פסחים דף עא

1 To preface the first Halachah of our Shiur let’s first review the three

Korbonos every person was obligated to bring on יום טוב, when he was עולה
 לרגל- when he came to  ירושליםfor the  שלש רגלים- the three festivals.
-1-  עולת ראיהA  קרבן עולה- as it says;
 ולא יראו פני ריקם- You shall not appear before me empty-handed.

1

3

2

1

עולת ראיה שלמי חגיגה שלמי שמחה
קרבן עולה חגיגת חמשה עשר קרבן שלמים

-2-  שלמי חגיגהA  קרבן שלמיםto celebrate  יום טוב- also referred to as  חגיגת חמשה עשר- as it
says;
 'וחגותם אותו חג לה- You shall celebrate before Hashem with a Korbon.

וחגותם אותו וזבחת שלמים
חג לה
ואכלת שם
ושמחת
לפני ה' אלקיך

-3-  שלמי שמחהA  קרבן שלמיםwith which to rejoice before Hashem on Yom Tov - ושמחת
 בחגך- by eating meat of a Korbon - as it says;
 וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלקיךThe  שמחהshould come from שלמים.
The Gemara in  מסכת חגיגהexplains that it is not necessary to bring a
specific Korbon for this purpose. One can fulfill this obligation by eating
meat from any other Korbon that he brought on יום טוב, for whatever reason.

ולא יראו פני
ריקם

One can fulﬁll obligation
by eating meat of any קרבן
brought on יום טוב
2

2 However,
– אמר עולא אמר רבי אלעזר שלמים ששחטן מערב יום טוב
If one brought a  קרבן שלמיםon ערב יו"ט:
– אינו יוצא בהם לא משום שמחה
He is not  יוצאwith it שלמי שמחה, because we need
– זביחה בשעת שמחה
The  שחיטהmust be  בשעת שמחה- on יום טוב

However…
אמר עולא
אמר רבי אלעזר

שלמים ששחטן מערב יום טוב

…אינו יוצא בהם
לא משום שמחה ולא משום חגיגה

– ולא משום חגיגה
He’s also not  יוצאwith it שלמי חגיגה, because
– כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
All obligatory  קרבנותcan only be brought from  חולין- animals
that were not previously הקדש.

כל דבר שבחובה
אינו בא
אלא מן החולין

זביחה בשעת שמחה
We need

3

3 The Gemara cites another version, that of
– רבין אמר רבי אלעזר שלמים ששחטן מערב יום טוב
If one brought a  קרבן שלמיםon ערב יו"ט:
– יוצא בהם משום שמחה
He IS  יוצאwith it שלמי שמחה, because
– לא בעינן זביחה בשעת שמחה
The  שחיטהdoes NOT have to be בשעת שמחה.
However,
– ולא משום חגיגה
He’s is NOT  יוצאwith it שלמי חגיגה, because
– כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
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3  קרבנותONE WAS OBLIGATED TO BRING
WHEN HE WAS עולה לרגל

Another version…
רבין
אמר רבי אלעזר

שלמים ששחטן מערב יום טוב
ולא משום
יוצא בהם משום

חגיגה

כל דבר שבחובה
אינו בא
אלא מן החולין

שמחה

לא בעינן
זביחה בשעת שמחה
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4 The  גמראcites three proofs, which we will explain according
to the first version, that of עולא אמר רבי אלעזר, where the first
proof is in support of  רבי אלעזרthat a  שלמיםof  ערב יו"טcannot
be used for שלמי שמחה, and the next two are challenges to רבי
 אלעזרthat it can be used for שלמי שמחה.
All are however refuted.

4
THREE PROOFS,
ACCORDING TO THE FIRST VERSION

1

:ברייתא
והיית אך שמח

There’s a…

First, from the  ברייתאthat learns from
 והיית אך שמחthat there is a  חיוב שמחהon  לילי יו"ט האחרון- the
night of שמיני עצרת, and not on  לילי יו"ט הראשון- the first night
of סוכות. It must be because there is no way to have שלמים
meat the first night because a  שלמיםfrom  עיו"טcannot be
used!
A  ראיהto !רבי אלעזר

But, NO…

חיוב שמחה
לילי יום טוב

חיוב שמחה
לילי יום טוב

Night of שמיני עצרת

1st night of סוכות

האחרון

הראשון

Muﬆ be because…
There’s no way to have  שלמיםmeat

 שלמיםfrom ערב יום טוב
cannot be used!

5

The  גמראrejects this proof because maybe the last night is
included because
 – יש שמחה לפניוit is preceded by days of  שמחה- as opposed to
the first night which
 – אין שמחה לפניוis not preceded by any days of שמחה.

5

לילי יום טוב

לילי יום טוב

האחרון
יש שמחה לפניו

6

6 Second - A  ברייתאsays;
– חגיגת ארבעה עשר יוצא בה משום שמחה
Implying that we can fulfill  שלמי שמחהwith a  קרבןthat was
not Shechted !בשעת שמחה

הראשון
אין שמחה לפניו

2

:ברייתא

חגיגת ארבעה עשר

יוצא בה משום שמחה

The  גמראrejects this proof because maybe it’s talking about a
case of
 עיכב ושחטהHe was  מקדישit ערב יו"ט, but did not use it, and brought on
Yom Tov בשעת שמחה.

We CAN fulﬁll  שלמי שמחהwith
a  קרבןnot Shechted בשעת שמחה
Maybe it’s talking about…

עיכב ושחטה

He was  מקדישit ערב יו"ט,
but brought it on יום טוב

בשעת שמחה
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7 The final proof is from a  ברייתאthat says there is a חיוב שמחה
for eight days, implying that even if the first day of  יום טובis
 שבתthere can still be  – שלמי שמחהpresumably because it was
Shechted !ערב יום טוב

7

:ברייתא
חיוב שמחה
3

Implying…

The  גמראrejects this proof because maybe the  שמחהis not
with a  קרבןbut with
 כסות נקיה ויין ישןClean clothes and aged wine -

8 days

Even if the ﬁrﬆ day is שבת
there CAN be שלמי שמחה

Presumably…

Because it was Shechted
!ערב יום טוב

שמחה
with

כסות נקיה ויין ישן

Not with
a קרבן

8

8 – אמר רב כהנא מנין לאימורי חגיגת חמשה עשר שנפסלין בלינה
How do we know that the parts of the  חגיגת חמשה עשרthat
must be burned on the מזבח, become  פסולif they are left
overnight?
שנאמר ולא ילין חלב חגי עד בוקר
וסמיך ליה
 ראשית ביכורי אדמתך-

אמר רב כהנא

מנין לאימורי חגיגת חמשה עשר

שנפסלין בלינה

How do we know they become פסול
if left overnight?

The  פסוקthat teaches the  איסורof leaving the fats of the קרבן
 חגיגהovernight is written next to the term  ראשיתwhich means
that the parts of the  קרבןbecome  פסולby the first morning
after it was Shechted.

9 Rav Yosef asks that it seems strange that regarding the בשר
of the  קרבןwe know that it may not be left over until the next
morning even without the word ראשית, yet regarding the
 אימוריםof the  קרבןwe need the word  ראשיתto teach that they
become  פסולby the first morning?!

שנאמר

… ראשית ביכורי אדמתך:…ולא ילין חלב חגי עד בוקר

וסמיך ליה

The Firnsting
mor

9

רב יוסף
It seems ﬆrange…
 בשרregaYrdeting אימורים
of the קרבן
of the קרבן
We DO NOT NEED
!?ראשית
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10 The  גמראgoes on to demonstrate that when the  פסוקuses a
double phrase of
ביום הראשון לבוקר, it means the second morning, but when it
only says  בוקרit means the very first morning, even without
ראשית.

10

A DOUBLE phrase

ביום הראשון לבוקר
MEANS

the SECOND morning

A SINGLE phrase
ולא ילין חלב חגי

עד בוקר
MEANS

the FIRST morning
Even without

ראשית

11 We continue with the next Mishnah:
As we’ve learned earlier,  קרבן פסח דוחה שבתHowever, if the  קרבןis פסול, he was not  מקייםthe Mitzvah,
and the  שוחטis therefore considered to have been מחלל שבת.
The  משנהgives several examples of  שוגגwhere he will, or
will not be חייב חטאת:

11

קרבן פסח דוחה שבת

If the

 קרבןis פסול,

he was
not  מקייםthe מצוה

 זאגטthe משנה:
– הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת חייב עליו חטאת
If a person Shechted a קרבן פסח, while having in mind that it
should be for a different  – קרבןhe is  חייבto bring a  חטאתfor
violating שבת.

:משנה

The שוחט
is

מחלל שבת

Will he be ?חייב חטאת

:משנה
הפסח

ששחטו שלא לשמו בשבת

חייב עליו חטאת
12 – ושאר כל הזבחים ששחטן לשם פסח

If he Shechted other קרבנות, having in mind that they should be a קרבן
 פסח- it depends – אם אינן ראויין חייב
If the animal is inappropriate for a  – קרבן פסחfor example, it is female,
or older than a year old – חייב חטאת.
– ואם ראויין הן
If it is the type of animal that would be appropriate for a קרבן פסח, but it
was designated for another קרבן, which he now Shechted לשם פסח,
there’s a Machlokes:
– רבי אליעזר מחייב חטאת
R’ Eliezer says he’s חייב חטאת.
– ורבי יהושע פוטר
Because, as Rashi explains,
 טעה בדבר מצוה ועשה מצוה פטורHe’s  פטורfrom a חטאת, because he erred while trying to do a Mitzvah,
AND he ended up doing another Mitzvah - that of bringing whatever
Korbon it was, because R’ Yehoshua holds that other Korbonos brought
 לשם פסחare Kosher.
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12

ושאר כל הזבחים
ששחטן לשם פסח
ואם ראויין הן
אם אינן ראויין

The animal is
APPROPRIATE
for a קרבן פסח
ורבי יהושע

פוטר

רבי אליעזר

מחייב חטאת

The animal is
INAPPROPRIATE
for a קרבן פסח

חייב חטאת

טעה בדבר מצוה
ועשה מצוה
פטור
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13 However,  רבי יהושעmakes the following distinctions:
-1 פסח לשם שלמים- is  חייב חטאת- because he’s NOT a טעה בדבר
 מצוה- there is no Mitzvah to bring a  שלמיםnow.
 שלמים לשם פסח- is  פטור- because he IS a  טעה בדבר מצוהThere IS a Mitzvah to bring a  פסחnow.

13

רבי יהושע

MAKES THE FOLLOWING DISTINCTIONS:

1

שלמים
לשם פסח

פסח
לשם שלמים

פטור

חייב חטאת

IS

NOT

טעה בדבר מצוה
There is a  מצוהto
bring a  קרבן פסחnow
14 -2Regarding  אימורי ציבור- the obligatory Korbonos of Shabbos,
like  תמידין ומוספיןIf after they were brought, he Shechted a
 פסח לשם אימורי ציבור- he’s חייב חטאת. He’s not considered a
 טעה בדבר מצוהeven though he was trying to do a Mitzvah,
because it’s not a reasonable טעות. He should have known
that they were already done, because there are not that many
תמידין ומוספין.
However, if he Shechted one of the  אימורי ציבור לשם פסחhe’s
פטור, because he IS a reasonable טעה בדבר מצוה. There are
countless Korbonos Pesach in the  עזרהwhich require שחיטה,
and he mistakenly took a lamb of  אימורי ציבורand Shechted it
 לשם פסחtrying to do a Mitzvah.

14

טעה בדבר מצוה
No  מצוהto bring
a  שלמיםnow
2

Regarding אימורי ציבור
קרבנות
If AFTER they were brought, of שבת
he Shechted…

אימורי ציבור

פסח

פסח

אימורי ציבור

פטור

חייב חטאת

לשם

לשם

IS

טעה בדבר מצוה
Countless קרבנות פסח
He miﬆakenly took
a lamb of אימורי ציבור

NOT

טעה בדבר מצוה
Not many תמידין ומוספין

He should have known
they were already done

15

15 – רבי מאיר אומר אף השוחט לשם אימורי ציבור פטור
R’ Meir holds that Shechting another  קרבןfor the sake of a
 קרבן ציבורis a reasonable טועה בדבר מצוה.

רבי מאיר אומר

אף השוחט לשם אימורי ציבור
פטור
IS

טעה בדבר מצוה
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16 The Mishnah continues;
– שחטו שלא לאוכליו ושלא למנויו לערלין ולטמאין חייב
If he Shechts a  קרבן פסחon  שבתfor one of the four types of
people mentioned in the Mishnah on  דף ס"א ע"אwho cannot
eat from the  – קרבן פסחhe is  חייבto bring a  קרבן חטאתfor
violating שבת. If, however, he Shechts for
 לאוכליו ושלא לאוכליו- for both appropriate and inappropriate
people - since the  קרבןis כשר, he is of course פטור.

16

:משנה
שחטו

On שבת

שלא לאוכליו ¡ ושלא למנויו ¡ לערלין ¡ ולטמאין
חייב

לאוכליו ¡ ושלא לאוכליו
פטור
17 – שחטו ונמצא בעל מום חייב
If he Shechts the  קרבן פסחon  שבתand then finds that it is a
בעל מום, and therefore פסול, he has to bring a  חטאתfor
violating שבת.
Likewise, if the animal is found to be a  טריפהexternally he is
חייב חטאת. In these two cases he should have checked.
If, however, the animal turns out to be a  טריפהinternally, even
though it is פסול, he is  פטורbecause he’s an  – אונסit is beyond
his control, since he could not have known about the internal
injury before the שחיטה.

17

…שחטו ונמצא
טריפה
טריפה
בעל
מום
INTERNALLY EXTERNALLY
פטור
He is
an אונס

18 – שחטו ונודע שמשכו הבעלים את ידם או שמתו או שנטמאו
If he Shechted and then found out that the owners withdrew
from it, died, or became  – טמאalthough the  קרבן פסחis פסול
he does not have to bring a  קרבן חטאתsince it was an – אונס
beyond his control, because he could not have known that the
owners withdrew from the קרבן.

The קרבן
is כשר

חייב

חייב

He should have
checked

18

…שחטו ונודע
שמשכו הבעלים את ידם
או שמתו או שנטמאו
פטור
He is
an אונס
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