בס"ד

פסחים נח) :ש 2מהסוף( עד נט) :המשנה(
מחוסר כפרה  -עקרונית כל טמא נטהר על ידי טבילה במקווה וטהרה בערב )אחרי ששקעה השמש(.
ישנם שני סוגי חריגים לכלל זה:
טמא מת ומצורע  -שצריכים טהרה נוספת לפני הטבילה )טמא מת  -צריך הזאת מי חטאת ,מצורע  -צריך שתי ציפורים(
מחוסרי הכפרה )יולדת ,זב ,זבה ומצורע(  -שצריכים טהרה נוספת אחרי הטבילה )כולם  -חטאת ועולה ,מצורע  -בנוסף לחטאת
ולעולה מחוייב גם באשם(
מחוסרי הכפרה שטבלו והגיע הערב טהורים חלקית  -מותרים בתרומה ואסורים בקודש.

סדר העבודה במקדש

בבוקר  -הקטורת קודמת לתמיד כיוון שנאמר בה 'בבֹקר בבֹקר' )ובתמיד נאמר רק 'בוקר' אחד(

הקטרת קטורת
תמיד של שחר,

כולם מודים שקרבן פסח מוקרב אחרי התמיד של בין הערביים
הברייתות נחלקו האם פסח מוקרב לפני הקטורת והנרות )כיוון שבנרות כתוב 'אותו'( או
אחריהן )כיוון שבפסח כתוב גם 'בין הערבים' וגם 'ערב' ובנרות ובקטורת כתוב רק 'בין הערבים'(

קרבנות היום השונים
תמיד של בין הערביים,
הקטרת קטורת,

בערב  -הקטורת מאוחרת לתמיד  -כיוון שהכתוב הסמיך אותה להטבת הנרות 'ובהעלות ...את
הנרות בין הערבים יקטירנה'.

הטבת הנרות
הטבת הנרות הינה הפעולה האחרונה ביום כיוון שכתוב 'אותו'  -אין דבר שנעשה אחרי הנרות.

ברייתא
מחוסר כפרה )עיין ביאור מושגים(

בי"ד ניסן:
יכול להקריב אחרי תמיד של בין
הערביים.

מדוע בי"ד ניסן כולם מתירים להקריב:
העשה של פסח הוא חמור )כיוון שיש עליו חיוב כרת( והוא דוחה את העשה
הקל שלא להקריב אחרי התמיד )שאין עליו חיוב כרת(

בשאר השנה:
ת"ק :לא יכול להקריב אחרי התמיד.
ר"י בריב"ב :יכול להקריב אחרי התמיד.

קושיות על רב חסדא:
קושיה א' :מצורע צריך להקריב גם אשם לפני
החטאת )ואשם לא ניתן להקריב(
תשובה :מדובר כשהאשם כבר קרב

כיצד ניתן לפי ר"י בריב"ב להקריב בשאר השנה:

קושיה ב' :מחוסרי כיפורים צריכים להקריב גם
עולה אחרי החטאת )ועולה כבר לא ניתן להקריב(

רב חסדא :ההיתר תקף רק בחטאת העוף
בחטאת העוף זורקים את הדם על קיר המזבח אבל לא מעלים את הבשר
על המזבח עצמו )ולכן אין כאן הקרבה על המזבח אחרי תמיד של בין הערביים(

רב פפא :ההיתר תקף בכל הקרבנות

תשובה :העולה לא מעכבת את הטהרה
)ובמצורע היא אמנם מעכבת אולם ניתן להקריבה
לפני החטאת(.

קושיה על רב פפא:

ובתנאי שיקטיר את הבשר רק למחרת בבוקר )וכדי שהבשר לא יפסל בלינה
יש להשאיר אותו במשך הלילה על ראש המזבח(

כפרת וטהרת הבעלים תלויה באכילת המזבח.
לכן אם מקטירים את הבשר רק בבוקר הבעלים
יהיו טמאים עד הבוקר
תשובה :ההקטרה מעכבת את הכפרה והטהרה
רק כשיש אפשרות להקטיר.
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בס"ד
סתירה ראשונה בין פסוקים
כתוב אחד אומר' :לא ילין ...עד בוקר'  -משמע שבלילה ניתן להקטיר,
כתוב שני אומר' :והקטיר עליה חלבי השלמים'  -משמע שאסור להקטיר אחרי תמיד של בין הערביים,
ייישוב לסתירה:
קרבן שדמו נזרק לפני תמיד של בין הערביים  -ניתן להקטיר את בשרו בלילה,
קרבן שדמו נזרק אחרי תמיד של בין הערביים  -אסור להקטיר את בשרו בלילה,

סתירה שניה בין פסוקים
כתוב אחד אומר' :לא ילין לבוקר זבח חג הפסח'  -משמע שבליל ט"ו ניסן ניתן להקטיר את הפסח )שהוקרב ביום חול  -י"ד ניסן(
כתוב שני אומר' :עלת שבת בשבתו'  -משמע שבחג ובשבת אסור להקטיר קרבנות של יום חול
ייישוב לסתירה:
ההיתר של הפסוק הראשון תקף רק כשי"ד ניסן חל בשבת ,ורק לגבי הקטרת קרבנות השבת )ולא קרבן הפסח( בט"ו ניסן )שהוא יו"ט(
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