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חולי� ד� יב. 
אד� ששחט באופני� דלהל�, הא� שחיטתו כשרה? 

 
ביודעי� בו שלמד / או שלא  

יודעי� א� למד 
ביודעי� שלא למד  

כשרה כשרה בראוהו מתחילה ועד סו� 
פסולה1 כשרה בלא ראהו מתחילה ועד סו� 

 
האומר לשלוחו לשחוט או לתרו�, ועשה כ� השליח או שעשה אחר כ�, מה הדי�? 

 
בעשה כ� אחר בעשה כ� השליח  

כשר כשר בשחיטה 
פסול2 כשר בתרומה 

 
לפי ההוה אמינא מי שאבדו לו גדיו ותרנגוליו ומצא� שחוטי�, מה הדי�? 

 
מצא� באשפה מצא� בבית  

פסולי פסולי לר' יהודה � אי� רוב מצויי� אצל שחיטה כשרי� 
כשרי כשרי לר' חנינא � רוב מצויי� אצל שחיטה כשרי� 

פסולי ( ומפני שנתנבלו זרק& כשרי לרבי � רוב מצויי� אצל שחיטה כשרי� 
 

לרב נחמ� בר יצחק3, מה הדי� בהנ"ל? 
 

כשהיו באשפה כשלא היו באשפה  
לר' יהודה: פסולי כשרי מצא� בבית 

 לר' חנינא: כשרי
לר' יהודה: פסולי מצא� בשוק 

 4לר' חנינא: כשרי
 פסולי

 
                                                            

1 אפי' שראינו ששחט סימ� אחד כתיקונו, דהיינו שראינו שלא שהה ולא דרס, ולא אמרינ� שא� שחט את הראשו� 
בטוב ג� השני כ�, אלא צרי� לראותו מתחילה ועד סו�.   

2 ולכ� א� אמר לשלוחו צא ותרו� ומצאו בעה"ב תרו� ולא יודע מי תרמו   אינו תרומה, דכיו� ד"אי� חזקה 

דשליח עושה שליחותו", שמא שמע אחר שהוא רוצה לתרו� והל� ותר� בשבילו, והדי� ש"תור� שלא מדעת אי� 
תרומתו תרומה".  

3 והסיקה הגמ' שרבי לפירוש רב נחמ� ב"י לא בא לפסוק הלכה במחלוקת�, אלא שג� הוא מפרש כרב נחמ� ב"י 

במה נחלקו ובמה לא. והכי קאמר, נראי� דברי ר' יהודה לר' חנינא באשפה שבשוק   שפסולי�, שא� ר' חנינא לא 
נחלק על ר' יהודה רק באשפה שבבית. וכ� נראי� דברי ר' חנינא לר' יהודה בבית שלא באשפה   שכשרי�, שא� ר' 

יהודה לא נחלק על ר' חנינא אלא באשפה שבשוק.  
4 וכ� כתבו תוס' (בד"ה כי) שה� חולקי� בתרתי: באשפה שבבית, או בשוק שלא במקו� אשפה.  
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חולי� ד� יב: 
חש"ו שהיו אחרי� רואי� אות�, או עומדי� עליה� ומצוי� אות� הא� מהני? [תוד"ה מא�]. 

 

לעני� חליצה לעני� כתיבת גט לעני� שחיטה  
לר' נת&: מהני1 כשאחרי� רואי� אות� 

לרבנ&: לא מהני 
לא מהני לא מהני 

לא מהני2 מהני מהני כשגדול עומד על גביו 
 

לשיטת רש"י, קט� ששחט עולה לשמה, הא� הוי כוונה לשמה וכשרה, או לא? 
 

בלא אמר כלו� אומר שעשוה כ� משו� שעולה צריכה צפו�  
כשהיתה הבהמה בדרו� 

ספק דר' יוחנ&4 מהני3 ועשה מעשה לקחתה לצפו� 
לא מהני5 (((( כשהיתה הבהמה כבר בצפו�  

 

לשיטת תוס', שדיברו חש"ו לא מעשה ולא מוריד, מה הדי� באופני� דלהל�? [תוד"ה ותיבעי]. 
 

כשרק חשבו כשעשו מעשה  
לא מהני מהני6 באלו� ורמו� 

לא מהני לא מהני7 פירות שהעלו� על הגג 
לא מהני ספק8 כששחטו עולה 

 

                                                            

1 דס"ל דלא בעינ� כוונה לשחיטה. [אמנ� בגדול עומד על גב� ומכוונ� לשחוט, ג� רבנ� לכאורה מודי�, א� לא 

שנאמר ששחיטה דומה לחליצה הגרועה יותר מגט, שדוקא בגט מהני כי רואי� שכותב שמו ושמה   ש"מ שכתב 
לשמה, אמנ� בחליצה שאינו ניכר כל כ�   לא מהני. וא� נאמר שכדי� חליצה הוא די� השחיטה, לא יהני לרבנ� 

גדול עומד על גב�].  
2 בחרש לא מהני משו� דלאו בני קריאה נינהו, וקט� משו� דאיש כתוב בפרשה. ושוטה אפי' א� גדול עומד ע"ג, 

לא מהני, דדוקא גבי גט מוכחא מילתא טפי שעושה לשמה וכנ"ל.  
3 כא� יש תרתי לטיבותא, דג� עשה מעשה לקחת את הבהמה מהדרו� לצפו�, וג� אמר שעושה כ� בשביל שעולה 

צריכה להשחט בצפו�, ובזה פשוט לרש"י שהוי מעשה גמור שמהני בחש"ו.  
4 כיו� שלא אמר שעושה כ� אלא רק מחשבתו ניכרת מתו� מעשיו, בזה הסתפק ר' יוחנ� א� מהני. וא� שמצינו 

שס"ל לר' יוחנ� גבי כי יות�, שג� כשמחשבתו ניכרת מתו� מעשיו מהני בחש"ו כגו� שהעלו פירות לגג וירד עליה� 
הטל והפכו החש"ו בה�, שהדי� שהוי בכי יות� א� שלא אמרו שעושי� בשביל שירד עליה� הטל, הוי מחשבתו 
ניכרת מתו� מעשיו. מ"מ שמא רק לחומרא ומדרבנ� אמרינ� שמחשבתו ניכרת מתו� מעשיו, אבל לקולא כגו� 

להכשיר לעולה מדאורייתא אולי לא.   
5 מבואר במשנה שמחשבה לבד לא מהני בלא מעשה, וא� קט� ייחד קליפת אגוז כדי למדוד בה עפר   אינו כלו�, 

וכ� כא� ששחט ולא עשה מעשה שמוכיח לשחיטת עולה   לא הוי כלו�.   
6 דכיו� שחקקו אפי' שלא אומרי� שה� עושי� זאת בשביל לעשות כלי מ"מ הוא מעשה גמור, ובזה פשוט שמהני 

מה שעשו להיות כלי המקבל טומאה. אבל א� רק חשבו, דהיינו שייחדו קליפת אגוז למדוד בה עפר וכדומה, לא 
מהני בחש"ו מידי ואי� יורדי� במחשבת� לקבל טומאה.   

7 ביארו תוס' דכא� חשוב מעשה גרוע, ואפי' שיאמרו בפירוש שה� מעלי� את הפירות על הגג בשביל שיודחו בטל, 

לא הוי בכי יות�, כיו� שיש לומר שהעלו� משו� הכנימה.  
8 פי', שעשו מעשה לקחתה מהדרו� לצפו�, בי� שאמרו כ� ובי� שלא אמרו, נסתפק ר' יוחנ� הא� חשוב מחשבתו 

ניכרת מתו� מעשיו, או שמקו� לא איתרמי לה� בדרו� ולכ� לקחו לעולה לצפו�.   


