פסחים צה
מש ה.
פסח ש י
פסח ראשון
חמץ ומצה עמו בבית
אסור בבל יראה ובל ימצא
אי ו טעון הלל באכילתו
טעון הלל באכילתו
טעון הלל בעשייתן
ו אכלין צלי על מצה ומרורים
ודוחין את השבת
ברייתא :ת ו רב ן:
ככל חקת הפסח יעשו אתו
על מצות ומררים יאכלהו
ועצם לא ישברו בו
איסי בן יהודה :יעשו אתו

במצוה שבגופו הכתוב מדבר
מצוה שעל גופו
ולא מצוות שלא על גופו
ולא מצוות שלא על גופו

במדבר פרק ט
)י( דַּ בֵּ ר ֶאל ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִאישׁ ִאישׁ כִּ י ִי ְהיֶה ָטמֵ א ָל ֶ ֶפשׁ אוֹ בְ דֶ ֶר ְרח ָֹקה לָ ֶכם אוֹ ְל ֹדר ֵֹתי ֶכם וְ עָ ָשׂה
וּמר ִֹרים י ֹאכְ לֻהוּ:
פֶסַ ח ַלה’) :יא( בַּ חֹדֶ שׁ הַ שֵּׁ ִ י ְבּ ַא ְרבָּ עָ ה עָ שָׂ ר יוֹם בֵּ ין ָהעַ ְרבַּ ִים ַיעֲשׂוּ אֹתוֹ עַ ל מַ צּוֹת ְ
יִשׁבְּ רוּ בוֹ כְּ כָל חֻ ַקּת הַ ֶפּסַ ח ַיעֲשׂוּ אֹתוֹ:
ַשׁ ִאירוּ ִממֶּ נּוּ עַ ד בּ ֶֹקר וְ עֶ צֶ ם ל ֹא ְ
)יב( ל ֹא י ְ
קושי על דברי הברייתא :יכול אף מצוה שלא על גופו .הא אמרת במצוה שבגופו הכתוב מדבר!
תירוץ :הכי קאמר :השתא דאמרת על מצות ומררים יאכלהו ,אלמא יעשו אתו לאו דוקא
הוא ,אימא הוה ליה כפרט וכלל ,ו עשה כלל מוסיף על הפרט ,ואפילו כל מילי מי  -קא משמע לן.
עוד קושי על הברייתא :איסי בן יהודה ,האי עצם מאי עביד ליה?
תירוץ :מיבעי ליה לאחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח.
עוד קושי על הברייתא :ורב ן האי יעשו אתו מאי עבדי ליה?
תירוץ :מיבעי ליה :שאין שוחטין את הפסח על היחיד ,דכמה דאפשר לאהדורי מהדרי ן.
ברייתא :ת ו רב ן:
הפסוק

מה זה בא ללמד?

ככל חקת הפסח
יעשו אתו

יכול כשם שהראשון אסור בבל
יראה ובל ימצא ,כך ש י אסור
בבל יראה ובל ימצא

על מצות
ומררים יאכלהו
לא ישאירו ממנו
עד בקר
ועצם לא
ישברו בו

מה זה בא
לרבות?

מה זה בא
למעט?

אי ו אסור בבל יראה ובל
ימצא  -אלא מצות עשה

צלי אש

השבתת שאור

מצות לא תעשה ש יתק לעשה

לא תוציא
ממ ו
אל תאכלו
ממ ו א

לא יראה ולא
ימצא
לא תשחט על
חמץ דם זבחי

מצות לא תעשה גמור

למה?

מצוה
דגופיה
עדיף

הראשון טעון הלל באכילתו וכו'.
שאלה :מ א ה י מילי?
תשובה :אמר רבי יוח ן משום רבי שמעון בן יהוצדק :אמר קרא השיר יהיה לכם כליל
התקדש חג ,לילה המקודש לחג  -טעון הלל ,לילה שאין מקודש לחג  -אין טעון הלל.
זה וזה טעו ין הלל בעשייתן כו'.
שאלה :מאי טעמא?
תשובה  :1לילה קא ממעט ,יום לא קא ממעט.
תשובה  :2אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ו וטלין את לולביהן ואין אומרים הלל?

ו אכלין צלי ...ודוחין את השבת

דיוק מהמש ה :שבת  -אין ,טומאה  -לא .מת יתין דלא כרבי יהודה .דת יא:
שבת
טומאה
מאי טעמא

ת א קמא
דוחה
ואין דוחה

רבי יהודה
דוחה
דוחה

מפ י טומאה דחיתיו ,יחזור
ויעשה בטומאה?

התורה חזרה עליו לעשותו בטהרה ,לא זכה
 -יעשה בטומאה

ברייתא:

פסח ש י
פסח ראשון
דוחה את השבת
דוחה את הטומאה
טעון לי ה

כמי?
כרבי יהודה
קושי :ולרבי יהודה טעון לי ה? והא ת יא ,רבי יהודה אומר:
מ יין לפסח ש י שאין טעון לי ה  -ש אמר ופנית בבקר
והלכת לאהליך ,וכתיב ששת ימים תאכל מצות ,ה אכל
לששה  -טעון לי ה ,שאין אכל לששה  -אין טעון לי ה!

תירוץ :תרי ת אי ואליבא דרבי יהודה
דברים פרק טז
ִית בַ בּ ֶֹקר וְ הָ ַלכְ ָתּ ְלא ָֹהלֶי :
לְתּ וְ ָאכַ ל ְָתּ בַּ מָּ קוֹם אֲ שֶׁ ר יִבְ חַ ר ה’ אֱ ֶהי בּוֹ וּפָ ָ
)ז( וּבִ שַּׁ ָ
)ח( שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים תּ ֹאכַ ל מַ צּוֹת וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִביעִ י עֲצֶ ֶרת ַלה’ אֱ ֶהי ל ֹא ַתע ֲֶשׂה ְמלָאכָ ה:

מש ה .הפסח שבא בטומאה לא יאכלו ממ ו זבין וזבות דות ויולדות ,ואם אכלו  -פטורין מכרת ,ורבי
אליעזר פוטר אף על ביאת מקדש.
ברייתא :זבין וזבות דות ויולדות שאכלו בפסח שבא בטומאה ,יכול יהו חייבין  -תלמוד לומר כל
טהור יאכל בשר ,והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטמאתו עליו
ונכרתה .אכל לטהורים  -חייבים עליו משום טמא ,ושאי ו אכל לטהורין  -אין טמאין חייבין עליו

משום טמא .רבי אליעזר אומר :יכול דחקו זבין ו כ סו לעזרה בפסח הבא בטומאה ,יכול יהו חייבין -
תלמוד לומר וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש .בזמן שטמאי מתים
משתלחין  -זבין ומצורעין משתלחין ,אין טמאי מתים משתלחין  -אין זבין ומצורעין משתלחין.
ויקרא פרק ז
)יט( וְ הַ בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר יִ גַּע ְבּכָל ָט ֵמא ל ֹא י ֵָאכֵ ל בָּ ֵאשׁ יִ שָּׂ ֵרף וְ הַ בָּ ָשׂר כָּל טָ הוֹר י ֹא ַכל בָּ שָׂ ר:
)כ( וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲ שֶׁ ר תּ ֹאכַל בָּ שָׂ ר ִמ ֶזּבַ ח הַ ְשּׁ ָל ִמים אֲ שֶׁ ר ַלה’ וְ טֻ ְמ ָאתוֹ עָ לָ יו וְ ִ כְ ְר ָתה ַה ֶנּ ֶפשׁ הַ ִהוא מֵ עַ מֶּ יהָ :
שאלה :בעי רב יוסף :דחקו טמאי מתים ו כ סו להיכל בפסח הבא בטומאה ,מהו? מדאישתרי
טומאת עזרה  -אישתרי מי טומאת היכל ,או דילמא :מאי דאישתרי  -אישתרי ,מאי דלא אישתרי
 לא אישתרי?תשובה :אמר רבא :אמר קרא וישלחו מן המחנה  -אפילו מקצת מח ה.
גירסה אחרת של התשובה :איכא דאמרי ,אמר רבא :אמר קרא וישלחו מן המחנה אל
מחוץ למחנה תשלחום ,כל היכא דקרי ן ביה אל מחוץ למחנה תשלחום  -קרי ן ביה
וישלחו מן המחנה.
במדבר פרק ה
ישׁלְּחוּ ִמן הַ ַמּחֲ ֶה כָּ ל צָ רוּעַ וְ כָל ָזב וְ כֹל טָ מֵ א לָ ָ ֶפשׁ:
)ב( צַ ו ֶאת בְּ ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל וִ ַ
שׁכֵן
)ג( ִמ ָזּכָר עַ ד ְֵקבָ ה ְתּשַׁ ֵלּחוּ ֶאל ִמחוּץ לַמַּ חֲ ֶה ְתּשַׁ לְּ חוּם וְ ל ֹא יְ טַ ְמּאוּ ֶאת ַמחֲ ֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר אֲ ִי ֹ
בְּ תוֹ ָכם:

