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חולי� ד� ח. 
נעשה באד� שחי� ואחר כ� או בבת אחת נעשה בו ג� מכוה, במה הוא נדו�? 

 
בנעשה על ידי דקירה בנעשה על ידי הכאה  

במכוה, (דהוא אחרו%) במכוה, (דהוא אחרו%) בזה אחר זה1 
במכוה3 ספק2 בבת אחת  

 
 

סכי� של עבודת כוכבי�, באיזה אופני� מותר להשתמש בה ובאיזה לא? 
 

האופני� שמותר האופני� שאסור  
בסת שחיטה בבהמה מסוכנת לשחוט 

בחתיכות טובות שראויות לדורו% בסת חתיכת בשר לחתו� בה בשר 
 
 

איזה סכיני� צריכי� ליבו�, ובאיזה סגי בהגעלה? [תוד"ה שלבנה]. 
 

צריכי� הגעלה צריכי� ליבו�  
סכיני שבלעו חמ* ( התירא סכיני שבלעו איסור לפירוש א' של ר"ת 
סכיני רגילי קטני סכיני גדולי שצולה בה% בשר לפירוש ב' של ר"ת 

 

                                                            

1 פי', כגו% שקיבל מכה, וע"י הכאה נתחמ מקו המכה (או שקיבל כויה מאיזה דבר שלא 
נתחמ מחמת האור) ונעשה "שחי%", ואח"כ קיבל כוית אש (או מדבר שנתחמ מאש) ונעשה 
 "מכוה", הדי% דאזלינ% בתר האחרו% ונדו% במכוה. וא� ששחי% ומכוה דיניה שוי, מ"מ ה אינ
מצטרפי לשיעור גריס, וא היה לו חצי גריס שחי% ושוב קיבל מכה וכוית אש בעוד חצי גריס 

סמו. לראשו%, כיו% שנדו% במכוה לא מצטר� לחצי גריס שחי%.   
2 זו האיבעיא בגמ' "ליב% שפוד והכה בו" ( מה קוד, הא השריפה שעושה את המכוה ואח"כ 
באה המכה ונדו% אחר האחרו% ( בשחי%, או החבטה שעושה את השחי% קודמת ואח"כ השריפה 

ונדו% אחר האחרו% ( מכוה.  
3 בדקירה פשוט לגמ' שהחתיכה של החוד קודמת לכויה של החו, וא"כ ודאי שנדו% אחר האחרו% 

( במכוה.   
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חולי� ד� ח: 
מאימתי נאסרת ע"ז חדשה של גוי, ומאימתי נאסרי� כלי ע"ז? 

 
כלי עבודה זרה עבודה זרה עצמה של גוי  

כשישתמש בה לע"ז משתעבד לר' ישמעאל 
כשישתמש בה לע"ז אסורה מיד  לר' עקיבא 

 
 

"השוחט בסכי� של גוי", במה נחלקו בזה רב ורבה בר בר חנה? 
 

על צד שבית השחיטה צונ� על צד שבית השחיטה רותח  
דוחק הסכי% מבליע כיו% שהוא רותח הוא בולע לרב " צרי� לקלו�1 

לרבה בר בר חנה " סגי 
בהדחה 

 אינו בולע כי הסימני טרודי
 בהוצאת ד

כיו% שהוא צונ% אינו בולע 

 
 

סכי� ששחט בה כדלהל� ורוצה להשתמש בה, מה הדי�? [תוד"ה סכי�]. 
 

לשחוט בה בהמה אחרת לחתו� בה צונ� לחתו� בה רותח  
חד אמר: מגעילה בחמי% אסור בשחט בה טרפה 

וחד אמר: מדיחה בצונ% או בקינוח 
מותר ג כשמלוכלכת בד מדיחה בצונ% או בקינוח אסור בשחט בה כשרה 

 

                                                            

1 וכ% פסק רש"י, משו דספק דאורייתא לחומרא אמנ לשחוט לכתחילה אפי' א מתכוי% לקלו� 
אח"כ ( אסור, ד"השוחט" קאמר ( דוקא בדיעבד.   


