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חולי� ד� פו. 

השוחט את הטרפה או הנוחר את העו� שפטור מכיסוי לרבי, באיזה מה� פשוט הדבר, 
 ובאיזה מה� הוא חידוש? 

 
מה הוא חידוש דהמני? מה פשיטא דמהני?  

להטרי� קוד לנחור1 לרב דימי � צא וטרו� אמר ליה 
לנחור להטרי� קוד2 לרבי� � צא ונחור אמר ליה 

 
 

חש"ו ששחטו ואי� אחרי� רואי� אות�, הא� שחיטת� צריכה כיסוי,  
והא� אפשר לשחוט לבנה של הפרה אחרי שחיטת�? 

 
לעני� אותו ואת בנו לעני� כיסוי הד�  

מותר לשחוט אחריה פטורי מלכסות לר' מאיר3 ולרבי 
לכתחילה: אסור לשחוט אחריה חייבי לכסות4 לרבנ� 

בדיעבד: אינו לוקה5 
 

                                                            

 ,1 רב דימי ס"ל שרבי אמר לר' חייא שאפי' יוכל להטרי� קוד ואח"כ לשחוט ויפטר מכיסוי הד
דלנחור לא הוצר* לומר לו דפשיטא דמהני, דהא ס"ל לרבי דיש שחיטה לעו� מה"ת וא"כ נחירה 
ודאי שלא צריכה כיסוי, והחידוש שג א עשאה טרפה קוד לא צריכה כיסוי דס"ל לרבי כר"ש 

בכיסוי הד , דשחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה.   
2 רבי- ס"ל להיפ*, שרבי אמר לר' חייא שאפי' יכול לנחור ויפטר מכיסוי הד, דלעשותה טריפה 
קוד לא הוצר* לומר לו , דפשיטא דמהני, דהא ס"ל לרבי כר"ש בכיסוי הד דשחיטה שאינה 
ראויה לא שמה שחיטה וודאי שטריפה אינה צריכה כיסוי, והחידוש שג בנחר ל"צ כיסוי, ולא 
נאמר דאי- שחיטה לעו� מה"ת ונחירתו זו שחיטתו וחייב בכיסוי, קמ"ל דס"ל לרבי דיש שחיטה 

לעו� מה"ת.  
 3 ס"ל לר"מ שרוב מעשיה מקולקלי, והאוכל משחיטת חייב משו נבלה, ולכ- פטורי
מלכסות דהוי כנחירה ועיקר שאינו שחיטה בכלל (שג ר"מ דלעיל ד� פה. מודה בזה של"צ 

כיסוי). וכ- יכול לשחוט לבנה אח"כ.  
4 כ- הסיקה הגמ' שרבנ- חולקי על ר"מ ג ברישא, דחוששי שמא שחטת כ- טובה, וצרי* 

   .לכסות אחריה
5 וביארו תוס' (ד"ה מאי) דמספקא להו לרבנ- אי רוב מעשיה- מקולקלי- או רוב מעשיה- 

מתוקני, ולכ* לא מועלת החזקה כלו דאולי יש רוב נגדה, ולכ- אסור לשחוט אחריה דשמא 
 מעשיה מתוקני. אול לעני- מלקות א שחט, א"א להלקותו, דאולי רוב מעשיה מקולקלי

   .ולא היתה שחיטת הראשונה כלו
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חולי� ד� פו. 
לר' מאיר דס"ל סמו� מיעוטא לחזקה בתינוק שנמצא בצד העיסה,  

מה הוא הודאי ומה הוא הספק שמחמתו מטהרי�? [תוד"ה רוב]. 
 

מה הוא הספק? מה הוא הודאי?  
  �לרש"י 

רוב תינוקות מטפחי� באשפה 
דודאי נגע בעיסה ,  
דאנו רואי בצק בידו 

ספק א טיפח באשפה ונטמא 
  �לתוס' והירושלמי 

רוב תינוקות מטפחי� בעיסה 
ודאי טמא ,  

דנשי נדות מחבקות אותו 
ספק א נגע בעיסה , 

דשמא אד טהור נת- לו הבצק1 
 
 

חולי� ד� פו: 
הא� צרי" כיסוי לכל אחד ואחד בדלהל�, או סגי בכיסוי אחד? 

 
בשחט הרבה חיות או הרבה  

עופות 
שחט חיה ועו� 

כיסוי אחד כיסוי אחד לרבנ� 
כיסוי לכל אחד ואחד כיסוי אחד לר' יהודה 

 

                                                            

1 וסבר ר"מ לטהר, דסמו* מיעוטא דלא נגע בעיסה אלא אד אחר נת- לו, לחזקת טהרה של 
העיסה, ולכ* העיסה טהורה. אול  רבנ- ס"ל דכיו- שדר* התינוק לטפח בעיסה מעצמו , הוי 
רובא, ורוב מכריע את החזקה. וכיו- שאמרינ- שמסתמא נגע בעיסה, אפי' א לא יהיה עיסה בידו 

יהיה טמא, דהא התינוק ודאי טמא, ויש לנו רוב לומר שנגע בעיסה.  


