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  דחיית הדיוק ואוקימתא בזמנו  26-28
  .. פטור בשחיטת חטאת בחוץ- 2ברייתא   30-34
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  .דחיית הדיוק ונתינת טעם אחר לפטור  40-41
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  . פסול ופטור בחוץ- אשם מחוסר זמן - 4ברייתא   52-57
  ).כרב חלקיה. (תירוץ הברייתות שהחיוב איירי שלא לשמו  58-59
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אשם מחוסר זמן שלא לשמו אשם מחוסר זמן שלא לשמו אשם מחוסר זמן שלא לשמו אשם מחוסר זמן שלא לשמו : : : : הסברהסברהסברהסבר

 דכיון שאם משנה את שמו רב חלקיהרב חלקיהרב חלקיהרב חלקיהסובר  ,פ שאשם מחוסר זמן פסול בפנים ולכן פטור בחוץ"אע  2
  . אזי בחוץ חייב-כדין כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן ,  כשר-בפנים   

  .אם  ְישנה את שמו בפנים,  גם לשמו בחוץ ראוי-" הואיל"אם אמרינן : קושיא  5
  . ומחוסר זמן לא מתקבל בפנים, סמתיה לשמו)"הואיל"לא אמרינן (ד שלא עקר את שמו ע: תירוץ  6
  
 -זהו רק כאשר אם יזבחו לשמן ,  כשרים-פ שזבחים שנזבחו שלא לשמן "חולק וסובר שאערב הונא רב הונא רב הונא רב הונא   8

  .כ פסול" ג-שלא לשמו ,  פסול-שלשמו , אך במחוסר זמן; יעלו לחובה  
אלא לשם (ושלא לשמו ,  פסול-נסיון למצוא דוגמא למקרה שלנו בפסח בשאר ימות השנה שלשמו   11

  . כשר-) שלמים  
ואם ישחט שלא לשם פסח אלא לשם ,  מעצמו הוי שלמיםכברפסח בשאר ימות השנה : דחייה  12

 שמו עדיין - הוא מחוסר זמן  כאשר האשם-כ בנדון דידן "משא; זהו שמו הנכון ולכן כשר ,שלמים  
  .ובעי עקירה, אשם  

  
  .הדין כאן שאשם חייב בחוץ:  נסיון למצוא ראייה.1ברייתא   16-18

  . כנראה הדין שלה שפטור-כיון שחטאת לא נזכרה   19
  .והיתה צריכה להיות מוזכרת לחיוב,  שאז גם חטאת איננה מחוסר זמן-אי אפשר לומר דאיירי בזמנו   21-22

  .שהוא פסול,  אי אפשר לומר שחייב באשם שנשחט לשמו- במחוסר זמן - שלא בזמנושלא בזמנושלא בזמנושלא בזמנוכיון דאיירי   23
  .כרב חלקיהכרב חלקיהכרב חלקיהכרב חלקיה,  שלא לשמומחוסר זמןחייב באשם : מסקנה  24
  
 כחטאת"התנא סובר כרבי אליעזר אלא , אין הוכחה מהשמטת חטאת לכך דאיירי שלא בזמנו: דחייה  26

שאין ,  חייב-בחוץ שלא לשמו כששחט ) החידושוזה ( ,בזמנובזמנובזמנובזמנואיירי  .שלא לשמו לגמריפסול ו "כאשם
   .ומסתמא קאי לשמו ומתקבל בפנים, בכוחו לעקור ֵשם אשם ממנו

אי אפשר .  לא חש התנא להזכיר את שניהם-שאשם נלמד מחטאת לרבי אליעזר , כיון שדין אחד להם  28
  .ואין צורך לברייתא,  פשיטא שחייב עליו בחוץ-שאם כן , לומר שהברייתא כרבנן דרבי אליעזר המכשירים אשם שלא לשמו  

  
  . פטור בחוץ-חטאת מחוסר זמן . 2ברייתא   32
  .כנראה חייב עליו בחוץ, אשם לא מוזכר  35
  ?למה אשם חייב במחוסר זמן, אי איירינן לשמו  37
  .כרב חלקיהכרב חלקיהכרב חלקיהכרב חלקיה,  שלא לשמומחוסר זמןחייב באשם : מסקנה  38
  
  . החידוש כאן כמו התירוץ הקודם. בזמנובחיוב בחטאת איירי שלא לשמו ו: דחייה  40
  .ל"כנ,  לא חש התנא להזכיר את שניהם-כיון שאשם נלמד מחטאת לרבי אליעזר   41
  
  .הדין כאן שאשם חייב בחוץ: נסיון למצוא סיוע לרב חלקיה. 3ברייתא   45
  .'וכרבי אליעזר וכובזמנו דאייר , הרי אפשר לתרץ בדיוק כמו שתירצנו מקודם: תמיהה  50

סימן שגם , לדין הנזכר כאןבמחוסר זמן  בהדיא 4כיון שרב דימי משוה את הדין הנזכר בברייתא   52,58
  .במחוסר זמן איירי 3ברייתא   

  
  .3בניגוד לברייתא ) ובחוץ יהיה פטור( פסול -אשם מחוסר זמן . 4ברייתא   56-57

כרב כרב כרב כרב . וחייב כאשר שחט שלא לשמו, פטור במחוסר זמן כאשר שחט לשמו: דימידימידימידימי רברברברבתירוצו של   59
   ....חלקיהחלקיהחלקיהחלקיה

  
  . שפטור2על ברייתא "  פטורים-חטאתם ואשמם בחוץ ... והמצורע... הזב"שה מהמשנה  מקרב אשירב אשירב אשירב אשי  61
  .מתרץ כמו רב דימי לעיל בסמוך  62
  
איך הוא יסביר את המקורות . ))))9999שורה שורה שורה שורה ((((הונא הונא הונא הונא  רברברברבתירוצם של רב דימי ורב אשי מנוגדים לדעתו של   64

  ?שאשם ששחטו בחוץ חייב  
 דמיו -ואם לא .   ישאר השני-אם אחד יאבד . לדעתו מדובר באדם שהפריש מלכתחילה שני קרבנות  67-68

אם שחטו , אלא לעולה, כיון שאיננו עומד בוודאות להקרבה כאשם, לכן. ילכו לנדבה ויקנו בהם עולה  
  .ובחוץ יהיה חייב, כדין עולה שנשחט שלא לשמו,  כשר בפנים-) אשם(שלא לשמו המקורי   

לפני ,  עליו שירעה עד שיסתאב ודמיו יפלו לנדבה שאם שחטו סתםבדומה לזה מצינו באשם שפסקו  69-71
  .נחשב כבר כעולה,  שהעומד להקרבה כעולה-שמע מינה . לעולה כשר - שהומם ונפדה

        מחוסר זמןמחוסר זמןמחוסר זמןמחוסר זמןאשם אשם אשם אשם : : : : סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

        שלא לשמושלא לשמושלא לשמושלא לשמו        לשמולשמולשמולשמו        
  בחוץ  בפנים  בחוץ  בפנים  

  חייב  כשר  רב חלקיה
  רב הונא

  פסול  פסול
  פטור  פסול
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