ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.5.7
64a (' )משנה ה'י65b ()סו הפרק

 ו, שמות יב:ִהָ עַ ְרָ י

) אֹת ֹו 'ֹל ְקהַ ל עֲ דַ ת י ְִ ָראֵ ל ֵ י#רָ עָ ה עָ ָר יוֹ לַחֹ דֶ  הַ "ֶה וְ ָחֲ ט
ְ וְ הָ יָה ָלכֶ לְ ִמ ְמֶ ֶרת עַ ד
 יא, ויקרא ג:'ה ַלה0ֶ זְ ֵ חָ ה לֶחֶ  ִא/ִ ַוְ ִה ְק ִטיר ֹו הַ 'ֹהֵ ) ה
 טז, ויקרא ג:'ה לְ ֵריחַ נִיחֹ חַ 'ָל חֵ לֶב ַלה0ֶ זְ ֵ חָ ה לֶחֶ  ִא/ִ ַיר הַ 'ֹהֵ ) ה
ָ וְ ִה ְק ִט
 כח, משלי יד:)ֹת ָרזו5ַ בְ אֶ פֶ ס לְ אֹ  ְמ ִח# 4ְֶ ָרב עָ  הַ ְד ַרת מֶ ל
 יז, במדבר יח:'ה לְ ֵריחַ נִ יחֹ חַ ַלה0ֶ  ְק ִטיר ִא5ַ  ָ ְזְ ֵ חַ וְ אֶ ת חֶ ל/ִ ַזְ רֹק עַ ל ה5ִ  ָמ8ָ ֶ ה קֹ דֶ  הֵ  אֶ ת8 ְא ִתפ7 ֶב א ֹו בְ כוֹר עֵ ז
ֶ '  ְ כוֹר וֹר א ֹו בְ כוֹר4 ַא
 יא, ויקרא א:זְ ֵ חַ סָ בִ יב/ִ ַמ ֹו עַ ל ה8ָ  ְ נֵי הֲ רֹ) הַ 'ֹהֲ נִ י אֶ ת#זְ ֵ חַ צָ פֹ נָה לִ פְ נֵי ה' וְ ז ְָרק/ִ ַ ה4וְ ָחַ ט אֹ ת ֹו עַ ל י ֶֶר
 ז, ויקרא ד:עלָה אֲ ֶר =ֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד
ֹ ָ אֶ ל יְסוֹד ִמזְַ ח ה4 ֹ=ְִ  הַ =ָ ר י8ַ  וְ אֵ ת 'ָל...
 יא, ויקרא יז:א ַ ?ֶפֶ  ְיכַ=ֵ ר# ה8ָ ַזְ ֵ חַ לְ כַ=ֵ ר עַ ל נַפְ ֹתֵ יכֶ 'ִ י ה/ִ ַיו ָלכֶ עַ ל ה5ִ ְת
ַ  ִהוא וַ אֲ נִ י נ8ָ ַ 'ִ י נֶפֶ  הַ ָ ָר
 ג, ויקרא ו: ַזְ ֵ ח/ִ ַזְ ֵ חַ וְ ָמ ֹו אֵ צֶ ל ה/ִ ַעלָה עַ ל ה
ֹ ָֹאכַל הָ אֵ  אֶ ת ה5 ֶ ֶ) אֲ ֶר8 ַמכְ נְ סֵ י בַ ד יִלְ ַ  עַ ל ְ ָר ֹו וְ הֵ ִרי אֶ ת ה#
ִ  ֹו בַ ד8וְ לָבַ  הַ 'ֹהֵ ) ִמ
 יג, ויקרא א:'ה ֵריחַ נִיחֹ חַ ַלה0
ֵ א ִא#זְ ֵ חָ ה ֹעלָה ה/ִ ַָ יִ וְ ִה ְק ִריב הַ 'ֹהֵ ) אֶ ת הַ 'ֹל וְ ִה ְק ִטיר ה/ ַ C ַ ֶרב וְ הַ 'ְ ָרעַ יִ י ְִרחBֶ ַוְ ה
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I. 'משנה ה: procedure of offering ק"פ:
a. 3 groups (per 3 terms in v1):  כהניin rows (silver or gold cups – per aesthetic consideration)
i. Minimally: 3 groups of 30 each (unclear if 3 groups at once or consecutively); could still be done with 50
1. Dispute: רבא/ אבייwhether gates closed miraculously or were closed by officers
2. Tangents: stories about famous פסחי
a) )מעוכי: one time, a man was crushed – ")"פסח מעוכי
b) ’אגריפסs count: 1.2 million offerings x10 (at least) per ( "פסח מעובי)" – חבורהvv. 2-3)
i. Method: he counted by substituting something (e.g. a rock) for 1 kidney per animal
b. Cups: no straight-bottom cups, so no one can place it and let blood coagulate
i. All cups: were round in  מקדשexcept for  ;בזיכי לבונהso no one would place them on לח הפני
II. 'משנה ו:  ישראלdoes the  שחיטה כשרה בזר( שחיטהper v. 6)
a. ד: passed by  כהניper v. 4 (more glory to ' הwith more people involved)
b. Hands: 1st hand full then take empty – דאי) מעבירי) על המצוות
c. זריקה: ) כהnearest  מזבחperforms  – זריקהlike  ריה"גwho requires  זריקהfor  פסחfrom v. 5 and  יסודfrom vv. 6-7
III. 'משנה ז: exiting and entering of groups; reading of ( הללlast group never got to  ;אהבתיlast group called “lazy”
IV. 'משנה ח:  שבתwas done same way, except for washing of floor on  שבתagainst interest of חכמי
a. Authorship: perhaps it is  ר"אwho holds that ( מכבדsweeping; similar to washing floor) is a מלאכה, not a שבות
i. Perhaps: ) ר' נתwho doesn’t allow an unnecessary  שבותin the מקדש
b. ר' יהודה: reports that they would collect  ד התערובתand throw on  חכמי( מזבחrejected report)
i. Collected: in a כלי
ii. ר' יהודה: maintains that  אי) ד מבטל דso  ד התמציתisn’t a problem (in spite of v. 8)
1. ר' יהודה: challenges ’חכמיs version (re washing floor)
a) Defense:  דisn’t a חציצה
b) Defense: though their clothes were made to fit (v. 9), got bloody when taking wood to  מערכהon מזבח
i. Note: this isn’t an  עבודהdoesn’t invalidate)
V. 'משנה ט: procedure for skinning animal
a. Iron hooks: in walls of  ;עזרהthose who didn’t get them used dowels
i. ר"א: on שבת, they would cross arms and lay it over arms and skin it
VI. 'משנה י: preparing for roasting
a. אימורי: take out אימורי, put them in a pot in order to burn them on מזבח
i. On שבת: 1st group sits on הר הבית, 2nd in חיל, 3rd remains until after שבת
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