
 

  הצ פסחים
 

   משנה.
  פסח שני  ראשוןפסח 

  חמץ ומצה עמו בבית  אסור בבל יראה ובל ימצא
  אינו טעון הלל באכילתו  טעון הלל באכילתו

  טעון הלל בעשייתן
  ונאכלין צלי על מצה ומרורים

  ודוחין את השבת
    

  
  תנו רבנן: : ברייתא

  וב מדברבמצוה שבגופו הכת ככל חקת הפסח יעשו אתו
  מצוה שעל גופו על מצות ומררים יאכלהו

  שלא על גופו ותמצוולא  ועצם לא ישברו בו
  שלא על גופו ותמצוולא  יעשו אתו איסי בן יהודה:

  
 במדבר פרק ט

אֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶר ְרֹחָקה ָלֶכם אֹו ְלֹדֹרֵתיֶכם ְוָעָׂשה (י) ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֵ 
 :ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו ַיֲעׂשּו ֹאתֹוָהַעְרַּבִים (יא) ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין  :’הֶפַסח לַ 

 :ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁשְּברּו בֹו ְּכָכל ֻחַּקת ַהֶּפַסח ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקרלֹא ַיְׁשִאירּו (יב) 
  

  הא אמרת במצוה שבגופו הכתוב מדבר! . א על גופויכול אף מצוה של: דברי הברייתאעל קושי 
לאו דוקא  יעשו אתו, אלמא על מצות ומררים יאכלהוהכי קאמר: השתא דאמרת  תירוץ:

  קא משמע לן. -הוא, אימא הוה ליה כפרט וכלל, ונעשה כלל מוסיף על הפרט, ואפילו כל מילי נמי 
  מאי עביד ליה?  עצםאיסי בן יהודה, האי : עוד קושי על הברייתא

  עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח. מיבעי ליה לאחד : תירוץ
  מאי עבדי ליה?  יעשו אתוורבנן האי  :עוד קושי על הברייתא

 מיבעי ליה: שאין שוחטין את הפסח על היחיד, דכמה דאפשר לאהדורי מהדרינן.  :תירוץ
  

  תנו רבנן: : ברייתא
מה זה בא   מה זה בא ללמד?  הפסוק

  לרבות?
מה זה בא 

  למעט?
  למה?

ככל חקת הפסח 
 יעשו אתו

יכול כשם שהראשון אסור בבל 
יראה ובל ימצא, כך שני אסור 

 בבל יראה ובל ימצא

      

על מצות 
 ומררים יאכלהו

אינו אסור בבל יראה ובל 
  אלא מצות עשה - ימצא

    השבתת שאור  צלי אש
  

מצוה 
דגופיה 

  עדיף

לא ישאירו ממנו 
 עד בקר

לא תוציא   שניתק לעשה מצות לא תעשה
  ממנו

לא יראה ולא 
  ימצא

  ועצם לא 
 ישברו בו

אל תאכלו  מצות לא תעשה גמור
  ממנו נא

לא תשחט על 
  חמץ דם זבחי

 
  . הראשון טעון הלל באכילתו וכו'

  מנא הני מילי?  שאלה:
השיר יהיה לכם כליל אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: אמר קרא : תשובה

  אין טעון הלל.  -הלל, לילה שאין מקודש לחג  טעון -, לילה המקודש לחג התקדש חג
  . זה וזה טעונין הלל בעשייתן כו'

  מאי טעמא? : שאלה
  לילה קא ממעט, יום לא קא ממעט. : 1תשובה 
  אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ונוטלין את לולביהן ואין אומרים הלל?: 2תשובה 



 

  ודוחין את השבת ...ונאכלין צלי
  א: דלא כרבי יהודה. דתנילא. מתניתין  - אין, טומאה -שבת : דיוק מהמשנה

  רבי יהודה  תנא קמא  
  דוחה   דוחה   שבת

  דוחה   ואין דוחה   טומאה
מפני טומאה דחיתיו, יחזור   מאי טעמא

  ויעשה בטומאה?
התורה חזרה עליו לעשותו בטהרה, לא זכה 

  יעשה בטומאה -
  

  : ברייתא
  כמי?  פסח שני  ראשוןפסח 

    דוחה את השבת

  כרבי יהודה  דוחה את הטומאה

רבי יהודה אומר: ולרבי יהודה טעון לינה? והא תניא, : קושי  טעון לינה
ופנית בבקר נאמר ש -מניין לפסח שני שאין טעון לינה 

הנאכל , ששת ימים תאכל מצות תיבוכ, והלכת לאהליך
  ין טעון לינה!א -עון לינה, שאין נאכל לששה ט -לששה 

  תרי תנאי ואליבא דרבי יהודהתירוץ: 
  

 דברים פרק טז
: ’ה(ז) ּוִבַּׁשְלָּת ְוָאַכְלָּת ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר  ֶהי ּבֹו ּוָפִניָת ַבֹּבֶקר ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶלי  ֱא

ֶהי לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה:  ’ה(ח) ֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת לַ    ֱא
  

פטורין מכרת, ורבי  -הפסח שבא בטומאה לא יאכלו ממנו זבין וזבות נדות ויולדות, ואם אכלו  משנה.
 . אליעזר פוטר אף על ביאת מקדש

  
כל תלמוד לומר  -זבין וזבות נדות ויולדות שאכלו בפסח שבא בטומאה, יכול יהו חייבין : ברייתא

טהור יאכל בשר, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטמאתו עליו 
אין טמאין חייבין עליו  -חייבים עליו משום טמא, ושאינו נאכל לטהורין  -. נאכל לטהורים ונכרתה
 -מא. רבי אליעזר אומר: יכול דחקו זבין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה, יכול יהו חייבין משום ט

. בזמן שטמאי מתים וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפשתלמוד לומר 
 . אין זבין ומצורעין משתלחין -זבין ומצורעין משתלחין, אין טמאי מתים משתלחין  -משתלחין 

  
 ויקרא פרק ז

 ָׂשר ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף ְוַהָּבָׂשר ָּכל ָטהֹור יֹאַכל ָּבָׂשר:(יט) ְוַהּבָ 
  ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ’ה(כ) ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר לַ 

  
קו טמאי מתים ונכנסו להיכל בפסח הבא בטומאה, מהו? מדאישתרי בעי רב יוסף: דח: שאלה

אישתרי, מאי דלא אישתרי  -אישתרי נמי טומאת היכל, או דילמא: מאי דאישתרי  -טומאת עזרה 
  לא אישתרי?  -

  אפילו מקצת מחנה.  - וישלחו מן המחנהאמר רבא: אמר קרא : תשובה
אל  וישלחו מן המחנהאיכא דאמרי, אמר רבא: אמר קרא  :גירסה אחרת של התשובה

קרינן ביה  - אל מחוץ למחנה תשלחום, כל היכא דקרינן ביה ץ למחנה תשלחוםמחו
  . וישלחו מן המחנה

  
 במדבר פרק ה

 ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִויַׁשְּלחּו ִמן ַהַּמֲחֶנה ָּכל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוֹכל ָטֵמא ָלָנֶפׁש:(ב) 
 (ג) ִמָּזָכר ַעד ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום ְולֹא ְיַטְּמאּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹׁשֵכן

  ְּבתֹוָכם:
  

 


