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4.6.1 

65b ('משנה א)� 66b (עד האידנא) 

 

1(   ב, ט במדבר :ְ�מֹוֲעדוֹ ְ�מֹוֲעדוֹ ְ�מֹוֲעדוֹ ְ�מֹוֲעדוֹ  ַהָ�ַסח ֶאת ִיְ�ָרֵאל ְבֵני ְוַיֲע�

  ב, כח במדבר :ְ�מֹוֲעדוֹ ְ�מֹוֲעדוֹ ְ�מֹוֲעדוֹ ְ�מֹוֲעדוֹ  ִלי ְלַהְקִריב ִ$ְ(ְמר ִניֹחִחי ֵריחַ  ְלִאַ)י ַלְחִמי ָקְרָ�ִני ֶאת ֲאֵלֶה& ְו%ַמְר$ָ  ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ַצו )2

  י, כח במדבר: ְוִנְסָ.- ַהָ$ִמידַהָ$ִמידַהָ$ִמידַהָ$ִמיד    ֹעַלתֹעַלתֹעַלתֹעַלת    ַעלַעלַעלַעל ְ�ַ(ַ�$וֹ  ַ(ַ�ת ֹעַלת )3

4(   ז, ה שופטי& :ְ�ִיְ�ָרֵאל ֵא& ַ(4ְַמִ$י 5ְבֹוָרה5ְבֹוָרה5ְבֹוָרה5ְבֹוָרה    ַ(4ְַמִ$יַ(4ְַמִ$יַ(4ְַמִ$יַ(4ְַמִ$י    ַעדַעדַעדַעד ָחֵד3 ְ�ִיְ�ָרֵאל ְפָרזֹו0 ָחְדל

  יב, ה שופטי& :ֲאִביֹנַע& ֶ�0 ֶ(ְבְי7 ֲ(ֵבה ָ�ָרק ק& ִ(יר 5ְַ�ִרי עִרי עִרי 5ְבֹוָרה5ְבֹוָרה5ְבֹוָרה5ְבֹוָרה    עִריעִריעִריעִרי    עִריעִריעִריעִרי )5

  יד, לא במדבר :ַהִ;ְלָחָמה ִמְ>ָבא ַהָ�ִאי& ַהֵ;אֹות ְוָ�ֵרי ָהֲאָלִפי& ָ�ֵרי ֶהָחִיל ְ�קֵדי ַעל ֹמֶ(הֹמֶ(הֹמֶ(הֹמֶ(ה    ַוִ:ְקֹצ9ַוִ:ְקֹצ9ַוִ:ְקֹצ9ַוִ:ְקֹצ9 )6

4ַת ֹזאת ַלִ;ְלָחָמה ַהָ�ִאי& ַהָ>ָבא <ְנֵ(י ֶאל ַהֹ.ֵה0ַהֹ.ֵה0ַהֹ.ֵה0ַהֹ.ֵה0    ֶאְלָעָזרֶאְלָעָזרֶאְלָעָזרֶאְלָעָזר    ַוֹ:אֶמרַוֹ:אֶמרַוֹ:אֶמרַוֹ:אֶמר )7   כא, לא במדבר :ֹמֶ(ה ֶאת 'ה ִצָה ֲאֶ(ר ַה$ֹוָרה ח?

  יד, ג ב"מל :ֶאְרֶאCָ  ְוִא& ֵאֶלי7 ִ�יטאַ  ִא& ֹנֵ�אֹנֵ�אֹנֵ�אֹנֵ�א    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ְיהָדהְיהָדהְיהָדהְיהָדה    ֶמֶלBֶמֶלBֶמֶלBֶמֶלB    ְיהֹוָ(ָפטְיהֹוָ(ָפטְיהֹוָ(ָפטְיהֹוָ(ָפט    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני    לֵלילֵלילֵלילֵלי ִ.י ְלָפָניו ָעַמְדִ$י ֲאֶ(ר ְצָבאֹות 'ה ַחי ֱאִליָ(ע ַוֹ:אֶמר )8

  טו, ג ב"מל :''''הההה    ַידַידַידַיד    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ַוְ$ִהיַוְ$ִהיַוְ$ִהיַוְ$ִהי    ַהְמַנ0Gֵַהְמַנ0Gֵַהְמַנ0Gֵַהְמַנ0Gֵ    ְ.ַנ0Gְֵ.ַנ0Gְֵ.ַנ0Gְֵ.ַנ0Gֵ    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה ְמַנ0Gֵ ִלי ְקח ְוַעָ$ה )9

  כח, יז א"שמו ...ָיַרְד$ָ  Iֶה ָלָ;ה ַוֹ:אֶמר ְ�ָדִודְ�ָדִודְ�ָדִודְ�ָדִוד    ֱאִלי%בֱאִלי%בֱאִלי%בֱאִלי%ב    <9<9<9<9    ַוִ:ַחרַוִ:ַחרַוִ:ַחרַוִ:ַחר ָהֲאָנִ(י& ֶאל ְ�ַדְ�רוֹ  ַהGָדֹול %ִחיו ֱאִלי%ב ַוִ:ְ(ַמע )10

  ח, טז א"שמו :''''הההה    ָבַחרָבַחרָבַחרָבַחר    KאKאKאKא    ָ�ֶזהָ�ֶזהָ�ֶזהָ�ֶזה    Gַ&Gַ&Gַ&Gַ& ַוֹ:אֶמר ְ(מֵאל ִלְפֵני ַוַ:ֲעִבֵרה ֲאִביָנָדב ֶאל ִיַ(י ַוִ:ְקָרא )11

  ז, טז א"שמו :ַל3ֵָבב ִיְרֶאה 'הוַ  ַלֵעיַנִי& ִיְרֶאה ָה%ָד& ִ.י ָה%ָד& ִיְרֶאה ֲאֶ(ר Kא ִ.י ְמ<ְסִ$יהְמ<ְסִ$יהְמ<ְסִ$יהְמ<ְסִ$יה ִ.י קֹוָמתוֹ  Gְֹב-ַ  ְוֶאל ַמְרֵאה ֶאל ַ$ֵ�ט <ל ְ(מֵאל ֶאל 'ה ַוֹ:אֶמר )12

 

I. 'משנה א: stages of offering the פסח that are done even on שבת 

a. Done: זריקה ,שחיטה, taking out the &אימורי and burning them 

b. Not done: roasting of cleaning innards; not carrying animal in a כרמלית or from beyond &תחו; removing מו& עובר 

i. א"ר : disagrees and allow these 

II. 'משנה ב: presentation of arguments ר"י ,ר"א and ר"ע regarding dispute in 'משנה א 

a. א"ר : if שחיטה, which is a מלאכה, is permitted, certainly these which are שבות are permitted 

i. י"ר : rejection from אוכל נפש on יו"ט (we allow slaughtering but not other violations, even if only a שבות) 

ii. א"ר : on פסח, it is a מצוה (unlike eating on ט"יו , which is “voluntary”) 

iii. ע"ר  שבת and doesn’t trump מצוה and done for purpose of שבות disproves it – it is only a הזאה :

א"ר .1 : claims, based on that argument, that הזאה should trump שבת 

ע"ר .2 : perhaps הזאה proves that even שחיטת הפסח doesn’t trump שבת 

a) א"ר : if so, the requirement of במועדו (v. 1) is ignored 

b) ע"ר : yes, but the other actions (carrying etc.) don’t have a set מועד and don’t trump שבת 

iv.  ע"ר ’s rule: any מלאכה that could not be done before שבת trumps שבת 

III. History of פסח trumping  שבת (story of הלל and בני בתירה) 

a. הלל’s proof:  מועדו::מועדו (vv. 1-2) 

i. Source: for תמיד being brought on על עולת התמיד :שבת (v. 3) (rejected by בני בתירה) 

ii. Additional argument: ו"ק  from פסח – תמיד involves חיוב כרת if not done 

b. הלל’s lesson: he didn’t know how to bring the knife on שבת (relied on בנ"י’s knowledge) 

i. The people: stuck the knife in the wool of the lamb or between the horns of the goat 

1. Challenge: they violate מעילה 

2. Answer (per הלל): they were מקדיש the animal after getting to the עזרה 

a) Challenge: אי0 מקדישי0 ביו& טוב – and certainly not on שבת 

b) Answer: a 0קרב with a set time (for שבת) may be declared on that day 

3. Challenge: they violated מחמר (leading an animal)  

a) Answer: they did it in an unusal way (שבות�); 

i. Which is: exactly what הלל didn’t know until the people acted 

ii. Comment: on הלל’s “arrogance” and subsequent ignorance 

1. Source: דבורה (vv. 4-5) 

2. Tangent: anyone who gets angry 

a) &חכ: if he is a sage, his sagacity is taken from him (משה – vv. 6-7) 

b) נביא: if he is a prophet, his prophetic power is taken from him (אלישע – vv. 8-9) 

c) גדול:  even if it was determined that he achieve greatness, it is taken from him (אליאב: vv. 10-12) 


