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חולי� ד� מ. 
השוחט לש� דברי� דלהל�, הא� הוי זבחי מתי� להאסר בהנאה, או רק שחיטתו פסולה? 

 
לש� הרי�, גבעות  

נהרות, ומדברות 
לש� חמה, לבנה, כוכבי� 

ומזלות 
לש� בעלי חיי� 

לרש"י: זבחי מתי2 שחיטתו פסולה1 השוחט לשמ� ממש 
לתוס': שחיטתו פסולה 

 זבחי מתי

השוחט לש� השר 
שלה� 

 זבחי מתי זבחי מתי זבחי מתי

 
 

חולי� ד� מ: 
על מי הקושיא "אי הכי מאי איריא חטאת לישמעינ� זבח"? 

 
ומה ביאורה? על מי הקושיא?  

דלמה נקט חטאת העו� שהכשרה בסימ* אחד על הברייתא ללשו� הראשו� ברש"י3 
דלמה נקט חטאת , דבר שאי* לבעלי חלק בו על רב הונא ללשו� השני ברש"י4 

 
 

במה נחלקו האמוראי� דלהל� בסוגיא? 
 

הא� חטאת הוי כבהמה שלו? השוחט סימ� אחד בבהמה שאינה שלו  
לא הוי שלו אסרה לרב הונא 

הוי שלו לא אסרה לר נחמ� ודעימיה 
 

                                                            

1 ומבואר ברש"י (ד"ה דאמר לשו הר), דכיו* שאי* ההרי נעשי אלהות, הלכ- לשמ* לא מיקרי 
זבחי מתי, ומה שבכל אופ* הוא פסול , הוא מדרבנ*, דדמיא לשחיטה לש ע"ז ומיחלפא בה.  

2 רש"י מפרש גבי בעלי חיי, דא� שה עצמ* לא נאסרי להדיוט במה שעבדו לה, מ"מ אלהות 
מיקרי והשוחט לשמ* הוי זבחי מתי, והביא דוגמא לזה מדכתיב "וראית את השמש ואת הירח 
ואת הכוכבי וכל צבא השמי", וכ* דייקו תוס' (ד"ה הר) כשיטתו דס"ל שה נקראי אלהות, 

ולכ* השוחט לה (ולא למזל שלה) הוי זבחי מתי ונאסר בהנאה. וע' רש"ש על הגמ'.  
3 אחר שהעמידה הגמ' בחטאת העו�, הקשתה לרב הונא שאמר שהשוחט לע"ז נאסר כבר במעשה 
כל דהו, הא לא הוי קדשי ומה שיי- עוד איסור שחוטי חו/. ותירצה "באומר בגמר זביחה הוא 
עובדה". ועל זה הקשתה, "אי הכי מאי איריא חטאת לישמעינ* זבח", פי' מזה שנקט חטאת ש"מ 
שמיירי בחטאת העו� דרק חטאת או עולה באי מ* העו� (ובעולה לא מיירי דהיא צריכה ב' 

סימני), ולמה לא נקט זבח. וקושיא זו היא על הברייתא ג ללא דברי רב הונא.   
4 ללשו* זו מקשה הגמ' על רב הונא, הסובר שג בהמת חברו נאסרת במעשה כל שהו, ואוקימנא 
 באומר בגמר זביחה הוא שוחטה, וקשה, א"כ ג בדבר שהוא שלו כמו שלמי ג"כ כל האיסורי
בא כאחד, אלא ע"כ שנקט חטאת לומר שדבר שאינו שלו אינו נאסר בכלל, ולא מיירי באומר 

שבגמר זביחה הוא שוחטה.   


