
 Q U E S T I O N S  &  A N S W E R S  F O R  R E V I E W  A N D  R E T E N T I O N

GEMARACARDS.COM

 מאת הרב משה טרכטמן שליט"א

נתרם לזכות רייזל, פנחס, פערל בלומא, גאלדא, ובנימין עסטרייכער שיחיו

talmudobiyado@gmail.com שגיאות מי יבין, נא לשלוח כל הערה הן בהבנת הדברים והן בעריכתם ל

   דף ס  עמוד א
תלמודו בידו

 באלו עבודות הפסח פסול אם עשאה שלא לשמו ? [א

 שחט פסח "לשמו ושלא לשמו" או "שלא לשמו ולשמו",  [א
מה דינו ומדוע ?

דמו  [א לזרוק  מנת  על  לשמו  הפסח  את  שוחט  "הריני  אמר   
שלא לשמו", מה דינו ?

 שחט את הפסח או זרק דמו שלא לאוכליו או שלא למנוייו,  [א
מה דינו ?

 שחט את הפסח "לאוכליו ושלא לאוכליו", מה דינו ? [א

 שחיטה  ]כגון ששחטו לשם שלמים[.  קבלה.   הולכה.   זריקה. [א
 כל אחת מעבודות אלו שנעשתה שלא לשמו, אף אם שאר נעשו לשמו, הפסח פסול.

 לשמו ושלא לשמו: לר' מאיר, כשר שתופסים לשון ראשון.   ]עיין דף סג. שיש חולק[ [א
 לר' יוסי פסול, שאף בגמר דבריו אדם נתפס.

 שלא לשמו ולשמו: פסול.  ואפילו לר' יוסי  ]שהרי מודה שתופסים אף לשון ראשון[.

 רב פפא הסתפק אם "מחשבים מעבודה לעבודה", ונפסל הקרבן מיד אף שלבסוף עשה  [א
את העבודה השניה שלא במחשבת פסול.

 ואפילו לר' מאיר שתופסים לשון ראשון, כיון שהלשון השניה מתייחסת לעבודה אחרת.

שחיטה: פסול.  כגון ששחט לשם אנשים שאינם יכולים לאכול ממנו כזית, או שלא  [א  
לשם המנויים עליו, או לערלים או טמאים הפסולים לאכלו.

 שנאמר "איש לפי אכלו תכסו על השה", ותכסו פירושו תשחטו.

 זריקה: כשר, שאין מחשבת "אוכלים" אלא בשחיטה.
 וכל שכן שהשוחט לשם אוכליו על מנת לזרוק את דמו שלא לאוכליו, כשר.

 כשר,  שמחשבת פסול על מקצת האוכלים אינה פוסלת. [א
 שאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, והשוחט חישב גם עבור מי שיכול לאכול.


