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קלב.
כהן ולא כהנת, וילמוד סתום מן המפורשדבי רבי ישמעאל תנא:▀◊

▀◊קלב.
דבי ר' אליעזר בן יעקב 

תנא:
כהן ואפילו כהנת, הוי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.

רב כהנא אכל בשביל אשתו[רב כהנא]О◊קלב.

רב פפא אכל בשביל אשתו[רב פפא]Оקלב.

רב יימר אכל בשביל אשתו[רב יימר]Оקלב.

רב אידי בר אבין אכל בשביל אשתו[רב אידי בר אבין]Оקלב.

רבינא, אמר לי מרימר:▀◊קלב.
הלכתא כוותיה דרב, והלכתא כוותיה דרב חסדא, והלכתא כוותיה דעולא, והלכתא כוותיה דרב אדא בר 

אהבה

לויה שילדה ־ בנה פטור מחמש סלעים.[רב אדא בר אהבה]▀▀◊קלב.

הזרוע והלחיים והקבה נוהגים בכלאים ובכויתנו רבנן:[רבנן]♦▀◊קלב.

כלאים הבא מן העז ומן הרחל ־ חייב במתנות, מן הכוי ־ פטור מן המתנותרבי אליעזר:♦▀◊קלב.

¿◊קלב.
מכדי קי"ל דלענין כסוי הדם ומתנות לא משכחת ליה אלא בצבי הבא על התיישה, ובין לרבי אליעזר בין 

: ֹ לרבנן ־ מספקא להו אי חוששין לזרע האב אי אין חוששין, ובשה ־ ואפילו מקצת שה, קמיפלגי

ֹ :[רבנן]♦▀¿קלב. שה ־ ואפי' מקצת שהמר סבר

שה ואפילו מקצת שה ־ לא אמרינןומר סבר:[רבי אליעזר]♦▀¿קלב.

¿◊קלב.
בשלמא ר' אליעזר דפטר, קסבר: שה ולא מקצת שה, אלא לרבנן, נהי נמי דקסברי שה ואפילו מקצת 

שה, פלגא לשקול, ואידך פלגא לימא ליה אייתי ראיה דאין חוששין לזרע האב ־ ושקולִ 

מאי חייב נמי דקא אמר ־ חייב בחצי מתנותרב הונא בר חייא:!◊קלב.

מתיב רבי זירא:[רבנן]♦▀¿◊קלב.

כוי יש בו דרכים שוין לבהמה, ויש בו דרכים שוין לחיה, ויש בו דרכים שוין לחיה ולבהמה, כיצד: חלבו 

אסור ־ כחלב בהמה, ודמו חייב לכסות ־ כדם החיה, דרכים שוין לבהמה ולחיה ־ שדמו וגידו אסורין 

כבהמה וחיה, וחייב בזרוע ולחיים והקבה

רבי אליעזר פוטר[רבי אליעזר]♦▀¿◊קלב.

ואם איתא, חייב בחצי מתנות מבעי ליהִ ¿◊קלב.

איידי דתנא חלבו ודמו דלא מתני חצי חצי, משום הכי לא קא תני חצי.!◊קלב.

¿◊קלב.
כי אתא רבין אמר רבי 

יוחנן:
כוי לרבנן חייב בכולהו מתנות

דתניא:▀¿◊קלב.
שור, מה ת"ל (דברים י"ח) אם שור ־ לרבות את הכלאים, שה, מה ת"ל (דברים י"ח) אם שה ־ לרבות 

 ֹ את הכוי

ורבי אליעזר, האי אם למה לי?¿קלב.

מיבעי ליה לחלק[רבי אליעזר]!◊קלב.

ורבנן לחלק מנא להו?¿קלב.

נפקא להו (דברים י"ח) מאת זובחי הזבח[רבנן]!◊קלב.

ור' אליעזר האי מאת זובחי הזבח מאי עביד ליה?¿קלב.

מבעי ליה לכדרבא[רבי אליעזר]!◊קלב.

הדין ־ עם הטבח.דאמר רבא:▀!◊קלב.

קלב.
מ

▀
בכור שנתערב במאה, בזמן שמאה שוחטין את כולן ־ פוטרים את כולן, אחד שוחט את כולן ־ פוטרים לו 

אחד.
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▀קלב.
השוחט לכהן ולעובד כוכבים ־ פטור מן המתנות, והמשתתף עמהן ־ צריך שירשום, ואם אמר, חוץ מן 

המתנות ־ פטור מן המתנות.

▀קלב.
אמר מכור לי בני מעיה של פרה והיו בהן מתנות ־ נותנן לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים, לקחן הימנו 

במשקל ־ נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים.

קלב.
ג

¿
ואמאי? יבא עליו כהן משני צדדין, ולימא ליה: אי בכור הוא ־ כוליה דידי הוא, ואי לאו בכור הוא ־ הב 

לי מתנתאיִ 

בבא לידי כהן, ומכרו לישראל במומו.רב אושעיא:!◊קלב:

השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות.▀>קלב:

וליתני: כהן ועובד כוכבים פטורין מן המתנותִ ¿קלב:

זאת אומרת: הדין ־ עם הטבח.רבא:!◊קלב:

דרש רבא:▀◊קלב:
(דברים י"ח) מאת העם ־ ולא מאת הכהנים, כשהוא אומר (דברים י"ח) מאת זובחי הזבח הוי אומר: 

אפילו טבח כהן במשמע.

אושפיזיכניה דר' טבלא כהן הוה, והוה דחיק ליה מלתא, אתא לקמיה דרבי טבלאО◊קלב:

ֹ [רבי טבלא]▀◊קלב: אמר ליה: זיל אישתתף בהדי טבחי ישראל, דמגו דמפטרי ממתנתא משתתפי בהדך

חייביה רב נחמן[רב נחמן]▀◊קלב:

ִ Оקלב: אמר ליה: והא רבי טבלא פטרן

אמר ליה: זיל אפיק, ואי לא ־ מפקינא לך ר' טבלא מאונךִ [רב נחמן]Оקלב:

אזל ר' טבלא קמיה דרב נחמן, א"ל: מ"ט עביד מר הכי?[רבי טבלא]¿◊קלב:

▀!◊קלב:

א"ל: דכי אתא ר' אחא 

בר חנינא מדרומא אמר, 

ר' יהושע בן לוי זקני 

דרום אמרו:

כהן טבח ־ שתים ושלש שבתות פטור מן ־ המתנות, מכאן ואילך ־ חייב במתנות

אמר ליה: ולעביד ליה מר מיהת כר' אחא בר חנינאִ Оקלב:

א"ל: הני מילי ־ דלא קבע מסחתא, אבל הכא ־ הא קבע מסחתא.[רב נחמן]▀◊קלב:

האי כהנא דלא מפריש מתנתא ־ ליהוי בשמתא דאלהי ישרא רב חסדא:▀◊קלב:

ֹ רבה בר רב שילא:О◊קלב: הני טבחי דהוצל קיימי בשמתא דרב חסדא הא עשרים ותרתי שנין

למאי הלכתא?¿קלב:

אילימא דתו לא משמתינן להו!קלב:

והא תניא:▀¿◊קלב:
במה דברים אמורים במצות לא תעשה, אבל במצות עשה, כגון: אומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, לולב 

ואינו עושה, עשה ציצית ואינו עושה ־ מכין אותו עד שתצא נפשוִ 

ֹ !◊קלב: אלא, דקנסינן להו בלא אתרייתא

כי הא דרבא קניס אטמא[רבא]▀קלב:

רב נחמן בר יצחק קניס גלימא.[רב נחמן בר יצחק]▀קלב:

ֹ רב חסדא:▀◊קלב: זרוע ־ לאחד, וקבה ־ לאחד, לחיים ־ לשניים

О¿◊קלב:
איני, והא כי אתא רב 

יצחק בר יוסף אמר:
במערבא פלגינן להו גרמא גרמאִ 

התם בדתורא.!◊קלב:

▀◊קלב:
רבה בר בר חנה א"ר 

יוחנן:
אסור לאכול מבהמה שלא הורמה מתנותיה.

Talmud Navigator עמוד 2 חולין קלב



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-הזרוע והלחיים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

▀◊קלב:
ואמר רבה בר בר חנה 

א"ר יוחנן:
 ֹ כל האוכל מבהמה שלא הורמה מתנותיה ־ כאילו אוכל טבלים

ולית הלכתא כוותיה.▀◊קלב:

רב חסדא:▀◊קלב:
מתנות כהונה אין נאכלות אלא צלי, ואין נאכלות אלא בחרדל, מאי טעמא ־ אמר קרא (במדבר י"ח) 

למשחה ־ לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים.

ֹ ואמר רב חסדא:▀◊קלב: עשרים וארבע מתנות כהונה, כל כהן שאינו בקי בהן ־ אין נותנין לו מתנה

ולאו מילתא היא▀◊קלב:

דתניא, רבי שמעון:▀▀◊קלב:

כל כהן שאינו מודה בעבודה ־ אין לו חלק בכהונה, שנאמר (ויקרא ז) המקריב את דם השלמים ואת 

החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה, אין לי אלא זה בלבד, מנין לרבות חמש עשרה עבודות, 

כגון: היציקות והבלילות והפתיתות והמליחות, תנופות והגשות והקמיצות, הקטרות והמליקות וקבלות, 

הזאות, והשקאת סוטה, ועריפת עגלה ערופה, וטהרת מצורע, ונשיאות כפים בין מבפנים בין מבחוץ ־ 

תלמוד לומר מבני אהרן עבודה האמורה לבני אהרן, וכל כהן שאינו מודה בה ־ אין לו חלק בכהונה
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