
 

 

 

 

 

  שחטו לשאינם ראויים

 שחטו שלא לאוכליו, ושלא למנוייו, לערלים ולטמאים, פסול. משנה:)ס"א א'( 

. כיצד שלא למנוייו? )שאינם יכולים לאכול כזית(לשום חולה, או לשום זקן  )השוחט(כיצד שלא לאוכליו?  תנו רבנן:
 חבורה זו, ּוְשָחטֹו לשם חבורה אחרת.  )בני(נמנו עליו 

לאוכליו ושלא לאוכליו, למנוייו ושלא למנוייו, למולים ולערלים, לטמאים ולטהורים, כשר ( משנה:)המשך 
 .)שמקצת אוכלים שאינם ראויים אינם פוסלים(

 שיטות הראשונים

כגון  ,דשינוי בעלים לא פסיל אלא בזריקה דשלא למנוייו אין זה שינוי בעלים. פותתוסכתבו : שחטו שלא למנוייו
 ,ל ומוליך על מנת לזרוק לשם אחרים, או זורק לשם אחרים. אבל שוחט ומקבל ומוליך לשם אחריםשוחט או מקב

  1ודווקא בפסח ולא בשאר קרבנות. לא פסיל אלא בשחיטה.כשר. ושלא למנוייו היינו שוחט שלא למנוייו, ו

 שחטו למולין על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה

  – )מנויים או שאינם מנויים(ערלים בזריקה  )בזריקתו(על מנת שיתכפרו בו  ויים()מנלמולין  )להאכילו(שחטו  )ס"א ב'(

 . (מחשבת ערלים מועילה לפסול בזריקה)רב חסדא אמר: פסול. יש מחשבת ערלים בזריקה 

 רבה אמר: כשר. אין מחשבת ערלים בזריקה.

 ואמרינן דתרווייהו ילפי מ'וכל ערל', כולה ערלה פסלה, מקצתה לא פסלה. 

רבה יליף מ'זאת', בשחיטה הוא דכולה ערלה מיהא פסלה, אבל זריקה, אפילו כולה ערלה נמי לא פסלה. וכי 
 תימא מאי קולא דזריקה? דאין מחשבת אוכלין בזריקה. 

אפילו מקצתה פסלה. וכי  ,שחיטה הוא דמקצתה לא פסלה, אבל זריקה ',זאתורב חסדא, אדרבה לאידך גיסא, '
 זריקה? דלא מקבע פיגול אלא בזריקה. תימא ומאי חומריה ד

משמע כל דהו ערלה, כתב  'וכל ערל'כולה משמע? דילמא האי  'וכל ערל'מתקיף לה רב אשי: ממאי דהאי 
 דעד דאיכא כולה ערלה לא פסלה, לא שנא בשחיטה ולא שנא בזריקה!  'זאת'רחמנא 

ר ָעָליו" ָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה()וְ אמר רב אשי: רב חסדא ורבה, בהאי קרא קמיפלגי "אלא  '(ב א)ס"  ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵּ

רבה סבר חברו . )זריקת הדם צריכה להיות לשם בעל הקרבן, ולא לשם חבירו(, "ָעָליו", ולא על חברו )לכפר היינו זריקה(
ר כפרה  )שפסול משום שינוי בעלים( חברו בר כפרה, לאפוקי  , אף)ראוי להתכפר בקרבן זה(דומיא דידיה, מה הוא ְדּבַ

, בר כפרה הוא, הואיל )בפסח(האי ערל דלאו בר כפרה הוא. ורב חסדא סבר האי ערל נמי, כיוון דבר חיובא הוא 
 . )אם ירצה יכול למול עצמו(דאי בעי מתקן נפשיה 

                                                
 . (ד"ה ואיתקשתוספות ) –מקורות  . 1
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קה, רבה אמר: והא איתמר: האופה מיום טוב לחול, רב חסדא אמר: לו !ומי אית ליה לרב חסדא הואיל?)ומקשה( 
השתא נמי חזי ליה, ולא לקי.  ,אינו לוקה. רבה אמר: אינו לוקה, אמרינן הואיל ואי מקלעי ליה אורחים חזי ליה

 רב חסדא אמר: לוקה, לא אמרינן הואיל. 

. אלא דרב חסדא )זימון אורחים( הכא מחוסר מעשה, התם דלא מחוסר מעשה ,בשלמא דרבה אדרבה לא קשיא
 ! 2אדרב חסדא קשיא

 אית ליה.  )לפסול בפסחים( לחומרא ;)לפוטרו ממלקות( לקולא ,אמרי: כי לית ליה לרב חסדא הואיל

 שיטות הראשונים

ם דיש מחשבת ערלים בזריקה. וכתב, " 3כרב חסדא, הרמב"ם: פסק מחשבת ערלים בזריקה מֹו ְלׁשֵּ ָחטֹו ְלמּוִלים ְוָזַרק ּדָ ׁשְ
ִלים  סּול –מּוִלים ַוֲערֵּ א ל ,דרב אשי דהוא בתרא קא פסיק מקצת ערלה לא פסלה !הא דלא כהלכתא ,ראב"דכתב ." וּפָ

  4בזריקה. א שנאבשחיטה, ל שנא

שיתכפרו ערלים פסל רב  ל מנתדווקא בשחט למולים עד ,, ר"י, ורי"דרש"ידעת : שחטו למולין וזרק הדם לשם ערלים

 אם לא חישב להתכפרד חידש עוד, וריב"א .6כשר , לכולי עלמאנזרק לשם ערליםאם נשחט כראוי, ורק אבל  ;5חסדא
דלא שייך בזריקה מחשבת פסול  ,רב חסדא מודה דכשר , אפילואלא חישב לזרוק להאכיל הבשר לערלים בו ערלים,

, שחמורה זריקה מהשחיטה, ולעניין זריקה, שהוא עיקר הקרבן, אם זרקו הרמב"םודעת  דאכילה אלא פסול דכפרה.

 7לערלים, פסול.

כגון חולה וזקן,  שיתכפרו שאינם אוכלין על מנתפליגי בשחט לאוכליו  כי נמידה ,ר"י : דעתשבת אוכלים בזריקהמח
ּלֹא ְלאֹוְכָליו דחלוק דינם מערלים, ולכן, " הרמב"ם. ודעת דפסל רב חסדא כמו בערלים מֹו ׁשֶׁ ָחטֹו ְלאֹוְכָליו ִלְזרֹק ּדָ  -ׁשְ

ין ָאָדם יֹוצֵּ  ר, ְואֵּ ׁשֵּ ַסח ּכָ ִריָקה.ַהּפֶׁ ּזְ ת אֹוְכִלין ּבַ בֶׁ ין ַמֲחׁשֶׁ אֵּ י חֹוָבתֹו, ְלִפי ׁשֶׁ  8"א ּבֹו ְידֵּ

 9, ויראה לי, שהטומאה דינה כערלה לעניין זה.המאירי: כתב מחשבת טמאים בזריקה

: מסקנת רב אשי, דבזה פליגי רב חסדא ורבה. ורב חסדא סבר השוחט למולין על מנת לזרוק לערלים שאינם מנויים
  תוספותהאי ערל, כיון דבר חיובא הוא, בר כפרה הוא, הואיל דאי בעי מתקן נפשיה. ולחומרא אמרינן הואיל. וכתבו 

                                                
אית ליה  ,לית ליה הואיל, הכא גבי ערל דמחוסר מעשה ,השתא היכא דלא מחוסר מעשה, כגון זימון אורחים דלאו מעשה הוא . 2

  ?!הואיל
דהוא גדול מרבה. ובפרט לדעת רב אשי במסקנה דסוגיא, גם רבה מודה בזה לרב חסדא דפסול אם הערלים היו גם כן ממנויים על  . 3

 הפסח. 'ליקוטי הלכות'.
וכתב 'ליקוטי הלכות' )זבח תודה, ד"ה והלכתא(, ודע דגם דעת הראב"ד כרמב"ם, דאם זרקו לערלים פסול. ואינו חולק על הרמב"ם  . 4

 רק במה שפוסל אם זרקו למולים ולערלים. מקורות: רמב"ם וראב"ד )הל' קרבן פסח ב,ו(.
 שכבר בשעת שחיטה היתה גריעותא.  . 5
 דערל לא גרע משאר אנשים שאין יכולין לאכול כזית, כגון חולה או זקן, דקיי"ל בהו אם זרק בשבילן דכשר. ליקוטי הלכות.  . 6
 (. רמב"ם )הל' קרבן פסח ב,ו(.)ד"ה שחטו(. רי"ד )תוספותיותוספות  –מקורות  . 7
 מקורות: רמב"ם )הל' קרבן פסח ב,ו(. ר"י )ס"א א', תוד"ה שחטו(.  . 8
 מאירי )ס"א א', ד"ה כבר ביארנו(.  –ק ב'ליקוטי הלכות' )זבח תודה, ד"ה והלכתא כרב חסדא(. מקורות וכן פס . 9
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  11לא חילק בין מנויים לשאינם מנויים. והרמב"ם 10דהיינו מדרבנן.

  זמן שחיטת קרבן הפסח

ל)" 12ו קודם חצות פסול, משום שנאמרשחט משנה:)ס"א א'(  ָראֵּ ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיש ְ ִים (ְוׁשָ ין ָהַעְרּבָ  ". ּבֵּ

. )אע"פ שלכתחילה יש להקדים שחיטת התמיד לקרבן הפסח(כשר  )של בין הערביים(שחטו קודם לתמיד :( משנה)המשך 
 )דם(, עד שיזרק לא יקרוש, כדי שיהא ראוי לזריקה()שבדמו  )מערבב(שיהא אחד ממרס  )שלא יזרוק מיד, אלא(ובלבד 

לא  ,( יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים וגו'לעיל נ"ט א'דאמרן )דאע"ג )כשר  )קודם לתמיד(התמיד. ואם נזרק 

 .מיפסיל בהכי(

 שיטות הראשונים

ַסח ( ")הל' קרבן פסח א,ד הרמב"ם: כתב פסח ששחטו קודם חצות, או קודם תמיד בין הערביים ִחיַטת ַהּפֶׁ ַאַחר  -ׁשְ
ם ֲחצֹות  ָחטֹו קֹדֶׁ סּול. -ֲחצֹות. ְוִאם ׁשְ ִים .ּפָ ין ָהַעְרּבַ בֵּ ּלְ ִמיד ׁשֶׁ ם ּתָ ָחטֹו ַאַחר ֲחצֹות קֹדֶׁ ר,  -. ְוִאם ׁשְ ׁשֵּ ַדם ּכָ ס ּבְ ָחד ְמָמרֵּ ה אֶׁ ְוִיְהיֶׁ

ם  ְך ִיְזרֹק ּדַ ִמיד, ְוַאַחר ּכָ ם ַהּתָ ק ּדַ רֵּ ּזָ ּיִ ַסח ַעד ׁשֶׁ ִמיד ַהּפֶׁ ם ַהּתָ ם ּדַ ַסח קֹדֶׁ ם ַהּפֶׁ ַסח ַאֲחָריו. ְוִאם ִנְזַרק ּדַ ר. -ַהּפֶׁ ׁשֵּ  "ּכָ

מבארת שאף שלכתחילה שוחט את התדיר, אם עבר או שכח ושחט  )צ"א א'( בזבחים: הגמרא שחטו קודם לתמיד כשר
יד, ולכן יהא ממרס את שאינו תדיר תחילה, מקריבו ואח"כ שוחט את התדיר. ובמשנתנו, מיירי שכבר שחט את התמ

 13בדם הפסח עד שיזרק דם התמיד. אבל אם עדיין לא שחט את התמיד, גומר מתחילה זריקת הפסח.

 

                                                
  .לחומרא לולא אמרינן הואיל כלל אפי תאומדאוריי ,לא שייך לחלק בין לחומרא בין לקולא תאדמדאוריי . 10
פליגי בזה רבה ורב חסדא, דגם רב חסדא מודה בזה לרבה וכתב ב'ליקוטי הלכות' דלא נקט הרמב"ם לדינא כתירוצא דרב אשי, ולא  . 11

דלדינא דלא אמרינן הואיל, והפסח כשר. ועיי"ש זבח תודה )ד"ה והיינו(. וכתב הליקוטי הלכות )בתורת הקדשים, סוף אות ל( 
 . מקורות: רמב"ם )הל' קרבן פסח ב,ו(. תוספות )ס"ב א', ד"ה כי לית(. מסתברא דכשר

 שמות יב,ו. . 12
 הרמב"ם פסק )הל' תמידין ט,ג( את הגמרא בזבחים, ולא ציין כן בפירוש לגבי קרבן פסח. והובאו הדברים ב'ליקוטי הלכות'.  . 13
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