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  .סג ד� יומא
  ?פסח ששחטו בחו� בשאר ימות השנה הא� חייב כרת משו� שחוטי חו�

  

  �שחטו לשמו   
  1לש� פסח

   �שחטו שלא לשמו 
  לש� שלמי�

  2חייב  פטור  לרבה/ לרב חסדא 
  3פטור  פטור  יוחנ� ולרב ירמיה מדפתי' לרב דימי בש� ר

  חייב  4חייב  יוחנ� ולרב אשי' לרבי� בש� ר
  

  ?מה דינ�, שהקריבו קרבנ� קוד� זמ� טהרת� בחו�, לדת והמצורעהזב והזבה והיו
  

  בעולות ושלמי�  באש�   בחטאת   
   פטור:לשמו  5פטור  לרב חלקיה בר טובי

   חייב:שלא לשמו
  חייב

  חייב  פטור  פטור  לרב ירמיה מדפתי ורב דימי 
  

  :יומא ד� סג
  ? הלימודוכיצד הוא,  דלהל� הא� מרבי� או ממעטי� את שעיר המשתלחבדיני�

  

  �  ?כיצד הלימוד  ?מה הדי
  7למעט'  לה#אל פתח לרבות   6 ופטור#למעט ' לה  א� שחטו בחו�

�  9לרבות'  לה#ה להוציא ֶשִא  8 ופסול#לרבות ' לה  א� הוא מחוסר זמ
    #####   ופסול #לרבות ' לה  א� הוא בעל מו�

                                                           
כ� א� שחטו שלא לשמו דהיינו לש� א,  פסול משו� שאינו זמנו�פסח ששחטו בשאר ימות השנה לש� פסח  1

וא� ,  כשר בפני� הוא חייב עליו בחו� כרת�הסברא הפשוטה היא שא� הקרב, ולעני� שחוטי חו�.  כשר�שלמי� 
  .ע וכדלהל�"אלא שאי� הדבר פשוט לכו.  פטור בחו�� הוא פסול בפני� 

ל "וקשה הרי רב חסדא ס, ראבל א� שחטו בסתמא פטו, וקא א� שחטו שלא לשמו אז חייבדד' ודייקה הגמ 2
ג� א� שחטו בסתמא צרי! להיות כ "או" הואיל וכשר שלא לשמו בפני�"נימא הכא ו) כ"גבי שעירי יוה" (הואיל"

ועל זה קשה למה פטור , שהקושיא על הרישא שא� שחט� לשמ� פטור, פירשו) ה טעמא"בד(' והתוס[. שיהיה חייב
אינו ראוי ', פי" (עקירה"ב חסדא דפסח בשאר ימות השנה צרי! דסובר ר' ותירצה הגמ. ]'וכו" הואיל"נימא 

  ".הואיל"ולכ� לא שיי! כא� ) כ עקר בפירוש ממנו ש� פסח"� אאילהקרב שלא לשמו בפני� לשלמ
עקירת "ו, ומשו� דפסח בעי עקירה, בכל אופ� פטור עליו בחו�, וא% שבפני� א� היה שוחטו שלא לשמו היה כשר 3

  .ורק בפני� במקו� כשרותו מועיל שיעקור ש� את שמו לשלמי�, מקומוב דאינו � " הריחו� לאו שמיה עק
 � ולכ� בי� א� יקריב לשמו או יקריב שלא לשמו , ולא בעי עקירה" ל דפסח בשאר ימות השנה שלמי� נינהו"ס 4

  .והיה הקרב� כשר בפני� ולכ� חייב עליו בחו�, הוא קרב לש� שלמי�
 הרי שהוא קרב� שאינו כשר בפני� לא � זמ� בבעלי� שעדיי� לא הגיע זמ� טהרתו דכיו� ששחטו כשהוא מחוסר 5

. פטור עליו בחו� �  שאי� לו שו� כשרות בפני� וקרב�, אינ� באי� בנדר ונדבה] ואש�[דחטאת , לחובה ולא לנדבה
  . דחטאת שהקריבה שלא לשמה פסולה,וכא� אינו מועיל א� שחטו שלא לשמו

 שאינו �אול� שעיר המשתלח מתמעט , � משו� שחוטי חו�הוחייב עלי'  מיוחדי� להדדוקא קדשי מזבח ה� 6
 .ופטור עליו משו� שחוטי חו� � להקרב ' מיוחד לה

ד שבא לרבות ג� "וס, ובא לרבות כל מה שבא אל פתח אהל מועד" אל פתח אהל מועד"בשחוטי חו� כתיב ', פי 7
  .בא למעט" ' לה"ועתה שנאמר , ני� הגרלה ווידויאת שעיר המשתלח שהרי הוא בא לפתח אהל מועד לע

משמע לרבות " ' לה"הוא פסול דמזה שכתוב קרב� ) היינו קוד� יו� השמיני ללידתו(וא� הקדישו מחוסר זמ�  8
  .את שעיר המשתלח דבעינ� שיקדישנו דוקא כשאינו מחוסר זמ�

ולכ� על , שתלח שאינו קרב לאישי�והיה משמע שבא למעט את שעיר המ, שי�ידמתיבת אשה דרשינ� אלו א 9
  .בא לרבות �" ' לה"כרח! כשחזר הכתוב ואמר 


