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חולי� ד� לא.  
מהו שיעור אור� הסכי� כדי לעשות בו שחיטה כשרה? 

 
כששוחט ב' בהמות כששוחט בהמה אחת   

כמלא שלשה צוארי כמלא שני צוארי1 בעשה רק הולכה או רק הבאה 
אפי' איזמל (בלא קרני) & כשר  בהולי� והביא 

מחט דאושכפי & ספק 
מחט רגילה & פסול 

 
 

נשחטה הבהמה מאליה, או ששחטה באופני� דלהל�, הא� שחיטתו כשרה? 
 

לר' נת� לרבנ�  
פסולה פסולה נפלה סכי� ושחטה 

הפיל סכי� ושחטה,  
או שנתכוי� לנועצה בכותל 

כשרה פסולה 
  �כשנתכוי� לחתו� הראש 

אבל לא לסימני�2 
כשרה פסולה 

 �כשנתכוי� לחתו� סימני� 
אבל לא נחתכוי� לחתיכת בשר 

כשרה כשרה 

 
 

נדה שנאנסה וטבלה (ע' להל� כיצד), מה דינה? 
 

לעני� טהרות (מעשר ותרומה) לעני� להיות מותרת לבעלה  
אסורה מותרת לרב יהודה אמר רב 

אסורה אסורה לר' יוחנ� 
 

                                                            

1 והסיקו תוס' (ד"ה חו.) שג א לא הולי- לכל אור- הסכי+ על הצואר & כשר, דפעמי שהסכי+ 
חדה מאוד ושוחטת מהר, אלא שצרי- לשיעור הנ"ל ג בסכי+ חדה, כדי שידע שהוא יכול לשחוט 

בריוח ולא ידרוס וידחוק ללמטה בשחיטתו כדי למהר השחיטה.  
  .2 כ+ כתבו התוס' בד"ה ואי בסו� דבריה
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חולי� ד� לא: 
הטובל במקומות ובאופני� דלהל�, הא� עלתה לו טבילה? 

 
כשהמי� עוד באויר כשהמי� כבר באר"  

לא עלתה לו טבילה & כיפי+ עלתה לו טבילה & ראשי+ בגל שנתלש1 
לא עלתה לו טבילה2 בחרדלית המקלחת מההר 

 
 

טבילת ידי� או טבילת כל הגו� שנעשתה שלא לדעת, הא� מועלת הטבילה בשביל חולי�?  
[תוד"ה הוא]. 

 
בטבילת ידי� בטבילת כל הגו�  

מהני מהני לרב יהודה אמר רב 
מהני לא מהני לר' יוחנ�, ולר' יונת� בר יוס� 

 
 

נדה שנאנסה לטבול באופני� דלהל�, הא� עלתה לה טבילה לבעלה? 
 

כשנפלה מ� הגשר כשירדה למי� להקר כשאנסת חברתה לטבול  
לר' נת+: עלתה לה עלתה לה עלתה לה לרב יהודה אמר רב 

לרבנ+: לא עלתה לה 
לא עלתה לה לא עלתה לה3 עלתה לה לר' יוחנ� 

 

                                                            

1 וגל שנתלש מ+ הי א הוא כבר מקלח באר. ואד נכנס תחת ראשו ומקבלו & הוי טבילה טובה 
במחובר לקרקע. אול א הטביל כלי בשעה שהגל עדיי+ באויר (שעושה אז כמי+ כיפה) & לא 
עלתה לו טבילה & דאי+ מטבילי+ באויר. וקמ"ל בסוגיי+ דלא גזרינ+ בראשי+ אטו חרדלית של 

גשמי דלהל+, ולא ראשי+ אטו כיפי+.   
2 רש"י פירש דכיו+ שנצוק וקטפרס לא הוי חיבור & לא הוי מקוה של ארבעי סאה במקו אחד, 
ולכ- לא עלתה לו טבילה. ותוס' (ד"ה גזירה), כתבו דאפי' במ' סאה במקו אחד לא מטהרי כיו+ 
 שה זוחלי, ואי+ מטהר בזוחלי+ אלא מעיי+ (או י דלעיל) אבל לא מי גשמי, דה אינ

מטהרי אלא באשבור+.   
3 ר' יוחנ+ ס"ל שאינו דומה טבילה & לשחיטה, ואפי' שבכה"ג בשחיטה הוי כמתכוי+ לחתו- ומהני 
& דמודי+ רבנ+ שלא צרי- כוונה לזביחה & דהיינו להתיר בשר באכילה. מ"מ לעני+ טבילה איכא 
גזה"כ ד"כובס שנית", ואילו בשחיטה איכא גזה"כ להיפ- & דדוקא בקדשי פסול מתעסק אבל 

לא בחולי+.  


