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שלמים ששחטן מערב יום טוב
(ע' ב') אמר עולא אמר רבי אלעזר :שלמים ששחטן מערב יום טוב ,אינו יוצא בהן לא משום שמחה ,ולא משום
חגיגה.
(ע"א א') (ומבאר) משום שמחה דכתיב" 1וְ זָ ַב ְח ָת ...וְ ָש ַמ ְח ָת" ,בעינן זביחה בשעת שמחה ,וליכא .משום חגיגה ,הוי
דבר שבחובה ,וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין.
מתיב רבא :ההלל והשמחה שמונה .ואי אמרת בעינן זביחה בשעת שמחה ,הא זמנין סגיאין דלא משכחת לה
אלא שבעה ,כגון שחל יום טוב הראשון להיות בשבת!
אמר רב הונא בריה דרב יהודה :משמחו בשעירי הרגלים.
אמר רבא :שתי תשובות בדבר .חדא ,דשעירי הרגלים חי נאכלין 2,צלי אין נאכלין ,ושמחה בחי ליכא! ועוד (נהי

נמי דיש שמחה בבשר חי) ,כהנים אוכלין ,וישראל במה שמחים?!
אלא אמר רב פפא :משמחו בכסות נקיה ויין ישן.
כי אתא רבין אמר רבי אלעזר :שלמים ששחטן מערב יו"ט (ואכלם ביו"ט) יוצא בהן משום שמחה ,ואין יוצא בהן
משום חגיגה.
יוצא בהן משום שמחה ,לא בעינן זביחה בשעת שמחה .ולא (יוצא בהם) משום חגיגה( ,חגיגה) הוי דבר שבחובה,
וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין (ולא מקרבן שכבר הוקדש לקרבן נדבה).
שיטות הראשונים
אי בעינן זביחה בשעת שמחה :רבינו חננאל הביא מימרת רבי אלעזר ,דבעינן זביחה בעידן שמחה .ולא הביא מי
שחולק 3.והרמב"ם פסק כרבין ,וכתבִ " ,מי ֶׁש ָהיו לוֹ ְשלָ ִמים נֶׁ ֶׁדר אוֹ נְ ָד ָבה ,ו ְש ָח ָטם ֵמ ֶׁע ֶׁרב יוֹ ם ט ֹוב ַ -אף ַעל ִפי ֶׁש ֲאכָ לָ ם
ְביוֹ ם ט ֹובֵ ,אינוֹ יוֹ צֵ א ָב ֶׁהם י ְֵדי ח ֹו ַבת ֲחגִ יגָ הֶׁ ,ש ֵאינָ ה ָב ָאה ֶׁא ָלא ִמן ַה ֻח ִליןֲ .א ָבל י ֹוצֵ א ָב ֶׁהן י ְֵדי ח ֹו ַבת ִש ְמ ָחה ַאף ַעל ִפי
ֶׁש ְש ָח ָטן ק ֶֹׁדם ָה ֶׁרגֶׁ ל; הו ִֹאיל וְ ָאכַ ל ֵמ ֶׁהם ָב ֶׁרגֶׁ ל  -יָ צָ א י ְֵדי חוֹ ָבתוֹ ֶׁ ,ש ֵאינוֹ צָ ִר ְ
יך לִ ְשחֹט ַשלְ ֵמי ִש ְמ ָחה ִב ְש ַעת ִש ְמ ָחה".
דבר שבחובה אינו בא מן החולין :כתב הרמב"ם (הל' מעשה הקרבנות טז,טו)ִ " ,מי ֶׁש ָנ ַדר נֶׁ ֶׁדר  -ל ֹא ְיבִ ֶׁיאנו ִמ ְמעוֹ ת ַמ ֲע ֵשר
ֵשנִ יֶׁ ,ש ֲה ֵרי נִ ְת ַח ֵיב ְב ָק ְר ָבן זֶׁ ה ,וְ כָ ל ַה ְמ ֻח ָיב ְב ָק ְר ָבן ל ֹא יָ בִ יא ָק ְר ָבנוֹ ֶׁא ָלא ִמן ַה ֻח ִלין".

 .1דברים ,פר' כי תבוא ,כז,ז :וְ זָ ַב ְח ָת ְשלָ ִמים וְ ָאכַ לְ ָת ָשם וְ ָש ַמ ְח ָת לִ ְפנֵ י ה' אל ֶֹׁה ָיך.
 .2אם בא לאוכלו בשבת לא יאכלנו כי אם חי ,דאין צלייתו ובישולו דוחה שבת ,ובשר חי אין כאן שמחה.
 .3רבינו חננאל לא כתב כן בשם עולא ולא בשם רבין ,אלא בסתם :אמר רבי אלעזר :שלמים ששחטן וכו'.
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אימורי חגיגת חמישה עשר
אמר רב כהנא :מנין לאימורי חגיגת חמישה עשר ,שנפסלין בלינה (אם לא הוקטרו עד עלות השחר של יום ט"ז,

ואע"פ שזמן אכילת בשרה כל יום המחרת) ,ויליף לה מקרא.
שיטות הראשונים
יח ֵאמו ִרין וְ ל ֹא ִה ְק ִט ָירן ַעד ֶׁש ָלנו
אימורי חגיגת חמישה עשר שנפסלו בלינה :פסק הרמב"ם כרב כהנא ,וכתבַ " :ה ַמ ִנ ַ
וְ נִ ְפ ְסלו ְבלִ ינָ ה ֲ -ה ֵרי זֶׁ ה ע ֹו ֵבר ְבל ֹא ַת ֲע ֶׁשהֶׁ ,ש ֶׁנא ַמר" :וְ ל ֹא יָ לִ ין ֵחלֶׁ ב ַח ִגי ַעד ב ֶֹׁקר" (שמות כג,יח) .וְ ַאף ַעל ִפי ֶׁש ָע ַברֵ ,אינ ֹו
לוֹ ֶׁקה ,לְ ִפי ֶׁש ֵאין בוֹ ַמ ֲע ֶׁשה4".

 .4מקורות  -רמב"ם (הל' קרבן פסח א,ז).

