
 

 

 

 

 

  מה בין פסח ראשון לשני

 מה בין פסח הראשון לשני? : משנהא'( )צ"ה 

 ימצא. והשני חמץ ומצה עמו בבית. הראשון אסור בבל יראה ובל

 ינו טעון הלל באכילתו. הראשון טעון הלל באכילתו, והשני א

 , ונאכלין צלי, על מצה ומרורים. ודוחין את השבת. )בהקרבתם(זה וזה טעונין הלל בעשייתן 

ֲעׂשּו אֹתו" תנו רבנן: ח יַּ סַּ ּפֶּ ת הַּ ָכל ֻחּקַּ )כגון סדר עבודותיו ואכילתו צלי. אבל לא ", במצוה שבגופו הכתוב מדבר ּכְּ

, )כגון מצה ומרור שהן דברים אחרים ובאים חובה לו(מצוה שעל גופו מניין  למצוות שאינן בגופו, כגון השבתת שאור(.
ל  ֻלהּו".תלמוד לומר "עַּ רִֹרים יֹאכְּ ּצֹות ּומְּ  מַּ

ֲעׂשּו אֹתו")ומבאר(  על היחיד. דכמה דאפשר לאהדורי  )שני לכתחילה(, שאין שוחטין את הפסח )לשון רבים(" יַּ
 .)אחר אדם נוסף(מהדרינן 

כָ ": תנו רבנן ֲעׂשּו אֹתוֹ  לּכְּ ח יַּ סַּ ּפֶּ ת הַּ כך שני אסור בבל  יכול כשם שהראשון אסור בבל יראה ובל ימצא,", ֻחּקַּ
ֻלהוּ עַּ "תלמוד לומר  ?יראה ובל ימצא ֹרִרים יֹאכְּ ּצֹות ּומְּ  ?לא מצות עשה, מצות לא תעשה מנין. ואין לי א"ל מַּ

ר"תלמוד לומר  ד ּבֹקֶּ ּנּו עַּ ִאירּו ִמּמֶּ ְּ ש  לא תעשה גמור  אלא מצות לא תעשה שניתק לעשה, מצות. ואין לי "לֹא יַּ
רּו בוֹ "תלמוד לומר  ?מנין ּבְּ ְּ ם לֹא ִיש  צֶּ עֶּ תעשה שניתק לעשה, ולא תעשה מצות עשה, ולא  . מה הפרט מפורש"וְּ
 אף כל מצות עשה, ולא תעשה שניתק לעשה, ולא תעשה גמור.  ,גמור

מצוה  השבתת שאור. איפוך אנא! ?ה מאי ממעיט ליהצלי אש. בפרטי ?מאי קא מרבי 'מצות ומררים'כלליה דב
 דגופיה עדיף. 

לא  ?קא ממעט ליה בפרטיה מאי 1.לא תוציא ממנו ?אי קא מרבה ליהמ 'לא ישאירו ממנו עד בקר'בכלליה ד
 מצוה דגופיה עדיף.  יראה ולא ימצא. איפוך אנא!

לא תשחט  ?בפרטיה מאי קא ממעטי .ו נאו ממנאל תאכל ?מאי קא מרבה 'ועצם לא ישברו ב'בכלליה ד )צ"ה ב'(
 מצוה דגופיה עדיף. איפוך אנא! .על חמץ דם זבחי

  הלל באכילתו וכו'. מנא הני מילי?הראשון טעון )שנינו במשנה( 

יֶּ " אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: אמר קרא יר ִיהְּ ִ ּ ש  ש  ָחגהַּ ּדֶּ קַּ ֵליל ִהתְּ ם ּכְּ לילה המקודש  2,"ה ָלכֶּ
 אין טעון הלל. ון הלל, לילה שאין מקודש לחגלחג טע

                                                
בעמוד והחזר קאי  ,וציא לאוכלו, אלא בבית אחד יאכללא ת ,אחד יאכל לא תוציא וגו', ומשמע לאו הניתק לעשה הוא, דכתיב בבית . 1

 )שמות כב(, אלא 'ובשר בשדה טרפה'( האוכלו הרי זה בלא תעשה ד"ה א')פ תנא הא דתני בכיצד צוליןולית ליה להאי  .אם הוציאו
 רש"י. מותר להחזירו ולאוכלו.

ואין לך לילי  .שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש חגכמו  ,כליל התקדש חג, השיר יהיה לכם ביום שתגאלו מן הגלותישעיהו ל,כט.  . 2
 רש"י. ילי פסחים על אכילתו.חג להטעין שירה חוץ מל

 ת”בעזהשי
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 נין הלל בעשייתן כו'. מאי טעמא?זה וזה טעו

 איבעית אימא: לילה קא ממעט, יום לא קא ממעט. 

 ?!לין את לולביהן ואין אומרים הלל: אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ונוטא"ואיבע

. מתניתין דלא כרבי יהודה, )דוחה פסח שני(ן, טומאה לא שבת אי ומדייק()שנינו במשנה שגם פסח שני דוחה שבת. 
 דוחה את השבת, ואין דוחה את הטומאה. רבי יהודה אומר: אף דוחה את הטומאה. )פסח שני(: דתניא

 שיטות הראשונים

 רמב"םוה. לא תוציא ממנו ?מאי קא מרבה ליה 'לא ישאירו ממנו עד בקר'בכלליה ד, אמרינן: הוצאת פסח שני מן הבית
'בַּ כתב " ָחֵמץ ּבְּ ֹון ָאסּור ּבְּ ִני? ָהִראש  ֵ ח ש  סַּ פֶּ ֹון לְּ ח ִראש  סַּ ין ּפֶּ ה ּבֵ ל ִיּמָ מַּ 'בַּ ה' ּובְּ ּנּו  ...ֵצא'ל ֵיָראֶּ ֵאין מֹוִציִאין ִמּמֶּ ֲחבּוָרהוְּ  ...חּוץ לַּ

ִני ֵ ח ש  סַּ ֵבית ֲאִכיָלתוֹ  ּומֹוִציִאין... ֲאָבל ּפֶּ ְּ ... אֹותֹו חּוץ לְּ בָּ ּוש  ַּ ּ ש  ת הַּ ם ּדֹוִחין אֶּ ה ּוָמרֹור ...תֵניהֶּ ּצָ ל מַּ ָחד עַּ ִית אֶּ בַּ ֱאָכִלין ָצִלי ּבְּ נֶּ  3..."וְּ

ל לא את הטומאה. כתנא דמתניתין, שפסח שני דוחה רק שבת, אב הרמב"ם: פסק ם גם פסח שני דוחה את הטומאההא
 4.ודלא כרבי יהודה

והכא  .ואין השני נשחט בג' כיתות ,קתני נמי הראשון נשחט בג' כיתות תאבתוספתוספות, : כתבו תותיטה בג' כשחי
 5.תנא ושייר

 ה וכניסה למקדשפסח הבא בטומאאכילת 

 .6לא יאכלו ממנו זבין וזבות, נידות ויולדות )כגון שרובם טמאים(הפסח שבא בטומאה  משנה: )צ"ה ב'(

תא בגמרא, אבל דאוכל קדשים בטומאה, כדיליף בבריי)פטורין מכרת  )זבים וזבות וכו'(ואם אכלו  (1:( )משנה)המשך 

 .)בטומאה(אף על ביאת מקדש  )אותם מכרת(ורבי אליעזר: פוטר  (2). (מביאת מקדש לא פטרינהו רחמנא

)מקום שלא הותרו להיכנס לשם, שאין שם צרכי  בפסח הבא בטומאהבעי רב יוסף: דחקו טמאי מתים ונכנסו להיכל 

או  י נמי טומאת היכל;אישתר ,מדאישתרי טומאת עזרה מהו. ,(7פסח, ואפילו כהנים אסורים להיכנס לשם אלא לצורך
 . לא אישתרי ,דילמא מאי דאישתרי אישתרי, מאי לא אישתרי

חּו  )בפסוק המצוה על שילוח טמאים מן המחנה( 8אמר רבא: אמר קרא ּלְּ ַּ ה ִמן"ִויש  ֲחנֶּ ּמַּ  )שכינה, אפילו מקצת מחנה  "הַּ

                                                
וראה 'ליקוטי הלכות' )זבח תודה, ד"ה ם. ", וראה מה שתמה הכסף משנה, ומה שכתב לתרץ ולהגיה ברמבטובא ב"ם צ"הרמבדברי  . 3

 מאי קמרבה(. 
 . )הל' קרבן פסח י,טו( רמב"ם :מקורות . 4
 מקורות: תוספות )צ"ה א', ד"ה מה בין(.   .)צ"ו א'(רא דליתיה בשני כדאמר בגמ ,שייר נמי ביקור ד' ימיםד . 5
 רש"י. (.'א "זאף ציבור נדחין, בפרק אלו דברים )פסחים ס, אבל גבי זיבה .איש נדחה ואין ציבור נידחין ',ישא'דגבי טמא לנפש כתיב  . 6
 ? רש"י.יכול יתחייב על ביאת מקדש בטומאה ,, וזה שנכנס בטומאה'ל יבא בכל עתא'משום דכתיב  . 7
ָרֵאל : "ה,ב , פר' נשא,במדבר . 8 ֵני ִיׂשְּ ת ּבְּ ו אֶּ הצַּ ֲחנֶּ ּמַּ חּו ִמן הַּ ּלְּ ַּ ש   ִויש  כֹל ָטֵמא ָלָנפֶּ ָכל ָזב וְּ ל ָצרּועַּ וְּ  ".ּכָ

 ת”בעזהשי

 "אפתש אדר יב
 צ"ה| דף:  ט| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 . (9מן ההיכל

חּום". כל היכא דקרינן  : אמר רבא אמר)לקולא(איכא דאמרי  ּלְּ ַּ ש  ה ּתְּ ֲחנֶּ ּמַּ ל ִמחּוץ לַּ ה... אֶּ ֲחנֶּ ּמַּ חּו ִמן הַּ ּלְּ ַּ קרא "ִויש 
חּום"  ּלְּ ַּ ש  ה ּתְּ ֲחנֶּ ּמַּ ל ִמחּוץ לַּ ה" (, אף מן העזרה)שצריך להוציאם לגמריביה "אֶּ ֲחנֶּ ּמַּ חּו ִמן הַּ ּלְּ ַּ )מקצת , קרינן ביה "ִויש 

 .(מחנה, היכל

)האם , מהו )כגון כליות ויותרת הכבד(הבא בטומאה  מאי מתים ואכלו אימורי פסחבעי רב יוסף, דחקו ט )צ"ו א'(

)שלא  אישתרי נמי טומאת אימורין )הקרבן(מדאישתרי טומאת בשר  ?חייבים כרת משום אוכלי קדשים בטומאה(

 לא אישתרי. ,. או דילמא מאי דאישתרי אישתרי, מאי דלא אישתריחייבים כרת על אכילתם בטומאה(

 ומאת בשר, ליתיה לטומאת אימורין.רבא: כל היכא דליתיה לט אמר

 שיטות הראשונים

ָכל " הרמב"םכתב  לגבי פסח הדוחה טומאה,: למי הותר קרבן פסח הבא בטומאה ןוְּ מַּ בּועַּ לֹו זְּ ּקָ ֶּ ן ש  ּבָ ת  - ...ָקרְּ ה אֶּ ּדֹוחֶּ
ּה. ּדָ בַּ ת לְּ ּמֵ ת הַּ אַּ א ֻטמְּ ּלָ ה, אֶּ אֹות הּוא ּדֹוחֶּ מְּ ּטֻ ל הַּ לֹא ּכָ ָאה; וְּ מְּ ּטֻ ת הַּ אֶּ ת וְּ ּבָ ַּ ּ ש  גֹון  ..הַּ ת, ּכְּ רֶּ חֶּ ָאה אַּ ֻטמְּ ֵמִאים ּבְּ ּטְּ ָזִבין ֲאָבל הַּ

ן  הֶּ ּיֹוֵצא ּבָ כַּ ֵבָלה וְּ ץ ּונְּ רֶּ ֶּ ֵמֵאי ש  ִנּדֹות ּוטְּ ָזבֹות וְּ ָאה -וְּ ֻטמְּ ה ּבְּ ֲעׂשָ ּנַּ ֶּ י ש  ל ּפִ ף עַּ אַּ סּו ָלֲעָזָרה, וְּ נְּ לֹא ִיּכָ קּו ּבֹו וְּ ּסְּ עַּ לגבי ו "...לֹא ִיתְּ
ּיֹוֵצא " כתב, פסח שהקריבוהו בטומאהאכילת  כַּ ּזֹאת, ּולְּ ָאה הַּ מְּ ּטֻ ם הַּ ֵחית ָלהֶּ דְּ ּנִ ֶּ ֵמֵאי ֵמת ש  א ִלטְּ ּלָ ָכל ָטֵמא, אֶּ ֱאָכל לְּ ֵאינֹו נֶּ וְּ

ּגַּ  ֵמֵאי מַּ ם ִמּטְּ הֶּ צָֹר ּבָ דֹות ּומְּ יֹולְּ ָזבֹות, ִנּדֹות וְּ גֹון ָזִבים וְּ ם ִמּגּוָפם, ּכְּ ָאה ֲעֵליהֶּ ָאה יֹוצְּ מְּ ּטֻ הַּ ֶּ ֵמִאים ש  ּטְּ אֹות. ֲאָבל הַּ לֹא  -ִעים ע ֻטמְּ
טּוִרין. לּו, ּפְּ ִאם ָאכְּ ּנּו, וְּ לּו ִמּמֶּ   10"יֹאכְּ

ז,ח; הל' ביאת מקדש ד,יב(  רבן פסח)הל' ק הרמב"ם פסק: שאכלו פסח בטומאה ונכנסו לעזרה וכדומה, זבים וזבות
ה אמנם "זבים וזבות פטורים.  כתנא קמא במשנה, שאם אכלו ממנו ֲעׂשָ ּנַּ ֶּ י ש  ל ּפִ ף עַּ אַּ סּו ָלֲעָזָרה, וְּ נְּ לֹא ִיּכָ קּו ּבֹו וְּ ּסְּ עַּ לֹא ִיתְּ

סּו ָלֲעָזָרה  נְּ ָעׂשּו אֹו ִנכְּ רּו וְּ ִאם ָעבְּ ָאה; וְּ ֻטמְּ יָא  -ּבְּ ּבִ ל הַּ ֵרת עַּ ִבין ּכָ ּיָ ת חַּ ּמֵ ת הַּ אַּ א ֻטמְּ ּלָ ֵחית אֶּ ּלֹא ִנדְּ ֶּ ל ָהֲעבֹוָדה, ש  ה ּוִמיָתה עַּ
ד. בַּ לְּ  "ּבִ

א , "לקולא )הל' ביאת מקדש ד,יג( כלישנא בתרא דרבא הרמב"ם: פסק דחקו טמאי מתים ונכנסו להיכל ּבָ ֶּ ח ש  סַּ ּופֶּ
ֵהיָכל  סּו לַּ נְּ ִנכְּ ֵמֵאי ֵמת וְּ ָדֲחקּו טְּ ָאה, וְּ ֻטמְּ ל  -ּבְּ ף עַּ טּוִרין, אַּ ל ּפְּ ם "אֶּ הֶּ ֵאין ֲאִני קֹוֵרא ּבָ א ָלֲעָזָרה; הֹוִאיל וְּ ּלָ רּו אֶּ ּלֹא ֻהּתְּ ֶּ י ש  ּפִ

חּום"  ּלְּ ַּ ש  ה ּתְּ ֲחנֶּ ּמַּ טּוִרין.)במדבר ה,ג(ִמחּוץ לַּ  ", ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְּ

 

                                                
משתלחין מיהא ממקצתו מן  ,מתים בפסח הבא בטומאהעזרה טמאי אף על פי שאין משתלחין מכל מחנה שכינה, שהרי מותרין ב . 9

 . רש"י.ההיכל
ֵמֵאי ֵמתֲאָבל ִאם "ם "כתב הרמב (ז,א)ם בהל' פסח ג. גמרא בכורות ל"ג ב'ראה  . 10 ָהל טְּ ּקָ ם  - ...ָהיּו רֹב הַּ ּלָ ִריבּו ּכֻ קְּ א יַּ ּלָ ִחין, אֶּ ֵאיָנם ִנדְּ

ר: "וַּ  ֱאמַּ ּנֶּ ֶּ הֹוִרים, ש  ּטְּ ֵמִאים ִעם הַּ ּטְּ ָאה, הַּ ֻטמְּ ח ּבְּ סַּ ּפֶּ ים..."הַּ ִ ִהי ֲאָנש  ה.  - יְּ חֶּ ּבּור ִנדְּ ּצִ ֵאין הַּ ִחים וְּ ִחיִדים ִנדְּ ְלַבדיְּ ת ב ִּ ֵּ ֻטְמַאת ַהמ  מֹו ְוָדָבר ֶזה ב ְ , ּכְּ
 ֶּ ש  )ד,יב(.ש  ּדָ קְּ ּמִ ת הַּ ִביאַּ נּו ּבְּ רְּ אַּ גבי פסח ו ,אלא טומאת מת בלבד ולא שרץנדחית דלא  משמעדשם הלחם משנה, והקשה  "ּבֵ

ּזֹאת, "שהקריבוהו בטומאה כתב  ָאה הַּ מְּ ּטֻ ם הַּ ֵחית ָלהֶּ דְּ ּנִ ֶּ ֵמֵאי ֵמת ש  א ִלטְּ ּלָ ָכל ָטֵמא, אֶּ ֱאָכל לְּ ֵאינֹו נֶּ י ַמג ַ וְּ אֵּ מֵּ ט ְ ֶהם מִּ א ב ָ ְלַכי ֹוצֵּ  ".ע ֻטְמאֹותו 
 :מקורות .ע"בצנשאר ו ש."ייע !?דאינו אלא למת בלבד נןהטומאה אמריוגבי דחיית  ,לטמא שרץ נאכל גםנן דאמרי אמאי גבי אכילה

 . הל' קרבן פסח ז,ח(; ; ד,יבהל' ביאת המקדש ד,טרמב"ם )

 ת”בעזהשי

 "אפתש אדר יב
 צ"ה| דף:  ט| פרק:  פסחיםמסכת: 


