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חולי� ד� לו. 
השוחט והתיז ד� על דלעת תלושה של תרומה, הא� הוכשרה לקבל טומאה? 

 
בקונח הד� בי� סימ� לסימ� כשלא קונח הד� עד גמר שחיטה  

לרבי: הוכשרה הוכשרה לרב פפא 
לר' חייא: לא הוכשרה1 

לרבי: הוכשרה הוכשרה לרב אסי 
לר' חייא: ספק * ותולי(2 

 
צריד של מנחות3, מה מועלת בו חיבת הקדש להכשיר א� נגע בו אח"כ טומאה? 

 
למנות בו ראשו� ושני לפסול גופו מאכילה  

לריש לקיש: איבעיא * תיקו מועלת מדאורייתא 
לר' אלעזר: מועלת 

מועלת  מועלת מדרבנ�  
 
 

חולי� ד� לו: 
משקי� דלהל� הא� ה� מכשירי� לר' יוסי בר' חנינא? [תוד"ה אלא]. 

 
מחו  לבית המקדש בבית המקדש  

מכשירי מדאורייתא מכשירי מדאורייתא כשה� מחוברי� לקרקע 
מכשירי מדרבנ( אינ מכשירי כשה� תלושי� 

 
                                                            

1 רב פפא ביאר את מחלוקת רבי ור' חייא בכה"ג שקונח הד בי( סימ( לסימ(, דר' חייא ס"ל 
דאינה לשחיטה אלא לבסו�, וא קונח הד קוד גמר שחיטה נמצא שבשעת שחיטה לא היה 
עליה ד שיכשרינה ובא ר' אושעיא לומר שיש לנו לסמו. על דברי ר' חייא בקונח שלא מכשיר, 
כיו(, כיו( שג לר' שמעו( הד אינו מכשיר, ולפ"ז בכה"ג שקונח הד שוי ר' חייא ור"ש, ורבי 

   .הוא יחד במקו שני
2 רב אשי ס"ל שלשו( "תולי(" שנקט ר' חייא משמע שלעול הוא כ( (ולא כדברי רב פפא שפירש 
שתולי( עד סו� השחיטה), ולכ. מפרש שלר' חייא ספק לו א ישנה לשחיטה מתחילה ועד סו� או 
רק לבסו�, ולכ. ג בקונח תולי( לעול ולא שורפי, ובזה שוה הוא לר"ש שג"כ ס"ל שלא 

   .שורפי
 3 פירש"י שמיירי בבלל סולת המנחה בשמ(, ונשארו גושי שלא נגע בה שמ(, ולכ( יש לדו( בה
הא חיבת הקדש מועלת בה. והקשו תוס', דא מיירי שבלל בכלי שרת, תיפוק ליה מדי( צירו� 
כלי להועיל בהוכשר מקצתו בשמ( שיהיה חשוב שהוכשר כולו. ולכ. העמידו בשלא נת( בו שמ( 
עדיי(, אלא נתנו בביסא שהוא כלי שרת, שבזה יש לדו( רק מחמת חיבת הקדש, דאי( כא( צירו� 
כלי, דלא נת( עדיי( שמ( בכלל, אלא שהעירו שלשו( צריד משמע שמקצתה לחה ומקצתה יבשה 
וכפירש"י. ועוד הוסיפו שה"ה דמצי ר"ל למיבעי בבשר קדש שלא נגע בו מי, (דד קדשי אינו 

מכשיר).  


