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  ויקרא פרק א 
  ְוִאם ִמן ָהעֹוף ֹעָלה ָקְרָּבנֹו ַליֹקָוק ְוִהְקִריב ִמן ַהֹּתִרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרָּבנֹו: (יד)
  ַהִּמְזֵּבָחה ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח: ְוִהְקִטירֶאת ֹראׁשֹו  ּוָמַלקַהֹּכֵהן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח  ְוִהְקִריבוֹ  (טו)
  ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ְּבֹנָצָתּה ְוִהְׁשִלי ֹאָתּה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן: (טז)
א ַיְבִּדיל  (יז)   סַח ַליֹקָוק: ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֹעָלה הּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹ  ְוִהְקִטירְוִׁשַּסע ֹאתֹו ִבְכָנָפיו 

  
  ויקרא פרק ה 

  ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה: (ה)
  ֵמַחָּטאתֹו:ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן  ְנֵקָבה ִמן ַהֹּצאן ִּכְׂשָּבה אוֹ ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאתַליֹקָוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא  ֲאָׁשמוֹ ְוֵהִביא ֶאת  (ו)
א ַתִּגיַע ָידוֹ ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמוֹ ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּתי ֹתִרים אוֹ ְׁשֵני ְבֵני יוָֹנה ַליֹקָוק ֶאָחד לְ  (ז)   :ַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלהְוִאם 
א ַיְבִּדילאׁשֹו ֶאת רֹ  ּוָמַלקְוֵהִביא ֹאָתם ֶאל ַהֹּכֵהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה  (ח)   :ִמּמּול ָעְרּפוֹ ְו
  ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא: (ט)
  סְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:  ְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה ֹעָלה ַּכִּמְׁשָּפט (י)

  

  מול עורף  הבדלה  והקריבו  ימין  ביום  חולין  כמשפט  עולת העוף

  1חטאת בהמה  רבנן (ת"ק)

  מחטאת בהמה
  

זאת של היקש  :רש"י(
  התורה לא שייך בעופות

היקש זאת התורה  :תוס'
  2)לא שייך בלימוד חולין

  מביום צוותו
  ובא כדי נסבה)(מ

מחטאת בהמה 
ע"פ שי' ר' שמעון 
  שמצריך אצבע

או כדי נסבה לשי' 
חכמים שכהן 

  3מספיק

לא תלמוד כמשפט 
  הוא חטאת העוף

  ומלק והקטיר
מה בהקטרה 
וף הראש לבד והג

לבד אף במליקה 
הראש לבד והגוף 

  4)(ב' סימנים לבד

ת עולת גמר מליק
העוף  ממליקת 

במה  חטאת העוף
  7מצינו

  חטאת העוף  לר' ישמעא

של היקש  :רש"י
זאת התורה שייך 

  אף בעופות
היקש זאת  :תוס'

התורה שייך 
  2בלימוד חולין

  מביום צוותו

מרבה בר בר חנה 
ארשב"ל כל מקום 
שנא' או אצבע או 
כהונה אינה אלא 

  ימין

אינו מספיק בסימן 
אחד ובלי הבדלה 

  כחטאת

  5 ע"פ רש"י:
  ומלק והקטיר

מה בהקטרה 
הראש לבד והגוף 

אף במליקה  לבד
הראש לבד והגוף 

  6)(ב' סימנים לבד

מה חטאת העוף 
ממול עורף אף 

עולת העוף ממול 
  עורף

  חטאת העוף  ראב"ש

רש"י: היקש של 
זאת התורה שייך 

  אף בעופות
תוס': היקש זאת 

התורה שייך 
  2בלימוד חולין

  מביום צוותו

מרבה בר בר חנה 
ארשב"ל כל מקום 
שנא' או אצבע או 
כהונה אינה אלא 

  ימין

אינו מספיק בסימן 
  אחד כחטאת

מה חטאת העוף 
אחוז הראש בגוף 

מזה אף בעולת ו
העוף כשהוא אחוז 
  הראש בגוף מזה

  (רוב שנים)

גמר מליקת עולת 
העוף  ממליקת 

חטאת העוף במה 
  7מצינו

   ...אלא כתיב החטאת אשר לו ללמד על כל חטאת אפי' על חטאת העוף שיהא משלו.דמעשר טעון אכילה.....אינו בא אלא מן החוליןידעינן שפיר דדפרו של אהרון ...לפרש דמיתורא דרשינן 'ונרא...ה כמשפט כא. "תודהחטאת אשר לו משלו ולא משל צבור ולא של מעשר ועיין פר אהרון את והקריב  .1
ם ...ונראה דטעמייהו דרבנן דקסברי דלא מתוקמא הקישא דזאת התורה לחולין מה שה "ותודק לא משמע ליה מההיא היקשא אלא קרבנות בהמה... "ין עולת העוף ותדזאת התורה...ומשתמע ליה בין עולת בהמה ב בעולת חובה בהיקישא י"לרנפקא ליה ...והך סברא... :כאי "ה ר"י ד"עיין רש. 2

   או נדר אתו מחולין.חובה  מ כל קרבנות"כיון דמ חוליןלי סבר דגמרינן הקישא "...ורקרבנותהמשום דלא שייך בכל 
  ה ואידך כב.". עיין תוד3
  להבדיל לגמרישצריך ו ז,וגם הל' מעשה הקרבנות ו,כ  ם "רמבהאבל נראה מדברי ...ואפי' מחובר בעור הבדלה חשיבא...  :מליקת כאאף ה "י ד"עיין רש .4
  סבראשזה ל והקריבו כב. "ה ת"בתודעיין אבל ... ק סמיך ונפקא ליה מיניה הראש בעצמו והגוף בעצמו"י נמי אומלק והקטיר דת"...דר :ל והקריבו כא"י ת"רש עיין. 5
  )3ם בהערה "כמו הרמב(אש לגמרי רסוברים שצריכים להבדיל ה )ק"ת(רבנן ו )3י בהערה "כמו רש(רק מצריך חיתוך ב' סימנים י "רם ש"מציע לפי הרמבז,ו שהל' מעשה הקרבנות מ "עיין לח. 6
 ל והקריבו"ה ת"דותסוף וגם מצינו... במה ה גמרי מליקה כב. "י ד"עיין רש. 7


