
  לזחולין  
   –השוחט את המסוכנת 

  חכמים  ר"א  רשב"ג
  דיה אם זינקה  עד שתפרכס ביד וברגל

  
עד שתפרכס או ביד או 

שכש ברגל, או עד שתכ
השוחט בלילה, ולמחר השכים ומצא  - ר"ש  בזנבה

  כשרה, שזינקה, וכמדת ר"א -כתלים מלאים דם 
 

  מסוכנת ממאי דשריא? : שאלה
  וממאי תיסק אדעתין דאסירא?  :שאלה נגד השאלה

, חיה אכול, ושאינה חיה לא תאכל, והא מסוכנת זאת החיה אשר תאכלודכתיב:  :תשובה
  אינה חיה, 

, מכלל דמסוכנת שריא, דאי ס"ד, נבלה לא תאכלמדאמר רחמנא  :תשובה לשאלה הראשונה
  מסוכנת אסירא, השתא מחיים אסירא, לאחר מיתה מיבעי? 

ני מיתתה, קרוי כשהבהמה עדיין בחיים, מיד לפדלמא היינו נבלה היינו מסוכנת! ו :דחייה
  מסוכנת ונבילה

וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנוגע לא ס"ד, דכתיב: : תירוץ לדחייה

  , לאחר מיתה הוא דקרייה רחמנא נבלה, מחיים לא אקרי נבלה. בנבלתה
זאת  - ודלמא לעולם אימא לך: היינו נבלה היינו מסוכנת, מחיים בעשה :יית התשובהדח

  ! נבלה לא תאכל , לאחר מיתה בלאוהחיה אשר תאכלו
, מכלל דמסוכנת שריא, טרפה לא תאכלאלא מדאמר רחמנא  :תשובה שנייה לשאלה הראשונה

  דאי ס"ד מסוכנת אסירא, השתא מסוכנת דלא מחסרא אסירא, טרפה מיבעיא? 
ולא , זאת החיה אשר תאכלוודלמא היינו טרפה היינו מסוכנת, ולעבור עליו בעשה  :דחייה
  ! טרפה לא תאכל תעשה

א"כ, נבלה דכתב רחמנא ל"ל? ומה מחיים קאי עלה בלאו ועשה, לאחר : תירוץ לדחייה
  מיתה מיבעיא? 

טרפה היינו מסוכנת, ולעבור עליו בשני לאוין ודלמא היינו נבלה היינו  :דחיית התירוץ
  ועשה! 

, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלוהואלא מהכא:  :לישיתתשובה ש
ואמר מר: למאי הלכתא? אמרה התורה: יבא איסור נבלה ויחול על איסור חלב, יבא איסור טרפה 

  ואי סלקא דעתך טרפה היינו מסוכנת, ויחול על איסור חלב,
   :לכתוב רחמנא

  נבלה טהורחלב  –חלב נבלה יעשה לכל מלאכה 
  מסוכנת חל על איסור חלבאיסור  – וחלב טרפה לא תאכלוהו

  ואנא אמינא: ומה מחיים אתי איסור טרפה חייל אאיסור חלב, לאחר מיתה מיבעיא? 
(טריפה=חסרון ולא  אלא מדכתב רחמנא נבלה, מכלל דטרפה לאו היינו מסוכנת -מסקנה 

  . נוטה למות)
: היינו טרפה היינו מתקיף לה מר בר רב אשי, ודלמא לעולם אימא לך: קושי על התשובה

מסוכנת, ודקאמרת נבלה דכתב רחמנא ל"ל? להך נבלה דלא אתיא מכח מסוכנת, והיכי דמי? 
  שעשאה גיסטרא, 

  התם נמי אי אפשר דלא הוי מסוכנת פורתא מקמי דליפסק לרובא.  :תירוץ
  

למה לי? זו היא שאין חלבה חלוק  חלב חלבא"כ, לימא חלב נבלה וטרפה,  :תשובה רביעית
  לך אחרת שחלבה חלוק מבשרה, ואיזו? זו מסוכנת. מבשרה, ויש 

  
ואומר אהה ה' אלהים הנה נפשי לא  )יחזקאל ד'(ואיבעית אימא, מהכא: : תשובה חמישית

  , מטומאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול

  שלא הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילה  הנה נפשי לא מטומאה

  מעולם(שחוט שחוט כי מסוכנת) שלא אכלתי בשר כוס כוס   יונבלה וטרפה לא אכלתי מנעור

שלא אכלתי מבהמה   ולא בא בפי בשר פגול
  שהורה בה חכם

משום רבי נתן אמרו: שלא אכלתי 
  מבהמה שלא הורמו מתנותיה

  אי אמרת בשלמא שריא, היינו רבותיה דיחזקאל, אלא אי אמרת אסירא, מאי רבותיה דיחזקאל. 


