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  .ע ד� פסחי�
  ?1ד לקרב פסח אליבא דרבנ"מה ה� חילוקי הדיני� שנתבארו בסוגיא בי חגיגת י

  

  קרב פסח  ד"חגיגת י  
  חובה  2אינה חובה  ?הא� ה� חובה

  דוחה  אינה דוחה  ? שבתהא� דוחה
  דוחה  אינה דוחה  ?מה הדי בטומאה בציבור

  � או העזי�רק מ$ הכבשי  מכל סוגי הבהמות כשלמי�  ?מאיזה בהמה באה
    רק זכר אינו בא  באה  ? הא� באה מנקבות

  דוקא ב$ שנתו  בת שנתי�' אפי  ?באיזה גיל
  ו"רק בליל ט  שני ימי� ולילה אחד  ?מה הוא זמ אכילתו

  רק למנויו  לא נמנו' לכל אפי  ?למי נאכל
  צרי* להיות צלי   להיות צליכהאי$ צרי  ?הא� צרי� להיות צלי

  3יש בו  אי$ בה  ?�הא� יש איסור שבירת עצ
  

  ? להשתמש בה� לקדשי� בלי טבילהיכולשנמצאו בירושלי� הא� , )סכי גדול!(סכי או קופי� 
  

    קופי�  )וכ קופי� וסכי קשורי� (סכי
  4 דיתכ$ שלא הוטבלו+צרי* להטביל              ג"כשנמצאו בי
  6* להטביל אי$ צרי:לרבנ  ד בחול"חל י

   צרי* להטביל:7לב תימא
  כשנמצאו  

  ד בשבת"חל י  ד" בי
  

  5אי$ צרי* להטביל
  8אי$ צרי* להטביל

  9        אי$ צרי* להטביל  ו"כשנמצאו בט
                                                           

 .ד"ל דכדי� קרב� פסח כ� די� חגיגת י"אליבא דב� תימא מבואר בסוגיא דס 1
ב הוא י שאוכל כשהוא כבר אינו כל כ� רע"י שע"ופירש,  תיקנו שתבוא כדי שיאכל הפסח על השבעורבנ�, ת"מה 2

כדי , שהטע� דצרי� שהפסח יאכל על השבע, פירשו בש� הירושלמי' ותוס. נהנה באכילתו ומראה את חשיבותו
דא� אוכל כשהוא רעב יש לחוש שמתו� שהוא רעב לאכול הבשר שסביב העצמות יבוא , שלא יבוא לשבור בו עצ�

ובתנאי שלא חל , עט פסח לכל אחדאינה באה אלא מתי שהחבורה גדולה ויש מ, ומתו� שאינה חובה. לשבירת�
 .דאי� חגיגה באה בטומאת ציבור, ובתנאי שהפסח בא בטהרה, ד בשבת"י
הא� הוא משוה ג� לעני� שבירת , ד לקרב� פסח"אליבא דב� תימא שמשוה לכל עני� חגיגת י' אכ� הסתפקה הגמ 3

  ".בו"כתיב מ יש לכאורה מיעוט בפסח ד"מ, דא� שלדעתו יש היקש בי� פסח לחגיגה, העצ�
 .יתכ� שלא הטביל� עדיי�, ד"ושיעריב שמש� קוד� י � ביו� להטביל� עוד שהות דהיות שיש  4
ולא היה בעליה משהה מלהטבילה אחר יו� ,  אתמולהודאי כבר הטבילו, דכיו� שמשתמשי� בה לשחיטה היו� 5
ואי� לחשוש . ד עצמו"והוא צרי� אותה ליו� י, הה לא היה מספיק להיות לה ערב שמשכיו� שא� היה מש, ג"י

דהע� רב , דא� נאבדה קוד� כבר היתה נמצאת,  ולא הספיקו להטבילה� ד "שמא אבודה היא כבר מקוד� יו� י
 .ירושלי�זמ� שכזה בב
אכ� א� היה הנשיא גוסס . ד"ה ביובודאי כבר הטביל, ד לשבירת העצמות של החגיגה"כיו� שצרי� את הקופי! בי 6

באופ� זה .  שאז לא מביאי� חגיגה� שא� ימות יצטרכו כל ישראל להטמא לו ויעשו הפסח בטומאה , ג"ביו� י
 ואי� � שמא יבוא בטומאה, קותיכי יש לאד� שני ספ, ג"הקופי! כבר ביכי יתכ� שלא הטבילו את , צרי� להטביל

  .מא תהא חבורתו קטנה ולא יצטר� חגיגהוג� א� יבוא בטהרה ש, מביאי� חגיגה
 .ד לשבירת עצמות"וממילא אינו צרי� את הקופי! בי, ד אסורה בשבירת העצ�" שחגיגת יל"א� נימא דס 7
ולא יוכל להטבילו , ט שחל ביו� ראשו�"והוא צרי� את הקופי! בשביל יו, דכיו� שאסור להטביל כלי� בשבת 8

  . ביו� ששי�ג "י שהטבילו כבר ביהרי ודא, ביו� ראשו� דצרי� ערב שמש
  .ו"דודאי כבר הטבילו מאתמול בשביל שבירת העצ� בבשר קדשי� שאוכל בט 9
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  :פסחי� ד� ע
  ].ה מאי"תוד[? הא� קרב� חגיגה דוחה את השבת

  
  ו"חגיגת ט  ד"חגיגת י  

  אינה דוחה  אינה דוחה  לתנא דמתניתי
   אינה דוחה  דוחה  )1.ד� עא(לתנא דלקמ

  2 אינה דוחה:י"לרש   תימאלב
   דוחה:'לתוס

  אינה דוחה
  3 אינה דוחה:י"לרש  דוחה  תאירלב דו

   דוחה:'לתוס
  

                                                           
  ).ה לאו"בד' עמוד אב(לעיל '  שיטתו בתוסהובאה 1
ואמר , ד דוחה שבת"ל דב$ דורתאי פירש משו� דסבר שחגיגת י"י דס"שלשיטת רש' כתבו התוס 2

 ושאי$ חגיגת + ,ל כוותיה"מ שב$ תימא לא ס"ש, "יקו ונפרושטעמא דפרושי� נ"רב אשי על דבריו 
וממילא , ו" נאמרו גבי חגיגת טדורתאיל דדברי ב$ "חולקי� וס' אכ$ התוס. ד דוחה שבת"י

  .ל לב$ תימא דדוחה שבת"ד ס"בחגיגת י
ע דרשינ$ "ד משו� שפשוט שלכו" מיירי בחגיגת ידורתאיי לפרש שב$ "ונראה דמה שדחק את רש 3

' בתוס' וע. ו דוחה שבת"שאי$ חגיגת ט" וחגות� אותו שבעת ימי�) "מא:ויקרא כג(תיב מדכ
 ב$ דורתאיו לא היה צרי* "דא� מיירי בחגיגת ט', ל דטעמו כקושית התוס"אכ$ י. [א"הרשב
  ]. תשלומי� כל שבעהו"חגיגת טדהרי יש ל, לפרוש


