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כמה שיעור פגימת המזבח כדי שיפסל?

לר' שמעו ב יוחאי
לר' אליעזר ב יעקב

בנפגמו אבני המזבח
כדי חגירת הציפור%
כדי חגירת הציפור%

בנפג הסיד
בטפח
בכזית

טבח שלא הראה סכינו לחכ ,ונמצאת סכינו יפה ,או שנמצאת אינה יפה ,מה הדי?
לסתמא דגמ' "דלא פליגי"
לרבינא

בנמצאת סכינו יפה
לרב הונא :משמתי %אותו
מעבירי אותו ומכריזי על
1
בשרו שהוא טריפה

בנמצאת סכינו שאינה יפה
לרבא :מעבירי אותו ומכריזי
על בשרו שהוא טריפה
מעבירי אותו ומכריזי וכו',
ומלכלכי הבשר בפרש

השוחט במגל קציר 2שלא הוחלקו שיניו ! בדר הליכתה ,מה הדי?
לבית שמאי
לבית הלל

לעני לטהרה מידי נבילה
פסולה  -טמאה
כשרה  -טהורה

לעני אכילה
אסור
אסור

השוחט בתו הטבעת ,ושחט רובה של טבעת ולא יצא מתוכה )שנשאר בה עובי חוט(,
ובמיעוט אחרו הגרי ויצא חו $לטבעת ,מה די שחיטתו?
לרבנ

כשהגרי לצד הראש
שחיטתו פסולה

לר' יוסי בר' יהודה

שחיטתו כשרה

כשהגרי לצד שאר הטבעות
לרש"י :שחיטתו כשרה
3
לאית דמפרשי :שחיטתו פסולה
שחיטתו כשרה

 1והכי ס"ל נמי לרבא בר חיננא ,ולכ .לא טרח לבדוק את הסכי %של אותו טבח שלא בא לפניו
לבודקה ,דהא ג א תמצא יפה ,משמתי ומעבירי אותו ומכריזי על בשרו שהוא טריפה.
 2מגל קציר יש לו שיני קטנות וכפופות ,אלא שה נוטות לצד אחד ,וא שוחט בציד האחר,
דהיינו בדר .הליכתו  -אי %השיני נרגשות כלל ,ולכ .אינ אוגרות ואינ חונקות לסימני .
 3לפירוש הראשו %ברש"י שחיטתו כשרה ,דאי %מקו הגרמה אלא כשהגרי מהקנה לצד הראש -
דהיינו שיצא מ %הקנה ,אבל א הגרי לצד הראות שש יש לשאר הטבעות  -שחיטתו כשרה,
ולא איכפת ל %מה שיצא מהטבעת הגדולה] ,אכ %כל זה א לא נכנס בתו .שאר הטבעות ,אלא רק
יצא מהטבעת הגדולה ,אול א נכנס ג"כ תו .הטבעות האחרות  -שחיטתו פסולה ,דלפירוש זה
שאר הטבעות אינ חשובות מקו שחיטה[ .ולפירוש שני ברש"י ,שחיטתו פסולה לרבנ ,%דהגרמה
נקרא כל שלא גמר כל השחיטה בטבעת שהתחיל )ולר' יוסי ב"י  -רוב שחיטה( ,ולא משנה לאיזה
כיוו %הגרי  ,תמיד פסול .ויוצא לפירוש זה ,ששחיטה כשרה היא דוקא בתו .הטבעת ,אבל בי%
טבעת לטבעת אינו מקו שחיטה .ולישנא קמא הוא להיפ ,.ששחיטה כשרה היא בי %טבעת
לטבעת ,ובתו .הטבעות )מלבד הטבעת הגדולה( ,אינו מקו שחיטה.
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לרב ושמואל דאמרי דא ר' יוסי ב"י לא אמר אלא בטבעת הגדולה ,אבל בשאר טבעות לא ,מה
הדי באופני דלהל? ]תוד"ה אבל[.
1

לפירוש רש"י
לאית דמפרשי,
3
ולנראה לפרש בתוס'
2

שחט בשאר טבעות לכל הטבעת שחט בשאר טבעות לרוב הטבעת
שחיטתו פסולה
שחיטתו פסולה
4
שחיטתו פסולה
שחיטתו כשרה

חולי ד יח:

לרבנ
לר' יוסי ב"י
לר' חנינא ב"א

שחט והגרי כדלהל ,מה הדי?
שחט רוב בתו הטבעת ומיעוט מבחו$
פסולה
כשרה
כשרה

שחט כולה מעל הטבעת הגדולה
פסולה
פסולה
כשרה

ללשו השלישי ברש"י אליבא דרב ושמואל ,שחט והגרי במיעוט האחרו לריב"י ,מה הדי?
שחט רוב חלל הקנה והגרי
שחט רוב משאר טבעת והגרי

בטבעת הגדולה
שחיטתו כשרה
שחיטתו כשרה

בשאר הטבעות
שחיטתו פסולה  -מגזרה דרבנ%
שחיטתו פסולה  -מדינא

5

 1בהמש .הגמ' בעמוד ב' אמרינ ,%שא שריב"י "כ %אמר" בזה ששחיטתו כשרה ,מ"מ ס"ל לרב
ושמואל שאי %הלכה כמותו בזה.
 2כבר הזכרנו שלפירוש הראשו %ברש"י אי %מקו שחיטה בתו .שאר הטבעות א שהקנה הול.
בתוכ  ,דמקו שחיטה הוא דוקא במקו שיש את הקנה לבדו בלא הטבעות  -והיינו בי %טבעת
לטבעת ,או בטבעת הגדולה שהיא מקפת לכל הקנה .ולפ"ז חידשו רב ושמואל ,דא שס"ל לריב"י
שרובו ככולו לעני %הגרמה ,ולא פסל בהגרי במיעוט אחרו ,%מ"מ לעשות לשאר הטבעות מקו
שחיטה מחמת מה שה מקיפות לרוב הקנה ,זה לא אמרינ ,%ולכ .א שחט בה שחיטתו פסולה,
וכ"ש א שחט רק רוב טבעת בשאר טבעות ששחיטתו פסולה ,דרוב טבעת הוא פחות מחצי הקנה.
 3נקטנו דלא כדברי המהר"מ ,אלא שהנראה לפרש בתוס' הוא כפירוש האית דמפרשי )ולא פירוש
חדש( ,וכדמוכח מרש"י לקמ %בעמ' ב' ד"ה הכי קאמר ,וע' תוס' רא"ש ובאחרוני .
 4האית דמפרשי ס"ל להיפ ,.שבשאר הטבעות הוא ג"כ מקו שחיטה ,ובי %הטבעות אינו מקו
שחיטה )ולכ %א הגרי ויצא מאיזה טבעת שיהיה החוצה  -פסול( .ולפ"ז א שחט לכל הטבעת
ולא הגרי  -שחיטתו כשרה ג בשאר טבעות ,ורב ושמואל שפסלו מיירי ששחט רק לרוב הטבעת,
וכיו %ששאר הטבעות אינ מקיפות לכל הקנה אלא לרובו ,הרי שא שחט לרוב הטבעת  -לא
שחט לרוב הקנה ,ולכ .שחיטתו פסולה ג אליבא דריב"י] .כ %פירשו תוס' ד"ה אבל ,וע' ברש"י
לקמ %בעמ' ב' ד"ה הכי קאמר[.
 5פי' ,א שריב"י ס"ל שא הגרי אחרי ששחט את הרוב  -כשרה ,היינו דוקא בטבעת הגדולה,
אבל בשאר טבעות שחיטתו פסולה ,גזירה רוב חלל הקנה אטו רוב הטבעת ,שבשאר טבעות רוב
הטבעת אינו רוב חלל הקנה ושחיטתו פסולה מדינא ,ולכ %גזרינ %ברוב חלל הקנה בשאר טבעות.
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לאביי
לרב אשי

הא נותני על אד חומרי המקו שבא מש או לא?
מבבל לבבל ,מא"י לא"י ,מא"י לבבל
נותני עליו
נותני עליו

1

מבבל לא"י
אי %נותני
בדעתו לחזור :נותני עליו
אי %דעתו לחזור :אי %נותני

שחט במקו הכובע ,הא שחיטתו כשרה?
בחודא דכובעא ! משיפועו ולמעלה לצד הראש
לריש לקיש
2
לר' יוחנ

בשיפוע הכובע ולמטה ! לצד
הגו
שחיטתו כשרה
שחיטתו כשרה

שחיטתו כשרה
שחיטתו פסולה

שחט בכובע באופ שיפוע באופ שפגע בחיטי ולא נגע ,או באופ שפגע ונגע ושייר מקצתו,
מה הדי לשיטת רש"י?3
פגע ולא נגע ששחט למטה מהחיטי
לרב פפי
לרב פפא ,רב חייא ,ולהילכתא
למר בר רב אשי

איבעיא  -ולא איפשטא
כשרה
כשרה

פגע ונגע ! שחט בחיטי
עצמ
פסולה
כשרה
פסולה

שחט בכובע ,באופ שפגע ונגע בחיטי ושייר מקצת ,או באופ ששחט למעלה ולא נגע בחיטי,
מה הדי לשיטת תוס'? ]תוד"ה או[.

לרב פפי
לרב פפא ,רב חייא ,למר
בר רב אשי ,ולהילכתא

פגע ונגע ! ששחט בחיטי
עצמ
כשרה
כשרה

פגע ולא נגע ! ששחט למעלה
מהחיטי
איבעיא  -ואיפשטא
פסולה

 1וזהו דוקא לעני %איסור והיתר ,שבני בבל כפופי %לבני א"י ,אול לדיני ממונות הוא להיפ ,.דבני
א"י כפופי לבני בבל )תוד"ה כיו.(%
 2מבואר בסוגיא להל) %לפחות לחד לישנא( דר' יוחנ %פסק כר' חנינא ב %אנטיגנוס שאי %פסול
מוגרמת א שחט למעלה מטבעת הגדולה ,והיינו כל ששחט משיפוי כובע ולמטה היא כשרה .אלא
שר"ל הכשיר אפי' בשיפוי כובע ולמעלה ,ובזה חלק עליו ר' יוחנ %שפסולה.
 3רש"י פירש "שחט ולא פגע" ,היינו ששחט למטה מ %החיטי לצד מקו הגו ,ולפ"ז כששחט ופגע
בחיטי הוא חידוש יותר גדול להתיר] .ושיטת התוס' להיפ" .ששחט ולא פגע" ,היינו ששחט
מהחיטי ולמעלה לצד הראש .ולרש"י באופ %זה לכו"ע פסול[.

