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דף צב:
תד"ה אלו פטורין
תוס' בד"ה אילו פטורין כו' דטמא מת בז' שלו א"כ אמאי פטור מכרת כו' עכ"ל ק"ק כיון
דלמ"ד נמי אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ חייב כרת אם לא טבל ועשה בראשון אמאי
א"ל משה אם לא תטבילו תדחו לפסח שני כמ"ש התוס' לעיל טפי הל"ל להו דחייבי'
לטבול היום ויעשו פסח ראשון דאם לא תטבלו תתחייבו כרת ודו"ק:
[דף צג עמוד א] בפרש"י בד"ה ר"ע כו' דהכי שמעינן לעיל דאמר מישאל ואלצפן הוו
שחל ז' כו' עכ"ל כן הוא בפרש"י הישנים וכ"כ התוס' בפרק הישן דכן הוא גרסת קצת
הספרים לעיל פרק האשה רב ס"ל כר"ע דאמר מישאל ואלצפן היו שחל ז' שלהן להיות
בע"פ מיהו כתבו שם דאותה גירסא ליתא אלא ר"י כו' ע"ש בתוס' וכמ"ש הכא וק"ל:
הקדמה 1) First
"ויהי אנשים אשר היו טמאין לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא" )a
ונדחו לפסח שני )b
הקדמה 2) Second
 onקרבן פסח  a person can’t bring aלפי אכלו  can be brought onlyקרבן פסח a) Because
 that nightקרבן  if he won’t be able to eat theערב פסח
 whoטמא מת בששי שלו  for aשחיטה וזריקה  there can be noערב פסח b) It follows that on
 that nightקרבן  and won’t be able to eat theהזאה  andטבילה isn’t eligible to do
הקדמה 3) Third
שאלה )a
 orהזאה  andטבילה  before hisטמא מת בשביעי שלו  be brought for aקרבן פסח i) can a
טבילה  before hisטמא שרץ for
"שוחטין וזורקין לטמא שרץ"  thatדין ii) In short is the
תשובה )b
אין שוחטין וזורקין לטמא שרץ  saysרב )i
 and for whom thereפסח שני  toנדחה  that wereויהי אנשים  ofפסוק (1) Because the
 andטמא מת בשביעי שלו  deals also withערב פסח  onזריקה  orשחיטה was no
טמא שרץ
שוחטין וזורקין לטמא שרץ ולטמא מת  and sayרב (2) Those who disagree with
טמא מת בששי שלו  deals only withפסוק  hold that theבשביעי שלו
הקדמה 4) Fourth
תוספות דף צ :ד"ה שחל שביעי שלו )a
רב  toקשיא )i
טמא שרץ  and withטמא מת בשביעי שלו  deals also withויהי אנשים (1) if
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(2) why did  משהtell them to bring  פסח שניwhen  משהcould have told them
instead to do  טבילה והזאהso that they could bring  פסח ראשוןthat night
ii) תירוץ
(1)  משהin fact told them that unless they did  טבילה והזאהthey would have to
bring  פסח שניinstead of פסח ראשון
5)  משנהas explained by תוספות
a) a person who is  טמאcan’t bring  פסח ראשוןand brings  פסח שניinstead
b) and he’s not  בכרתfor not bringing פסח ראשון
6) תוספות
a) It must be that the  משנהholds that  שוחטין וזורקין על טמא שרץand the  משנהdeals only
with טמא מת בששי שלו
b) Because if the  משנהholds that " "אין שוחטין וזורקין על טמא שרץand deals also with
 טמא שרץand טמא מת בשביעי שלו
i) I can accept that the  משנהteaches that  טמא שרץand a  טמא מת בשביעי שלוare
 נדחיןto פסח שני
ii) But we’d have this קשיא
(1) why does the  משנהsay that  טמא שרץand  טמא מת בשביעי שלוare פטור מכרת
(2) when they should be  חייב בכרתfor not having done  הזאהand  טבילהto make
themselves  ראויto bring קרבן פסח
7) מהרש"א
a)  קשיאto תוספות
i) Since  תוספותholds that for  רבwho says that  אין שוחטין וזורקין על טמא שרץthere’s
a  חיוב כרתfor  טמא שרץand  טמא מת בשביעי שלוfor not doing  הזאה וטבילהon ערב
פסח
ii) When  תוספותsaid earlier that  רבholds that  משהtold the  אנשים טמאים לנפשwho
were  טמאי מת בשביעי שלהןthat “if you don’t do  טבילהtoday you’ll miss פסח
 ראשוןand you’ll have to bring ”פסח שני
iii) why didn’t  תוספותadd that  משהalso told them “and for not doing  טבילהtoday
you’ll be ”חייב כרת
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תד"ה הכי נמי אונן
בד"ה ה"נ אונן כו' וא"ת מה בין אונן למזיד ושוגג דאם הוא מזיד כו' ואם הוא שוגג כו'
עכ"ל כן הוא בנוסחת התוס' שלפנינו אבל קשה היאך ס"ד לאוקמא באונן שוגג דא"כ מה
תיקן רב ששת דאכתי תקשי מכלל דאי בעי עביד והרי שוגג וי"ס שמחקו (ענין) שוגג
מדברי התוס' וכצ"ל וא"ת מה בין אונן למזיד דאם הוא מזיד היינו מזיד וי"ל דתנא תרי
כו' וק"ל:
משנה )1
רישא )a
 he bringsבדרך רחוקה  orטמא  because he wasפסח ראשון i) If a person didn’t bring
פסח ראשון  for not bringingבכרת  and isn’tפסח שני a
סיפא )b
 he brings aאונס  or anשוגג  because he was aפסח ראשון i) If a person didn’t bring
פסח ראשון  for not bringingבכרת  and isפסח שני
גמרא )2
רב נחמן )a
 but he canפסח ראשון  doesn’t have to bring aבדרך רחוקה i) a person who’s
 to be brought for him anywayפסח ראשון arrange for a
"אי עביד הורצה" ii) in other words
רב ששת )b
 to be brought for himפסח ראשון  can’t arrange for aבדרך רחוקה i) A person who’s
"אי עביד לא הורצה" ii) In other words
רב ששת  toקשיא )c
 ifפסח שני  brings aמי שהי' בדרך רחוקה  orטמא  says that aמשנה  of theרישא i) The
לא עשה פסח ראשון
אי עביד הורצה  from these words thatמשמעות ii) There’s a
iii) Now
אי עביד  thatטמא  agree forכולי עלמא  becauseטמא  can’t apply toמשמעות (1) This
לא הורצה
מי שהי' בדרך רחוקה  applies toאי עביד הורצה  ofמשמעות (2) So it must be that the
רב ששת  byתירוץ )d
 still refersרישא  outright theאונן  doesn’t mentionרישא  in theמשנה i) although the
אונן to an
אי עביד  thatמשמעות  – that there’s aדרך רחוקה  – and not forאונן ii) and it’s for
הורצה
רב אשי )e
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i) Here’s proof that supports  רב ששתthat the  משנהrefers to persons it doesn’t
mention outright
(1) The  משנהsays there can be a  חיוב כרתfor cases listed in the  סיפאand lists
 שוגגand  אונסin the סיפא
(2) But
(a) why would there be  כרתfor a  שוגגwhose שוגג-mistake prevents him
from bringing a קרבן
(b) and why would there be  כרתfor an  אונסwho can’t bring a קרבן
(3) So it must be that the  סיפאapplies to a  מזידwho’s not directly mentioned in
the  משנהand who could have brought  פסח ראשוןand didn’t
ii) So it’s not surprising that the  משנהin the  רישאalso deals with  אונןwho’s not
directly mentioned
3) תוספות
a) קשיא
i) The  אונןto which the  משנהrefers and for whom there’s a  משמעותof אי עביד
 הורצהaccording to  רב ששתis either a  שוגגand has a  דין שוגגor a  מזידand has a
דין מזיד
ii) why does  רב ששתsay that the  משנהrefers to  אונןas a separate case
4) מהרש"א
a) קשיא
i) How could  תוספותin its  קשיאeven consider that the  אונןis a שוגג
ii) Since for an  אונןwho’s a  שוגגhis שוגג-mistake prevents him from even
thinking about bringing a  קרבןso the  משמעותof  אי עביד הורצהcan’t apply to
him
b) תירוץ
i) must be that the correct  גרסאin the  קשיאof  תוספותis that  תוספותunderstood
that
(1)  רב ששתsays the  משנהdeals with an  אונןwho’s  במזידand it’s for this אונן
that there’s a  משמעותin the  משנהthat אי עביד הורצה
(2) and  תוספותasks only why the  משנהneeds to refer to  אונןseparately from
סתם מזיד
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דף צג.
רש"י ד"ה הא ר' יהודה ור"ש דאמרי רשות
בד"ה הא ר' יודא ור"ש דאמרי רשות עכ"ל לשון רשות מגומגם לר"ש דבשני אפי' רשות
ליכא כיון דבשני אפי' טפילה אשה אינה לר"ש כדמוכח לעיל דמוקי ברייתא דקתני שני
רשות כר' יודא ולא מוקי לה כר"ש וק"ל:
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דף צג.
תד"ה ה"ג בכל הספרים ובא"ד דתרוייהו ותוספות דף צג :ד"ה וקאמרת
בסיוע אליעזר מנחם פאלגער

תוס' בד"ה ה"ג בכל כו' ומיתני התם אפלוגתא דר"א ור"ע ומייתי כו' עכ"ל ור"ל
אפלוגתא דר"א ור"ע דפליגי לקמן במתני' איזו דרך רחוקה מן המודיעים כו' דברי ר"ע
רא"א כו' וק"ל:
בא"ד דתרווייהו חזו בשעת אכילה ולא חזו בשעת שחיטה כו' עכ"ל [הוא] לפי מ"ש
התוספות לעיל דרב נחמן מצי סבר כרבי יודא והא דחזי בשעת אכילה בדרך רחוקה היינו
ע"י סוסים ופרדים כמ"ש התוס' לעיל אבל מדברי התוס' לקמן בד"ה לרב יודא ל"ק כו'
נראה שלא כתבו הכא דתרווייהו חזו בשעת אכילה אלא אי סבר רב נחמן כעולא בהא אבל
לרב יודא דסבר דלא חזו בשעת אכילה לא לגמרי מדמה ר"ע דרך רחוקה לטמא ע"ש
ודו"ק:
תוס' בד"ה וקאמרת שוחטין כו' לאלומי' פירכא הוא דקאמר הכי כו' ה"מ למפרך מטבו"י
דלכ"ע כו' עכ"ל ק"ק דהא אי הוה סבר אין שוחטין כו' היינו ע"כ משום דטמא שרץ
דחייה רחמנא דכתיב כו' דמי לא עסקינן שחל ז' כו' כדלקמן ובפרק האשה וא"כ אית לן
למילף דרך רחוקה מטמא שרץ מהאי היקשא דר' עקיבא ולא הוה תיקשי לן ע"כ מטבו"י
וכמו שהקשו התוס' לקמן לרב יודא ואימא דלא ניחא ליה לרבה כתירוץ שכתבו התוס'
לרב יודא וק"ל:
הקדמה 1) First
 if he won’t be able toקרבן פסח  a person can’t bring aלפי אכלו  ofפסוק a) Based on the
פסח  the night ofקרבן eat the
הקדמה 2) Second
קרא )a
"איש איש כי יהי' טמא לנפש או בדרך רחוקה" )i
הקדמה 3) Third
 we established thatדיבורים a) In prior
טמא  deals only withפסוק " theשוחטין וזורקין על טומאת שרץ"  thatמאן דאמר i) For the
מת בששי שלו
 deals also withפסוק " theאין שוחטין וזורקין על טומאת שרץ"  thatמאן דאמר ii) For the
טמא שרץ  andטמא מת בשביעי שלו
קרבן  even though he’s not fit to eatטבול יום  for aשוחטין וזורקין  agree thatכולי עלמא )b
שעת שחיטה  atפסח
הקדמה 4) Fourth
אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ  both sayרב יהודה  andר' עקיבא )a
שוחטין וזורקין על טמא שרץ  both sayעולא  andרב נחמן )b
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5) Fifth הקדמה
a) :משנה דף צג
i)  ר' עקיבאsays that  בדרך רחוקהmeans מן המודיעים ולחוץ
(1) We’ll establish in the next  הקדמהthat there’s a  מחלוקתof  אמוראיםon the
precise  שיטהof ר' עקיבא
(2)  ר' אליעזרsays  בדרך רחוקהmeans  – חוץ לאיסקופת העזרהnote that a person can
arrive from this " "דרך רחוקהeven during שעת שחיטה
b)  גמראat :דף צג
i)  עולאand  רב יהודהdisagree on what distance counts as  דרך רחוקהfor ר' עקיבא
(1) עולא
(a)  דרך רחוקהmeans a  דרךfrom which a person can’t arrive in  ירושליםat
שעת שחיטה
(2) רב יהודה
(a)  דרך רחוקהmeans a  דרךfrom which a person can’t arrive in  ירושליםeven
at שעת אכילה
(b) and this distance counts as  דרך רחוקהeven if the person can arrive
 בשעת אכילהif he uses סוסים ופרדים
2) Sixth הקדמה
a)  גמראat :דף צב
i) Both  רב נחמןand  רב ששתagree for  טמאthat אי עביד לא הורצה
ii)  רב ששתsays the same  דיןapplies to מי שהוא בדרך רחוקה
iii)  רב נחמןsays for  מי שהוא בדרך רחוקהthat אי עביד הורצה
3) Seventh הקדמה
a)  תוספותat : דף צבat ד"ה ורב נחמן אמר הורצה
i) שאלה
(1) Now
(a) If  רב נחמןagrees with  עולאthat a person who’s  בדרך רחוקהcan arrive
 בשעת אכילהwe understand that  לפי אכלוdoesn’t apply
(b) So  רב נחמןcan say  אי עביד הורצהfor עולא
(2) But is it also correct that
(a) if  רב נחמןagrees with  רב יהודהthat a person who’s  בדרך רחוקהcan’t
arrive even  בשעת אכילהthen the  פסוקof  לפי אכלוwill apply and won’t
permit a  קרבןto be brought
(b) So  רב נחמןcan’t say  אי עביד הורצהfor רב יהודה
ii) תשובה
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(1) Not necessarily
(2)  רב נחמןcan agree with  רב יהודהif  רב נחמןapplies  אי עביד הורצהto a person
who can arrive  בשעת אכילהonly if he uses סוסים ופרדים
(3) Because
(a) although the case still counts as  דרך רחוקהbecause the person normally
can’t arrive בשעת אכילה
(b) the case counts also as if there’s a possibility of  אכילהfor the purpose
of לפי אכלו
(4) Contrast the case of  חולהor  טמאat . דף צגat  ד"ה דאי בעיwhere there’s no
possibility that there’ll be  אכילהand that’s why based on  לפי אכלוno קרבן
can be brought for them
4) Eighth  הקדמהas explained by  תוספותat בא"ד דתרוייהו חזו בשעת אכילה
a)  ברייתאaccording to the  גרסאof  תוספותat ד"ה הכי גרסינן
i)  ר' עקיבאsays the following  היקשbased on the  פסוקof איש איש
(1) מה טמא שלא ספק בידו לעשות ואינו עושה
(2) אף דרך רחוקה שלא ספק בידו לעשות ואינו עושה
b)  ביאורof תוספות
i)  ר' עקיבאsays the  פסוקis  מקיש טמאwho can’t bring a  קרבןbecause of his טומאה
to דרך רחוקה
ii) to teach contrary to  ר' אליעזרthat for a person to be  בדרך רחוקהhe needs to be
in a  דרךfar enough not to be able to arrive either at  שעת שחיטהaccording to
 עולאor even at  שעת אכילהaccording to רב יהודה
c) גמרא
i) רב ששת
(1) The same  היקשis a  קשיאto  רב נחמןbecause the  היקשuses the words "ואינו
" עושהto teach also that  אי עביד לא הורצהfor  דרך רחוקהthe same as אי עביד לא
 הורצהfor טמא
ii) רב נחמן
(1) The  היקשapplies only if  טמאand  דרך רחוקהare דמיא להדדי
(2) Now  ר' עקיבאholds that they’re  דמיא להדדיbecause
(a) he says that  אין שוחטין וזורקין על טומאה שרץso the  פסוקcan deal with
 טמא מת בשביעי שלוand  טמא שרץthat aren’t  חזי בשעת שחיטהbut are חזי
בשעת אכילה
(b) and it follows that  טמאand  בדרך רחוקהare  דמיא להדדיbecause בדרך
 רחוקהalso isn’t  חזי בשעת שחיטהbut is  חזי בשעת אכילהas  מהרש"אwill
explain below
(3) But  רב נחמןholds that
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(a)  שוחטין וזורקין על טומאת שרץso that the  פסוקneeds to deal with טמא מת
 בששי שלוwho isn’t חזי בשעת אכילה
(b) while  מי שהי' בדרך רחוקהis  חזו בשעת אכילהas  מהרש"אwill explain below
– so that  לא דמיא אהדדיand there is no היקש
5) מהרש"א
a) שאלה
i) When  רב נחמןexplains that  ר' עקיבאholds that  בדרך רחוקהis  חזו בשעת אכילהdoes
 רב נחמןnecessarily agree with  עולאthat  ר' עקיבאsays the person isn’t חזו בשעת
 שחיטהbut is חזו בשעת אכילה
b) תשובה
i) Not necessarily
ii)  רב נחמןcan mean that  ר' עקיבאaccording to  רב יהודהholds that מי שהוא בדרך
 רחוקהcan be  חזו בשעת אכילהif he uses  סוסים ופרדיםas we explained earlier
6)  תוספותat . דף צדat ד"ה לר' יהודה
a) קשיא
i) We’ve established that
(1)  רב יהודהagrees with  ר' עקיבאthat אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ
(2) if  אין שוחטין וזורקין על טמא שרץthe  פסוקof  איש אישdeals also with טמא שרץ
and  טמא מת בשביעי שלוboth of whom aren’t  חזי בשעת שחיטהbut are חזי
בשעת אכילה
(3)  ר' עקיבאin his  היקשis  מדמהthe cases of  טמאand  בדרך רחוקהboth to disagree
with  ר' אליעזרand to teach for  בדרך רחוקהthat אי עביד לא הורצה
ii) Why doesn’t the  היקשalso prove to  רב יהודהthat  בדרך רחוקהthe same as טמא
deals with a person who’s not  חזי בשעת שחיטהbut is  חזי בשעת אכילהso that the
 שיטהof  עולאis correct and the  שיטהof  רב יהודהisn’t correct
b) תירוץ
i) Based on a  סבראwhose details aren’t relevant here  רב יהודהholds that
(1) A person who’s  בדרך רחוקהat  שעת שחיטהisn’t comparable – it’s not a
" – "דומיא גמורto a  טמא שרץor a טמא מת בשביעי שלו
(2) And it’s only a person who’s  בדרך רחוקהeven at  שעת אכילהthat’s  דומהto a
 טמא שרץor a טמא מת בשביעי שלו
ii)  ר' עקיבאin his  היקשis in fact  מקישa  טמא מת בשביעי שלוto a person who is בדרך
 רחוקהand can’t arrive even at  שעת אכילהand this is consistent with the  שיטהof
רב יהודה
7)  המשך מהרש"אat בא"ד דתרוייהו
a) Now
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i) since  רב יהודהhimself says that  טמאand  דרך רחוקהaren’t דמיא להדדי לגמרי
because it’s a  סבראthat only  מי שאינו יכול ליכנס בשעת אכילהis similar to  טמאand
can support a  היקשfor  ר' עקיבאagainst the  שיטהof ר' אליעזר
ii) It follows that
(1) when  תוספותon . דף צגsays that  רב נחמןholds that for  ר' עקיבאwe compare
 טמאand  דרך רחוקהbecause both are חזו בשעת אכילה
(2) it must be that  תוספותholds that  רב נחמןagrees with  עולאand that’s why
דמיא להדדי
8)  המשךof the  גמראat :דף צג
a)  קשיאby  רבהto עולא
i) Since  עולאsays  שוחטין וזורקין אטמא שרץand for  טמא מת בשביעי שלוwho can be
 חזוat שעת אכילה
ii) say also the same as  רב יהודהthat a person doesn’t count as being בדרך רחוקה
he can arrive and be  חזוat שעת אכילה
9)  תוספותat : דף צגat ד"ה וקאמרת
a) קשיא
i) why does the  גמראimply that there is a  קשיאfor  עולאonly if he holds שוחטין
וזורקין אטמא שרץ
ii) even if  עולאheld that  אין שוחטין וזורקין על טמא שרץwe could ask a  קשיאto עולא
from  טבול יוםwhere all agree that  שוחטין וזורקין לטבול יוםbecause the טבול יום
will be  חזוat שעת אכילה
10)  מהרש"אat ד"ה וקאמרת
a) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותanswer its  קשיאthis way
(1)  רבאasked his  קשיאto  עולאonly because  עולאholds שוחטין וזורקין על טמא שרץ
(2) Because
(a) if  עולאhad held that  אין שוחטין וזורקין על טומאת שרץeven though he’s חזו
בשעת אכילה
(b)  עולאwould have relied on the  היקשof  ר' עקיבאto teach that the  תורהis
also  דוחהa person who’s  בדרך רחוקהeven if he can arrive בשעת אכילה
(c) And because of the strength of this  היקשit wouldn’t be relevant that
שוחטין וזורקין על טבול יום
b) Possible תירוץ
i) We’ve seen that  רב יהודהdoesn’t rely on the  היקשbecause לא דמיא כל כך
c) Possible  תירוץdismissed
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i)  עולאcould have said that he disagrees with the  סבראof  רב יהודהand does rely
on the היקש
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תד"ה דאי בעי למיעבד
בד"ה דאי בעי למעבד כו' מדקאמר לפוטרו מהכרת משמע כו' ומ"ד הורצה כו' עכ"ל.
הכא בברייתא ליכא לאוכוחי כמ"ש התוס' לעיל במתניתין דאי סבר אין שוחטין וזורקין
על טמא שרץ אמאי פטור מכרת דאימא דקושטא דברייתא ס"ל דחייב כרת בטמא ולא
קאמר לפוטרו מכרת אלא בדרך רחוקה משא"כ במתני' דקתני פטורין בל' רבים דמשמע
דקאי נמי אטמא ולעיל במתני' ליכא לאוכחי כי הכא דמדקתני מכרת פטור הא אם זרק
הורצה ומ"ד הורצה אסיקנא דסבר שוחטין כו' דאיכא למימר שפיר כמ"ש ר"י לקמן
דאימא דמתני' סבר לא הורצה ולא קתני פטורין אלא איידי דתני חייבין משא"כ הכא
בברייתא דלא קתני כלל חיובא וק"ל:
בא"ד אלא פריך משום דקתני למה נאמר טמא לפוטרו מכרת כו' עכ"ל ר"ל למאי דס"ד
הא דקתני לפוטרו מכרת קאי נמי אטמא ואהא פריך כיון דאפי' אי בעי למעבד לא עביד
לא אצטריך בברייתא למתני פטור מכרת אבל קרא דטמא אצטריך לאיש נדחה כו' וק"ל:
הקדמה 1) First
 can’t bring aשעת אכילה  atקרבן פסח  a person who can’t eat aלפי אכלו a) Based on
קרבן פסח
הקדמה 2) Second
קרא )a
איש איש כי יהי' טמא לנפש או בדרך רחוקה וגו' )i
הקדמה 3) Third
משנה )a
תוספות  as explained byרישא )i
בדרך רחוקה  orטמא  because he wasפסח ראשון (1) a person who didn’t bring
פסח ראשון  for not bringingבכרת  and isn’tפסח שני brings
סיפא )b
חייבין בהכרת  but areפסח שני i) Others also bring
הקדמה 4) Fourth
ד"ה אלו פטורין  atדף צב at :תוספות )a
קשיא )i
אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ  holds thatמשנה (1) If the
הזאה  who afterטמא מת בשביעי שלו  applies also toפסוק  in theטמא (a) the
טובל  who if he’sטומאת שרץ  at night and also toמותר באכילה  isוטבילה
 at nightמותר באכילה becomes
 when the person could haveאלו פטורין בהכרת  sayמשנה (b) why does the
טבילה והזאה done
תירוץ )ii
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(1) אין הכי נמי
(2) The  קשיאproves that the  משנהholds that  שוחטין וזורקין על טומאת שרץso that
the  פסוקdeals only with  טמא מת בששי שלוwhere  טבילה והזאהwouldn’t have
availed and that’s why there’s no כרת
5) Fifth הקדמה
a) In the prior  דיבורwe established that  רב נחמןwho says  אי עביד הורצהfor 'מי שהי
 בדרך רחוקהneeds to hold that  שוחטין וזורקין על טומאת שרץwho’s  חזוto eat קרבן פסח
at night
6)  ברייתאas explained by the גמרא
a) אלו שעושין את השני הזבין ומצורעין וכו' השוגגין והאנוסין והמזידין וטמא ושהי' בדרך רחוקה
b) And even though even a  מזידbrings פסח שני
i) the  פסוקneeds to mention that  טמאbrings a  פסח שניto teach that "אלו בעי
"' – למיעבד בראשון לא שבקינן ליthis is the same as ""אי עביד לא הורצה
ii) and the  פסוקneeds to mention  מי שהי' בדרך רחוקהto teach that פטורין מהכרת
7) תוספות
a) Since the  ברייתאsays that a person who’s  בדרך רחוקהis  פטור מכרתit’s  משמעthat the
 ברייתאholds that  אי זרק הורצהand that the person is  פטור מכרתif he nevertheless
isn’t עביד
b) And based on the  הקדמותthe  דיןthat  אי עביד הורצהin turn proves that the ברייתא
holds that שוחטין וזורקין על טמא שרץ
8)  מהרש"אat ד"ה דאי בעי
a) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותderive that the  ברייתאholds  שוחטין וזורקין על טמא שרץthe
same as we derive this  דיןfrom the משנה
ii) Namely if the  ברייתאhad held that  אין שוחטין וזורקין על טמא שרץthe ברייתא
would have held that the  פסוקdeals also with  טמא מת בשביעי שלוand – טמא שרץ
both of whom ought to be  חייב כרתfor not doing טבילה והזאה
b) תירוץ
i) This is no proof because it’s possible that the  ברייתאsays  פטור מכרתwith a
 לשון יחידand can mean that the  פטורapplies only  מי שהי' בדרך רחוקהand not to
 טמא מת בשביעי שלוand טמא שרץ
ii) Contrast the  משנהthat uses a  לשון רביםof  אלו פטוריןto teach that all cases in the
 רישאare  פטור מהכרתincluding טמא
c) קשיא
i) Why doesn’t  תוספותrely on the  מהלךof the  ברייתאto prove that the  משנהholds
שוחטין וזורקין על טמא שרץ
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ii) Namely since the  משנהsays  פטורין מכרתthis implies that  אם זרק הורצהwhich in
turn proves that שוחטין וזורקין על טמא שרץ
d) תירוץ
i) the  משנהpossibly holds  אי עביד לא הורצהand says  פטורין מן הכרתonly because
the  סיפאsays חייבין בכרת
ii) note that this  מהלךisn’t possible for the  ברייתאthat has no  סיפאthat deals with
cases that are חייבין בכרת
9)  המשךof תוספות
a) קשיא
i) We’ve established that the  ברייתאholds that שוחטין וזורקין על טומאת שרץ
ii) And as explained for the  משנהthis proves that by  טמאthe  ברייתאmeans טמא מת
 בששי שלוand that’s why  הזאה וטבילהdon’t avail and the failure to do הזאה
 וטבילהdoesn’t result in כרת
iii) Now
(1) for  טמא מת בששי שלוthere can be no  אכילהat night and we’ve established
from  לפי אכלוthat no  קרבן פסחcan be brought for a person who can’t eat it
(2) So why does the  גמראsay that  טמאin the  פסוקis needed to teach that אי בעי
'למיעבד לא שבקינן לי
b)  תירוץas explained by  מהרש"אat בא"ד אלא פריך
i) The  גמראrealized that  טמאisn’t needed to teach that אי בעי לא עביד
ii) The  גמראasked that given that  אי בעי לא עבידwhy does the  ברייתאneed to teach
that  פטור מכרתand the  גמראthen answered that the  ברייתאneeds to teach a
 פטור מכרתfor בדרך רחוקה
c) קשיא
i) but then the  גמראhasn’t answered why the  פסוקneeds to mention טמא
d) תירוץ
i) we derive from  טמאthat איש נדחה ואין צבור נידחין
ii) the  פרטיםof this  לימודaren’t relevant here
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תד"ה אלא למה נאמר דרך רחוקה
בד"ה אלא למה כו' אצטריך למכתב דלא נימא כיון דלא חזי בראשון כו' וסבר כרבי נתן
כו' עכ"ל ר"ל דלא נימא דה"ל טמא ודרך רחוקה דלא חזי בראשון כמו גר שנתגייר בין
ב' פסחים וקטן שנולד בין ב' פסחים דלא ליעבד שני כלל קמ"ל קרא דעביד בשני בטמא
ודרך רחוקה דבכה"ג הוי שני תשלומין דראשון אף על גב דלא הוי חזי בראשון וק"ק דמה
תירץ רשב"א דאכתי ברייתא דקתני דאצטריך דרך רחוקה לפוטרו מן הכרת לא אתיא כרב
יודא דלדידי' לא אצטריך כיון דלא חזי לאכילה וי"ל דע"כ בלאו הכי הך ברייתא דלא כרב
יודא דע"כ הך ברייתא ס"ל דשוחטין על טמא שרץ כמ"ש התוספות לעיל ורב יודא ס"ל
דאין שוחטין על טמא שרץ והוא דוחק דבהך מלתא דזורקין על טמא שרץ או לא איכא
תנאי דפליגי אבל בהך מילתא דיכול ליכנס בשעת שחיטה או בשעת אכילה לא מצינו תנאי
דפליגי ודו"ק:
הקדמה 1) First
 can’t bring aשעת אכילה  atקרבן פסח  a person who can’t eat aלפי אכלו a) Based on
קרבן פסח
הקדמה 2) Second
פסוק )a
איש איש כי יהי' טמא לנפש או בדרך רחוקה i) ....
הקדמה 3) Third
שעת  if he can’t arrive atבדרך רחוקה  a person isרב יהודה  according toר' עקיבא a) For
אכילה
הקדמה 4) Fourth
 he doesn’t bringפסח שני  andפסח ראשון  betweenנתגייר  wasגר  says that if aר' נתן )a
 was notגר  theראשון  and at the time ofתשלומין דראשון  isפסח שני  becauseפסח שני
נתגייר yet
ברייתא )5
שאלה )a
מי שהי'  need to say thatפסוק  why does theפסח שני  bringsמזיד i) Since even a
פסח שני  brings aבדרך רחוקה
תשובה )b
 becauseפסח ראשון  for a person who doesn’t bringכרת i) To teach that there’s no
בדרך רחוקה he was
תוספות )6
קשיא )a
 and based onבשעת אכילה  won’t arriveבדרך רחוקה  a person who’sרב יהודה i) For
 can be brought for himקרבן  noלפי אכלו
 for this personפטור מהכרת  need to teachפסוק ii) why does the
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b)  תירוץas explained by מהרש"א
i)  רב יהודהsays the  פסוקsays  דרך רחוקהto teach that a person who was בדרך רחוקה
can bring  פסח שניand
(1) we don’t say that because he was “unfit” to bring  פסח ראשוןwe treat him
the same as a  גר שנתגיירafter פסח ראשון
(2) and instead say that he can bring  תשלומין דראשוןeven though he couldn’t
bring a  קרבןin ראשון
7) מהרש"א
a) קשיא
i)  תוספותhas explained why  רב יהודהneeds  דרך רחוקהbut the  ברייתאitself says
 דרך רחוקהis needed for a  פטורfrom כרת
ii) So the  ברייתאobviously doesn't follow the  שיטהof  רב יהודהand holds a person
can count as  בדרך רחוקהeven if he can arrive בשעת אכילה
b) תירוץ בדוחק
i) It’s correct that the  ברייתאdoesn’t follow the  שיטהof רב יהודה
(1) But this isn’t surprising because we know the  ברייתאdisagrees with רב
 יהודהon another  דיןanyway
(2) namely
(a) the  ברייתאmust hold that  שוחטין וזורקין אטמא שרץfor the same reason set
out for the  משנהin  תוספות ד"ה הכי גרסינןon :דף צב
(b) yet  רב יהודהsays at . דף צדthat אין שוחטין וזורקין אטמא שרץ
c) קשיא
i) We can accept that  רב יהודהsays  אין שוחטין וזורקין אטמא שרץcontrary to the
 ברייתאbecause we established in a prior  דיבורthat  ר' עקיבאhimself also holds
that אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ
ii) but it is a  קשיאto  רב יהודהno  תנאsupports  רב יהודהand says that a person is
 בדרך רחוקהonly if he can’t arrive even at שעת אכילה
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דף צג:
תד"ה וקאמרת שוחטין
[דף צג עמוד ב] בפרש"י בד"ה בשעת אכילה כו' עבדו הרחקה ואמרו עד חצות לר"ע
ולר"א דאורייתא עד חצות כו' עכ"ל כצ"ל:
תוס' בד"ה וקאמרת שוחטין כו' לאלומי' פירכא הוא דקאמר הכי כו' ה"מ למפרך מטבו"י
דלכ"ע כו' עכ"ל ק"ק דהא אי הוה סבר אין שוחטין כו' היינו ע"כ משום דטמא שרץ
דחייה רחמנא דכתיב כו' דמי לא עסקינן שחל ז' כו' כדלקמן ובפרק האשה וא"כ אית לן
למילף דרך רחוקה מטמא שרץ מהאי היקשא דר' עקיבא ולא הוה תיקשי לן ע"כ מטבו"י
וכמו שהקשו התוס' לקמן לרב יודא ואימא דלא ניחא ליה לרבה כתירוץ שכתבו התוס'
לרב יודא וק"ל:
עיין לעיל בד"ה הכי גרסינן ובא"ד דתרוייהו
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דף צד.
תד"ה כל היישוב
[דף צד עמוד א] בד"ה כל היישוב כו' ובמס' תמיד משמע דממזרח למערב כמו כו' עכ"ל
לכאורה יש לדקדק דמשמעתין דלקמן נמי מוכח דאורך עולם הוא כמו גובה של עולם ת"ק
שנה דמאורך עולם פריך לרבא כפרש"י לקמן וטפי ה"ל לתוספות לאתויי נמי מההיא
דחגיגה שהביא רש"י לקמן דבהדיא קאמרי' התם דגובה עולם ואורך חד שיעורא הוא אבל
בתמיד איכא מאן דפליג וסבר דאורך הוא יותר מן הגובה ונראה לומר דלהכי ל"ק להו
מההיא דחגיגה דלק"מ משום דאיכא למימר אורך עולם דהתם היינו נמי דאין ים אוקינוס
בכלל ומה"ט נמי ל"ק (להו) אההיא דכוש א' מס' בעולם מהא דקאמר דכל היישוב תחת
כוכב אחד והרי אין מספר לכוכבים כמו שהקשו הכא משום דהך דכוש א' מס' בעולם נמי
איכא לאוקמא דאין ים אוקיינוס בכלל אבל מההיא דתמיד דממזרח למערב כמו מן השמים
לארץ מוכח דמקצה שמים ועד קצה שמים ממש וים אוקיינוס בכלל מדקאמר התם תדע
שהרי חמה במזרח או במערב הכל מסתכלים וקשי להו שפיר מהא דכל היישוב תחת כוכב
א' עומד והרי אין מספר לכוכבים וע"ז באו להוכיח עוד דהך דת"ק שנה ע"כ דים אוקיינוס
בכלל הוא דאל"כ תקשי דגם חשבון של ת"ק שנה פליג אחשבון דכוש א' מס' בעולם
דחשבון של ת"ק הוא הרבה יותר מחשבון דכוש כו' וע"כ אית לן למימר דלא פליגי
דחשבון של כוש איירי דאין ים אוקיינוס בכלל וחשבון של ת"ק היינו מקצה שמים ממש
דה"ל ים אוקיינוס בכלל וא"כ תקשי אהך דחשבון של ת"ק מהא דכל היישוב תחת כוכב
א' והרי אין מספר כו' ותו לא מידי ודו"ק:
תוספות )1
קשיא a) First
"כל  that saysמדרש  aסותר " isכל הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב"  that saysברייתא i) A
העולם כולו שליש ימים שליש מדברות שליש ישוב"
 while in factכוכבים  we’d see only threeברייתא  followed theמדרש ii) Since if the
כוכבים אין מספר we see
תירוץ )b
ים אוקיינוס  andמדרש  mentioned in theשליש ימים  isn’t included in theים אוקיינוס )i
כוכבים אין מספר sits under
קשיא 2) Second
 thatברייתא  a secondסותר " isכל הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב"  that saysברייתא a) The
מן הארץ לרקיע מהלך ת"ק שנה says
b) Here’s why
" so it followsכגבוה שמים מארץ כרחוק מזרח ממערב"  say thatמסכת תמיד  inחכמים )i
ת"ק שנה  ofמהלך  is also aכרחוק מזרח ממערב that
ii) Now
 also covers anכוכב  that each otherמסתבר  it’sכל הישוב תחת כוכב אחד עומד (1) If
אורך ישוב
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(2) And since  אין מספר לכוכביםit must be that  אורכו של עולםis a  מהלךof כמה
אלפים שנה
3)  הקדמהto מהרש"א
a) גמרא
i)  ר' יוחנן בן זכאיsays ""מן הארץ לרקיע מהלך ה' מאות שנה
b) רש"י
i) It’s  משמעthat  ר' יוחנן בן זכאיalso says  אורכו של עולם כמדת גבהוbased on מסכת
 חגיגהwhere the  גמראsays ""אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע ומסוף העולם עד סופו
4) מהרש"א
a)  קשיאto the second  קשיאof תוספות
i) Why does  תוספותfor its second  קשיאneed to rely on the  חכמיםin מסכת תמיד
who disagree there with a מאן דפליג
ii)  תוספותshould better have relied on the  מימראof  ר' יוחנן בן זכאיin our  גמראand
on the  סוגיאin  מסכת חגיגהmentioned by רש"י
b) תירוץ
i) It’s possible that the  גמראin  חגיגהdoesn’t take  ים אוקיינוסinto account
ii) While the  גמראin  תמידclearly includes  ים אוקיינוסin its  חשבוןbecause the גמרא
there speaks in terms of " "ממזרח למערב כמו מן השמים לארץand the  גמראalso
says "'"תדע שהרי חמה במזרח או במערב הכל מסתכלים וכו
c) Note that
i) This  מהלךalso explains why  תוספותdoesn’t also ask the following קשיא
(1) קשיא
(a) The  ברייתאof " "כל הישוב תחת כוכב אחד יושבisn’t consistent with another
 ברייתאthat says that  כושis אחד מששים בעולם
(b) Since based on these  ברייתותthere ought to be no more than 60 כוכבים
yet we see that אין מספר לכוכבים
ii) But
(1) the  מהלךwe set out earlier explains why  תוספותdoesn’t ask this קשיא
(2) namely because it’s possible that the second  ברייתאdoesn’t take the ים
 אוקיינוסinto account
5)  המשךof תוספות
a) קשיא
i) ""חשבון של ה' מאות שנה פליג אחשבון דכוש אחד מס' בעולם
6)  ביאור – מהרש"אof the  קשיאof תוספות
a)  תוספותis supporting its  מסקנאthat the measure of  ת"ק שנהincludes ים אוקיינוס
because
21

i) a distance of 500  שנהis much more than 60 times the size of כוש
ii) so it must be that the  חשבוןof  כושdoesn’t include  ים אוקיינוסwhile the  חשבוןof
 ה' מאות שנהdoes include ים אוקיינוס
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דף צד:
תד"ה ואין דרך
[דף צד עמוד ב] בד"ה ואין דרך כו' והא ערל או טמא חייב בפסח ואם ימול ויטהר כו'
עכ"ל לכאורה בטמא לא שייך חיוב כיון דלא מצי למיכל לאורתא כפרש"י ונראה דמשמע
להו לפרש טמא דומיא דערל דחזי למיכל לאורתא כגון טמא שרץ וכדתניא בהדיא בפ' אלו
דברים דערל וטמא שרץ חייבין כרת וע"כ הקשו ואם ימול הערל או יטהר הטמא שרץ
ע"י טבילה יפטר וק"ל:
תד"ה מה להלן
בד"ה מה להלן כו' לא היה לו לרש"י להזכיר ואין שאת אלא אכילה דלא צריכה לכך כו'
עכ"ל ר"ל דלפי הדרשה דהכא דאשמעינן דכי ירחק ממך המקום לפדותו בטהור לאו ממש
הוא אלא אפילו פסיעה א' חוץ לירושלים שלא היה יכול שאתו לירושלים סגי והוה ליה
שאתו כמשמעו ולא צריכה לכך לדרשה דאין שאת אלא אכילה אלא במעשר שני טמא
בירושלים דיכול לפדותו כיון דאינו יכול לאוכלו בטומאה ועיין הסוגיא בפ' אלו הן הלוקין
וק"ל:

דף צה.
ד"ה לא תוציא
[דף צה עמוד א] בפרש"י בד"ה לא תוציא לאו הניתק לעשה הוא עכ"ל מפירושו נראה
דלא הוה גרסי' כמו שהוא בספרים שלפנינו גבי לא תוציא דדמי ליה דהאי מיפסיל בנותר
והאי מיפסיל ביוצא וגבי לא יראה ולא ימצא דדמי ליה דהאי אינו לוקה דה"ל לאו שניתק
לעשה והאי אינו לוקה דה"ל לאו שניתק לעשה וכן מוכח מדברי התוספות שכתבו בפרטיה
קא ממעיט בל יראה כאן משמע כמו שפר"י בכל שעה דלא יראה הוה ניתק לעשה עכ"ל
דמאי קאמרי משמע כפר"י הא בהדיא איתא הכי בגמרא אי גרסינן כגירסת ספרים שלפנינו
וע"כ נראה למחוק כל זה מתוך ספרים וה"ג בגמ' בכלליה דלא ישאירו ממנו וגו' מאי קא
מרבה ליה לא תוציאו ממנו בפרטיה מאי קא ממעט ליה לא יראה ופרש"י דמאי דמשמע
בברייתא לדמות ללא ישאירו דה"ל לאו שניתק לעשה היינו לרבות מכלליה לא תוציאו
והתוס' פירשו למעט מפרטיה לא יראה דה"ל ניתק לעשה כפר"י בכל שעה וגירסת ספרים
שלנו אינו אלא פי' ר"י נכתב בגמרא ודו"ק:
בא"ד בכיצד צולין
בא"ד בכיצד צולין האוכלו הרי זה בל"ת דובשר בשדה טריפה כו' עכ"ל לא מצאתיו שם
וסתם אמרו שם המוציא בשר פסח כו' האוכלו עובר בל"ת ורש"י גופי' פי' שם ה"ז בל"ת
כדאמר בפ' כל שעה לא יאכל כי קודש הוא כל שבקודש פסול בא הכתוב ליתן ל"ת על
אכילתו כו' ע"ש:
תד"ה בכללי'
תוס' בד"ה בכלליה דמצות כו' וכל מילי ואפי' השבתת שאור ומפרטיה ממעטינן כו' ידעינן
צלי אש מכלליה ומצות כו' עכ"ל כצ"ל:
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דף צה:
תד"ה פסח שני
בא"ד בכיצד צולין האוכלו הרי זה בל"ת דובשר בשדה טריפה כו' עכ"ל לא מצאתיו שם
וסתם אמרו שם המוציא בשר פסח כו' האוכלו עובר בל"ת ורש"י גופי' פי' שם ה"ז בל"ת
כדאמר בפ' כל שעה לא יאכל כי קודש הוא כל שבקודש פסול בא הכתוב ליתן ל"ת על
אכילתו כו' ע"ש:
תוספות ד"ה בכללי'
תוספות ד"ה פסח שני
[דף צה עמוד ב] בד"ה פסח שני כו' אמאי אצטריך הא לא מרבינן מככל כו' עכ"ל יש
לדקדק דעדיפא ה"ל להקשות לעיל למ"ד דפסח שני טעון לינה ואמאי הא לא מרבינן ליה
מככל חוקת הפסח כיון שאינו מצוה שעל גופיה גם קשה בעיקר תמיהתם ומאי קושיא
ואימא דסד"א פסח שני טעון לינה משום דלא גרע ממביא קרבנו בימות החול דבעי לינה
ולכך אצטריך ליה למעוטי דגרע משאר קרבן כיון דאינו אלא תשלומין דראשון וכמ"ש
התוס' לקמן ויש ליישב בדוחק:
תד"ה טעון לינה
בד"ה טעון לינה פי' יום א' וילך יום שני עכ"ל משמע דלא כפרש"י בשמעתין אלא דבאו
לדור בירושלים כל יום טוב ראשון גם ליל מוצאי יום טוב ולמחר בחה"מ ילך ועיין בזה
בפרש"י ותוס' בפ' לולב וערבה ובפ' דם חטאת ובפרש"י בחומש וק"ל:
בא"ד ר' יהודה אומר
בא"ד ר' יודא אומר יכול יהא פסח שני כו' משמע לינה בלבד שאחר הבאת קרבנו כו'
כצ"ל:
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דף צו.
רש"י ד"ה מהלן וד"ה שיהיו וגמרא אלא הזה
[דף צו עמוד א] בפרש"י בד"ה מה להלן כו' וכי היכי דלדורות בתמיד בעי ביקור ה"ה
ודאי לפסח דורות עכ"ל השתא דס"ד דזה לאו מיעוטא היא לתמיד ה"ה דלא ממעט פסח
דורות אבל למאי דמסיק דשאני התם דכתיב תשמרו ולכך לא ממעטינן ליה מהזה שפיר
הוה מצינן למימר דהזה ממעט פסח דורות אי לאו דאיכא נמי ביה קרא ועבדת וק"ל:
בד"ה שיהיו כל עבודות של חודש הזה כזה כל פסחי דורות הוקשו זה לזה כו' עכ"ל
לכאורה אין זה מובן כיון דאכתי לא ידעינן בשום פסח דורות דבעי ביקור מנ"מ אם הוקשו
זה לזה ויש ליישב דפסחי דורות דנקט רש"י בפירושו ר"ל בכללו גם פסח מצרים שהיה
גם בחודש הזה ואליו הוקשו כל שאר פסחי דורות לענין ביקור וק"ל:
גמרא אלא הזה ל"ל לכדר"א ב"ע ור"ע כו' ק"ק דמשמע מתוך הסוגיא דמועבדת לא
מרבינן אלא פסח ראשון אמאי לא נימא נמי הכא דאתא הזה למעט פסח שני ואם נאמר
כיון דכתיב בפסח שני לא ישאירו ממנו עד בקר ע"כ דאכילתו בלילה א"כ לא אצטריך
להכי ועבדת בפסח ראשון דכ"ש הוא כמו שהקשו התוס' גבי אבל אתה שובר בפסח דורות
ת"ל ועבדת כו' ודו"ק:
פסוקים )1
קרבן פסח )a
דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחדש הזה ויקחו {מקחו מבעשור} )i
והי' לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה {ביקור ד' ימים} )ii
ועבדת את העבודה הזאת בחדש הזה )iii
קרבן תמיד )b
את קרבני לחמי  ...תשמרו להקריב לי במועדו )i
ברייתא דבן בג בג )2
תשמרו-למשמרת  ofגזירה שוה  from aביקור ד' ימים  needsקרבן תמיד a) We derive that
ד"ה מה להלן  atמהרש"א  as explained byרש"י )3
 theביקור  requiresפסח דורות  thatריבוי  at this point assumes without anyגמרא a) The
תמיד same as
ברייתא 4) Second
פסח  butמקחו בעשור " isזה פסח מצרים"  that teaches thatמיעוט  is aבעשור לחדש הזה )a
מקחו בעשור  isn’tדורות
גמרא )5
בן בג בג  ofברייתא  to theקשיא )a
והי' לכם למשמרת עד ארבעה עשר  to teach fromמיעוט i) Why don’t we use a similar
"זה פסח מצרים טעון ביקור ד' ימים ואין אחר [קרבן תמיד] טעון ביקור"  thatיום לחדש הזה
ד"ה מה להלן  atמהרש"א  as explained byרש"י )6
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a) The  גמראmeans also to ask why the same  מיעוטisn’t used to be  ממעט ביקורfrom
פסח דורות
7)  המשךof the גמרא
a) תירוץ
i) Because of the  גזירה שוהmentioned earlier we’re not  דורשthe  מיעוטfor תמיד
ii) And we’re not  דורשthe  מיעוטfor  פסח דורותbecause of a  ריבויfrom ועבדת את
 העבודה הזאתthat teaches שיהו כל העבודות חדש זה כזה
iii) and we instead apply the  מיעוטof  הזהto teach that there’s no  ביקורfor פסח שני
8)  המשךof  מהרש"אat ד"ה מה להלן
a) Note that once the  גמראrecognizes that a special  ריבויis needed to teach why הזה
isn’t  ממעט ביקורfor תמיד
b) The  גמראrealizes that a similar  ריבויis needed to explain why  הזהisn’t ממעט ביקור
for פסח דורות
9)  רש"יat ד"ה שיהא כל העבודות של חדש הזה כזה
i) ""כלומר כל פסחי דורות הקשו זה לזה
10)  מהרש"אat ד"ה שיהיו
a)  קשיאto רש"י
i) Once there is a  מיעוטthat applies to  פסח דורותwhat does  ועבדתaccomplish by
comparing all  פסחי דורותto each other
b) תירוץ
i)  רש"יmeans that the  עבודותof  חדש הזהalso includes פסח מצרים
11)  המשךof the גמרא
a) קשיא
i) Why aren’t we  דורשthat  ואכלו את הבשר בלילה הזהis  ממעטthat  פסח דורותisn’t
נאכל בלילה
b) תירוץ
i) Here too we rely on the  ריבויof  ועבדתand we apply the  הזהto a  דרשהof 'ר
 עקיבאand ' ר' אלעזר בן עזריwhose details aren’t relevant here
12)  מהרש"אat ד"ה אלא הזה למה לי
a) קשיא
i) Why doesn’t the  גמראhere apply the  מיעוטof  הזהto  פסח שניthe same as the
 גמראdid for  ביקורearlier in the סוגיא
b) תירוץ
i) For  פסח שניa  פסוקsays  ולא ישאירו ממנו עד בקרso it’s obvious that there’s a דין
 אכילהat night for פסח שני
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קשיא )c
 needגמרא  so why does theנאכל בלילה  isפסח ראשון לדורות  thatכל שכן i) Then it’s a
ועבדת to rely on
ד"ה אבל אתה שובר  inקשיא  itself asks the following similarתוספות ii) Note that
קשיא )(1
בפסח מצרים אינו שובר  ought to teachועצם לא תשברו בו  asks thatגמרא (a) The
אבל שובר בפסח דורות
 answer thatגמרא (b) Why doesn’t the
פסח שני  forשבירת עצם  forאיסור (i) since there’s a direct
פסח ראשון לדורות  also applies toאיסור  that theקל וחומר (ii) it’s a

תד"ה בן נכר
בד"ה בן נכר כו' נראה בעיני דל"ג גבי הדדי כל ערל וגו' כל בן נכר וגו' ול"ג אלא
מעתה תושב ושכיר כו' עכ"ל שינוי הגרסות לקיימם תמצא מבואר שם בתוספות פ'
הערל גם מה שיש לדקדק בסוגיא זו תמצא שם בתוספות ובפ' ע"פ ועיין גם בחדושינו
שם:
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תד"ה אבל אתה
תוס' בד"ה אבל אתה כו' כיון דכתיב בפסח שני ועצם לא תשברו בו כ"ש בראשון עכ"ל
ק"ק דהא בפ' כיצד צולין ילפינן מדשינה למכתב ועצם לא תשברו בו בפסח שני דאחד
עצם שיש בו מוח וא' עצם שאין בו מוח והכי אמרי' לעיל בסמוך לאיסי וא"כ אי לאו
דרשה דועבדת לפסח ראשון לענין שביר' עצם א"כ הא דכתיב שבירת עצם בפסח שני
אצטריך לגופיה ולא הוה גמרי' מיניה לרבויי אפי' עצם שאין בו מוח ולרבנן נמי דפליגי
לעיל אאיסי כיון דאצטריך שבירת עצם בפסח שני לגופיה לא הוה ידעינן למעט פרטיה
דהיינו לא תשחט וגו' ולכך אצטריך ועבדת למילף מיניה שבירת עצם בפסח ראשון ומיניה
בפסח שני מככל חוקת הפסח ואייתר לן שבירת עצם בפסח שני למר כדאית ליה לרבות
עצם שאין בו מוח ולמר למעט פרטי' כדאמרינן לעיל בסמוך ודו"ק:
הקדמה )1
דף צו and .דף פה at .פרק כיצד צולין  inגמרא )a
שאלה )i
 when there isועצם לא תשברו בו  thatפסח שני  say forתורה (1) Why does the
פסח שני  already says forתורה  and theפסח ראשון  forאיסור already the same
ככל חוקת הפסח יעשו אותו that
איסי בן יהודה  ofתשובה )ii
עצם שאין בו מוח  andעצם שיש בו מוח  applies to bothאיסור (1) To teach that the
רבנן  ofתשובה )iii
דף צה that are set out on .פרטים  certainממעט (1) To be
 hereגמרא )2
שאלה )a
 doesn’tאיסור  that theועצם לא תשברו בו  ofבו i) Why don’t we derive from the
פסח ראשון לדורות apply to
מהרש"א  as explained byתשובה )b
 forעבודות  teaches that theועבדת את העבודה הזאת בחדש הזה " inועבדת" i) Because
פסח מצרים  are the same as forפסח דורות
פסח שני  applies also toאיסור  to teach that theככל חוקת הפסח ii) We then rely on
איסי  ofלימודים  becomes available for theפסח שני  forפסוק iii) And as a result the
רבנן and the
תוספות )3
קשיא )a
 forשבירת עצם  forאיסור  answer that since there is a directגמרא i) Why doesn’t the
פסח ראשון לדורות  also applies toאיסור  that theקל וחומר  it’s aפסח שני
מהרש"א )4
קשיא )a
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i) if there were no  לימודfrom  ועבדתto teach that  שבירת עצםapplies for ראשון
לדורות
ii) we couldn’t rely on  ככל חוקת הפסחto teach that the  איסורapplies to  פסח שניand
we’d instead need to rely on the direct  איסורin the  פסוקfor  פסח שניitself and
also as the basis of a  קל וחומרfor פסח ראשון
iii) so the  פסוקfor  פסח שניwouldn’t be available to teach the  לימודיםof  איסיand the
רבנן
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רש"י ד"ה כדרבה
בפרש"י בד"ה כדרבה אר"י כו' מה להלן ערל אסור בפסח אף כאן כו' עכ"ל כתב מהרש"ל
לא דק דזהו דברי רבי יצחק אבל רבה אמר תלתא ממנו כתיבי כו' עכ"ל והאריך ע"ש לא
ידענא אמאי לא דק דהא לרבה אר"י נמי חד מהני תלתא ממנו אתא להך ג"ש גופיה
דקאר"י מה להלן ערל כו' ורבה לא בא אלא לפרש מלתיה דר"י גופיה כדקאמרינן התם
וק"ל:
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דף צו -:צז:
סוגיא דפסח אבוד
בסיוע בני רב אליעזר מנחם ובנו נכדי חנא זכרי'

[דף צו עמוד ב] בד"ה אם כשב כו' גבי שלמים כתיב אם יתירא כו' מכלל דעד השתא
בכשב איירי דאין כו' עכ"ל פירושו מגומגם דמה"ט מלת כשב נמי מיותר וכפרש"י גופיה
לקמן כשב קרא יתירא הוא כדפרישי' כו' מכלל דעד השתא בכשב איירי ושוב מצאתי
במהרש"ל שהגיה בזה ע"ש וק"ל:
תוס' בד"ה קודם שחיטת כו' דלא דחייה בידים כגון נטמאו בעלים או שמשכו כו' עכ"ל
הכי אמרינן ס"פ א"ד לרב גבי מתו בעלים וה"ה בנטמאו בעלים או שמשכו בעלים ידיהם
ובשלא נשאר א' מבני החבור' כמ"ש התוס' שם מההיא דלקמן ודו"ק:
בא"ד ובתוס' פליגי ר"י ורבנן איזה מהן יקריב לכתחלה כו' עכ"ל ר"ל בנמצא קודם
שחיטת השני אם מקריב הראשון הנמצא או השני המופרש אבל התמורה ודאי לא יקריב
לשם פסח כפי' ר"י לקמן וק"ל:
[דף צז עמוד א] בפרש"י בד"ה ה"ג כי אמר שמואל כו' ואמתו בעליה לא קאי דלא משכחת
ביה רועה כו' עכ"ל וה"ה דמה"ט לא קאי אתמורת חטאת ור"ל הכי לפום דס"ד השתא
דבכפרו בעליה משכחת לה רועה מיהו למסקנא דקאמר דלכפרו בעליה נמי לא משכחת לה
רועה ושמואל חדא קאמר וכר"ש מתרץ לה רש"י לקמן בע"א דליכא לאוקמא אמתו
בעליה דכל מתו בעליה מתות ואילו פסח מתו בעליו אחר חצות רועה כו' ע"ש ודו"ק:
בא"ד באחרת רועה אם כיוצא בו בחטאת רועה אבל אם חטאת כו' עכ"ל כצ"ל:
בד"ה שמואל כר' כו' וה"ה דמצי לתרוצי' שמואל כרבה ס"ל דאמר קודם שחיטה שנינו
כו' עכ"ל כצ"ל וק"ק לפירושו דאימא להאי לישנא המתרץ לא בעי לתרוצי הכי משום
דאסיק אדעתיה כדפרכינן לקמן מדאר"י עלה כו' מכלל דשמואל סבר חצות קבע וק"ל:
תוספות בד"ה אמר שמואל כו' והכי דייק לקמן כצ"ל:
בד"ה וכללא הוא כו' תמורת חטאת או שמתו בעליה דלמיתה אזלא ואילו בפסח אמרי' כו'
דרועה אם כו' עכ"ל כצ"ל ק"ק דלא דמיא דודאי תמורת חטאת גופיה דמתה כיוצא בה
תמורת פסח קריבה שלמים אבל תמורת פסח דמתניתין דהיינו תמורת פסח הנמצא דתמורתו
מכח קדושה דחויה קאתי ולהכי לא קריבה כדאמרי' לעיל ויש ליישב ודו"ק:
בד"ה ורועה פי' כו' בעברה שנתה דלאו דחוי גמור הוא דאף לאחר שכפרו בעליה אינה
מתה כו' עכ"ל דר"ל מלתא דפסיקא קאמר בעברה שנתה דרועה דאל"כ מאי פריך ליה
ממתני' דהתם דקתני בעברה שנתה מתה ואין להקשות דהכא לא חשיב ליה לרועה דחוי
גמור ולעיל גבי פסח חשיב ליה לרועה דחוי די"ל דהכא בחטאת (לגבי פסח) לא חשיב לי'
לרועה דחוי לגבי מתה אבל בפסח חשיב ליה לרועה דחוי גבי קרב שלמים ודו"ק:
בד"ה קודם חצות כו' דהא שנינן כי קאמר כו' עכ"ל כצ"ל:
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[דף צז עמוד ב] בד"ה כדר' אושעיא כו' א"נ איכא למימר דאפי' לא אבדה חשיב כאבודה
כו' עכ"ל כצ"ל וצ"ל נמי להאי תירוצא דלא דמי לשאר אבודה כו' כמ"ש התוספות לעיל
ודו"ק:
בד"ה אלא שמואל כו' ונראה לר"י דכר"ש נמי לא מתוקם אלא באבודין כו' עכ"ל משום
דיש לבעל דין לחלוק לקיים פרש"י דלמאי דמוקי ליה שמואל כר"ש ס"ל היינו אפילו
בלאו אבודין ובא ר"י לדחות זה דע"כ דכר"ש נמי לא מתוקם אלא באבודין כו' וק"ל:
בא"ד ואבודת לילה דלאו אבודה (בפסח) [כפסח] קודם כו' כצ"ל:
בא"ד וס"ל בפסח דמית אחר חצות קרב שלמים אף על פי כו' עכ"ל כצ"ל וכ"ה לקמן
והיינו דמית בעליו אחר חצות אף על גב דקבעי' חצות אין בעלי חיים נדחין לר"ש ומיניה
בנמצא אפי' קודם חצות קרב שלמים דאין ב"ח נדחין וק"ל:
בא"ד מיהו חד צד באבד קרב שלמים כגון נמצא אחר חצות וה"ק בכל כו' עכ"ל וק"ק לפי
זה מאי פריך לעיל והא כל אבודה לרבי למיתה אזלא ואילו בפסח היכי דאבד קודם כו'
אמאי לא שנינן כה"ג דאיכא חד צד באבד דקרב שלמים כגון נמצא אחר חצות וה"ק בכל
ענין שבחטאת מתה איכא צד דבפסח קרב שלמים ודו"ק:
פסח שאבד ושחט שני תחתיו  onהקדמה 1) First
רבה )a
קובע  wasn’tשני  ofשחיטה  then theנשחט  wasשני  only afterנמצא  wasראשון i) If the
 and can beדחוי בידים  doesn’t count asראשון  and theשם פסח  with aראשון the
שלמים  asקרב
 theקובע  wasשני  ofשחיטה  then theנשחט  wasשני  beforeנמצא  wasראשון ii) If the
 soשם פסח  with aראשון
ירעה עד שיסתאב  andשלמים  asקרב  and can’t beדחוי בידים  counts asראשון (1) the
קרבן שלמים  is used to buy aדמים  is then sold and itsראשון )(2
ר' זירא )b
שם פסח  with aראשון  theקובע  wasn’tחצות  thenחצות  afterנמצא  wasראשון i) If the
שלמים  asקרב  and can beדחוי בידים  doesn’t count asראשון so the
 soשם פסח  with aראשון  theקובע  wasחצות  thenחצות  beforeנמצא  wasראשון ii) If the
 andירעה עד שיסתאב  andשלמים  asקרב  and can’t beדחוי בידים  counts asראשון the
קרבן שלמים  is used to buy aדמים  is then sold and itsראשון
הקדמה 2) Second
רועה  and is alsoנדחה  is alsoתמורה  itsדחוי  counts asראשון a) if
מסכת תמורה  inמשנה )3
מתות  that areחטאות a) There are five
ולד חטאת )i
תמורת חטאת )ii
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iii) 'חטאת שמתו בעלי
iv) חטאת אבודה שנתכפרו בעלי' בבהמה שני' ולאח"כ נמצאת הראשונה
v) חטאת שעברה שנתה
b) Note that
i) Where  אבודהwas  נמצאתbefore  נתכפרו בעלי' באחרתthe  אבודהisn’t  מתהand
instead  תרעה עד שתסתאבand it’s then sold and its  דמיםis used to buy another
קרבן חטאת
4) גמרא
a)  שיטהof  ריש לקישas explained by  רש"יat ד"ה דריש לקיש
i)  חטאת שעברה שנתהisn’t  מתהbut is instead רועה
b)  קשיאof the  גמראin מסכת תמורה
i) We established that the  משנהsays  מתהfor חטאת שעברה שנתה
c) תירוץ
i) The  משנהsays  מתהonly if there are additional ריעתות
5)  רש"יat ד"ה כאלו
a)  חטאת שעברה שנתהthat is  – רועהis sold after it becomes a  בעלת מוםand its  דמיםis
put in  שופרותas a  נדבהto be  מקייץthe מזבח
b) This  הלכהis derived from a  מדרשof יהוידע הכהן
6)  המשךof the  גמראat .דף צז
a) אמר שמואל
i) כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים כל שבחטאת רועה בפסח נמי רועה
ii) The  הוה אמינאof the  גמראassumes that the  כללof  שמואלapplies to all four of
the five  חטאתcases that can occur for  פסחיםnamely all five  חטאותexcept ולד
 חטאתthat can’t apply to  פסחיםwhere the  קרבןneeds to be a זכר
b)  קשיאof ""וכללא הוא
i) We’ve established for  ריש לקישthat " – "סתם חטאת שעברה שנתהwhere there is
no additional  – ריעותאis  רועהyet we know from a  ברייתאthat  פסח שעברה שנתוis
 קרב שלמיםand isn’t רועה
ii) This isn’t consistent with the  כללof שמואל
7)  תוספותat ד"ה ורועה
a) קשיא
i) For  חטאת שעברה שנתהwhere  בעליםweren’t yet  נתכפרwith another  קרבןthe דמים
isn’t used for  – קייץ המזבחinstead  בעליםuse the  דמיםto buy a  חטאתto achieve
this כפרה
b) Here’s proof by way of a קל וחומר

33

i)

For  חטאת אבודהwe established that
(1) If the  חטאתis found after  כפרו בעלים באחרתthere is a  דיחוי גמורin the sense
that מתה
(2) Yet if the  חטאתis found before  כפרו בעלי' באחרתthe  דיןis that רועה עד
 שתסתאבand ' דמיare used to buy a replacement  חטאתfor בעלים

ii) So for חטאת שעברה שנתה
(1) Where we’ll establish that even after  נתכפרו בעלים באחרתthere is no דיחוי
 גמורbecause the  דיןisn’t מתה
(2) It’s a  כל שכןthat if  בעליםweren’t yet  מכופר באחרתthat the  דיןis that רועה עד
 שתסתאבand ' דמיare used to buy a replacement  חטאתfor בעלים
8)  מהרש"אat ד"ה ורועה
a) שאלה
i) How does  תוספותknow that  ריש לקישsays that  חטאת שעברה שנתהis  רועהand
isn’t  מתהeven if נתכפרו בעלי' באחרת
b) תשובה
i) Because otherwise the  גמראin  תמורהwouldn’t have asked that the  משנהin
 תמורהthat says  חטאת שעברה שנתהis  מתהis a  קשיאto  ריש לקישwho says רועה
ii) Because the  גמראwould have answered that the  משנהsays  מתהbecause it deals
with where נתכפרו בעלי' באחרת
c) קשיא
i) Why is it that  תוספותin its  קל וחומרconsider that only  מתהcounts as a complete
דיחוי
ii) When we’ve established that the  משנהsays that פסח שאבד ונמצא קודם חצות
counts as  דחיי' בידיםand the  דיןis  – רועהnot מתה
d) תירוץ
i) For  חטאתwhere the alternatives are  מתהor  רועהa case of  רועהdoesn’t count as
דיחוי גמור
ii) For  פסחwhere the alternatives are  רועהor  קרב שלמיםthe case of  רועהcounts as
דיחוי גמור
9)  תוספותat ד"ה וכללא הוא
a) קשיא
i) We established that the  גמראasked that for  חטאת שעברה שנתהthe  דיןis  רועהand
yet a  ברייתאsays that  פסח שעבר שנתוis קרב שלמים
ii) Why didn’t the  גמראalso ask this  קשיאto the  כללof שמואל
(1)  תמורת חטאת מתהyet  תמורת פסחisn’t  קרב שלמיםand is instead רועה
10)  מהרש"אat ד"ה וכללא
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a)  קשיאto the  קשיאof תוספות
i)  תמורת פסחis  רועהonly where the  תמורהis of a  קרבןthat was  נדחהas explained
in the הקדמות
11) המשך דגמרא
a)  תירוץto the  קשיאof ""וכללא הוא
i) כי קאמר שמואל באבודין בדחוין לא אמר
12)  ביאור – רש"יof the תירוץ
a)  שמואלnever said his  כללfor חטאת שעברה שנתה
b) He said his  כללonly for  אבודיןmeaning חטאת אבודה שכיפרו בעלי' באחרת
c) שאלה
i) Why does the  גמראassume that  שמואלdidn’t say his  כללfor 'חטאת שמתו בעלי
d) תשובה
i) The  גמראwill soon explain that for  חטאת אבודהthere can be a case where the
 דיןis  רועהand to which the  כללof  שמואלapplies that where  חטאתis  רועהthe דין
is that  פסחis also רועה
ii) The  כללcan’t apply to ' מתו בעליbecause in that case there’s no case where for
 חטאתthe  דיןis רועה
13)  מהרש"אat ד"ה הכי גרסינן
a) It’s for the same reason that the  כללof  שמואלdoesn’t apply to תמורת חטאת
14)  המשךof מהרש"א
a) As mentioned by  רש"יthe  גמראwill soon establish that there’s a case where חטאת
 אבודהis רועה
b) But at the end of the  סוגיאthe  גמראwill determine that  חטאת אבודהis  מתהin all
cases the same as ' מתו בעליwhere the  חטאתis  מתהin all cases
c) That’s why  רש"יin the  מסקנאneeds to set out the following reason why שמואל
deals with  חטאת אבודהand not with 'חטאת שמתו בעלי
i) for all cases of  חטאת שמתו בעליםthe  דיןis מתה
ii) but for  פסח שמתו בעליםthere’s a case where the  פסחisn’t  קרב שלמיםbut is רועה
namely where  מתו בעליו אחר חצותas the  גמראwill explain on . דף צחfor all מאן
 דאמריother than ר' שמעון
15)  משנהin מסכת תמורה
a) הפריש חטאתו ואבדה והפריש שני' תחתי' ונמצאת הראשונה
i) רבי
(1) אחת מהן תקרב ושני' תמות
ii) חכמים
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(1) אין חטאת מתה אלא שנמצאת לאחר שנתכפרו בעלים הא נמצאת קודם שנתכפרו בעלים
רועה
16) גמרא
a)  קשיאof " "ואבוד מי משכחת להto the  כללof שמואל
i)  שמואלcan’t follow  חכמיםbecause
(1) we’ve established for  פסחaccording to  ר' זיראthat if  ראשוןwas found after
 חצותit’s  קרב שלמיםeven if נמצא קודם שנשחט שני
(2) yet for  חטאת שנמצאת קודם שנתכפרו בעליםthe  דיןis  רועהaccording to חכמים
b)  תירוץto the  קשיאof ואבוד מי משכחת לה
i)  שמואלagrees with  רביthat the  חטאתis  מתהeven if ""נמצאת קודם שנתכפרו בעלים
ii) So his  כללis correct that
(1) Since  חטאת אבודהis  מתהeven if  נמצאתbefore נתכפרו בעלים
(2) It follows that  פסח אבודthat’s  נמצאתbefore  נתכפרו בעליםis קרב שלמים
iii) But
(1) keep in mind that this applies for  פסחonly if the  פסחwas found after חצות
(2) and the  גמראwill shortly need to deal with the case where  פסחwas found
before  חצותwhere the  דיןis רועה
17) רש"י
a) קשיא
i) The  גמראhere could have answered the  קשיאof  ואבוד מי משכחת להthe same
way a  לישנא אחרינאof the  גמראanswers this  קשיאon 'עמוד ב
ii) namely
(1)  שמואלagrees with  רבהthat for  פסחthe  ראשוןcounts as  דחויif נמצא קודם
 שחיטהand as a result is  רועהand isn’t קרב שלמים
(2) So the  כללof  שמואלapplies even if he follows the  שיטהof חכמים
18)  מהרש"אat 'ד"ה שמואל כר' סבירא לי
a) Note that at the end of this  סוגיאthe  גמראis  מפריךthe  שיטהof  לישנא אחרינאbased on
proof that  ר' יוחנןfollows the  שיטהof  רבהwhile  שמואלfollows the  שיטהof ר' זירא
19)  המשךof the גמרא
a)  קשיאof " "והא כל אבודה מתהto the  כללof שמואל
i) For  רביevery case of  חטאת אבודהis מתה
ii) and yet we’ve established for  ר' זיראfor  קרבן פסחthat  פסח אבודthat was נמצא
before  חצותis  רועהand isn’t קרב שלמים
b) תירוץ
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i) The same way that we’ve established that the חטאת-side of the  כללof שמואל
applies only to  חטאתthat’s אבודה
ii) The פסח-side of the  כללof  שמואלapplies only to  פסחthat’s  – אבודand a קרבן
 פסחthat was  נמצאbefore  חצותdoesn’t count as ""אבוד
iii) Similarly a  חטאתthat was  אבודה בלילהand was found at  אור בוקרis  רועהand
isn’t מתה
c) קשיא
i) Since
(1)  רביdisagrees with  חכמיםand holds that  חטאת אבודהis  מתהeven if found
before שנתכפרו בעלים
(2) And  שמואלdoesn’t include in his  כללthe  דיןof  רועהfor חטאת שנאבדה בלילה
because this  חטאתdoesn’t count as ""אבודה
ii) Where for  רביis there a case that  חטאתthat counts as  אבודהis  רועהand to
which the  כללof  שמואלapplies that ""כל שבחטאת רועה בפסח רועה
d) תירוץ
i)  חטאתis  רועהin the case of  ר' אושעיאwhere  הפריש שתי חטאות לאחריותand the דין
is that מתכפר באחת מהן והשני תרעה
20) רש"י
a) קשיא
i) The case of  ר' אושעיאdoesn’t deal with  חטאת אבודהand we’ve established that
 שמואלsays his  כללonly for חטאת אבודה
b) תירוץ
i) This  קשיאis correct but the  גמראis  מפריךthis  שיטהwith another  קשיאanyway
as we’ll show below
21)  תוספותat ד"ה כדר' אושעיא
a) First  תירוץof  ר"יto the  קשיאof רש"י
i) Part 1
(1)  ר' אושעיאsays  רועהalso where  הפריש ב' חטאות לאחריותand one  חטאתbecame
 אבודהand was  נמצאתafterwards and  בעליםare  מתכפרwith the other חטאת
(2)  רביagrees with ר' אושעיא
(3) It’s for that case where the  כללof  שמואלapplies according to  רביthat
wherever  חטאתis  רועהthe  דיןfor  קרבן פסחis also  רועהin a similar situation
– namely where a person was  מפריש ב' פסחים לאחריותand he was  מקריבone
of them the other is  רועהeven if the other became  אבודand was נמצא
ii) Part 2
(1) שאלה
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(a) Why in fact does  רביagree with  ר' אושעיאthat the  דיןfor  אבודהis  רועהin
the case of הפריש ב' חטאות
(2) תשובה
(a)  רביrelies on a certain  סבראmentioned by תוספות
(b) The  פרטיםof this  סבראaren’t relevant here
b) Second  תירוץof  – אי נמי – ר"יto the  קשיאof רש"י
i) The case of  ר' אושעיאdoesn’t deal with where there was an actual אבודה
ii) The  כללof  שמואלis still correct because the  חטאתthat wasn’t used for כפרה
counts as  אבודהbased on a second  סבראmentioned by תוספות
iii) The  פרטיםof this second  סבראalso aren’t relevant here
22)  מהרש"אat ד"ה כדר' אושעיא
a) For the  תירוץof " תוספות "אי נמיalso needs to rely on the  סבראof the first  תירוץto
explain why the  חטאתthat counts as  אבודהis רועה
23)  המשךof the גמרא
a)  קשיאto שמואל
i) In fact for  פסחif  הפריש ב' פסחים לאחריותand he’s  מקריבone of them the other
counts as  מותר פסחthat’s קרב שלמים
ii) And this doesn’t fit with the  כללof  שמואלthat wherever  חטאתis  רועהthen in a
similar case  פסחis also רועה
b)  תירוץas explained by  רש"יaccording to מהרש"א
i) Part 1
(1)  שמואלdoesn’t follow the  שיטהof רבי
(2) Instead  שמואלagrees with a  שיטהof  ר' שמעוןthat
(a) all five  חטאותare  מתותin all cases so that for example  חטאת אבודהis מתה
even if  נמצאתbefore  בעליםwere  מכופרwith another  – קרבןthe same as
רבי
(b) Wherever there was no  אבודהand  בעליםwere  מכופרwith another קרבן
the  דיןis also  מתהcontrary to the  שיטהof ר' אושעיא
(c) It follows that the  כללof  שמואלis correct also in the case of ר' אושעיא
since for  חטאתthe  דיןis  מתהand for  פסחthe  דיןis קרב שלמים
ii) Part 2
(1) שאלה
(a) But when does the second half of the  כללof  שמואלapply that where
 חטאתis  רועהthen  פסחis also רועה
(2) תשובה
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(a) In fact  שמואלnever said  – כל שבחטאת רועה בפסח רועהhe only said כל
שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים
(b) And this applies both for  חטאת אבודהeven if  נתכפרו בעלים באחרתbefore
the  אבודהwas  נמצאתand also for the case of  ר' אושעיאwhere there is no
אבודה
(c) In other words  שמואלand  ר' שמעוןdeal with all cases where נתכפרו
 בעלים באחרתwhether or not there was איבוד
24)  תוספותat  ד"ה אלא שמואלas explained by  מהרש"אat ד"ה אמר שמואל
a) Contrary to  רש"יit must be that  שמואלsays his  כללonly for אבודין
b) Because if  שמואלsays his  כללalso where there was no איבוד
i) there would be the  קשיאthat for  פסחthe  דיןis  רועהif  נאבד ונמצאbefore חצות
even though  חטאתthat’s  אבודת לילהis  מתהaccording to  ר' שמעוןwho says חטאת
is  מתהin all cases
c) But if  שמואלsays his  כללonly for אבודין
i) There would be no קשיא
(1) Because even though  חטאת אבודהis  מתהin all cases still  שמואלin his כלל
doesn’t deal with  אבודת לילהthat doesn’t count as ""אבודה
(2) And neither does  שמואלdeal with  פסחthat was  נמצאbefore  חצותbecause
we’ve established that  פסחthat was  נמצאbefore  חצותdoesn’t count as
""אבוד
25) {צריך עיון
a) Based on a careful reading of  רש"יit can be argued that  רש"יagrees with  ר"יthat
although  ר' שמעוןsays  מתהeven if there was no  איבודstill  שמואלsays his  כללonly
for }אבודין
26)  המשךof  תוספותas explained by  מהרש"אat בא"ד וסבירא לי' בפסח
a) קשיא
i) At . דף צחthe  גמראsays for  פסחthat if  בעליםwere alive at  חצותbut died
afterwards that  ר' שמעוןholds that  בעלי חיים אינן נדחיןand the  בהמהis קרב שלמים
even though  חצותwas  קובעthe  קרבןas a קרבן פסח
ii) Now
(1) since we established that  שמואלagrees with ר' שמעון
(2) How can  שמואלhold that  נמצא קודם חצותfor  פסחis  רועהbecause  חצותwas
 קובעand the  בהמהwas נדחה
b) תירוץ
i)  שמואלdoesn’t follow  ר' שמעוןon the  נקודהof בעלי חיים אין נדחין
27)  המשךof  שיטה – תוספותof רשב"ם
a)  שמואלin fact says his  כללalso where there is no איבוד
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b) קשיא
i) We’ve established that if  שמואלsays his  כללalso where there is no  איבודthe דין
of  רועהfor  פסחthat is  נמצא קודם חצותis a  קשיאto his כלל
c) תירוץ
i)  שמואלin his  כללsays only that wherever  חטאת מתהthere is a  צדwhere  פסחis
 קרב שלמיםnamely where נמצא לאחר חצות
28)  מהרש"אat ד"ה מיהו חד צד
a) at an earlier  שלבof the  סוגיאwe established that
i) if  שמואלagrees with  רביthat  חטאת אבודהis  מתהeven if  נמצאתbefore נתכפרו
בעלים
ii) it would be a  קשיאto the  כללof  שמואלthat the  משנהsays that  פסחthat’s  אבודis
 – רועהand not  – קרב שלמיםif it’s נמצא קודם חצות
b)  קשיאto רשב"ם
i) Why didn’t the  גמראanswer that  שמואלin his  כללsays only that wherever
 חטאת מתהthere is a  צדwhere  פסחis  קרב שלמיםnamely where נמצא לאחר חצות
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דף צז:
תד"ה המפריש
בד"ה המפריש כו' אבל קודם פסח יביא בדמיה פסח וכן מחלק כו' בפ' אלו קדשים עכ"ל
וכן מחלק רש"י לקמן בשמעתי' גבי פסח שנתערב בזבחים ע"ש:
תד"ה ויביא בדמי'
בד"ה ויביא בדמיה כו' אלא אפי' מקדיש נקיבה לאשמו כו' ותימכר ויביא אשם כו' עכ"ל
והתם מפורש טעמא דמגו דנחתא לה קדושת דמים נחתא לה קדושת הגוף ע"ש:
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דף צח.
רש"י ד"ה שמע מינה יש דיחוי בדמים
[דף צח עמוד א] בפירש"י בד"ה [ש"מ יש דחוי בדמים] כו' לא אלימא למימר ביה כו'
תשובת רבינו עכ"ל כל זה הפי' אינו מפרש"י אלא מתשובותיו כמ"ש התוס' ובפי' מוגה
בפרש"י שלפנינו מצאתי ש"מ יש דחוי בדמים אפי' הדמים נדחין מדלא קתני ויביא
בדמיהן פסח עכ"ל וזה שלא כדברי התוס' שכתבו קודם פסח יביא בדמים פסח ומ"ש בא"ד
ותמיה לי אמאי גרע ממותר הפסח כו' ונטרחו וניתי במותר עכ"ל כצ"ל לפי פי' תשובת
רבינו לא הבנתי הקושיא אלא לפי הפי' שכתבתי דדמיה נדחין מפסח קשיא ליה שפיר
דמאותן דמים דכבר נדחו למותר הפסח יביא פסח גופיה וק"ל:
משנה )1
המפריש נקיבה לפסחו או זכר בן שתי שנים ירעה עד שיסתאב ויביא בדמיו שלמים )a
ד"ה ויפריש נקבה לפסחו  atתוספות )2
קרבן פסח  can be used to buyפסח  that becomes available beforeדמיו )a
 that becomes availableדמים  deals withשלמים  is used to buyדמיו  that saysמשנה b) the
פסח after
גמרא )3
יש דיחוי בדמים  proves thatמשנה a) The
"יש דחוי בדמים  ofביאור )4
תשובת רש"י )a
 and isקדושת דמים  withהוקדש  that wasבהמה  means that even aיש דיחוי בדמים )i
 can beדמיו  needs to be sold andבהמה  – theקרבן  can’t itself be used for aהודחה
קרבן used to buy a
רש"י  ofפירוש מוגה  ofתשובה )b
קרבן  and can’t be used to buy aנדחה  isדמיו  means that evenיש דיחוי בדמים )i
מהרש"א )5
a) Part 1
 mentionedתוספות  ofשיטה  obviously disagrees with theרש"י  ofפירוש מוגה i) The
earlier
b) part 2
"תשובת רבינו"  afterרש"י  inהגה"ה i) These words appear in an
"ותמיהה לי אמאי גרע ממותר הפסח שראוי לפסח כדאמרינן בהאשה דך פט .ונטרחו ונייתי )(1
במותר"
ii) Note that
קרבן פסח  to buy aדמיו  to useמותר  asks that it ought to beהגה"ה (1) Since the
תשובת רבינו  and not toפירוש מוגה  toקשיא  obviously asks itsהגה"ה (2) The
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רש"י ד"ה הפסח שנתערב בג' זבחים
בד"ה הפסח שנתערב כו' בזבחים ג' טלאים אחד של פסח ואחד של אשם ואחד של עולה
כו' עכ"ל לא ידענא ל"ל למנקט ג' טלאים בנתערב נמי הפסח בטלה א' של אשם או של
עולה נמי איכא לפרושי הכי וק"ל:
תוס' בד"ה ש"מ דחוי
תוס' בד"ה ש"מ דחוי כו' דאפשר למעוטי בתקנתא ולא דחוי גמור כו' עכ"ל ר"ל דאפשר
למעוטי מעיקרא קודם י"ט הנהו ענבים דאשחור ע"ש וק"ל:
בד"ה וש"מ יש דחוי כו'
בד"ה וש"מ יש דחוי כו' דמשכחת לה דחוי [כו'] קדושת הגוף כו' ולהכי אצטריך תו
לאשמעינן דאפילו בדמים יש דחוי כו' עכ"ל אף על גב דבדחוי מעיקרא דהכא ממילא
שמעינן מינה דחוי דמים מ"מ נ"מ בדוכתא אחריתא דמצינו זה בלא זה וק"ל:
רש"י בד"ה אם
[דף צח עמוד ב] בפרש"י בד"ה אם שלו כו' על שלו הם נמנין ושוב אין כו' כצ"ל:
בד"ה ושלהן
בד"ה ושלהן יוצא לבית השריפה שמא שלו נשחט ראשון כו' עכ"ל בשנשחטו כאחד נמי
איכא למימר האי טעמא דא"א לצמצם ושמא שלו נשחט ראשון ותדע דאם נימא דאפשר
לצמצם שנשחטו כאחד היאך יוצאין בפסח זה והרי אין נמנין על שני פסחים כאחד ודו"ק:
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תוספות בד"ה ופטורין
תוספות בד"ה ופטורין כו' שכח לפני זריקה חייבין כו' עכ"ל היינו הך דתני בפ' האשה
שכח רבו מה אמר לו אם גדי אם טלה דקאמר אביי עליה שכח לפני זריקה חייבין לעשות
פסח שני דכי אזדריק לא חזי לאכילה ויש לעיין בזה אמאי לא דמי הך לדהכא דה"נ הכא
דכי אזדריק לא חזי לאכילה:
***
הדרן עלך מי שהי'
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