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פסחי ד סו.
מהיכ ילפינ גבי פסח וגבי תמיד שדוחי את השבת ואת הטומאה ? ]תוד"ה מה[.
1

למבואר
בסוגיי

לעני שבת
לעני טומאה

לתנאי שהביאו תוס'

5

פסח
ילפינ! בגז"ש מתמיד "מועדו" "מועדו"
3
לר' יוחנ :מדכתיב "איש איש" וגו'
4
לריש לקיש :מדכתיב "וישלחו" וגו'
מדכתיב ביה "מועדו"

תמיד
מדכתיב "עולת שבת" וגו'
ילפינ! בגז"ש מפסח
"מועדו" "מועדו"
מדכתיב ביה "מועדו"
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פסחי ד סו:
ממי למדנו שכל המתיהר או כועס א חכ הוא חכמתו מסתלקת ,וא נביא נבואתו מסתלקת?
כל המתיהר
כל הכועס

א חכ הוא חכמתו מסתלקת
מהלל ) ששכח כיצד יביאו הסכי!
ממשה ) ששכח פרשת טהרת הכלי

וא נביא נבואתו מסתלקת
מדבורה ) שנשתתקה באמצע שירתה
מאלישע ) שהוצר +למנג! כדי להתנבא

 1כלומר טומאת ציבור ,גבי פסח כגו! שהיו רוב ציבור טמאי ,או רוב כהני או רוב כלי שרת.
וה"ה גבי תמיד ,אלא שלא שיי +בו טומאת רוב ציבור ,דאי! הציבור עוסקי בתמיד.
 2פי' ,גבי תמיד נאמר )במדבר כה:י( "עולת שבת בשבת על עולת התמיד ונסכה" ,ומלשו! זו של
הפסוק שאמר "עולת שבת בשבתו" ) שהוא קרב! מוס  ,שלומדי ממנו שיקריבו אותו על ואחר
עולת התמיד ,אני שומע שעולת התמיד עולה בשבת.
 3פי' ,גבי הציווי של פסח שני כתוב )במדבר ט:י)יא( "איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדר+
רחוקה ועשה פסח לה' .בחדש השני בארבעה עשר יו בי! הערבי יעשו אותו" ,הרי שהציווי על
פסח שני נאמר דוקא ליחיד "איש" אבל גבי ציבור לא נאמר ציווי זה ,ועל כרח +משו שה
עושי אותו בפסח ראשו! בטומאה .אלא שהקשה על זה ר"ל ,דנאמר שליחיד ניתנה האפשרות
לעשות בפסח שני ,אול בציבור שנטמאו אה"נ דאי! עוש אותו לא בפסח ראשו! ולא בפסח שני )
ואי! לה תקנה .אכ! אביי )לקמ! ד סז (.יישב את הלימוד של ר' יוחנ!.
 4פי' ,בפרשת שילוח טמאי מ! המחנה נאמר )במדבר ה:ב( וישלחו מ! המחנה כל צרוע וכל זב וכל
טמא לנפש" ,ויש לנו לדייק ,שיזכיר הכתוב טמאי מתי ) שהוא טומאה קלה ) משתלחי ,זבי!
ומצורעי! החמורי ) שטומאה יוצאה עליה מגופ ) לא כ"ש שיש לשלח ,ועל כרח +מדהזכיר
הכתוב ,בא לדייק דיש זמני שמשתלחי מהמחנה זבי! ומצורעי! ולא משתלחי טמאי מתי,
וזה בזמ! פסח הבא בטומאה שטמאי מתי ) ברוב ציבור ,עושי אותו בטומאה.
 5ס"ל לדרוש ממשמעות תיבת "מועדו" האמורה גבי פסח וגבי תמיד ,שיבוא בכל עני! בי! א הוא
בשבת ובי! א הוא בטומאה .וכתבו תוס' ,דזה מחלוקת תנאי בדר +הלימוד ,דתנאי דסוגיי! לא
משמע להו למיל ממשמעות תיבת "מועדו" דחיית שבת וטומאה ,ולתנאי דלקמ! )ד עז (.כ!
משמע.

