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דף סה:
רש"י ד"ה הזאה תוכיח
בפירש"י בד"ה הזאה תוכיח כו' דהכי שמע ליה ר' עקיבא כו' עכ"ל כצ"ל מפי' הרע"ב
ור"ל דלכך פסיקא ליה לרע"ק בהזאה טפי משום דהכי שמע ר' עקיבא מר"א רבו ור"א
גמריה אתעקר ליה כדמסיק לקמן וק"ל:
משנה )1
ר' אליעזר )a
ערב פסח שחל בשבת  onמותר  areמכשירי מצוה  and similarקרבן פסח  of theהרכבתו )i
 whenמותר  and areדרבנן  onlyשבת  onאסור  that areשבותין ii) These activities are
קרבן פסח  forמכשירין they’re
ר' עקיבא )b
קשיא )i
 isהזאה  even thoughערב פסח שחל בשבת  onטמא מת  for aהזאה  to doאסור (1) It’s
הזאה  without theקרבן פסח  can’t bring aטמא מת  and aשבות only a
דפוסים  in ourגרסא  according to theרש"י )2
"דהכי שמעינן לי' לר' עקיבא" )a
ר' עקיבא  because we heard this fromאסור  isהזאה b) Meaning we know that this
מהרש"א )3
 asked thisר' עקיבא " – meaningדהכי שמע לי'"  thatרש"י  inרע"ב  ofגרסא a) better is the
 isהזאה  himself say that theר' אליעזר  had heardר' עקיבא  becauseר' אליעזר  toקשיא
אסור
דף סט at .גמרא  of theמהלך  follows theרע"ב  ofגרסא b) the
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דף סו.
רש"י ד"ה במועדו ויעשו
[דף סו עמוד א] בד"ה במועדו ויעשו כו' והזאה נמי לא מגופיה דפסח היא ולא כתיב בה
מועד עכ"ל כן הוא בפי' הרע"ב ר"ל דודאי הזאה נמי א"א לעשותה מע"ש אפ"ה לא דחי
שבת משום דמכשירי מצות פסח היא ולא מגופיה דפסח ולא כתיב מועד אלא בגופי' דפסח
לר"ע וק"ל:
הקדמה )1
דיבור a) See the prior
מהרש"א  as explained byמשנה )2
ר' אליעזר )a
שחיטה " forבמועדו"  saysפסוק i) A
 must be brought onקרבן פסח ” and teaches that theבזמנו הקבוע לו“  meansבמועדו )ii
שחיטה  as well as toמכשירין  and this applies toשבת  even onי"ד ניסן
רש"י  as explained byר' עקיבא )b
י"ד  is also fixed forמכשיר לקרבן פסח  that’s aשביעי לטומאה  onהזאה  forזמן i) The
דוחה שבת  isהזאה  that thisבמועדו  and still we don’t derive fromניסן
קרבן פסח  of theגוף  that involve theמצות  applies only toבמועדו ii) it must be that
הרכבתו וכו'  such asמכשירין and not to
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תד"ה מה מועדו
תוס' בד"ה מה מועדו כו' ואי מג"ש ילפינן מה צריך לצריכותא הא איצטריך כו' עכ"ל
ק"ק ומאי קושיא דאימא דה"ק דלהכי איצטריך ליה לתנא לג"ש דמועדו ולא סגי ליה
בלאו ג"ש למילף פסח מתמיד לענין שבת ותמיד מפסח לענין טומאה משום דאיכא בכל
:חדא מינייהו חומרא דליתא באידך ודו"ק
1) First הקדמה
a) To derive a  הלכהby  גזירה שוהfrom one  דיןto a second  – דיןthe same word must
appear for both – and it’s not relevant that one  דיןhas a  קולאor  חומראthat the other
doesn’t have
b) To derive a  הלכהby  במה הצדfrom one  דיןto a second  דיןthe reverse  מהלךapplies:
neither  דיןcan have a  חומראor a  קולאthat the other doesn’t have and it’s not
relevant whether the same word appears for both
2) Second הקדמה
a) The word " "במועדוappears both for  קרבן תמידand קרבן פסח
3) גמרא
a) We first derive from  לימודיםother than from  במועדוthat  תמידis  דוחה שבתand  פסחis
דוחה טומאה
b) Then
i) by  גזירה שוהof במועדו-במועדו
(1) we derive for  תמידfrom  פסחthat  תמידis דוחה טומאה
(2) we derive for  פסחfrom  תמידthat  פסחis דוחה שבת
4) תוספות
a) Note that
i) The  סוגיאhere uses each " "במועדוonly as the basis of a גזירה שוה
ii) The  סוגיאdoesn’t derive ' דחייof  שבתand  טומאהfrom the plain meaning of the
word " "במועדוas ""בזמנו הקבוע לו
5) .ברייתא דף עז
a) The  ברייתאasks two  שאלותand answers both
6) תוספות
a) The details of the first  שאלהand of the  תשובהto the first  שאלהaren’t relevant but
it’s  משמעfrom the  שאלהand  תשובהthat it’s from the plain meaning of  במועדוthat
the  ברייתאis  מדייקfor  תמידthat  ואפילו שבתand for  פסחthat אפילו בטומאה
7) Second  שאלהand תשובה
a) שאלה
i) why do we need a separate " "במועדוfor each of  תמידand פסח
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b)  תשובהto the first שאלה
i) צריכי
(1) If  במועדוwere said only for  תמידwe’d say that the  דחיותfor  שבתand טומאה
apply only for  תמידbecause it’s  תדירand כליל
(2) If  במועדוwere said only for  פסחwe’d say that the  דחיותfor  שבתand טומאה
apply only for  פסחbecause  פסחis בכרת
8) תוספות
a) קשיא
i) It can’t be that that the  ברייתאrelies on במועדו- במועדוas the basis for a גזירה שוה
because if so it’s obvious that we need each  במועדוsimply to support the גזירה
 שוהand there’s no need for the  ברייתאto set out its צריכותא
ii) So it must be once more that the  ברייתאrelies on the  משמעותof  במועדוand asks
and answers this  שאלהand תשובה
(1) שאלה
(a) Why do we need a separate " "במועדוfor each of  תמידand פסח
(b) One  במועדוby way of its  משמעותshould have been enough to teach
 דחיית שבת וטומאהfor either one of  קרבן תמידand  קרבן פסחand we’d then
derive these  דחיותby  במה הצדto the other קרבן
(2) תשובה
(a)  צריכיbecause we’d be  מפריךthe  מה הצדthis way
(i) If  במועדוwere said only for  תמידwe’d have said that the  דחיותfor
 שבתand  טומאהthat are based on the  משמעותof  במועדוapply only for
 תמידbecause it’s  תדירand כליל
(ii) If  במועדוwere said only for  פסחwe’d say that the  דחיותfor טומאה
and  שבתthat are based on the  משמעותof  במועדוapply only for פסח
because  פסחis בכרת
9) מהרש"א
a) We can accept the ' ראיthat  תוספותbrings from the first  שאלהand  תשובהbut we
have this  קשיאon the ' ראיthat  תוספותbrings from the second  שאלהand תשובה
b) קשיא
i) It’s possible that this is what the  ברייתאintends by its second שאלה
(1) Once we know by one separate  לימודthat  פסחis  דוחה טומאהand by
another separate  לימודthat  תמידis דוחה שבת
(2) Why do we need one  במועדוfor  תמידand another  במועדוfor  פסחin order to
derive by  גזירה שוהfrom  פסחthe  דיןof  דחיית טומאהfor  תמידand to derive by
the same  גזירה שוהfrom  תמידthe  דיןof  דחיית שבתfor פסח
(3) When we could have relied on  במה הצדwithout any  במועדוat all
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ii) And the  ברייתאanswers that we can’t rely on the  במה הצדbecause of the
 צריכותאwe set out earlier
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תד"ה תוחב לו
בד"ה תוחב לו כו' והא בעי כלי שרת כו' וי"ל שהקדישום כו' עכ"ל ר"ל שהקדישום
מע"ש דאל"כ תקשי ליה והתנן אין מקדישין כו' כדפריך לקמן וק"ל:
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בא"ד משמע משמעתין
בא"ד משמע בשמעתין דיש איסור ר"ה בירושלים כו' עכ"ל בס"פ דתמיד נשחט דתנן
חשיכה יצאו וצלו כו' נמי מוכח דיש איסור הוצאה בירושלים ואפשר לאוקמה מדין
כרמלית אבל הכא משמע להו דמדין ר"ה נגעי בה מדפריך לקמן והלא מחמר דלא שייך
איסור מחמר אלא באיסור ר"ה כדמוכח פרק המוציא תפילין ודו"ק:
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תוספות בד"ה מה לתמיד שכן תדיר
בד"ה מה לתמיד כו' ונילף מבינייהו דתמיד ומילה או משתי הלחם גרידא כו' עכ"ל מלת
גרידא טעות הוא דבהדיא אמרי' לקמן בפ' כיצד צולין דמעומר ושתי הלחם ליכא למילף
מידי דאלימי משום דבאין להתיר אלא דר"ל או משתי הלחם ומחד מהנך וק"ק לי אמאי
לא תיקשי להו דממוספי סוכות ופסח שהן היתרים ממאתי' דדחו שבת כפרש"י והיינו
משום דכתיב בפסח כאלה תעשו שבעת ימים וא"א שבעת ימים בלא שבת וכן דסוכות
ולקמן בפ' כיצד צולין יליף שעירי רגלים מבמועדיכם ומנייהו גרידא איכא למילף שפיר
פסח דאינן תדיר וכליל שהיו בהן חטאות הנאכלות ולקמן בפ' כיצד צולין יתיישב דליכא
למילף ממוספי רגלים משום דבאין לכפר ודו"ק:
גמרא )1
קל וחומר )a
דוחה  isענוש כרת  that isפסח  then certainlyדוחה שבת  isענוש כרת  that isn’tתמיד i) if
שבת
פירכא )b
תדיר וכליל  because it’sדוחה שבת  isתמיד i) maybe
תוספות )2
קשיא )a
 orמילה  andתמיד  from the combination ofפסח  forדחיות שבת i) Why not prove
שתי הלחם גרידא from
 part 1מהרש"א )3
 asksתוספות a) Apparently
i) First
 based onפסח  toתמיד  fromקל וחומר  theמפריך  ought not to beגמרא (1) That the
תדיר וכליל  isתמיד  thatדין the
תדיר וכליל  where there’s noדחיות שבת  proves that there can beמילה (2) Because
ii) Second
 aloneשתי הלחם  based onקל וחומר (1) we can also rely on this
 and it’s notכליל  orתדיר  although it’s notדוחה שבת  isשתי הלחם (a) Since
ענוש כרת
דוחה שבת  isענוש כרת  that’sפסח  thatכל שכן )(b
קשיא )b
מתיר  in that they’re needed to beחמור  areשתי הלחם  notes thatעז at .גמרא i) The
חדש
"משתי הלחם ומחד מהנך" – תירוץ )c
תוספות  ofקשיא " in theגרידא"  the wordגורס i) Don’t be
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ii)  תוספותasks only that
(1) In response to the  פירכאto the  קל וחומרfrom  תמידthat  תמידis  חמורbecause
it’s  תדיר וכלילthe  גמראcould have relied on  שתי הלחםto prove that it isn’t
necessary for  דחיית שבתthat a  מצוהbe תדיר וכליל
(2) And
(a) we can’t be  מפריךthis  קל וחומרby saying that  שתי הלחםis דוחה את השבת
only because it has the  חומרthat it can be מתיר חדש
(b) since either one of  מילהand  תמידcan be used to be  מוכיחthat there can
be  דחיית שבתwithout being מתיר חדש
4)  מהרש"אpart 2
a) הקדמה
i)  מוספי פסחand  מוספי סוכותare  דוחה שבתbecause of
(1) the  פסוקfor  פסחthat " "כאלו תעשו שבעת ימיםthat’s a time period that must
include one  שבת- and a similar  פסוקfor  סוכות- as well as a special דרש
from במועדיכם
(2) And it’s to these  מוספיןto which  הללrefers when he says that there are
more than 200 " "פסחיןthat are דוחה שבת
b) קשיא
i)  מוספי פסחand  מוספי סוכותthat are  דוחה שבתinclude  שעירי חטאתthat are נאכלות
and aren’t  – כלילnor are they תדיר
ii) so why don’t we derive from them that  פסחis דוחה שבת
c) תירוץ
i)  שעירי חטאתhave their own special  חומרthat באין לכפר
ii) And that might explain why they’re דוחה שבת
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דף סו:
תד"ה הנח להו
[דף סו עמוד ב] בד"ה הנח להו כו' וא"ת והא במתני' אסר שבות כו' כיון דאפשר כו'
עכ"ל ולא ניחא להו כפרש"י הכא דאפי' שבות דידיה לא כו' דכל כלאחר יד לא שכיחא
עכ"ל משום דכלאחר יד לא משוי לי' אלא כשאר שבות דאי לא כלאחר יד הוא מחמר גמור
ודו"ק:
משנה )1
ר' עקיבא )a
ערב  onבמקום מצוה  evenאסור  isשבת  that could have been done beforeשבות i) a
פסח שחל בשבת
גמרא )2
בע"פ בשבת מי שפסחו טלה תוחב לו סכינו בצמרו וכו' )a
קשיא )b
 to accomplish what he couldשבת  onמחמר  wasסכינו וכו' i) The person who was
ערב שבת have done on
איסור דאורייתא  – it’s anשבות  is more than aמחמר ii) And
תירוץ )c
איסור דאורייתא  isn’t anמחמר כלאחר יד  andמחמר כלאחר יד i) they were
קשיא )d
 that could have beenמלאכה  for aאיסור דרבנן i) But why wasn’t there at least an
ערב שבת done on
תירוץ )e
לא שכיחא  because it’sמקום מצוה  in aדרבנן  evenמותר  isמחמר כלאחר יד )i
 insteadתירוץ  and offers anotherרש"י  ofתירוץ  doesn’t accept theתוספות )3
מהרש"א )4
 becauseרש"י  ofתירוץ  doesn’t accept theתוספות )a
מחמר כלאחר יד  to explain that forכלאחר יד  ofסברא  already used theגמרא i) the
 counts the same as everyמחמר כלאחר יד  and that aאיסור דאורייתא there is no
שבות other
שבות  theמתיר  can’t be used once more – this time to beכלאחר יד ii) so
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תד"ה אלא אמר ריש לקיש
בד"ה אלא אמר ר"ל כו' הניחא לר"י אלא לר"ש דאמר לקמן כו' עכ"ל ק"ק דהא לר"י
נמי דמסיק לק' לר"י כדר"א דאצטריכו כולהו למדרש דבשעה שטמאי מתים משתלחין
זבין ומצורעין משתלחין אין טמאים כו' הך מלתא דר"ל מנליה ויש ליישב ודו"ק:
מחנות  ofפסוק )1
צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש )a
דף סז at .ברייתא )2
ר' יהודה )a
"תן לכל אחד מהן מחנה בפני עצמו"  thatלימוד i) We derive from a certain
" aren’t relevant hereתן לכל אחד מהן"  and ofלימוד  of thisפרטים ii) The
ר' שמעון )b
מחנות  ofפסוק " from theתן לכל אחד מהן" i) We derive
דף סז at .גמרא )3
ר' יהודה  toקשיא )a
מחנות  ofפסוק " from theתן לכל אחד מהן"  deriveר' יהודה i) Why doesn’t
תירוץ )b
ר' אליעזר  ofדין  to teach a certainמחנות  ofפסוק  applies theר' יהודה )i
 hereגמרא )4
דוחה את הטומאה  isפסח  thatמחנות  ofפסוק  derives from theריש לקיש )a
תוספות )5
ריש לקיש  toקשיא )a
"תן לכל אחד"  to teachמחנות  ofפסוק  relies on theר' שמעון i) We’ve established that
דוחה את הטומאה  isפסח  derive thatר' שמעון ii) How does
מהרש"א )6
קשיא )a
ר' יהודה  toקשיא  could have asked the sameתוספות )i
 ofדין  to teach theמחנות  ofפסוק  relies on theר' יהודה (1) We’ve established that
ר' אליעזר
דוחה את הטומאה  isפסח  derive thatר' יהודה (2) How does
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דף סז.
תד"ה הכתוב נתקו לעשה
בא"ד ובמחנה שכינה חייב כרת דלא גרע ממחוסר כו' עכ"ל ומתוך שמעתין ליכא לאוכחי
למאי דבעי למילף מצורע מזב ובעל קרי ולא פרכינן דמה לזב ובעל קרי שהוא בכרת דלפום
מאי דבעי למילף מצורע מינייהו היינו אי לא הוה כתיב מצורע בהדייהו לא הוה מוקמינן
בדד ישב לניתוק עשה אלא ליתן לו מחנה ג' וכר"י ודו"ק:
פסוקים )1
פסוק א' )a
"צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" )i
פסוק ב' )b
"כל ימי אשר הנגע בו [במצורע]  ...בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" )i
דף סז at .ברייתא )2
ר' שמעון )a
פסוק א'  fromדינים i) we derive these
מחנה שכינה  only fromמשתלח  wereמצורע  andזב (1) if
 which isטמא מת  to mention onlyפסוק א' (a) it would have been enough for
 mustצרוע וזב  and we’d have understood thatטומאה the lightest grade of
מחנה also leave that
 must be to teach that the two are sentצרוע וזב (b) the additional mention of
מחנות at least from two
מחנות  were sent only from twoמצורע (2) if
 which is aזב  to mention onlyפסוק א' (a) it would have been enough for
 and we would have understood thatצרוע  thanטומאה lighter grade of
מחנות  must also leave twoצרוע
 is sent fromמצורע  must be to teach thatמצורע (b) the additional mention of
מחנות three
ii) it follows that
משתלח  isמצורע  isn’t needed to teach thatמצורע  that deals only withפסוק ב' )(1
מצורע  forלימוד  and is available for a differentג' מחנות from
מחנות  to be in theמצורע  forלאו  theעשה  to anמנתק (2) Namely to be
דף סז at :גמרא )3
קשיא )a
מטמא במשכב ומושב  isזב  since onlyמצורע  fromחמור  isזב i) In fact
ii) It follows that
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(1) ' פסוק אneeds to mention  מצורעto teach that  מצורעis  משתלחat least from
' מחנה לויthe same as זב
(2) ' פסוק בis needed to teach that  מצורעis  משתלחalso from מחנה ישראל
(3) And ' פסוק בisn’t available to teach that the  לאוfor  מצורעis ניתק לעשה
b) תירוץ
i) The reference to " "כל זבalso includes  בעל קריand  בעל קריisn’t מטמא במשכב
ומושב
ii) So  ר' שמעוןis correct that since we count ' פסוק אas also teaching that  בעל קריis
 משתלחfrom  ב' מחנותfrom  וכל זבand its combination of the  דיןof  זבand בעל קרי
we’d already know from ' פסוק אthat  מצורעis  משתלחat least from 'מחנה לוי
4) תוספות
a) There is proof that  מצורעas well as  זבand  בעל קריthat are  נכנסto  מחנה שכינהare
 בכרתand that there is no  ניתק לעשהfor  מצורעin this case
5) מהרש"א
a) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותprove that it must be that  מצורעis  בכרתif he’s  נכנסto מחנה
 שכינהthe same as  זבand בעל קרי
ii) Because otherwise we couldn’t derive that a  מצורעis  משתלחfrom ' מחנה לויby
 קל וחומרfrom  זבand  קריbecause we’d have said that
(1)  מה לזבand  בעל קריthat are  משתלחfrom ' מחנה לויbecause no  ניתק לעשהfor
these  טמאיםthat avoids  כרתif they’re  נכנסto מחנה שכינה
(2) while the  לאוfor  מצורעis  ניתק לעשהand he’s not  בכרתif he’s  נכנסto מחנה
שכינה
b) תירוץ
(1) So long as we haven’t derived by  קל וחומרfrom  זבthat a  מצורעis משתלח
from ' מחנה לויwe can’t derive from ' פסוק בthat the  לאוfor  מצורעis ניתק
 לעשהand it’s a  פשיטותthat he’s  בכרתif he’s נכנס למחנה שכינה
(2) Because
(a) ' פסוק אneeds to mention  מצורעto teach that he’s  משתלחfrom two מחנות
(b) and ' פסוק בthen becomes necessary to teach that  מצורעis  משתלחalso
from  מחנה ישראלand isn’t available to teach ניתוק לעשה
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רש"י ד"ה אינו צריך
בפרשי בד"ה א"צ כו' דע"כ כולן חמורין זה מזה בטומאותיהן דאי כולהו כו' עכ"ל ר"ל
חמורין בטומאותיהן כדמסיק דזב חמור משרץ מצורע חמור מבעל קרי ואי כולהו שוו
לענין מחנות כו' ומהרש"ל הגיה דאי במקום ואי ואין צורך דדברי רש"י מובן כפשטיה
כמ"ש וק"ל:
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דף סז:
תד"ה כי האי גוונא זב נמי וכו'
[דף סז עמוד ב] תוס' בד"ה כה"ג זב נמי כו' ונראה לתרץ דאיכא למימר טמא מת יוכיח
כו' עכ"ל ק"ק לפ"ז אמאי איצטריך ליה למימר לקמן ואתקש בעל קרי לזב לענין דצריך
ביה נמי כחתימת פי האמה הא א"נ דלא אתקש איכא למימר דזב יוכיח ויש ליישב דניחא
ליה למימר הכי דקושטא הכי הוא וניחא לן למילף חדא מחדא ולא חדא מתרתי ועוי"ל
דידע התלמוד שום פירכא כל דהו דפרכינן לה בחד מתרתי וק"ל:
גמרא )1
a) Part 1
זב  toטמא שרץ  fromקל וחומר )i
קל וחומר  it’s aמחנה שכינה  must leaveקיל  that’sטמא שרץ (1) Once I know that
מחנה שכינה  must leaveחמור  that’sזב that
מצורע  toבעל קרי  fromקל וחומר )ii
 mustפריעה ופרימה  because it has noקיל  that’sבעל קרי (1) Once I know that
פריעה  because it hasחמור  that’sמצורע  thatקל וחומר  it’s aב' מחנות leave
ב' מחנות  must leaveופרימה
b) Part 2
מצורע  toבעל קרי  fromקל וחומר  to theקשיא )i
 ofשיעור טומאה  while theחמור  isשיעור טומאה  because itsחמור  isבעל קרי )(1
קיל  isמצורע
תירוץ )ii
 whoseזב  toאיתקש  becase it’sקיל  isבעל קרי  forשיעור טומאה (1) In fact the
קיל  isשיעור טומאה
תוספות )2
זב  toטמא שרץ  fromקל וחומר  on theקשיא )a
 isזב  ofשיעור טומאה  while theחמור  isשיעור טומאה  because itsחמור  isטמא שרץ )i
קיל
תירוץ )b
שיעור טומאה  ofחומר  doesn’t depend on theשילוח מחנות  that leavingטמא מת יוכיח )i
מחנה שכינה  must leaveטמא מת  and yetקיל  isטמא מת  forשיעור טומאה ii) Since the
קשיא )c
חמור  isשיעור  because itsחמור  isקרי  asked maybeגמרא i) Then when the
 has nothing toשילוח מחנות  proves thatטמא מת  answer thatגמרא ii) Why didn’t the
שיעור טומאה  of theחומר do with the
תירוץ )d
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i)  טמא מתproves only that  שילוחfrom  מחנה שכינהhas nothing to do with the חומר
of the שיעור טומאה
ii) It doesn’t prove that  שילוחfrom two  מחנותhas nothing to do with the  חומרof
the שיעור טומאה
3) מהרש"א
a) קשיא
i) Instead of answering its  קשיאon the  קל וחומרfrom  בעל קריto  מצורעby saying
that in fact the  שיעור טומאהof  בעל קריis  קילbecause it’s  איתקשto זב
ii) why doesn’t the  גמראsay that
(1) even if the  שיעור טומאהof  קריis חמור
(2) still  זבwhose  שיעור טומאהis  קילproves that  שילוחfrom two  מחנותdoesn’t
depend on the  חומרof the שיעור טומאה
b) First תירוץ
i) The  גמראmentions that  איתקש לזבbecause the  דיןin fact is that  קריis איתקש לזב
and its  שיעור טומאהis קיל
ii) Second תירוץ
(1) We generally prefer to derive a  דיןfrom one source than from two
(2) So here too we prefer to derive the rule for  מצורעfrom  קריalone rather
than having to rely on both ( קריwhich is  קילrelative to  מצורעbecause קרי
has no  )פריעה ופרימהand ( זבto prove that  שילוח מן ב' מחנותdoesn’t depend
on the )שיעור טומאה
iii) Third תירוץ
(1) It’s also possible that the  גמראwas aware of a  קשיאthat would be  מפריךa
 לימודthat needs to rely on both  קריand זב
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תד"ה שכן עושה משכב ומושב וא"ד ולאו פירכא היא
בד"ה שכן עושה כו' אלמא אינו משולח אפילו חוץ למחנה לויה כו' דתניא בת"כ ואם שכב
ישכב איש אותה פרט למצורעת ואי כו' כצ"ל:
בא"ד ולאו פירכא היא דא"כ למחנותם נמי נימא דאתקש כו' עכ"ל לפום ריהטא דכל זה
מדברי התוס' ור"ל דקושיית הר"ם לאו פירכא היא דא"כ למחנותם כו' ואין זה מובן
דהוספת מיא הוספת קמחא דזו היא קושית הר"מ לאקושי לענין משכב ומושב וכן לענין
מחנות אי לא כתיב מצורע וע"כ הנראה דכל זה מדברי הר"ם ונפל טעות בדבריו דא"כ
במקום דא"נ וכצ"ל ולאו פירכא היא ואי נמי למחנותם נמי כו' והוא סיום קושית הר"ם
כיון דאיכא לאקושי מצורע לזב לענין משכב ומושב א"כ פרכת התלמוד שכן עושה משכב
ומושב לאו פירכא היא וא"נ דאיכא שום מיעוט דלא לאקושי לענין משכב ומושב מ"מ
לענין מחנות נימא דאתקש אי לאו יתורא דקרא וא"כ מאי פריך הכא דהא איצטריך קרא
לענין מחנות לאפוקי מהיקשא דאין היקש למחצה והדברים ברורים למבין ודו"ק:
פסוק )1
"צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" )a
גמרא  as explained by theר' שמעון  according toברייתא )2
ג' מחנות  fromמשתלח  isמצורע  teaches thatפסוק i) the
ii) because
טמא נפש זב ומצורע (1) if all three of
מחנה שכינה (a) were only sent from
טמא מת  to mention onlyפסוק (i) it would have been enough for the
 and we would have understoodטומאה which is the lightest grade of
מחנה  must also leave thatזב וצרוע that
 must be to teach that the two are sentצרוע וזב (ii) so the mention of
מחנות from at least two
מחנות  were sent from only twoומצורע (b) and if
 which isזב  to mention onlyפסוק (i) it would have been enough for the
 and we would have understoodצרוע  thanטומאה a lighter grade of
מחנות  must also leave twoצרוע that
 isמצורע  must be to teach thatמצורע (ii) so the additional mention of
מחנות sent from three
גמרא )3
קשיא )a
 we might have thoughtמצורע  but not forזב  forשילוח  had mentionedפסוק i) if the
 isn’tמצורע  becauseמחנות  and isn’t sent from twoזב  relative toקיל  isמצורע that
מטמא במשכב ומושב
מחנות  only to teach that he must leave twoמצורע  mentionsפסוק ii) so maybe the
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4) תוספות
a)  קשיאby  ר"מ מפוטייש"אon the  קשיאof the גמרא
i) The  גמראsays in  מסכת נדהthat  מצורעis  איתקשto  זבfor another purpose whose
details aren’t relevant here
ii) Now
(1) Since אין היקש למחצה
(2) why don’t we say that
(a) the  היקשalso teaches that  מצורעis  מטמא משכב ומושבthe same as זב
(b) so that the  קשיאof the  גמראis  מופרךand the  קל וחומרof  ר' שמעוןis
restored
5)  המשךof תוספות
a) ""ולאו פירכא היא [דאם כן] למחנותם נמי נימא דאיתקש ואם כן מאי פריך הכא
6) מהרש"א
a) this is the apparent meaning of the  המשךof תוספות
i)  תוספותrefers to the  קשיאof  ר"מ מפוטייש"אand says
(1) לאו פירכא היא
(a) The  קשיאor  ר' משהisn’t valid  דאם כןbecause if the rule of אין היקש
 למחצהapplied here to teach that  מצורעis also מטמא משכב ומושב
(b) Then
(i) Although the  קשיאof the  גמראwould be answered and the קל וחומר
of  ר' שמעוןwould be answered
(ii) We’d still have this קשיא: why does  ר' שמעוןneed to rely on a קל
 וחומרto say we’d know  מצורעwould have been  משתלחfrom ב' מחנות
even if  מצורעweren’t mentioned – when  ר' שמעוןcould have relied
on the very same  כללof  אין היקש למחצהto teach directly – without
any  קל וחומרat all – that  מצורעis  משתלחfrom  ב' מחנותthe same as זב
b)  קשיאon the apparent meaning of תוספות
i) why does  תוספותdecide that the  קשיאof  ר"מ מפוטייש"אis מופרך
ii) say that his  קשיאhas two parts
(1) first
(a) to be  מפריךthe  קשיאof the  גמראto the  קל וחומרon which  ר' שמעוןrelies
(2) Second
(a) to ask why  ר' שמעוןneeds to rely on the  קל וחומרat all
c) תירוץ
i) change the  גרסאfrom
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(1) “( דאם כןbecause if it were true”) to “( ואי נמיand even if”)
ii) And explain the  המשךof  תוספותthis way
(1) It’s  ר"מ מפוטייש"אhimself who continues his  קשיאand says
(a)  ולאו פירכא היאmeaning the  קשיאof the  גמראon the  קל וחומרof ר' שמעון
isn’t correct
(b)  ואי נמיand even if you were to find some  מיעוטnot to use the  היקשto
teach  משכב ומושבfor  מצורעso that we’d understand the  קשיאof the גמרא
on the  קל וחומרof ר' שמעון
(c) We’d still have this  קשיאto ר' שמעון
(i) Why does  ר' שמעוןneed the  קל וחומרat all when he can apply the
 היקשto teach that  מצורעis  משתלחfrom  ב' מחנותthe same as זב
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תד"ה ואיתקש בעל קרי
בד"ה ואיתקש בעל קרי כו' דבעל קרי נמי טמא מטעם ראייה כו' עכ"ל דאתקש בעל קרי
לזב ע"כ מטעם ראייה הוא דומיא דזב דמטעם ראייה הוא מדסותר בזיבה כדמוכח התם
ואף על גב דמטעם ראייה הוא סבר רבי נתן דבעי כשיעור חתימת פי האמה מדכתיב או
החתים בשרו ודמדקדק התם מדקאמר אינו מטמא אלא בחתימת פי האמה דנוגע הוי כבר
כתבו התוס' שם מדלא קאמר כשיעור חתימה ע"כ ה"ק צריך שיגע בחתימת פי האמה
ועוד מדלא קאמר התם דאתקש לזב ש"מ דלא לשיעור נקטי' אלא משום נגיעה ומה שיש
לדקדק עוד בזה ע"ש בתוס' ובחידושינו שם:
עיין במסכת נדה דף כב .ובתוספות ומהרש"א שם ד"ה אלא וד"ה למימרא
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דף סח.
גמרא ומדסיפא למחנותם
[דף סח עמוד א] גמרא ומדסיפא למחנותם הוי רישא נמי למחנותם כו' והא דלא תני להו
בחדא בבא בעל קרי ובועל נדה כטמא מת או כמגע שרץ למחנותם דאע"ג דלא איצטריך
ליה למתני לטומאתם מ"מ תני להו למחנותם כפי טומאתם בתרתי בבי וק"ל:
ברייתא )1
רישא )a
בעל קרי כמגע שרץ )i
סיפא )b
ובועל נדה כטמא מת )i
גמרא )2
טומאת ערב  both haveמגע שרץ  andבעל קרי  teaches thatרישא a) It can’t be that the
פסוק because we know this directly from the
טמא מת  andמגע שרץ  andבועל נדה  teaches thatסיפא b) Similarly it can’t be that the
פסוק  because we know this too directly from theטומאת ז' both have
 – namely thatדרש  we know only fromדין  teaches theברייתא c) So it must be that the
מחנה שכינה  only fromמשתלחין all four are
מהרש"א )3
קשיא )a
 onlyמשתלח  say more simply that all four areברייתא i) Then why doesn’t the
מחנה שכינה from
תירוץ )b
חידוש  for all four is noדין טומאה i) although the
 in theשילוח מחנות  onדין  prefers to teach theirברייתא  that theקשיא ii) it’s not a
 namely in pairsדיני טומאה order of their
מחנה  from oneמשתלח  areטומאת ערב  isטומאה  whoseמגע שרץ  andבעל קרי )(1
מחנה  from oneמשתלח  are alsoטומאת ז'  isטומאה  whoseטמא מת  andבועל נדה )(2
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דף סח:
תד"ה מפריך
[דף סח עמוד ב] תוס' בד"ה מפריך כו' ליכא לאוקמא ביבשה כו' אפילו בכלי נמי שריא
כו' עכ"ל ודלא כפרש"י דדייק ליה לשון חותכין וק"ל:
דף סה at :משנה )1
תנא קמא )a
דוחה שבת  isn’tקרבן פסח  ofחתיכת יבלתו )i
מסכת עירובין  inמשנה )2
ביד  isחתיכה  if theדוחה שבת  isחתיכת יבלתו )a
בכלי  isחתיכה  if theדוחה שבת  isn’tחתיכת יבלתו )b
 hereגמרא )3
קשיא )a
 each otherסותר  areמשניות i) The
תירוץ )b
שיטה i) First
שבות  that’s aיבלת לחה  in aחתיכה ביד  deals withאסור  here that saysמשנה (1) The
 thatיבלת יבשה  in aחתיכה ביד  deals withמותר  that saysעירובין  inמשנה (2) The
שבות isn’t even a
שיטה ii) Second
 that’s aיבלת לחה  in aחתיכה בכלי  deals withאסור  here that saysמשנה (1) The
מלאכה גמורה
 that isיבלת לחה  in aחתיכה ביד  deals withמותר  that saysעירובין  inמשנה (2) The
שבות only a
שאלה )c
שיטה  accept the firstשיטה i) Why doesn’t the second
מהרש"א  as understood byרש"י  as explained byתשובה )d
מפרך פריכי " becauseחתיכה"  doesn’t count as aיבלת יבשה  in aחתיכה ביד )i
מהרש"א  as understood byתוספות  as explained byתשובה )e
 isחתיכה  so long as theיבלת יבשה  aמתיר  isעירובין  inמשנה (1) It can’t be that the
 would teachמשנה " theאבל בכלי אסור"  addsמשנה  becaue then when theביד
יבלת יבשה  even for aאסור  isחתיכה בכלי that
חתיכה בכלי  even with aמפרך פריכי  isיבלת יבשה  becaueמסתבר (2) And this isn’t
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תד"ה ומה שחיטה ותד"ה אם דחו בדף סט.
בד"ה ומה שחיטה כו' תימה לר"י מה ק"ו הוא זה כו' ונראה לר"י דודאי כו' והא דקאמרינן
הכא ק"ו לדבריהם כו' עכ"ל לא הוה צריך לכל זה דבפשיטות מצי לתרוצי קושייתו דהכי
עביד ק"ו דאע"ג דאפשר לעשותן מע"ש כיון דליכא אלא שבות יותר יש להתירה
משחיטה דהיא מלאכה אף על גב דא"א כו' אלא דקושטא קאמרי דלר"א אפילו מכשירי
מלאכה גמורה שרי כדקאמר בגמרא ולא אצטריך ליה ק"ו למכשירין שאינן אלא משום
שבות אלא לדבריהם דרבנן דאסרי מכשירי מלאכה גמורה ומהרש"ל כתב בזה בדוחק
וק"ל:
תוספות בד"ה אם דחו כו' דילמא שאני התם משום דלא אפשר למיעבד מאתמול כו' עכ"ל
אי מחוי קרבים אינו אלא איסור שבות שפיר וא"נ דהוי מלאכה גמורה כדמפרש לעיל
שירקא דמעיא כו' מ"מ ליכא לתרוצי כמ"ש התוס' לעיל דאע"ג דאפשר לעשותן מע"ש
כיון דליכא אלא שבות יש להתירם יותר כו' דהכא לאו מכח הך סברא דמלאכה ושבות
קאתי ר"א אלא מכח הך סברא דלפני שחיטה ולאחר שחיטה ודו"ק:
בא"ד שאין חילוק בין אפשר ללא אפשר כו' עכ"ל במהרש"ל אבל בק"ו דלעיל ומה
שחיטה כו' א"א לתוס' לתרץ הכי דהא אכתי לא פריך האי פרכא אם דחו מכשירי כו'
ודו"ק עכ"ל ק"ק דהא הקטר חלבים נמי הוזכר ברישא דמתני' ואימא דעליה קסמיך דאין
לחלק בין אפשר ללא אפשר וי"ל דבמתני' אי הוה קסמיך אהקטר חלבים מיניה וביה ה"ל
למיעבד ק"ו ולא משחיטה ודו"ק:
דף סה at :משנה )1
משנה )a
רבנן )i
דוחה שבת " areשחיטת קרבן פסח וזריקת דמו ומיחוי קרביו והקטרת חלביו" )(1
 stillשבותין  because although they’re onlyדוחה שבת  aren’tהרכבתו וכו' (2) But
אפשר לעשותן מערב שבת
ר' אליעזר )b
דוחה שבת  areהרכבתו וכו' )i
רבנן  toקשיא )ii
מלאכה גמורה  even though it’s aדוחה שבת  isשחיטת קרבן פסח (1) since
אפשר לעשותן מערב שבת  even whereדוחה שבת  isשבות  that aקל וחומר (2) it’s a
תוספות )2
ר"י  ofקשיא )a
 to argueקל וחומר  apply aמשנה  in theר' אליעזר i) how can
לא אפשר לעשותן מערב שבת  whereשחיטה (1) from
אפשר לעשותן מערב שבת  even whereמותר  must beשבות (2) That a
קל וחומר  thisמפריך " should beדיו" )ii
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b)  תירוץas explained by מהרש"א
i)  ר' אליעזרhimself doesn’t rely on this  קל וחומרat all becaue he holds that even a
 מלאכה גמורהthat was  אפשר לעשותן מערב שבתis  דוחה שבתif it’s a מכשיר מצוה
ii) Instead  ר' אליעזרtells רבנן
(1) Since you agree that a  מלאכה גמורהis  דוחה שבתwhere לא אפשר לעשותן מערב
שבת
(2) The  חומרof  מלאכה גמורהis so strong that the fact that  שחיטהis  מותרon שבת
at all – even if only where  – לא אפשר לעשותו מערב שבתmakes it  מסתברnot
to apply  דיוand to be  מתירa  שבותthat’s  קילeven where אפשר לעשותן מערב
שבת
3) מהרש"א
a) קשיא
i) Why is it important for  ר"יin his  תירוץto say that  ר' אליעזרhimself doesn’t rely
on the קל וחומר
ii) The  תירוץof  ר"יwould apply just as well if  ר' אליעזרrelied on the  קל וחומרand
held that  מלאכות גמורותare  מותרonly if לא אפשר לעשותן מערב שבת
b) תירוץ
i) The purpose of  ר"יis to teach that  ר' אליעזרholds that  מכשירי מצוהare דוחין את
 השבתeven if they’re  מלאכות גמורותthat are אפשר לעשותן מערב שבת
4)  הקדמהto the  ברייתאon .דף סט
a) We established in the  משנהthat  כולי עלמאagree that  הקטר חלביםof  קרבן פסחis דוחה
שבת
b) It doesn’t matter that  הקטר חלביםcomes after  שחיטהand אפשר לעשותה לאחר שבת
5) . ברייתא דף סטas explained by תוספות
a)  קשיאof  ר' אליעזרto רבנן
i) It’s more  מסתברthat a  מכשיר מצוהthat a person does before the  מצוהis done is
 דוחה שבתthan it is that a  מכשיר מצוהthat a person does after the  מצוהis done is
דוחה שבת
ii) so
(1) If a  הקטר חלבים) מכשיר מצוה שלאחר שחיטהaccording to  )תוספותthat comes
after the  מצוהis done is  דוחה שבתwhere the  מכשיר מצוהis אפשר לעשותן לאחר
שבת
(2) Then certainly a  מכשיר מצוהthat come before the  מצוהis done should be
 דוחה שבתwhere the  מכשיר מצוהis אפשר לעשותן מערב שבת
iii) Note that

27

(1) In the  משנהthe  חומרof  שחיטהas the  מלמדin the  קל וחומרof  ר' אליעזרis that
 שחיטהis a  מצוהthat’s a  מלאכה גמורהwhile the  קילof the  למדis that it’s only
a שבות
(2) But in the  ברייתאthe  חומרof the  מלמדis that it’s a  מכשיר מצוהthat’s דוחה את
 השבתeven if after the  מצוהis done and the  קילof the  למדis that it’s a
 מכשיר מצוהthat’s done before the  מצוהis done
b) ר' עקיבא
i) you can’t reason from  מכשיריןthat are done after  שחיטהwhen we know the
 קרבןis כשר
ii) To  מכשיריןthat are done before  שחיטהwhen it may yet turn out that the שחיטה
is פסול
c) ר' אליעזר
i) קשיא
(1) if you’re  חוששthat the  קרבןmight be  פסולwhy is  שחיטהitself דוחה שבת
6) .תד"ה אם דחו בדף סט
a) קשיא
i) how can  ר' אליעזרprove from  שחיטהthat we’re  דוחה שבתand aren’t concerned
about זבח פסול
ii) Maybe
(1) we’re concerned about  זבח פסולwhere it’s  אפשרto rely on alternatives such
as doing  מערב שבתa  מכשיר מצוהthat would be a  שבותif done on שבת
(2) But not where it’s  לא אפשרto do otherwise for example  שחיטהwhere the
 שחיטהneeds to be done on  ערב פסח שחל בשבתand not a day earlier or a day
later
b) תירוץ
i) We’ve established that all agree that  הקטר חלביםis  דוחה שבתeven though it’s
 אפשר לעשותו לאחר השבתand this proves that it’s not relevant whether a  מעשהis
 אפשרor לא אפשר
ii) And that’s why the ' ראיof  ר' אליעזרfrom  שחיטהthat we’re not  חוששfor זבח פסול
is valid and the ' ראיcan’t be  מופרךon the basis that we distinguish between
 אפשרand לא אפשר
7) מהרש"ל
a) הקדמה
i)  תוספותin its first  קשיאearlier asked
(1) how can  ר' אליעזרin the  משנהapply a  קל וחומרto prove from  שחיטהwhere
 לא אפשר לעשותן מערב שבתthat a  שבותthat’s  אפשר לעשותן מערב שבתis also
דוחה שבת
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(2)  דיוshould be  מפריךthis קל וחומר
b) קשיא
i) Why didn’t  תוספותanswer that  ר' אליעזרrelies on  הקטר חלביםto prove that
there’s no difference between  אפשרand לא אפשר
c)  תירוץof מהרש"ל
i)  תוספותholds that it’s obvious that the  משנהdidn’t realize the relevance of
הקטר חלבים
ii) because it’s only the  ברייתאthat deals with  הקטר חלביםin the שקלא וטריא
between  ר' אליעזרand the ר' עקיבא
8)  מהרש"אin בא"ד שאין חילוק
a)  קשיאto the  תירוץof מהרש"ל
i) The fact is that
(1) Although  הקטר חלביםisn’t mentioned in the  שקלא וטריאof the משנה
(2) the  משנהdoes mention that  הקטר חלביםis דוחה שבת
b)  תירוץof  מהרש"אto the  קשיאof מהרש"ל
i) if  ר' אליעזרin the  משנהrelied on  הקטר חלביםto prove that there’s no difference
between  אפשרand לא אפשר
ii)  ר' אליעזרin the  משנהwould have based his full  שקלא וטריאon – הקטר חלבים
including his  – קל וחומרin the same way he does in the ברייתא
iii) Instead of basing his  קל וחומרon  שחיטהand relying on  הקטר חלביםonly to
overcome a  קשיאthat we ought to be  מחלקbetween  אפשרand לא אפשר
9) רש"י
a) First הקדמה
i) We established earlier for the  ברייתאat . דף סטthat  ר' אליעזרsays that a מכשיר
 מצוהthat’s done before the  מצוהitself is done should be  דוחה שבתmore readily
than a  מכשיר מצוהthat’s done after the  מצוהis done
ii) so if a  מכשיר מצוהthat comes after the  מצוהis done is  דוחה שבתeven though
after  אפשר לעשותו לאחר שבתit’s a  קל וחומרthat a  מכשיר מצוהthat comes before
the  מצוהis  דוחה שבתeven though אפשר לעשותו מערב שבת
b) Second הקדמה
i) unlike  תוספותwho explain that  מכשיר מצוהin the  ברייתאmeans  הקטר חלביםthat
is אפשר לעשותו לאחר שבת
ii)  רש"יsays that the  מכשיר מצוהin the  ברייתאmeans  מיחוי קרביוthat must be done
on  שבתshortly after the  שחיטהand can’t be delayed until after שבת
c) Third הקדמה
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i) It’s not clear from the  משנהand the  ברייתאwhether  מיחוי קרביוcounts as a
 מלאכה גמורהor only as a שבות
10) תוספות
a)  קשיאto רש"י
i) Since  מיחוי קרביוcan’t be delayed until after שבת
ii) what proof is  מיחוי קרביוthat must be done on  שבתshortly after the  שחיטהthat
a  מכשירי מצוהthat can be done before  שבתis also דוחה שבת
iii) we ought to apply דיו
11)  מהרש"אat ד"ה אם דחו
a)  תופסותestablished earlier for the  משנהthat
i) Without applying  דיוwe can correctly reason by  קל וחומרfrom a מלאכה גמורה
that’s  דוחה שבתand for which it’s  לא אפשר לעשותו מערב שבתthat a  שבותthat’s
 אפשר לעשותן מערב שבתis also דוחה שבת
ii) because
(1) once you agree that a  מלאכה גמורהis  מותרon  שבתeven if only where לא
אפשר לעשותן מערב שבת
(2) The  חומרof the  מלאכה גמורהis so strong that the fact that  שחיטהis  מותרat
all makes it  מסתברnot to apply דיו
b)  תוספותdoesn’t use this  מהלךbased on the  חומרof a  מלאכה גמורהto explain why in
the  ברייתאwe don’t say דיו
c) Now
i) This is easily understandable if  מיחוי קרביוis a  שבותand not a מלאכה גמורה
ii) But  תוספותis also understandable even if  מיחוי קרביוis a מלאכה גמורה
iii) Because
(1) in the  ברייתאthe  חומרof the  קל וחומרhas nothing to do with the fact that the
( מלמדfor  רש"יmeaning  )מיחוי קרביוis a  מלאכה גמורהwhile the  למדis only a
שבות
(2) And is instead that the  מלמדis  איתעבידafter  שחיטהwhile the  למדis איתעביד
before שחיטה
(3) And this  חומרisn’t strong enough to dispense with דיו
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תוספות ד"ה מה ראי'
בד"ה מה ראיה רשות כו' דבריש תולין כו' עדיפא מדר' יהושע ושרי אפי' כו' דלא שרי
אלא דוקא במשמרת כו' עכ"ל כצ"ל מתוס' שם דה"ל כעין אהל עראי וק"ל:
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דף סט.
רש"י ד"ה בשחיטה השבתני
[דף סט עמוד א] בפרשי בד"ה בשחיטה השבתני דבר שחוק וגיחוך שאמרת או חילוף
ומה כו' עכ"ל אבל בפ' כל הצלמים פרש"י בע"א כשא"ל ר"ע הבא לי מועד לאלו כמועד
לשחיטה כעס ר"א ואמר ליה עקיבא בשחיטה השבתני כו' אבל כשא"ל או חילוף לא
אסתייע מלתיה ולא אדכר כו' עיין שם וק"ל:
ד"ה הזאה דתרומה See
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תוספות ד"ה אם דחו ובא"ד שאין חילוק
תוספות בד"ה אם דחו כו' דילמא שאני התם משום דלא אפשר למיעבד מאתמול כו' עכ"ל
אי מחוי קרבים אינו אלא איסור שבות שפיר וא"נ דהוי מלאכה גמורה כדמפרש לעיל
שירקא דמעיא כו' מ"מ ליכא לתרוצי כמ"ש התוס' לעיל דאע"ג דאפשר לעשותן מע"ש
כיון דליכא אלא שבות יש להתירם יותר כו' דהכא לאו מכח הך סברא דמלאכה ושבות
קאתי ר"א אלא מכח הך סברא דלפני שחיטה ולאחר שחיטה ודו"ק:
בא"ד שאין חילוק בין אפשר ללא אפשר כו' עכ"ל במהרש"ל אבל בק"ו דלעיל ומה
שחיטה כו' א"א לתוס' לתרץ הכי דהא אכתי לא פריך האי פרכא אם דחו מכשירי כו'
ודו"ק עכ"ל ק"ק דהא הקטר חלבים נמי הוזכר ברישא דמתני' ואימא דעליה קסמיך דאין
לחלק בין אפשר ללא אפשר וי"ל דבמתני' אי הוה קסמיך אהקטר חלבים מיניה וביה ה"ל
למיעבד ק"ו ולא משחיטה ודו"ק:
דף סה at :ד"ה ומה שחיטה See
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תד"ה הזאה דתרומה
בד"ה הזאה דתרומה כו' וקא"ל ר"ע זה חילוף שהיה סבור שר"א היה טועה כו' עכ"ל
ר"ל שר"ע טעה בדברי ר"א דבהזאה דתרומה קאמר והיה סבור דר"א טעה במה שלמדו
כבר דאינו דוחה וניחא דלא חש ר"א להשיב לו על קבלתו ממנו בהזאה דתרומה דלא קהדר
ביה מעולם שהוא לא עשה ק"ו אלא בהזאה דפסח והזאה דתרומה נמי לא משמע ליה
לר"א תוכיח משום דתרומה גופא לא דחיא שבת משום דיכול לקיים מצות אכילה אחר
השבת כדקאמרינן משא"כ משחיטה דפסח דא"א לקיים אלא בשבת הזאה דידה נמי דחי
שבת ור"ע דקאמר יוכיח מהזאה דתרומה לא משמע ליה לחלק בכך וכצ"ל למסקנא דהזאה
דפסח אגמריה ואתעקר לר"א גמריה כדאדכר ליה לר"ע וא"ל אל תכפירני כו' לא חש ר"א
להשיב אפי' לפי קבלתו ממנו דהזאה דפסח אינו דוחה שבת לא הוה תוכיח דאיכא לפלוגי
בין גברא חזי ללא חזי ודו"ק:
הקדמה )1
דוחה שבת  isקרבן פסח  ofשחיטה  teaches that theבמועדו )a
משנה )2
שבת  onאסור  that areשבותין " areהרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו" )a
 says areר' אליעזר  thatמכשירי מצות קרבן פסח  areשבותין  theערב פסח שחל בשבת b) but on
דוחה שבת  says they’re noר' עקיבא  whileדוחה שבת
ר' אליעזר  toר' עקיבא  byטענה )c
 and is only as aמצוה  even though it’s aערב פסח  onדוחה שבת  isn’tהזאה i) Since
שבות
 even though it too is aדוחה שבת  also isn’tהרכבתו וכו'  thatמה הצד ii) It follows by
שבות  only as aשבת  onאסור  and isמצוה
ועלי' אני דן – ר' אליעזר  byטענה )d
דוחה שבת  and is stillמלאכה גמורה  is aשחיטה i) Since
דוחה שבת  isשבות  only as aשבת  onאסור  that’sהזאה  thatקל וחומר ii) It’s a
"או חילוף"  -ר' עקיבא  byטענה )e
שבות  only as aשבת  onאסור  and isמצוה  even though it’s aדוחה שבת  isn’tהזאה i) If
דוחה שבת  isn’tמלאכה גמורה  that’s aשחיטה  thatקל וחומר ii) It’s a
ר' אליעזר  byטענה )f
במועדו  based onדוחה שבת  isשחיטה )i
מהרש"א  andתוספות  as explained byגמרא  of theהוה אמינא  according to theברייתא )3
 as in theר' יהושע  andר' אליעזר  betweenשקלא וטריא  sets out the sameברייתא a) The
נקודות  and adds the following twoמשנה
i) First
ר' יהושע " byאו חילוף"  ofקשיא  was sharply critical of theר' אליעזר )(1
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ii) Second
(1)  ר' עקיבאsaid to  ר' אליעזרthat  – אל תכפירניdon’t deny that you yourself
taught me that  הזאהis  אסורon ערב פסח שחל בשבת
4) גמרא
a) קשיא
i) Since  ר' אליעזרhimself taught that  הזאהisn’t דוחה שבת
ii) How could  ר' אליעזרnow apparently change his mind and say to  ר' עקיבאthat
 עלי' אני דןand derive from  שחיטהthat’s  דוחה שבתthat it must be that  הזאהis also
דוחה שבת
5)  תירוץof the  גמראas explained by  תוספותand  מהרש"אat ד"ה הזאה דתרומה
a)  ר' אליעזרhad taught  ר' עקיבאthat
i)  הזאהfor  תרומהis  אסורon  שבתbecause even  הפרשת תרומהitself is  אסורon שבת
ii) and that  הזאהfor  קרבן פסחis  מותרon שבת
b) When  ר' עקיבאsaid " "הזאה תוכיח שאינו דוחה את השבתhe was referring to הזאה דתרומה
c)  קשיאto ר' עקיבא
i) Why didn’t  ר' עקיבאmake a  חילוקbetween
(1)  הזאה דתרומהthat’s  אסורon  שבתbecause even  הפרשת תרומהitself is  אסורon
שבת
(2) And  הזאה לקרבן פסחwhere  שחיטת קרבן פסחis דוחה את השבת
d) תירוץ
i) This  חילוקwasn’t  מסתברto  ר' יהושעas  מהרש"אwill discuss further below
e) Now
i) when  ר' אליעזרsaid to  ר' עקיבאthat ""עלי' אני דן
(1)  ר' אליעזרthought that  ר' עקיבאby  הזאה תוכיחwas referring to הזאה דקרבן פסח
becaue  ר' עקיבאheld that it’s not  מסתברto be  מחלקbetween  הזאה דתרומהand
 הזאה דקרבן פסחas we’ve explained
(2) And that’s why  ר' אליעזרargued that the  חילוקis correct and that הזאה
 דקרבן פסחis in fact  דוחה את השבתbased on a  קל וחומרfrom שחיטה
6)  מסקנאof the גמרא
a) In fact
i)  ר' אליעזרhad taught  ר' עקיבאthat  הזאה דקרבן פסחisn’t  דוחה שבתbecause of a
 גזירהof  שמא יעבירנה ד' אמות ברשות הרביםbut had forgotten his own teaching
ii)  ר' אליעזרwas  חוששfor  שמא יעבירנהfor  הזאה דקרבן פסחbut not for other מכשירי
 מצוהbecause for other  מכשירי מצוהthe fact is that  גברא מיהא חזיbut for the
 מכשירof  הזאהthe  גבראis  טמאand isn’t חזי
b)  ר' עקיבאwhen he said ""או חילוף
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i) realized that  שחיטהof the  קרבן פסחis  דוחה שבתbased on "במועדו
ii) but  ר' עקיבאwanted to remind  ר' אליעזרrespectfully and indirectly that ר' אליעזר
had once taught that  הזאה דקרבן פסחisn’t  דוחה שבתand to reason that הרכבה
 דקרבן פסחand the other  שבותיןmentioned in the  משנהshould also not be דוחה
שבת
7)  מהרש"אat ד"ה הזאה דתרומה
a) קשיא
i) Why didn’t  ר' אליעזרanswer that  הזאה דקרבן פסחinvolves a  גבראthat’s not חזי
while  הרכבתוand the like involve גברא דחזי
b) תירוץ
i)  ר' אליעזרassumed that  ר' עקיבאheld that
(1) Consistent with his  שיטהthat it’s not  מסתברto be  מחלקbetween הזאה לתרומה
and הזאה לקרבן פסח
(2) In the same way it’s not  מסתברto be  מחלקbetween  גברא דחזיand גברא דלא
חזי
8)  רש"יat  ד"ה בשחיטה השבתנוas explained by מהרש"א
a)  רש"יhere says that  ר' אליעזרspoke sternly to  ר' עקיבאwhen  ר' עקיבאasked "או
" חילוףand apparently had forgotten the  לימודof במועדו
b) But  רש"יin  פרק כל הצלמיםsays that  ר' אליעזרspoke sternly to  ר' עקיבאonly after 'ר
 עקיבאsaid  אל תכפירניand it became obvious that  ר' עקיבאwas aware of  במועדוall
along and that  ר' עקיבאwasn’t treating  ר' אליעזרrespectfully when  ר' עקיבאasked
או חילוף
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דף סט:
רש"י ד"ה וכל שביחיד ובא"ד יחיד נמי ובד"ה אמר לי'
[דף סט עמוד ב] בפרשי בד"ה וכל שביחיד כו' צבור עושין בטומאה אם ירצו דכל שביחיד
נדחה כו' עכ"ל דהא אם ירצו יכולין לטבול עצמן והיו שוחטין וזורקין עליהן דשמשא
ממילא ערבא והיו עושין בטהרה אלא שאין חייבים לעשות כן דכיון דהיחיד נדחה בכה"ג
אם לא טבל מותר להן לציבור לעשות אף בטומאה ובפשיטות מהא דאין שוחטין וזורקין
על טמא שרץ ליכא לאוכוחי דיחיד לא רמי עליה להזות דאימא דודאי רמי עליה לטבול
ולהזות כדי לשחוט ולזרוק עליו וכדמסיק לקמן דאם לא טבל והזה נדחה לפסח שני אבל
כיון דצבור ע"כ עושין בטומאה ולא אמרינן להו קומו טבלו והזו יחיד נמי לא רמיא חיוב
עליה לטבול ולהזות דכל דאיתא בציבור כו' ודו"ק:
בא"ד יחיד נמי אמרי' ליה בחול קום מהול כו' עכ"ל צ"ע כיון דאליבא דר"א קיימינן הכא
דסבר מכשירי מצות פסח דוחה שבת שפיר קאמרינן ליה נמי בשבת זיל מהול ודו"ק:
בד"ה א"ל כו' משום דעבוד צבור בראשון הוא ואי לא עבוד צבור בראשון כגון רוב צבור
זבין כו' עכ"ל ר"ל דאותן מיעוטים טמאי מתים לא עבדי בשני משום דלא עבדי צבור
בראשון בטומאת זבין והכי אמרינן בהדיא לקמן בפרק כיצד צולין לרב אבל שמואל פליג
התם וסבר כדמסיק הכא דאע"ג דליתיה בצבור איתיה ביחיד ע"ש וק"ל:
הקדמה 1) First
 becase he automatically becomesטבול יום  on aשוחטין וזורקין  agree thatכולי עלמא )a
שמשא ממילא ערבא  becauseהערב שמש  atטהור
הקדמה 2) Second
 during the dayטובל  only if he wasהערב שמש  atטהור  becomesטמא שרץ a) A
הזאה  only if there wasהערב שמש  atטהור  becomesשביעי שלו  onטמא מת b) similarly a
during the day
 or for aטובל  who wasn’tטמא שרץ  for aשוחטיו וזורקין  disagree on whetherתנאים )c
 to beבידם  based on whether we take into account that it’sהזאה  who had noטמא מת
הזאה  andטבילה  themselves byמתקן
הקדמה 3) Third
ערב פסח  holds that onר' אליעזר )a
קרבן פסח  forטהור בערב  to beטובל  to beחיוב  has noטמא שרץ )i
קרבן פסח  forטהור בערב  to beהזאה  forחיוב  has noטמא מת ii) and a
 forשוחטין וזורקין  result inלכולי עלמא  wouldהזאה  andטבילה iii) Even though the
them
גמרא )4
מהרש"א  as understood byרבה  ofשיטה )a
טמא  or for aטובל  who wasn’tטמא שרץ  for aאין שוחטיו וזורקין  holds thatר' אליעזר )i
פסח שני  toנדחה  isיחיד  and instead theהזאה  who had noמת
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ii) Now
(1) this alone that the  יחידis  נדחהto  פסח שניdoesn’t prove that he has no  חיובto
be  טובלor for  הזאהbecause it’s possible that he’s  נדחהonly  בדיעבדif he
wasn’t  מקייםhis חיוב
(2) but
(a) there’s a  כללthat ""כל שביחיד נדחה ציבור עושין בטומאה אפילו לכתחלה
(b) and there’s a second  כללthat ""כל מילתא דליתא בצבור ליתא ביחיד
iii) and since the  ציבורhas no  חיובto be  טובלand to do  הזאהit follows that the
same applies also to a יחיד
5)  המשךof the גמרא
a) If a  ציבורor  יחידare  ערליםthey do have a  חיוב מילהon ערב פסח
6) רש"י
a) this applies only on  ערב פסח שחל בחולand not on ערב פסח שחל בשבת
7)  מהרש"אat בא"ד יחיד נמי
a) קשיא
i) The  גמראhere deals with the  שיטהof  ר' אליעזרwho says  מכשירי מצות פסחare
דוחה שבת
ii) So the  חיוב מילהshould apply also on שבת
8)  המשךof the גמרא
a) If  ציבורwas  טמאon  פסח ראשוןand brought no  קרבן בטומאהthen a  יחידwho was a
 טמא מתon  פסח ראשוןcan’t bring a  קרבןon פסח שני
9)  רש"יas explained by  מהרש"אat 'ד"ה אמר לי
a) שאלה
i) Why couldn’t  ציבורbring פסח ראשון בטומאה
b) תשובה
i) The  ציבורwas  זביןand it’s only  ציבור טמאי מתthat are ""מקריב פסח ראשון בטומאה
c) שאלה
i) What  יחידnow wants to bring a פסח שני
d) תשובה
i) Only  רובof the  צבורwere  זביןon פסח ראשון
ii) This  יחידwas from the  מיעוטwho weren’t  זביםon פסח ראשון
10) מהרש"א
a) This is the  שיטהof  רבin  פרק כיצד צוליןbut  שמואלdisagrees
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תד"ה אכילת פסחים
תוס' בד"ה אכילת פסחים כו' ובד"ה האי כו' א"כ אמאי אר"א לעיל ערל שלא מל ענוש
כרת כו' עכ"ל לכאורה ומאי קושיא דכיון דערל אינו משלח פסחו כדאמרינן לעיל א"כ
אין שוחטין וזורקין עליו והא ודאי דמעכבא דלא אמרינן הכי בטמא שרץ אלא כיון
דשוחטין וזורקין עליו אכילה לא מעכבא ביה ויש ליישב דבטמא שרץ נמי דשוחטין
וזורקין עליו משום דחזי לאכילה על ידי תקונו ואם כן ה"נ בערל נימא דשוחטין וזורקין
עליו לשלח פסחו דמחזי חזי לאכילה ע"י תיקון ומיהו ק"ק דבפשיטות תקשי להו אמ"ד
פרק האשה דשוחטין וזורקין על טמא שרץ ולא על ערל דלכ"ע אינו משלח פסחו ודו"ק:
גמרא )1
חיוב  says that a person has noר' אליעזר  thatדיבור a) We established in the preceding
ליל ט"ו  onטהור  in order to beי"ד ניסן  onהזאה  andטבילה to do
רבא )b
i) This is because
 for whom there wasערב פסח  onטמא מת  forשוחטין וזורקין  holds thatר' אליעזר )(1
הזאה  byטומאה  hisמתקן  to beטמא מת  of theבידו  because it’sהזאה no
טובל  who wasn’tטמא שרץ  forשוחטין וזורקין  also holds thatר' אליעזר (2) and
טבילה  byטומאה  hisמתקן  to beטמא שרץ  of theבידו because it’s
 even ifחיוב קרבן פסח  theirיוצא  these persons areזריקה  andשחיטה (3) and by the
 themselvesמתקן in the end they’re not
ii) Now
קרבן פסח  are needed for them to be able to eat theטבילה והזאה (1) It’s true that
at night
אכילת פסחים לא מעכבא (2) But
גמרא )2
קשיא )a
שחטו שלא לאוכליו פסול  says thatתמיד נשחט  inמשנה i) A
 who isטמא מת  or aטמא שרץ  if made for aכשר  ought not to beשחיטה ii) So the
אסור באכילה
תירוץ )b
 will helpתיקון  who can’t eat and for whom noזקן  orחולה  applies toשלא לאוכליו )i
בידו לתקן ii) It doesn’t apply to a person who is
ד"ה האי מיחזא  atתוספות )3
קשיא )a
בכרת  isפסח  forמל  who is notערל  says that anדף סט at .ר' אליעזר )i
מילה  byבידו לתקן " becauseאוכליו"  count asערל ii) Why doesn’t the
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4) מהרש"א
a)  קשיאon the  קשיאof תוספות
i) There is a special  דיןfor  ערלthat  ערל אינו משלח פסחוwhich in essence is the
same as saying that אין שוחטין וזורקין עליו
ii) So obviously  בידו לתקןdoesn’t avail for an ערל
b)  תירוץto explain the  קשיאof תוספו
i) The  קשיאof  תוספותis in fact why is it that for  ערלthe  דיןis that בידו לתקן על ידי
 מילהdoesn’t avail to say that  שוחטיו וזורקיןfor an ערל
c) קשיא
i) If this is the  קשיאof  תוספותthen  תוספותshould have asked directly
(1) How is it that  כולי עלמאhold that  ערל אינו משלח את פסחוeven though he too
is בידו לתקן
(2) When there is a  מאן דאמרwho says that  שוחטין וזורקין על טמא מתbecause
בידו לתקן
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תד"ה אבל מילה
בד"ה אבל מילה כו' תימה מה מועיל מה שנכרתו עליה י"ג בריתות הא איכא קרא כו'
עכ"ל ר"ל דאפילו לר"א הא איכא קרא למכשירין באנפי נפשיה (כי) גבי מילה כמ"ש
התוס' לעיל ולא יועיל למילה הא דנכרתו עליה י"ג בריתות למילפה מכל אינך אי לאו קרא
מפורש למכשירין וכן להיפך בפסח לא יועיל לו הא דאית ביה כרת אלא דלא פסיקא להו
גבי פסח קרא מפורש למכשירין כמו שכתבו התוספות לעיל וק"ל:
הקדמה )1
דף סח at :תוספות ד"ה מה שחיטה )a
 areמכשירי מילה  and thatפסוק  based on oneדוחה שבת  isמילה  holds thatר' אליעזר )i
פסוק  based on a secondדוחה שבת also
b) Note that
 areמכשירי קרבן פסח  andשחיטת קרבן פסח  says thatדף סה at :משנה  in theר' אליעזר )i
דוחה שבת both
דחיית שבת  that teachפסוקים  there are twoפסח ii) But it’s not clear whether for
דף סה at :משנה )2
ר' עקיבא )a
פסח i) For
דוחה שבת  aren’tשבת  that can be done beforeמכשירין  butדוחה שבת  isשחיטה )(1
מילה ii) For
דוחה  aren’tשבת  that can be done beforeמכשירין  butדוחה שבת  itself isמילה )(1
שבת
דוחה שבת  areמכשירין  holds that allר' אליעזר )b
רב יהודה אמר רב )c
פסח  onר' עקיבא  followsהלכה i) The
מילה  onר' עקיבא  also followsהלכה ii) The
קשיא )d
מילה  andפסח  both forהלכה  need to say thisרב יהודה אמר רב i) why does
תירוץ )e
 if theyדוחה שבת  aren’tמכשירי מצוה  thatפסח  had said only forרב יהודה אמר רב i) if
ערב שבת can be done
 becauseר' אליעזר  agrees withהלכה  theמילה (1) I might have thought that for
נכרתו על המילה  wereי"ג בריתות
 ifדוחה שבת  aren’tמכשירי מצוה  thatמילה  had said only forרב יהודה אמר רב ii) And if
ערב שבת they can be done
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(1) I might have thought that for  פסחthe  הלכהagrees with  ר' אליעזרbecause
there is  כרתfor not bringing a קרבן פסח
3)  תוספותas explained by מהרש"א
a) קשיא
i) Why might we have thought for  ר' עקיבאthat  מילהis more readily דוחה שבת
because  נכרתו עליו י"ג בריתותwhen we’ve established that  ר' אליעזרneeds to
rely on an additional  פסוקto teach that  מכשירי מילהare  דוחה שבתand he doesn’t
rely on י"ג בריתות
4) מהרש"א
a) Note that  תוספותcan’t ask the same  קשיאfor  קרבן פסחbecause we’ve seen that
 תוספותactually said at : דף סחthat we don’t know whether  ר' אליעזרrelies on a
separate  פסוקto teach that  מכשירי פסחare דוחה שבת
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דף ע.
תד"ה לאו חובה
[דף ע עמוד א] בד"ה לאו חובה כו' דמשמע בירושלמי דהא דפסח נאכל על השובע היינו
מדרבנן כו' עכ"ל דהא דקאמרי' הכא אינו חובה מן התורה י"ל דהיינו דאינה חובה מן
התורה כשאר קרבנות אלא שהוא מן התורה כדי שיהא נאכל על השובע ולכך מייתי מדברי
הירושלמי דמוכח מיניה דטעמא דנאכל על השובע נמי אינו אלא מדרבנן וק"ל:
בא"ד והשתא לבן תימא כו' דחיא שבת והשתא א"ש ההיא כו' עכ"ל אבל בריש תמיד
נשחט כתבו התוס' שם דמוכח הכא דבן תימא מודה דחגיגת י"ד אינה דוחה שבת:
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תד"ה והא מדקתני
בד"ה והא מדקתני כו' וא"ת ואמאי לא פריך אי בשבת היכי שרי להטביל כלים כו' ולאו
פירכא היא כו' עכ"ל וק"ק דאכתי אמאי לא פריך אי בשבת כיון דאסור להטביל בו ודאי
הטבילוה מאתמול משום חגיגת ט"ו וי"ל דניחא ליה לאקשויי מסיפא משבת גופה אשבת
דרישא ולא תקשי נמי לפלוג וליתני בדידיה כולה מלתא בקופיץ דבחל י"ד בחול אין שונה
ומטביל ובחל בשבת שונה ומטביל דניחא ליה לפלוגי כולה מילתא בשבת ולחלק בין סכין
לקופיץ וק"ל:
הקדמה 1) First
שבירת עצם  is used mainly forקופיץ a) A
הקדמה 2) Second
טמא  that’sכלי  aמטהר  is needed to beטבילה )a
הקדמה 3) Third
יום טוב  andשבת  onכלי  aטובל  to beאסור a) It’s
הקדמה 4) Fourth
חגיגת י"ד  forמותר  isשבירת עצם  and thatדוחה שבת  isn’tחגיגת י"ד  say thatרבנן )a
חגיגת ט"ו  forמותר  isשבירת עצם  agree thatכולי עלמא )b
ברייתא )5
סכין )a
טבילה  with it right away withoutשוחט  he can beי"ד ניסן  onסכין  finds aראובן i) If
 it onטובל  would have beenסכין  who lost theשמעון  thenטמא because if it were
י"ד ניסן  onקרבן פסח  of theשחיטה  to make it available forי"ג ניסן
רישא דקופיץ )b
 before he usesקופיץ  theשונה ומטביל  he must beי"ד ניסן  onקופיץ  finds aראובן i) if
it
סיפא דקופיץ )ii
 etc.שבת  onחל  that’sי"ד ניסן  onקופיץ  finds aראובן (1) If
מהרש"א  here isn’t relevant to thisדין (2) The
גמרא )6
שאלה )a
 isשבירת עצם  who sayרבנן  followקופיץ  forשונה ומטבילה  that saysרישא i) Can the
חגיגת י"ד  forמותר
תשובה )b
i) no
שמעון  would be needed because we’d assume thatטבילה  noרבנן ii) because for
שבירת עצם  forי"ד ניסן  to use onי"ג ניסן  onקופיץ  theטובל was
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c)  קשיאby a מקשן
i) Maybe  רישא דקופיץdoes follow  רבנןand deals with where  י"ד ניסןwas  חלon
שבת
ii) and since  רבנןsay that  חגיגת י"דisn’t  דוחה שבתthere won’t be any  חגיגת י"דand
there’s no need for  שמעוןto have been  טובלthe קופיץ
d)  תירוץof a "מדקתני" – תרצן
i) Since  סיפא דקופיץdeals with  י"ד ניסןthat’s  חלon  שבתit’s  משמעthat רישא דקופיץ
doesn’t deal with שבת
ii) So it’s correct that the  משנהcan’t follow רבנן
7) תוספות
a) קשיא
i) Why didn’t the  תרצןprove that  רישא דקופיץcan’t deal with  שבתsince טבילת
 כליםis  אסורon  שבתand יום טוב
b) תירוץ
i) The  תרצןrealized that the  מקשןwould respond that it’s possible that the ברייתא
means  שונה ומטבילהafter יום טוב
8) מהרש"א
a) קשיא
i) Why didn’t the  תרצןanswer that
(1) If  י"ד ניסןwas  חלon  שבתwe’d assume that  שמעוןwas  טובלthe  קופיץon י"ג
 ניסןbefore  שבתto make the  כלי טהורto use for  שבירת עצםof  חגיגת ט"וon
 ט"ו ניסןon Sunday
b) תירוץ
i) The  תרצןprefers to use the  קשיאof  מדקתניto prove directly from the words of
the  ברייתאthat  רישא דקופיץcan’t deal with שבת
c) קשיא
i) Why didn’t the  תרצןanswer that it can’t be that  רישא דקופיץdeals with where
 י"ד ניסןis  חלon  שבתbecause then
(a) instead of distinguishing between a  סכיןthat  ראובןfound on י"ד שחל
 בשבתand a  קופיץthat  ראובןfound on י"ד שחל בשבת
(b) the  ברייתאwould have distinguished for  קופיץitself that  ראובןfound on
 י"ד ניסןbetween
(i) where  י"ד ניסןis  – חל בחולwhere we assume that there was  טבילהon
 י"ג ניסןto use for  שבירת עצםof  חגיגת י"דon י"ד ניסן
(ii) and where  י"ד ניסןis  חלon  שבת- where we don’t assume that there
was  טבילהon  י"ג ניסןsince  חגיגת י"דisn’t  דוחה שבתfor רבנן
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d) תירוץ
i) The  תרצןrealized that the  מקשןwould answer that for some reason the ברייתא
prefers to deal with  שבתand to distinguish between a  סכיןthat  ראובןfound on
 י"ד שחל בשבתand a  קופיץthat  ראובןfound on י"ד שחל בשבת
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דף ע:
תד"ה מאי טעמא
[דף ע עמוד ב] בד"ה מ"ט דבן כו' מדקאמר רב אשי בסמוך כו' עכ"ל וה"ה דה"מ לאוכוחי
הכי מדאצטריך תלמודא לאתויי קרא וטעמא אחרינא אליבא דבן דורתאי ולא סגי ליה
בהאי היקשא דבן תימא וק"ל:
בא"ד נקוט האי כללא בידך כל שזמנו קבוע כו' הא איכא חגיגת י"ד כו' עכ"ל דהאי כללא
מוכח התם דקאי נמי אחגיגה ולפרש"י ע"כ אפילו לבן תימא לא אתיא הך כללא דלכ"ע
אין חגיגת י"ד דוחה שבת וכ"ש חגיגת ט"ו דדוחק הוא לומר אליבא דבן דורתאי נקט האי
כללא ולפי' התוס' לקמן ניחא דנקט האי כללא שפיר לבן תימא וק"ל:
בא"ד ומ"מ פריך שפיר הא ודאי קרבן צבור הוא דאף חגיגת ט"ו חשיבא זמנה קבוע כו'
עכ"ל יש לדקדק בדבריהם מי הכריחם לכך דהא כתבו לקמן דאיכא תנא דתלי בקרבן צבור
ולא בזמנה קבוע ואליבה פריך לקמן הא ודאי קרבן צבור וי"ל דסברת התנא דתלי מעיקרא
בקרבן צבור לא קאי במסקנא דפ' הוציאו לו דדחי לה התם ומסיק דתלי בזמנה קבוע ולקמן
לא נקט הא ודאי קרבן צבור היא אלא משום דמעיקרא בעי למימר הכי אבל למסקנא דהתם
טעמא משום דזמנה קבוע צ"ל דחגיגת ט"ו נמי קבוע חשיב ליה אי לאו מיעוטא דקרא
וכיון דאיכא הכא מיעוטא לחגיגת ט"ו לא חשיב ליה כהאי כללא דהתם משום דיש לה
תשלומין כל ז' כמ"ש התוס' לעיל ודו"ק:
בא"ד והא דמוקי בן דורתאי כו' משום דסבר דחגיגת י"ד לאו דאורייתא כו' עכ"ל ור"ל
דלא סבר כתנא דמייתי לקמן דסבר חגיגת י"ד נאכלת לשני ימים ולילה א' דאורייתא דא"כ
לא הוי מוקמי בן דורתאי האי קרא דוזבחת פסח וגו' בחגיגת ט"ו אלא בחגיגת י"ד דמשמע
טפי קרא דביה איירי מיהו איכא למימר דבן דורתאי סבר כבן תימא דחגיגת י"ד דאורייתא
ומהיקש' דלעיל זבח חג פסח וגו' נילף דדוחה שבת וא"כ ע"כ האי קרא וזבחת פסח וגו'
דשמעי' מיניה דחגיגה דוחה שבת לא אצטריך לחגיגת י"ד אלא דאתי לחגיגת ט"ו ויש
ליישב דע"כ בן דורתאי לית ליה היקשא דבן תימא דיליף מיניה לעיל מן הצאן ולא מן
הבקר ובהאי היקשא דוזבחת פסח וגו' קאמר דבקר זו חגיגה ודו"ק:
בד"ה הא ודאי קרבן צבור כו' משום דאתי בכנופיא וכן ביומא אבל בחגיגה קרי ליה כו'
עכ"ל כצ"ל מתוך הסוגיא שם ועי' בתוס' פ"ק דחגיגה שהקשו כן כמ"ש וק"ל:
הקדמה 1) First
בקר  but not fromעזים  andכשבים  is brought fromקרבן פסח )a
דף סה at :משנה )b
דוחה שבת  isקרבן פסח )i
דף סט at :משנה )c
קרבן פסח  is brought together withחגיגת י"ד  agree thatכולי עלמא )i
 inקרבן פסח  and is also different fromדוחה שבת  isn’tחגיגת י"ד  say thatרבנן ii) But
other ways
דף ע at .ברייתא )d
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i)  בן תימאdisagrees with  רבנןand says that  חגיגת י"דis in many ways similar to
 – קרבן פסחfor example it’s באה מן הצאן ולא מן הבקר
ii) because in the  "ולא ילין לבקר זבח חג הפסח" פסוקthe words  זבח חגmean  חגיגהand
 פסחmeans  קרבן פסחand are  מקיש חגיגהto פסח
iii) But  בן תימאdoesn’t say outright whether he holds that  חגיגת י"דis  דוחה שבתthe
same as  קרבן פסחis דוחה שבת
2) Second הקדמה
a) There is a  חגיגת ט"ו ניסןas well as a חגיגת י"ד ניסן
b) We’ll establish that
i)  חגיגת ט"וis considered less  זמנו קבועthan חגיגת י"ד
ii) and that the less  קבועthe  זמןof a  קרבןthe more it’s  מסתברthat the  קרבןisn’t
דוחה שבת
3) Third הקדמה
a)  יהודה בן דורתאי ובנוsaid that  חגיגהis  דוחה שבתand were  פורשfrom  חכמיםwho said
that  חגיגהisn’t דוחה שבת
b) We’ll see that  רש"יand  ר"יdeal with whether  יהודה בן דורתאי ובנוsaid that חגיגת י"ד
is  דוחה שבתor that  חגיגת ט"וis דוחה שבת
4) Fourth הקדמה
a)  רבexplains that  יהודה בן דורתאי ובנוbase their  שיטהon what they say is a  היקשfrom
 קרבן פסחto  חגיגהin the  "וזבחת פסח לד' אלקיך צאן ובקר" פסוקwhere they say that
" "צאןmeans  פסחand " "בקרmeans חגיגה
5) גמרא
a)  קשיאby רב אשי
i) Why does  רבtake the trouble to explain the  פסוקof  וזבחתas understood by
פרושים
b)  קשיאof the גמרא
i) Why in fact do  רבנןsay that  חגיגהisn’t דוחה שבת
ii) ""והא ודאי קרבן ציבור הוא
iii) We’ll explain the quoted words below
c) תירוץ
i)  רבנןrely on a  לימודfrom a  פסוקthat begins with the words וחגותם אותם
ii) The precise  לימודisn’t relevant at this point
6)  שיטהof  רש"יas explained by מהרש"א
a) יהודה בן דורתאי ובנו
i) refer only to  חגיגת י"דand say that  חגיגת י"דis דוחה שבת
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 they can hold – but it isn’t requiredהקדמות  points out that based on theמהרש"א )ii
 thanזמנו קבוע  is lessחגיגת ט"ו  sinceדוחה שבת  isn’tחגיגת ט"ו that they hold – that
חגיגת י"ד
גמרא  theקרבן ציבור  because it’s aדוחה שבת  should beחגיגה  asks thatגמרא b) When the
דוחה שבת  areחגיגת י"ד  andחגיגת ט"ו  ought to say that bothרבנן means that
 holdרבנן  concludes thatגמרא  theוחגותם  rely onרבנן  answers thatגמרא c) When the
דוחה שבת  isחגיגת ט"ו  norחגיגת י"ד that neither
רש"י
בן דורתאי
ובנו
קושי' לרבנן
רבנן וחגותם

 hold thatיהודה בן דורתאי

י"ד
דוחה

ט"ו
?

לידחי
לא דוחה

לידחי
לא דוחה

תוספות )7
רש"י )a

i) who says
דוחה שבת  isחגיגת י"ד

 is similar toחגיגת י"ד  disagrees and says that althoughבן תימא ii) must hold that
דוחה שבת  it’s notפסח  still unlikeדינים  for manyקרבן פסח
iii) because
דוחה שבת  isחגיגת י"ד  thatיהודה בן דורתאי ובנו  agrees withבן תימא (1) if
 set out an explanation for theרב  wouldn’t have been surprised thatרב אשי )(2
יהודה בן דורתאי ובנו  ofשיטה
רש"י
בן דורתאי
ובנו
בן תימא
קושי' לרבנן
רבנן וחגותם

י"ד
דוחה

ט"ו
?

לא דוחה
לידחי
לא דוחה

לידחי
לא דוחה

רש"י  part 1 onמהרש"א )8
 saysבן תימא  and stillחגיגת ט"ו  thanדוחה שבת  isחגיגת י"ד  thatמסתבר a) since it’s more
דוחה שבת  isn’tחגיגת י"ד that
דוחה שבת  isn’tחגיגת ט"ו  holds thatבן תימא  that thatמסתבר b) it’s
רש"י
בן דורתאי
ובנו
בן תימא
רבנן

י"ד
דוחה

ט"ו
?

לא דוחה
לא דוחה

לא דוחה
לא דוחה

רש"י  part 2 onמהרש"א )9
תימא בן  that it must be thatרש"י  could also have offered this other proof forתוספות )a
דוחה שבת  isn’tחגיגת י"ד  and holds thatיהודה בן דורתאי disagrees with
b) namely
 thatיהודה בן דורתאי ובנו " agrees withזבח חג הפסח"  ofהיקש  based on hisבן תימא i) if
דוחה שבת  isחגיגת י"ד
 ofהיקש  rely on their ownיהודה בן דורתאי ובנו  need to explain thatרב ii) why would
וזבחת פסח לד' צאן ובקר
בן תימא  the same asזבח חג הפסח  could have said that they relied onרב iii) When
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מהרש"א  as explained byתוספות  ofהמשך )10
 and says thatרש"י  disagrees withר"י )a
דוחה את השבת  isn’tחגיגת ט"ו  butחגיגת י"ד דוחה את השבת  holds thatבן תימא )i
חגיגת י"ד  the same asדוחה שבת  isחגיגת ט"ו  hold thatיהודה בן דורתאי ובנו )ii
 is alsoחגיגת ט"ו  to say thatפורש  wereיהודה בן דורתאי ובנו  is surprised thatרב אשי )iii
דוחה את השבת
" insofarורבנן מאי טעמא לא דחי שבת הא ודאי קרבן ציבור הוא"  thatגמרא  of theקשיא b) The
 isחגיגת י"ד  agrees thatבן תימא  sinceחגיגת ט"ו  deals only withבן תימא as it applies to
דוחה שבת
 isn’tחגיגת ט"ו  thatוחגותם  derives fromבן תימא  explains thatגמרא  theמסקנא c) In the
דוחה שבת
ר"י
יהודה בן
דורתאי ובנו
בן תימא

י"ד
דוחה

ט"ו
דוחה

דוחה

לא דוחה

רש"י  ofשיטה  to theר"י  byקשיא )11
"נקוט האי כללא בידך כל שזמנו קבוע דוחה  says thatגמרא  theמסכת יומא  inפרק הוציאו לו a) In
את השבת ואפילו ביחיד"
בן  and yet evenזמנו קבוע  is certainlyחגיגת י"ד  isn’t correct sinceכלל  theרש"י b) For
דוחה את השבת  isn’tחגיגת י"ד  says thatתימא
רש"י  onר"י  ofקשיא  to theתירוץ c) Possible
בן דורתאי ובנו  forחגיגת י"ד  is correct forכלל i) The
תירוץ  to the possibleפירכא )d
 that is held only by persons whoכלל  sets out aגמרא  to say that theדוחק i) It’s a
פורש were
תוספות  ofהמשך )12
שאלה )a
ר"י  ofשיטה  correct for theכלל i) Why is the
תשובה )b
דוחה את השבת  isחגיגת י"ד  who saysבן תימא  is correct at least forכלל  theר"י i) for
קשיא )c
דוחה שבת  isחגיגת ט"ו  holds thatבן תימא  that not evenקשיא  it’s still aר"י i) For
 only for seven daysיש לו תשלומין  becauseזמנו קבוע even though
תירוץ )d
 isזמן  because itsזמנו קבוע  counts asחגיגת י"ד  onlyכלל i) For the purposes of the
only one day
קשיא )e
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i) But we’ve established for  ר"יthat
(1) When the  גמראasks for  בן תימאthat " "הרי קרבן ציבור הואthe  גמראmeans to
ask that  חגיגת ט"וshould be  דוחה שבתbecause  חגיגת ט"וcounts as זמנו קבוע
f)  תירוץas explained by  מהרש"אat בא"ד מכל מקום
i) In the  הוה אמינאwhen the  גמראasked " "והא קרבן ציבורthe  גמראin fact assumed
that  חגיגת ט"וwas  קבועenough to be דוחה שבת
ii) But once the  גמראrealizes the  מיעוטof  וחגותםit becomes clear that "יש לה
"' תשלומין כל זisn’t  קבועenough for  חגיגת ט"וto be דוחה שבת
iii) And the  גמראin  פרק הוציאו לוthat says there’s a  כללthat what’s  קבוע זמןis דוחה
 שבתwas said after the  מסקנאhere that decides that  חגיגת ט"וdoesn’t count as
 קבועfor this purpose
13)  המשךof תוספות
a) There is a  תנאwho holds that " "קרבן ציבורfor the purposes of our  סוגיאmeans
simply a  קרבןthat is brought  בכינופיאin a public gathering
14) מהרש"א
a) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותanswer that it’s because  חגיגת ט"וcomes  בכינופיאthat the
 גמראasks that it ought to be דוחה שבת
b) תירוץ
i) The  מסקנאin  פרק הוציאו לוexplains that  דיחוי שבתdepends on  זמן קבועand not
on whether a  קרבןis brought in a public gathering
ii)  תוספותholds that the  גמראhere uses the term " "קרבן צבורthat implies בכינופיא
only based on the  הוה אמינאin  פרק הוציאו לוbut actually means to ask "והרי
"זמנו קבוע
15)  המשךof  תוספותas explained by  מהרש"אat בא"ד והא דמוקי
a)  קשיאto the  שיטהof ר"י
i) the plain meaning of the  פסוקof  וזבחתon which  יהודה בן דורתאי ובנוrely is that
it refers to חגיגת י"ד
ii) Why does  יהודה בן דורתאיapply his  לימודfrom  וזבחתthat  חגיגהis  דוחה שבתto
חגיגת ט"ו
b) תירוץ
i)  חגיגת י"דisn’t דאורייתא
c) קשיא
i) A  ברייתאat . דף עאuses a  לימוד מקראto prove that חגיגת י"ד נאכלת לשני ימים ולילה
אחד
ii) This suggests that the  ברייתאholds that that  חגיגה י"דis דאורייתא
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d) תירוץ
i) It must be that  יהודה בן דורתאי ובנוdisagree with the  ברייתאand hold that חגיגת
 י"דisn’t  דאורייתאand the  דיןof  נאכלת לשני ימים ולילה אחדdoesn’t apply to חגיגת
י"ד
16) מהרש"א
a) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותuse the following  תירוץto explain why  בן דורתאי ובנוapply
the  פסוקof  וזבחתto  חגיגת ט"וand not to חגיגת י"ד
(1)  יהודה בן דורתאי ובנוagree with  בן תימאbased on the  היקשin  זבח חג הפסחthat
that  חגיגת י"דis דוחה שבת
(2) and that’s why they apply the additional  לימודbased on  וזבחתto חגיגת ט"ו
b) תירוץ
i)  יהודה בן דורתאיcan’t agree with the  היקשof בן תימא
ii) because we’ve seen that
(1) the  היקשof  בן תימאalso teaches that  חגיגהisבאה מן הצאן ולא מן הבקר
(2) and this conflicts with the essence of the  לימודby  יהודה בן דורתאי ובנוthat
 בקרin  וזבחתם צאן ובקרrefers to קרבן חגיגה
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דף עא.
תד"ה לאו משום
[דף עא עמוד א] בד"ה לאו משום כו' ת"ל מאידך קרא כו' אבל הכא שאינו יכול לשחוט
בלילה כו' עכ"ל ואי לא הוה כתיב נמי וזבחת ושמחת אלא אך שמח לא הוה ידעינן דטעמא
דממעט ליל א' משום דלא הוי זביחה בשעת שמחה אלא מטעמא אחרינא וניחא לפי תירוצם
למאי דתני בברייתא טעמא משום דאין שמחה לפניו תקשי ליה דאי אמרת בעינן זביחה
בשעת שמחה ל"ל הכא למעט ליל א' משום דאין שמחה לפניו ת"ל משום דבעינן זביחה
בשעת שמחה דאיכא למימר דלא בעי' זביחה בשעת שמחה אלא בחגיגה של יום שיכול
כו' וכמש"כ התוס' לכך אצטריך ליה בליל א' טעמא אחרינא מיהו קשה ארבא דפריך
משמחה שמונה אי אמרת בעינן זביחה כו' אימא ודאי דהתם לא בעינן זביחה בשעת שמחה
משום דאין יכול לשוחטה ביום השבת משא"כ בשלמים ששחטן מעי"ט שיכול לשוחטם
בו ביום בעינן ביה זביחה בשעת שמחה ודו"ק:
בד"ה ליל י"ט האחרון כו' דכשחל יום ח' באחד בשבת כו' שהוא מוצ"ש דאי כו' עכ"ל
לכאורה כשחל איזה יום שיהיה מחג הסוכות בשבת ליכא שמחה במוצ"ש דמה שהוא
שוחט בע"ש איפסלה במוצ"ש ואם כן לכ"ע לא משכחת שמונה לפרש"י אלא דעדיפא
להו להקשות כן [הגם] אם נאמר דשמונה בכלל הימים והלילות קאמר דהשתא כשחל יום
אחד מחג הסוכות בשבת ה"ל שפיר בכלל השמחה שמונה דמוצאי שבת חסר לילה ואיכא
לקיומי השמחה ביום כמו ביום ראשון של סוכות וביום שמיני חסר היום ואיכא לקיומי
השמחה בלילה שלפניו אבל כשחל יום ח' בא' בשבת לפירש"י לכ"ע הרי חסר כל ליל ויום
ח' ולא הוה גם בכלל רק ז' ימי השמחה ויש לדקדק אדבריהם לפי מה שכתבו ר"פ תמיד
נשחט דגם כשהיו מקדשין ע"פ הראיה היו מאיימין על העדים על החודש שנראה בזמנו
וא"כ לא מקלע יום ח' בא' בשבת דלא אד"ו ראש ואפשר דלא אמרו מאיימין היו כו' אלא
משום תרי שבי אבל משום ערבה בשבת לא היו מאיימין ודו"ק:
גמ' זימנין סגיאין דלא משכחת לה אלא ז' כגון שחל י"ט ראשון להיות בשבת .ק"ק אמאי
לא קאמר הכא דשמונה איתא ברוב שנים דומיא דאמר לעיל ז' איתא ברוב שנים ועוד יש
להקשות כיון דבשבת אין שמחה לפניו ואין שם נמי זביחה בשעת שמחה אימא עדיף ליה
מליל ראשון דממעטינן ליה מאך משום דאין שמחה לפניו ואין זביחה בשעת שמחה ויש
ליישב ודו"ק:
הקדמה )1
יום טוב  onשלמי שמחה  to eatחיוב a) There is a
גמרא )2
עולא אמר ר' אלעזר )a
 onשלמי שמחה  ofמצוה  can’t be used for theערב יום טוב  onנשחט  that wereשלמים )i
יום טוב
 meaningבעינן זביחה בשעת שמחה  teaches thatוזבחת שלמים ואכלת ושמחת ii) because
שלמי שמחה  can be used forנשחט בשעת שמחה  that wereקרבנות that only
ברייתא א' )3
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:פסוק a) In the
"שבעת ימים תחוג  ...והיית אך שמח" )i
שבעת ימים  to theליל יום טוב האחרון של חג  that addsריבוי " is aוהיית אך שמח" )(1
שלמי שמחה  to eatחיוב during which there is a
ליל יום טוב  applies toברייתא  that theמיעוט  is aוהיית אך שמח " inאך" (2) The
הראשון של חג
ליל יו"ט  toריבוי  doesn’t explain why we prefer to apply theברייתא א' ii) Note that
ליל יו"ט הראשון  toמיעוט  and theהאחרון
 and weיש שמחה לפניו  becauseליל יו"ט האחרון  toריבוי  says that we apply theברייתא ב' )4
אין שמחה לפניו  becauseליל יו"ט הראשון  toמיעוט apply the
גמרא )5
שאלה )a
ליל יו"ט  toמיעוט  and theליל יו"ט האחרון  toריבוי  apply theברייתא א' i) Why does
הראשון
"לאו משום דאין לו במה ישמח" – תשובה )b
i) Don’t you think that this is the reason
בעינן זביחה בשעת שמחה  thatעולא אמר ר' אלעזר  ofשיטה  follows theברייתא א' )(1
(2) It follows that
ליל יום טוב הראשון של חג (a) for
 because thatשמחה  can’t be used forערב יום טוב  onנשחט (i) what was
נשחט בשעת שמחה  wasn’tקרבן
ליל יו"ט ראשון  onנשחט  that areקרבנות  withשמחה (ii) nor can there be
 can be brought at nightקרבנות because no
ליל יום טוב האחרון של חג (b) While for
 andנשחט בשעת שמחה  wereיום שביעי לחג  onנשחט  that wereקרבנות )(i
שלמי שמחה  asליל יו"ט האחרון can be used on
קשיא )c
i) Not necessarily
ליל  toריבוי  that we apply theברייתא ב'  agrees withברייתא א' ii) It’s possible that
ליל יום טוב הראשון  toמיעוט  and we apply theיש שמחה לפניו  becauseיום טוב האחרון
אין שמחה לפניו because
תוספות )6
עולא אמר ר' אלעזר  toקשיא )a
ממעט ליל יום טוב הראשון  to beאך  rely onברייתות i) Why do the
בעינן זביחה בשעת שמחה  thatוזבחת ושמחת ii) When we already know from
תירוץ )b
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i) Without the  לימודfrom אך
(1) we would have derived from  וזבחת ואכלתonly that  בעינן זביחה בשעת שמחהat
a time when it’s  אפשרto be  שוחטa  – חגיגהfor example a person can’t on
 יום ראשוןbe  יוצאhis  חיובwith  שלמיםthat was  נשחט שלא בשעת שמחהon י"ד
 ניסןbecause it’s  אפשרfor him to be  שוחטa  הגיגהon  יום ראשוןitself that’s
בשעת שמחה
(2) And we would have said that for  ליל יו"ט הראשוןwhen it’s  לא אפשרto be
 –שוחט חגיגה בשעת שמחהbecause we’re not  שוחט קרבנותat night – a person
can be  יוצאhis  חיוב שמחהwith  שלמיםthat were  נשחטon ערב יום טוב
ii) But with the  לימודfrom  אךwe realize that  בעינן זביחה בשעת שמחהapplies also
when לא אפשר
7) מהרש"א
a)  קשיאto עולא אמר ר' אלעזר
i) If  בעינן זביחה בשעת שמחהwhy does ' ברייתא בneed to explain that we’re ממעט ליל
 יום טוב הראשוןbecause אין שמחה לפניו
b) תירוץ
i) A  תירוץsomewhat similar to the  תירוץof  תוספותapplies here too
(1) We in fact derive from  וזבחת ואכלתthat  בעינן זביחה בשעת שמחהonly when
it’s  אפשרto be  זובח בשעת שמחהand not on  ליל יום טוב הראשוןwhen it’s לא
אפשר
(2) The  לימודfrom  אךteaches that  ליל יום טוב הראשוןis nevertheless אימעוט
because אין שמחה לפניו
8) משנה
a) השמחה שמונה ימים
9) גמרא
a)  קשיאby רבא
i) the first day of  סוכותis often  חלon  שבתand if  בעינן זביחה בשעת שמחהthere will
be only seven days of שמחה
ii) because on the first day there can be no  זביחהbecaue it’s  שבתand a  שלמיםthat
was  נשחטon  ערב יום טובcan’t be used because בעינן זביחה בשעת שמחה
10)  מהרש"אat ד"ה מאי לאו
a) First קשיא
i) At : דף סטthe  גמראrelies for a different  עניןon the fact that in most years סוכות
doesn’t fall on שבת
ii) why doesn’t  רבאuse the same  מהלךhere to answer his  קשיאfrom the  משנהof
שמונה ימים
b) second קשיא
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i) We established earlier that were it not for the  מיעוטof  אךthe rule that בעינן
 זביחה בשעת שמחהwouldn’t apply to  ליל יום טוב הראשון של חגwhere it’s לא אפשר
to be שוחט שלמים
ii) We similarly established for ' ברייתא בthat the  ריעותאof  אין שמחה לפניוapplies
to  ליל יום טוב הראשון של חגonly because of the  מיעוטof חג
iii) Now
(1) for  יום ראשון של חגthat’s  חלon  שבתit’s also  לא אפשרto be  שוחט שלמיםand
 אין שמחה לפניוbut there’s no  אךto teach that  בעינן זביחה בשעת שמחהeven
where  לא אפשרand that  אין שמחה לפניוis a ריעותא
(2) So why does  תוספותin its  קשיאassume that יום ראשון של חג שחל בשבת
should be treated the same as ליל יום טוב הראשון של חג
11) רש"י
a) ' ברייתא אand ' ברייתא בare  מרבה לשמחהonly for ליל יום טוב האחרון של חג
b) but the last day of  יום טובthat starts the next morning has no  דיןof שמחה
12)  תוספותat ד"ה ליל יום טוב אחרון
a) קשיא
i) If  רש"יis correct
(1) then even if  לא בעינן זביחה בשעת שמחהthere won’t be eight days of שמחה
when  יום טוב אחרוןfalls on  יום אחד בשבתand  שביעי לחגfalls on שבת
(2) Because
(a) what was  נשחטon  ערב שבתis  פסול בלינהon ליל יום טוב האחרון
(b) And in the daytime of  יום אחרוןthere is no דין שמחה
13)  מהרש"אat ד"ה לילי יום טוב האחרון
a) קשיא
i) For the  שיטהof  רש"יthere are no eight days of  שמחהregardless of when שבת
falls during יום טוב
ii) because on  מוצאי שבתthe  שלמיםof  ערב שבתwill always be  פסול בלינהand on the
last daytime period of the eighth day there is no  דין שמחהat all according to
רש"י
b) תירוץ
i) When  שבתfalls on any day of  יום טובother than the seventh day it’s possible to
answer that
(1) Although on  מוצאי שבתany  שלמיםbrought on  ערב שבתis פסול בלינה
(2) Still
(a)  מוצאי שבתcounts as  בשמחהbecause  שלמי שמחהcan be brought the next
morning
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(b) Proof is that
(i) although the  ברייתותhold there can be no  שלמי שמחהon ליל יום טוב
הראשון של חג
(ii) the first 24 hours of  יום טובstill count in full toward the eight days
of  שמחהand presumably this is because the  שלמי שמחהthat can be
brought on the morning of the first day of  יום טובcount also for the
preceding evening
ii) But
(1) when  שבתfalls on the seventh day of יום טוב
(2) the night of  מוצאי שבתthat’s  ליל יום טוב האחרון של יום טובcan’t count as
 בשמחהbased of  שלמי שמחהthat are brought on the morning of יום טוב
האחרון של חג
(3) since  רש"יholds that no  שלמי שמחהcan be brought on the morning of יום
טוב האחרון של חג
14)  המשךof מהרש"א
a) קשיא
i) The  קשיאby  תוספותassumes that the seventh day of  יום טובcan fall on שבת
which would mean that  ראש השנהalso fell on Sunday
ii) yet we know that לא אד"ו ראש
b) תירוץ
i)  תוספותspeaks of a time when  קידוש החדשwas still done by  ראי' עדיםrather than
by חשבון
c) קשיא
i) even when  קידוש החדשwas done by ראי' עדים
ii)  ב"דwas  מאייםthe  עדיםto arrange that לא אד"ו ראש
d) תירוץ
i)  בית דיןwas  מאייםthe  עדיםonly to see to it that  ראש השנהnot fall on Wednesday
or Friday to avoid the two days of  שבת שבתוןthat would result if  יום כפורfalls
on Friday or Sunday
ii) But
(1) The reason we don’t want  ראש השנהto fall on Sunday is to avoid having
 הושענא רבאfall on  שבתin order that שלא תתבטל ערבה
(2) And it’s possible that when there was  קידוש החדשby ' ראיthe  בית דיןwasn’t
 מאיים עדיםfor the  חששof ביטול ערבה
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דף עא :ודף עב.
סוגיא דטעה בדבר מצוה חלק א' רש"י ד"ה הפסח ששחטו
וד"ה ר' אליעזר וד"ה מה לי וגמ' ד"ה לישני לי'
בפרש"י בד"ה הפסח ששחטו כו' וכסבור כשם שמותר לשמו כך מותר שלא לשמו עכ"ל
דכיון דמוקי ליה בעוקר שידע שהוא פסח ומכוין לעקור לא הוה שוגג דלהוי חייב חטאת
אלא משום דקסבר כשם שמותר לשמו כו' מיהו ה"מ לפרושי נמי בנעלם ממנו שבת
כפירושו לקמן גבי כל הזבחים ששחטן לשם פסח מיהו גבי כל הזבחים ששחטן כו' לא הוה
צריך רש"י לפרש דנעלמה שבת ממנו או כסבור שמותר כו' כיון דמוקמינן לה בטועה
שפיר הוה שוגג בלאו הכי כיון דהוו סבור דפסח היה ומותר לשוחטו בשבת ודו"ק:
בד"ה ר"א מחייב חטאת אף על פי שטעה בדבר מצוה עכ"ל לכאורה הכא איכא לפרושי
דלכך מחייב ר"א משום דאליביה לא עשה מצוה דהא פסל לעיל אחרים לשם פסח אבל
למאי דמוקי לה לקמן סיפא בטועה ורישא בעוקר משום דעקירה בטעות לא הוה עקירה
לא הוה הזבח פסול בסיפא וה"ל שפיר עושה מצוה ואפילו בעשה מצוה מחייב ר"א כההיא
דתינוקות דשכח ומל את של ערב שבת בשבת דמחייב ר"א כדלקמן וקרוב לזה כתב
מהרש"ל לקמן בתוספות ודו"ק:
[דף עב עמוד א] בד"ה מה לי שאינן ראויין כו' ואמאי פטר ליה ר"י בראויין והלא לא
טעה בו שיודע שאינו פסח עכ"ל אף על גב דבעוקר נמי איירי ע"כ דטועה וסבור שמותר
לשחוט אחרים לשם פסח דאל"כ לא הוה מקרי שוגג אלא מזיד מ"מ לא מקרי טועה בדבר
מצוה אלא בכה"ג שהיה סבר שזה פסח והוא זבח אחר דומיא דתינוקת דלקמן וק"ל:
גמרא לישני ליה הכי כו' כתב מהרש"ל ויש לי תימה רבה מנלן דר"י אית ליה דשאני בין
עוקר לטועה דלמא כו' ה"ה בטועה אלא דלא אשכחת לגביה טועה משום דס"ל עקירה
בטעות לא הוה עקירה כו' עכ"ל ונ"ל דפסיקא ליה לתלמודא דמחלק ר"י בין עוקר לטועה
דבעוקר לא הוה טועה בדבר מצוה ובטועה שהיה סבר שהוא זה שיש בו מצוה והוא דבר
אחר שאין בו מצוה הוי טועה בדבר מצוה ופטור כדמוכח הך דתינוקת דלא שייך התם
לחלק בין שינה לדבר האסור לדבר המותר אלא לפי כוונתו למול את של שבת ה"ל לדבר
המותר ואפ"ה לא שרי התם אלא בטועה בדבר מצוה וגם עשה מצוה וע"פ הדברים האלה
יתבארו דברי התוספות שכתבו הא לא דמי רישא בעוקר כו' ואמאי קאמר ר"י שכן שינה
בדבר האסור אפילו שינה שמו לדבר המותר נמי חייב שכן עוקר עכ"ל דקדקו לפרש למאי
דמסיק הקושיא דלישני ליה ר"י הכי דליכא לפרושי דלוקמא בין רישא ובין סיפא בשינה
שמו לדבר האסור ולחלק בין עוקר לטועה דהא לא מצינו דר"י פוטר בשינה לדבר האסור
אפילו בטועה דההיא דתינוקת לא הוה אלא בטועה בדבר המותר אבל הקושיא הוא דלישני
ליה דכולה בדבר המותר כההיא דתינוקת ואפ"ה ברישא בעוקר חייב דלא הוה טועה בדבר
מצוה והדברים ברורים למבין ומיהו אפילו אי מתוקמא הרישא נמי בטועה המ"ל לישני
ליה ברישא לא עשה מצוה ובסיפא עשה מצוה כההיא דתינוקת וכמו שכתבו התוספות
לקמן אלא דקושטא קאמר דמאי דמוקי ליה רישא בעוקר לא הוי טועה בדבר מצוה כלל
ודו"ק:
הקדמה 1) First
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a)  משנה דתינוקותat . דף עבaccording to ר' שמעון
i) If there was a  תינוקto be  מלon  ערב שבתand a  תינוקto be  מלon  שבתand a
person was  מלthe  תינוק של ערב שבתon שבת
(1)  ר' יהושעsays the person is  פטורfrom bringing a  קרבן חטאתbecause
(a) he was  טועה בדבר מצוהand intended to be  מל בהיתרthe  תינוק של שבתand
(b) he also did a  מצוה כל דהוfor the  תינוק של ערב שבתsince after all the תינוק
became נימול
(2)  ר' אליעזרsays the person must bring a  קרבן חטאתbecause  טועה בדבר מצוהis
 חייבeven if עשה מצוה כל דהו
2) Second הקדמה
a) a  קרבן פסחis  דוחה את השבתif its  שחיטהis כשירה
b) a  קרבן פסחisn’t  דוחה את השבתif its  שחיטהis  – פסולהif the  שוחטacted  בשוגגhe needs
to bring a קרבן חטאת
c)  שחיטת שלמיםisn’t  דוחה שבתand if the  שוחטacted  בשוגגhe needs to bring a קרבן
חטאת
3) Third  – הקדמהpotential טעותים
a) here are the kinds of  טעותיםthat count as a  שוגגin this סוגיא
i)  נתעלמה הימנוthat the day is שבת
ii)  – נתעלמה הימנו הלכהfor example  נתעלמה הימנוthat  שלמיםisn’t דוחה שבת
iii) The person was  טועהon a fact – for example he thought that a  תינוקwas של
 שבתwhen in fact it was  של ערב שבתor he thought that he was being  שוחטa
 קרבן פסחwhen in fact he was being  שוחטa קרבן שלמים
4) Fourth הקדמה
a) The potential  טעותin the  משנה דתינוקותis a  טעותin fact
5) Fifth הקדמה
a) When the  משנהlater refers to  קרבן פסחthat was  – נשחט שלא לשמוnamely for שלמים
– the  גמראmeans that there was an " "עקירהfrom  פסחto שלמים
b) When the  משנהlater refers to  שלמיםthat were  נשחטfor  קרבן פסחthe  גמראmeans
that there was an " "עקירהfrom  שלמיםto קרבן פסח
6) Sixth הקדמה
a)  כולי עלמאagree that there is an  עקירהwhere a person is  – עוקר מדעתnamely where
there was no  טעותin fact and the  שוחטintentionally intended to be  עוקרthe קרבן
from  פסחto  שלמיםor from  שלמיםto פסח
7) Seventh הקדמה
a) There is a  מחלוקתin  מסכת מנחותwhether there is an  עקירהwhere a person is עוקר
בטעות
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b) Later in this  דיבורwe’ll analyze what constitutes עקירה בטעות
8) sixth הקדמה
a) a  טעותin fact can simultaneously
i) serve as the  טעותthat makes a case on  שבתcount as a  שוגגinstead of a מזיד
ii) serve as the  טעותthat makes a person count as a טעה בדבר מצוה
iii) serve as the  טעותthat makes a case count as עקירה בטעות
b) a  טעותon  נתעלמה ממנו שבתor נתעלמה ממנו הלכה
i) can serve as a  טעותthat makes a case count as a  שוגגinstead of a  מזידon שבת
ii) but can’t serve as the  טעותthat makes a case count as  עקירה בטעותor as a טועה
בדבר מצוה
9) Ninth  הקדמהbased on : דף סבand  מהרש"אhere at ד"ה ר' אליעזר
a) If  שלמיםare  נשחטfor  קרבן פסחon  שבתthen
i) for a reason not relevant here  ר' אליעזרsays the  קרבןis  פסולand the  שחיטהisn’t
 דוחה שבתand
(1) if there were any of the potential  טעותיםthat serve to make a case count as
a  שוגגthere’s a  חיובto bring a קרבן חטאת
(2) note that even a  טעותin fact won’t be  פוטרfrom  חטאתfor  ר' אליעזרsince
we’ve established that  ר' אליעזרholds that  טעות בדבר מצוהis חייב
ii)  ר' יהושעsays
(1) Although there was a  חילול שבתbecase the  קרבןbecame a  קרבן שלמיםthat
isn’t דוחה שבת
(a) The  שחיטהis  כשירהfor a reason not relevant here
(b) If there was a  טעותother than a  טעותin fact the  שוחטcounts as a שוגג
and needs to bring a קרבן חטאת
(c) If there was a  טעותin fact then
(i) The case counts as a  שוגגand still there is no  חטאתbecaue
(ii) The  טעותin fact makes the case count as a טועה בדבר מצוה
(iii)The fact that the  קרבןis  כשרmeans that the  שוחטdid a מצוה כל דהו
b) שאלה
i) What if there was  עקירה בטעותin this case because there was a  טעותin fact and
we follow the  מאן דאמרwho says that עקירה בטעות לא הויא עקירה
c)  תשובהfor ר' אליעזר
i)  ר' אליעזרwould agree that the  קרבןis  כשרbecause it never changed from זבחים
to  קרבן פסחand it follows that " "עשה מצוה כל דהוand that the  שחיטהwasn’t דוחה
שבת
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ii) The case counts as  שוגגbased on whatever  טעותhappened to make the case
count as עקירה בטעות
iii) the  שוחטneeds to bring a  חטאתeven if the  טעותwas a  טעותin fact because
we’ve established that  ר' אליעזרholds that  טועה בדבר מצוהis  חייבand it’s of no
avail that עשה מצוה כל דהו
d)  תשובהfor ר' יהושע
i) It’s a  פשיטותthat for  ר' יהושעthe  דיןremains that there’s no  חיוב חטאתbased on
the  טעותin fact and עשה מצוה כל דהו
10) Tenth הקדמה
a) A  קרבן פסחthat was ( נשחט שלא לשמוmeaning for  )שלמיםis  פסולfor a reason not
relevant here
b) Obviously this applies only where the  קרבןactually changes to a קרבן שלמים
i) Either because there was עקירה מדעת
ii) Or there was  עקירה בטעותand we follow the  שיטהof the  מאן דאמרthat עקירה
בטעות הויא עקירה
11) משנה
a) רישא
i) הפסח ששחטו שלא לשמו [כלומר לשלמים] בשבת חייב עליו חטאת
ii) This  דיןapplies both for  ר' אליעזרand ר' יהושע
12)  גמראas explained by רש"י
a) קשיא
i) Since there’s a  חיובto bring a  קרבן חטאתit must be that there was an  עקירהthat
changed the  קרבןinto a  קרבן שלמיםand that the  שוחטwas a שוגג
ii) The  משנהobviously holds that the case counts as a  שוגגpresumably because
there was a טעות
iii) This is a  קשיאto the  מאן דאמרwho says that  עקירה בטעות לא הויא עקירהand the
 קרבןremained a  קרבן פסחthat’s דוחה שבת
b) תירוץ
i) It’s possible that the  משנהholds that עקירה בטעות לא הויא עקירה
ii) And the  רישאdeals with  עקירה מדעתwhere there was no  טעותin fact and the
reason that the  רישאsays the case counts as a  שוגגbecause נתעלמה ממנו הלכה
and we’ve established that  עקירהcounts as  מדעתdespite this עקירה
13)  מהרש"אat ד"ה פסח ששחטו
a)  רש"יcould also have said that the  רישאcounts as a  שוגגand  עקירה מדעתbecaue
 נתעלמה ממנו שבתthe same as  רש"יsays for another  אוקימתאthat we’ll deal with
below
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14)  המשךof the  – משנהpart 1 of the סיפא
a)  שאר כל הזבחים ששחטן לשם פסח בשבתwhere the  בהמותweren’t  ראוייןfor  קרבן פסחand
it’s not possible to make a  טעותin fact
b)  ר' יהושעagrees with  ר' אליעזרthat the person is  חייבto bring a  קרבן חטאתbecaue
any  טעותother than a  טעותin fact doesn’t count as a טועה בדבר מצוה
15) רש"י
a) שאלה
i) What  טעותdid he make to count as a  שוגגwho needs to be bring a חטאת
b) תירוץ
i)  נתעלמה ממנו שבתor  נתעלמה ממנוthe  הלכהthat  שאר זבחיםaren’t דוחה את השבת
16)  המשךof the  – משנהpart 2 of the סיפא
a)  שאר כל הזבחים ששחטן לשם פסח בשבתwhere the  בהמותwere  ראוייןfor  קרבן פסחand
the person made a  טעותin fact and forgot that he was already  מקדישthis  בהמהfor a
different זבח
i)  ר' אליעזרsays he’s  חייבto bring a  קרבן חטאתand  ר' יהושעsays he’s פטור
ii) The  מחלוקתis based on the two  מחלוקותbetween  ר' אליעזרand  ר' יהושעat :דף סב
and . דף עבthat were mentioned in the הקדמות
(1)  ר' יהושעsays  פטורbecause in the  משנהof  תינוקותat . דף עבhe says that טעה
 בדבר מצוה ועשה מצוה כל דהו פטורand we’ve seen that  ר' יהושעat : דף סבsays
the case of  שאר כל הזבחיםcounts as טעה בדבר מצוה ועשה מצוה כל דהו
(2)  ר' אליעזרsays  חייבbecause we’ve seen that  ר' אליעזרin  משנה דתינוקותsays
 טעה בדבר מצוהis  חייבeven if עשה מצוה כל דהו
iii) {שאלה
(1) since there was a  טעותin fact the case counts as  עקירה בטעותand we’ve
established that the  גמראassumes that עקירה בטעות לא הויא עקירה
iv) תשובה
(1) That’s correct and that’s why the  קרבןin fact continues to be a קרבן שלמים
(2) But  שלמיםisn’t  דוחה את השבתand that’s why  ר' אליעזרsays there’s a חיוב
 חטאתand  ר' יהושעneeds to rely on  טועה בדבר מצוה ועשה מצוה כל דהוto
explain why there’s no חיוב חטאת
17)  מהרש"אat ד"ה פסח ששחטו
a) Since part 2 of the  סיפאdeals with where there’s a  טעותin fact that for ר' יהושע
explains why the case counts as טועה בדבר מצוה
b) The same  טעותexplains why the person counts as a  שוגגand this is why  רש"יhere
doesn’t need to say that it’s becaue  נתעלמה ממנו שבתor  נתעלמה ממנו הלכהthat the
person counts as a שוגג
18)  מהרש"אat ד"ה ר' אליעזר
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a) קשיא
i) To explain the  שיטהof  ר' אליעזרthat there’s a  חיוב חטאתpart 2 in the סיפא
ii) Instead of saying that  ר' אליעזרsays that  טעה בדבר מצוהis  חייבeven if עשה מצוה
כל דהו
iii) why doesn’t  רש"יexplain more simply that
(1) based on the  גמראat : דף סבas discussed in the הקדמות
(2) the  קרבןis  פסולso לא עשה מצוה כל דהו
b) תירוץ
i) We also established in the  הקדמותthat  ר' אליעזרsays the  קרבןis  פסולonly if
there is an עקירה
ii) And we’re now at a point in the  סוגיאwhere we say that the  סיפאdeals with
 עקירה בטעותand holds that עקירה בטעות לא הויא עקירה
iii) it follows that
(1) for  ר' אליעזרthe person was  עושה מצוה כל דהוthe same as for ר' יהושע
(2) and that’s why  רש"יneeds to say that  ר' אליעזרis  מחייבto bring a חטאת
because he holds that  טעה בדבר מצוהisn’t  פוטרeven if עשה מצוה כל דהו
19)  המשךof the משנה
a)  ר' אליעזרasked a  קשיאto  ר' יהושעon why  ר' יהושעagrees that in the  רישאthere’s a
 חיובto bring a  קרבן חטאתwhile  ר' יהושעin the  סיפאholds that there’s no  חיובto
bring a  – קרבן חטאתthe precise  קשיאthat  ר' אליעזרasks isn’t relevant here
b)  ר' יהושעanswers that
i) In the  רישאthe person was שינה
(1) from  קרבן פסחthat’s a " "דבר המותרand is דוחה שבת
(2) to  שלמיםthat’s a " "דבר האסורand isn’t דוחה שבת
ii) While in the  סיפאthe person was שינה
(1) from  שלמיםthat’s a  דבר האסורthat’s not דוחה שבת
(2) to  קרבן פסחthat’s a  דבר המותרthat’s דוחה שבת
20)  המשךof the גמרא
a)  קשיאas understood by מהרש"א
i) Why does  ר' יהושעneed to set out this  תירוץbased on שינה
ii) When we’ve already explained that
(1) The  רישאdeals with  עוקר מדעתwhere there was no  טעותin fact and it
follows that there’s a  חיוב חטאתeven for  ר' יהושעbecause the person wasn’t
טועה בדבר מצוה
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(2) While the  סיפאdeals with  עקירה בטעותbecause there was a  טעותin fact that
for  ר' יהושעcounts as a  טועה בדבר מצוהand the person was also עושה מצוה
 כל דהוand it follows that the person is  פטורfrom bringing a קרבן חטאת
21)  תוספותat ד"ה הא לא דמי
a) In effect the  גמראasks that in the  רישאsince there is no  טעות בדבר מצוהthe  דיןfor
 ר' יהושעwould have been  חייבeven if the case involved שינה לדבר המותר
22)  מהרש"אat 'ד"ה לישני לי
a) קשיא
i) why doesn’t  תוספותalso explain that the  גמראalso asks that in the  סיפאwhere
the person is  טועה בדבר מצוהthe  דיןfor  ר' יהושעwould have been  פטורeven if
the case involved שינה לדבר האסור
b) תירוץ
i) We’ve already explained that the  גמראis  מדייקthe  פרטיםof the  דיןof טועה בדבר
 מצוהfrom the משנה דתינוקות
ii) Now
(1) In the  משנה דתינוקותalthough there was no actual  שינויfrom a  דבר האסורto a
 דבר המותרa דבר האסור
(2) Still the  משנהdeals with a person who thought he was holding the תינוק
whose  מילהis  דוחה שבתand this case is more similar to שינה לדבר המותר
than to שינה לדבר האסור
(3) And that’s why  תוספותsays that the  גמראin its  קשיאasks that the משנה
 דתינוקותimplies that even where  שינה לדבר המותרthere’s a  פטורonly if
there’s a  טעותthat counts as טעה בדבר מצוה
iii) But because the  משנה דתינוקותteaches nothing about  שינה לדבר האסורthere is no
assumption that the  משנהwould say that  טעה בדבר מצוהis  פוטרeven where שינה
לדבר האסור
23)  המשךof  מהרש"אat 'ד"ה לישני לי
a) קשיא
i) We’ve established from the  משנה דתינוקותfor  ר' יהושעthat  טעה בדבר מצוהis פטור
from bringing a  קרבן חטאתonly if עשה מצוה כל דהו
ii) Why doesn’t the  גמראsuggest that the  רישאand the  סיפאboth deal with טועה
but that in the  רישאhe wasn’t  עושה מצוה כל דהוwhile we’ve explained that 'ר
 יהושעaccording to the  גמראat : דף סבholds that in the  סיפאthe person was עושה
מצוה כל דהו
b) תירוץ
i) We’ve established that the  גמראneeds to say that the  רישאdeals with עקירה
 בדעתwhere there’s no  טעותin fact that’s necessary for טועה בדבר מצוה
24) מהרש"ל
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a)  קשיאto the גמרא
i) Now that the  משנהin the end mentions the point that the  רישאdeals with שינה
 לדבר האסורand the  סיפאdeals with שינה לדבר המותר
ii) Now
(1) Why does the  גמראassume that the  רישאdeals with  עקירה מדעתand there
was no  טעותin fact
(2) When the  גמראcould instead say that the  רישאas well as the  סיפאdeals
with where there was a  טעותin fact and the  חיובin the  רישאcomes about
because שינה לדבר האסור
b) תירוץ
i) We’ve established that the  רישאneeds to deal with  עקירה מדעתfor the מאן דאמר
who says עקירה בטעות לא הויא עקירה
ii) Because otherwise the  קרבןremains a  קרבן פסחthat’s דוחה שבת
c) קשיא
i) At least in the  סיפאit’s clear that  ר' יהושעis  פוטרbased on טועה בדבר מצוה
d) תירוץ
i) Yes but in the  סיפאthe person was שינה לדבר המותר
e) Note by the way that
i)  מהרש"לends his  קשיאwith these words ""ומה בעי ר' יהושע לשנויי לי' שינויא אחריתי
ii) " "ומהshould be changed to  ומ"הmeaning ""ומשום הכי
25) מהרש"א
a)  קשיאto מהרש"ל
i) The  שיטהof  מהרש"לdoesn’t answer the  קשיאof  מהרש"אto  תוספותat ד"ה הא לא
דמי
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תד"ה שקדם ומל
תוספות בד"ה שקדם ומל כו' ה"מ לפלוגי כו' ורישא נמי קמ"ל רבותא דנקט ע"ש כו'
עכ"ל לא הוה צריכי להכי דברישא בקדם ומל א' בע"ש ודאי דלא מצי לאשכוחי בא' מהן
למול בשבת וא' אחר השבת דבהא ודאי לא טעי למול בע"ש כיון שאין זמן של א' מהם
למול בע"ש ודו"ק:
ר' מאיר  forדבי רבי ינאי  as understood byתינוקות  ofמשנה )1
רישא )a
שבת  onמל  to beתינוק  and aערב שבת  onמל  to beתינוק i) There was a
תינוק של  theמל  he wasשבת  and onשל שבת בערב שבת  firstקדם ומל ii) A person was
ערב שבת
 forדין דיחוי  there was noשבת  because onחיוב חטאת  that there’s aמודה  isר' יהושע )iii
תינוק של  for theמצוה כל דהו  and it doesn’t matter that he did aתינוק של שבת a
ערב שבת
רישא

של ע"ש ושל שבת

מילות בערב שבת
קדם ומל של שבת
בערב שבת

מילות בשבת
ולאח"כ של ע"ש
בשבת

ר' יהושע
חייב דליכא דחי'
בשבת דהרי כבר קדם
ומל של שבת בע"ש

סיפא )b
שבת  onמל  to beתינוק  and aאחר שבת  onמל  to beתינוק i) There is a
מל של אחר השבת  he wasשבת ii) On
 andתינוק של שבת  available for theדין דיחוי  because there was aפוטר  isר' יהושע )iii
 who was only seven days oldתינוק שלאחר השבת it doesn’t matter that for the
מצוה כל דהו the person did no
רישא

של ע"ש ושל שבת

סיפא

של אחר השבת ושבת

מילות בערב שבת
קדם ומל של שבת
בערב שבת

מילות בשבת
ולאח"כ של ע"ש
בשבת
של אחר השבת

לר' יהושע
חייב דליכא דחי'
בשבת דהרי כבר קדם
ומל של שבת בע"ש
פטור דאיכא דחי'
בשבת אע"ג דליכא
מצוה כל דהו

תוספות )2
קשיא )a
תינוקות  for the sameסיפא i) Why not set out this alternate version in line 3 in the
ערב שבת  toמילה  anyמקדים  except that he wasn’tרישא as in the

66

מילות בערב שבת
קדם ומל של שבת
בערב שבת

מילות בשבת
ולאח"כ של ע"ש
בשבת

רישא

של ע"ש ושל שבת

סיפא

של אחר השבת ושבת

של אחר השבת

קשיא תוספות אמאי
לא קתני בסיפא

של ע"ש ושל שבת

מל שניהן

לר' יהושע
חייב דליכא דחי'
בשבת דהרי כבר קדם
ומל של שבת בע"ש
ולא מועיל הא דעושה
מצוה כל דהו
פטור דאיכא דחי'
בשבת אע"ג דליכא
מצוה כל דהו
פטור דאיכא דחי'
בשבת שים לב
דאיכא נמי מצוה כל
דהו

תירוץ )b
i) Part 1
 forפטור  as in line 2 that there’s aסיפא  to teach in theרבותא (1) It’s more of a
מצוה כל דהו  even though there’s noאחר השבת בשבת
 in lineסיפא  in the proposedפטור  that there’s aרבותא (2) While there’s less of a
 who was nine daysתינוק של ערב שבת  for theמצוה כל דהו 3 where there’s a
שבת old on
ii) Part 2
 becauseחיוב חטאת  that there’s aרבותא  there’s also aרישא (1) Note that in the
 is aערב שבת בשבת  ofמילה  and it doesn’t avail that theדחיי' בשבת there’s no
מצוה כל דהו
מהרש"א )3
 in line 2 of theמהלך  don’t use theר' מאיר  forדבי ר' ינאי  in part 2 asks whyתוספות )a
חיוב חטאת  where there’s aרישא following table as a case for the
 answers thatתוספות )b
 evenחיוב חטאת  because it teaches that there’s aרישא  prefer the actualדבי ר' ינאי )i
שבת  onמצוה כל דהו though there was a
תינוק  for theשבת  onמצוה כל דהו  in line 2 there’s noמהלך ii) while in the proposed
שבת  who’s only seven days old onאחר השבת of
מילות בערב שבת
קדם ומל של שבת
בערב שבת

מילות בשבת
ולאח"כ של ע"ש
בשבת

קדם ומל של שבת
בערב שבת

ולאח"כ של אחר
השבת בשבת

רישא

של ע"ש ושל שבת

קשיא אמאי לא קתני
ברישא

של אחר השבת ושבת

סיפא

של אחר השבת ושבת

של אחר השבת

כבר פירשו תוספות
אמאי לא קתני בסיפא

של ע"ש ושל שבת

של ע"ש ושבת

לר' יהושע
חייב דליכא דחי'
בשבת דהרי כבר קדם
ומל של שבת בע"ש
ולא מועיל הא דעושה
מצוה כל דהו
חייב דליכא דחי'
בשבת דהרי כבר
קדם ומל של שבת
בע"ש שים לב דלא
עושה מצוה כל דהו
פטור דאיכא דחי'
בשבת אע"ג דליכא
מצוה כל דהו
פטור דאיכא דחי'
בשבת שים לב דאיכא
נמי מצוה כל דהו

מהרש"א  ofמסקנא )c
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i) The  מהלךin line 2 would be a  דוחקanyway since neither of the  תינוקותis של
 ערב שבתand it’s not  מסתברthat a person would be  מלeither  תינוקon ערב שבת
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דף עב:
תד"ה באשתו נמי
[דף עב עמוד ב] בד"ה באשתו נמי כו' דפוטר טעה בדבר מצוה אף על פי שלא עשה מצוה
כו' עכ"ל ולא תקשי ליה מתניתין דתינוקת דאיכא למימר דלישני בתרא ס"ל כר"מ דפטר
לר"י באחד למול אחר השבת כו' וק"ל:
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דף עג.
גמרא שחטו שלא לאוכליו פשיטא
[דף עג עמוד א] גמרא שחטו שלא לאוכליו פשיטא כיון דהתם פסול כו' הכא ניחא דניחא
ליה למפרך אסיפא דשלא לאוכליו משום דרישא דשלא לשמו קתני משום דקבעי לאפלוגי
ר"א ור"י אלא אסיפא קשיא ליה דלא אסיק אדעתיה למימר דתני סיפא איידי אבל בסמוך
דבעי מיניה דבשלא לאוכליו לדברי המקלקל כו' מה תיקון אמאי לא בעי הכי ברישא דשלא
לשמו חייב מה תיקן ויש ליישב דברישא דאיירי בעוקר הקרבן מפסח לשלמים ודאי דתיקון
דפסול שלמים הוא ולא מחייב אנותר דידיה כמו אנותר דפסח אבל בסיפא דשלא לאוכליו
דמעיקרא היה פסח ועכשיו נמי פסח פסול א"כ מה תיקן וק"ל:
רישא דרישא
סיפא דרישא
רישא דסיפא
סיפא דסיפא

משנה
שחטו שלא לשמו
שאר כל הזבחים ששחטו
לשם פסח
שחטו שלא לאוכליו
שחטו לאוכליו ושלא
לאוכליו

חייב
מחלוקת ר' אליעזר ור'
יהושע
חייב
פטור

הקדמה 1) First
 accomplished nothingמקלקל  because theפטור  isשבת  onמקלקל בחבורה )a
הקדמה 2) Second
ר'  andר' אליעזר  betweenמחלוקת  because it sets out aרבותא  is aסיפא דרישא a) The
יהושע
 for reasons not relevant hereפשוט  areמשנה b) All other parts of the
גמרא )3
קשיא )a
פשוט  that’sרישא דסיפא  set out theמשנה i) Why does the
תירוץ )b
סיפא דסיפא  it needs to teachאיידי  becauseרישא דסיפא  teachesמשנה i) The
רישא דרישא  it needs to teachאיידי  becauseסיפא דסיפא ii) it teaches
 that we’ve established isn’tסיפא דרישא  toהקדמה  becaue it’s aרישא דרישא c) it teaches
פשוט
מהרש"א )4
קשיא )a
רישא דסיפא  appears before theרישא דרישא i) The
 is neededרישא דרישא  begin by asking why theגמרא ii) Why doesn’t the
תירוץ )b
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i) The  גמראrealized from the start that the  רישא דרישאis need as a  הקדמהto סיפא
דרישא
ii) But the  גמראdidn’t realize at first the  תירוץof  איידיthat explains why the רישא
 דסיפאis needed
5) גמרא
a) קשיא
i) in the  רישא דסיפאwhy isn’t the person  פטורfrom bringing a  חטאתbecause the
 שחיטהfor  שלא לאוכליוthat results in a  קרבן פסולis in effect a מקלקל בחבורה
because the  שחיטהaccomplishes nothing
6) מהרש"א
a) קשיא
i) Why didn’t the  גמראbegin by asking this  קשיאto the רישא דרישא
ii) And here
(1) the  קשיאisn’t that  רישא דרישאis a  פשיטותbut is that we don’t understand
the  טעםof the רישא דרישא
(2) so it’s not appropriate to answer that the  דיןof  רישא דרישאis stated as a
 הקדמהto סיפא דרישא
b) תירוץ
i) In the  רישא דרישאof  שחטו שלא לשמוwhere the  קרבןchanged from  פסחto שלמים
the  שחיטהwas  מתקןthat the  דין נותרchanged from the  דין נותרfor  פסחto the דין
 נותרfor שלמים
ii) That’s why the  גמראasked " "מאי תיקןonly to the  רישא דסיפאof שלא לאוכליו
where the  קרבןdidn’t change to  שלמיםand the  דין נותרalso didn’t change
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תד"ה לדברי האומר
תוספות בד"ה לדברי האומר כו' מיהו אכתי קשה לר"י כיון דס"ד דליכא תיקון כלל
במתניתין כו' עכ"ל ואהך גופא דר' אבהו דאמר חוץ מחובל ומבעיר דאפילו בא"צ לכלבו
ולאפרו חייב איכא לתמוה הכי מה תיקן אליבא דר"ש וע"ש בתוס' ודו"ק:
תוספות  based onהקדמה )1
חייב  isמקלקל בחבורה  holds thatר' שמעון )a
אין  whereמקלקל גמור  even forחייב  isמקלקל בחבורה  thatר' שמעון  says forר' אבהו )b
צריך לכלבו ולאפרו
אין צריך  whereמקלקל גמור  forפטור  isמקלקל בחבורה  thatר' שמעון  says forר' יוחנן )c
לכלבו ולאפרו
משנה )2
קרבן חטאת  must bring aשוחט  and theפסול  isקרבן  theשחטו בשבת שלא לאוכליו a) If
תוספות  as explained byגמרא )3
קשיא )a
 nothing soמתקן  – he wasחטאת  why is there aר' יוחנן  according toר' שמעון i) For
מקלקל גמור  ought to count asשחיטה his
תוספות  ofהמשך )4
קשיא )a
 there shouldלא תיקן  ifר' שמעון  ask that in general forגמרא i) Why didn’t the
ר' שמעון  andאינה צריכה לגופה  isשחיטה  ofמלאכה  because theחטאת anyway be no
פטור  isמלאכה שאינה צריכה לגופה holds that
מהרש"א )5
ר' אבהו  toקשיא  could have asked a similarתוספות )a
קשיא )i
מקלקל  even forחייב  isמקלקל בחבורה  thatר' שמעון  say forר' אבהו (1) How can
מלאכה שאינה צריכה לגופה  is aקלקול  – after all theגמור
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תד"ה שחטו ונמצא
בד"ה שחטו ונמצא כו' תימה לר"י אמאי פטור והלא לא עשה מצוה כו' עכ"ל וכן יש
לתמוה במשכו בעלים כו' דפטור ומיניה מדפריך אי ר"א חטאת נמי כו' דאמשכו בעלים
:כו' קאי לקמן וק"ל
1) משנה
a) If on  שבתa person is  שוחטa  קרבן פסח ונמצאת טריפהthe person is  פטורfrom bringing
a קרבן חטאת
b) If on  שבתa person is  שוחטa  קרבן פסחand afterwards it’s discovered that משכו
 בעלים את ידיהםthe person is also  פטורfrom bringing a קרבן חטאת
2) שאלה
i) Is it possible that the  פטורfrom a  קרבן חטאתfor  שחטו ונמצאת טריפהis based on
אונס
3) תשובה
a) No
b) Because
i) the  גמראat : דף עגsays that there ought to be a  חיוב חטאתwhere לאח"כ נודע
 שמשכו בעליםbecause the case doesn’t count as an אונס
ii) and
(1) although the  גמראthere doesn’t say directly that the same rule applies to
שחטו ונמצאת טריפה
(2) it’s  מסתברthat the  גמראwould apply the same rule for שחטו ונמצאת טריפה
4) מהרש"א
a) If  תוספותhad asked its  קשיאfrom " "שחטו ואח"כ נמצא שמשכו בעלים את ידיהםinstead of
from " "שחטו ונמצאת טריפהand wanted to prove that the  פטורfrom  חטאתisn’t based
on אונס
b) the ' ראיfrom ' עמוד בwould have been more direct because the  גמראthere says
directly that ' שחטו ואחר כך נודע וכוdoesn’t count as אונס
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תד"ה אשם וכל א"ד שבו
בד"ה אשם כו' מנא תימרא כו' דהא כ"ע מודו דלאחר עקירה וניתוק היה יכול כו' עכ"ל
משמע ליה הכא דמיירי לאחר עקירה וניתוק כיון שמקריבה לעצמו לר"י מסתמא עוקרו
וכן נראה מפרש"י דמדר"י מוכח לה מה"ט וק"ל:
בא"ד ומה שפירש ר"י דאי אמרת דבעי עקירה א"ש כו' עכ"ל סתם דבריהם לעיל דברי
ר"י הם וק"ל:
בא"ד א"נ דבאשם אזל כו' ולא ידעינן אי הוא עצמו או דמיו וגלי קרא דהוא עצמו כו'
עכ"ל לכאורה קשה דגלי קרא וממעט דמיו הא תנן יפלו דמיו כו' ויביא עולה בדמיו כו'
ונראה לומר למעט דמיו קודם שיסתאב וכן מה שכתבו בתירוץ קמא ואתא קרא ללמוד על
הלכה כו' דהכי גמרינן דכל שבחטאת מתה באשם קרב עולה כו' היינו נמי דקרב נמי בעצמו
עולה וה"ה דמיו לאחר שיסתאב וק"ל
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דף עג:
רש"י ד"ה מידי הוא טעמא
[דף עג עמוד ב] בפרשי בד"ה מידי הוא טעמא אלא לרב האי תירוצא כו' עכ"ל דלא ניחא
ליה למימר כדמעיקרא דרב קאמר שחטו לשם עולה כשר דבעי עקירה ומוקי לה לברייתא
כפשטיה ורבי חייא בן גמדא קאמר דלא בעי עקירה וסבר דב"ח נדחין ומוקי לה לברייתא
בהכי דא"כ הוו פליגי רב ור' חייא בתרתי ודו"ק:
הקדמה )1
 isn’t relevant in thisסוגיא " in thisלא בעי עקירה" " andבעי עקירה" a) The meaning of
מהרש"א
גמרא )2
קשיא )a
לא בעי עקירה  holds thatרב  thatמימרא  from a certainמשמע i) It’s
בעי עקירה  that’s based onדין  sets out certainברייתא  that aמשמע ii) Yet it’s
תירוץ )b
בעי עקירה  say thatברייתא  and theרב i) Actually both
קשיא )c
לא בעי עקירה  said thatר' חייא בר גמדא )i
תירוץ )d
לא בעי עקירה  holdרב  andברייתא i) Must be that both the
 whoseדיחוי  ofדין  but on aבעי עקירה  doesn’t rely onברייתא  theדין ii) And for its
details aren’t relevant here
"מידי הוא טעמא אלא לרב" – קשיא )e
בעלי  here deals withסוגיא  and theדין דיחוי  there is noבעלי חיים  says that forרב )i
חיים
רב ii) So you’ve answered nothing for
מהרש"א )3
קשיא )a
 answer thatגמרא i) why doesn’t the
 who saysר' חייא בר גמדא  was to supportדיחוי  ofתירוץ (1) the purpose of the
לא בעי עקירה outright that
 once we explained earlier that both theרב  isn’t needed forתירוץ (2) and the
בעי עקירה  say thatרב  andברייתא
תירוץ )b
ר' חייא בר גמדא  andרב  betweenמחלוקת i) we prefer not to make a double
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ii) namely first on whether  בעי עקירהand second on whether there’s a  דין דיחויfor
בעלי חיים
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ד"ה אלא אמר רב פפא
בד"ה אלא אמר רב פפא כו' ומשום דשלמים הוא וכגון דשחטו בהדיא כו' עכ"ל הלשון
מגומגם קצת דודאי בהכי איירי דשחטו לש פסח שהרי לא נודע לו עדיין שמשכו בעלים
כו' ודו"ק
משנה )1
שחטו לקרבן פסח בשבת ולאחר כך נודע שמשכו בעלים את ידיהם פטור מלהביא קרבן )a
גמרא )2
קרבן  theמקריב  specifically wereבעלים  deals with where it happened thatמשנה a) The
קרבן פסח for
מהרש"א )3
קשיא )a
i) there is no need to say that “In this case it happens” that the owner made
שחיטה לשם פסח
 who brought theשוחט  since theלשם פסח  wasשחיטה ii) since we know that the
משכו בעלים את ידיהם  thatשחיטה  didn’t know until after theקרבן
הדרן עלך אלו דברים

77

