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שחיטה
קדשים
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חולין
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"וכל הנפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב
."וטהר

jci` `ipz
miptl oileg zhigy `dz leki
 uegan oiae miptan oia miycwe
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!`id dlap inp `d
 וטרפהl"z `l`
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,uegak mipta zeey lk s`
,mipta oileg zhigy `vi
,uegan oia miptan oia miycwe
– uegak mipta eey `le li`ed
.drilad zia` micba oi`nhn oi`
,

uegak ,mipta eey `l oileg `nlya
– miycw `l`
!edpip oileqt ici`e ici`

opax epz
(A) miptl `idy dwiln `dz leki
?drilad ziaa micba d`nhn
 נבלהxnel cenlz
`id dlap inp `d
 וטרפהl"z `l`
– xeqi`d z` zxzn oi`y dtixh dn
,xeqi`d z` zxzn oi`y lk s`
,miptl `idy dwiln `vi
– xeqi`d z` zxzn `ide li`ed
drilad ziaa micba `nhn oi`
,(B)uega miycw
,(C) uegan oia (D) miptan oia oileg wlene
– xeqi`d z` oixizn oi`e li`ed
.drilad zia` micba oi`nhn

– zxk eaiigl  ueg zhigy el dlired m` `ax xn`
?dliap icin dxdhl el lirez `l
ueg ogky`
?olpn  mipt
.uegak mipta eey `le li`ed
,`l inp (B) uega miycw wln ikd i`
?(B)uegak ,(A)mipta eey `lc
:iy` xa iniy ax xn`
 exykida `ly xacn , exykida `ly xac oipc
.(A) exykiday xacn ,(B) exykida `ly xac oipc oi`e
.dnaa xyk `vei ixdy ,cxi `l dlr m`y `veil oipn `ipzde ?`le
.dil jinq daix dlerd zxez z`f` `pz
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סט - :ע:
בהמה טריפה
שחיטה
ר "מ
ר' יוסי
ר' יהודה



עוף טריפה
שחיטה
 ק"ו מבהמה 
 דיו )כמו בהמה(


מליקה
 בנין אב



א "וכל הנפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ
בשרו במים וטמא עד הערב וטהר" .ויקרא יז ,טו:
נבלה
ר'
יהוד
ה
ר'
מאיר

.4
 .5שיעור אכילה בכדי
אכילת פרס

וטרפה
 .1לא בכלל נבילה ,חלה טומאה מיד לאוכל בשר
ממנה בחייה אין שחיטה מטהרת מה שכבר חל
עליה מחיים ,אלא מטהרת מדין נבלה.
 .2שוחט עוף חולין בפנים מטהרת טריפתה
מטומאתה

ב נבלה וטריפה לא יאכל לטומאה בה
אני ה'' ויקרא ט כב
נבלה
 .3עוף טמא אין
במינו שחיטה אינה
מטמא בבית הבליעה
 .4מטמא בשיעור
אכילה בכזית

וטריפה

.2

.3

ג "וחלב נבילה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו" ויקרא ז ,כד
ד "וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה ,הנגע בנבלתה יטמא עד הערב" ויקרא יא טו

ר' שזבי:

"וחלב נבילה וחלב טריפה

 חלב טריפה ששחטה טהור אם שחטה
בשר טריפה ששחטו טמא?
מתניתא :מן הבהמה  -בהמה טריפה ששחטה – טהורה
 מי שיש במינה טריפה )בהמה טהורה(
יצתה זו שאין במינה טריפה )בהמה טמאה(
קושיית לדרשת רבי יהודה
שידרוש גם כהאי גוונא למעט עוף טמא מטומאת בית הבליעה?
תשובה :ר' יהודה לומד זאת מהמילה נבלה )פסוק ב למעלה לימוד  3בטבלה(
קושיא לרב שיזבי
נלמד גם בפסוק של חלב ,מן המילה נבילה
מה שאיסורו משום "בל תאכל חלב נבילה" ,ולא משום "לא תאכל טמא".
 טריפה לרבות חלב חיה ,שטהור.
היינו אומרים חלב טהור רק כאשר אסור באכילה )ואכול לא תאכלוהו(,
אך חלב של חיה שמותר באכילה – יהיה טמא.
קמ"ל יש במינה טריפה ,כמו בהמה ,לכן חלבה טהור.
יעשה לכל מלאכה )טהור(
ואכול לא
תאכלו הו
משמע שהפסוק מדבר על חלב שאסור משמע שיש אפשרות לאכול מהבשר ,שיש הבדל בין
אכילת בשר לחלב
באכילה ,ולא בחלב חיה.
ב למעט חיה
לכן א – למיעוט בהמה טמאה
)מסקנת הברייתא ע(:

 לטהר חלב טרפת בהמה טהור .בהמה טהורה טרפה = לבהמה טמאה ,ששתיהן אסורות מחיים
באכילה .היינו אומרים שחלב הטרפה כדין בהמה טמאה – קמ"ל שלא.
קושיא לדרשת ר' יהודה:
את אותו הלימוד נלמד גם מטרפה מפסוק א' ,עוף טרפה טהור = לעוף טמא ,ששניהם אסורים באכילה מחיים ,לכן בא הפסוק לומר
שטרפה כן מטמאה בבית הבליעה.
תרוץ ודחיית לימוד ד'
אי אפשר להשוות טרפת בהמה טהורה לבהמה טמאה ,מפני שלטרפה יש שעת כושר מה שאין כן לבהמה טמאה ,ואם תקשה טרפה נולדה
שלא היה לה שעת הכושר – אין לך להקשות  ,כי טרפה מינה יש שעת כושר אך בהמה טמאה אין שעת כושר .לכן אי אפשר להקשות על
הלימוד של רבי יהודה.
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נבלה
בהמה מתה
בשר

נאכל?


ׁשחיטה

מתה

ֵחלב





נשחטה חיה

טהור?


נאכל?


טהור?




?

ה אמר רבא
...ואכול לא תאכלוהו
לאו של אכילת ֵחלב

וחלב נבילה
חל על איסור חלב ,אע"ג שהאיסור
חל רק במיתת בהמה

וחלב טריפה
חל איסור טריפות אע"ג שאם שחט אין טומאה

ע – .ע :
ת"ר וחלה נבליה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו הו
טיהר טריפה שחוטה
בהמה טהורה



טיהר
חלב
!

טמאה

 "הנוגע בהם במותם" אף
בשחוטה

?

דרך
זו:

טיהר
נבילה


טיהר
חלב
!

במינה
טריפה?



)עוף(





החלב של
למסקנהֵ :
בהמה טהורה – טהור ,בהמה טמאה – טמא ,חיה  -טמא
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אכול לא לאכלו הו
משמע שיש אכילה
באותה בהמה רק
שאסורק לאכילת
חלבה  .יצאה חיה
שמותר לאכול את
חלבה
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