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  .חס ד� פסחי�
  ?"ְוָרע� ְכָבִ%י� ְ$ָדְבָר� ְוָחְרב!ת ֵמִחי� ָ ִרי� יֹאֵכל�) "יז:ישעיה ה(כיצד מפרשי� את הפסוק 

  
  ְוָחְרב!ת ֵמִחי� ָ ִרי� יֹאֵכל�   כמדובר ב�' ְוָרע� ְכָבִ%י� ְ$ָדְבָר�  

יהיו כבשי הרשעי� שייכי� לצדיקי�   לאביי
  כמדובר בהמש" הפסוק

  2עתידי� הצדיקי� להחיות מתי�  לרבא

 %� של הרשעי� נכסיה  
  1הצדיקי� יאכלו�

  
  , ט ממה שעכשיו" נאמר הפסוק המורה שהחמה תאיר פי ממתי

  ? נאמר שתבוש החמה שלא תאיר לעתידומתי
  

  שתבוש שלא תאיר  ט"שתאיר פי מ  
   %לעתיד לבוא   לימות המשיח  לרב חסדא

  שיהיה בעול� זיו זוהר ומראה שכינה
  לעול� הבא במחנה שכינה  לעול� הבא במחנה צדיקי�  3אליבא דשמואל

  
  :פסחי� ד� סח

  ?מה הדי,, בהמת תמיד שצרי+ להקריבה בשבת שנמצא בה יבלת וצרי+ לחותכה
  

  5במדינה  4במקדש  
  אסור  מותר  6ביד

   אסור:עקיבא' יהושע ור' לר  בכלי
   מותר:אליעזר' לר

  אסור
  

                                                           
 משו� שאת כל נכסיה� יירשו % למה נעשו חורבותו ,נקראי� מחי�הוהיינו חורבות הרשעי�  1

 .כֵגרי� בעול� הזהעושי� עצמ,  שה� %" ָ+ִרי�"הצדיקי� שנקראי� 
וק את  שכתוב בפסשו�מ, רבא הוקשה לו על פירוש אביי שפירש את הפסוק כולו מעני, אחד 2

 שכתוב ולכ, סובר רבא דכיו,. 'א� כדברי אביי היה צרי" לכותבה בלא וו', ע� ו" ְוָחְרב/ת"תיבת 
כוונתה " ְוָרע3"דתיבת : והוא, ותחילת הפסוק פירושה בעני, אחר, מ שבא לומר עני, חדש"ש' בו

כפי שנאמר על אליהו ואלישע שהחיו " כדבר�"וזה , ש"כ, מגז'  ולמדה הגמ%על החיאת מתי� 
 .מתי�

עני, רק באלא , ז לימות המשיח"ל בכל מקו� שלא יהיה שינוי בטבעי העול� בי, העוה"שמואל ס 3
לשמואל על ו, )א"� הלכות מלכי� פרק י"באור" ברמב' וע(, עבוד מלכיותלא יהיה שוהוא ש %אחד 

  .כרח" שבימות המשיח תאיר החמה כש� שמאירה עכשיו
  .כגו, בהמת תמיד שצרי" להקריבה בשבת שנמצא בה יבלת וצרי" להוציאה 4
 . כגו, אד� שנמצא יבלת בגופו ורוצה להוציאה 5
  .והוא משנה לחתו" ביד, כיו, שאי, הדר" לחתו" אלא בכלי, דאינו אלא שבות 6
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  :פסחי� ד� סח
  ?באופני� דלהל,מקרב, מה די, חתיכת יבלת , 1חנינא' יוסי בר' אלעזר ולר' לר

  

  יבשה  לחה  
   מותר:חד אמר  ביד

   אסור:וחד אמר
  מותר

   מותר:חד אמר  אסור  בכלי
   אסור:וחד אמר

  
  ?הא� יש חיוב אכילה ושתיה במועדי� דלהל,

  
  בפורי�, בשבת, בעצרת  בכל יו� טוב  

  3חייב בחציו  2תט רשו" דשמחת יו%אי, חיוב   אליעזר' לר
  חייב בחציו  יהושע' לר

  
  

                                                           
ע שאי, חתיכת יבלתו דוחה את "יהושע ור' ת משנתנו האומרת אליבא דרנחלקו כיצד להעמיד א 1

, חד אמר דשתיה, מיירי בעושה בידד. השבת ואת המשנה בעירובי, דכ, דוחה במקדש את השבת
ומשנתנו בעושה ביד ולכ, , וחד אמר דשתיה, מיירי בלחה .והברייתא בלחה, ומשנתנו ביבשה

 .בריה, יוצאת המחלוקת דלהל,ומתו" ד. והברייתא בכלי ואסור, מותר
 באפשרות שיכול לבחורדהיינו ,  כל היו�ישב וילמדאו ,  יאכל וישתהט או"א שאד� ביו"ל לר"ס 2

 .ט היא רק רשות"הוא פטור מאכילה ושתיה היות ששמחת יו ו%השניה 
 וחייב האד� להראות, שהכל מודי� בעצרת דבעינ, לכ� משו� דיו� שניתנה בו תורה' אמרו בגמ 3

וקראת ) "יג:ישעיה נח(וכ, בשבת משו� דכתיב . שנוח ומקובל יו� זה על ישראל שניתנה בו תורה
 ".ימי משתה ושמחה) "כב:אסתר ט(וכ, בפורי� דכתיב , "לשבת עונג


