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מסכת פסחי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
4.9.3
)לא הוה( )  96aמשנה ג'( 95a

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10

רָ עָ ה עָ ָר יוֹ ֵ י הָ עַ ְרַ יִ יַעֲ  אֹת ֹו עַ ל מַ #וֹת ְמר ִֹרי יֹאכְ ל$ה  :במדבר ט ,יא
ַ חֹ דֶ הַ ֵנִ י ְ ְ
+א ַי ְ ִאיר ִמ , ֶ-עַ ד  ֶֹקר וְ עֶ צֶ  +א ִי ְ ְ ר ב ֹו  ְ0כָל ח1ַ $ת הַ  ֶ3סַ ח יַעֲ  אֹת ֹו :במדבר ט4 ,יב
$ל ַ  ָ-יִ  ִ0י ִא ְצלִ י אֵ רֹא ֹו עַ ל ָ ְ0רעָ יו וְ עַ ל ִק ְר ֹו :שמות יב ,ט
ל ֹ6אכְ ל ִמ , ֶ-נָא בָ ֵ ל ְמב ָ
+א ִת ְ חַ ט עַ ל חָ מֵ   ַ9 8זִבְ ִחי וְ +א יָלִ י ַל ֶֹקר זֶבַ ח חַ ג הַ  ָ3סַ ח :שמות לד ,כה
ִ ָראֵ ל :ישעיהו ל ,כט
הַ ִיר י ְִהיֶה ָלכֶ  ְ0לֵיל ִה ְת ַק ֶ9חָ ג וְ ִ ְמחַ ת לֵבָ ב ַ0ה ֹולֵ< ֶ חָ לִ יל לָבוֹא בְ הַ ר ה' אֶ ל צ ר י ְ
ִית בַ ֹקֶ ר וְ הָ לַכְ ָ 6לְ אֹהָ לֶי? :דברי טז ,ז
בִ ַלְ ָ 6וְ >כַלְ ָ ָ- ַ 6קוֹ אֲ ֶ ר יִבְ חַ ר ה' אֱ +הֶ י?  ֹו פָ נ ָ
יעי עֲ צֶ ֶרת ַלה' אֱ +הֶ י? +א ַתעֲ ֶה ְמלָאכָה :דברי טז ,ח
ֵ ֶ ת י ִָמי ֹ6אכַל מַ #וֹת בַ Cוֹ הַ ְבִ ִ
ִֵ Gר Fוְ הַ ָ ָר ָ0ל טָ הוֹר יֹאכַל ָ ָר :ויקרא ז ,יט
וְ הַ ָ ָר אֲ ֶ ר ִיַEע ְ כָל טָ מֵ א +א יֵ>כֵל ָ אֵ י ָ
וְ הַ ֶ,פֶ אֲ ֶ ר ֹ6אכַל ָ ָר ִמֶIבַ ח הַ ְל ִָמי אֲ ֶ ר ַלה' וְ טְ $מ>ת ֹו עָ לָיו וְ נִ כְ ְר ָתה הַ ֶ,פֶ הַ ִהוא מֵ עַ  ֶ-יהָ  :ויקרא ז4 ,כ
ִ ָראֵ ל וִ י ַ  ְKח ִמ הַ  ַ-חֲ נֶה ָ0ל צָ ר עַ וְ כָל זָב וְ כֹל טָ מֵ א ָלנָפֶ  :במדבר ה ,ב
צַ ו אֶ ת ְ נֵי י ְ

פסח שני  withפסח ראשו : Comparing and contrastingמשנה ג' I.
 during eatingהלל ,חמ of owning 8איסור a. Contrast:
שבת  and are done even onמרור  andמצה during offering, roasted, eaten w/הללb. Similar:
סברא : v4; during eating excluded, since only nighttime is excluded (v. 5) orהלל i. Source for
)בטומאה : Since it’s his 2nd chance, may be doneר' יהודה  (unlikeטומאה : but notדוחה שבת ii. Implication of
) – vv. 6-7קרב  afterירושלי  (sleeping over inחיוב לינה  re:ר' יהודה 1. Note: 2 versions of
) (vv. 1-2מצוות שלא על גופו ,מצוות שעל גופו ,מצוות שבגופו : reברייתא II.
פ"ש  are obligatory onמצוות שלא על גופו : everything butת"ק a.
מצוות שלא על גופו  to extend even toסד"א ,מצות ומרורי  viaיעשו אותו i. By extending:
 should be brought for more than 1 personקרב : ideally theיעשו אותו 1.
מצוות שבגופו : onlyאיסי ב יהודה b.
 to marrow-less bonesאיסור : extendsעצ i.
) etc. (vv. 3-4מצוות לא תעשה ,מצוות עשה : reברייתא III.
)השבתת שאור ] excludesקרב  (includes roasting, [flesh ofקרב  of theמצוות עשה  :על מצות ומרורי a.
) (eatingעשה  which are tied to anקרב  of theמצוות לא תעשה  :לא ישאירו ממנו עד בקר b.
בל ייראה ובל יימצא i. Including: not taking meat outside (deals with flesh itself), excluding
)חמ (includes not eating raw [flesh], excludes 8מצוות לא תעשה :  independentועצ לא ישברו בו c.
פסח )ראשו( הבא בטומאה : status ofמשנה ד' IV.
)טהורי  (only applies if exclusively eaten byכרת ; if they ate, noטמאי מת  besidesטמאי a. Should not: be eaten by other
i. Per: vv. 8-9
ביאת מקדש  forכרת  noמצות שילוח טמאי : in that case, there’s noר"א b.
ברייתא  cited inמדרשי הלכה i. Sources:
פסח הבא בטומאה ’s questions, regarding aרב יוסV. F
)? (v. 10חייב כרת  is heהיכל : goes intoטמא מת a. If a
 can take placeשילוח  applies even if only a minimalשילוח טמאי  ofמצווה  (version1): theרבא i.
 can take placeשילוח  only applies when a fullשילוח טמאי  ofמצווה  (version2): theרבא ii.
?חייב  (the parts which are not eaten) is heאימורי פסח : eatsטמא מת b. If a
) (v9טומאת בשר  is an extension of – and derived from -טומאת אימורי :רבא i.
טומאת אימורי  doesn’t apply, neither doesטומאת בשר 1. Therefore: if
? burntאימורי פסח מצרי ’s question: where wereר' זירא c.
מזבח ”: perhaps they roasted the whole thing and ate it; besides which, they had no “normalאביי i.
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