
 

שלדברי הכל נחלקו בו רבי יוחנן ורבי , ר< ויש דב

 :ון בן לקיששמע

ששחט בה מיעוט סימנים מחוץ  עולת העוף. ד

 .יםלעזרה וגמרם בפנ

, אין השחיטה אלא לדעת רבי שמעון בן לקיש

בגמר החיתוך, ומאחר שגמר החיתוך היה 

בעזרה, אף שתחילתו היה מחוץ לעזרה, הרי זה 

  .פטור מכרת של שוחט קדשים בחוץ

ולדעת רבי יוחנן, אף תחילת החיתוך קרויה 

שחיטה, ומאחר שהחל לשחוט מחוץ לעזרה, 

 .חייב כרת של שוחט קדשים בחוץ

ולכאורה הוא הדין שנחלקו, כששחט בבהמת ]

 קדשים, סימן אחד בחוץ, וסימן אחד בפנים[.

  

 העוסקים בעבודות פרה אדומה

 .מטמאים בגדים. א

דומה, כגון העוסק בכל אחת מעבודות פרה א

ובשריפה, ובאסיפת דם, בשחיטה, ובהזאת ה

האפר, נטמא בכך, לטמא אף בגדים שהוא לבוש 

 בהם.

ב ושני תולעת, ת עץ הארז ואזולעניין משליך א

וכן לעניין השורף את הפרה, וכן לעניין אוסף את 

ְוָשַרף ֶאת "אפרה, הדבר מפורש בכתוב, שנאמר, 

. ל ִפְרָׁשּה ִיְשרֹּףֶאת ְבָשָרּה ְוֶאת ָדָמּה עַ ַהָפָרה ְלֵעיָניו ֶאת עָֹּרּה וְ 

ֵהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני תֹוָלעַ  ת ְוִהְׁשִליְך ֶאל ְוָלַקח ַהכֹּ

ֵהן ְוָרַחץ ְבָשרֹו ַבַמִים ְוִכֶבס ְבָגָדיו  .ּתֹוְך ְשֵרַפת ַהָפָרה ַהכֹּ

ֵהן עַ  ֵרף אָֹּתּה  .ד ָהָעֶרבְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהַמֲחֶנה ְוָטֵמא ַהכֹּ ְוַהשֹּ

ְיַכֵבס ְבָגָדיו ַבַמִים ְוָרַחץ ְבָשרֹו ַבָמִים ְוָטֵמא ַעד 

ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָפָרה ְוִהִניַח ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה  .ָהָעֶרב

 ְבָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֵמי ִנָדה

ֶאת ֵאֶפר ַהָפָרה ֶאת ְבָגָדיו  ְוִכֶבס ָהאֵֹּסף .ַחָטאת ִהוא

ְבתֹוָכם  ָרֵאל ְוַלֵגר ַהָגרְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְש ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 

 ". ְלֻחַקת עֹוָלם

אלא שעניין זה שהשורף את הפרה עצמה טמא, 

ניתן היה ללומדו בקל וחומר מכך שהמשליך את 

ני תולעת טמא, והסיבה עץ הארז והאזוב וש

וש שהשורף עצמו טמא, אינה לגופו, שנכתב בפיר

אלא ללמד שכל העוסק בעבודות הפרה טמא 

 הוא.

 .פוסלים אותה במלאכה .ב

פרה אדומה שנעשית אחת מעבודותיה יחד עם 

, כגון ששחטה, ויחד עם זאת אחרתאיזו מלאכה 

 חיתך דלעת, הפרה נפסלת בכך.

]שלא ישחט דבר עמה[  "ְוָׁשַחט אָֹּתּהשנאמר "

 ה אחרת פוסלת את שחיטתה.ללמד שמלאכ

" ללמד שמלאכה אחרת ְוָשַרף ֶאת ַהָפָרהונאמר "

 את שריפתה. פוסלת

 

 העוסקים בפרה אדומה שארע בה פסול

 .ארע בה פסול בשחיטה. א

פרה אדומה שארע בה פסול בשחיטה, ]כגון 

[, לא נתקדשה כלל להיות פרה אדומה, שנתנבלה

, ]כגון בין נתעסק עמה קודם שנפסלהתה ומע

, בין שנתעסק בה אחר כךששחטה עד שנפסלה[, 

נו נטמא בה יא]כגון ששרפה או אסף את אפרה[, 

, ]אבל מחמת העיסוק בעבודת פרה אדומה

טומאת נבילות הוא נטמא אם נוגע בה אחר 

 שנתנבלה[.

 .אתהארע בה פסול בהז. ב

ות, פרה אדומה שארע בה פסול באמצע ההזא

פרה אדומה,  ]כגון שנטמאה[, לא בטל ממנה שם

, ]כגון כל אלו שנתעסקו בה עד עתהולפיכך 

אבל , חמתהטמאים מהשוחט והמזה[, 

, ]כגון שרפוה או המתעסקים בה מכאן ואילך

, כי פרה מחמתה אינם נטמאיםאספו אפרה[, 

המתעסקים  אדומה פסולה, אינה מטמאה את

 בה.

 

 מדיני שחיטת פרה אדומה

פרה אדומה   –עת רבי אלעזר ברבי שמעון דל

לא ישחטו שנים פרה אדומה שחיטתה באחד, ו

י שנתבאר . ]שכן דעתו בכל הקרבנות כפאחת

 לעיל[. 

שנים שוחטים פרה אדומה  –ולדעת חכמים 

אחת. ]שכן דעתם בכל הקרבנות, כפי שנתבאר 

 לעיל[.

 

 ה אדומהשנים ששחטו פר

 בשנים[ ]לדעת חכמים האומרים שהיא נשחטת

מאחר שאין קרוי  –לדעת רבי שמעון בן לקיש 

לטמא אין נטמא שחיטה אלא סוף החיתוך, 

אבל טה את השחי, שגמר אלא השניבגדים 

 .הראשון טהור

מאחר שכל החיתוך קרוי  –ולדעת רבי יוחנן 

נטמא שהחל את השחיטה גם הראשון שחיטה, 

 בגדים.לטמא 

 

 דף ל'

 

 שחט פרה אדומה והחליף 

 אמצע השחיטהבגדיו ב

כשאחד שחט פרה אדומה, ובאמצע השחיטה בא 



 

 חבירו ונטל סודרו מראשו ועטפו בסודר אחר.

מאחר שאין קרוי  –בן לקיש לדעת רבי שמעון 

שחיטה אלא סוף החיתוך, אין נטמא לטמא 

לא נטמא אלא בגדים אלא בסוף החיתוך, ואם כן 

אבל , שהיה עליו בגמר החיתוך, השני הסודר

שהיה עליו רק בתחילת החיתוך שון הסודר הרא

 לא נטמא.

מאחר שכל החיתוך קרוי  –ולדעת רבי יוחנן 

טמא לטמא שחיטה, מתחילת החיתוך הוא נ

, שהיה נטמא גם הסודר הראשוןבגדים, ולכן 

 עליו רק בתחילת החיתוך.

 

 חמדיני שחיטת פסח על החמץ בתוך ימי הפס

השוחט קרבן פסח על החמץ, ]כלומר שיש לשוחט 

או לאחד מבני חבורה חמץ בביתו[, עובר בלא 

ֹּא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַדם ִזְבִחיעשה, שנאמר, "ת ". ל

עובר בכך, רבן פסח על החמץ ולא רק שוחט ק

אלא אף השוחט אחד משאר קרבנות כשרים 

בפסח, אם יש לו חמץ באותה שעה, עובר על 

 ה, ]כמבואר במסכת פסחים[.האיסור הז

, פסח בתוך ימי הפסח ולעניין שחיטת קרבן

שאינם זמן שחיטת הפסח, ]הקרב בארבעה עשר 

בניסן[, ואינו כשר להיקרב אלא לשם שלמים, 

חר זמנו, שהוא קרב שלמים, כנלמד פסח לא]כדין 

ֹּאן ּוָבָקרקֶ לאֹּ  ה'ְוָזַבְחָּת ֶפַסח לַ מהכתוב, " ", כמבואר יָך צ

 מקומות[:בכמה 

קרבן פסול  –< כשנשחט בפירוש לשם פסח 

לֹא "משום , אינו עוברויש לו חמץ והשוחטו , ואה

ֵמץ ַדם ִזְבִחי  ".ִתְשַחט ַעל חָׁ

קרבן כשר  –ם < וכשנשחט בפירוש לשם שלמי

ויש לו חמץ, והשוחטו , שהרי לכך הוא ראוי, הוא

ֵמץ ַדם ִזְבִחי"עובר משום   ".לֹא ִתְשַחט ַעל חָׁ

 –< וכשנשחט בסתם בלא לפרש לשם מה 

שדינו כפסח הנשחט , יםמשמע במסכת פסח

ויש ולכן השוחטו , שהוא קרבן פסול, לשם פסח

ַחט ַעל לֹא ִתְש , "משוםעל כך אינו עובר לו חמץ, 

 ".ֵמץ ַדם ִזְבִחיחָׁ 

יש המביאים מכאן ראיה, שפסח אחר זמנו אינו  -

רוש שם קרב לשם שלמים, עד שיעקרו ממנו בפי

פסח, ולכן כשנשחט בסתם, דינו כנשחט בפירוש 

 שם פסח.ל

דחייה ורבי חייא בר גמדא שמע מבני חבורה  -

שאין הדין הזה אמור אלא בפסח לראיה זו, 

, כגון שנטמאו רב לשם פסחשעודו עומד להיק

בעליו בפסח ראשון, ועומדים להקריבו לשם פסח 

ואינו , אבל כל שאר פסח שעבר זמנובפסח שני, 

, ]כגון שהפרישו אותו עתיד להיקרב לשם פסח

יו, ואחר אשון, ואבד, והקריבו אחר תחתלפסח ר

מאחר שעתיד להיקרב לשם כך נמצא הראשון[, 

ב פילו קרן אולכ, מיד נעשה כשלמים, שלמים

וכשקרב בפסח על , ]הוא כשר כשלמים, בסתם

לֹא "השוחטו עובר משום , החמץ אף בסתם

ֵמץ ַדם ִזְבִחי  "[.ִתְשַחט ַעל חָׁ

 

 סחעקירת פסח שהיה עומד להיקרב לשם פ

אחר זמן , שלדברי רבי חייא בר גמדא, נתבאר

רק פסח ]=ארבעה עשר בניסן[, הקרבת הפסח 

ן עקירה טעו, ם פסחשעדיין עומד להיקרב לש

, ]כגון משמו להיות ראוי להיקרב לשם שלמים

 שעתיד להיקרב בפסח שני[.

שאם נשחט בימי הפסח , ובפסח כזה בלבד אמרו

שת לשם , בלא עקירה מפוראף בסתם, על החמץ

ֹּא ִתְׁשַחט , "השוחטו אינו עובר משוםשלמים,  ל

כי אף בסתם עומד הוא לשם ", ַעל ָחֵמץ ַדם ִזְבִחי

 א בזמנו קרבן פסול הוא., ופסח שלחפס

ואף על פי שמתחילת השחיטה שוב אינו עומד 

אי אפשר , שהרי מאחר שנשחט, לשם פסח

אף על פי כן דינו כפסח , להשהותו עד פסח שני

ויש לו , שהשוחטו בסתם, לפסח שניהעומד 

ֵמץ ַדם , "אינו חייב משום ,חמץ לֹא ִתְשַחט ַעל חָׁ

 ל הוא.", כי קרבן פסוִזְבִחי

שגם תחילת , ולא רק לדעת רבי יוחנן האומר

שלדבריו דין פשוט , החיתוך נקראת שחיטה

עדיין היה עומד , שהרי בתחילת השחיטה, הוא

לשם ונמצא ששחט דבר העומד , לפסח שני

 .פסח

שאין , אלא אף לדעת רבי שמעון בן לקיש האומר

ונמצא שכשהגיע , קרויה שחיטה אלא בסופה

רבן כבר לא היה ראוי קה, לשחיטה עצמה

אין זה אף על פי כן , להיקרב לשם פסח שני

כשאר פסח שעומד להיקרב שלמים, שהשוחטו 

ֹּא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ על החמץ בסתם, חייב משום " ל

", כי מאחר שבעליו עדיין זקוק להקריב ִחיַדם ִזבְ 

פסח שני, אף שאינו יכול להקריב אותו עצמו 

, ]וכל ית פסח שניינדמיו עומדים לשם קלכך, 

זמן שהבהמה מפרכסת, אף אחר שחיטת שני 

הסימנים, דינה כחיה לעניין פדיון, ודמי פדיונה 

ונחשב הוא כפסח [, עומדים לשם קניית פסח שני

, שהשוחטו להיקרב לשם פסחשעדיין עומד 

ֹּא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ בפסח על החמץ פטור משום " ל

 .ל", כי הוא קרבן פסוַדם ִזְבִחי

 

 השוחט בשנים ושלושה מקומות

רב יצחק בר לדברי רב יהודה אמר רב וכן לדעת 

מי שהתחיל לשחוט בצואר  – שמואל בר מרתא

במקום אחד, והפסיק קודם גמר השחיטה, 

וט במקום אחר בצואר, שחיטה והתחיל לשח



 

כשרה היא. והוא הדין אף אם הפסיק קודם גמר 

ם וקשחיטה במקום השני, והתחיל לשחוט במה

שחיטה כשרה שלישי, וגמר שם את השחיטה, 

. ]והוא הדין כשבמקום אחד שחט את הקנה, היא

ובמקום אחר שחט את הוושט, כי אין צריך 

 לשחוט את שניהם במקום אחד[.

וכן לדברי רבי , ודה אמר שמואלרב יה ולדברי

, כי שחיטה זו פסולה היא –שמעון בן לקיש 

ר גלויה מוצריך שתהא השחיטה מפורעת, כל

וניכרת במקום אחד, וראיה לדבר, מהכתוב 

ְלׁשֹוָנם ִמְרָמה ִדֵבר  ֵחץ ָׁשחּוטהמדמה שחיטה לחץ, "

המלמד,  ",ִשים ָאְרבֹוְיַדֵבר ּוְבִקְרבֹו יָ  ְבִפיו ָׁשלֹום ֶאת ֵרֵעהּו

שכשם שהחץ חותך במקום אחד, כך השחיטה 

חותכת במקום אחד. ]ומה ששנינו שניתן לשחוט 

ת הקנה למעלה סמוך לראש, ואת הוושט א

למטה סמוך לגוף, או להיפך, הכוונה ששוחט 

ד, אלא שמתחיל מלמעלה, הכל בחיתוך אח

וממשיך פנימה באלכסון כלפי מטה, שנמצא 

ושט, אבל הכל ה גבוה מחיתוך הוחיתוך הקנ

 באותו חיתוך[.

 

 שנים אוחזים בסכין ושוחטים

ן מבואר במשנה, שכששנים אוחזים בסכי

 ,אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטהושוחטים, 

 .השחיטה כשרה

בשני בני את המשנה ניתן לפרש  –לדברי רב 

וחותך , שכל אחד אוחז בסכין אחרת, אדם

פי שרה, אף על , והשחיטה כבמקום אחר בצואר

שהראשון חתך רוב סימן, היה הצואר חתוך שכ

גם על ידי חבירו, כי שחיטה בכמה מקומות 

החידוש של המשנה הוא, שאין כשרה היא. ו

חוששים שמא כל אחד יסמוך על חבירו, ולא 

, אלא ודאי כל אחד יקפיד לשחוט רוב סימנים

ישחט רוב סימנים, ובשחיטת הראשון הוכשרה 

 ה.הבהמה לאכיל

אין לפרש  –ורבי שמעון בן לקיש ולדברי שמואל 

האוחזים בסכין , אלא בשני בני אדםאת משנתנו 

, ואפילו זה אוחז בה ה יחדושוחטים ב, אחת

סמוך לראש, וזה סמוך לגוף, והסכין באלכסון, 

והחידוש של המשנה הוא, שאין לחוש שמא 

כשהם שנים, לא ישחטו בהולכה והבאה כראוי, 

 .אלא ידרסו

 

 מדיני חלדה

שחיתוכה אינו מכיוון , היא שחיטה, החלד

אלא על ידי הכנסת הסכין באמצע , קדמת הצואר

 .סימנים מתוכווך הוחית, הצואר

כשהחיתוך של אחד הסימנים , < ולדברי הכל

, החל במקום פנימי מתחילת הסימנים עצמם

]כלומר פנימה מקצה הסימנים מצידם הפונה לקידמת 

את הסכין בין שני  ]=החדיר[ליד כגון שהחהצואר[, 

]בין הסימנים, ושחט את אחד הסימנים משם, 

, כדרך הולכת ששחט את האחורי, כלפי אחורי הצואר

ששחט את הקדמי, כלפי סכין בשחיטה כדרכה, ובין 

ואחר [, קדמת הצואר, בכיוון ההפוך לשחיטה כדרכה

]אפילו דרך קדמת כך שחט את הסימן השני, 

סימן ראשון דרך לה שחט או שתחיהצואר[. 

קדמת הצואר, ואחר כך החליד את הסכין תחת 

הסימן השני, וחתכו מאחוריו, בכל אחד 

. ]לדעת רבי לדברי הכל זו חלדהנים הללו, מהאופ

ישבב, הבהמה נבילה, ומטמאה. ולדעת רבי 

 , ולא נבילה[.עקיבא, הבהמה טריפה

< וכשהחל בחיתוך הסימנים מכיוון קדמת 

ס מקדמת הצואר ממש, אלא לא נכנ, אבל הצואר

, ומשם חתך כלפי תחת העורהחליד את הסכין 

 הסימנים כדרך שחיטה.

אופן זה אינו נחשב  –ה אמר רב לדעת רב יהוד

, כי הצואר שעד הסימנים אינו נחשב לחלדה

ם עצמם כמקום השחיטה, ומאחר שהסימני

 נחתכו מכוון קדמת הצואר, שחיטה כשרה היא.

, אם גם עניין יש להסתפק –ב ולדעת אמרי בי ר

זה נחשב כחלדה, כי לא גילה את בית השחיטה, 

 או שזה אינו נחשב כחלדה.

שתחת העור, יש להסתפק בחלדה , שזוולדעה  -

תחת מטלית נסתפקו בגמרא האם חלדה ש

צמר מסובך או תחת , הכרוכה על צואר הבהמה

, נחשבת כחלדה שתחת העור, ויש בבהמה

שדברים אלו אינם כחלק  להסתפק בה כנ"ל, או

א שהשוחט מהצואר עצמו, ודין פשוט הו

ומסיימת הגמרא תחתיהם שחיטה כשרה היא. 

 .בתיקו

 

 החליד במיעוט סימנים

, מה הדין כששחט את רוב רב פפא נסתפק

 הסימנים בהכשר דרך קדמת הצואר, ורק אחר

כך החליד את הסכין, ושחט את מיעוט הסימנים 

 .בחלדה זו

נגמרה , מנים כראוית רוב הסיהאם בשחיט

, או שבחלדת המיעוט לבסוף, השחיטה בהכשר

 .נתקלקלה השחיטה

 . ומסיימת הגמרא בתיקו

 

. השוחט שני ראשים כאחד שחיטתו כשרה

]ובדף כ"ט נתבאר, שבקדשים נחלקו חכמים 

ברבי שמעון, אם מותר לעשות כן ורבי אלעזר 

לכתחילה. אבל בחולין, הכל מודים שמותר 

 ות כן אף לכתחילה[.לעש



 

 

 דרסה

אין השחיטה כשרה אלא כשמוליך הסכין על 

אבל הדוחק את , וחותך בהולכה ,גבי הצואר

ופוסק את הראש בלא , הצוארהסכין על גבי 

, דרסה היא, כאדם המתיז קנה או דלעת, הולכה

 .ופסולה

וראיה לדבר שאין שחיטה אלא בהולכה, שנאמר, 

ֵׁשׁש ָזָהב ָׁשחּוט ]=מגינים[ ה ָמאַתִים ִצָנה ַוַיַעש ַהֶמֶלְך ְׁשֹלמֹּ "

נו וט, הייוזהב שח", ַיֲעֶלה ַעל ַהִצָנה ָהֶאָחת ֵמאֹות ָזָהב

ומאריכים אותו  םמושכיזהב משוך, שהוא רך, ש

 לכה.אותו, הרי שלשון שחיטה היא במשיכה והו

ְלׁשֹוָנם  ֵחץ ָׁשחּוטוכן נאמר על החץ ההולך להרוג, "

כלומר הליכת החץ נקראת שחיטה,  ",רִמְרָמה ִדבֵ 

ומכאן ששחיטה היא בהילוך, ולא בדחיקת 

 הסכין על הצואר.

אין שיעור , י הולכה והבאהוכששוחט על יד

, אלא אפילו סכין קטנה כשרה, לגודל הסכין

ובלבד שיוליך ויביא הרבה פעמים, שיהא חיתוך 

הסימנים בהולכה והבאה ולא בדרסה. ]ובכלל 

כשרה לשחיטה על ידי הולכה סכין קטנה ה

אבל . אפילו איזמל שאין לו קרניםוהבאה, 

וליך , כי מאחר שהוא חד, כשמבמחט אין לשחוט

ולעניין ורע. ך, אלא נוקב וקומביא בו אינו חות

, שפיותיו חדודים, שחותכים מרצע הרצענים

בגמרא אם הוא כשר נסתפקו בהם חוטי התפר, 

 לשחיטה[.

, על או בהבאה בלבד, וכששוחט בהולכה בלבד

ידי שמזיז הסכין פעם אחת על גבי צואר הבהמה, 

ובכך גומר את השחיטה, לא יצא מכלל חלדה, 

שיעור הסכין שתי פעמים אלא אם כן היה 

, שכשהסכין מונח על הצואר, כצואר הבהמה

, וגם יוצא מחוץ לצואר, הוא כנגד כל הצואר

 .כשיעור צואר שלם

בהולכה אחת  וכן כששוחט שתי בהמות כאחת

צריך שיהא הסכין כשיעור שני הצוארים , בלבד

, שכשהסכין מונח על הצוארים, ועוד צואר נוסף

ם, ארינגד כל הצוארים, וגם יוצא מחוץ לצוהוא כ

 כשיעור צואר שלם.

 

 שחיטת עוף פורח

רבא היה בודק חץ, לראות שאינו פגום, ורבי יונה 

, בר תחליפא היה יורה אותו בצואר עוף הפורח

 ושוחטו בכך בהולכה של החץ על הצואר.

 דף ל"א

]והיה כשר דווקא כשהיה החץ חותך דרך קדמת  

ה החץ נוקב את הצואר שלא הצואר, אבל כשהי

 מקדמתו, היה אסור, משום חלדה[.

וכשרבי יונה היה שוחט כך עופות פורחים, היה 

מכין תחילה את העפר שתחתיהם, שיהיה ראוי 

שה, היה כותשו שיהיה לכיסוי, ]כשהיה העפר ק

זמנו בפה לכך, תחוח וראוי לכיסוי, וגם מ

וכשכבר היה תחוח, היה מזמנו בפה בלבד לכך, 

בכך היה העפר ראוי לכיסוי מתחת לדם[, ואחר ו

מכסה דמו גם מלמעלה, שכן שנפל העוף, היה 

 היא מצוות כיסוי הדם, מלמטה ומלמעלה בעפר. 

 

 שחיטה מכח גברא

שית יטה כשרה, אלא כשנעלדברי הכל, אין השח

ְׁשָלִמים ְוָזַבְחָּת , "שנאמר]=אדם[, מכח גברא 

ללמד, שרק מה  ",יָךֶק לאֹּ  ה'ִלְפֵני ָשם ְוָשַמְחָּת ְוָאַכְלָּת 

שאתה זובח, אתה אוכל, אבל מה שנזבח מאיליו 

אינך אוכל, ומכאן, שאם נפלה סכין על צואר 

בהמה, ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה, הרי 

 פסול. זה

 

 כוונה לשחוט

פסק  ירא דמן חבריאשאושעיא זע]לדעת רבי נתן 

ל די בכך שבפוע – וסתם משנה כמותו[ כמותו

השחיטה מכח אדם, כדי שתהא תהא השחיטה 

, שנאמר אפילו לא היתה כוונה לשחוט, וכשרה

ְנֶכם ִּתְזָבֻחהּובשחיטת קדשים, " ", ללמד, ִלְרצֹּ

זה פסול, ]כפי שהמתעסק בלא כוונה לשחוט, הרי 

תורה דין זה גילתה שנתבאר בדף י"ג[, ומתוך ש

בקדשים, יש ללמוד שדווקא בקדשים הדין כן, 

בחולין השחיטה כשרה, אף בלא כוונה אבל 

סכין לנועצה בכותל, לשחוט, ולכן כשאדם זורק 

או מפיל סכין, והלכה ושחטה מכוחו, אף על פי 

שלא נתכוון לשחוט בה, השחיטה כשרה. וכן 

ששחט חרש שוטה וקטן, שאין להם דעת כ

וט, ]וישראל גדול ראה ששחטו להתכוון לשח

 בהכשר[, השחיטה כשרה.

עד , אין השחיטה כשרה –מים ולדעת חכ

לחתוך את לשחוט, ]כלומר שיתכוון השוחט 

[, ואף שדווקא בקדשים גלתה תורה הסימנים

שאין השחיטה כשרה בלא כוונה, אין ללמוד מכך 

ריך כוונה כלל, אלא רק שאין צריך שבחולין אין צ

לשחוט, כלומר להתיר את הבהמה כוונה 

בשחיטה, אבל צריך להתכוון לחתוך את 

הסימנים, ולפיכך שחיטת חרש שוטה וקטן 

ה בהכשר, כי פסולה, אף כשראו אחרים שהית

אין להם דעת להתכוון לחתוך את הסימנים, וכן 

כשבן דעת זרק סכין לנועצה בכותל, והלכה 

חטה, שחיטה פסולה היא, כי לא נתכוון וש

 וך את הסימנים.לחת

שיש לרבי נתן להשיב תשובה ניצחת , אמר רבאו

, שכן בכתוב לא נאמר ת חכמיםעל סבר



 

", ומעתה, אם יש ללמוד ְוָזַבְחּתָ "וחתכת", אלא "

ממנו שצריך כוונה בשחיטה, על כרחך הכוונה 

לשחיטה, ולא לחתיכה, ואם אין ללמוד ממנו 

אין יך כוונה לשחיטה, גם כוונה לחתיכה שצר

 ללמוד ממנו.

 

 כוונה בחולין

מאחר שמצינו  –לדעת רב יהודה אמר רב 

, ]לדעת רבי נתן ן צריך כוונהשחיטת חולין אישב

אין צריך כוונה כלל. ולדעת חכמים אין צריך 

אין , אף בשאר דברים של חוליןכוונה גמורה[, 

אף , מדעת נדה שטבלה שלא, ולכן, צריך כוונה

]לדעת רבי נתן, אף , על פי שלא נתכוונה לכך

כשלא נתכוונה לטבילה כלל, כגון שנפלה לנהר 

לדעת חכמים, כשלא נתכוונה לטבול מהגשר. ו

כל אלא ירדה לנהר להקר בו, ולא לטבול בו 

בכך לחולין, ובכלל זה להיזקק טהרה גופה[, 

, שהוא עניין חולין, ]אבל לתרומה ומעשר לבעלה

 לא טהרה, עד שתתכוון לטבול[. שני

]שהוא כדעת רבי יונתן בן יוסף[ ת רבי יוחנן ולדע

חידשה תורה , ןרק לעניין שחיטה של חולי –

אבל , שמעשה בלא כוונה מועיל כמעשה גמור

שכן יש , לשאר דברים של חולין אין הדין כן

ְוַהֶבֶגד ִכי ", שנאמר בה, ללמוד מפרשת נגעי בתים

 ְוִהְסִגיר ֶאת ַהֶנַגע ... ֵהןְוָהְרָאה ֶאת ַהכֹּ  ... ַגע ָצָרַעתִיְהֶיה בֹו נֶ 

ֵהן ... ְשִביִעי ַגע ַביֹום הַ ְוָרָאה ֶאת ַהנֶ  .ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִאם ִיְרֶאה ַהכֹּ

ֹּא ָפָשה ַהֶנַגע ַבֶבֶגד ְוִצָּוה ַהכֵֹּהן ְוִכְבסּו ֵאת ֲאֶׁשר  ... ְוִהֵנה ל

ֲאֶׁשר ... ְוַהֶבֶגד ... ירֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית ְסגִ ְוִה  בֹו ַהָנַגע

", ֵׁשִנית ְוָטֵהרְּתַכֵבס ְוָסר ֵמֶהם ַהָנַגע ְוֻכַבס 

תכבוסת ראשונה היא קודם הסגר ]שני[, לראות 

אם יפשה הנגע בהסגר, ותכבוסת שניה היא 

טבילה לטהר את הבגד אחר שלא פשה בו הנגע, 

ְוֻכַבס "סת שניה, תכבווב בולא היה צריך לכת

", ללמד שהיא שניה, כי דבר ברור הוא ֵׁשִנית

", ֵׁשִניתס ְוֻכבַ "שהיא שניה, והסיבה שנאמר בה, 

להקישה לתכבוסת הראשונה, וללמד, שכשם 

ְוִצָּוה שהראשונה היא מדעת אדם, שנאמר בה, "

", אף השניה היא ַהכֵֹּהן ְוִכְבסּו ֵאת ֲאֶׁשר בֹו ַהָנַגע

, אבל שלא מדעת, כגון שנפל הבגד אדם מדעת

למים מאיליו, אינה מועילה לטהר את הבגד, 

י בדעת כל אדם, ]ומכל מקום בתכבוסת שניה, ד

ואין צריך דווקא דעת כהן כתכבוסת ראשונה, כי 

" לרבות כל אדם[. ומכאן יש ללמוד ְוָטֵהרנאמר "

שאף בשאר דברים של חולין אין מעשה נחשב 

ולכן אין הנדה טהורה אף , מדעתאלא כשנעשה 

. ובכלל זה, אלא כשטבלה מדעת ,לא לבעלה

כשהטבילוה חברותיה על כורחה, כי הטבילה 

מדעת חברותיה, אבל כשנפלה לנהר מן הגשר, או 

 ר בו ולא לטבול, אין אינה נטהרת בכך.ירדה להק

 

 גל שנתלש מן הים ובו ארבעים 

 סאה ונפל על האדם ועל הכלים

שה, ויש בו ארבעים סאה, ליב הים גל שנתלש מן

, ואין מטבילים כשהוא באויר אינו נידון כמקווה

הוא מגיע כש אבלבו, כי אין מטבילים באויר, 

, ומטהר אדם וכלים, הוא נידון כמקווה, ליבשה

]ולא גזרו עליו שלא יטהר כשמגיע ליבשה, לא 

מחשש שיבואו לטבול בו בעודו באויר, ולא 

של מי  דליתבחר מחשש שיבואו לטהר גם

 [.גשמים

אף , הגל מטהר אדם וכלים, לחולין –לדעת רב 

ן האדם להיטהר בו, ובלא שיתכוובלא שיתכוון 

 לכך שיטהרו בו כליו.

, אין הגל מטהר אף לחולין –ולדעת רבי יוחנן 

האדם להיטהר נתכוון כן אם אדם וכלים, אלא 

 בו, ונתכוון לכך שיטהרו בו כליו.

 

 פלו לתוך אמת המים פירות שלא הוכשרו שנ

כבר נתבאר בכמה מקומות שאין פירות ראויים 

לקבל טומאה אלא אחר שהוכשרו לכך מרצון 

ים כלומר שנפל עליהם אחד המשקים הבעל

 לרצון הבעלים.

 וכשנפלו פירות לתוך אמת המים שלא מדעתו,

, כי לא הוכשרו בכך, אם פשט ידו לטלם משם -

לו בכך שנפלו  מרצונו, ולא היה נוחלא נפלו לשם 

 הרי בא להוציאם משם.לשם ש

והדיח את הפירות במים , אבל אם פשט ידיו -

 הוכשרובר שנפלו למים, ו, גילה שנוח לו הדהללו

 לקבל טומאה.בכך 

ובשני האופנים הללו, לדעת האומרים, שלחולין 

אין צריך כוונה, אם היו ידיו טמאות, נטהרו ידיו 

א מהם את סם לאמת המים, להוציבכך שהכני

 .הפירות

 

 שחט פרה אדומה ובהמה אחרת

שפרה אדומה שנעשית בדף כ"ט, כבר נתבאר 

, ם איזו מלאכה אחרתאחת מעבודותיה יחד ע

כגון ששחטה, ויחד עם זאת חיתך דלעת, הפרה 

וטעם הפסול הוא משום היסח , נפסלת בכך

, שבשעת עבודות הפרה אין להסיח דעתו הדעת

 בודה. מהע

המלאכה האחרת,  וון לעשות אתוכל זה כשנתכ

אבל אם לא נתכוון לכך, כגון ששחט פרה אדומה, 

נפסלה הפרה ובלא כוונה נחתכה עמה דלעת, לא 

בכך, כי לא הסיח דעתו ממנה כשנעשית העבודה 

 האחרת שלא מדעתו.

שנחלקו חכמים ורבי לעיל, וכמו כן כבר נתבאר 



 

, שלדעת רבי נתן נהלעניין שחיטה בלא כוו, נתן

חכמים שחיטה פסולה  יטה כשרה היא ולדעתשח

 היא.

 :ועל פי הקדמות אלו נאמרו הדינים הבאים

רת עמה שחט בהמה אחשחט פרה אדומה ו. א

 .של חולין בכוונה

, כי בשעה ששחטה, הפרה פסולה, לדברי הכל -

, כי ובהמת חולין כשרהעשה מלאכה אחרת. 

 שחטה בכוונה לשחוט.

 ל"בדף 

כוונה נשחטה עמה  לאוב, שחט פרה אדומה. ב

 .בהמת חולין

כי שחיטה  ,בהמת החולין כשרה, לדעת רבי נתן -

אבל הפרה א. שלא בכוונה שחיטה כשרה הי

, ואף על פי שלא הסיח דעתו האדומה פסולה

משחיטתה כשנשחטה בהמת חולין, שהרי לא 

שחט את בהמת החולין מדעתו, והסיבה לכך 

", ללמד ּהְוָׁשַחט אֹּתָ , כי נאמר "שהפרה נפסלת

שאין לשחוט יחד עם הפרה שום בהמה אחרת, 

]ולא רק פרה אדומה אחרת[, וכל ששחיטתה 

א שלא מדעת, אם נשחטה יחד בהכשר, אף שהו

 עם הפרה, הפרה נפסלת בכך.

, כי בהמת החולין פסולה, ולדעת חכמים -

, כי לא הפרה כשרהממילא ונשחטה בלא כוונה, 

ט עימה עתו ממנה בשחיטתה, ולא שחהסיח ד

 .דבר אחר בהכשר

 

 שהייה

, ]כלומר שהחל שחיטה שבאמצעה שהה השוחט

לשחוט, לשחוט בהולכה והבאה, והניח ידו מ

שחיטה ושהה כך, ואחר כך סיים את השחיטה[, 

ונחלקו חכמים מהו שיעור הזמן . פסולה היא

 .ותיפסל השחיטה, שישהה בו השוחט

שיעור שהייה הוא כשיעור  –< לדעת חכמים 

 .השאורכת שחיטה שלימה של בהמ זמן

, הוא שהייה בשחיטת בהמה, שיעור לדברי רב -

ור זמן שיע, וכשיעור זמן של שחיטת בהמה

כשיעור זמן של , הוא שהייה בשחיטת עוף

 .שחיטת עוף

אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי ברבי וכן  -

וא בכל דבר כשיעור ששיעור השהייה ה ,חנינא

ייה בבהמה ר שהשיעו ,הזמן ששוחטים אותו

גסה, כשיעור זמן שחיטתה, ושיעור זמן שהייה 

אלא שיש בבהמה דקה, כשיעור זמן שחיטתה, 

הזה את שיעור הזמן של  יף על השיעורלהוס

 .הטלת הבהמה לארץ לשוחטה

שיעור , ולדברי שמואל ורבין אמר רבי יוחנן -

ושיעור השהייה , ההשהייה בשחיטת בהמ

יהם השיעור הוא שנוב, שווים הם, בשחיטת עוף

 .ותו לא, כשיעור זמן של שחיטת בהמה

, והוא ולדברי רבי חנניה השיעור גדול יותר -

, ושחיטתה, זמן של הטלת בהמה לארץ עורכשי

 . ולא רק כשיעור זמן השחיטה לבדה

שיעור השהייה הוא  –< ולדעת רבי שמעון 

כשיעור הזמן ששוחט חכם בודק בו את הסכין 

 .לשחיטה

 

בכך , כששהה השוחט באמצע השחיטה, זהוכל 

אבל אם לא לגמרי, שהפסיק את השחיטה 

 יך ומביא כלאלא היה מול, הפסיק את השחיטה

, ]כגון אפילו נמשכת השחיטה יום שלם, הזמן

ששוחט בסכין רעה שאין חידודה חותך יפה[, 

 .שחיטה כשרה היא

 

 צירוף שהיות

מה הדין כששהה באמצע , רבא נסתפק

, ]בכל פעם שהייה גמורה[, ה פעמיםהשחיטה כמ

ואין בכל אחת מהשהייות בפני עצמה שיעור 

, האם ר שהייהאבל יחד יש בהן שיעו, שהייה

השהייות מצטרפות יחד לפסול את השחיטה, או 

 לא.

 

 שהייה במיעוט סימנים

ה הדין מ, נסתפקרב הונא בריה דרב נתן 

ואחר כך , כששחט את רוב שני הסימנים בהכשר

, חר כך שחט את המיעוט של הסימניםאו, שהה

מאחר ששחט את רוב שני הסימנים, מיד האם 

השהייה אין נגמרה השחיטה בהכשר, ושוב 

, או מאחר שסיים את המיעוט האחרון פוסלת

 בשהייה, נפסלה השחיטה.

 .ומסיימת הגמרא בתיקו

 

 וטריפהנבילה 

טריפה היא בהמה או עוף שיש בהם אחד 

נויים בפרק שלישי, ]בין מהדברים המטריפים המ

ונבילה היא כשהיא חיה, ובין כשהיא נשחטה[, 

 ה.בהמה או עוף שמתו שלא על ידי שחיט

ולעניין איסור אכילה שוות הן, ששתיהן אסורות. 

אבל לעניין דין טומאה יש ביניהן חילוק, הנבילה 

מטמאה, ]נבלת בהמה מטמאה במגע ובמשא, 

אינה  ונבלת העוף מטמאה בבליעה[, וטריפה

 מטמאה.

ועקר , ולעניין בהמה ששחט בה את הוושט כדין



 

. ]וכן כששחט בה את הקנה שלא כדרך שחיטה

המתין לה עד שמתה. וכן סימן אחד בלבד, ובה 

 כששחט בה סימן אחד, והחליד בה סימן אחד[.

, נבילות הן[, כל אלו ֶיֶׁשְבָאב]=לדעת רבי ישבב 

ואף על פי שפסיקת הקנה היא מהדברים 

אין לומר שבפסיקת , טריפים את הבהמההמ

וכשנשחט הוושט הרי , הקנה נעשית טריפה

שט לבדה טת הווכי שחי, היא כטריפה הנשחטת

הרי זו בהמה , ואם כן, אינה נחשבת שחיטה

, שכן זה שהיא נבילה ,שמתה שלא בשחיטה

, כל שיש פסול בשחיטה עצמה שאינה הכלל

יטה, כראוי, הרי זו נבילה, שהרי מתה שלא בשח

וכל שהשחיטה כראוי, ונפסלה מחמת דבר אחר, 

ומתחילה רבי עקיבא היה חלוק הרי זו טריפה. ]

סבור, שמאחר ששחט את הוושט  היה, ועל כך

ולבסוף הודה כדין, אינה נבילה אלא טריפה, 

 [.לרבי ישבב

רק כשתחילה , שכן הדין, אמר רבא< מתחילה 

, כי ולבסוף עקר את הקנה, שחט את הוושט

מתה על ידי פסיקת הסימן השני, ד הבהמה תמי

ומאחר שפסיקת הסימן השני לא היתה בשחיטה 

בהמה שמתה שלא  אלא בעיקור, הרי זו

אבל כשתחילה עקר את בשחיטה, שהיא נבילה. 

, מאחר ולבסוף שחט את הוושט, הקנה

מתה על ידי חיתוך הסימן השני, כלומר  שהבהמה

טרפה לא בעיקור אלא בשחיטה, אף שאז כבר נ

זה הבהמה מחמת עיקור הסימן הראשון, אין 

אלא ואין זו נבילה , טריפה הנשחטתאלא כ

פרק אלו הזה מדברת המשנה ב טריפה. ]ובאופן

טריפות המונה שם נקובת הוושט ופסוקת הקנה 

 בין הטריפות[.

שבשני האופנים , ואמר, בו רבא ולבסוף חזר -

אין כאן שחיטה כשרה, כי לא חיתך את שני 

מנים, ולכן בשני האופנים הבהמה מתה שלא הסי

. ]ומה ששנינו בפרק אלו היא נבילהיטה, ובשח

וושט ופסוקת הקנה, אין טריפות, נקובת ה

יפות, אלא שהן אסורות, שלא הכוונה שגם הן טר

כולן אסורות,  כל המנויים שם טריפות הן, אלא

 מקצתן משום טריפות, ומקצתן משום נבילות[.

שהשוחט , שהדין הזה ,< וריש לקיש אמר

בהמה שנפסק הקנה שלה נבילה היא ולא 

אינו אלא כששחט במקום הפיסוק של , טריפה

, כי כששחט במקום הזה, לא חתך הוא את נההק

רוב הקנה, ונמצא שלא שחט כדין, ולא מתה 

אבל כן נעשית נבילה. הבהמה בשחיטה, ול

, נמצא שהוא חיתך כששחט בצואר במקום שלם

ים, ושחיטה גמורה היא, אלא רוב שני הסימנ

מה אסורה, כי כבר נטרפה מחמת פיסוק שהבה

נשחטת, קנה שבה, והרי היא ככל טריפה ה

. ]ובאופן הזה מדברת אינה נבילה אלא טריפהש

המשנה בפרק אלו טריפות המונה שם נקובת 

 הוושט ופסוקת הקנה בין הטריפות[.

שלא יתכן שאלו דברי , אולם בגמרא מבואר -

, שכן לדעת ריש לקיש, בהמה שנפסק שריש לקי

רוב הקנה שלה במקום אחד, נחשבת היא כמי 

הקנה המחובר לה, שניטלה ממנה כל הריאה ו

ומעתה, איך נחשיב את חיתוך הקנה במקום אחר 

מחוץ לבהמה, כשחיטה, הלא הקנה נחשב כמונח 

ואם כן על כרחך מאחר שנפסק רוב הקנה במקום 

שום שחיטה, והיא  אחד, שוב אין מועילה לבהמה

. ]ומה ששנינו בפרק אלו טריפות, נקובת כנבילה

עקיבא הוושט ופסוקת הקנה, הוא כדעת רבי 

קודם שחזר בו מלחלוק על רבי ישבב, ומאחר 

וב לא זזה שכבר נקבעה בבית המדרש, ש

 [., אבל אינה הלכהממקומה

 

 ניקבה ריאה בין שחיטת 

 הקנה לשחיטת הוושט

, אף על פי שנקב לקישלדעת רבי שמעון בן 

בריאה מטריף את הבהמה, אם ניקבה הריאה 

הבהמה בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושט 

 .רהכש

, כי בכל שחיטההיא, הסיבה לכך  –לדברי רבא 

נחשב הקנה ועמו הריאה , מאחר שנשחט הקנה

, כאילו הם מנותקים מן הבהמה, לויה בוהת

לא אכפת לנו אם ייפול בהם סימני , ומעתה

. ודווקא כי הם כבר לא חלק מהבהמה, ותטריפ

נקב בריאה אינו מטריף את הבהמה בין שחיטת 

, אבל אם ניקבו בני מעיים הקנה לשחיטת הוושט

בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושט, מאחר שעודם 

ם תלויים בקנה, נטרפת לק מהבהמה, שהרי אינח

בכך הבהמה, ומאחר שנעשית טריפה קודם גמר 

 ככל טריפה.השחיטה, אסורה היא 

שהנקב בריאה , הסיבה לכך –ולסברת רבי זירא 

כי מאחר , אינו מטריף אחר שחיטת הקנה

שוב אין דבר יכול , חצי חיות הבהמהשנשחט 

, ]שהרי מוטרפת היא ועומדת מחמת להטריפה

ף על פי כן אינה נחשבת טריפה שחיטת הקנה, וא

מחמת כן[, והוא הדין אם נקבו בני מעיים בין 

נה לשחיטת הוושט, אין הבהמה שחיטת הק

נעשית טריפה על ידי זה. ]מתחילה רצו לומר, 

, אולם ממסקנת חזר בו מסברא זושרבי זירא 

הסוגיה אין ראיה לכך שרבי זירא חזר בו מסברא 

 זו[.

 

 יטת ניקבו בני מעיים בין שח

 הקנה לשחיטת הוושט

, אין דבר מטריף לסברת רבי זיראכבר נתבאר, ש

חיטת סימן ראשון, ובכלל זה את הבהמה אחר ש

קבו בני המעיים בין שחיטת הקנה לשחיטת כשני



 

 .אכילההבהמה כשרה לגמרי להוושט, ו

וכמו כן נתבאר שלסברת רבא אם נקבו בני 

מעיים בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושט, 

טריפה, כי עד גמר השחיטה היא ראויה הבהמה 

 להיעשות טריפה בכל דבר ]חוץ מנקב בריאה[.

, מה דין בהמה הסתפק רבי זירא, בארת רולסב

זו, שבשחיטת הסימן הראשון היתה כשרה, 

תיר את הבהמה והיתה השחיטה ראויה לה

באכילה, וגם לטהרה מטומאת נבילות, 

ולא היתה  ובשחיטת הסימן השני נטרפה,

השחיטה ראויה אלא לטהר מטומאת נבילות, 

שחיטת שני הסימנים מצטרפת יחד להיות האם 

הבהמה לא ש שלימה לפחות לעניין זה,שחיטה 

, או מאחר ששחיטת תטמא טומאת נבילות

כשיר לגמרי, הסימן הראשון היתה ראויה לה

להציל ושחיטת סימן שני אינה ראויה אלא 

מטומאת נבילות, אינם מצטרפים יחד, והרי זו 

כבהמה שלא נשחטה שחיטה שלימה, ומטמאה 

א טומאת נבילות. וכעין ספק זה נסתפק אילפ

שיתבאר שם בעזה"י[,  בפרק בהמה המקשה ]כפי

, ששחיטת שני הסימנים מצטרפת, ונפשט הספק

 מה מטומאת נבילות.להציל את הבה
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