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חולי� ד� ל. 
השוחט קרב� פסח במועד (שלא בזמנו) באופני� דלהל�, מה הדיני� בזה? 

 
א� שחטו על החמ� לעני� כשרות הקרב�  

פטור ממלקות פסול כששחטו לש� פסח � לשמו 
כששחטו לש� שלמי� � שלא 

לשמו 
חייב מלקות כשר 

חייב מלקות כשר (למסקנא לא בעי עקירה כששחטו בסתמא 
פטור ממלקות פסול1 כשהיה מיועד לפסח שני 

 
 

השוחט בשני� ושלש מקומות, מה די� שחיטתו? [תוד"ה השוחט]. 
 

כשרק נצטרפו שחיטותיו לרוב כששחט רוב ב' סימני� במקו� אחד  
לפירש"י2: פסולה כשרה לרב 

לפירוש השאילתות והר"ח3: כשרה 
לפירש"י: פסולה לשמואל ור"ל 

לפירוש השאילתות והר"ח: כשרה 
פסולה 

 

                                                            

1 ולא רק למ"ד דישנה לשחיטה מתחילה ועד סו�, שכבר נפסל הקרב( מיד ברגע הראשו( שנשחט 
בסתמא, ומטע שהוא מיועד לקרב( פסח , בפסח שני, וכששחט במועד הוא שוחטו שלא בזמנו 
ופסול. אלא אפי' למ"ד דאינה לשחטה אלא לבסו�, וא"כ לכאורה י"ל שמיד שהתחילה שחיטתו 
שוב אינו ראוי יותר להשהותו עד פסח שני ונעקר מש פסח, ובסו� השחיטה שזה זמ( הכשרות 
הוא נשחט לש שלמי (פי', דכיו( דאי( לשחיטה אלא לבסו�, לא נפסל משו פסח שלא בזמנו 
 בתחילת השחיטה). ולפ"ז קשה למה אמרינ( דבסתמא פטור משו לאו דלא תשחט על חמ. ד
זבחי, כיו( שהקרב( פסול מלהיות פסח ושלמי. ותיר. אביי, דג אחר תחילת השחיטה עדיי( לא 
נעקר ממנו ש פסח כיו( שהיה ראוי להפדות ולקנות בדמיו פסח לפסח שני, ולכ( בלא עקירה אינו 

  .מיועד לשלמי
 2 רש"י מפרש שחט בשני ושלשה מקומות, היינו שחת/ במקו אחד וחזר וחת/ שוב במקו
אחר למעלה ממנו לצד הראש או למטה ממנו לצד הגו�, והעמידו תוס' דע"כ דיש רוב במקו אחד 
דאל"כ הוא ודאי שחיטה פסולה, והטע שפוסל שמואל אפי' בכה"ג ששחט רוב במקו אחד, 
משו שאינה שחיטה מפורעת דכיו( ששחט בעוד מקומות לא נפרע בית השחיטה. ועכ"פ לפ"ז 
כשלא שחט במקו אחד רוב, אלא רוצה לצרפו לרוב בשני ושלש מקומות בזה לכו"ע פסולה 

לרש"י.  
3 הנה הביאו תוס' לפירוש השאילתות והר"ח, דהשאילתות פירש בפירוש ראשו( ששחט סביב 
הקנה והושט בכמה הפסקי, וכשנצר� את כל המקומות ששחט סביב , יש רוב. ובפירוש שני 
פירש, ששחט מיעוט קנה לצד העור, ועוד מיעוט קנה לצד מטה מתחת, ואי( שני המיעוטי זה 
כנגד זה, ג בזה כשר לרב א בי( הכל יש רוב. ורבינו חננאל פירש ששחט רוב הקנה למעלה לצד 
 הראש, ורוב הושט למטה לצד הצואר. ולכל פירושי אלו, א שחט רוב של שני הסימני במקו

אחד, אפי' שהוסי� לשחוט בעוד כמה מקומות , לכו"ע כשרה, ודלא כפירש"י.  
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חולי� ד� ל: 
החליד הסכי� בי� סימ� לסימ� בי� מלמעלה בי� מלמטה, או שהחלידו רק תחת העור, מה הדי�? 

 
כשהחלידו תחת העור / תחת בי� סימ� לסימ�  

מטלית / תחת צמר מסוב% 
כשרה פסולה לרב יהודה אמר רב 

איני יודע פסולה לבי רב 
 

החליד במיעוט סימני�, מה הדי�? [תוד"ה שוחט]. 
 

כשהחליד במיעוט בתרא כשהחליד במיעוט קמא  
תיקו2 פסול לרש"י1 

כשר תיקו לרבינו ת�3 
 

                                                            

1 רש"י מפרש שא עשה החלדה במיעוט קמא , פשיטא דהוי החלדה , ופסול. וכל הנידו( בסוגיא 
במיעוט בתרא, דא� שיכול היה שלא לשוחטו בכלל, מ"מ א שחטו בהגרמה , גרע טפי ופסול , 

משו שכולה שחיטה אחרת ושחט בהחלדה.   
2 וס"ל לרש"י שה"ה בהגרמה פסקינ( "כרבנ( טרופאי", דהיינו שמטריפי בכל עני( בי( בתחילה 
בי( באמצע בי( בסו�, כיו( שכא( עלה בתיקו(, ג במיעוט הראשו( , וספק לחומרא. אכ( רבינו 
יצחק ברבי מאיר, ס"ל שבהגרמה פוסקי שכשרה, דשאני הגמרא שכיו( שהגרי למקו שפסולה 
בו שחיטה, הוי כחות/ אחר שחיטה ביד וברגל, ובזה לא פסלינ( לטע ששמא כולו חשיב שחיטה 

אחת. וא שחט שני שליש והגרי שליש כשר כר' יוסי בר' יהודה, וג לרבנ( יש מי שמכשיר.  
3 ר"ת ס"ל שבמיעוט בתרא כיו( שכבר גמר את השחיטה ברוב סימני לכו"ע כשר, וכל הנידו( 
הוא במיעוט קמא, והאיבעיא של רב פפא היא בי( לרב יהודה שהכשיר לעיל בחלדה תחת העור, 
 ובי( לבי רב שאמרו דהוא איבעיא. והכי פירשו, דלרב יהודה שהכשיר בחלדה תחת העור, מ"מ א
תחב את הסכי( תחת המיעוט הסימ( העליו( ושחט ממנו ללמטה עד סו� הסימ( בזה י"ל ששמא 
הוי חלדה יותר מתחת העור, דסו"ס כא( חלד בסימ( הראשו(, או דלמא כיו( שהיה זה במיעוטו 
הוי כמו תחת העור. וכ( לאמרי בי רב, שמא דוקא בעור שיי/ חלדה כיו( שלא שייכת שחיטה בעור 
והוא השאירו של וא"א לחושבו כאילו נחת/, אול בסימני שא� ששיי/ בה שחיטה הא 
מספיק בה רוב, וא"כ המיעוט העליו( שמעל הסכי( אפשר לחושבו כאילו נחת/ דרובו ככולו, ולא 
הוי חלדה בכלל. או שאה"נ פסקו למיעוט העליו( מלמטה למעלה, ואח"כ שחט לשאר רוב הסימ(.  


