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  יב פרק שמות
 תכסו אכלו לפי איש נפשת במכסת ביתו אל הקרב ושכנו הוא ולקח משה מהית הבית ימעט ואם) ד(

  ...ישראל עדת קהל כל אתו ושחטו הזה לחדש יום עשר ארבעה עד למשמרת לכם והיה) ו(... :השה על
  ?מילי מנהני שלא למנוייו

 שאין מלמד במכסת )יב שמות(: רבנן דתנו
 שלא שחטו יכול. למנויו אלא נשחט הפסח
 תלמוד -  וכשר המצוה על כעובר יהא למנויו
  . לעכב עליו שנה הכתוב, תכסו במכסת לומר

 כאדם. הוא סורסי לשון: אומר רבי
  . זה טלה לי כוס לחבירו שאומר

  
  .למנויין אוכלין איתקש -  תכסו אכלו לפי איש )יב שמות(: קרא אמר? לן מנא לאוכליו שלא



  בזריקה ערלים בו שיתכפרו מנת על למולין שחטו
  רבה  חסדא רב  

  כשר  פסול  ההלכה
  בזריקה ערלים מחשבת אין  בזריקה ערלים מחשבת יש  נימוק

המקור 
  לנימוק

  , עמו הבאין חבורה בני יפסול יכול: דתניא
  . פוסלת וטומאה, פוסלת וערלה הואיל: הוא ודין
  , טומאה ככל טומאה מקצת בה עשה לא -  טומאה מה
  . ערלה ככל ערלה מקצת בה עשה לא -  ערלה אף

  
  , פוסל וזמן פוסלת וערלה הואיל: זו לדרך כלך או
  , זמן ככל זמן מקצת בה עשה -  זמן מה
  . ערלה ככל ערלה מקצת בה עשה -  ערלה אף

  
 ואל, הזבחים בכל נוהג שאינו מדבר הזבחים בכל נוהג שאינו דבר דנין? דומה למי נראה
  . הזבחים בכל שנוהג -  זמן יוכיח

  
 טומאה תוכיח ואל, מכללו הותר שלא מדבר מכללו הותר שלא דבר דנין: זו לדרך כלך או

   מכללה שהותרה
  

  זאת )יב שמות( לומר תלמוד
  

 לומר תלמוד: גיסא לאידך, אדרבה
, פסלה ערלה כולה - ערל כל

  . פסלה לא מקצתה
 נמי מקצתה אפילו - זריקה אבל
  . פסלה

  

  , לזריקה הדין הוא: תימא וכי
 - פסלה לא ערלה כולה דאיכא דעד

   .זאת לומר תלמוד
, פסלה לא דמקצתה הוא שחיטה
  . פסלה מקצתה אפילו - זריקה אבל

  
 -? דזריקה חומריה ומאי: תימא וכי
  בזריקה אלא פיגול מקבע דלא

, פסלה ערלה דכולה אילימא? זאת מאי
  . נפקא ערל וכלמ האי – פסלה לא מקצתה
 - ערל וכל לומר תלמוד: קתני הכי לאו אלא
  . פסלה לא מקצתה, פסלה ערלה כולה

  
 ערלה דכולה, לזריקה הדין הוא תימא וכי

   – זאת לומר תלמוד -  פסלה מיהא
  

 אבל, פסלה מיהא ערלה דכולה הוא בשחיטה
  .פסלה לא נמי ערלה כולה אפילו - זריקה

  
 מחשבת דאין - ? דזריקה קולא מאי תימא וכי

  בזריקה אוכלין
קושיית רב 

אשי על 
הבנות שתי 

דעות אלו של 
רבה ורב 
  חסדא

  ? משמע כולה ערלוכל דהאי ממאי
  , ערלה דהו כל משמע ערל וכל האי דילמא
 שנא ולא בשחיטה שנא לא, פסלה לא ערלה כולה דאיכא דעד - זאת רחמנא כתב

 !בזריקה

  


