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  úëñîå ÷øô íéçáæ     אe wxt `xwi העוףולת ע
ci.  o ¦n ai ¦x §w ¦d §e cë Ÿci ©l ŸepÄ §xẅ dl̈ Ÿr s Ÿerd̈ o ¦n m ¦̀ §e

ŸepÄ §xẅ z ¤̀  dp̈ ŸeI ©d i¥p §A o ¦n Ÿe` mi ¦x ŸY ©d:  

úé ÅNÂòÇð ä ÈúÀé Èä ã Çöé Åk ó Éåò Èä ú Çì Éåò,  

eh. ai ¦x §w ¦d §eŸe ©g ¥A§f ¦O ©d l ¤̀  o ¥d ŸM ©d   
`ŸeW ּוָמַלק Ÿx z ¤̀    

dg̈ ְוִהְקִטיר ¥A§f ¦O ©d   
¦O ©d xi ¦w l ©r Ÿenc̈ dv̈ §n ¦p §e©g ¥A§f:  

á ÅáÉåq Çì äÈð Èôe L Æá Æk Çá ä Èì Èò ,  
Èaúé Äç ÈøÀæ Äî úé Äî Éåø Àc ï Æø Æ÷ Àì Éåì à ,  

ìé Äc Àá Çîe d Èt Àø Èò ìen Äî ä ÈLà Éø ú Æà ÷ Åì Éåî äÈé Èä ,  
Çç ÅaÀæ Än Çä øé Ä÷ ì Çò d Èî Èc ú Æà ä Æv Çî Àîe.   

Éø Èä ú Æà ì ÇèÈðLà ,Çç ÅaÀæ Än Çì Éåú È÷é Äì Àî úé Åa óé Äw Ää Àå ,  
ç Çì Æn Çá Éåâ Èô Àñe ,íé ÄM Äà Èä é ÅaÇb ì Çò Éå÷ ÈøÀæe ,  

fh.  Dz̈v̈ Ÿp §A Ÿez ῭ §x ªn z ¤̀  xi ¦q ¥d§e  
 dn̈ §c ¥w ©g ¥A§f ¦O ©d l ¤v ¥̀  Dz̈ Ÿ̀  §ji ¦l §W ¦d§e  

o ¤WC̈ ©d mŸew §n l ¤̀:  

 ú ÆàÀå ä Èö Éåp Çä ú ÆàÀå ä Èà Àø Ën Çä ú Æà øé Äñ ÅäÀå óeb Çì Éåì à Èa
d Èn Äò íé Äà Àö Éåi Çä íÄé Çò Åî éÅð Àa ,  

ï ÆL Èc Çä úé Åá Àì ï Èëé Äì ÀL Ää Àå .  
if.  o ¥d ŸM ©d Ÿez Ÿ̀  xi ¦h §w ¦d §e li ¦C §a©i ` Ÿl eiẗp̈ §k ¦a Ÿez Ÿ̀  r ©Q ¦W§e

 `Ed dl̈ Ÿr W ¥̀ d̈ l ©r x ¤W £̀  mi ¦v ¥rd̈ l ©r dg̈ ¥A§f ¦O ©d
¥x d ¥X ¦̀cë Ÿci ©l ©g Ÿgi ¦p ©gi:  

Àå ò Çq ÄLìé Äc Àá Ää à Éì .ìé Äc Àá Ää í ÄàÀå ,ø ÅL Èk .  
ç Çì Æn Çá Éåâ Èô Àñe ,íé ÄM Äà Èä é ÅaÇb ì Çò Éå÷ ÈøÀæe:  

  

    

Èä úà    הe wxt `xwi העוףטאת ח Çh Ççúé ÅNÂòÇð ä ÈúÀé Èä ã Çöé Åk ó Éåò?   
f.  i ¥Y §W `ḧg̈ x ¤W £̀  ŸenẄ £̀  z ¤̀  `i ¦a ¥d§e d ¤U i ¥C Ÿecï ©ri ¦B ©z ` Ÿl m ¦̀ §e

dl̈ Ÿr §l cg̈ ¤̀ §e z`Ḧ ©g §l cg̈ ¤̀  cë Ÿci ©l dp̈ Ÿei i¥p §a i¥p §W Ÿe` mi ¦x Ÿz:  

  

g.  x ¤W £̀  z ¤̀  ai ¦x §w ¦d §e o ¥d ŸM ©d l ¤̀  mz̈ Ÿ̀  `i ¦a ¥d§e  
 dp̈ ŸeW` ¦x z`Ḧ ©g ©l  

 ŸeR §xr̈ lEO ¦n ŸeW` Ÿx z ¤̀  w ©ln̈Eli ¦C §a©i ` Ÿl§e:  

 d Èt Àø Èò ìen Äî d ÈLà Éø ú Æà ÷ Åì Éåî äÈé Èä  
ìé Äc Àá Çî Éåðé ÅàÀå,  

serd z`hg oiwlen cvik?  aex `la zwxtne dxcy jzeg
xya, rdpwl e` hyeel ribny c.   

 dpwl e` hyeel ribd–   jzegeaex e` cg` oniq,   
enr xya aexe.   

  .mipy aex e` mipy - ובעולה

h. ©g ¥A§f ¦O ©d xi ¦w l ©r z`Ḧ ©g ©d m ©C ¦n dG̈ ¦d §e   
`Ed z`Ḧ ©g ©g ¥A§f ¦O ©d c Ÿeq§i l ¤̀  d ¥vÖ ¦i mC̈ ©A x ῭ §W ¦P ©d §e:  

i. §e hR̈ §W ¦O ©M dl̈ Ÿr d ¤U£r©i i ¦p ¥X ©d z ¤̀  

Çç ÅaÀæ Än Çä øé Ä÷ ì Çò d Èî Èc Äî äÆf Çîe.  
 í Èc Çä é ÅøÈé ÀL ,ã Éåñ Àé Çä ì Çò ä Æv Çî Àú Äî äÈé Èä .  

Ÿel g ©l §q ¦p §e `ḧg̈ x ¤W £̀  Ÿez`Ḧ ©g ¥n o ¥d ŸM ©d eil̈r̈ x ¤R ¦k§e:  Èl Æà Çç ÅaÀæ Än Çì ïé Åàd Èî Èã à ,ËëÀåd Èlíé Äð Âä Ék Çì :  
  

  äðùî:  
úà Èh Çç Ça ìé Äc Àá Ää... ä Èìeñ Àt  

 àùåðú÷åìçîä  `"xxa xfrl` "y  
serd z`hga oilicany izrny  

 ax
`cqg  

akrn, mc ievnc oeike ]מעכב [-  ciarw
serd z`hga dler dyrn  

n serd z`hg ievi
akrn  

 serd z`hg ievin-  akrn `l  
`ed `nlra xya jzgne  

 `ax   akrn `l serd zlera ipy oniqa diidy  
 diidyc ab lr s`e- ar `w dler dyrn ci

gaz`h  

 ipy oniqa diidy
akrn serd zlera  

 akrn  
 diidyc oeike- `ed `nlra xya jzgn  

iia`   ואי  ... לא מעכבחיתוך רוב בשר בחטאת

עביד ליה שני סימנין בלא  -אמרת מבדיל 

  .שהייה ויש כאן מעשה עולה

שהייה  ע"ודכו

בעולה בסימן שני 

   פסלה
akrn xya aex   

   רוב בשר בחטאת מעכב

 וכיון דלא ,אוחתיכתו אחר סימן ראשון הו

אין כאן מעשה  -בינתיים סגי בלא שהייה 

  עולה

 iaxc
dinxi  

  oi` licadl jixv   
  

eaixwde,  serd z`hg oia aezkd wlg
serd zlerl...  il dnl licai `l  
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  2222:דף        וווופרק     מסכת זבחים 

yx"eq sc migaf i/ `  

  : הילכך אם הבדיל לאו שינוי הוא- צריך להבדיל אין

   בעולת העוף והקריבו - כתיב מכדי

  ) חולין דף כא(א ברבי שמעון הבדלה בעולת העוף בהכל שוחטין "ומינה נפקא לן לר

   דתיפוק ליה הבדלה מהתם' לעיל מה הקטרה הראש בעצמו כו' ולא דרש ומלק והקטיר כדדרשי

  דהך סברא לית ליה שימלוק את כולן 

   לה מקראי יףאלא דוקא רוב שנים ויל

  ואפילו רבנן דפליגי עליה התם עיקר הבדלה בעולה לא נפקא להו אלא מוהקריבו דמשמע חלק את זה מן החטאת 

  כלומר מאי קאמר לן , בדיל האמור בחטאת למה לייהילכך על כרחך ולא 

  צ להבדיל קאמר "שמע מינה א

  קא לן העולה מוהקריבו דצריך להבדיל דהא חלק ביניהן הילכך נפ

   היא בחטאת שלא יבדיל זהרהדאי א

היכי נפקא לן בעולה מוהקריבו דצריך להבדיל אינו מוזהר שלא להבדיל הוא דנפקא לן מחילוקו ולא שטעון הבדלה 

מינה ולא יבדיל אין א האי למה לי כמו מאי היא לשון קצר מדאתא והקריבו לחלק למדנו הבדלה בעולה שמע "ד

מוהקריבו ' דאי אזהרה היא בחטאת לא שמעי( בעולה דצריך להבדיל לקוהקריבו דח' צריך להבדיל קאמר ואשמעי

  ):אלא דאינו מוזהר מלהבדיל בעולה אבל מצות הבדלה לא נפקא לן

  
cenlz`k sc oileg zkqn ilaa / `  
`ipzc `l` epi` e` dnda z`hg htynk xne` dz` dnda z`hg htynk htynk dler dyri ipyd z`e 

 htynk miiwn ip` dne serd zlerl serd z`hg oia aezkd wlg eaixwde xne` `edyk serd z`hg htynk
da z`hg dn dnda z`hg htynkdpi` dnבאה    

cenlz`k sc oileg zkqn ilaa / a  
`l` oldl dn i` zipnid eciae meiae oilegd on `l` d`a dpi` serd zler s` zipnid eciae meiae oilegd on 

z mipy aexa o`k s` mipy aexa" y`xd dwiln s` envra sebde envra y`xd dxhwd dn xihwde wlne l
hg htynk htynk xne` l`rnyi iax envra sebde envraz`nn serd z`hg dn serd  zler s` sxer le

 xnel cenlz cg` oniqa lican epi`e wlen o`k s` cg` oniqa lican epi`e wlen oldl dn i` sxer lenn serd
hg htynk htynk xne` oerny iaxa xfrl` iax eaixwde  

  
  

   ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה 
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