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חולי� ד� עח. 
מה ה� י"ב האופני�1 של שוחט אותו ואת בנו המוזכרי� במשנתנו, ומה דינ�? 

 
די� השני3 די� הראשו�2  

לוקה, וכשר אינו לוקה, וכשר שניה� חולי� בחו� א. 
לוקה, ופסול4 חייב כרת, לוקה משו שחוטי חו&, ופסול שניה� קדשי� בחו� ב. 
לוקה, ופסול אינו לוקה5, ופסול שניה� חולי� בפני� ג. 
לוקה, ופסול6 אינו לוקה, וכשר שניה� קדשי� בפני� ד. 
לוקה, ופסול אינו לוקה, וכשר חולי� וקדשי� בחו�7 ה. 
לוקה, וכשר חייב כרת, לוקה משו שחוטי חו&, ופסול קדשי� וחולי� בחו� ו. 
לוקה, ופסול אינו לוקה, ופסול חולי� וקדשי� בפני� ז. 
לוקה, ופסול אינו לוקה, וכשר קדשי� וחולי� בפני� ח. 
לוקה, ופסול אינו לוקה, וכשר חולי� בחו� ובפני� ט. 
לוקה, ופסול חייב כרת, לוקה משו שחוטי חו&, ופסול קדשי� בחו� ובפני� י. 

לוקה, וכשר אינו לוקה, ופסול חולי� בפני� ובחו� יא. 
לוקה, ופסול אינו לוקה, וכשר קדשי� בפני� ובחו� יב. 

 

                                                            

 1 יש לשי לב לחלוקה דלהל* לג' בבות, דבבבא הראשונה יש ד' מקרי ומיירי ששני הבהמות ה
אותו דבר, ובבא השניה שני הבהמות אינ אותו דבר, ובבא השלישית שוב ה אותו דבר רק 
שהשחיטה באחד מה נעשית בחו& ובאחד מה בפני. עוד יש לשי לב, בדי* הבהמה הראשונה 
שהוא שוה במקרה הראשו* ובחמישי ובתשיעי, וכ* שוה בשני השישי והעשירי, וכ* בשלישי 

השביעי והי"א, וכ* ברביעי בשמיני ובי"ב, וזה נות* עוד הסבר לסדר המקרי שבמשנה.   
 2 בראשו* לעול אינו לוקה עליו משו אותו ואת בנו, כיו* שבשעה ששחטו לא היה עדיי* שו

פסול, וכל המלקות שיזכרו כא* להל* ה משו שחוטי חו&.   
3 כל די* המלקות בזה השני, ה משו איסור אותו ואת בנו.   

4 אול אינו חייב כרת ואינו לוקה משו שחוטי חו&, כיו* שאינו ראוי עתה לבפני אחר ששחט 
   .את אמו כבר באותו יו

 5 והטע, דחולי* בעזרה הוא לאו הבא מכלל עשה, ולכ- אי* לוקי* עלו ואינו חייב בזה כרת, אול
כיו* שנשחטה בפני היא פסולה.   

6 ופסול משו איסור מחוסר זמ*, דכיו* שאינו ראוי היו לשחיטה בגלל איסור אותו ואת בנו, 
לקדשי הוא נפסל משו מחוסר זמ*.   

7 כל הנזכרי כא*, הראשו* שנזכר הוא הראשו* שנשחט, והשני שנזכר הוא זה שנשחט שני.   
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חולי� ד� עח:  
לתנאי� דלהל�, מהיכ� ידעינ� לחלק באותו ואת בנו, ובמה נוהג אותו ואת בנו ובמה לא? 

 
במה נוהג אות ואת בנו מהיכ� ידעינ� לחלק1  

דוקא בא ע בנה3 מדכתיב "אותו" לרבנ� (דס"ל כר' אושעיא2) 
ג באב ע בנו . מרבי ליה מדלא כתיב בה "יחדיו" לחנניה (דס"ל ר' יונת�) 

מ"אותו" 
 

                                                            

1 הפסוק אומר "שור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביו אחד", ואפשר להבי* שאינו מחויב עד 
שישחוט ביו אחד לשור ובנו ולשה ובנו, ודחתה הגמ' דילפינ* מ"בנו" . דמשמע אחד, שלא צרי- 
לשחוט דוקא את ארבעת ביו אחד, ושאלה הגמ' דאכתי אולי צרי- שישחוט שלשה: שור שה 

וב* של אחד מה, ולמדה הגמ' לחלק שסגי בשני כדלהל*.  
2 בעלמא נחלקו ר' יאשיה ור' יוחנ* הא בשני דברי שמנתה התורה ולא פירשה בה יחדיו, 
צרי- פסוק מפורש לחלק ולומר שכל אחד נידו* בפני עצמו, או לא צרי-, לר' יאשיה צרי- ולר' 

יונת* לא צרי-.   
 ,3 למסקנא עיקר הלימוד הוא, שדוקא במי שהב* כרו- אחריו נוהג אותו ואת בנו . דהיינו הא

יצא האב שאי* בנו כרו- אחריו.   


