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  .קכ ד� פסחי�
  ?מה הדי� לאוכל� באופני� דלהל�, )'הסופגני� וכו(סוגי מצות שאינ� כשרי� למצת מצוה 

  
  הא� אוכל  מה� ובלבד  

  ? שיאכל כזית מצה באחרונה
  הא� אוכל  מה� ובלבד

  ? שיאכל כזית מצה בראשונה
  : ק בש� שמואל"לל

  אי� מפטירי� אחר מצה אפיקומ�
  1אסור  מותר

  : מואללרב יוס� בש� ש
  מפטירי� אחר מצה אפיקומ�

  מותר  מותר

  
  ?ת או רק מדרבנ�" ה� מהמצה ומרורהא� , בזמ� הזה שאי� קרב� פסח

  
  מרור  מצה  

  "על מצות ומרורי�" !מדרבנ&   2"בערב תאכלו מצות" !ת "מה  לרבא
  3"על מצות ומרורי� "!מדרבנ&   לרב אחא בר יעקב 

  
  :פסחי� ד� קכ

  , החבורה או כולה בשעת אכילת הפסחישנו או נמנמו מקצת בני
  ?כ"הא� יכולי� להמשי# לאכול אח,  או בשעת אכילת כזית המצה דחיובא

  
   כול�  מקצת�   

  לא יאכלו  יוסי' לר   נרדמו$ישנו     יאכלו   לתנא קמא
  לא יאכלו  

  4לא יאכלו  יאכלו   קורא לו ועונה אבל אי� מחזיר סברא$נמנמו 
  

                                                           
ולא יאכל אחריו דברי�  !אחרונה ב צרי( להשאיר אותו !א� יש לו רק כזית מצה אחד , כלומר 1

שא� יש לו , )ה באחרונה"בד(' אכ& כתבו התוס. כיו& שאי& מפטירי& אחר מצה אפיקומ&, אחרי�
ושוב אוכל מה ,  המוציא ועל אכילת מצהואוכל כזית אחד בתחילה ומבר( עלי, ת מצהשני כזיתו

 .כזית השני באחרונהלולבסו� יאכל , שרוצה
במדבר (דא� דאיכא מיעוטא בי& למצה ובי& למרור שאינ� נאכלי� אלא ע� הפסח כדכתיב ', פי 2

דכתיב , קרא לחיובאל לרבא דגבי מצה אהדר "מ ס"מ, "על מצות ומרורי� יאכלוהו) "יא:ט
 ".בערב תאכלו מצות) "יח:שמות יב(
ד "דס, דרשינ& ליה לטמא ושהיה בדר( רחוקה, "בערב תאכלו מצות"ומה שכתוב גבי מצות  3

  .ל שכ& אוכלי�"דכמו שאינ� אוכלי� את הפסח כ( לא יאכלו מצה ומרור קמ
יוסי נחלק לקולא לומר ' רש, י המובא בטור"� והר" אכ& שיטת הרמב.�"כ& היא שיטת הרשב 4

 .)לעיל בישנו מקצת& הוא מודה שיאכלוג� ו( .יאכלו !כול� '   אפי!ג שנמנמו "שבכה
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  :פסחי� ד� קכ
  ? מהפסוקי� דלהל�מה לומדי�

  
  עקיבא' לר  אלעזר ב� עזריה' לר  

  2שאינו נאכל כקדשי� ביו� שחיטתו  "בלילה"
  "הזה"

  1ש"ילפינ& גז
  3לילות' שאינו נאכל לב  שאי& נאכל הפסח אלא עד חצות

לא תותירו "
  "עד בקר

   !דיתכ& שהוא בוקר שני , אי& ללמוד  4לילות' שאינו נאכל לב
  5לילות' ויהיה נאכל לב

  שעת חפזו& של ישראל והיינו עלות השחר  שעת חפזו& של מצרי� והיינו חצות  "בחפזו�"
  
  

                                                           
ועברתי באר/ ) יב:ש�(ונאמר להל& , "ואכלו את הבשר בלילה הזה) "ח:שמות יב(נאמר גבי פסח  1

ילת הפסח עד א� כא& גבי אכ, )דמכת בכורות היתה בחצות(מצרי� בלילה הזה מה להל& עד חצות 
 .חצות

הביא .) על ברכות ט(ק החדש "ובשטמ. אלעזר ב& עזריה די& זה' לא מבואר מהיכ& יודע ר' ובגמ 2
דמזה שזמ& אכילתו ילפינ& מהזמ& , ל"ש הנ"כ למד די& זה מגז"ע ג"ת משפט צדק שראב"בש� שו

מכה רק בלילה דהלא לא היתה ה, ילפינ& נמי למעט יו�,  והיינו בלילה עד חצות!שהיתה המכה 
 .ולא ביו�

שה� , ד אמינא דכיו& שפסח הוא קדשי� קלי� יהיה דינו כשלמי� שה� קדשי� קלי�"דס 3
דנהי דביו� אי אפשר לאוכלו כי כבר נתמעט , לילות' וג� הוא יאכל לב, נאכלי� יו� לילה ויו�

הכוונה שאי& , לילות ויו� אחד' ומה שהזכיר ב[, ל הזה"אול� לילה שאחריו יאכל קמ" בלילה"מ
א שיהיה "נ דהו"דאה, � עצמו מפרש"אול� רשב. י"כ& הוא שיטת רש, נעשה נותר ביו� שבאמצע

 ].נאכל ג� ביו� שבינתי�
ותמוה . כ אי( יאכל ממנו לעוד לילה"וא, ע שכבר מבקר ראשו& אסור להותיר ממנו"ודורש ראב 4

יש בכלל , חצות של אותו יו�הא כיו& שאסור לאוכלו יותר מזמ& , ע צרי( לדרשא זו"למה ראב
ובכל , ל שאכילה רק בלילה וממעט את היו�"ע ס"ל דכמו שר"וי. שאסור לאוכלו ג� ללילה הבא

ע נימא שג� "כ( אליבא דראב, )אחר הפסקה של יו�(ד שאפשר לאכול ג� בלילה שאחריו "אופ& ס
  .בלילה שאחריו יוכל לאכול מתחילתו עד חצות כמו בלילה זה

אמנ� מה . ל דסת� בוקר בכל מקו� הוא בוקר ראשו& ולא נחשוב שהוא שני"ע ס"באלעזר ' ור 5
על כרח( מיירי בבוקר שני של " והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו"שכתוב בהמש( הפסוק 

 .ט"דאי& שורפי& קדשי� ביו, מ"חוה


