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 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 
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proof-ראיה ■key-מקרא:                             

חולין-השוחט

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מכז.
השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה ־ שחיטתו כשרה.[ת"ק]♦▀

ורובו של אחד כמוהֹו▀◊כז.

עד שישחוט את הוורידין.רבי יהודה:♦▀כז.

חצי אחד בעוף, ואחד וחצי בבהמה ־ שחיטתו פסולה.▀כז.

רוב אחד בעוף, ורוב שנים בבהמה ־ שחיטתו כשרה:▀כז.

כז.
ג

השוחט ־ דיעבד אין, לכתחלה לא¿◊

שנים בבהמה לכתחלה לא? עד כמה לשחוט וליזיל?¿כז.

ֹ !כז. איבעית אימא: אאחד בעוף

ואיבעית אימא: ארובו של אחד כמוהו.!כז.

(כמ"ש סימן) ◊כז.

מנין לשחיטה שהיא מן הצואר? שנאמר: (ויקרא א') ושחט את בן הבקר, ממקום ששח חטהו.רב כהנא:▀

ממאי דהאי חטהו לישנא דדכויי הוא?¿כז.

דכתיב: (ויקרא י"ד) וחטא את הבית.!כז.

ואיבעית אימא, מהכא: (תהלים נ"א) תחטאני באזוב ואטהר.!כז.

ואימא: מזנבוִ ¿כז.

שח מכלל שזקוף בעינן, והא שח ועומד הוא.!כז.

ואימא: מאזנוִ ¿כז.

בעינן דם הנפש וליכא.!כז.

ואימא: דקרע ואזיל עד דם הנפִש ותו, שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן?¿כז.

אלא גמרא, שחיטה מן הצואר נמי גמרא.!◊כז.

וקרא למאי אתא?¿◊כז.

דלא לשוייה גיסטרא.!◊כז.

אמר קרא: (דברים י"ב) וזבחת, ממקום שזב חתהו.רב יימר:▀◊כז.

מאי משמע דהאי חתהו לישנא דמתבר הוא?¿כז.

דכתיב: (דברים א') אל תירא ואל תחת.!כז.

ואימא: מחוטמוִ ¿כז.

זב על ידי חתוי בעינן, והאי זב מאליו הוא.!כז.

ואימא: מלבִו ותו, שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן?¿כז.

אלא גמרא, שחיטה מן הצואר נמי גמרא.!◊כז.

וקרא למאי אתא?¿כז.
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דלא לשוייה גיסטרא.!כז.

ושחט ־ אל תקרי ושחט אלא וסחט, ממקום שסח חטהו.דבי ר' ישמעאל תנא:▀◊כז.

ואימא: מלשונוִ ¿כז.

בעינן דם הנפש וליכא.!כז.

ואימא: דקרע ואזיל עד דם הנפִש ותו, שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן?¿כז.

אלא גמרא, שחיטה מן הצואר נמי גמרא.!◊כז.

וקרא למאי אתא?¿כז.

דלא לשוייה גיסטרא.!כז.

ֹ ▀כז. ותנא מייתי לה מהכא

דתניא, ר' חייא:▀▀◊כז.

מנין לשחיטה מן הצואר? שנאמר: (ויקרא א') וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים, שאין ת"ל את הראש 

ואת הפדר, מה ת"ל את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר בכלל כל הנתחי' היו, למה יצאו? לפי 

שנאמר: (ויקרא א') והפשיט את העולה ונתח, אין לי אלא נתחים שישנן בכלל הפשטה, מנין לרבות את 

הראש שכבר הותז? תלמוד לומר: (ויקרא א') את ראשו ואת פדרו וערך

מדקאמר את הראש שכבר הותז, מכלל דשחיטה מן הצואר.▀▀◊כז.

ותנא פתח בראש ופדר ומסיים בראשו ופדרו?¿כז.

הכי קאמר: מנין לרבות את הראש שכבר הותז? ת"ל: (ויקרא א') את הראש ואת הפדר.!כז.

וראשו ופדרו למה לי?¿כז.

מנין לראש ופדר שקודמין לכל הנתחים? ת"ל: את ראשו ואת פדרו וערך.מיבעי ליה לכדתניא:!כז.

כז:
ופדר קמא דכתב רחמנא למה לי?¿

כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה.מיבעי ליה לכדתניא:!כז:

והאי תנא מייתי לה מהכא▀◊כז:

דתניא: [ת"ק]♦▀▀◊כז:

(ויקרא י"א) זאת תורת הבהמה והעוף ־ וכי באיזו תורה שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמאה 

במגע ובמשא, עוף אינו מטמא במגע ובמשִא עוף מטמא בגדים אבית הבליעה, בהמה אינה מטמאה בגדים 

אבית הבליעִה באיזו תורה שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך: מה בהמה בשחיטה, אף עוף 

בשחיטה

אי מה להלן ברוב שנים, אף כאן ברוב שנים?¿▀כז:

ֹ !▀כז: ת"ל: זאת

ר' אליעזר:▀▀כז:
באיזו תורה שוותה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך: מה עוף הכשרו מן הצואר, אף בהמה הכשרה מן 

הצואר

אי מה להלן ממול עורף, אף כאן ממול עורף?¿כז:

!כז:
ת"ל: (ויקרא ה') ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל, ראשו של זה ממול עורף, ואין ראשו של אחר 

ממול עורף.

ור' אליעזר האי זאת מאי עביד ליה?¿כז:

אי לאו זאת, הוה אמינא: מה עוף בסימן אחד, אף בהמה בסימן אחד, כתב רחמנא זאת.!כז:

תני בר קפרא:▀◊כז:
זאת תורת הבהמה והעוף, הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לדגים, לחייבו בשני סימנין אי אפשר ־ שכבר 

הוקש לדגים, לפוטרו בלא כלום אי אפשר ־ שכבר הוקש לבהמה, הא כיצד? הכשרו בסימן אחד.

דגים דלאו בני שחיטה נינהו מנלן?¿כז:
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!כז:
אילימא משום דכתיב: (במדבר י"א) הצאן ובקר ישחט להם אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפה 

בעלמא סגי להו

¿כז:
אלא מעתה, גבי שליו דכתיב: (במדבר י"א) ויאספו את השליו, הכי נמי דלאו בשחיטה? והא אמרת: 

לפוטרו בולא כלום אי אפשר שכבר הוקש לבהמהִ 

התם לא כתיבא אסיפה במקום שחיטה דאחריני, הכא כתיבא אסיפה במקום שחיטה דאחריני:!כז:

דרש עובר גלילאה:▀◊כז:
בהמה שנבראת מן היבשה ־ הכשרה בשני סימנים, דגים שנבראו מן המים ־ הכשירן בולא כלום, עוף 

שנברא מן הרקק ־ הכשרו בסימן אחד.

תדע, שהרי עופות יש להן קשקשת ברגליהם כדגים.:רב שמואל קפוטקאה:■כז:

[קונטריקון ההגמון]¿כז:

ועוד שאלו, כתוב אחד אומר: (בראשית א') ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף, 

אלמא ממיא איברו, וכתיב: (בראשית ב') ויצר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים, 

אלמא מארעא איברוִ 

מן הרקק נבראו.אמר לו:[ר"ג]!◊כז:

ראה תלמידיו מסתכלים זה בזהОכז:

קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש, מן המים נבראו, ולמה הביאן אל האדם? לקרות להן שם.אמר להם:[ר"ג]▀כז:

בלשון אחר אמר לאותו הגמון, ובלשון הראשון אמר להן לתלמידיו, משום דכתיב על ויצר.ויש אומרים:▀כז:

♦▀◊כז:
רב יהודה משום ר' יצחק 

בן פנחס:
אין שחיטה לעוף מן התורה, שנאמר: ושפך, בשפיכה בעלמא סגי.

א"ה, חיה נמיִ ¿כז:

איתקש לפסולי המוקדשין.!כז:

עוף נמי איתקש לבהמה, דכתיבֹ זאת תורת הבהמה והעוףִ¿כז:

הא כתיב: (ויקרא י"ז) ושפך את דמו.!כז:

ומאי חזית דשדייה ליה על עוף? שדייה אחיהִ ¿כז:

מסתברא, משום דסליק מיניה.!כז:

(סימן: נתנבל דם במליקה)מיתיבי:◊כז:

ֹ ▀¿◊כז: השוחט ונתנבלה בידו, הנוחר והמעקר ־ פטור מלכסות

ואי אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, נחירתו זו היא שחיטתו, ליבעי כסויִ ¿כז:

מי סברת בעוף? לא, בחיה.!כז:

השוחט וצריך לדם ־ חייב לכסות, כיצד הוא עושה? או נוחרו או עוקרֹות"ש:▀¿◊כז:

Talmud Navigator עמוד 3 חולין כז


