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 ויקרא פרק יא
(מד) ִּכי ֲאִי ְיקָֹוק ֱא�ֵהיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי 
ָקדֹוׁש ָאִי ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת ְַפֹׁשֵתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ָהֹרֵמׂש ַעל 

(מה) ִּכי ֲאִי ְיקָֹוק ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהֹית  ָהָאֶרץ:
(מו) זֹאת ּתֹוַרת  ִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִי:ָלֶכם ֵלא�ִהים ִוְה 

ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוֹכל ֶֶפׁש ַהַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ַּבָּמִים ּוְלָכל ֶֶפׁש 
(מז) ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטֹהר ּוֵבין  ַהֹּׁשֶרֶצת ַעל ָהָאֶרץ:

  ר לֹא ֵתָאֵכל: ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאׁשֶ 

 רש"י 
כשם שאי קדוש שאי ה'  - כי אי ה' אלהיכם(מד) 

והייתם  אלהיכם, כך והתקדשתם קדשו עצמכם למטה:
ולא  לפי שאי אקדש אתכם למעלה ובעולם הבא: - קדשים

לעבור עליהם בלאוין הרבה. וכל לאו מלקות,  -  תטמאו וגו'
אכל פוטיתא לוקה ארבע, וזהו שאמרו בתלמוד [מכות טז] 

כי אי ה' המעלה (מה)  מלה לוקה חמש, צרעה לוקה שש:
על מת שתקבלו מצותי העליתי אתכם. דבר אחר כי  -  אתכם

  :אי ה' המעלה אתכם, בכולן כתיב והוצאתי, וכאן כתיב
ים כשאר אומות, המעלה, תא דבי רבי ישמעאל אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצ

בין הטמא  לא בלבד השוה, אלא שתהא יודע ומכיר ובקי בהן: -  להבדיל (מז) דיים, ומעליותא היא גבייהו, זהו לשון מעלה:
צריך לומר בין חמור לפרה והלא כבר מפורשים הם, אלא בין טמאה לך לטהורה לך, בין שחט חציו של קה  - ובין הטהר

צריך לומר בין צבי לערוד, והלא כבר מפורשים הם, אלא בין שולדו בה סימי טרפה  - לתובין החיה האכ לשחט רובו:
  כשרה, לולדו בה סימי טרפה פסולה

  
 ויקרא פרק יב

(ב) ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל  (א) ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:
ָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ֵלאֹמר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמ 

  ִַּדת ְּדֹוָתּה ִּתְטָמא:

 רש"י 
אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם  - אשה כי תזריע(ב) 

אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו 
לרבות  - כי תזריע תפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף:

  אמו טמאה  שאפילו ילדתו מחוי, שמחה ועשה כעין זרע,
 דותה כסדר כל טומאה האמורה בדה מטמאה בטומאת לידה, ואפילו פתח הקבר בלא דם: -  כימי דת דותה תטמא לידה:

  לשון דבר הזב מגופה. לשון אחר לשון מדוה וחולי, שאין אשה רואה דם שלא תחלה ראשה ואבריה כבדין עליה: -
  

 משנה מסכת פסחים פרק י
ערבי פסחים סמוך למחה לא יאכל אדם עד שתחשך ואפילו עי שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע   ]א[

 כוסות של יין ואפילו מן התמחוי: 
מזגו לו כוס ראשון בית שמאי אומרים מברך על היום ואח"כ מברך על היין ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך  [ב]

 מברך על היום: 
הביאו לפיו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת הביאו לפיו מצה וחזרת וחרוסת ושי תבשילין אף על פי שאין  [ג]

 חרוסת מצוה רבי אליעזר בר צדוק אומר מצוה ובמקדש היו מביאים לפיו גופו של פסח: 
ה שתה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות מזגו לו כוס שי וכאן הבן שואל אביו ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מ [ד]

או אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות או אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור שבכל הלילות או 
אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי שבכל הלילות או מטבילין פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים ולפי 

 ן אביו מלמדו מתחיל בגות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה: דעתו של ב
רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור פסח על שום  [ה]

ים מרור על שום שמררו המצריים את חיי שפסח המקום על בתי אבותיו במצרים מצה על שום שגאלו אבותיו במצר
אבותיו במצרים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שאמר (שמות יג) והגדת לבך ביום 

ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים לפיכך אחו חייבין להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה 
שה לאבותיו ולו את כל היסים האלו הוציאו מעבדות לחירות מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפילה ולקלס למי שע

 לאור גדול ומשעבוד לגאולה ואמר לפיו הללויה: 
עד היכן הוא אומר בית שמאי אומרים עד אם הבים שמחה ובית הלל אומרים עד חלמיש למעיו מים וחותם בגאולה  [ו]

ומר אשר גאלו וגאל את אבותיו ממצרים ולא היה חותם רבי עקיבא אומר כן ה' אלהיו ואלהי אבותיו יגיעו רבי טרפון א
למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתיו לשלום שמחים בבין עירך וששים בעבודתך ואכל שם מן הזבחים ומן 

 הפסחים כו' עד ברוך אתה ה' גאל ישראל: 
ישי מברך על מזוו רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר בין הכוסות הללו אם רוצה מזגו לו כוס של [ז]

 לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה: 
 ואין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ישו מקצתן יאכלו כולן לא יאכלו ר' יוסי אומר תממו יאכלו רדמו לא יאכלו:  [ח]
צות מטמא את הידים הפגול והותר מטמאין את הידים בירך ברכת הפסח פטר את של זבח בירך את של הפסח אחר ח [ט]

  זבח לא פטר את של פסח דברי רבי ישמעאל ר' עקיבא אומר לא זו פוטרת זו ולא זו פוטרת זו:
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