
           
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                       

        

        """"תתתת""""מדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פמדרשית הדף היומי פ""""י י י י """"ל על על על ע""""יויויויוהיומי היומי היומי היומי עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף עלון יומי ללומדי הדף    !!! !!! !!! !!! מקום זה מיועד להנצחה מקום זה מיועד להנצחה מקום זה מיועד להנצחה מקום זה מיועד להנצחה !!! !!! !!! !!! 
        

        בבבביייידף דף דף דף     ����        זבחיםזבחיםזבחיםזבחיםמסכת מסכת מסכת מסכת     
            על הדףעל הדףעל הדףעל הדףעיונים עיונים עיונים עיונים 
        ....הקרבת קרבן פסח לאחר תמידהקרבת קרבן פסח לאחר תמידהקרבת קרבן פסח לאחר תמידהקרבת קרבן פסח לאחר תמיד

היינו " יאוחר דבר"שנאמר בפסח נאמר לגבי ההלכה של " בערב"' מבארת הגמ
למרות שתמיד של בין , בין הערבייםשמותר להקריב קרבן פסח לאחר תמיד של 

" בין הערביים"ז דרשו שבפסח נאמר "בכ, הערביים הוא הקרבן האחרון הקרב ביום
הקדמונים בביאור הדבר בעיקר הסוגיא ונחלקו , כ ניתן לאחרו יותר"א" ערבב"ו

היות ובקרבן תמיד של בין ', בפשטות ביאור דברי הגמ, "תמיד נשחט"בתחילת פרק 
דין הוא שיהיה מוקדם לקרבן פסח שנאמר בו , הערביים נאמר בין הערביים בלבד

   .לכן צריך לאחר את קרבן הפסח. "בין הערביים"ולשון של  "ערב"לשון של 
. ן של איחור משמעות הדבר לאחר ביותרבמאירי נקט שהיות וכתוב פעמיים לשו

הרי גם בקרבן , מחמת שיש פעמיים סיבה לאחרשואל השפת אמת אם הסיבה 
 ,פעם אחת בפרשת פנחס לפני קרבנות המועדים "בין הערביים"תמיד נאמר פעמיים 

כ לפי דעת המאירי "א. בענין הקרב במזבח החיצון צוהפרשת תופעם אחת ב
את הפסח על פני התמיד שהרי בשניהם כתוב פעמיים אין עדיפות לאחר  הלכאור

מכריח השפת אמת שהכוונה היא לא מחמת הכפילות של האיחור . לשון של איחור
" בין הערביים"איחור לזמן שהוא ממש ערב ולא רק , "ערב"אלא משמעות 

  .שמשמעתו אף רגעים מספר אחר השעה שש ומחצה
שפעם  )לא הכפלות(שינוי הלשון  ן שהאיחור של פסח הוא מחמת"אולם דעת הריב

שינוי הלשון מלמדנו . כתבה התורה לשון של ערב ופעם כתבה לשון של בין הערביים
   .באיחור הדבר' שחפץ ד
        ????אחרי קרבן פסחאחרי קרבן פסחאחרי קרבן פסחאחרי קרבן פסח, , , , מותר להקריב עוד קרבןמותר להקריב עוד קרבןמותר להקריב עוד קרבןמותר להקריב עוד קרבןהאם האם האם האם 

כה בבית המקדש שקרבן באופן כללי וכך היא ההל', כבמבואר לאורך דברי הגמ
ואין שום , תמיד של בין הערביים הוא המסיים את עבודת הקרבנות של אותו יום

ל "עיקר הסוגיא כנ. כפי שנדרש, קרבן קרב אחר תמיד של בין הערביים למעט פסח
  . בפרק תמיד נשחט

ס "ההלכה הנזכרת שלא מקריבים קרבנות לאחר תמיד של בין הערביים נזכר בש
יצא  )יב ,ידהוריות (א "החזו. הקרבנות כולםעליה השלם כל " עשה דהשלמה"בלשון 

אין להקריב אחר קרבן , עצם ההלכה מובן וברור, "עשה דהשלמה"לדון בהגדרת 
תחילת "הנידון הוא האם הקרבן תמיד של בין הערביים מסמן  .התמיד מאומה

כלומר שמעתה ועד תמיד של שחר יש הלכה של הפסקה בהקרבת " הפסקה
" הקרבנות כולםעליה השלם כל "אלא , "הפסקה"או שאין זה הלכה של . קרבנותה

והוא , רבנותעל התמיד של בין הערביים צריכים להיות מושלמים ומוקרבים כל הק
עבר והקריב קרבן אחר תמיד של בין לא השלים ו אם, כלומר. הקרבן האחרון

כ מעתה "א ,יים כיון שכבר לא נקרא שהשלים את כל הקרבנות לפני התמידהערב
אף אם עבר " הפסקה"יש הגדרה של , ולצד הראשון כנזכר. כבר אין איסור הקרבה

פסקת אין לו להקריב עוד קרבנות שהרי עבודות הקרבנות צריכה להיות מו, והקריב
  .בין תמיד של בין הערביים לתמיד של שחר

אם יש איסור לעבוד בעבודת הקרבנות בין  ,"קרבן פסח"יה במ תה"הנפק הולכאור
כ מה שהקריבו קרבן פסח אף "תמיד של בין הערביים עד התמיד של הבוקר א

אולם אם הדין כאמור הוא . "שלמהעשה דה"אולם לא גרם מאומה ב ,שהיה בהיתר
שיש חיוב של עליה השלם כאשר הקריב תמיד של בין הערביים ועתה התברר שלא 

  . כ צריך להיות שיהיה מותר להקריב עוד קרבנות"שהרי מקריב הוא קרבן פסח א ,השלים
או שקרבן פסח בכלל אינו בכלל החשבון של עשה דהשלמה היות והתורה אמרה 

כ לא נכלל "א, שכך דינו וזה הלכתו שיהיה קרב לאחר קרבן תמיד של בין הערביים
   . כנס תחת עשה דהשלמה עד כדי שנאמר שאם הקריבו התבטלה ההשלמהיהחיוב להבכלל 

        ....תפילת מוסף בשעה שהגיע זמן מנחהתפילת מוסף בשעה שהגיע זמן מנחהתפילת מוסף בשעה שהגיע זמן מנחהתפילת מוסף בשעה שהגיע זמן מנחה
אם לא התפלל מוסף  ,ח"ריואת דברי ', לגבי איחור הפסח לאחר תמיד הביאה הגמ

  .כ מוסף"מתפלל מנחה ואח, והגיע זמן מנחה
תפילות אבות תיקנום ורבנן הסמיכו ביחס להקרבת  )ב, כו(בברכות ' כמבואר בגמ

מיד של בין זמן ת ,ותפילת המנחה נקבעה כנגד תמיד של בין הערביים, הקרבנות
א מנץ "י, מתחילת היום ועד סופו 12אחד חלקי + עה זמנית ש(זמנית  9.5הערביים הוא בשעה 

ה שביאר איך "של ר' לוח ארץ ישראל ביום א' עי, הכוכבים תמעלות השחר עד צא א"וי, החמה עד השקיעה
, זמנית 9.5כ מעיקר הדין זמן תפילת המנחה בשעה "א, )נוקטים לגבי חישוב תפילת מנחה

 6.5לשעה תמיד שבת הקדימו את הקרבת הערב אלא היות ובערב פסח שחל ב
' ע רלד"בלשון השו' ועי, כזמן מנחה הוא משעה זו"א, )חצי שעה זמנית לאחר חצות(זמנית 
וכבר . והוא הנקרא מנחה קטנה 9.5ב שמבואר שלכתחילה זמן מנחה הוא ב"ושם במ

והערוך השלחן , ה רב שלכתחילה יש להתפלל מנחה גדולההביאו מהגאון במעש
  . הביא מהקדמונים להיזהר בזה

המקדש  מנם בביתא, זמן תפילת מוסף הוא מיד לאחר שחרית וקריאת התורה
' ן וכדמ למתפללים ותיקי"והנפק, פ כך תיקנו"עכ, מוספי היום הוקרבו משעה שישית
  .קריאת התורה לשחרית לאחרשלכתחילה מתפללים מוסף סמוך 

או , הנידון לפנינו מתחיל בימים שמאריכים בשחרית מחמת פיוטים כבימים נוראים
, 6.5ומעתה יתכן שכבר הגיע זמן מנחה היינו , קריא התורה וההקפות בשמחת תורה

  .אופן זה צריך להקדים מנחה למוסףלפנינו מבואר שב' ובגמ, ועדיין לא התפלל מוסף
טוב לקצר בפיוטים בשחרית כדי  )ב"והעתיקו במ, תרכ' סי(ובאמת כתב במטה אפרים 

לה ראוי להיות יולכתח. בענין שיתפללו מוסף קדם כלות שבע שעות על היום, מהרל
לפי שבשש ומחצה , לת מוסף קדם שש שעות ומחצה על היוםיזהיר להתחיל תפ

ומכל מקום אם ארע . הוא זמן תפלת מנחה גדולה שהיא תדירה יותר מתפלת מוסף
  .ף קדם ואחר כך מנחהיש להתפלל מוס, שנתאחר תפלת מוסף עד חצי שבע או אחר שבע

יש שנהגו בשמחת תורה להתפלל שחרית ומוסף , ויש מנהגים שונים בקהילות
וכאמור מהסיבה שלא להתעכב עם מוסף עד זמן , כ"וקריאת התורה וההקפות אח

קרא תגר על  )תנינא צח(מרדכי  לבושיבו. עמק ברכה בענייני קריאת התורה' ועי, מנחה
יש שנהגו לקצר בהקפות ולהתחיל  .)'רמג בהגהה לרפו, ב(תשובה מאהבה ' ועי, מנהג זה

ל "ז זצ"שהגרש )39הערה , יד(" תפילה"וכך הביא בהליכות שלמה , את התפילה מוקדם
מוסף לפני יזהרו בדבר הזה להתפלל עמד בתוקף על המשמר בישיבת קול תורה ש

    .ולקצר בריקודים, והורה להקדים התפילה בבוקר, זמן מנחה
   
      

        סיכום הדףסיכום הדףסיכום הדףסיכום הדף
        

            . . . . סתמא לשמהסתמא לשמהסתמא לשמהסתמא לשמה. . . . שינוי בקודש בקרבנותשינוי בקודש בקרבנותשינוי בקודש בקרבנותשינוי בקודש בקרבנות: : : : נושאנושאנושאנושא        

בדיוק כמו שהיה קרב , שכשר דעת רבי יהושעדעת רבי יהושעדעת רבי יהושעדעת רבי יהושע, בבוקר שלא לשמה' שנשחט ביום יד קרבן פסחקרבן פסחקרבן פסחקרבן פסח
  . ביים שלא לשמהן הערפוסל כמו שנשחט בי בן בתיראבן בתיראבן בתיראבן בתירא. כשלמים וכשרן שלא זמנו ומוגדר בניס' יום יגב

להלן ' גמ, לא נאמר זקנים שכולם היו באותה שיטה(מקובל מפני שבעים ושניים זקן  אמר שמעון בן עזאיאמר שמעון בן עזאיאמר שמעון בן עזאיאמר שמעון בן עזאי
שנשחטו שלא לשמה כשרים ולא  הנאכליםא בישיבה שכל הזבחים "ביום שהושיבו את ר )ב, יב

  .הודו לו רבנן ולאולאולאולא. לפסול" עולה"היתה לרבות  וכוונתווכוונתווכוונתווכוונתו. למעט פסח וחטאת, חובהעלו לשם 
בבוקר כיון ' הכשיר בן בתירא קרבן פסח שנשחט לשמה ביום יד, א בשם רבי אושעיאא בשם רבי אושעיאא בשם רבי אושעיאא בשם רבי אושעיא""""אמר ראמר ראמר ראמר ר

קרב בין " כאילו"בלשונו לגבי קרב שלא לשמה  ומה שנקטומה שנקטומה שנקטומה שנקט, שסבר שכל היום הוא הקרבתו
. בלשונו של רבי יהושע שנקטשנקטשנקטשנקט, שיר את הקרבןבין הערביים הוא הזמן המכהערביים שמשמע ש

היה צד לומר שמודה רבי יהושע לבן בתירא , ואם היו חולקים רבי יהושע ובן בתירא בקרב לשמהואם היו חולקים רבי יהושע ובן בתירא בקרב לשמהואם היו חולקים רבי יהושע ובן בתירא בקרב לשמהואם היו חולקים רבי יהושע ובן בתירא בקרב לשמה
  . ג מכשיר רבי יהושע"ל שבכה"קמ, ם שמקצת היום ראוי להקרבהלשמה בבוקר משו לפסול קרב שלא

ביאר עולא בנו של רב ביאר עולא בנו של רב ביאר עולא בנו של רב ביאר עולא בנו של רב , "בין הערביים"שהכשיר קרבן פסח מהבוקר למרות שכתוב  בין בתיראבין בתיראבין בתיראבין בתירא
כ לשיטתו אף תמיד של בין "א ''''שאלה הגמשאלה הגמשאלה הגמשאלה הגמ. 'דהיינו כל יום י, הערביים' שדרש בין ב ,,,,עילאיעילאיעילאיעילאי

בין "כ "א, וכתוב שצריך לעשות האחד בבוקר היות ''''ביארה הגמביארה הגמביארה הגמביארה הגמ, הערביים יהיה קרב כל היום
את הראשון תעשה דווקא בבוקר ואת השני ניתן לעשות , עדיין היה מקום לבארעדיין היה מקום לבארעדיין היה מקום לבארעדיין היה מקום לבאר. בדווקא" הערביים
שכל היום  המנורההמנורההמנורההמנורהלגבי הדלקת  עוד הקשועוד הקשועוד הקשועוד הקשו. שלא שייך לעשות שניים בבוקר' ביארה הגמ, כל היום

ודרשו שנאמר " מערב ועד בקר"שנאמר במנורה  ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ, "בין הערביים"יהיה כשר שנאמר 
דרשו שזו העבודה היחידה  ועודועודועודועוד ,לגבי מידת השמן שצריך להיות ראוי לשהות מערב עד בוקר

כ יהיה "א" בין הערביים"נאמר  לגבי קטורתלגבי קטורתלגבי קטורתלגבי קטורת. כ הדלקתה דווקא בערב"וא, ששייך לעשות בערב
  .שקטורת הוקשה לנרות ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ ,כשר כל היום
ל חצות יתפרש רק ע כ"וא, וקטורתוקטורתוקטורתוקטורת בנרותבנרותבנרותבנרותכשם שנזכר " בערב"שהרי בפסח נאמר  ''''שואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמ
 היינוהיינוהיינוהיינו" יאוחר דבר"שנאמר בפסח נאמר לגבי ההלכה של " בערב" ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ. היום ולהבא

למרות שתמיד של בין הערביים הוא , בין הערבייםשמותר להקריב קרבן פסח לאחר תמיד של 
כ ניתן לאחרו "א" ערבב"ו" בין הערביים"שבפסח נאמר  ז דרשוז דרשוז דרשוז דרשו""""בכבכבכבכ, הקרבן האחרון הקרב ביום

נוקטים שקודם , ואם הגיע זמן בין הערביים, הקרבן כשר בבוקר, והדבר צריך תלמודוהדבר צריך תלמודוהדבר צריך תלמודוהדבר צריך תלמוד. יותר
שאמר שאמר שאמר שאמר שאין זו קושיא שהרי מצאנו  ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ. איך יתכן הדבר, כ פסח"מקריבים תמיד ואח

   .כ מוסף"גיע זמן מנחה מתפלל מנחה ואחלא התפלל מוסף וה, חחחח""""ריוריוריוריו
בנרות וקטורת שהרי אין משמעות לדבר ונלמד  "הערביים ןבי"קשה מדוע נזכר  יראיראיראיראלדעת בין בתלדעת בין בתלדעת בין בתלדעת בין בת

שאין דומה , השיב רבי במקום בן בתירא לרבי יהושע, ועודועודועודועוד. ממקורות אחרים שדינם בערב
ואילו יום , מקצתו ראוי לקרבן' שהרי יום יד', למקריב ביום יג', המקריב פסח שלא לשמה בבוקר יד

היה לו לומר כל , בבן בתירא משום שכל היום כשר לשחיטת פסח ואם ההבנהואם ההבנהואם ההבנהואם ההבנה. נובכלל אינו זמ' יג
  . היום ראוי ולא רק מקצתו

פסול בין נעשה לשמה ובין נעשה  לדעת בן בתיראלדעת בן בתיראלדעת בן בתיראלדעת בן בתירא', פסח שנשחט בבוקר של יד, חחחח""""שיטת ריושיטת ריושיטת ריושיטת ריו
 רבן פסח כשר לבן בתיראקכ "א, מה רבי אבהומה רבי אבהומה רבי אבהומה רבי אבהותתתת. משום שמקצת היום ראוי לקרבן, שלא לשמה

ולא יתכן להקריבו לגבי  שנדחהשנדחהשנדחהשנדחהשהרי יש כלל שקרבן , שהקדישו לאחר חצות רק באופןרק באופןרק באופןרק באופןשייך 
והרי לא שייך להקריבו ', שהקדיש את הפסח ביום יד ואם מדוברואם מדוברואם מדוברואם מדובר, המזבח שוב לא שייך להקריבו

יתכן אף  אמר אבייאמר אבייאמר אבייאמר אביי. ונדחה, לפני הזמן הרי היה ראויואם הקדישו ואם הקדישו ואם הקדישו ואם הקדישו . לא לשמה ולא לשמה, לכלום
אפילו שהוקדש  פפפפ""""לרלרלרלר. יהיה קרב באותו יוםבאותו יוםבאותו יוםבאותו יוםנדחה שהרי שהקדיש בבוקר שאין בכך חסרון של 
לגבי מעשר בהמה שמכניס אף  שאמר רבי ישמעאלשאמר רבי ישמעאלשאמר רבי ישמעאלשאמר רבי ישמעאלכמו , מאתמול אין בו פסול של נראה ונדחה

שאין זה מוגדר למחוסר , ליל שמיני שלהם והם ראויות להקרבה רק למחרת בהמות שהלילה הוא
ששאל שבלשון הפסוק נאמר שהבמה תהיה תחת אמה  שיטת רבי אפטוריקישיטת רבי אפטוריקישיטת רבי אפטוריקישיטת רבי אפטוריקיזה  והמקורוהמקורוהמקורוהמקור. זמן

   . בלילה ראוי להקדישו ולמחרת יהיה קרב אלאאלאאלאאלא, מיום השמיני וההקרבהוההקרבהוההקרבהוההקרבה, שבעת ימים
לא רק בהמה  היינוהיינוהיינוהיינו" בעלי חיים נדחים"ח "ריומבואר שסבר , הוכיח רבי זירא ואמר לרבי אבהוהוכיח רבי זירא ואמר לרבי אבהוהוכיח רבי זירא ואמר לרבי אבהוהוכיח רבי זירא ואמר לרבי אבהו

אמת הדבר  אמר רבי אבהואמר רבי אבהואמר רבי אבהואמר רבי אבהו. אלא אף בעלי חיים יש בהם דיחוי, יש בה דחייהשכבר נשחטה 
כ קנה חלק חברו והקדיש את "ואח, אחד הקדיש חציה, שבהמה של שותפיםשבהמה של שותפיםשבהמה של שותפיםשבהמה של שותפיםח שאמר "בשיטת ריו
קדיש חציה לא היתה שהרי בשעה שהמשום שנדחית משום שנדחית משום שנדחית משום שנדחית , היא קדושה ולא שייך להקריבה, ההמשך

היינו , לגבי בהמה זו שהיא עושה תמורה חחחח""""ועוד אמר ריוועוד אמר ריוועוד אמר ריוועוד אמר ריו. ראויה להקרבה שהרי חלקה היה חולין
לא תהיה קרבה כדין  אבלאבלאבלאבל, מקבלת השניה קדושת מזבח" זו כזו"שאם אמר על בהמה אחרת 

שהרי , דחיהמוגדר ל דחוי מעיקראדחוי מעיקראדחוי מעיקראדחוי מעיקרא ....בבבב. כנזכר, , , , יש דחיה בבעלי חייםיש דחיה בבעלי חייםיש דחיה בבעלי חייםיש דחיה בבעלי חיים ....אאאא. דבריםדבריםדבריםדברים' ' ' ' למדנו גלמדנו גלמדנו גלמדנו ג. הראשונה
שהרי באותה עת שהקדיש , דיחוי בקדושת דמיםדיחוי בקדושת דמיםדיחוי בקדושת דמיםדיחוי בקדושת דמיםיש . גגגג. מעולם לא היתה ראויה להקרבה כאן

ומבואר שאף , מזבח אלא רק בקדושת דמיםחציה הראשון לא היתה קדושה בקדושת הגוף לגבי 
  . בזה שייך דיחוי

אין קרבו . ובהושב בתש, המיר דתוהמיר דתוהמיר דתוהמיר דתו, והפריש בהמה לחטאתוב אכל חל, חחחח""""אמר עולא בשם ריואמר עולא בשם ריואמר עולא בשם ריואמר עולא בשם ריו
וכן אמר רבי ירמיה וכן אמר רבי ירמיה וכן אמר רבי ירמיה וכן אמר רבי ירמיה . רי מקבלים קרבנות מהמומריםהבשעה שהמיר דתו ש משום שנדחהמשום שנדחהמשום שנדחהמשום שנדחהקרב 

 וחידש בנשתטהוחידש בנשתטהוחידש בנשתטהוחידש בנשתטה. שקרבנו נדחה, וחזר והתפקח ההההשנשטתשנשטתשנשטתשנשטתלגבי פיקח  ,,,,חחחח""""שאמר רבי אבהו בשם ריושאמר רבי אבהו בשם ריושאמר רבי אבהו בשם ריושאמר רבי אבהו בשם ריו
וחידש וחידש וחידש וחידש . ל"קמ, שלמרות שהדבר לא תלוי בו והיה מקום לומר שזה דומה לישן שלא נדחה קרבנו

  . כל שעה מוגדר דיחויבידו לשוב בלמרות שיש  במומרבמומרבמומרבמומר
, ד"וחזרו בהם הבי, שחלב מותר דדדד""""והורו ביוהורו ביוהורו ביוהורו בי, לגבי הפריש קרבן על אכילת חלבהסתפק רבי ירמיה הסתפק רבי ירמיה הסתפק רבי ירמיה הסתפק רבי ירמיה 

ח התחיל את ההלכות של דיחוי "שריו אמר זקן לרבי ירמיהאמר זקן לרבי ירמיהאמר זקן לרבי ירמיהאמר זקן לרבי ירמיה. האם הקרבן שהפריש מוגדר כנדחה
  .הקרבן עצמו נדחה ואילו כאןואילו כאןואילו כאןואילו כאן, שהדיחוי בהם, שוטההתחיל מדבר זה שהוא פשוט יותר ממומר ו

עולה "שנאמר  הההה""""ביאר רביאר רביאר רביאר ר, שלדעת בן עזאי עולה שהוקרבה שלא לשמה פסולה התבאר במשנההתבאר במשנההתבאר במשנההתבאר במשנה
שעל זה הדרך  וביאור זה נדחהוביאור זה נדחהוביאור זה נדחהוביאור זה נדחה. דקדק שהיא קרבה לשמה תהיה כשרה" 'הוא אשה ריח ניחוח לד

ו ו ו ו """"דרש בן עזאי קדרש בן עזאי קדרש בן עזאי קדרש בן עזאי קאלא אלא אלא אלא . אימורים ופעם שניה לפני קטרתלפני ה פעם אחת, נכתב אף באשם
. לילבלא לשמה שהרי היא בכה תפסל שעול בודאיבודאיבודאיבודאי, חטאת פסולה אפילו שאינה כליל, טאתטאתטאתטאתמחמחמחמח

 לפסח אמנםאמנםאמנםאמנם. יוכיח שאינו מכפר ונפסל שלא לשמה קרבן פסחקרבן פסחקרבן פסחקרבן פסח. שהרי חטאת מכפרת ''''פורכת הגמפורכת הגמפורכת הגמפורכת הגמ
שהרי חטאת  ''''פורכת הגמפורכת הגמפורכת הגמפורכת הגמ. שווה שפסולים בלא לשמההצד ה, תוכיח חטאתחטאתחטאתחטאתאך , יש זמן קבוע

נוקטת נוקטת נוקטת נוקטת . )פסח(או על הביטול  )רתחטאת באה על עבירה שזדונה כ(על המעשה , ופסח יש בהם צד כרת
מרבה  ואיןואיןואיןואין. שווה בפסח חטאתבן עזאי למד שצד כרת לא מהווה צד בפירכה כיוון שאינו  ....אאאא ''''הגמהגמהגמהגמ
, ו נדחה וצד כרת הוא פירכה"הק ....בבבב .אשםכ ב"משאי ציבור "שחטאת ופסח יכולים לבא ע, "אשם"

 . ו לחדד תלמידיו"דרש את הקווווררררבבבב    ההההווווננננאאאא    , כך מרבותיו וווובבבבןןןן    עעעעזזזזאאאאיייי    קקקקייייבבבבלללל
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