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4.9.3 

 95a  ('משנה ג) � 96a (לא הוה) 

 

1(  במדבר ט, יא: ֹיאְכל$ה ֹיאְכל$ה ֹיאְכל$ה ֹיאְכל$ה      ְמֹרִרי� ְמֹרִרי� ְמֹרִרי� ְמֹרִרי�    ַמ#ֹותַמ#ֹותַמ#ֹותַמ#ֹות    ַעלַעלַעלַעל ֹאתוֹ  ַיֲע�  ָהַעְרַ�ִי� ֵ�י� יֹו� ָעָ�ר ְ��ְרָ�ָעה ַהֵ�ִני ַ�ֹחֶד

1ַת    0ְָכל0ְָכל0ְָכל0ְָכל בוֹ  ִיְְ�ר  +א ְוֶעֶצ� ֹ�ֶקר ַעד ִמֶ-,  ַיְִאיר  +א )2 1ַתח$ 1ַתח$ 1ַתח$   יב4במדבר ט,  :ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ַיֲע� ַיֲע� ַיֲע� ַיֲע�     ַה3ֶַסחַה3ֶַסחַה3ֶַסחַה3ֶַסח    ח$

ָ�ל  ָבֵל ָנאָנאָנאָנא    ִמֶ-, ִמֶ-, ִמֶ-, ִמֶ-,     6ֹאְכל 6ֹאְכל 6ֹאְכל 6ֹאְכל     �ל�ל�ל�ל )3   ט ,יב שמות :ִקְר�וֹ  ְוַעל 0ְָרָעיו ַעל ֹראוֹ  ֵא ְצִלי ִא� 0ִי ַ�ָ-ִי� ְמב$

9ַ�    ָחֵמ8ָחֵמ8ָחֵמ8ָחֵמ8    ַעלַעלַעלַעל    ִתְַחטִתְַחטִתְַחטִתְַחט    +א+א+א+א )4�9ַ�9ַ�  כה ,לד שמות :ַה3ַָסח ַחג ֶזַבח ַלֹ�ֶקר ָיִלי� ְו+א ִזְבִחי 9ַ

 כט ,ל ישעיהו :ִיְ�ָרֵאל צ ר ֶאל ה' ְבַהר ָלבֹוא ֶ�ָחִליל 0ַהֹוֵל> ֵלָבב ְוִ�ְמַחת ָחגָחגָחגָחג    ִהְתַק9ִֶהְתַק9ִֶהְתַק9ִֶהְתַק9ֶ    0ְֵליל0ְֵליל0ְֵליל0ְֵליל ָלֶכ� ִיְהֶיה ַהִ�יר )5

  ז, טז דברי� :ְלֹאָהֶלי?ְלֹאָהֶלי?ְלֹאָהֶלי?ְלֹאָהֶלי?    ְוָהַלְכ6ָ ְוָהַלְכ6ָ ְוָהַלְכ6ָ ְוָהַלְכ6ָ     ַבֹ�ֶקרַבֹ�ֶקרַבֹ�ֶקרַבֹ�ֶקר     ָפִניתָ  ָפִניתָ  ָפִניתָ  ָפִניתָ  �וֹ  ֱא+ֶהי? ה' ִיְבַחר ֲאֶר ַ�ָ-קֹו� ְו<ַכְל6ָ   ִבַ�ְל6ָ  )6

ת )7ֶתֵֶתֵֶתֵֵֶ    �  ח, טז דברי�: ְמָלאָכה ַתֲעֶ�ה +א ֱא+ֶהי? 'הלַ  ֲעֶצֶרת ַהְ�ִביִעי  ַבCֹו� ַמ#ֹותַמ#ֹותַמ#ֹותַמ#ֹות    6ֹאַכל6ֹאַכל6ֹאַכל6ֹאַכל    ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי

 יט, ז ויקרא :ָ�ָ�רָ�ָ�רָ�ָ�רָ�ָ�ר    ֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכל    ָטהֹורָטהֹורָטהֹורָטהֹור    0ָל0ָל0ָל0ָל ְוַהָ�ָ�ר ִיGֵָרF ָ�ֵא ֵי<ֵכל +א ָטֵמא ְ�ָכל ִיEַע ֲאֶר ְוַהָ�ָ�ר )8

9( ְמ<תוֹ  ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ֲאֶרֲאֶרֲאֶרֲאֶר ַהְ�ָלִמי� ִמIֶַבח ָ�ָ�ר 6ֹאַכל ֲאֶר ְוַהֶ,ֶפ   כ4, ז ויקרא :ֵמַעֶ-יהָ  ַהִהוא ַהֶ,ֶפ ְוִנְכְרָתה ָעָליו ְוט$

  ב ,ה במדבר :ָלָנֶפ ָטֵמא ְוֹכל ָזב ְוָכל ָצר עַ  0ָל ַהַ-ֲחֶנהַהַ-ֲחֶנהַהַ-ֲחֶנהַהַ-ֲחֶנה    ִמ�ִמ�ִמ�ִמ�    ִויַKְח ִויַKְח ִויַKְח ִויַKְח  ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ַצו )10

 

I. 'משנה ג: Comparing and contrasting �פסח ראשו with פסח שני 

a. Contrast: איסור of owning 8הלל ,חמ during eating 

b. Similar:הלל during offering, roasted, eaten w/מצה and מרור and are done even on שבת 

i. Source for הלל: v4; during eating excluded, since only nighttime is excluded (v. 5) or סברא 

ii. Implication of דוחה שבת: but not טומאה (unlike ר' יהודה: Since it’s his 2nd chance, may be done בטומאה) 

1. Note: 2 versions of ר' יהודה re: חיוב לינה (sleeping over in � (vv. 6-7 – קרב� after ירושלי

II. ברייתא: re  גופובבבבמצוות ש גופו שעלשעלשעלשעלמצוות  , גופו שלא עלשלא עלשלא עלשלא עלמצוות  ,  (vv. 1-2) 

a. ת"ק: everything but  מצוות שלא על גופו  are obligatory on פ"ש 

i. By extending:  יעשו אותו via � מצוות שלא על גופו to extend even to סד"א ,מצות ומרורי

 should be brought for more than 1 person קרב� ideally the :יעשו אותו .1

b. יהודה �איסי ב: only גופובבבבמצוות ש  

i. � to marrow-less bones איסור extends :עצ

III. ברייתא: re שהמצוות לא תע ,מצוות עשה  etc. (vv. 3-4) 

a. � )השבתת שאור ] excludesקרב� (includes roasting, [flesh of קרב� of the מצוות עשה � :על מצות ומרורי

b. מצוות לא תעשה � :לא ישאירו ממנו עד בקר of the �קרב which are tied to an  עשה (eating)  

i. Including: not taking meat outside (deals with flesh itself), excluding בל ייראה ובל יימצא  

c. לא ישברו בו � )חמ(includes not eating raw [flesh], excludes 8 מצוות לא תעשה independent � :ועצ

IV. 'משנה ד: status of ) הבא בטומאה�פסח (ראשו 

a. Should not: be eaten by other � (טהורי� only applies if exclusively eaten by) כרת if they ate, no ;טמאי מת besides טמאי

i. Per: vv. 8-9 

b. ר"א: in that case, there’s no � ביאת מקדש for כרת no �מצות שילוח טמאי

i. Sources: מדרשי הלכה cited in ברייתא  

V. Fרב יוס’s questions, regarding a פסח הבא בטומאה 

a. If a טמא מת: goes into היכל is he חייב כרת? (v. 10) 

i. רבא (version1): the מצווה of � can take place שילוח applies even if only a minimal שילוח טמאי

ii. רבא (version2): the מצווה of � can take place שילוח only applies when a full שילוח טמאי

b. If a טמא מת: eats  אימורי פסח (the parts which are not eaten) is he חייב? 

i. רבא:  � (v9) טומאת בשר -  is an extension of – and derived from טומאת אימורי

1. Therefore: if טומאת בשר doesn’t apply, neither does � טומאת אימורי

c. ר' זירא’s question: where were � ?burnt אימורי פסח מצרי

i. אביי: perhaps they roasted the whole thing and ate it; besides which, they had no “normal” מזבח 


