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96a (  )משנה ה97b ()חצות קבע

 ג,שמות יב:בֹ ת ֶה לַָ יִת$  ִאי! ֶה לְ בֵ ית# ִֶ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ֶ עָ ֹר ַלחֹדֶ ! הַ "ֶה וְ י ְִקח לָה
ְ ְַ ר אֶ ל ָל עֲ ַדת י
 ו,שמות יב:#ִ הָ עַ ְרָ י,ִ ָראֵ ל ֵ י
ְ  לַחֹ דֶ ! הַ "ֶה וְ ָ!חֲ ט אֹת ֹו ֹל ְקהַ ל עֲ ַדת י#ֹ*רָ עָ ה עָ ָר יו
ְ  לְ ִמ ְ!מֶ ֶרת עַ ד#ֶוְ הָ יָה ָלכ
 ב, במדבר כח: ְ! ְמר לְ הַ ְק ִריב לִ י ְ מוֹעֲ ד ֹו.ִ ח ִחי
ֹ י ֵריחַ נִ י/ַ  אֶ ת ָק ְרָ נִ י ל ְַח ִמי לְ ִא# ֶ אֲ לֵה.ָ מַ ְר$ ְצַ ו אֶ ת ְ נֵי י ְִ ָראֵ ל ו
 ה, שמות יג: אֶ ת הָ עֲ בֹ ָדה הַ "ֹאת ַ חֹדֶ ! הַ "ֶה.ָ וְ עָ בַ ְד...
 ח,שמות יב:ה5 יֹאכְ ל#וֹת עַ ל ְמר ִֹרי4 ַ ְילָה הַ "ֶה ְצלִ י אֵ ! מ3ַ ַ כְ ל אֶ ת הַ ָ ָר$ ְו

:ר> וְ כָל עָ ֵרל ?א יֹאכַל  ֹו$
ֶ ָז י ְִק ַרב לַעֲ ֹת ֹו וְ הָ יָה ְ אֶ זְ ַרח ה$ ְֵר וְ עָ ָה פֶ סַ ח ַלה' ִה<וֹל ל ֹו כָל ָזכָר ו8 7.ְ וְ כִ י יָגר ִא
 מה, שמות יב:ֹ!ב וְ ָכִ יר ?א ֹיאכַל  ֹו
ָ ו.
 מד, שמות יב:ז יֹאכַל  ֹו$ ה אֹת ֹו.ָ ְ מַ לB ֶוְ כָל עֶ בֶ ד ִאי! ִמ ְקנַת ָס
יבG , במדבר ט:ֶ סַ ח יַעֲ  אֹ ת ֹוF ַת הEַ 5ִ!ְ ר ב ֹו ְ כָל ח
ְ  ?א י# ֶ עַ ד  ֶֹקר וְ עֶ צD ֶ<?א י ְַ! ִאיר ִמ
 ט, שמות יב: ְצלִ י אֵ ! רֹא! ֹו עַ ל ְ ָרעָ יו וְ עַ ל ִק ְר ֹו# ִ י ִא#ִל ַ <ָ י/5
ָ  נָא בָ ֵ!ל ְמבD ֶ<ֹאכְ ל ִמ. *ל
 יא, שמות יב:'ֶ סַ ח הא להF ,ָֹ זוF אֹת ֹו ְ ִח# ֶ. ְ וַ אֲ כַל#ֶ ְ י ְֶדכ#ֶלְ כEֶ ַ מ#ֶ ְ ַרגְ לֵיכ#ֶ נַעֲ לֵיכ#רי5ִ  חֲ ג#ֶֹאכְ ל אֹ ת ֹו מָ ְתנֵיכ. וְ ָככָה
 ז, ויקרא ג:'ֶב הא מַ ְק ִריב אֶ ת ָק ְרָ נ ֹו וְ ִה ְק ִריב אֹ ת ֹו לִ פְ נֵי ה
ֶ  #ִא
 יב, ויקרא ג:' עֵ ז ָק ְרָ נ ֹו וְ ִה ְק ִריב ֹו לִ פְ נֵי ה#וְ ִא
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I. 'משנה ה: uniqueness of # פסח מצריrelative to פסח דורות
a. מקחו בעשור: taken on the 10th
i. Source: v. 1 – בעשור לחודש הזה
1. Challenge: # ביקור ד' ימיderived from here (v. 2 הזהis not exclusive)
2. Answer: derived from ( תשמרוv. 3); ( הזהv. 4) all offerings of this month are the same
a) Challenge: ( ואכלו את הבשר בלילה הזהv. 5)  פסח דורותalso eaten at night
i. Answer: needed for ראב"ע/( ר"עeaten until midnight or dawn)
b) Challenge: ( וכל ערל לא יאכל בוv.6) he also doesn’t eat פסח דורות
i. Answer:  בוexcludes him from exemption from מצה ומרור
1. Note: both  ערלand  נכר, בneeded; one is disfigured, the other wrongly motivated
ii. And: ( תושב ושכיר לא יאכל בוv. 7) excludes apostasy as excluding him from ( תרומהexcludes from )פסח
iii. And: ( ומלתה אותו אז יאכל בוv. 8) limits  מילת בניו ועבדיוas a  פסולof  פסחonly
iv. And:  לא ישברו בו#( עצv. 9) excludes invalid  פסחfrom #איסור שבירת עצ
v. And: ( אל תאכלו ממנו נאv. 10) associates  ערל בפסחwith ערל במעשר
b. אזוב: is sprinkled using the hyssop on the lintel and 2 doorposts
c. ,חפזו: eaten in haste – only one night
i. Per: v. 11 – , אותו בחפזו#ואכלת
d.  אחד#חג יו:perennial  פסחlasts for 7 days
i. Referent: >איסור חמ, following the  דרשהof  ריה"גthat > איסור חמonly lasted 1 day that year
II. 'משנה ו: ’ר' יוסיs conundrum and ’ר' עקיבאs solution
a. Conundrum:  ר' יוסיheard that  תמורת פסחis offered/not offered (rather sold and money used for #)שלמי
b. Solution: if  פסחis designated as substitute for a lost  פסחand
i. Original is found before שחיטה: substitute grazes until gets a #מו, is sold and # שלמיare brought with proceeds
1. And: same applies to its תמורה
ii. But if original is found after שחיטה: substitute is offered as #שלמי
1. And: same applies to its תמורה
III. Analysis 1: language of the משנה
a. Should have:taught that there is a  פסחwhich is not brought
i. Answer: teaches there is a  תמורת פסחwhich is not offered
1. רבה: distinction between לפני שחיטה/שחיטה
2. ר' זירא: distinction between לאחר חצות/ שחיטה"( חצות,)"שחיטה"="זמ
3. Note: parallel dispute between ר' אליעזר/#חכמי
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IV. Analysis 2: scope of ’ר' עקיבאs explanation
a. Version1: it is a comment on the  – סיפאwhen it is offered
i. רבא: only offered if found after  שחיטהand  תמורהmade after שחיטה
1. if: found before  שחיטהand  תמורהafterwards,  תמורהcomes from  קדושה דחויהand isn’t offered
ii. אביי: challenge from v. 11 –  כשב# אincludes  תמורת פסחafter  פסחwhich is offered as #שלמי
1. Must: refer to one that is found before and  מומרafterwards
a) Rejection: was found and  מומרafterwards
b) And: v11 not used for that – אסמכתא: # שלמיwhich come as a result of  פסחhave all #מצוות שלמי
i. To wit:  תנופת חזה ושוק,# נסכי,סמיכה
c)And: v12 –  עז# ואinterrupts – no requirement of  אליהfor עז
b. Version2: it is a comment on the  – רישאwhen it isn’t offered
i. רבא: only when found and  מומרbefore שחיטה
1. If: found before and  מומרafterwards – offered ( שחיטהdoesn’t affect status of , קרבthat isn’t fit at the time)
ii. אביי: challenge from v11:  תמורת פסחis offered only after פסח
1. must be: that it was found before  שחיטהand  מומרafterwards
2. ( רבאversion2): is rejected
V. ’שמואלs equation: חטאת מתה::#פסח קרב שלמי
a. In cases where: ( חטאת מתהe.g. מתו בעליה, )ולד חטאת,  פסחis offered as #שלמי
b. And in cases where: חטאת רועה,  פסחalso “grazes” (isn’t led to indirect death)
i. ,ר' יוחנ: only  פסחbrought as # שלמיis if found after שחיטה
ii. B( רב יוסchallenge to )שמואל:  חטאתwhose year lapsed “grazes”, but  פסחis offered
1. ברייתא: listing parallels to  חטאת מתהlists פסח שעברה שנתה
2. Answer:  שמואלreferred to ,( אבודיnot ,)דחויי
3. Challenge: , אבודיare also sent to “graze”, yet  פסחis brought as #שלמי
a) Answer:  שמואלfollows  אבודה( רביdies)
b) Challenge: if “ פסחlost” before midday and then found – it grazes
i. Answer: lost before  חצותisn’t “lost”
c)Question: according to רבי, which ones graze?
i. Answer:  שמואלholds like ,( ר' שמעו5  חטאותdie in any case; before or after)
1. He only: stated the 1st half (anything that dies…) to oppose ,ר' יוחנ
a. To wit:  שחיטהdoesn’t establish the rule; midday does
c. Note: there is an alternate version of  שמואלand his adoption of ’רביs position
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