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    ֵאּלּו ְּדָבִרים"ֵאּלּו ְּדָבִרים"ֵאּלּו ְּדָבִרים"ֵאּלּו ְּדָבִרים"" " " "     ––––מסכת פסחים פרק ו' מסכת פסחים פרק ו' מסכת פסחים פרק ו' מסכת פסחים פרק ו' 

    סו, אסו, אסו, אסו, א    ––––סה, ב סה, ב סה, ב סה, ב  .1
ָנה    ִמׁשְ

ָבִרים ּבַ  ת:ּפֶ ֵאּלּו ּדְ ּבָ ַ ִחיָטתֹו,     ַסח ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   ׁשְ
מֹו,    ּוְזִריַקת ּדָ

  ּוִמיחּוי ְקָרָביו, 
  ְוַהְקָטַרת ֲחָלָביו. 

  

יתוֹ   :ֲאָבל    ,ְצִלּיָ
ת. -ַוֲהָדַחת ְקָרָביו  ּבָ ַ   ֵאיָנן ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

   

ָבתֹו,    ַהְרּכָ
חּום, וַ    ֲהָבָאתֹו ִמחּוץ ַלתְּ

ְלּתֹו  ת.    -ַוֲחִתיַכת ַיּבַ ּבָ ַ   ֵאין ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר: ּדֹוִחין.  ַרּבִ

  
י ֱא ָאַמר    : ִליֶעֶזרַרּבִ

ין הּוא: ּום ְמָלאָכה   ַוֲהלֹא ּדִ ִהיא ִמׁשּ ִחיָטה ׁשֶ ת,  -ָמה ִאם ׁשְ ּבָ ַ   ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
ֵהן ֵאּלּו  בּותׁשֶ ּום ׁשְ ת?!  - ִמׁשּ ּבָ ַ   לֹא ִיְדחּו ֶאת ַהׁשּ

  

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
  יֹום טֹוב יֹוִכיַח, 

ירּו ּבֹו  ִהתִּ ּום ְמָלאָכה, -ׁשֶ    ִמׁשּ
בּות.  - ְוָאסּור ּבֹו  ּום ׁשְ   ִמׁשּ

  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ה ַע?!  ,ַמה ּזֶ   ְיהֹוׁשֻ

  ָמה ְרָאָיה 'ְרׁשּות' ְל'ִמְצָוה'? 
  

יב  י ֲעִקיָבאֵהׁשִ   , ְוָאַמר: ַרּבִ
ָאה ּתֹוִכיַח,    ַהּזָ

ִהיא  ּום ִמְצָוה,  -ׁשֶ   ִמׁשּ
בּות  ּום ׁשְ ת ְוֵאיָנּה ּדֹוָחה -ְוִהיא ִמׁשּ ּבָ ַ    ,ֶאת ַהׁשּ

ְתַמּה ַעל ֵאּלּו,  ה ַאל תִּ   ַאף ַאתָּ
ֵהן י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ּום ִמְצָוה,     :ׁשֶ   ִמׁשּ

בּות  ּום ׁשְ ת.  -ְוֵהן ִמׁשּ ּבָ ַ   לֹא ִיְדחּו ֶאת ַהׁשּ
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ן    ,ְוָעֶליָה ֲאִני ּדָ

ּום ְמָלאָכה  ִהיא ִמׁשּ ִחיָטה ׁשֶ ת, ּדוֹ  -ּוָמה ִאם ׁשְ ּבָ ַ   ָחה ֶאת ַהׁשּ
בּות  ּום ׁשְ ִהיא ִמׁשּ ָאה ׁשֶ ת?!  - ַהּזָ ּבָ ַ ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

  

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו         סו,א    : ַרּבִ
  אֹו ִחּלּוף, 

בּות  ּום ׁשְ ִהיא ִמׁשּ ָאה ׁשֶ ת,  -ָמה ִאם ַהּזָ ּבָ ַ   ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
ּום ְמָל  ִהיא ִמׁשּ ִחיָטה ׁשֶ ּלֹ - אָכה ׁשְ ין ׁשֶ תֵאינֹו ּדִ ּבָ ַ ְדֶחה ֶאת ַהׁשּ   ! ?א תִּ

  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ּתֹוָרה: תּוב ּבַ ּכָ ֶ מֹוֲעדֹו"    ֲעִקיָבא! ָעַקְרתָּ ַמה ׁשּ ין ּבְ   -  (במדבר ט, ב) 360360360360"ּבְ    ,חֹולּבֵ

ין ּבְ  ת. ׁשַ ּבֵ   ּבָ
  

  ָאַמר לֹו: 
מֹוֵעד  י! ָהֵבא ִלי מֹוֵעד ָלֵאּלּו, ּכְ ִחיָטה. ַרּבִ ְ   ַלׁשּ

  
ָלל ָאַמר  י ֲעִקיָבאּכְ   : ַרּבִ

                                                             

מֹוֲעדוֹ  360 ַסח ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּפָ   ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ

    רש"י

דוחין את  מתי' אלו דברים
. לקמיה בגמרא מפרש השבת

   מא לן:
. אי אפשר שחיטתו וזריקת דמו

אלא ביום דכתיב (ויקרא ז) 
ביום צוותו להקריב את 
 קרביהם ביום ולא בלילה:

. מפרש בגמ' מיחוי קרביו
   וטעמא שלא יסריחו:

. צלייתו והדחת קרביו אין דוחין
   דאפשר משתחשך:

. על כתף האדם להביאו הרכבתו
רה דרך רשות הרבים אע''פ לעז

שאיו אלא איסור שבות דרבן 
דקי''ל חי ושא את עצמו אין 
דוחה דה''ל למיעבד מאתמול 
 וכן הבאתו מחוץ לתחום:

. ורוא''ה וחתיכת יבלתו
} בלע''ז וירוא''ה: יבלת{

וחותכה בצפריו או בשייו 
איה אלא שבות דמלאכה 

   כלאחר יד היא:
 . אסורה בחוליןשחיטה שהיא

בשבת משום איסור מלאכה 
גמורה שהרי באבות מלאכות 
היא מויה ואעפ''כ דוחה את 

   השבת בפסח:
   . בתמיה:לא ידחו

. שחיטה י''ט יוכיח שהתירו בו
ובשול שהוא אב מלאכה 
ומותרין להדיוט ואסרו בו 
להביא דבר מחוץ לתחום 
ולאכלו הואיל והוה אפשר לן 
מאתמול ואע''ג דתחומין 

   דרבן:
. אכילת יה רשות למצוהמה רא

הדיוט רשות היא וצורך גבוה 
מצוה היא ואם העמידו חכמים 
איסור שבות שלהן במקום 
רשות יעמידוהו אף במקום 

   מצוה בתמיה:
. הזאה תוכיח שהיא מצוה

בטמא מת שחל שביעי שלו 
להיות בשבת ערב פסח שאם לא 
יזה לא יעשה פסחו ואפ''ה איו 
דוחה דהכי שמעין ליה לרבי 
עקיבא דלא דחיא והזאה שבות 
הוא דמאי מלאכה היא אלא 

   מתחזי כמתקן גברא:
. וגם על ההזאה ועליה אי דן

אי חולק ואומר שתדחה ולא 
תעכבהו מפסח ומקל וחומר זה 

   עצמו:
. אמר לו רבי עקיבא או חילוף

או אי אחליף הדין דפשיטא לי 
דהזאה מעכבא וילפין בקל 
 וחומר מיה לשחיטה שתעכב:

. ויעשו בי ישראל את במועדו
   הפסח במועדו:

. שיהא זמן הבא לי מועד לאלו
קבוע להן כמה שקבוע לשחיטה 
הילכך כיון דלא קביע להו 
זימא ומצי למיעבד להו 
מאתמול לא דחו והזאה מי 
לאו מגופיה דפסח היא ולא 

  כתיב בה מועד:
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ת  ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ת,  -ּכָ ּבָ ַ   ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
ִחיָטה ת  ,ׁשְ ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ת -ׁשֶ ּבָ ַ   . . . . ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

        

ָמָרא      ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָמה ִמ "ֲהָל  ֵתיָראָכה זֹו ִנְתַעּלְ ֵני ּבְ   . ּבְ

ר ִלְהיֹות ּבְ  ָעה ָעׂשָ ַעם ַאַחת ָחל ַאְרּבָ ת, ּפַ ּבָ ַ   ׁשּ
ת ִאם ָלאו.  ּבָ ַ ַסח ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ְכחּו ְולֹא ָיְדעּו ִאם ּפֶ   ׁשָ

ת ִאם ָלאו?  ּבָ ַ ַסח ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ּיֹוֵדַע ִאם ּפֶ לּום ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ   ָאְמרּו: ּכְ
ֶבל וְ ָא  ָעָלה ִמּבָ ְבִליְמרּו ָלֶהם: ָאָדם ֶאָחד ֵיׁש ׁשֶ ל ַהּבַ מֹו,  ִהּלֵ   ׁשְ

ֵני ְגדֹוֵלי ַהּדֹור  ׁש ׁשְ יּמֵ ִ ׁשּ ַמְעָיהׁשֶ   , ַאְבַטְליֹוןוְ  ׁשְ
ת ִאם ָלאו.  ּבָ ַ ַסח ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ   ְויֹוֵדַע ִאם ּפֶ
ה יֹוֵדַע  לּום ַאתָּ ְלחּו ְוָקְראּו לֹו, ָאְמרּו לֹו: ּכְ ת ִאם ָלאו? ׁשָ ּבָ ַ ַסח ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ    ִאם ַהּפֶ

ת?!  ּבָ ַ ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ָנה ׁשֶ ָ ׁשּ ַסח ֶאָחד ֵיׁש ָלנּו ּבַ   ָאַמר ָלֶהם: ְוִכי ּפֶ
ת ּבָ ַ ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ָנה ׁשֶ ָ ׁשּ ָסִחים ֵיׁש ָלנּו ּבַ אַתִים ּפְ ה יֹוֵתר ִמּמָ    !ַוֲהלֹא ַהְרּבֵ

ִין ְלָך?    ָאְמרּו לֹו: ִמּנַ
ַסח,  (במדבר ט, ב) "מֹוֲעדֹו"ָאַמר ָלֶהם: ֶנֱאַמר:  ּפֶ   ּבַ

ִמיד.ּבַ  (במדבר כח, ב) 361"מֹוֲעדֹו" ְוֶנֱאַמר:   תָּ
ִמיד "ּמֹוֲעדֹו"ַמה  תָּ ת,  -  ָהָאמּור ּבַ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
ַסח "מֹוֲעדֹו"ַאף  ּפֶ ת.  -  ָהָאמּור ּבַ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

  ְועֹוד, ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: 
ֵרת ּוַמה תָּ  ֵאין ָענּוׁש ּכָ ת,  - ִמיד ׁשֶ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

ֵרת  ָענּוׁש ּכָ ַסח ׁשֶ ת?!  -ּפֶ ּבָ ַ ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
  

יא ֲעֵליֶה  ֹראׁש, ּוִמיּנּוהּו ָנׂשִ יבּוהּו ּבָ ד הֹוׁשִ   , םִמּיָ
ַסח.  ִהְלכֹות ַהּפֶ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ּבְ   ְוָהָיה ּדֹוֵרׁש ּכָ

ְדָבִריםִהְתִח     ,יל ְמַקְנְטָרן ּבִ
יא ֲעֵליֶכם?  ֶבל ְוֶאְהֶיה ָנׂשִ ֶאֱעֶלה ִמּבָ ַרם ָלֶכם ׁשֶ   ָאַמר ָלֶהן: ִמי ּגָ

ּלֹ ֶכם ׁשֶ ָהְיָתה ּבָ ֵני ּגְ ַעְצלּות ׁשֶ ם ׁשְ תֶּ ׁשְ ּמַ ַמְעָיהדֹוֵלי ַהּדֹור, א ׁשִ   . ַאְבַטְליֹוןוְ  ׁשְ
  

ַכח ְולֹא ֵהִביא ַס  י, ׁשָ ת ָאְמרּו לֹו: ַרּבִ ּבָ ין ֵמֶעֶרב ׁשַ   ַמהּו?  -ּכִ
י,  ַכְחתִּ י ְוׁשָ ַמְעתִּ   ָאַמר ָלֶהן: ֲהָלָכה זֹו ׁשָ

ח ָלֶה  א ַהּנַ ֵני ְנִביִאים ֵהן.  ןֶאּלָ ָרֵאל, ִאם ֵאין ְנִביִאים ֵהן ּבְ   ְלִיׂשְ
ְסחֹו ָטֶלה ,ְלָמָחר ּפִ ַצְמרֹו, ּת  - ִמי ׁשֶ   ֹוֲחבֹו ּבְ

ִדי ְסחֹו ּגְ ּפִ ין ַקְרָניו. ּתֹוֲחבֹו  - ִמי ׁשֶ   ּבֵ
ר ֲהָלָכה,  ה ְוִנְזּכַ   ָרָאה ַמֲעׂשֶ

י  ַלִני ִמּפִ ְך ְמקּוּבְ ַמְעָיהְוָאַמר: ּכָ   . "ַאְבַטְליֹוןוְ  ׁשְ

  
  

                                                             

ִני לַ  361 ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ מֹוֲעדוֹ ַצו ֶאת ּבְ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ י ֵריַח ִניחִֹחי תִּ ַ  ְחִמי ְלִאׁשּ

    רש"י

  גמ' 
   . שפסח דוחה שבת:הלכה זו

שיאים היו. אמר . בי בתירה
להן. הלל: וכי פסח אחד יש לו 
שדוחה את השבת והלא יותר 
ממאתים פסחים יש לו שדוחין 
את השבת. כלומר יותר 
ממאתים קרבו' יש שדוחין 
שבת בשה חמשים שבתות 
השה בכל שבת ושבת ארבעה 
כבשים שים לתמידים ושים 
למוספין הרי מאתים לבד שבת 
שבתוך פסח ובתוך החג 

קריבין בהן מוספי היום ש
שבעת טלאים בפסח וארבעה 

   עשר לחג:
. מה מועדו האמר בתמיד

ולקמיה פריך: תמיד גופיה מא 
   להו:

. כדרך והיה יושב ודורש
   שהשיא עושה:

. לשון קיטה ועצבון מקטרן
קוטרריי''ר: קוטדי''ר {

   } בלע''ז:להעליב
. הבאת סכין איה דוחה מהו

מאתמול דהא אפשר למיעבד 
   ומה יעשה:

. לקמן מפרש שמעתי ושכחתי
   טעמא:

. ותראו מה בי ביאים הן
   יעשו:
 . בארבעה עשר בשבת:למחר

. שפסחו טלה תחב לו בצמרו
   את הסכין:

. שאין לו צמר ומי שפסחו גדי
אלא שיער שאין יכול לתוחבו 
בצמרו תחב לו בין קריו ואין 
זה משאוי לעבור עליו משום 

דלאו אורחיה שביתת בהמתו 
בכי האי מלאכה ובעין זה 

   הביאו סכייהן:
 . הלל זה המעשה שעשו:ראה

   . כך שמעתי:וזכר הלכה
. שכך הלכה כמו כך מקובלי

   שעשו אלו:
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        סו, אסו, אסו, אסו, א .2
  ָאַמר ָמר: 
ַסח,  (במדבר ט, ב) 362"מֹוֲעדֹו""ֶנֱאַמר:  ּפֶ   ּבַ
ִמיד.ּבַ  (במדבר כח, ב) 363"מֹוֲעדֹו" ְוֶנֱאַמר:   תָּ

ִמידָהָאמוּ  "ּמֹוֲעדֹו"ַמה  תָּ ת,  -  ר ּבַ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
ַסח "מֹוֲעדֹו"ַאף  ּפֶ ת".  -  ָהָאמּור ּבַ ּבָ   ּדֹוֶחה ׁשַ

  

ת?  - ּגּוֵפיּה  "ָתִמיד"וְ  ּבָ ָדֵחי ׁשַ   ְמָנַלן ּדְ
יּה  :ִאיֵליָמא ְכִתיב ּבֵ ּום ּדִ מֹוֲעדֹו" :ִמׁשּ יּה  - "ּבְ ִתיב ּבֵ ַסח ַנִמי ָהא ּכְ   ! "מֹוֲעדֹו" :ּפֶ

א  ַמע ֵליּה.  - ֹוֲעדֹו""מֶאלָּ   לֹא ַמׁשְ
ַמע ֵליּה!  "מֹוֲעדֹו" ,ָהָכא ַנִמי   לֹא ַמׁשְ

  
א ָאַמר ְקָרא:  ִמיד"ֶאלָּ ּתֹו ַעל עַֹלת ַהתָּ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ   , (במדבר כח, י) 364"עַֹלת ׁשַ

ת.  ּבָ ׁשַ ָתִמיד ְקֵרָבה ּבְ ָלל עֹוָלה ּדְ   ִמּכְ
  
  

                                                             

ָרֵאל ֶאת- ְוַיֲעׂשּו ְבֵני 362 מֹוֲעדוֹ  ִיׂשְ ַסח ּבְ   ַהּפָ
מ 363 ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ י ֵריַח ִניחִֹחי תִּ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ   ֹוֲעדוֹ ַצו ֶאת ּבְ
ּה  364 ִמיד ְוִנְסּכָ ּתֹו ַעל עַֹלת ַהתָּ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ   עַֹלת ׁשַ

    רש"י

. פסח מי כתיב ביה במועדו
ולא שמעת לי' מייה ומתמיד 
ילפת ליה אלא על כרחיך 
מדבעית למילף מתמיד לא 

שבת דאמרי משתמע להו דחיית 
במועדו דקאמר בזמן התירא 
קאמר הכא בתמיד מי לא 

   משמע להו ומא ליה:
. במוספין עולת אלא אמר קרא

שבת בשבתו על עולת התמיד 
לבד מעולת התמיד אלמא תמיד 

   מי דחי:
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        סו, אסו, אסו, אסו, א .3
  ָאַמר ָמר: 

ֵרת :ַקל ָוחֹוֶמר ,"ְועֹוד ֵאין ָענּוׁש ּכָ ִמיד ׁשֶ ת,  - ּוַמה תָּ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
ֵרת  ָענּוׁש ּכָ ַסח ׁשֶ ת?!" -ּפֶ ּבָ ַ ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

  

א ְלִמיְפַרְך:    ִאיּכָ
ִמיד ּתָ ן ,ַמה לַּ ּכֵ ִדיר,     ׁשֶ   ּתָ

  ְוָכִליל!
  

א, ּוְפָרכּוהַּ  ֵריׁשָ    ,ַקל ָוחֹוֶמר ָאַמר ְלהּו ּבְ
ָוה. וַ  ֵזיָרה ׁשָ   ֲהַדר ָאַמר ְלהּו ּגְ

  
ָוה, ַקל ָוחֹוֶמר ֵזיָרה ׁשָ ָגַמר ּגְ ה ִלי - ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ    ?ָלּמָ

  
א ְלִדיְדהּו ָקָאַמר ְלהּו:    ֶאלָּ

ָוה ֵמַעְצמוֹ  ֵזיָרה ׁשָ ן ּגְ ֵאין ָאָדם ּדָ ְמִריתּו, ּדְ ָוה לֹא ּגָ ֵזיָרה ׁשָ ָלָמא ּגְ ׁשְ    ,ּבִ
א ַקל ָוחֹוֶמר ן ֵמַעְצמוֹ  ,ֶאלָּ ָאָדם ּדָ ֵעי ְלכּו ְלֵמיַדן!  - ּדְ   ִאיּבָ

  
  ָאְמרּו ֵליּה: 

ִריָכא הּוא.    ַקל ָוחֹוֶמר ּפְ
  
        

    רש"י

אמר מר ועוד קל וחומר כו' 
. מהא פירכא שכן כליל ופרכוה

   שכן תדיר:
ותיו . מרבוכי מאחר דגמיר

שגזירה שוה זו לכך באה 
דקיימא לן אין אדם דן גזירה 
שוה מעצמו אלא אם כן 
תקבלה ובאה מסיי דדילמא 
קרא למילתא אחריתי אתא 
וכיון דהוא כך קיבל הרי הוא 
כמו שכתב בגופו בפירוש ולמה 
ליה קל וחומר שהוא דבר סברא 

   מדעתו ומלבו:
הכי קאמר הי דגזירה שוה לא 

תיכם גזירה שוה . מרבוגמריתו
צריכא רב דאין אדם דן גזירה 
שוה מעצמו אלא אם כן למדה 

   מרבו אלא קל וחומר כו':
. דאית ביה אמרו לו קל וחומר

לא דייין דפריכא הוא כדאמרן 
  שכן תדיר:
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        בבבב- - - - סו, אסו, אסו, אסו, א .4
ְסחֹו ָאַמר ָמר:  ּפִ ַצְמרֹו,  -ָטֶלה   "ְלָמָחר ִמי ׁשֶ   ּתֹוֵחב לֹו ּבְ

ִדי                    ין ַקְרָניו" -ּגְ   . ּתֹוֵחב לֹו ּבֵ

  
ים!ְוָהא ָקא ָעֵביד ֲעב  סו,ב  ָקָדׁשִ   ֹוָדה ּבְ

  
ל.  ִהלֵּ   ּכְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ל"ָאְמרּו ָעָליו ַעל    : ִהּלֵ

עֹוָלתוֹ  יוָמ ּיָ ִמ     ,לֹא ָמַעל ָאָדם ּבְ
ּה, ְוסֹוֵמְך ָידֹו ָעֶליָה ְוׁשֹוֲחָטּה" יׁשָ ין ַלֲעָזָרה, ּוַמְקּדִ א ְמִביָאּה חּוּלִ   . ֶאּלָ

  
ַסח ּבְ  תׁשַ ּפֶ יׁש לֵ  - ּבָ   יּה?ֵהיִכי ָמֵצי ַמְקּדִ
  ְוָהְתַנן: 

ין,  יׁשִ   "ֵאין ַמְקּדִ
  ְוֵאין ַמֲעִריִכין, 
  ְוֵאין ַמֲחִריִמין, 

רֹות  רּוָמה ּוַמְעׂשְ יִהין תְּ    -ְוֵאין ַמְגּבִ
יֹום טֹוב ָאְמרּו,  ל ֵאּלּו ּבְ   ּכָ

ת"ׁשַ ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ    ! (ביצה לו:) ּבָ

  
י ֵאין ָקבּוַע ָלֶהן ְזַמן -  ָהֵני ִמילֵּ חֹובֹות ׁשֶ    ,ּבְ

בּוַע ָלֶהן ְזַמן  ּקָ חֹובֹות ׁשֶ ין.  –ֲאָבל ּבְ יׁשִ   ַמְקּדִ
  

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ   : ַרּבִ
ְסחֹו ּבְ  יׁש ָאָדם ֶאת ּפִ ת, ׁשַ ַמְקּדִ   ּבָ

יֹום טֹוב.   ַוֲחִגיָגתֹו ּבְ
  
  

ר!    ַוֲהלֹא ְמַחּמֵ
  

ְלַאַחר ָיד. ר ּכִ   ְמַחּמֵ
  

ְלַאַחר ָיד ַנִמי,  ר ּכִ   ְמַחּמֵ
ִאיּסוּ  אֹוַרְייָתאְנִהי ּדְ ַנן -  ָרא ּדְ ַרּבָ א, ִאיּסּוָרא ִמּדְ א!  - ֵליּכָ   ִמיָהא ִאיּכָ

  
יּה:  ֵעי ִמיּנֵ ָקא ּבָ   ַהְיינּו ּדְ

ר ִמן ַהּתֹוָרה,  ׁש לֹו ֶהיּתֵ ּיֵ ָבר ׁשֶ   ּדָ
בּות עֹוֵמד ְלָפָניו    ,ּוְדַבר ׁשְ

ְלַאַחר ָיד ְמקֹום ִמְצָוה  ,ְלָעְקרֹו, כִּ   ַמאי?  - ּבִ
  

  ָאַמר ָלֶהן: 
י ַכְחּתִ י ְוׁשָ ַמְעּתִ    ,ֲהָלָכה זֹו ׁשָ

א  ָרֵאל יחוּ נִּ ַה ֶאלָּ ֵני ְנִביִאים ֵהן. -ִאם ֵאין ְנִביִאים ֵהן  ,ָלֶהן ְלִיׂשְ   ּבְ
  
  

    רש"י

. והא עביד מלאכה בקדשים
ועובר משום לא תעבוד בבכור 

   (דברים טו):
. דלא מקדשי דעבדי כהלל

 בן עד דמייתי להו לעזרה:לקר
. שלא היה שהות בין לא מעל

הקדישה לשחיטה שיבאו בה 
   לידי מעילה:

. במסכת דתן לא מקדישין וכו'
ביצה והיאך הקדישו פסחיהן 

   אלו בשבת:
 . דאין מקדישין:הי מילי

. לבו ביום חובות הקבוע להן זמן
שפיר דמי דהואיל ושחטין 
 היום יכול להקדישן היום:

. ליכא למימר ביום טוב פסחו
דאין פסח קרב ביום טוב וחגיגה 
ליכא למימר בשבת: מחמר לא 
קרי אלא בבהמה הושאת משוי 
והוא מהיגה קרי לי' מחמר 
 ומוזהר עליו בפ' מי שהחשיך:

. שאין דרך טלה כלאחר יד
   לשאת משוי:

. כגון שיש לו היתר מן התורה
זה שאיו מחמר גמור אלא 

אלא שבות  כלאחר יד ואין כאן
ואפילו שבות דידיה לא חמיר 
כשאר שבות דכל כלאחר יד לא 

   שכיחא:
. כי האי גווא במקום מצוה
   דמעכב מפסח:
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        סו, ב סו, ב סו, ב סו, ב  .5
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְתַיֵהר,  ל ַהּמִ   ּכָ
ּנּו,  -ִאם ָחָכם הּוא  ֶקת ִמּמֶ לֶּ   ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ
ּנּו.  -ִאם ָנִביא הּוא  ֶקת ִמּמֶ לֶּ   ְנבּוָאתֹו ִמְסּתַ

  
ּנּו"  -"ִאם ָחָכם הּוא  ֶקת ִמּמֶ לֶּ ל.  –ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ   ֵמִהלֵּ

  

ָאַמר ָמר:    ּדְ
ְדָבִרים"   , "ִהְתִחיל ְמַקְנְטָרן ּבִ

י" ְוָקָאַמר ְלהּו: ַכְחתִּ י ְוׁשָ ַמְעתִּ   ."... ֲהָלָכה זֹו ׁשָ
  

ּנּו" ְנבּוָאתֹו ִמְס  -"ִאם ָנִביא הּוא  ֶקת ִמּמֶ לֶּ בֹוָרה.  –ּתַ   ִמּדְ
  

ְכִתיב:  ָרֵאל"ּדִ ִיׂשְ י ֵאם ּבְ ְמתִּ ּקַ בֹוָרה ׁשַ י ּדְ ְמתִּ ּקַ ָרֵאל ָחֵדּלּו, ַעד ׁשַ ִיׂשְ   , (שופטים ה, ז) "ָחְדלּו ְפָרזֹון ּבְ
יר"ּוְכִתיב:  ִרי ׁשִ ּבְ בֹוָרה, עּוִרי עּוִרי ּדַ   . (שופטים ה, יב) 365"עּוִרי עּוִרי ּדְ

  
  

  ָאַמר:  ׁש ָלִקיׁש ֵרי
ּכֹוֵעס,  ל ָאָדם ׁשֶ   ּכָ

ּנּו,  -ִאם ָחָכם הּוא  ֶקת ִמּמֶ לֶּ   ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ
ּנּו.  -ִאם ָנִביא הּוא  ֶקת ִמּמֶ לֶּ   ְנבּוָאתֹו ִמְסּתַ

  
ּנּו"  -"ִאם ָחָכם הּוא  ֶקת ִמּמֶ לֶּ ה. ִמּמֹ –ָחְכָמתֹו ִמְסּתַ   ׁשֶ

  

ְכִתיב:  ְקצֹף מֹּדִ ה ַעל ּפְ "ַוּיִ   , (במדבר לא, יד) 366קּוֵדי ֶהָחִיל"ׁשֶ
ְלָחָמה: "ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֹּוְכִתיב:  ִאים ַלּמִ ָבא ַהּבָ י ַהּצָ   ֵהן ֶאל ַאְנׁשֵ

ה" ה ה' ֶאת מֹׁשֶ ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ יּה. (במדבר לא, כא) זֹאת ֻחּקַ ם ִמיּנֵ ה ִאיַעלֵּ מֹׁשֶ ָלל ּדְ   , ִמּכְ

  
ּנּו" ְנבּוָא  -"ִאם ָנִביא הּוא  ֶקת ִמּמֶ לֶּ ע.  –תֹו ִמְסּתַ   ֵמֱאִליׁשָ

  

ְכִתיב:  ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאִני נֹ ּדִ ֵני ְיהֹוׁשָ יט ֵאֶליָך ְוִאם ֶאְרֶאָּך""לּוֵלי ּפְ א ִאם ַאּבִ   , (מלכים ב' ג, יד) 367ׂשֵ
ִהי ָעָליו יַ ּוְכִתיב:  ן ַותְּ ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ן ְוָהָיה כְּ ה ְקחּו ִלי ְמַנּגֵ   . (מלכים ב' ג, טו) ד ה'""ְוַעתָּ

  
יׁש ָאַמר  ּטִ ר ּפַ י ָמִני ּבַ   : ַרּבִ

ַמִים ָ ה ִמן ַהׁשּ דּולָּ ּכֹוֵעס, ֲאִפיּלּו ּפֹוְסִקין ָעָליו ּגְ   מֹוִריִדין אֹותֹו.  - ּכֹל ׁשֶ
  

  ְמָנַלן? 
  

  ֵמֱאִליָאב. 
  

ֱאַמר:  ּנֶ ָדִוד, ַוּיֹׁשֶ ַחר ַאף ֱאִליָאב ּבְ ה ָיַרְד "ַוּיִ ה ּזֶ תָּ ְמַעט ַהּצֹאֶמר: ָלּמָ , ְוַעל ִמי ָנַטׁשְ ר? תָּ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ   אן ָהֵהּנָ
י ֶאת ְזדְֹנָך ְוֵאת רַֹע ְלָבֶבָך,    ֲאִני ָיַדְעתִּ

" ְלָחָמה ָיָרְדתָּ י ְלַמַען ְראֹות ַהּמִ    ,(שמואל א' יז, כח) 368כִּ

הוּ  ֻכלְּ ִחיְנהּו, ּבְ מּוֵאל ְלִמְמׁשַ ִתיב:  ְוִכי ֲאַזל ׁשְ   , (שמואל א' טז, ח) 369ַחר ה'""לֹא ָבֶזה בָּ ּכְ
ִתיב:  יהּו""ַוּיֹּוֵבֱאִליָאב ּכְ י ְמַאְסתִּ בֹהַּ קֹוָמתֹו כִּ ט ֶאל ַמְרֵאהּו ְוֶאל ּגְ ּבֵ מּוֵאל ֶאל תַּ   , (שמואל א' טז, ז) 370אֶמר ה' ֶאל ׁשְ

ֲהָוה ָלל ּדַ ָנא.  ִמּכְ   ָרֵחים ֵליּה ַעד ָהִאיּדָ

                                                             
בֹוָרה עּוִרי ע 365 ן ֲאִבינַֹעםעּוִרי עּוִרי ּדְ ְבְיָך ּבֶ ֵבה ׁשֶ ָרק ּוׁשֲ יר קּום ּבָ ִרי ׁשִ ּבְ   ּוִרי ּדַ
ְלָחָמה.   טו ַוּיֹאֶמר  ידידידיד 366 ָבא ַהּמִ ִאים ִמּצְ אֹות ַהּבָ ֵרי ַהּמֵ ֵרי ָהֲאָלִפים ְוׂשָ קּוֵדי ֶהָחִיל ׂשָ ה ַעל ּפְ ְקצֹף מֹׁשֶ לַוּיִ יֶתם ּכָ ה  ַהִחּיִ   ְנֵקָבה.-ֲאֵליֶהם מֹׁשֶ
ע ַחי  367 ר ָעַמ  'הַוּיֹאֶמר ֱאִליׁשָ יט ֵאֶליָך ְוִאם ֶאְרֶאּךָ ְצָבאֹות ֲאׁשֶ א ִאם ַאּבִ ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאִני נֹׂשֵ ֵני ְיהֹוׁשָ י לּוֵלי ּפְ י ְלָפָניו ּכִ   ְדתִּ
ה ָיַרְד  368 ה ּזֶ ָדִוד ַוּיֹאֶמר ָלּמָ ַחר ַאף ֱאִליָאב ּבְ ים ַוּיִ רֹו ֶאל ָהֲאָנׁשִ ַדּבְ דֹול ּבְ ַמע ֱאִליָאב ָאִחיו ַהּגָ ׁשְ י ֶאת ְזדְֹנָך תָּ ְוַעל ִמי ָנַט ַוּיִ ר ֲאִני ָיַדְעתִּ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ תָּ ְמַעט ַהּצֹאן ָהֵהּנָ ׁשְ

ְלָחָמה ָיָרְדתָּ  י ְלַמַען ְראֹות ַהּמִ   ְוֵאת רַֹע ְלָבֶבָך ּכִ
ֶזה לֹא ָבַחר  369 ם ּבָ מּוֵאל ַוּיֹאֶמר ּגַ ֲעִבֵרהּו ִלְפֵני ׁשְ י ֶאל ֲאִביָנָדב ַוּיַ ְקָרא ִיׁשַ   'הַוּיִ
י ָהָאָד  'הַוּיֹאֶמר  370 ר ִיְרֶאה ָהָאָדם ּכִ י לֹא ֲאׁשֶ יהּו ּכִ י ְמַאְסתִּ בֹהַּ קֹוָמתֹו ּכִ ט ֶאל ַמְרֵאהּו ְוֶאל ּגְ ּבֵ מּוֵאל ַאל תַּ ָבב 'הם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים וַ ֶאל ׁשְ   ִיְרֶאה ַלּלֵ

    רש"י

. יוהרא עד שקמתי דבורה
שהיתה משפלת המהיגים 

עורי  שלפיה ומתפארת לעצמה:
. ששתתקה מחמת עורי דבורה

   סילוק בואתה:
. להעביר כעסו קחו לי מגן

   על יהורם: שכעס
 . מכלל דאסתלק:ותהי עליו יד

. משמע מעולם אבל לא בחר
מאסתיהו משמע השתא 
מאסתיהו מפי שהוא רגזן 
מאסו מכלל שמתחלה בחר 
ואע''ג דהאי מעשה דמשיחה 
קדים לרגזות מיהו לא מציו 
בו דופי אלא זה בלבד ומפי 

   שגלוי לפיו שהוא רגזן מאסו:
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        סז, אסז, אסז, אסז, א    ––––סו, ב סו, ב סו, ב סו, ב  .6
ִמיד  ַחן ּתָ ּכַ ת, ַאׁשְ ּבָ ָדחּו ׁשַ   ּוֶפַסח ּדְ
ָדחּו טּוְמָאה   ְמָנא ָלן?  - ּדְ

  
ת,  ּבָ ִמיד ְלִעְנַין ׁשַ ַסח ִמּתָ יף ּפֶ ַילֵּ י ֵהיִכי ּדְ   ָאְמֵרי: ּכִ

ַסח ְלִעְנַין טּוְמָאה ִמיד ִמּפֶ יף ּתָ   .ָהִכי ַנִמי ַילֵּ
  

  ְמָנַלן?  - ּוֶפַסח ּגּוֵפיּה 
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש": ּדְ   , יא)-(במדבר ט, י 371"ִאיׁש ִאיׁש כִּ

ִני,  -  "ִאיׁש"   ִנְדֶחה ְלֶפַסח ׁשֵ
טּוְמָאה.  א ָעְבֵדי ּבְ ִני, ֶאלָּ   ְוֵאין 'ִציּבּור' ִניְדִחין ְלֶפַסח ׁשֵ

  
ן ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנןְל  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִני, ִנְד  - "ִאיׁש"ֵאיָמא:    ֶחה ְלֶפַסח ׁשֵ
ָתא,  -ִציּבּור  ּנְ ּקַ   ֵלית ְלהּו ּתַ

ִני!  ֶפַסח ׁשֵ ֶפַסח ִראׁשֹון ְולֹא ּבְ   לֹא ּבְ
  

א ָאַמר  ן ָלִקיׁש ֶאלָּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש"ֵמָהָכא:  ֲחֶנה כָּ חּו ִמן ַהּמַ לְּ   , (במדבר ה, ב) 372"ִויׁשַ

  ְוַאל ֹיאַמר ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין!  ,ְטֵמֵאי ֵמִתיםיֹאַמר 
ִחין, ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין  לְּ ּתַ ן?!  -ַוֲאִני אֹוֵמר: ִאם ְטֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

א  סז,א  ִחין, ,ֶאלָּ לְּ ּתַ ִבין ּוְמצֹוָרִעין ִמׁשְ ּזָ ָעה ׁשֶ ִחי ֵיׁש ְלָך ׁשָ לְּ ּתַ     ן, ְוֵאין ְטֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ
  ְוֵאיֶזה ֶזה? 

טּוְמָאה.  א ּבְ ַסח ַהּבָ   ּפֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  ִאי ָהִכי, 

  !ְוַאל ֹיאַמר ְמצֹוָרע ,ֵליָמא ַנִמי: ֹיאַמר ָזב ּוְטֵמֵאי ֵמִתים
ַח, ְמצֹוָרע לֵּ ּתַ ן?!  -  ַוֲאִני אֹוֵמר: ָזב ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

א ּתַ  ,ֶאלָּ צֹוָרִעין ִמׁשְ ּמְ ָעה ׁשֶ ִחיןֵיׁש ְלָך ׁשָ ִחין,  ,לְּ לְּ ּתַ   ְוֵאין ָזִבין ּוְטֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ
  ְוֵאיֶזה ֶזה? 

טּוְמָאה!  א ּבְ ַסח ַהּבָ   ּפֶ
  

יָמא   ָהִכי ַנִמי,  :ְוִכי ּתֵ
  ְוָהְתַנן: 

טּוְמָאה א ּבְ ַסח ַהּבָ ּנוּ  -  "ּפֶ    ,ָזִבים  :לֹא יֹאְכלּו ִמּמֶ
   ,ְוָזבֹות
   ,ִנּדֹות

  ְויֹוְלדֹות, 
טוּ  –ְוִאם ָאְכלּו    !צה:)פסחים ( ִרין"ּפְ

  
א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ

א,  ָרא ַקּמָ   ְלעֹוָלם ִמּקְ
ן, ִניְכּתֹוב ַרֲחָמָנא:  י ִיְהֶיה ָטֵמא"ִאם ּכֵ י?  -  )(במדבר ט, י "ָלֶנֶפׁש", "ִאיׁש ִאיׁש כִּ ה לִּ   ָלּמָ

יָמא ֲאָתא:  - "ָלֶנֶפׁש"ַהאי  :ְוִכי ּתֵ   ִני, ִנְדֶחה ְלֶפַסח ׁשֵ ּדְ הּוא  -  ְטֵמא ֵמתַה   ְלָהִכי הּוא ּדַ
ָאר ְטֵמִאין   לֹא.  - ֲאָבל ׁשְ

  ְוָהַתְנָיא: 
                                                             

י ִיְהֶיה ָטֵמ  יייי 371 ָרֵאל ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ֶפַסח לַ ּדַ ין  אאאאיייי .'הא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעׂשָ ר יֹום ּבֵ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִני ּבְ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ ּבַ
ִים ַיֲעׂשּו אֹתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ   ָהַעְרּבַ

ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש  372 ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ָרֵאל ִויׁשַ ֵני ִיׂשְ  ַצו ֶאת ּבְ

    רש"י

הואיל א לןדדחו טומאה מ .
ומועדו לא משמע (להו) מא לן 
דדחו ואן קיימא לן דדחו 
טומאה בכיצד צולין (דף עו:): 
פסח אקרי קרבן ציבור דאתי 
בכופיא באידך פירקין (דף 

   עו:):
. חמורין מטמאי זבין ומצורעין

מתים שהרי טומאה יוצאה 
עליהן מגופן אלא על כרחיך כי 
איצטריך זב ומצורע להיכא 

טמא מת משתלח דאין 
  איצטריך:

אלמא יש לך שעה שזבין 
. מן העזרה ומצורעין משתלחין

 וטמאי מתים כסים לתוכה:
. כשרוב ציבור טמאין בטומאה

במת עושין פסח בטומאה וזבין 
   ומצורעין שבהן דחין:

. לקמן מפרש מצורע חמור מזב
   חומריה:

   . בתמיה:ואיזה זה כו'
. דכי דייקין לא יאכלו ממו

ש דחה ואין ציבור דחין אי
בטמא פש הוא דדייקין גבי 
איש כי יהיה טמא לא כתיב 
אלא לפש ובדידה דייקין איש 
ולא ציבור אלמא מהתם יליף 
דאי מוישלחו כדר''ל זב מי 

   לישתרי:
. אלא לעולם מקרא קמא

וכדדייקין איש דחה ואין 
ציבור דחין ודקשיא לך אימא 

קא ציבור כלל לא א''כ דדיו
דממעטין ציבור מהאי דיא 
לחומרא ממעטין למאי 
הילכתא כתב לפש למעוטי זבין 
ומצורעין לכתוב טומאה סתם 
דשמע דבכל טומאות יחיד 
דחה לשי וציבור לית להו 
תקתא דע''כ לפש למעוטי זבין 
ומצורעין אתא ולאחמורי 
עלייהו ואי לגבי ציבור לא 
מחמירו עלייהו ולמימר 

הוא דאין ציבור  דבטומאת מת
דחין אלא עושין פסחיהן 
בטומאה אבל בטומאת זיבה 
וצרעת אפילו ציבור מי דחין 
לגבי מאן מחמיר עלייהו וכ''ת 
לגבי יחיד מחמיר עלייהו 
וקאמר טמא פש הוא דאית 
ליה תשלומין לשי אבל זב 
ומצורע אפי' טהר בשי לית לי' 
תקתא בתשלומין והתיא יכול 

ין לפסח שי אלא לא יהו חייב
   טמא פש כו':
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א ְטֵמֵאי ֵמִתים, " ִני ֶאּלָ ַסח ׁשֵ ין ּפֶ   ָיכֹול לֹא ְיהּו עֹוׂשִ
ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין וּ  ָהָיה ּבְ ִיין?  - ֲעֵלי ִנּדֹותוֹ בׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:   . ")(במדבר ט, י "ִאיׁש ִאיׁש" תַּ

ָכַתב ַרֲח  "ָלֶנֶפׁש" י?  -ָמָנא ּדְ ה לִּ   ָלּמָ
א ָהִכי ָקָאַמר:    ֶאלָּ

ִני -  "ִאיׁש" ִני,  ,ִנְדֶחה ְלֶפַסח ׁשֵ   ְוֵאין ִציּבּור ִנְדֶחה ְלֶפַסח ׁשֵ
טּוְמָאה,  א ָעְבֵדי ּבְ   ֶאלָּ

טּוְמָאה ָאר טּוְמאֹות  - ְוִכי ָעְבֵדי ִציּבּור ּבְ ְטֵמא ֵמת, ֲאָבל ׁשְ   לֹא ָעְבֵדי.  -ּבִ
        
        

    רש"י

. כי יהיה טמא ת''ל איש איש
משמע כל טומאה מדלא כתיב 
לפש ברישא א'' איש כי יגע 
במת ש''מ למידרשי' באפיה 
פשיה הוא לפש למה לי אלא 
ע''כ מיעוטא דציבור לאקולי 
אתא ולמימרא דאין דחין אלא 
עושין בטומאה ומש''ה לפש 
 למימר דבטומאת מת הוא
דאקיל עלייהו אבל זיבה וצרעת 

   לא:
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        בבבב- - - - סז, אסז, אסז, אסז, א .7
א ָאַמר   : ַרב ִחְסּדָ

ִחיָצתֹו  ְכַנס ִלְפִנים ִמּמְ ּנִ טּור -ְמצֹוָרע ׁשֶ    ,373ּפָ
ֶנֱאַמר:  בֹו"ׁשֶ ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחּוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ   , (ויקרא יג, מו) 374"ּבָ

ב" ָדד ֵיׁשֵ ב - "ּבָ    ,ְלַבּדֹו ֵיׁשֵ
בֹו" ֲחֶנה מֹוׁשָ ה.  - "ִמחּוץ ַלּמַ קֹו ַלֲעׂשֵ תּוב ִנּתְ   ַהּכָ

  
  : ֵאיִתיֵביּה 

ִחיָצתֹו  ְכַנס ִלְפִנים ִמּמְ ּנִ ִעים,  –"ְמצֹוָרע ׁשֶ ַאְרּבָ   ּבְ
ָתן  ִחיּצָ ְכְנסּו ִלְפִנים ִמּמְ ּנִ ִעים.  - ָזִבין ְוָזבֹות ׁשֶ ַאְרּבָ   ּבְ

ה - ּוְטֵמא ֵמת ֵנס ְלַמֲחֵנה ְלִוּיָ ר ִליּכָ    ,מּותָּ
א ֲאִפיּלּו ֵמת ַעְצמוֹ  ְלַבד ָאְמרּו, ֶאּלָ   , ְולֹא ְטֵמא ֵמת ּבִ

ֱאַמר: ּנֶ ח מֹ ׁשֶ ּקַ ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו""ַוּיִ    ,(שמות יג, יט) 375ׁשֶ

ְמִחיָצתֹו" – "ִעּמֹו"   ! ּבִ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא:    ּדְ

ב"" ָדד ֵיׁשֵ ּלֹ  - (ויקרא יג, מו) "ּבָ ב, ׁשֶ ִבין ִעּמֹו. ןא ְיהּו ְטֵמִאיְלַבּדֹו ֵיׁשֵ   ֲאֵחִרים יֹוׁשְ
ִחין ְלַמֲחֶנה ַאַחת?ָיכֹול ְיהּו ָזִבין ּוְטֵמֵאי ֵמ  ּלְ תַּ   ִתים ִמׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:  אּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם"תַּ   , (במדבר ה, ג) 376"ְולֹא ְיַטּמְ
ן ַמֲחֶנה ְלֶזה ּוַמֲחֶנה ְלֶזה,    ִליתֵּ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר: ֵאינֹו ָצִריְך.  ַרּבִ

חּו ִמן ַהּמַ ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  לְּ ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹ "ִויׁשַ   , (במדבר ה, ב) 377ל ָטֵמא ָלָנֶפׁש"ֲחֶנה כָּ
  ! "ָזב"ְוַאל ֹיאַמר ְטֵמֵאי  ,יֹאַמר ְטֵמֵאי ֵמת

ִחין, ָזִבין ּלְ ן?!  - ַוֲאִני אֹוֵמר: ְטֵמֵאי ֵמִתים ִמְשתַּ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
ה ֶנֱאַמר    ? "ָזב"ָלּמָ

ה.  ִנּיָ ן לֹו ַמֲחֶנה ׁשְ   ִליתֵּ
  

  ְוַאל יֹאַמר ְמצֹוָרע!  ,"ָזב" ְויֹאַמר
ִחין, ְמצֹוָרִעין ּלְ תַּ ן?!  - ַוֲאִני אֹוֵמר: ָזִבין ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

ה ֶנֱאַמר ְמצֹוָרע?    ָלּמָ
ית. ִליׁשִ ן לֹו ַמֲחֶנה ׁשְ   ִליתֵּ

  

הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ ב" ּכְ ָדד ֵיׁשֵ ה" - (ויקרא יג, מו) "ּבָ קֹו ַלֲעׂשֵ תּוב ִנתְּ   . ַהּכָ
  

זָ  ֵמא ֵמת? ַמאי חּוְמֵריּה ּדְ   ב ִמּטְ
  

ן טּוְמָאה יֹוְצָאה ָעָליו ִמּגּופֹו. ּכֵ   ׁשֶ
  

ה ַרּבָ   ְטֵמא ֵמת ָחמּור,  !ַאּדְ
ִביִעי! י ּוׁשְ ִליׁשִ ָאה ׁשְ ן ָטעּון ַהּזָ ּכֵ   ׁשֶ

  
ֶרץ.  - (במדבר ה, ב) "ְוכֹל ָטֵמא", "ָטֵמא"ָאַמר ְקָרא:    ְלַרּבֹות ְטֵמא ׁשֶ

ֶרץ.  ֵמא ׁשֶ   ְוָזב ָחמּור ִמּטְ
  

  ? ּוַמאי חּוְמֵריּה 
  

                                                             
אּו ֶאת ַמ " זה מצורע, אך בטמא נאמר: 373 חּום ְולֹא ְיַטּמְ ּלְ ׁשַ ֲחֶנה תְּ חּו ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ּלֵ ׁשַ ָכר ַעד ְנֵקָבה תְּ תֹוָכםִמּזָ ר ֲאִני ׁשֵֹכן ּבְ  (במדבר ה, ג) "ֲחֵניֶהם ֲאׁשֶ

בוֹ  374 ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחּוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ ַגע ּבֹו ִיְטָמא ָטֵמא הּוא ּבָ ר ַהּנֶ ל ְיֵמי ֲאׁשֶ   ּכָ
ה ֶא  375 ח מֹׁשֶ ּקַ קֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶת ַוּיִ ָרֵאל ֵלאמֹר ּפָ ֵני ִיׂשְ יַע ֶאת ּבְ ּבִ ַע ִהׁשְ ּבֵ י ַהׁשְ ֶכםת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ּכִ ה ִאתְּ   ם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמּזֶ
אּו ֶאת ַמֲחנֵ  376 חּום ְולֹא ְיַטּמְ ּלְ ׁשַ ֲחֶנה תְּ חּו ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ּלֵ ׁשַ ָכר ַעד ְנֵקָבה תְּ תֹוָכםִמּזָ ר ֲאִני ׁשֵֹכן ּבְ  יֶהם ֲאׁשֶ

ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש  377 ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ָרֵאל ִויׁשַ ֵני ִיׂשְ   ַצו ֶאת ּבְ

    רש"י

. מחיצה שאסר לפים ממחיצתו
ליכס בה דהייו לפי' מחומת כל ערי 
ישראל כדאמר לקמן מצורע משתלח 

   חוץ למחה ישראל:
. ממלקות דלא יטמאו את פטור

   מחיהם:
. ואע''ג דלאו בתר לאו תקו לעשה

כתיב ע''כ לתוקי לאוי אתא דקי''ל 
ק לעשה אין לוקין עליו דאי לאו שית

לאטעויה עשה ול''ת הא כתב ביה 
עשה אחריא וישלחו מן המחה אבל 
זבין וטמאי מתים לא תקו לעשה 
ואע''ג דעשה יתירי כתיבי כל חד וחד 
למילתיה מדריש בספרי ועוד דבהאי 
כתיב כל ימי אשר הגע בו וגו' משמע 
כל ימיו בבדד ישב קאי דאם עבר 

ויצא ואין בו עוש אחר וכס יחזור 
כדדרשין כל ימיו דאוס את הערה 
במס' מכות (דף טו.) כל ימיו בעמוד 

   והחזר קאי ומתקיא ליה ללאוי:
. מחיצתו הר הבית דאסור לכס זב

במחה לויה כדלקמן שכל הטמאין 
אין משתלחין אלא מן העזרה לבדה 
חוץ מזב ובעל קרי שמשתלחין אף 

ח אף מהר הבית ומצורע משתל
 ממחה ישראל דהייו כל העיר:

. כל הר הבית חוץ לחומת מחה לויה
   העזרה:

   . ומשה לוי היה:עמו
. דאיכא תא דלא מייתי תאי היא

ליה קרא לעשה אלא ליתן לו מחה 
   שלישית:

. שלא יהו טמאין אחרים יושבין עמו
כגון זבין וטמאי מתים למדו לשלוחו 

ול של מצורע שהוא חמור מכולן: יכ
יהו זבין וטמאי מתים משתלחין 
למחה אחת ת''ל ולא יטמאו את 
מחיהם תן מחה לזה ומחה לזה. 
מדלא כתיב מחה משמע מחה לכל 
אחד ואחד והתם תרתי מחות כתיבי 
וישלחו מן המחה מחוץ למחה 
תשלחום והאי מחוץ למחה דמצורע 

   ליתן לו מחה שלישית:
תן לו . האי מחוץ למחה ליאיו צריך

מחה שלישית להוציאו דכולהו 
מהתם פקי דעל כרחך כולן חמורים 
זה מזה בטומאותיהן דאי כולהו שוו 
לעין מחות לכתוב שילוח בקל ואא 
ידעא כל שכן דחמור בעי שילוח 
ומדכתביהו כולהו ש''מ שילוחו של 

   זה לא כשילוחו של זה:
. לקמיה פריך מאי זב לא כ''ש

   ת:חומריה דזב מטמא מ
. לשילוח והוא הדין לרבות טמא שרץ

לוגע בבילה וכל טמאי מגע וכיון 
דכתב רבוייא לטמאי מגע לא 
איצטריך למיכתב זב דחמיר מטמא 
שרץ שהרי טומאה יוצאה עליו מגופו 
זב איו מטמא מחמת אוס אם ראה 
מחמת מאכל ומשתה או חולי או 
קפיצה כדאמר במסכת דה בפרק 

) מבשרו ולא בות כותים (דף לה.
מחמת אוסו ומשין כי האי גווא 
זב טמויי מי מטמא כגון טומאת 

  טמאי שרץ שאיו אלא טומאת ערב:
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ַדֲאַמַרן.    ּכְ
  

ה ַרּבָ ֶרץ ָחמּור,  !ַאּדְ   ׁשֶ
אֹוֶנס!  א ּבְ ן ְמַטּמֵ ּכֵ   ׁשֶ

  
  ָאְמֵרי: 

ְווָנא, ָזב  סז,ב  י ַהאי ּגַ אֹוֶנס -  ּכִ י ּבְ ְדַרב הּוָנא.  ,ַנִמי ַטּמּוֵיי ְמַטּמֵ     ּכִ
ָאַמר    : ַרב הּוָנאּדְ

ל ָזב ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ אֹוֶנס.  -  ְרִאּיָ ָאה ּבְ   ְמַטּמְ
  
ב? ַמ  ְמצֹוָרע ִמּזָ   אי חּוְמֵריּה ּדִ
  

ה. ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ִריָעה ּוְפִריָמה, ְוָאסּור ּבְ ן ָטעּון ּפְ ּכֵ   ׁשֶ
  

ה ַרּבָ   ָזב ָחמּור, !ַאּדְ
ב ב ּומֹוׁשָ ּכָ א ִמׁשְ ן ְמַטּמֵ ּכֵ ט!  ,ׁשֶ ֶהיּסֵ ֵלי ֶחֶרס ּבְ א ּכְ   ּוְמַטמֵּ

  
  ַעל ֶקִרי, ְלַרּבֹות ּבַ  - (במדבר ה, ב) "ְוָכל ָזב", "ָזב"ָאַמר ְקָרא: 

ַעל ֶקִרי.    ּוְמצֹוָרע ָחמּור ִמּבַ
  

  ּוַמאי חּוְמֵריּה? 
  

ַדֲאַמַרן.    ּכְ
  

ה ַרּבָ ַעל ֶקִרי ָחמּור,  !ַאּדְ   ּבַ
הּו!  ַמׁשֶ א ּבְ ן ְמַטּמֵ ּכֵ   ׁשֶ

  
י ָנָתן.  ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

י ָנָתן" ּום  ַרּבִ ָמֵעאלאֹוֵמר ִמׁשּ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ה, ָצִריךְ  -ָזב  י ָהַאּמָ ֲחִתיַמת ּפִ    ּכַ

  . ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים"

ַעל ֶקִרי ְלָזב.  ׁש ֵליּה ּבַ   ְוִאיַתּקַ
  
ה ִלי?  -  ָכל ָצרּוַע""וְ    ָלּמָ

  
ְכִתיב:  יֵדי ּדִ ל ָזב"ַאּיְ ִתיב ַנִמי"כָּ ל ָצרּוַע" :, ּכְ   . "כָּ

  
  

י ְיהּוָדה,    ְוַרּבִ
ְמעֹון! י ׁשִ יר ָקָאַמר ַרּבִ ּפִ   ׁשַ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא: ַה    הּוא ִמיּבָ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

טּוְמָאה,  א ּבְ ֶפַסח ַהּבָ ֲחקּו ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ְוִנְכְנסּו ָלֲעָזָרה ּבְ   ָיכֹול ּדָ
יִבין?    ָיכֹול ְיהּו ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר: ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל תַּ ֲחֶנה כָּ חּו ִמן ַהּמַ לְּ   , (במדבר ה, ב) ָטֵמא ָלָנֶפׁש" "ִויׁשַ
ִחין  ּלְ תַּ ֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ טְּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִחין -ּבְ ּלְ תַּ    ,ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ִמׁשְ

ִחין  ּלְ תַּ ִחין" -ֵאין ְטֵמֵאי ֵמִתים ִמׁשְ ּלְ תַּ   .ֵאין ָזִבין ּוְמצֹוָרִעין ִמׁשְ

  

    רש"י

. כגון בראיה ראשוה זב מי מטמא באוס
שאין בה אלא טומאת ערב דאיתקש לשכבת 
זרע דכתיב (ויקרא טו) זאת תורת הזב ואשר 

ה ראשוה תצא ממו שכבת זרע והייו ראי
דלא מה ביה בהאי קרא אלא חדא זיבה 
דאזלין בתר מייא דקרא כדאמרין במגילה 

   (ד' ח.) מה הכתוב שתים וקראו טמא כו':
. מהאי היקש גופיה פקא ליה מטמאה באוס

לרב הוא מה קרי מטמא באוס אם ראה 
מחמת רוב מאכל ומשתה דגבי קרי לא כתיב 

זב מטמאה מיעוטא אף ראיה ראשוה של 
באוס. זוב דומה ללובן ביצה המוזרת שכבת 

   זרע דומה ללובן ביצה שאיה מוזרת:
   . פריעת הראש גידול שיער:פריעה
   . בבגדים:פרימה

. כדכתיב (ויקרא יד) ואסור בתשמיש המטה
וישב מחוץ לאהלו ואין אהלו אלא אשתו למאן 
דאמר במועד קטן (ד' ז:) ק''ו לימי חלוטו איכא 

טובא ולמאן דאמר ימי ספרו דוקא חומרא 
אפ''ה חומרא מיהא היא דאילו זב לא מיתסר 

   מידי בתשמיש:
. עושה משכבו ומושבו אב הטומאה לטמא זב

אדם הוגע בו טומאה חמורה לטמא בגדים 
שעליו אע''פ שלא געו הבגדים במשכב אבל 
מצורע אע''ג דתיא בתורת כהים עושה משכב 

מא אדם לטמא ומושב לאו אב הטומאה לט
   בגדים אלא לטמא אוכלין ומשקין:

. דכתיב (ויקרא טו) ומטמא כלי חרס בהיסט
וכלי חרס אשר יגע בו הזב ישבר ותיא בתורת 
כהים יכול אפילו גע בו הזב מאחוריו יהא 
טמא תלמוד לומר אשר יגע בו ולהלן הוא אומר 
אשר תבושל בו מה בו האמור להלן מאוירו אף 

איו מטמא במגע אלא מאוירו בו האמור כאן 
אם כן מאחר שלמדו שמטמא אותו מאוירו 
מה ת''ל אשר יגע בו פירוש ומה חלק בו ומה 
הוסיף בו בכלי חרס בטומאת הזב מבשאר 
טומאות במגעו שהוא ככולו הוי אומר זה 

   היסטו:
. קרי כזב וכיון ומשין זב וכל זב לרבות

ת דאיתרבי בעל קרי לישתלח חוץ לשתי מחו
   לא איצטריך מצורע דחמור מבעל קרי:

. וכיון דלא ופרכין מאי חומרא כדאמרן
איצטריך וכתביה רחמא ליתן לו מחה 

   שלישית אדרבא כו':
. כעין חרדל ובפחות מכאן במסכת דה במשהו

   (ד' מ:) ומצורע שיעורו כגריס בתורת כהים:
. כדי סתימת קב פי אמתו כחתימת פי האמה

תים בשרו את זובו במסכת דה ויליף לה מהח
   (דף מג:):

. כדכתיב זאת תהיה ואיתקש בעל קרי לזב
תורת הזב ואשר תצא ממו שכבת זרע מה זב 
צריך כחתימת פי האמה אף בעל קרי אלמא 
מצורע חמור דאזלא ליה פירכא דכל שהוא וכי 

   איצטריך ליתן לו מחה שלישית:
דין  . דכתיב גבי מצורע מאי (כל) מרבי גביוכל

   מצורע:
. דמפיק ליה מההוא שפיר קאמר ר' שמעון

 קרא דין שילוחין ולמה לי קרא אחריא:
. צרוע וזב לכדר' אליעזר אתי לאקשיהו ההוא

לטמא מת לפוטרו מן ההיכרת בפסח הבא 
בטומאה ואע''ג דלא אישתרי להו לכתחלה 

   בביאת מקדש:
. כגון פסח הבא אין טמאי מתים משתלחין

תרו (טמאי מתים לכתחלה בטומאה דאיש
כשרוב הציבור טמאי מתים כדכתיב איש וכו') 

   כדלעיל בשמעתין:
. שילוחן הראשון אין זבין ומצורעין משתלחין

בכרת ומיהו לכתחלה לא אישתרו דהא טמא 
לפש גלי רחמא דאין ציבור דחין הא בשאר 
טומאות דחין מיהו אהי היקישא לפוטרן מן 

   ההיכרת:
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        סח, אסח, אסח, אסח, א    ––––סז, ב סז, ב סז, ב סז, ב  .8
  ָאַמר ָמר: 

ַעל ֶקִרי.  - (במדבר ה, ב) 378"ְוָכל ָזב", "ָזב"   ְלַרּבֹות ּבַ
  

י יֹוָחָנן.  יע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיַ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ   : ַרּבִ

ׁשוּ     ,ְמִחיּלֹות לֹא ִנְתַקּדְ
י ַמֲחנֹות. וּ  ּתֵ ַח חּוץ ִלׁשְ לֵּ ּתַ   ַבַעל ֶקִרי ִמׁשְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ַעל ֶקִרי ֶרץ" - "ּבַ ע ׁשֶ ַמּגַ   , (זבים ה, יא) ּכְ
  ַמֲחנֹוָתם! לְ  ,ַמאי ָלאו

  
  לֹא, ְלטּוְמָאָתם. 

  
  ְלטּוְמָאָתם?! 

יּה,  ִתיב ּבֵ   ַהאי טּוְמַאת ֶעֶרב ּכְ
יּה  ִתיב ּבֵ   ! 379ְוַהאי טּוְמַאת ֶעֶרב ּכְ

א ָלאו   ְלַמֲחנֹוָתם!  ,ֶאלָּ
  

  לֹא, ְלעֹוָלם ְלטּוְמָאָתם, 
ַבַעל ֶקִרי ַמע ָלן: ּדְ ֶרץ,  - ְוָהא ָקַמׁשְ ע ׁשֶ ַמּגַ   ּכְ

ע  ּגַ ֶרץַמה ּמַ אֹוֶנס,  -  ׁשֶ א ּבְ   ְמַטּמֵ
ַעל ֶקִרי אֹוֶנס.  - ַאף ּבַ א ּבְ   ְמַטּמֵ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ה  סח,א  ְטֵמא ֵמת" -  "ּבֹוֵעל ִנּדָ     . (זבים ה, יא) ּכִ
  ְלַמאי? 
יּה!  -ְלטּוְמָאָתם  :ִאיֵליָמא ִתיב ּבֵ ְבָעה ּכְ יּה, ְוַהאי טּוְמַאת ׁשִ ִתיב ּבֵ ְבָעה ּכְ   ַהאי טּוְמַאת ׁשִ

  ְלַמֲחנֹוָתם.  ,א ָלאוֶאלָּ 
ֵסיָפא א - ּוִמּדְ   ַנִמי ְלַמֲחנֹוָתם!  -  ְלַמֲחנֹוָתם, ָהֵוי ֵריׁשָ

  
י ִאיְרָיא?!    ִמיּדֵ

ְדִאיָתא.  ְדִאיָתא, ְוָהא ּכִ   ָהא ּכִ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ב,    "ְמצֹוָרע ָחמּור ִמּזָ

ֵמא ֵמת,    ְוָזב ָחמּור ִמטְּ
ֵמא ֵמת ָחמּור  טְּ ַעל ֶקִרי ׁשֶ ּנּו"ָיָצא ּבַ   , ִמּמֶ

  ? "ָיָצא"ַמאי 
ָלל ָזב ּוָבא ִלְכָלל ְטֵמא ֵמת,  "ָיָצא" ,ָלאו   ִמּכְ

ָהא  ּנוּ "ּדְ ה! " ְטֵמא ֵמת ָחמּור ִמּמֶ ַמֲחֵנה ְלִוּיָ ר ּבְ   ּומּוּתָ
  

ֲחֵנה ְטֵמא ֵמת ְוִנְכַנס ְלַמֲחֵנה ָזב,  "ָיָצא"לֹא,    ִמּמַ
ב ּדִ  ּנוּ "ְוַאף ַעל ּגַ ר "ְטֵמא ֵמת ָחמּור ִמּמֶ יַנן ֵליּה.  380ּומּוּתָ ָדֵמי ֵליּה ְמַדּמִ ה, ְלַמאי ּדְ ַמֲחֵנה ְלִוּיָ   ּבְ

  
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יִמיּתָ ר ַאְבּדִ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ

ֲחֶנה"" ִכיָנה,  - (דברים כג, יא) 381"ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   זֹו ַמֲחֵנה ׁשְ
                                                             

ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש  378 ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ָרֵאל ִויׁשַ ֵני ִיׂשְ   ַצו ֶאת ּבְ
רֹו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 379 ׂשָ ל ּבְ ִים ֶאת ּכָ ּמַ ְכַבת ָזַרע ְוָרַחץ ּבַ ּנּו ׁשִ י ֵתֵצא ִמּמֶ  (ויקרא טו, טז) ְוִאיׁש כִּ

רּדְ מסורת הש"ס. גירסת וילא:  380   מּותָּ

ֲח  381 ֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך ַהּמַ ֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ י ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ  ֶנהּכִ

    רש"י

. הי תרתי ת לא תקדשומחילו
מילי שמעיהו כי הדדי מרביה 
וכי הדדי אמריהו מחילות 
ומערות שלתחת העזרה לא 

   תקדשו בקדושת עזרה:
. והייו ובעל קרי משתלח כו'

 כברייתא דהא איתקש לזב:
. דאין טמא שבעה כזב לטומאתן

   וכטמא מת:
. טומאת ערב בהדיא כתיב ביה

כי תצא ממו שכבת זרע ורחץ 
   במים וגו' (ויקרא טו):

. אם פל מה שרץ מטמא באוס
   עליו שרץ מת:
. כגון אם ראה מטמא באוס

  מחמת רוב מאכל ומשתה:

. סיפא בועל דה כטמא מת
   דמתי' דלעיל היא:
. למחותיו מצורע חמור מזב

   כדאמרן וכן זב מטמא מת:
. מפרש ואזיל מאי יצא בעל קרי

   היא:
 .לא יצא מכלל טמא מת כו'

והכי משמע יצא בעל קרי מכלל 
זה דהך לפי חומר טומאתן 
חומר שלוחן יצא בעל קרי 
שאע''פ שטמא מת חמור ממו 
שהוא טומאת שבעה וזה 
טומאת ערב אפילו הכי לעין 
מחות בעל קרי חמור דעל 
כרחיך כי כתיב וכל זב לרבויי 
בעל קרי אתא לכלל זב וכל 
טמא לרבויי טמא שרץ לכלל 

דכל חד וחד טמא מת אתא 
למאי דדמי ליה מדמין ליה 
ובעל קרי דומה לזב שהטומאה 

   יוצאה עליו מגופו:
. בבעל ויצא אל מחוץ למחה

קרי כתיב כי יהיה בך איש וגו': 
הכי גרסין ויצא אל מחוץ 
למחה זו מחה שכיה ולא יבא 
אל תוך המחה זו מחה לויה 
מכאן שבעל קרי משתלח חוץ 

רא שאם לשתי מחות דקאמר ק
 טמא בעזרה יצא משתיהן:
לויה אין משתלח והשתא 
דכתבין שתי מחות על כרחיך 

   הכי תוקמא:
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ֲחֶנה" ה, זֹו ַמֲחנֵ  - (דברים כג, יא) "לֹא ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך ַהּמַ   ה ְלִוּיָ
י ַמֲחנֹות ּתֵ ָצא חּוץ ִלׁשְ ּיָ אן ְלַבַעל ֶקִרי ׁשֶ   . "ִמּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּה  יְלּתֵ י לֹא ַעּיֵ ּתִ יּה  ,ַאּכַ יְקּתֵ   ! ?ַאּפִ
  

ָנא ַאֲחִריָנא:  ְ   ִליׁשּ
יּה  יְקּתֵ י לֹא ַאּפִ ּתִ יּה  ,ַאּכַ יְלּתֵ   ! ?ַעּיֵ

  
א ֵאיָמא:    ֶאלָּ

ֲחֶנה" ה, זֹו ַמֲחנֵ  - (דברים כג, יא) "ִמחּוץ ַלּמַ   ה ְלִוּיָ
ֲחֶנה" ִכיָנה.  - (דברים כג, יא) "לֹא ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך ַהּמַ   זֹו ַמֲחֵנה ׁשְ

  
  : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 

ִכיָנה,  - ִאיִדי ְוִאיִדי :ֵאיָמא   ְלַמֲחֵנה ׁשְ
ה!  ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ֲעׂשֵ   ְוַלֲעבֹור ָעָליו ּבַ

  
ן ֲחֶנה ְולֹא  :ֵליָמא ְקָרא ,ִאם ּכֵ   ,ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך""ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ

ֲחֶנה" ה ִלי?  "ַהּמַ   ָלּמָ
ן לֹו ַמֲחֶנה ַאֶחֶרת.  ּה: ִליּתֵ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
  
  

    רש"י

אמר ליה אכתי לא אעילתיה 
. עדיין לא הכסתו אפיקתיה

למחה לויה וכבר הוצאתו 
ממה דמדקאמרת לא יבא 
לתוכה מכלל דעומד חוצה לה 
וקאמר לא יכס והא אכתי לא 

ממחה אישתעי בזה שיצא 
שכיה ועומד במחה לויה 
לשלחו ממה וקא מזהר ליה 
שלא יכס כאילו כבר יצא אכתי 
לא אעילתיה כלומר עדיין לא 
דיבר על כיסתו מה תהא עליה 
אפיקתיה ודיבר עליו כאילו יצא 
ל''א גרסי' אכתי לא אפיקתיה 
אעילתי' עדיין לא הוצרכתו 
לצאת ממחה לויה וכבר 

ו הזהרתו שלא יכס והיי
אעילתיה כבר אתה מדבר 

   בכיסתו:
אלא אימא הכי ויצא אל מחוץ 

. וכשבא למחה זו מחה לויה
לצאת ממה אל יכס במחה 
שכיה ואי לא הוו כתיבי שתי 
מחות הוה מוקמיא ליה 
בעומד במחה שכיה ומצריכו 

  לצאת ממה אבל עומד במחה
. ימא וישלחו מן המחה אם כן

   שתוק:ולא יבא אל תוך ולי
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  . וכו' "ּוִמיחּוי ְקָרָביו"

  
  ? "ִמיחּוי ְקָרָביו"ַמאי 

  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ין.  ּכִ ּסַ ָבן ּבַ ַנּקְ ּמְ   ׁשֶ
  

ר ַרב יא ּבַ   ָאַמר:  382ִחּיָ
יא ֵמַעּיָ יְרָקא ּדְ ב ּדוּ ּדְ  ׁשִ יָנא. ָנְפָקא ַאּגַ ַסּכִ   ְחָקא ּדְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : 383ַרּבִ

ר ַרב?  יא ּבַ ִחּיָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ְכִתיב:  ִרים יֹאֵכלּו"ּדִ   .יז) ,(ישעיה ה 384"ְוָחְרבֹות ֵמִחים ּגָ

  
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

  
ם  ִדְמַתְרּגֵ   : ַרב יֹוֵסףּכְ

א יַעּיָ ִ ַרׁשּ יַק  - ְוִנְכֵסיֶהן ּדְ א ַיְחְסנּון. ַצּדִ   ּיָ
 
  
  

                                                             

ר ַרב )(ַרבגירסת וילנא  382 יא ּבַ   ִחּיָ
  מסורת הש"ס. גירסת וילנא: רבי אליעזר 383
ִרים יֹאֵכלוּ  384 ָדְבָרם ְוָחְרבֹות ֵמִחים ּגָ ים ּכְ  ְוָרעּו ְכָבׂשִ

    רש"י

. שיצא הרעי שאם מקבן בסכין
ייחו בתוכן יסריחו קודם 
שתחשך ולשון מיחוי שמוציא 
פרש רכה דמחת בתוכה 

דישטיפרי''ר: דשפי''ר {
בלע''ז  לערבב בוזל, להמס}

כמו וממחה ושופך (מעשר שי 
פ''ה מ''א) וכמו המחהו וגמעו 
(לעיל דף לה.) לישא אחריא 

ה וחיבול כמו מיחוי לשון קיב
תמחה את זכר עמלק (דברים 

   כה):
. ליחה ליחה שירקא דמעיא

האדוקה במעים שיוצא מהן 
בדוחק בסכין ובלע''ז לימו''ן 

} מיחוי לשון דבר טיט, בוץ{
בזוי כדמפרש טעמא וחרבות 

   מחים:
. אלמא דבר רע ושוי רשיעא

   הוא:
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ָדְבָרם" ים כְּ   . יז) ,(ישעיה ה 385"ְוָרעּו ְכָבׂשִ

  
ר ִיְרְמָיהָאַמר  ָיא ּבַ   : ַרבָאַמר  ְמַנׁשְ

ם.  ר ּבָ דּוּבָ ּמְ   ּכַ
  

ם"?  ר ּבָ דּוּבָ ּמְ   ַמאי "ּכַ
  

ֵיי:    ָאַמר ַאּבַ
ִרים יֹ    . (ישעיה ה יז)אֵכלּו" "ְוָחְרבֹות ֵמִחים ּגָ

  
  : ָבאָר ָאַמר ֵליּה 

ִתיב ָלָמא ִאי ּכְ ׁשְ ,  -  'ָחְרבֹות' :ּבִ ְדָקָאְמַרּתְ   ּכִ
ְכִתיב:  א ּדִ ּתָ ָתא ַאֲחִריִתי ָקָאַמר!  - "ְוָחְרבֹות"ָהׁשְ   ִמילְּ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ

ְדַרב ֲחַנְנֵאל ָאַמר ַרב,    ּכִ
ָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלּדְ

ַחּיּו ֶאת ּיְ יִקים ׁשֶ ִתים ֲעִתיִדין ַצּדִ    ,ַהּמֵ
ִתיב ָהָכא:  ָדְבָרם"ּכְ ים כְּ   , "ְוָרעּו ְכָבׂשִ

יֵמי עֹוָלם"ּוְכִתיב ָהָתם:  ן ְוִגְלָעד כִּ   , (מיכה ז, יד) 386"ִיְרעּו ָבׁשָ
ן" ׁשָ ן - "ּבָ ׁשָ א ִמן ַהּבָ ע ַהּבָ    ,ֶזה ֱאִליׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ן"ׁשֶ ׁשָ ּבָ ָפט ּבַ   , (דברי הימים א' ה, יב) 387"ְוַיְעַני ְוׁשָ
הּו"ְכִתיב: וּ  ר ָיַצק ַמִים ַעל ְיֵדי ֵאִלּיָ ָפט ֲאׁשֶ ן ׁשָ ע ּבֶ    ,(מלכים ב' ג יא) 388"ּפֹה ֱאִליׁשָ

ְלָעד" ֱאַמר:  -  "ּגִ ּנֶ הּו, ׁשֶ ֵבי ִגְלָעד"ֶזה ֵאִלּיָ י ִמּתֹוׁשָ ּבִ ׁשְ הּו ַהתִּ   . א) ,(מלכים א' יז 389"ַוּיֹאֶמר ֵאִלּיָ
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןר ָאַמ  ַרּבִ   : ַרּבִ
ַחּיּו ֵמִתים,  ּיְ יִקים ׁשֶ   ֲעִתיִדים ַצּדִ

ֱאַמר:  ּנֶ ָידֹו ֵמרֹב ָיִמים"ׁשֶ ַעְנּתֹו ּבְ ָלִים ְוִאיׁש ִמׁשְ ְרחֹבֹות ְירּוׁשָ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ   , (זכריה ח, ד) 390"עֹד ֵיׁשְ
ַער"ּוְכִתיב:  ֵני ַהּנָ י ַעל ּפְ ַעְנתִּ ְמתָּ ִמׁשְ   . כים ב' ד, כט)(מל 391"ְוׂשַ

        
        
        
  

                                                             

ִרים יֹאֵכלוּ  385 ָדְבָרם ְוָחְרבֹות ֵמִחים ּגָ ים ּכְ  ְוָרעּו ְכָבׂשִ

יֵמי עֹוָלם 386 ן ְוִגְלָעד ּכִ ְרֶמל ִיְרעּו ָבׁשָ תֹוְך ּכַ ְבֶטָך צֹאן ַנֲחָלֶתָך ׁשְֹכִני ְלָבָדד ַיַער ּבְ ָך ְבׁשִ  ְרֵעה ַעּמְ

ן 387 ׁשָ ּבָ ָפט ּבַ ֶנה ְוַיְעַני ְוׁשָ ׁשְ ָפם ַהּמִ  יֹוֵאל ָהרֹאׁש ְוׁשָ

ָפט ַהֵאין ּפֹה ָנִביא לַ  388 ה ֶאת 'הַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשָ ר ָיַצק ַמִים ַעל ְיֵדי ֵאִליָּ  'ה ְוִנְדְרׁשָ ָפט ֲאׁשֶ ן ׁשָ ע ּבֶ ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ּפֹה ֱאִליׁשָ ַען ֶאָחד ֵמַעְבֵדי ֶמֶלְך ִיׂשְ   הוּ ֵמאֹותֹו ַוּיַ
ֵבי ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי  389 י ִמּתֹׁשָ ּבִ ׁשְ הּו ַהתִּ י ִאם ְלִפי ְדָבִרי 'הַוּיֹאֶמר ֵאִלּיָ ה ַטל ּוָמָטר ּכִ ִנים ָהֵאּלֶ ָ י ְלָפָניו ִאם ִיְהֶיה ַהׁשּ ר ָעַמְדתִּ ָרֵאל ֲאׁשֶ   ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ָידֹו ֵמ  'הּכֹה ָאַמר  390 ַעְנּתֹו ּבְ ם ְוִאיׁש ִמׁשְ לִָ ְרחֹבֹות ְירּוׁשָ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ   רֹב ָיִמיםְצָבאֹות עֹד ֵיׁשְ
י ִתְמָצא ִאיׁש לֹא ְתָבְרֶכּנּו ְוִכי ְיָבֶרְכךָ  391 י ְבָיְדָך ָוֵלְך ּכִ ַעְנתִּ ַער ַוּיֹאֶמר ְלֵגיֲחִזי ֲחגֹר ָמְתֶניָך ְוַקח ִמׁשְ ֵני ַהּנָ י ַעל ּפְ ַעְנתִּ ְמתָּ ִמׁשְ ּנּו ְוׂשַ   ִאיׁש לֹא ַתֲעֶנ

    רש"י

. כבשים ורעו כבשים כדברם
   ישראל:

ה שהובטחו על . כמכמדובר בם
   ידי ביא:

. מה היא אותה מאי כמדובר בם
הבטחה ומפרש לה סיפא דקרא 
הייו הבטחה וחרבות מחים 
גרים יאכלו צדיקים עד הה 

   כגרים ותושבים:
. ה''א אי כתיב חרבות מחים

סיפא דקרא פירוש לרישא 
כדקאמרת אבל השתא דכתב 
וחרבות לאו פירושא דרישא 

 יא:הוא אלא מילתא אחריתי ה
. כמדובר בם דרישא הייו אלא

כרב חאל כמדובר באליהו 
ואלישע שהחיו את המתים כך 
יחיו כל הצדיקים את המתים 

   ירעו ורעו לגזירה שוה:
. ושפט הוא ויעי ושפט בבשן

אביו של אלישע דכתיב אלישע 
   בן שפט:

. באלישע כתיב ושמת משעתי
   על שהחיה בן השומית:
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א   ָרֵמי:  עּוּלָ

ִתיב  ֶות ָלֶנַצח"ּכְ ע ַהּמָ לַּ   , (ישעיה כה, ח) 392"ּבִ
ָנה ָימּות"ּוְכִתיב:  ן ֵמָאה ׁשָ ַער ּבֶ י ַהּנַ   ! (ישעיה סה, כ) 393"כִּ

  
ָיא:    לֹא ַקׁשְ

אן  ָרֵאל,  -ּכָ ִיׂשְ   ּבְ
אן  ּגֹוִים.  –ּכָ   ּבַ

  
עּו ָהָתם?    ְוגֹוִים ַמאי ּבָ

  
ְכִתיב:  ֵריֶכם ְוכֹ ּדִ   . (ישעיה סא, ה) ְרֵמיֶכם""ְוָעְמדּו ָזִרים ְוָרעּו צֹאְנֶכם ּוְבֵני ֵנָכר ִאכָּ

  
  

א   ָרֵמי: ַרב ִחְסּדָ
ִתיב:  ה"ּכְ ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ   , (ישעיה כד, כג) 394"ְוָחְפָרה ַהלְּ

ה ְואֹור ַהַח ּוְכִתיב:  אֹור ַהַחּמָ ָבָנה כְּ ִמים""ְוָהָיה אֹור ַהלְּ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים כְּ ה ִיְהֶיה ׁשִ   ! (ישעיה ל, כו) 395ּמָ
  

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
אן  א,  -ּכָ   ָלעֹוָלם ַהּבָ
אן  יַח.  -ּכָ ׁשִ   ִלימֹות ַהּמָ

  
מּוֵאלְוִל  ָאַמר:  ׁשְ   ּדְ

ְלָבד  יְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ּבִ א ׁשִ יַח ֶאלָּ ׁשִ ה ִלימֹות ַהּמָ ין ָהעֹוָלם ַהּזֶ א ְלֵמיַמר?  -ֵאין ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ
  

א,  - ִאיִדי ְוִאיִדי   ָלעֹוָלם ַהּבָ
ָיא:    ְולֹא ַקׁשְ

אן  ִכיָנה,  -ּכָ ַמֲחֵנה ׁשְ   ּבְ
אן  יִקים.  -ּכָ ַמֲחֵנה ַצּדִ   ּבְ

  
  

  ָרֵמי:  ָרָבא
ִתיב:  ה"ּכְ   ,(דברים לב, לט) 396"ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶ

א"ּוְכִתיב:  י ַוֲאִני ֶאְרּפָ   , לב, לט) (דברים "ָמַחְצתִּ
א י, ְמַרּפֵ א ַאחֹוֵיי ְמַחּיֵ ּתָ ן?!  - ָהׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

  
רּוְך הּוא:  א, ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ   ֶאלָּ

ֲאִני ֵמִמית  ֶ ה,  -ַמה ׁשּ   ֲאִני ְמַחּיֶ
א. י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ַחְצּתִ ּמָ מֹו ׁשֶ   ּכְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה"" ָהעֹוָלם נֹוֵהג?  - (דברים לב, לט)  "ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶ ֶדֶרְך ׁשֶ ֶאָחד, ּכְ ים ּבְ ֶאָחד ְוַחּיִ   ָיכֹול ִמיָתה ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  א"תַּ י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ֶאָחד,   -  (דברים לב, לט) "ָמַחְצתִּ ה ּוְרפּוָאה ּבְ ּכָ   ַמה ּמַ

ֶאָחד.  ים ּבְ   ַאף ִמיָתה ְוַחּיִ
ית ַהּמֵ  ִחּיַ ׁשּוָבה ָלאֹוְמִרים: ֵאין תְּ אן תְּ   ִתים ִמן ַהּתֹוָרה.ִמּכָ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ה ִחּלָ תְּ 'ֲאִני ֵמִמית ֲא  - ּבַ ֶ ה', ַמה ׁשּ   ִני ְמַחּיֵ

ֶ  - ַוֲהַדר א"ַמה ׁשּ י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ַחְצתִּ         .  ""ּמָ
                                                             

ֶות ָלֶנַצח ּוָמָחה ֲאדָֹני  392 ע ַהּמָ ּלַ י  'הּבִ ל ָהָאֶרץ ּכִ ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ִנים ְוֶחְרּפַ ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ר 'הּדִ ּבֵ   ּדִ
ָנה ָימּות  393 ן ֵמָאה ׁשָ ַער ּבֶ י ַהּנַ א ֶאת ָיָמיו ּכִ ר לֹא ְיַמּלֵ ם עֹוד עּול ָיִמים ְוָזֵקן ֲאׁשֶ ָ ללֹא ִיְהֶיה ִמׁשּ ָנה ְיֻקּלָ ן ֵמָאה ׁשָ  ְוַהחֹוֶטא ּבֶ

י ָמַלְך  394 ה ּכִ ה ַהַחּמָ ָבָנה ּובֹוׁשָ ַהר ִצּיוֹ  'הְוָחְפָרה ַהּלְ בֹודְצָבאֹות ּבְ ם ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ּכָ לִַ  ן ּוִבירּוׁשָ

יֹום ֲחבֹׁש  395 ִמים ּבְ ְבַעת ַהּיָ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ א 'הְוָהָיה אֹור ַהּלְ תֹו ִיְרּפָ ֶבר ַעּמֹו ּוַמַחץ ַמּכָ  ֶאת ׁשֶ

ִד  396 א ְוֵאין ִמּיָ י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ה ָמַחְצתִּ ִדי ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶ י ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאלִֹהים ִעּמָ ה ּכִ ילְראּו ַעתָּ   י ַמּצִ

    רש"י

. יבולע מלאך המות ובלע המות
   שלא ישלוט:

 . כתיב ובלע המות וגו':בישראל
 . שלא תאיר:ובושה החמה

יהיה שבעתים כאור שבעת 
. שבעתי' הן ארבעים הימים

ותשע וכתיב כאור שבעת הימים 
ארבעים ותשע כאור שבעת 
ימים של עכשיו מצא עודף על 
אור של עכשיו ג' מאות 

   ה:וארבעים ושלש
. וחפרה הלבה בעולם הבא

ובושה החמה שלא יהא בעולם 
 אלא זיו זוהר ומראה שכיה:

. יהיה אור לימות המשיח
   הלבה כאור החמה:

. דאמר ימות המשיח ולשמואל
אין משתין משל עכשיו מה הוא 
מקיים והיה אור הלבה כאור 

   החמה:
כתיב אי אמית ואחיה מחצתי 

. כיון שאמר ואי ארפא
ם הוא מחיה פשיטא שהמתי

דהמחוצים יכול לרפאות אלא 
הא אתא לאשמועין דלא תימא 
אמית ואחיה לאו דמתים חיים 
קאמר אלא אי אמית את 
המתים ואי מחיה וזן את 
החיים ובורא את הולדים להכי 
כתיב בתריה מחצתי ואי ארפא 
כשם שמה שמחצתי אי ארפא 
דאין רפואה אלא במוכה כך 

ממית אי אותו עצמו שאי 
   מחיה:

. אי מיתה באחד וחיים באחד
ממית את המתים ואי מחיה 
וזן את החיים: הכי גרסין דבר 
אחר בתחלה מה שאי ממית 
אי מחיה והדר מה שאי 
מחצתי אי ארפא. שכדרך שהן 
מתים חגרים סומים אלמים כך 
הן חיין במומן ואחר כך 
מתרפאים כדכתיב אז ידלג 

  :כאיל פסח (ישעיה לה)
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        סח, בסח, בסח, בסח, ב .12
  . "ְוֶהְקֵטר ֲחָלָביו"  סח,ב 

  
ְנָיא:    ּתַ

ְמעֹון"ָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ה ֲחִביָבה ִמְצוָ  ּמָ ָעָתּה, ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ ׁשְ   ה ּבִ

ֲהֵרי ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים ּוְפָדִרים ְיָלה,  - ׁשֶ ל ַהּלַ ִרים ּכָ ׁשֵ   ּכְ
ְך" ְחׁשַ תֶּ יִנים ָלֶהם ַעד ׁשֶ   . ְוֵאין ַמְמתִּ

  
  
  
  
  
  

    רש"י

. כדכתיב כשירין כל הלילה
(ויקרא ו) על מוקדה על המזבח 
כל הלילה ויכול להקטירן כל 
הלילה ואע''פ כן אין ממתיין 
להם עד שתחשך אלא מחללין 
שבת עליהן כדכתיב (במדבר 
כח) עולת שבת בשבתו על עולת 
התמיד אלמא חביב למהר 

  מצוה בשעתה:
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        סח, בסח, בסח, בסח, ב .13
ָבתֹו ַוֲהָבָאתוֹ  ְלּתֹו  "ַהְרּכָ חּום, ַוֲחִתיַכת ַיּבַ ת. -ִמחּוץ ַלתְּ ּבָ ַ    ֵאין ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

י ֱאִליֶעֶזר   . אֹוֵמר: ּדֹוִחין" ַרּבִ

  
  ּוְרִמיְנהּו: 

ׁש  ְקּדָ ּמִ ֶלת ּבַ ִדיָנה,  ,"חֹוְתִכין ַיּבֶ ּמְ   ֲאָבל לֹא ּבַ
ְכִלי  אן ְוָכאן ָאסּור" -ְוִאם ּבִ   ! (עירובין קג.) ּכָ

  
י ֶאְלָעָזר ר ֲחִניָנאוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ   . ַרּבִ

  
  ַחד ָאַמר: 

יָּ  - ִאיִדי ְוִאיִדי   ד, ּבַ
ַלָחה -ָהא     ,ּבְ
ה.  –ָהא  יֵבׁשָ   ּבִ

  
  ְוַחד ָאַמר: 
ַלָחה,  - ִאיִדי ְוִאיִדי   ּבְ

ָיא:    ְולֹא ַקׁשְ
ד –ָהא  ּיָ    ,ּבַ
ְכִלי. –ָהא    ּבִ

  
ָאַמר: "ָהא ד - ּוְלַמאן ּדְ ּיָ ְכִלי",  - ָהא ,ּבַ   ּבִ

ד -  ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר: "ִאיִדי ְוִאיִדי ּיָ ָיא: ,ּבַ ַלָחה - ָהא ְולֹא ַקׁשְ ה"?  - ָהא ,ּבְ יֵבׁשָ   ּבִ
  

  ָאַמר ָלְך: 
ה  ִריָכא!  -ְיֵבׁשָ   ְמָפֵרְך ּפְ

  
ָאַמר: "ִאיִדי ְוִאיִדי ד - ּוְלַמאן ּדְ ּיָ ָיא ,ּבַ ַלָחה - ָהא :ְולֹא ַקׁשְ ה",  - ָהא ,ּבְ יֵבׁשָ   ּבִ

ַלָחה -  ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר: "ִאיִדי ְוִאיִדי ָיא ,ּבְ ד - ָהא :ְולֹא ַקׁשְ ּיָ ְכִלי"?  - ָהא ,ּבַ   ּבִ
  

  ָאַמר ָלְך: 
ִלי ְכִלי ָהא ָקָתֵני ָהָתם:  - ּכְ אן ְוָכאן ָאסּור" -"ִאם ּבִ   ! ּכָ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ָקָתֵני ִלי" :ָהא ּדְ   ָהָכא,  "ּכְ

מּוִעיַנן.  ַע ֲאָתא ְלַאׁשְ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ א ּדְ לּוְגּתָ   ּפְ
  

    רש"י

. דלא גזרו חותכין יבלת במקדש
   על השבות במקדש:

. שחותכה בידו ולא הא והא ביד
בסכין דאין בה אלא משום 
שבות ואפילו הכי אסור בלחה 
הואיל ומצי למיעבד מאתמול 
וההיא דעירובין ביבשה דאפילו 
שבות ליכא וכר' אליעזר לא 
מצי לאוקמא לההיא דעירובין 
וימא ר' אליעזר היא דאמר 

י' דוחין משום דקתי במת
התם ואם בכלי דהוי מלאכה 
גמורה כאן וכאן אסור ואי ר' 
אליעזר היא הא אמר מכשירי 
מצוה דוחין את השבת אפילו 
במלאכה גמורה במסכת שבת 
(דף קל.) דתן ר' אליעזר אומר 
אם לא הביא כלי מערב שבת 

   מביאו בשבת:
. דעירובין ביד ומתיתין הא

בכלי דהוי מלאכה גמורה 
תרא איתא ובעירובין בפרק ב

מי כולה הך סוגיא ומקשין 
התם והא גבי שבות תי לה 
דקתי אלו שמשום שבות לא 
אידחו כו' אלמא לאו בכלי 

   קאי:
. ולא קרי לה מפרך פריכא

   חתיכה:
מאי טעמא לא אמר הא ביד הא 

. ווקמא למתי' דעירובין בכלי
   מי בלחה:

. בעירובין הא קתי התם
דאסור ולמה לי למיהדר 

   תמא הכא בפסחים:למס
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        סח, בסח, בסח, בסח, ב .14
   י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ ָאַמר "

ין הּוא:    ַוֲהלֹא ּדִ
ִחיָטה  ּום ְמָלאָכה ָמה ִאם ׁשְ ִהיא ִמׁשּ ת,  -ׁשֶ ּבָ ַ   ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ֵהן ֵאּלּו  בּותׁשֶ ּום ׁשְ ת?!  - ִמׁשּ ּבָ ַ   לֹא ִיְדחּו ֶאת ַהׁשּ
  

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
  יֹום טֹוב יֹוִכיַח, 

ּום ְמָל  ירּו ּבֹו ִמׁשּ ִהתִּ   אָכה, ׁשֶ
בּות.  ּום ׁשְ   ְוָאסּור ּבֹו ִמׁשּ

  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ַע?! ָמה ְרָאָיה 'ְרׁשּות' ְל'ִמְצָוה'? ה ְיהֹוׁשֻ   ."ַמה ּזֶ

  
ַע ְלַטְעֵמיּה  י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ,ַרּבִ ְמַחת יֹום טֹוב :ּדְ   ַנִמי ִמְצָוה ִהיא.  - ׂשִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א:  יֹום טֹוב ֶאּלָ   ֵאין לֹו ָלָאָדם ּבְ

  אֹו אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה, 
ב ְוׁשֹוֶנה.    אֹו יֹוׁשֵ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵקהּו,    ַחּלְ

ה,  -ֶחְציֹו  ִתּיָ   ַלֲאִכיָלה ּוׁשְ
ְדָרׁש" - ְוֶחְציֹו    . ְלֵבית ַהּמִ

  
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ְרׁש  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ   ּו, ּוׁשְ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:    , (דברים טז, ח)  397"ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאלֶֹהיָך"ּכָ

ְהֶיה ָלֶכם"ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר:    .(במדבר כט, לה)  398"ֲעֶצֶרת תִּ
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: אֹו ּכּוּלֹו     ,ָלֶכםאֹו ּכּוּלֹו  ,ַלה'ַרּבִ

ֵקהּו, ֶחְציֹו  ַע ָסַבר: ַחלְּ י ְיהֹוׁשֻ   . ָלֶכםֶחְציֹו , וְ ַלה'ְוַרּבִ
  

  עב"ם סימן. 
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ָבֵעיַנן ַנִמי  ֲעֶצֶרת ּדְ   . "ָלֶכם"ַהּכֹל מֹוִדים ּבַ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ָנה ּבֹו ּתֹוָרה הּוא.  יּתְ ּנִ   יֹום ׁשֶ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ָבֵעיַנן ַנִמי  ת ּדְ ּבָ ַ ׁשּ   . "ָלֶכם"ַהּכֹל מֹוִדים ּבַ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ת עֶֹנג""ְוָקָר  ּבָ ַ   . (ישעיה נח, יג) 399אָת ַלׁשּ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָבֵעיַנן ַנִמי  פּוִרים ּדְ   . "ָלֶכם"ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ְמָחה" ה ְוׂשִ תֶּ יּה.  (אסתר ט, כב) 400"ְיֵמי ִמׁשְ ִתיב ּבֵ   ּכְ

                                                             

ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיוֹ  397 ׁשֶ ִביִעי ֲעֶצֶרת לַ ׁשֵ ְ ה ְמָלאָכה 'הם ַהׁשּ  ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ

ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשוּ  398 ְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִמיִני ֲעֶצֶרת תִּ ְ ּיֹום ַהׁשּ  ּבַ

ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש  399 ּבָ ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ ָבר 'הִאם תָּ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ִכּבַ ד ְו  ְמֻכּבָ

    רש"י

. דמפיק שמחת יום ור' יהושע
טוב ראיה לפסח אזיל לטעמיה 
דאמר שמחת יום טוב מצוה 
היא ואפ''ה לא דחיא שבות 
 הראוי לעשות מבעוד יום:

. שישמח בו דבעין מי לכם
במאכל ומשתה להראות שוח 
ומקובל יום זה לישראל שתה 

   תורה בו:
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ָרִביָנא ֵריּה ּדְ ַתֲעִני ָמר ּבְ א ֲהָוה ָיֵתיב ּבְ ּתָ ּה ׁשַ   ָתא, ּכּולָּ

א, ֵמ   :ְלַבר   ֲעַצְרּתָ
  ּופּוְרָיא, 

ִכיּפּוֵרי.    ּוַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ
ָנה ּבֹו ּתֹוָרה. - "ֲעֶצֶרת" יּתְ ּנִ   יֹום ׁשֶ
ְמָחה" - "ּפּוְרָיא" ה ְוׂשִ תֶּ ִתיב.  (אסתר ט, כב) "ְיֵמי ִמׁשְ   ּכְ
ִכיּפּוֵרי" ָתֵני   – "ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ יּדְ ְפּתִ ר ַרב ִמּדִ יא ּבַ    :ִחּיָ

י" ָעה ַלחֶֹדׁש""ְוִעּנִ ִתׁשְ   , (ויקרא כג, לב) 401ֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבְ
ָע  ִתׁשְ ין? 402הְוִכי ּבְ ין!  !ִמְתַעּנִ יִרי ִמְתַעּנִ ֲעׂשִ   ַוֲהלֹא ּבַ

ָעה ּבֹו  ִתׁשְ א לֹוַמר ְלָך: ּכֹל ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבְ    –ֶאּלָ

יִעי ַוֲע  ׁשִ ה תְּ ִאיּלּו ִמְתַעּנֶ תּוב ּכְ יִריַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ   . "ׂשִ

  
א ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף ֲעַצְרּתָ יֹוָמא ּדַ   ּבְ

א.  ְלּתָ   ָעְבֵדי ִלי ֶעְגָלא ּתִ
ִרים ָקא ּגָ ׁשּוָקא.  - ָאַמר: ִאי לֹא ַהאי יֹוָמא ּדְ א ּבְ ה יֹוֵסף ִאיּכָ ּמָ   ּכַ

  
ת ׁשֶ ְלמּוֵדיּה,  ַרב ׁשֵ ר ֵליּה ּתַ ָלִתין יֹוִמין ְמַהּדַ ל ּתְ   ּכָ

ִעי אְוָתֵלי ְוָקֵאי ּבְ ָ ַדׁשּ ָנֵאי. וְ  ,ְבָרא ּדְ אי, ָלְך ְקָרֵאי ָלְך ּתְ אי, ֲחַדאי ַנְפׁשָ   ָאַמר: ֲחַדאי ַנְפׁשָ
  

   !ִאיִני?
י ֶאְלָעָזרְוָהא ָאַמר    : ַרּבִ

ַמִים ָוָאֶרץ, יִא  ימּו ׁשָ   ְלָמֵלא ּתֹוָרה לֹא ִנְתַקּיְ
ֱאַמר:  ּנֶ ַמִים וָ ׁשֶ י""ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ְמתִּ   ! (ירמיהו לג, כה) 403ָאֶרץ לֹא ׂשָ

  
י ָעֵביד ִאיִניׁש  ָרא ּכִ יּה ָקא ָעֵביד.  ,ֵמִעיּקָ ַנְפׁשֵ ֲעָתא ּדְ   ַאּדַ

  
  
  

                                                                                                                                                                                                     

ְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְלי 400 גֹון ְלׂשִ ְך ָלֶהם ִמּיָ ר ֶנְהּפַ הּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהחֶֹדׁש ֲאׁשֶ ר ָנחּו ָבֶהם ַהּיְ ִמים ֲאׁשֶ ּיָ לֹוַח ּכַ ְמָחה ּוִמׁשְ ה ְוׂשִ תֶּ ָמנֹות  ֹום טֹוב ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמׁשְ
נֹות ָלֶאְביֹוִנים   ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמתָּ

בַּ  401 תּו ׁשַ ּבְ ׁשְ ֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב תִּ ָעה ַלחֶֹדׁש ּבָ ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבְ תֹון הּוא ָלֶכם ְוִעּנִ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ֶכםׁשַ  תְּ

 )ֵהם(גירסת וילנא:  402

ַמִים וָ  'הּכֹה ָאַמר  403 יִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ְמתִּ   ָאֶרץ לֹא ׂשָ

    רש"י

. בפ' בתרא ושותה כו' כל האוכל
דיומא מוקמין להא דרשא 
אליבא דמאן דאמר אין אדם 
מוזהר על תוספת עיוי להתחיל 
ולהתעות מבעוד יום ואפילו 
למאן דאית ליה מוסיפין מחול 
על קודש מקרא אחריא פקא 
ליה מבחריש ובקציר תשבות 
הילכך כי אתא האי בתשעה 
להכי אתא והכי קאמר מה 

שעה דהייו שאתם עושים בת
  אכילה ושתיה אי קורא עיוי:

. שלישי לבטן ומובחר תילתא
   הוא:

. היה מצוה לאשי ביתו עבדי לי
   להכין לו סעודה:

. שלמדתי אי לאו האי יומא
תורה ותרוממתי הרי אשים 
הרבה בשוק ששמן יוסף ומה 

   ביי לבים:
   . שען:ותלי

   . שמחי פשי:חדאי פשאי
בשבילך . לך קראי לך תאי

   ולצורכך שיתי וקריתי:
. וכי אין האה בתלמוד איי

   תורה אלא ללומדיה לבדם:
. של יומם ולילה אם לא בריתי

דהייו תלמוד תורה שכתוב בו 
(יהושע א) והגית בו יומם 

   ולילה:
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י ֱאִליֶעֶזר"ָאַמר לֹו [   : ַרּבִ

ַע?! ָמה ְרָאָיה 'ְרׁשּות' ְל'ִמְצָוה'? ה ְיהֹוׁשֻ   ]."ַמה ּזֶ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

י ֱאִליֶעֶזר ַנִמי ּוְלַמאי ּדְ    , ְרׁשּות - "יֹום טֹוב"ָקָאַמר ַרּבִ
יְרָכא:    ִאית ֵליּה ּפִ

ל ְרׁשּות יר ּבֹו ְמָלאָכה ׁשֶ ִהּתִ ּה,  -  ּוַמה ּיֹום טֹוב ׁשֶ ִעּמָ בּות ׁשֶ יר ׁשְ   לֹא ִהּתִ
ּלֹ ת ׁשֶ ּבָ ל ִמְצָוהׁשַ א ְמָלאָכה ׁשֶ ּה ֶאלָּ יר ּבָ ּלֹ - א ִהּתִ ין ׁשֶ ּתִ ֵאינֹו ּדִ ּה א ּתַ ִעּמָ בּות ׁשֶ   !  ?יר ׁשְ

  
י ֱאִליֶעֶזר?  סט,א    ְוַרּבִ

  
ִמְצָוה ָעִדיף ֵליּה.  בּות ּדְ   ׁשְ

  
  

ְנָיא:    ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"ָאַמר    : ַרּבִ

ִאיְתֲעֵביד ֵליּה ִמְצָוה,  ת, ּדְ ּבָ ַ ִחיָטה ֶאת ַהׁשּ ַאַחר ׁשְ ּלְ יֵרי ִמְצָוה ׁשֶ חּו ַמְכׁשִ י ִאם ּדָ   ּוַמה ּלִ
ת?!לֹא ִיְדחּו ַמְכ  ּבָ ַ ִחיָטה ֶאת ַהׁשּ ְפֵני ׁשְ ּלִ יֵרי ִמְצָוה ׁשֶ   ׁשִ

  

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו    : ַרּבִ
י!  ַמה ּלִ   ּדְ

ת,  ּבָ ַ ִחיָטה ֶאת ַהׁשּ ֲחָתה ׁשְ ֲהֵרי ּדָ ת, ׁשֶ ּבָ ַ ִחיָטה ֶאת ַהׁשּ ַאַחר ׁשְ ּלְ יֵרי ִמְצָוה ׁשֶ חּו ַמְכׁשִ   ִאם ּדָ
ּלִ  יֵרי ִמְצָוה ׁשֶ תּתֹאַמר: ִיְדחּו ַמְכׁשִ ּבָ ַ ִחיָטה ֶאת ַהׁשּ ת?! ּלֹ ׁשֶ  ,ְפֵני ׁשְ ּבָ ַ ִחיָטה ֶאת ַהׁשּ ֲחָתה ׁשְ   א ּדָ

  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
א ִי  ּמָ ֵצ ׁשֶ סּול, ּמָ   א ֶזַבח ּפָ

ת ְלַמְפֵרַע" ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ   .ְוִנְמָצא ְמַחּלֵ

  
  ִאי ָהִכי, 

א יִ  ּמָ ַחט, ׁשֶ ַחט ַנִמי לֹא ִנׁשְ ֵצ ִמׁשְ סּול ְוִנְמָצא ּמָ ת ְלַמְפֵרַע! א ֶזַבח ּפָ ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ   ְמַחלֵּ
  

א, ּוְפָרֵכיּה.  ֵריׁשָ א, ָהא ָאַמר ֵליּה ּבְ   ֶאלָּ
חּו"ּדְ "ַוֲהַדר ָאַמר ֵליּה ַהְך:  י ִאם ּדָ   . ַמה ּלִ

  
        

    רש"י

. למילתיה אית ליה פירכא
דאמר מלאכת מצוה דוחה כל 
שכן שבות דמצוה שפיר מהדר 

יהושע יום טוב יוכיח  ליה ר'
מקל וחומר ומה שמחת יום טוב 
שהיא רשות והתרת' בו משום 
מלאכה לא התרתה בו משום 
שבות שבת שלא התרתה בה 
אלא מלאכ' מצוה כגון שחיטת 
קרבות צבור איו דין שלא 

  תתיר שבות אפי' של מצוה:
. אמר לך האי לאו ורבי אליעזר

קל וחומר הוא דשבות מצוה 
דרשות הלכך יום  עדיפא משבות

טוב דשמחתו רשות גזרו על 
שבות שלה אבל שבת דדחיית 
מלאכה שבו משום מצוה היא 
לא גזרו חכמים בה על השבות 

   לדחות את המצוה:
. מיחוי קרביו שלאחר שחיטה

ואע''ג דאיתעביד ליה צורך 
   גבוה:

. בתמיה למיעבד לא ידחו כו'
   צורכי גבוה:

. כלומר דין הוא כן ומה דמה לי
לי לתמוה שהרי דחתה שחיטה 
כבר את שבת במצותה הלכך 
הואיל ויתה לדחות כבר לא 
 גזרו בה שוב על שבות הצריך:

. אמר ליה האי טעמא ברישא
   שמא ימצא זבח פסול:

. ואמר ליה א''כ משחט ופרכיה
   מי לא שחוט:
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יב  י ֲעִקיָבא"ֵהׁשִ    ְוָאַמר: ַרּבִ

ָאה ּתֹוִכיַח,    ַהּזָ
בוּ  ּום ׁשְ ּום ִמְצָוה, ְוִהיא ִמׁשּ ִהיא ִמׁשּ ת -ת ׁשֶ ּבָ ַ    ,ְוֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ְתַמּה ַעל ֵאּלּו,  ה ַאל תִּ   ַאף ַאתָּ
בּות  ּום ׁשְ ּום ִמְצָוה, ְוֵהן ִמׁשּ ֵהן ִמׁשּ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ת" -ׁשֶ ּבָ ַ   .לֹא ִיְדחּו ֶאת ַהׁשּ

  
ְנָיא:     ּתַ

י ֱאִליֶעֶזר"ָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ִני,  ְבתַּ ִחיָטה ֵהׁשַ ׁשְ   ֲעִקיָבא! ּבִ

ֵהא ִמיָתתֹו!  ִחיָטה תְּ ׁשְ   ּבִ
  

  ָאַמר לֹו:
ין,  ַעת ַהּדִ ׁשְ יֵרִני ּבִ ְכּפִ י! ַאל תַּ   ַרּבִ

ָאה ָך: ַהּזָ ַלִני ִמּמְ ְך ְמקּוּבְ ת" -  ּכָ ּבָ ַ בּות ִהיא, ְוֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ   . ׁשְ

  
יּה?  הּוא ַאְגְמֵריּה, ַמאי ַטְעָמא ָקא ֲהַדר ּבֵ   ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ

  
אעָאַמר    :ּוּלָ

י ַאְגְמֵריּה ַרּבִ  ְתרּוָמה ַאְגְמֵריּה,  - י ֱאִליֶעֶזר ּכִ ָאה ּדִ   ַהּזָ
ת.  ּבָ ְחָיא ׁשַ רּוָמה ּגּוָפּה לֹא ּדָ ּתְ   ּדִ

  

י אֹוְתֵביּה  י ֲעִקיָבא ַנִמי ּכִ ְתרּוָמה אֹוְתֵביּה  ,ַרּבִ ָאה ּדִ    ,ַהּזָ
ִהיא ִמְצָוה,  בּות!  ִהיאְו ׁשֶ ּום ׁשְ   ִמׁשּ

ֶפַסח ָקא מֹוִתיב ֵליּה. ְוהּוא ָסַבר:  ָאה ּדְ   ַהּזָ
  

הְמִתיב    : ַרּבָ
יב  י ֲעִקיָבא"ֵהׁשִ   ְוָאַמר:  ַרּבִ

ָחל  ַאת ְטֵמא ֵמת ּתֹוִכיַח ׁשֶ ׁשַ ַהּזָ ּלֹו ִלְהיֹות ּבְ ִביִעי ׁשֶ ַסח ׁשְ ת ּוְבֶעֶרב ַהּפֶ    –ּבָ
ִהיא ִמְצָוה,    ׁשֶ

בּות,  ּום ׁשְ   ְוִהיא ִמׁשּ
 ַ תְוֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ     ,"!ּבָ

ֶפַסח ַאְגְמֵריּה! ָאה ּדְ אי ַהּזָ א, ַווּדַ   ֶאלָּ
  

ַאְגְמֵריּה,    ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר?  ֵריְך ֵליּה ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ָקא ּפָ

  
ָמֵריּה.  י ֲעִקיָבא ְלַאְדּכּוֵרי ּגְ ָמֵריּה ִאיְתַעַקר ֵליּה, ַוֲאָתא ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר, ּגְ   ַרּבִ

  
ֶהְדָיה! ְוֵניָמא לֵ    יּה ּבְ

  
  ָסַבר, ָלאו אֹוַרח ַאְרָעא. 

  
        
        

    רש"י

. דבר שחוק בשחיטה השבתי
וגיחוך שאמרת או חילוף ומה 

שבות איה אם הזאה שהיא 
דוחה שחיטה לא כל שכן שלא 
תדחה ובאת לעקור את מה 
שכתוב בו במועדו ויודע היית 

   שאין זה ק''ו:
. אל תכפור במה אל תכפירי

שלימדתי הזאה אע''פ שהיא 
שבות איה דוחה ולכך דתי קל 
וחומר זה לפיך אע''פ שאיו 
כדאי אלא כדי שתשים אל לבך 
אחרי שבא זה לדון שחיטה 

אה מכלל דבהזאה פשיטא מהז
ליה דלא דחיא מתוך כך תזכור 
מה שלימדתי דלא דחיא 
ותחזור בך ממה שאתה אומר 

   ועליה אי דן:
. בשעה זו שאו דין בשעת הדין

   עליה:
. ר' אליעזר ומאחר דאגמריה

גופיה דלא דחיא מאי טעמא 
   פריך ואמר עליה אי דן:

. הבא להזות הזאה דתרומה
אכול תרומה עליו ליטהר כדי ל

אגמריה דלא דחיא שבת דהא 
הפרשת תרומה גופא לא דחיא 

   שבת:
. אלמא הזאת טמא מת כו'

דבהזאת פסח השיבו וקאמר 
איה דוחה שבת אלמא 
דאגמריה ר' אליעזר דאיה 
 דוחה מדפשיטא ליה כולי האי:
. אלא ודאי הזאת פסח אגמריה

ומאי גזירת שבות איכא בהזאה 
 גזירה שמא יעבירה בידו

וכשהיה דן עליה עם ר' עקיבא 
שכח דבר זה מלמודו והכי מי 
אמרין בע''א בפרק כל הצלמים 
(דף מו:) ר' אליעזר גמריה 
איעקר ליה ואתא ר' עקיבא 

   לאדכוריה גמריה:
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        בבבב    - - - -     סט, אסט, אסט, אסט, א .17
ָאה ת? - ְוַהּזָ ּבָ ְחָיא ׁשַ   ַמאי ַטְעָמא לֹא ּדָ

ָעְלָמא הּוא  ִדי ִטְלטּוֵלי ּבְ ַסח!  - ִמּכְ ּום ּפֶ ת ִמׁשּ ּבָ ְדֵחי ׁשַ   ּתִ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ע ַאּמ  ה ַאְרּבַ ה ְוַיֲעִביֶרּנָ א ִיְטֶלּנָ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ים. ּגְ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ֹות ּבִ

  
י ֱאִליֶעֶזר, ִניַעְבֵריּה!    ּוְלַרּבִ

יֵרי ִמְצָוה י ֱאִליֶעֶזר: "ַמְכׁשִ ָהא ָאַמר ַרּבִ ת"!  - ּדְ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
  

  ָאְמֵרי: 
י ַגְבָרא ּגּוֵפיּה ֲחִזי, ְוָרֵמי ִחּיּוָבא ֲעֵליּה,  -  ָהֵני ִמילֵּ   ֵהיָכא ּדְ

  ַגְבָרא ּגּוֵפיּה לֹא ֲחִזי, לֹא ָרֵמי ִחּיּוָבא ֲעֵליּה. ּדְ  -ֲאָבל ָהָכא 
  
  

הָאַמר    : ַרּבָ
י ֱאִליֶעֶזר: לְ    ִדְבֵרי ַרּבִ

ִריא  ין -ָקָטן ּבָ ׁשַ ַחּמִ  לוֹ  ְמַחּמִ ת, ין ְלַהְברֹותֹו ּוְלמּולֹו ּבְ   ּבָ
ָהא ֲחִזי ֵליּה.    ּדְ

ין ְלַהְברֹותוֹ  -ָקָטן חֹוֶלה  ין לֹו ַחּמִ   ּוְלמּולֹו,  ֵאין ְמַחּמִ
ָהא לֹא ֲחִזי ֵליּה.    ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִריא הּוא ין ְלַהְברֹותֹו?  - ְוִאי ּבָ ה ֵליּה ַחּמִ   ָלּמָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
  ֵהן ֵאֶצל ִמיָלה,  ןַהּכֹל חֹוִלי

ִריא, ְוֶאָחד ָקָטן חֹוֶלה  ין לֹו ַחּמִ  -ֶאָחד ָקָטן ּבָ ׁשַ ין ְלַהְברֹותֹו ּוְלמֵאין ְמַחּמִ ת, ּולֹו ּבְ   ּבָ
ָהא לֹא ֲחִזי.    ּדְ

  
ֵיי ֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

ּלֹ ֵרת,  -א ָמל "ָעֵרל ׁשֶ   ָענּוׁש ּכָ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . "ַרּבִ

ַגְבָרא ּגּוֵפיּה לֹא ֲחִזי,  ,ְוָהא ָהָכא   ּדְ
ֵרת" ָקָתֵני:ְו    , "ָענּוׁש ּכָ

  ַאְלָמא: ָרֵמי ִחּיּוָבא ֲעֵליּה! 
  

הָאַמר    : ַרּבָ
י ֱאִליֶעֶזר:    ָקָסַבר ַרּבִ

ֶרץ    ,ֵאין ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ
ִחיד   סט,ב  ּיָ ִאיּלּו ּבַ     ִנְדֶחה,  -ְוכֹל ׁשֶ

יּבּור  ּצִ טּוְמָאה.  - ּבַ   ָעְבֵדי ּבְ
יּבּור  ּצִ ִאיָתא ּבַ ָתא ּדְ ִחיד -ְוָכל ִמילְּ ּיָ    ,ִאיָתא ּבַ

יּבוּ  ּצִ ֵליָתא ּבַ ָתא ּדְ ִחיד.  -ר ְוָכל ִמילְּ ּיָ   ֵליָתא ּבַ
יּה ִציּבּור ֲעֵרִלים ִניְנהוּ  ִאי ּכּולֵּ ְסָחא.  - ֲעֵרילּות, ּדְ ְייכּו ַוֲעִביִדי ּפִ   ָאְמִריַנן ְלהּו: קּומּו ְמהֹולּו ַנְפׁשַ

ְסָחא,  :ָאְמִריַנן ֵליּה  - ָיִחיד ַנִמי   קּום ְמהֹול ַוֲעֵביד ּפִ
  ֵרת. ָענּוׁש ּכָ  -ְוִאי לֹא ָמֵהיל ְוָעֵביד 

יּה ִציּבּוָרא ְטֵמִאין ִניְנהּו  ִאי ּכּולֵּ טּוְמָאה,  - טּוְמָאה, ּדְ א ָעְבִדי ּבְ יַנן ֲעַלְייהּו, ֶאלָּ   לֹא ַמּדֵ
טּור.  –ָיִחיד ַנִמי    ּפָ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ַע  ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ   : ָרָבאְל  ּדְ

ִני ַסח ׁשֵ יּבּור ְו  ,ַוֲהֵרי ּפֶ ּצִ ֵליֵתיּה ּבַ ִחיד! ּדְ ּיָ   ִאיֵתיּה ּבַ

    רש"י

. אפי' מלאכה גמורה דוחין את השבת
   במס' שבת (דף קל.):
. כגון להביא איזמל היכא דגברא חזי

רבים שכבר התיוק למילה דרך רשות ה
ראוי למול אבל היכא דגברא לא חזי כגון 
האי טמא לא רמיא חיובא עליה ואין אלו 

   מכשירי מצוה:
. דאמר כל אמר רבה לדברי רבי אליעזר

 היכא דגברא לא חזי ליכא חיובא עליה:
 . דבלאו רחיצה ראוי למול:קטן בריא

 . בשבת קודם מילה:מחמין לו חמין
   וחזק: . להיות בריאלהברותו

. שכל זמן שלא ירחצוהו בחמין קטן חולה
לא יראה למול ואם ירחצוהו יראה 

   למילה:
. כל זמן שלא הכל אצל מילה חולין הן

רחצו בחמין ואפילו לרבי אליעזר צריך 
 להיות לו מחמי חמין מערב שבת:

. גדול שלא מל ערב איתיביה אביי ערל
   הפסח:

 . בשביל שהיה ראוי לתקן מו'עוש כרת
שעות מזמן דשחיטת הפסח ולמעלה ולא 
יתקן ולא דמי לטמא ושהיה בדרך רחוקה 
שאין יכולין לתקן באותן שש שעות 
ומיקמי הכי לא רמיא חיובא עלייהו אלמא 
אע''ג דלא חזיא רמיא מצוה עליה היכא 
דאפשר למיתקן והזאה מי תדחה שבת 
דהא מצוה רמיא עליה ליתקן לכך ואי 

(לקמן דף צב.) קשיא הא דקיימא לן 
הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר וצריך 
הזאה שלישי ושביעי ואפילו מל איו ראוי 
הא אוקמין לההיא בערל כרי שתגייר 
בפרק האשה: הכי גרסין אמר רבה קסבר 
ר' אליעזר אין שוחטין וזורקין על טמא 

  שרץ:
. והכי פירושא הייו וכל שביחיד דחה

חיובא דפסח  טעמא דר' אליעזר לא רמיא
אטמא מת בשביעי שלו הואיל ולא חזי 
ואערל רמיא חיובא ואע''ג דלא חזי ומשום 
דלא דמיא מצות הזאה למצות מילה 
דמצות הזאה כדי לעשות פסח לא רמיא 
אציבור שהרי מותרין לעשות בטומאה 
אע''פ שיכולין ליטהר דקסבר רבי אליעזר 
אין שוחטין וזורקין על יחיד טמא שרץ 

ל ואף על פי שראוי לערב וכן על שלא טב
טמא מת שחל שביעי שלו להיות בערב 
הפסח שראוי מי לערב וטמא שרץ קט 
משום דפלוגתא גביה הוא בפ' האשה (דף 
צ:) וכיון דקא סבר אין שוחטין וזורקין על 
היחיד אלא דחה לשי על כרחיך ציבור 
עושין בטומאה אם ירצו דכל שביחיד 

ומאה דכתיב איש דחה ציבור עושין בט
איש דחה ואין ציבור דחין אלמא לא 
רמיא מצות הזאה דפסח אציבור ומילתא 
דליתיה בציבור ליתיה ביחיד דמצות פסח 
יחד לכל ישראל אמר אבל ערילות דלא 
דחה אצל ציבור ולא הותרו לעשות פסח 
ערלים ואילו כולהו ציבור ערלים אמרי' 

יה להו קומו מהולו יחיד מי אמרין ל
בחול קום מהול והזאה דציבור לא אמרי' 

   להו קומו אזו:
. לא רמיא חובה עלויה להזות יחיד מי

וכיון דלא רמיא עליה לא יתה שבת 
לדחות אצלה אבל אי הוה סבירא ליה 
כמאן דאמר שוחטין וזורקין על טמא שרץ 
כיון דלא קריא ביה איש דחה לא הוה 

ריהו קריא מי אין ציבור ידחין למיש
לעשות בטומאה אלא אמרין להו קומו 
אזו ומדרמי' הזאה אציבור הוה רמיא מי 

  איחיד כדי להתירו באכילה ודחיא שבת:
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  ָאַמר ֵליּה: 

אֵני ָהָתם  ָהא ֲעַבד ֵליּה ִציּבּוָרא ּבָ  -ׁשָ   ִראׁשֹון. ּדְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֵרת" ּלֹ ָיכֹול לֹא ְיֵהא ָענּוׁש ּכָ ָהָיה ָטהֹור, ְוׁשֶ א ׁשֶ ֶדֶרְך ְרחֹוָקהֶאּלָ    ,א ָהָיה ּבְ

  ָעֵרל, 
ֶרץוּ     ,ְטֵמא ׁשֶ

ֵמִאים ל ַהטְּ ָאר ּכָ ִין?  - ּוׁשְ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:    . "(במדבר ט, יג) 404"ְוָהִאיׁש"תַּ

ר ַא  ָקא ְמַהּדַ ֶרץ"ִמּדְ ֵמא ׁשֶ   , "טְּ
ֶרץ.    ָקָסַבר: ֵאין ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ

ֶרץ  ִאי ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ ה ֵליּה ְלַאֲהדֹוֵריּה ֲעֵליּה? ַהְיינּו  -ּדְ   ! ר""ָטהוֹ ָלּמָ
לֹא ֲחִזי  :ַאְלָמא ב ּדְ   ,ִחּיּוָבא ֲעֵליּה  - ַאף ַעל ּגַ

ֵליֵת ְוַא  ב ּדְ יּבּור ִאיֵתיּה ּבְ  יּה ף ַעל ּגַ ּצִ ִחיד! ּבְ   ּיָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
י ֱאִליֶעֶזר:    ָקָסַבר ַרּבִ

ֶרץ,    ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ
ין ִלְטֵמא ֵמת ּבַ  ִביִעי ְוהּוא ַהּדִ ּלֹו. ׁשְ   ׁשֶ

ָאה ְלַמאי?    ַהּזָ
  ַלֲאִכיָלה, 

ָסִחים ָבא.  - ֲאִכיַלת ּפְ   לֹא ְמַעּכְ
  

אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ א ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ
ּלֹ ָחט ׁשֶ ַסח ִנׁשְ ן, ִנְמָצא ּפֶ   א ְלאֹוְכָליו! ִאם ּכֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּלֹ לֹא ֲחִזי,  -  א ְלאֹוְכָליו""ׁשֶ   ְלחֹוֶלה ּוְלָזֵקן, ּדְ
ן.  - ָבל ַהאיֲא  לֹא ְמַתּקֵ ּקּוֵני הּוא ּדְ   ֶמיֱחָזא ֲחִזי, ּתַ
  
  

                                                             

י ָקְר  404 יָה ּכִ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ַסח ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהּפֶ ן ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ א ָהִאיׁש ַההּוא 'הּבַ ָ מֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיׂשּ  לֹא ִהְקִריב ּבְ

    רש"י

. התם האי דאיתיה אמר ליה
ביחיד משום דעבוד ציבור 
בראשון הוא ואי לא עבוד ציבור 
בראשון כגון רוב ציבור זבין 

יבה דלא הותרה טומאת ז
בציבור ומיעוטן טמאי מתים 
אין עושין לא את הראשון ולא 

   את השי:
. הדומין ערל וטמא שרץ ושאר

לו כגון כל טמאי טומאת ערב 
שראויין ליתקן וכגון טמא מת 
 שחל שביעי שלו בערב הפסח:
. מדקא מיהדר אטמא שרץ

לאיתויי מקרא יתירא שמע 
מיה סבירא ליה להאי תא אין 

על טמא שרץ  שוחטין וזורקין
דאי סבירא ליה שוחטין וזורקין 
עליו למה לי לאהדורי עליה 
מקרא יתירא לחיוביה ממילא 
הוא עומד בכרת שהרי הוא 
כטהור גמור שראוי לעשות 
פסחו על ידי שליח לשולחו 
בעזרה דכי פטר קרא מכרת הך 
דלא יכלו לעשות פסח פטר אלא 
ודאי אין שוחטין וזורקין עליו 

פילו הכי מיחייב סבירא ליה וא
ליה כרת משום דיכול לטבול 
וליתקן משהגיע זמן שחיטה 
ואף על גב דציבור כי האי גווא 
לא אמרין להו זילו טבולו 
דכיון דיחיד דחה ציבור עבדי 

   בטומאה:
. אי הוה סבירא אלא אמר רבא

ליה אין שוחטין דמעכבא ליה 
הזאתו משחיטת פסחו ודאי 

ג דחיא שבת לר' אליעזר אע''
דליתא בציבור אלא קסבר 
שוחטין וזורקין הלכך הזאה 
למאי אתיא לאכילה דהא לא 
 מיעכבא לה לשחיטה ולזריקה:
. אכילת פסחים לא מיעכבא

והא דכתיב (שמות יב) איש לפי 
   אכלו למצוה:

. דטמא מת שחל שביעי אם כן
שלו בערב הפסח בשבת שוחטין 
וזורקין עליו ואע''פ שאין סופו 

   להזות היום:
מצא פסח זה שחט שלא 

. ותן באידך פירקא לאוכליו
(לעיל דף סא.): שחטו שלא 

   לאוכליו פסול:
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        סט, בסט, בסט, בסט, ב .18
ָלל ָאַמר  י ֲעִקיָבא"ּכְ   : ַרּבִ

ת  ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ת,  -ּכָ ּבָ ַ   ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
ִחיָטה ת  ,ׁשְ ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ת"ּדוֹ  -ׁשֶ ּבָ ַ   .ָחה ֶאת ַהׁשּ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י ֲעִקיָבא.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ְווָנא י ַהאי ּגַ י ִמיָלה ּכִ ּבֵ    :ּוְתַנן ַנִמי ּגַ
ָלל ָאַמר  י ֲעִקיָבא"ּכְ   : ַרּבִ

ת  ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ת, -ּכָ ּבָ ַ    ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
ת  ,ִמיָלה ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ת" -ׁשֶ ּבָ ַ   . (שבת קל.) ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
י ֲעִקיָבא.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
  ּוְצִריָכא. 

ַסח,  י ּפֶ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ִאי ַאׁשְ   ּדְ
ּבָ  חּו ׁשַ יֵרי ִמְצָוה לֹא ּדָ ַמְכׁשִ לָֹהָתם הּוא ּדְ לֹא ִנְכְרתּו ָעֶליָה ׁשְ ּום ּדְ ִריתֹות, ת, ִמׁשּ ֵרה ּבְ   ׁש ֶעׂשְ

לֹ ִנְכְרתּו ָעֶליָה ׁשְ ִריתֹותֲאָבל ִמיָלה ּדְ ֵרה ּבְ   ֵאיָמא ִליְדֵחי.  - (בראשית יז) 405ׁש ֶעׂשְ
ַמִעיַנן ִמיָלה,    ְוִאי ַאׁשְ

ֵליּכָ  ת, ּדְ ּבָ חּו ׁשַ יֵרי ִמְצָוה לֹא ּדָ ַמְכׁשִ ֵרת, ָהָתם הּוא ּדְ   א ּכָ
ֵרת  א ּכָ ִאיּכָ ַסח ּדְ   ֵאיָמא ִליְדֵחי.  - ֲאָבל ּפֶ

  ְצִריָכא. 
  
  
  

                                                             

ן 405 ָרא ה' ֶאל-א ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ּיֵ ִנים ַו ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים.-יו ֲאִניַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאלָ -תִּ י ִהְתַהּלֵ ּדַ ה    ֵאל ׁשַ יִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרּבֶ ָנה ְבִריִתי ּבֵ ב ְוֶאתְּ
ְמֹאד ְמאֹד. ּפֹל ַאְבָרם ַעל  אֹוְתָך ּבִ ר ִאּתֹו ֱאלִֹהים ֵלאמֹר.-ג ַוּיִ ָניו ַוְיַדּבֵ ְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמוֹ    ּפָ ה ְבִריִתי ִאתָּ ֵרא עֹוד ֶאת-ה ְולֹא  ן ּגֹוִים.ד ֲאִני ִהּנֵ ְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה -ִיּקָ ׁשִ

י ַאב ְמָך ַאְבָרָהם ּכִ יָך.- ׁשִ ָך ֵיֵצאּו.  ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתתִּ יָך ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמּמְ ְמאֹד ְמאֹד ּוְנַתתִּ יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין- ז ַוֲהִקמִֹתי ֶאת  ו ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ּבִ ִריִתי ּבֵ ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך  ּבְ
ל   .ַאֲחֶריךָ  ּוְלַזְרֲעךָ  ֵלאלִֹהים ְלךָ  ִלְהיֹות   ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ּכָ ת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים.-ח ְוָנַתתִּ ַנַען ַלֲאֻחּזַ    ֶאֶרץ ּכְ
ה ֶאתַאבְ -ט ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם.-ָרָהם ְוַאתָּ מֹר ַאתָּ ִריִתי ִתׁשְ יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ   ּבְ ְמרּו ּבֵ ׁשְ ר תִּ ִריִתי ֲאׁשֶ  ָלֶכם ִהּמֹול  י זֹאת ּבְ

ל י  .ָזָכר-ּכָ ִרית ּבֵ ר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאֹות ּבְ ׂשַ ם ֵאת ּבְ ל- יב ּוֶבן  ִני ּוֵביֵניֶכם.יא ּוְנַמְלתֶּ מַֹנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ ִית ְיִליד  ָזָכר ְלדֹרֵֹתיֶכם-ׁשְ ן- ּוִמְקַנת ּבָ ֶסף ִמּכֹל ּבֶ - ּכֶ
ְרֲעָך הּוא. ר לֹא ִמּזַ ְרֶכם ִלְבִר   ֵנָכר ֲאׁשֶ ְבׂשַ ָך ְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ ְסּפֶ יְתָך ּוִמְקַנת ּכַ ר לֹא  ית עֹוָלם.יג ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ּבֵ ר ָעְרָלתֹו - ִיּמֹול ֶאת-יד ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ ׂשַ ּבְ

יָה  ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ִריִתי ֵהַפר.- ֶאת  ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ָך לֹא-טו ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל  ּבְ תְּ ַרי ִאׁשְ ָרי- ִתְקָרא ֶאת-ַאְבָרָהם ׂשָ ָמּה ׂשָ י  ׁשְ ָרה ּכִ ָמּה  ׂשָ י  .ׁשְ אָֹתּה ְוַגם  טז ּוֵבַרְכתִּ
ה ִיְהיּו. ּנָ ים ִמּמֶ יָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעּמִ ן ּוֵבַרְכתִּ ה ְלָך ּבֵ ּנָ י ִמּמֶ ּפֹל ַאְבָרָהם ַעל   ָנַתתִּ ֶבן ֵמָאה-יז ַוּיִ ִלּבֹו ַהּלְ ְצָחק ַוּיֹאֶמר ּבְ ָניו ַוּיִ ֵלד ְוִאם-ּפָ ָנה ִיּוָ ָרה ֲהַבת-ׁשָ - ׂשָ

ֵלד. ָנה תֵּ ִעים ׁשָ ׁשְ ָמֵעאל לוּ   ָהֱאלִֹהים-יח ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל   תִּ ן ְוָקָראָת ֶאת   .ְלָפֶניךָ  ִיְחֶיה ִיׁשְ ָך יֶֹלֶדת ְלָך ּבֵ תְּ ָרה ִאׁשְ מֹו ִיְצָחק -יט ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאָבל ׂשָ ׁשְ
ִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו.-ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ָמֵעאל   ּבְ ְמאֹד ְמאֹדכ ּוְלִיׁשְ יִתי אֹתֹו ּבִ י אֹתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרּבֵ ַרְכתִּ ה ּבֵ יָך ִהּנֵ ַמְעתִּ ֵנים  ׁשְ יִאם - ׁשְ ר ְנׂשִ ָעׂשָ

דֹול. יו ְלגֹוי ּגָ ִריִתי ָאִקים ֶאת-כא ְוֶאת   יֹוִליד ּוְנַתתִּ ָנה ָהַאֶחֶר -ּבְ ָ ׁשּ ה ּבַ ָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ֵלד ְלָך ׂשָ ר תֵּ ַעל ֱאלִֹהים ֵמַעל ַאְבָרָהם.  ת.ִיְצָחק ֲאׁשֶ ר ִאּתֹו ַוּיַ     כב ַוְיַכל ְלַדּבֵ

    רש"י

כלל א''ר עקיבא כל מלאכה 
. שאפשר לעשותה מערב שבת

כגון הבאתו מחוץ לתחום 
   וחתיכת יבלתו:

   . גבי מילה:ותן מי
. לרב לאשמעין הלכה וצריכא

כרבי עקיבא בתרוייהו: מילה 
ש עשרה בריתות אמר בה של

באותה פרשה שאמרה 
   לאברהם (בראשית יז):

. לבו ביום אם ימול דליכא כרת
   למחר:
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        ע, אע, אע, אע, א    ––––סט, ב סט, ב סט, ב סט, ב  .19
ָנה    ִמׁשְ

  ֵאיָמַתי ֵמִביא ֲחִגיָגה ִעּמֹו? 
  

א הּוא ּבָ ְזַמן ׁשֶ חֹול,   :ּבִ   ּבְ
ָטֳהָרה,    ּבְ
  ּוְבמּוָעט. 

  
א הּוא ּבָ ׁשַ   :ּוִבְזַמן ׁשֶ ת, ּבְ   ּבָ

ה,  ְמרּוּבֶ   ּבִ
  ין ְמִביִאין ִעּמֹו ֲחִגיָגה. ֵא  -ּוְבטּוְמָאה 

  
  ֲחִגיָגה: 

ָאה    ,ִמן ַהּצֹאן  -  ָהְיָתה ּבָ
ָקר,    ִמן ַהּבָ

ים ָבׂשִ    ,ִמן ַהּכְ
ים    ,ּוִמן ָהִעּזִ
ָכִרים    ,ִמן ַהּזְ

ֵקבֹות,    ּוִמן ַהּנְ
ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד -ְוֶנֱאֶכֶלת    . ִלׁשְ

  

ָמָרא      ּגְ

ָקָתֵני ָנא ּדְ   ? ָגה""ֲחִגי :ַמאי ּתָ
  

ָנא ָבתֹו ַוֲהָבָאתֹו" :ּתָ ת,  "ַהְרּכָ ּבָ ֵחי ׁשַ לֹא ּדָ   ּדְ
ְח " ֲחִגיָגה" :ְוָקָתֵני ַנִמי לֹא ּדָ ת.  איָ ּדְ ּבָ   ׁשַ

ָטֳהָרה ּוְבמּוָעט.  חֹול, ּבְ א ּבְ הּוא ּבָ ְזַמן ׁשֶ   ְוָהִכי ָקָאַמר: ֵאיָמַתי ְמִביִאין ִעּמֹו ֲחִגיָגה? ּבִ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ַמע  ּה: ׁשְ   ִמיּנָ

ר    ע,א ָעה ָעׂשָ   ^ָלאו חֹוָבה ִהיא.  -ֲחִגיַגת ַאְרּבָ
ֲעָתְך  ִאי ָסְלָקא ּדַ יֵתי  - חֹוָבה ִהיא :ּדְ ת"ׁשַ "ּבְ ּתֵ ה", ְוֵתיֵתי ּבָ ְמרּוּבֶ טּוְמָאה", ְוֵתיֵתי "ּבִ   . "ּבְ

  
  ִמיהּו ַמאי ַטְעָמא ָאְתָיא?  -  ְבמּוָעט"וּ "
  

ְדַתְנָיא:    ּכִ
ָא  ַסח"ֲחִגיָגה ַהּבָ ה,  - ה ִעם ַהּפֶ ִחיּלָ   ֶנֱאֶכֶלת תְּ

ַֹבע" ַסח ֶנֱאָכל ַעל ַהׂשּ ֵהא ּפֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ   . ּכְ

  
  

    רש"י

  מתי'
. אימתי מביאין עמו חגיגה 

בגמרא בעי מאי תא לעיל 
   דקתי חגיגה:

. עם הפסח בארבעה עשר עמו
   ביסן כדיליף בגמרא:

. דאף בזמן שבא בחול ובטהרה
ח דחי שבת וטומאה על גב דפס

   חגיגה לא דחיא שבת:
. שהיה הפסח מועט ובמועט

החבורה ואוכלין  לאכילת בי
החגיגה תחלה כדי שיהא פסח 
גמר שביעתן ותיחשב להן 

   אכילה:
. שהיתה חבורה מועטת במרובה

   ודי להם פסח לבדו:
. מה מן הצאן ומן הבקר כו'

שאין כן בפסח שאיו בא מן 
  הבקר ולא מן הקבות:

  
  גמ'

. וקאמר מי תא הרכבתו כו'
סיפא אימתי מביאין כו'  בהך

ואשמעין דחגיגה מי לא דחיא 
  שבת אפילו שחיטה דילה:

. שיהו הין באכילתו על השבע
   ותיחשב להן:
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        בבבב- - - - ע, אע, אע, אע, א .20
ֵני ָיִמים   .ְוַלְיָלה ֶאָחד" "ְוֶנֱאֶכֶלת ִלׁשְ

  
יָמא.  ֶבן ּתֵ לֹא ּכְ   ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
יָמא" ן תֵּ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ַסח  ָאה ִעם ַהּפֶ ַסח, ֲהֵר    -ֲחִגיָגה ַהּבָ ּפֶ   י ִהיא ּכַ
א ְליֹום ָוַלְיָלה.   ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ֶאּלָ

   

ר  ה ָעׂשָ ָ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. - ַוֲחִגיַגת ֲחִמׁשּ    ֶנֱאֶכֶלת ִלׁשְ
  

ר ָעה ָעׂשָ ְמָחה,   -  ַוֲחִגיַגת ַאְרּבָ ּום ׂשִ ּה ִמׁשּ   יֹוֵצא ּבָ
ּום ֲחִגיָגה" ּה ִמׁשּ   . ְוֵאין יֹוֵצא ּבָ

  
יָמא? ַמאי ַטְעֵמ  ֶבן ּתֵ   יּה ּדְ

  
ְדַמְתֵני  ֵריּה לְ  ַרבּכִ יא ּבְ   : ִחּיָ

ַסח"   , (שמות לד, כה) 406"ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהּפָ
  ֶזה ֲחִגיָגה,  - "ֶזַבח ַחג"
ַסח" ָמעֹו,  - "ַהּפָ ַמׁשְ   ּכְ

  . "לֹא ָיִלין"ְוָאַמר ַרֲחָמָנא: 
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
יָמא    ֶלת ָצִלי אֹו ֵאין ֶנֱאֶכֶלת ָצִלי? ֶנֱאכֶ  -ְלֶבן ּתֵ

  
ַסח יּה ַרֲחָמָנא ַלּפֶ ׁשֵ י ַאּקְ   ְלִליָנה,     -  ּכִ

  לֹא,  -ֲאָבל ְלָצִלי 
יְלָמא:    אֹו ּדִ

ָנא?    לֹא ׁשְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ה ְיָלה ַהּזֶ   . ּכּוּלֹו ָצִלי" - "ַהּלַ

אְוָאַמר  יָמא. ַרב ִחְסּדָ ן ּתֵ ְבֵרי ּבֶ   : זֹו ּדִ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
יָמא  ָקר,  -ְלֶבן ּתֵ ָאה ִמן ַהּבָ   ּבָ

   :אוֹ 
ָקר? ָאה ִמן ַהּבָ   ֵאיָנּה ּבָ

  

ֵקבֹות,  ָאה ִמן ַהּנְ   ּבָ
   :אוֹ 

ֵקבֹות?  ָאה ִמן ַהנְּ   ֵאיָנּה ּבָ
  

ִנים,  י ׁשָ ּתֵ ת ׁשְ ָאה ּבַ   ּבָ
   :אוֹ 

ִנים?  י ׁשָ ּתֵ ת ׁשְ ָאה ּבַ   ֵאיָנּה ּבָ
  

יּה ַרֲחָמָנא  ׁשֵ י ַאּקְ ַסחּכִ ֲאִכיָלה,     -  ַלּפֶ י ּדַ   ְלִמיּדֵ
י    לֹא,  -ֲאָבל ְלָכל ִמילֵּ

                                                             

ם ִזְבִחי ְולֹ  406 ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ ַסחלֹא ִתׁשְ   א ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהּפָ

    רש"י

. חגיגת ואכלת לשי ימים
חמשה עשר דפקא לן במסכת 
 חגיגה (דף ט.) מוחגותם אותו:

. אם יוצא בו משום שמחה
ה עד למחר ושחטה יוצא עיכב

בה משום שמחה משום שלמי 
שמחה ואע''ג שמופרשת 
ועומדת היא כבר ושלמי שמחה 
חובה הן והא דקי''ל (לקמן דף 
עא.) כל דבר שבחובה איו בא 
אלא מן החולין כדתיא בסיפרי 
וזבחת פסח כו' עד צאן ובקר 
והלא אין פסח בא אלא מן 
הכבשים ומן העזים א''כ למה 

להקיש כל הבא  אמר בקר
מצאן ובקר לפסח מה פסח דבר 
שהוא חובה ואיו בא אלא מן 
החולין אף כאן שהוא חובה 
ואיו בא אלא מן החולין הי 
מילי בחובות דעלמא אבל שלמי 
שמחה איתרבי במס' חגיגה (דף 
ח.) מדתיא בסיפרי ושמחת 
לרבות כל מיי שמחה יכול אף 
בעופות ומחות תלמוד לומר 

חגיגה באה מהן יצאו בחגך מי ש
עופות מכאן אמרו ישראל 
יוצאים ידי חובתן בדרים 
ודבות כו' אע''ג דמחויב ועומד 

   הוא:
. משום חגיגת ואין יוצא בה

חמשה עשר כדאמרן דבר שיש 
בו חובה איו בא אלא מן 
החולין כלומר משלו ולא ממה 
שהוא מחויב ועומד וזו כבר 

   תקדשה מאתמול:
ין אכלין . דאמר אמאי טעמא

   אלא ליום ולילה:
 . צריך לאוכלה צלי:אכלת צלי

. מתי' הלילה הזה כולו צלי
היא בפרק בתרא כולו צלי ואפי' 

   החגיגה:
. דאזהרת ליה למידי דאכילה

   צווי אכילה היא:
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יְלָמא:    אֹו ּדִ
ָנא?    לֹא ׁשְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ַסח "ֲח  ָאה ִעם ַהּפֶ ַסח:   - ִגיָגה ַהּבָ ּפֶ   ֲהֵרי ִהיא ּכַ
ָאה ִמן ַהצֹּ  ָקר, ּבָ ָאה ִמן ַהּבָ   אן ְוֵאיָנּה ּבָ

ָאה ִמן ָכִרים ְוֵאיָנּה ּבָ ָאה ִמן ַהּזְ ֵקבֹות,  ּבָ   ַהּנְ
ִנים,  י ׁשָ תֵּ ת ׁשְ ָאה ּבַ ָנָתּה ְוֵאיָנּה ּבָ ת ׁשְ ָאה ּבַ   ּבָ

א ְליֹום ָוַלְיָלה,    ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ֶאּלָ
א ָצִלי,    ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ֶאּלָ

א ִלְמנּוָיו"   . ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ֶאּלָ

ִאית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא?  ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ   ַמאן ׁשָ
ן  יָמא, ּבֶ   ּתֵ

ֵעיַנן.  ָתא ּבָ הּו ִמילְּ ּה: ּכּולְּ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
יָמא  ִביַרת ֶעֶצם,  -ְלֶבן ּתֵ ּום ׁשְ ּה ִמׁשּ   ֵיׁש ּבָ

   :אוֹ 
ִביַרת ָהֶעֶצם?  ּום ׁשְ ּה ִמׁשּ   ֵאין ּבָ

  
ַסח,  יּה ַרֲחָמָנא ַלּפֶ ׁשֵ ִכי ַאּקְ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

  , (שמות יב, מו) 407"ּבֹו"ר ְקָרא: ָאַמ 
ֲחִגיָגה - "ּבֹו"    ,ְולֹא ּבַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ר   – "ּבֹו"ַהאי  ָכׁשֵ    ,ּבְ

ָפסּול ֲאָתא ְולֹא ּבְ    ?הּוא ּדַ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ין:" ְמֵצאת  ַסּכִ ּנִ ר   ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ד.  -ּבְ ּה ִמּיָ   ׁשֹוֵחט ּבָ

לֹ ׁשְ ר ּבִ ה ָעׂשָ   יל. ׁשֹוֶנה ּוַמְטּבִ  - ׁשָ
ֶזה  :קֹוִפיץ ֶזה ּוֵבין ּבָ ין ּבָ יל" -ּבֵ   . ג) (שקלים ח, ׁשֹוֶנה ּוַמְטּבִ

י?    ַמּנִ
ַנן  יל -ִאיֵליָמא ַרּבָ ַמְטּבִ ין ּדְ ָנא ַסּכִ ַסח,  ?ַמאי ׁשְ ַחְזָיא ַלּפֶ   ּדְ

  ָהא ֲחִזי ַלֲחִגיָגה!  ,קֹוִפיץ ַנִמי
א ָלאו יָמא ִהיא,  ,ֶאלָּ ֶבן ּתֵ   ּדְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ִביַרת ָהֶעֶצםּוׁשְ ּום ׁשְ ּה ִמׁשּ   .: ֵיׁש ּבָ
  

ַנן,    לֹא, ְלעֹוָלם ַרּבָ
א ּבְ וּ  ּבָ ת. ׁשַ ְכגֹון ׁשֶ   ּבָ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא:    ְוָהא ִמּדְ

ׁשַ   "ָחל  ר ִלְהיֹות ּבְ ָעה ָעׂשָ ת ַאְרּבָ ד,  -ּבָ ּה ִמּיָ   ׁשֹוֵחט ּבָ
ר וּ  ה ָעׂשָ ָ ד.  -ַבֲחִמׁשּ ּה ִמּיָ   ׁשֹוֵחט ּבָ

ין ִנְמֵצאת קֹוִפי ּכִ ין" -ץ ְקׁשּוָרה ַלסַּ ּכִ סַּ   . ֲהֵרי ִהיא ּכַ

ׁשַ  א ָלאו ּבְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ ת ָעְסִקיַנן!ִמּכְ   ּבָ
  

ה   ע,ב ְמרּוּבֶ א ^ּבִ ּבָ א ׁשֶ    .ְוֶאלָּ

                                                             

רּו בוֹ  407 ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ   ּבְ

    רש"י

. איה אכלת אלא ליום האי סברא
   ולילה:

. כולהו מילי שמע מיה כולהו אתיין
   בההוא היקשא: דפסח אתיין בחגיגה

. פסחו מיד ואין צריך שוחט בה
להטבילה זה המוצאה דמסתמא 
הטבילוה בעליה אם טמאה היתה 
הטבילוה בשלשה עשר כדי שיהא 
הערב שמש ותהא טהורה בארבעה 

   עשר:
. כלומר אע''פ שספק שוה ומטביל

שמא הטבילוה הבעלים זה שוה 
ומטביל' מספק שמא עדיין לא 

הות ביום הטבילוה שהיה להן ש
   להטבילה ולהעריב שמשה:

. סכין גדול הוא ורובן אין קופיץ
לשחיטה אלא לחיתוך בשר ולשבירת 

   עצמות:
. אפילו מצאת בין בזה בין בזה

   בארבעה עשר:
. דמתוך שאין שבירת שוה ומטביל

העצם בפסח אין הבעלים צריכין לה 
כל ארבעה עשר עד למחר ויש לומר 

ת ביום לא הטבילה שהיה לו שהו
להטבילה סמוך לבין השמשות לצורך 

   מחר:
. הא דמשמע דאין שבירת עצמות מי

   בערב הפסח:
. דלא מקשי חגיגה אי ימא רבן

   לפסח ואין בה איסור שבירת עצם:
. לה בעליה מאי שא סכין דמטביל

מאתמול ומוקמין לה השתא בחזקת 
טהרה למוצאה משום דחזיא ליה 

לשחוט  לבעלים בארבעה עשר לפסח
הילכך אטבלה מאתמול דיהוי ליה 
הערב שמש והא לא חיישין שמא 
אבדה לו זה ימים רבים דודאי היום 
פלה ממו דמתוך שבשעת הרגל העם 
רב אין שוהה שם במקום פילתה 

   שלא תמצא:
. לשבירת עצמות ואטבלה חזי לחגיגה

מאתמול ואמאי המוצאה בארבעה 
   עשר שוה ומטביל:

ח בשבת דאין חגיגה . ערב הפסשבא
באה עמו הלכך לא צריכה לבעלים 

   בארבעה עשר:
. חל ארבעה עשר להיות בשבת שוחט

בקופיץ זה מיד ואין צריך להטביל 
דאע''ג דשמא בעלים היה להן סכין 
לשחוט ולא היתה קופיץ זו להן אלא 
לשבירת עצמות והיום אין שבירת 
העצם בשבת אפילו הכי כיון דצריכה 

ב אחר שבת כבר להן ביום טו
הטבילוה מערב שבת דהא בשבת לא 
מצו לאטבולה כדאמרין במסכת 
ביצה (ד' יז:) חל יום טוב להיות אחר 

   שבת מטבילין את הכל מלפי השבת:
. אם מצאה ביום טוב ובחמשה עשר

   עצמו:
. שלמים מיד דודאי שוחט בה

   הטבילוה בעלים מאתמול:
. ואפילו מצאת הרי היא כסכין

עשר שחל להיות בחול שוחט בארבעה 
בה מיד דודאי הוטבלה עם הסכין 

   בשלשה עשר הואיל וקשורה עמו:
. דקתי בין בזה בין בזה מכלל דרישא

   שוה ומטביל:
. דאם לא כן קשיא לאו בשבת עסקין

רישא אסיפא ואפילו הכי קאמר דאין 
בו שבירת עצמות אלמא אסור לשבור 

  עצמות בחגיגת ארבעה עשר:

בחבורה מועטת שהפסח  .במרובה
   מרובה להן ולא יביאו חגיגה:
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  ְמָנא ָיְדִעי? 

  
טּוְמָאה. ְו  א ּבְ ּבָ א ׁשֶ   ֶאלָּ
  

  ְמָנא ָיְדִעי?  - סֹוף סֹוף
  

יא.  ִמית ָנׂשִ   ּדְ
  
יא" ִמית ָנׂשִ   ֵאיַמת?  - "ּדְ

לֹ ׁשְ ִמית ּבִ ר ִאיֵליָמא: ּדְ ה ָעׂשָ ֵליּה?  -ׁשָ ַמְטּבְ ה ִלי ּדְ ין ָלּמָ   ַסּכִ
ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִמית ּבְ א ּדְ יל,  -ְוֶאלָּ ַמְטּבִ ין ּדְ ָנא ַסּכִ   ַמאי ׁשְ

יל ָלּה?  לֹא ַמְטּבִ ָנא קֹוִפיץ ּדְ   ּוַמאי ׁשְ
  

לֹ ׁשְ יא ּגֹוֵסס ּבִ ָנׂשִ ה ָע לֹא ְצִריָכא, ּדְ ר. ׁשָ   ׂשָ
ַחד ְסֵפיָקא  ין, ּדְ יל ָלּה,  –ַסּכִ   ַמְטּבִ

ְתֵרי ְסֵפיֵקי  יל ָלּה. -קֹוִפיץ, ּדִ   לֹא ַמְטּבִ
        

    רש"י

. הבעלים בשלשה עשר מא ידעי
שתהא חבורתו מועטת הרי כל 
שעה באין ומין עליו אשים 
מעלמא וקוים להן בו חלק מן 
הבעלים עד שעת שחיטה הלכך 
לא קים ליה שתהא חבורה 
מועטת ומטביל לקופיץ שמא 
יביאו חגיגה ויצטרכו לשבירת 

   ת:עצמו
. שרוב ציבור שבא בטומאה

טמאין ותן בזמן שבא בטומאה 
אין מביאין עמו חגיגה וזה 
המוצאה טהור ואע''פ שאף 
הטהורים עושין בטומאה עם 
הציבור מטבילה לשבר בה 
עצמות חגיגת חמשה עשר 

   שאיה באה בטומאה:
. הבעלים בשלשה עשר מא ידעי

כשמטבילין סכייהם שיהו רוב 
   ציבור טמאין:

. ומצוה לכל ישראל דמית שיא
   להתעסק בו:

. כשהיו אי ימא בשלשה עשר
   מטהרין כליהם:

. סכין למה ליה לאטבוליה
למריה הרי היא עתיד ליטמא 
וזה המוצאה אם טהור הוא 
למה מחזיקה בטהורה ושוחט 

   בה שלמי חגיגתו בי''ט:
. אלא דמית בארבעה עשר

וכשהטבילו כליהם בי''ג 
שר לא היו הצריכין לארבעה ע

יודעין שיבוא בטומאה א''כ גם 
את הקופיץ הטביל לשבירת 

   העצמות דחגיגת ארבע' עשר:
. דאמרי' ומאי שא סכין

אטבלה מרה מאתמול ומאי 
שא קופיץ דלא אמרי' אטבלה 

   מרה מאתמול:
לא צריכא דשיא גוסס בשלשה 

. ולא גרסין ומת בארבעה עשר
עשר דמה לי מת ומה לי לא 

   מת:
. דאיכא דחד ספיקא הוא סכין

למימר שמא ימות השיא ויעשו 
פסח בטומאה משום הך ספיקא 
לא אימע מלאטבולה ואטבלה 
דחייש שמא לא ימות ויעשה 

   פסח בטהרה:
. אית אבל קופיץ דתרי ספיקי

ליה מסלקי ליה מתורת טבילה 
שמא ימות ולא יביאו חגיגות 
לא בארבעה עשר ולא בחמשה 

שמא אי  עשר או אפי' לא ימות
לא אצטרך לחגיגת ארבעה עשר 
שתהא חבורתי מועטת ויבא 
פסח במרובה ואי משום חגיגת 
חג חמשה עשר עדיין יש שהות 
להטבילה בי''ד הלכך לא 

  אטבלה מרה בשלשה עשר:
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        ע, בע, בע, בע, ב .21
ׁשַ [[[[ א ּבְ הּוא ּבָ ת ... "ּוִבְזַמן ׁשֶ         ....]]]]"ֵאין ְמִביִאין ִעּמֹו ֲחִגיָגה -ּבָ
        

ְנָיא:    ּתַ
ן דֹוְרַתאי" יֵרׁש הּוא וְ  ְיהּוָדה ּבֶ נֹו,  דֹוְרַתאיּפֵ רֹום. ּבְ ּדָ ב לֹו ּבַ   ְוָהַלְך ְוָיׁשַ

ֵני ָמ  ָרֵאל: ִמּפְ הּו ְויֹאַמר ָלֶהם ְלִיׂשְ ׁשַ ָאַמר: ִאם ָיבֹוא ֵאִלּיָ ם ֲחִגיָגה ּבְ ת? ה לֹא ֲחַגְגתֶּ   ּבָ
  ַמה ֵהן אֹוְמִרים לֹו? 

ֵני ּגְ  ֵמַהִני ַעל ׁשְ ַמְעָיהדֹוֵלי ַהּדֹור, תְּ דוֹ ַאְבַטְליֹוןוְ  ׁשְ ֵהן ֲחָכִמים ּגְ דֹוִלים, , ׁשֶ ִנין ּגְ   ִלים ְוַדְרׁשָ
ָרֵאל: ֲחִגיָגה ת!" -  ְולֹא ָאְמרּו ָלֶהן ְלִיׂשְ ּבָ ַ   . ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

  
  : ַרבָאַמר 

ֶבן דֹוְרַתאי?    ַמאי ַטֲעֵמיּה ּדְ
ְכִתיב:  ַסח ַלה' ֱאלֶֹהיָך צֹ ּדִ   , ב) ,(דברים טז  408אן ּוָבָקר""ְוָזַבְחתָּ ּפֶ

א  ַסח ֶאלָּ יםַוֲהלֹא ֵאין ּפֶ ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ   ! 409ִמן ַהּכְ
א:  ַסח,  - "צֹאן"ֶאלָּ   ֶזה ּפֶ

ָקר"   זֹו ֲחִגיָגה.  - "ּבָ
ַסח"ְוָאַמר ַרֲחָמָנא:    !"ְוָזַבְחתָּ ּפֶ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ים ֵניקּו ְוִנְפרֹוׁש? ,ֲאַנןַו  ְפרּוׁשִ    !ַטְעָמא ּדִ
ֲאָתא א ְקָרא ְלִכְדַרב ַנְחָמן הּוא ּדַ    ,ֶאלָּ

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָלִמים?  ֵרב ׁשְ ּקָ ַסח ׁשֶ ִיין ְלמֹוַתר ַהּפֶ   ִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ַסח ַלה' ֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר"ׁשֶ    ,ב) ,(דברים טז "ְוָזַבְחתָּ ּפֶ
א? ָקר ּבָ ַסח ִמן ַהּבָ ים  !ְוִכי ּפֶ ָבׂשִ א ִמן ַהּכְ א ֶאלָּ ַסח ּבָ ים! ַוֲהלֹא ֵאין ּפֶ   ּוִמן ָהִעּזִ

ָקר. א ִמן ַהּצֹאן ּוִמן ַהּבָ ַסח ְיֵהא ְלָדָבר ַהּבָ א: מֹוַתר ַהּפֶ   ֶאלָּ
  
  

ַנן ת?  ,ְוַרּבָ ּבָ ֵחי ׁשַ   ַמאי ַטְעָמא לֹא ּדָ
ן ִציּבּור הּוא!  אי ָקְרּבַ   ָהא ַוּדַ

  
י ִאיְלָעאָאַמר  ּום  ַרּבִ ן ִסְפָראִמׁשּ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ

ָנה""ְוַח ָאַמר ְקָרא:  ָ ׁשּ ְבַעת ָיִמים ּבַ   , (ויקרא כג, מא)  410ּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה' ׁשִ
מֹוָנה ָהוּו!  ְבָעה?! ׁשְ   ׁשִ

אן  א ִמּכָ ת. לַ ֶאלָּ ּבָ ַ ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ   ֲחִגיָגה ׁשֶ
  

י ֲאָתא    ָאַמר:  ָרִביןּכִ
י ִלְפֵני ַרּבֹוַתי:    ָאַמְרּתִ

א ה מֹוֵצא ֶאלָּ ִאי ַאּתָ ָעִמים ׁשֶ ה,  ּפְ ָ ׁשּ   ׁשִ
ָחל יוֹ  גֹון ׁשֶ ׁשַ ּכְ ל ַחג ּבְ ת! ם טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ   ּבָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָתא י ָהא ִמילְּ ְכָלא ֵליָמא ּכִ    ?!ָאִבין ּתִ
מֹוָנה  ָלל,  - ׁשְ ַחּתְ ָלּה ּכְ ּכַ   לֹא ַמׁשְ
ְבָעה ִנים.  - ׁשִ רֹוב ׁשָ   ִאיָתא ּבְ

  

                                                             

ַסח לַ  408 ר ִיְבַחר  'הְוָזַבְחתָּ ּפֶ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ם 'הֱאלֶֹהיָך צֹאן ּוָבָקר ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ   ְלׁשַ
חוּ  409 ּקָ ים תִּ ים ּוִמן ָהִעּזִ ָבׂשִ ָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהּכְ ן ׁשָ ה ָתִמים ָזָכר ּבֶ  )שמות יב, ה( ׂשֶ

חֹּגּו אֹתוֹ  'הְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג לַ  410 ִביִעי תָּ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבַ ָנה ֻחּקַ ָ ׁשּ ְבַעת ָיִמים ּבַ  ׁשִ

    רש"י

. מן החכמים בן דורתאי פירש
ובדל מהם מפי שהיו אומרים 
אין חגיגת ארבעה עשר דוחה 

   שבת:
. רחוק וישב לו בדרום

מירושלים שלא לעלות לרגל 
ויתחייב בפסח ובחגיגה דקסבר 
 חגיגה חובה ואפי' במרובה:

. וכי ואן טעמא דפרושים וכו'
לכך הוצרכו לדרוש המקראות 
אחר טעמי המבדילים מן 

   החכמים:
. בין שהפריש פסחו מותר הפסח

ואבד ותכפר באחר ואח''כ 
מעות מצא זה בין שהפריש 

לפסחו וחלה קדושת פסח על 
כולן והוזלו טלאים ויתותרו מן 

   המעות:
. במועד או לאחר שקרב שלמים

   הרגל:
. לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר

הייו שלמים שכשירין לבא מכל 
 צאן ומכל בקר זכר וקבה:

. ואפילו אמאי לא דחיא שבת
חגיגת חמשה עשר הא ודאי 
קרבן ציבור הוא דהא אתי 

יא כי פסח וזמן קבוע בכיופ
   לה:

. בחג הסכות כתיב וחגותם אותו
דתשלומין דידיה כל שמוה 
הלכך שמוה הוי אלא לאו שמע 
מיה אין לך חגיגה שדוחה שבת 
הלכך לא משכחת שמוה 

   לעולם:
כגון שחל י''ט הראשון של חג 

. דמטי מי שמיי להיות בשבת
עצרת בשבת דאין כאן אלא 

   ששה:
 בר את ביו היה:. קואבין תכלא

. שאילה לימא כי האי מילתא
  שאיה הוגת:
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        עא, אעא, אעא, אעא, א    ––––ע, ב ע, ב ע, ב ע, ב  .22
אָאַמר  י ֶא ָאַמר  עּוּלָ   : ְלָעָזרַרּבִ

ָחָטן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְ ׁשּ ָלִמים ׁשֶ ּום ֲחִגיָגה.  - ׁשְ ְמָחה ְולֹא ִמׁשּ ּום ׂשִ ֶהן לֹא ִמׁשּ   ֵאינֹו יֹוֵצא ּבָ
ְמָחה"    עא,א ּום ׂשִ ְכִתיב:  -"ִמׁשּ "ּדִ ַמְחתָּ ְמָחה, ְוֵליכָּ  - (דברים כז, ז) 411"ְוָזַבְחתָּ ... ְוׂשָ ַעת ׂשִ ׁשְ ּבִ ֵעיַנן ְזִביָחה̂    א. ּבָ

ּום ֲחִגיָגה"  חֹוָבה,  -"ִמׁשּ ּבְ ָבר ׁשֶ חֹוָבה "וְ ָהֵוי ּדָ ּבְ ָבר ׁשֶ ין -ָכל ּדָ א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ   .(מנחות ז, ו) "ֵאינֹו ּבָ
  

יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ
ֵמַח" ְמָחה.  -  (דברים טז, טו)  412"ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ   ְלַרּבֹות ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון, ְלׂשִ

א ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון? ַא  ה אֹוֵמר ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   תָּ
ְלמּוד לֹוַמר:  ק" – 413""ַאךתַּ   . ִחּלֵ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ַמח!  ה ִיׂשְ ּמֶ ֵאין לֹו ּבַ ּום ּדְ   ָלאו, ִמׁשּ

  
   ?ֲחרֹון ּוְלהֹוִציא ֵליֵלי יֹום טֹוב ִראׁשֹון"ָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֵליֵלי יֹום טֹוב ַא ָתֵני ַטְעָמא: ְד לֹא, כִּ 

ה ֲאִני ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ְמַר  ְמָחה ְלָפָניו,  -ּבֶ ׁש ׂשִ ּיֵ   ׁשֶ
ְמָחה ְלָפָניו" -ּומֹוִציא ֲאִני ֵליֵלי יֹום טֹוב ִראׁשֹון  ֵאין ׂשִ   .ׁשֶ

  
  : ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

ר ָעה ָעׂשָ ּה  -  "ֲחִגיַגת ַאְרּבָ ְמָחה,  יֹוֵצא ּבָ ּום ׂשִ   ִמׁשּ
ּום ֲחִגיָגה" ּה ִמׁשּ   .ְוֵאין יֹוֵצא ּבָ

אי?    ַאּמַ
א!  ְמָחה, ְוֵליּכָ ַעת ׂשִ ׁשְ ֵעיַנן ְזִביָחה ּבִ   ָהא ּבָ

  
ר ָאִביןָאַמר    : ַרב ִאיִדי ּבַ

ָחָטּה.  ב ּוׁשְ ִעיּכֵ   ׁשֶ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
יָמא ָהִכי: ִאי לֹא ּתֵ   ַמאן ָקָתֵני ָלּה?  - ָהא ַמְתִניָתא ּדְ

יָמא.  ן ּתֵ   ּבֶ
יָמא ן ּתֵ ִליָנה.  - ּבֶ ְסָלה ָלּה ּבְ   ָהא ּפָ

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

  : ָרָבאְמִתיב 
ְמָחה  ִ ל ְוַהׂשּ מֹ –"ַהַהּלֵ   , (סוכה מב:) ָנה"ׁשְ

ְמָחה  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ַעת ׂשִ ׁשְ ֵעיַנן ְזִביָחה ּבִ ְבָעה, ָהא ִזְמִנין ַסגִּ  –ּבָ א ׁשִ ַחּתְ ָלּה ֶאלָּ ּכַ לֹא ַמׁשְ   יִאין ּדְ
ָחל יֹום טֹוב ָהִראׁש  גֹון ׁשֶ ׁשַ ּכְ ת! ֹון ִלְהיֹות ּבְ   ּבָ

  
ֵריּה ָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ַרב הּוָנא ּבְ   : ּדְ

ִעיֵרי ָהְרָגִלים.  ׂשְ חֹו ּבִ ּמְ   ְמׂשַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָבר:  ּדָ ׁשּובֹות ּבַ י ּתְ ּתֵ   ׁשְ

ִעיֵר ּדִ  -ֲחָדא    ֶנֱאָכִלין,  -ַחי   :י ָהְרָגִליםׂשְ
  ֵאין ֶנֱאָכִלין,  -ָצִלי 

ְמָחה  א.  -ְוׂשִ ַחי ֵליּכָ   ּבְ
  אֹוְכִלין,  -  ּכֲֹהִנים  ְועֹוד, 

                                                             

ם ְוׂשָ  411 ָ ָלִמים ְוָאַכְלתָּ ׁשּ  ֱאלֶֹהיךָ  'הַמְחתָּ ִלְפֵני ְוָזַבְחתָּ ׁשְ

ְבַעת ָיִמים יגיגיגיג 412 ה ְלָך ׁשִ ֲעׂשֶ ּכֹת תַּ ךָ   ַחג ַהסֻּ ָאְסּפְ ְרְנךָ  ּבְ ְקֶבךָ  ִמּגָ ךָ  ידידידיד   .ּוִמּיִ ַחּגֶ ַמְחתָּ ּבְ ה   ְוׂשָ ךָ  ּוִבְנךָ  ַאתָּ ךָ  ּוִבתֶּ ִוי ַוֲאָמֶתךָ  ְוַעְבּדְ ר ְוַהּלֵ תֹום ְוַהּגֵ ר ְוָהַאְלָמָנה ְוַהּיָ  ֲאׁשֶ
ָעֶריךָ  ׁשְ ר טוטוטוטו  .ּבִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ חֹג ַלה' ֱאלֶֹהיָך ּבַ ְבַעת ָיִמים תָּ י  ִיְבַחר ה'-ׁשִ כֹל ֱאלֶֹהיךָ ' ה ְיָבֶרְכךָ  ּכִ בּוָאְתךָ  ּבְ ה ּוְבכֹל תְּ ֵמַח  ַאךְ  ְוָהִייָת  ָיֶדיךָ  ַמֲעׂשֵ   .טו)-(דברים ט"ז, יג ׂשָ

ֵמַח ( בי יד וגם לא בהמשך במקבילה. גירסת וילנא:אינו בכת 413  .)ׂשָ

    רש"י

. ביום טוב שהוא בשעת שמחה
   זמן שמחה:

. קרא יתירא והיית אך שמח
הוא דכתיב לעיל מייה חג 
הסוכות תעשה לך שבעת ימים 
וסמיך ליה ושמחת בחגך והדר 
כתיב שבעת ימים תחוג וגו' 

   והיית אך שמח:
. וב האחרוןלרבות לילי יום ט

ואין שמחה אלא באכילת 
שלמים ויום טוב האחרון גופיה 
לא דהא תרי זימי שבעת ימים 
כתיב גבי שמחה כדפרישי' 

   וממילא אימעיט שמיי:
או איו אלא לרבות לילי יום 

. ואף על פי שאין טוב הראשון
קרבן בלילה למד שהטעיו 
הכתוב לשחוט שלמים מערב 

 טוב:יום טוב לשמחת לילי יום 
. כל אכין ורקין אך (שמח) חלק

   מיעוטין:
. משוין מיעוטא מאי טעמא

ללילי ראשון וריבויא ללילי 
אחרון ולא אמרין איפכא לאו 
משום דאמרין אין לו במה 
ישמח דשלמים השחטין 
מבערב לאו שמחה היא דבעין 

   זביחה בשעת שמחה:
. כל ימות שיש שמחה לפיו

   ולילות החג:
. קס''ד דרב יוסף כו'חגיגת י''ד 

 בששחטה בארבעה עשר קאמר:
. בן תימא אמרה הא מתיתא

לעיל ולבן תימא איפסילא לה 
דהא אמר אין אכלת אלא ליום 

   ולילה:
   . בשלמים:והשמחה

. ומבערב שחל יום טוב בשבת
אין יכול לשחוט דהא בשעת 

   שמחה בעית:
. ודאי מקרבן אמר רב הוא

שמחה ליכא אלא שבעה אלא 
דקתי השמחה שמוה  הא

משמחו בשעירי הרגלים שעיר 
החטאת האמור בראשון שבכל 
יום היה שעיר בא משל ציבור 
וכל חטאות החיצוות אכלות 
וכל קרבן ציבור הקבוע דוחה 

   שבת:
. אם בא לאוכלו חי אכלין

בשבת לא יאכלו כי אם חי 
דאין צלייתו ובישולו דוחה שבת 
ובשר חי אין כאן שמחה: ועוד 
הי מי דיש שמחה בבשר חי 
הרי חטאות אין אכלות אלא 
לכהים והן אוכלין וישראל 

   במה ישמחו:
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ָרֵאל  ֵמִחים?  -ְוִיׂשְ ה ׂשְ ּמֶ   ּבַ
  

א ָאַמר  אֶאלָּ ּפָ   : ַרב ּפַ
חוֹ  ּמְ ה    :ְמׂשַ ְכסּות ְנִקּיָ    ,ּבִ

ן.    ְוַיִין ָיׁשָ
  
  

י ֲאָתא  י ֶאְלָעָזרַמר ָא  ָרִביןּכִ   : ַרּבִ
ָחָטן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְ ׁשּ ָלִמים ׁשֶ    - ׁשְ

ֶהן  ְמָחה,  - יֹוֵצא ּבָ ּום ׂשִ   ִמׁשּ
ֶהן  ּום ֲחִגיָגה. -ְוֵאין יֹוֵצא ּבָ   ִמׁשּ

  
ְמָחה"  ּום ׂשִ ְמָחה'.  -"יֹוֵצא ִמׁשּ ַעת ׂשִ ׁשְ ֵעיַנן 'ְזִביָחה ּבִ   לֹא ּבָ

ּום ֲחִגיָגה"  ָב  -"ְולֹא ִמׁשּ חֹוָבה, ָהֵוי ּדָ ּבְ   ר ׁשֶ
חֹוָבה"     ּבְ ין -  ְוָכל ָדָבר ׁשֶ א ִמן ַהחּוּלִ א ֶאּלָ   . (מנחות ז, ו) "ֵאינֹו ּבָ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ֵמַח"" ְמָחה.  - "ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ   ְלַרּבֹות ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ְלׂשִ
ה אֹוֵמר ְלַרּבֹות ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון, אֹו ֵאינֹו  א ְלַרּבֹות ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון? ַאתָּ   ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ק" – "ַאְך"תַּ   . ִחּלֵ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ַמח!  ה ִיׂשְ ּמֶ ֵאין לֹו ּבַ ּום ּדְ   ָלאו, ִמׁשּ

  
ְדַתְנָיא:    לֹא, ּכִ

  ? "ָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ּוְלהֹוִציא ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון
ה ֲאִני ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹוןְמַר  ְמָחה ְלָפָניו,  - ּבֶ ׁש ׂשִ ּיֵ   ׁשֶ

ְמָחה ְלָפָניו" - מֹוִציא ֲאִני ֵליֵלי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹוןוּ  ֵאין ׂשִ   . ׁשֶ

  
  

    רש"י

לרבות לילי יום טוב האחרון 
   . כשאר לילי החג:לשמחה

   . כדפרישית:או איו אלא כו'
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        בבבב- - - - עא, אעא, אעא, אעא, א .23
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ִליָנה ְפָסִלין ּבְ ּנִ ר ׁשֶ ה ָעׂשָ ָ ִין ְלֵאימּוֵרי ֲחִגיַגת ֲחִמׁשּ   ? ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ י ַעד ּבֶֹקר"ׁשֶ   , (שמות כג, יח)  414"ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחּגִ

ית" :ּוְסִמיְך ֵליּה    , (שמות כג, יט)  415"ֵראׁשִ
ַהאי    ּבֶֹקר ִראׁשֹון.  - "ּבֶֹקר"ְלֵמיְמָרא: ּדְ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ָכַתב ית" :ַטְעָמא ּדְ   , "ֵראׁשִ
ַתב ית" :ָהא לֹא ּכָ ִני.  :ֲהָוה ָאִמיָנא - "ֵראׁשִ   ַמאי ּבֶֹקר? ּבֶֹקר ׁשֵ

י א ִמיּדִ ר ,ִמי ִאיּכָ ָבׂשָ    !ַעד ַצְפָרא? - ְוֵאמּוִרין ,ִאיְפִסיל ֵליּה ֵמאֹוְרָתא - ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ה לֹא?  ּמָ   ַאלָּ

ר ָבׂשָ ן ֲעַזְרָיה, ּדְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַסח ְלַרּבִ   ַעד ַצְפָרא!  - צֹות, ְוֵאמּוִריןִאיְפִסיל ֵליּה ֵמֲח  - ַוֲהֵרי ּפֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָיא ֵליּה:  ,ַרב יֹוֵסף   ָהִכי ָקא ַקׁשְ

י א ִמיּדִ א ,ִמי ִאיּכָ ּנָ ִאּלּו ּתַ ֵעי  - ּדְ ר לֹא ּבָ ית"ְלָבׂשָ   , "ֵראׁשִ
ֲהָנא ֵעי  - ְוַרב ּכָ ית"ְלֵאימּוִרין ּבָ   ?! "ֵראׁשִ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ּיֹום ָהִראׁשֹון ַלּבֶֹקר""לֹא ָיִלין ִמ " ֶעֶרב ּבַ ח ּבָ ְזּבַ ר תִּ ר ֲאׁשֶ ׂשָ    , (דברים טז, ד) 416ן ַהּבָ
ד   עא,ב ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד.  ִליּמֵ ֱאֶכֶלת ִלׁשְ ּנֶ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ  ַעל ֲחִגיַגת ַאְרּבָ

א ְליֹום ָוַלְיָלה?    אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ ּיֹום ָהִראׁשֹון" ּכְ ִני ָאמּור,  "ּבֶֹקר", ֲהֵרי (דברים טז, ד) "ּבַ   ׁשֵ

   :אוֹ 
א ּבֶֹקר ִראׁשֹון    ,ֵאינֹו ֶאּלָ

ֱאֶכֶלת ִל  ים ֲחִגיָגה ַהּנֶ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחדּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ   ?חּוץ ִמּזוֹ  -  ׁשְ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ   , (ויקרא ז, טז)  417"ִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה" :ּבוֹ  ּכְ

ד ַעל ֲחגִ  ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחדִליּמֵ ֱאֶכֶלת ִלׁשְ ּנֶ ר, ׁשֶ ָעה ָעׂשָ   . "יַגת ַאְרּבָ

  
א בֹּ ָאַמר ָמר:    , ֶקר ִראׁשֹון""אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

 : הּוא אֹוֵמרָהא ָאְמַרּתְ ׁשֶ ּיֹום ָהִראׁשֹון" :"ּכְ ִני ָאמּור" "ּבֶֹקר"ֲהֵרי  ,"ּבַ   !ׁשֵ
  

ּתֵ  ׁשְ א ּבִ ר, ָהִכי ָקָאַמר: אֹו ֵאינֹו ֶאלָּ תּוב ְמַדּבֵ   י ֲחִגיגֹות ַהּכָ
ר,  -ַאַחת  ָעה ָעׂשָ   ֲחִגיַגת ַאְרּבָ

ר -ְוַאַחת  ה ָעׂשָ ָ    ,ֲחִגיַגת ֲחִמׁשּ
  ְלבֹוְקָרּה,  -ְוזֹו 
  ְלבֹוְקָרּה.  -ְוזֹו 

  
   :ֲהַדר ָאַמר

ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ֱאֶכֶלת ִלׁשְ ַקְייָמא ָלן: ֲחִגיָגה ַהּנֶ א ּדְ    ,ֶאלָּ
ן,  ַמאי?  – ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה" "ִאםִאם ּכֵ   ּבְ

ר ָעה ָעׂשָ ּה: יֹום ָוַלְיָלה!  - ִאי ֲחִגיַגת ַאְרּבָ ִתיב ּבָ   ָהא ּכְ

                                                             

י ַעד ּבֶֹקר 414 ם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ֵחֶלב ַחּגִ ח ַעל ָחֵמץ ּדַ  לֹא ִתְזּבַ

ית  415 ִביא ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתָך תָּ ית ּבִ ֲחֵלב ִאּמוֹ  'הֵראׁשִ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

ֻבְלָך ׁשִ  416 ָכל ּגְ אֹר ּבְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ַלּבֶֹקרְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ֶעֶרב ּבַ ח ּבָ ְזּבַ ר תִּ ר ֲאׁשֶ ׂשָ   ְבַעת ָיִמים ְולֹא ָיִלין ִמן ַהּבָ
ּנּו ֵיָאֵכל 417 ֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ יֹום ַהְקִריבֹו ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל ּוִמּמָ נֹו ּבְ   ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרּבָ

    רש"י

. ואע''פ לאימורי חגיגת ט''ו שפסלין בליה
   שזמן אכילת בשרה כל יום המחרת:

. ודרוש ביה וסמיך ליה ראשית ביכורי וגו'
   בקר ראשון:

. משחשכה ועבר דבשר איפסיל ליה מאורתא
יום ששה עשר ואימורין יכשרו עד בקר שבעה 

   עשר דאי בקר בקר שי בקר של שבעה עשר:
. בפרק בתרא (דף קכ:) ר' אליעזר בן עזריה

דאמר מדאורייתא אכילת פסח עד חצות ותו 
   לא:

. אע''ג דאותיב מלתא ליההכי קשיא 
   אחריתי:

. כלומר אפשר להיות משמעות ומי איכא מידי
המקרא בקר שי אן חזין תא דמתית' 
דלקמן דאפי' לבשר שהוא קל מאימורין לא 
בעי ראשית ובקר דכתיב ביה משמע ליה לתא 
בקר ראשון ורב כהא באימורין דחמירא 
קדושתיהו לא משמע ליה בקר דכתיב גבייהו 

   בקר ראשון בלא ראשית:
. בחגיגת ארבעה עשר מיירי אשר תזבח בערב

דשחטת עם הפסח בערב דהא ליכא למימר 
בערב של יום טוב הראשון עצמו קאמר קרא 

   דאם כן מאי בערב הלא שחיטתן ביום כולו:
. דהאי בקר בוקרו של שאכלת לשי ימים

  ששה עשר קאמר קרא:
ר בוקרו של . דהאי בקאו איו אלא ליום ולילה

   ט''ו קאמר:
. מכלל כשהוא אומר ביום הראשון (לבקר)

דאכלת כל יום הראשון של יום טוב וקאמר 
   לבקר דלא תלין עד בקר שי:

. לקמיה פריך היכי או איו אלא בקר ראשון
תיסק אדעתין למימר תו הא אמרת ביום 

   הראשון חד ולבקר תרי:
 .ומה אי מקיים חגיגה האכלת לשי ימים

דפקא לן מקרא אחריא דיש חגיגה אכלת 
לשי ימים ולקמן מפרש היכא אשכחן ובאיזו 

   חגיגה אי מקיימה בשאר חגיגות חוץ מזו:
. באכילת שלמים שי כשהוא אומר אם דר

ימים אם דר או דבה זבח קרבו ביום 
הקריבו את זבחו יאכל וממחרת וגו' הרי שי 

למיכתב דר ימים ולילה שביתיים והוה ליה 
ודבה אם דר למה לי ריבה אף שלמי חובה 

   לאכילת שי ימים:
. ולקמן מפרש במאי לימד על חגיגת י''ד כו'

מישתמע ליה והשתא מפרש לה למתיתא 
והדר אסיק אתקפתי' דתא לבשר לא בעי 

   ראשית:
. אלא ליום ולילה והאי הכי קאמר או איו

 דכתב ביום הראשון לבוקר מילתא אחריתי
היא ובשתי חגיגות דיבר הכתוב חגיגת ארבעה 
עשר וחמשה עשר זו לבוקרה וזו לבוקרה והכי 
משמע קרא לא ילין מבשר חגיגת י''ד אשר 
תזבח בערב וסתם ליה לבוקרה משמע 
ומאותה שתזבח ביום הראשון דהייו חגיגת 

   חמשה עשר לא ילין לבוקר של ששה עשר:
 . תא ומה אי מקיים חגיגההדר אמר

האכלת לשי ימים חוץ מזו כלומר באיזו 
חגיגה חוץ מזו אי מקיים את אשר אי מוצא 
שאכלת לשי ימים הרי השווית את כולן 
והיכן אי מוצא כשהוא אומר אם דר הרי 
מצאתי שיש חגיגה אכלת לשי ימים ואיזו 
היא על כרחיך לימד על חגיגת י''ד כו' והאיך 

דר בחגיגת ט''ו לימד דעל כרחיך אי מי אם 
משוית ליה דקילא דאיה באה עם הפסח 
שמעת בה מיהא דאכלת לשי ימים וביום 
הראשון לבקר על כרחיך לאו אחגיגת ט''ו 
קאי אלא אאשר תזבח בערב ולימד שתאכלה 

   כל יום הראשון עד בקר שי:
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ר ה ָעׂשָ ָ ּה: יֹום ָוַלְיָלה!  - ִאי ֲחִגיַגת ֲחִמׁשּ ִתיב ּבָ   ָהא ּכְ
א, ַהאי ר,  - ֶאלָּ ה ָעׂשָ ָ   ַלֲחִגיַגת ֲחִמׁשּ

יּה ְקָרא  ר, ַלֲחִגיַגת ַא  -ְוָהֵאיְך ּכּולֵּ ָעה ָעׂשָ   ְרּבָ
ר ָעה ָעׂשָ ד ַעל ֲחִגיַגת ַאְרּבָ ֵני ָיִמים וְ  ,ִליּמֵ ֱאֶכֶלת ִלׁשְ ּנֶ   ַלְיָלה ֶאָחד. ׁשֶ

  
ְכִתיב:  ּיֹום ָהִראׁשֹון ַלּבֶֹקר"ַטְעָמא ּדִ ַמאי "ּבַ ִני, ? "ּבֶֹקר", ּדְ   ּבֶֹקר ׁשֵ

ְכִתיב:  ל ֵהיָכא ּדִ   ּבֶֹקר ִראׁשֹון,  -ְסָתָמא  "ּבֶֹקר"ָהא ּכָ
יּה  ַתב ּבֵ לֹא ּכָ ב ּדְ ית" :ְוַאף ַעל ּגַ   . "ֵראׁשִ

  
  

    רש"י

. אם האי לחגיגת חמשה עשר
   דר:

. השתא וטעמא דכתיב כו'
ה דאילו תא מפרש אתקפתי

לבשר לא בעי ראשית אי לא 
כתיב ביום הראשון לבקר 
דמשמע תרי הוה אמיא בקר 
 בקר ראשון ואע''ג דבבשר קאי

דקיל וכל שכן בקר דכתיב גבי 
חלב חגי דלא בעי ראשית והאי 
דסמכיהו קרא מילתא אחריתי 

   דרוש בה:
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        עב, אעב, אעב, אעב, א    ––––עא, ב עא, ב עא, ב עא, ב  .24
ָנה    ִמׁשְ

ּלֹ  ָחטֹו ׁשֶ ְ ׁשּ ַסח ׁשֶ ׁשַ ַהּפֶ מֹו ּבְ ת א ִלׁשְ את.  -ּבָ יב ָעָליו ַחטָּ   ַחּיָ
  

ָב  ל ַהּזְ ָאר ּכָ ַסחּוׁשְ ם ּפֶ ָחָטן ְלׁשֵ ְ ׁשּ    :ִחים ׁשֶ
יב –ִאם ֵאיָנן ְראּוִיין     ,ַחּיָ

י ֱאִליֶעֶזר  -  ין ֵהןְוִאם ְראּויִ  את,  ַרּבִ יב ַחטָּ   ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   ּפֹוֵטר.  ַרּבִ

  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ
מוֹ  ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ ׁשֶ מֹו, ּכְ ר ִלׁשְ הּוא מּותָּ ַסח ׁשֶ יב,  -  ָמה ִאם ַהּפֶ   ַחּיָ

ָמן  ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ ׁשֶ ָמן, ּכְ ֵהן ֲאסּוִרין ִלׁשְ יב?!  -ְזָבִחים ׁשֶ ֵהא ַחּיָ ּיְ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

  

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ַסח,   לֹא, ּפֶ ִ ׁשֶ ִאם ָאַמְרתָּ ּבַ ָדָבר ָאסּור, ׁשּ הּו ּבְ   יּנָ

ר ,ְזָבִחיםּבִ ּתֹאַמר  ָדָבר ַהּמּותָּ ן ּבְ יּנָ ִ ׁשּ    ?!ׁשֶ
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ
   ,ֵאימּוֵרי ִציּבּור יֹוִכיחוּ 

ֵהן מוּ  ָמן, ׁשֶ ִרין ִלׁשְ   תָּ
ָמן וְ  ֹוֵחט ִלׁשְ יב -ַהׁשּ    !ַחּיָ

  

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ֵאימּוֵרי ִציּבּור  לֹא, ׁש ָלֶהן ִקְצָבה,  ,ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ּיֵ   ׁשֶ

ַסח ּפֶ ֵאין לֹו ִקְצָבה ,ּתֹאַמר ּבַ   ?!ׁשֶ
  

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם ֵאימּוֵרי ִציּבוּ  ֹוֵחט ְלׁשֵ טּור –ר ַאף ַהׁשּ   .ּפָ

  
ָחטוֹ  ּלֹ    :ׁשְ   א ְלאֹוְכָליו, ׁשֶ

ּלֹ    א ִלְמנּוָיו, ְוׁשֶ
  ֲעֵרִלין, ָל 

יב.  –ֵמִאין טְּ ְוַל    ַחּיָ
  

ּלֹ    א ְלאֹוְכָליו, ְלאֹוְכָליו ְוׁשֶ
ּלֹ   א ִלְמנּוָיו, ִלְמנּוָיו ְוׁשֶ

  ַלּמּוִלין ְוָלֲעֵרִלים, 
הֹוִרין  ֵמִאין ְוַלטְּ טּור.  -ַלטְּ   ּפָ

  
ָחטֹו ְוִנְמָצא  ַעל מּום ׁשְ יב.  –ּבַ   ַחּיָ

ֶתר סֵּ ָחטֹו ְוִנְמָצא ְטֵריָפה ּבַ טּור.  -ׁשְ   ּפָ
ָחטֹו ְונֹוַדע ָעִלים ֶאת ָיָדם,   :ׁשְ כּו ַהּבְ ׁשְ ּמָ   ׁשֶ

תּו,  ּמֵ   אֹו ׁשֶ
ְטְמאּו  ּנִ טּור,     - אֹו ׁשֶ   ּפָ

ְרׁשּות ַחט ּבִ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ָמָרא              ּגְ

ַמאי ָעְסִקיַנן?   עב,א    ּבְ
טֹוֶעה  :ִאיֵליָמא ָטעּות ָהְוָיא ֲעִקיָרה.  - ּבְ ּה: ֲעִקיָרה ּבְ ְמַעּתְ ִמיּנָ   ׁשָ

עֹוֵקר.  א: ּבְ   ֶאלָּ
ַסח, ִאם ֵאיָנן ְראּוִיין ֵאיָמא ֵסיָפא:  ָחָטן ְלׁשּום ַהּפֶ ְ ׁשּ ָבִחים ׁשֶ ל ַהּזְ ָאר ּכָ יב -"ּוׁשְ    ,ַחּיָ

י ֱאִליֶעֶזר - ִאם ְראּוִיין ֵהן את ַרּבִ יב ַחטָּ ַע וְ  ,ְמַחּיֵ י ְיהֹוׁשֻ   . "ּפֹוֵטר ַרּבִ
עֹוֵקר י  -  ְוִאי ּבְ י ׁשֶ "ְראּוִיין"ַמה לִּ    ?"ֵאיָנן ְראּוִיין", ַמה לִּ

יָטא ׁשִ א ּפְ טֹוֶעה.  :ֶאלָּ   ּבְ
א עֹוֵקר - ֵריׁשָ טֹוֶעה?!  - ְוֵסיָפא ,ּבְ   ּבְ

    רש"י

  מתי'
. וכסבור הפסח ששחטו בשבת שלא לשמו

   מו כך מותר שלא לשמו:כשם שמותר לש
   . שחילל שבת בשוגג:חייב חטאת

. לפסח כגון עגל או איל בן אם אין ראויין
שתי שים או קבה חייב עליו חטאת אם 
עלמה ממו שבת או כסבור שמותר לשחוט 
אחרים לשם פסח בשבת דהאי לאו טועה 
בדבר מצוה הוא דהכל יודעין שאין זה כשר 

   לפסח:
גון שהוא שה בן שה של . כואם ראויין הן

שלמים ששחטו לשם פסח דמתוך שטרוד 
ובהול לשחוט פסחו טעה בזה ולא זכר 

   שהקדישו לדבר אחר:
. אע''פ שטעה בדבר ר' אליעזר מחייב חטאת

   מצוה:
. דקסבר טעה בדבר מצוה ור' יהושע פוטר

ועשה מצוה כל דהו פטור מחיוב חטאת שבה 
בחים וזה עשה מצוה שהקריב קרבן וכל הז

שזבחו שלא לשמן כשירין ואף השחטין 
לשם הפסח ר' יהושע מכשיר להו בפרק 

   תמיד שחט (ד' סב:):
. לשוחטו בשבת לשמו מה אם פסח שמותר

שיה את שמו מודית לי דחייב חטאת 
   כדקתי לעיל:

. ששחטו לשם קרבות ששיה בדבר האסור
   אחרים שאסורין לשוחטן בשבת:

שחטן לשם פסח . שששין בדבר המותר
   שמותר לשוחטו בשבת:

. קרבות האמורין בציבור אימורי ציבור
בשבת כגון תמידין ומוספין יוכיחו שמותרין 
לשוחטן לשמן והשוחט שאר זבחים לשמן 

   בשבת חייב:
. שאיו רואה אחרים הרבה שיש להן קצבה

עסוקין בשחיטתן וכיון ששחט התמיד יודע 
ך אין זה הוא שאין צריך לשחוט עוד הלכ

   טועה אלא שוגג דלא היה לו לטעות בדבר:
. שהכל צריכין תאמר בפסח שאין לו קצבה

לכך והרי הוא רואה את אחרים הרבה 
עוסקין בכך וטרוד להתעסק במצוה ואפילו 
שחט הוא פסחו כבר ומצא זבח זה עומד 
בעזרה וכסבור שהוא פסח ושחטו לשם מי 
 שהוא וטעה על כך הלכך טועה בדבר מצוה

   הוא:
. השוחט אחרים כל שבתות ר' מאיר אומר

שה לשם אימורי ציבור פטור: שחטו בשבת 
שלא לאוכליו דפסח פסול הוא ועלמה ממו 

   שבת או כסבור שכשר:
. לחולה ולזקן חייב חטאת דלא שלא לאוכליו

   יתה לידחות שבת אצל שחיטה זו:
. דהא פסח לאוכליו ושלא לאוכליו וכו' פטור

כדתן בתמיד שחט (ד' סא.) כשר הוא 
   דמקצת אוכלין לא פסלי:

. דשוגג הוא ולא שחטו ומצא בעל מום חייב
   אוס דהוה ליה לבקוריה:

. ממו קודם שמשכו הבעלים את ידם
שחיטה ומו על אחר: או שמתו או שטמאו 

   דעכשיו לא יתה לידחות שבת אצלו:
. שאוס הוא דלא היה יודע שכן ולא פטור
   לו לבדוק על כך:היה 

  
  גמ'

 . כסבור שהוא זבח אחר:אי ימא בטועה
. מדקתי חייב אלמא פסול שמעת מיה

   הוא:
. שלא תכוון לעקור שם פסח עקירה בטעות

   ממו הויא עקירה כעוקר מדעת:
. עוקר לאו טועה בדבר מה לי שאין ראויין

מצוה הוא ואמאי פטר ליה ר' יהושע בראויין 
   שיודע שאיו פסח:והלא לא טעה בו 

   . הפסח ששחטו:רישא
   . ושאר כל הזבחים:סיפא
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י ָאִביןָאַמר    : ַרּבִ
  ִאין, 

א  עֹוֵקר,  –ֵריׁשָ   ּבְ
טֹוֶעה.  -ְוֵסיָפא    ּבְ

  
ֵחיּה ַא  ּכַ ר יֹוֵסףׁשְ י ִיְצָחק ּבַ הוּ לְ  ַרּבִ י ַאּבָ י,  ַרּבִ אֹוְכלֹוָסא ֶדֱאיָנׁשֵ ֲהָוה ָקֵאי ּבְ   ּדַ

  ָאַמר ֵליּה: ַמְתִניִתין ַמאי? 
א  עֹוֵקר, ְוֵסיָפא  -ָאַמר ֵליּה: ֵריׁשָ טֹוֶעה.  -ּבְ   ּבְ

  
ַמאן ּדְ  ִעין ִזיְמִנין, ְוָדֵמי ֵליּה ּכְ יּה ַאְרּבְ ָנא ִמיּנֵ ִכיֵסיּה. ּתָ   ַמְנָחא ּבְ

  
ַנן:    ּתְ

י ֱאִליֶעֶזר"ָאַמר    : ַרּבִ
מוֹ  ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ ׁשֶ מֹו, ּכְ ר ִלׁשְ ּמּותָּ ַסח ׁשֶ יב,  - ָמה ִאם ּפֶ   ַחּיָ

ָמן ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ ׁשֶ ָמן, ּכְ ֵהן ֲאסּוִרין ִלׁשְ יב - ְזָבִחים ׁשֶ ֵהא ַחּיָ ּיְ ין ׁשֶ    .!"?ֵאינֹו ּדִ
אְוִאם ִאיָתא, ָהא  ֵריׁשָ ֵמי, ּדְ עֹוֵקר, ְוֵסיָפא - לֹא ּדָ טֹוֶעה!  - ּבְ   ּבְ

  
ֵני ֵליּה.  י ֱאִליֶעֶזר לֹא ׁשָ   ְלַרּבִ

  
ֵני ֵליּה ָהִכי!  ֵני ֵליּה, ִליׁשְ ׁשָ ַע ּדְ י ְיהֹוׁשֻ   ְלַרּבִ

  
  ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה: 

א  ,ְלִדיִדי ֵמי: ֵריׁשָ עֹוֵקר, ְוֵסיָפא  –לֹא ּדָ טֹוֶעה.  -ּבְ   ּבְ
ַסחְלִדיָד  ּפֶ מֹו ְלָדָבר ָהָאסּור,  ,ְך: לֹא, ִאם ָאַמְרּתָ ּבַ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ   ׁשֶ

ְזָבִחים ר ,ּתֹאַמר ּבִ ָמן ְלָדָבר ַהּמּוּתָ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ    ?!ׁשֶ
  
  

    רש"י

  . חבורה גדולה מאד:אוכלוסא
. רישא לסיפא הא לא דמי

 דרישא בעוקר ולאו טועה הוא:
. דדאין האי ק''ו לא שאי לר''א

   ליה בין עוקר לטועה:
. ומקשי' ר' יהושע דשי ליה

לעוקר  לימא ליה דלא דמי טועה
אמאי אהדר ליה טעמא משום 

   ששיה בדבר האסור כו':
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        בבבב----עב, אעב, אעב, אעב, א .25
י ֱאִליֶעֶזר"ָאַמר לֹו    : ַרּבִ

ָמן,  ,ֵאימּוֵרי ִציּבּור יֹוִכיחוּ  ִרין ִלׁשְ ֵהן מּותָּ   ׁשֶ
וֹ וְ  ָמן ַהׁשּ יב -ֵחט ִלׁשְ    !ַחּיָ

  

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ֵאימּוֵרי ִציּבּור ׁש ָלֶהן ִקְצָבה,  ,לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ּיֵ   ׁשֶ

ַסח ּפֶ ֵאין לֹו ִקְצָבה ,ּתֹאַמר ּבַ   ."?!ׁשֶ
   

ִאית ֵליּה ִקְצָבה ָכל ֵהיָכא ּדְ ַע  - ְלֵמיְמָרא: ּדְ י ְיהֹוׁשֻ יב ַרּבִ    .ְמַחּיֵ
ֵיׁש ָלֶהן ִקְצָבה,  ַוֲהֵרי ינֹוקֹות ּדְ   ּתִ

ֵני תִּ ּוְתַנן:  ָהיּו לֹו ׁשְ ת"ִמי ׁשֶ ּבָ ַ ׁשַ  ,ינֹוקֹות, ֶאָחד ְלמּולֹו ַאַחר ַהׁשּ ת, ְוֶאָחד ְלמּולֹו ּבְ   ּבָ
ל ַכח ּוָמל ֶאת ׁשֶ ת  ְוׁשָ ּבָ ַ ׁשּ ת ּבַ ּבָ ַ יב.  –ַאַחר ַהׁשּ   ַחּיָ

ת, ְוֶאָחד ָלמ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ת, ֶאָחד ְלמּולֹו ּבְ ּבָ ַ ׁשּ   ּול ּבַ
ת ּבָ ַ ׁשּ ת ּבַ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ַכח ּוָמל ֶאת ׁשֶ   -  ְוׁשָ

י ֱאִליֶעֶזר את ַרּבִ יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   ! (שבת קלז.) ּפֹוֵטר" ַרּבִ

  
י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ

ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ
ת  ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ַדם ּוָמל ֶאת ׁשֶ ּקָ גֹון ׁשֶ תּכְ ּבָ ׁשַ   , ּבְ

א ַהְך ּדְ  יּה ּדְ ִאיּכָ ְטִריד ּבֵ ת ּדִ ּבָ    ,ׁשַ
א - ָהָכא ֵריׁשָ יְנהּו ְלֵאימּוֵרי ִציּבּור ּבְ ַחּטִ ַדם ּוׁשְ ּקָ גֹון ׁשֶ    .ּכְ

  
  ִאי ָהִכי, 

י ֵמִאיר" ם ֵאימּוֵרי ִציּבּור ַרּבִ ֹוֵחט ְלׁשֵ טּור" -  אֹוֵמר: ַאף ַהׁשּ   , ּפָ
יְנהּו  ַחּטִ ָקֵדים ּוׁשְ ב ּדְ א, ַאף ַעל ּגַ ֵריׁשָ   ְלֵאימּוֵרי ִציּבּור ּבְ

  ְוָהַתְנָיא: 
יא " י ִחּיָ י ֵמִאירָאַמר  ָאֵבל ֲעָרבֵמ ַרּבִ   : ַרּבִ

ֵני תִּ  ָהיּו לֹו ׁשְ ַע ַעל ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ   ינֹוקֹות, לֹא ֶנְחְלקּו ַרּבִ
ת ּבָ תְוֶאָחד ָלמּול  ,ֶאָחד ָלמּול ֶעֶרב ׁשַ ּבָ ׁשַ   , ּבְ

ַכח וּ  תְוׁשָ ּבָ ַ ׁשּ ת ּבַ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ יב.  -  ָמל ֶאת ׁשֶ ַחּיָ   ּדְ
ְחְלקּו?    ַעל ַמה ּנֶ

ֵני תִּ  ָהיּו לֹו ׁשְ   ינֹוקֹות, ַעל ׁשֶ
ת,  ּבָ ַ ׁשּ ת, ְוֶאָחד ָלמּול ּבַ ּבָ ַ   ֶאָחד ָלמּול ַאַחר ַהׁשּ

ת  ּבָ ַ ׁשּ ת ּבַ ּבָ ַ ל ַאַחר ַהׁשּ ַכח ּוָמל ֶאת ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרּדְ   - ְוׁשָ את, ְמַחיֵּ  ַרּבִ   יב ַחטָּ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    !ּפֹוֵטר" ַרּבִ

  
ָרא?   !ְוִתְסּבְ

לֹא ָעֵביד ִמְצָוה  ַע,  –ָמה ָהָתם ּדְ י ְיהֹוׁשֻ ַטר ַרּבִ   ּפָ
ָקא ָעֵביד ִמְצָוה  יב?!  - ֵהיָכא ּדְ   ְמַחּיֵ

  
איָאְמִרי  י ַיּנַ ֵבי ַרּבִ   : ּדְ
א ַדם ּוָמל - ֵריׁשָ ּקָ גֹון ׁשֶ ל ּכְ ֶעֶרב  ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ ת, ׁשּ ּבָ   ׁשַ

ּלֹ  עב,ב  חֹותׁשֶ ת ִלּדָ ּבָ ָנּה ׁשַ  ,א ִנּתְ
חֹות ֶאְצלֹו, -ְוֵסיָפא  ת ִלּדָ ּבָ ָנּה ׁשַ   ִנּתְ

ת ִלּדָ  -ָהָכא  ּבָ ָנּה ׁשַ ן ִציּבּור.ֲהֵרי ִנּתְ   חֹות ֵאֶצל ָקְרּבַ
  

יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ
חֹות - ָהָכא ַנִמי ת ִלּדָ ּבָ ָנּה ׁשַ ָעְלָמא!  ֲהֵרי ִנּתְ ינֹוקֹות ּדְ   ֵאֶצל ּתִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְבָרא ִמיַהת ָלא ִאיְתְיִהיב.  ַהאי ּגַ י ּדְ   ְלַגּבֵ

    רש"י

. אין חשבון בפסח שאין לו קצבה
לפסחים וזה שמצא טלה זה עומד 
בעזרה כסבור שהוא אבוד מבעליו 

   ושחטו לשם מי שהוא:
. מי שיש לו שי תיוקות דיש להן קצבה

תיוקות אחד למול בשבת ואחד למול 
א שאין לו למול באחד בשבת יודע הו

   בשבת אלא אחד:
ושכח ומל את של אחר השבת בשבת 

. דטעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה חייב
הוא דעדיין לא הגיע זמו ומודה רבי 

   יהושע דחייב:
. קסבור שהוא את של ערב שבת בשבת

של שבת וזה של ערב שבת היה אתמול 
חולה או שאס ומילה שלא בזמה 

יל ועבר איה דוחה את השבת דהוא
   זמה ימתין עד למחר:

. דלית ליה ר' אליעזר מחייב חטאת
ר'  טועה בדבר מצוה ועשה מצוה פטור:

. דטעה בדבר מצוה ועשה יהושע פוטר
מצוה פטור ואע''ג דחילל שבת ועשה 
שלא כדת מכל מקום מצות מילה קיים 
והכא מי אע''ג דאית להו קצבה ליפטר 
דמכל מקום עשה מצוה דכל הזבחים 

זבחו שלא לשמן כשירין וזה שמצא ש
זבח אחד בעזרה ושחטו לשם תמידי 

   ציבור כשר לזבחו הראשון:
הכא במאי עסקין כגון שקדם ומל את 

. בשעה שמל את זה של ערב שבת בשבת
עדיין שיהן עומדים דמשום הכי פטור 
דטרוד היה באחד מהן דיודע הוא 
שהיום חובת האחד עליו ומתי' כגון 

טיהו לאימורי צבור דקדים ושח
דהשתא לא הוה טרוד ועסוק 

   בשחיטתן:
   . בתמיה:ואע''ג כו'

   . שם מקום]:[מאבל ערב
ושכח ומל את של ערב שבת בשבת 

   . ואע''ג דעשה מצוה:דחייב
. וקס''ד השתא ברישא על מה חלקו כו'

מחייב ר' מאיר כשמל את שיהם ע''י 
[שסבור] ששיהן כבר הגיע זמן ומל של 

תחלה שזמו היום ואחר כך מל  שבת
את של אתמול ואף על גב דעשה מצוה 
כיון דלא רמיא טירדא עליה בתר 
דמהליה לשל שבת לאו טועה בדבר 
מצוה הוא וסיפא פטור משום דטריד 
בשל שבת והוחלף לו של מחר דהא ודאי 
לא קאמר שמל את שיהם דהא לא טעי 
בהכי אלמא היכא דלא טריד האידא 

   :לר''מ חייב
. דטעמא משום הכי הוא ותסברא

סיפא דלא עבד מצוה דעדיין לא  השתא
הגיע זמו פטור רישא דעבד מצוה 

   מחייב:
. שתחלף אמרי דבי ר' יאי רישא כגון

לו אתמול של שבת בערב שבת ומלו 
בערב שבת ועדיין לא ודע טעותו וסבור 
שזה העומד של שבת הוא ואע''ג דטריד 

כפי מחשבתו ביה דרמיא מצוה עליה 
וגם עשה מצוה אפילו הכי חייב משום 
דלא יתה שבת לידחות אצלו וסיפא 
יתה שבת לידחות אצל של שבת וטעה 
בדבר מצוה פטור ואפילו לא עשה מצוה 
לרבי מאיר פטור והשוחט לשם אימורי 
צבור יתה שבת לידחות אצל קרבן 
צבור ואע''ג דקדים שחטיהו לאימורי 

''י שטרוד בזבח זה צבור הרי שכח וע
בימים שעברו ויודע שזבח זה עומד 
ליקרב בהל ושכח שכבר שחטו אימורי 

  צבור ושחטן לשמן:
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        עב, בעב, בעב, בעב, ב .26
ַסח,  ָחָטן ְלׁשּום ּפֶ ְ ׁשּ ָבִחים ׁשֶ ל ַהּזְ ָאר ּכָ   "ּוׁשְ

יב,  -ִאם ֵאיָנן ְראּוִיין    ַחּיָ
  - ְוִאם ְראּוִיין 
י ֱאִליֶעֶזר את,  ַרּבִ יב ַחטָּ   ְמַחּיֵ

ַע ַר וְ  י ְיהֹוׁשֻ   . ּפֹוֵטר" ּבִ

  
ין  ֵני ֵליּה ּבֵ ׁשָ א ּדְ ּנָ   ? "ֵאיָנן ְראּוִיין"ְלׁשֶ  "ְראּוִיין"ַמאן ּתַ

  
ְמעֹון ִהיא.  י ׁשִ   ַרּבִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ָבִחים ָהְראּוִיין,    "ֶאָחד ַהּזְ
ֵאיָנן ְראּוִיין,    ְוֶאָחד ְזָבִחים ׁשֶ

ם ֵאימּוֵרי ִציּבּור  ֹוֵחט ְלׁשָ טּור,  –ְוֵכן ַהׁשּ   ּפָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ

ֵאיָנן ְראּוִיין ַע ַעל ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ יב,  -  לֹא ֶנְחְלקו  ַּרּבִ ַחּיָ   ׁשֶ
ְחְלקּו?    ַעל ַמה ּנֶ

   - ַעל ָהְראּוִיין
י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ  את,  ַרּבִ יב ַחטָּ   ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   . ֵטר"ּפוֹ  ַרּבִ

  
יָביָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרב ּבֵ   : ַרּבִ

ַסח.  ָחטֹו ְלׁשּום ַהּפֶ ְ ׁשּ ָלִמים ׁשֶ ל ִזְבֵחי ׁשְ י ֵמִאיר ֲאִפיּלּו ֵעֶגל ׁשֶ   ּפֹוֵטר ָהָיה ַרּבִ
  

י ֵזיָראָאַמר ֵליּה  יָבילְ  ַרּבִ   : ַרב ּבֵ
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ

ַבֲע  י ֵמִאיר ּבְ   ֵלי מּוִמין! מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַבֲעֵלי מּוִמין הּו,  - ּבְ   לֹא ְטִריד ּבְ

יּה.  -  ְוַהאי   ְטִריד ּבֵ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ
ַסח ין ְלׁשּום ּפֶ    - חּולִּ

י ֵמִאיר?  י ָאַמר ַרּבִ   ַמאי לִּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ין  י ֵמִאיר ֲאִפיּלּו חּולִּ ַסח. ּפֹוֵטר ָהָיה ַרּבִ   ְלׁשּום ּפֶ

  
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ

ַבֲעֵלי מּוִמין!  י ֵמִאיר ּבְ   מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
  

ֲעֵלי מּוִמין ִפי,  -  ּבַ   לֹא ִמיַחלְּ
ִפי.  –ָהֵני    ִמיַחלְּ

  
ּום ִאיַחּלּוֵפי ְולֹא ִאיַחּלּוֵפי?!  י ֵמִאיר ִמׁשּ ַרּבִ   ְוַטְעָמא ּדְ

יָביְוָהָאַמר  י ֶאְלָעָזרַר ָאַמר  ַרב ּבֵ   : ּבִ
ַסח ָחטֹו ְלׁשּום ַהּפֶ ְ ׁשּ ָלִמים ׁשֶ ל ִזְבֵחי ׁשְ י ֵמִאיר ֲאִפיּלּו ֵעֶגל ׁשֶ    ,ּפֹוֵטר ָהָיה ַרּבִ

ְטִריד!  :ַאְלָמא ּום ּדִ י ֵמִאיר ִמׁשּ ַרּבִ   ַטְעָמא ּדְ
  

    רש"י

. ואחד זבחים שאין ראויין
   לפסח:

. הואיל וטרוד במחשבת פטור
לבו מאז הופרשו ויודע שעליו 
להקריבם טועה ושוחטן לשם 

   פסח:
. דלאו על שאין ראויין שחייב

   עה הוא:טו
. דסד''א ליכא דטעי אפילו עגל

   בה:
. אין מחשבת לא טריד בהו

   הקרבתן בלבו עד הה:
. כל ימי הפרשתן האי טריד ביה

בלבו ועסוק ואומר מתי אפה 
   ואקריבו:

חולין לשם פסח מה לי א''ר 
. כלומר מה ר' מאיר אמר מאיר

   לו בו:
מודה היה ר' מאיר בבעלי 

קרבן  . הואיל ולאו בימומין
יהו לא יכול לומר טועה הוא 
וחייב הכא מי חולין לשם פסח 
יהא חייב הואיל ולאו בי קרבן 

   יהו:
. חולין בקדשים הי מיחלפי

מיחלפי ויכול לומר טעיתי סבור 
הייתי קדשים הן משום הכי 

   פטור:
. בעלי מומין הי לא מיחלפי

בקדשים לא יכול לומר טעיתי 
הכי כסבור קדשים הן משום 

   חייב:
. אלמא טעמא משום טירדא

ולאו משום איחלופי וחולין לא 
   טריד בהקרבתן:
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  ָאַמר ֵליּה: 
ף  לֹא ִמַחלַּ ב ּדְ   ְטִריד ַאף ַעל ּגַ

לֹא ְטִר  ב ּדְ ף ַאף ַעל ּגַ    ,ידִמַחלַּ
ף, ְולֹא ַמְטִריד ְטִריד.  לֹא ִאיַחּלּוֵפי ִמַחלַּ ֲעֵלי מּוִמין, ּדְ   ְלַאּפּוֵקי ּבַ
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        עג, אעג, אעג, אעג, א    ––––עב, ב עב, ב עב, ב עב, ב  .27
י ֵזיָראְיֵתיב  ר ַרב ִיְצָחקוְ  ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ יְלָעא ּדְ  ַרּבִ ר ַרב ִיְצָחקַאּקִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   , ַרּבִ

  ְוָיְתֵבי ְוָקא ָאְמֵרי: 
י ׁשִ ָאַמר  ן ָלִקיׁש ַרּבִ   : ְמעֹון ּבֶ

ל ָצִלי, ַוֲאָכלֹו  ּפּוד ׁשֶ ׁשַ ל נֹוָתר ּבְ ּפּוד ׁשֶ ף לֹו ׁשַ יב.  –ִנְתַחלֵּ   ַחּיָ
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ַעל  ה ּבָ ּתֹו ִנּדָ יב - ִאׁשְ    ,ַחּיָ
ַעל ה ּבָ טּור.  - 418ְיִבְמּתֹו ִנּדָ   ּפָ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ְמ  ַהִהיא ּדִ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ יב, ּכָ   ַחּיֵ
ה ִמְצָוה.  לֹא ָעׂשָ   ּדְ

  
ָאְמֵרי:    ִאית ּדְ

ַהִהיא טּור.  - ּבְ   ּפָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ּיּוֵלי ֲהָוה ֵליּה ְלׁשַ    ,ָהָתם הּוא, ּדַ
ּיּוֵלי ,ֲאָבל ָהָכא לֹא ֲהָוה ֵליּה ְלׁשַ   לֹא.  - ּדְ

  
י יֹוָחָנן,    ְוַרּבִ

ָנא ְיִבְמּתוֹ  ָקא ָעֵביד ִמְצָוה? ?ַמאי ׁשְ    !ּדְ
ּתוֹ    ַנִמי ָקא ָעֵביד ִמְצָוה!  - ִאׁשְ

  
ֶרת.  ּתֹו ְמעּוּבֶ ִאׁשְ   ּבְ

  
ְמַחת עֹוָנה! א ׂשִ   ְוָהא ִאיּכָ

  
ּלֹ ַעת עֹוָנָתּה. ׁשֶ ׁשְ   א ּבִ

  
  : ָרָבאְוָהָאַמר 

ְדַבר ִמְצָוה!  ּתֹו ּבִ ַח ִאׁשְ ּמֵ יב ָאָדם ְלׂשַ   ַחּיָ
  

  ָסמּוְך ְלִווְסָתּה.
  

  ֹו ַנִמי! ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ְיִבְמּת 
  

ּה,  -ְיִבְמּתֹו  ֵזיז ִמיּנָ   ּבָ
ּתֹו  ּה. -ִאׁשְ ֵזיז ִמיּנָ   לֹא ּבָ

  
  

ַמאן?  י יֹוָחָנן ּכְ   ְוַרּבִ
י יֹוֵסי,  :ִאיֵליָמא ַרּבִ   ּכְ

ְתַנן:    ּדִ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָחל ִלְהיֹות  ל ַחג ׁשֶ ׁשַ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ת, ּבְ   ּבָ
ַכח ְוהֹוִציא ֶאת ַה  ים ְוׁשָ טּור,  –ּלּוָלב ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ּפָ

ְרׁשּות" הֹוִציא ּבִ ֵני ׁשֶ   . (סוכה מא:) ִמּפְ

  

                                                             

ו ּוֵמת 418 בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ה ְויִ  ּכִ ָ ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ ת ַהּמֵ ָמּה ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ   (דברים כה, ה) ּבְ

    רש"י

. לפי הבית כעין בית אקילעא
שער וקורין פוריי''א {פורי''א: 
פרוזדור [מבה הבולט החוצה, 

   שבו פתח הבית]} :
. של קודש בשפוד של צלי

הראוי ואכילת קדשים מצוה 
 דכתיב (שמות כט) ואכלו אותם

   אשר כופר וגו':
. דטעה בדבר מצוה ולא חייב

מצוה וותר חייבים על עשה 
זדוו כרת ושגגתו חטאת דכתיב 
 (ויקרא יט) ואוכליו עוו ישא:

. כדמוקי אשתו דה בעל חייב
לה לקמיה בסמוך לווסתה 
ובמעוברת דלאו מצוה היא 
ולקמיה מפרש ואזיל אם חלוק 
הוא על ריש לקיש או מוסיף על 

   דבריו:
   . ותר:כל שכן בההוא

. דאין שם לחלוחית דמחייב
מצוה אבל הכא אע''ג דמעוברת 
 מיהו מצות שמחת אשתו איכא:

 . ליכא למאן ישייליה:בשפוד
. ור' יוחן מאי שא יבמתו

 דפטור ואע''ג דהוה ליה לשיולי:
. מצות יבום בביאה דקא עביד

   ראשוה קאמר:
 . מצות פריה ורביה:אשתו

שהוא חמר או  . לפי מהעוה
גמל או טייל או תלמיד כדמפרש 

   בכתובות (דף סא:):
. אפילו שלא לשמח את אשתו

בשעת עותה אם רואה 
   שמתאוית לו:

. ומשי בסמוך לווסתה
דמוזהרין ישראל לפרוש 
משותיהן סמוך לזמן ווסת 
דותיהן כדאמרין בשבועות 
(דף יח:) והזהרתם את בי 
ישראל והדוה בדתה מכאן 

רה לבי ישראל שיהו אזה
   פורשין משותיהן כו':

. סמוך אי הכי יבמתו מי
 לווסתה לא רמיא מצוה עליה:

. בוש ממה לשואלה בזיז מיה
   אם סמוך לווסתה הוא:

 . דאמר פטור כמאן:ור' יוחן
. של מצוה שהיה טרוד ברשות

   בה:
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הּול ְזַמּנֹו ּבָ אֵני ָהָתם ּדִ יְלָמא ׁשָ   !ּדִ
  

ַע ּדִ  י ְיהֹוׁשֻ א, ַרּבִ   . "ְזָבִחים"ְוֶאלָּ
  

הּול יְלָמא ָהָתם ַנִמי ְזַמּנֹו ּבָ    !ּדִ
  

ַע ּדְ  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ א, ּכְ   . "ִתינֹוקֹות"ְוֶאלָּ
  

הּול    !ָהָתם ַנִמי ְזַמּנֹו ּבָ
  

ְתרּוָמה,  ַע ּדִ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ א, ּכְ   ְוֶאלָּ
ְתַנן:    ּדִ

ן ֲחלּוָצה ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ הּוא ּבֶ רּוָמה ְונֹוַדע ׁשֶ תְּ   -  "ָהָיה אֹוֵכל ּבַ
י ֱאִליֶעֶזר יב ֶקֶרן ָוחֹוֶמׁש.  ַרּבִ   ְמַחּיֵ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   . (תרומות ח, א) ּפֹוֵטר" ַרּבִ

  
ֵיי,  ר ַאּבַ יָבי ּבַ ְדַרב ּבֵ יְלָמא ּכִ   ּדִ

ָאַמר  ֵייּדְ ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
הּול ּה ּבָ ְזַמּנָ ַסח, ּדִ ֶעֶרב ַהּפֶ ְתרּוָמה ּבְ    !ּבִ

  
  ִאי ַנִמי: 

ֵרי ֲעבֹוָדה,  ִאיּקְ רּוָמה ּדְ אֵני ּתְ   ׁשָ
ר.  - ַוֲעבֹוָדה   ַרֲחָמָנא ַאְכׁשַ

ְתַנן:    ּדִ
ן ֲחלּוָצה, "ָהיָ  ה אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ הּוא ּבֶ   ה עֹוֵמד ּוַמְקִריב ְונֹוַדע ׁשֶ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ִהְקִריב ַעל ּגַ ן ׁשֶ נֹות ּכּוּלָ ְרּבָ ל ַהּקָ סּוִלין.  –ּכָ   ּפְ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ יר" ַרּבִ   . (תרומות ח, א) ַמְכׁשִ

ַע?  :ְוָאְמִריַנן י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ַמאי ַטְעֵמיּה ּדְ
ְרֶצה"ְכִתיב: ּדִ  ֵרְך ה' ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו תִּ    .(דברים לג, יא) 419"ּבָ

ֵרי 'ֲעבֹוָדה'?  - ּוְתרּוָמה   ֵהיָכא ִאיּקְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ה ּבְ  י ַטְרפֹון"ַמֲעׂשֶ ּלֹ ַרּבִ ְדָרׁש, ׁשֶ א ֶאֶמׁש ְלֵבית ַהּמִ   א ּבָ
ֲחִרית ְמָצאֹו  ְמִליֵאלְלׁשַ ן ּגַ ֵני ַמ ַרּבָ ְדָרׁש? , ָאַמר לֹו: ִמּפְ אָת ֶאֶמׁש ְלֵבית ַהּמִ   ה לֹא ּבָ

י.    ָאַמר לֹו: ֲעבֹוָדה ָעַבְדתִּ
ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ְבֵרי ֵתיַמּה, ְוִכי ֲעבֹוָדה ּבַ א ּדִ ָבֶריָך ֵאיָנן ֶאּלָ ל ּדְ ִין?  - ָאַמר לֹו: ּכָ   ִמּנַ

ְתכֶ ^ ָאַמר לֹו: ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  עג,א  ֻהּנַ ן ֶאת כְּ ָנה ֶאתֵּ ֵרב יּוָמת""ֲעֹבַדת ַמתָּ ר ַהּקָ   ,(במדבר יח, ז) 420ם ְוַהּזָ

ׁש" ְקּדָ ית ַהּמִ ֲעבֹוַדת ּבֵ בּוִלין ּכַ ּגְ רּוָמה ּבַ   . ָעׂשּו ֲאִכיַלת תְּ
  
  

                                                             

ֵרְך  419 ְנָאיו ִמן ְיקּומּון 'הּבָ ְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמׂשַ   ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו תִּ
ה ּוָבֶניָך ִא  420 ן ֶאתְוַאתָּ ָנה ֶאתֵּ ם ֲעבַֹדת ַמתָּ רֶֹכת ַוֲעַבְדתֶּ ית ַלּפָ ַח ּוְלִמּבֵ ְזּבֵ ַבר ַהּמִ ְתֶכם ְלָכל ּדְ ֻהּנַ ְמרּו ֶאת ּכְ ׁשְ ָך תִּ ֵרב יּוָמת תְּ ר ַהּקָ ְתֶכם ְוַהּזָ ֻהּנַ   ּכְ

    רש"י

. שקבוע לה היום דזמה בהול
אימתי וטרוד באם לא עכשיו 

   הולך אצל בקי ללמדו:
. דפטור במתי' בשוחט דזבחים

לשם פסח משום דטעה בדבר 
   מצוה ועשה מצוה:

. של פסח בהול הוא היום זמו
   למהר פן יעבור זמו:

. כהן חלל זר גמור בן גרושה
הוא דכתיב בכהן הושא גרושה 
(ויקרא כא) לא יחלל זרעו 

   שמחללו מדין כהוה:
 כלה שוגג:. שהרי אקרן וחומש

. שטעה בדבר ור' יהושע פוטר
   מצוה:

. אכילתה דאיקרי עבודה
   כדלקמן:

. של חלל בשוגג רחמא ועבודה
   אכשרה דתן כו':

. בכהים כתיב ברך ה' חילו
ישימו קטורה באפך וגו' וסמיך 
 ליה ברך ה' חילו חללים שבו:

  . בערב:אמש
. מתות כהוה עבודת מתה

  שתתי לכם הרי הן כעבודה:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .28
ּלֹ ָחטֹו ׁשֶ יב" –... [ א ְלאֹוְכָליו"ׁשְ   ].ַחּיָ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

ָהָתם יָון ּדְ סּול" -  ּכֵ   , "ּפָ
יב'!  - ָהָכא   'ַחּיָ

  
ָת  ּום ּדְ טּור"ָנא ֵסיָפא: ִמׁשּ    ,"ּפָ

א:  ָנא ֵריׁשָ יב"ּתָ   . "ַחּיָ
  

יָטא!  -  ְוָהא ׁשִ   ַנִמי ּפְ
ָהָתם ּום ּדְ ר" - ִמׁשּ ׁשֵ   , "ּכָ

טּור'! - ָהָכא   'ּפָ
  

ָתָנא:  יֵדי ּדְ א ַאּיְ ּלֹ ֶאלָּ ָחטֹו ׁשֶ ׁשַ "ׁשְ מֹו ּבְ ת"א ִלׁשְ   , ּבָ
ָנא ַנִמי:  ּלֹ ּתָ   . א ְלאֹוְכָליו""ׁשֶ

  
ה ִלי? ְוִהיא ּגּוָפא, ָל    ּמָ

  
ַע.  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ָקָבֵעי ְלִאיְפלֹוֵגי ַרּבִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  
  

    רש"י

. בתמיד פשיטא כיון דהתם
שחט (דף סא.) תן דפסח שלא 

   לאוכליו פסול:
. דבשבת קאי ממילא הכא

שמעין דחייב משום דבעי 
למיתא סיפא לאוכליו ושלא 
לאוכליו פטור תא רישא שלא 

   לאוכליו חייב:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .29
ר ִחיָנָנאָאַמר ֵליּה    : ִלְבֵריּה  ַרב הּוָנא ּבַ

יּה ּדְ  י ָאְזַלּתְ ְלַקּמֵ י ְזִריָקאּכִ   , ַרּבִ
יּה: ֵעי ִמיּנֵ ַחּבּוָרה   ּבְ טּור" -ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: "ְמַקְלֵקל ּבַ    ,ּפָ

ּלֹ ָחטֹו ׁשֶ יב""ׁשְ   ?! א ְלאֹוְכָליו ַחּיָ
ן?  יּקֵ   ַמה ּתִ

  
ן  יּקֵ   . "לֹא ֵיְרדוּ  - ִאם ָעלוּ "ּתִ

  
ַעל מּום  ָחטֹו ְוִנְמָצא ּבַ יב" -"ׁשְ ן?  - ַחּיָ יּקֵ   ַמה ּתִ

  
י ֲעִקיָבא,  ַרּבִ א ּדְ יּבָ ַעִין, ְוַאלִּ ּבָ ין ׁשֶ דּוּקִ ן, ּבְ יּקֵ   ּתִ

ָאַמר:    . לֹא ֵיְרדּו" - לוּ "ִאם ָע ּדְ
  

ֶתר  סֵּ ָחטֹו ְוִנְמָצא ְטֵריָפה ּבַ טּור" –"ׁשְ    ,ּפָ
ָגלּוי  יב -ָהא ּבְ    ,ַחּיָ

ן?  יּקֵ   ַמה ּתִ
  

ן ְלהֹוִציא ִמיֵדי ְנֵביָלה.  יּקֵ   ּתִ
  

  : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
ַתְנָיא:    ָהא ּדְ

את  ֹוֵחט ַחטָּ ׁשַ "ַהׁשּ חּוץ ַלֲעבֹוָדה ָזָרהּבְ ת ּבַ לֹ ַח  - ּבָ יב ָעֶליָה ׁשָ אֹות"ּיָ   -  ׁש ַחטָּ
ן?  יּקֵ   ַמה ּתִ

  
  : ַרב ֲעִויָראָאַמר 

ּמֹוִציאֹו ִמיֵדי ֵאֶבר ִמן ַהַחי.    ׁשֶ
  
  

    רש"י

. במס' שבת (דף לדברי האומר
   קו.):

. העושה חבורה מקלקל בחבורה
לקלקלה שאיו מתקן  בשבת

פטור ואין חובל חייב משום 
שבת אלא שוחט שמתקן או 
חובל בבהמה וצריך לדם 

   להאכילו לכלבו:
. דקתי שלא לאוכליו חייב

   מתי' חייב:
   . הא פסלי':מה תיקן

. דכל הקרבות שפסלו תיקן
בעזרה תן במס' זבחים (דף 
פד.) אם עלו למזבח אימוריהן 

   להקטיר לא ירדו:
. תן התם אם עלו לי מומיןבע

 ירדו שלא היה פסולן בקודש:
. טליי''א בדוקין שבעין

טייל''א: תבלול (כתם בעין {
כגון  המצמצם את הראייה)}

הוטה כדוק שמים (ישעיהו מ) 
וגבי קרבן מום הוא כדכתיב 
(ויקרא כא) או דק או תבלול 

   בעיו:
. במס' זבחים תן ואליבא דר''ע

ומין אם ר''ע מכשיר בבעלי מ
עלו ואמרו בגמרא לא ארע''ק 
אלא בדוקין שבעין הואיל 
 וכשירין לכתחלה בעופות:

. אמר התם אם עלתה טריפה
   תרד:

   . מלטמא:מידי בילה
. גר' ובשחיטת השוחט חטאת

חולין בפרק שי מפרש אמאי 
   קט חטאת:

. משום שבת ומשום ג' חטאות
 ע''ז ומשום שחוטי חוץ לעזרה:

פי' לטהרו . הכא אמה תיקן
מידי בילה ליכא דתקרובת ע''ז 

   מטמאה אפי' באהל:
. לבי ח שאם מידי אבר מן החי
   אכלו איו הרג:
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        בבבב    - - - -     עג, אעג, אעג, אעג, א .30
ָחטֹו ְונֹוַדע ְטְמאּו  "ׁשְ ּנִ תּו, אֹו ׁשֶ ּמֵ ָעִלים ֶאת ָיָדם, אֹו ׁשֶ כּו ַהּבְ ׁשְ ּמָ טּור,  - ׁשֶ   ּפָ

ְרׁשּות ַחט ּבִ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 

ָחטֹו ְסָתם ה, ּוׁשְ ק ִלְרִעּיָ יּתַ ּנִ ם ׁשֶ ר ְלעֹוָלה.  - ָאׁשָ ׁשֵ   כָּ
    

  ַאְלָמא ָקָסַבר: 
ֵעי ֲעִקיָרה.   לֹא ּבָ

  
  ִאי ָהִכי, 

ק ַנִמי!  י לֹא ִניּתַ   ּכִ
  

ָרה,  ּפָ ֵזיָרה ְלַאַחר ּכַ   ּגְ
ָרה. ַאּטּו ִלְפֵני כַּ    ּפָ

  
יְמָר    א? ּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן:    ּדִ

ָעָליו  רּו ּבְ ְתַכּפְ ּנִ ָעָליו, אֹו ׁשֶ תּו ּבְ ּמֵ ם ׁשֶ ֵאב,  - "ָאׁשָ ְסתָּ ּיִ   ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ
ָמיו  לּו ּדָ ֵכר, ְוִיּפְ   ְנָדָבה.ִל ְוִיּמָ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר: ָימּות. ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָדָמיו עֹוָלה" ֵכר ְוָיִביא ּבְ   . ):תמורה כ( ִיּמָ

ָדָמ    ִאין,  – יו""ּבְ
  לֹא.  -ֲאָבל ּגּופֹו 

ָרה,  ּפָ ָגַזר ְלַאַחר ּכַ   ּדְ
ָרה. ַאּטּו ִלְפֵני כַּ    ּפָ

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
  

אֵאיִתיֵביּה    : ַרב הּוָנאלְ  ַרב ִחְסּדָ
ָעִלים ֶאת ָיָדם, כּו ּבְ ׁשְ ּמָ ָחטֹו ְונֹוַדע ׁשֶ ְטְמאּו  "ׁשְ ּנִ תּו, אֹו ׁשֶ ּמֵ טּור,  - אֹו ׁשֶ   ּפָ

ְרׁשּות"ִמּפְ  ַחט ּבִ ָ ׁשּ   . ֵני ׁשֶ

 ְוָתֵני ֲעָלּה:   עג,ב 
ְוָנא ,חֹול"ּבְ  י ַהאי ּגַ ד" - ּכִ ֵרף ִמּיָ ָ   . ִיׂשּ

ֵעי ֲעִקיָרה ָלָמא: ּבָ ׁשְ ַסח הּוא,  -  ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ַהאי ּפֶ
ָעִלים ֵלית ֵליּה ּבְ גּופֹו,  ,ְוֵכיָון ּדְ סּולֹו ּבְ   ֲהָוה ֵליּה ּפְ

טּו ְלָהִכי  דיִ "ַאּמְ ֵרף ִמּיָ ָ   . "ׂשּ
ֵעי ֲעִקיָרה : לֹא ּבָ א ִאי ָאְמַרּתְ ָלִמים,  - ֶאלָּ א ֲהָוה ֵליּה ׁשְ   ֵמֵריׁשָ

ּום ַמאי?  סּולֹו ִמׁשּ   ּפְ
ִים ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ֵחיט ֵליּה ַאַחר ּתָ ָקא ׁשָ ָבר ַאֵחר, ּדְ ּום ּדָ    ,ִמׁשּ

ֵעי    ,ִעיּבּור צּוָרה ּבָ
ַתְנָיא:    ּדְ

ָל    ל: "ֶזה ַהּכְ
גּופֹו  סּולֹו ּבְ ּפְ ל ׁשֶ ד,  -ּכָ ֵרף ִמּיָ ָ   ִיׂשּ

  ם, ּדַ ּבַ 
ָעִלים ר צּוָרתוֹ     -  ּוַבּבְ עּוּבַ    ,תְּ

ֵריָפה" ְ   ! ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ
  

ָחטֹו ְסָתם יָמא: ׁשְ א, לֹא ּתֵ ר ְלׁשּום עֹוָלה,  - ֶאלָּ ׁשֵ   ּכָ

    רש"י

. שמתו בעליו או תכפרו אשם שיתק לרעיה
באחר וחטאת ואשם אין באין דבה 
ומשתכפרו באחר אין תקה לזה וגבי חטאת 
הילכתא גמירי לה (תמורה כא:) דמתה 

מירי הילכתא (שם יח.) כל שבחטאת ובאשם ג
מתה באשם רועה ואם יתקו מעליו והשליכו 
לאפר לרעות שיסתאב ויפול בו מום שיוכל 
לפדותו ולהוציאו לחולין וכל הרועים דמיהם 
ופלים לדבה ומה היא דבה ששה שופרות 
היו במקדש וכתוב עליהן דבה ושם היו ותין 

שם קיץ כל מותר דמי חטאת ואשם ומביאין מ
המזבח עולות בשר לשם ועורות לכהים שזהו 
מדרשו של יהוידע הכהן במס' תמורה (דף כג:) 
וזה לא המתין עד שיומם ומשיתקו לרעייה 
שחטו סתם כשר לעולת קיץ המזבח הואיל 

   וסוף סוף דמיו לכך היו עומדים:
. מאחר שהוא עומד לכך א''צ לא בעי עקירה

   לעקור שם אשם ממו:
. משעה שתכפר באחר לא יתק מי א''ה כי

   סתמיה לקיץ המזבח קאי:
. גזירה לאחר כפרה אטו קודם שתכפר

   דסתמיה לאשם אבל משיתק לא מיחלף:
. להא מילתא דאמר לך דגזרי' ומא תימרא

   הכי:
   . לשופרות:לדבה

. כל צדדיו של רבי ר' אליעזר אומר ימות
אליעזר היה עושה אשם כחטאת לכל דבר 

ר (ויקרא ז) כחטאת כאשם וכן גבי שלא שאמ
לשמו וכן גבי חטאת שכס דמה לפים במס' 

   זבחים (דף יוד:):
   . לאחר שסתאב:רבי יהושע אומר ימכר

. דבה לעצמו ובמס' תמורה ויביא בדמיו עולה
מסיק להא מילתא והלא אף הדבה עולה היא 
מה בין דברי רבי יהושע לדברי חכמים אלא 

אה לחובתו הוא סומך עליה שבזמן שהיא ב
ושוחטה וסכיה קריבין משלו וכשהיא באה 

   לדבת ציבור איו סומך עליה כו':
. אבל איהו גופיה לא אמר דיקרב בדמיו אין

עולה ואף על פי שמקריבו לעצמו אלמא גזירה 
לאחר כפרה שתכפר באחר אטו לפי כפרה 
דאי שרית ליה השתא טעי ואי מיצטריך ליה 

קודם כפרה מקריב ליה להאי והדר עולה מי 
מייתי אחר לאשם ואי אפשר לשות זבח לזבח 

  אחר כ''ז שעומד לשמו:
   . דמתיתין:ותי עלה

   . הואיל ויכול לשורפו:בחול כי האי גווא
. ואין צריך להמתין עד שתעבור ישרף מיד

צורתו ואע''ג דמותר הפסח קרב שלמים ואם 
למים היה היה שוחטו לזה שמתו בעליו לשם ש

כשר עכשיו שלא עקר שם פסח ממו ישרף מיד 
   דהוה ליה פסח ששחט שלא למויו:

. אע''ג דסתמיה לשם אי אמרת בשלמא
שלמים קאי בעי עקירה וכל כמה דלא עקר הוי 
שם פסח עליו משום הכי ישרף מיד ולא בעי 
עיבור צורה דהוה ליה פסולו בגופו ששחט 

   שלא למויו:
. וסתמיה בעי עקירהאלא אי אמרת לא 

שלמים הוא פסולו מחמת מאי הוי הואיל 
ושלמים הוא משום דשחט אחר תמיד בין 
הערבים דשחיטת פסח אחר התמיד היא 
כדאמר בתמיד שחט (דף ט:) ועבר על עשה 

   דהשלמה:
. כגון פיגול ותר טמא ויוצא כל שפסולו בגופו

   ישרף מיד ואין צריך להמתין:
שפך הדם וכגון פסח . כגון בדם ובבעלים

שמתו בעלים או טמאו אחר זריקה דעכשיו 
   פסח כשר הוא אלא שאין לו אוכלין:

. ימתיו לו עד שתעובר ממו תעובר צורתו
צורת בשר דכיון דאין פסולו חמור לא שרפין 
קדשים בבזיון ועיבור צורה הוא פסול ליה 

   דהוה ליה פסולו בגופו:
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ָחטֹו ְלׁשּום עֹוָלה  א ֵאיָמא: ׁשְ ר.  - ֶאלָּ ׁשֵ   ּכָ
  ֵעי ֲעִקיָרה. ּבָ  :ַאְלָמא

  
אּולְ  ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ י ִחּיָ   , ַרּבִ

י ֲחבּוָרה,  ָאַמר: ִנְזְרָקה ִמּפִ   ּדְ
ִני ָעִלים ְטֵמֵאי ֵמִתים ְוִנְדִחין ְלֶפַסח ׁשֵ ָהיּו ּבְ גֹון ׁשֶ    .ְוָאְמֵרי: ּכְ

ָבֵעי ֲעִקיָרה,  - ַהאי   הּוא ּדְ
ָעְלָמא  ֵעי ֲעִקיָרה.  -ָהא ּבְ   לֹא ּבָ

א   ְלֵמיַמר?  ַמאי ִאיּכָ
  

א ָאַמר  ַע ֶאלָּ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ַרב הּוָנא ּבְ
ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ

ָעִלים ַאַחר ֲחצֹות,  ִהְפִריׁשּו קֹוֶדם ֲחצֹות ּוֵמתּו ּבְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ֲהָוה ֵליּה    , 'ִנְרֶאה ְוִנְדֶחה'ּדַ

ְרֶאה ְוִנְדֶחה   ה.ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵזר ְוִנְרֶא  - ְוָכל ַהּנִ
  

א ְלַרב,  י הּוא ַטְעָמא, ֶאלָּ   ִמיּדִ
  : ַרבָהא ָאַמר 

ים ֲעֵלי ַחּיִ   ֵאיָנם ִנְדִחים!  -  ּבַ
  

א ָאַמר  אֶאלָּ ּפָ   : ַרב ּפַ
י?    ָהא ַמּנִ

י ֱאִליֶעֶזר ִהיא,    ַרּבִ
ָאַמר: " ַסח ּדְ ם ּפֶ ֹוֵחט ֲאֵחִרים ְלׁשֵ סּול" -ְוֵכן ַהׁשּ   , ּפָ

גּופ סּולֹו ּבְ   ֹו. ַדֲהָוה ֵליּה ּפְ
  

י ֱאִליֶעֶזר ִהיא,    ְוִאי ַרּבִ
יב,  את ַנִמי ְמַחּיֵ   ַחּטָ

ָהא ֵלית ֵליּה  ְדַבר ִמְצָוה לְ ּדְ י ֱאִליֶעֶזר: טֹוֶעה ּבִ טּור!  –ַרּבִ   ּפָ
  

ָמא  ְרּגְ א ּתַ א ֲחִסיָדאֶאלָּ ַרב ַסּלָ ֵריּה ּדְ יּה ּדְ  ַרב יֹוֵסף ּבְ אַקּמֵ ּפָ   : ַרב ּפַ
י?    ָהא ַמּנִ

ן חֹונַ    אי ִהיא. יֹוֵסף ּבֶ
ְתַנן:    ּדִ

ן חֹוַנאי"   אֹוֵמר:  יֹוֵסף ּבֶ
את ם ַחטָּ ַסח, ּוְלׁשֵ ם ּפֶ ָחִטים ְלׁשֵ ׁשְ סּוִלים - ַהּנִ   , )זבחים ב.( "ּפְ

גּופֹו ִהיא,  סּולֹו ּבְ   ַאְלָמא: ּפְ
ּום ָהִכי  ד"ּוִמׁשּ ֵרף ִמּיָ ָ   , "ִיׂשּ

ַע.  - ּוִבְפטּוֵרי י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ
  

י    ָאַמר: ַרב ַאׁשִ
רֹוָקה.  ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ַרּבִ ָאַמר ּכְ   ַרב ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
רֹוָקה" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

הּות ּבַ  ָעִלים ֶאת ְיֵדיֶהם  :יֹום ֵליַדעִאם ֵיׁש ׁשְ כּו ּבְ    ,ִאם ָמׁשְ
תוּ  ּמֵ    ,אֹו ׁשֶ

ְטְמאּו אוֹ  ּנִ יב.     – ׁשֶ   ַחּיָ
ר צּוָרתֹו,    ּוְתעּוּבַ

ֵרָפה" ְ   . ְויֹוֵצא ְלֵבית ַהׂשּ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ֵעי ֲעִקיָרה.  לֹא ּבָ ּום ּדְ   ָלאו, ִמׁשּ

  

    רש"י

. דאמר בתמיד ' חייא בר גמדאולר
שחט (דף סד.) גבי מתיתא דקתי 
התם דפסח בעי עקירה ואוקמה 

  כגון שהיו בעלים טמאי מתים כו':
. אחר דלאו סתמא קאי לפסח הא

   לא בעי עקירה:
. כלומר מתי' מאי איכא למימר

דהכא תיובתיה דקתי ישרף מיד 
   ולא מיתוקמא אלא משום עקירה:

א בריה דרב אלא אמר רב הו
. לעולם כדקאמר שחטו סתם יהושע

כשר לעולה דכיון דקאי לעולה 
סתמיה עולה הוא ואע''פ שתחלתו 
אשם וכן מותר הפסח כיון 
דלשלמים קאי סתמא כי שחיט ליה 
שלמים הוא והכא דקתי ישרף מיד 
לאו משום עקירה אלא כגון 
שהפרישו קודם חצות וכי מטא 
חצות קבעתיה חצות שהוא זמן 

   יטתו וראה לפסח:שח
. ודחה ומתו בעלים אחר חצות

מפסח דשוב איו חוזר וראה 
לשלמים והא דקי''ל מותר הפסח 
אחר הפסח קרב שלמים כגון שאבד 
קודם חצות ומצא אחר שחיטת 
הפסח דלא אתא חצות עליה 
למיקבעה ולא ראה לשחיטת פסח 

   מעולם:
. האי מידי הוא טעמא אלא לרב

ליה דאמר לא תירוצא רב מתריץ 
   בעי עקירה:

   . בפ' שי שעירי:והאמר רב
. ואין דיחוי בעלי חיים אין דחין

אלא בדם או בבעלים כגון שעיר של 
שם ששחט וקודם זריקת דמו מת 
המשתלח ישפך הדם אבל כל זמן 
   שהקרבן חי איו פסל משום דיחוי:

. לעולם לא בעי אלא אמר רב פפא
תי עקירה וסתמיה שלמים והא דק

עלה דמתיתין בחול ישרף מיד ר' 
אליעזר הוא ומשום דשלמים הוא 
וכגון דשחטיה בהדיא לשם פסח 
ורבי אליעזר לטעמיה דאמר בפרק 
תמיד שחט (דף סב:) שלמים 

   ששחטן לשם פסח פסול:
. אמאי תן מתי' ואי רבי אליעזר

פטור לחייב משום שבת דהא לית 
. דטועה בדבר ובפטורי ליה כו':

   :מצוה
. רבי יוסף בן חואי כרבי סבר לה
   יהושע:

. לעיל לא רב אשי אמר רב דאמר
בעי עקירה לית ליה דהאי תא 
דאמר בחול ישרף מיד אלא קסבר 
רב דמתיתין לעין צורה כי האי 
תא סבר לה דאמר בעי עיבור 

   צורה:
. לזה ששחט אם יש שהות ביום

פסח זה בשבת לבדוק אם מתו 
לא טועה בדבר  בעלים כו' ולא שאל

מצוה הוא אלא שוגג וחייב שוגג 
   קרי את הקרוב לפושע:

. אם הוא חול דאילו ותעובר צורתו
בשבת לא אצטריך ליה דהא בשבת 
לא שריף ליה ולמחר ביום טוב מי 

   לא שריף ליה:
   . בעי עיבור צורה:מאי טעמא

. לאו משום דקסבר לא בעי עקירה
וזה סתם שחט והרי הוא שלמים 

ן אלא ששחטו אחר התמיד כשרי
   ופסול מחמת דבר אחר הוא:
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אי?    ִמּמַ
יְלָמא  ּום ּדְ ִמ ּדִ א ׁשּ ַתּנָ ֵבי ָסַבר ָלּה כְּ ר ֲאבּוהַּ ּדְ ה ּבַ ָאַמר:  ַרּבָ   ּדְ

ּגּול ַנִמי ֵעי ִעיּבּור צּוָרה.  - ֲאִפיּלּו ּפִ   ּבָ
ָיֵליף 'ָעֹון'    .ִמּנֹוָתר 422'ָעֹון' 421ּדְ

ָעִלים  יָמא ָהִכי, ִנְטְמאּו ּבְ ִאי לֹא ּתֵ א ְלֵמיַמר?  -ּדְ   ַמאי ִאיּכָ
ֵעי ֲעִקיָרה,  אי ּבָ   ָהא ַוּדַ

ָאַמר  אּדְ ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָהיּו ּבְ  גֹון ׁשֶ י ֲחבּוָרה: ּכְ ִני!ִנְזְרָקה ִמּפִ   ָעִלים ְטֵמֵאי ֵמת, ְוִנְדחּו ְלֶפַסח ׁשֵ

  
א,    ֶאלָּ

ָרא ֵני ֵמִעיּקָ ְדׁשָ א ּכִ וְרּתָ    :ְמַחּוַ
ן חֹוַנאי ִהיא.   יֹוֵסף ּבֶ
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ר 421 ׂשַ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת -ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ּגּול ִיְהֶיה ְוַהּנֶ ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ּנּו ֲעו ֶזַבח ׁשְ א ָֹנּה ִמּמֶ ָ ׂשּ   (ויקרא ז, יח) תִּ
א ֹנוֹ ְואְֹכָליו ֲעו  422 ָ י ִיׂשּ ל' ה קֶֹדׁש - תֶא -ּכִ ֶפׁש  ְוִנְכְרָתה ִחּלֵ יָה  ַהִהוא ַהּנֶ   (ויקרא יט, ח) ֵמַעּמֶ

    רש"י

. לעולם בעי וממאי דילמא
עקירה ופסולו בגופו והאי דבעי 
עיבור צורה משום דרבי 
ישמעאל סבר לה כתא דבי רבה 
בר אבוה דאמר אפילו פיגול 
שפסולו בגופו טעון עיבור צורה 
ולא איתפריש לי עיקר מילתיה 
דתא דרבה בר אבוה היכא 

ובכמה מקומות מייתי  אתמר
   לה בגמרא:

. דטעמא דאי לא תימא הכי
משום דקסבר פסול הגוף טעון 
עיבור צורה אלא משום דלא 
בעי עקירה הא תיח מתו או 
תכפרו אבל טמאו מי איכא 
דלא בעי עקירה הא סתמיה 
לפסח שי קאי ורבי ישמעאל או 

   שטמאו מי קתי:

. דטעמא דרבי אלא מחוורתא
מעאל משום דקסבר פסול יש

הגוף טעון עיבור צורה ותא 
דישרף מיד סבר לא בעי עיבור 
צורה ואי לתרוצי בעית דלא 
תיקשי לרב הכי תרצת דפסול 
הגוף דידה גבי מתו או משכו 
ידם משום דשחטיה לשם פסח 
בהדיא ואיהו לשלמים קאי בלא 
עקירה כרב והוו להו שלמים 
לשם פסח ופסול הגוף הוא 

  ן חואי:כיוסף ב

  
  
  
   

  
  
  
  
   


