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    """"ַחָּטאת ָהעֹוףַחָּטאת ָהעֹוףַחָּטאת ָהעֹוףַחָּטאת ָהעֹוף""""    ––––' ' ' ' זזזזפרק פרק פרק פרק     זבחיםזבחיםזבחיםזבחיםמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב----סו, אסו, אסו, אסו, א . 1
ָנה     ִמׁשְ

את ָהעֹוף    :ַחטָּ
ה ָאה ְלַמטָּ ֲעׂשָ את    ,ׁשֶ ם ַחטָּ את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ יָרה –ּכְ ׁשֵ   ּכְ

ַמ  ם עֹוָלה, ּכְ את ְלׁשֵ ה ַחטָּ   ֲעׂשֵ
את,  ם ַחטָּ ה עֹוָלה ְלׁשֵ ַמֲעׂשֵ   ּכְ

ם עֹוָלה  ה עֹוָלה ְלׁשֵ ַמֲעׂשֵ סּוָלה.  -ּכְ   ּפְ
ן  ה ּכּוּלָ ַמֲעׂשֵ ָאּה ְלַמְעָלה, ּכְ סּוָלה.  -ֲעׂשָ   ּפְ

  
   :עֹוַלת ָהעֹוף

ָאּה ְלַמְעָלה ֲעׂשָ ם עֹוָלה   ,ׁשֶ ה עֹוָלה ְלׁשֵ ַמֲעׂשֵ יָרה -ּכְ ׁשֵ   . ּכְ
את  ם ַחטָּ ה עֹוָלה ְלׁשֵ ַמֲעׂשֵ יָרה,    -ּכְ ׁשֵ   ּכְ

ּלא ָעְלָתה ִלְבָעֶליָה.    ּוִבְלַבד ׁשֶ
ם עֹוָלה,  את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ   ּכְ

את  ם ַחטָּ את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ סּוָלה.  -ּכְ   ּפְ
ן  ה ּכּוּלָ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ָאּה ְלַמטָּ סּוָלה -ֲעׂשָ         .  .  .  .  ּפְ

  

ָמָרא     סו,ב             ּגְ

ַמאי?  י ּבְ ּנֵ ׁשַ   ּדְ
ְמִליָקה  י ּבִ ּנֵ ׁשַ ְמעֹון, ּדְ ֵניָמא  -ִאיֵליָמא ּדְ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ   לֹא ּכְ

את ָהעֹוףּדְ  ַחּטַ יִלין ּבְ ְבּדִ ּמַ י ׁשֶ ַמְעּתִ    !ָאַמר: ׁשָ
  

ְמעֹון?ּדְ ְולֹא אֹוִקיְמָנא  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ    !לֹא ּכְ
  

ׁשַ  ָאה. לֹא, ּדְ ַהּזָ י ּבְ   ּנֵ
  

ָרא ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ָקָתֵני ֵסיָפא:  ן "ִמּדְ ה ּכּוּלָ ַמֲעׂשֵ ָאּה ְלַמְעָלה ּכְ סּוָלה,  -ֲעׂשָ   ּפְ

את ם ַחטָּ את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ   . "ַוֲאִפיּלּו ּכְ
ַמאי י ּבְ ּנֵ ׁשַ    ?ּדְ

ְמִליָקה י ּבִ ּנֵ ׁשַ יָרהְמִליָקה ּבְ " :ָהָאַמר ָמר - ִאיֵליָמא ּדְ ׁשֵ ַח ּכְ ְזּבֵ ּמִ   ! "ָכל ָמקֹום ּבַ
ָאה.  ַהּזָ י ּבְ ּנֵ ׁשַ א ָלאו ּדְ   ֶאלָּ

ָאה ַהזָּ ֵסיָפא ּבְ ָאה.  - ּוִמּדְ ַהּזָ א ַנִמי ּבְ   ֵריׁשָ
  

   !ִמיֵדי ִאיְרָיא?
ְדִאיָתא –ָהא     ,ּכִ

ְדִאיָתא –ְוָהא    !ּכִ
   

  רש"י
  מתני' 

. כמעשה חטאת. חטאת העוף
מליקה בסימן אחד והזאה 

   ומיצוי:
. בגמרא מפרש כמעשה עולה

   דשני במאי:
. עשאה למעלה כמעשה כולן

לומר כמעשה אחד מכולן כ
האמורין כאן ואפילו כמעשה 

   חטאת לשם חטאת:
. בגמרא מפרש כמעשה חטאת

   דשני במאי:
. עשאה למטה כמעשה כולן

כמעשה אחד מכל אלו ואפילו 
  כמעשה עולה לשם עולה:

  
  גמ' 

. אכמעשה עולה דשני במאי
לשם חטאת קאי ומיבעי ליה 
איזה דבר בחטאת עשה כמעשה 

   עולה:
. א דשני במליקהאי נימ
   שהבדיל:

. הא דקתני פסולה דלא נימא
כר''א: ומהדר הש''ס מאי קשיא 
לך בהאי ודאי פליגי רבנן עליה 
ולאו מי אוקמה סתמא דפירקין 
דלעיל דלא כר''א דקתני הבדיל 

   בחטאת פסול:
   . כלומר הך אפי' כר''א:לא

. שלא הזה אלא דשני בהזאה
מיצה שהמיצוי היא עבודת 

   העולה:
. דכל שינוי דמתני' ''נ מסתבראה

   בהזאה הוא:
. איזהו עבודה דשני במאי
   למעלה עשה:

. גבי חטאת העוף האמר מר
בפירקין דלעיל (דף סג:) מליקה 
בכל מקום כו' ומדסיפא דאיירי 
בשינוי למעלה בהזאה איירי 
רישא נמי דאיירי בשינוי מעשיה 

   בהזאה מיירי:
. כל הא כדאיתא והא כדאיתא

א במה דהוי שינוי חדא וחד
לגביה מיירי רישא דמיירי 
בשינוי מעשיה איכא למימר 
דבמליקה נמי איירי סיפא 
דמעשה דמליקה לא הוי שינוי 

  תיתוקם בהזאה:
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב . 2
  :עֹוַלת ָהעֹוף"

ָאּה ְלַמְעָלה ֲעׂשָ ה   ,ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ם עֹוָלה ּכְ יָרה.  -עֹוָלה ְלׁשֵ ׁשֵ   ּכְ
את  ם ַחטָּ ה עֹוָלה ְלׁשֵ ַמֲעׂשֵ יָרה,    -ּכְ ׁשֵ   ּכְ

ּלא ָעְלָתה ִלְבָעֶליָה.    ּוִבְלַבד ׁשֶ
ם עֹוָלה,  את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ   ּכְ

את  ם ַחטָּ את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ סּוָלה.  -ּכְ   ּפְ
ן  ה ּכּוּלָ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ָאּה ְלַמטָּ ס –ֲעׂשָ         ...."ּוָלהּפְ

  
ַמאי?  י ּבְ ּנֵ ׁשַ   ּדְ

ְמִליָקה  י ּבִ ּנֵ ׁשַ ָקָתֵני ֵסיָפא   -ִאיֵליָמא ּדְ    :ִמּדְ
ֶהן" ִליָעה, ּומֹוֲעִלין ּבָ ֵבית ַהּבְ ִאין ּבְ ן ֵאין ְמַטּמְ   , (זבחים סו:) "ּכּוּלָ

ַע, ּדְ ֵניָמא  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   לֹא ּכְ
ַע, ָהָאַמר י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ִאי ּכְ   ! "יןֵאין מֹוֲעִל " :ּדְ

ִמיּצּוי.  א ּבְ   ְוֶאּלָ
  

את" :ֵאיָמא ֵסיָפא ם ַחטָּ את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ָאּה ְלַמטָּ ֲעׂשָ    ,עֹוַלת ָהעֹוף ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר ּה,  ַרּבִ   אֹוֵמר: מֹוֲעִלין ּבָ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ּה  ַרּבִ   . (זבחים סו:) "אֹוֵמר: ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ
ַמאי י ּבְ ּנֵ ׁשַ    ?ּדְ

ִמיּצּויִאיֵליָמא  ִמיּצּוי, ִמי ָאַמרּדְ ֵאיַמר  - ּבְ ְמִליָקה, ּבְ י ּבִ ּנֵ ׁשַ ַע, ּדְ י ְיהֹוׁשֻ    ?ָאַמר ַרּבִ
ְמִליָקה.  א ּבִ   ְוֶאּלָ

ִמיּצּוי? ְמִליָקה, ּוְמִציֲעָתא ּבְ א ְוֵסיָפא ּבִ    !ֵריׁשָ
  

  ִאין, 
א ְוֵסיָפא  ְמִליָקה,  -ֵריׁשָ   ּבִ

ִמיּצּוי.   -ּוְמִציֲעָתא    ּבְ
   

  רש"י
. הני מעשה חטאת דשני במאי

   דקתני במאי שני:
   . שלא הבדיל:דשני במליקה

. כלומר הא מדקתני סיפא
דקתני סיפא כולן מועלין בהן 

מי אעשה כמעשה חטאת וקאי נ
   לשם חטאת:

. דאיהו נימא דלא כרבי יהושע
   אמר אין מועלין בהן במתניתין:

. ובהא לא פליג ר' אלא במיצוי
יהושע דטעמא כדרב אדא דאמר 
אומר היה רבי יהושע עולת העוף 
שעשאה למטה כמעשה חטאת 
לשם חטאת נמשכת משם עולה 
ונעשית חטאת העוף והאי טעמא 

א כדשני ליכא למימר אל
במליקה כדמפרש לה רב אשי 
לקמן משום דעולה צריכה שני 
סימנין וחטאת כשירה בסימן 
אחד מליקת עולת העוף למטה 
ליתא זה שמולקה למטה ולשם 
חטאת בסימן ראשון השלים בה 
כל מעשה החטאת לפיכך יצאתה 
בה משם עולה ונעשית חטאת 
והויא חטאת העוף שעשאה 
למטה כמעשה חטאת לשם 

שאין בה מעילה אבל חטאת 
היכא דבמליקה לא שני ומולקה 
למעלה וכמעשה עולה תו לא 
נמשכת בשינוי דמיצוי שלא 
מיצה אלא היזה כדין חטאת 

   למטה למיהוי חטאת העוף:
אימר דא''ר יהושע דשני 

   . וטעמא כדפרישית:במליקה
. משום דבעית רישא במליקה

לאוקומה דלא כר''א ברבי 
אידך שמעון כדאיתוקמא סתם ב

פירקין והך סיפא פלוגתא דרבי 
   יהושע ע''כ במליקה:

. דתיתוקמא מציעתא במיצוי
כרבי יהושע משום דר''א שמותי 

  הוא:
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        סז, אסז, אסז, אסז, א    ––––, ב , ב , ב , ב סוסוסוסו . 3
ָנה     ִמׁשְ

ן ִליָעה,    :ְוכּוּלָ ֵבית ַהּבְ ִאין ּבְ   ֵאין ְמַטּמְ
ֶהן,    ּומֹוֲעִלים ּבָ

את.  ם ַחטָּ את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ָאּה ְלַמטָּ ֲעׂשָ את ָהעֹוף ׁשֶ   חּוץ ֵמַחטַּ
  

את ם ַחטָּ את ְלׁשֵ ה ַחטָּ ַמֲעׂשֵ ה, ּכְ ָאּה ְלַמטָּ ֲעׂשָ    :עֹוַלת ָהעֹוף ׁשֶ
  אֹוֵמר:  י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ 

ּה     .מֹוֲעִלים ּבָ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּה    .ֵאין מֹוֲעִלים ּבָ
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר    : ַרּבִ
ָמּה,  ּה ִלׁשְ ֵאין מֹוֲעִלים ּבָ את ׁשֶ   ּוָמה ִאם ַחטָּ

ָמּה  ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ ׁשֶ ּה.  -ּכְ   מֹוֲעִלים ּבָ
ָמּה, ּה ִלׁשְ ּמֹוֲעִלים ּבָ ּה? עֹוָלה, ׁשֶ ְמֲעלּו ּבָ ּיִ ין ׁשֶ ָמּה ֵאינֹו ּדִ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ ׁשֶ    !ּכְ

  

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ם עֹוָלה,  ָמּה ְלׁשֵ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ את ׁשֶ ַחטָּ   לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ

ׁש ּבֹו ְמִעיָלה,  ּיֵ ָמּה ְלָדָבר ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ן ׁשִ ּכֵ   ׁשֶ
ינָּ  ִ ׁשּ עֹוָלה ׁשֶ את? ּתֹאַמר ּבְ ם ַחטָּ ָמּה ְלׁשֵ   ה ֶאת ׁשְ

ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה!   ָמּה ְלָדָבר ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ן ׁשִ ּכֵ   ׁשֶ
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    סז,א   : ַרּבִ
רֹום,  ּדָ ָחָטן ּבַ ְ ׁשּ ים ׁשֶ י ֳקָדׁשִ   ַוֲהֵרי ָקְדׁשֵ

ים,  ים ַקּלִ ם ֳקָדׁשִ ָחָטן ְלׁשֵ   ּוׁשְ
  יֹוִכיחּו. 

ה ֶאת  יּנָ ן ׁשִ ּכֵ ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה, ׁשֶ ָמם ְלָדָבר ׁשֶ ֶהן. וּ ׁשְ   מֹוֲעִלין ּבָ
ְתַמּה ַעל ָהעֹוָלה,  ה ַאל תִּ   ַאף ַאתָּ

ּה!  ְמֲעלּו ּבָ ּיִ ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה, ׁשֶ ָמּה ְלָדָבר ׁשֶ ה ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
י י ֳקָדׁשִ ָקְדׁשֵ יםלֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ים ַקּלִ ם ֳקָדׁשִ ָחָטן ְלׁשֵ רֹום ּוׁשְ ּדָ ָחָטן ּבַ ְ ׁשּ    ,ם ׁשֶ

ר,  ׁש ּבֹו ִאיּסּור ְוֶהיתֵּ ּיֵ ָמם ְלָדָבר ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ן ׁשִ ּכֵ   ׁשֶ
ר? ּכּוּלֹו ֶהיתֵּ ָמּה ְלָדָבר ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ עֹוָלה ׁשֶ       !ּתֹאַמר ּבְ

  

ָמָרא                ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזרַר ָאַמר לֹו " ַע ְל  ּבִ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָלִמים, יֹוִכיַח,  ם ׁשְ פֹון ְלׁשֵ ּצָ ָחטֹו ּבַ ְ ׁשּ ם ׁשֶ   ָאׁשָ
מֹו, ּומֹוֲעִלין ּבֹו.  ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ   ׁשֶ

ּה!  ְמֲעלּו ּבָ ּיִ ָמּה, ׁשֶ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ְתַמּה ַעל ָהעֹוָלה, ׁשֶ ה ַאל תִּ   ְוַאף ַאתָּ
  

ַע  ָאַמר לוֹ  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ה ֶאת ְמקֹומֹו,  יּנָ מֹו, לֹא ׁשִ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִאם ׁשִ ם ׁשֶ ָאׁשָ   לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ

ה ֶאת ְמקֹוָמּה?  יּנָ ָמּה ְוׁשִ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ עֹוָלה, ׁשֶ   ּתֹאַמר ּבְ
  

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ָלִמים ם ׁשְ רֹום ְלׁשֵ ּדָ ָחטֹו ּבַ ְ ׁשּ ם ׁשֶ   יֹוִכיַח,  ָאׁשָ

ְתַמּה ַעל ָהעֹוָלה,  ה ַאל תִּ ה ֶאת ְמקֹומֹו, ּומֹוֲעִלין ּבֹו, ַאף ַאתָּ יּנָ מֹו ְוׁשִ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ׁשִ   ׁשֶ
ּה!  ה ֶאת ְמקֹוָמּה מֹוֲעִלין ּבָ יּנָ ָמּה ְוׁשִ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   ׁשֶ

  
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָא  יו, לֹא, ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ה ֶאת ַמֲעׂשָ יּנָ ה ֶאת ְמקֹומֹו ְולֹא ׁשִ יּנָ מֹו ְוׁשִ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ ם, ׁשֶ   ׁשָ
ה ֶאת ְמקֹוָמּה? יּנָ יָה ְוׁשִ ָמּה ְוֶאת ַמֲעׂשֶ ה ֶאת ׁשְ יּנָ ִ ׁשּ עֹוָלה, ׁשֶ    ."ּתֹאַמר ּבְ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ָלִמים ּבְ  ם ׁשְ רֹום ְלׁשֵ ּדָ ָחטֹו ּבַ ְ ׁשּ ם ׁשֶ ָעִלים, ְוֵניָמא ֵליּה: ָאׁשָ יּנּוי ּבְ   ׁשִ
מוֹ  ה ֶאת ׁשְ יּנָ ׁשִ    ,ׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

. אע''פ שנפסלו מליקתן וכולן
   מטהרתן מידי נבלה:

. ואין מטמאין בבית הבליעה
   כדין נבלת עוף טהור:

. ואף בחטאת הואיל ומועלין בהן
בהן שעת היתר ונפסלו ואין 

לכהנים לא יצאו מידי מעילה 
   שבהן:

חוץ מחטאת העוף שעשאה 
למטה כמעשה חטאת לשם 

. דכשירה היא ויש לה חטאת
שעת היתר לכהנים ושוב אין בה 

   מעילה אפילו לזר:
. רבי אליעזר אומר מועלין בה

דהא עולה היא ומי הוציאה 
ממעילתה שעת היתר לכהנים 

   אין לה:
. אין מועליןרבי יהושע אומר 

דכיון דשינה שמה ומעשיה 
ומקומה לשם חטאת נעשית 

   חטאת כדמפרש בגמרא:
ומה חטאת העוף שאין מועלין 

   . שהרי נאכלת לכהנים:לשמה
. ופסלה ולא באה שינה את שמה

לכלל היתר מועלין בה דהא רבי 
   יהושע גופיה לא פליג עליה:

. לשם לדבר שיש בו מעילה
  עולה:

שלמים  . לשםששחטן בדרום
   יוכיחו ששינה שמם ומעשיהם:

. שקדשים לדבר שאין בו מעילה
קלים אין בהם מעילה אלא 

   באימורין:
. מפני שנפסלו ומועלין בהן

בשחיטת דרום ולא הביאתן 
זריקתן לכלל שעת היתר 

   להוציאן מידי מעילה:
. אימורין יש בהן מעילה. איסור

   חטאת העוף כולו היתר:
  

  גמ' 
ן כו' ומועלין אשם ששחטו בצפו

. לפני זריקה דלאחר זריקה בו
ליכא מעילה שהרי נאכל לכהנים 

   דשלא לשמו לא פסיל ביה:
. ואף אתה אל תתמה על העולה

עולת העוף קאמר שנחלקו בה 
דאילו בעולת בהמה ששינה בה 
לשם חטאת לא פליג דהא שינה 
שמה לדבר שיש בו מעילה 

   באימורין:
. כשינוי מעשה שינוי בעלים

  יב לה:חש
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ה ֶאת ְמקֹומוֹ  יּנָ    ,ְוׁשִ
יו!  ה ֶאת ַמֲעׂשָ יּנָ   ְוׁשִ

ָלא ָקָאַמר ֵליּה ָהִכי,    ִמּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ י ֱאִליֶעֶזר ְלַטֲעֵמיּה  :ׁשְ ַע ּדְ ָנֵחית ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר ּדְ  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ַע: אֹוֵמר ָה  י ְיהֹוׁשֻ   ָיה ַרּבִ
את,  ם ַחּטָ את ְלׁשֵ ה ַחּטָ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ָאּה ְלַמּטָ ֲעׂשָ   עֹוַלת ָהעֹוף ׁשֶ

ּה ִסיָמן ֶאָחד ַלק ּבָ ּמָ יָון ׁשֶ את ָהעֹוף.  - ּכֵ ית ַחּטַ ֶכת ְוַנֲעׂשֵ   ִנְמׁשֶ
  

ה ָהעֹוָלה,  ,ִאי ָהִכי ַמֲעׂשֵ ָאּה ְלַמְעָלה ּכְ ֲעׂשָ את ָהעֹוף ַנִמי ׁשֶ   ַחּטַ
ְך ְוֶתֱהֵוי עֹוַלת ָהעֹוף! ִמ  ׁשֵ יּמָ ּה ִסיָמן ֶאָחד ּתִ י ָמֵליק ּבָ   ּכִ
  

יָמא   ָהִכי ַנִמי,  :ְוִכי ּתֵ
י יֹוָחָנןְוָהא ָאַמר  ּום  ַרּבִ ָנָאהִמׁשּ י ּבְ   : ַרּבִ

ל ָעה ׁשֶ ְך ִהיא ַהּצָ ָעה, ְותּו ָלא ּכָ ְך ִהיא ַהּצָ ָנה , ַמאי ָלאו ּכָ    .ִמׁשְ
  

ָעה  ְך ַהּצָ ָנהָלא, ּכָ ּה ִמׁשְ ל ּכּוּלָ    .ׁשֶ
  

י   ֲאַמר:  ַרב ַאׁשִ
את,  ם ַחּטָ את ְלׁשֵ ה ַחּטָ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ָאּה ְלַמּטָ ֲעׂשָ ָלָמא עֹוַלת ָהעֹוף ׁשֶ ׁשְ   ּבִ

ָהא  יָון ּדְ ִסיָמן ֶאָחד,  -ּכֵ יָרּה ּבְ   ֶהְכׁשֵ
ֵני ִסיָמִנין,  -ְוָהא  ׁשְ יָרּה ּבִ   ֶהְכׁשֵ

ה ֵליָתא,    ְועֹוַלת ָהעֹוף ְלַמּטָ
יָון  ּה ִסיָמן ֶאָחד, ּדְ ּכֵ   ָמַלק ּבָ

את ָהעֹוף.  ית ַחּטַ ֶכת ְוַנֲעׂשֵ   ִנְמׁשֶ
יָון  את ָהעֹוף, ּכֵ א ַחּטַ ְסָלא. ּדְ ֶאּלָ ּה ִסיָמן ֶאָחד ִאיּפַ י ָמַלק ּבָ יָרה, ִמּכִ ׁשֵ ָכל ָמקֹום ּכְ   ָאַמר ָמר: ְמִליָקה ּבְ

ִאיָדְך ִסיָמן,  י ָהַדר ָמֵליק ּבְ   ּכִ
ׁשְ    ָכה ְוָהְוָיא עֹוַלת ָהעֹוף?  ֵהיִכי ִמּמַ

   

  רש"י
. הבין את דברי נחית רבי אליעזר

רבי יהושע שטעמו משום 
דקסבר נמשכה משם עולה 
ונעשית חטאת והאי טעם ליכא 
למימר בשום שינוי שם קרבן 
אחר אלא בעולת העוף לבדה 
וכשנישתנית לשם חטאת 
ומעשיו כדמפרש רב אשי לקמן 
מפני שחטאת העוף כשירה 
בסימן א' וכשמלק עולת העוף 

טה לשם חטאת ומליקת למ
סימן אחד בעולה לאו כלום היא 
ובחטאת הוי גמר עבודה מקודם 
שחל עליה שם פסול עולה משום 
עשיית מטה חל עליה שם חטאת 
העוף כשירה ונמשכת ונעשית 

   חטאת העוף:
. תימשך ותיהוי עולת העוף

ותהא כשירה דקס''ד דקאמר רב 
אדא לר' יהושע דחטאת נמי 

   כשירה הויא:
. לר' יהושע הכי נמי תימאוכי 

ומתניתין דקתני פסולה דלא כר' 
   יהושע:

. והאמר ר' יוחנן כך היא הצעה
   של משנתינו:

. מאי לאו כך היא ותו לא
כדגרסינן לה דלא פליג ר' יהושע 
אלא בעולה שעשאה למטה 

   כמעשה חטאת לשם חטאת:
. הכי קאמר כך היא הצעתה לא

של כולה משנה דכי היכי דפליג 
   ה פליג בחטאת:בעול

. לעולם לא פליג רב אשי אמר
ולא תיקשה דבשלמא עולת 
העוף שעשאה למטה כיון 
דחטאת הכשירה בסימן אחד 
וגמר עבודתה ממהר להשלים 
קודם שיחול על זו שם עולה 
פסולה וזו היא הכשירה בשני 
סימנין ולפיכך סימן ראשון אינו 
פוסל בה משום עשיית מטה 

ויש ועולת העוף למטה ליתא 
כאן שינוי מעשה עולה והיכר 
מעשה חטאת מכיון שמלק בה 
סימן א' ועדיין לא חל עליה שם 
פסול עולה חל עליה שם חטאת 
כשירה הילכך נמשכה ויוצאה 

   משם עולה ונעשית חטאת:
. עשאה למעלה אלא חטאת

כמעשה עולה בשני סימנין ולשם 
   עולה:

כיון דאמר מר מליקה בכל מקום 
ום מליקת . משבמזבח כשירה

מעלה אין כאן שינוי להפקיע 
ממנה שם חטאת ואין כאן שינוי 
השם וכיון דחטאת גמר עבודתה 
סימן אחד מקודם שיגמור 
מעשה עולה חל עליה שם חטאת 
שנמלקה כולה בשלא לשמה 
ונפסלה משום שלא לשמה וכי 
הדר מלק אידך סימן להביאה 
לכלל מעשה עולה היכי מימשכא 

   והויא עולה:
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ר ַאֲהָבהָאַמר " :ּגּוָפא א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

את,  ם ַחּטָ את ְלׁשֵ ה ַחּטָ ַמֲעׂשֵ ה ּכְ ָאּה ְלַמּטָ ֲעׂשָ ַע: עֹוַלת ָהעֹוף ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ
ּה ִסיָמן ֶאָחד  ַלק ּבָ ּמָ יָון ׁשֶ ֶכת ְוַנֲעׂשֵ  -ּכֵ את ָהעֹוףִנְמׁשֶ   . "ית ַחּטַ

  
ַמע   סז,ב א ׁשְ    :ּתָ

את ְלזֹו, ְועֹוָלה ְלזֹו. "   ַחטָּ
יֶהן ְלַמְעָלה  תֵּ ה ׁשְ סּול.  -ָעׂשָ ר, ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ   ֶמֱחָצה ּכָ

ה  יֶהן ְלַמטָּ תֵּ סּול,  -ׁשְ ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ   ֶמֱחָצה ּכָ
ה  סּולֹות -ַאַחת ְלַמְעָלה ְוַאַחת ְלַמטָּ יֶהן ּפְ תֵּ   , ׁשְ

ה את ָקְרָבה ְלַמְעָלה, ְועֹוָלה ָקְרָבה ְלַמטָּ ֲאִני אֹוֵמר: ַחטָּ    .(קינים ג, ג) "ׁשֶ
את ָהעֹוף! ּדְ ְנִהי ַנִמי  יְמׁשֹוְך ְוֶתֱהֵוי ַחּטַ ה? ּתִ   עֹוָלה ָקְרָבה ְלַמּטָ

  
ְבָרא, ּדְ ֵאימּור  ַחד ּגַ ַע ּבְ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר ַרּבִ

ְתֵרי ַגְבֵרי     !ִמי ָאַמר? -ּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
את ְועֹוָלה, "   ַחטָּ

ת    ,ּוְסתּוָמה ּוְמפֹוֶרׁשֶ
ן ְלַמְעָלה  ה ּכּוּלָ ר -ָעׂשָ ׁשֵ סּול  ,ֶמֱחָצה ּכָ   ּוֶמֱחָצה ּפָ

ה  ן ְלַמטָּ ר -ּכּוּלָ ׁשֵ סּול.  ,ֶמֱחָצה ּכָ   ּוֶמֱחָצה ּפָ
ה  א ְסתּוָמ  -ֶחְצָיין ְלַמְעָלה ְוֶחְצָיין ְלַמטָּ יָרה ֶאּלָ ׁשֵ יֵניֶהן ,הֵאיָנּה ּכְ ֶקת ּבֵ   . (קינים ג, ד) "ּוִמְתַחּלֶ

ין    לֹא,  -ְוִאיּלּו ְמפֹוָרׁשִ
את ָהעֹוף!  יְמׁשֹוְך ְוֶתיֱהֵוי ַחּטַ ה, ּתִ אי? ְנִהי ַנִמי עֹוָלה ָקְרָבה ְלַמּטָ   ְוַאּמַ

יָמא ַע ּדְ  ָהא :ְוִכי ּתֵ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    !ּוִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי? - לֹא ּכְ
ַמ  א ׁשְ    :עּתָ

ָאְמָרה: "ֲהֵרי ָעַלי ֵקן ִאם ֵאֵלד ָזָכר"" ה ׁשֶ ָ    ,ָהִאׁשּ
ים, ַאַחת ְלִנְדָרּה ְוַאַחת ְלחֹוָבָתּה.  - ָיְלָדה ָזָכר י ִקיּנִ תֵּ   ְמִביָאה ׁשְ

לׁש ְלַמְעָלה -ְנָתָנַתן ַלּכֵֹהן  ה.  ,ַהּכֵֹהן ָצִריְך ַלֲעׂשֹוָתן ׁשָ   ְוַאַחת ְלַמטָּ
א  ן, ֶאּלָ ה ּכֵ ה, לֹא ָעׂשָ ִים ְלַמטָּ תַּ ִים ְלַמְעָלה ּוׁשְ תַּ ה ׁשְ   ָעׂשָ

   ,ְולֹא ִנְמַלךְ 
ין ֶאָחד.  ה ְלַמְעָלה ִמּמִ ְקִריֶבּנָ ִריָדה ַאַחת, ְותַּ ִביא עֹוד ּפְ תָּ   ְצִריָכה ׁשֶ

ֵני ִמיִנין  ְ ִים -וִמׁשּ תַּ ִביא ׁשְ    .תָּ
ה ִנְדָרּה  ְרׁשָ ִריִדין ִמ  -ּפֵ לׁש ּפְ ין ֶאָחד. ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ׁשָ   ּמִ
ֵני ִמיִנין ְ ע.  - ּוִמׁשּ ִביא ַאְרּבַ   תָּ

ִריִדין ְלַמְעָלה^  - ָקְבָעה ִנְדָרּה    סח,א ִביא עֹוד ָחֵמׁש ּפְ תָּ ין ֶאָחד, ְצִריָכה ׁשֶ   .ִמּמִ
ֵני ִמיִנין ְ ׁש  - ּוִמׁשּ ִביא ׁשֵ    .תָּ

ְתָנה,    ְנָתָנַתן ַלּכֵֹהן, ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ַמה ּנָ
ה, ָהַלְך ַהּכֵֹה  ה, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֶמה ָעׂשָ   ן ְוָעׂשָ

ִריִדין ְלִנְדָרּה,   :ְצִריָכה ע ּפְ   ַאְרּבַ
ִים ְלחֹוָבָתּה  תַּ    ,ּוׁשְ

את ַאַחת.    ְוַחטָּ
אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

אֹות.  י ַחטָּ תֵּ   ׁשְ
ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

הּוא ַחי  ׁשֶ ָאְמרּו, ּכְ   קֹולֹו ֶאָחד,  -ֶזהּו ׁשֶ
ה ְבָעה -ּוא ֵמת ּוְכׁשֶ   ! (קינים ג, ו) "קֹולֹו ׁשִ

  
ַע ְלַאּפּוָקּה ִמיֵדי ְמִעיָלה, ּדְ ֵאיַמר  י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר ַרּבִ

  חֹוָבה ִמי ָאַמר?!  לְ ְלֵמיַסק ֵליּה 
   

  רש"י
. קסלקא נמשכת ונעשית חטאת

דעתך ואפילו למיסק ליה לשם 
  חובת חטאת קאמר:
. משנה היא חטאת לזו ועולה לזו

במס' קינין (פ''ג מ''ג) ולקמן 
אמרינן סתם קינין רבי יהושע 

   היא:
. רחל שהיתה צריכה חטאת לזו כו'

חטאת ללידתה ועולתה כבר קרבה 
ולאה היתה צריכה עולה שכבר 

חו קן בעירוב קרבה חטאתה ולק
וקבעו פרידה אחת לחטאת רחל 
ופרידה אחת לעולת לאה ונתנום 

   לכהן:
   . לשם עולה:עשה שתיהן למעלה

. מחצה כשירה ומחצה פסולה
   עולה כשירה וחטאת פסולה:

. ותצא ידי חובתה תימשך כו'
ממה נפשך אם חטאתה קרבה 
למטה הרי טוב ואם לאו הרי עולת 
חברתה קרבה למטה ונעשית 

   ת וחברתה אינה צריכה לה:חטא
. היאך קרבנה בתרי גברי מי אמר

של זו יעלה לזו שאין לה חלק בו: 
חטאת ועולה סתומה ומפורשת 
עשה כולן למעלה מחצה כשר 
ומחצה פסול כולן למטה מחצה 
כשר ומחצה פסול חציין למעלה 
וחציין למטה אין כשר אלא 
סתומה ומתחלקת ביניהן. ה''ג לה 

מ''ד) שתי נשים  במסכת קינין (שם
שלקחו ג' קינין בעירוב זו צריכה 
עולה וקן שלם א' חטאת וא' עולה 
דהיינו שתי עולות וחטאת וזו 
צריכה שתי חטאות ועולה ופירשו 
אחד מן הקינים פרידה עולה לזו 
ופרידה חטאת לזו ואחד מן 
הקינין הניחו סתומה לא פירשו 
איזה פרידה חטאת ואיזה פרידה 

ו פרידה זו עולה עולה והג' פירש
ופרידה זו חטאת אבל שמות 
בעלים לא נתפרשו הרי חטאת לזו 
ועולה לזו וקן סתומה וקן 
מפורשת צריך להקריב ב' הקינים 
הללו סתם על שתיהן העולות 
למעלה וחטאות למטה והחטאת 
לזו והעולה לזו צריך להקריב לשם 

   בעלים ונתנום לכהן:
. כסבור כולן עשה כולן למעלה

   עולות:
. כל מחצה כשר ומחצה פסול

החטאות פסולות וצריכות להביא 
   כל חטאות שעליהן:

   . כסבור כולן חטאות:כולן למטה
. כל מחצה כשר ומחצה פסול

העולות פסולות וצריכות להביא 
   כל עולות שעליהן:
. אין כשר בכולן חציין למעלה כו'

אלא קן סתומה דהי מינייהו דעבד 
טאת עולה והי מינייהו דעבד ח

כשירה דקינין שלא נתפרשו 
בלקיחת בעלים לא מתפרשות שוב 
אלא בעשיית כהן כגון דפשיטא 
ליה דכל קן וקן היה בפני עצמו 
ומכל קן אחד עשה אחד למעלה 
ואחד למטה והיא מתחלקת 
ביניהם הואיל ובעירוב לקחום 
האחת יוצאה בה ידי חטאת 
והאחת יצתה בה ידי עולה ויקחו 

ויקריבו בתנאי  קן אחד עוד ביניהן
אם עולה ראשונה לרחל וחטאת 
ללאה תהא בקן שניה זו עולה 
ללאה וחטאת לרחל ואם חילוף 
חילוף ואילו מפורשות לא אית בה 

   כשירה אפילו פרידה:
  י בעמוד הבא"רשהמשך 
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  רש"י . 5
. בשלמא חטאת ועולה שהיו מפורשים לשם בעלים לא קשיא לן דהוו להו תרי גברי אלא קן ואמאי

ים אלא איזו פרידה חטאת ואיזה עולה בין שתיהן היה בעירוב מפורשת שלא היתה מפורשת לשם בעל
אמאי פסולה אותה פרידה שנעשית למטה כמעשה חטאת לשם חטאת נהי נמי דעולה הואי הואיל 
וקרבה למטה תימשך ותיהוי חטאת ולא יהו צריכות להביא בעירוב אלא עולה אחת ויאמרו אם עולת 

   אה תהא זו לרחל:קן הסתומה לרחל תהא זו ללאה ואם היא לל
   . דקינין לאו רבי יהושע היא:וכי תימא הא דלא כרבי יהושע ומי מצית אמרת הכי

. דקינין רבי יהושע דתנן בסיפא דמסכת קינין האשה שאמרה כו' וקתני סיפא אמר רבי יהושע תא שמע
   זהו שאמרו כו' אלמא סתמא דקינין רבי יהושע:

   . ללידתה:הרי עלי קן כו' ואחת לחובתה
   . דנדרה שתיהן עולות וחובתה אחת לעולה ואחת לחטאת:שלש למעלן ואחת למטן

. כסבור שתי הקינין חובה עליה שמא יולדת בזוב היתה הוזקקה עשה שתים למעלה ושתים למטה
   לקן לידה וקן זיבה:

. בה לדעת על מה הביאתן: צריכה שתביא עוד פרידה אחת ותקריבנו למעלה ממין אחד ולא נמלך
שתי מינין תביא שתים. כלומר אם הראשונה מין אחד היו שני הקינין תורין או שניהן בני יונה תביא ומ

עוד פרידה אחת מאותו המין לעולה ויצתה ידי הכל שמקן שהקריב הכהן ראשון יצתה ידי לידתה שהרי 
ואם  לשם חובה קרב והשני נשאר לנדרה ונפסל גוזל אחד מהן בעשיית מטה והרי זה יהיה תחתיו

הראשונה משני מינין היו קן תורים וקן בני יונה תביא שתים תור ובני יונה ויקריב שניהן למעלה משום 
דמספקא לן איזה קן משנים הראשונים קרב אחרון והוי לנדרה ונפסל ממנו גוזל אחד וצריכה להשלימו 

   לא בן יונה כנגד תור:מאותו המין דתנן במסכת קינין (פ''ב מ''ה) אין מביאין תור כנגד בן יונה ו
. כשנדרה הרי עלי קן פירשה את המין שתביא ואינה יודעת מה פירשה אם תורים אם בני פירשה נדרה

יונה והיא נתנה שני קינין לכהן כדאמרינן ועשה אחת למעלה ואחת למטה צריכה להביא עוד ג' פרידין 
ודעת מה פירשה מתחילתה הוזקקה למעלה ממין אחד ומשני מינין תביא ארבע דכיון שפירשה ואינה י

להביא ג' קינין שנים לנדרה אחד מן התורים ואחד מן בני יונה דהא לא ידעה מה נדרה והשלישי 
לחובתה מאיזה מין שתרצה והיא הביאה שנים וקרב הראשון לחובתה ונשאר השני לנדרה ונפסל הימנו 

מאותו המין להשלים הנפסל וקן  גוזל אחד הילכך אם ממין אחד היו הראשונים צריכה שתביא אחד
שלם ממין אחר משום דלא ידעה מה פירשה ואם שני מינין היו צריכה שתביא ד' וכולן עולות משום 
דמספקא לן איזה מין קרב אחרון שצריכה להשלים מאותו המין גוזל הנפסל ולהביא קן שלם ממין 

ושתי תורין לפיכך תביא שתי תורין  אחר שהרי אינה יודעת אם צריכה תור ושני בני יונה או בן יונה
ושני בני יונה ותאמר אחד מאילו שממין הנפסל יהיה תחתיו והשני יהא נדבה וקן השני יהא ספק 

   פירושה:
. להביאה עם חובתה שאמרה הרי עלי קן להביאו עם חובתי ופירשתו ואינה יודעת מה קבעה נדרה

כמו שאמרנו: צריכה שתביא עוד חמש פרידין  פירשה כדאמרן והביאה שתי קינין ונתנתן לכהן ועשה
למעלה ממין אחד ומשני מינים תביא שש. [דכיון] דקבעה נדרה עם חובתה הוקבע עליה קרבן גדול 

הוזקקה להביא חמש עולות יחד  שלש עולות יחד אם היתה יודעת מה פירשה וזו שלא ידעה מה פירשה
ין אחת לנדרה ואחת לחובתה וממין אחד לא מתחילתה אחת לחובתה וד' לנדרה וכשהביאה שני קינ

עשתה כלום לנדרה שמא אינו ממין שנדרה ובהשלמת קן שני ממין אחד לא סגי לה שהרי קובעתו לבא 
עם מין חובתה וא''ת תביא קן ממין אחד ופרידה ממין שהביאה שני קינין הראשונים שקרב ממנו 

עם מין שהביאה לחובתה ואם בני יונה נדרה  עולות חובתה דממ''נ אם תורין נדרה הרי הביאה תורין
הרי הביאה ב' בני יונה עם מין שקרב ממנו חובתה אם לא נפסל גוזל אחד מן הראשונים ה''נ אבל 
עכשיו שנפסל אחד מהם אין חבירו עולה לה כלום דג' עולות הוקבעו עליה יחד הילכך אם ב' קינים 

ות ג' מאותו המין וב' ממין אחר ד' לספק פירושה הראשונים מין אחד היו צריכה שתביא עוד ה' עול
ואחד לקביעותה שקבעה להביא עולת חובתה עם נדרה וחובתה כבר קרבה ויצאה ידיה אלא שצריכה 

   להביא מאותו המין עם נדרה מפני קביעותה:
. שאינה יודעת איזה מין קרב תחילה לחובתה שתביא מאותו המין עם ואם משני מינין היו תביא שש

של ספק פירושה לקביעותה הילכך תביא שש שתי תורין ושני בני יונה לספק פירושה ותור ובני יונה  ד'
   לקביעותה והעוף היתר יהא נדבה:

. אם תורים אם בני יונה ואם קן אחד מזה וקן אחד מזה ואין ידוע מה נתנתן לכהן ואין ידוע מה נתנה
וחציין למטה נמצאת שלא יצאת אפי' (ימי  עשה אם כולן למעלה או כולן למטה או חציין למעלה

   לידתה) שמא כולן למעלה ואין כאן חטאת או שמא כולן למטה ואין כאן עולה:
. לספק פירושה ומשני מינין וב' לעולת חובתה תור ובן יונה שמא צריכה שתביא עוד ד' פרידין לנדרה

החטאת [וצריכה] להביא עולה  הראשונים כולן למטה נעשו ואינה יודעת מאיזה מין והכל הולך אחר
מאותו מין או שמא הראשונים חציין למעלה וחציין למטה ובקן שקרב ראשון יצאתה ידי חובתה והיא 
קבעה להביא עולה מאותו המין עם נדרה ואינה יודעת איזה מין היה הילכך תביא עם ספק פירושה 

ן עולה למעלה והיא לחובתה הרי תור ובן יונה וממה נפשך אם קן שקרב ראשון תורין היו וקרב מה
היא מביאה עכשיו תור עם נדרה משום קביעותה ואם מבני יונה היה והוקבע עליה להביא בן יונה עם 
נדרה הרי מביאתו ואם כולן למטה נעשו וצריכה להביא עולתה מאותו המין הרי משתים שהיא מביאה 

   עכשיו לחובתה יעלה לה אחד מהן והשני נדבה:
תביא מאיזה מין שתרצה משום שמא הראשונים כולן למעלה נעשו והרי לו זוג ממינו . וחטאת אחת

לעולה מב' שהביאה חובתה מב' מינין ואע''פ שכבר קרבה עולת חובתה אין צריכה לדקדק להביא 
חטאת מאותו מין הראשון לרבנן דפליגי עליה דבן עזאי דקסברי הכל הולך אחר חטאת הילכך הואיל 

ביאה עכשו ב' עולות תזווג לו אותה שממינו ודייה דהכי תנן פלוגתייהו במסכת קינים ועל כרחה היא מ
(פ''ב מ''ה) שהאשה שהביאה עולתה תור וחטאתה בן יונה תכפול ותביא עולתה בן יונה דהכל הולך 

   אחר חטאת בן עזאי אומר הכל הולך אחר הראשון:
לך אחר הראשון וכיון דאיכא לספוקא שמא . בן עזאי לטעמיה דאמר הכל הובן עזאי אומר ב' חטאות

הראשונים למעלה נעשו וכבר יצאת ידי עולה צריכה להביא חטאתה מאותו המין והרי אינה יודעת 
מאיזה מין היה לפיכך תביא שתי חטאות מב' מינין וחטאות הללו אינן נאכלות שהרי על הספק באו 

   ה בראשונות:ואין מליקתן מליקה להתירן באכילה שמא כבר קרבה חטאת
. התם מפרש לה ובאיל קמיירי א''ר יהושע זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד כשהוא מת קולו ז'

דכשהוא חי אין לו אלא קול אחד וכשהוא מת קולו שבעה כיצד קולו שבעה ב' קרניו ב' חצוצרות ב' 
ואינה יודעת מה  שוקיו ב' חלילין עורו לתוף מעיים לנבלים בני מעיו לכינורות וה''נ כשנדרה תחלה

פירשה לא צריכה אלא ד' פרידין וב' לחובתה אחת לעולה ואחת לחטאת ועכשיו שהביאה כבר ד' פרידין 
צריכה להביא ד' לנדרה וד' לחובתה מדאיירי ר' יהושע בהא ש''מ קינין ר' יהושע אמרה וקתני לעיל 

חטאת העוף תמשך ותהוי גבי קן סתומה ומפורשת דאין כשר אלא סתומה ואי אמרת נמשכה ונעשית 
   חטאת העוף:

. שתהא עולה נעשית חטאת בשביל אימר דאר''י לאפוקה מידי מעילה למיסק ליה לשם חובה מי אמר
  ששינה בה:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א    ––––סח, א סח, א סח, א סח, א  . 6
ָנה           ִמׁשְ

ְלקוּ  ּמָ סּוִלין ׁשֶ ל ַהּפְ סּוָלה,   :ּכָ   ְמִליָקָתן ּפְ
ֵבית ַה  א ּבְ ִליָעה. ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ   ּבְ

מֹ    :ָמַלק ׂשְ   אל, ּבִ
ְיָלה,  ּלַ   אֹו ּבַ

ַחט ְפִנים,  :ׁשָ ין ּבִ   חּוּלִ
חּוץ  ים ּבַ ִליָעהֵאיָנן  -ְוָקָדׁשִ ֵבית ַהּבְ אֹות ּבְ    .ְמַטּמְ

  

ין,     :ָמַלק ַסּכִ   ּבְ
ְפִנים,  ין ּבִ   ָמַלק חּוּלִ

חּוץ,   ים ּבַ   ְוָקָדׁשִ
יַע ְזַמ              סח,ב לֹא ִהּגִ ן, ּתֹוִרין ׁשֶ   ּנָ

ן,  ָעַבר ְזַמּנָ ֵני יֹוָנה ׁשֶ   ּבְ
ּה  ּפָ ה ּגַ ְבׁשָ ּיָ    ,ׁשֶ

ְסֵמית ֵעיָנּה,  ּנִ   ׁשֶ
ְקְטָעה ַרְגָלּה  ּנִ ִליָעה.  -ְוׁשֶ ֵבית ַהּבְ א ּבְ   ְמַטּמֵ

  
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

ּקֹוֶדׁש  סּולֹו ּבַ ּפְ ל ׁשֶ ִליָעה.  -ּכָ ֵבית ַהּבְ א ּבְ   ֵאינֹו ְמַטּמֵ
ּק  סּולֹו ּבַ ִליָעה -ֹוֶדׁש לֹא ָהָיה ּפְ ֵבית ַהּבְ א ּבְ   .  .  .  .  ְמַטּמֵ

            

ָמָרא                ּגְ

  : ַרבָאַמר 
מֹאל    ,ׂשְ
ִליָעה.  -ְוַלְיָלה  ֵבית ַהּבְ ִאין ּבְ   ֵאין ְמַטּמְ

   ,ָזר
ין  ִליָעה.  -ְוַסּכִ ֵבית ַהּבְ ִאין ּבְ   ְמַטּמְ

  
ָנא  מֹאל"ַמאי ׁשְ ּפ  -" ׂשְ יֹום ַהּכִ יָרה ּבְ ִאית ֵליּה ֶהְכׁשֵ   ּוִרים.  ּדְ

ֵאיָבִרים ּוְפָדִרים,  -ְוַלְיָלה  יָרה, ּבְ   ִאית ֵליּה ֶהְכׁשֵ
ִחיָטה!  -ָזר  ׁשְ יָרה ּבִ   ַנִמי ִאית ֵליּה ֶהְכׁשֵ

  
ִחיָטה ָלאו ֲעבֹוָדה ִהיא.    ׁשְ

  
   !ְולֹא?

י ֵזיָראְוָהא ָאַמר    : ַרּבִ
ָזר  ָרה ּבְ ִחיַטת ּפָ סּוָלה,  -ׁשְ   ּפְ

ה', וְ (במדבר יט, ג) 514"ָעָזרֶאלְ "ֲעָלּה  ַרבּוַמֲחֵוי    ! (במדבר יט, ב) 515'חּוּקָ
  

ָרה  אֵני ּפָ ִית ִהיאּדְ ׁשָ י ֶבֶדק ַהּבַ    .ָקְדׁשֵ
  

ל  ?!ְולֹא ן הּואּדְ ּכָ    !ּכֵ
ִית  י ֶבֶדק ַהּבַ ה,  -ָקְדׁשֵ הּוּנָ עּו ּכְ   ּבָ

ַח  י ִמְזּבֵ ֲעָיא? -ָקְדׁשֵ    !ִמיּבָ
  

ֵריּה ֲאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ
ֲהָוה  הַא ִמיֵדי ּדַ הּוּנָ ֲעָיא ּכְ ָלאו ֲעבֹוָדה ִהיא, ּוּבָ   . ב) (ויקרא יג, 516ַמְראֹות ְנָגִעים, ּדְ

  
ָמה!    ְוֵניַלף ִמּבָ

  
ָמה ָלא ָיֵליף.    ִמּבָ

                                                           
ם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶא  514 ַחט אָֹתּה ְלָפָניוּוְנַתתֶּ ֲחֶנה ְוׁשָ   ל ִמחּוץ ַלּמַ
ה  515 ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ר לֹא ָעָלה ָעֶלי 'הזֹאת ֻחּקַ ּה מּום ֲאׁשֶ ר ֵאין ּבָ ִמיָמה ֲאׁשֶ ה תְּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ָה עֹלֵלאמֹר ּדַ
ׂשָ  516 י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמ ָאָדם ּכִ ׂשָ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ ֵאת אֹו ַסּפַ ָניו ַהּכֲֹהִניםרֹו ׂשְ  ּבָ

  רש"י
  מתני' 

. בגמ' פליגי כל כל הפסולין
   לאיתויי מאי:

. שמליקתן ואינן מטמאין
מטהרתן לפי שנפסל בקדש 
ואהני מליקתן שאם עלו לא ירדו 

   ך נמי לא הוו נבילה:הילכ
ה''ג שחט חולין בפנים וקדשים 
בחוץ אינן מטמאין בבית 

. אף על גב דבפנים אין הבליעה
שחיטה לעוף וכן בעוף קדשים 
אין שחיטה בכל מקום אין 
מטמאין כדיליף בברייתא 
בגמרא ושחט קדשים בפנים 
דלא קתני אמרינן בגמ' דאתיא 

   בזה הכלל:
 . ומליקה לא הויאמלק בסכין

דבעצמו של כהן בעינן ושחיטה 
לא הויא כדאמרינן בהכל 
שוחטין (חולין דף כ:) מפני 
   שהוא מחליד מפני שהוא דורס:

מלק חולין בפנים וקדשים 
. דלא שייכא מליקה בחולין בחוץ

לא בפנים ולא בחוץ והוא הדין 
לחולין בחוץ ובגמרא אמרינן 

  דאתיא בזה הכלל:
תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה 

. אינן ראויין לקרבן שעבר זמנן
והוו להו כמליקת חולין דתניא 
בהכל שוחטין (חולין דף כב.) 
תורין גדולים ולא קטנים בני 
יונה קטנים ולא גדולים דלא 
אישתמיט קרא וכתב מן היונה 
ומן בני התורים ואימתי תורין 
כשירין משיזהיבו ואימתי בני 
יונה פסולין משיצהיבו נוצה 

   הצואר: מוזהבת שסביב
. דה''ל מחוסר שנסמית עינה

אבר והקריבהו נא לפחתך וכי 
אמרינן אין תמות וזכרות 
בעופות לענין דוקין שבעין הוא 

   דקאמרינן:
. שבאה לעזרה שפסולה בקדש

   בהכשרה ונפסלה:
  

  גמ' 
. מלק בשמאל או שמאל ולילה

   בלילה:
. והוא הדין לאונן וערל וכל זר

   הפסולין:
טל את המחתה . נביום הכפורים

בימינו ואת הכף בשמאלו ולילה 
נמי מאי שנא דאשכחן ליה 
הכשירה לכתחילה באיברים 

   ופדרים:
. בשחיטתה וכתיב אלעזר כתיב
   חוקה לעכב:

. ועל דקדשי בדק הבית היא
כרחך אין עבודות שלה חשובות 

   עבודה:
. שהזר כשר בה ונילף מבמה

למלוק עופות לכתחילה דאין 
ן בפ' בתרא כיהון בבמה כדתנ

(לקמן דף קיג.) וכיון דאשכחן 
ליה הכשירה לכתחילה בעלמא 

   יטהר כאן מידי נבילה:
. דבמה מבמה לא ילפינן במקדש

  כחול היא לגבי מקדש:
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   !ְולֹא?

   :ְוָהַתְנָיא
ִאם ָעָלה " ִין ְליֹוֵצא, ׁשֶ   לֹא ֵיֵרד,  -ִמּנַ

ָבָמה ר ּבְ ׁשֵ ֲהֵרי יֹוֵצא ּכָ   ! "ׁשֶ
  
א ּתַ    ָסֵמיְך ֵליּה.  (ויקרא ו, ב) 517"זֹאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה"ַא ּנָ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

א  -ָזר  ִליָעה, ַא ֵאין ְמַטּמֵ ית ַהּבְ   ּבֵ
ין  א  -ַסּכִ ִליָעה. ַא ְמַטּמֵ ית ַהּבְ   ּבֵ

  
ַנן    :ּתְ

ְלקּו " ּמָ סּוִלין ׁשֶ ל ַהּפְ סּוָלה -ּכָ   . "ְמִליָקָתן ּפְ
ָלָמא ְלַר  ׁשְ י יֹוָחָנן ּבִ ל"ּבִ   ְלִאיתּוֵיי ָזר,  "ּכָ

א ְלַרב  ל"ֶאּלָ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי "ּכָ
  

מֹאל518    .ְוַלְיָלה ,ְלִאיתּוֵיי ׂשְ
  

ֶהְדָיא ָקָתֵני מֹאל ְוַלְיָלה ּבְ    !ׂשְ
  

ֵני, ַוֲהַדר ְמָפֵרׁש.    ּתָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָלל" ּקֹוֶדׁש  :ֶזה ַהּכְ סּולֹו ּבַ ָהָיה ּפְ ל ׁשֶ אֵאינֹו  -ּכָ ָגִדים  ְמַטּמֵ ִליָעהַא ּבְ ית ַהּבְ    ."ּבֵ
  

י יֹוָחָנן  ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ל"ּבִ   ְלִאיתּוֵיי ָזר, "ּכָ
א ְלַרב,     ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי -ֶאּלָ

  
ּקֹוֶדׁש  ,ְוִליַטֲעֵמיךְ    סט,א סּולֹו ּבַ ּלֹא ָהָיה ּפְ    ?ְלִאיתּוֵיי ַמאי ""ׁשֶ

א  א ֵריׁשָ ִחיַטת ֳקָדׁשִ  -ֶאלָּ ְפִנים, ְלִאיתּוֵיי ׁשְ   ים ּבִ
חּוץ.  -ֵסיָפא  ין ּבַ   ְלִאיתּוֵיי ְמִליַקת חּוּלִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י יֹוָחָנן: ּדְ ּתַ   ַרּבִ

  ְמָלָקּה ָזר, "
סּול,    ְמָלָקּה ּפָ

יּגּול,    ַהּפִ
  ְוַהּנֹוָתר, 
ֵמא ִאין  - ְוַהטָּ ִליָעהַא ֵאין ְמַטּמְ ית ַהּבְ   . "ּבֵ

  
  
  
  

                                                           
ל הַ   517 ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבוֹ ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהּמִ   ּלַ
  בכתבי יד לא מופיע מילה זו. . . . ָלאוָלאוָלאוָלאודפוס וילנא:  518

  רש"י
ורבי יוחנן אמר מלק זר אינו 

. דילפינן מטמא בבית הבליעה
   מבמה:

. דלא מליקה ולא סכין מטמא
שחיטה היא ודכוותה לא אשכחן 

   ה:הכשיר
. לאיתויי שחיטת קדשים בפנים

דלא מטמיא דבמתני' לא תנן 
   לה:

כללא דסיפא לאיתויי מליקת 
דלא תנן  . דמטמיאחולין בחוץ
   לה במתני':

. ולא אמרינן נפקי הנותר והטמא
להו מהיתר אכילת קדשים וחל 

  עלייהו איסור נבילה למפרע:
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י ִיְצָח ָאַמר    : 519519519519קַרּבִ

ִים,  ּתַ י ׁשְ ַמְעּתִ   ׁשָ
  ַאַחת ְקִמיַצת ָזר, 

  ְוַאַחת ְמִליַקת ָזר, 
ֵרד,  -ַאַחת    ּתֵ

ֵרד,  -ְוַאַחת    לֹא ּתֵ
  ְוָלא ָיַדֲעָנא. 

  
הָאַמר    : ִחְזִקּיָ

ָרא ְקִמיָצה  ּבְ ֵרד,  -ִמְסּתַ   ּתֵ
ֵרד.  -ְמִליָקה    לֹא ּתֵ

  
ָבָמה,  ָנּה ּבְ ָנא ְמִליָקה, ֶיׁשְ   ַמאי ׁשְ

ָבָמה! ְקִמ    יָצה ַנִמי ֶיׁשָנּה ּבְ
  

ָבָמה  יָמא ֵאין ִמְנָחה ּבְ ָבָמה!  -ְוִכי ּתֵ   ֵאין עֹופֹות ַנִמי ּבְ
  
תָאַמר ּדְ  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָבָמה  ָבָמה,  -ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ֵיׁש ִמְנָחה ּבְ   ֵיׁש עֹופֹות ּבְ
  .ֵאין עֹופֹות -ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ֵאין ִמְנָחה 

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  ְולֹא ְמָנחֹות,  - (שמות כד, ה) 520"ְזָבִחים"
  ְולֹא עֹופֹות!  - "ְזָבִחים"

  
א ֵאיָמא ָבָמה :ֶאלָּ ִמְנָחה ּבְ ֵרת ּבְ ְכִלי ׁשָ    .ֵאין ִקיּדּוׁש ּבִ

  
            

        

                                                           
  תנא או אמורא? 519
ָלִמים לַ  520 חּו ְזָבִחים ׁשְ ְזּבְ ֲעלּו עֹלֹת ַוּיִ ָרֵאל ַוּיַ ֵני ִיׂשְ ַלח ֶאת ַנֲעֵרי ּבְ ׁשְ ִרים 'הַוּיִ   ּפָ

  רש"י
   . בזר:דישנה בבמה
מן . בפ' אחרון (לקלדברי האומר

דף קיג.) ר' יהודה אומר אין 
   מנחה בבמה:

. ויזבחו זבחים שלמים זבחים
   בסיני (שמות כד):

אין קידוש כלי שרת במנחה 
. הילכך לא ילפינן זר בבמה

במקדש לענין קמיצה מזר בבמה 
דלא דמי הך קמיצה להך קמיצה 
דבמקדש הואיל וקידשה בכלי 
שרת איפסלא בזר: ה''ג בתורת 

יכול תהא  כהנים להך מתני'
מליקה שהיא לפנים מטמאה 

  כו':
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ְיָלה " ּלַ מֹאל אֹו ּבַ ׂשְ ִליָעה -... ָמַלק ּבִ ֵבית ַהּבְ אֹות ּבְ    .ֵאיָנן ְמַטּמְ

ין, ָמַל  ָמַלק ַסּכִ חּוץּבְ ים ּבַ ְפִנים, ְוָקָדׁשִ ין ּבִ ִליָעה -...  ק חּוּלִ ֵבית ַהּבְ א ּבְ   ."ְמַטּמֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִליָעה? " ֵבית ַהּבְ ָגִדים ּבְ ָאה ּבְ ִהיא ִלְפִנים ְמַטּמְ ֵהא ְמִליָקה, ׁשֶ   ָיכֹול תְּ

ְלמּוד לֹוַמר    ."(ויקרא יז, טו) 521"ְנֵבָלה" :תַּ
  

  ָהא ַנִמי ְנֵבָלה ִהיא! 
  

א ְלמּוד לֹוַמר ,ֶאלָּ   , (ויקרא יז, טו) ְטֵריָפה"" :ּתַ
ֵריָפה ֶרת ֶאת ָהִאיּסּור ַמה ּטְ ֵאין ַמּתֶ ֶרת ֶאת ָהִאיּסּור.   - ׁשֶ ֵאין ַמּתֶ ל ׁשֶ   ַאף ּכָ

ֶרת ֶאת ָהִאיּסּור ִהיא ִלְפִנים, הֹוִאיל ְוִהיא ַמּתֶ   ,ָיָצא ְמִליָקה ׁשֶ
ֵבית ַהּבְ  ָגִדים ּבְ א ּבְ   ִליָעה. ֵאין ְמַטּמָ

חּוץ,  - )ֵהִביא ַהּמֹוֵלק (ק"ץ חפ"ץ ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ ין ּבֵ חּוץ, ּומֹוֵלק חּוּלִ ים ּבַ   ֳקָדׁשִ
ָגִדים  ִאין ּבְ יִרין ֶאת ָהִאיּסּור, ְמַטּמְ ִליָעה. ַא הֹוִאיל ְוֵאין ַמּתִ ית ַהּבְ   ּבֵ

  
ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ

ין " ִחיַטת חּוּלִ ֵהא ׁשְ   ְפִנים, ִל  -ָיכֹול תְּ

ים חּוץ - ְוֳקָדׁשִ ְפִנים ּוֵבין ִמּבַ ין ִמּבִ ָאה  ,ּבֵ ִליָעה? ַא ְמַטּמְ ית ַהּבְ   ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר   ."(ויקרא יז, טו) "ְנֵבָלה" :תַּ
  

  ָהא ַנִמי ְנֵבָלה ִהיא! 
  

א ְלמּוד לֹוַמר:  ,ֶאלָּ   , (ויקרא יז, טו) ְטֵריָפה""ּתַ
ַבחּוץ ְפִנים ּכְ ָווה ּבִ ֵריָפה ׁשָ ַבחּוץ.  - ַמה ּטְ ְפִנים ּכְ וֹות ּבִ   ַאף ּכֹל ׁשָ

ין  ִחיַטת חּוּלִ ְפִנים,  -ָיָצא ׁשְ   ּבִ
ים  חּוץ,  -ְוֳקָדׁשִ ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ   ּבֵ

ִליָעה.  ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ ִאין ּבְ ַבחּוץ ֵאין ְמַטּמְ ְפִנים ּכְ וּו ּבִ   הֹוִאיל ְולֹא ׁשָ
  

ְפנִ  וּו ּבִ ין לֹא ׁשָ ָלָמא חּוּלִ ׁשְ ַבחּוץ, ּבִ   ים ּכְ
סּוִלין ִניְנהּו!  ים, ִאיִדי ְוִאיִדי ּפְ א ֳקָדׁשִ   ֶאלָּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵרת,  יבֹו ּכָ ִחיַטת חּוץ, ְלַחּיְ   ִאם הֹוִעיָלה לֹו ׁשְ
   !לֹא ּתֹוִעיל לֹו ְלָטֲהָרּה ִמיֵדי ְנֵביָלה?

  
ַחן  ּכַ   חּוץ,  -ַאׁשְ

ִנים     ?ְמָנַלן –ּפְ
  

וּו ּבִ  ַבחּוץ. הֹוִאיל ְולֹא ׁשָ   ְפִנים ּכְ
  

חּוץ ַנִמי לֹא ,ִאי ָהִכי ים ּבַ    !ָמַלק ֳקָדׁשִ
ַבחּוץ!  ְפִנים ּכְ וּו ּבִ   לֹא ׁשָ

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ

רֹו,  ֶהיְכׁשֵ ּלֹא ּבְ ָבר ׁשֶ רֹו ִמּדָ ֶהיְכׁשֵ ּלֹא ּבְ ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ   ּדָ
ָב  רֹו ִמּדָ ֶהיְכׁשֵ ּלֹא ּבְ ָבר ׁשֶ ִנין ּדָ רוֹ ְוֵאין ּדָ ֶהיְכׁשֵ ּבְ     .ר ׁשֶ

  
   :ְוָהַתְנָיא !ְולֹא?

ִין " ִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרדְל ִמּנַ    ?יֹוֵצא, ׁשֶ
ָבָמה ר ּבְ ׁשֵ ֲהֵרי יֹוֵצא ּכָ   ! "ׁשֶ

  
א ּנָ ה ָסֵמיְך ֵליּה.   (ויקרא ו, ב) 522"זֹאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה"ַא  ּתַ   ִריּבָ

                                                           
ר ּתֹאכַ  521 ִים ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהרְוָכל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ר ְוִכּבֶ ֶאְזָרח ּוַבּגֵ   ל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ּבָ
ְיָלה ַעד ַהּבֹ  522 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ   ּתּוַקד ּבוֹ  ֶקר ְוֵאׁש ַהּמִ

  רש"י
. מאן לימא לך דלאו הא נמי נבילה היא

נבילה היא נהי דהותרה מליקת חטאת 
העוף לכהנים מגזירת הכתוב מלכל 
חטאתם כדאמרן בפרק [בית שמאי] (לעיל 
דף מד:) עולה שלא הותרה להם תטמא 

   בבית הבליעה:
. ונפש אשר אלא תלמוד לומר טריפה

ל נבילה וטריפה (ויקרא יז) ובנבלת תאכ
עוף טהור מיתוקמא קרא בת''כ והאי 
טריפה קרא יתירא הוא לדרשא כדלקמן 
שאי אפשר לשומעו כמשמעו שיהא טריפה 
מטמא בבית הבליעה מחיים אם טריפה 
חיה ואם אינה חיה הרי בכלל נבילה והא 
מתני' לקמיה מיתוקם כר''מ דאית ליה 

ריפתו שחיטת עוף טהור מטהרת ט
מטומאתו ולא דריש ליה להאי קרא 
להביא טריפה ששחטה שתטמא הילכך 
דריש ליה למעוטי מליקה שהיא בפנים 
ושחיטה שהיא לפנים ומשמע ליה קרא 
   הכי נבילה שהיא כטריפה היא דמטמאה:

. אין טריפות המאורע בה מתיר מה טריפה
   שום איסור שהיה בה מתחילה:

עת בה . שאין נבילות המאוראף נבילה
מתיר את האיסור יצא נבילות הבא לה ע''י 
מליקת פנים בהכשר הואיל ומתיר את 
האיסור שבחייה לא היתה ראויה לקרב 

   לגבוה והותרה במליקה זו:
. ובת''כ יכול תהא שחיטה שהיא לפנים

גרסי' לה הכי יכול השוחט חולין בפנים 
   וקדשים בין מבפנים בין מבחוץ כו':

מי יימר דלאו נבילה . הא נמי נבילה היא
היא הואיל ושחיטה בפנים בעוף לא שייכא 

   וכן בקדשים בין בפנים בין בחוץ כו':
. כלומר נבילה שהיא כטריפה ת''ל טריפה

   מטמאה:
. דכאן וכאן היא ששוות בפנים כבחוץ

אסורה: ה''ג יצא השוחט חולין בפנים 
וקדשים בין בפנים בין בחוץ הואיל ולא 

ין מטמאין ולקמן שוו בפנים כבחוץ א
   מפרש ואזיל:

בשלמא חולין שוותה שחיטתן בפנים 
. שהרי חולין שחוטין בחוץ אין כבחוץ

מטמאין ואפי' שלא בהיכשרו כגון עוף 
טריפה ששחטה דהא מתניתין לקמן כר''מ 
דמטהר טריפת העוף שחוטה ומוקי טריפה 

   דכתיב בקרא להך דרשא למעוטי פנים:
ן בחוץ נבילה זו . בין בפנים ביאידי ואידי

   שווה בהם שאין כאן תורת שחיטה:
. שחיטת פנים דחולין היא אמר רבא

דנפקא לן מהך דרשא אבל קדשים לא 
צריך למילף מינה דממילא נפקא לן דלא 
מיטמאו עופות קדשים שחוטין בחוץ דאם 
הועילה שחיטת חוץ לחייבו עליו כרת 
משום שחוטי חוץ כדמרבינן ליה בפרק 

ה (לקמן דף קז.) מאו אשר השוחט והמעל
ישחט לרבות שחיטת עוף אלמא שחיטה 

   היא שמה:
   . בתמיה:לא תועיל

   . אשכחן חוץ פנים מנלן:ה''ג
. ומשני הואיל ולא שוות בפנים כבחוץ

דהא אוקימנא דבחוץ לא מטמא ואע''ג 
   דבאכילה אסור בטומאה מיהא לא שוו:

. דקתני לעיל אי הכי מלק קדשים
   מיטמאין:

. דהא בפנים א שוו בחוץ כבפניםהא ל
   הכשירו במליקה:

. שחיטת קדשים דנין דבר שלא בהכשירו
   בפנים:

. שחיטת קדשים מדבר שלא בהכשירו
בחוץ וכן שחיטת חולין בפנים משחיטת 

   חולין טריפה בחוץ:
. כגון מליקת ואין דנין דבר שלא בהכשירו

   קדשים בחוץ:
  . מליקת קדשים בפנים:מדבר שבהכשירו
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        ע, אע, אע, אע, א    ––––סט, א סט, א סט, א סט, א  . 9
ָנה     ִמׁשְ

  ָמַלק, ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה, 
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִליָעה.  ֵבית ַהּבְ א ּבְ   ֵאינֹו ְמַטּמֵ
י ְיהּוָדה   סט,ב   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א.    ְמַטּמֵ
  

י ֵמִאירָאַמר     :ַרּבִ
ֵהָמה א    :ַקל ָוחֹוֶמר: ִאם ִנְבַלת ּבְ ָ ע ּוְבַמׂשּ ַמּגָ ָאה ּבְ ְמַטּמְ    ,ׁשֶ

ִחיָטָתּה ְמַטֶהֶרת ְטֵריָפָתּה ִמּטּוְמָאָתּה,    ׁשְ
ֵאינוֹ   :ְבַלת ָהעֹוףנִ  א ׁשֶ ָ ע ּוְבַמׂשּ ַמּגָ א ּבְ    ,ְמַטּמֵ

ִחיָטתֹו ְמַטֶהֶרת ְטֵריָפתֹו ִמּטּוְמָאתֹו?  ֵהא ׁשְ תְּ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ
ִחיָטתוֹ  ׁשְ ִצינּו ּבִ ּה ַלֲאִכיָלה  :ַמה ּמָ ְרתָּ ִהיא ַמְכׁשַ    ,ׁשֶ

   ,ּוְמַטֶהֶרת ְטֵריָפתֹו ִמּטּוְמָאתוֹ 
ִהיא ַטֵהר ְטֵריָפתֹו ִמיֵדי טּוְמָאתֹו.  ַאף ְמִליָקתֹו ׁשֶ ֲאִכיָלה, תְּ ְרּתֹו ּבַ   ַמְכׁשַ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵהָמה,  ִנְבַלת ּבְ ּה ּכְ ּיָ   ּדַ

ִחיָטָתּה    ְמַטֲהָרָתּה,  -ׁשְ
  .  .  .  .  ְולֹא ְמִליָקָתּה 

            

ָמָרא                ּגְ

ֵריׁש  י ֵמִאיר ָלא ּדָ ּיוֹ 'ְוַרּבִ    '?!ּדַ
ּיוֹ 'ְוָהא    אֹוַרְייָתא הּוא! ּדְ  'ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
יַצד? " ין ַקל ָוחֹוֶמר, ּכֵ   ִמּדִ

ָפֶניהָ    . (במדבר יב, יד) 523""ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹֹ ֶשה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ּבְ
ר יֹום!  ָעה ָעׂשָ ִכיָנה ַאְרּבָ ְ   ַקל ָוחֹוֶמר, ַלׁשּ

ּדֹון ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ א ּדַ   . "ֶאּלָ
  
י ָאִביןַמר ָא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

ח ְוָקָדַרׁש:  ּכַ י ֵמִאיר ְקָרא ַאׁשְ ֵהָמה ְוָהעֹוף"ַרּבִ   , (ויקרא יא, מו) 524"זֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ
ֵהָמה?  ֵהָמה ְלעֹוף ְועֹוף ְלּבְ ְווָתה ּבְ ֵאיזֹו ּתֹוָרה ׁשָ   ְוִכי ּבְ

ֵהָמה  א,  -ּבְ ָ ע ּוְבַמׂשּ ַמּגָ א ּבְ   ְמַטּמֵ
א! ֵא  -עֹוף  ָ ע ּוְבַמׂשּ ַמּגָ א ּבְ   ינֹו ְמַטּמֵ
ָגִדים  -עֹוף  א ּבְ ִליָעה, ַא ְמַטּמֵ ית ַהּבְ   ּבֵ

ֵהָמה  ָגִדים  -ּבְ ָאה ּבְ ִליָעה! ַא ֵאיָנּה ְמַטּמְ ית ַהּבְ   ּבֵ
יָרּה ַלֲאִכיָלה ְמַטֵהר ְטֵריָפָתּה ִמּטּוְמָאָתּה,  ְכׁשִ ּמַ ָבר ׁשֶ ֵהָמה ּדָ א לֹוַמר ְלָך: ַמה ּבְ   ֶאלָּ

ֲאִכיָלה ְמַטֵהר ְטֵריָפתֹו ִמּטּוְמָאתֹו.  ַאף יר ּבַ ְכׁשִ ּמַ ָבר ׁשֶ   עֹוף, ּדָ
  

י ְיהּוָדה ַמאי ַטְעָמא?    ְוַרּבִ
  

ח ְוָקָדַרׁש  ּכַ   : ְקָרא ַאׁשְ
  , (ויקרא יז, טו) 525"ְנֵבָלה וְטֵריָפה""

י ְיהּוָדה:    ָאַמר ַרּבִ
ה ֶנֶאְמָרה?  "ְטֵרָפה"   ָלּמָ

ה     !ֲאמּוָרה "ְנֵביָלה"י ֲהֵר  -ִאם ְטֵריָפה ַחּיָ
ה  ְכַלל  -ִאם ְטֵריָפה ֵאיָנּה ַחּיָ   ! "ְנֵביָלה"ֲהֵרי ִהיא ּבִ

ָאה ְמַטּמְ ָחָטּה, ׁשֶ ְ ׁשּ א ְלָהִביא ְטֵריָפה ׁשֶ   . "ֶאּלָ
  

יְזִביָאַמר ֵליּה    : ַרב ׁשֵ

                                                           
ֲחֶנה ְוַאַח  'הַוּיֹאֶמר  523 ְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלּמַ ֵגר ׁשִ ּסָ ְבַעת ָיִמים תִּ ֵלם ׁשִ ָפֶניָה ֲהלֹא ִתּכָ ה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ּבְ ָאֵסףֶאל מֹׁשֶ   ר תֵּ
ִים ּוְלָכל  524 ּמָ ת ּבַ ה ָהרֶֹמׂשֶ ֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחּיָ ֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץזֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ   ֶנֶפׁש ַהׁשּ
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב וְ  525 ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ר ְוִכּבֶ ֶאְזָרח ּוַבּגֵ ר ּתֹאַכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ּבָ   ָטֵהרְוָכל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ

 

  רש"י
  מתני' 

  . בקל וחומר:ר''מ אומר אינה מטמאה
. דלא מהניא רבי יהודה אומר מטמא

מליקה לטריפה וה''ה נמי דבשחיטת 
חולין טריפה פליג ר' יהודה וכן שנינו 
במסכת טהרות בפ' י''ג דברים לרבי 
יהודה אחת מלוקות ואחת שחוטות 
ולר''מ שתיהן מטהרות ולרבי יוסי 

לא מליקה:  שחיטה מטהרת טריפה אבל
ומה בהמה בנבלתה מטמאה במגע 
ובמשא שחיטתה מטהרת טריפתה 
מטומאתה. כדילפינן בגמרא מוכי ימות 

   מן הבהמה:
. אלא עוף שאינו מטמא במגע ובמשא

באכילה ובבית הבליעה כדכתיב (ויקרא 
כב) לא יאכל לטמאה בה אין לך אלא 

   האמור בה:
. וכיון דקיי''ל בשחיטה אינו דין כו'

ו ילפינן מליקה דקדשים מינה בבנין מק''
אב מה מצינו בשחיטה בחולין 
שמכשרתה באכילה כשאינה טריפה 

   ומטהרת טריפתה מטומאתה:
. בקדשים המכשרתה אף מליקה

   באכילה כשאינה טריפה תטהר:
. דהואיל ולא יליף עוף דיה כנבלת בהמה

אלא מבהמה לטהר טריפה מטומאתה 
   דיו לבא מן הדין להיות כנדון:

  
  גמ' 

. מנין שהתורה ניתנה מדין ק''ו כיצד
   לידרש ק''ו:
   . לשון תימה הוא ולשון ק''ו:הלא תכלם

. אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון
הכתוב לימדך שאינך רשאי להטיל על 
הבא מן הדין יותר מן הנדון דכתיב 

   תסגר שבעת ימים:
. דכתיב עוף אינו מטמא במגע ובמשא

ין לך אלא האמור לא יאכל לטמאה בה א
   בה:

. אם בהמה אינה מטמאה בבית הבליעה
תחב לו חבירו כזית בשר נבילה דתניא 
במסכת נדה (דף מב:) יכול יהא נבלת 
בהמה (טמאה) מטמאה בבית הבליעה 
תלמוד לומר לא יאכל לטמאה בה מי 
שאין לה טומאה אלא אכילתו יצתה זו 

   שיש לה טומאה קודם שיאכלנו:
פילו מליקת קדשים . ואדבר שמכשיר

   דאי לשחיטה בק''ו אתיא לן:
. אלא ללמדנו בא טריפה למה נאמרה

שמשעת טריפה חלה עליה טומאה אם 
אכל ממנה מיד או ששחטה ואכל ממנה 
דאי בטריפה שמתה לאחר שנטרפה 

   קאמר למה נאמרה:
. פלוגתא היא באלו אם טריפה חיה

טריפות (חולין דף מב.) איכא למ''ד 
איכא למ''ד אינה חיה אם טריפה חיה ו

טריפה חיה ועד שמתה היתה בחזקת 
   חיה:

. בפסוק כיון שמתה הרי נבילה אמורה
מתנבלת במיתתה ואם טרפה אינה 
חשובה חיה הרי היא משעה שנטרפה 

   בכלל נבילה:
. אלא להביא טריפה ששחטה

לאשמעינן טריפה (אינו) חיה ואינו בכלל 
נבילה ולפיכך הוצרך לומר שטריפתה 

ביא עליה טומאה זו מיד אם תלש מ
ואכל ממנה בשר אפי' אינו אבר של בשר 
גידין ועצמות וכיון דשם טריפה מביא 
לה טומאה מחיים אין שחיטה מועלת 
בה שאין שחיטה מתרת משום טריפה 

   אלא משום נבילה:
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ְכִתיב: ה, ּדִ א ֵמַעּתָ   , (ויקרא ז, כד) 526"ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה" ֶאלָּ
ה ָה    !ֲהֵרי "ְנֵביָלה" ֲאמּוָרה -ָתם ַנִמי ֵניָמא: ִאם ְטֵריָפה ַחּיָ

ה  ְכַלל "ְנֵביָלה" -ִאם ְטֵריָפה ֵאיָנּה ַחּיָ   !ֲהֵרי ִהיא ּבִ
ּה ָטהֹור.  ֶחְלּבָ ָחָטּה, ׁשֶ ְ ׁשּ א ְלָהִביא ְטֵריָפה ׁשֶ   ֶאּלָ

ָלל  ָאהּדְ ִמּכְ    ?!ִהיא ְמַטּמְ
ָנא ,ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר  ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ

ֵהָמה   . (ויקרא יא, לט) 527""ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ
ָאה.  ֵהָמה ֵאיָנּה ְמַטּמְ ָאה, ִמְקָצת ּבְ ֵהָמה ְמַטּמְ   ִמְקָצת ּבְ

ָחָטּה!  ?ְוֵאיזֹו זוֹ  ְ ׁשּ   זֹו ְטֵריָפה ׁשֶ
  

א,  ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ְטֵמָאה,  "ְטֵרָפה"ֶאּלָ   ִמיּבָ
ִמיָנּה ְטֵריָפה. ִמי  ֵאין ּבְ ִמיָנּה ְטֵריָפה, ָיְצָתה זֹו, ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ   ׁשֶ

ִמינֹו ְטֵריָפה!  528ָהָכא ַנִמי ֵאין ּבְ   ְלַמעּוֵטי עֹוף ָטֵמא, ׁשֶ
  

י ְיהּוָדה ִמ    ָנְפָקא ֵליּה.  "ְנֵבָלה"עֹוף ָטֵמא, ְלַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵהא ִנְבַל  ָגִדים ָיכֹול תְּ ָאה ּבְ ִליָעה? ַא ת עֹוף ָטֵמא ְמַטּמְ ית ַהּבְ   ּבֵ
ְלמּוד לֹוַמר    – (ויקרא כב, ח) 529""ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל :תַּ

ל ּתֹאַכל ְנֵביָלה,  ּום ּבַ ִאיּסּורֹו ִמׁשּ   ִמי ׁשֶ
ל ּום ּבַ א ִמׁשּ ל ּתֹאַכל ְנֵביָלה, ֶאּלָ ּום ּבַ ֵאין ִאיּסּורֹו ִמׁשּ   . "ּתֹאַכל ָטֵמא ָיָצא ֶזה, ׁשֶ

  
יּפֹוק ִלי:   ע,א  ל ּתֹאַכל ֵחֶלב ְנֵבָלה.  - (ויקרא ז, כד) ""ְוֵחֶלב ְנֵבָלהַהאי ַנִמי, ּתֵ ּום ּבַ ִאיּסּורֹו ִמׁשּ   ִמי ׁשֶ

ּום ָטֵמא!  א ִמׁשּ ל ּתֹאַכל ֵחֶלב ְנֵבָלה, ֶאּלָ ּום ּבַ ֵאין ִאיּסּוָרּה ִמׁשּ   ָיָצאָתה זֹו ׁשֶ
  

א, ַהאי  ה.  ה""ְטֵרפָ ֶאלָּ ֵעי ְלִאיתּוֵיי ַחּיָ   ִמיּבָ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ר.  :ָסְלָקא ּדַ ָרּה מּוּתָ ּה ָאסּור ּוְבׂשָ ֶחְלּבָ   ִמי ׁשֶ

ר ָרּה מּוּתָ ּה ּוְבׂשָ ֶחְלּבָ    ,ָיָצאת זֹו ׁשֶ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָנא ְטֵמָאה  ָרּה, ּדְ  -ַמאי ׁשְ ׂשָ ּה ָחלּוק ִמּבְ   ֵאין ֶחְלּבָ
ָרּה!  -ה ַחיָּ  ׂשָ ּה ָחלּוק ִמּבְ   ַנִמי ֵאין ֶחְלּבָ
  

  ! (ויקרא ז, כד) "ְוָאכֹל לֹא תֹאְכלּוהּו"ְועֹוד, ָהְכִתיב: 
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
  ְלגּוֵפיּה ִאיְצְטִריְך.  ְטֵריָפה""

ים: ים, ּוְטֵריָפה ֲאסּוָרה ֵמַחּיִ ֵמָאה ֲאסּוָרה ֵמַחּיִ ּלֹא ּתֹאַמר: הֹוִאיל ּוּטְ    ׁשֶ
ּה ָטֵמא,  ֵמָאה ֶחְלּבָ   ַמה ּטְ
ּה ָטֵמא.    ַאף ְטֵריָפה ֶחְלּבָ

  
   ,ִאי ָהִכי

ּלֹא ּתֹאַמר: הֹוִאיל  ,ַהאי ַנִמי ֵעי. ׁשֶ ֲאִכיָלה,  -ְועֹוף ָטֵמא   ִמיּבָ   ָאסּור ּבַ
ֲאִכיָלה,  -ּוְטֵריָפה    ֲאסּוָרה ּבַ

א,  -ָמה עֹוף ָטֵמא    ֵאינֹו ְמַטּמֵ
ָאה! ֵאיָנּה  -ַאף ְטֵריָפה    ְמַטּמְ

  
  ְועֹוד, 

א ְלֵמיָלף ְטֵרָפה ִמְטֵמָאה?    ִמי ִאיּכָ
ר,  -ְטֵמָאה  ַעת ַהּכֹוׁשֶ   לֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ
ר!  -ְטֵריָפה  ַעת ַהּכֹוׁשֶ   ָהְיָתה ָלּה ׁשְ

  
                                                           

ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא תֹאְכֻלהוּ  526  ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ

ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבְוִכי ָימ 527 ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ּות ִמן ַהּבְ
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב וְ  528 ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ר ְוִכּבֶ ֶאְזָרח ּוַבּגֵ ר ּתֹאַכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ּבָ  (ויקרא יז, טו) ָטֵהרְוָכל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ

  'הה לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה ֲאִני ְנֵבָלה ּוְטֵרָפ  529

  רש"י
חלב נבילה וחלב טריפה יעשה 

. בא הכתוב לכל מלאכה
להשמיענו על חלב נבילה שאינה 
מטמאה והכי אמרינן בפסחים 

   פ' כל שעה (דף כג.):
. אם טריפה למה נאמרה

בטריפה שמתה מדבר אם 
טריפה חשובה חיה הרי נבילה 
אמורה וזו במיתתה נתנבלה 
ואם טריפה אינה חיה הרי היא 
בכלל נבילה מטורפת אלא 
להביא טריפה ששחטה שחלבה 

   טהור אבל הבשר טמא בתמיה:
קנא . מסאלא האי טריפה כו'

דקושיא היא כלומר אלא ע''כ 
האי טריפה לא תדרשיה להכי 
דמיבעי ליה למעוטי טמאה דאין 
חלבה טהור וה''נ טריפה דכתיב 
גבי טומאת בית הבליעה למעוטי 
עוף טמא דריש ליה ולא טריפה 

  ששחטה:
. חלב האי נמי תיפוק ליה כו'

טמאה תיפוק ליה נמי דמטמא 
דמהיכא תיתי לטהרה מהאי 

ה לכל מלאכה האי קרא דיעש
לאו בטמאה כתיב דהא כתיב 

   [ואכל] לא תאכלוהו לחלב:
. מי שאיסורו משום אכילת חלב

ובשרה מותר טיהרתי לך יצאת 
זו שכולה אסורה משום בל 
תאכל טמא ואכתי אימא טריפה 
למה נאמרה כו': אלא האי 
טריפה מיבעי לאיתויי חיה דס''ד 
מי שחלבה אסור כו' קמ''ל. ה''ג 

א הוא לאיתויי חיה ושינוי
טהורה שמתה שחלבה טהור 
דס''ד ואכל לא תאכלוהו כתיב 
בהאי קרא מי שחלבו אסור 
ובשרו מותר טיהרתי לך חלבה 
מכלל נבילה אבל חיה שחלבה 
מותר כבשרה לענין נבילה נמי 
יטמא כבשרה קמ''ל טריפה כל 

   שיש במינו טריפה ואפילו חיה:
. דלא נפקא ופרכינן מ''ש טמאה

הר חלבה מהאי קרא דאין לן לט
חלבה חלוק מבשרה ולא קרינא 
ואכל לא תאכלוהו לחלב לחודיה 

  שהרי הכל איסור:
חיה נמי אין חלבה חלוק 

. לאיסורו ולא קרינא מבשרה
   ביה ואכל לא תאכלוהו:

. ממשמעותא דקרא נמי ועוד
תיקשה לן דלא בחלב חיה קאי 
דהא כתיב ואכל לא תאכלוהו 

רייתא ולקמן ילפינן מינה בב
בשמעתין בחלב חיה נבילה לא 

   טיהר מכלל טומאה:
. לטהר טריפה לגופיה איצטריך

חלב טריפה שמתה ולעולם 
טריפה חיה ודקאמרת הרי 
נבילה אמורה איצטריך סד''א 
הואיל וטמאה אסורה מחיים 

   וטריפה מחיים אסורה כו':
. טריפה דכתיב גבי עוף אי הכי

נמי איצטריך לגופיה ולומר עוף 
ה מטמא בבית הבליעה שמת

   שלא תאמר כו':
   . גבי בהמה:ועוד

מי איכא למילף טריפה 
  . דניבעי קרא לטהר:מטמאה



290                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

יָמא א ְלֵמיַמר?  :ְוִכי ּתֵ ֶטן, ַמאי ִאיּכָ   ְטֵריָפה ִמּבֶ
א!  ִמיָנּה ִמיָהא ִאיּכָ   ּבְ

  
א ָאַמר   : ָרָבא ֶאּלָ

  ַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ָיבֹא ִאיּסּור ְנֵביָלה ְוָיחּול ַעל ִאיּסּור ֵחֶלב. 
  ָיבֹא ִאיּסּור ְטֵריָפה ְוָיחּול ַעל ִאיּסּור ֵחֶלב. 

  
   ,ּוְצִריִכי

ַמִעיַנן  ִאי ַאׁשְ ָיא, ֲאָבל ְטֵריָפה ֵאיָמא לֹא "ְנֵביָלה"ּדְ ְמַטּמְ ּום ּדִ    .ִמׁשּ
ַמִעיַנן ּום  "ְטֵריָפה" :ְוִאי ַאׁשְ ים, ֲאָבל ְנֵביָלה ֵאיָמא לֹאּדְ ִמׁשּ    .ִאיּסּוָרּה ֵמַחּיִ

   .ְצִריָכא
  
  

י ֵמִאיר, ַהאי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  "ְטֵרָפה"ְוַרּבִ
  

ִהיא ִלְפִנים.  ִחיָטה ׁשֶ ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ׁשְ   ִמיּבָ
  

י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ
  

ִתיב "ְטֵרָפה"   . , ח)ויקרא כב( 530ַאֲחִריָנא ּכְ
  

י ֵמִאיר   ?ְוַרּבִ
  

ִהיא ִלְפִנים,  ִחיָטה ׁשֶ   ַחד ְלַמעּוֵטי ׁשְ
  ְוַחד ְלַמעּוֵטי עֹוף ָטֵמא. 

  
י ְיהּוָדה   ?ְוַרּבִ

  
   .ָנְפָקא ֵליּה (ויקרא כב, ח)  ""ְנֵבָלהִמ 
  

י ֵמִאיר ַהאי    ַמאי ָעֵביד ָלּה?  (ויקרא כב, ח) ""ְנֵבָלהְוַרּבִ
  

ַכזַּ  יעּור ֲאִכיָלה, ּבְ   ִית. ְלׁשִ
  

א ָרא ַקּמָ ְלׁשֹון ֲאִכיָלה! (ויקרא יז, טו) ְוֵתיּפֹוק ִלי ִמּקְ ֵקיּה ַרֲחָמָנא ּבִ ַאּפְ   , ִמּדְ
  

ִית,  -ַחד  ַכּזַ יעּור ֲאִכיָלה ּבְ   ְלׁשִ
ָרס -ְוַחד  ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ יעּור ֲאִכיָלה ּבִ    .ְלׁשִ

ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ֵמא, י ,הֹוִאיל ְוִחיּדּוׁש הּוא :ָסְלָקא ּדַ ָרס ַנִמי ִליּטָ ֵדי ֲאִכיַלת ּפְ   ֹוֵתר ִמּכְ
ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

   
        
        

                                                           
  'הְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה ֲאִני  530

  רש"י
ה''ג אלא אמר רבא כו' התורה 

. בא הכתוב לומר לך יבא אמרה
איסור כו' ומשום אכל לא 
תאכלוהו דסיפיה דקרא פירש בו 
נבילה וטריפה לחייב את האוכלו 

ומשום משום חלב ומשום נבילה 
טריפה שלא תאמר אין איסור 
נבילה וטריפה חלין על איסור 

   חלב שקדם לכולם:
. הילכך חמירא משום דמטמיא

   לחול על איסור חלב:
. דאמר עוף שחיטתו ורבי מאיר

   מטהרת טריפתו:
. דגבי עוף מאי עביד האי טריפה

   ליה:
. למעוטי שחיטה שהיא לפנים

וכדאמרן לעיל (דף סט.) מה 
ה בפנים כבחוץ יצא טריפה שוו

   השוחט עוף חולין בפנים כו':
. גבי נבילת טריפה אחרינא כתיב

עוף טהור וכל נפש אשר תאכל 
נבילה וטריפה באזרח ובגר וכבס 
בגדיו (ויקרא יז) וחד לא יאכל 
נבילה וטריפה לטמאה בה (שם 

   כב):
. דדרשינן וחד למעוטי עוף טמא
   מי שיש במינו טריפה:

טמא מקרא . עוף ורבי יהודה
יתירא דנבילה לא יאכל נפקא 
ליה דלא איצטריך אלא לדרוש 
ולומר מי שאזהרתו משום בל 
תאכל נבילה יצא זה שאין 
איסורו משום בל תאכל נבילה 

   אלא משום בל תאכל טמא:
. קרא יתירא ורבי מאיר האי

דנבילה לא יאכל מיבעיא ליה 
ללמד טומאתו שאינו מטמא 
אלא כשיעור איסור אכילתו 

   דהיינו כזית:
   . והנפש אשר תאכל:מקרא קמא

. שאם שהה בכדי אכילת פרס
באכילת כזית יותר מכדי אכילת 
פרס הרי היא כשאר אכילות 
שאין מצטרפין לעונשין ואף זו 
אין מצטרפת ליטמא בבית 

   הבליעה:
. שלא מצינו בתורה דחידוש הוא

טומאה כזו שאין לו טומאה 
מבחוץ ובבית הבליעה באה לו 

   מאה:טו
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        בבבב----ע, אע, אע, אע, א . 10
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר.  - (ויקרא ז, כד) 531""ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה" תּוב ְמַדּבֵ ֵהָמה ְטהֹוָרה ַהּכָ ֵחֶלב ּבְ   ּבְ

ה אֹוֵמר: תּוב ְמַד   ַאתָּ ֵהָמה ְטהֹוָרה ַהּכָ ֵחֶלב ּבְ ר, ּבְ   ּבֵ
ֵהָמה ְטֵמָאה?  ֵחֶלב ּבְ א ּבְ   אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ַלל ֵחֶלב.  חּוָטה, ְוִטיֵהר ִמּכְ ַלל ׁשְ : ִטיֵהר ִמּכְ   ָאַמְרתָּ

ְטֵמָאה,  ְטהֹוָרה ְולֹא ּבִ חּוָטה ּבִ ַלל ׁשְ יֵהר ִמּכְ טִּ ׁשֶ   ַמה ּכְ
ְטֵמָאה.  ְטהֹוָרה ְולֹא ּבִ ַלל ֵחֶלב ּבִ יֵהר ִמּכְ טִּ ׁשֶ   ַאף ּכְ

  ָלְך ְלֶדֶרְך זֹו: אֹו ּכְ 
ַלל ְנֵביָלה,    ִטיֵהר ִמּכְ
ַלל ֵחֶלב:    ְוִטיֵהר ִמּכְ

ְטהֹוָרה,  ְטֵמָאה ְולֹא ּבִ ַלל ְנֵביָלה ּבִ יֵהר ִמּכְ טִּ ׁשֶ   ַמה ּכְ
ְטהֹוָרה!  ְטֵמָאה ְולֹא ּבִ ַלל ֵחֶלב ּבִ יֵהר ִמּכְ טִּ ׁשֶ   ַאף ּכְ

:   ע,ב טְּ ^ ָאַמְרתָּ ֶדֶרְך זֹו ִהיא ּבִ א ּבְ ּבָ ׁשֶ   הֹוָרה, ּכְ
ֵמָאה טְּ ֶדֶרְך זֹו ִהיא ּבִ א ּבְ ּבָ ׁשֶ    .ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר ִמיָנּה ְטֵריָפה.  - (ויקרא ז, כד) "ְטֵריָפה" :תַּ ׁש ּבְ ּיֵ   ִמי ׁשֶ
ִמיָנּה ְטֵריָפה!  ֵיׁש ּבְ ה, ׁשֶ ִמיָנּה ְטֵריָפה, ְולֹא אֹוִציא ֶאת ַהַחּיָ ֵאין ּבְ ֵמָאה, ׁשֶ   אֹוִציא ֶאת ַהטְּ

ְלמּוד ל ר.  - (ויקרא ז, כד) "ְוָאכֹל לֹא תֹאְכלּוהּו" :ֹוַמרתַּ ָרּה מּותָּ ּה ָאסּור ּוְבׂשָ ֶחְלּבָ   ִמי ׁשֶ

ר ָרּה מּותָּ ׂשָ ּה ּוּבְ ֶחְלּבָ ה, ׁשֶ   . "ָיָצא ַחּיָ
  

אָאַמר ֵליּה  ר ַאּבָ   : ָרָבאלְ  ַרב ַיֲעקֹב ּבַ
ֵהָמה ְטהֹוָרה הּוא  ה ִנְבַלת ּבְ א ֵמַעּתָ ָאה, ּדִ ֶאלָּ   ְמַטּמְ

ָאה?  ֵהָמה ְטֵמָאה לֹא ְמַטּמְ   ִנְבַלת ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ּה,  תּו ּבָ יׁשְ ּבִ ה ָסֵבי ׁשַ ּמָ   ּכַ

  ֵסיָפא ֲאָתאן ְלִנְבַלת עֹוף ָטֵמא.  
   

        

                                                           
ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאכֹל לֹא תֹאְכֻלהוּ   531   ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ

  רש"י
. לטהרו מלטמא הכתוב מדבר
   משום נבילות:

. טיהר טיהר מכלל שחוטה
מלטמא מטעם שחיטה 

   שהשחיטה מטהרתה:
. מטעם חלב וטיהר מכלל חלב

טיהר את הנבילה מלטמא שכתב 
   כאן שחלב נבילה טהור:

. בשר שחוטה מה כשטיהר
מלטמא טהורה טיהר ולא 
טמאה דטמאה אין שחיטתה 

ן לה בת''כ מטהרתה דילפינ
מקרא יתירא ולאלה תטמאו כל 
הנוגע בהם במותם והאי בהם 
יתירא הוא לומר אע''פ שהן 
שחוטין ומה אני מקיים במותם 
במותם ולא בחייהם ובבהמה 
טמאה כתיב דסמוך ליה כל 
הבהמה אשר היא מפרסת פרסה 

   וגו':
. אף כשטיהר משום חלב

מלטמא בטהורה טיהר ולא 
ים בטמאה: ה''ג בתורת כהנ

אמרת כלך לדרך זו טיהר מכלל 
נבילה וטיהר מכלל חלב מה 
כשטיהר מכלל נבילה בטמאה 
ולא בטהורה אף כשטיהר כו' 
טיהר בשר נבילה מלטמא ולקמן 
מפרש לה בנבלת עוף טמא 

   וטיהר מכלל חלב כדאמרן:
. עוף טמא בטמאה ולא בטהורה

טיהר מלטמא בבית הבליעה ולא 
  עוף טהור:

ך זו היא ה''ג כשאתה בא בדר
בטהורה וכשאתה בא בדרך זו 

. הילכך מדינא לא היא בטמאה
   נפקא ת''ל טריפה כו':

. אמתני' פריך אלא מעתה כו'
דקתני מה כשטהר מכלל נבילה 

   בטמאה ולא בטהורה:
. תמיה כמה סבי שבישתו בה

אני על זקנים מרובין שכמותכם 
   שנשתבשתם בה:

. דקתני טיהר מכלל סיפא
   נבילה:

. שטיהרה בלת עוף טמאאתאן לנ
  הכתוב מלטמא בבית הבליעה:
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  ָמַלק, ְוִנְמֵצאת ְטֵריָפה, "[

י ֵמִאיר ִליָעה ַרּבִ ֵבית ַהּבְ א ּבְ   ]."אֹוֵמר: ֵאינֹו ְמַטּמֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ְתִמיִמין.  א ּבִ י ֵמִאיר, ֶאּלָ   לֹא ִטיֵהר ַרּבִ

ַבֲעֵלי מּוִמין   לֹא.  -ֲאָבל ּבְ
  
י ֶאְלָעָזרוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ַבֲעֵלי מּוִמין.    ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ
יָביָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרב ּבֵ   : ַרּבִ

ַבֲעֵלי מּוִמין,  י ֵמִאיר ּבְ   ְמַטֵהר ָהָיה ַרּבִ
וִזין ְוַתְרְנגֹוִלין. ַוֲא  ַאּוָ   ִפיּלּו ּבְ

  
ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ   : ַרּבִ

   ?ַמהוּ  – (דברים כא, ד) 532ָעַרף ֵעז
  

עֹופֹות ִניְנהוּ  ִמיָנא ּדְ וִזין ְוַתְרְנגֹוִלין ַטְעָמא ַמאי? ּדְ ֶעְגָלה ִניְנהּו.  - ַאּוָ   ֲאָבל ֵעז ָלאו ִמיָנא ּדְ
יְלָמא   א? ְבֵהָמה הוּ ּדִ ִמיָנא  :אֹו ּדִ

  
יִמיָיֵתיב  ַמֲעָתא ַרב ּדִ    .ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָלל    ֶעְגָלה ֲערּוָפה ְטהֹוָרה ִהיא? ּדְ ִמּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵבי  איִאין, ָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ָרה' ּפָ ים.  (דברים כא, ח) 533'ּכַ ָקָדׁשִ ּה ּכְ ִתיב ּבָ   ּכְ
  

   :534ַרב הּוָנאּדְ  בּוהַּ ַרב ָנָתן ֲא ְמִתיב 
ֲהָנָאה,  - (ויקרא ז, כד) 535ְוָאכֹל לֹא תֹאְכלּוהּו""" ר ּבַ ֲאִכיָלה ּומּותָּ ָאסּור ּבַ א ֵחֶלב ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְסָקל ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ל ׁשֹור ַהּנִ ִין – ֵחֶלב ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ֵחֶלבתַּ   . "(ויקרא ג, יז) 536""ּכָ
  

ךְ ְוִאי ָסְלָק  ְעּתָ ּה ָטֵמא?!  ,ֶעְגָלה ֲערּוָפה ְטהֹוָרה ִהיא :א ּדַ   ִהיא ְטהֹוָרה ְוֶחְלּבָ
ֲעַרף ִמיֲעַרף    לֹא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה.  -ֵהיָכא ּדַ

ַחט.  ָחָטּה ִמיׁשְ ׁשְ י ִאיְצְטִריָכא ֵהיָכא ּדִ   ּכִ
  

ִחיָטה ְלָטֲהָרּה ִמיֵדי ְנֵבָלה!    ְוֵתיֱהֵני ֵליּה ׁשְ
  

ָתה. לֹא ְצִריָכא  ּמֵ   ׁשֶ
  

ים ֲאסּוָרה?  ָלל, ֵמַחּיִ   ִמּכְ
  

  ִאין, 
איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ

ּה.   יא ְלֵמיַמר: ְיִריָדָתּה ְלַנַחל ֵאיָתן ִהיא אֹוַסְרתָּ י, ְוָנְסִבין ֶחְבַרּיָ ַכְחּתִ י, ְוׁשָ ַמְעּתִ בּול ׁשָ   ּגְ
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ַחלְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָתן ֲאׁשֶ  532 ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ ֵרַע ְוָעְרפּו ׁשָ   ר לֹא ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיּזָ
ִדיָת  533 ר ּפָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ ר ְלַעּמְ ּפֵ ם 'הּכַ ר ָלֶהם ַהּדָ ּפֵ ָרֵאל ְוִנּכַ ָך ִיׂשְ ֶקֶרב ַעּמְ ם ָנִקי ּבְ ן ּדָ תֵּ   ְוַאל תִּ
ר ָנָתן) על פי מסורת הש"ס. במהדורת וילנא: 534 ר ָנָתן)(ּבַ ר ָנָתן)(ּבַ ר ָנָתן)(ּבַ  (ּבַ

ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאֹכל לֹא תֹאְכֻלהוּ  535   ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ
ם לֹא תֹאֵכלוּ  536 ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ בֵֹתיֶכם ּכָ כֹל מֹוׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ   ֻחּקַ

  רש"י
. במליקת לא טיהר רבי מאיר

טריפה אלא בתמימים דשייכא 
   בהו מליקה:

. דלאו בני מזבח ואפי' באווזים
הן ובלבד שיהו קדשים בפנים 
דהא טריפה נמי לא חזיא בתורין 
ובני יונה וטיהרה הואיל ומליקה 

   הכשר קדשים בפנים היא:
. על החלל במקום עגלה ערף עז
   ערופה:

. לר''מ מי אמרינן כי היכי מהו
דמטהר מליקת אווזין קדשים 
בפנים הואיל ומליקת שום עוף 
בפנים הוא ה''נ עריפה הכשר 
טהרת עגלה היא מידי נבילה 

   כדאמרי' לקמן:
ה''ג אבל עז לאו מינא דעגלה 

   . שזו מין גסה וזו מין דקה:הוא
לה אלא . שטהור מידי נביאין לי

חלב שאסור באכילה ומותר 
בהנאה כדכתיב (ויקרא ז) יעשה 

   לכל מלאכה:
. חלב שור הנסקל ועגלה ערופה

   שאסור בהנאה מנין שטהור:
. דסמיך ליה כי כל ת''ל כל חלב

אוכל חלב ואי ס''ד עגלה ערופה 
טהורה איצטריך קרא לטהר 
חלבה וכי היא טהורה וחלבה 

   טמא:
. להיכא דשחטיה מישחט

נאסרה בהנאה מחיים מש
כדמפרש לקמיה דמחיים 

   נאסרה:
. אע''פ ותיהני לה שחיטתה

שאינה מתירתה לא באכילה ולא 
בהנאה תטהרנה מלטמא דאין 
לך שחוטה בבהמה טהורה 

   שמטמאה:
. דהשתא בשרה טמאה שמתה

ואיצטריך לטהר חלבה שלא 
תאמר לא טיהר אלא חלב 
שאתה קורא בו יעשה לכל 

   מלאכה:
. ואע''פ ים אסורהמכלל דמחי

שלא נערפה מדקתני חלב עגלה 
   ערופה מנין ואוקימתה בשמתה:

   . בה מאימתי:גבול שמעתי
. וסבורין ונסבין חברייא

   התלמידין מדעתם לומר:
. ובקידושין יליף לה ירידתה כו'

  דנאסרה מחיים:


