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פסחי ד סד.

מה דורשי מהפסוקי דלהל אליבא דר' שמעו ?
לֹא ִת ְ( ַחט ַעל ָח ֵמ ַ זִ ְב ִחי
לֹא ִתזְ ַח ַעל ָח ֵמ ַ זִ ְב ִחי
)שמות לד:כה(
)שמות כג:יח(
1
דורשי משניה כאילו כתוב "זבח" "זבחיי"
ללמד על שאר הזבחי במועד
ללמד על פסח בזמ %פסח

דרשא א'
דרשא ב'

2

פסחי ד סד:
כיצד נוהגת הזאת הד בקרבנות דלהל  ,הא בזריקה מרחוק ,או בשפיכה בנחת?
לר' יוסי הגלילי
לר' ישמעאל

בפסח
בזריקה
4
בשפיכה
3

ומעשר בבכור
בזריקה
בזריקה

בחטאת
במת %אצבע
במת %אצבע

בשאר קרבנות
בזריקה
בזירקה

 1פי' ,נוטלי יו"ד אחת מפסוק אחד ונותני אותה על הפסוק השני ,ודורשי שנוהג די %זה
ב"זבח" אחד * דהיינו בפסח ,ודורשי שנוהג די %זה ב"זבחיי" * דהיינו בהרבה פסחי.
 2מזה שחילק הכתוב דבר זה בשני פסוקי ,ולא כתב בפסוק אחד "זבחיי" והייתי לומד לכל
הזבחי ולפסח ,מזה שמעינ %שיש חילוק בי %הדרשות ,שגבי "זבח" * דהינו גבי פסח נוהג דבר זה
רק בזמנו שהוא בי"ד בי %הערבי ,ולא במועד שאז אינו נוהג הקרבת הפסח .ולגבי "זבחיי" *
דהיינו שאר הזבחי נוהג דבר זה דוקא בימי המועד שאז הוא זמ %הקרבת ,דהרי אינ קרבי
בי"ד בי %הערבי אחר התמיד ומשו עשה דהשלמה.
 3ר' יוסי הגלילי למד שהמקור לג' הקרבנות פסח מעשר ובכור * שלא כתוב בה להדיא מת %דמי
ואימורי לגבי המזבח * הוא מהפסוק )במדבר יח:יז( "את דמ תזרוק על המזבח ואת חלב
תקטיר" ,והג שפסוק זה מדבר גבי בכור ,מ"מ כיו %שלא נאמר "את דמו" בלשו %יחיד אלא "את
דמ" בלשו %רבי ,מזה יש לנו ללמוד ג על בכור ומעשר ופסח ,וכיו %שהוציא הפסוק את נתינת
הד בלשו %זריקה ,למדנו שפסח דמו נזרק ולא בשפיכה.
 4ר' ישמעאל חולק וסובר שהפסוק הזה מלמד רק על בכור בדוקא ,וכיו %שכ %אי %לנו מקור ללמוד
לגבי פסח מכא %שדמו בזריקה ,ואדרבה אנחנו לומדי ממה שכתוב )דברי יב:כז( "וד זבחי.
ישפ .על מזבח ה' אלהי ".שפסח הוא בשפיכה) ,ובשאר כל הזבחי א שפ .ולא זרק בדיעבד
מהני(.

