
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

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

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

חולין-השוחט

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

לט:
מ

השוחט לשם הרים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נהרות, לשם מדברות ־ שחיטתו פסולה.▀

מ.
שנים אוחזין בסכין ושוחטין, אחד לשם אחד מכל אלו ואחד לשם דבר כשר ־ שחיטתו פסולה:▀

מ.
ג

פסולה אין, זבחי מתים לא¿◊

ורמינהי:▀¿◊מ.
השוחט לשום הרים, לשום גבעות, לשום נהרות, לשום מדברות, לשום חמה ולבנה, לשום כוכבים 

ומזלות, לשום מיכאל השר הגדול, לשום שילשול קטן ־ הרי אלו זבחי מתיםִ 

לא קשיא: הא דאמר להר, הא דאמר לגדא דהר.אביי:!◊מ.

דיקא נמי, דקתני דומיא דמיכאל שר הגדול, ש"מ.▀■מ.

היתה בהמת חבירו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה סימן אחד ־ אסרה.רב הונא:▀◊מ.

▀◊מ.
סבר לה כי הא דאמר 

עולא אמר ר' יוחנן:
אע"פ שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה, עשה בה מעשה אסרה.

▀¿◊מ.
איתיביה רב נחמן לרב 

הונא:
 ֹ השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים ־ חייב שלש חטאות

ואי אמרת כיון ששחט בה סימן אחד אסרה, אשחוטי חוץ לא ליחייב, מחתך בעפר הואִ ¿מ.

מ:
הכא בחטאת העוף עסקינן, דכולהו בהדי הדדי קאתי.רב פפא:!◊

מכדי רב הונא כמאן אמרה לשמעתיה? כעולא, ועולא מעשה כל דהו קאמרִ ¿מ:

אלא באומר בגמר זביחה הוא עובדה.!מ:

אי הכי, מאי איריא חטאת? לישמעינן זבחִ ¿מ:

!◊מ:
אלא אמר מר זוטרא 

משמיה דרב פפא:
הכי במאי עסקינן ־ כגון שהיה חצי קנה פגום והוסיף עליו כל שהוא וגמרו, דכולהו בהדי הדדי קאתיין.

אי לאו דאמר רב הונא סימן אחד, לא הויא חטאת תיובתיה, מאי מעשה? מעשה רבה.רב פפא:▀◊מ:

ואמר רב פפא:▀◊מ:
אי לאו דאמר רב הונא בהמת חברו, לא הויא חטאת תיובתיה, מאי טעמא? דידיה מצי אסר, דחבריה לא 

מצי אסר.

פשיטאִ ¿מ:

מהו דתימא: כיון דקני ליה לכפרה כדידיה דמיא, קמ"ל.!מ:

(נעץ סימן) ▀◊מ:

◊מ:
רב נחמן ורב עמרם ורב 

יצחק:
אין אדם אוסר דבר שאין שלו.

השוחט חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים ־ חייב שלש חטאותמיתיבי:▀¿◊מ:

¿מ:
ואוקמינן בחטאת העוף ובחצי קנה פגום, טעמא דחטאת העוף הוא, דכולהו בהדי הדדי קאתיין, אבל זבח 

לא ואי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מאי אריא חטאת העוף? אפי' חטאת בהמה נמיִ 
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