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זבחי ד צ"ז ע"א
פסח ראשו ופסח שני ,כמה זמ צריכי לינה? ]תד"ה ופנית[.
לסלקא דעת דשמעתי

פסח ראשו
1
כל שבעה

למסקנא דשמעתי

לינת לילה אחד

3

פסח שני
בפשטות :אי( טעו( לינה כלל
2
לרבינו ברו* :טעו( לינת לילה אחד
אי( טעו( לינה כלל

כיצד הוא די מריקה ושטיפה לרבי ורבנ ?
לרבי
לרבנ

מה היא מריקה?
כמריקת הכוס מבפני בצונ(
הגעלה בחמי(

זבחי ד צ"ז ע"ב

לרבא
לרב אשי
4

מה היא שטיפה?
כשטיפת הכוס מבחו +בצונ(
שטיפה בצונ(

הא צרי הגעלה בחמי ?
צרי*
צרי*

הא אמרינ שעשה דוחה לא תעשה באופני דלהל ?
לא תעשה שבמקדש
אינו דוחה
דוחה

5

לא תעשה ועשה
אינו דוחה
אינו דוחה

 1הנה בסוגי( אמרינ( בס"ד דטעמא דר' טרפו( הוא דאמר קרא ופנית בבוקר והלכת לאהל* הכתוב
עשאו לכול( בוקר אחד ,ופירשו תוס' דהמשמעות שכולהו בוקר אחד משו שכל הז' ה תשלומי(
של ראשו( לקרב( חגיגה ,שיש לה תשלומי( כל ז' .ולפי"ז דייקי דלא כרש"י בפסחי שאמר שלינה
בפסח הוא רק לילה אחד ,דכא( מבואר שבי( כה צרי* לינת ז' מצד החגיגה.
 2רבינו ברו* בסו התוס' הקשה מה גרע פסח שני ממנחה וממביא עו שטעו( לינה ,וכתב דאי
טעו( פסח ראשו( ז' אתי שפיר די"ל דפסח שני אי( טעו( לינה ז' אלא יו אחד וכו'.
 3כ( כתבו תוס' בהמש* דבריה ]וז"ל :וה* דשמעתי( נמי מעיקרא ס"ד דהוי כל ז' מטעמא
דפרישית )דכולהו תשלומי( דראשו(( ,אבל לא קאי הכי ,ע"כ .פירוש[ דלמסקנא שאי( טעמו של ר'
טרפו( מקרא דופנית בבוקר ]דוכי אי( פיגול ונותר ברגל[ ,א"כ חזרנו בנו מהס"ד שטעו( לינה כל
שבעה .וכמפורש בספרי וברש"י בפסחי דפסח דלא טעו( לינה אלא יו אחד.
 4הנה הוקשה לגמ' דבאופ( שנגע בשר חטאת פסול בבשר שלמי כשר הדי( הוא שנפסל ואסור
באכילה בלא תעשה ,והקשתה הגמ' דנאמר שיבוא עשה של אכילת בשר קדשי וידחה את לא
תעשה הזה] .אמנ קושיא זו אינה שייכת בשאר פסולי  ,היות שבשאר פסולי יש גזה"כ
מפורשת שה פסולי או יש בה כרת ול"ש בזה שידחה העשה את הלא תעשה ,ודוקא כא(
שאפשר לאוקמי לקרא ד"יקדש" לעני( אחר כגו( שתאכל כחמור שבה בזה שיי* לומר שאולי עשה
ידחה לא תעה  1תד"ה ניתי[.
 5והראיה מזה שחלק רב אשי על רבא ואמר שהטע שאי( דוחה כא( העשה את הלא תעשה הוא
משו שיש כא( ג עשה ואי( עשה ,דוחה לא תעשה ועשה] .וכ( נקטו כמה אחרוני [.

