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דף עט.
גמרא מתניתין מני
[דף עט עמוד א] גמרא מתני' מני ר"י כו' כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר
או כו' מהברייתא דלעיל בסמוך דקתני בכה"ג כל הזבחים שבתורה בין שנטמא בשר כו'
נמי ה"מ לאתויי דאתיא מתני' כר"י אלא דבעי לאסוקי עלה דהך ברייתא מנחה מאי
עבידתא כו' ויותרת הכבד כו' מנלן כו' וק"ל:
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תד"ה או שהיו כהנים
תוס' בד"ה או שהיו כהנים כו' אף על פי שיכולין ליזהר שלא יגעו בבשר כו' עכ"ל ר"ל
דשחיטה כשירה בזר טהור ויכול הכהן טמא לקבל הדם במזרק ולא יגע בבשר כלל וק"ל:
ברייתא )1
רישא )a
הרי שהיו ישראל טהורין וכהנים וכלי שרת טמאין יעשו בטומאה )i
 anywayקרבן פסח  theמטמא  will beכהנים ii) Because the
מהרש"א  as explained byתד"ה או שהיו כהנים )2
קשיא )a
קרבן  of aבשר  theמטמא  they can avoid beingטמא  areכהנים i) Even if all
ii) Here’s how
שחיטה  to do theזר טהור  can assign aכהנים  so theכשרה בזר  isשחיטה )(1
בשר  without touching theמזרק  in aדם  theמקבל  can then beכהן (2) a
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תד"ה אלא שנטמא ותד"ה בטומאת הגוף
בד"ה אלא שנטמא סכין בטמא מת כו' היינו רישא ממש היו ישראל טהורים וכהנים וכלי
שרת טמאים כיון דמטמא גברא כו' עכ"ל יש לדקדק בדבריהם כיון דבסכין של שחיטה
משתעי כנראה מדברי התוס' בסמוך ושחיטה כשירה בזר א"נ דמטמא גברא שהוא זר
מחמת סכין אפשר שהכהן לא נטמא ויש ליישב כיון דההוא גברא שהוא השוחט נטמא
בטומאת הגוף מחמת הסכין הרי נכנס לעזרה בטומאת הגוף שהוא בכרת ומ"ל זר טמא
ומ"ל כהן טמא שנכנס בעזרה וא"כ לא הוי רבותא טפי בסכין שנטמא בטמא מת מנטמאו
כהנים וכלי שרת ודוחק ודו"ק:
בד"ה בטומאת הגוף כו' ישחוט בסכין ארוכה ולא יצטרך ליכנס כו' א"נ יאחז כו' עכ"ל
דמשמע להו בסכין של שחיטה איירי ושחיטה כשירה בזר ולא הוי מתעביד בכרת אלא
משום שנכנס לעזרה בטומאה וע"ז הקשו שישחוט בסכין ארוכה דהשתא א"נ דנטמא אינו
נכנס בעזרה א"נ שיכנס בעזרה מיהו לא נטמא טומאת הגוף שישחוט ויאחוז הסכין בפשוטי
כו' ודו"ק:
ברייתא )1
רישא )a
הרי שהיו ישראל טהורין וכהנים וכלי שרת טמאין יעשו בטומאה )i
סיפא )b
ואפילו ישראל וכהנים טהורין וכלי שרת טמאין יעשו בטומאה )i
רב חסדא  as understood byגמרא )2
 and – were it notכהנים  theמטמא  isכלי שרת  of theטומאה  applies when theסיפא a) The
עזרה  for entering theחייב כרת  would beכהנים  – theקרבן פסח for the exception for
בטומאת הגוף while
ד"ה אלא שנטמא  atתוספות )3
קשיא )a
 that’s the sameכהנים  of theטומאה  is in essence based on theסיפא  in theדין i) the
רישא point of the
ד"ה אלא  atמהרש"א )4
הקדמה )a
" in theכלי שרת"  assumes that theתוספות  thatתוספות  from the nextמשמע i) It’s
קרבנות  theשוחט  used to beסכינים  is theמשנה
קשיא )b
 uses theזר  even where aעושין פסח בטומאה  is thatסיפא  of theרבותא i) Say that the
כהנים  anyמטמא  isn’tסכין  and theשחיטה  forסכין
תירוץ )c
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i) The  זרwho does the  שחיטהin the  עזרהwith a  סכיןthat’s an  אב הטומאהis also
 טמא בטומאת הגוףand also has a חיוב כרת
ii) it’s no more  חידושthat
(1) a  זרcan be in the  עזרהfor  קרבן פסחwhile בטומאת הגוף
(2) than it is that a  כהןcan be in the  עזרהfor  קרבן פסחwhile בטומאת הגוף
iii) so we haven’t explained the  רבותאof the סיפא
5)  תוספותat  ד"ה בטומאת הגוףas explained by  מהרש"אat ד"ה בטומאת הגוף
a) קשיא
i) A  זרwho is  שוחטwith a  סכיןthat’s an  אב הטומאהcan avoid  כרתif the  סכיןis
 ארוכהand he does the  שחיטהfrom outside the  – עזרהso that the  כהניםremain
 טהורto do the rest of the עבודה
ii) And in fact a { זר טהורand possibly also a  }?כהן טהורcan do the  שחיטהeven in
the  עזרהwithout a  חיוב כרתif he holds the  סכיןin  פשוטי כלי עץthat aren’t מקבל
טומאה
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דף עט:
סוגיא דמחצה על מחצה חלק א'  -גמרא כגון שהיו ישראל מחצה על מחצה
ותד"ה קסבר נשים
[דף עט עמוד ב] גמרא כגון שהיו ישראל מחצה טהורים ומחצה טמאים ונשים משלימות
לטמאים כו' ק"ק אמאי לא מוקי לה הכא בכה"ג דמוקי אידך דרב כהנא כגון שהיו ישראל
מחצה טמאים ומחצה טהורים ונשים עודפות על הטהורים וקסבר האי תנא נשים בין
בראשון בין בשני חובה וה"ל טמאים מיעוטא בין בראשון בין בשני דאיכא למ"ד בפרק
האשה דס"ל הכי דנשים בין בראשון בין בשני חובה וכ"כ התוספות לקמן לר"י וה"נ הוה
סבור חזקיהו מעיקרא דנשים בין בראשון בין בשני חובה והוו טמאים מיעוטא ולכך מדחי
לפסח שני כדאמרינן פ"ק דסנהדרין ומיהו לקמן דמוקי לאידך דרב כהנא בעודפות הנשים
על הטהורים לא תקשי לה דלא מוקי לה לרב [כהנא] בכה"ג דהכא כגון שהיו מחצה טהורים
ומחצה טמאים ונשים משלימות לטמאים אלא דקסבר נשים בראשון רשות ובשני חובה
דליכא למ"ד דס"ל הכי אלא דאי בראשון רשות כ"ש בשני כדמוכח פרק האשה ודו"ק:
תוס' בד"ה קסבר נשים כו' וה"מ לשנויי דלבסוף סבר נשים בראשון חובה כו' א"נ ניחא
ליה למדחי דאף מה שלא עשו בראשון כו' עכ"ל .ולפי זה יש ליישב נמי ללישנא בתרא
דרב כהנא הא דנקט התם משלימות ועודפות דאף מה שלא עשו בראשון היה שלא כדין
משום {דב}עודפות גרידא א"נ {כלומר אף על פי} דנשים רשות {מכל מקום} כדין עשה
שלא עשה בראשון ללישנא בתרא דרב כהנא ומיהו בעיקר תירוצם ק"ל אמאי ניחא ליה
למימר דאף מה שלא עשה בראשון היה שלא כדין וכי לא סגי ליה לתלמודא דבשני גרידא
עשה שלא כדין וע"ז בקש כפרה מה' ויש ליישב דמשמע ליה לתלמודא הא דלבסוף חזר
בו היינו קודם שנעשה פסח שני דמסתמא בזמן זה דבין פסח ראשון ובין פסח שני נזכר
להלכה וא"כ ע"כ בראשון עשה שלא כדין ולא קאמר מעיקרא סבר כו' ומדחו לפסח שני
אלא לפי מחשבתו ודו"ק:
הקדמה 1) First
 toנידחין  areטמאין  and theפסח ראשון בטהרה  bringטהורין  theטהורין  areרוב ישראל a) If
פסח שני
פסח ראשון בטומאה  bringטהורין  then even theטמאין  areרוב ישראל b) If
הקדמה 2) Second
שיטות  follow theseבפשטות  thatברייתות  together withאמוראים  ofשיטות )a
שיטת רב וברייתא א'

שיטה לישנא קמא דרב כהנא וברייתא
ב'

מחצה טהורין ומחצה טמאין
(פלגא ופלגא) דינו כאלו
בין טהורין בין טמאין רוב
הוי
פלגא ופלגא דינו כאלו בין
טהורין בין טמאין מיעוט
הוי
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הללו עושין לעצמו והללו עושין לעצמן טהורין
עושין ראשון בטהרה וטמאין עושין ראשון
בטומאה ולא נידחין לשני
טהורין עושין הראשון בטהרה דאע"ג דנידונין
כמועט שפיר דמי דעבדי בטהרה (עיין רש"י)
וטמאין נידחין לשני דנידונין כמועט

שיטת לישנא בתרא דרב כהנא
וברייתא ג'

פלגא ופלגא דינו לא כרוב
ולא כמיעוט

טהורין עושין הראשון בטהרה דאע"ג דלא
נידונין כרוב שפיר דמי דעבדי בטהרה וטמאין
לא נידחין ולא עושין כלום דכיון דאינן כרוב לא
עבדי ראשון בטומאה ושני נמי לא עבדי מחמת
דאינן כמועט

הקדמה 3) Third
 that apparently don’tברייתות  explain thoseאמוראים a) The next table sets out how
שיטות follow their
נשים " whileרוב" " are counted in the calculation ofבחובה"  that areנשים b) Note that
רוב " aren’t counted in the calculation ofברשות" that are
ברייתא ב' לרב וללישנא
בתרא דרב כהנא

ברייתא ג' לרב

ברייתא ג' ללישנא קמא
דרב כהנא

מדובר בה' זכרים
טהורין וד' זכרים
טמאין ונשים
משלימות לטמאים
שיהיו מחצה על
מחצה
מדובר בה' זכרים
טהורים וה' זכרים
טמאים ונשים
טהורות עודפות
לטהורים שיהיו
רוב
מדובר בד' זכרים
טהורים וה' זכרים
טמאים ונשים
משלימות לטהורים
שיהיו מחצה

נשים בראשון ובשני רשות
ולכן רוב ישראל טהורין בין
בראשון בין בשני ומיעוטן
טמאין בשני

טהורין עושין הראשון וטמאין
נידחין לשני

נשים בראשון חובה ובשני
רשות ולכן בראשון רובן
טהורין ובשני פלגא ופלגא
אשר לרב דינו כרוב

טהורין עושין הראשון בטהרה
דרובן טהורין וטמאין לא
נידחין לשני דמחמת דדין שלהן
כרוב לא עבדי בשני

נשים בראשון חובה ובשני
רשות ולכן בראשון פלגא
ופלגא אשר ללישנא קמא דרב
כהנא דינו כמועט ובשני רובן
טמאין

טהורין עושין הראשון בטהרה
דאע"ג דנידונין כמועט שפיר
דמי דעבדי בטהרה וטמאין לא
נידחין לשני דמחמת דדין שלהן
כרוב לא עבדי בשני

מהרש"א )4
דפוס עוז והדר  inדבש תמר  perהקדמה )a
בפשטות  thatברייתא ג'  meansמהרש"א "אידך דרב כהנא"  refers toמהרש"א i) When
לישנא בתרא דרב כהנא  ofשיטה follows the
"דלא מוקי לה כרב [כהנא]" " and notדלא מוקי לה כרב"  isמהרש"א  inגרסא ii) The correct
קשיא b) First
 as in the nextלישנא בתרא דרב כהנא  and forרב  forברייתא ב' i) Why not explain
נשים  with the exception thatברייתא ג'  explainsרב table – in the same way that
שני  andראשון  both forבחובה are
קושיא דמהרש"א
לאוקמא ברייתא ב' לרב
ולאיכא דאמרי דרב כהנא
ככה

ה' זכרים טהורים
וה' זכרים טמאים
ונשים טהורות
עודפות לטהורין
שיהיו רוב

נשים חובה בין בראשון בין
בשני ולכן רובן טהורין בין
בראשון בין בשני

טהורין עושין הראשון כיון
דרובן הן וטמאין עושין את
השני כיון דמיעוט הן

קשיא  to the firstתירוץ c) Possible
שני  andראשון  both forבחובה  should beנשים  thatמסתבר i) It’s not
 dismissedקשיא  to the firstתירוץ )d
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 both forבחובה  areנשים  who in fact says thatפרק האשה  inמאן דאמר i) There is a
שני  andראשון
 wereנשים  also held thatהוה אמינא  in hisחזקי' המלך ii) And we’ll show later that
שני  andראשון  both forבחובה
מהרש"א  ofקשיא e) Second
 as in the next tableרב  forברייתא ג' i) Why not explain
קושיית מהרש"א לוקמא
לברייתא ג' לרב ככה

ה' זכרים טהורים
וד' זכרים טמאים
ונשים משלימות
לטמאים

נשים בראשון רשות ובשני
חובה ולכן בראשון רובן
טהורין ובשני פלגא ופלגא
הווין אשר דינן כרוב אף
לטמאין

טהורין עושין הראשון דרובן
טהורים וטמאין לא נידחין לשני
דהרי לשני נידונין טמאין כרוב

תירוץ )f
שני  forבחובה  andראשון  forברשות  areנשים  holds thatמאן דאמר i) No
דף יב at :מסכת סנהדרין  inגמרא )5
"מפני שהשיא את ישראל לעשות פסח שני" כפרה  needed aחזקי' המלך )a
 made at firstחזקי'  thatטעות  sets out the case that was involved and theגמרא b) The
 that he realized laterשיטה and the correct
הוה אמינא דחזקי'

מסקנא דחזקי'

מדובר בד' זכרים
טהורין וה' זכרים
טמאים וב' נשים
טהורות משלימות
ועודפות לטהורים

נשים חובה בין בראשון בין
בשני ולכן בין בראשון בין
בשני רובן טהורין ומיעוטן
טמאין

ולא מקריבין מיעוט טמאין
בראשון ונידחין לשני

נשים רשות בין בראשון בין
בשני ולכן רובן טמאין בין
בראשון בין בשני

ולכן בקושטא ה"ל לחזקי' לדין
דבראשון מקריבין כולן
בטומאה ודלא נידחין לשני
וטעה חזקי' בין בראשון בין
בשני

תוספות )6
קשיא a) First
לישנא בתרא דרב כהנא  andרב i) For
 andהוה אמינא  in the next table for theשיטה  follow theגמרא ii) Why didn’t the
 – whereחזקי'  ofמסקנא
משלימות ועודפות  but notעודפות  areנשים )(1
 and in theשני  andראשון  both forבחובה  wereנשים  at first thought thatחזקי' )(2
שני  andראשון  both forברשות  wereנשים end realized that
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הוה אמינא דחזקי'

מסקנא דחזקי'

קשיא לאוקמה לחזקי' ככה לשיטת רב ולשיטת לישנא בתרא דרב כהנא
ולא מקריבין בטומאה
נשים חובה בין בראשון בין
ה' זכרים טהורין
בראשון אבל נידחין לפסח
וה' זכרים טמאים בשני ולכן בין בראשון בין
שני דמיעוט טמאין נידחין
בשני טמאין מועטים
ואשה אחת
לשני
טהורה עודפת
לטהורים
וכיון דפלגא ופלגא הויין
נשים רשות בין בראשון בין
בשני ולכן בין בראשון בין
נמצא דלראשון אליבא דרב
בשני פלגא ופלגא הויין
טעה חזקי' דלרב הללו לעצמן
והללו לעצמן כבברייתא א'
לעיל אבל אליבא דשיטה בתרא
דרב כהנא לא טעה חזקי'
דלדידי' טמאין לא עושין את
הראשון
אבל בשני טעה חזקי' בין לרב
בין לשיטה בתרא דרב כהנא
דלרב לא נדחין כבברייתא א'
ולשיטה בתרא דרב כהנא לא
נדחין כבברייתא ג'

קשיא a) Second
לישנא קמא דרב כהנא i) For
 andהוה אמינא  in the next table for theשיטה  follow theגמרא ii) Why didn’t the
חזקי'  ofמסקנא
הוה אמינא דחזקי'

מסקנא דחזקי

קשיא לאוקמה לחזקי' ככה לשיטת לישנא קמא דרב כהנא
ולא מקריבין בטומאה
נשים חובה בין בראשון בין
ד' זכרים טהורין
בראשון אבל נידחין לפסח
וה' זכרים טמאים בשני ולכן בין בראשון בין
שני דפלגא אפלגא לשיטה א'
בשני טמאין מועטים
ואשה אחת
דרב כהנא חשיב כמיעוט
טהורה משלימה
דנידחין לשני
לטהורים
ולכן רובן טמאין והוה להו
נשים רשות בין בראשון בין
להקריב ראשון בטומאה וטעה
בשני
חזקי' בין בראשון בין בשני

קשיא b) Third
 asחזקי'  ofמסקנא  andהוה אמינא  on theגמרא  of theאוקימתא i) Refer back to the
repeated in the first two lines of the next table
ii) And
 both forרשות  areנשים  realized thatמסקנא  in theחזקי' (1) Instead of saying that
שני  andראשון
בחובה  areנשים  realized thatמסקנא  in theחזקי'  say thatגמרא (2) Why didn’t the
 as in the third line of the tableשני  forרשות  but areראשון for
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נשים חובה בין בראשון בין בשני
ולכן בין בראשון בין בשני רובן
טהורים

ולא מקריבין מיעוט טמאין בראשון
כבכלל א' ברם מיעוט טמאין
נידחין לשני

הוה אמינא דחזקי' בגוונא
דאוקמה בגמרא

ד' זכרים טהורין וה'
זכרים טמאים וב'
נשים טהורות
משלימות ועודפות
לטהורים

מסקנא דחזקי' כבגמרא

נשים רשות בין בראשון בין בשני

קושיית תוספות לוקמה
למסקנא דחזקי' ככה

נשים חובה בראשון ורשות בשני
ולכן רובן טהורין בראשון ורובן
טמאין בשני

ולכן רובן טמאין בין בראשון בין
בשני והוה להו להקריב ראשון
בטומאה ולא לידחות לשני ועשה
חזקי' שלא כהוגן בין בראשון בין
בשני
ועשה חזקי' כהוגן שלא הקריבו
טמאים בראשון אבל בשני רובן
טמאין ולא עשו כהוגן לידחות
לשני

קשיא  to the thirdתירוץ )c
פסח  both forטועה  having beenחזקי'  that results inתירוץ  prefers aגמרא i) The
פסח שני  and forראשון
ד"ה קסבר  atמהרש"א )2
 forתוספות  ofקשיא  to the firstתירוץ  is also aקשיא  to the thirdתוספות  ofתירוץ a) This
)רב  forתירוץ  (although it’s not aרב כהנא  ofלישנא בתרא
רב כהנא  ofלישנא בתרא  forקשיא  of thisאופן b) since we’ve established that in the
פסח שני  only onחזקי'  byטעות there’d be a
מהרש"א  ofהמשך )3
קשיא )a
שני  as well as forראשון  forטועה  wasחזקי'  prefer to say thatגמרא i) Why does the
תירוץ )b
פסח  so it’s only onפסח שני  beforeטעות  realized hisחזקי'  assumes thatגמרא i) The
שלא כדין  that wasמעשה  that there was aראשון
קשיא )c
"מעיקרא סבר  ...ומידחי לפסח שני"  thatמסכת סנהדרין  says inרב אשי )i
פסח שני  toהודחה  they wereשלא כדין ii) Doesn’t this suggest that
תירוץ )d
i) Not necessarily
פסח שני  them toדוחה  to beמחשבה ii) The words can mean that at first he had the
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דף פ.
סוגיא דמחצה על מחצה חלק ב' – תד"ה משלחין אחד מהן לדרך רחוקה
[דף פ עמוד א] בד"ה משלחין כו' אבל הכא יש דרך רחוקה לטמא כו' ואם היה בירושלים
היה יכול בעצמו לעשותו כו' עכ"ל יש לדקדק לכאורה ומאי קושיא כיון דמסתמא עולא
אמלתא דרב קאי דה"ק אי איכא תנא דסבר כת"ק דאמר פלגא כו' וסבר לה כר"י דאין
ציבור חלוק כו' וקאמר עלה עולא דמשלחין א' כו' וא"כ גם אם היה בירושלים לא היה
יכול לעשותו כיון דפלגא ופלגא לא עבדי כולהו בטומאה ואין ציבור חלוק וי"ל דהא דאר"י
אין ציבור חלוק לאו מדינא הוא אלא משום גנאי בעלמא הוא כפרש"י וכיון דמדין תורה
אם היה בירושלים היה יכול לעשותו מקרי שפיר יש דרך רחוקה לטמא ובהכי ניחא מאי
דקשיא לן לפי מה שכתבו התוספות לעיל אם מן הדין של טמאים פטורין מפסח לגמרי למה
יטמאו את הטהור לעשות בטומאה וא"כ הכא ה"נ לרב למה יטמאו את א' מהן בשרץ
דאיכא למימר כיון דמדינא הטמאים חייבים לעשות פסח אלא משום גנאי דאין קרבן ציבור
חלוק אמרו דאין לעשות כן אלא מטמאין א' כו' ותו לא מידי ודו"ק:
הקדמה )1
מקריב בטומאה  all areרובן טמאין  that ifדיבור a) We established in the prior
ברייתא )2
תנא קמא )a
מחצה על מחצה )i
 and theפסח ראשון בטהרה  bringטהורין  – theהללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן )(1
פסח ראשון בטומאה  bringטמאין
ר' יהודה )b
מקריב בטומאה " and all areאין ציבור חלוק" )i
תוספות  as explained byגמרא )3
שאלה )a
תנא i) if there is a
 so thatהללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן  thatתנא קמא (1) who agrees with the
 and who alsoמקריב בטומאה  areטמאין  and theמקריב בטהרה  areטהורין the
אין ציבור חלוק  thatר' יהודה agrees with
(2) and as a result it follows that
חלוק  would beציבור  because then theפסח ראשון בטומאה  can’t bringטמאין )(a
פסח שני  they also can’t bringמיעוט  aren’t aטמאין (b) and since the
ii) then what should be done
רב  byתשובה )b
 and all areטמאין  becomeרובן  so thatשרץ  with aטהורין  one of theמטמא i) We’re
ר' יהודה  and forתנא קמא  both forמקריב בטומאה
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c)  עולאsays in a case of  מחצה על מחצהwe send a person –  תוספותsays  עולאmeans one
of the  – טהוריםto a  דרך רחוקהso that persons who remain are  רובן טמאיןand all are
מקריב בטומאה
4) מהרש"א
a) Although  עולאdoesn’t say directly that his  מימראapplies only for a  תנאwho agrees
with both the  תנא קמאand ר' יהודה
b) It’s  משמעfrom the  מהלךof the  גמראthat  עולאrefers to the same  תנאas רב
5) תוספות
a)  קשיאto עולא
i) why not say instead that we send one of the  טמאיןto a  דרך רחוקהso that the
 טהוריןbecome  רובand bring  פסח ראשון בטהרהwhile the  טמאיםbecome  מועטand
are  נדחהto פסח שני
b) תירוץ
i)  עולאsays at : דף צגthat " "אין דרך רחוקה לטמאso that if a  טמאis sent away he
would continue to be  חייבto bring a  קרבן פסחand the case would still count as
מחצה על מחצה
c)  קשיאby ר"י
i)  עולאsays  אין דרך רחוקה לטמאonly where the  טמאwhile in  ירושליםcouldn’t have
brought a  קרבןon  פסח ראשוןanyway
ii) But in our case of  מחצה על מחצהwere the  טמאnot to leave he could have
brought a  פסח ראשון בטומאהunder the  שיטהof the  תנא קמאthat where מחצה על
 מחצהthe  דיןis that הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן
6) מהרש"א
a)  קשיאto the  קשיאof ר"י
i) We’ve established that also for  עולאthe  סוגיאdeals with a  תנאwho besides
agreeing with  תנא קמאalso says  אין ציבור חלוקand that as a result without the
 מהלךof  רבand the  מהלךof  עולאthe  טמאיןcan bring neither  פסח ראשוןnor פסח
שני
b) תירוץ
i)  אין צבור חלוקisn’t based on  – דיןit’s to avoid a  גנאיto the  טמאיםwho would be
different from the  טהוריםand would be  מקריב בטומאהat the same time that
 טהוריןare מקריב בטהרה
ii) So  בעצם הדיןin a case of  מחצה ומחצהthe  טמאיןin  ירושליםwould be מקריב בטומאה
according to תנא קמא
iii) And it follows that the  טמאthat we’re sending to  דרך רחוקהwould bring a קרבן
if he remained in  ירושליםand  ר"יcorrectly asked that there ought to be "דרך
" רחוקהfor this טמא
7)  תוספותat  ד"ה וטמאין אין עושיןat :דף עט
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a) הקדמה
i) See the prior  דיבורon the  שיטהof  לישנא בתראof  רב כהנאthat מחצה על מחצה
counts as neither  רובnor  מועטwith the result that  טמאיןbring neither פסח ראשון
nor פסח שני
b) שאלה
i) Why doesn’t  רב כהנאsuggest that we be  מטמאone person who’s  טהורin order
that there be רוב טמאין
c) תשובה
i) Since for the  שיטה בתראof  רב כהנאthe  טמאיןhave no  חיובto bring  פסח ראשוןor
 פסח שניit’s not  מסתברto be  מטמאa person who’s  טהורin order that  טמאיםbe
enabled to bring a קרבן
8)  המשךof מהרש"א
a) קשיא
i) Then why does  רבhere suggest that
(1) a  תנאwho for  מחצה על מחצהagrees with both  תנא קמאthat הללו עושין לעצמן
and with  ר' יהודהthat אין ציבור חילוק
(2) can resolve the conflict by being  מטמאa  טהורwith a  שרץin order that there
be רוב טמאים
b) תירוץ
i) This is no  קשיאnow that we’ve resolved that the rule of  ר' יהודהisn’t a  דיןbut
is only to avoid a  גנאיto  טמאיםand  מעיקר הדיןthe  תנא קמאis correct that טמאין
 עושין לעצמןso there is a  חיובfor the  טמאto bring a קרבן פסח
ii) and to permit  טמאיםto be  יוצא ידי חובתןit’s proper for a  טהורperson to be
made טמא
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תד"ה אתה מדחהו
בד"ה אתה מדחהו כו' וא"ת השתא כשמשלחהו בדרך רחוקה נמי מדחהו כו' שאינו יכול
לבא בי"ט כו' עכ"ל וצ"ע כיון דטהור הוא יכול לשלח קרבנותיו מעי"ט והשליח יהיה
בתוך התחום ומביאו בי"ט ואפשר דבכה"ג נמי אינו יוצא ידי חגיגתו דומיא דראיה דבעי
ובאת שמה והבאתם וגו' ודו"ק:
תוספות )1
קרבן חגיגה  and won’t be able to bring aחוץ לתחום  he’sדרך רחוקה  is sent toטהור a) If a
ניסן on the 15th day of
מהרש"א )2
קשיא )a
 whoשליח  by aקרבן חגיגה  can send hisבדרך רחוקה  andטהור i) A person who’s
קרבן חגיגה  brings theיום טוב  and who then onיום טוב  beforeבתוך התחום arrives
משלח for the
תירוץ b) Possible
" to teach thatובאת שמה והבאת"  saysפסוק  for which theאיתקש לראיי'  isקרבן חגיגה )i
יום  onבתוך התחום  isמשלח  only if theמשלח  for aעולת ראיי'  can bring anשליח a
 himselfעולת ראיי'  and could then have brought theטוב

16

דף פ:
תד"ה בראשון
[דף פ עמוד ב] בד"ה בראשון כו' ולא כשמואל כו' דלדידיה כיון שאין רוב טהורין לא
מדחו כו' עכ"ל אף שיש לחלק לכאורה כדקאמר מאי עבדת ליה מה שאין כן הכא דעבדי
ליה מיעוט טהורין מ"מ כיון דע"כ גלי לן קרא דרוב טהורין דוחין הטמאי מתים לפסח
שני ולא רובן זבין וא"כ הכא בשליש טהורין ושליש זבין נמי נימא לא מדחו טמאי מתים
לפסח שני דאדרבה נימא לחומרא דהגדילו טהורין על הזבין וה"ל כאילו רובן זבין
ומיעוטא דטמאי מתים לא מדחו לפסח שני לסברת שמואל ויעשו אותו בראשון ועיין
במהרש"ל בזה ודו"ק:
הקדמה )1
רובן זבין
מיעוט טמאי מת

לרב
רובן זבין לא מביאין פסח ראשון
ומיעוט טמאי מת נדחין לפסח שני

לשמואל
רובן זבין לא מביאין פסח ראשון
טמאי מת מביאין ראשון בטומאה
דאל"ה ליתא קרבן בראשון
"ובמועדו מאי עבדית לי''

גמרא דף פ.
בין לרב בין לשמואל
טהורין מביאין פסח ראשון
טמאי מת לא מביאין פסח ראשון

שליש זבין שליש טהורין ושליש
טמאי מת

תוספות )2
קשיא )a
 are aטמאי מת  andרובן זבין  that whereשמואל i) we established in the first table for
במועדו  that’sפסח ראשון  in order that there be aפסח ראשון  bringטמאי מת  theמיעוט
פסח ראשון  bringטמאי מת  say thatשמואל ii) then in the second table why doesn’t
 andזבין  areשליש because why should it matter that in the second table only a
טהורין the rest are
מהרש"א )3
תוספות  ofקשיא  to theקשיא )a
i) In the first table
 nobody wouldפסח ראשון  bringטמאי מת  so that unlessטהורין (1) there were no
פסח ראשון bring
 becauseויעשו בני ישראל את הפסח במועדו (2) and this would be inconsistent with
"במועדו מאי עבדית לי'"
 who anywayטהורין  ofמיעוט  there’s aשליש זבין ושליש טהורין ii) But in the case of
פסח ראשון bring a
תירוץ )b
 asks thatתוספות )i
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(1) Once the case of  רובן זביןproves by " "במועדו מאי עבדיתthat it must be that
based on  במועדוthere is a case where  רובןaren’t  טהוריןwhere מיעוט טמאי מת
must bring פסח ראשון
(2) We ought to assume  לחומראthat  במועדוteaches that in all cases where רובן
aren’t  טהוריןthat  מיעוט טמאי מתmust bring פסח ראשון
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תד"ה נזרק דמו
בד"ה נזרק דמו כו' מדרבנן מדמפליג בין שוגג כו' והיכי מחייבי ליה רבנן בפסח שני כיון
דמדאורייתא פטור כו' עכ"ל וה"ה דה"מ להקשות דמאי פריך מההיא דקתני דציץ מרצה
בין אשוגג ובין אמזיד דאימא התם מדאורייתא קאמר והכא מדרבנן קאמר דאינו מרצה
בנודע וק"ל:
בא"ד ועוד הא לעיל תנן נטמא בשר וחלב קיים כו' היינו אפילו מדרבנן ונודע קודם זריקה
כו' עכ"ל .יש לעיין בזה דמשמע מתוך שמעתין דלעיל דלא בעי תרתי וסגי בחלב קיים או
בשר קיים ולא בעי ריצוי אלא בליתנהו תרווייהו וא"כ הכא במתני' דקתני הציץ מרצה
ע"כ דהבשר וגם החלב נטמא ולכך בעי ריצוי ומאי קשיא ליה מהך דמתני' דלעיל דחלב
קיים דלא בעי ריצוי ולכך אפילו בנודע הורצה אפי' מדרבנן בלא ריצוי ציץ ודקתני התם
לא יזרוק לכתחלה היינו משום דאכילה מעכבא לכתחלה אפילו לר' נתן כדאמרי' לעיל
ודו"ק:
בא"ד ונראה לריב"א דלא מיירי מתני' אלא בטומאת דם כו' היינו להתיר בשר באכילה
אבל פטור כו' עכ"ל ק"ק לפי' זה מאי פריך מההיא דהציץ מרצה בין בשוגג בין במזיד
אימא דההיא איירי לענין פטור קרבן דפטור מדאורייתא ולא חייבוהו חכמים דהוי חולין
בעזרה אבל במתני' דהכא דאסר במזיד היינו הבשר לאכילה ומדרבנן ודו"ק:
הקדמה 1) First
טמא  that becameקרבן פסח a) Regarding a
 and afterwards it became known that theנזרק  wasדם " means that first theשוגג" )i
טמא  wasפסח
 andטמא  wasפסח " means that first it became known that theמזיד דיעבד" )ii
נזרק  wasדם afterwards the
 and we nowטמא  wasפסח " means that first it became known that theלכתחלה" )iii
נזרק  to beדם permit the
הקדמה 2) Second
משנה )a
שוגג  in a case ofקרבן פסח שנטמא  forמרצה  isציץ i) The
ברייתא )b
מזיד  even in a case ofקרבן פסח שנטמא  forמרצה  isציץ i) The
גמרא )c
קשיא )i
משנה  theסותר  isברייתא (1) The
תוספות  as explained byרש"י )3
 as well as where theנטמא  wasבשר  applies where theקרבן פסח שנטמא  onמשנה a) the
נטמא  wasדם
b) now
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i)  ריצוי ציץcan’t be  מטהר בשרthat’s  טמאso it must be that even after  ריצוי ציץthe
 בשרis אסור באכילה
ii) the  משנהmeans only that
(1) in a case of  שוגגthe  ציץis  מרצהin the sense that a person is יוצא ידי חיוב
 קרבן פסחwith the  קרבןand doesn’t need to bring a פסח שני
(2) and that in a case of  מזידthe  ציץisn’t  מרצהa person to be יוצא ידי חיוב קרבן
 פסחand the person does need to bring a פסח שני
c) שאלה
i) But if the  בשרremains  טמאand is  אסור באכילהhow is the person יוצא ידי חיוב
 קרבן פסחin a case of שוגג
d) תשובה
i) Must be that the  משנהfollows  ר' נתןwho holds that אכילת פסחים לא מעכבא
4) תוספות
a) Part 1
i)  תוספותbrings a ' ראיto show that
(1) since the  משנהsays  ציץis  מרצהfor  חיוב קרבן פסחonly  בשוגגand not במזיד
(2) it must be that  מדאורייתאthe  ציץis  מרצהeven  במזידand it’s  דרבנןthat the ציץ
isn’t  מרצה במזידand that there is a  חיובto bring פסח שני
b) part 2
i)  קשיאto רש"י
(1) how can a  דין דרבנןresult in bringing to the  עזרהa " "פסח שניthat מדאורייתא
is חולין
5)  מהרש"אat ד"ה נזרק דמו
a)  תוספותcould also have asked that based on the  שיטהof  רש"יthe  גמראcould have
answered its  קשיאon the  סתירהbetween the  משנהand the  ברייתאby saying that
i) the  משנהteaches the  דין דרבנןthat  ציץis  מרצהonly בשוגג
ii) while the  ברייתאteaches the  דין דאורייתאthat  ציץis  מרצהalso במזיד
6)  המשךof תוספות
a) Second  קשיאto רש"י
i) It’s  משמעfrom a  משנהand a  גמראat : דף עחthat if the  דםwas  נזרק במזידthere is
no  חיובto bring a  פסח שניeven מדרבנן
7)  מהרש"אat בא"ד ועוד
a)  קשיאto the second  קשיאof  תוספותto רש"י
i) the  משנהand the  גמראat : דף עחdeal with a case where  ריצוי ציץisn’t necessary
because although the  בשרis  טמאthe  חלבis  קייםand is טהור
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ii) and we can say that
(1) unlike :דף עח
(2) the  סוגיאhere according to  רש"יdeals with where neither the  בשרnor the
 חלבis  קייםand  טהורand that’s why  ריצוי ציץis needed and  ריצוי ציץis מדרבנן
valid only בשוגג
b)  פירכאto the  קשיאof  מהרש"אto תוספות
i) The  גמראthere says that  לכתחלהit’s  אסורto be  זורקthe דם
ii) Now
(1) If we’re correct that there there’s no need for  ריצוי ציץbecause  חלבis קיים
(2) Why is it  אסור לכתחלהto be  זורקthe דם
c)  תירוץto the פירכא
i) The fact remains that the  בשרis  טמאand is אסור באכילה
ii) And even  ר' נתןwho says  אכילת פסחים לא מעכבאagrees that although a person is
 יוצא ידי חובתוwhere there’s an  איסור אכילהstill we’re not  זורק דם לכתחלהwhere
there can be no אכילת בשר
8)  המשךof תוספות
a)  שיטהof  ריב"אwho disagrees with רש"י
i) The  משנהhere deals with where the  דםwas  נטמאbut the  בשרwasn’t  נטמאand
remained טהור
ii)  ציץis  מרצהeven  במזידto be  יוצא ידי חיוב קרבן פסחand not to need פסח שני
iii) The  משנהteaches that
(1) Although in a case of  שוגגthe  בשרthat is  טהורis מותר באכילה
(2) Still in a case of  מזידthe  בשרis  אסור באכילהby גזירה דרבנן
iv) Now
(1)  מדאורייתאsince  אכילהis  מותרit’s a  פשיטותthat there’s no  חיובto bring פסח
שני
(2) And in order not to bring  חוליןinto the  עזרהthere is no  גזירהto bring פסח
שני
(a) even for  רבנןwho are  גוזרan איסור אכילה במזיד
(b) and even for  רבנן דר' נתןwho say אכילת פסחים מעכבא
9) מהרש"א
a) קשיא
i) The  גמראcould have answered the  סתירהfrom the  משנהto the  ברייתאthis way
(1) The  משנהthat says there’s no  ריצויfor  מזידmeans that  אכילהis אסור מדרבנן
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(2) The  ברייתאthat says there is  ריצויalso for  מזידmeans that no  פסח שניis
brought even דרבנן
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דף פא.
תוספות ד"ה אי נמי כגון
תוספות
אי נמי כגון ראתה שני ימים בין השמשות  ...בשופעת שלא היה סוף היום בטהרה א"נ
ברואה שני בין השמשות  ...וכן איתא בהדיא בנזיר בפ"ב (דף טו ).דקאמר ורבי יוסי זבה
גמורה היכי משכחת לה  ...ומשני כגון דחזאי תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה דלא הוה
שהות ביום דסליק לה ממנינא ותלתא יומי לאו דווקא דראיה שלישית לא חיישינן שתהא
סמוך לשקיעת החמה מאחר שכבר ראתה שני ימים סמוך לשקיעת החמה ובשלישי תראה
באיזו שעה שתהיה בלילה ובלבד שתראה קודם היום שלא יעלה לה שימור תחלת יום ג'
מהרש"ל
תוס' בד"ה א"נ כו' תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה נ"ב פי' אחר שקיעת החמה והיינו
בתחלת הלילה כל פעם ופעם ומשום הכי לא אמרי' שסוף היום יעלה לשימור משום דלית
לה שהות טהרה ר"ל מאחר שרואה אח"כ נמי מיד אחר שקיעת החמה הוה כאלו הוה תחלה
וסוף וכן פירשו לשם התוס' וזה לשונם לפי שמסובבין בטומאה בתחלת היום ובסופו וליכא
בהן שימור כלל וכן יום שלישי טמא בתחלתו והרי ג' ימים רצופין טמאין דמקצת יום ג'
ככולו וליכא בהן שימור בינתיים עכ"ל וקצת משמע דאף יום ג' בעי ראייה בתחלתו דהיינו
אחר שקיעת החמה וכן נראה עיקר אלא שהתוס' דהכא הכריעו דלא בעי' בפעם השלישי
אלא בלילה לחוד וצ"ע:
מהרש"א
[דף פא עמוד א] בד"ה א"נ כגון כו' וג' יומי לאו דוקא דראיה שלישית לא חיישינן שתהא
סמוך כו' עכ"ל .כתב מהרש"ל פירוש אחר שקיעת החמה והיינו בתחלת הלילה כל פעם
כו' משום דלית ליה שהות טהרה ר"ל מאחר שרואה אח"כ מיד כו' וכן פירשו שם התוספות
וז"ל לפי שמסובבים בטומאה כו' וקצת משמע דאף יום ג' בעי ראייה בתחלתו כו' אלא
שהתוס' אמרו דלא בעינן בפעם ג' אלא בלילה לחוד וצ"ע עכ"ל וכן נראה לכאורה גם
מפרש"י שם כמ"ש מהרש"ל אבל אכתי לא יצאנו מידי דברי התוספות דע"כ תלתא יומי
סמוך לשקיעת החמה לאו דוקא דראיה ראשונה אין לחוש שתהא סמוך לשקיעת החמה
אלא באיזו שעה שתהיה בלילה או ביום מאחר שב' ראיות שאחריה יהיו כ"א בתחלת
הלילה לא הוה שהות דסליק למנינא וה"ל ג' ראיות רצופים ואין לדקדק בדברי התוספות
לר"י כיון דסוף היום בטהרה הוי שימור למנ"מ קאמר דיעלה לה שימור תחלת היום
{ביממא} דבין ראתה בלילה ובין ראתה אח"כ ב{יממא ב}אותו יום הא ה"ל סוף היום
שימור כמ"ש התוס' הכא ובסוף מסכת נדה ואם ראתה בסוף היום מה יועיל לה שימור של
תחלת {יממא} (היום) ודוחק לומר דאע"ג דבכל גוונא הוי שימור בסוף היום מ"מ בעינן
נמי שימור בתחלת יממא דאם היא רואה בתחלת {יממא} (יום} לא יועיל לה שימור טהרה
של סוף היום אלא די"ל לרבי יוסי גם אם ראתה בסוף היום כיון דהיה לה שימור בתחלת
{יממא} (יום) ה"ל אותו יום עולה לה לספירתה וראיתה שבסוף היום ה"ל טומאה באנפי
נפשיה ומטמאה מכאן ולהבא ולרבנן נמי אף על גב דלמפרע מטמא מ"מ ספירת תחלת
{יממא} (יום) הוה ספירה ותטבול בהנץ החמה ולא תמתין עד סוף היום אך יש לדקדק
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לפ"ז דהתוס' דהכא ע"כ לא משמע להו לפרש הך דנזיר דחזאי תלתא יומי סמוך לשקיעת
החמה דהיינו כל פעם בתחלת לילה כמ"ש מהרש"ל דאל"כ לא הוה תקשי להו בראייה
שלישית שתהיה בלילה דא"כ ה"ל סוף יום שני שימור ואם נימא דר"ל לפרש ההיא דחזאי
תלתא יומא כו' דהיינו כל פעם בסוף היום א"כ תהיה תחלת {יממא} (כל יום} שימור דהא
תחלת {יממא} (יום) נמי בטהרה הוי שימור גם אם היא רואה אח"כ בסוף היום כמ"ש
לעיל ודוחק לומר שתחלת {יממא} (היום) לא הוה שימור משום דסוף היום שלפניו היה
בטומאה וע"כ נראה לדקדק מתוך הסוגיא דמשמע דאהך קושיא גופה דהכא לר"י זבה
גמורה היכי משכחת כו' משני לה בנזיר בתירוץ קמא כי הכא בשופעת ומן הדומה נמי
דתירוצא בתרא נמי כי הכא דראתה ב"פ בין השמשות דכל ראיה עולה לב' ימים מקצתו
לסוף היום שעבר ומקצתו לתחלת היום הבא וה"ק דחזאי תלתא יומי סמוך לשקיעה דהיינו
בב' ראיות בב' בין השמשות ונמשכת כל ראייה מסוף היום לתחלת היום דהיינו סמוך
לשקיעת החמה לזה היום בסוף השקיעה ולזה היום אחר השקיעה תדע דה"נ קאמר התם
בשופעת תלתא יומי וע"כ דלאו ממש בכל ג' ימים דהא סגי לה בשופעת מסוף יום ראשון
עד תחלת ליל שלישי וה"נ אית לן לפרושי הא דחזאי תלתא יומי סמוך כו' היינו לאו ממש
בג' יומי אלא בב' בין השמשות כדאמרי' הכא והשתא ניחא כיון דיום ב' תחלתו וסופו
בטומאה לא הוה לה שימור דתחלת (יום) {יממא דיום ב'} ולא סופו וניחא שהקשו דראיית
יום שלישי שא"צ רק בתחלתו לא הוה צריך למתני בסמוך לשקיעת חמה דבאיזו שעה
שיהיה בלילה כו' ואף על גב דראיית תחלת יום ב' נמי א"צ להיות בתחלת יום ב' אלא
באיזו שעה בלילה מ"מ צריך למתלי ראיית סוף יום ב' בסמוך לשקיעת החמה ואדהכא
דקאמר נמי בראתה ב' בין השמשות לא תקשי להו אמאי תלי ראייתה תחלת יום ג' בבין
השמשות דא"צ אלא באיזו שעה שתהיה בלילה י"ל דניחא ליה למנקט בכה"ג דלא ראתה
אלא ב' ראיות בב' בין השמשות וה"ל ג' ראיות מג' ימים אבל התם דלא תלה בב' ראיות
אלא דחזאי ג' ימים לזו קודם שקיעה ולזו אחר השקיעה ע"כ דלאו דוקא דלראיה של
תחלת יום ג' א"צ לאחר שקיעה מיד אלא באיזו שעה בלילה ודברי התוספות שם בנזיר גם
בסוף נדה שפיר מתפרשין לפי דרכנו וכמ"ש ליישב דסוגיות דהכא ודנזיר שוים הם
בתרוצם ולא כמו שהבין מהרש"ל ותו לא מידי ודו"ק:
מקצת היום ככולו  who holdsר' יוסי  according toהקדמה 1) First
שומרת  is aיום א'  at any time during the day or night ofרואה דם זיבה  who isאשה a) An
" under whichמנינא"  aסופרת  and isיום כנגד יום
ראי'  and a thirdיום ב'  ofלילה  at any time during theראי' i) if she has a second
יום ג'  ofלילה during the
 as we’ll explain – inיום ב'  inשימור  unless there is aזבה גדולה ii) she becomes a
 no longer countראיות " and the priorסליק"  isמניינא which case the
הקדמה 2) second
 is effective at anyיום ג'  during the night ofראי'  here says that theסוגיא  in theתוספות )a
בתחלתו time of the night – not only
הקדמה 3) Third
יממא  at the beginning of theהפסק ראי'  if there is aיום ב'  onשימור a) There is a
יום ב'  or at the end ofיום ב' (daytime) of
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4) Fourth הקדמה
a)  מהרש"אat one point distinguishes between ( יום24 hours) and ( יממאdaytime) but at
other points  מהרש"אuses  יוםfor both meanings and expects the reader to
understand himself which meaning is intended
b) The text of  מהרש"אat the beginning of this  דיבורis marked to show where מהרש"א
intends  יוםto mean יממא
5) Fifth  הקדמהbased on מהרש"א
a) שאלה
i) Assume that an  אשהwas  סליק ממנינאbased on a  שימורat  תחלת יממאof ' יום בand
was טובלת
ii) What is the  דיןif she has a ' ראיafterwards at ' סוף יום בso that there is no שימור
at 'סוף יום ב
b) תשובה
i)  כולי עלמאagree that the ' הפסק ראיat  תחלת יממאcounts as a שימור
ii) but there is this  מחלוקתwhose  פרטיםaren’t relevant to the rest of this דיבור
(1)  ר' יוסיsays  – מכאן ולהבא היא מטמאהwe take no account of her prior ראיות
and she begins a new מנין
(2)  רבנןsay
(a) A  שימורat  תחלת יממאof ' יום בthat’s not followed by a  שימורat 'סוף יום ב
is ignored  למפרעand we do take her prior  ראיותinto account
(b) still after a  שימורat  תחלת יממאan  אשהmay be  טובלתat  נץ החמהwithout
having to wait to see if she’ll have a ' ראיat ' סוף יום בthat will be פוסל
her טבילה
6) Sixth  הקדמהbased on תוספות
a) Assume that an  אשהhas a ' ראיat  תחלת הלילהof ' יום בand then has no ' ראיat סוף יום
' בbut has another ' ראיat  תחלת הלילהof 'יום ג
b) Neither the absence of a ' ראיat  תחלת יממאof ' יום בnor the absence of a ' ראיat סוף
' יום בcounts as a  שימורbecause ""מסובבים בטומאה בתחלת היום ובסופו
7) גמרא
a) שאלה
i) What are examples of conditions where there is no  שימורand an  אשהbecomes
a זבה גדולה
b)  תשובהin מסכת נזיר
i) ""בשופעת כל שלשה רצופין
ii) ""אי נמי כגון דחזאי תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה
c)  תשובהIn our גמרא
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i) ""בשופעת
ii) ""אי נמי כגון שראתה כל שני בין השמשות
8)  תוספותhere as explained by מהרש"ל
a) In  מסכת נזירthe words " "תלתא יומי סמוך לשקיעת החמהmean ""לאחר שקיעת החמה
namely at  תחלת הלילהof each of ' יום אand ' יום בand 'יום ג
b) שאלה
i) Since in this case there was a ' ראיat  תחלת הלילהof ' יום בand the next 'ראי
wasn’t until  תחלת הלילהof 'יום ג
ii) Why isn’t it a  שימורthat there were no  ראיותat  תחלת יממאof ' יום בand at סוף
'יום ב
c) תשובה
i) We’ve established in the  הקדמותthat " "מסובבים טומאהfor all of ' יום בif there’s a
' ראיat ' תחלת יום בand another ' ראיat 'תחלת יום ג
9)  המשךof תוספות
a) The  גמראin  מסכת נזירisn’t  מדייקwhen it says that the ' ראיfor the  לילהof ' יום גneeds
to be at תחלת לילה
b) Because an  אשהbecomes a  זבה גדולהif this ' ראיis at any time during the  לילהof
'יום ג
10) מהרש"א
a) First  קשיאto the  ביאורof  תוספותby מהרש"ל
i) If the  גמראin  מסכת נזירmeans that the ' ראיfor ' יום בwas at 'תחלת יום ב
ii) It follows that for there not to be a  שימורin ' יום בthere needs to be a ' ראיat
 תחלת לילהof ' יום גin order to be able to rely on the  סבראof מסובבים טומאה
iii) and  תוספותshould have realized that the  גמראin  מסכת נזירis  מדייקwhen it says
that the ' ראיof ' יום גneeds to be at תחלת לילה
b) Possible slight variation in the  שיטהof תוספות
i) The  גמראin  מסכת נזירby  סמוך שקיעהmeans  – סוף היוםnot תחלת היום
ii) And
(1) that’s why we already have a necessary ' ראיat  סוף היוםon ' יום בwithout
relying on the  סבראof מסובבים טומאה
(2) so it’s understandable why  תוספותcan hold that the ' ראיon the  לילהof 'יום ג
need not be at תחלת לילה
c)  פירכאto this שיטה
i) Since for this  שיטהthere’s no ' ראיon ' יום בuntil ' סוף יום בthe fact that there was
no ' ראיat  תחלת יממאof ' יום בshould count as a  שימורas we’ve established in
the הקדמות
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ii) nor is it  מסתברto say that  מסובבים טומאהfrom ' סוף יום אuntil  תחלת יממאof 'יום ב
d) {another  פירכאto this שיטה
i) It’s a  פשטותthat the ' ראיfor ' יום גcan’t be  בסוף היוםbecause this ' ראיis effective
only }בלילה
e) Second  קשיאto the  גמראin  מסכת נזירas understood by  מהרש"לfor תוספות
i) since we’ve established that the ' ראיfor ' יום אcan be at any time of the night or
day of 'יום א
ii) the  גמראin  מסכת נזירisn’t  בדיוקwhen it says that the ' ראיfor ' יום אmust also be
 סמוך לשקיעהnamely at  תחלת לילהas understood by מהרש"ל
f) Third  קשיאto the  גמראin  מסכת נזירas understood by  מהרש"לfor תוספות
i) Just as the first  תירוץof  שופעתis the same both in  מסכת פסחיםand מסכת נזיר
ii) By saying  ג' ימים סמוך לשקיעהin  מסכת נזירit’s  מסתברthat the  גמראthere has the
same  כוונהas our  גמראthat says that an  אשהcan become a  זבה גדולהby  ראיותin
two בין השמשות
11)  – מהרש"אa different  שיטהin how  תוספותunderstands the  גמראin מסכת נזיר
12) Part 1 of the  שיטהof מהרש"א
a) By " "ג' ימים סמוך לשקיעהthe  גמראin  מסכת נזירhas the same  כוונהas our  גמראwhen
our  גמראsays that an  אשהcan become a  זבה גדולהby  ראיותin two בין השמשות
b) namely
i) The first ' ראיis at the  בין השמשותthat overlaps the end of ' יום אand the
beginning of 'יום ב
ii) The second ' ראיis at the  בין השמשותthat overlaps the end of ' יום בand the
beginning of 'יום ג
c) So that an  אשהwho had  ראיותon this pair of  בין השמשותhad  ראיותin three
consecutive days and it’s these  ראיותto which the  גמראin  מסכת נזירrefers as '"ג
"ימים סמוך לשקיעה
13) Part 2 of the  שיטהof מהרש"א
a) Just the same as it’s a  פשטותthat  בשופעתdoesn’t mean  שופעתcontinuously for
three days because it’s certainly enough if  שופעתfrom the end of ' יום אto the night
of 'יום ג
b) So too it’s not surprising that the  גמראthere refers to  ג' ימים סמוך לשקיעהeven
though the  ראיותfor the three days occurred during only 2 sets of בין השמשות
14) Part 3 of the  שיטהof מהרש"א
a) Since there was a ' ראיat ' תחלת יום בand at ' סוף יום בwe rely on the  סבראof מסובבים
 בטומאהto count as if there was a ' ראיthroughout ' יום בincluding at  תחלת יממאwhen
there was no actual 'ראי
15) Part 4 of the  שיטהof מהרש"א

27

a) This  מהלךexplains why  תוספותhere says that the  גמראin  מסכת נזירwasn’t מדייק
when it said that the ' ראיof ' יום גneeds to be at תחלת לילה
b) Namely because we’ve established that
i) the  סבראof  מסובבין טומאהapplies where there are  ראיותat both 'תחלת יום ב
and 'סוף יום ב
ii) and there’s no need for the ' ראיof ' יום גto be  תחלת הלילהin order to rely on the
 סבראof מסובבין טומאה
16) Part 5 of the  שיטהof מהרש"א
a) קשיא
i) In the end both the  גמראhere and the  גמראin  מסכת נזירassume that the ' ראיon
' יום גwas at  תחלת לילהsince also for our  גמראthe second  בין השמשותlasts only
until  תחלת לילהof 'יום ג
ii) So why does  תוספותsay only for the  גמראin  מסכת נזירthat the  גמראwasn’t מדייק
when it said that the ' ראיfor ' יום גneeds to be at תחלת לילה
b) תירוץ
i) We can explain that our  גמראgives a case where the ' ראיwas at תחלת לילה
because it’s only in this case that there can be a  זבה גדולהwith only two ראיות
at  בין השמשותas we’ve explained
ii) But the  גמראin  מסכת נזירdoesn’t use a case of two  ראיותon two  בין השמשותand
instead refers to three  ראיותso it must be that the  גמראthere wasn’t  מדייקand
could have said that the third ' ראיcan be at any time during the  לילהof 'יום ג
17) Part 6 of the  שיטהof מהרש"א
a) קשיא
i) We understand why the second ' ראיof ' יום בneeds to be at ' סוף יום בnamely
because otherwise there’d be a  שימורat 'סוף יום ב
ii) But why must the first ' ראיof ' יום בneed to be at תחלת לילה
b) תירוץ
i) In order to be able to say " "מסובבין טומאהand to ignore a  שימורat  תחלת יממאof
'יום ב
c)  פירכאto the תירוץ
i) It’s just as  מסתברto be  מסובב טומאהstarting at any time of the night as it is to
be  מסובב טומאהfrom תחלת לילה
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דף פא:
תד"ה אלא לפני זריקה נמי מרצה
דף פא עמוד ב] בד"ה אלא לפני כו' ע"כ לפני זריקת שום דם דאם נזרק אפי' אחד מן כו'
עכ"ל צ"ע דמהך מתני' דמהני זריקת א' מן הדמים אפילו בטומאה ידוע שאינו סותר תקשי
ליה להך לישנא דבעי למימר דאפי' בטומאת התהום לפני זריקה לא מרצה טפי ה"ל למדחי
הך לישנא בפשיטות מהך משנה שלימה מדדחי ליה מהך ברייתא דהמוצא מת מושכב כו'
ודו"ק:
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תוספות בא"ד ואף על גב דגילוח
בא"ד ואף על גב דגילוח הוה אחר זריקה כו' לרבנן אית להו דתגלחת לא מעכבא כו' עכ"ל
יש לדקדק דאכתי לר"א כיון דתגלחת הוה אחר זריקה ומעכבא וסותר אפילו בטומאת
התהום אם נודע לו קודם גילוח כמ"ש התוס' לעיל א"כ היאך מצינו למימר בטומאת התהום
דאפילו נודע לו לפני זריקה אינו סותר כיון דהגילוח הוא אחריו ונודע לו קודם לכן וסותר
לר"א דתגלחת מעכבת ויש ליישב אף על גב דתגלחת מעכבת מ"מ אינו מעכב להיות דוקא
אחר זריקה והשתא איירי הכא דכבר גילח קודם זריקה ואח"כ נודע לו קודם זריקת שום
דם דאינו סותר בטומאת התהום ודו"ק:
גמרא )1
נזיר  to theנודע  wasטומאת התהום  even ifנזיר  for aטומאת התהום  onמרצה  isציץ a) the
קרבנות  of hisזריקה before
ר' יוחנן  as explained byמסכת נזיר  inמשנה )2
רבנן  but not according toר' אליעזר  according toנזיר  for aמעכב  isתיגלחת )a
 beforeנודע לו  wasטומאת התהום  ifנזיר  to aמרצה  isn’tציץ  saysר' אליעזר b) That is why
מרצה  isציץ  disagree and say theרבנן  whileתיגלחת
נודע טומאת תהום

ציץ אינו מרצה לר'
אליעזר אבל מרצה לרבנן

תיגלחת

תוספות )3
קשיא )a
רבנן  and forר' אליעזר  both forנזיר  for aמעכב  isזריקה )i
ii) So
רבנן  andר' אליעזר (1) Both for
נודע לו טומאת  even ifמרצה  isציץ  here conclude thatגמרא (2) Why does the
התהום קודם זריקה
תירוץ )b
 wasשחיטה  because it deals with where theסוגיא  in ourזריקה  beforeמרצה  isציץ )i
 counts for this purpose as the beginningשחיטה  andנודע לו טומאת התהום before
זריקה of
משנה דידן

שחיטה

נודע טומאת תהום

זריקה דמעכב מ"מ
בתר שחיטה אזל

ציץ מרצה

מהרש"א )4
הקדמה )a
נודע לו לפני  even whenנזיר  for aמרצה  isציץ  agrees thatר' אליעזר i) Presumably
זריקה
זריקה  is done afterר' אליעזר  forמעכב  that’sתיגלחת )ii
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 beforeנודע  was surelyזריקה  beforeנודע  that wasטומאת התהום iii) It follows that
תיגלחת
קשיא )b
נודע לו  isטומאה התהום  whenנזיר  for aמרצה  isציץ  why is it thatר' אליעזר i) So for
תיגלחת  andזריקה before
משנה דידן לר'
אליעזר

שחיטה

נודע טומאת תהום

זריקה דמעכב מ"מ
בתר שחיטה אזל

תיגלחת מעכבא לר'
אליעזר

ותיקשי האיך מרצה
ציץ

תירוץ )c
זריקה  beforeמקדים תיגלחת  but to beר' אליעזר  forמעכבא  isתיגלחת i) It’s correct that
מעכב isn’t
זריקה  and beforeתיגלחת  afterנודע לו  here deals with a case whereגמרא ii) the
משנה דידן לר'
אליעזר

שחיטה

תיגלחת שלא
בזמנו לפני זריקה

נודע לו טומאת
התהום
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זריקה דמעכב מ"מ
בתר שחיטה שאני

וניחא הא דציץ
מרצה

תד"ה המוצא
בד"ה המוצא כו' ההיא משנה דהתם המוצא כו' דהכא ביושב א"ש טפי כו' עכ"ל דבמצוי
דהיינו שהיה קבר ידוע שם וכן בהרוג שהרוצח הרגו הרי יש א' בסוף העולם שהכיר בו
ניחא אבל ביושב א"ש טפי כו' ולא ניחא להו למימר לרבותא נקט מושכב דמשמע להו
דלדיוקא קאמר נמי מושכב כמו המוצא מת כו' וכדאמרי' התם וק"ל:
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תד"ה ובקבר
בד"ה ובקבר כו' הקבר מצרפו משום אהל שהכיסוי כו' עכ"ל משא"כ הכא שלא נקבר שם
בכוונה אלא שנפל מאליו בקבר מסברא דליכא כיסוי עליו וק"ל:
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דף פא-:פב.
תד"ה נטמא וגמרא באו לשורפן
בד"ה נטמא כו' לא הטריחוהו להביא עצים משלו ויכול כו' עכ"ל להך טעמא דאמר לקמן
דלפני הבירה מעצי עצמו לא כדי שלא לבייש מי שאין לו ניחא נמי הכא בלאו טעמא דלא
הטריחוהו כו' אלא לטעמא דלקמן דמפני החשד הכא אי הוו נטמאין רובו נמי שורפו לפני
הבירה מעצי עצמן ליכא חשד כלל ולקמן הוצרך להך טעמא דאפילו אם הוא רוצה למטרח
עצמו אין שומעין לו ודו"ק:
דף פב עמוד א] גמרא באו לשורפו בחצרותיהן ומעצי המערכה כו' .יש לדקדק בנטמא
רובא ודאי דליכא לאוקמא דהא לפני הבירה בעי כדי לביישו ואפילו בנטמא מיעוטו נמי
ליכא לאוקמא דלמה יהיה לב ב"ד מתנה עליו דלא שייך בחצרותיהן האי טעמא שכתבו
התוספות בנטמא רובו וי"ל דאיכא לאוקמא בציקנין דלב ב"ד מתנה עליהן דלא ליתי לידי
עבירה כמ"ש התוס' וקאמר דדוקא לפני הבירה כדמפרש טעמא וק"ל:
משנה )1
נטמא קרבן פסח שלם או רובו שורפין אותו לפני הבירה מעצי המערכה )a
גמרא )2
 these personsמבייש  in order to beשורפין אותו לפני הבירה )a
תוספות )3
קשיא )a
הקדש  areעצי מערכה i) the
תירוץ )b
 themמטריח  in order not to beעצים  to permit them to use theלב ב"ד מתנה עליהן )i
לפני הבירה  toעצי עצמן to bring
ד"ה באו לשורפו  atמהרש"א  as explained byמשנה  of theהמשך )4
נטמא מיעוטו והנותר שורפין אותו בחצרותיהן מעצי עצמן )a
שורף לפני  them by requiring that they beמבייש i) Because there’s no need to be
הבירה
לב בית דין  soעצי עצמן  to useטרחא  there’s noשורף בחצרותיהן ii) And since they’re
עצי מערכה  to permit them to useמתנה wasn’t
משנה  of theהמשך 5) Further
הציקנין שורפין אף נטמא מיעוט והנותר לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה )a
תוספות  ofהמשך )6
 altogetherשריפה  they’d do noמתנה עליהן  isלב בית דין a) This is because unless
ברייתא )7
באו לשורפו בחצרותיהן מעצי מערכה אין שומעין להן )a
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b) באו לשורפו לפני הבירה ומעצי עצמן אין שומעין להן
8)  מהרש"אat ד"ה באו לשורפו
a) שאלה
i) In what case does the  ברייתאdeal
(1) It can’t be that  נטמא רובוsince the  משנהestablishes that in that case we’re
 מביישthem to be שורף לפני הבירה
(2) It can be that  נטמא מיעוט והנותרbecause we’ve established that then לב בית
 דיןisn’t  מתנה עליהןand it’s  אסורto use עצי מערכה
b) תשובה
i) Must be that the  ברייתאdeals with  ציקניןin a case of נטמא מיעוטו והנותר
9)  ביאור – גמראof the ברייתא
a) שאלה
i) Why does the  ברייתאsay that  אין שומעין להןif they want to use עצי עצמן לפני
הבירה
ii)  תשובהof רב יוסף
(1) שלא לבייש מי שאין לו
iii)  תשובהof  רבאas explained by רש"י
(1) מפני החשד
(2) Because if they were to take  עצי עצמןthey would properly bring back any
leftover  עציםto their homes
(3) But onlookers would assume that these persons chose to be  שורף מיעוטוat
 לפני הבירהin order to use  עצי מערכהand to be  גונבany  עצי מערכהthat
remained after the שריפה
10)  מהרש"אat ד"ה נטמאו
a)  תוספותcould also have relied on the  טעםof  – כדי שלא לבייש מי שאין לו– רב יוסףto
explain why  עצי מערכהare used for נטמא רובו
b) But the  טעםof  – מפני החשד – רבאdoesn’t apply for  נטמא רובוbecause onlookers
realize that the persons who are  שורף נטמא רובוdo so  לפני הבירהbecause we’re
 מחייבthem to do so כדי לביישן
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תוספות ד"ה הי' מעמיד
תוס' בד"ה היה מעמיד כו' אפילו בטומאת קריין כו' שער המזרח היינו שער עזרת נשים
כו' עכ"ל נראה דר"ל דודאי טמא מת וטמא שרץ מותר בכל מחנה לויה אלא אפילו בעל
קרי שאסור במחנה לויה שרי לשער עזרת נשים דלאו בכל מחנה לויה קאמר אלא מעזרת
נשים כו' וה"ה דמצי לאוקמא בטבול יום דזב ומצורע אלא דטעמא דכדי לביישן שייך טפי
בבעל קרי שהיה לו ליזהר מדברים המביאים לידי קרי אבל הרמב"ם בפירוש המשנה פי'
שהיה מעמיד המצורעים בשער המזרח כדי שיהיו מזומנים לזרוק עליהן כו' עכ"ל והוא
סותר שמעתין וק"ל:
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תוספות ד"ה בשלמא וא"ד ואם תאמר וא"ד לימא
בד"ה בשלמא כו' מיהו יש לדחות דההוא ישרף מוקמיה לשריפתה בקודש כו' עכ"ל ק"ק
דהא הכא אכתי לא אסיק אדעתיה למימר הכי עד דמסיק גמרא גמירי לה כו' כדלקמן וק"ל:
בא"ד וא"ת ואמאי צריך קרא בפסול הדם דכיון דצריך עיבור כו' עכ"ל למסקנא מוקי לה
ההוא קרא לשריפה בקודש אלא למאי דקאמר מעיקרא יוצא בדמה מנלן בשריפה קשיא
להו הכי כיון דבעי עיבור כו' ודו"ק:
בא"ד לימא דלא גמירי הלכתא ומה צריך ג"ש אלא ודאי כו' עכ"ל הך ג"ש צריכא למלתא
אחריתא כדאמרי' בזבחים דיליף בפגול כרת עון עון מנותר כמ"ש התוס' לקמן אלא להך
מלתא דקאמר פיגול טעון עיבור צורה מנלן כו' לא איצטריך גזרה שוה כיון דמסברא בעי
עיבור צורה וק"ל:
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דף פב:
תוספות ד"ה ונגמר
[דף פב עמוד ב] בד"ה ונגמר כו' מעון דפיגול ומסברא נימא דישרף מיד וי"ל דבלאו הכי
איצטריך למכתב עון בפיגול דבפ"ב דזבחים כו' עכ"ל כצ"ל וכשיטת ר"י שכתבו התוס'
לעיל דמסברא ידעינן בפסול הגוף דישרף מיד ודו"ק:
תוספות ד"ה אבל נטמא
בד"ה אבל נטמא כו' ואור"י דה"א מה שנוהג בחולין הוי חומרא [הואיל] ומעשה חול
אתעביד ביה וא"ת ונילף ק"ו כו' עכ"ל כצ"ל ובעיקר קושייתם תירץ רש"י דשאני טומאה
דפסלה אף בתרומה ומעשר ואפשר דלא ניחא להו בהכי דליכא למפרך הכי בכל הני פסולי
דם דלא שייכין בתרומה ומעשר ומה שהקשו התוס' נילף ק"ו מתרומה כו' היינו טומאת
קדשים גופה דשאר פסולין לא שייכין למילף מיניה וה"ה דאיכא להקשות נמי נימא ק"ו
טומאת קדשים גופה ממעשר שני דמותר לזרים ואפשר דאיכא שום פירכא אחרת דליכא
למילף נמי מיניה ודו"ק:
גמרא )1
קדשים קלים  even forבשריפה  areפסולי קדש  thatהלכתא גמירי לן )a
רש"י )2
קשיא )a
והבשר אשר יגע  based onטומאת קדשים קלים  is needed forשריפה i) We know that
בכל טמא באש ישרף
טומאה  fromפסולין ii) Why not derive other
תירוץ )b
פוסל  because it’s alsoחמור  isטומאה  we’d have said thatהלכתא גמירי i) Without
תרומה ומעשר
 that’s not relevant hereתירוץ  with a differentרש"י  ofקשיא  answers theתוספות )3
מהרש"א )4
תוספות  toקשיא )a
רש"י  ofמהלך  use theתוספות i) Why doesn’t
תירוץ )b
תרומה ומעשר  that aren’t relevant toפסולי דם  doesn’t avail forרש"י  ofתירוץ i) The
תוספות  ofהמשך )5
קשיא )a
 thatחמור  that’sפסולי קדש  toקל  that’sתרומה  fromקל וחומר i) Why not derive by
 forשריפה  ofדין  that there’s aכל שכן  it’s aתרומה  forשריפה  ofדין since there’s a
פסולי קדש
מהרש"א )6
38

a) קשיא
i) We just established that  פסולי דםdon’t apply to תרומה
b) תירוץ
i) In fact  תוספותasks its  קשיאonly for  טומאהand not for שאר פסולין
c) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותask its  קשיאfrom  מעשר שניthat’s even more  קלthan תרומה
because  מעשר שניis מותר לזרים
ii) {see  נימוקי הגרי"בon whether  מעשר שני שנטמאis }בשריפה
d) תירוץ
i) Presumably  תוספותdoesn’t ask this  קשיאbased on some  פירכאthat would apply
to a  קל וחומרbased on מעשר שני
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תוספות ד"ה ר' יוחנן בן ברוקה
בד"ה ר"י בן ברוקא כו' הוראת שעה היתה דעדיין לא פירש להם עיבור צורה כדפי'
בקונט' כו' עכ"ל היינו כפי מה שפירש רש"י לקמן דלא גמרי רבנן דורות משעה דליכא
לפרושי מקרבן שעה דהא קרבן דורות היה דהיינו שעיר ר"ח אלא דר"ל הוראת שעה
דעדיין לא פירש להם דין עיבור צורה באותה שעה וכבר דחו התוס' לקמן פירושו בפסול
דם דמסברא בעי עיבור צורה וכמו שתירץ רשב"א הכא דלא שייך הכא הוראת שעה היתה
באנינות דמסברא בעי עיבור צורה דפסול בעלים הוא ודו"ק:
הקדמה )1
עיבור צורה  and doesn’t requireבשריפה לאלתר  isפסול הגוף )a
 establishes thatדף פב on .ד"ה בשלמא  atתוספות )b
 and instead needבשריפה לאלתר  aren’tפסול בעלים  andפסול דם  thatסברא i) it’s a
שריפה  beforeעיבור צורה
לאלתר  needs to beשריפה  that teaches that in factלימוד ii) Unless there’s a
דף פג at .ברייתא )2
 this way:בשריפה לאלתר  isפסול דם  that has aחטאת חיצונה  derives thatר' יוסי הגלילי )a
חטאת חיצונה  that’s aשעיר ראש חודש  aשורף לאלתר  wasאהרן )i
פסול דם " and there was noהן לא הובא פנימה"  thatאהרן  complained toמשה )ii
 would have been correctאהרן  thenהובא פנימה  beenדם iii) This implies that had the
שורף לאלתר for being
דף פג at .רש"י )3
"לא גמרינן דורות משעה"  disagree becauseרבנן דר' יוסי הגלילי )a
דף פג on .ד"ה אמר להן  atתוספות )4
 hold thatרבנן  means thatרש"י )a
בעי עיבור צורה  thatמורה  hadn’t yet beenמשה – – at that timeלשעה )i
 that appliesהלכה  and it’s thisבעי עיבור צורה  thatמורה  wasמשה  in factבסוף ii) But
לדורות
רש"י  toרשב"א  ofקשיא )b
מורה  hadn’t yet beenמשה i) If
בעי עיבור צורה  thatפסול דם  forסברא  should have been based on theדין ii) the
דף פב at :גמרא )5
 because it’sנשרפין לאלתר  areפסולי בעלים  thatחטאת חיצונה  derives fromר' נחמי' )a
 it would be understandable whyפסול בעלים  that’s aדין אונן  had aאהרן  that ifמשמע
נשרף לאלתר  wasחטאת the
 aren’t relevant hereלימוד  of thisפרטים b) The
מהרש"א  as explained byד"ה ר' יוחנן בן ברוקה  atתוספות )6
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a) קשיא
i) Maybe  שרפוה לאלתרbecause  משהhadn’t yet been  הורהthat בעי עיבור צורה
b)  תירוץsimilar to the  קשיאthat  תוספותasked to  רש"יat  ד"ה אמר להןon פסול דם
i) If  משהhadn’t yet been  מורהthe  דיןshould have been based on the  סבראfor
 פסול בעליםthat בעי עיבור צורה

41

דף פג.
תוספות ד"ה רבה מוסיף
[דף פג עמוד א] בד"ה ורבה מוסיף כו' פסולה דחטאת כו' היינו לפני זריקה כו' ואליבא
דר"י מסיק מדקא מוסיף כו' עכ"ל הא ודאי דר"י בין לפני זריקה ובין לאחר זריקה קאמר
כמ"ש התוס' אלא דאימא ר"י הגלילי הכא לית ליה אלא לפני זריקה דאיירי ביה ואהא
תירצו דרבה לא מפליג כו' וק"ל:
משנה )1
עיבור  withoutישרף מיד  saysר' יוחנן בן ברוקה – מתו  orנטמאו  wereקרבן פסח  ofבעלים a) If
צורה
מהרש"א  andתוספות  as explained byגמרא )2
ר' יוחנן )a
 andזריקה  between beforeמחלק  to beמסתבר  it’s notנטמאו בעלים או שמתו i) For
זריקה after
זריקה  afterנטמאו  wereבעלים  even ifישרף מיד  saysר' יוחנן בן ברוקה ii) And in fact
ר' יוחנן  toמוסיף  isרבה )b
 evenישרף מיד  thatר' יוחנן בן ברוקה  also agrees withברייתא  in aר' יוסי הגלילי i) that
זריקה  afterנטמאו  wereבעלים if
מהרש"א  as explained byתוספות )3
קשיא )a
זריקה  that happened beforeפסול  deals only with aברייתא  in theר' יוסי הגלילי )i
תירוץ )b
 that there’s noר' יוחנן  teaches that he agrees withמוסיף  by using the wordרבה )i
לאחר זריקה  andלפני זריקה difference between
 even forשריפה מיד  would say there’sר' יוסי הגלילי ii) and that’s why he holds that
זריקה  that happens afterפסול a
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תוספות ד"ה אמר להן הן
בד"ה א"ל הן כו' וקשה דלעיל יליף מחטאת כו' והיינו כרבנן דר"י ואינהו לא בעי כו'
עכ"ל לפי מה שכתבו התוספות לעיל דסוגיא דלעיל אזלא אליבא דר"י דס"ל דפסול הדם
הוי פסול בגופו לק"מ אלא שהתוס' דחו לעיל פי' זה ע"ש וק"ל:
דף פב at .משנה )1
 and there’s no need forישרף לאלתר  isדין  theקרבן פסח  in aפסול הגוף a) If there was a
עיבור צורה
דף פב on .ד"ה בשלמא  atתוספות )2
עיבור  and instead needבשריפה לאלתר  aren’tפסול בעלים  andפסול דם  thatסברא a) it’s a
שריפה  beforeצורה
לאלתר  needs to beשריפה  that teaches that in factלימוד b) Unless there’s a
גמרא  as explained by theדף פג at .ברייתא )3
;פסול הגוף  the same asבשריפה לאלתר  isפסול הדם  holds thatר' יוסי הגלילי )a
 this way:דין b) He derives his
שעיר ראש חודש  and didn’t eat aשורף לאלתר  wasאהרן )i
"הן לא הובא פנימה"  thatאהרן  complained toמשה )ii
 would have beenאהרן " thenהובא פנימה"  beenדם iii) This implies that had the
שורף לאלתר correct for being
ד"ה אמר לי' הן  atתוספות )4
ר"י  ofשיטה )a
רבנן דר' יוסי הגלילי )i
ר' יוסי הגלילי (1) disagree with
 and don’t deriveפסול הגוף  doesn’t count the same asפסול דם (2) and hold that
ישרף לאלתר  isפסול הדם  thatחטאת אהרן from
 say thatרבנן ii) Because
 would have been right for notאהרן  thenהובא דמה פנימה  that ifמודה  wasמשה )(1
קרבן eating the
 theשורף  would have been right for beingאהרן  thatמודה  was notמשה (2) but
עיבור צורה  or afterלאלתר  at all –whetherחטאת
תד"ה בשלמא  inרשב"א  as first understood byדף פב at .גמרא )5
שאלה )a
דין  has the sameפסול דם  thatדף פג says at .ר' יוחנן  as explained byר' יוסי הגלילי )i
נשרף לאלתר  and isפסול הגוף as
דין  derive thisר' יוסי הגלילי ii) From where does
תשובה )b
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i) From  חטאת חיצונהas set out in the ברייתא
6)  גמראat . דף פבas understood in the  מסקנאby  רשב"אin תד"ה בשלמא
a) שאלה
i)  רבנןdisagree with  ר' יוסי הגליליat . דף פגand say that  פסול דםrequires עיבור צורה
and isn’t  כפסול הגוףthat’s נשרף לאלתר
ii) Now
(1)  רבנןhold that it’s a  סבראthat if  פסול הדםis  בשריפהthe  שריפהrequires עיבור
צורה
(2) But from where do they derive that for  פסול הדםthere is a  דין שריפהat all
b) תשובה
i) From חטאת חיצונה
7)  המשךof  תוספותat  ד"ה אמר להן הןat .דף פג
a)  קשיאthe  שיטהof the  מסקנאof רשב"א
i)  תוספותat  ד"ה אמר להן הןestablished earlier that  רבנן דר' יוסי הגליליdo not derive
from  חטאת אהרןthat  שריפהis proper at all
8) מהרש"א
a) Note that
i) for the  הוה אמינאof  רשב"אthe  סוגיאat . דף פבdeals with  ר' יוסי הגליליand has
nothing to do with רבנן דר' יוסי הגליל
ii) and for this  שיטהthe  קשיאof  תוספותat . דף פגdoesn’t apply

44

תוספות ד"ה בו בכשר
בד"ה בו בכשר כו' שמא יפקע כדאמרינן לקמן א"נ ע"י גומרתא טריחא כו' עכ"ל האי
טעמא דאמר רבא לקמן משום הפסד קדשים כו' לא שייך הכא כיון דנעשה נותר ופסול
לית ביה הפסד קדשים מיהו האי טעמא שכתבו התוס' הכא דטירחא היא ה"מ למימר התם
דלכך אין נימנין על מוח שבקוליות דטריחא מלתא להוציאו על ידי גומרתא ודו"ק:
דף פד at :ברייתא )1
אין נמנין על מוח שבקולית מפני שאסור לשוברו ולהוציא למוח )a
גמרא )2
קשיא )a
מוח  to remove theקולית  to burn a hole in theגומרתא i) Why not bring a
תירוץ )b
אביי )i
 may make the bone crack and break and thisגומרתא  that theחושש (1) we’re
אסור  that’sשבירה counts as
רבא )ii
הפסד קדשים  and causeמוח  might burn theגומרתא  that theחושש (1) we’re
 hereברייתא )3
נותר  becomesקרבן פסח  even after aאסור  isשבירת עצם )a
 even afterמוח  and no way to remove theשבירה b) And it’s because there can be no
נשרף  inside them to beמוח  in order for theנשרף  need to beעצמות נותר  thatפסול נותר
תוספות )4
קשיא )a
גומרתא  by using aשבירת עצם  withoutמוח i) Why not remove the
תירוץ b) First
 earlierאביי  ofתירוץ i) The same as the
תירוץ c) Second
גומרתא  to require a person to useטירחא i) It’s a
מהרש"א )5
קשיא )a
 that theהפסד קדשים  forחושש  that we’reרבא  ofתירוץ i) why not also use the
מוח  might burn theגומרתא
תירוץ )b
 and must be burnedנותר  is alreadyמוח  doesn’t apply once theתירוץ i) This
הפסד קדשים anyway so that there’s no
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c) קשיא
i) at : דף פדwhy doesn’t the  גמראsay that  אין נמניןbecause it’s a  טרחאto rely on
 גומרתאto remove the מוח
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דף פג -.פג:
גמרא ואי ס"ד שימוש נותר מילתא היא ורש"י ד"ה עצמות קדשים
גמ' ואי ס"ד שימוש נותר מלתא היא עצמות קדשים אמאי כו' יש לדקדק ואלא מאי שימוש
נותר לאו מלתא היא עצמות הפסח אמאי ישרפו לשברן לר"ש וי"ל דאי שימוש נותר לאו
מלתא מתוקמא מיהת שפיר כר"י דא"א לשברן כיון דהיה להן שעת הכושר ואין להקשות
ואימא דשימוש נותר מלתא היא ומתוקמא כולה בפשיטות כר"ש ומיירי בשעדיין לא
נעשה נותר וקאמר דבקדשים אינו טעון לשרפן דיוכל לשברן עכשיו קודם שנעשין שימוש
נותר ולשרפן משא"כ בעצמות פסח דע"כ טעונין שריפה כיון דלא יוכל לשברן עכשיו עד
אחר שנעשין נותר וה"ל שימוש נותר וטעונין שריפה די"ל דבקדשים בכה"ג שעדיין לא
נעשו נותר לא איצטריך למתני דודאי אין טעונין שריפה אז כיון דיוכל לשברן וק"ל:
[דף פג עמוד ב] פירש"י בד"ה עצמות קדשים כו' דאי מצאן חלוצין לא חמיר שימוש
נותר כולי האי כו' עכ"ל לכאורה קשה אמאי אין שורפין מספק דטפי אית לן למימר דבתר
איסורייהו חלצינהו בהיתר אליבא דר"ש מדנימא דחלצינהו באיסור קודם שנעשה נותר
וא"כ תבעי שריפה וי"ל דבעי לאוקמא הך ברייתא בכה"ג אליבא דר' יעקב דס"ל דבתר
דהוה נותר איכא נמי איסור שבירה דהשתא במצאן חלוצים הוה ספק גמור ולא חמיר
שימוש נותר שהוא רק מדרבנן ליבעי שריפה מספק ואפשר דמשמע ליה לרב זביד מדקתני
מפני התקלה דאתי' כר' יעקב דהוה תקלה אף אחר שנעשה נותר ולכך מוקי לה בכה"ג ולא
מוקי לה במצאן כולן חלוצין וכר"ש דא"כ לא הוה תקלה רק קודם איסורא כמ"ש התוס'
לעיל ודו"ק:
הקדמה 1) First
שימוש נותר מילתא היא  deals with whetherגמרא a) The
שימוש נותר מילתא
שימוש נותר לאו מילתא

לאחר דאיתותר מוח אלו ליכא איסור
שבירה
חייבין בשריפה מחמת עצמן (משום
שכבר שימשו לנותר) אף אלו לאחר
כך חולץ למוח
אינן בשריפה מחמת עצמן וגם אינן
בשריפה מחמת מוח שבהן דהרי שרי
לחלוץ למוח על ידי שבירה

לאחר דאיתותר מוח אלו איכא איסור
שבירה
חייבין בשריפה בין מחמת עצמן בין
מחמת מוח שבהן דלא מצי חליץ
למוח על ידי שבירה
חייבין בשריפה מחמת מוח שבהן
דלא מצי חליץ למוח על ידי שבירה

הקדמה 2) Second
ר' שמעון )a
ניתותר  isקרבן  once aעצמות קרבן פסח  forאיסור שבירה i) There is no
ר' יעקב )b
נותר  isקרבן  even after theעצמות קרבן פסח  forאיסור שבירה i) There’s an
ברייתא )3
רישא )a
 andאיסור שבירה  because there’s noשריפה  don’t needמוח  that haveעצמות קדשים )i
עצמות  theשובר  by beingמוח  theחולץ a person can be
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b) סיפא
i)  עצמות פסחneed  שריפהif they have  מוחbecause ""מפני התקלה
4) רש"י
a)  מפני התקלהmeans because of the  איסורto be שובר עצמות
5) גמרא
a)  קשיאto the  רישאof the ברייתא
i) If  שימוש נותר מילתא היאthen  עצמות קדשיםwere  שימשו לנותרand need שריפה
6)  מהרש"אat ד"ה אי סלקא דעתך
a) First קשיא
i) Maybe the  ברייתאin fact holds that  שימוש נותר מילתא היאand deals with where
the  קרבןisn’t yet נותר
(1) for  קדשיםit’s possible before the  בהמהbecomes  נותרto be  שוברthe  עצמותto
remove the  מוחso there’ll never be שימוש נותר
(2) while  עצמות פסחneed  שריפהbecause there will eventually be שימוש נותר
because of the  איסור שבירהthat applies  לכולי עלמאbefore the  קרבןbecomes
נותר
b) תירוץ
i) This  מהלךwould state no  חידושfor קדשים
c) second קשיא
i) Why does the  גמראsay that the  ברייתאcan be understood if שימוש נותר לאו
מילתא היא
ii) when if so why must there be  שריפהfor  עצמות פסחfor  ר' שמעוןwho says there’s
no  איסור שבירהafter איתותר
d) תירוץ
i) The  ברייתאmight be following the  שיטהof  ר' יעקבwho says there’s an  איסורto
be  שוברthe  עצמותeven after איתותר
7)  המשךof the גמרא
a)  תירוץof רב נחמן בר יצחק
i) The  ברייתאholds that  שימוש נותר מילתא היאand agrees with  ר' שמעוןthat after a
 קרבן פסחis  ניתותרthere is no איסור שבירה
ii) The  עצמותwere found  שבוריןwith the  מוחalready חלוץ
iii) now
(1)  עצמות קדשיםare  מותר לשוברןeven before they’re  נותרso we assume that
 חלצינהוbefore they became  נותרso there never was שימוש נותר

48

(2)  עצמות פסחare  אסור לכולי עלמאto be  שוברbefore  נותרso we presume that
 שוברןafter  נתותרוwhen  שבירהis  מותרfor  ר' שמעוןso there was שימוש נותר
and that’s why there’s a חיוב שריפה
8)  תוספותat ד"ה אימור לבתר איסורא חלצינהו
a) קשיא
i) The  ברייתאsays that  שריפהis necessary because  חיישינן לתקלה- we’re  חוששthat
otherwise a person would be שובר עצמות
ii) How does this fit for  רב נחמן בר יצחקwho says the  עצמותwere already שבורין
and חלוצין
b) The  תירוץof  תוספותisn’t relevant to this מהרש"א
9)  המשךof the גמרא
a)  תירוץof רב זביד
i) The  ברייתאholds that  שימוש נותר מילתא היאand can agree with  ר' יעקבas well as
with ר' שמעון
ii) The  עצמותwere found in  ציבוריםand some were  שבורwith the  מוחalready חלוץ
iii) now
(1)  עצמות קדשיםare  מותר לשוברןso we assume that all the  עצמותwere  שבורand
 חלוץbefore they became  נותרso there was never  שימוש נותרand there’s no
need to be  בודקthe rest of the עצמות
(2)  עצמות פסחare  – אסור לכולי עלמאboth for  ר' שמעוןas well as for  – ר' יעקבto
be  שוברbefore they become  נותרand it follows that there might be עצמות
that weren’t  נשברbecause of the  איסורand  שימשו נותרso it’s necessary to
be  בודקall the  עצמותand to be  שורףthose that weren’t נשבר
10) רש"י
a) שאלה
i) What’s the  נקודהof the  מחלוקתbetween  רב נחמן בר יצחקand רב זביד
b) תשובה
i) Part 1 – a deeper  ביאורof the  שיטהof רב נחמן בר יצחק
(1)  רב נחמן בר יצחקsays for  עצמותof  קרבן פסחthat are found  שבורין וחלוציןthat
(a) Since  עצמות פסחare  אסור לכולי עלמאto be  שוברbefore נותר
(b) We’re  מסופקthat  שוברןafter  נתותרוwhen  שבירהis  מותרfor  ר' שמעוןso
there was  שימוש נותרand that’s why  מספקthere’s a חיוב שריפה
ii) Part 2
(1)  רב זבידsays that the  איסורof  שימוש נותרisn’t so  חמירto require  שריפהin a
case of  שבורין וחלוציןwhere there’s only a  ספקthat  שבירה וחליצהhappened
after נתותרו

49

(2) And that’s why  רב זבידprefers to require only  בדיקהand to be  אוסרonly
those that a person is  בודקand finds that they aren’t  שבוריןnow after ניתותר
and for whom it’s  ודאיthat there was שימוש נותר
11) מהרש"א
a)  קשיאto רש"י
i)  רב נחמן בר יצחקexplained that we assume that  שבירהhappened after  ניתותרוnot
because of a  חומראbut because after  נתותרוfor  ר' שמעוןit’s  מותרto be שובר עצם
while before  נתותרוit’s  אסורto be שובר עצם
b) New  שיטהto be  מיישבthe  שאלהof רש"י
i)  רב זבידprefers that the  ברייתאdeal with a case where it can agree with ר' יעקב
as well as with ר' שמעון
ii) We’ve established that in the  ציורof  רב זבידthe  ברייתאcan agree with  ר' יעקבas
well as with ר' שמעון
iii) But in the  ציורof  רב נחמן בר יצחקthe  ברייתאcan’t agree with ר' יעקב
(1) Here’s why
(a) for  ר' יעקבin the  ציורof  רב נחמן בר יצחקthere’s a 50-50  ספקon whether
 שבירהhappened before  נתותרוwhen  שבירהwas  אסורand there was no
 שימוש נותרor after  נתותרוwhen  שבירהis also  אסורand where there was
שימוש נותר
(b) and to  רב זבידit’s not  מסתברto require  שריפהbecause of a  ספקof שימוש
 נותרgiven that  שימוש נותר מילתא היאis only a דין דרבנן
12)  המשךof מהרש"א
a) A  מהלךother than  רש"יon why  רב זבידdisagrees with רב נחמן בר יצחק
i)  רב זבידprefers that the  ברייתאfollow the  שיטהof  ר' יעקבwho says the איסור
 שבירהapplies to  עצמותalso now when the  שאלהcomes before us after נתותרו
ii) because
(1) for  ר' יעקבthe words " "מפני התקלהin the  ברייתאcontinue to apply in their
regular  משמעותthat there’s an  איסור שבירהnow after נתותרו
(2) While  תוספותat  ד"ה אימורhas already asked that for  ר' שמעוןthe words
can’t mean that there’s an  איסור שבירהnow
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תד"ה אי אמרת בשלמא
תוס' בד"ה אא"ב כו' דלאו בשר גמור הוא שיהא טעמו כו' עכ"ל ר"ל ולהכי לא הוה בכלל
נותר דמתניתין וחשיב ליה באנפיה נפשיה מיהא מלתא דרב דחוץ מגידי צואר דלאו בשר
:נינהו ליכא לפרוקי הכי דלאו בשר גמור דמנ"מ הוא לענין דינא ודו"ק
1)  גמראas explained by
a) גידי צואר לאו בשר נינהו – רב יהודה אמר רב
2) רש"י
a) And as a result ""לא נמנין עליהן ואין אדם יוצא בהן ידי חובתו
3) משנה
a) הגידים והנותר ישרפו בט"ז
4) גמרא
a)  קשיאto רב יהודה אמר רב
i) If the  משנהby  גידיםmeans  גידי בשרthen  ניכלינהוand if they weren’t eaten then
they’re the same as  נותרand the  משנהshouldn’t have listed them separately
ii) So it must be that by  גידיםthe  משנהmeans גידי צואר
iii) Now
(1) If  גידי צוארcount as  בשרwe accept why ישרפו
(2) But if they don’t count as  בשרwhy are they בשריפה
5)  תוספותas explained by מהרש"א
a) קשיא
i) Why does the  גמראaccept that  גידי צוארcount as בשר
ii) Ask the same  קשיאthat the  גמראasked when it considered that the  משנהmight
mean גידי בשר:
(1) If they count as  בשרthen ניכלינהו
(2) and if they weren’t eaten then they’re the same as  נותרand the משנה
shouldn’t list them separately
b) תירוץ
i) The  גמראconsidered that  גידי בשרmight be  בשר גמורthat has a  טעם בשרand
that’s why it asked ליכלינהו
ii) The  גמראnever considered that  גידי צוארmight be  בשר גמורand that’s why it’s
not a  קשיאthat ליכלינהו
iii) The  גמראconsiders only that  גידי צוארmight have a  דין בשרas concerns שריפה
6) מהרש"א
a) Part 1

51

i) The  תירוץof  תוספותalso explains why the  משנהlists  גידי צוארseparately from
נותר
ii) Namely because the  שריפהof  גידי צוארisn’t based on the  דין נותרas applied to
בשר גמור
b) Part 2
i) קשיא
(1) Why don’t we explain the  מימראof  רב יהודה אמר רבthe same way
(a)  גידי צוארcount as  בשרas regards the  דיןof  שריפהbut aren’t בשר גמור
ii) תירוץ
(1) The  משנהdoesn’t say directly that  גידיןare different from  בשרand that’s
why it’s possible that the  משנהholds that they have a  דיןof  שריפהand still
lists them separately because  גידיןhave no טעם בשר
(2) But רב יהודה אמר רב
(a) goes beyond the  משנהand says  גידי צואר בהדיאaren’t בשר
(b) And  רב יהודה אמר רבwouldn’t have stressed this  הלכהunless גידי צואר
and  בשרhave different הלכות
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תד"ה ולא עולת
בד"ה ולא עולת כו' דקרא דבכל מושבותיכם גלי על במועדו כו' דשייכא אף גבי טומאה
ובכל הקרבנות עכ"ל לענין עולת שבת בשבת מגופיה דקרא ילפינן לה ולא איצטריך
למועדו בתמיד של שבת אלא לענין טומאה מג"ש מפסח כדאמרינן בריש אלו דברים וכן
מה שכתבו דנקט התם במועדו משום כל הקרבנות היינו מוסף של יום טוב ור"ח דדוחין
שבת דילפינן לה בפרקין מדכתיב בהו לשון מועד מיהו ק"ק בדבריהם דהא התם אאברי'
של ע"ש קאמר וריב"א מסופק לעיל בשאר קרבנות דלאו תמיד אי מהני בהו משלה בהן
האור ואפשר דלא מסתפק אלא בנדרים ונדבות שאינם חובה אבל מוספי י"ט ור"ח הוי
חובה כמו תמיד ודוחה שבת וק"ל:
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דף פד.
תד"ה הואיל ומתאכלי
[דף פד עמוד א] בד"ה הואיל ומתאכלי כו' דראשי כנפים והסחוסין יש עליהן שם בשר
יותר מבגידים ופריך לר"י כו' דהוא רבותא טפי כו' עכ"ל ובהכי יתיישב נמי דלא תקשה
לר"י למאי דהדר ביה ועור ראש של עגל הרך לא הוה כבשר ומ"ש מראשי כנפים
והסחוסין דקתני במתני' דהוה בשר כיון דמתאכל בשור הגדול בשלקא דע"כ עור ראש של
עגל נמי מתאכיל בשור הגדול בשלקא דאל"כ לא הוה איצטריך ליה למימר דהדר ביה
מגידים דמתאכיל בשור הגדול בשלקא אלא דאיכא לפלוגי כמ"ש התוספות הכא דראשי
כנפים והסחוסין יש עליו שם בשר יותר מעור של עגל הרך וק"ק לפ"ז ר"ל דפריך לר'
יוחנן מראשי כנפים והסחוסין הני אין אבל גידין לא דאל"כ ליתני רבותא טפי בגידין
כמ"ש התוס' תקשה ליה לנפשיה דליתני רבותא טפי בעור ראש העגל הרך דלא הוי עליה
שם בשר כ"כ כמו ראש כנפים והסחוסין ויש ליישב בדוחק ודו"ק:
ברייתא )1
כל הנאכל בשור הגדול בשלקא יאכל בגדי הרך בצלי ומה הן ראשי כנפים והסחוסים )a
תוספות  as explained byגמרא )2
גידין שסופן להתקשות )a
ר' יוחנן אמר נמנים עליהן בפסח דאזלינן בתר השתא )i
וריש לקיש אמר אין נמנין עליהן בפסח דבתר בסוף אזלינן )ii
ר' יוחנן  toריש לקיש  ofקשיא )b
הרי קתני כל הנאכל בשור הגדול בשלקא  ...ומאי הן ראשי כנפים והסחוסין )i
הני אין אבל גידין שסופן להתקשות לא )ii
תוספות  as explained byר' יוחנן  ofתירוץ )c
נאכל בשור הגדול בשלקא  for everything that’sבתר השתא i) We go
ראשי כנפים  the same asמתאכלי בשור הגדול בשלקא  areגידין שסופן להתקשות ii) And
והסחוסין
תוספות )3
ריש לקיש  toקשיא )a
ר' יוחנן  supportsברייתא i) The
תירוץ )b
בתר  results in goingמתאכלי בשור הגדול בשלקא  holds that the test ofריש לקיש )i
גידין שסופן להתקשות  thanשם בשר יותר  that haveראשי כנפים והסחוסין  only forהשתא
 should have taught the greaterמשנה  theר' יוחנן  asks that forריש לקיש ii) And
גידין  even forבתר השתא  we goמתאכלי בשור הגדול בשלקא  that becauseרבותא
שם בשר יותר  that don’t haveשסופן להתקשות
גמרא  of theהמשך )4
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 even ifבתר בסוף  that we goריש לקיש  toמודה  and wasהדר בי'  was laterר' יוחנן )a
מתאכלי בשור הגדל בשלקא
יציאת ידי חוב בפסח  forגידין שסופן להתקשות i) for
 in a caseטומאה  as well as forיציאת ידי חוב בפסח  forעור הראש של עגל הרך ii) And for
that’s not relevant here
מהרש"א )5
ר' יוחנן  toקשיא )a
בתר השתא  we goראשי כנפים והסחוסין  hold that forברייתא i) Then why does the
נאכלין בשור הגדול בשלקא because
תירוץ )b
ריש לקיש  ofשיטה  relied to explain theתוספות  on whichתירוץ i) Similar to the
 holds thatהדר בי'  after he wasר' יוחנן )ii
נאכל בשור הגדול  for what’sבתר השתא  that we goשם בשר יותר (1) it’s only for
בשלקא
שם בשר יותר  haveראשי כנפים והסחוסין (2) and only
רש"י )6
 and forטומאה  both forעור הראש של עגל הרך  forבתר השתא  himself goesריש לקיש )a
קרבן פסח
מהרש"א )7
קשיא )a
 now appliesהדר בי'  wasר' יוחנן  beforeר' יוחנן  asked toריש לקיש  thatקשיא i) The
 himselfריש לקיש to
ii) Namely
ראשי כנפים  thanשם בשר  has lessעור של עגל הרך (1) Since we’ve decided that
והסחוסים
 to teach that there can beברייתא  for theרבותא (2) it would have been a greater
ראשי כנפים  forדין  than to teach itsעור הראש של עגל הרך  onפסח  forמנויון
והסחוסים
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דף פד:
תד"ה אבר שיצא ותד"ה היתה לו
[דף פד עמוד ב] בד"ה אבר שיצא כו' תימה אמאי חשיב ליה כשר טפי מבר אכילה כו'
עכ"ל לא ידענא אמאי לא תמהו בכה"ג לעיל מיניה בהיתה לו שעת הכושר ונפסל איכא
בינייהו אמאי הוי כשר טפי מבר אכילה דבשעה שאינו ראויה לאכילה לאו כשר הוא גם
לקמן הביאו התוספות ראיה מההיא דאבר שיצא כו' אהך דהיתה לו שעת הכושר כו' טפי
נפיק מאכילה מדנפיק מתורת כשרות משום דשוין ודומין הן מלתייהו דאינו מוכרע כ"כ
להיות כשר מראוי לאכילה אבל בשבירת עצם מבע"י ודאי דניחא טפי הוה כשר מבע"י
מראוי לאכילה וכן בנא ובאליה ניחא דהוה טפי כשר מראוי לאכילה וכן לעיל בפסח הבא
בטומאה ניחא דהוי ראוי לאכילה טפי מכשר ודו"ק:
בד"ה ה"ג היתה לו כו' ואית דגרס לעיל כו' למ"ד כשר לאו כשר הוא ולמ"ד יאכל בר
אכילה כו' עכ"ל צ"ע דהא רב יוסף דחי הך אוקמתא דפסח הבא בטומאה א"ב משום דרבי
לאקולי קאתי והיינו דתנא בתרא לאטפויי התירא דשבירה קאתי ולפי גירסא זו תקשי ליה
לנפשיה דהא ר' מחמיר ויש ליישב דאיכא לפרושי דקאמר רב יוסף דר' לאקולי קאתי לא
משום דתנא בתרא לטפויי התירא קאתי אלא דה"פ דבפסול טומאה דהוי מעיקרא ואין
שעת הכושר רבי ודאי נמי לקולא קאמר בשבירת עצם ולא פליג אלא בהיה לו שעת הכושר
דלאו פסול {כשר} מקרי ובר אכילה הוא ודוחק ויותר נראה דלפי אותה גירסא שכתבו
התוס' ל"ג נמי הא דר' לאקולי קאתי אלא דהא פסול הוא והיינו פסול מעיקרא וק"ל:
ברייתא )1
תנא קמא )a
פסול  – it doesn’t apply to what’sכשר  applies to what’sשבירת עצם  ofאיסור i) the
רבי )b
אינו ראוי לאכילה  doesn’t apply to what’sשבירת עצם  ofאיסור i) the
גמרא )2
קשיא )a
פסול  is alsoאינו ראוי לאכילה i) presumably what’s
 differרבי  andתנא קמא ii) where do
ר' ירמי'  ofתירוץ )3
פסח הבא בטומאה a) they differ in
תנא קמא i) for the
הותרה  but it wasn’tהודחה בצבור  wasטומאה  becauseפסול  counts asקרבן (1) the
שבירת עצם  ofאיסור (2) so there is no
רבי ii) for
מותר באכילה  isקרבן (1) the
שבירת עצם  ofאיסור (2) so there is an
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4) רב יוסף
a) disagrees with ' ר' ירמיbecause  רבי לאקולי קא אתיso it must be that  רביholds that for
 פסח הבא בטומאהthere’s no  איסורof שבירת עצם
b) instead the  תנא קמאand  רביdisagree where the  פסחat first had a  שעת הכושרand the
 – פסולfor example the  פסולof  – טומאהoccurred later
c) now
i) According to our גרסא
(1) For  תנא קמאthe  פסחcounts as essentially  כשרand there is an  איסורof
שבירת עצם
(2) for  רביthe  פסחisn’t  ראוי לאכילהnow so there is no  איסורof שבירת עצם
ii) According to the  גרסאof  יש ספריםthat  תוספותmentions in ד"ה היתה לו
(1) For  תנא קמאthe  פסחis  פסולnow and there is no  איסורof שבירת עצם
(2) for  רביthe  פסחis considered essentially  ראוי לאכילהand there is an  איסורof
שבירת עצם
5)  מהרש"אat ד"ה הכי גרסינן
a)  קשיאto the  גרסאof יש ספרים
i) We’ve established that  רב יוסףdisagrees with ' ר' ירמיbecause "רבי לאקולי קא
"אתי
ii) But according to the  גרסאof  יש ספריםit turns out even for  רב יוסףthat  רביis
 מחמירand says there’s an  איסורof  שבירת עצםwhile  תנא קמאsays there’s no
 איסורof שבירת עצם
b) two תירוצים
i) First  תירוץ-  מהרש"אconcedes this is a דוחק
(1) When  רב יוסףsays  רבי לאקולי קא אתיhe doesn’t mean that  רביmust be מיקל
relative to the תנא קמא
(2) Instead  רב יוסףmeans only that the specific case of  פסח הבא בטומאהwhere
there was no  שעת הכושרshouldn’t count as  ראוי לאכילהfor  רביand רבי
should agree with  תנא קמאthat there is no  איסורof שבירת עצם
ii) second תירוץ
(1) This  תירוץis similar to the first  תירוץbut adds that  יש ספריםaren’t "רבי גורס
" לאקולי קא אתיas the reason why  רב יוסףdisagrees with 'ר' ירמי
(2) Instead  רב יוסףdisagrees simply because he holds that where there was no
 שעת הכושרit’s a  פשיטותthat  רביwould say the  קרבןisn’t  ראוי לאכילהso that
for  רביas well as for  תנא קמאthere is no  איסורof שבירת עצם
6)  המשךof the  גמראand  אוקימתותnot mentioned earlier
a)  שיטהof אביי
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i)  תנא קמאand  רביdisagree on שבירת עצם מבעוד יום
(1) For  תנא קמאthe  פסחis  כשרso there is an  איסורof  שבירת עצםeven מבעוד יום
(2) For  רביthe  פסחisn’t yet  ראוי לאכילהso  מבעוד יוםthere is no  איסורof שבירת
עצם
b)  שיטהof רב פפא
i)  תנא קמאand  רביdisagree where an  אברof the  קרבן פסחwas  יצא מקצתוfrom
 ירושליםand there’s a  חיובto be  חותךthe  מקצתthat was יוצא
(1) For  תנא קמאthe  פסחcounts as essentially  כשרso there is an  איסורof שבירת
עצם
(2) For  רביthe  פסחdoesn’t count as  ראוי לאכילהbecause the  מקום שבירהisn’t
ראוי לאכילה
c)  שיטהof רב ששת ברי' דרב אידי
i)  קמאand  רביdisagree where the  קרבןis נא
(1) For  תנא קמאthe  פסחis in fact כשר
(2) for  רביthe  פסחisn’t  ראוי לאכילהuntil it’s צלי
d)  שיטהof רב נחמן בר יצחק
i)  קמאand  רביdisagree on 'שבירת האלי
7) תד"ה אבר שיצא
a) קשיא
i) For רב פפא
(1) The fact is that the outside of the  אברthat isn’t  ראוי לאכילהis also not כשר
(2) So why does the  אברcount as " "כשרmore than it counts as ראוי לאכילה
8)  מהרש"אat ד"ה אבר שיצא
a) קשיא
i) Why didn’t  תוספותask the same  קשיאto  רב יוסף- namely why is it that after
the  שעת הכושרthe  קרבןcounts as  כשרmore than it counts as ראוי לאכילה
ii) And in fact  תוספותbelow at  ד"ה ה"ג היתה לו שעת הכושרcompares the case of רבי
 יוסףwhere  היתה לו שעת הכושרto the case of  רב פפאwhere  אבר שיצא מקצתוand
says for both that it’s just as likely to say that the  קרבןisn’t  כשרas it is to say
that the  קרבןisn’t ראוי לאכילה
b) But
i) for the  אוקימתותof  שבירת עצם מבעוד יוםand  נאand ' אליit’s in fact  מסתברthat the
 קרבןcounts as  כשרmore than it counts as ראוי לאכילה
ii) And for the  אוקימתאof ' ר' ירמיon  פסח הבא בטומאהit’s  מסתברthat the  קרבןcounts
as  ראוי לאכילהmore than it counts as כשר

58

תד"ה איתמר אבר שאין עליו כזית
בד"ה אתמר אבר כו' ובפלוגתא דרבינא ורב אשי קמיפלגי כו' והא דמסיק אילימא דאין
עליו כזית בשר כלל כו' עכ"ל ר"ל דר' יוחנן כרב אשי דמסתמא דברייתא איירי דאין עליו
כזית בשר כלל ובהא פליגי ר' ורבנן אבל באין עליו כזית במקום שבירה כו' אפי' ר' מודה
דיש בו שבירת עצם ור"ל כרבינא דבאין עליו כזית כלל אפילו רבנן מודו דאין בו שבירת
עצם ולא פליגי אלא באין עליו כזית במקום שבירה כו' וסתמא דברייתא איירי אפילו
בכה"ג לרבי אבל אי הוה פליגי ר"י ור"ל אליבא דרבנן א"כ במאי פליגי רבנן עליה דר'
לר"ל אך מ"ש והא דמסיק אילימא דאין עליו כזית כו' אף על גב דמצי לאוקמא כרבנן כו'
הא ליתא לכאורה דלדברי ר"ל פריך ואליביה פריך ר"י שפיר דליכא לאוקמא אפי' כרבנן
דהא מודו רבנן באין עליו כזית בשר כלל כדאמר רבינא ויש ליישב כוונת התוספות אסוף
קושיית רבי יוחנן דפריך אלא לאו ה"ק אחד עצם שיש עליו כזית בשר במקום כו' דמצי
לאוקמא בכה"ג כרבנן אפילו לר"ל ולרבינא ודו"ק:
הקדמה 1) First
ברייתא א' )a
 says thatרבי )i
כל הראוי לאכילה יש בו משום שבירת עצם )(1
שאינו ראוי לאכילה אין בו משום שבירת עצם )(2
 ofאיסור  and in certain cases hold there is anרבי  relative toמחמיר  areרבנן )ii
שבירת עצם  ofאיסור  holds there’s noרבי  whereשבירת עצם
הקדמה 2) Second
אינו ראוי לאכילה  counts asאבר  that anמסתבר a) It’s more
 at allכזית בשר  has noאבר i) in a case where the
 does have aכזית בשר במקום הזה  although it has noאבר ii) than in a case where the
כזית בשר במקום אחר
הקדמה 3) Third
רב אשי  ofשיטה )a
אין בו כזית כלל  only whereאין בו משום שבירת עצם  saysברייתא א'  inרבי )i
אין בו כזית כלל  even whereיש בו משום שבירת עצם  disagree and sayרבנן )ii
יש בו כזית במקום אחר  whereיש בו משום שבירת עצם  agree thatרבנן  andרבי iii) Both
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אין עליו כזית
רבנן
לרב אשי פליגי
בדליכא כזית
דסתמא דברייתא
לרבי דיקא בהא

יש עליו כזית במקום אחר
רבי

יש בו שבירת עצם

אין בו שבירת
עצם

רבנן

רבי

יש בו שבירת עצם

יש בו שבירת עצם

הקדמה 4) Fourth
רבינא  ofשיטה )a
 and evenאין בו כזית כלל  both whereאין בו משום שבירת עצם  saysברייתא א'  inרבי )i
יש עליו כזית במקום אחר where
יש בו משום  but disagree and sayאין עליו כזית כלל  whereרבי  agree withרבנן )ii
יש עליו כזית במקום אחר  whereשבירת עצם
טבלא א'

אין עליו כזית
רבנן

יש עליו כזית במקום אחר
רבנן

רבי

רבי

לרב אשי פליגי
בדליכא כזית
דסתמא דברייתא
א' לרבי דיקא בהא

יש בו שבירת עצם

אין בו שבירת
עצם

יש בו שבירת עצם

יש בו שבירת עצם

לרבינא פליגי
בכזית במקום
אחר דסתמא
דברייתא א' לרבי
איירי אף בהא

אין בו שבירת
עצם

אין בו שבירת
עצם

יש בו שבירת
עצם

אין בו שבירת
עצם

גמרא  of theהמשך )5
אין בו כזית במקום זה ויש עליו כזית במקום אחר )a
ר' יוחנן )i
יש בו משום שבירת עצם )(1
ריש לקיש )b
אין בו משום שבירת עצם )i
מהרש"א  as explained byד"ה איתמר  atתוספות )6
 ofשיטה  follows theרבי  but disagree on whetherרבי  agree withריש לקיש  andר' יוחנן )a
רבינא  ofשיטה  or theרב אשי
יש  forדין שבירת עצם  that there’s aרב אשי  ofשיטה  follows theרבי  saysר' יוחנן )i
עליו כזית בשר במקום אחר
יש  forדין שבירת עצם  that there’s noרבינא  ofשיטה  follows theרבי  saysריש לקיש )ii
עליו כזית בשר במקום אחר
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מהרש"א )7
הקדמה )a
אין עליו  hold forרבנן  saysרבינא  sinceרב אשי  relative toמיקל  isרבינא i) Note that
יש בו משום  holdרבנן  saysרב אשי  whileאין בו משום שבירת עצם  thatכזית כלל
שבירת עצם
שאלה )b
אין  and sayיש עליו כזית במקום אחר  also forמיקל  areרבנן  holds thatרבינא i) Maybe
טבלא ב'  as inבו משום שבירת עצם
רבנן  agree withריש לקיש  andר' יוחנן  could have said thatתוספות ii) In which case
 ofשיטה  or theטבלא ב'  inרב אשי  ofשיטה  follow theרבנן but disagree on whether
טבלא ב'  inרבינא
טבלא ב'

אין עליו כזית
רבנן

יש עליו כזית במקום אחר
רבנן

רבי

רבי

לרב אשי פליגי
בדליכא כזית
דסתמא דברייתא
לרבי דיקא בהא

יש בו שבירת עצם

אין בו שבירת
עצם

יש בו שבירת עצם

יש בו שבירת עצם

לרבינא

אין בו שבירת
עצם

אין בו שבירת
עצם

יש בו אין בו
שבירת עצם

אין בו שבירת
עצם

תשובה )c
 can’t be correctטבלא ב' )i
 altogetherרבנן  andרבי  betweenמחלוקת  there’d be noרבינא ii) Because if so for
ברייתא ב' )8
"ועצם לא תשברו בו" )a
אחד עצם שיש עליו כזית בשר ואחד עצם שאין עליו כזית בשר )i
גמרא  of theהמשך )9
ריש לקיש  toר' יוחנן  byקשיא )a
"שאין עליו כזית בשר"  mean byברייתא i) What does the
דין שבירת עצם  altogether then of course there’s noבשר ii) If it means there’s no
ר' יוחנן  ofמסקנא )b
 but there is aמקום שבירה  atכזית בשר  means there’s noברייתא i) Must be that the
מקום אחר  atכזית בשר
ריש לקיש  toקשיא  this is aיש בו משום שבירת עצם  saysברייתא ii) and since the
תוספות  ofהמשך )10
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"והא דמסיק [כלומר הא דמקשה] ר' יוחנן אילימא דאין עליו בשר כלל אמאי יש בו משום שבירת )a
עצם אע"ג דמצי ריש לקיש לאוקמא' כרבנן "...
b) meaning
אין עליו כזית כלל  can’t deal withברייתא ב'  thatריש לקיש  asksר' יוחנן i) When
אין בו משום שבירת עצם  would agree thatכולי עלמא because then
רבנן  followsברייתא  answer that theריש לקיש ii) Why doesn’t
מהרש"א )11
תוספות  ofקשיא  to theקשיא )a
ריש לקיש  becaue we’ve established thatתירוץ  couldn’t have given thisריש לקיש )i
אין בו משום  thatטבלא ב'  andטבלא א'  in bothרבנן  who says forרבינא agrees with
אין עליו בשר כלל  whereשבירת עצם
תוספות  ofקשיא  to explain theתירוץ )b
יש  must deal withברייתא  that theר' יוחנן  ofמסקנא  to theקשיא  asks itsתוספות )i
יש בו משום שבירת עצם  and teaches that in this caseעליו כזית במקום אחר
ברייתא  could have answered that theריש לקיש  points out thatתוספות ii) And
 disagreesרבי  and thatטבלא א'  inרבנן  forרבינא  ofשיטה follows the
טבלא א'

אין עליו כזית
רבנן

יש עליו כזית במקום אחר
רבנן

רבי

רבי

לרב אשי פליגי
בדליכא כזית
דסתמא דברייתא
לרבי דיקא בהא

יש בו שבירת עצם

אין בו שבירת
עצם

יש בו שבירת עצם

יש בו שבירת עצם

לרבינא פליגי
בכזית במקום אחר
דסתמא דברייתא
לרבי אף בהא

אין בו שבירת
עצם

אין בו שבירת
עצם

יש בו שבירת
עצם

אין בו שבירת
עצם
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דף פה.
תד"ה אחד עצם
[דף פה עמוד א] בד"ה אחד עצם שיש כו' הכא מזכיר שאינו פשוט כו' והיכא דאיכא
פלוגתא או קאי אקרא כו' עכ"ל ק"ק דהא לאוקמתא דר"ל דלעיל קתני א' עצם שיש עליו
כזית בשר מבחוץ ואחד שאין כו' דהיינו הפשוט קודם אף על גב דלא קאי אפלוגתא ולא
אקראי ודו"ק:
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תד"ה כשהוא אומר
בד"ה כשהוא אומר כו' דלרבא שפירש לעיל בגומרתא כו' א"ש עכ"ל נקטו בדבריהם רבא
משום דאיהו קאמר התם הכי וכ"ה בתוספות שם דרבא לטעמיה ע"ש וה"ה דא"ש לאביי
דמשום פקע א"א לקיים שניהם מיהו י"ל דדוקא לרבא קאמרי הכא התוספות א"ש דלאביי
כיון דאינו בודאי שיפקע אפשר לקיים שניהם מקרי לגבי שבירה גופה ודו"ק:
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תד"ה דבני חבורה
בד"ה דבני חבורה כו' משמע איפכא דקאמר כהנים זריזין כו' ותירץ כו' כגון יוצא זריזין
בני חבורה יותר מכהנים עכ"ל ק"ק ומאי קושיא דאימא ביוצא בקדשים קלים קמבעי ליה
דומיא דפסח דיוצא דידיה שערי ירושלים ובני חבורה דפסח קאמר דזריזין יותר
מישראלים אוכלי קדשים קלים אבל בקדשי קדשים דאכלי כהני' ודאי דזריזין הן יותר
אפי' מבני חבורה דפסח וכדאמרי' בהמוצא תפילין ודו"ק:
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דף פה:
רש"י ד"ה שערי עזרה
[דף פה עמוד ב] פרש"י בד"ה שערי עזרה כו' בעודו מחוסר כפורים כו' מצורע משתלח
חוץ לג' מחנות כו' עכ"ל אין ענין ג' מחנות לכאן דבמחוסר כפורים קמיירי דלא משתלח
אלא ממחנה שכינה בין בזב בין במצורע וי"ל דאכתי למה לא נתקדש שער נקנור דהא
בנתקדש נמי יכול היה לעמוד המצורע מחוץ לשער ולהכניס בהונותיו תוך השער לתת שם
עליו דם אשם וי"ל דתוך השער לא מקרי לפני ה' אלא בעזרה גופה ולכך הוצרך לעמוד
בשער להכניס לעזרה ודו"ק:
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תד"ה וכן לתפלה
תוס' בד"ה וכן לתפלה כו' ולענין שופר ומגילה נמי לא מצינן לפרש כו' עכ"ל ק"ק דהיאך
ס"ד לפרושי הכי דהא רב וכן לתפלה קאמר ואימא לתפלה ממש קאמר לענין צירוף ומאי
קאמר ופליגא דריב"ל דאיירי בשופר ומגילה וק"ל:
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דף פו.
רש"י ד"ה כי אמרה ר' יוחנן
[דף פו עמוד א] בפירש"י בד"ה כי אמרה ר"י כו' בפתוחות להר הבית דגבי שילוח בעל
קרי כו' עכ"ל שם בפ' א"ד פרש"י דמילי מילי קתני והיינו לפי מאי דס"ד הכא דר"י
בפתוחות לעזרה קאיירי דא"א לבעל קרי לבא לפתחה אבל למאי דמסיק הכא דר"י
בפתוחות להר הבית קאמר בעל קרי הותר ליכנס בה בעומדת בסופה לצד ירושלים ודו"ק:
 hereגמרא )1
מהרש"א  andרש"י  as explained byר' יוחנן  ofשיטה  on theהוה אמינא )a
עזרה  even if they opened to theנתקדש  weren’tעזרה  under theמחילות )i
ר' יוחנן  ofשיטה  on theמסקנא )b
 if theyנתקדש  but wereהר הבית  if they opened to theנתקדש  weren’tמחילות )i
עזרה opened to the
פרק אלו דברים  inדף סז at :גמרא )2
ר' יוחנן )a
מחילות לא נתקדשו )i
 and outside theעזרה  outside theמשתלח  isקרי – ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות )ii
הר הבית
פרק  inרש"י  ofמהלך  here is different from theרש"י  ofמהלך  explains that theמהרש"א )3
אלו דברים
 hereרש"י )a
 thatמחילות  refers toר' יוחנן– ר' יוחנן  ofשיטה  on theמסקנא  here follows theרש"י )i
נתקדש  weren’tמחילות  and says that only theseהר הבית open to
"מילי  can be connected and aren’tר' יוחנן  ofמימרות  the twoשיטה ii) and for this
 saysר' יוחנן  becauseמילי"
הר הבית  andעזרה  from theמשתלח  isבעל קרי (1) Although
 can enter themבעל קרי  and aנתקדש  weren’tהר הבית  that open toמחילות (2) the
ירושלים  borders on the edge ofהר הבית directly if the opening is where the
הר הבית  can enter without passing throughבעל קרי so that the
 asעזרה  he can pass in them under theמחילות (3) And once he’s entered the
הר הבית well as the
פרק אלו דברים  inרש"י )b
 refersר' יוחנן – ר' יוחנן  ofשיטה  on theהוה אמינא  follows theפרק אלו דברים  inרש"י )i
נתקדשו  weren’tמחילות  and even theseעזרה  that open to theמחילות to
 are connected they would teach thatמימרות  the twoשיטה ii) if for this
עזרה  and theהר הבית  even fromמשתלח  isבעל קרי (1) Although
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(2) the  מחילותthat open to the  עזרהweren’t  נתקדשand a  בעל קריcan enter them
iii) But this  מהלךis impossible because to enter the  מחילותthat open to the  עזרהa
 בעל קריwould have to pass through  הר הביתfirst which he can’t do because
he’s  משתלחfrom הר הבית
iv) So it must be that the two  מימרותare  מילי מיליand aren’t intended to teach that
 בעל קריcan enter  מחילותthat open to the  עזרהand weren’t נתקדש
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דף פו:
רש"י ד"ה ונפרסה
[דף פו עמוד ב] בד"ה ונפרסה כו' חבורה אחת ואוכלין פסח אחד כו' גומרין אכילתן כו'
עכ"ל .לכאורה לפי מה שפירש"י לעיל למ"ד דאינו נאכל בב' חבורות היינו עיקר תחלת
אכילתו תהא בחבורה א' כו' אבל גברא אי בעי קאי מהכא כו' קשה לכאורה דהכי נמי הכא
כיון דעיקר תחלת אכילה היה בחבורה אחת אמאי נאסרין אח"כ בפריסת מחיצה ביניהם
וי"ל דלא דמיא לדלעיל דמעולם גם אחר שאחד מהם הולך ואוכל שם לא נעשה ב' חבורות
אלא דההוא גברא אוכל בב' מקומות משא"כ הכא דבמקומן נעשו שתי חבורות ממש ע"י
הפריסה ומ"ל מתחלה ב' חבורות או בסוף וק"ל:
ברייתא )1
רש"י  as explained byר' שמעון )a
i) Part 1
 but a person canחבורה  needs to be in oneקרבן פסח  of aעיקר תחילת אכילה (1) the
 to anotherחבורה move from one
ii) Part 2
 if they areסעודה  can’t continue theirחבורה (1) persons who were sitting in one
חבורות  into twoמחיצה later separated by a
מהרש"א )2
 on part 2קשיא )a
i) How does part 2 fit with part 1 that says that all that’s necessary is to begin as
חבורה one
תירוץ )b
 afterמקום  for an individual to move to anotherמותר  says only that it’sר' שמעון )i
עיקר סעודה  begins itsחבורה the
 after it began as oneחבורות  can split into twoחבורה ii) He doesn’t mean that a
חבורה
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תד"ה ומר סבר
תוס' בד"ה ומ"ס יש אם כו' והא דאמר לעיל המוציא בשר פסח מחבורה כו' אתי אפילו
למ"ד כו' עכ"ל .לפי מה שפרש"י לעיל דאיירי בב' חבורות של ב' פסחים ודאי דלק"מ
דלמ"ד דנאכל בב' חבורות היינו בפסח אחד אלא דמשמע להו דלעיל נמי בב' חבורות של
פסח א' איירי ולמ"ד דאינו נאכל בב' חבורות ה"נ ה"ק דמחבורה לחבורה אסור משום
דאינו נאכל בב' חבורות אבל למ"ד דנאכל בב' חבורות אמאי קתני דאסור מחבורה לחבורה
דליכא למימר דאיירי דאכל כבר בחבורה ראשונה ואי הוציאוהו לחבורה שניה ה"ל אוכל
בב' מקומות דא"כ לא הוה למתני מחבורה לחבורה אלא ממקום למקום משום דאינו נאכל
בב' מקומות ודו"ק:
ברייתא א' )1
ר' יהודה )a
חבורות  can be eaten in twoקרבן פסח )i
מקום  in only oneקרבן ii) but an individual person can eat the
דף פה at .ברייתא ב' )2
המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה הרי הוא בלא תעשה )a
רש"י )3
קרבן פסח  that each brought their ownחבורות  deals with twoברייתא ב' )a
 to be shared byקרבן פסח  permits oneר' יהודה  becauseר' יהודה b) It applies also for
 thatחבורה  to aקרבן פסח  from itsמוציא בשר  to beחבורה  aאוסר  but isחבורות two
קרבן פסח brought a separate
תוספות )4
 but is stillחבורות  that is shared by twoקרבן פסח  deals with oneברייתא a) The
 for a reason not relevant hereר' יהודה consistent with
מהרש"א )5
קשיא )a
 teaches that an individual who already ate atברייתא i) why not explain that the
 even if he takesחבורה  afterwards to also eat at a secondאסור  isחבורה one
חבורה  from the firstבשר along and eats
 who says an individual can’t eat in twoר' יהודה ii) and this is consistent with
מקומות
תירוץ )b
 in twoקרבן פסח  of aאכילה  would have referred toברייתא בק i) because if so
 to anotherחבורה  from oneהוצאה  and not toמקומות
הדרן עלך כיצד צולין

71

