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   משנה ברכות פ"א מ"ד: הקטר חלבים ואברים >ואכילת פסחים< מצוותן עד שיעלה עמוד השחר.

 

 

 

 

 

 

  

 

  א עמוד ט דף ברכות מסכת בבלי תלמוד  

 

 . קתני לא פסחים אכילת ואילו'. וכו חלבים הקטר

 ! השחר עמוד שיעלה עד מצותן - פסח ואכילת, סחיםפ בלילי והלל, ערבית שמע קריאת: ורמינהי

 . עקיבא רבי - הא, עזריה בן אלעזר רבי - הא, קשיא לא יוסף רב אמר

 , הזה בלילה הבשר את ואכלו (ב"י שמות): דתניא

, חצות עד להלן מה - הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי (ב"י שמות) להלן ונאמר הזה בלילה כאן נאמר: אומר עזריה בן אלעזר רבי

 . חצות עד כאן אף

   ! חפזון שעת עד - בחפזון (ב"י שמות) נאמר כבר והלא: עקיבא רבי ליה אמר

 , תנאי כהני תנאי והני

 . ממצרים צאתך מועד השמש כבוא בערב הפסח את תזבח שם (ז"ט דברים): דתניא

 ; שורף אתה יםממצר צאתך ומועד, אוכל אתה השמש וכבוא, זובח אתה בערב: אומר אליעזר רבי

 . ממצרים צאתך מועד עד - והולך אוכל אתה מתי ועד, אוכל אתה השמש כבוא, זובח אתה בערב: אומר יהושע רבי



 ממצרים אלהיך' ה הוציאך (ז"ט דברים) שנאמר, בערב אלא נגאלו לא - ממצרים ישראל כשנגאלו, מודים הכל: אבא רבי אמר

 . רמה ביד ישראל בני יצאו הפסח ממחרת (ג"ל במדבר) מרשנא, ביום אלא יצאו לא - וכשיצאו, לילה

 חפזון - חפזון מאי: סבר עקיבא ורבי, דמצרים חפזון - חפזון מאי: סבר עזריה בן אלעזר רבי; חפזון שעת על - נחלקו מה על

   . דישראל

  ב עמוד קכ דף פסחים מסכת בבלי תלמוד 

 . הידים את איןמטמ והנותר הפגול. הידים את מטמא חצות אחר הפסח

 

, חצות אחר הזה בזמן מצה אכל: רבא אמר  . הוא עזריה בן אלעזר רבי: יוסף רב אמר? תנא מאן. נותר ליה הוה מחצות: אלמא 

  . חובתו ידי יצא לא - עזריה בן אלעזר לרבי

 

 תוספות מגילה כא ע"א ד"ה לאתויי אכילת פסחים 

בערבי פסחים )פסחים קכ: ושם( דקאי כוותיה דתנן הפסח אחר חצות מטמא את מ"מ נראה דהלכה כר' אלעזר דהא איכא סתמא    

הידים וכן משנה באיזהו מקומן )זבחים דף נו:( וסתמא בסוף פ"ק דברכות )דף ט.( גבי מעשה ובאו בניו של רבן גמליאל מבית 

ילת פסחים לא קתני ומוקי לה המשתה וכו' אמר להם כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלה עמוד השחר ואילו אכ

כראב"ע דאמר עד חצות וא"כ צריך למהר לאכול מצה בלילי פסחים קודם חצות ואפילו מצה של אפיקומן שהרי חיוב מצה בזמן 

 . ואהזה הוה דאורייתא אבל בהלל של אחר אפיקומן אין להחמיר כל כך שהרי מדרבנן ה

  

  

  לא אלוו ה"ד עב סימן א חלק פרובינציה חכמי ת"שו  

 

 עקיבא' כר דהלכה לכללים הדרינן דאחריתא מיניהו היא סתמי' מתני ידעינן דלא כיון' אומ הייתי דמר מיניה דמסתפינא לאו אי

  מחברו

  

  א עמוד יד דף חגיגה מסכת בבלי תלמוד  

 

 ! יתב יומין ועתיק רמיו כרסון די עד  אומר אחד וכתוב דנור שביבין כרסיה ('ז דניאל) אומר אחד כתוב  

 . לדוד ואחד לו אחד: קשיא לא -

 . עקיבא רבי דברי, לדוד ואחד לו אחד: כדתניא -

 לא או מיניה קיבלה. לצדקה ואחד לדין אחד: אלא! חול שכינה עושה אתה מתי עד! עקיבא: הגלילי יוסי רבי לו אמר -

 . עקיבא רבי דברי, לצדקה ואחד לדין אחד: שמע תא -? מיניה קיבלה

 ואחד לכסא אחד: אלא. ואהלות נגעים אצל מדברותיך כלך? הגדה אצל לך מה! עקיבא: עזריה בן אלעזר רבי לו אמר -

  . רגלי הדם והארץ כסאי השמים (ו"ס ישעיהו) שנאמר, רגליו להדום - שרפרף, עליו לישב - כסא, לשרפרף

  



  י פרק פסחים מסכת משנה   

 

 יגיענו אבותינו ואלהי אלהינו' ה כן אומר עקיבא רבי חותם היה ולא צריםממ אבותינו את וגאל גאלנו אשר אומר טרפון רבי

 עד' כו הפסחים ומן הזבחים מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנין שמחים לשלום לקראתינו הבאים אחרים ולרגלים למועדים

  : ישראל גאל' ה אתה ברוך

 

  א עמוד כד דף מכות מסכת בבלי למודת

 

, מיל ועשרים מאה  ברחוק  רומי של המונה קול ושמעו, בדרך מהלכין עקיבא ורבי יהושע ורבי עזריה בן אלעזר יורב ג"ר היה וכבר

 . משחק עקיבא ורבי, בוכין והתחילו

 ? בוכים אתם מה מפני ואתם: להם אמר? משחק אתה מה מפני: לו אמרו

 שרוף אלהינו רגלי הדום בית ואנו, והשקט בטח ביןיוש כוכבים לעבודת ומקטרים לעצבים שמשתחוים כושיים הללו: לו אמרו

, לירושלים עולין היו אחת פעם שוב. וכמה כמה אחת על רצונו לעושי, כך רצונו לעוברי ומה, מצחק אני לכך: להן ולאאמר באש

 ע"ור בוכין ןה התחילו, הקדשים קדשי מבית שיצא שועל ראו, הבית להר שהגיעו כיון. בגדיהם קרעו הצופים להר שהגיעו כיון

 הקרב והזר'+ א במדבר: +בו שכתוב מקום, לו אמרו? בוכים אתם מה מפני: להם אמר? מצחק אתה מה מפני: לו אמרו. מצחק

 אוריה את נאמנים עדים לי ואעידה'+ ח ישעיהו: +דכתיב, מצחק אני לכך: להן אמר? נבכה ולא בו הלכו שועלים ועכשיו יומת

 נבואתו הכתוב תלה, אלא! שני במקדש וזכריה ראשון במקדש אוריה? זכריה אצל אוריה ענין מה וכי, יברכיהו בן זכריה ואת הכהן

 עוד'+ ח זכריה: +כתיב בזכריה',[ וגו] תחרש שדה ציון בגללכם לכן'+ ג מיכה: +כתיב באוריה, אוריה של בנבואתו זכריה של

 עכשיו, זכריה של נבואתו תתקיים שלא מתיירא הייתי - אוריה של נבואתו נתקיימה שלא עד, ירושלם ברחובות וזקנות זקנים ישבו

 . ניחמתנו, עקיבא! ניחמתנו, עקיבא: לו אמרו הזה בלשון. מתקיימת זכריה של שנבואתו בידוע - אוריה של נבואתו שנתקיימה

  


