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מסכת פסחי

דפי עזר ללימוד ד היומי

4.5.4
61a (' )משנה ג62a ()אית ליה
Note: the  תורהprohibits the eating of פיגול, a  קרבwhich, when brought, was offered with the intent to eat or burn it past its
allotted time. It only becomes  פיגולif nothing else invalidates it; therefore, before “proper” זריקת הד, it is not yet “set” as a
 ;פיגולhence,  זריקהis considered to be the  – קובע לפיגולa “stringency” of  זריקת הדrelative to the earlier עבודות
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I. 'משנה ג: Improper and quasi-proper שחיטה
a. מחשכת אוכלי: intent for excluded members – (sick/elderly), non-members, ערלי, פסול טמאי
i. Mixed intent: for members and non-members – כשר
ii. Source: v. 2 uses  כ*ס*ה2x; to indicate indispensability of  כסה( מנוייוmeaning “account” or [“ – ]רביslaughter”)
1. שלא לאוכליו: phrase  איש לפי אכלוties  אוכליוto מנוייו
b. חו< לזמ: in the morning – ( פסולper v. 1); in afternoon but before כשר – תמיד של בה"ע
i. Solution:  כהshould stir  דuntil זריקת ד התמיד
1. If:  ד הפסחis sprinkled first - כשר
II. Discussion: proper  שחיטהwith intent for  זריקהfor improper group
a. ר"ח: invalid – יש מחשבת ערלי בזריקה
b. רבה: valid – אי מחשבת ערלי בזריקה
i. Arguments:  ברייתאcomparing  ערלהto either ( טומאהpartial doesn’t affect whole) or ( זמpartial affects whole)
1. Question: does “partial  ”ערלהaffect the group?
a) Lemma1: like  – טומאהdoesn’t affect (1  טמאmembers doesn’t invalidate rest of )חבורה
i. ערלה::טומאה: doesn’t apply to other ( זבחיthey may send them via others)
b) Lemma2: like  – זמdoes affect (even thinking about eating 1  כזיתafter time renders entire  קרבas )פגול
i. ערלה::זמ: never permissible in context of פסח, unlike טומאה
c)Resolution1: ( וכל ערלv. 4) partial  ערלהdoesn’t invalidate
i. explanation: ( זאתv. 3): rule only applies to שחיטה
ii. רבה: re: זריקה, even entire group of  ערליdon’t invalidate; no מחשבת אוכלי בזריקה
iii. ר"ח: re: זריקה, even partial  ערליinvalidate;  זריקהis חמור, as it establishes status of ( פיגולcf. note)
1. Challenge ()ר' אשי: perhaps  וכל ערלmeans “any” (not “all”)  ערלהinvalidates – in any עבודה
d) Resolution2 ()ר' אשי: dispute regarding meaning of v5: לכפר עליו, which excludes his fellow from כפרה
i. רבה: his fellow, who is excluded, is similar to him – someone fit for  –כפרהnot an ערל
ii. ר"ח: his fellow might be an  – ערלhe is “fit” for  כפרהsince he could repair his obstacle
1. Challenge: ’ר"חs use of " "הואילand ’רבהs non-use is inverse of dispute re: cooking on  יו"טfor חול
a. ר"ח: liable, we don’t apply ( הואילsee below)
b. רבה: exempt – we apply ( הואילguests may arrive at the last minute to justify baking)
2. Resolutions: for each of  רבהand ר"ח
a. רבה: here he has to act ( )מילהto fix his circumstance
i. But: re יו"ט, others have to come (he doesn’t have to act)
b. ר"ח: he only applies  הואילstringently ()זריקה על הערלי
i. But: not leniently (for cooking on )יו"ט
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