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  .עב ד� פסחי�
  ].ה שמעת"תוד[? הא� חייב חטאת, פ שחל להיות בשבת"הפסח ששחטו שלא לשמו בע

  
   �בטעה   

  סבר שהוא זבח אחר
   �בעוקר 

  יודע שהוא זבח אחר
  חייב חטאת  1חייב חטאת  ד עקירה בטעות הויא עקירה"למ

  חייב חטאת  2פטור מחטאת  ד עקירה בטעות לא היא עקירה"למ
  

  ?מה הדי�, זמנו כדלהל�של שני תינוקת אחד שזמנו שבת ואחד מי שהיה לו למו
  

   ואחד בשבתלמול בראשו�אחד   
   ומל של ראשו� בשבת

  ש ואחד בשבת"אחד למול בע
  ש בשבת" ומל של ע

  לתנא   חייב  חייב  אליעזר' לר
   חייב:כשהקדי� למול את של שבת  חייב  יהושע' לר  קמא

  3 פטור:ש"כשהקדי� למול את של ע
  'לר  חייב  חייב  אליעזר' לר

  5 חייב:ש"כשהקדי� למול של שבת בע  4פטור  יהושע' לר  מאיר
   פטור:כששניה� לפניו בשבת

  
  :פסחי� ד� עב

  ?מה דינו, פ שחל בשבת לש� פסח"השוחט זבחי� דלהל� בע
  

  בעלי מומי�  חולי�   עגלי��אי� ראוי�   ראוי� לפסח  
  חייב  חייב  חייב  י חייב"לר, א פטור"לר  שמעו�' לר
  חייב  פטור  פטור  פטור  מאיר' לר

  
                                                           

והרי הוא ,  מלהיות פסחחמ אהנו מעשיו ונעקר הזב"מ, שטעה' ד שאפי"ל להאי מ" דסדכיו# 1
  .ולכ# חייב חטאת,  בשבת)� שלא דוחי� שבת ישוחט שאר זבח

  .ולא חילל את השבת, הרי נשאר לש� פסח כשר, דכיו# שלא אהנו מעשיו 2
 קרבנות ציבור שא� יהושע גבי' שבמשנתנו אמר ר, כדי ליישב את הסתירה, אמי' כ( העמיד ר 3

 גבי תינוקות יש קשה דג�ו,  חייב ומשו� שיש לקרבנות ציבור קצבה)בחי� לשמ# זשחט שאר ה
דכיו# ששניה� , טרוד בדבר מצוההוא דבתינוקות , אמי' ותיר, ר. ה פטר בה�מול, לה� קצבה

ד בדבר ורש היה ט"הרי כשהקדי� למול את של ע, לפניו למול ויודע שאחד מה� צרי( למול בשבת
ש לא היה טרוד במצוה "שבשעה שמל של ע, א� הקדי� למול של שבת, אבל להיפ(. מצוה ופטור

  . וחייב דאינו טרוד בדבר מצוה) הקריבו היו�ה גבי קרבנות ציבור מיירי שכבר "וה. חייב
רדא דמצוה כיו# ששני ימ היה טרוד בט"מ, והג� שלא קיי� מצוה בזה שמל של ראשו# בשבת 4

כיו# , יהושע שחייב' אול� גבי קרבנות ציבור מודה ר[לפניו ואחד מה# זמנו למול בשבת תינוקות 
  ].והרי שלא טרוד במצוה, שכבר הקריבו את התמידי# והמוספי# של היו�

וג� קיי� מצוה ,  שהרי חשב שזה התינוק שנשאר הוא של שבת)והג� שלדעתו היה טרוד במצוה  5
מ "אמנ� גבי קרבנות ציבור סובר ר. ניתנה שבת להדחות אצלומ חייב דלא "מ, )בתשיעי(של מילה 

  .שפטור כיו# שנתנה שבת להדחות אצל�
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  :פסחי� ד� עב
  ?הא� חייב חטאת, הטועה בדברי� דלהל�
  

החלי� שפוד נותר   
  בשל צלי

בעל את אשתו 
  1ונמצאת נדה

בעל את יבמתו 
  ונמצאת נדה

  )))))  )))))  חייב  בש� ריש לקיש
  2 חייב:אית דאמרי  יוחנ�' לר

  3 פטור:אית דאמרי
  פטור  חייב

  
  
  

                                                           
שמוזהרי# ישראל לפרוש , למסקנא דמיירי שהיה בשעה הסמוכה לוסתה' העמידה הגמ 1

וגבי אשתו נדה יש לו לשואלה א� הוא זמ# הסמו( לוסתה כיו# שאינו , מנשותיה# בשעה זו
  .כ מיבמתו שהוא מתבייש לשואלה"משא, מתבייש ממנה

אכל שש גבי שפוד "כ, דא� חייב גבי ביאת אשתו שמקיי� מצוה לשמחה, ש הוא"ל דכ"וס 2
 .לבסו� נותר שלא קיי� שו� מצוה

אול� גבי נותר , דדוקא גבי אשתו יש לו לשואלה א� הוא שעת וסתה וא� לא שאל חייב חטאת 3
הוא בשר צלי דקדשי� וחשב לקיי� מצוה והוא טורד וכיו# שהיה סבור ש, אי# לו את מי לשאול

 .בזה יש לפוטרו


