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פסחי ד צה.

מצות שבגופו
מצות על גופו
מצות שאינ
4
על גופו

1

3

באלו דברי שוה פסח ראשו לשני ובאלו לא?
פסח שני
פסח ראשו
שוי :סדר עבודתו ,2ואכילתו צלוי ,ואיסור הוצאה ושבירת העצ
שוי :אכילתו על מצות ומרורי
אי' צרי $בו לכל זה
צרי $להשבית שאור ,אסור בבל יראה ובל ימצא,
ואסור לשוחטו על החמ& ,טעו' הלל באכילתו
במה נחלקו ת"ק ואיסי ב יהודה בסוגיא?

לתנא קמא
לאיסי ב יהודה

מני שמצות שאינ על גופו
אינ נוהגות בפסח שני
5
דכתיב "וְ ֶע ֶצ לֹא יִ ְ-ְ .ר +ב*"
6
דכתיב " ַיעֲ +2אֹת*"

מה עושה כל אחד מהפסוק של השני
" ַיעֲ +2אֹת*" דאי' שוחטי' פסח שני על היחיד
"וְ ֶע ֶצ" 7וגו' ללמד בי' שיש בו מח ובי' לא

ִַ -איר! ִמ ֶַ !+,עד * ֶֹקר
ֹאכל"ה! .לֹא י ְ
!מר ִֹרי י ְ
מה ילפינ מהפסוקי )במדבר ט:יאיב( " ַעל ַמ'&ת ְ
וְ ֶע ֶצ לֹא יִ ְ*ְ -ר! ב& ְָ 1כל "ח ַ/ת ַה ֶַ .סח ַיעֲ !2אֹת&"?
ֹאכל"ה!"
!מר ִֹרי י ְ
" ַעל ַמ'&ת ְ
ִַ -איר! ִמ ֶַ !+,עד * ֶֹקר"
"לֹא י ְ
"וְ ֶע ֶצ לֹא ִי ְ*ְ -ר! ב&"

מהכללָ 1ְ :כל "ח ַ/ת ַה ֶַ .סח
לרבות שצרי $להיות צלי אש
9
שאסור להוציא ממנו
שאסור לאוכלו נא

מהפרט
למעט שאי' צרי $להשבית שאור
10
לפטור מבל יראה ומבל ימצא
מותר לשוחטו על חמ&
8

 1כתיב )במדבר ט:יב( " ְ ָכל ח ַת ַה ֶ ַסח ַיעֲ אֹת" ! מדכתיב "יעשו אותו" למדנו שבכל המצות שבגופו
שוי) פסח ראשו( ושני .ושאר הדברי) ומקור) יתבארו בברייתא דלהל(.
 2וכולל עוד ,שיהיה זכר תמי) ב( שנה ,ולא נאכל נא ומבושל ,וטעו( הלל בעשייתו .ודוחה את השבת.
ֹאכלה" שהיא מצוה שעל גופו ! ולא בגופו ממש ,שכל
מר ִֹרי) י ְ
 3ילפינ( מדכתיב )ש):יא( " ַעל ַמ/ת ְ
מצות שה) על גופו ה) ג) בפסח שני.
 4נחלקו בלימוד זה ת"ק ואיסי ב( יהודה וכדלהל(.
 5וילפינ( ,מה איסור שבירת העצ) מיוחד בזה שהוא מצוה שבגו 0הפסח ,א 0כל מצוה שבגו 0הפסח
נוהגת ג) בפסח שני ,יצא השבתת שאור וכדומה שאינ) מצות בגופו של פסח שאי( נוהגות בפסח שני.
 6מזה שייתרה התורה ואמר "יעשו אותו" ש"מ שרק במצוה שבגו 0הפסח הכתוב מדבר ,וה"ה שנוהגת בו
מצוה שעל גו 0הפסח כמו מצות ומרורי) כדכתיב להדיא ,אבל לא במצות שאינ) בגופו של פסח שה)
אינ) נוהגות בפסח שני .ולקמ( תקשה הגמ' ,לאיסי ב( יהודה מדוע צרי 2את שאר הפרטי) בפסוק.
 7הגמ' הקשתה על איסי ב( יהודה רק מפסוק "וְ ֶע ֶצ) לֹא יִ ְ3ְ 4ר ב" ,אכ( הקשו רש"י ותוס' מה יעשה ע)
ִַ 4איר ִמ ֶַ 56עד ֶֹ 3קר" ,דהא לדידיה לא צרי 2למעט לבל יראה דהרי הוא לומד זאת מ"יעשו
הפסוק "לֹא י ְ
אותו" שכל שאינו מצוה שבגופו.
 8כל מה שפירטה התורה להדיא שנוהג בו ,וה) מצות עשה דמצות ומרורי) ,ומצות לא תעשה הניתקת
לעשה שלא להשאיר מבשר הפסח ,ומצות לא תעשה גמורה דעצ) לא תשברו בו.
 9דיש די( שבבית אחד יאכל ולא יוציא מממנו ,והוא לאו הניתק לעשה שא) הוציאו הוא צרי 2להחזירו,
ולכ 2הוא דומה לדי( נותר שהוא ג) לאו הניתק לעשה שא) הותיר צרי 2לשורפו ביו) א' דחוה"מ בבוקר.
 10וג) זה דומה הוא ,דהרי א) מצא חמ 7בפסח יש לו מצוה להשביתו.
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פסחי ד צה:

פסח ראשו
פסח שני

מה הדי בפסח ראשו ושני לעני הדיני דלהל?
לעני שבת
דוחה
דוחה

לעני טומאה
דוחה
לחכמי :אינו דוחה
1
לר' יהודה :דוחה

לעני לינה
טעו' לינה
לתנא אחד בר' יהודה :טעו'
לתנא אחרינא בר"י :אינו טעו'

הפסח שבא בטומאה ,מה דינו בדלהל?

לתנא קמא
לר' אליעזר

הא יאכל ממנו זבי
וזבות נדות ויולדות
אסורי מלאכול

אכלו ממנו זבי וכו'
הא חייבי כרת
פטורי מכרת

מה הדי א נכנסו אז
הזבי וכו' למקדש
חייבי כרת
פטורי מכרת

פסח הבא בטומאה ודחקו בו טמאי מתי ועשו כדלהל ,הא חייבי כרת?
לרב יוס
ללשו ראשו
לרבא
לאיכא דאמרי

דחקו ונכנסו להיכל
חייבי
פטורי

2
4

ספק

דחקו ואכלו אימורי הקרב

פטורי) 3וחייבי משו זרות(

 1אכ' די' זה שונה מפסח ראשו' דפסח ראשו' דוחה את הטומאה רק ברוב ציבור ,ואילו פסח שני
דוחה את הטומאה לר' יהודה אפי' ביחיד.
י;ְ .חִ +מ' ַה ֲַ :חנֶה" אפי' ממקצת מחנה ,וא שכא' מותרי
 2דדרשינ' מדכתיב )במדבר ה:ב( "וִ ַ
בעזרה שהיא מקצת מחנה שכינה ,מ"מ מההיכל ה משולחי וא ה נכנסי ש חייבי כרת.
ֶבח ַה ְ@ ָל ִמי ֲא ֶ.ר ַלה' וְ Bט ְמAת* ָע ָליו וְ נִ ְכ ְר ָתה
ֹאכל ָ2ָ -ר ִמ< ַ
ֶפֲ .א ֶ.ר > ַ
 3דכתיב )ויקרא ז:כ( "וְ ַה? ֶ
יה" ,ומכא' למדנו שאוכל בשר קודש בטומאת הגו חייב כרת ,ומרבי מהא
ֶפַ .ה ִהוא ֵמ ַע ֶָ :
ַה? ֶ
דכתיב "אשר לה' " שג האוכל את האימורי בטומאת הגו חייב כרת .וכיו' שזה נלמד מריבוי
זה ,יש לנו לומר שדוקא היכא שאי' טומאת בשר אז חייב כרת על האימורי ,אול כשאי' די'
טומאת בשר אי' די' ג באימורי.
י;ְ .חִ +מ' ַה ֲַ :חנֶה" וכתיב )ש:ג( " ֶאל ִמחַ &+ל ֲַ :חנֶה ְ> ַ;ְ .ח D "+ויש לנו
 4דכתיב )במדבר ה:ב( "וִ ַ
לדרוש מתי אתה משלח מ' המחנה מתי שאתה יכול לקיי בה אל מחו& למחנה תשלחו ,אכ'
כא' בטמאי מתי שמותרי במקצת מ' המחנה שהרי ה נכנסי לעזרה כדי להקריב את הפסח,
באופ' זה לא קוראי בה וישלחו מ' המחנה ופטורי מכרת.

