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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת זבחים פרק ז' – " ַח ָטּאת ָהעוֹף"
 .1סו ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
ַח ָּטאת ָהעוֹ ף:
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת – ְ ּכ ׁ ֵש ָירה
ש ָאה ְל ַמ ָּטהּ ְ ,כ ַמ ֲע ֵ ׂ
ׁ ֶש ֲע ָ ׂ
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם עוֹ ָלה,
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
שה עוֹ ָלה ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת,
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
שה עוֹ ָלה ְל ׁ ֵשם עוֹ ָלה ְּ -פסו ָּלה.
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
שה כּ ו ָ ּּלן ְ ּ -פסו ָּלה.
ש ָא ּה ְל ַמ ְע ָלהּ ְ ,כ ַמ ֲע ֵ ׂ
ֲע ָ ׂ
עוֹ ַלת ָהעוֹ ף:
שה עוֹ ָלה ְל ׁ ֵשם עוֹ ָלה ּ ְ -כ ׁ ֵש ָירה.
ש ָא ּה ְל ַמ ְע ָלהּ ְ ,כ ַמ ֲע ֵ ׂ
ׁ ֶש ֲע ָ ׂ
שה עוֹ ָלה ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת ּ ְ -כ ׁ ֵש ָירה,
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
יה.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א ָע ְל ָתה ִל ְב ָע ֶל ָ
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם עוֹ ָלה,
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת ְ ּ -פסו ָּלה.
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ
שה כּ ו ָ ּּלן ְ -פסו ָּלה.
ש ָא ּה ְל ַמ ָּטה ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
ֲע ָ ׂ

סו,ב ְ ּג ָמ ָרא
דְּ ׁ ַש ּנֵי ְ ּב ַמאי?
ִאילֵ ָימא דְּ ׁ ַש ֵ ּני ִ ּב ְמלִ ָיקה ֵ -נ ָימא דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ָא ַמרָ ׁ :ש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶש ַּמבְ דִּ ילִ ין ְ ּב ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ף!
וְ לֹא אוֹ ִק ְימ ָנא דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?!
לֹא ,דְּ ׁ ַש ּנֵי ְ ּב ַה ָּז ָאה.
ָהכִ י נ ִַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
שה כּ ו ָ ּּלן ְּ -פסו ָּלה,
ש ָא ּה ְל ַמ ְע ָלה ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
ִמדְּ ָק ָת ֵני ֵס ָיפאֲ " :ע ָ ׂ
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת".
וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
דְּ ׁ ַש ּנֵי ְ ּב ַמאי?
ִאילֵ ָימא דְּ ׁ ַש ֵ ּני ִ ּב ְמלִ ָיקה ָ -ה ָא ַמר ָמרְ " :מ ִל ָיקה ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ַ ּב ִּמזְ ֵ ּב ַח ְ ּכ ׁ ֵש ָירה"!
ֶא ָּלא לָ או דְּ ׁ ַש ֵ ּני ְ ּב ַה ָּז ָאה.
ישא נ ִַמי ְ ּב ַה ָּז ָאה.
ו ִּמדְּ ֵס ָיפא ְ ּב ַה ָּז ָאה ֵ -ר ׁ ָ
ִמ ֵידי ִא ְיריָ א?!
ָהא – ִּכ ְד ִא ָיתא,
וְ ָהא – ִּכ ְד ִא ָיתא!

רש"י
מתני'
חטאת העוף .כמעשה חטאת.
מליקה בסימן אחד והזאה
ומיצוי:
כמעשה עולה .בגמרא מפרש
דשני במאי:
עשאה למעלה כמעשה כולן.
כלומר כמעשה אחד מכולן
האמורין כאן ואפילו כמעשה
חטאת לשם חטאת:
כמעשה חטאת .בגמרא מפרש
דשני במאי:
עשאה למטה כמעשה כולן.
כמעשה אחד מכל אלו ואפילו
כמעשה עולה לשם עולה:
גמ'
דשני במאי .אכמעשה עולה
לשם חטאת קאי ומיבעי ליה
איזה דבר בחטאת עשה כמעשה
עולה:
אי נימא דשני במליקה.
שהבדיל:
נימא .הא דקתני פסולה דלא
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:
לא .כלומר הך אפי' כר''א:
דשני בהזאה .שלא הזה אלא
מיצה שהמיצוי היא עבודת
העולה:
ה''נ מסתברא .דכל שינוי דמתני'
בהזאה הוא:
דשני במאי .איזהו עבודה
למעלה עשה:
האמר מר .גבי חטאת העוף
בפירקין דלעיל )דף סג (:מליקה
בכל מקום כו' ומדסיפא דאיירי
בשינוי למעלה בהזאה איירי
רישא נמי דאיירי בשינוי מעשיה
בהזאה מיירי:
הא כדאיתא והא כדאיתא .כל
חדא וחדא במה דהוי שינוי
לגביה מיירי רישא דמיירי
בשינוי מעשיה איכא למימר
דבמליקה נמי איירי סיפא
דמעשה דמליקה לא הוי שינוי
תיתוקם בהזאה:

מסכת זבחים פרק ז' – ַ
"ח ָטּאת ָהעוֹף"
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 .2סו ,ב
"עוֹ ַלת ָהעוֹ ף:
שה עוֹ ָלה ְל ׁ ֵשם עוֹ ָלה ּ ְ -כ ׁ ֵש ָירה.
ש ָא ּה ְל ַמ ְע ָלהּ ְ ,כ ַמ ֲע ֵ ׂ
ׁ ֶש ֲע ָ ׂ
שה עוֹ ָלה ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת ּ ְ -כ ׁ ֵש ָירה,
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
יה.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א ָע ְל ָתה ִל ְב ָע ֶל ָ
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם עוֹ ָלה,
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת ְ -פסו ָּלה.
ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
שה כּ ו ָ ּּלן – ּ ְפסו ָּלה".
ש ָא ּה ְל ַמ ָּטה ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
ֲע ָ ׂ
דְּ ׁ ַש ֵּני ְ ּב ַמאי?
ִאילֵ ָימא דְּ ׁ ַש ּנֵי ִ ּב ְמלִ ָיקה ִ -מדְּ ָק ָת ֵני ֵסיפָ א:
יעה ,וּמוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן" )זבחים סו,(:
"כּ ו ָ ּּלן ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין ְ ּב ֵבית ַה ְ ּבלִ ָ
נֵ ָימא דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע,
דְּ ִאי ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַעָ ,ה ָא ַמרֵ " :אין מוֹ ֲע ִלין"!
וְ ֶא ָּלא ְ ּב ִמי ּצוּי.
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת,
ש ָא ּה ְל ַמ ָּטה ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
ֵא ָימא ֵס ָיפא" :עוֹ ַלת ָהעוֹ ף ׁ ֶש ֲע ָ ׂ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר :מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה,
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרֵ :אין מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה" )זבחים סו.(:
דְּ ׁ ַש ּנֵי ְ ּב ַמאי?
ִאילֵ ָימא ְ ּב ִמי ּצוּי ֵ -א ַימר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ,דְּ ׁ ַש ּנֵי ִ ּב ְמלִ ָיקהּ ְ ,ב ִמי ּצוּיִ ,מי ָא ַמר?
וְ ֶא ָּלא ִ ּב ְמלִ ָיקה.
ישא וְ ֵסיפָ א ִ ּב ְמלִ ָיקה ,ו ְּמצִ ֲיע ָתא ְ ּב ִמי ּצוּי?!
ֵר ׁ ָ
ִאין,
ישא וְ ֵסיפָ א ּ ִ -ב ְמלִ ָיקה,
ֵר ׁ ָ
ו ְּמצִ ֲיע ָתא ּ ְ -ב ִמי ּצוּי.

רש"י
דשני במאי .הני מעשה חטאת
דקתני במאי שני:
דשני במליקה .שלא הבדיל:
מדקתני סיפא .כלומר הא
דקתני סיפא כולן מועלין בהן
וקאי נמי אעשה כמעשה חטאת
לשם חטאת:
נימא דלא כרבי יהושע .דאיהו
אמר אין מועלין בהן במתניתין:
אלא במיצוי .ובהא לא פליג ר'
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
ליכא למימר אלא כדשני
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
חטאת שאין בה מעילה אבל
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
במליקה .וטעמא כדפרישית:
רישא במליקה .משום דבעית
לאוקומה דלא כר''א ברבי
שמעון כדאיתוקמא סתם באידך
פירקין והך סיפא פלוגתא דרבי
יהושע ע''כ במליקה:
מציעתא במיצוי .דתיתוקמא
כרבי יהושע משום דר''א שמותי
הוא:
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 .3סו ,ב – סז ,א
ִמ ְׁשנָה
יעה,
וְ כו ָ ּּלןֵ :אין ְמ ַט ְּמ ִאין ְ ּבבֵ ית ַה ְ ּב ִל ָ
וּמוֹ ֲע ִלים ָ ּב ֶהן,
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת.
ש ָא ּה ְל ַמ ָּטה ְ ּכ ַמ ֲע ֵ ׂ
חוּץ ֵמ ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ׁ ֶש ֲע ָ ׂ
שה ַח ָּטאת ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת:
ש ָא ּה ְל ַמ ָּטהּ ְ ,כ ַמ ֲע ֵ ׂ
עוֹ ַלת ָהעוֹ ף ׁ ֶש ֲע ָ ׂ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
מוֹ ֲע ִלים ָ ּב ּה.
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ֵאין מוֹ ֲע ִלים ָ ּב ּה.
יעזֶ ר:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ו ָּמה ִאם ַח ָּטאת ׁ ֶש ֵאין מוֹ ֲע ִלים ָ ּב ּה ִל ׁ ְש ָמ ּה,
ְ ּכ ׁ ֶש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה  -מוֹ ֲע ִלים ָ ּב ּה.
עוֹ ָלהֶ ׁ ,ש ּמוֹ ֲע ִלים ָ ּב ּה ִל ׁ ְש ָמ ּהּ ְ ,כ ׁ ֶש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ִ ּי ְמ ֲעל ּו ָ ּב ּה?!
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
לֹאִ ,אם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּב ַח ָּטאת ׁ ֶש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ְל ׁ ֵשם עוֹ ָלה,
ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ְל ָד ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ְמ ִע ָילה,
ֹאמר ְ ּבעוֹ ָלה ׁ ֶש ׁ ּ ִש ָ ּינה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאת?
ּת ַ
ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ְל ָד ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ְמ ִע ָילה!
יעזֶ ר:
סז,א ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲה ֵרי ָק ְד ׁ ֵשי ֳק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם,
ו ׁ ְּש ָח ָטן ְל ׁ ֵשם ֳק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים,
יוֹ ִכיחוּ.
ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמם ְל ָד ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ְמ ִע ָילהּ ,ומוֹ ֲע ִלין ָ ּב ֶהן.
ַאף ַא ָּתה ַאל ִּת ְת ַמ ּה ַעל ָהעוֹ ָלה,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ׁ ְש ָמ ּה ְל ָד ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ְמ ִע ָילהֶ ׁ ,ש ִ ּי ְמ ֲעל ּו ָ ּב ּה!
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
לֹאִ ,אם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּב ָק ְד ׁ ֵשי ֳק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ַ ּבדָּ רוֹ ם ו ׁ ְּש ָח ָטן ְל ׁ ֵשם ֳק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים,
ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמם ְל ָד ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ִא ּ
יתר,
יסוּר וְ ֶה ֵּ
יתר?!
ֹאמר ְ ּבעוֹ ָלה ׁ ֶש ׁ ּ ִש ָ ּינה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה ְל ָד ָבר ׁ ֶשכּ וּלּ וֹ ֶה ֵּ
ּת ַ

ְ ּג ָמ ָרא
ַּת ְנ ָיא:
יעזֶ ר ְל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
" ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יח,
ָא ׁ ָשם ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָחטוֹ ַ ּב ָּצפוֹ ן ְל ׁ ֵשם ׁ ְש ָל ִמים ,יוֹ כִ ַ
ׁ ֶש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְשמוֹ  ,וּמוֹ ֲע ִלין בּ וֹ .
וְ ַאף ַא ָּתה ַאל ִּת ְת ַמ ּה ַעל ָהעוֹ ָלהֶ ׁ ,ש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּהֶ ׁ ,ש ִ ּי ְמ ֲעל ּו ָ ּב ּה!
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
לֹאִ ,אם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּב ָא ׁ ָשם ׁ ֶש ִאם ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְשמוֹ  ,לֹא ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ְמקוֹ מוֹ ,
ֹאמר ְ ּבעוֹ ָלהֶ ׁ ,ש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה וְ ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה?
ּת ַ
יעזֶ ר:
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יח,
ָא ׁ ָשם ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָחטוֹ ַ ּבדָּ רוֹ ם ְל ׁ ֵשם ׁ ְש ָל ִמים יוֹ כִ ַ
ׁ ֶש ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְשמוֹ וְ ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ְמקוֹ מוֹ  ,וּמוֹ ֲע ִלין בּ וֹ ַ ,אף ַא ָּתה ַאל ִּת ְת ַמ ּה ַעל ָהעוֹ ָלה,
ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה וְ ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה מוֹ ֲע ִלין ָ ּב ּה!
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
שיו,
לֹאִ ,אם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּב ָא ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְשמוֹ וְ ׁ ִש ָ ּינה ֶאת ְמקוֹ מוֹ וְ לֹא ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ַמ ֲע ָ ׂ
יה וְ ׁ ִשי ָ ּנה ֶאת ְמקוֹ ָמ ּה?".
ֹאמר ְ ּבעוֹ ָלהֶ ׁ ,ש ׁ ּ ִשי ָ ּנה ֶאת ׁ ְש ָמ ּה וְ ֶאת ַמ ֲע ֶ ׂ
ש ָ
ּת ַ
ֲא ַמר ָרבָ א:
ֵימא לֵ ּיהָ :א ׁ ָשם ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָחטוֹ ַ ּבדָּ רוֹ ם לְ ׁ ֵשם ׁ ְשלָ ִמים ְ ּב ׁ ִשי ּנוּי ְ ּב ָעלִ ים,
וְ נ ָ
ׁ ֶש ׁ ִשי ּנָה ֶאת ׁ ְשמוֹ ,

רש"י
מתני'
וכולן .אע''פ שנפסלו מליקתן
מטהרתן מידי נבלה:
ואין מטמאין בבית הבליעה.
כדין נבלת עוף טהור:
ומועלין בהן .ואף בחטאת הואיל
ונפסלו ואין בהן שעת היתר
לכהנים לא יצאו מידי מעילה
שבהן:
חוץ מחטאת העוף שעשאה
למטה כמעשה חטאת לשם
חטאת .דכשירה היא ויש לה
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:
רבי יהושע אומר אין מועלין.
דכיון דשינה שמה ומעשיה
ומקומה לשם חטאת נעשית
חטאת כדמפרש בגמרא:
ומה חטאת העוף שאין מועלין
לשמה .שהרי נאכלת לכהנים:
שינה את שמה .ופסלה ולא באה
לכלל היתר מועלין בה דהא רבי
יהושע גופיה לא פליג עליה:
לדבר שיש בו מעילה .לשם
עולה:
ששחטן בדרום .לשם שלמים
יוכיחו ששינה שמם ומעשיהם:
לדבר שאין בו מעילה .שקדשים
קלים אין בהם מעילה אלא
באימורין:
ומועלין בהן .מפני שנפסלו
בשחיטת דרום ולא הביאתן
זריקתן לכלל שעת היתר
להוציאן מידי מעילה:
איסור .אימורין יש בהן מעילה.
חטאת העוף כולו היתר:
גמ'
אשם ששחטו בצפון כו' ומועלין
בו .לפני זריקה דלאחר זריקה
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:
שינוי בעלים .כשינוי מעשה
חשיב לה:

מסכת זבחים פרק ז' – ַ
"ח ָטּאת ָהעוֹף"

וְ ׁ ִשי ּנָה ֶאת ְמקוֹ מוֹ ,
וְ ׁ ִשי ּנָה ֶאת ַמ ֲע ָׂשיו!
ִמדְּ לָ א ָק ָא ַמר לֵ ּיה ָהכִ י,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהֵ :נָחית ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר לְ ַט ֲע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
דְּ ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה:
אוֹ ֵמר ָהיָה ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף ׁ ֶש ֲע ָׂש ָא ּה לְ ַמ ּ ָטה ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה ַח ּ ָטאת לְ ׁ ֵשם ַח ּ ָטאת,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּמלַ ק ָ ּב ּה ִס ָימן ֶא ָחד ִ -נ ְמ ׁ ֶשכֶ ת וְ ַנ ֲע ֵׂשית ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ף.
ִאי ָהכִ יַ ,ח ּ ַטאת ָהעוֹ ף נַ ִמי ׁ ֶש ֲע ָׂש ָא ּה לְ ַמ ְעלָ ה ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה ָהעוֹ לָ ה,
ִמ ִּכי ָמלֵ יק ָ ּב ּה ִס ָימן ֶא ָחד ִּת ָּימ ׁ ֵש ְך וְ ֶת ֱהוֵ י עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַמי,
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ְ ּבנָ ָאה:
ָּכ ְך ִהיא ַה ָ ּצ ָעה ׁ ֶשל ִמ ׁ ְשנָה ַ ,מאי לָ או ָּכ ְך ִהיא ַה ָ ּצ ָעה ,וְ ת ּו לָ א.
לָ אָּ ,כ ְך ַה ָ ּצ ָעה ׁ ֶשל כּ ו ָּּל ּה ִמ ׁ ְשנָה.
ַרב ַא ׁ ִשי ֲא ַמר:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף ׁ ֶש ֲע ָׂש ָא ּה לְ ַמ ּ ָטה ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה ַח ּ ָטאת לְ ׁ ֵשם ַח ּ ָטאת,
ֵּכיוָ ן דְּ ָהא ֶ -הכְ ׁ ֵש ָיר ּה ְ ּב ִס ָימן ֶא ָחד,
וְ ָהא ֶ -הכְ ׁ ֵש ָיר ּה ִ ּב ׁ ְש ֵני ִס ָימ ִנין,
וְ עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף לְ ַמ ּ ָטה לֵ ָיתא,
ֵּכיוָ ן דְּ ָמלַ ק ָ ּב ּה ִס ָימן ֶא ָחד,
ְנִמ ׁ ֶשכֶ ת וְ נ ֲַעשֵׂ ית ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ף.
ֶא ָּלא ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ףֵּ ,כיוָ ן דְּ ָא ַמר ָמרְ :מלִ ָיקה ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ְּכ ׁ ֵש ָירהִ ,מ ִּכי ָמלַ ק ָ ּב ּה ִס ָימן ֶא ָחד ִא ּ ַיפסְ לָ א.
ִּכי ָה ַדר ָמלֵ יק ְ ּב ִא ָיד ְך ִס ָימן,
ֵהיכִ י ִמ ַּמ ׁ ְשכָ ה וְ ָהוְ ָיא עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף?
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רש"י
נחית רבי אליעזר .הבין את דברי
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
למטה לשם חטאת ומליקת
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:
וכי תימא .לר' יהושע הכי נמי
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:
לא .הכי קאמר כך היא הצעתה
של כולה משנה דכי היכי דפליג
בעולה פליג בחטאת:
רב אשי אמר .לעולם לא פליג
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
ועולת העוף למטה ליתא ויש
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:
אלא חטאת .עשאה למעלה
כמעשה עולה בשני סימנין ולשם
עולה:
כיון דאמר מר מליקה בכל מקום
במזבח כשירה .משום מליקת
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4סז ,א – סח ,א

ּגוּפָ אָ " :א ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה:
אוֹ ֵמר ָהיָה ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע :עוֹ לַ ת ָהעוֹ ף ׁ ֶש ֲע ָׂש ָא ּה לְ ַמ ּ ָטה ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה ַח ּ ָטאת לְ ׁ ֵשם ַח ּ ָטאת,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּמלַ ק ָ ּב ּה ִס ָימן ֶא ָחד ִ -נ ְמ ׁ ֶשכֶ ת וְ ַנ ֲע ֵׂשית ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ף".
סז,ב ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַח ָּטאת ְלזוֹ  ,וְ עוֹ ָלה ְלזוֹ .
שה ׁ ְש ֵּת ֶיהן ְל ַמ ְע ָלה ֶ -מ ֱח ָצה ָ ּכ ׁ ֵשר ,ו ֶּמ ֱח ָצה ּ ָפסוּל.
ָע ָ ׂ
ּ
יהן ְל ַמ ָּטה ֶ -מ ֱח ָצה ָ ּכ ׁ ֵשר ו ֶּמ ֱח ָצה ָפסוּל,
ׁ ְש ֵּת ֶ
יהן ְּפסוּלוֹ ת,
ַא ַחת ְל ַמ ְע ָלה וְ ַא ַחת ְל ַמ ָּטה ְ ׁ -ש ֵּת ֶ
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרַ :ח ָּטאת ָק ְר ָבה ְל ַמ ְע ָלה ,וְ עוֹ ָלה ָק ְר ָבה ְל ַמ ָּטה" )קינים ג ,ג(.
נְ ִהי ִנַמי דְּ עוֹ לָ ה ָק ְרבָ ה לְ ַמ ּ ָטה? ִּת ְימ ׁשוֹ ְך וְ ֶת ֱהוֵ י ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ף!
ֵאימוּר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ְ ּב ַחד ַ ּגבְ ָרא,
ִ ּב ְת ֵרי גַ בְ ֵרי ִ -מי ָא ַמר?!
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַח ָּטאת וְ עוֹ ָלה,
ו ְּסתו ָּמה ו ְּמפוֹ ֶר ׁ ֶשת,
שה כּ ו ָ ּּלן ְל ַמ ְע ָלה ֶ -מ ֱח ָצה ָ ּכ ׁ ֵשר ,ו ֶּמ ֱח ָצה ָּפסוּל
ָע ָ ׂ
כּ ו ָ ּּלן ְל ַמ ָּטה ֶ -מ ֱח ָצה ָ ּכ ׁ ֵשר ,ו ֶּמ ֱח ָצה ָּפסוּל.
יהן" )קינים ג ,ד(.
ֶח ְציָ ין ְל ַמ ְע ָלה וְ ֶח ְציָ ין ְל ַמ ָּטה ֵ -אינָ ּה ְ ּכ ׁ ֵש ָירה ֶא ָ ּלא ְסתו ָּמה ,ו ִּמ ְת ַח ֶ ּל ֶקת ֵ ּבינֵ ֶ
וְ ִאילּ ּו ְמפוֹ ָר ׁ ִשין  -לֹא,
וְ ַא ַּמאי? נ ְִהי נ ִַמי עוֹ לָ ה ָק ְרבָ ה לְ ַמ ּ ָטהִּ ,ת ְימ ׁשוֹ ְך וְ ֶת ֱיהוֵ י ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ף!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הא דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע  -ו ִּמי ָמצֵ ית ָא ְמ ַר ְּת ָהכִ י?!
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"ה ֵרי ָע ַלי ֵקן ִאם ֵא ֵלד זָ ָכר",
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָא ְמ ָרהֲ :
יאה ׁ ְש ֵּתי ִקי ִ ּניםַ ,א ַחת ְלנִ ְד ָר ּה וְ ַא ַחת ְלחוֹ ָב ָת ּה.
יָ ְל ָדה זָ ָכר ְ -מ ִב ָ
נְ ָתנָ ַתן ַלכּ ֵֹהן ַ -הכּ ֵֹהן ָצ ִר ְ
לש ְל ַמ ְע ָלה ,וְ ַא ַחת ְל ַמ ָּטה.
יך ַל ֲעשׂוֹ ָתן ׁ ָש ׁ
שה ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ַמ ְע ָלה ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ְל ַמ ָּטה,
שה ֵ ּכןֶ ,א ָ ּלא ָע ָ ׂ
לֹא ָע ָ ׂ
וְ לֹא נִ ְמ ַל ְך,
יב ָ ּנה ְל ַמ ְע ָלה ִמ ִּמין ֶא ָחד.
ְצ ִר ָיכה ׁ ֶש ָּת ִביא עוֹ ד ּ ְפ ִר ָידה ַא ַחת ,וְ ַּת ְק ִר ֶ
ומ ׁ ּ ְשנֵ י ִמינִ ין ָּ -תבִ יא ׁ ְש ַּתיִ ם.
ִ
לש ּ ְפ ִר ִידין ִמ ִּמין ֶא ָחד.
ּ ֵפ ְר ׁ ָשה נִ ְד ָר ּהְ -צ ִר ָיכה ְל ָה ִביא עוֹ ד ׁ ָש ׁ
ו ִּמ ׁ ּ ְשנֵ י ִמינִ ין ָּ -תבִ יא ַא ְר ַ ּבע.
סח,א ָק ְב ָעה נִ ְד ָר ּה ְ ^ -צ ִר ָיכה ׁ ֶש ָּת ִביא עוֹ ד ָח ֵמ ׁש ּ ְפ ִר ִידין ְל ַמ ְע ָלהִ ,מ ִּמין ֶא ָחד.
ו ִּמ ׁ ּ ְשנֵ י ִמינִ ין ָּ -תבִ יא ׁ ֵש ׁש.
נְ ָתנָ ַתן ַלכּ ֵֹהן ,וְ ֵאינָ ּה יוֹ ַד ַעת ַמה ָ ּנ ְתנָ ה,
שה,
שה ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֶמה ָע ָ ׂ
ָה ַל ְך ַהכּ ֵֹהן וְ ָע ָ ׂ
ְצ ִר ָיכהַ :א ְר ַ ּבע ּ ְפ ִר ִידין ְלנִ ְד ָר ּה,
ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ְלחוֹ ָב ָת ּה,
וְ ַח ָּטאת ַא ַחת.
ֶ ּבן ַע ַּזאי אוֹ ֵמר:
ׁ ְש ֵּתי ַח ָּטאוֹ ת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
זֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ְמרוּּ ְ ,כ ׁ ֶשהוּא ַחי  -קוֹ לוֹ ֶא ָחד,
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ֵמת  -קוֹ לוֹ ׁ ִש ְב ָעה" )קינים ג ,ו(!
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע לְ ַא ּפו ָּק ּה ִמ ֵידי ְמ ִעילָ ה,
יסק לֵ ּיה לְ חוֹ בָ ה ִמי ָא ַמר?!
לְ ֵמ ַ

רש"י
נמשכת ונעשית חטאת .קסלקא
דעתך ואפילו למיסק ליה לשם
חובת חטאת קאמר:
חטאת לזו ועולה לזו .משנה היא
במס' קינין )פ''ג מ''ג( ולקמן
אמרינן סתם קינין רבי יהושע
היא:
חטאת לזו כו' .רחל שהיתה צריכה
חטאת ללידתה ועולתה כבר קרבה
ולאה היתה צריכה עולה שכבר
קרבה חטאתה ולקחו קן בעירוב
וקבעו פרידה אחת לחטאת רחל
ופרידה אחת לעולת לאה ונתנום
לכהן:
עשה שתיהן למעלה .לשם עולה:
מחצה כשירה ומחצה פסולה.
עולה כשירה וחטאת פסולה:
תימשך כו' .ותצא ידי חובתה
ממה נפשך אם חטאתה קרבה
למטה הרי טוב ואם לאו הרי עולת
חברתה קרבה למטה ונעשית
חטאת וחברתה אינה צריכה לה:
בתרי גברי מי אמר .היאך קרבנה
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
במסכת קינין )שם מ''ד( שתי נשים
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
עולה והג' פירשו פרידה זו עולה
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:
עשה כולן למעלה .כסבור כולן
עולות:
מחצה כשר ומחצה פסול .כל
החטאות פסולות וצריכות להביא
כל חטאות שעליהן:
כולן למטה .כסבור כולן חטאות:
מחצה כשר ומחצה פסול .כל
העולות פסולות וצריכות להביא
כל עולות שעליהן:
חציין למעלה כו' .אין כשר בכולן
אלא קן סתומה דהי מינייהו דעבד
עולה והי מינייהו דעבד חטאת
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
קן אחד עוד ביניהן ויקריבו בתנאי
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:
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.5רש"י
ואמאי .בשלמא חטאת ועולה שהיו מפורשים לשם בעלים לא קשיא לן דהוו להו תרי גברי אלא קן
מפורשת שלא היתה מפורשת לשם בעלים אלא איזו פרידה חטאת ואיזה עולה בין שתיהן היה בעירוב
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
קן הסתומה לרחל תהא זו ללאה ואם היא ללאה תהא זו לרחל:
וכי תימא הא דלא כרבי יהושע ומי מצית אמרת הכי .דקינין לאו רבי יהושע היא:
תא שמע .דקינין רבי יהושע דתנן בסיפא דמסכת קינין האשה שאמרה כו' וקתני סיפא אמר רבי יהושע
זהו שאמרו כו' אלמא סתמא דקינין רבי יהושע:
הרי עלי קן כו' ואחת לחובתה .ללידתה:
שלש למעלן ואחת למטן .דנדרה שתיהן עולות וחובתה אחת לעולה ואחת לחטאת:
עשה שתים למעלה ושתים למטה .כסבור שתי הקינין חובה עליה שמא יולדת בזוב היתה הוזקקה
לקן לידה וקן זיבה:
ולא נמלך .בה לדעת על מה הביאתן :צריכה שתביא עוד פרידה אחת ותקריבנו למעלה ממין אחד
ומשתי מינין תביא שתים .כלומר אם הראשונה מין אחד היו שני הקינין תורין או שניהן בני יונה תביא
עוד פרידה אחת מאותו המין לעולה ויצתה ידי הכל שמקן שהקריב הכהן ראשון יצתה ידי לידתה שהרי
לשם חובה קרב והשני נשאר לנדרה ונפסל גוזל אחד מהן בעשיית מטה והרי זה יהיה תחתיו ואם
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
מאותו המין דתנן במסכת קינין )פ''ב מ''ה( אין מביאין תור כנגד בן יונה ולא בן יונה כנגד תור:
פירשה נדרה .כשנדרה הרי עלי קן פירשה את המין שתביא ואינה יודעת מה פירשה אם תורים אם בני
יונה והיא נתנה שני קינין לכהן כדאמרינן ועשה אחת למעלה ואחת למטה צריכה להביא עוד ג' פרידין
למעלה ממין אחד ומשני מינין תביא ארבע דכיון שפירשה ואינה יודעת מה פירשה מתחילתה הוזקקה
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
גוזל אחד הילכך אם ממין אחד היו הראשונים צריכה שתביא אחד מאותו המין להשלים הנפסל וקן
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
אחר שהרי אינה יודעת אם צריכה תור ושני בני יונה או בן יונה ושתי תורין לפיכך תביא שתי תורין
ושני בני יונה ותאמר אחד מאילו שממין הנפסל יהיה תחתיו והשני יהא נדבה וקן השני יהא ספק
פירושה:
קבעה נדרה .להביאה עם חובתה שאמרה הרי עלי קן להביאו עם חובתי ופירשתו ואינה יודעת מה
פירשה כדאמרן והביאה שתי קינין ונתנתן לכהן ועשה כמו שאמרנו :צריכה שתביא עוד חמש פרידין
למעלה ממין אחד ומשני מינים תביא שש] .דכיון[ דקבעה נדרה עם חובתה הוקבע עליה קרבן גדול
שלש עולות יחד אם היתה יודעת מה פירשה וזו שלא ידעה מה פירשה הוזקקה להביא חמש עולות יחד
מתחילתה אחת לחובתה וד' לנדרה וכשהביאה שני קינין אחת לנדרה ואחת לחובתה וממין אחד לא
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
עולות חובתה דממ''נ אם תורין נדרה הרי הביאה תורין עם מין שהביאה לחובתה ואם בני יונה נדרה
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
הראשונים מין אחד היו צריכה שתביא עוד ה' עולות ג' מאותו המין וב' ממין אחר ד' לספק פירושה
ואחד לקביעותה שקבעה להביא עולת חובתה עם נדרה וחובתה כבר קרבה ויצאה ידיה אלא שצריכה
להביא מאותו המין עם נדרה מפני קביעותה:
ואם משני מינין היו תביא שש .שאינה יודעת איזה מין קרב תחילה לחובתה שתביא מאותו המין עם
ד' של ספק פירושה לקביעותה הילכך תביא שש שתי תורין ושני בני יונה לספק פירושה ותור ובני יונה
לקביעותה והעוף היתר יהא נדבה:
נתנתן לכהן ואין ידוע מה נתנה .אם תורים אם בני יונה ואם קן אחד מזה וקן אחד מזה ואין ידוע מה
עשה אם כולן למעלה או כולן למטה או חציין למעלה וחציין למטה נמצאת שלא יצאת אפי' )ימי
לידתה( שמא כולן למעלה ואין כאן חטאת או שמא כולן למטה ואין כאן עולה:
צריכה שתביא עוד ד' פרידין לנדרה .לספק פירושה ומשני מינין וב' לעולת חובתה תור ובן יונה שמא
הראשונים כולן למטה נעשו ואינה יודעת מאיזה מין והכל הולך אחר החטאת ]וצריכה[ להביא עולה
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
תור ובן יונה וממה נפשך אם קן שקרב ראשון תורין היו וקרב מהן עולה למעלה והיא לחובתה הרי
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:
וחטאת אחת .תביא מאיזה מין שתרצה משום שמא הראשונים כולן למעלה נעשו והרי לו זוג ממינו
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
ועל כרחה היא מביאה עכשו ב' עולות תזווג לו אותה שממינו ודייה דהכי תנן פלוגתייהו במסכת קינים
)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:
בן עזאי אומר ב' חטאות .בן עזאי לטעמיה דאמר הכל הולך אחר הראשון וכיון דאיכא לספוקא שמא
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
ואין מליקתן מליקה להתירן באכילה שמא כבר קרבה חטאתה בראשונות:
א''ר יהושע זהו שאמרו כשהוא חי קולו אחד כשהוא מת קולו ז' .התם מפרש לה ובאיל קמיירי
דכשהוא חי אין לו אלא קול אחד וכשהוא מת קולו שבעה כיצד קולו שבעה ב' קרניו ב' חצוצרות ב'
שוקיו ב' חלילין עורו לתוף מעיים לנבלים בני מעיו לכינורות וה''נ כשנדרה תחלה ואינה יודעת מה
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
גבי קן סתומה ומפורשת דאין כשר אלא סתומה ואי אמרת נמשכה ונעשית חטאת העוף תמשך ותהוי
חטאת העוף:
אימר דאר''י לאפוקה מידי מעילה למיסק ליה לשם חובה מי אמר .שתהא עולה נעשית חטאת בשביל
ששינה בה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6סח ,א – סט ,א
ִמ ְׁשנָה
ָ ּכל ַה ְּפסו ִּלין ׁ ֶש ָּמ ְלק ּוְ :מ ִל ָיק ָתן ּ ְפסו ָּלה,
יעה.
ל
ב
ּ
ה
ית
וְ ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ֵב ַ ְ ִ ָ
שמֹאל,
ָמ ַלקּ ִ :ב ְ ׂ
אוֹ ַ ּב ַ ּליְ ָלה,
ׁ ָש ַחט :חו ִ ּּלין ִ ּב ְפנִ ים,
יעה.
וְ ָק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ ֵ -אינָ ן ְמ ַט ְּמאוֹ ת ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ
ָמ ַלקּ ְ :ב ַס ִ ּכין,
ָמ ַלק חו ִ ּּלין ִ ּב ְפנִ ים,
וְ ָק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ,
ּתוֹ ִרין ׁ ֶשלֹא ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ָ ּנן,
סח,ב
ְ ּבנֵ י יוֹ נָ ה ׁ ֶש ָע ַבר זְ ַמ ָ ּנן,
ׁ ֶש ָ ּי ְב ׁ ָשה ַ ּג ּ ָפ ּה,
ׁ ֶש ִ ּנ ְס ֵמית ֵעינָ ּה,
יעה.
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְט ָעה ַר ְג ָל ּה ְ -מ ַט ֵּמא ְ ּבבֵ ית ַה ְ ּב ִל ָ
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
יעה.
ָ ּכל ׁ ֶש ּ ְפסוּלוֹ ַ ּב ּקוֹ ֶד ׁש ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ
יעה.
לֹא ָהיָ ה ְּפסוּלוֹ ַ ּב ּקוֹ ֶד ׁש ְ -מ ַט ֵּמא ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב:
ְׂשמֹאל,
וְ לַ יְ לָ ה ֵ -אין ְמ ַט ְּמ ִאין ְ ּבבֵ ית ַה ְ ּבלִ ָיעה.
זָ ר,
וְ ַס ִּכין ְ -מ ַט ְּמ ִאין ְ ּבבֵ ית ַה ְ ּבלִ ָיעה.
ַמאי ׁ ְשנָ א " ְׂשמֹאל"  -דְּ ִאית לֵ ּיה ֶהכְ ׁ ֵש ָירה ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים.
וְ לַ יְ לָ ה ִ -אית לֵ ּיה ֶהכְ ׁ ֵש ָירהּ ְ ,ב ֵאיבָ ִרים וּפְ ָד ִרים,
זָ ר  -נ ִַמי ִאית לֵ ּיה ֶהכְ ׁ ֵש ָירה ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה!
ׁ ְש ִח ָיטה לָ או ֲעבוֹ ָדה ִהיא.
וְ לֹא?!
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵז ָירא:
ׁ ְש ִח ַיטת ּ ָפ ָרה ְ ּבזָ ר ְ ּ -פסוּלָ ה,
ו ַּמ ֲחוֵ י ַרב ֲעלָ ּה " ֶאלְ ָעזָ ר") 514במדבר יט ,ג( ,וְ 'חו ָ ּּקה') 515במדבר יט ,ב(!
ׁ ָשאנֵ י ּ ָפ ָרה דְּ ָק ְד ׁ ֵשי בֶ ֶדק ַה ַ ּב ִית ִהיא.
וְ לֹא?! ָּכל דְּ ֵּכן הוּא!
ָק ְד ׁ ֵשי בֶ ֶדק ַה ַ ּב ִית ּ ָ -בע ּו ְּכה ּו ּנָה,
ָק ְד ׁ ֵשי ִמזְ ֵ ּב ַח ִ -מ ָ ּיב ֲע ָיא?!
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ָ
ִמ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ַמ ְראוֹ ת נְגָ ִעים ,דְּ לָ או ֲעבוֹ ָדה ִהיא ,ו ָ ּּב ֲעיָ ְ

א ּכה ּו ּנָה) 516ויקרא יג ,ב(.

וְ נֵילַ ף ִמ ָ ּב ָמה!

רש"י
מתני'
כל הפסולין .בגמ' פליגי כל
לאיתויי מאי:
שמליקתן
ואינן מטמאין.
מטהרתן לפי שנפסל בקדש
ואהני מליקתן שאם עלו לא ירדו
הילכך נמי לא הוו נבילה:
ה''ג שחט חולין בפנים וקדשים
בחוץ אינן מטמאין בבית
הבליעה .אף על גב דבפנים אין
שחיטה לעוף וכן בעוף קדשים
אין שחיטה בכל מקום אין
מטמאין כדיליף בברייתא
בגמרא ושחט קדשים בפנים
דלא קתני אמרינן בגמ' דאתיא
בזה הכלל:
מלק בסכין .ומליקה לא הויא
דבעצמו של כהן בעינן ושחיטה
לא הויא כדאמרינן בהכל
שוחטין )חולין דף כ (:מפני
שהוא מחליד מפני שהוא דורס:
מלק חולין בפנים וקדשים
בחוץ .דלא שייכא מליקה בחולין
לא בפנים ולא בחוץ והוא הדין
לחולין בחוץ ובגמרא אמרינן
דאתיא בזה הכלל:
תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה
שעבר זמנן .אינן ראויין לקרבן
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
מוזהבת שסביב הצואר:
שנסמית עינה .דה''ל מחוסר
אבר והקריבהו נא לפחתך וכי
אמרינן אין תמות וזכרות
בעופות לענין דוקין שבעין הוא
דקאמרינן:
שפסולה בקדש .שבאה לעזרה
בהכשרה ונפסלה:
גמ'
שמאל ולילה .מלק בשמאל או
בלילה:
זר .והוא הדין לאונן וערל וכל
הפסולין:
ביום הכפורים .נטל את המחתה
בימינו ואת הכף בשמאלו ולילה
נמי מאי שנא דאשכחן ליה
הכשירה לכתחילה באיברים
ופדרים:
אלעזר כתיב .בשחיטתה וכתיב
חוקה לעכב:
דקדשי בדק הבית היא .ועל
כרחך אין עבודות שלה חשובות
עבודה:
ונילף מבמה .שהזר כשר בה
למלוק עופות לכתחילה דאין
כיהון בבמה כדתנן בפ' בתרא
)לקמן דף קיג (.וכיון דאשכחן
ליה הכשירה לכתחילה בעלמא
יטהר כאן מידי נבילה:
מבמה לא ילפינן במקדש .דבמה
כחול היא לגבי מקדש:

ִמ ָ ּב ָמה לָ א יָ לֵ יף.
 514וּנְ ַת ֶּתם א ָֹת ּה ֶאל ֶאלְ ָעזָ ר ַהכּ ֵֹהן וְ הוֹ ִציא א ָֹת ּה ֶאל ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶ ה וְ ׁ ָש ַחט א ָֹת ּה לְ ָפנָ יו
ימה ֲא ׁ ֶשר ֵאין ָ ּב ּה מוּם ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָעלָ ה ָעלֶ י ָה עֹל
 515זֹאת ֻח ַ ּקת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר ִצ ָּוה ה' לֵ אמֹר דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְקח ּו ֵאלֶ ָיך ָפ ָרה ֲא ֻד ּ ָמה ְּת ִמ ָ
ָ 516א ָדם ִּכי יִ ְהיֶ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָשׂ רוֹ ְשׂ ֵאת אוֹ ַס ּ ַפ ַחת אוֹ ַב ֶה ֶרת וְ ָהיָ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָשׂ רוֹ לְ נֶ גַ ע צָ ָר ַעת וְ הו ָּבא ֶאל ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן אוֹ ֶאל ַא ַחד ִמ ָ ּבנָ יו ַהכּ ֲֹהנִ ים

מסכת זבחים פרק ז' – ַ
"ח ָטּאת ָהעוֹף"

וְ לֹא?!
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ִמ ַ ּניִ ן ְליוֹ ֵצאֶ ׁ ,ש ִאם ָע ָלה  -לֹא יֵ ֵרד,
ׁ ֶש ֲה ֵרי יוֹ ֵצא ָ ּכ ׁ ֵשר ְ ּב ָב ָמה"!
ַּת ָ ּנא ַא"זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעוֹ לָ ה") 517ויקרא ו ,ב( ָס ֵמ ְיך לֵ ּיה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
זָ ר ֵ -אין ְמ ַט ֵּמא ַא ֵ ּבית ַה ְ ּבלִ ָיעה,
ַס ִּכין ְ -מ ַט ֵּמא ַא ֵ ּבית ַה ְ ּבלִ ָיעה.
ְּתנַן:
" ָ ּכל ַה ְּפסו ִּלין ׁ ֶש ָּמ ְלק ּו ְ -מ ִל ָיק ָתן ּ ְפסו ָּלה".
"כל" לְ ִאית ּו ֵיי זָ ר,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָ ּ
"כל" לְ ִאית ּו ֵיי ַמאי?
ֶא ָּלא לְ ַרב ָ ּ
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רש"י
ורבי יוחנן אמר מלק זר אינו
מטמא בבית הבליעה .דילפינן
מבמה:
סכין מטמא .דלא מליקה ולא
שחיטה היא ודכוותה לא אשכחן
הכשירה:
לאיתויי שחיטת קדשים בפנים.
דלא מטמיא דבמתני' לא תנן
לה:
כללא דסיפא לאיתויי מליקת
חולין בחוץ .דמטמיא דלא תנן
לה במתני':
הנותר והטמא .ולא אמרינן נפקי
להו מהיתר אכילת קדשים וחל
עלייהו איסור נבילה למפרע:

518לְ ִאיתוּיֵ י ְׂשמֹאל ,וְ לַ יְלָ ה.
ְׂשמֹאל וְ לַ יְ לָ ה ְ ּב ֶה ְד ָיא ָק ָת ֵני!
ָּת ֵני ,וַ ֲה ַדר ְמפָ ֵר ׁש.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
ּ
יעה".
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָללּ ָ :כל ׁ ֶש ָהיָ ה ְפסוּלוֹ ַ ּבקוֹ ֶד ׁש ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּב ִל ָ
"כל" לְ ִאיתוּיֵ י זָ ר,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָ ּ
ֶא ָּלא לְ ַרב - ,לְ ִאיתוּיֵ י ַמאי?
"שלּ ֹא ָהיָ ה ּ ְפסוּלוֹ ַ ּב ּקוֹ ֶד ׁש" לְ ִאיתוּיֵ י ַמאי?
סט,א וְ לִ ַיט ֲע ֵמ ְיךֶ ׁ ,
ישא  -לְ ִאית ּו ֵיי ׁ ְש ִח ַיטת ֳק ָד ׁ ִשים ִ ּב ְפ ִנים,
ֶא ָּלא ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא  -לְ ִאיתוּיֵ י ְמלִ ַיקת חו ִּּלין ַ ּבחוּץ.
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
" ְמ ָל ָק ּה זָ ר,
ְמ ָל ָק ּה ּ ָפסוּל,
ַה ּ ִפ ּיגוּל,
וְ ַהנּוֹ ָתר,
יעה".
וְ ַה ָּט ֵמא ֵ -אין ְמ ַט ְּמ ִאין ַא ֵ ּבית ַה ְ ּב ִל ָ

ַ 517צו ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ָ ּבנָ יו לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעֹלָ ה ִהוא ָהעֹלָ ה ַעל מוֹ ְק ָדה ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ָּכל ַה ַּליְ לָ ה ַעד ַהבּ ֶֹקר וְ ֵא ׁש ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ּתו ַּקד בּ וֹ
 518דפוס וילנא :לָ או .בכתבי יד לא מופיע מילה זו
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:519
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁ ְש ַּתיִם,
ַא ַחת ְק ִמיצַ ת זָ ר,
וְ ַא ַחת ְמלִ ַיקת זָ ר,
ַא ַחת ֵּ -ת ֵרד,
וְ ַא ַחת  -לֹא ֵּת ֵרד,
וְ לָ א ָי ַד ֲע ָנא.

 .7סט ,א

ָא ַמר ִח ְז ִק ּיָה:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ְק ִמיצָ ה ֵּ -ת ֵרד,
ְמלִ ָיקה  -לֹא ֵּת ֵרד.
ַמאי ׁ ְשנָ א ְמלִ ָיקה ,יֶ ׁ ְשנ ָּה ְ ּבבָ ָמה,
ְק ִמיצָ ה ַנ ִמי יֶ ׁשנ ָּה ְ ּבבָ ָמה!
וְ כִ י ֵּת ָימא ֵאין ִמ ְנ ָחה ְ ּבבָ ָמה ֵ -אין עוֹ פוֹ ת נ ִַמי ְ ּבבָ ָמה!
דְּ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לְ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמר י ֵׁש ִמ ְנ ָחה ְ ּבבָ ָמה  -יֵ ׁש עוֹ פוֹ ת ְ ּבבָ ָמה,
לְ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמר ֵאין ִמ ְנ ָחה ֵ -אין עוֹ פוֹ ת.
ַמאי ַט ְע ָמא?
"זְ ָב ִחים") 520שמות כד ,ה(  -וְ לֹא ְמנָחוֹ ת,
"זְ ָב ִחים"  -וְ לֹא עוֹ פוֹ ת!
ֶא ָּלא ֵא ָימאֵ :אין ִקידּ ו ּׁש ִ ּבכְ לִ י ׁ ָש ֵרת ְ ּב ִמ ְנ ָחה ְ ּבבָ ָמה.

 519תנא או אמורא?
 520וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ֶאת נַ ֲע ֵרי ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ַ ּי ֲעל ּו עֹל ֹת וַ ִ ּיזְ ְ ּבח ּו זְ ָב ִחים ׁ ְשלָ ִמים לַ ה' ּ ָפ ִרים

רש"י
דישנה בבמה .בזר:
לדברי האומר .בפ' אחרון )לקמן
דף קיג (.ר' יהודה אומר אין
מנחה בבמה:
זבחים .ויזבחו זבחים שלמים
בסיני )שמות כד(:
אין קידוש כלי שרת במנחה
בבמה .הילכך לא ילפינן זר
במקדש לענין קמיצה מזר בבמה
דלא דמי הך קמיצה להך קמיצה
דבמקדש הואיל וקידשה בכלי
שרת איפסלא בזר :ה''ג בתורת
כהנים להך מתני' יכול תהא
מליקה שהיא לפנים מטמאה
כו':

מסכת זבחים פרק ז' – ַ
"ח ָטּאת ָהעוֹף"
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 .8סט ,א
יעה.
" ָמ ַלק ִ ּב ְ ׂ
שמֹאל אוֹ ַ ּב ַ ּליְ ָלה ֵ - ...אינָ ן ְמ ַט ְּמאוֹ ת ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ
ּ
יעה".
ל
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ו
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ּ
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ש
ׁ
ד
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ים,
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כ
ּ
ְ ַ ֵ ְ ֵ ַ ְ ִ ָ
ַ
ִ ִ ְ נִ וְ ָ ָ ִ
ָמ ַלק ְ ּב ַס ִ ָ ַ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יעה?
"יָ כוֹ ל ְּת ֵהא ְמ ִל ָיקהֶ ׁ ,ש ִהיא ִל ְפנִ ים ְמ ַט ְּמ ָאה ְ ּבגָ ִדים ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ֵבלָ ה") 521ויקרא יז ,טו(".
ָהא נ ִַמי נְבֵ לָ ה ִהיא!
ֶא ָּלאַּ ,תלְ מוּד לוֹ ַמרְ " :ט ֵר ָיפה" )ויקרא יז ,טו(,
ַמה ּ ְט ֵר ָיפה ׁ ֶש ֵאין ַמ ֶּת ֶרת ֶאת ָה ִא ּיסוּר ַ -אף ָּכל ׁ ֶש ֵאין ַמ ֶּת ֶרת ֶאת ָה ִא ּיסוּר.
יָ צָ א ְמלִ ָיקה ׁ ֶש ִהיא לִ פְ נִים ,הוֹ ִאיל וְ ִהיא ַמ ֶּת ֶרת ֶאת ָה ִא ּיסוּר,
ֵאין ְמ ַט ָּמא ְ ּבגָ ִדים ְ ּבבֵ ית ַה ְ ּבלִ ָיעה.
ֵהבִ יא ַה ּמוֹ לֵ ק )ק"ץ חפ"ץ( ֳ -ק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ ,וּמוֹ לֵ ק חו ִּּלין ֵ ּבין ִמ ִ ּבפְ נִ ים ֵ ּבין ִמ ַ ּבחוּץ,
הוֹ ִאיל וְ ֵאין ַמ ִּת ִירין ֶאת ָה ִא ּיסוּרְ ,מ ַט ְּמ ִאין ְ ּבגָ ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּבלִ ָיעה.
ַּת ְנ ָיא ִא ָיד ְך:
יטת חו ִ ּּלין ִ -ל ְפנִ ים,
"יָ כוֹ ל ְּת ֵהא ׁ ְש ִח ַ
יעה?
וְ ֳק ָד ׁ ִשים ּ ֵ -בין ִמ ִ ּב ְפנִ ים ו ֵּבין ִמ ַ ּבחוּץְ ,מ ַט ְּמ ָאה ַא ֵ ּבית ַה ְ ּב ִל ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ֵבלָ ה" )ויקרא יז ,טו(".
ָהא נ ִַמי נְבֵ לָ ה ִהיא!
ֶא ָּלאַּ ,תלְ מוּד לוֹ ַמרְ " :ט ֵר ָיפה" )ויקרא יז ,טו(,
ַמה ּ ְט ֵר ָיפה ׁ ָשוָ וה ִ ּב ְפ ִנים ְּכבַ חוּץ ַ -אף כּ ֹל ׁ ָשווֹ ת ִ ּב ְפנִים ְּכבַ חוּץ.
יָ צָ א ׁ ְש ִח ַיטת חו ִּּלין ּ ִ -ב ְפנִים,
וְ ֳק ָד ׁ ִשים ּ ֵ -בין ִמ ִ ּבפְ נִים ֵ ּבין ִמ ַ ּבחוּץ,
הוֹ ִאיל וְ לֹא ׁ ָשו ּו ִ ּבפְ נִים ְּכבַ חוּץ ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין ְ ּבגָ ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּבלִ ָיעה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא חו ִּּלין לֹא ׁ ָשו ּו ִ ּבפְ ִנים ְּכבַ חוּץ,
ֶא ָּלא ֳק ָד ׁ ִשיםִ ,א ִידי וְ ִא ִידי ּ ְפסוּלִ ין נִינְהוּ!
ָא ַמר ָרבָ א:
ִאם הוֹ ִעילָ ה לוֹ ׁ ְש ִח ַיטת חוּץ ,לְ ַח ּיְיבוֹ ָּכ ֵרת,
לֹא ּתוֹ ִעיל לוֹ לְ ָט ֲה ָר ּה ִמ ֵידי נְ בֵ ילָ ה?!
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן  -חוּץ,
ּ ְפנִ ים – ְמ ָנלַ ן?
הוֹ ִאיל וְ לֹא ׁ ָשו ּו ִ ּבפְ נִים ְּכבַ חוּץ.
ִאי ָהכִ יָ ,מלַ ק ֳק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ נ ִַמי לֹא!
לֹא ׁ ָשו ּו ִ ּבפְ ִנים ְּכבַ חוּץ!
ָא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי:
דָּ נִין דָּ בָ ר ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶהיכְ ׁ ֵשרוֹ ִמדָּ בָ ר ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶהיכְ ׁ ֵשרוֹ ,
וְ ֵאין דָּ ִנין דָּ בָ ר ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֶהיכְ ׁ ֵשרוֹ ִמדָּ בָ ר ׁ ֶש ְ ּב ֶהיכְ ׁ ֵשרוֹ .
וְ לֹא?! וְ ָה ַת ְנ ָיא:
" ִמ ַ ּניִ ן ְליוֹ ֵצאֶ ׁ ,ש ִאם ָע ָלה לֹא יֵ ֵרד?
ׁ ֶש ֲה ֵרי יוֹ ֵצא ָ ּכ ׁ ֵשר ְ ּב ָב ָמה"!
ַּת ָ ּנא ַא"זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעוֹ לָ ה") 522ויקרא ו ,ב( ִר ָ ּיבה ָס ֵמ ְיך לֵ ּיה.

רש"י
הא נמי נבילה היא .מאן לימא לך דלאו
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:
אלא תלמוד לומר טריפה .ונפש אשר
תאכל נבילה וטריפה )ויקרא יז( ובנבלת
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
שחיטת עוף טהור מטהרת טריפתו
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:
מה טריפה .אין טריפות המאורע בה מתיר
שום איסור שהיה בה מתחילה:
אף נבילה .שאין נבילות המאורעת בה
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:
יכול תהא שחיטה שהיא לפנים .ובת''כ
גרסי' לה הכי יכול השוחט חולין בפנים
וקדשים בין מבפנים בין מבחוץ כו':
הא נמי נבילה היא .מי יימר דלאו נבילה
היא הואיל ושחיטה בפנים בעוף לא שייכא
וכן בקדשים בין בפנים בין בחוץ כו':
ת''ל טריפה .כלומר נבילה שהיא כטריפה
מטמאה:
ששוות בפנים כבחוץ .דכאן וכאן היא
אסורה :ה''ג יצא השוחט חולין בפנים
וקדשים בין בפנים בין בחוץ הואיל ולא
שוו בפנים כבחוץ אין מטמאין ולקמן
מפרש ואזיל:
בשלמא חולין שוותה שחיטתן בפנים
כבחוץ .שהרי חולין שחוטין בחוץ אין
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:
אידי ואידי .בין בפנים בין בחוץ נבילה זו
שווה בהם שאין כאן תורת שחיטה:
אמר רבא .שחיטת פנים דחולין היא
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
השוחט והמעלה )לקמן דף קז (.מאו אשר
ישחט לרבות שחיטת עוף אלמא שחיטה
היא שמה:
לא תועיל .בתמיה:
ה''ג .אשכחן חוץ פנים מנלן:
ומשני הואיל ולא שוות בפנים כבחוץ.
דהא אוקימנא דבחוץ לא מטמא ואע''ג
דבאכילה אסור בטומאה מיהא לא שוו:
אי הכי מלק קדשים .דקתני לעיל
מיטמאין:
הא לא שוו בחוץ כבפנים .דהא בפנים
הכשירו במליקה:
דנין דבר שלא בהכשירו .שחיטת קדשים
בפנים:
מדבר שלא בהכשירו .שחיטת קדשים
בחוץ וכן שחיטת חולין בפנים משחיטת
חולין טריפה בחוץ:
ואין דנין דבר שלא בהכשירו .כגון מליקת
קדשים בחוץ:
מדבר שבהכשירו .מליקת קדשים בפנים:

 521וְ כָ ל נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל נְ ֵבלָ ה ו ְּט ֵר ָפה ָ ּב ֶאזְ ָרח ו ַּב ֵ ּגר וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ַ ּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ֶע ֶרב וְ ָט ֵהר
ַ 522צו ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ָ ּבנָ יו לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעֹלָ ה ִהוא ָהעֹלָ ה ַעל מוֹ ְק ָדה ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ָּכל ַה ַּליְ לָ ה ַעד ַהבּ ֹ ֶקר וְ ֵא ׁש ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ּתו ַּקד בּ וֹ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9סט ,א – ע ,א
ִמ ְׁשנָה
יפה,
ָמ ַלק ,וְ נִ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יעה.
ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ
סט,ב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְמ ַט ֵּמא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
שא,
ַקל וָ חוֹ ֶמרִ :אם נִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָמהֶ ׁ :ש ְמ ַט ְּמ ָאה ְ ּב ַמ ָ ּגע ו ְּב ַמ ּ ָ ׂ
יפ ָת ּה ִמ ּטו ְּמ ָא ָת ּה,
יט ָת ּה ְמ ַט ֶה ֶרת ְט ֵר ָ
ׁ ְש ִח ָ
ּ
שא,
נִ ְב ַלת ָהעוֹ ףֶ ׁ :ש ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ָ ּגע ו ְּב ַמ ָ ׂ
יפתוֹ ִמ ּטו ְּמ ָאתוֹ ?
יטתוֹ ְמ ַט ֶה ֶרת ְט ֵר ָ
ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ְש ִח ָ
יטתוֹ ֶ ׁ :ש ִהיא ַמ ְכ ׁ ַש ְר ָּת ּה ַל ֲאכִ ָילה,
ַמה ָּמ ִצינ ּו ִ ּב ׁ ְש ִח ָ
יפתוֹ ִמ ּטו ְּמ ָאתוֹ ,
ר
ט
ת
ר
ה
ט
ּמ
ו
ְ ַ ֶֶ ְֵ ָ
יפתוֹ ִמ ֵידי טו ְּמ ָאתוֹ .
ַאף ְמ ִל ָיקתוֹ ׁ ֶש ִהיא ַמ ְכ ׁ ַש ְר ּתוֹ ַ ּב ֲא ִכ ָילהְּ ,ת ַט ֵהר ְט ֵר ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
דַּ ָ ּי ּה ְ ּכנִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָמה,
יט ָת ּה ְ -מ ַט ֲה ָר ָת ּה,
ׁ ְש ִח ָ
וְ לֹא ְמ ִל ָיק ָת ּה.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לָ א דָּ ֵר ׁיש 'דַּ ּיוֹ '?!
וְ ָהא 'דַּ ּיוֹ ' דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא הוּא!
דְּ ַתנְ ָיא:
יצד?
" ִמדִּ ין ַקל וָ חוֹ ֶמרּ ֵ ,כ ַ
ֹאמר ה' ֶאל מֹ ֶֹשה וְ ָאבִ ָיה יָ רֹק יָ ַרק ְ ּב ָפנֶ ָיה") 523במדבר יב ,יד(.
"וַ ּי ֶ
ּ
שר יוֹ ם!
ַקל וָ חוֹ ֶמרַ ,ל ׁ ְשכִ ינָ ה ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ֶא ָ ּלא דַּ ּיוֹ ַל ָ ּבא ִמן ַהדִּ ין ִל ְהיוֹ ת ַ ּכ ִ ּנדּ וֹ ן".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ָאבִ ין:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְק ָרא ַא ׁ ְש ַּכח וְ ָק ָד ַר ׁש" :זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ְ ּב ֵה ָמה וְ ָ
וְ כִ י ְ ּב ֵאיזוֹ ּתוֹ ָרה ׁ ָשוְ ָותה ְ ּב ֵה ָמה לְ עוֹ ף וְ עוֹ ף לְ ְ ּב ֵה ָמה?
ְ ּב ֵה ָמה ְ -מ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ָ ּגע וּבְ ַמ ּ ָשׂ א,
עוֹ ף ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ָ ּגע וּבְ ַמ ּ ָשׂ א!
עוֹ ף ְ -מ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּבלִ ָיעה,
ְ ּב ֵה ָמה ֵ -אינ ָּה ְמ ַט ְּמ ָאה ְ ּבגָ ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּבלִ ָיעה!
ֶא ָּלא לוֹ ַמר לְ ָךַ :מה ְ ּב ֵה ָמה דָּ בָ ר ׁ ֶש ַּמכְ ׁ ִש ָיר ּה לַ ֲאכִ ילָ ה ְמ ַט ֵהר ְט ֵר ָיפ ָת ּה ִמ ּטו ְּמ ָא ָת ּה,
ַאף עוֹ ף ,דָּ בָ ר ׁ ֶש ַּמכְ ׁ ִשיר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה ְמ ַט ֵהר ְט ֵריפָ תוֹ ִמ ּטו ְּמ ָאתוֹ .
העוֹ ף") 524ויקרא יא ,מו(,

וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ַמאי ַט ְע ָמא?
ְק ָרא ַא ׁ ְש ַּכח וְ ָק ָד ַר ׁש:
""נְ בֵ לָ ה ְוט ֵר ָיפה") 525ויקרא יז ,טו(,
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
"ט ֵר ָפה" ָל ָּמה נֶ ֶא ְמ ָרה?
ְ
יפה ַח ָ ּיה ֲ -ה ֵרי "נְ ֵבילָ ה" ֲאמו ָּרה!
ִאם ְט ֵר ָ
יפה ֵאינָ ּה ַח ָ ּיה ֲ -ה ֵרי ִהיא ִ ּבכְ ַלל "נְ ֵבילָ ה"!
ִאם ְט ֵר ָ
יפה ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָט ּהֶ ׁ ,ש ְמ ַט ְּמ ָאה".
ֶא ָ ּלא ְל ָה ִביא ְט ֵר ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ֵשיזְבִ י:

רש"י
מתני'
ר''מ אומר אינה מטמאה .בקל וחומר:
רבי יהודה אומר מטמא .דלא מהניא
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
שחיטה מטהרת טריפה אבל לא מליקה:
ומה בהמה בנבלתה מטמאה במגע
ובמשא שחיטתה מטהרת טריפתה
מטומאתה .כדילפינן בגמרא מוכי ימות
מן הבהמה:
עוף שאינו מטמא במגע ובמשא .אלא
באכילה ובבית הבליעה כדכתיב )ויקרא
כב( לא יאכל לטמאה בה אין לך אלא
האמור בה:
אינו דין כו' .וכיון דקיי''ל בשחיטה
מק''ו ילפינן מליקה דקדשים מינה בבנין
אב מה מצינו בשחיטה בחולין
שמכשרתה באכילה כשאינה טריפה
ומטהרת טריפתה מטומאתה:
אף מליקה .בקדשים המכשרתה
באכילה כשאינה טריפה תטהר:
דיה כנבלת בהמה .דהואיל ולא יליף עוף
אלא מבהמה לטהר טריפה מטומאתה
דיו לבא מן הדין להיות כנדון:
גמ'
מדין ק''ו כיצד .מנין שהתורה ניתנה
לידרש ק''ו:
הלא תכלם .לשון תימה הוא ולשון ק''ו:
אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון.
הכתוב לימדך שאינך רשאי להטיל על
הבא מן הדין יותר מן הנדון דכתיב
תסגר שבעת ימים:
עוף אינו מטמא במגע ובמשא .דכתיב
לא יאכל לטמאה בה אין לך אלא האמור
בה:
בהמה אינה מטמאה בבית הבליעה .אם
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:
דבר שמכשיר .ואפילו מליקת קדשים
דאי לשחיטה בק''ו אתיא לן:
טריפה למה נאמרה .אלא ללמדנו בא
שמשעת טריפה חלה עליה טומאה אם
אכל ממנה מיד או ששחטה ואכל ממנה
דאי בטריפה שמתה לאחר שנטרפה
קאמר למה נאמרה:
אם טריפה חיה .פלוגתא היא באלו
טריפות )חולין דף מב (.איכא למ''ד
טריפה חיה ואיכא למ''ד אינה חיה אם
טריפה חיה ועד שמתה היתה בחזקת
חיה:
הרי נבילה אמורה .בפסוק כיון שמתה
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
מביא עליה טומאה זו מיד אם תלש
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:

ֹאמר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה וְ ָא ִב ָיה יָ רֹק יָ ַרק ְ ּב ָפנֶ ָיה ֲהל ֹא ִת ָּכלֵ ם ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ָּסגֵ ר ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִמחוּץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה וְ ַא ַחר ֵּת ָא ֵסף
 523וַ ּי ֶ
 524זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ְ ּב ֵה ָמה וְ ָהעוֹ ף וְ כֹל נֶ ֶפ ׁש ַה ַח ָ ּיה ָהר ֶֹמ ֶשׂ ת ַ ּב ּ ָמיִ ם וּלְ כָ ל נֶ ֶפ ׁש ַה ּׁש ֶֹר ֶצת ַעל ָה ָא ֶרץ
 525וְ כָ ל נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל נְ ֵבלָ ה ו ְּט ֵר ָפה ָ ּב ֶאזְ ָרח ו ַּב ֵ ּגר וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ַ ּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ֶע ֶרב וְ ָט ֵהר
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טרפה") 526ויקרא ז ,כד(,

ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ,דִּ כְ ִתיב" :וְ ֵחלֶ ב נְ בֵ לָ ה וְ ֵחלֶ ב ְ ֵ ָ
נֵימאִ :אם ְט ֵר ָיפה ַח ּיָה ֲ -ה ֵרי " ְנבֵ ילָ ה" ֲאמו ָּרה!
ָה ָתם נ ִַמי ָ
ִאם ְט ֵר ָיפה ֵאינָ ּה ַח ּיָה ֲ -ה ֵרי ִהיא ִ ּבכְ לַ ל "נְבֵ ילָ ה"!
ֶא ָּלא לְ ָהבִ יא ְט ֵריפָ ה ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָט ּהֶ ׁ ,ש ֶחלְ ָ ּב ּה ָטהוֹ ר.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה?!
ִיתא ָּת ָנא:
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ְ ּב ַמ ְתנ ָ
"וְ כִ י יָ מוּת ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה") 527ויקרא יא ,לט(.
ִמ ְקצָ ת ְ ּב ֵה ָמה ְמ ַט ְּמ ָאהִ ,מ ְקצָ ת ְ ּב ֵה ָמה ֵאינ ָּה ְמ ַט ְּמ ָאה.
וְ ֵאיזוֹ זוֹ ? זוֹ ְט ֵר ָיפה ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָט ּה!
"ט ֵר ָפה" ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַמעו ֵּטי ְט ֵמ ָאה,
ֶא ָּלאְ ,
ִמי ׁ ֶש ּי ֵׁש ְ ּב ִמינ ָּה ְט ֵר ָיפהָ ,יצְ ָתה זוֹ ֶ ׁ ,ש ֵאין ְ ּב ִמינָ ּה ְט ֵריפָ ה.
ָהכָ א נ ִַמי 528לְ ַמעו ֵּטי עוֹ ף ָט ֵמאֶ ׁ ,ש ֵאין ְ ּב ִמינוֹ ְט ֵר ָיפה!

עוֹ ף ָט ֵמא ,לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ"נְ ֵבלָ ה" נָ ְפ ָקא לֵ ּיה.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יעה?
יָ כוֹ ל ְּת ֵהא נִ ְב ַלת עוֹ ף ָט ֵמא ְמ ַט ְּמ ָאה ְ ּבגָ ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּב ִל ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ֵבלָ ה ו ְּט ֵר ָפה ל ֹא יֹאכַ ל") 529ויקרא כב ,ח( –
ִמי ׁ ֶש ִא ּ
ֹאכל נְ ֵב ָילה,
יסוּרוֹ ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבל ּת ַ
ּ
ּ
ּ
ּ
ֹאכל ָט ֵמא".
ֹאכל נְ בֵ ָילהֶ ,א ָלא ִמ ׁשוּם ַ ּבל ּת ַ
יָ ָצא זֶ הֶ ׁ ,ש ֵאין ִאיסוּרוֹ ִמ ׁשוּם ַ ּבל ּת ַ
ע,א

ַהאי ַנ ִמיֵּ ,ת ּיפוֹ ק לִ י" :וְ ֵחלֶ ב נְ ֵבלָ ה" )ויקרא ז ,כד( ִ -מי ׁ ֶש ִא ּיסוּרוֹ ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבל ּתֹאכַ ל ֵחלֶ ב ְנבֵ לָ ה.
אתה זוֹ ׁ ֶש ֵאין ִא ּיסו ָּר ּה ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבל ּתֹאכַ ל ֵחלֶ ב ְנבֵ לָ הֶ ,א ָּלא ִמ ׁ ּשוּם ָט ֵמא!
יָ צָ ָ
"ט ֵר ָפה" ִמ ָ ּיב ֵעי לְ ִאית ּו ֵיי ַח ּיָה.
ֶא ָּלאַ ,האי ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמי ָנאִ :מי ׁ ֶש ֶחלְ ָ ּב ּה ָאסוּר וּבְ ָׂש ָר ּה מו ָּּתר.
יָ צָ את זוֹ ׁ ֶש ֶחלְ ָ ּב ּה וּבְ שָׂ ָר ּה מו ָּּתר,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי ׁ ְשנָ א ְט ֵמ ָאה  -דְּ ֵאין ֶחלְ ָ ּב ּה ָחלוּק ִמ ְ ּב ָׂש ָר ּה,
ַח ָ ּיה ִ -נַמי ֵאין ֶחלְ ָ ּב ּה ָחלוּק ִמ ְ ּב ָׂש ָר ּה!
וְ עוֹ דָ ,הכְ ִתיב" :וְ ָאכֹל ל ֹא תֹאכְ לוּהוּ" )ויקרא ז ,כד(!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
" ְט ֵר ָיפה" לְ גוּפֵ ּיה ִאיצְ ְט ִריךְ.
ֹאמר :הוֹ ִאיל ו ּ ְּט ֵמ ָאה ֲאסו ָּרה ֵמ ַח ִ ּיים ,ו ְּט ֵר ָיפה ֲאסו ָּרה ֵמ ַח ּיִים:
ׁ ֶשלּ ֹא ּת ַ
ַמה ּ ְט ֵמ ָאה ֶחלְ ָ ּב ּה ָט ֵמא,
ַאף ְט ֵריפָ ה ֶחלְ ָ ּב ּה ָט ֵמא.
ִאי ָהכִ י,
לּ
ֹאמר :הוֹ ִאיל וְ עוֹ ף ָט ֵמא ָ -אסוּר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה,
ַהאי ַנ ִמיִ ,מ ָ ּיב ֵעיֶ ׁ .ש ֹא ּת ַ
ו ְּט ֵר ָיפה ֲ -אסו ָּרה ַ ּב ֲאכִ ילָ ה,
ָמה עוֹ ף ָט ֵמא ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא,
ַאף ְט ֵר ָיפה ֵ -אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה!
וְ עוֹ ד,
ִמי ִא ָּיכא לְ ֵמילָ ף ְט ֵר ָפה ִמ ְט ֵמ ָאה?
ְט ֵמ ָאה  -לֹא ָה ְי ָתה לָ ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר,
ְט ֵר ָיפה ָ -ה ְי ָתה לָ ּה ׁ ְש ַעת ַהכּ וֹ ׁ ֶשר!
 526וְ ֵחלֶ ב נְ ֵבלָ ה וְ ֵחלֶ ב ְט ֵר ָפה יֵ ָע ֶשׂ ה לְ כָ ל ְמלָ אכָ ה וְ ָאכֹל ל ֹא תֹאכְ לֻ ה ּו
 527וְ כִ י יָ מוּת ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ִהיא לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה ַהנּ ֹגֵ ַע ְ ּבנִ ְבלָ ָת ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 528וְ כָ ל נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל נְ ֵבלָ ה ו ְּט ֵר ָפה ָ ּב ֶאזְ ָרח ו ַּב ֵ ּגר וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ַ ּב ּ ַמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ֶע ֶרב וְ ָט ֵהר )ויקרא יז ,טו(
 529נְ ֵבלָ ה ו ְּט ֵר ָפה ל ֹא יֹאכַ ל לְ ָט ְמ ָאה ָב ּה ֲאנִ י ה'

רש"י
חלב נבילה וחלב טריפה יעשה
לכל מלאכה .בא הכתוב
להשמיענו על חלב נבילה שאינה
מטמאה והכי אמרינן בפסחים
פ' כל שעה )דף כג:(.
טריפה למה נאמרה .אם
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:
אלא האי טריפה כו' .מסקנא
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:
האי נמי תיפוק ליה כו' .חלב
טמאה תיפוק ליה נמי דמטמא
דמהיכא תיתי לטהרה מהאי
קרא דיעשה לכל מלאכה האי
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
ושינויא הוא לאיתויי חיה
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:
ופרכינן מ''ש טמאה .דלא נפקא
לן לטהר חלבה מהאי קרא דאין
חלבה חלוק מבשרה ולא קרינא
ואכל לא תאכלוהו לחלב לחודיה
שהרי הכל איסור:
חיה נמי אין חלבה חלוק
מבשרה .לאיסורו ולא קרינא
ביה ואכל לא תאכלוהו:
ועוד .ממשמעותא דקרא נמי
תיקשה לן דלא בחלב חיה קאי
דהא כתיב ואכל לא תאכלוהו
ולקמן ילפינן מינה בברייתא
בשמעתין בחלב חיה נבילה לא
טיהר מכלל טומאה:
טריפה לגופיה איצטריך .לטהר
חלב טריפה שמתה ולעולם
טריפה חיה ודקאמרת הרי
נבילה אמורה איצטריך סד''א
הואיל וטמאה אסורה מחיים
וטריפה מחיים אסורה כו':
אי הכי .טריפה דכתיב גבי עוף
נמי איצטריך לגופיה ולומר עוף
שמתה מטמא בבית הבליעה
שלא תאמר כו':
ועוד .גבי בהמה:
מי איכא למילף טריפה
מטמאה .דניבעי קרא לטהר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ כִ י ֵּת ָימאְ :ט ֵר ָיפה ִמ ֶ ּב ֶטןַ ,מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ְ ּב ִמינ ָּה ִמ ָיהא ִא ָּיכא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרהָ :יבֹא ִא ּיסוּר ְנבֵ ילָ ה וְ ָיחוּל ַעל ִא ּיסוּר ֵחלֶ ב.
יָ בֹא ִא ּיסוּר ְט ֵר ָיפה וְ ָיחוּל ַעל ִא ּיסוּר ֵחלֶ ב.
וּצְ ִריכִ י,
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן " ְנבֵ ילָ ה" ִמ ׁ ּשוּם דִּ ְמ ַט ְּמיָ אֲ ,אבָ ל ְט ֵר ָיפה ֵא ָימא לֹא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןְ " :ט ֵר ָיפה" ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ּיסו ָּר ּה ֵמ ַח ִ ּייםֲ ,אבָ ל ְנבֵ ילָ ה ֵא ָימא לֹא.
צְ ִריכָ א.
"ט ֵר ָפה" ַמאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירַ ,האי ְ
יב ֵעי לֵ ּיה לְ ַמעו ֵּטי ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ִהיא לִ ְפנִים.
ִמ ָ ּ
וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה?
"ט ֵר ָפה" ַא ֲח ִרי ָנא ְּכ ִתיב) 530ויקרא כב ,ח(.
ְ
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ַחד לְ ַמעו ֵּטי ׁ ְש ִח ָיטה ׁ ֶש ִהיא לִ ְפנִים,
וְ ַחד לְ ַמעו ֵּטי עוֹ ף ָט ֵמא.
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ִמ"נְ ֵבלָ ה" )ויקרא כב ,ח( נָפְ ָקא לֵ ּיה.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַהאי "נְ ֵבלָ ה" )ויקרא כב ,ח( ַמאי ָעבֵ יד לָ ּה?
לְ ׁ ִשיעוּר ֲאכִ ילָ הּ ְ ,בכַ ַּז ִית.
וְ ֵת ּיפוֹ ק לִ י ִמ ְּק ָרא ַק ָּמא )ויקרא יז ,טו(ִ ,מדְּ ַא ּ ְפ ֵק ּיה ַר ֲח ָמ ָנא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ֲאכִ ילָ ה!
ַחד  -לְ ׁ ִשיעוּר ֲאכִ ילָ ה ְ ּבכַ ַּז ִית,
וְ ַחד  -לְ ׁ ִשיעוּר ֲאכִ ילָ ה ִ ּבכְ ֵדי ֲאכִ ילַ ת ּ ְפ ָרס.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ִמי ָנא :הוֹ ִאיל וְ ִחידּ ו ּׁש הוּא ,יוֹ ֵתר ִמ ְּכ ֵדי ֲאכִ ילַ ת ּ ְפ ָרס נ ִַמי לִ ּ ָיט ֵמא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 530נְ בֵ לָ ה ו ְּט ֵר ָפה ל ֹא יֹאכַ ל לְ ָט ְמ ָאה ָב ּה ֲאנִ י ה'

רש"י
ה''ג אלא אמר רבא כו' התורה
אמרה .בא הכתוב לומר לך יבא
איסור כו' ומשום אכל לא
תאכלוהו דסיפיה דקרא פירש בו
נבילה וטריפה לחייב את האוכלו
משום חלב ומשום נבילה ומשום
טריפה שלא תאמר אין איסור
נבילה וטריפה חלין על איסור
חלב שקדם לכולם:
משום דמטמיא .הילכך חמירא
לחול על איסור חלב:
ורבי מאיר .דאמר עוף שחיטתו
מטהרת טריפתו:
האי טריפה .דגבי עוף מאי עביד
ליה:
למעוטי שחיטה שהיא לפנים.
וכדאמרן לעיל )דף סט (.מה
טריפה שווה בפנים כבחוץ יצא
השוחט עוף חולין בפנים כו':
טריפה אחרינא כתיב .גבי נבילת
עוף טהור וכל נפש אשר תאכל
נבילה וטריפה באזרח ובגר וכבס
בגדיו )ויקרא יז( וחד לא יאכל
נבילה וטריפה לטמאה בה )שם
כב(:
וחד למעוטי עוף טמא .דדרשינן
מי שיש במינו טריפה:
ורבי יהודה .עוף טמא מקרא
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:
ורבי מאיר האי .קרא יתירא
דנבילה לא יאכל מיבעיא ליה
ללמד טומאתו שאינו מטמא
אלא כשיעור איסור אכילתו
דהיינו כזית:
מקרא קמא .והנפש אשר תאכל:
בכדי אכילת פרס .שאם שהה
באכילת כזית יותר מכדי אכילת
פרס הרי היא כשאר אכילות
שאין מצטרפין לעונשין ואף זו
אין מצטרפת ליטמא בבית
הבליעה:
דחידוש הוא .שלא מצינו בתורה
טומאה כזו שאין לו טומאה
מבחוץ ובבית הבליעה באה לו
טומאה:

מסכת זבחים פרק ז' – ַ
"ח ָטּאת ָהעוֹף"
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 .10ע ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ ֵ ֶ ְ ֵ ָ ְטהוֹ ָרה ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר.
""וְ ֵחלֶ ב נְ ֵבלָ ה וְ ֵחלֶ ב ְ ֵ ָ
ַא ָּתה אוֹ ֵמרּ ְ :ב ֵח ֶלב ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר,
אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵח ֶלב ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה?
יהר ִמ ְ ּכ ַלל ֵח ֶלב.
ָא ַמ ְר ָּתִ :ט ֵיהר ִמ ְ ּכ ַלל ׁ ְשחו ָּטה ,וְ ִט ֵ
יהר ִמ ְ ּכ ַלל ׁ ְשחו ָּטה ִ ּב ְטהוֹ ָרה וְ לֹא ִ ּב ְט ֵמ ָאה,
ַמה ְ ּכ ׁ ֶש ִּט ֵ
יהר ִמ ְ ּכ ַלל ֵח ֶלב ִ ּב ְטהוֹ ָרה וְ לֹא ִ ּב ְט ֵמ ָאה.
ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ִּט ֵ
ְ
אוֹ ְ ּכ ָל ְך ְל ֶד ֶרך זוֹ :
יהר ִמ ְ ּכ ַלל נְ ֵב ָילה,
ִט ֵ
יהר ִמ ְ ּכ ַלל ֵח ֶלב:
וְ ִט ֵ
יהר ִמ ְ ּכ ַלל נְ ֵב ָילה ִ ּב ְט ֵמ ָאה וְ לֹא ִ ּב ְטהוֹ ָרה,
ַמה ְ ּכ ׁ ֶש ִּט ֵ
יהר ִמ ְ ּכ ַלל ֵח ֶלב ִ ּב ְט ֵמ ָאה וְ לֹא ִ ּב ְטהוֹ ָרה!
ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ִּט ֵ
ָא ַמ ְר ָּתּ ְ ^ :כ ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ ִהיא ִ ּב ְּטהוֹ ָרה,
ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּב ֶד ֶר ְך זוֹ ִהיא ִ ּב ְּט ֵמ ָאה.
יפה.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרְ " :ט ֵר ָיפה" )ויקרא ז ,כד( ִ -מי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ִמינָ ּה ְט ֵר ָ
יפה!
יפה ,וְ לֹא אוֹ ִציא ֶאת ַה ַח ָ ּיהֶ ׁ ,שיֵ ׁש ְ ּב ִמינָ ּה ְט ֵר ָ
אוֹ ִציא ֶאת ַה ְּט ֵמ ָאהֶ ׁ ,ש ֵאין ְ ּב ִמינָ ּה ְט ֵר ָ
ש ָר ּה מו ָּּתר.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָאכֹל ל ֹא תֹאכְ לוּהוּ" )ויקרא ז ,כד( ִ -מי ׁ ֶש ֶח ְל ָ ּב ּה ָאסוּר ו ְּב ָ ׂ
ש ָר ּה מו ָּּתר".
יָ ָצא ַח ָ ּיהֶ ׁ ,ש ֶח ְל ָ ּב ּה ו ְ ּּב ָ ׂ
טרפה") 531ויקרא ז ,כד( ּ -בחלב ּבהמה

ע,ב

ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַי ֲעקֹב ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ָרבָ א:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ִנבְ לַ ת ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה הוּא דִּ ְמ ַט ְּמ ָאה,
נִ בְ לַ ת ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה לֹא ְמ ַט ְּמ ָאה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ישת ּו ָ ּב ּה,
ַּכ ָּמה ָסבֵ י ׁ ַש ִ ּב ְׁ
ֵס ָיפא ֲא ָתאן לְ ִנבְ לַ ת עוֹ ף ָט ֵמא.
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רש"י
הכתוב מדבר .לטהרו מלטמא
משום נבילות:
טיהר מכלל שחוטה .טיהר
שחיטה
מטעם
מלטמא
שהשחיטה מטהרתה:
וטיהר מכלל חלב .מטעם חלב
טיהר את הנבילה מלטמא שכתב
כאן שחלב נבילה טהור:
מה כשטיהר .בשר שחוטה
מלטמא טהורה טיהר ולא
טמאה דטמאה אין שחיטתה
מטהרתה דילפינן לה בת''כ
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
בטמאה :ה''ג בתורת כהנים
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:
בטמאה ולא בטהורה .עוף טמא
טיהר מלטמא בבית הבליעה ולא
עוף טהור:
ה''ג כשאתה בא בדרך זו היא
בטהורה וכשאתה בא בדרך זו
היא בטמאה .הילכך מדינא לא
נפקא ת''ל טריפה כו':
אלא מעתה כו' .אמתני' פריך
דקתני מה כשטהר מכלל נבילה
בטמאה ולא בטהורה:
כמה סבי שבישתו בה .תמיה
אני על זקנים מרובין שכמותכם
שנשתבשתם בה:
סיפא .דקתני טיהר מכלל
נבילה:
אתאן לנבלת עוף טמא .שטיהרה
הכתוב מלטמא בבית הבליעה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11ע ,ב
יפה,
]" ָמ ַלק ,וְ נִ ְמ ֵצאת ְט ֵר ָ
יעה"[.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
לֹא ִט ֵיהר ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֶ ,א ָּלא ִ ּב ְת ִמ ִימין.
ֲאבָ ל ְ ּבבַ ֲעלֵ י מו ִּמין -לֹא.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ְ ּבבַ ֲעלֵ י מו ִּמין.
ִא ְּית ַמר ִנַמי:
ָא ַמר ַרב ֵ ּביבָ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְמ ַט ֵהר ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּבבַ ֲעלֵ י מו ִּמין,
וַ ֲאפִ ילּ ּו ְ ּב ַא ָ ּווזִ ין וְ ַת ְרנְגוֹ לִ ין.
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ָע ַרף ֵעז) 532דברים כא ,ד( – ַמה ּו?
ַא ָ ּווזִ ין וְ ַת ְרנְגוֹ לִ ין ַט ְע ָמא ַמאי? דְּ ִמי ָנא דְּ עוֹ פוֹ ת נִינְה ּו ֲ -אבָ ל ֵעז לָ או ִמי ָנא דְּ ֶעגְ לָ ה ִנינְהוּ.
אוֹ דִּ ילְ ָמאִ :מי ָנא דִּ בְ ֵה ָמה ה ּוא?
יָ ֵתיב ַרב דִּ ִימי וְ ָק ָא ַמר לָ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ִמ ְּכלָ ל דְּ ֶעגְ לָ ה ֲערוּפָ ה ְטהוֹ ָרה ִהיא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאיןָ ,א ְמ ִרי דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
' ַּכ ּ ָפ ָרה') 533דברים כא ,ח( ְּכ ִתיב ָ ּב ּה ְּכ ָק ָד ׁ ִשים.
ְמ ִתיב ַרב נָ ָתן ֲאבו ַּּה דְּ ַרב הוּנָ א:534
""וְ ָאכֹל ל ֹא תֹאכְ לוּהוּ") 535ויקרא ז ,כד( ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא ֵח ֶלב ׁ ֶש ָאסוּר ַ ּב ֲאכִ ָילה וּמו ָּּתר ַ ּב ֲהנָ ָאה,
ֵח ֶלב ׁ ֶשל ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקל וְ ֶעגְ ָלה ֲערו ָּפה – ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ :
"כל ֵחלֶ ב") 536ויקרא ג ,יז(".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךֶ :עגְ לָ ה ֲערו ָּפה ְטהוֹ ָרה ִהיאִ ,היא ְטהוֹ ָרה וְ ֶחלְ ָ ּב ּה ָט ֵמא?!
ֵהיכָ א דַּ ֲע ַרף ִמ ֲיע ַרף  -לֹא ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.
יש ַחט.
ִּכי ִאיצְ ְט ִריכָ א ֵהיכָ א דִּ ׁ ְש ָח ָט ּה ִמ ׁ ְ
וְ ֵת ֱיהנֵי לֵ ּיה ׁ ְש ִח ָיטה לְ ָט ֲה ָר ּה ִמ ֵידי ְנבֵ לָ ה!
לֹא צְ ִריכָ א ׁ ֶש ֵּמ ָתה.
ִמ ְּכלָ לֵ ,מ ַח ִ ּיים ֲאסו ָּרה?
ִאין,
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ְ ּגבוּל ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ,וְ ׁ ָשכַ ְח ִּתי ,וְ נ ְָסבִ ין ֶחבְ ַר ּיָיא לְ ֵמ ַימרְ :י ִר ָיד ָת ּה לְ ַנ ַחל ֵא ָיתן ִהיא אוֹ ַס ְר ָּת ּה.

הדרן עלך חטאת העוף
 532וְ הוֹ ִרד ּו זִ ְקנֵ י ָה ִעיר ַה ִהוא ֶאת ָה ֶעגְ לָ ה ֶאל נַ ַחל ֵא ָיתן ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יֵ ָע ֵבד בּ וֹ וְ ל ֹא יִ ָּז ֵר ַע וְ ָע ְרפ ּו ׁ ָשם ֶאת ָה ֶעגְ לָ ה ַ ּב ָּנ ַחל
ַּ 533כ ּ ֵפר לְ ַע ּ ְמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ִד ָית ה' וְ ַאל ִּת ֵּתן דָּ ם נָ ִקי ְ ּב ֶק ֶרב ַע ּ ְמ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ַּכ ּ ֵפר לָ ֶהם ַהדָּ ם
)בר ָנָתן(
 534על פי מסורת הש"ס .במהדורת וילנאּ ַ :
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רש"י
לא טיהר רבי מאיר .במליקת
טריפה אלא בתמימים דשייכא
בהו מליקה:
ואפי' באווזים .דלאו בני מזבח
הן ובלבד שיהו קדשים בפנים
דהא טריפה נמי לא חזיא בתורין
ובני יונה וטיהרה הואיל ומליקה
הכשר קדשים בפנים היא:
ערף עז .על החלל במקום עגלה
ערופה:
מהו .לר''מ מי אמרינן כי היכי
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
הוא .שזו מין גסה וזו מין דקה:
אין לי .שטהור מידי נבילה אלא
חלב שאסור באכילה ומותר
בהנאה כדכתיב )ויקרא ז( יעשה
לכל מלאכה:
חלב שור הנסקל ועגלה ערופה.
שאסור בהנאה מנין שטהור:
ת''ל כל חלב .דסמיך ליה כי כל
אוכל חלב ואי ס''ד עגלה ערופה
טהורה איצטריך קרא לטהר
חלבה וכי היא טהורה וחלבה
טמא:
להיכא דשחטיה מישחט.
משנאסרה בהנאה מחיים
לקמיה דמחיים
כדמפרש
נאסרה:
ותיהני לה שחיטתה .אע''פ
שאינה מתירתה לא באכילה ולא
בהנאה תטהרנה מלטמא דאין
לך שחוטה בבהמה טהורה
שמטמאה:
שמתה .דהשתא בשרה טמאה
ואיצטריך לטהר חלבה שלא
תאמר לא טיהר אלא חלב
שאתה קורא בו יעשה לכל
מלאכה:
מכלל דמחיים אסורה .ואע''פ
שלא נערפה מדקתני חלב עגלה
ערופה מנין ואוקימתה בשמתה:
גבול שמעתי .בה מאימתי:
וסבורין
חברייא.
ונסבין
התלמידין מדעתם לומר:
ירידתה כו' .ובקידושין יליף לה
דנאסרה מחיים:

