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אותו ואת בנו קדשי ששחט באופני דלהל ,מה הדי?

שניה בחו

הראשו
ענוש כרת ופסול

ראשו בחו ושני בפני

ענוש כרת ופסול

ראשו בפני ושני בחו

כשר

השני
לרבנ( :פטור מכרת ופסול
2
לר' שמעו( :ענוש כרת ופסול
לרבנ( :פטור מכרת ופסול
3
לר' שמעו( :כשר
לרבנ( :פטור מכרת ופסול
4
לר' שמעו( :בלא תעשה ופסול
1

השוחט אותו ואת בנו אחד קדשי כדלהל ואחד חולי ,מה הדי?
בשחט חולי ואח"כ קדשי
בשחט קדשי ואח"כ חולי

כשהקדשי הוא קרב שלמי
5
פטור
חייב

כשהקדשי הוא קרב עולה
פטור

לרבא :פטור
לר' יעקב אמר ר' יוחנ( :חייב
6

7

 1והיינו שאי( בו לאו דשחוטי חו +כא( שכבר הוא פסול ממקוד  ,אכ( לאו דאותו ואת בנו יש בו.
 2דכיו( שהראשו( נעשה בו שחיטה שאינה ראויה ,הרי השני ראוי ומתקבל בפני הוא ,וכיו(
ששחטו בחו +חייב עליו כרת.
 3ומחלוקת  ,הא שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה או לא ,ר"ל דהראשו( ששחטו בחו +שלא
כדינו הא הוי שחיטה וממילא השני אסור משו אותו ואת בנו והוי מחוסר זמ( ופסול )ואה"נ
שחייב משו אותו ואת בנו אלא שלא קאי בזה( ,כ( ס"ל לרבנ( .ור"ש ס"ל ששחיטת הראשו( היא
שחיטה שאינה ראויה כיו( ששחטו בחו +וחשוב כאילו סת הרגו לראשו( ,וממילא אי( איסור
אותו ואת בנו בשני ,ולכתחילה שוחטו בפני  .וכשר.
 4דכיו( שהראשו( היה בפני וכשר ,הרי שיש בשני איסור אותו ואת בנו ,ולכ /פטור מכרת ,אלא
שהקשתה הגמ' ממ"נ דא ס"ל לר"ש שאיסור אותו ואת בנו נוהג ג בקדשי א"כ פטור ג מלא
תעשה דשחוטי חו +דאינה שחיטה ,וא ס"ל דאי( איסור אותו ואת בנו נוהג בקדשי  .יהיה חייב
על זה השני כרת .ואמר רבא שס"ל שנוהג אותו ואת בנו בקדשי  ,אלא שלא לוקה ולא חייב כרת
משו דהוי התראת ספק דאולי לא יבוא לידי זריקה ,והשחיטה תהיה שחיטה שאינה ראויה] .כ(
הוא הביאור לפי הגירסא בגמ' .אכ( רש"י מחק לתיבות אלו :מ"ט משו דהוי התראת ספק ,וס"ל
שכיו( שיש איסור אותו ואת בנו בקדשי הרי שהשני הוי מחוסר זמ( לשחיטה ,ושחיטתו אינה
ראויה ,וא"א לחייב א"כ על אותו ואת בנו[.
 5ואליבא דר"ש דבשחיטת זה השני הוי התראת ספק  .דשמא לא יזרוק את הד ] .או כפירש"י
לעיל ,דאי( שחיטת השני בקדשי שחיטה ראויה ,כיו( שהוא מחוסר זמ( מחמת איסור אותו ואת
בנו[.
 6משו דשחיטה הראשונה של העולה לא היתה שחיטה ראויה לאכילה ,ולכ /אי( חשובה שחיטה
ראויה ,וא שחט אח"כ חולי( פטור מאותו ואת בנו.
 7דאכילת מזבח שמה אכילה ,וא"כ חשובה שחיטה ראויה ,וחייב על החולי( שאח"כ משו אותו
ואת בנו.
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חולי ד פא:
הא חייב באותו ואת בנו כשאחת השחיטות לא היתה ראויה מהסיבות דלהל] ,לפשט
המשנה[?

לר' שמעו
לחכמי

בנמצאת טרפה ,לע"ז ,בפרת חטאת ,נמצאת נבלה בשחיטתו ,נוחר,
מעקר
בשור הנסקל ,בעגלה ערופה
פטור
פטור  .דהוי שחיטה שאינה ראויה
1
פטור  .דלא הוי שחיטה בכלל
חייב

הא חייב באותו ואת בנו כשאחת השחיטות היתה לעבודה זרה?

לריש לקיש
לר' יוחנ

כששחט לראשו לע"ז והשני
לשולחנו
2
חייב
חייב

כששחט לראשו לשולחנו והשני לע"ז
פטור
4
באתרו ביה רק משו אותו ואת בנו :חייב
באתרו ביה משו עבודה זרה :פטור
3

"וצריכא דאי אשמועינ בהא" וכו' ,באיזה די היינו אומרי שפטר ר"ל בחייבי מיתות ומלקות
שוגגי ובאיזה לא ,ובאיזה חייב ר' יוחנ ובאיזה לא? ]תוד"ה כיו[.
לרש"י
לתוס'

בהא קאמר ר"ל ,אבל בהא מודה לר"י
בחיוב מלקות דאותו ואת בנו  .פטור
אבל בחיוב ממו( במלקות או מיתה  .חייב
בחיוב ממו( ע מלקות או מיתה  .פטור
אבל במלקות דאותו ואת בנו  .חייב

בהא קאמר ר"י ,אבל בהא אימא מודה לר"ל
בחיוב ממו( ע מלקות או מיתה  .חייב
אבל במלקות דאותו ואת בנו  .פטור
בחיוב מלקות דאותו ואת בנו  .חייב
אבל בחיוב ממו( במלקות או מיתה  .פטור

 1וטעמ  ,דמצד דיני השחיטה הוי שחיטה מעלייתא ,ורק איסור אחר גר לה להפסל ,וה ס"ל
שבשחיטה שכשרה מצד עצמה סגי להתחייב באותו ואת בנו.
 2דהג שכבר חייב מיתה מחמת השחיטה הראשונה לש ע"ז ,מ"מ דני לו קוד על השחיטה
השניה של איסור אותו ואת בנו ומלקי אותו עליה.
 3דקי ליה בדרבה מינה ,דאיסור שחיטה לע"ז ואותו ואת בנו באו כאחד.
 4דכיו( שלא התרו בו משו ע"ז ,הוי חייבי מיתות שוגגי( ,וס"ל לר' יוחנ( שבזה לא אמרינ( קי
ליה בדרבה מיניה ,לפטור אותו ממלקות דאותו ואת בנו ,ור"ל ס"ל דג חייבי מיתות שוגגי(
נפטרו מידי מלקות.

