׁשֵ

    רש"י

. דאיתרבי מכלליה דמצות צלי
   ומרורים:

. דבשי כתיב דוחה את השבת
ביה במועדו למ''ד קרבן ה' לא 

בשי (לעיל דף הקריב במועדו 
   צג.):

. בתמיה יחזור ויעשה בטומאה
   אלא מוטב ידחה לגמרי:

. לילה הראשון ילין טעון ליה
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:
ין עליו . שאוכלהאכל לששה

מצות ששה ימים ולישא דקרא 
קט וקרא לדרשה אתא ללמד 
על ימות הפסח שהן רשות 
באכילת מצה חוץ מלילה 

   הראשון בפרק בתרא (דף קכ.):
. לילה אחד בתוך טעון ליה

  העיר:
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        צה, בצה, בצה, בצה, ב .14
ָנה    ִמׁשְ

טּוְמָאה  א ּבְ ּבָ ַסח ׁשֶ   - ַהּפֶ
ּנּו: ָזִבין ְוָזבֹות    ,ִנּדֹות ְויֹוְלדֹות ,לֹא ֹיאְכלּו ִמּמֶ

ֵרת. - ְוִאם ָאְכלּו  טּוִרין ִמּכָ   ּפְ
י ֱאִליֶעֶזרוְ  ׁש  ַרּבִ יַאת ִמְקּדָ   . ּפֹוֵטר ַאף ַעל ּבִ

  

ָמָרא      ּגְ

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
טּוְמָאה  ,ֹות ְויֹוְלדֹות"ָזִבין ְוָזבֹות, ִנדּ  א ּבְ ּבָ ֶפַסח ׁשֶ ָאְכלּו ּבְ   - ׁשֶ

יִבין?    ָיכֹול ְיהּו ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ר, תַּ ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ   "כָּ

ר ַלה' ְוטּוְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה" ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ    ,כ)-(ויקרא ז יט 543ְוַהּנֶ
הֹוִרים נֶ  ּום ָטֵמא,  -ֱאָכל ַלטְּ יִבים ָעָליו ִמׁשּ   ַחּיָ

הֹוִרין  ֵאינֹו ֶנֱאָכל ַלטְּ ּום ָטֵמא. -ְוׁשֶ יִבין ָעָליו ִמׁשּ   ֵאין ְטֵמִאין ַחּיָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

טּוְמָאה א ּבְ ֶפַסח ַהּבָ ֲחקּו ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ְוִנְכְנסּו ָלֲעָזָרה ּבְ יִבין? יָ  - ָיכֹול ּדָ   כֹול ְיהּו ַחּיָ
ְלמּוד לֹוַמר: ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש" תַּ ֲחֶנה כָּ חּו ִמן ַהּמַ לְּ    ,(במדבר ה, ב) "ִויׁשַ

ִחין  ּלְ תַּ ֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ טְּ ְזַמן ׁשֶ ִחין,  -ּבִ ּלְ תַּ   ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ִמׁשְ
ִחין  ּלְ תַּ ִחיןֵא  - ֵאין ְטֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ ּלְ תַּ   . "ין ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ִמׁשְ
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ר ִמזֶּ  והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר  ׂשָ ר ּתאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר, ְוַהּנֶ ׂשָ ל ָטהֹור יאַכל ּבָ ר ַלה' ְוטּוְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתהכָּ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ  ַבח ַהׁשּ

  הנפש ההיא מעמיה

    רש"י

  מתי' 
. דגבי טמא לא יאכלו ממו זבין

לפש כתיב איש איש דחה ואין 
אף ציבור ידחין אבל גבי זיבה 

ציבור דחין בפרק אלו דברים 
   (לעיל דף סז.):

. דאוכל ואם אכלו פטורין מכרת
קדשים בטומאה כדיליף 
בברייתא בגמרא אבל מביאת 

   מקדש לא פטריהו רחמא:
. אף מכרת ורבי אליעזר פוטר

דביאת מקדש וטעמא יליף 
   בגמרא:

  
  גמ' 

. ות''ק וישלחו מן המחה כו'
לא דריש להכי דכולהו 

יכו כדאמרין באלו איצטר
דברים (שם) לחלקם 

   למחותיהם:
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        צו, אצו, אצו, אצו, א    ––––צה, ב צה, ב צה, ב צה, ב  .15
ֵעי    : ַרב יֹוֵסףּבָ

ֲחקּו ְטֵמֵאי ֵמִתים ְוִנְכְנסּו ַלֵהיָכל טּוְמָאה ּדָ א ּבְ ֶפַסח ַהּבָ   ? ַמהוּ  - ּבְ
  

ִרי טּוְמַאת ֲעָזָרה ּתְ ִאיׁשְ ִרי ַנִמי טּוְמַאת ֵהיָכל,  - ִמּדְ ּתְ   ִאיׁשְ
יְלָמא ִרי :אֹו ּדִ ּתְ ִאיׁשְ ִרי - ַמאי ּדְ ּתְ לֹא ִאיׁשְ ִרי, ַמאי ּדְ ּתְ ִרי?  - ִאיׁשְ ּתְ   לֹא ִאיׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֲחֶנה"ָאַמר ְקָרא:  חּו ִמן ַהּמַ לְּ   . ֲאִפיּלּו ִמְקָצת ַמֲחֶנה - "ִויׁשַ
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֲחֶנה ...ָאַמר ְקָרא:  חּו ִמן ַהּמַ לְּ חּום"ֶא  "ִויׁשַ לְּ ׁשַ ֲחֶנה תְּ   , ג)-(במדבר ה, ב  544ל ִמחּוץ ַלּמַ

יּה:  ָקֵריַנן ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ חּום"ּכָ לְּ ׁשַ ֲחֶנה תְּ יּה:  - "ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ֲחֶנה"ָקֵריַנן ּבֵ חּו ִמן ַהּמַ לְּ   . "ִויׁשַ
  
  
  

ֵעי    : ַרב יֹוֵסףּבָ
ֲחקּו ְטֵמֵאי ֵמִתים ְוָאְכלוּ   צו,א  ַסח  ֵאימּוֵרי ּדָ טּוְמָאהּפֶ א ּבְ   ?  ַמהוּ ^ -  ַהּבָ

  
ר ׂשָ ִרי טּוְמַאת ּבָ ּתְ ִאיׁשְ ִרי ַנִמי טּוְמַאת ֵאימּוִרין,  - ִמּדְ ּתְ   ִאיׁשְ

יְלָמא   : אֹו ּדִ
ִרי ּתְ ִאיׁשְ ִרי  - ַמאי ּדְ ּתְ לֹא ִאיׁשְ ִרי, ַמאי ּדְ ּתְ ִרי -ִאיׁשְ ּתְ    ?לֹא ִאיׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר 
ִדי י?  - טּוְמַאת ֵאימּוִרין ,ִמּכְ   ֵמֵהיָכא ִאיְתַרּבִ

ר,  ׂשָ   ִמּטּוְמַאת ּבָ
ְכִתיב:  ר ַלה'"ּדִ   . ְלַרּבֹות ֶאת ָהֵאימּוִרין - (ויקרא ז, כ) 545"ֲאׁשֶ

ר ׂשָ ִאיֵתיּה ְלטּוְמַאת ּבָ ל ֵהיָכא ּדְ    ,ִאיֵתיּה ְלטּוְמַאת ֵאימּוִרין - ּכָ
ר ׂשָ ֵליֵתיּה ְלטּוְמַאת ּבָ ל ֵהיָכא ּדְ    ת ֵאימּוִרין. ֵליֵתיּה ְלטּוְמַא  - ּכָ

  
  
  

ֵעי  י ֵזיָראּבָ   : ַרּבִ
  ? ֵהיָכא ַאְקְטִריְנהוּ  - ַסח ִמְצַרִיםֵאימּוֵרי ּפֶ 

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

ִויְסֵקי ֲעבּוד לֹא ׁשְ   ? ּוַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ
  

ָנא    : ַרב יֹוֵסףְועֹוד, ָהא ּתָ
ם:  חֹות ָהיּו ׁשָ ה ִמְזּבְ לֹׁשָ   "ׁשְ

קֹוף ׁשְ    ,ַעל ַהּמַ
זּוזֹות"ְוַע  י ַהּמְ תֵּ   , ל ׁשְ

י ַאֲחִריָנא לֹא ֲהָוה   . ְותּו ִמיּדֵ
  
  

                                                             

ֲחֶנה 544 חּו ִמן ַהּמַ ּלְ חּוםכל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מזכר עד נקבה תשלחו  ִויׁשַ ּלְ ׁשַ ֲחֶנה תְּ  ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ

545
ר ַלה'והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים    מיהונכרתה הנפש ההיא מע ֲאׁשֶ

    רש"י

. מקום שלא וכסו להיכל
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:
. אע''פ שאין אפילו מקצת מחה

מחה שכיה משתלחין מכל 
שהרי מותרין בעזרה טמאי 
מתים בפסח הבא בטומאה 
משתלחין מיהא ממקצתו מן 

   ההיכל:
. ורבא לקולא איכא דאמרי כו'

פשט דאין חייבין על ביאת 
   מקדש דהיכל:

. אל מחוץ למחה תשלחום
הייו היכל כדסמיך ליה אשר 

   אי שוכן בתוכם:
. עזרה כך וישלחו מן המחה

יפכא גרסי' לה קבל רבי ו''ל דא
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:
. כגון כליות אימורי פסח
  ויותרת הכבד:

. מי מחייבי משום אוכלי מהו
   קדשים בטומאה אי לא:

. טומאת אימוריןאישתרי מי 
דלא מיחייב בהו משום טומאה 
ואע''ג דאסירי משום זרות וכל 

   זר לא יאכל קדש (ויקרא כב):
. אוכל אימורין בטומאה מכדי

   מהיכא אתרבי לחיובא:
. דכתיב גבי אוכל מטומאת בשר

בשר בטומאת הגוף אשר לה' 
לרבות את האימורין והפש 
אשר תאכל בשר מזבח השלמים 

   אשר לה':
. שלא הוזכר כא אקטריהוהי

   בו מזבח:
   . בשר צלי בשפוד:שויסקי

. להזאת הדם אבל ג' מזבחות
להקטרת אימורין לא היה שם 

  מזבח:
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        צו, אצו, אצו, אצו, א .16
ָנה    ִמׁשְ

ין  ַסח ִמְצַרִים'ַמה ּבֵ   ? 'ֶפַסח ּדֹורֹות'ְל  'ּפֶ
ַסח ִמְצַרִים' ָעׂשֹור,  -' ּפֶ חֹו ִמּבֶ   ִמּקָ

ָאה ֲאגּוַדת ֵאזֹוב,   -  ְוָטעּון ַהּזָ   ּבַ
קֹוף, וְ  ׁשְ   ַעל ַהּמַ

י ַה  תֵּ זּוזֹות, ְוַעל ׁשְ   ּמְ
זֹון, ִחּפָ   ְוֶנֱאָכל ּבְ

ַלְיָלה ֶאָחד,    ּבְ
ְבָעה -' ֶפַסח ּדֹורֹות'וּ  ל ׁשִ   . נֹוֵהג ּכָ

  

ָמָרא      ּגְ

  ? ְמָנא ָלן
  

ְכִתיב:  ה ְוִיְקחּו"ּדִ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבְ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל כָּ ּבְ   , (שמות יב, ג)  546"ּדַ
חוֹ  -  "ֶזה" ָעׂשֹור.ִמּבֶ  ִמּקָ חֹו ִמּבֶ ַסח ּדֹורֹות ִמּקָ    ָעׂשֹור, ְוֵאין ּפֶ

  
ה א ֵמַעּתָ ה": ֶאלָּ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ   , (שמות יב, ו) "ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ

יּקּור - "ֶזה" :ָהִכי ַנִמי ִחיָטה, ְוֵאין ָטעּון ּבִ ָעה ָיִמים קֹוֶדם ׁשְ יּקּור ַאֵחר ָטעּון ַאְרּבָ    !?ּבִ
  ְוָהַתְנָיא: 

ג" ג ּבַ ן ּבַ   אֹוֵמר:  ּבֶ
ִחיָטה?  ָעה ָיִמים קֹוֶדם ׁשְ יּקּור ַאְרּבָ עּון ּבִ טָּ ִיין ְלָתִמיד ׁשֶ   ִמּנַ

ֱאַמר: ּנֶ מֹוֲעדֹו" ׁשֶ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ   , (במדבר כח, ב)  547"תִּ
ן הּוא אֹוֵמר: ֶמֶרת ַע  ּוְלַהּלָ ר""ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ ָעה ָעׂשָ   , (שמות יב, ו) ד ַאְרּבָ

ן ַהּלָ ִחיָטה,  - ַמה ּלְ ָעה ָיִמים קֹוֶדם ׁשְ יּקּור ַאְרּבָ   ָטעּון ּבִ
אן ִחיָטה" -  ַאף ּכָ ָעה ָיִמים קֹוֶדם ׁשְ יּקּור ַאְרּבָ    !ָטעּון ּבִ

  

אֵני ָהָתם:    ׁשָ
ְכִתיב:  ְמרּו"ּדִ ׁשְ   . "תִּ

  

  ּוֶפַסח ּדֹורֹות ַנִמי, 
ה""וְ ָהְכִתיב:    , (שמות יג, ה)  548ָעַבְדתָּ ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ַבחֶֹדׁש ַהּזֶ

ֶזה ל ֲעבֹודֹות חֶֹדׁש ֶזה ּכָ הּו ּכָ ּיְ   . ׁשֶ
  

א ַההּוא  ה"ֶאלָּ ְכָווֵתיּה. -  "ַהּזֶ ִני, ּדִ ַסח ׁשֵ   ְלַמעּוֵטי ּפֶ
  

ה א ֵמַעּתָ ְכִתיב:  ,ֶאלָּ ה"ּדִ ְיָלה ַהּזֶ לַּ ר ּבַ ׂשָ   , ת יב, ח)(שמו "ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ
ְיָלה - "ֶזה"ּדְ  :ָהִכי ַנִמי לַּ ְיָלה?! ,ֶנֱאָכל ּבַ לַּ    ְוֵאין ַאֵחר ֶנֱאָכל ּבַ

   

  . (שמות יג, ה)  549"ְוָעַבְדתָּ ֶאת ָהֲעֹבָדה"ָאַמר ְקָרא: 
  

א ה" ֶאלָּ ה ִלי? - "ַהּזֶ    ָלּמָ
  

י  י ֲעִקיָבאְלִכְדַרּבִ ן ֲעַזְרָיה ְוַרּבִ   . ֶאְלָעָזר ּבֶ
  

א ֵמַעּתָ  ְכִתיב:  ,הֶאלָּ   , (שמות יב, מח) לֹא יֹאַכל ּבֹו" "ְוָכל ָעֵרלּדִ
ֶפַסח ּדֹורֹות?! - "בֹו"ּדְ  :ָהִכי ַנִמי    ֵאינֹו אֹוֵכל, ֲאָבל אֹוֵכל ּבְ

  

"ָאַמר ְקָרא:    . "ְוָעַבְדתָּ
  

א ה ִלי? - "ּבֹו" ֶאלָּ    ָלּמָ
  

                                                             

546
ה ְוִיְקחוּ   ָעׂשר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמר ּבְ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל כָּ ּבְ  להם איש שה לבית אבות שה לבית ּדַ

547
מֹוֲעדוֹ צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאישי ריח ניחוחי   ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ  תִּ

הרי והחיוי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחיתי והאמו 548  ְוָעַבְדתָּ ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ַבחֶֹדׁש ַהּזֶ

549
 הזאת בחודש הזה ְוָעַבְדתָּ ֶאת ָהֲעבָדה 

    רש"י

  מתי' 
. אומר זה לשם מקחו מבעשור

פסח דכתיב בעשור לחדש הזה 
וגו' (שמות יב): וטעון הזאה 

   באגודת אזוב גרסי':
   . מפרש בגמרא:לילה אחד

  
  גמ' 

. ביקור שלא יהא בו רתלמשמ
מום מבקרין אותו כל ארבעה 
וכתיב הזה ה'' דממעטי [פסח 

   דורות וכל] שאר קרבות:
. וכי היכי דלדורות מה להלן כו'

בתמיד בעי ביקור ה''ה ודאי 
   לפסח דורות:

   . ביחותא:ופסח דורות מי כו'
שיהו כל עבודות של חדש הזה 

. כל פסחי דורות הוקשו זה כזה
יהו לעין מקחו מבעשור לזה ומ

אמעיט מהזה והאי הזה דגבי 
ביקור דריש ליה למלתא 

   אחריתא כדמפרש ואזיל:
   . דגבי ביקור למה לי:אלא הזה

. מביקור למעוטי פסח שי
   ארבעה ימים:

. דהוי יום אחד כמו דכוותיה
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 
עשור דתרוייהו משתמעי 
מההוא קרא דלמשמרת משמע 
ביקור ומקח ואידך הזה ממעט 
פסח דורות ממקח בעשור אבל 
מביקור ארבעה ימים לא ממעט 
ליה אם לא הפרישו מבעשור 

ושלשה טלאים  יבקר שים
מבעשור ובשעת שחיטה יקח א' 

   מהן:
לכדר' אליעזר בן עזריה ורבי 

. בפ''ק דברכות אמר עקיבא
כאן בלילה הזה ואמר להלן 
ועברתי בארץ מצרים בלילה 

   הזה כו':
  . שמתו אחיו מחמת מילה:ערל
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  , ֵאינֹו אֹוֵכל - "ּבֹו"
ה ּוָמרוֹ  ַמּצָ   ר.ֲאָבל הּוא אֹוֵכל ּבְ

  
ה א ֵמַעּתָ ן ֵנָכר לֹא יֹאַכל ּבֹו": ֶאלָּ ל ּבֶ   , (שמות יב, מג) "כָּ

   ַסח ְלדֹורֹות?!ֵאינֹו אֹוֵכל, ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ּפֶ  - "בֹו"ּדְ  :ָהִכי ַנִמי
  

"ָאַמר ְקָרא:    . "ְוָעַבְדתָּ
  

א ה ִלי? - "ּבֹו" ֶאלָּ    ָלּמָ
  

דּות ּפֹוֶסֶלת - "ּבֹו" ְתרּוָמהְוֵאין ְמׁשוּ , ְמׁשּוּמָ דּות ּפֹוֶסֶלת ּבִ   . ּמָ
ב ב"ָעֵרל" :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ ן ֵנָכר" :, ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ   . "ּבֶ

ַתב ַרֲחָמָנא ִאי ּכָ ְמִאיס - "ָעֵרל" :ּדְ ּום ּדִ ן ֵנָכר לֹא ְמִאיס, ִמׁשּ   ֵאיָמא לֹא.  - ֲאָבל ּבֶ
  . ְצִריָכא

ַמִעיַנן ן ֵנָכר" :ְוִאי ַאׁשְ ּום  - "ּבֶ ַמִיםּדְ ִמׁשּ ָ ַמִיםּדְ  ֲאָבל ָעֵרל,, ֵאין ִלּבֹו ַלׁשּ ָ   ֵאיָמא לֹא.  - ִלּבֹו ַלׁשּ
  ְצִריָכא. 

  
ה א ֵמַעּתָ ִכיר לֹא יֹאַכל ּבֹו": ֶאלָּ ב ְוׂשָ   , (שמות יב, מה) "ּתֹוׁשָ

ֶפַסח ּדֹורֹות?! - "בֹו"ּדְ  :ָהִכי ַנִמי    הּוא ֵאינֹו אֹוֵכל, ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ּבְ
  

"ַמר ְקָרא: ָא    . "ְוָעַבְדתָּ
  

א ה ִלי? - "ּבֹו" ֶאלָּ    ָלּמָ
  

דּות ּפֹוֶסֶלת,  - "ּבֹו"   ְמׁשּוּמָ
ְתרּוָמה דּות ּפֹוֶסֶלת ּבִ   . ְוֵאין ְמׁשּוּמָ

  
ה א ֵמַעּתָ ה אֹתֹו, ָאז יֹאַכל ּבֹו": ֶאלָּ   , (שמות יב, מד)  550"ּוַמְלתָּ

ֶפַסח ּדֹורֹות?!ֵאינֹו אֹוֵכל, ֲאָבל א - "בֹו"ּדְ  :ָהִכי ַנִמי    ֹוֵכל ּבְ
  

"ָאַמר ְקָרא:    . "ְוָעַבְדתָּ
  

א  ה ִלי? - "ּבֹו"ֶאלָּ    ָלּמָ
  

ֶבת - "ּבֹו"   , ִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ְמַעּכֶ
ְתרּוָמה ֶבת ּבִ   . ְוֵאין ִמיַלת ְזָכָריו ַוֲעָבָדיו ְמַעּכֶ

  
ה א ֵמַעּתָ ְכִתיב:  ,ֶאלָּ רּו בֹו"ּדִ ּבְ    במדבר ט, מו)( "ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

ֶפַסח ּדֹורֹות?! ֵאינֹו ׁשֹוֵבר, ֲאָבל ׁשֹוֵבר - "בֹו"ּדְ  :ָהִכי ַנִמי    ּבְ
  

"ָאַמר ְקָרא:    . "ְוָעַבְדתָּ
  

א  ה ִלי? - "ּבֹו"ֶאלָּ    ָלּמָ
  

ר - "ּבֹו" ָכׁשֵ    ָפסּול.ּבְ ְולֹא , ּבְ
  

ה א ֵמַעּתָ ְכִתיב:  ,ֶאלָּ ּנּו ָנא"ּדִ   ,ב, ט)(שמות י  551"ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ּנּו" ה אֹוֵכל - "ִמּמֶ ֶפַסח ּדֹורֹות?!, ִאי ַאּתָ ה אֹוֵכל ָנא ּבְ    ֲאָבל ַאּתָ

  

"ָאַמר ְקָרא:    . "ְוָעַבְדתָּ
  

א  ּנּו"ֶאלָּ ה ִלי?  -  "ִמּמֶ   ָלּמָ
  

הְלִכְד  י  ָאַמר ַרּבָ   . ִיְצָחקַרּבִ

                                                             

ה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבוֹ וכל עבד איש מקנת כסף  550  ּוַמְלתָּ

551
ּנּו ָנא   ובשל מבושל במים ַאל ּתאְכלּו ִמּמֶ

    רש"י

. שתכרו מעשיו לאביו בן כר
שבשמים ראה בעיי דלא 

ערל וגו' כל  גרסין גבי הדדי 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 

ל יתירא הוא דתושב ושכיר אוכ
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 

בפסח אם זכריו ועבדיו מעכבת 
יש לו בן העומד למול או עבד 
איו אוכל פסח עד שימול אותם 
דכתיב המול לו כל זכר ואז 

   יקרב לעשותו:
. בפ' הערל כדרבה א''ר יצחק

(דף עד.) אמר ממו בפסח 
ואמר ממו במעשר מה להלן 
ערל אסור בפסח אף כאן ערל 

   אסור במעשר:
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        צו, אצו, אצו, אצו, א .17
זֹון"" ִחּפָ   . ְוֶנֱאָכל ּבְ
  

  ? ְמָנא ָלן
  
  ָאַמר ְקָרא: ּדְ 
זֹון""וַ  ִחּפָ ם אֹתֹו ּבְ   ,(שמות יב, יא) 552ֲאַכְלתֶּ

זֹון,    - "אֹותֹו" ִחּפָ   ֶנֱאָכל ּבְ
זֹון. ְוֵאין ִחּפָ    ַאֵחר ֶנֱאָכל ּבְ

  
  

                                                             

552
זֹוןוַ   ִחּפָ ם אתֹו ּבְ  פסח הוא לה' ֲאַכְלתֶּ

    רש"י

  . במהירות:בחפזון
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        בבבב- - - - צו, אצו, אצו, אצו, א .18
ְבָעה" - ֶפַסח ּדֹורֹותוּ " ל ׁשִ    .נֹוֵהג ּכָ
  

אי ָקֵאי?    ַאּמַ
ַסחַא ִאיֵליָמא  א? -  ּפֶ ְבָעה ִמי ִאיּכָ ל ׁשִ ַסח ּכָ    !ּפֶ

אֶא   צו,ב   . ַאָחֵמץ לָּ
  

ָלל    !ְותּו לֹא? ַלְיָלה ֶאָחד -  ְבֶפַסח ִמְצַרִיםּדִ  ִמּכְ
  ְוָהַתְנָיא: 

ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א יֹום ֶאָחד?  ֵאין ִחיּמּוצֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ִין ְלֶפַסח ִמְצַרִים ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:   , (שמות יג, ג) "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ" תַּ
ם יְֹצִאים" יְך ֵליּה:ּוְסִמ    ! "(שמות יג, ד)  553"ַהּיֹום ַאתֶּ

  
א   ָהִכי ָקָאַמר:  ֶאלָּ

ין ְלֶפַסח ּדֹורֹות,    ַלְיָלה ֶאָחד, ְוהּוא ַהּדִ
ל ַהּיֹום, ּוֶפַסח ּדֹורֹות - ְוִחיּמּוצוֹ  ְבָעה. נֹוֵהג - ּכָ ל ׁשִ    ּכָ

  
  

                                                             

553
ם יְצִאים   בחודש האביב ַהּיֹום ַאתֶּ

    רש"י

דאיסור חימוצו . ואלא אחמץ
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:
   . משמע כל היום:יום א'

. וסמיך ליה לא יאכל חמץ היום
   היום אתם יוצאים:

. הכי משמע ואכל בחפזון אלא
ות בלילה אחד וה''ה דפסח דור

מי לילה אחד ופסח מצרים 
חימוצו והג כל היום ופסח 

   דורות כל שבעה:
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        צו, בצו, בצו, בצו, ב .19
ָנה    ִמׁשְ

ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ַמְעתִּ  ַסחׁשָ מּוַרת ּפֶ תְּ    ,ְקֵריָבה - י: ׁשֶ

ַסח   ,ֵאיָנּה ְקֵריָבה - ּוְתמּוַרת ּפֶ
  ְוֵאין ִלי ְלָפֵרׁש. 

י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ
   :ֲאִני ֲאָפֵרׁש 

ַסח  ִחיַטת ַהּפֶ ִנְמָצא קֹוֶדם ׁשְ ַסח ׁשֶ ֵאב,  - ַהּפֶ ְסתָּ ּיִ ָלִמיםוְ ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ ָדָמיו ׁשְ ֵכר, ְוָיִביא ּבְ    ,ִימָּ
מּוָרתֹו.   ְוֵכן תְּ

ַסח  ִחיַטת ַהּפֶ ָלִמים -ַאַחר ׁשְ    ,ָקֵרב ׁשְ

מּוָרתוֹ    . ְוֵכן תְּ

  

ָמָרא      ּגְ

ַסח: ֵליָמאוְ    ! ֵאינֹו ָקֵרב -  ּוֶפַסח ,ָקֵרב - ּפֶ
  

ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ
לֹא ְקֵרָבה. ַסח ּדְ מּוַרת ַהּפֶ א ּתְ ִאיּכָ   ּדְ

  
  

ַמר:    ִאיּתְ
ה    ָאַמר: ַרּבָ

ִחיָטהּו' ,'ִחיָטהקֹוֶדם ׁשְ ' ִנינּו. 'ְלַאַחר ׁשְ    ׁשָ
י ֵזיָרא   ָאַמר:  ַרּבִ

ִנינוּ  'ְלַאַחר ֲחצֹותּו', 'קֹוֶדם ֲחצֹות'   . ׁשָ
  

י ֵזיָרא, ָהא ָקָתֵני:  ַסח"ּוְלַרּבִ ִחיַטת ַהּפֶ   !"קֹוֶדם ׁשְ
  

   ֵאיָמא:
ַסח קֹוֶדם ְזַמן ִחיַטת ַהּפֶ   . ׁשְ

  
ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ

ְמָצ  ּנִ ַסח ׁשֶ ִחיָטה "ַהּפֶ   ִיְרֶעה,  -א קֹוֶדם ׁשְ
ִחיָטה    ִיְקַרב. -ְלַאַחר ׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ִיְרֶעה,  -קֹוֶדם ֲחצֹות 
  . ִיְקַרב" –ְלַאַחר ֲחצֹות 

  
  
  
  

    רש"י

   . מרבותי:מתי' שמעתי
. שלמים שתמורת הפסח קריבה

   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:
. שכחתי על איזה ואין לי לפרש

שמעתי תקרב ועל איזה שמעתי 
   תרעה:
. שאבד והפריש אחר הפסח

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 

   ח אלא פסח [דחוי]:מותר הפס
. אם המיר הוא בו וכן תמורתו

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 

ופסח איו קרב פסח קרב 
   ובגמרא פריך לה:

  
  גמ' 

דאיכא תמורת הפסח דלא 
. ולא אמרין מתחלה קרבה

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 

חצות ואשמעין דאפילו דהייו 
היה אבוד בשעת חצות אם 
מצא קודם שחיטת השי הוא 
קבע ודחה הואיל ודחה 

   להקריבו לפסח:
. שעת חצות קודם חצות שיו

היא הקובעתו בפסח אם מצא 
קודם חצות קבעתיה חצות 
שהרי ראה וכי לא אקרביה 
דחייה אבל מצא אחר חצות 
אפי' מצא קודם שחיטה אין 

   קביעות ולא דחוי:כאן 
   . של שי:קודם שחיטה
. ותכפר באחר קודם חצות

   ירעה:
   . ותכפר באחר:אחר חצות

. ואע''פ יקרב זה שלמים
שבשעת שחיטת השי הרי הוא 

   עומד בפיו:
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        צז, אצז, אצז, אצז, א    ––––צו, ב צו, ב צו, ב צו, ב  .20
ַסח ִחיַטת ַהּפֶ ָלִמים - "ַאַחר ׁשְ מּוָרתֹו"[ ,ָיִביא ׁשְ   ].ְוֵכן תְּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

נוּ  ְמָצאֶא  לֹא ׁשָ ּנִ א ׁשֶ ִחיָטה לָּ ִחיָטה, ַאַחר ׁשְ    ,ְוֵהִמיר ּבֹו ַאַחר ׁשְ
ִחיָטה, ֲאָבל ִחיָטהְו  ִנְמָצא קֹוֶדם ׁשְ   -  ֵהִמיר ּבֹו ַאַחר ׁשְ

חּוָיה ָקא ֲאָתא,  ה ּדְ מּוָרתֹו ִמּכַֹח ְקדּוׁשָ   ּתְ
  לֹא ְקֵרָבה. וְ 

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ב"" ׂשֶ   , (ויקרא ג, ז)  554"ִאם כֶּ

ְלמּוד לֹוַמר: ַמ  ב"ה תַּ ׂשֶ   ? "ִאם כֶּ
ַסח ַסח ַאַחר ַהּפֶ מּוַרת ַהּפֶ ָלִמים" ,ְלַרּבֹות תְּ ֵרָבה ׁשְ ּקְ    .ׁשֶ

ֵמי   ? ֵהיִכי ּדָ
ְמָצא :ִאיֵליָמא ּנִ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה ,ַאַחר ׁשְ ה ִלי ְקָרא?  -  ְוֵהִמיר ּבֹו ַאַחר ׁשְ יָטא! ָלמָּ ׁשִ   ּפְ

ְמָצא קֹוֶד  ּנִ א ָלאו, ׁשֶ ִחיָטהֶאלָּ ִחיָטה ,ם ׁשְ   ! ְוֵהִמיר ּבֹו ַאַחר ׁשְ
  

ִחיָטה,  לֹא, ְלעֹוָלם ִחיָטה, ְוֵהִמיר ּבֹו ַאַחר ׁשְ ְמָצא ַאַחר ׁשְ ּנִ   ׁשֶ
ָעְלָמא.  - ְקָראוּ  א ּבְ   ַאְסַמְכּתָ
  

א   ְקָרא ְלַמאי ֲאָתא?  ֶאלָּ
  

ְדַתְנָיא:    ּכִ
ב"" ׂשֶ ַסח ְלַאְלָיה.  -  "כֶּ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּפֶ

ׁשֶ  ב" הּוא אֹוֵמר:ּכְ ׂשֶ ָנתֹו,  -  "ִאם כֶּ ָעְבָרה ׁשְ ַסח ׁשֶ   ְלַרּבֹות ּפֶ

ַסח ִאין ֵמֲחַמת ּפֶ ָלִמים ַהּבָ    .ּוׁשְ
ָלִמים ָטעּון, ְלָכל ִמְצַות ׁשְ    ,ְסִמיָכה  :ׁשֶ

   ,ּוְנָסִכים
   .ּוְתנּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק

הּוא אֹוֵמר:   ְנָין, ִהְפִסיק ָהִע   -  (ויקרא ג, יב)  555"ְוִאם ֵעז" ּוְכׁשֶ

ד ַעל ָהֵעז  ֵאין ְטעּוָנה ַאְלָיה" - ִליּמֵ    .ׁשֶ

  
  

א:  ַמְתֵני ָלּה ַאֵריׁשָ א ּדְ   ִאיּכָ
ַסח  ִחיַטת ַהּפֶ ְמָצא קֹוֶדם ׁשְ ּנִ ַסח ׁשֶ   - "ַהּפֶ

ָלִמים,  ָדָמיו ׁשְ ֵכר, ְוָיִביא ּבְ ֵאב, ְוִיּמָ ְסתָּ ּיִ   ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ
מּוָרתֹו"    .ְוֵכן תְּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִחיָטהלֹא  ְמָצא קֹוֶדם ׁשְ נִּ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ ִחיָטהוְ  ,ׁשָ    ,ֵהִמיר ּבֹו קֹוֶדם ׁשְ
ִחיָטה ִחיָטה ,ֲאָבל ִנְמָצא קֹוֶדם ׁשְ ָלִמים.  - ְוֵהִמיר ּבֹו ַאַחר ׁשְ מּוָרתֹו ְקֵריָבה ׁשְ   ּתְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ִחיָטה י ָקְבָעה ׁשְ ֲחִזי ֵליּה,  -  ּכִ י ּדַ   ִמיּדֵ

לֹא  י ּדְ   לֹא ָקְבָעה.  - ֲחִזי ֵליּה ִמיּדֵ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
ב"" ׂשֶ ְלמּוד לֹוַמר? - "ִאם כֶּ    ַמה תַּ

                                                             

ב 554 ׂשֶ  הוא מקריב את קרבנו ִאם כֶּ

555
 קרבנו ְוִאם ֵעז 

    רש"י

. דתמורה קרבה אלא לא שו
שמצא אחר שחיטה שאפי' הפסח 
לא דחה אבל מצא קודם שחיטה 

''פ שתמורתו שהוא עצמו דחה אע
לא דחית בידים איה קריבה 

   שהרי מכח קדושה דחויה באה:
. הוא מקריב גבי שלמים אם כשב

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 

   ד בצאן אלא כשב:דאין לך עו
. הא מותר הפסח למה לי קרא

הוא ופקא לן מוזבחת פסח 
דמותר הפסח אחר חצות קרב 
שלמים כדאמרן באלו דברים 
(לעיל דף ע:) ותמורתו כ''ש 

  דקריבה דלא עדיפא מייה:
. ואשמעין והמיר בו אחר שחיטה

דאע''ג דאיהו לא קרב תמורתו 
קריבה הואיל ולא הוקדשה קודם 

   שחיטה:
. קרא יתירא כדפרישית כשב

מדכתיב בתריה ואם עז מכלל דעד 
   השתא בכשב איירי:

. דבכל קרבות כשב אליה לאליה
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 

קא לן לא כתיבי בהדיא אלא כדפ
(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:

. מצות שלמים גרסין לכל מצות
שיהא דין כל חומר שלמים עליהן 

אחר הבאין מחמת פסח לשון 
חגיגת ארבעה עשר וזו שמעתי 

   [וכך קבל רבי]:
. הפסק הוא להפסיק בין כשב ואם

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 

וטעות הוא בידם שהרי אליה 
ממקום שהכליות יועצות היא 
יטלית ועוד מה לימד הכתוב 

   הואיל ואין לו:
   . להאי לא שו דרבה:איכא דמתי

. שאף תמורתו דחויה אלא לא שו
שמצא קודם שחיטה והמיר בו 
קודם שחיטה דכי שחטיה דחיהו 
לתרוייהו הי שהיו ראויין 

   ועומדים לפסח וקבעו:
. אע''פ בו אחר שחיטה אבל המיר

שהפסח רועה התמורה קריבה 
   שהרי לא דחית:

. שעדיין לא מידי דלא חזי ליה
  הוקדש:
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ָלִמים,   ֵריָבה ׁשְ ּקְ ַסח ׁשֶ ַסח ַאַחר ַהּפֶ מּוַרת ַהּפֶ   ְלַרּבֹות תְּ
ן?   צז,א  ַסח ּכֵ  ָיכֹול ַאף ִלְפֵני ַהּפֶ

ְלמּוד לֹוַמר:   , 556(שמות יב, כז)"הּוא"  תַּ

  ָקֵרב,    - "הּוא"
ַסח ְקֵריָבה" מּוַרת ַהּפֶ    .ְוֵאין תְּ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ְמָצא ּנִ ִחיָטה  ִאיֵליָמא: ׁשֶ ִחיָטה, ְוֵהִמיר ּבֹו קֹוֶדם ׁשְ ה ִלי ְקָרא?  –קֹוֶדם ׁשְ יָטא! ָלּמָ ׁשִ   ּפְ

ִחיָטה ְמָצא קֹוֶדם ׁשְ ּנִ א ָלאו, ׁשֶ ִחיָטהלְ  ְוֵהִמיר ּבוֹ  ,ֶאלָּ    ,ַאַחר ׁשְ
א יּוְבּתָ    !ָרָבאּדְ  ּתְ

  
א.  יּוְבּתָ   ּתְ

  
  

                                                             

556
ם   ַסח הּוא-ֶזַבחַוֲאַמְרתֶּ ַסח ַעל ּפֶ ר ּפָ י ְבֵני-ַלה' ֲאׁשֶ תֵּ ָנְגּפֹו ֶאת-ּבָ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ֲחווּ בָּ - ִמְצַרִים ְוֶאת-ִיׂשְ תַּ ׁשְ ּקֹד ָהָעם ַוּיִ יל ַוּיִ ינּו ִהּצִ  תֵּ

    רש"י

יכול אף לפי הפסח כן תמורת 
הפסח שמצא לפי פסח (שי) 
תהא קריבה שלמים: תלמוד 

. פסח הוא הפסח כשר לומר הוא
קרב ואין תמורתו קריבה לאו 
תמורת ההוא דקרב קא ממעט 

קאמר יש תמורת פסח  אלא הכי
   שאיה קריבה:

. דלא קרבה דהא פשיטא
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 

טה אבל קודם שחיטה לא. שחי
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 

בפסח קרב שלמים מיתרע הכי 
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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        בבבב    - - - -     צז, אצז, אצז, אצז, א .21
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ל את ּכָ ַחּטָ ּבְ    ֵמָתה, - ׁשֶ
ַסח  ּפֶ ָלִמים.  -ּבַ   ָקֵרב ׁשְ

את ׁשֶ  ְוכֹל ַחּטָ   , רֹוָעה –ּבְ
ַסח  ּפֶ   ַנִמי רֹוָעה.  -ּבַ

 
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ַסח א ֵאין ַהּפֶ ָלִמים ֶאלָּ ְמָצא ַאַח  ָקֵרב ׁשְ ּנִ ִחיָטה, ׁשֶ   ר ׁשְ
ִחיָטה  ֲאָבל    לֹא. -קֹוֶדם ׁשְ

  
   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

   ְכָלָלא הּוא?!וּ 
ָנָתּה  ָעְבָרה ׁשְ את ׁשֶ ה ָאְזָלא, ּדְ  - ַוֲהֵרי ַחּטָ   ִלְרִעּיָ

ָאַמר  ן ָלִקיׁש ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ָנָתּה  ָעְבָרה ׁשְ את ׁשֶ ִאיּלּו ִה  - ַחּטָ ָברֹותרֹוִאין אֹוָתּה ּכְ ֵבית ַהּקְ   . רֹוָעה, וְ יא עֹוֶמֶדת ּבְ

ַסח ּפֶ ְווָנא ,ְוִאיּלּו ּבַ י ַהאי ּגַ ָלִמים,  - ּכִ   ָקֵרב ׁשְ
ַתְנָיא   : ּדְ

ב"" ׂשֶ ַסח ְלַאְלָיה.  -  "כֶּ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּפֶ

הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ ב"ּכְ ׂשֶ ָנתֹו,  - "ִאם כֶּ ָעְבָרה ׁשְ ַסח ׁשֶ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּפֶ
ָלִמ    ַסח, ּוׁשְ ִאין ֵמֲחַמת ּפֶ   ים ַהּבָ

ָלִמים  עּוִנים: –ְלָכל ִמְצַות ׁשְ טְּ    ,ְסִמיָכה    ׁשֶ
   ,ּוְנָסִכים

ְתנּוַפת ָחֶזה ְוׁשֹוק.    ּוְ
הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ    ,ִהְפִסיק ָהִעְנָין    -  "ִאם ֵעז" ּכְ

ֵאין ָטעּון ַאְלָיה ד ַעל ָהֵעז ׁשֶ   ! "ִליּמֵ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

מוּ  י ָקָאַמר ׁשְ   , ֲאבּוִדיןּבַ  – ֵאלּכִ
ְדחּוִיין    לֹא ָאַמר. - ּבִ

  
ַחּתְ ָלּה?  -" ָאבּוד"וְ  ּכַ   ִמי ַמׁשְ

ה ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ   , ַוֲהֵרי ֲאבּוָדה ּבִ
ַנן ּדְ  ה ָאְזָלא, ְלַרּבָ   ִלְרִעּיָ

ְתַנן:    ּדִ
אתֹו ְוָאְבָדה,    "ִהְפִריׁש ַחטָּ

יָה  ְחתֶּ   ֹוָנה, ְוִנְמֵצאת ָהִראׁש  ,ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ
יֶהן עֹוְמדֹות  תֵּ   - ַוֲהֵרי ׁשְ

מּות,  ה תָּ ִנּיָ ְקַרב, ּוׁשְ   ַאַחת ֵמֶהן תִּ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָעִלים" רּו ּבְ ּפְ ְתּכַ ּנִ ְמֵצאת ְלַאַחר ׁשֶ ּנִ א ׁשֶ את ֵמָתה ֶאּלָ   . (תמורה כב:) ֵאין ַחטָּ

ָעִלים רּו ּבְ ּפְ ְתּכַ ּנִ ֶ    ,רֹוָעה - ָהא קֹוֶדם ׁשּ
ִחיָטה ָאַבד, ְוִנְמָצא ַאַחר ֲחצֹות קֹוֶדם ׁשְ ַסח, ֵהיָכא ּדְ ּפֶ ָלִמים! - ְוִאיּלּו ּבַ    ָקֵרב ׁשְ

  
מּוֵאל  י ְסִביָרא ֵליּה,  -ׁשְ ַרּבִ   ּכְ

ָאַמר: ֲאבּוָדה   ְלִמיָתה ָאְזָלא.  - ּדְ
  

י ל ֲאבּוָדה ְלַרּבִ   , ֵמָתה - ְוָהא ּכָ
ַסח, ֵהיָכא  ּפֶ ָאַבד קֹוֶדם ֲחצֹות, ְוִנְמָצא קֹוֶדם ֲחצֹותְוִאיּלּו ּבַ    רֹוָעה! -  ּדְ

  
ְד ָלאו ָאבּוד הּוא,  - קֹוֶדם ֲחצֹות    ָרָבא.ּכִ

    רש"י

. לקמן מפרש מאי וכל שבחטאת רועה
היא ומיתה ורעיה לאו קולא וחומרא 
איכא בחדא מאידך והאי דקט גבי 

ת בפסח קרב וגבי רעיה מיתה דחטא
דחטאת בפסח רעיה לאו טעמא קא 
יהיב ביה דמשום דהכא מתה הכא קרב 

   אלא סימא בעלמא הוא:
. דכל שבחטאת רועה בפסח וכללא הוא

   רועה:
. במס' תמורה בפרק ולד דריש לקיש

חטאת (דף כב.) והתם מותיב לה 
ממתיתין דהתם דקתי ושעברה שתה 

שעברה שתה כו' ומתרץ לה דהכי קתי 
   ואבדה [או אבדה] ומצאת בעלת מום:

. כל מקום כאילו עומדת בבית הקברות
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 

(דף כג:) שכל הכהן במסכת תמורה 
מותר חטאת ואשם לקיץ המזבח חוץ 
מחטאות מתות שהן הלכה למשה 

   מסיי:
. קתי מיהת פסח כשב לרבו' כו'

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 

היא קאי אלא אכיפרו בעליה לחודא ש
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 

ה שתה שעומדת בפיו והרי כגון עבר
   היא דחויה מהקריב לא אמר:

. חטאת והרי אבודה בשעת הפרשה
שאבדה עד שהפריש אחרת תחתיה 
ומצאת קודם הקרבת השיה לרבן 
דפליגי עליה דרבי במס' תמורה (דף 
כב:) ואמרי דלרעיה אזלא דתן 

   המפריש חטאת כו':
. משום כיפרו בעליה אין חטאת מתה

בשעת כפרה ומצאת  אלא האבודה
אחר שתכפרו הבעלים הא מצאת 
קודם כפרה כיון דאמרי רבן לא מתה 
הויא לה מותר חטאת ורועה ודמיה 

   לשופרות:
. כי האי גווא אבד בשעת ואילו בפסח

הפרשה ומצא קודם שחיטה אחר 
   חצות:

. כר' זירא דאמר קודם קרב שלמים
חצות ואחר חצות שיו אלמא פסח 

ו בשעת כפרה ובלבד שיהא שהיה לפי
   אבוד בחצות קרב שלמים:

. ורועה בחטאת שמואל כר' סבירא ליה
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:
ר' זירא . אפילו למצא קודם חצות

   רועה דקבעתיה חצות:
. שהיא שעה שאיה ראויה קודם חצות

   לו להקרבה:
. ואפילו הפריש אחר לאו אבוד הוא

תחתיו קודם שמצא לאו (מיתה) אבוד 
   חשיב ליה:
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  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ָמּה ֲאֵביָדה. - ֲאֵביַדת ַלְיָלה    ָלאו ׁשְ

  
א, י 'רֹוָעה' ֶאלָּ ַחּתְ ָלּה?  - ְלַרּבִ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ

  
י כִּ   צז,ב  ֲעָיא.ְדַרּבִ   אֹוׁשַ

ָאַמר  ֲעָיאּדְ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
אֹות ְלַאֲחָריּות י ַחּטָ ּתֵ ַאַחת ֵמֶהן - ִהְפִריׁש ׁשְ ר ּבְ ּפֵ ְרֶעה. ,ִמְתּכַ ה ּתִ ִנּיָ    ּוׁשְ

  
ַסח ּפֶ ְווָנא ,ְוָהא ִאיּלּו ּבַ י ַהאי ּגַ ָלִמים - ּכִ   ! ָקֵרב ׁשְ

  
א מּוֵאל ,ֶאלָּ י ׁשְ ַרּבִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה,  ּכְ   ׁשִ

ָאַמר אֹות ֵמתֹות": ּדְ   . "ָחֵמׁש ַחטָּ
  

ְמעֹון 'רֹוָעה'ְוָהא  י ׁשִ ָלל -  ְלַרּבִ   ! ֵלית ֵליּה ּכְ
  

מּוֵאל ַנִמי ֲחָדא ָקָאַמר:    ׁשְ
את ַחּטָ ּבְ ַסח ,ֵמָתה - ּכֹל ׁשֶ ּפֶ ָלִמים.  -  ּבַ   ָקֵרב ׁשְ

  
ַמע ָלן?    ּוַמאי ָקא ַמׁשְ

  
יְלַאּפּוֵקי ִמּדְ    , יֹוָחָנן ַרּבִ

ִחיָטה, ָאַמר: ֵאין ּדְ  ְמָצא ַאַחר ׁשְ ּנִ א ׁשֶ ָלִמים ֶאלָּ ַסח ָקֵרב ׁשְ   ַהּפֶ
ִחיָטה    לֹא.  -ֲאָבל קֹוֶדם ׁשְ

ִחיָטה ָקַבע   . ַאְלָמא: ׁשְ
  

ַמע ָלן: ֲחצֹות ָקַבע   . ָקא ַמׁשְ
  
  

ָנא ַאֲחִריָנא:  ְ   ִליׁשּ
  

ַסח ּפֶ ָאַבד ,ְוִאיּלּו ּבַ ִחיָט  ,ֵהיָכא ּדְ ָלִמים -ה ְוִנְמָצא ַאַחר ֲחצֹות קֹוֶדם ׁשְ   ! ִיְקַרב ׁשְ
  

מּוֵאל ה ְסִביָרא ֵליּה, ּכְ  ׁשְ   ַרּבָ
ִחיָטה ָקַבע.  ָאַמר: ׁשְ   ּדְ

  
ָקָאַמר  י ְוָהא ִמּדְ   : יֹוָחָנן ֲעָלּה ַרּבִ

ִחיָטה,  ְמָצא ַאַחר ׁשְ ּנִ א ׁשֶ ָלִמים ֶאלָּ ַסח ָקֵרב ׁשְ   ֵאין ַהּפֶ
ִחיָטה    לֹא.  -ֲאָבל קֹוֶדם ׁשְ
ִחיָטה ָקַב    ע. ַאְלָמא: ׁשְ

ָלל מּוֵאל ָסַבר: ֲחצֹות ָקַבעּדִ  ִמּכְ    !ׁשְ
  

א י ְסִביָרא ֵליּה, , ֶאלָּ ַרּבִ מּוֵאל ּכְ   ׁשְ
ָאַמר:   . ְלִמיָתה ָאְזָלא - ֲאבּוָדה ּדְ

  
י  ל ֲאבּוִדין ְלַרּבִ   ֵמִתין,  - ְוָהא ּכָ

ָאַבד ַסח, ֵהיָכא ּדְ ּפֶ   ! ֹוָעהר –קֹוֶדם ֲחצֹות, ְוִנְמָצא קֹוֶדם ֲחצֹות  ְוִאיּלּו ּבַ
  

  , ָלאו ָאבּוד הּוא - ָקָסַבר: קֹוֶדם ֲחצֹות
  .ְוָקָסַבר: ֲחצֹות ָקַבע

  
  

    רש"י

. גבי חטאת אבידת לילה והפריש דאמר רבא
אחרת תחתיה בלילה ומצאת (תחתיה) לאור 

לרעיה  הבוקר אפילו לרבי לאו למיתה אזלא אלא
   הואיל ולילה לאו שעת הקרבה היא:

. באבודין היכי משכחת לה אלא רועה לרבי
  דתיקום כל שבחטאת רועה דשמואל:

. שאם תאבד האחת יביא חבירתה והכא לאחריות
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:

. לא תיבעי רועה בחטאת היכא משכחת לה אלא
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 

פרה בין שהפרישה לאחריות מתה לאחר כ
   הותרת:

. ומאי היא דקאמר והא רועה לר' שמעון לית ליה
   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 

י' לה קריבין שלמים ושמואל חדא קאמר מוקמ
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:
שמואל כיון דכל אבודין  .ומאי קא משמע לן

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:
. דפליג עליה ואמר אין לאפוקי מדרבי יוחן

   הפסח קרב שלמים אלא שמצא אחר שחיטה:
. ואע''ג דאבוד היה ל מצא קודם שחיטהאב

בחצות רועה דשחיטת השיה קבעה ליה לקמא 
   בדחוי:

. שמואל דאמר כל שבחטאת מתה קא משמע לן
וכר' שמעון דאמר אבודה בשעת הפרשה מתה 
ואשמעין שמואל אבוד בשעת הפרשה ובחצות 
שהוא קרא אבוד אפי' מצא קודם שחיטה קרב 

בדחוי והשתא אע''ג  שלמים דחצות הוא דקבעיה
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: 

ואלו בפסח היכא  הכי גרסין לישא אחריא
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 

למים כר' זירא ואע''ג דאבוד היה בשעת ש
  הפרשה: 

ליה  ומשי בלישא אחריא שמואל כרבה סבירא
דאמר קודם שחיטה שיו שהמצא קודם שחיטה 

  רועה בפסח כרבן בחטאת: 
עלה אין הפסח קרב  ופרכין והא מדאמר ר' יוחן

שלמים אלא שמצא אחר שחיטה. מכלל דשמואל 
ה קרב שלמים אמר אפילו מצא קודם שחיט

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:
. כדלעיל עד קא אלא שמואל כר' סבירא ליה

  משמע לן חצות קבע:
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ָנה    ִמׁשְ

ִנים י ׁשָ תֵּ ן ׁשְ ְפִריׁש ְנֵקָבה ְלִפְסחֹו, אֹו ָזָכר ּבֶ    -  ַהּמַ
ֵאב ְסתָּ ּיִ ֵכר,  ,ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ   ְוִיּמָ

ָלִמים.  ָמיו ִלְנָדָבה ִלׁשְ לּו ּדָ    ְוִיּפְ
  

ְסחֹו ָוֵמת   צח,א  ְפִריׁש ּפִ   -ַהּמַ
ַסח,  ם ּפֶ נֹו ַאֲחָריו ְלׁשֵ   לֹא ְיִביֶאּנּו ּבְ

ָלִמים ם ׁשְ א ְלׁשֵ   . ֶאּלָ

  

ָמָרא      ּגְ

ֵריּה ָאַמר  ַר  ַרב הּוָנא ּבְ ַע ּדְ   : ב ְיהֹוׁשֻ
ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ים ֲעֵלי ַחּיִ ּה: ּבַ ַמע ִמיּנָ    ,ִנְדִחין - ׁשְ
ַמע ִמי ָראּוׁשְ חּוי ֵמִעיּקָ ּה: ּדִ חּוי -  ּנָ    ,ָהֵוי ּדִ

חּוי ּה: ֵיׁש ּדִ ַמע ִמיּנָ ָדִמים ּוׁשְ   . ּבְ
  

    רש"י

  מתי' 
. דאיו ראוי או זכר בן שתי שים

   לפסח:
תאב ויביא בדמיו ירעה עד שיס

. דקבעתיה הפרשה אע''פ שלמים
שמעיקרו דחוי הוא הרי הוא כקבוע 
שדחה שאין הוא עצמו קרב שלמים 

  אלא דמיו:
. לקמיה מפרש המפריש פסחו ומת

   אימת מית:
. לא יביאו בו אחריו לשם פסח

דהוה ליה פסח שמתו בעליו ואין כאן 
   מויין:

  
  גמ' 

בהמה . שמע מיה בעלי חיים דחין
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 

לכשעבר מומו מבעל מום שדחה ו
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 

   חה:הראה וד
. 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 

דגרס התם בלשון הזה ש''מ כז.) 
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 

ל קדושת דמים לא אלימא למימר אב
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 

ה לעולם אפילו לה אמרין תדח
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 

מרין בהאשה (לעיל דף לפסח כדא
  פט:) וטרחו וייתי במותר:
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ְסחוֹ  ְפִריׁש ּפִ   - ָוֵמת [ "ַהּמַ

ַסח,  ם ּפֶ נֹו ַאֲחָריו ְלׁשֵ   לֹא ְיִביֶאּנּו ּבְ

ָלִמים" ם ׁשְ א ְלׁשֵ   ].ֶאּלָ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְסחֹו ָוֵמת ְפִריׁש ֶאת ּפִ   , "ַהּמַ

ה ִעּמֹו  נֹו ְממּוּנֶ ַסח,  -ִאם ּבְ   ְיִביֶאּנּו ְלׁשּום ּפֶ
ה ִעּמֹו  נֹו ְממּוּנֶ ר" -ֵאין ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ָלִמים ְלׁשִ   . ְיִביֶאּנּו ְלׁשּום ׁשְ

  
ר" ה ָעׂשָ ָ ׁשּ   ִאין,  – "ְלׁשִ

ר ה ָעׂשָ ָ    לֹא. - ַלֲחִמׁשּ
יֹום - ְנָדִרים ּוְנָדבֹות: ָסַבר ָקא   . טֹוב ֵאין ְקֵריִבין ּבְ

  
ִמית ָהָאב    ֵאיַמת? –ּדְ

ִמית קֹוֶדם ֲחצֹות :ִאיֵליָמא ה ִעּמוֹ  – ּדְ נֹו ְממּוּנֶ ַסח" - "ּבְ    ?!ְיִביֶאּנּו ְלׁשּום ּפֶ
ָרא!  ֵויּה ֵמִעיּקָ   ָהא ָחָלה ֲאִנינּות ִעילָּ

א ִמית ַאַחר ֲחצֹות :ֶאלָּ ה ִעּמוֹ  – ּדְ נֹו ְממּוּנֶ    ?!ָלִמים"ְיִביֶאּנּו ְלׁשּום ׁשְ  -  "ֵאין ּבְ
יּה ֲחצֹות!    ָהא ְקַבְעּתֵ

  
הָאַמר    : 557ַרּבָ

ִמית קֹוֶדם ֲחצֹות,  ְלעֹוָלם   ּדְ
ַסח"ּוַמאי    ? "ְיִביֶאּנּו ְלׁשּום ּפֶ

ִני ַסח ׁשֵ   . ְלׁשּום ּפֶ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ָדִדין ָקָתֵני   : ַלּצְ

ה ִעּמֹו  ֵמת נֹו ְממּוּנֶ    ,ַסחְיִביֶאּנּו ְלׁשּום ּפֶ  -ַאַחר ֲחצֹות, ּבְ
ה ִעּמֹו  נֹו ְממּוּנֶ ָלִמים -ֵמת קֹוֶדם ֲחצֹות, ֵאין ּבְ   . ְיִביֶאּנּו ְלׁשּום ׁשְ

  
ֵרְבָיא   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

  ְלַאַחר ֲחצֹות,  ִמיתּדְ  ְלעֹוָלם
ֲחצֹות ָהָיה ָאִביו ּגֹוֵסס ּבַ   . ּוְכגֹון ׁשֶ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ִמית ְלַאַחר ֲחצֹות ְלעֹוָלם   , ּדְ

י     ְמעֹון ִהיא,ׁשִ וַרּבִ
ים ִנְדִחין :ָאַמרּדְ  ֲעֵלי ַחּיִ   . ֵאין ּבַ
  

   ָאַמר: ָרִביָנא
ִהְפִריׁשוּ  גֹון ׁשֶ ָעִלים ַאַחר ֲחצֹות,  ּכְ   ַאַחר ֲחצֹות, ּוֵמתּו ּבְ

  . ֲחצֹות ָקַבע: ְוָקא ָסַבר
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  גירסת מסורת הש"ס. 

    רש"י

. אם היה בו מה בו מה עמו
   עמו ועדיין יש לו בעלים:

. ובו אי ימא דמית קודם חצות
ביום הא חל איות עליה 
ברישא ותו לא חיילא עליה 
חיובא דפסח להביאו בפי עצמן 
כדתן (לעיל דף צא.) וכולן אין 

י עצמן ומתי' שוחטין עליהן בפ
   קתי יביאו דמשמע הוא עצמו:

. דכיון אלא דמת אחר חצות
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 

א סתמא דמילתא לאוקמא אל
   בו ביום היו מפרישין פסחיהן:

. לפסח ואידחי הא קבעתו חצות
משלמים דהא תן (לעיל דף צו:) 
הפסח העומד בחצות ולא 

   הקריבו ירעה:
. אם לא עשה את לשם פסח שי

   הראשון מפי איותו:
. מת אחר חצות לצדדין קתי

דחיילא עליה זמן חיובא דפסח 
ה עמו ומ ושארו לו ברישא וב

בעלים יביאו לשם פסח אין בו 
מה עמו לא מיירי בה מידי 
וממתי' שמעין ירעה דהא 

   קבעתי' חצות:
מת קודם חצות ואין בו מה 

. דלא עמו יביאו לשם שלמים
קבעתיה חצות ואם בו מה 
עמו לא איצטריך לאורויי בה 
מידי דודאי מיקרב לפסח שי 
ואשמעין מיה דהיכא דחל 

ליה חיובא דפסח ברישא ע
   שוחטין עליו:

ל''א הא חל עליה איות 
. ותו לא חיילא עליה ברישא

חיובא דפסח והא דתן (לעיל דף 
צ:) שוחטין על האון ה''מ היכא 
דחיילא חובת פסח עליה ברישא 

   והדר חל עליה איות:
. ומת שהיה אביו גוסס בחצות

לאחר חצות בו מה עמו 
הא חל עליה יביאו לשם פסח ד

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 

לא מחמת מום או אין דחין א
אתן ומחיר שאין ראויין אבל 
למה שהוא ראוי יקרב והאי חזי 

   לשלמים:
ה''ג רביא אמר כגון שהפרישו 
אחר חצות ומתו בעליו אחר 

. בו מה עמו יביאו לשם חצות
פסח דחיובא דפסח חיילא 
ברישא אין בו מה עמו יביאו 
לשלמים דכיון דבחצות עדיין 

קבע לדחות  לא הופרש אין כאן
וקסבר תא דידן חצות קבע ולא 

  כל שאר זמן שחיטה:
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        בבבב- - - - צח, אצח, אצח, אצח, א .24
ָנה    ִמׁשְ

ָבִחים  ּזְ ְתָעֵרב ּבִ ּנִ ַסח ׁשֶ   - ַהּפֶ
ן ִיְרעּו ַעד ׁשֶ  ְכרּו, ּכּוּלָ ֲאבּו, ְוִיּמָ ְסתָּ   ּיִ

ֶהן ּבָ ֶפה ׁשֶ ְדֵמי ַהּיָ ין ֶזה,  - ְוָיִביא ּבִ   ִמּמִ

ֶהן ּבָ ֶפה ׁשֶ ין ֶזה,  - ּוִבְדֵמי ַהּיָ   ִמּמִ
יתֹו.    ְוַיְפִסיד ַהּמֹוָתר ִמּבֵ

  
ְבכֹורֹות   -  ִנְתָעֵרב ּבִ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  . ֹיאְכלוּ  –ִאם ֲחבּורֹות ּכֲֹהִנים 

  

   ָמָרא  גְּ 

סּול  צח,ב  ים ְלֵבית ַהּפְ    !ְוָהא ָקא ָמְייִתי ֳקָדׁשִ
  

י  ְמעֹון ְלַטְעֵמיּה, ַרּבִ   ׁשִ
ָאַמר סּול :ּדְ ים ְלֵבית ַהּפְ   . ְמִביִאין ָקָדׁשִ

  
ְתַנן:    ּדִ

ָלִמים ׁשְ ְתָעֵרב ּבִ ּנִ ם ׁשֶ   -  "ָאׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
פֹון,  ּצָ ֲחטּו ּבַ ָ   ִיׁשּ

ֶה ְוֵיָאְכלּו  ּבָ חֹוֶמר ׁשֶ   . ןּכַ
  ָאְמרּו לֹו: 

סּול" ים ְלֵבית ַהּפְ   . (זבחים עה, ב) ֵאין ְמִביִאין ָקָדׁשִ

  
ַנן, ֵהיִכי ָעְבִדיַנן?   ְוַרּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ּיּוְממוּ  ין לֹו ַעד ׁשֶ ֵמיָנה ,ַנְמּתִ ֵהָמה ׁשְ    ,ְוָיִביא ּבְ
חּול  ְוֵליָמא: ַסח, ּתָ ִאיֵתיּה ַלּפֶ ל ֵהיָכא ּדְ ַהאיּכָ    ,ֲעֵליּה ּדְ

ַעל מּום כֹור ּבַ תֹוַרת ּבְ   . ְוָאֵכיל ְלהּו ּבְ
  
  

    רש"י

  מתי' 
. שלשה הפסח שתערב בזבחים

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 

שם היה ובדמי היפה שבהן היפה א
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 

ה על מעות והרי קדושת הבהמה חלת
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 

ביא בו הרי הוא מחולל על סלע זו ומ
   אשם וכן לשלמים:

. שמתן דמן ומתן דם תערב בבכורות
הפסח שוה ואין טעוין תופת חזה 

   ושוק ולא סמיכה וסכים:
. אם כל החבורה כולה ר''ש אומר

כהים היו יאכלו את כולם בו בלילה 
ויקרב פסח לשם פסח כל מקום שהוא 

   והבכורות לשם בכור בכל מקום שהן:
  

  גמ'
. דשים לבית הפסולוהא קא מייתי ק

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:
. למעט מביאין קדשים לבית הפסול

   בזמן אכילתן מוטב מלתקן לרעייה:
. כחומר אשם ולא ישחטו בצפון

מר כשלמים בכל מקום ויאכלו כחו
שבהן כתורת האשם לזכרי כהוה ליום 

   ולילה לפים מן הקלעים:
. שממעט בזמן אכילת לבית הפסול

   השלמים אלא ירעו:
. דאמרי אין מביאין היכי עבדין ורבן

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 

   . ביפה שבהן:שמיה
. וימא כל היכא דאיתיה לפסח תיחול

יה אהך מעות ומייתי בהך קדושת
   מעות שלמים כדין מותר הפסח:

   . לכל התערובת:ואכיל להו
. ואיזו היא בתורת בכור בעל מום

תורתו אין שחט באטליז ואין מכר 
באטליז ואין שקל בליטרא ואם היה 
מכיר בפסח שפדה היה שוחטו ומוכרו 

  באטליז אם ירצה:
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        צט, אצט, אצט, אצט, א    ––––צח, ב צח, ב צח, ב צח, ב  .25
ָנה    ִמׁשְ

ְסָחּה,  ָאַבד ּפִ   ֲחבּוָרה ׁשֶ
חֹוט ָעֵלינוּ "ְוָאְמרּו ְלֶאָחד:  ׁש ּוׁשְ   , "ֵצא ּוַבּקֵ

ֲחטוּ  ַחט, ְוֵהם ָלְקחּו ְוׁשָ    ,ְוָהַלְך ּוָמָצא ְוׁשָ
ַחט ִר  ּלֹו ִנׁשְ ּלוֹ  -אׁשֹון ִאם ׁשֶ ֶ ּלֹו, ְוֵהם אֹוְכִלין ִעּמֹו ִמׁשּ ֶ    ,הּוא אֹוֵכל ִמׁשּ

ַחט ִראׁשֹון  ֶהן ִנׁשְ ּלָ ּלוֹ  -ְוִאם ׁשֶ ֶ ֶהן, ְוהּוא אֹוֵכל ִמׁשּ ּלָ ֶ    ,ֵהם אֹוְכִלין ִמׁשּ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֲחטּו ׁשְ ָ ׁשּ ַחט ִראׁשֹון, אֹו ׁשֶ      -ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ִנׁשְ

ּלֹו,  -א הוּ  ֶ   אֹוֵכל ִמׁשּ
  ֵאיָנם אֹוְכִלין ִעּמֹו,  -ְוֵהם 

ֵריָפה ְ ֶהן ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ּלָ   ,ְוׁשֶ

ִני.  ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ   ּוְפטּוִרין ִמּלַ
  

י"ָאַמר ָלֶהן:  ֲחטּו ָעַלי - ִאם ֵאַחְרתִּ   , "ְצאּו ְוׁשַ

ַחט ֲחטוּ  ,ָהַלְך ּוָמָצא ְוׁשָ    ,ְוֵהן ָלְקחּו ְוׁשָ
ּלָ  ַחט ִראׁשֹון ִאם ׁשֶ ֶהן - ֶהן ִנׁשְ ֶהן, ְוהּוא אֹוֵכל ִעּמָ ּלָ ֶ    ,ֵהן אֹוְכִלין ִמׁשּ

ַחט ִראׁשֹון  ּלֹו ִנׁשְ ֶהם -ְוִאם ׁשֶ ּלָ ֶ ּלֹו, ְוֵהן אֹוְכִלין ִמׁשּ ֶ    ,הּוא אֹוֵכל ִמׁשּ
ֶאָחד ֵניֶהם ּכְ ֲחטּו ׁשְ ָ ׁשּ ַחט ִראׁשֹון, אֹו ׁשֶ      - ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ִנׁשְ

ֶהן,  -ֵהן  ּלָ ֶ   אֹוְכִלין ִמׁשּ
ֶהן,  -ְוהּוא    ֵאינֹו אֹוֵכל ִעּמָ

ֵריָפה, וְ  ְ ּלֹו ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ   ׁשֶ

ִני.  ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ   ּוָפטּור ִמּלַ
  

ן ִמן ָהִראׁשֹון -ָאַמר ָלֶהן, ְוָאְמרּו לֹו     ,אֹוְכִלין ּכּוּלָ
ַחט ִרא ֵריָפה.  -ׁשֹון ְוִאם ֵאין ָידּוַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ִנׁשְ ְ ֵניֶהן יֹוְצִאין ְלֵבית ַהׂשּ   ׁשְ

  

  ֵאין ַאֲחָרִאין ֶזה ָלֶזה.  -לֹא ָאַמר ָלֶהן, ְולֹא ָאְמרּו לֹו 
  

ְסֵחיֶהן:  ְתָעְרבּו ּפִ ּנִ י ֲחבּורֹות ׁשֶ תֵּ   ׁשְ

ִכין ָלֶהן ֶאָחד, ְוֵאּלוּ  - ֵאּלוּ  ִכין ָלֶהן ֶאָחד - מֹוׁשְ    ,מֹוׁשְ
א  - ֶאָחד ֵמֵאּלוּ  א לֹו ֵאֶצל ֵאּלּו,  - לֹו ֵאֶצל ֵאּלּו, ְוֶאָחד ֵמֵאּלוּ ּבָ   ּבָ

  ְוָכְך ֵהם אֹוְמִרים: 
ה" ַסח ַהּזֶ נּו הּוא ַהּפֶ ּלָ ךָ ָיֶדיָך ְמׁשּוכֹות  -  ִאם ׁשֶ ּלְ ֶ נוּ  ,ִמׁשּ ּלָ    ,ְוִנְמֵניָת ַעל ׁשֶ

ה ַסח ַהּזֶ ָך הּוא ַהּפֶ ּלְ נּו, וְ  - ְוִאם ׁשֶ ּלָ ֶ ךָ ִנְמֵנינּו ַעל ָיֵדינּו ְמׁשּוכֹות ִמׁשּ ּלְ ֶ   . "ׁשּ
  

ה,  ָ ה ֲחִמׁשּ ָ ל ֲחִמׁשּ ָרה וְ ְוֵכן ָחֵמׁש ֲחבּורֹות ׁשֶ ָרה ֲעׂשָ ל ֲעׂשָ    –ׁשֶ
ל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה,  ִכין ָלֶהן ֶאָחד ִמּכָ   מֹוׁשְ

  ְוֵכן ֵהם אֹוְמִרים. 
  

ְסֵחיֶהן:  ְתָעְרבּו ּפִ ּנִ ַנִים ׁשֶ   ׁשְ
ְך לֹו ֶאָחד, ְוֶזה -  ֶזה ְך לֹו ֶאָחד, מוֹ  - מֹוׁשֵ   ׁשֵ

ּוק, ְוֶזה -  ֶזה ּוק,  - ַמְמֶנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהׁשּ   ַמְמֶנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהׁשּ
א ֵאֶצל ֶזה -  ֶזה א ֵאֶצל ֶזה,  - ְוֶזה ,ּבָ   ּבָ

  ְוָכְך ֵהם אֹוְמִרים: 
ַסח ֶזה" י הּוא ּפֶ ּלִ ךָ ָיֶדיָך ְמׁשּוכֹות  - ִאם ׁשֶ ּלְ ֶ י, ְוִנְמֵניָת ַעל ׁשֶ  ,ִמׁשּ   ּלִ

ךָ ְוִאם  ּלְ ֶ ַסח ֶזה ׁשּ י - הּוא ּפֶ ּלִ ֶ ךָ ְוִנְמֵניִתי ַעל  ,ָיַדי ְמׁשּוכֹות ִמׁשּ ּלְ ֶ   . "ִ ׁשּ
  

ָמָרא      ּגְ

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
  אֹוֵכל ִמן ָהִראׁשֹון. -"ָאַמר ָלֶהן, ְוָאְמרּו לֹו 

  ֵאיָנן ַאֲחָרִאין ֶזה ָלֶזה.   -לֹא ָאַמר ָלֶהן, ְולֹא ָאְמרּו לֹו 
ים  א צט, ׁשִ ּפְ ִתיָקה ַלֲחָכִמים, ַקל ָוחֹוֶמר ַלטִּ אן ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָיָפה ׁשְ    ,ִמּכָ

ֱאַמר:ׁשֶ  ב" ּנֶ   . "(משלי יז, כח) 558"ֱאִויל ַמֲחִריׁש ָחָכם ֵיָחׁשֵ
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בגם     אוטם שפתיו נבון ֱאִויל ַמֲחִריׁש ָחָכם ֵיָחׁשֵ

    רש"י

  מתי' 
   ט עליו:. את האבוד ושחוצא ובקש

. הואיל והם אמרו לו שחוט אם שלו שחט ראשון
עליו על שלו הם מין ושוב אין יכולין להימות על 
שלהן ושלהן ישרף דפסח בלא בעלים הוא ואוכלין 

   כולן משלו:
. שהרי לא ואם שלהן שחט ראשון הוא אוכל משלו

מה על שלהן והם אוכלין משלהן שהרי חזרו בהן 
   ו ידיהן ממו:מן האבוד ומשכ

. שמא שלהן שחט ראשון והן אין אוכלין עמו
   ומשכו מזה:

. שמא שלו שחט ראשון ושלהן יצא לבית השריפה
   ואין מים על השי:
. דממה פשך בראשון ימו ופטורין מפסח שי
   ואכילה לא מעכבא:

. יחיד שהלך אמר להם אם איחרתי שחטו עלי
חרתי שחטו עלי לבקשו ואמר לבי חבורה אם אי

   והמוי עמכם והן לא אמרו שחוט עליו:
. ושלו ישרף דכיון שהמוהו על הוא אוכל עמהן

   שלהן הרי משך מן הראשון וחזר בו משליחותו:
. שמא שלהן שחט ראשון ושלו יצא לבית השריפה

   ומשך משלו שהרי עשאן שלוחין:
   . ממה פשך בראשון יצא:ופטור מפסח שי

שחטו עלי אם איחרתי ואמרו לו בקש . אמר להם
ושחוט עליו יאכלו כולן מן הראשון דהם שלוחיו 

   והוא שלוחם:
. ישרפו שיהם ואם אין ידוע איזהו שחט ראשון

   ופטורין מפסח שי:
. אין אחריות וטעה זה על זה אין אחראין זה לזה

ואין זה וזה חוששין איזו שחט ראשון אלא הן 
   אוכל משלו: אוכלים משלהם והוא

. מן הפסחים ואלו מושכין אלו מושכין להם אחד
   אחד:
. מבי חבורה זו בא לו אצל חבורה זו ואחד אחד

   מזו בא לו אצל זו:
   . לאותו יחיד הבא אצלן:וכן הם אומרים

. שמשכו אליו ויפה ביררו אם שלו הוא פסח זה
את שלו משוך ידיך משלך והימה עמו על שלו 

הוא פסח זה הרי אתה עליו וידיו ואם שלך 
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 

ין ימשכו אלו משלהן בכל מקום עמהן ולא אמר
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 

בלא בעלים אם יפה ביררו הרי כל אין כאן פסח 
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:
. בי אדם וכן חמש חבורות של חמש חמש

שתערבו פסחיהם כל חבורה וחבורה מושכים להם 
מש אשים שבכל חבורה וחבורה א' מן הפסחים וח

מתחלקין לחמשה פסחים שאם החליפו לא יהא 
   כאן פסח שלא יהא אחד מבעליו הראשוים עליו:

. כשעשו עתה חבורות חדשים וכן הם אומרים
אומרים הארבעה לאחד אם שלך הוא פסח זה ידי 
ארבעתיו משוכין מארבעה פסחיו בכל מקום שהן 

ן ואומרים לשי וכן וימיו עמך וכך הן חוזרי
   הארבעה לכל א' שבחבורה וכן כל חבורה וחבורה:

. ראובן ושמעון שתערבו פסחיהן 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 

דעכשיו יהו שים על כל  עמו את יהודה מן השוק
   אחד כל מקום שהוא:

  

  המשך רשי בעמוד הבא
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514  

        צט, אצט, אצט, אצט, א .26
ְסֵחיֶהם ְתָעְרבּו ּפִ ּנִ ַנִים ׁשֶ    :"ׁשְ

ְך לֹו ֶאָחד, ְוֶזה -  ֶזה ְך לֹו ֶאָחד,  - מֹוׁשֵ   מֹוׁשֵ
ּוק, ְוֶזה -  הזֶ  ּוק,  - ַמְמֶנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהׁשּ   ַמְמֶנה ִעּמֹו ֶאָחד ִמן ַהׁשּ

א ֵאֶצל ֶזה -  ֶזה א ֵאֶצל ֶזה,  - ְוֶזה ,ּבָ   ּבָ
  ְוָכְך ֵהם אֹוְמִרים: 

ַסח ֶזה" י הּוא ּפֶ ּלִ ךָ ָיֶדיָך ְמׁשּוכֹות  - ִאם ׁשֶ ּלְ ֶ י,  ,ִמׁשּ ּלִ   ְוִנְמֵניָת ַעל ׁשֶ
ךָ ְוִאם  ּלְ ֶ ַסח ֶזה ׁשּ י - הּוא ּפֶ ּלִ ֶ ךָ ְוִנְמֵניִתי ַעל  ,ָיַדי ְמׁשּוכֹות ִמׁשּ ּלְ ֶ   . "ִ ׁשּ

  
י ֵליָמא ַמְתִניִתין ְדלֹא כְּ     ,ְיהּוָדהַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ה"" ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ ְתַמֲעִטין ְוהֹוְלִכין,  - (שמות יב, ד) "ְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ּמִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ֵה  ּיְ ים, ּוִבְלַבד ׁשֶ ֵני ֲחבּוָרה ַקּיָ   א ֶאָחד ִמּבְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .ַרּבִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

הּוא מֹות ׁשֶ ַסח ּכְ יחּו ֶאת ַהּפֶ ּלֹא ַיּנִ   ?"ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

יָמא י  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   , ְיהּוָדהַרּבִ
יָון י ְיהּוָדהּדְ  ּכֵ ִחיד" "ֵאין ׁשֹוֲחִטין: ָאַמר ַרּבִ ַסח ַעל ַהּיָ   , ֶאת ַהּפֶ

ֵמי.  ֵני ֲחבּוָרה ּדָ ֲהֵדיּה ָקֵאי, ּוְכֶאָחד ִמּבְ ָרא ְלַאְמנּוֵיי ַאֲחִריָנא ּבַ   ֵמִעיּקָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְייָקא,    ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ָקָתֵני:  ה"ּדְ ָ ה ֲחִמׁשּ ָ ל ֲחִמׁשּ   . "ְוֵכן ָחֵמׁש ֲחבּורֹות ׁשֶ
ה" ָ ל ֲחִמׁשּ ה ִא  – "ׁשֶ ָ ל ֲחִמׁשּ ָעה וְ ין, ֲאָבל ׁשֶ   לֹא.  –ַאְרּבָ

ּום יּה ּדְ  ָלאו, ִמׁשּ ּבֵ ֵני ֲחבּוָרה ּגַ ֵייׁש ַחד ִמּבְ   . לֹא ּפָ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

        הדרן עלך מי שהיה טמאהדרן עלך מי שהיה טמאהדרן עלך מי שהיה טמאהדרן עלך מי שהיה טמא
 

    

    רש"י

. ראובן בא לו אצל פסח שמשך זה בא אצל זה
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 

ת שיפה בירר לו שמעון תחלה הרי ידי משוכו
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 

לאו  פסח זה ושלך שלך הרי יפה ביררו ואם
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'
דבר כזה אמרו יפה שתיקה . מפי מכאן אמרו

כו' שאילו אמר ואמרו השי אין לו תקה לא 
אמר ולא אמרו שיהן ראויין זה אוכל משלו 

   כו':
  
  
  
  

. דקתי שים שתערבו פסחיהן לימא מתי'
   כו':

. דבעי שיהא א' מבי חבורה דלא כר' יהודה
הראשוה קיים עליו דהא ודאי אותן שים 

מבי חבורה  שהביאו מן השוק אין חשובין
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 

טעמא משום דבעי מכל חבורה לכל הפסח 
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:
. משמע אם רצו מתמעטין ואם ימעט

ומשכין ובלבד שיהא אחד מבי החבורה 
   מע שיש שיור:קיים דאם ימעט מש

. בלא בעלים ואם רצו כולן כמות שהוא
לימשך ימו עליו אחרים תחלה אבל לבי 

   חבורה ראשוה לא קפיד קרא:
. בפרקין דלעיל (דף צא.) כיון דאמר ר' יהודה

מעיקרא לאימויי אחריא עליה קאי ואפילו 
אין שם תערובת הלכך זה הבא מן השוק 

יה אחד ומה עליו בכל מקום שהוא הוה ל
   מבי חבורה ראשוה:

   . דר' יהודה היא:מתי' מי דייקא
. חמש חבורות שיש בהן חמשה וארבעה לא

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 
. שאם תחלפו פסחן של אלו לאותה גביה

י כן שיש ארבעה חבורה שתחדשה אחר
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 

די לחלק אחד ומצאו עליו חמשה אשים כ
לכל פסח ופסח אלא שמעת מיה אבי 

  חבורה קפיד:


