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חולי� ד� יג. 
המעלה פירותיו לגג והודחו בטל, הא� הוא בכי יות�? 

 
בנתכוי� כדי שיודחו בהעלו� מפני הכנימה  

בטל1 
בהיפכו בה� אחר 

שירד הטל 
בכי יות% בכי יות% אינ בכי יות% באד� גדול 

בכי יות% אינ בכי יות2% אינ בכי יות% בחש"ו 
 
 

שחיטת האנשי� דלהל�, מה דינה? 
 

שחיטת גוי שאינו מי� שחיטת מי� ישראל או גוי  
אסורה בהנאה אסורה בהנאה לר' אליעזר 

הוי נבילה ) ומותרת בהנאה אסורה בהנאה לחולקי� על ר"א 
 
 

חולי� ד� יג: 
מה די� מי� ישראל או מי� גוי לדיני� דלהל�? 

 
לעני� להורידו לעני� שחיטה  

לבור 
לעני� לקבל ממנו קרבנות 

אי% מקבלי מורידי אסורה בהנאה מי� ישראל 
מקבלי מורידי אסורה בהנאה מי� גוי 

 
 

איזה טומאה מטמאת בהמה שנשחטה ע"י מי�? 
 

לר' יהודה ב"ב לתנא דמשנתנו לחולקי� על ר"י ב"ב  
מטמאת באהל כמת מטמאת במשא כנבלה מטמאת במשא כנבלה לרבא 

מטמאת באהל כמת מטמאת באהל כמת מטמאת במשא כנבלה לאיכא דאמרי ברבא 
 

                                                            

1 ואפי' באופ% שהעל בתחלה מפני הכנימה, א נתכוי% שיודחו כל זמ% שלא נתנגבו מהטל, הרי 
ה בכי יות%.   

2 רש"י מפרש שמיירי דוקא באופ% שהעלו החש"ו מפני הכנימה, ואח"כ נתכוונו שיודחו, בזה 
אמרינ% שאי% לחש"ו כוונה, אול א העלו מתחילה כדי שיודחו בטל ואמרו שעושי זאת 
בשביל זה, הרי שיש כא% ג מעשה וג דיבור, והפירות ה בכי יות%. אמנ תוס' (לעיל בד"ה 
ותיבעי), ס"ל שכיו% שהוי מעשה גרוע, די"ל שמעלי משו הכנימה, לכ- אפי' א יאמרו שכדי 

שיודחו ה מעלי לה אינ בכי יות%.  
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חולי� ד� יג: 
לשיטת תוס', לאיזה עני� מקישי� תקרובת עבודת כוכבי� למת? [תוד"ה תקרובת]. 

 
לעני� לטמא באהל לעני� איסור הנאה   

לא מקישי מקישי1 לחולקי� על ר' יהודה ב"ב 
מקישי מקישי לר' יהודה ב"ב 

 
 

באופני� דלהל�, הא� מותר לשחוט לתו� הי�? [תוד"ה בי�]. 
 

כשנמצא ביבשה  כשנמצא בתו  הספינה  
אסור מותר2 לרש"י 
אסור אסור3 לתוס' 

 

                                                            

1 כ% הוכיח ר"ת מסוגיא דע"ז, דמבואר שבשר שנעשה תקרובת לע"ז אסור בהנאה, ולא קאמר 
דדי% זה הוא דוקא לר' יהודה ב"ב. וכ% משמע מסוגיי% דלעיל, שא היה מחשבת גוי לע"ז פשוט 

שאסור הבשר בהנאה.  
2 מפרש רש"י, שא הוא בספינה ) ניכר שאינו שוחט לשר של י, אלא עושה כ% שלא תטנ� 

ספינתו ולכ- מותר.   
  .3 וס"ל לתוס' שישחוט על דופ% הספינה, שינט� הד על דופ% הספינה ומש לי


