
  

  
  

  

  פסחיםמסכת " דרך ישרה"מתוך 
  פ -עד  דפים האזינו פרשת

  דרך ישרה תמצית הדף

  כיצד צולין -פרק שביעי
ãò óã -äò  

  .שריפה באש ובגחלים. *דיני הצליה*

à.   ואין, לא מנוקבת שרי באסכלא, במתכת מחלוקת אי חם מקצתו חשיב חם כולו ,פודהש. 1דיני הצליה 
שהוחלקו נוטל שפוד של רימון  אלא, אלון יש קשרים ,מחלחלד, תאנה ,שעשוי שורותכיון לקחת דקל 

 ונשמע קול רתיחתו בתוכו ג"לריה ,מקום כרעיו בשעת הצליה. 2 .לבחוץ חיתוכוומקום  או בן שנה קשריו
אבר ממנו  ואם, לצלות בשלימות וזהו גדי מקולס ז אסור''בזה. 3. ט תולה חוצה לו וזהו מקולס''ע ור''לרו

  .שרי נחתך או נשלק במחובר

á.   ואין ראיה מזה , מולייתא וזהו מילוי שבתוך הבשר שרי והדם כבולעו כך פולטו. 1הבשר חשש דם בתוך
. כיון שהוא חלק הדם מחלחל מבית השחיטה והלב סגי לקרעושנותן את הכרעים בתוך הבהמה כיון ש

ובשאר קמחים אסור רק , בקמח נקי שרי אם המוהל צלול, ולהלכה אם העיסה של סולת שרי אף באסמיק
אומצא נחלקו גבי רב אחא ורבינא . 2 .והאוסר אף פיו לתחתוהמתיר זהו אף אם פיו למעלה , באסמיק
ובגחלים פליגי אי אסור דצמית או דשרי , דזבכיון ד שרי בשפו, חתכו ומלחו שרי לקדירה ק שאםדאסמי

ובלא אסמיק  החומץ של אומצא דאסמיק אסור. 3. ורידיןדזהו נ פליגי בביעי ובמיזרקי "וה, דשאיב וכן הלכה
ים באותו חומץ כיון דליתא לקיוהא ורב אשי לא חלט פעמי ,וגתא אי חיישינן לדם ומייתי דאמימר גמעופל
 .פירא בעיןד

â.  בקליפי ערלה הסיק תנור. 1 והשמועות בדברים שדינם שריפה, ה גחלים"באש ולרבי ה שריפת קרבן פסח 
צלי אש זהו משום דילפינן מערלה או שהתורה  שאינו והא דבפסח איצטריך קרא למימר, הפת מותרת וגרפו

צרעת . 2 .ליכאכ בערלה הקפידא היא על עצי האיסור והא "הקפידה בפסח שהחום יבא מחמת האש משא
ותרצינן , מ שאינה בכלל אש ודלא כרבי"יא דמכוה לגחלת שזהו אם בא מחמת האש ואיצטריך ריבומכוה 

 אש ולא כ נאמר"גבי עבודת יו. 5. חריני כגון חמי האורלאאתי לגחלת ממתכת או כרוך ותני וקרא אתי 
ואין לומר , כולל לוחשות ואוממות וקשיא לרבי גחלימ ד"ש, עוממות גחלי ולא שלהבת אלא לוחשות

מחצה  ולמסקנא אתי למימר שלא יביא, גחלת, חרס משום שזה בזיון ג"א שיביא שלהבת לבדה ע"דההו
גבי שריפת בת כהן  .3. בלקיחתו שתהיה גחלת כברגחלת אלא צריך  גחלת מחצה שלהבת שתהיה בפנים

פוקי אם ובעינן אבר שהתחמם באש לא, י פתילה של אבר משום דתשרף ריבה"נאמר באש תשרף ונעשה ע
ולא  ,ש מבני אהרן שתהא שריפת נשמה וגוף קיים"גזזמורות דילפינן ואין לשרפה בחבילי  .ם מהאדמהיצא ח



  

  .דלבסוף נאמר שוב אש משום, בעינן אש דווקאפרים הנשרפים ב. 4. יתה יפהבחמי האור דאינה מ
åò óã  

  . ריחא מילתא. *עילאה ותתאה*

à.  או מתובל  טפימותר וצריך להדיח ובצלי יקלוף אבל במלוח צונן לצונן  ,אסור חם לתוך חם, עילאה ותתאה
. ובעי קליפה אבר לרב עילאה גבר ולשמואל תתאה בחם לצונן או צונן לחםו, או שיש סדקים אסור

 רבל, דהוי צלי מחמת דבר אחר במשנתינו נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו. 1והשמועות 
, נטף מרוטבו על הסולת יקמוץ את מקומו. 2 .תולשמואל בחרס רותח, איירי שהחרס צוננת ועילאה גבר

ולשמואל סגי , וצלי יקלוף חי ידיחנוה חבורת כהנים יאכלו ובישראל סכו בשמן תרומ. 3. ולשמואל ברותחת
 . בקליפה כיון שהיא משהו בעלמא

á.  וללוי ריחא לאו מילתא , מה שנצלה יחד עם בשר ח שהוא מחלבכן אוסר לאכול בכותלרב ריחא מילתא ל
לרב , תערובתחים יחדיו מפני האין צולין שני פס. 1והשמועות . האפילו בשר כחושה עם נבילה שמינ
, ללוי אתי שפיר שהרי גוזר שמא יתערבו, גדי וטלה' בסיפא אפי. 2. תערובת טעמים וללוי תערובת גופין

הרודה פת חמה . 3. ולרב איירי בכעין שתי קדירות דליכא תערובת טעמים ואז גזרינן משום תערובת גופין
 ללוי, חטים שרי ושעורים אסורי יוסי מ מתיר רבי יהודה אוסר ולרב"ונתנה על פי חבית יין של תרומה ר

ופליגי , בצונן וחתום שרי ,ע ריחא מילתא ובפת חמה וחבית פתוחה אסור''לכו ולרב, אם ריחא מילתאפליגי 
  .חמה וחבית חתומה או בפת צוננת וחבית פתוחהבפת 

æò óã  
  .קרבים בטומאה ולא נאכלים ורבי יהושע*

à.   כלילובתמיד נאמר במועדו והוי תדיר . 1הדברים שבאים בטומאה ולא נאכלין בטומאה ומנין והצריכותא .
עומר ושתי . 3. ואף שאין בהם צד חמור, ל דנקרא מועד"קמ שנאמר במועדיכםכל קרבנות הצבור ילפינן . 2

בטומאה שנאמר פסח בא . 4. והם באים להתיר' שנאמר וידבר משה את מועדי ה ,הלחם והקרב עמהם
ו לא דוחה שבת כיון שיש "חגיגת ט. 5. וכן נאכל בטומאה כיון שביאתו היא לאכילה ויש בו כרת, במועדו

  .לה תשלומין ולכן לא דחיא טומאה
á.   וקסבר  ,משנתינו שקרבן צבור בא בטומאה אתי כרבי יהושע דקסבר אין זורקין דם בלא בשרדאמרינן

הציץ . 1ומתרצינן . שיריים לאכילה קשיא דליכאכ "ת ואוה על אכילשטומאה דחויה בציבור והציץ לא מרצ
ודחי דאמרינן , רבי יהושע לא בעי במנחות תרתי. 2. ודחי דבעומר ליכא עולין, מזבחלמרצה על העולין 

קסבר הציץ מרצה על העולין והאכילות . 3. באבדו שייריה כמדת רבי יהושע פסולה וכן נראין דבריו במנחות
ן ודחי דקתני בנטמא פסול וכן לדידיה אין הציץ מרצה על העולי, והא דלא מרצה זהו באבוד ושרוף

ודחי דפסולה משמע , למסקנא רבי יהושע בעי תרתי רק לכתחילה דקאמר שאם זרק הורצה. 4. והאכילות
למסקנא ביחיד פסולות לכתחילה ובצבור באין לכתחילה . 5. דיעבד ובמשנתינו באין משמע לכתחילה

  . דטומאתן הותרה
çò óã  

  .זריקה בנטמא הבשר. *רבי יוסי באכילות ומזכה שטרא*

à.   ודחי , להוציאו ממעילהא האם נקבע בפיגול "א להו"ופליג עם רהציץ מרצה על אכילות לרבי יוסי אין
למסקנא לכן  בשתי הלחם אבל ליכא עולין הפנים בזיכין ובלחם קומץ ובעומר בזבחים איכא דם דבשלמא

ע במנחות ומפרשינן א בזבחים ואת דברי רבי יהוש"ומייתי דרבי יוסי ראה את דברי ר .יוסי' דלא כר' מתני
ודחי דהרי עיקר הפסוקים , במנחותבין בזבחים ובין מסתברא דפליגי קאמר . 1מזכה שטרא לבי תרי  כיצד

מרצה על  דלרבי יוסי בנטמא אין הציץודחי , י באבוד''א בנטמא ור''דברי רראה את . 2. בזבחיםנאמרו 
ודחי דרבי יהושע מודה , רבי יהושע ביחידא בצבור דטומאה הותרה ודברי "ראה את דברי ר. 3. אכילות



  

רבי יהושע מודה דודחי , י לכתחילה''א בדיעבד ור''ר דברי. 4. בצבור וכן לרבי יוסי טומאה דחויה בצבור
  .א בדיעבד באבוד ושרוף"למסקנא רבי יוסי קאמר שרואה את דברי ר. 5. בדיעבד

á.   ֵודעת רב , אמרינן במשנתינו שלא זורקאבל אם נטמא הבשר  הדםלב זורק את בקרבן פסח אם נטמא הח
כרבי נתן . 1ומפרשינן כמאן אתי . אמר פסול ומשום דאכילת פסחים לא מעכבתקשאם זרק הורצה מדלא 

לרבי . 2. שיהא ראוי לאכילהי שנמשכים ולעולם צריך "ודחי דלמא חזי ע, דכל ישראל יוצאים בפסח אחד
זרק הדם ולא משום ין לו כזית וכדקתני טעמא משום שנאמהניא גם למי ש הקינו חבורה שניה הזרנתן בנמ

דקאמר בנזיר ועושה פסח שנטמא הבשר לא יזרוק ואם זרק הורצה אבל  כרבי יהושע. 3. שראויים להמשך
' הזבחים זורק בין שנשאר כזית מהבשר ובין כזית מהחלב שנאמר להקטיר החלב לריח ניחוח לה בכל

 . ית חלב מצטרפין אבל המנחת נסכים לא מצטרפתזובעולה אפילו כחצי זית בשר וכחצי 

èò óã  
  . מחצה על מחצה. *כזית בפסח*

à.  שחט פסח . 1מאן תנא ומפרשינן . א כזית אי חייבים בפסח שני"נ ורבנן פליגי בנמנו עוד חבורה ואין לכ"ר
אוכלין כרבנן ואין מחשבת  אף או, נתן' כר אתי, וזרק את הדם במחשבת שלא לאוכליו כשר ולאוכלי
 אתי כרבנן ואמרינן דאף, משעת שחיטה ועד לשעת הזריקהבעינן שיהא חלים מי שהיה חולה . 2. בזריקה

' כר אתי, הבעלים יזרוק את הדם בטהרה ולא תיאכלשחט בטהרה ונטמאו . 3. נ בעי גברא דחזי לאכילה''ר
 .שמא יטמאו לאחר זריקה בצבור שעשו בטומאה וגזרהאיירי נתן ואף כרבנן ו

á.   על מחצה ומחצה, פליגי או כלי שרת במת ובנטמא הסכין בשרץפסח בא בטומאה כשנטמאו ישראל כהנים 
ב "ולל, בראשון וטמאין בשני וטהורין עושים אינו כרוב ק"רב כהנא ללל, א עושה לעצמו''וכ לרב כרוב

ב רק ''לל ואמרינן, לפסח שני דרק מיעוט נדחין כרב משנתינו אתיא. 1והשמועות  .הטמאין לא עושים כלל
 ומוקמינן שהנשים, ק"עושין בשני ואתיא כלטמאין . 2. מיעוט אגב רישא ק תני"ולל, מחצה כלל לא עושין

, ב"ואתיא כל טמאין לא עבדי כלל. 3. מיעוטא נשים בראשון רשות והטמאין הווד ''משלימות לטמאין וכמ
נשים רשות והטמאין מיעוט ובשני  והטמאים הוושון חובה ברא ונשים עודפות על הטהורים ומוקמינן שהנשים

במחצה . 4. רובא הוו פלגא ובשני הוו במשלימות לטהורין ובראשון הטמאין כ שהנשים"ולר ,הוו מחצה
  .כ תנאי היא"ולר, ומחצה הטהורין עושין לעצמן והטמאים לעצמן אתיא כרב

ô óã  
  .שריפה בנותר וטמא ובפסול בעלים. *םטומאת התהו. . *צבור זבים וטמאים. *תקנת מחצה*

à.   ש דינם כמחצה על מחצה ועושין אלו לעצמן ואלו לעצמן דשבט אחד איקרי קהל"לרהיה שבט אחד טמא ,
אחד מהם בשרץ לרב מטמאין . 1מחצה על מחצה  ודין. אה דאין קרבן צבור חלוקי כולם עושין בטומ"ולר

א בן מתיא דקסבר אין היחיד מכריע את הציבור "א כגון שעודפים אחד וכר"להו ,ייהוולא עושים לחוד
דאין קרבן א עושה לעצמו וגם סובר כרבי יהודה "ד שבמחצה על מחצה כ"אי איכא מולמסקנא  ,לטומאה

בשרץ דקסבר לטמאו א ''או, משלחין אחד לדרך רחוקה לעולא. 2. אז יש לטמא אחד בשרץ ציבור חלוק
  .הוי תשלומין דראשוןובמת דמדחהו מחגיגתו  א לטמאו"וא, מא שרץזורקין על ט

á.   לא עושים בראשון דהוי מיעוטא ולא בשני , טמאי מתים רובן זבים ומיעוטן. 1טמאים  ואזבים שהיו ציבור
בין תשלומין לפסח הבא יש לז רובן טמאי מתים ומיעוטן זבין נחלקו אם. 2. כיון שהצבור לא עשה בראשון

. 3. לפסח שני טומאה מדחה נמי נחלקו האםולמסקנא , דחויה או הותרהא אי טומאה "ופליגי להו, בטומאה
טמאין ו ,מיעוט הוו ראשוןטמאי מתים לא עבדי כלל משום דב, ושליש טהורין מאי מתיםשליש זבין שליש ט

  .בין והוו רובא דלא נדחין לפסח שנינצטרפו עם הזבשני 

  שאלות לחזרה ושינון
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