
 

 

 

 

 

  דברים שבין פסח מצרים לפסח דורות

. ('זה לשם פסח'ירי בניסן בעש )אומרמה בין פסח מצרים, לפסח דורות? פסח מצרים מקחו בעשור  משנה:ו א'( )צ"
)איסור , באגודת אזוב, ועל המשקוף ועל שתי המזוזות. ונאכל בחפזון בלילה אחד. וחימוצו )של דמו(וטעון הזאה 

 .)ימי החג(כל שבעה  )חימוצו(. ופסח דורות נוהג )של ט"ו בניסן(כל היום  חמץ(

ֵאל ֵלאמֹר"דכתיב  מנא לן? רָּ ת ִיש ְּ ל ֲעדַּ רּו ֶאל ּכָּ ּבְּ עָּ  ּדַּ חוּ ּבֶ ִיקְּ ה וְּ ּזֶ חֶֹדׁש הַּ ֹר לַּ זה מקחו מבעשור, ואין פסח דורות  1",ש 
 מקחו מבעשור. 

ה עָּ "אלא מעתה  עָּ ּבָּ רְּ ד אַּ ֶמֶרת עַּ ִמׁשְּ ֶכם לְּ ה לָּ יָּ הָּ הוְּ ּזֶ חֶֹדׁש הַּ ר יֹום לַּ זה טעון ביקור ארבעה ימים  ,הכי נמי 2",ש ָּ
ר: מנין לתמיד שטעון ביקור ארבעה ימים קודם בן בג בג אומ תניא:וה !קודם שחיטה, ואין אחר טעון ביקור?

מֹוֲעדֹו", ולהלן  )בעניין קרבן תמיד( 3שנאמר )לראות שאין בו מום הפוסלו להקרבה(שחיטה  ִריב ִלי ּבְּ קְּ הַּ רּו לְּ מְּ ׁשְּ "ּתִ
ר". מה להלן טעון ביקור א )לעניין פסח מצרים( ש ָּ ה עָּ עָּ ּבָּ רְּ ד אַּ ֶמֶרת עַּ ִמׁשְּ ֶכם לְּ ה לָּ יָּ הָּ רבעה ימים קודם הוא אומר "וְּ

 4ון ביקור ארבעה ימים קודם שחיטה.שחיטה, אף כאן טע

רוּ 'שאני התם, דכתיב  מְּ ׁשְּ ה", שיהו  5כתיבה ,)בניחותא( ופסח דורות נמי .'ּתִ ּזֶ חֶֹדׁש הַּ ּזֹאת ּבַּ ה הַּ ֲעבֹדָּ ּתָּ ֶאת הָּ דְּ בַּ עָּ "וְּ
 6.כזה זהכל עבודות חודש 

ה'ההוא  ,אלא ּזֶ  י פסח שני דכוותיה. למעוט )דגבי ביקור, למה לי(' הַּ

 שיטות הראשונים

ִנים קֶֹדם יֹום, "הרמב"םכתב : דין ביקור בתמיד יּו מּוכָּ ִיהְּ ׁש, וְּ ּדָּ קְּ ּמִ ּבַּ ִאים ׁשֶ לָּ ּטְּ ת הַּ ּכַּ ִלׁשְּ ִרין ּבְּ ֻבּקָּ ּמְּ ִאים הַּ לָּ ה טְּ ָּ ׁשּ ִ  ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ
ִר  ּקְּ בַּ יּו מְּ הָּ י ׁשֶ ל ּפִ ף עַּ אַּ ִמים. וְּ ה יָּ עָּ ּבָּ רְּ אַּ ה ּבְּ בָּ רָּ קְּ ה קֶֹדם הַּ ִנּיָּ ִרין אֹותֹו ׁשְּ ּקְּ בַּ ּמְּ ד ׁשֶ ִמיד עַּ ּתָּ יּו ׁשֹוֲחִטין ֶאת הַּ ה, לֹא הָּ ִחּלָּ ין אֹותֹו ִמּתְּ

אֹור ה לְּ ִחיטָּ ְּ ׁשּ ֲאבּוקֹות. הַּ  7"הָּ

 8וליתיה בשני. ,דביקור ד' ימים איתיה בפסח ראשוןעל פי מסקנת הגמרא,  תוספות: כתבו פסחביקור בקרבן דין 
 9השמיטו. והרמב"ם

                                                
 . גיב, , פר' בא,שמות . 1
 יב,ו.  , פר' בא,שמות . 2
 כח,ב.  פר' פינחס,, במדבר . 3
 רש"י. .ביקור, הוא הדין ודאי לפסח דורותוכי היכי דלדורות בתמיד בעי  . 4
 יג,ה.  , פר' בא,שמות . 5
ליה למלתא אחריתא,  דגבי ביקור דריש 'הזה', והאי 'הזה'ומיהו, לענין מקחו מבעשור אמעיט מ .כל פסחי דורות הוקשו זה לזה . 6

 . רש"י.כדמפרש ואזיל
 רות: רמב"ם )הל' תמידין ומוספין א,ט(. מקו . 7
 תוספות )צ"ה א', ד"ה מה בין(.   וביקור נוהג נמי בתמיד. ,דלא קחשיב אלא הנך שנוהגין בפסח לבדו ,ובתוספתא דלא קתני ביקור . 8
לָּ וכתב ב'ליקוטי הלכות' )עין משפט, אות ז(, דאולי נכלל זה במה שכתב הרמב"ם )הל' קרבן פסח י,טו( " . 9 ִראׁשֹון וְּ ִני לָּ ֵ ׁשּ ֶוה הַּ ה לֹא ִיׁשְּ ּמָּ

ּפֶ  ת הַּ ל ֻחּקַּ כָּ ר "ּכְּ ֱאמַּ ּנֶ ר ׁשֶ חַּ ִרים, ֵמאַּ בָּ ּדְּ ל הַּ כָּ ּו אֹתֹו"לְּ ֲעש  ח יַּ ד סַּ ּמֵ לַּ ח, לְּ סַּ ּפֶ ת ֻחּקֹות הַּ צָּ ֵרׁש ּבֹו ִמקְּ ּפֵ ִפי ׁשֶ א ? לְּ ל ָׁ ִראׁשֹון אֶׁ ה לָׁ וֶׁ ֵאינֹו ׁשָׁ ׁשֶׁ
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 בקרבן פסח ותרומה עבדיו ילתומ ומומרערל 

 ערל אינו אוכל, אבל אוכל במצה ומרור.  )בפסח("וכל ערל לא יאכל בו", בו  )צ"ו א'(

 המרת דת פוסלת, ואין המרת דת פוסלת בתרומה.  )שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, מומר(בן נכר  )בפסח(בו 

 , ואין מילת זכריו ועבדיו מעכבת בתרומה.כול בפסח()מלאמעכבת  )שלא מלו(מילת זכריו ועבדיו  )בפסח(בו 

 שיטות הראשונים

ֹות ", הרמב"ם: כתב לא מלו ושפחותיו לא טבלוהקרבת פסח לאדם שעבדיו  ֲעש  ֶבת אֹותֹו ִמּלַּ ּכֶ עַּ מֹו מְּ צְּ ת עַּ ילַּ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְּ
ין ּגְּ  יו, ּבֵ דָּ ל ֲעבָּ ת ּכָּ ים ּוִמילַּ ּנִ טַּ ּקְּ יו הַּ נָּ ת ּבָּ ךְּ ִמילַּ ח, ּכָּ סַּ ב ּפֶ רַּ ז ִיקְּ אָּ ר וְּ כָּ ל זָּ ר: "ִהּמֹול לֹו ּכָּ ֱאמַּ ּנֶ ֶבת אֹותֹו, ׁשֶ ּכֶ עַּ ים, מְּ ּנִ טַּ ין קְּ דֹוִלים ּבֵ

ם  מּול אֹותָּ ּיָּ ט קֶֹדם ׁשֶ חַּ ִאם ׁשָּ ֹתֹו". וְּ ֲעש  סּול. -לַּ ח ּפָּ סַּ ּפֶ י  הַּ ר ֶזה ִמּפִ בָּ דָּ ֶבת אֹותֹו. וְּ ּכֶ עַּ דּות מְּ בְּ ם עַּ ׁשֵ יו לְּ הֹותָּ מְּ ת אַּ ִבילַּ ֵכן טְּ וְּ
לָּ  ּבָּ ּקַּ ִדים.הַּ ֲעבָּ ה לָּ ילָּ ּמִ חֹות ּכַּ פָּ ְּ ׁשּ ה לַּ ִבילָּ ּטְּ הַּ  10"ה, ׁשֶ

ֶבת אֹותֹו )הל' קרבן פסח ט,ט(, " הרמב"םכתב  :מילת בניו ועבדיו מעכבתו מלאכול פסח ּכֶ עַּ יו מְּ דָּ ֲעבָּ יו וַּ נָּ ת ּבָּ ילַּ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְּ
ר: "ּומַּ  ֱאמַּ ּנֶ ֱאכֹל, ׁשֶ ֶבת אֹותֹו ִמּלֶ ּכֶ עַּ ךְּ מְּ ח, ּכָּ סַּ ּפֶ חֹט הַּ ׁשְּ ט ִמּלִ חַּ ׁשְּ ּנִ ר ׁשֶ חַּ ה ֶעֶבד אַּ נָּ ד? קָּ יצַּ ל ּבֹו" )שם יב,מד(. ּכֵ ז יֹאכַּ ה אֹתֹו אָּ ּתָּ לְּ

ח  סַּ ּפֶ ת הַּ ִחיטַּ ר ׁשְּ חַּ א אַּ ִהּמֹול ֶאּלָּ ּנֹו לְּ מַּ יעַּ זְּ ּלֹא ִהּגִ ן ׁשֶ ה לֹו ּבֵ יָּ הָּ ח, אֹו ׁשֶ סַּ ּפֶ ן. -הַּ מּול אֹותָּ ּיָּ ד ׁשֶ סּור ֶלֱאכֹל עַּ  "ֲהֵרי ֶזה אָּ

ה ", ב"םרמה: כתב בו המרת דת פוסלת רָּ ה זָּ ֲעבֹודָּ ד לַּ ּמָּ ׁשֻ ִני, ִלמְּ ח ׁשֵ סַּ ין ִמּפֶ ח ִראׁשֹון ּבֵ סַּ ין ִמּפֶ ח, ּבֵ סַּ ּפֶ ִית ִמן הַּ ּזַּ ֲאִכיל ּכַּ ּמַּ הַּ
ִכיר  ב אֹו ש ָּ ֵגר ּתֹוׁשָּ ן ֵנכָּ  -אֹו לְּ ּדּות; ")ו(ּבֶ רְּ ת מַּ ּכַּ ין אֹותֹו מַּ ּכִ ל מַּ ֵאינֹו לֹוֶקה, ֲאבָּ ה, וְּ ֲעש ֶ לֹא תַּ ה ֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר ּבְּ ּתֹורָּ מּור ּבַּ אָּ ר" הָּ

ש ָּ  -יב,מג(  שמות) ב וְּ ר: "ּתֹוׁשָּ ֱאמַּ ּנֶ ִכיר, ׁשֶ ב אֹו ש ָּ ר ּתֹוׁשָּ גֹוי, ֲאִפּלּו ּגֵ ּנּו לְּ ֲאִכיִלין ִמּמֶ ֵאין מַּ ר; וְּ עֹוֵבד ֵאל ֵנכָּ ל ֶזה הָּ ִכיר לֹא יֹאכַּ
ו שכירו ולכך בא מדרשו ואין ואפילו לישראל שאינו ממונה עמו אע"פ שהוא תושבו א: ראב"ד" כתב ּבֹו" )שם יב,מה(.

 11.צורך לגר תושב שהוא ערל

ח )הל' קרבן פסח ט,ח(: " הרמב"ם: כתב האכלת מצה ומרור לגר תושב ולשכיר סַּ ּפֶ ר הַּ ש ַּ ִית ִמּבְּ ּזַּ ל ּכַּ כַּ אָּ ֵרל ׁשֶ לֹוֶקה,  -עָּ
ר: "וְּ  ֱאמַּ ּנֶ ל ּבֹו"ׁשֶ ֵרל לֹא יֹאכַּ ל עָּ ל אֹוֵכל - כָּ ֵאינֹו אֹוֵכל, ֲאבָּ ֵגר  ּבֹו הּוא ׁשֶ רֹור לְּ ה ּומָּ ּצָּ ֲאִכיל מַּ הַּ ר לְּ ֵכן ֻמּתָּ רֹור. וְּ ה ּומָּ ּצָּ הּוא מַּ

ִכיר ש ָּ ב ּולְּ  12."ּתֹוׁשָּ

                                                                                                                                                                         
ֵהן הַּ  ֹו, וְּ ׁשו  ב  רְּ ָׁ פ  תְּ נ ִ ִרים ׁשֶׁ בָׁ ד ְּ גו פוֹ ב ַּ ב ְּ וֹות ׁשֶׁ צְּ ִ ל.מ  לַּ ּכָּ ח ׁשֶ סַּ ּפֶ ֵהן ֻחּקֹות הַּ  ." ואולי לא נחשב זה בכלל מצוות שבגופו, וְּ

עכ"ל. והכסף . בתוספתא דפסחים בדברים שבין פסח מצרים לפסח דורותכתב ראב"ד: על מה שכתב הרמב"ם 'וכן טבילת אמהותיו',  . 10
 .רבן פסח ה,ה()הל' קרמב"ם משנה התלבט בהשגתו. וצ"ב. מקורות: 

גר תושב, שכן הוא ערל, ומ'כל ערל לא יאכל בו' נפקא! אלא בא למעט אפילו תושבו ושכירו ישראל, כלומר הפסוק לא בא למעט  . 11
 ,או לגר שמל ולא טבל ,דאתא לתושב ושכיר שהוא גבעוני או ישמעאלי מהולשאינו ממונה עמו. וכתב הכסף משנה, יש לומר 

צטריך להזהיר דאזהרת ערל אתא לערל ישראל שהוא עצמו מוזהר מלאכול ותושב הערל. ושכיר אי ,ודכדאיתא בפרק הערל. וע
 .)הל' קרבן פסח ט,ז( וראב"ד רמב"םמקורות: . לישראל שלא יאכילנו

 ודש(.פר מלכי בקעל פי תיקון דבריו בס) כסף משנה. ערלשא דלא יאכל בו לא נאמר אלא בטעמו משום דדר . 12
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 , ותמורתושאבד ונמצאפסח 

, ותמורת הפסח אינה )בתורת שלמים(שתמורת פסח קריבה  )מרבותי( שמעתי :אמר רבי יהושע משנה:ב'( )צ"ו 
 .(ב ועל איזה שמעתי תרעהשכחתי על איזה שמעתי תקר) . ואין לי לפרש13קריבה

)החדש, שחיטת הפסח  קודםשנמצא  )שאבד והפריש אחר תחתיו(הפסח  ,אמר רבי עקיבא: אני אפרש( :משנה)המשך 

)שייפול , ירעה עד שיסתאב (14שעמד לפנינו בשעת שחיטה, הרי קבעתו שעת שחיטה בשם פסח, וכשלא הקריבו דחהו בידיים

שחיטת  אחר )נמצא(. )של פסח כזה, אם המיר בו בהמת חולין אח"כ(ם. וכן תמורתו , וימכר, ויביא בדמיו שלמיבו מום(
ֵרב שלמים הפסח  .15. וכן תמורתו)הוא עצמו(, קָּ

רבי זירא אמר: ( 2). (16)ולא זמן שחיטה קובעשנינו  )דווקא(רבה אמר: "קודם שחיטה", ו"לאחר שחיטה"  (1)איתמר, 
חצות, זמן שחיטה, היא הקובעתו בפסח. אם נמצא קודם חצות קובעתו )שעת "קודם חצות", ו"לאחר חצות" שנינו 

 .(17חצות

, אלא שנמצא )שתמורתו קריבה(אמר רבא: לא שנו יביא שלמים, וכו'.  אחר שחיטת הפסח (נמצא, )שנינו במשנה
, והמיר )שהוא עצמו נדחה( . אבל נמצא קודם שחיטה)שאפילו הפסח לא נדחה(אחר שחיטה, והמיר בו אחר שחיטה 

 תמורתו מכוח קדושה דחויה קא אתא, ולא קרבה. )אע"פ שתמורתו לא נדחית בידיים( בו אחר שחיטה, 

ב " אביי: איתיביה ש ֶ ִריב)ִאם ּכֶ קְּ ב", מה תלמוד לומר "(הּוא מַּ ש ֶ לרבות תמורת הפסח אחר הפסח,  18?"ִאם ּכֶ
אלא  !פשיטא! למה לי קרא? ,ר שחיטהאחר שחיטה, והמיר בו אח שקרבה שלמים. היכי דמי? אילימא שנמצא

 דם שחיטה, והמיר בו אחר שחיטה! שנמצא קו לאו

 אסמכתא בעלמא.  וקראלא, לעולם שנמצא אחר שחיטה, והמיר בו אחר שחיטה, 

כשהוא  19.)להקטרה על המזבח עם האימורים("כשב" לרבות את הפסח לאליה  ניא:כדתאלא קרא למאי אתא? 
 לכל מצות שלמים,  20, ושלמים הבאים מחמת פסח,)הראשונה(ח שעברה שנתו אומר "אם כשב", לרבות פס

                                                
ויש תמורת פסח שאינה קריבה היא עצמה שלמים, אלא רועה עד שיסתאב במום ותמכר, ויביא בדמיה שלמים, דמותר הפסח קרב  . 13

 ם. רש"י.שלמי
 . רש"י.אין זה מותר הפסח, אלא פסח דחויד ,לא יקרב עוד הוא עצמו שלמים . 14
הרי  ,ואם לאחר שחיטת השני נמצא .אין קרב הוא עצמו שלמים אלא דמיוהרי הוא כמוהו,  ,ין אחרי כןהמיר הוא בו בהמת חולאם  . 15

 . רש"י.ויביא שלמים, ויקרב הוא עצמו שלמים  ,שחיטה בשם פסח, ולא נדחה בידים לא קבעתו שעת
 הואיל ונדחה להקריבו לפסח. רש"י.  ואשמעינן, דאפילו היה אבוד בשעת חצות, אם נמצא קודם שחיטת השני הוא נקבע ונדחה, . 16
אם נמצא קודם חצות, קבעתיה חצות, שהרי נראה. וכי לא אקרביה, דחייה. אבל נמצא אחר חצות, אפילו נמצא קודם שחיטה, אין  . 17

 כאן קביעות ולא דחוי. רש"י. 
מקריב'. אי נמי 'כשב' קדריש )שכן כבר לפני כן גבי שלמים כתיב, 'אם' יתירא הוא, דמצי למכתב 'כשב הוא ויקרא, פר' ויקרא, ג,ז.  . 18

 מבואר בתורה שמדובר בכשב(. רש"י.
את '( מ'ב "דבהדיא, אלא כדנפקא לן )פסחים ס אימורין גופייהו לא כתיבי ,אבל פסח. אליה כתיבא עם האימורין ,דבכל קרבנות כשב . 19

 ת, שבשור לא הוזכרה אליה באימוריו., הלכך, אלייתו צריכה להתרבות בקרבנו'דמם תזרוק ואת חלבם תקטיר
 רש"י. .חגיגת ארבעה עשר ,לשון אחר: הבאין מחמת פסח. ופסח שנתכפרו בעליו באחר ,תמורתו מותר פסח, כגון . 20
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לימד על העז שאינה  )ובכך( ,שטעון סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק. וכשהוא אומר "ואם עז", הפסיק העניין
 .)להקריב אליה שלה למזבח( טעונה אליה

, והשני הוא )לפסח( , מקריב אחד(אחד יביא חבירושאם יאבד )הפריש שני פסחים לאחריות )אמרינן בסוגיא( '( ז ב)צ"
 מותר הפסח וקרב שלמים.

 שיטות הראשונים

, דלאו דווקא כשנתכפר בשני ודחה את רי"ד: כתב הפסח שנמצא קודם לשחיטת הפסח וכו' ויביא בדמיו שלמים
שאם הקריב הראשון  ,נמי בשני וא הדיןהאלא  21הראשון אמרינן דאידחי ורועה, משום דאית ביה תרתי לריעותא,

דהיינו מותר  ,ולא דמי למפריש שני פסחים לאחריות דקרב שלמים 22.השני ירעה ולא יקרב הוא עצמו שלמים ,לפסחו
  23.שהרי לכך הופרש ואינו דחוי ,הפסח גמור

קיי"ל יקרב לשם שלמים, דלעניין הלכה, , שרמב"םהדעת : פסח שאבד ומצאו אחר שהפריש פסח אחר וקודם שחיטתו
היינו אפילו למאן דאמר בעלי חיים אינם נדחים, ד פותתוסו ראב"דודעת  24.רש"י דעתוכן  .לי חיים אינם נדחיםבע

, בזה דדחייה בידיים לכו"ע נדחהמשכו ידיהם מן הפסח, אבל טמאו בעלים או נ, כגון דווקא היכא דלא דחייה בידיים
 25.וירעה עד שיסתאב, יביא בדמיו שלמים

 פסק כרבה, דקודם שחיטה ולאחר שחיטה שנינו, ולא זמן שחיטה קובע. הרמב"ם: חיטת הפסחהפסח שנמצא קודם ש
ר " הרמב"םאמנם צ"ב בדבריו, שכן לגבי תמורה כתב  ש ָּ ה עָּ עָּ ּבָּ רְּ ח: ִאם ֵהִמיר ּבֹו קֶֹדם ֲחצֹות יֹום אַּ סַּ ּפֶ ת הַּ מּורַּ ֵאין  -ּתְּ

ּפֹל ּבָּ  ּיִ ד ׁשֶ ֶעה עַּ רְּ א ּתִ ה, ֶאּלָּ ֵרבָּ תֹו קְּ מּורָּ ר ֲחצֹות ּתְּ חַּ ִאם ֵהִמיר ּבֹו אַּ ִמים; וְּ לָּ ֶמיהָּ ׁשְּ דָּ ִביא ּבְּ יָּ ּה  -ּה מּום, וְּ מָּ צְּ ה עַּ מּורָּ ּתְּ ֲהֵרי הַּ
ִמים. לָּ ב ׁשְּ רַּ קְּ  26" וזה לכאורה כדעת רבי זירא.ּתִ

                                                
אלא הוא עצמו יקרב  ,אבל אם נתכפר בראשון לא אמרינן דאידחי האי שני .הוחדא דהדר ודחיי ,ונתייאש ממנו חדא דהוה אבוד . 21

דאמרינן לקמן בהלכתין דמקריב האחד לשם פסח והשני קרב שלמים ואינו  ,מידי דהוה אמפריש שני פסחים לאחריות ;לשלמים
קודם שחיטה  כשנמצא, הכי נמי רב שלמים כיון דאין בו דין איבודק , ואפילו הכיוהא כשהקריב האחד לפסח דחה חבירו .רועה

 .וירעה משום דהוי איבוד ,שני נדחה הראשון מליקרבהדוקא אם הקריב . דצהשיכול להקריב איזה מהן שיר, ושניהם עומדים לפניו
 רי"ד.. ון שאין בו דין איבוד יקרב שלמיםכי ,נישאף על פי שדחה ה ,אבל אם הקריב הראשון

אלמא  ',תחצו ההא קבעתי ,ה עמו יביאנו לשם שלמיםואלא דמת אחר חצות אין בנו נמנ, 'לקמן גבי מפריש פסחו ומת נןדהא אמרי . 22
והאיך יתכן שיקרב  ,חצות ההאי שני קבעיתי . והכי נמיאלא ירעה ,ותו לא חזי לשלמים ,חצותה דקבעתי נןאף על גב דלא נאבד אמרי

 . רי"ד.שלמים
שהאחד יעשה  ,יםיכן הפריש שנ על דעת, אבל מפריש שני פסחים לאחריות; כשהפריש מתחלה לשם פסח ,דהוי דיחוי נןדאימת אמרי . 23

והילכך גם הוא הוי  ,שלא ידע שימצא הראשון, מתחלת הפרשתו לשם פסח הופרש ,אבל כשהפריש פסח ואבד .והאחד שלמים פסח
 מקורות: רי"ד )בתוספותיו, צ"ו ב', ד"ה הפסח שנמצא(.  . רי"ד.לשם פסח הופרש והוי דחוי ,וכן המפריש פסחו ומת .דיחוי

, אין זה מותר הפסח, אלא פסח דחויד ,לא יקרב עוד הוא עצמו שלמים ,טת הפסחשחי קודםנמצא שסובר שמשנתנו האומרת שאם  . 24
 בעלי חיים נדחין. אן דאמראליבא דמ, היא , וימכר, ויביא בדמיו שלמיםירעה עד שיסתאבו

. רמב"ם )הל' מעשה הקרבנות טו,ד, שבעלי חיים אינם )הל' קרבן פסח ד,ו( וראב"ד רמב"םמקורות: רש"י )צ"ח א', דה שמע מינה(.  . 25
 ים(. תוספות )צ"ו ב', ד"ה קודם(.נדח

 .הל' תמורה ג,א(; הל' קרבן פסח ד,ו)ונשאר בצ"ע. מקורות: רמב"ם )הל' תמורה( העיר על כך הכסף משנה   .26
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, אף הרמב"ם אמנם גם, גם דין התמורה כפסח. ב דחוינחששהפסח עצמו  ראב"ד ותוספותלשיטת : תמורת פסח שאבד
אלא תרעה עד שייפול בה מום, ויביא בדמיה , שאינה קריבה לגבי תמורתו כתב, אינו נדחה פסח עצמו שאבדדסבר שה

 27.שלמים

יּות , "הרמב"ם: כתב המפריש שתי בהמות לאחריות ֲחרָּ אַּ אֹות לְּ ּטָּ י חַּ ּתֵ ִריׁש ׁשְּ פְּ ּמַּ ּפֵ  -הַּ ּכַּ ֶעה ִמתְּ רְּ ה ּתִ ִנּיָּ ְּ ׁשּ הַּ ֶצה, וְּ רְּ ּיִ ֵאי זֹו ׁשֶ ר ּבְּ
ה. בָּ דָּ ֶמיהָּ ִלנְּ לּו ּדָּ ִיּפְּ ּה מּום, וְּ ּפֹל ּבָּ ּיִ ד ׁשֶ  28.ובפסח יקרב שלמים, והוסיף, המאירי" וכן כתב עַּ

 

                                                
! וראה 'ליקוטי הלכות' )'זבח תודה', ד"ה ומחלוקתם, לא קרבהאמאי דחויה קא אתא, ו שאינה תמורתו מכוח קדושהוזה צ"ב, שכן  . 27

 .רבן פסח ד,ו()הל' ק רמב"םו'תורת הקדשים' אות ק(. מקורות: 
והרמב"ם השמיט דין הפסח, וצ"ב. וכן העיר על כך 'ליקוטי הלכות' )עין משפט, אות מ(. מקורות: רמב"ם )הל' פסולי המוקדשים ד,ה(.  . 28

 מאירי )צ"ז ב', ד"ה המפריש(. 
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