דפי עזר ללימוד ד היומי

מסכת פסחי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
4.5.2
)ומוקי אנפשיה( ) 59bתנו רבנ תמיד קוד לפסח( 58b
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את! ִמ ִ ְצ ָריִ:
ִ י ִא אֶ ל הַ ָ קוֹ אֲ ֶר יִבְ חַ ר ה' אֱ "הֶ י! לְ ַ ֵ ְמ ֹו ָ ִ'זְ  ַ%ח אֶ ת הַ (ֶ סַ ח  ָ%עָ ֶרב ְ בוֹא הַ ֶ*מֶ  מוֹעֵ ד צֵ ְ
ִָ 2ראֵ ל  ֵ%י הָ עַ ְר ָ%יִ :שמות יב ,ו
1ר ָ%עָ ה עָ ָ2ר יוֹ לַחֹ דֶ  הַ ֶ3ה וְ ָחֲ ט 4אֹת ֹו ֹל ְקהַ ל עֲ ַדת י ְ
וְ הָ יָה ָלכֶ לְ ִמ ְמֶ ֶרת עַ ד ְ
*נִ י ַ'עֲ ֶ2ה  ֵ%י הָ עַ ְר ָ%יִ :במדבר כח ,ד
אֶ ת הַ ֶבֶ  2אֶ חָ ד ַ'עֲ ֶ2ה בַ ֹ%קֶ ר וְ אֵ ת הַ ֶבֶ  2הַ ֵ
ִָ 2ראֵ ל :שמות כז ,כא
 ְ%אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד ִמח 74לַ(ָ ֹרכֶת אֲ ֶר עַ ל הָ עֵ ד 8ת יַעֲ רֹ 9אֹת ֹו 1הֲ ֹר 4בָ נָיו מֵ עֶ ֶרב עַ ד ֶֹ %קר לִ פְ נֵי ה' ח:ַ 8ת ע ֹולָ לְ ֹדר ָֹת מֵ אֵ ת  ְ%נֵי י ְ
יר<ָה ְקט ֶֹרת ָ' ִמיד לִ פְ נֵי ה' לְ ֹדרֹתֵ יכֶ :שמות ל ,ח
4בְ הַ עֲ "ת 1הֲ ֹר אֶ ת הַ ֵ<רֹת  ֵ%י הָ עַ ְר ַ%יִ י ְַק ִט ֶ
יר<ָה :שמות ל ,ז
יטיב ֹו אֶ ת הַ ֵ<רֹת י ְַק ִט ֶ
וְ ִה ְק ִטיר עָ לָיו 1הֲ ֹר ְקט ֶֹרת סַ ִי ֹ% ַ%קֶ ר ֹ% ַ%קֶ ר  ְ%הֵ ִ
ר לַחַ ?ָ את ִרא ֹונָה 4מָ לַק אֶ ת רֹא ֹו ִמ4ל עָ ְר( ֹו וְ "א יַבְ ִ@יל :ויקרא ה ,ח
וְ הֵ בִ יא אֹ ָת אֶ ל הַ ֹהֵ וְ ִה ְק ִריב אֶ ת אֲ ֶ
ַ ְ(ָ ט וְ כִ (ֶ ר עָ לָיו הַ ֹהֵ מֵ חַ ?ָ את ֹו אֲ ֶר חָ טָ א וְ נִ ְסלַח ל ֹו :ויקרא ה ,י
וְ אֶ ת הַ *ֵ נִי יַעֲ ֶ2ה ֹעלָה  ִ
עלָה וְ אֶ ת הַ ִ ְנחָ ה הַ ִזְ  ֵ%חָ ה וְ כִ (ֶ ר עָ לָיו הַ ֹהֵ וְ טָ הֵ ר :ויקרא יד ,כ
וְ הֶ ֱעלָה הַ ֹהֵ אֶ ת הָ ֹ
וְ ִה ְק ִטיר הַ ֹהֵ אֶ ת הַ חֵ לֶב הַ ִזְ  ֵ%חָ ה וְ הָ יָה הֶ חָ זֶה לְ 1הֲ ֹר 4לְ בָ נָיו :ויקרא ז ,לא
ר  ַ(8ר  ָ%הֶ  לְ מַ ֵEא אֶ ת י ָָד לְ ַק@ֵ  אֹ ָת וְ זָר "א ֹיאכַל ִ י קֹ דֶ  הֵ  :שמות כט ,לג
וְ Dכְ ל 4א ָֹת אֲ ֶ
"א ִתזְ  ַ%ח עַ ל חָ מֵ  @ַ 7זִ בְ ִחי וְ "א יָלִ י חֵ לֶב חַ ִGי עַ ד ֹ%קֶ ר :שמות כג ,יח
עלָה וְ ִה ְק ִטיר עָ לֶיהָ חֶ לְ בֵ י הַ ְ*ל ִָמי :ויקרא ו ,ה
'4קד ֹ %ו "א ִתכְ  ֶ%ה 4בִ עֵ ר עָ לֶיהָ הַ ֹהֵ עֵ ִצי ֶֹ % ַ%קר ֶֹ % ַ%קר וְ עָ ַר 9עָ לֶיהָ הָ ֹ
ַ
והָ אֵ  עַ ל הַ ִזְ  ֵ%חַ
"א ִת ְחַ ט עַ ל חָ מֵ  @ַ 7זִ בְ ִחי וְ "א יָלִ י ַלֹ%קֶ ר זֶבַ ח חַ ג הַ (ָ סַ ח :שמות לד ,כה
עלַת הַ ָ' ִמיד וְ נִ ְסָ :Hבמדבר כח ,י
ֹעלַת ַ ַ%ת ֹ ' ַ%ַ ְ%ו עַ ל ֹ
דברי טז ,ו

נרותקטורתפסחתמיד  isעבודה : order of end of day ofברייתא I.
)" (v. 3בי הערבי"  is onlyתמיד ;) (v. 2בה"ע  (v. 1) andערב  is defined as being brought atפסח a. Rationale:
בה"ע+ערב  isפסח ; onlyמנורה וקטורת  should then be the last of the day – afterפסח b. Challenge:
) (v. 4עבודה ) as the latestקטורת  (and, by analogy,נרות c. Answer: text marks
 of the dayעבודה  is finalפסח – : follows assumption of questionברייתא d.
) (v. 4אותו i. Challenge: exclusivity of
)נורת  may have been last - even afterקטורת  (v. 5 allows thatקטורת  excludesאותו ii. Answer:
 should already be enflamedקטורת , theנרות 1. And: v. 5 is interpreted to mean that when lighting the
עבודה : brackets of day ofברייתא II.
)" – v. 6בבקר בבקר"( קטורת " – v. 3) except forבבקר"( תמיד של שחר a. morning: nothing precedes
… andפסח ,נרות ,קטרות  exceptתמיד של בה"ע b. evening: nothing follows
פסח  – to allow him to eatיד בניס  onתמיד של בה"ע  beforeכפרה : who forgot to bring hisמחוסר כפורי i.
)תמיד של בה"ע  wasn’t brought beforeכפרה  any day of the year (if hisמחוסר כפורי :ר' ישמעאל בנו של ריב"ב 1.
?’s rationaleר"י  – but what isעשה דהשלמה  trumpsעשה דפסח ;ת"ק a) Analysis: we understand
)השלמה no violation ofמזבח  goes toד  (onlyחטאת העו who brings Jמצורע : referent is a poorר' חסדא i.
)כבש( אש מצורע 1. Must have: already brought
) (and must have already been broughtחטאת  is brought beforeעולת מצורע 2. Uniquely (per v9):
, per vv. 7-8עולה  precedesחטאת a. Note: generally,
 and burn it the next dayמזבח  place animal atopכהני :ר"פ ii.
 may err and offer it that dayכהני ):ר' שמ בר אבא( 1. Challenge1
כהני זריזי ה a. Block:
הקטרה  withoutמזבח  gain nothing by placing atopמחוסרי כפורי 2. Challenge2:
) eating (v. 11); and no eating before burning (v. 10כהני a. Reason: no expiation with
נטמאו האימורי b. Answer: since it is forbidden to burn, regarded similar to
הקטרה  eat beforeכהני i. Therefore:
הלנה  andהקטרה III. internal contradictions regarding
 burning all night – againstקרב : v. 12 implies allowance to leaveר' כהנא a.
 is broughtתמיד של בה"ע i. v13: implies that all must be burnt before
תמיד של בה"ע ii. resolution: if it wasn’t completely burned by time of
 may be burnt all night – againstק"פ : v. 14 implies thatר' ספרא )לרב( b.
) (that nightיו"ט ) may not be burnt onק"פ  (includingעולת חול i. v15: implies that
עולת שבת  isק"פ  – theיד בניס שחל בשבת ): verse refers toרב( ii. resolution
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