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מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי
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 ב, במדבר ט:ִ ָראֵ ל אֶ ת הַ ָ סַ ח ְ מוֹעֲ ד ֹו
ְ וְ יַעֲ  בְ נֵי י
 ְ) ְמר לְ הַ ְק ִריב לִ י$ִ  אֲ לֵהֶ & אֶ ת ָק ְרָ נִ י ל ְַח ִמי לְ ִא ַ(י ֵריחַ נִ י ֹח ִחי$ָ מַ ְר% ְצַ ו אֶ ת ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל ו
 י, במדבר כח:-ָ. ִמיד וְ נִ ְס$ָ ַעלַת ה
ֹ  ֹו עַ ל$ ַ)ַ ְ ֹעלַת ַ)ַ ת
 ז, שופטי& ה:ִ ָראֵ ל
ְ י אֵ & ְ י$ִ  ְמ4ַ )ַ בו ָֹרה5ְ י$ִ  ְמ4ַ )ַ  עַ ד3 ֵ ְ י ְִ ָראֵ ל חָ ד0ֹחָ ְדל פְ ָרזו
 יב, שופטי& ה:& ַ אֲ בִ ינֹ ע0 ֶ 7ְְ ִרי ִ)יר ק & ָ ָרק )ֲ בֵ ה ֶ)בְ י5ַ בו ָֹרה ע ִרי ע ִרי5ְ ע ִרי ע ִרי
 יד, במדבר לא:)ה עַ ל ְ ק דֵ י הֶ חָ יִל ָ ֵרי הָ אֲ לָפִ י& וְ ָ ֵרי הַ ;ֵ אוֹת הַ ָ ִאי& ִמ ְ<בָ א הַ ִ;לְ חָ מָ ה
ֶ ֹ מ9ֹ ְִקצ: ַו
 כא, במדבר לא:ו ָֹרה אֲ ֶ)ר ִצ ָ ה ה' אֶ ת מֹ ֶ)ה$ ַת ה4ַ ?)י הַ <ָ בָ א הַ ָ ִאי& ל ִַ;לְ חָ מָ ה ֹזאת ח
ֵ ְ אֶ ל >נ0 ֵֹה. ַֹאמֶ ר אֶ לְ עָ זָר ה: ַו
 יד, מל"ב ג:Cָ ֶ וְ ִא& אֶ ְרא7 יְה דָ ה אֲ נִי נֹ ֵ א ִא& אַ ִ יט אֵ לֶיBֶֹ)פָ ט מֶ ל
ָ ִ י ל לֵי ְ נֵי יְהו. י לְ פָ נָיו$ִ י)ע חַ י ה' ְצבָ אוֹת אֲ ֶ)ר עָ מַ ְד
ָ ִֹאמֶ ר אֱ ל: ַו
 טו, מל"ב ג:' ִהי עָ לָיו יַד ה$ַו
ְ 0ֵG הַ ְמ ַנ0ֵGְ ַנ.  וְ הָ יָה0ֵGה ְקח לִ י ְמ ַנ$ָ ַוְ ע
 כח, שמו"א יז...$ָ ֶה י ַָר ְדI ֹאמֶ ר לָ;ָ ה: ַב ְ דָ וִ ד ו% אֱ לִ י9> ִחַ ר: ַָ)י& ו
ִ ָדוֹל ְ ַדְ ר ֹו אֶ ל הָ אֲ נG ַחיו ה%
ִ ב% ְִ)מַ ע אֱ לִ י: ַו
 ח, שמו"א טז:'א בָ חַ ר הK ַ& ָ זֶהG ֹאמֶ ר: ַַעֲ בִ ֵרה לִ פְ נֵי ְ)מ אֵ ל ו: ִַ)י אֶ ל אֲ בִ ינ ָָדב ו
ַ  ְִק ָרא י: ַו
 ז, שמו"א טז:ֵבָ ב3ד& י ְִראֶ ה לַעֵ י ַניִ& וַ ה' י ְִראֶ ה ַל%
ָ ִָ י ה. &ד%
ָ ָא אֲ ֶ)ר י ְִראֶ ה הK ִ י. יה$ִ >ס
ְ ִ י ְמ. ַ קוֹמָ ת ֹו- ְֹ בG ֵ ט אֶ ל מַ ְראֵ ה וְ אֶ ל$ַ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל ְ)מ אֵ ל >ל: ַו
 ב, במדבר כח:ְ מוֹעֲ ד ֹו
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I. 'משנה א: stages of offering the  פסחthat are done even on שבת
a. Done: שחיטה, זריקה, taking out the & אימוריand burning them
b. Not done: roasting of cleaning innards; not carrying animal in a  כרמליתor from beyond & ;תחוremoving מו& עובר
i. ר"א: disagrees and allow these
II. 'משנה ב: presentation of arguments ר"א,  ר"יand  ר"עregarding dispute in 'משנה א
a. ר"א: if שחיטה, which is a מלאכה, is permitted, certainly these which are  שבותare permitted
i. ר"י: rejection from  אוכל נפשon ( יו"טwe allow slaughtering but not other violations, even if only a )שבות
ii. ר"א: on פסח, it is a ( מצוהunlike eating on יו"ט, which is “voluntary”)
iii. ר"ע:  הזאהdisproves it – it is only a  שבותand done for purpose of  מצוהand doesn’t trump שבת
1. ר"א: claims, based on that argument, that  הזאהshould trump שבת
2. ר"ע: perhaps  הזאהproves that even  שחיטת הפסחdoesn’t trump שבת
a) ר"א: if so, the requirement of ( במועדוv. 1) is ignored
b) ר"ע: yes, but the other actions (carrying etc.) don’t have a set  מועדand don’t trump שבת
iv. ’ר"עs rule: any  מלאכהthat could not be done before  שבתtrumps שבת
III. History of  פסחtrumping ( שבתstory of  הללand )בני בתירה
a. ’הללs proof: מועדו::( מועדוvv. 1-2)
i. Source: for  תמידbeing brought on שבת: ( על עולת התמידv. 3) (rejected by )בני בתירה
ii. Additional argument:  ק"וfrom  פסח – תמידinvolves  חיוב כרתif not done
b. ’הללs lesson: he didn’t know how to bring the knife on ( שבתrelied on ’בנ"יs 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  מקדישthe animal after getting to the עזרה
a) Challenge:  ביו& טוב0 מקדישי0 – איand certainly not on שבת
b) Answer: a 0 קרבwith a set time (for  )שבתmay be declared on that day
3. Challenge: they violated ( מחמרleading an animal)
a) Answer: they did it in an unusal way (;)שבות
i. Which is: exactly what  הללdidn’t know until the people acted
ii. Comment: on ’הללs “arrogance” and subsequent ignorance
1. Source: ( דבורהvv. 4-5)
2. Tangent: anyone who gets angry
a) &חכ: if he is a sage, his sagacity is taken from him ( – משהvv. 6-7)
b) נביא: if he is a prophet, his prophetic power is taken from him ( – אלישעvv. 8-9)
c)גדול: even if it was determined that he achieve greatness, it is taken from him (אליאב: vv. 10-12)
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