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חולי� ד� ג. 
דברי� דלהל� שנגעו בטומאות כדלהל�, הא� מקבלי� טומאה? 

 
אוכלי� ומשקי� שאר כלי� כלי מתכות  

מקבלי ' ונעשי אבי מת � אבי אבות 
אבות 

מקבלי מקבלי ' ונעשי אב 
מקבלי מקבלי ' ונעשי ראשו) מקבלי ונעשי אב טמא מת � אב 

מקבלי אינ מקבלי אינ מקבלי טמא שר� � ראשו� 
 
 

מה ה� ששת האוקימתות בגמ' להעמיד את משנתנו? 
 

הכל שוחטי� �  
לכתחילה 

וכול� ששחטו ואחרי� שחיטת� כשרה � בדיעבד 
רואי� אות� � בדיעבד 

טמא בחולי) על טהרת לרבה בר עולא  
הקודש 

 טמא בקדשי כששואלי
לו ואומר שלא נגע 

טמא בקדשי ואיננו בפנינו 
לשואלו 

כותי בישראל עומד על לאביי 
גביו 

בכותי וישראל נכנס ויוצא 
בחש"ו1 ' ומאכילו חתיכה 

כותי בישראל נכנס לרבא 
ויוצא 

בכותי ולא היה ש ישראל 
' ומאכילו חתיכה 

בחש"ו 
ישראל מומר לתאבו) לרב אשי 

שנותני לו סכי) בדוק 
כששחט בסכי) לא בדוק 
בחש"ו2 ובודקי הסכי) עכשיו 

לרבינא בלשו� 
ראשו� 

מומחי) שוחטי) אע"פ 
שאינ מוחזקי) 

באי) ידוע א למד הלכות 
ושחט ' ובודקי אותו 

באי) ידוע א למד הלכות 
ושחט ואינו בפנינו לבודקו 

לרבינא בלשו� 
השני 

מוחזקי) שוחטי) אע"פ 
שאינ מומחי) 

באי) ידוע א אינו מתעל� 
ושחט ' ואמר ברי לי 

באי) ידוע א אינו מתעל� 
ושחט ואינו בפנינו לשואלו 

 

                                                            

1 דא"א לאוקמי בכותי, דכותי א ישראל עומד ע"ג מותר אפי' לכתחילה, וע"כ דקאי בחש"ו 
ששחיטת) פסולה אפי' בדיעבד אול א ישראל עומד ע"ג כשרה, רק נשאר קשה דמהו הלשו) 
"וכול)" הרי עליה מדבר, והיה לו לומר "וא שחטו". וכ) להל) לרבא שהתיר לכתחילה בישראל 
נכנס ויוצא, א"א לאוקמי ל"וכול)" וכו' בכותי ולומר שרק בדיעבד ישראל עומד על גביו, דהא הוא 

מתיר לכתחילה אפי' בישראל נכנס ויוצא.   
 2 דא"א לאוקמי בישראל מומר ושלא בדקו הסכי) ואינו נמצא כא), דמה יעזור שאחרי עומדי
על גביו א החשש שהסכי) אינו בדוק. ולכ- ג על רב אשי נשארה הגמ' בקושיא מלשו) "וכול)" 

וכנ"ל.  


