
 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
1        91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת                

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

 

 .קכח �ד חולי�

 ?מאיר בעני� חיבור לטומאה בדבר שא� אוחז בקט� אי� הגדול עולה עמו' מה סברת ר

 

 בטבול יו� דחומרתו מדרבנ� בטומאות דאורייתא 

 חשיב חיבור חשיב חיבור יוחנ� אליבא דרבי' לר

 לא הוי חיבור חשיב חיבור למא� דפליג

 

 ?ש הא� האבר הוכשר בד� שחיטה" ורמ"במחלוקת ר) שבעמוד זה(מה ה� שאר הפירושי� 

 

 ש לא הוכשר"לר מאיר הוכשר' לר 

לרבא
1

 יש יד לטומאה אבל לא להכשר דיש יד להכשר 

לרב פפא
2

 אי� הכשר אלא אחר שחשב לאוכל יש הכשר ג� קוד� מחשבת אוכל 

לרב אחא
3

 אינה לשחיטה רק בסו� והוי ד� מכה ישנה לשחיטה מתחילה ועד סו�

לרב אשי
4

 השחיטה מכשרת אבל לא את האבר שחיטה מכשירד� 

 

 ?וגדלה ויצא נופה חו� לעצי� ויונק מהאר� מה דינו, קישות שנטע אותה בעצי� שאינו נקוב

 

 מה שתו� העצי� הנו� שמחו� לעצי� 

טהור לתנא קמא
5

 טהור 

 טמא טהור שמעו�' לר

 

 :חולי� ד� קכח

 ?הא� הוא מקבל טומאה, פת הע�י קלי"יחור של תאנה שנתלש ועדיי� הוא מעורה ע

 

 יכול לחזור ולהתחבר לא יכול לחזור ולהתחבר 

 טהור מלקבל טומאה טהור מלקבל טומאה יהודה' לר

 טהור מלקבל טומאה מקבל טומאה לחכמי�

 

                                                           
1

רק נחלקו , ולעני� טומאה ודאי שהיא מעבירה לו טומאה, ע הבהמה נחשבת יד לאבר אחד"ל דלכו"ס 
 .הא� יש יד להכשר

2
ג שעדיי� לא חשב על האבר "רק מיירי בכה, ע בהמה נעשית יד לאבר וג� יש יד לעני� הכשר"לכו, 'פי 

מ סובר הכשר קוד� מחשבה הוי "ור, כ"להאכילו לגוי בשעת השחיטה שהיא שעת ההכשר אלא אח
 .ל שאינו מועיל"ש ס"ור, הכשר

3
אלא שנתקנח , בר הזהומיירי שניתז בתחילת השחיטה מהד� על הא, ע אי� יד להכשר כלל"ל שלכו"ס 

ל ישנה לשחיטה מתחילה ועד סו� וג� הד� שבהתחלה ד� שחיטה "מ ס"דר, הד� בי� סימ� ראשו� לשני
 .והוי ד� מכה שאינו מכשיר, ש סובר שאינה לשחיטה אלא לבסו�"ור, הוא

4
ש סובר שהשחיטה היא מכשרת את הבשר "שר:) ד� לה(ל שמחלוקת� תלויה במחלוקת� דלעיל "ס 

, מ הד� שחיטה מכשיר ג� את האבר"ולכ� לר, מ סובר שד� שחיטה מכשיר"ור, ומאת אוכלי�לקבל ט
 .ש כיו� שאי� השחיטה מועילה לאבר המדולדל לכ� היא ג� לא מכשירה אותו לקבל טומאה"אול� לר

5
 . נטהר מתי שיונק מ� האר��א� היה הקישות טמא קוד� ' ואפי 
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 :חולי� ד� קכח

 ?הא� אברי� דלהל� הפורשי� מבהמה חיה מטמאי�

 

שאר אברי� כוליא וניב שפתי�  ארכובה 

 מטמא מטמא מטמא  כל שאינו עושה חליפי��ג "לריה

 מטמא לא מטמא מטמא  שיש בו גידי� ועצמות�ע "לר

 מטמא לא מטמא לא מטמא   שיש בו בשר גידי� ועצמות�לרבי 

 

 


