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מה בין פסח ראשון לשני
(צ"ה א') משנה :מה בין פסח הראשון לשני?
הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא .והשני חמץ ומצה עמו בבית.
הראשון טעון הלל באכילתו ,והשני אינו טעון הלל באכילתו.
זה וזה טעונין הלל בעשייתן (בהקרבתם) ,ונאכלין צלי ,על מצה ומרורים .ודוחין את השבת.
תנו רבנןּ ְּ " :ככָ ל ֻח ַּ ּקת ַּה ּ ֶּפ ַּסח יַּ ֲע ׂ
ש ּו אֹתו" ,במצוה שבגופו הכתוב מדבר (כגון סדר עבודותיו ואכילתו צלי .אבל לא
למצוות שאינן בגופו ,כגון השבתת שאור) .מצוה שעל גופו מניין (כגון מצה ומרור שהן דברים אחרים ובאים חובה לו),
"על ַּמ ּצוֹ ת ו ְּּמר ִֹרים יֹאכְּ לֻ הוּ".
תלמוד לומר ַּ
(ומבאר) "יַּ ֲע ׂ
ש ּו אֹתו" (לשון רבים) ,שאין שוחטין את הפסח (שני לכתחילה) על היחיד .דכמה דאפשר לאהדורי
מהדרינן (אחר אדם נוסף).
תנו רבנןּ ְּ " :ככָ ל ֻח ַּ ּקת ַּה ּ ֶּפ ַּסח יַּ ֲע ׂ
ש ּו אֹתוֹ " ,יכול כשם שהראשון אסור בבל יראה ובל ימצא ,כך שני אסור בבל
יראה ובל ימצא? תלמוד לומר " ַּעל ַּמ ּצוֹ ת ו ְּּמר ִֹרים יֹאכְּ לֻ ה ּו" .ואין לי אלא מצות עשה ,מצות לא תעשה מנין?
תלמוד לומר "ל ֹא יַּ ְּש ִאיר ּו ִמ ּ ֶּמ ּנ ּו ַּעד בּ ֶֹּקר" .ואין לי אלא מצות לא תעשה שניתק לעשה ,מצות לא תעשה גמור
מנין? תלמוד לומר "וְּ ֶּעצֶּ ם ל ֹא ִי ְּש ְּ ּבר ּו בוֹ " .מה הפרט מפורש מצות עשה ,ולא תעשה שניתק לעשה ,ולא תעשה
גמור ,אף כל מצות עשה ,ולא תעשה שניתק לעשה ,ולא תעשה גמור.
בכלליה ד'מצות ומררים' מאי קא מרבי? צלי אש .בפרטיה מאי ממעיט ליה? השבתת שאור .איפוך אנא! מצוה
דגופיה עדיף.
בכלליה ד'לא ישאירו ממנו עד בקר' מאי קא מרבה ליה? לא תוציא ממנו 1.בפרטיה מאי קא ממעט ליה? לא
יראה ולא ימצא .איפוך אנא! מצוה דגופיה עדיף.
(צ"ה ב') בכלליה ד'עצם לא ישברו בו' מאי קא מרבה? אל תאכלו ממנו נא .בפרטיה מאי קא ממעטי? לא תשחט
על חמץ דם זבחי .איפוך אנא! מצוה דגופיה עדיף.
(שנינו במשנה) הראשון טעון הלל באכילתו וכו' .מנא הני מילי?
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :אמר קרא " ַּה ּ ִשיר י ְִּהיֶּ ה לָ כֶּ ם ְּ ּכלֵ יל ִה ְּת ַּקדֶּּ ש ָחג" 2,לילה המקודש
לחג טעון הלל ,לילה שאין מקודש לחג אין טעון הלל.
 .1לאו הניתק לעשה הוא ,דכתיב בבית אחד יאכל לא תוציא וגו' ,ומשמע ,לא תוציא לאוכלו ,אלא בבית אחד יאכל ,בעמוד והחזר קאי
אם הוציאו .ולית ליה להאי תנא הא דתני בכיצד צולין (פ"ה א') האוכלו הרי זה בלא תעשה ד'ובשר בשדה טרפה' (שמות כב) ,אלא
מותר להחזירו ולאוכלו .רש"י.
 .2ישעיהו ל,כט .השיר יהיה לכם ביום שתגאלו מן הגלות ,כליל התקדש חג ,כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש חג .ואין לך לילי
חג להטעין שירה חוץ מלילי פסחים על אכילתו .רש"י.
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זה וזה טעונין הלל בעשייתן כו' .מאי טעמא?
איבעית אימא :לילה קא ממעט ,יום לא קא ממעט.
ואיבע"א :אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ונוטלין את לולביהן ואין אומרים הלל?!
(שנינו במשנה שגם פסח שני דוחה שבת .ומדייק) שבת אין ,טומאה לא (דוחה פסח שני) .מתניתין דלא כרבי יהודה,
דתניא( :פסח שני) דוחה את השבת ,ואין דוחה את הטומאה .רבי יהודה אומר :אף דוחה את הטומאה.
שיטות הראשונים
הוצאת פסח שני מן הבית :אמרינן ,בכלליה ד'לא ישאירו ממנו עד בקר' מאי קא מרבה ליה? לא תוציא ממנו .והרמב"ם
יאין ִמ ּ ֶּמ ּנ ּו חוּץ לַּ ֲחבו ָּרה...
כתב " ַּמה ֵ ּבין ּ ֶּפ ַּסח ִראשוֹ ן לְּ ֶּפ ַּסח ֵשנִ י? ָה ִראשוֹ ן ָאסוּר ְּ ּב ָח ֵמץ ְּ ּב ַּ'בל י ֵָר ֶּאה' וּבְּ 'בַּ ל י ּ ִָמצֵ א' ...וְּ ֵאין מוֹ צִ ִ
יהם דּ וֹ ִחין ֶּאת ַּה ּ ַּש ָ ּבת ...וְּ נֶּ ֱאכָ לִ ין צָ לִ י ְּ ּבבַּ יִת ֶּא ָחד ַּעל ַּמ ָּצה ו ָּמרוֹר3"...
יאין אוֹתוֹ חוּץ לְּ בֵ ית ֲאכִ ילָ תוֹ  ...ו ְּּשנֵ ֶּ
ֲא ָבל ּ ֶּפ ַּסח ֵשנִ י ...וּמוֹ צִ ִ
האם גם פסח שני דוחה את הטומאה :פסק הרמב"ם כתנא דמתניתין ,שפסח שני דוחה רק שבת ,אבל לא את הטומאה.
ודלא כרבי יהודה4.
שחיטה בג' כיתות :כתבו תוספות ,בתוספתא קתני נמי הראשון נשחט בג' כיתות ,ואין השני נשחט בג' כיתות .והכא
תנא ושייר5.

אכילת פסח הבא בטומאה וכניסה למקדש
(צ"ה ב') משנה :הפסח שבא בטומאה (כגון שרובם טמאים) לא יאכלו ממנו זבין וזבות ,נידות ויולדות.6
(המשך משנה )1( ):ואם אכלו (זבים וזבות וכו') פטורין מכרת (דאוכל קדשים בטומאה ,כדיליף בברייתא בגמרא ,אבל

מביאת מקדש לא פטרינהו רחמנא) )2( .ורבי אליעזר :פוטר (אותם מכרת) אף על ביאת מקדש (בטומאה).
בעי רב יוסף :דחקו טמאי מתים ונכנסו להיכל בפסח הבא בטומאה (מקום שלא הותרו להיכנס לשם ,שאין שם צרכי

פסח ,ואפילו כהנים אסורים להיכנס לשם אלא לצורך ,)7מהו .מדאישתרי טומאת עזרה ,אישתרי נמי טומאת היכל; או
דילמא מאי דאישתרי אישתרי ,מאי לא אישתרי ,לא אישתרי.
יש ְּ ּלח ּו ִמן ַּה ּ ַּמ ֲחנֶּ ה" אפילו מקצת מחנה (שכינה,
אמר רבא :אמר קרא( 8בפסוק המצוה על שילוח טמאים מן המחנה) "וִ ַּ

.3
.4
.5
.6
.7
.8

דברי הרמב"ם צ"ב טובא ,וראה מה שתמה הכסף משנה ,ומה שכתב לתרץ ולהגיה ברמב"ם .וראה 'ליקוטי הלכות' (זבח תודה ,ד"ה
מאי קמרבה).
מקורות :רמב"ם (הל' קרבן פסח י,טו).
דשייר נמי ביקור ד' ימים ,דליתיה בשני כדאמר בגמרא (צ"ו א') .מקורות :תוספות (צ"ה א' ,ד"ה מה בין).
דגבי טמא לנפש כתיב 'איש' ,איש נדחה ואין ציבור נידחין .אבל גבי זיבה ,אף ציבור נדחין ,בפרק אלו דברים (פסחים ס"ז א') .רש"י.
משום דכתיב 'אל יבא בכל עת' ,וזה שנכנס בטומאה ,יכול יתחייב על ביאת מקדש בטומאה? רש"י.
במדבר ,פר' נשא ,ה,ב" :צַּ ו ֶּאת ְּ ּבנֵ י ִי ְּ ׂ
יש ְּ ּלח ּו ִמן ַּה ּ ַּמ ֲחנֶּה ָ ּכל צָ רו ַּּע וְּ ָכל זָ ב וְּ כֹל ָט ֵמא לָ נָ ֶּפש".
ש ָר ֵאל וִ ַּ
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מן ההיכל.)9
יש ְּ ּלח ּו ִמן ַּה ּ ַּמ ֲחנֶּ הֶּ ...אל ִמחוּץ לַּ ּ ַּמ ֲחנֶּ ה ְּּת ַּש ְּ ּלחוּם" .כל היכא דקרינן
איכא דאמרי (לקולא) :אמר רבא אמר קרא "וִ ַּ
יש ְּ ּלח ּו ִמן ַּה ּ ַּמ ֲחנֶּ ה" (מקצת
"אל ִמחוּץ לַּ ּ ַּמ ֲחנֶּ ה ְּּת ַּש ְּ ּלחוּם" (שצריך להוציאם לגמרי ,אף מן העזרה) ,קרינן ביה "וִ ַּ
ביה ֶּ
מחנה ,היכל).
(צ"ו א') בעי רב יוסף ,דחקו טמאי מתים ואכלו אימורי פסח הבא בטומאה (כגון כליות ויותרת הכבד) ,מהו (האם
חייבים כרת משום אוכלי קדשים בטומאה)? מדאישתרי טומאת בשר (הקרבן) אישתרי נמי טומאת אימורין (שלא

חייבים כרת על אכילתם בטומאה) .או דילמא מאי דאישתרי אישתרי ,מאי דלא אישתרי ,לא אישתרי.
אמר רבא :כל היכא דליתיה לטומאת בשר ,ליתיה לטומאת אימורין.
שיטות הראשונים
למי הותר קרבן פסח הבא בטומאה :לגבי פסח הדוחה טומאה ,כתב הרמב"ם "וְּ כָ ל ָק ְּר ָ ּבן ֶּש ָ ּקבו ַּּע לוֹ זְּ ַּמן - ...דּ וֹ ֶּחה ֶּאת
ַּה ּ ַּש ָ ּבת וְּ ֶּאת ַּה ֻּט ְּמ ָאה; וְּ ל ֹא ָ ּכל ַּה ֻּט ְּמאוֹ ת הוּא דּוֹ ֶּחהֶּ ,א ָ ּלא ֻט ְּמ ַּאת ַּה ּ ֵמת לְּ ַּב ָּד ּהֲ ...א ָבל ַּה ְּּט ֵמ ִאים ְּ ּב ֻט ְּמ ָאה ַּא ֶּח ֶּרתּ ְּ ,כגוֹ ן זָ בִ ין
וְּ זָ בוֹת וְּ נִ דּוֹ ת ו ְּּט ֵמ ֵאי ֶּש ֶּרץ וּנְּ ֵבלָ ה וְּ כַּ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ֶּהן  -ל ֹא י ְִּת ַּע ְּּסק ּו בּ וֹ וְּ ל ֹא י ָ ִּכנְּ ס ּו לָ ֲעזָ ָרה ,וְּ ַּאף ַּעל ּ ִפי ֶּש ַּּנ ֲע ָ ׂ
שה ְּ ּב ֻט ְּמ ָאה "...ולגבי
אכילת פסח שהקריבוהו בטומאה כתב" ,וְּ ֵאינוֹ נֶּ ֱאכָ ל לְּ כָ ל ָט ֵמאֶּ ,א ָ ּלא לִ ְּט ֵמ ֵאי ֵמת ֶּש ִ ּנ ְּד ֵחית לָ ֶּהם ַּה ֻּט ְּמ ָאה ַּה ּזֹאת ,וּלְּ כַּ ּיוֹ צֵ א
ָ ּב ֶּהם ִמ ְּּט ֵמ ֵאי ַּמ ַּ ּגע ֻט ְּמאוֹתֲ .א ָבל ַּה ְּּט ֵמ ִאים ֶּש ַּה ֻּט ְּמ ָאה י ֹוצְּ ָאה ֲעלֵ ֶּיהם ִמגּ ו ָּפםּ ְּ ,כגוֹן זָ בִ ים וְּ זָ בוֹ ת ,נִ דּוֹ ת וְּ יוֹ לְּ דוֹ ת ו ְּּמצ ָֹר ִעים  -ל ֹא
יֹאכְּ ל ּו ִמ ּ ֶּמ ּנוּ ,וְּ ִאם ָאכְּ לוְּּ ּ ,פטו ִּרין10".
זבים וזבות וכדומה ,שאכלו פסח בטומאה ונכנסו לעזרה :פסק הרמב"ם (הל' קרבן פסח ז,ח; הל' ביאת מקדש ד,יב)
כתנא קמא במשנה ,שאם אכלו ממנו זבים וזבות פטורים .אמנם "ל ֹא י ְִּת ַּע ְּּסק ּו בּ וֹ וְּ ל ֹא י ָ ִּכנְּ ס ּו לָ ֲעזָ ָרה ,וְּ ַּאף ַּעל ּ ִפי ֶּש ַּּנ ֲע ָ ׂ
שה
ְּ ּב ֻט ְּמ ָאה; וְּ ִאם ָעבְּ ר ּו וְּ ָע ׂ
ש ּו אוֹ נִ כְּ נְּ ס ּו לָ ֲעזָ ָרה ַּ -ח ָ ּיבִ ין ָ ּכ ֵרת ַּעל ַּה ִ ּב ָיאה ו ִּמ ָיתה ַּעל ָה ֲעבוֹ ָדהֶּ ,שלּ ֹא נִ ְּד ֵחית ֶּא ָ ּלא ֻט ְּמ ַּאת ַּה ּ ֵמת
ִ ּבלְּ ַּבד".
דחקו טמאי מתים ונכנסו להיכל :פסק הרמב"ם (הל' ביאת מקדש ד,יג) כלישנא בתרא דרבא לקולא" ,ו ֶּּפ ַּסח ֶּש ָ ּבא
"אל
קוֹרא ָ ּב ֶּהם ֶּ
הוֹאיל וְּ ֵאין ֲאנִ י ֵ
ְּ ּב ֻט ְּמ ָאה ,וְּ ָד ֲחק ּו ְּט ֵמ ֵאי ֵמת וְּ נִ כְּ נְּ ס ּו לַּ ֵהיכָ ל ְּ ּ -פטו ִּריןַּ ,אף ַּעל ּ ִפי ֶּשלּ ֹא ֻה ְּּתר ּו ֶּא ָ ּלא לָ ֲעזָ ָרה; ִ
ִמחוּץ לַּ ּ ַּמ ֲחנֶּ ה ְּּת ַּש ְּ ּלחוּם" (במדבר ה,ג)ֲ ,ה ֵרי ֵאלּ ּו ּ ְּפטו ִּרין".

 .9אף על פי שאין משתלחין מכל מחנה שכינה ,שהרי מותרין בעזרה טמאי מתים בפסח הבא בטומאה ,משתלחין מיהא ממקצתו מן
ההיכל .רש"י.
 .10ראה גמרא בכורות ל"ג ב' .גם בהל' פסח (ז,א) כתב הרמב"ם " ֲא ָבל ִאם ָהי ּו רֹב ַּה ָ ּק ָהל ְּט ֵמ ֵאי ֵמתֵ - ...אינָ ם נִ ְּד ִחיןֶּ ,א ָ ּלא ְּיַּק ִריב ּו ֻ ּכ ָ ּלם
ַּה ּ ֶּפ ַּסח ְּ ּב ֻט ְּמ ָאהַּ ,ה ְּּט ֵמ ִאים ִעם ַּה ְּּטהוֹ ִריםֶּ ,ש ּנ ֱֶּא ַּמר" :וַּ י ְִּהי ֲאנָ ִשים - "...י ְִּח ִידים נִ ְּד ִחים וְּ ֵאין ַּה ִּצבּ וּר נִ ְּד ֶּחה .וְ ָד ָבר זֶ ה ְב ֻט ְמ ַאת ַה ֵּמת ִּבלְ ַבדּ ְּ ,כמוֹ
ֶּש ֵ ּב ַּא ְּרנ ּו ְּ ּב ִב ַּיאת ַּה ּ ִמ ְּקדָּ ש (ד,יב) ".והקשה שם הלחם משנה ,דמשמע דלא נדחית אלא טומאת מת בלבד ולא שרץ ,וגבי פסח
נֶּא ָכל לְּ ָכל ָט ֵמאֶּ ,א ָ ּלא לִ ְּט ֵמ ֵאי ֵמת ֶּש ִּנ ְּד ֵחית לָ ֶּהם ַּה ֻּט ְּמ ָאה ַּה ּזֹאת ,ולְ כַ יוֹ ֵּצא ָב ֶהם ִּמ ְט ֵּמ ֵּאי ַמ ַגע ֻט ְמאוֹ ת".
שהקריבוהו בטומאה כתב "וְּ ֵאינוֹ ֱ
אמאי גבי אכילה אמרינן דנאכל גם לטמא שרץ ,וגבי דחיית הטומאה אמרינן דאינו אלא למת בלבד?! עיי"ש .ונשאר בצ"ע .מקורות:
רמב"ם (הל' ביאת המקדש ד,ט; ד,יב; הל' קרבן פסח ז,ח).

