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 "ַחַּטאת ָהעֹוף" –א' פרק  קיניןמסכת 
        ב, א ב, א ב, א ב, א ככככ .1

        משנה א -פרק א    ב,אכ
את ָהעֹוף  ה -ַחטַּ ית ְלַמטָּ    .ַנֲעׂשֵ

ֵהָמה  את ּבְ   ְלַמְעָלה.  -ְוַחטַּ
  

ית ְלַמְעָלה -עֹוַלת ָהעֹוף     .ַנֲעׂשֵ
ֵהָמה  ה.  -ְועֹוַלת ַהּבְ   ְלַמטָּ

  

ֶזה ּוָבֶזה ה ּבָ ּנָ סּול.  - ִאם ׁשִ   ּפָ
  

ים  ְך הּוא {ג} {ד}ֵסֶדר ִקּנִ    :ּכָ
את -ֶאָחד   :ַהחֹוָבה    ,ַחטָּ

  עֹוָלה.  -ָחד ְוֶא 
ְנָדִרים    ,ּבִ
ן  :ּוְנָדבֹות ּלָ   עֹולֹות.  -ּכֻ

  
  "?ֶנֶדר"ֵאיֶזהּו 

  
  . "ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה" :ָהאֹוֵמר

  
  "?ְנָדָבה"ְוֵאיזֹו ִהיא 

  
  . "ֲהֵרי זֹו עֹוָלה" :ָהאֹוֵמר

  
ין     ?"ְנָדבֹות"ִל  "ְנָדִרים"ַמה ּבֵ

  
א ׁשֶ  ָדִרים"ֶאּלָ    ,ֵמתוּ   :"ַהּנְ

ַאֲחָריּוָתם. ַחיָּ  - אֹו ִנְגְנבוּ    ִבים ּבְ
   ,ֵמתוּ   :"ְנָדבֹות"וּ 

ַאֲחָריּוָתן - אֹו ִנְגְנבוּ  ִבים ּבְ    .ֵאין ַחּיָ
  

ה.  	ההההמברטנורמברטנורמברטנורמברטנור    עעעע""""רררר	 ית ְלַמּטָ את ָהעֹוף ַנֲעׂשֵ ה.ַחּטַ ית ְלַמּטָ את ָהעֹוף ַנֲעׂשֵ ה.ַחּטַ ית ְלַמּטָ את ָהעֹוף ַנֲעׂשֵ ה.ַחּטַ ית ְלַמּטָ את ָהעֹוף ַנֲעׂשֵ ְקָרא  ַחּטַ ָאר ּבַ {א}{א}{א}{א}ִמחּוט ַהּסִ ׁשְ ַח ְוַהּנִ ְזּבֵ את ַעל ִקיר ַהּמִ ם ַהַחּטָ ה ִמּדַ ְקָרא ה) ְוִהּזָ ְכִתיב (ַוּיִ ם . ּדִ ּדָ
ה ִמחוּ  ְחּתֹון ְלַמּטָ ין ַלְיסֹוד, ְוֶזהּו ִקיר ַהתַּ ּלֹו ִמְתַמּצִ ָיִרים ׁשֶ ְ ַהׁשּ ַח, ִקיר ׁשֶ ְזּבֵ ֶצה ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ַהְינּו ִמן ַהחּוט ּוְלַמְעָלה, ִיּמָ ִאי ִקיר ָהֶעְליֹון ּדְ ְקָרא. ּדְ ט ַהּסִ

עוֹ  גֹון ׁשֶ ה ַלּסֹוֵבב, ּכְ הּוא ִמְתַמּצֶ ָעִמים ׁשֶ ה: ּפְ ה ִמן ַהּסֹוֵבב ַאּמָ ַהחּוט ְלַמּטָ הּו ְלַמְעָלה ִמן ַהּסֹוֵבב, ׁשֶ ֵהָמה ְלַמְעָלה.ׂשֵ את ּבְ ֵהָמה ְלַמְעָלה.ְוַחּטַ את ּבְ ֵהָמה ְלַמְעָלה.ְוַחּטַ את ּבְ ֵהָמה ְלַמְעָלה.ְוַחּטַ את ּבְ גּוָפּה  ְוַחּטַ ְכִתיב ַקְרנֹות, ּבְ ּדִ
ל ֶקֶרן:  ל עֹוַלת ָהעֹוף ְלַמְעָלה.עֹוַלת ָהעֹוף ְלַמְעָלה.עֹוַלת ָהעֹוף ְלַמְעָלה.עֹוַלת ָהעֹוף ְלַמְעָלה.ׁשֶ רֹאׁשֹו ׁשֶ ם א) ּוָמַלק ְוִהְקִטיר ְוִנְמָצה ָדמֹו, ַמה ַהְקָטָרה ּבְ ְכִתיב (ׁשָ ַח:  ּדִ ל ִמְזּבֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ ַח, ַאף ְמִליָקה ּוִמּצּוי ּבְ ִמְזּבֵ

ה. ֵהָמה ְלַמּטָ ל ּבְ ה.ְוׁשֶ ֵהָמה ְלַמּטָ ל ּבְ ה.ְוׁשֶ ֵהָמה ְלַמּטָ ל ּבְ ה.ְוׁשֶ ֵהָמה ְלַמּטָ ל ּבְ ּה ְיסֹוד:  ְוׁשֶ ְכִתיב ּבָ סּול.ּדִ ֶזה ּוָבֶזה ּפָ ה ּבָ ּנָ סּול.ְוִאם ׁשִ ֶזה ּוָבֶזה ּפָ ה ּבָ ּנָ סּול.ְוִאם ׁשִ ֶזה ּוָבֶזה ּפָ ה ּבָ ּנָ סּול.ְוִאם ׁשִ ֶזה ּוָבֶזה ּפָ ה ּבָ ּנָ ָאה  ְוִאם ׁשִ ְוָקא ַבַהּזָ את ָהעֹוף ְלַמְעָלה, ּדַ ה ַחּטַ ה ַמֲעׂשֵ ָפסּול ִאם ָעׂשָ . ֲאָבל {ב}{ב}{ב}{ב}ַהאי ּדְ
ִליָקה ׁשֶ  ָאה כִּ ַהּמְ ּה ַהּזָ ָרה. ְועֹוַלת ָהעֹוף ֵלית ּבָ ׁשֵ ַח ּכְ ְזּבֵ ּמִ ָכל ָמקֹום ּבַ ְמִליָקה ּבְ ָרה, ּדִ ׁשֵ את, ַאף ְלַמְעָלה ּכְ ה, ל ַחּטָ ָאּה ְלַמּטָ י ִאם ִמּצּוי, ְוִאם ֲעׂשָ

סּוָלה:  את ְוֶאָחד עֹוָלה.ּפְ ל חֹוָבה ֶאָחד ַחּטָ ין ׁשֶ את ְוֶאָחד עֹוָלה.ֵסֶדר ִקּנִ ל חֹוָבה ֶאָחד ַחּטָ ין ׁשֶ את ְוֶאָחד עֹוָלה.ֵסֶדר ִקּנִ ל חֹוָבה ֶאָחד ַחּטָ ין ׁשֶ את ְוֶאָחד עֹוָלה.ֵסֶדר ִקּנִ ל חֹוָבה ֶאָחד ַחּטָ ין ׁשֶ גֹון ָזב ְוָזָבה וְ  ֵסֶדר ִקּנִ ן ּכְ ֻכלָּ ָפַתִים, ּדְ ִמיַעת קֹול ָאָלה, ּוִבּטּוי ׂשְ יו, ּוׁשְ ׁש ְוָקָדׁשָ יֹוֶלֶדת, ְוֻטְמַאת ִמְקּדָ
ִאיכָּ  ב ּדְ ירּות. ְוַאף ַעל ּגַ ֲעׁשִ ין ּבַ ַדּלּות ּבֵ ין ּבְ ב ְוָזָבה ְמִביִאין ֵקן ּבֵ ּזָ א ׁשֶ ַדּלּות, ֶאלָּ ֵהן חֹוָב ְמִביִאין ֵקן ּבְ ר ּדְ ל ּגֵ ין ׁשֶ א א ִקּנִ ּנָ ֵניֶהן עֹולֹות, לֹא ַחֵיׁש תַּ ה ּוׁשְ

י ַהאי  לֵּ ִכיֵחי ּכֻ לֹא ׁשְ ּום ּדְ ן עֹולֹות.: {ה}{ה}{ה}{ה}ֲעַלְיהּו, ִמׁשּ לָּ ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּכֻ ן עֹולֹות.ּבִ לָּ ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּכֻ ן עֹולֹות.ּבִ לָּ ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּכֻ ן עֹולֹות.ּבִ לָּ ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּכֻ ִאים  ּבִ ְלַבד, ְוֵאין עֹופֹות ּבָ ָלִמים ּבִ א עֹולֹות ּוׁשְ ֶנֶדר ּוְנָדָבה ֶאלָּ ִאין ּבְ ֵאין ּבָ ְלִפי ׁשֶ
ָלִמים, ִהְלכָּ  ן עֹולֹות: (ר"ע מברטנורה).ׁשְ לָּ עֹופֹות ּכֻ ּבְ    ְך ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ׁשֶ

  
ֵני ְמקֹומֹות. ּתֹוָספֹות:  {א}{א}{א}{א}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 י ִאם ׁשְ ַח ּכִ ְזּבֵ ּמִ ֵאין ּבַ ב. ְמָפֵרׁש:  {ב}{ב}{ב}{ב}ׁשֶ לֹא ְמַעּכֵ ָאַמר ּדְ א ְלַמאן ּדְ ִאיּכָ ף ח'. ּדְ ְמִעיָלה ּדַ א ּבִ לּוְגתָּ ּוְבִמּצּוי ּפְ

ים. ג}ג}ג}ג}{{{{ ים.ִקּנִ ים.ִקּנִ ים.ִקּנִ ִריָדה ְקרּוָיה יֹוָנה ַאַחת אֹו ּתֹור ֶאָחד. ְמָפֵרׁש:  ִקּנִ ֵני ְבֵני יֹוָנה. ּפְ י תֹוִרים אֹו ׁשְ תֵּ ים. {ד}{ד}{ד}{ד}ֵקן ָקרּוי ׁשְ ים.ִקּנִ ים.ִקּנִ ים.ִקּנִ ים. ְוַקן  ִקּנִ מֹו ֵחץ ִחּצִ ִחיִרי"ק, ּכְ ַהּקֹו"ף ּבְ
ִמיכּות:  ֵני ַהּסְ "ח, ִמּפְ ַפתַּ ּבְ "ם. ְוַגם כֵּ  {ה}{ה}{ה}{ה}ִצּפֹור ׁשֶ ַהחֹוָבה ֶאָחד עֹוָלה ְוֶאָחד ָהַרְמּבַ ָאַמְרנּו ׁשֶ ֶ "ם, ּוַמה ׁשּ ּתֹוָרה. ְוָכַתב עֹוד ָהַרְמּבַ ֵאינֹו ְמפָֹרׁש ּבַ ן ׁשֶ

ְהֶיה ָהִאיׁש ַה  ּיִ נֹוָתיו ַעד ׁשֶ ָבר ִהְקִריב ִמְקָצת ָקְרּבְ ר ַהִחּיּוב ָהִראׁשֹון. ְוִאם ּכְ ִפי ִעּקַ את ֲהֵרי הּוא ּכְ ֶרְך ָמׁשָ ַחּטָ ה ּדֶ ר ּזֶ ִרים עֹולֹות ְוֶעׂשֶ ל ֵיׁש ָעָליו ֶעׂשְ
חֹוָבה ּוִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ  ּבַ אֹות ׁשֶ ֶכת זֹו ִמְנַין ַחּטָ ַמּסֶ ן חֹוָבה, אֹו ְבֶהֶפְך, ּוְלִפיָכְך ָאַמר ּבְ לָּ אֹות ּכֻ חֹוָבה, ְולֹא ָאַמר ֲחִצי ַהחֹוָבה: ַחּטָ    .(עיקר תוי"ט)ּבַ

  
כל זה מבואר וכבר הקדמנו סדריו בחמישי וששי ושמיני  בהמה למעלן כו':בהמה למעלן כו':בהמה למעלן כו':בהמה למעלן כו':    חטאת העוף נעשית למטן וחטאתחטאת העוף נעשית למטן וחטאתחטאת העוף נעשית למטן וחטאתחטאת העוף נעשית למטן וחטאת  	םםםם""""רמברמברמברמב	

מזבחים. סדר קנים כשתסתכל במה שהקדמנו אותו בסדר זה תמצא כל המחוייב מן התורה שתי תורים או שני בני יונה שהאחד משניהם 
ושלמים ושהעוף אינו מקריב ממנו שלמים  עולה והאחד חטאת וכבר בארנו בתחלת סדר זה שאין מביאין נדר ונדבה שאינו אלא עולה

ולפיכך נתבאר שכל המביא קרבן בנדר ונדבה שאינו אלא עולה בלבד ולא השגיח במסכת זו על קרבן הגר שהוא שתי תורים או שני בני יונה 
רי הוא כפי עיקר ושניהן עולות כמו שבארנו בתחלת סדר זה לפי שלא יזדמן אלא מעט. וזה שאמרנו שהחובה אחד עולה ואחד חטאת ה

החיוב הראשון ואם כבר הקריב מקצת קרבנותיו עד שיהיה האיש הזה דרך משל יש עליו עשרים עולות ועשר חטאות כולן חובה או בהפך 
ולפיכך אמר במסכת זו מנין חטאות שבחובה ומנין עולות שבחובה ולא אמר חצי חובה ודע זה ואל יטעה אותך מה שאמרנו אנחנו בפירושנו 

   (רמב"ם)רך המשל חצי החובה במנין: על ד
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            בבבבב, ב, ב, ב, ככככ .2
  משנה ב -פרק א 

ְתָעְרָבה ְבעֹוָלה ּנִ את ׁשֶ    ,ַחטָּ
את,    ְועֹוָלה ְבַחטָּ

ִרּבֹוא ם - ֲאִפּלּו ֶאָחד ּבְ   . {ו} ָימּותּו ֻכּלָ
  
ְתָעְרָבה ְבחֹוָבהַח  ּנִ את ׁשֶ חֹוָבה.  - טָּ ּבַ אֹות ׁשֶ א ְכִמְנַין ַחטָּ ר ֶאּלָ ׁשֵ   ֵאין ּכָ

ְתָעְרָבה ְבחֹוָבהְוֵכן  ּנִ א - עֹוָלה ׁשֶ ר ֶאּלָ ׁשֵ חֹוָבה ֵאין ּכָ ּבַ    .ְכִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ
ָדָבה ְמֻמֶעֶטת, ה ְוַהּנְ ַהחֹוָבה ְמֻרּבָ ין ׁשֶ    ּבֵ

ה ְוַהחֹוָבה ְמֻמֶעֶטת,  ָדָבה ְמֻרּבָ ַהּנְ ין ׁשֶ   ּבֵ
וֹות יֶהן ׁשָ תֵּ ְ ׁשּ ין ׁשֶ    .ּבֵ

  
ן.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 ִרּבֹוא ָימּותּו ֻכלָּ ן.ֲאִפּלּו ֶאָחד ּבְ ִרּבֹוא ָימּותּו ֻכלָּ ן.ֲאִפּלּו ֶאָחד ּבְ ִרּבֹוא ָימּותּו ֻכלָּ ן.ֲאִפּלּו ֶאָחד ּבְ ִרּבֹוא ָימּותּו ֻכלָּ יֵבי ְולֹא ָבְטֵלי:  ֲאִפּלּו ֶאָחד ּבְ ים ֲחׁשִ ַבֲעֵלי ַחּיִ א, ּדְ ּנְִתָעְרָבה ְבחֹוָבה.ְולֹא ָבְטֵלי ְבֻרּבָ את ׁשֶ ּנְִתָעְרָבה ְבחֹוָבה.ַחּטָ את ׁשֶ ּנְִתָעְרָבה ְבחֹוָבה.ַחּטָ את ׁשֶ ּנְִתָעְרָבה ְבחֹוָבה.ַחּטָ את ׁשֶ ן יֹונָ  ַחּטָ ה אֹו תֹור ּבֶ

ל  ּכָ ל ָזָבה, ׁשֶ ל יֹוֶלֶדת אֹו ׁשֶ ין ְסָתָמא ׁשֶ ַהְינּו ִקּנִ ל חֹוָבה, ּדְ ין ׁשֶ ֵני ִקּנִ ׁשְ ְתָעְרָבה ּבִ ּנִ את ׁשֶ ל ַחּטָ ה ׁשֶ את, ְוִנְמָצא ַעתָּ ֵקן ֵמֶהן הּוא ֶאָחד עֹוָלה ְוֶאָחד ַחּטָ
ִרידֹות ְמעָֹרבֹות ַיַחד:  א ִמ ָחֵמׁש ּפְ ר ֶאלָּ ׁשֵ א ִמ ֵאין ּכָ ר ֶאלָּ ׁשֵ א ִמ ֵאין ּכָ ר ֶאלָּ ׁשֵ א ִמ ֵאין ּכָ ר ֶאלָּ ׁשֵ חֹוָבה.ֵאין ּכָ ּבַ אֹות ׁשֶ חֹוָבה.ְנַין ַחּטָ ּבַ אֹות ׁשֶ חֹוָבה.ְנַין ַחּטָ ּבַ אֹות ׁשֶ חֹוָבה.ְנַין ַחּטָ ּבַ אֹות ׁשֶ הּו ִמְנָין  ְנַין ַחּטָ ּזֶ ְלַבד, ׁשֶ אֹות ּבִ י ַחּטָ תֵּ ִרידֹות ַרק ׁשְ ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִביא ֵמֵאּלּו ֶהָחֵמׁש ּפְ

ין ֲעִביד ְלהּו ְולֹא ֵני ִקּנִ ְ א ִמן ַהׁשּ ּמָ אֹות, ׁשֶ לֹׁש ַחּטָ ִאי ֲעִביד ׁשָ ל חֹוָבה. ּדְ ין ׁשֶ ֵני ִקּנִ ׁשְ ר ּבִ ׁשֵ ין ֵאין ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ַרק  ַהּכָ ֵני ִקּנִ ְ ֶהן, ּוִמׁשּ עָֹרבֹות ּבָ ִמן ַהּמְ
עֶֹרֶבת:  את ַהּמְ ח ַהַחּטָ א ִיּקַ ּמָ ׁשֶ אֹות. ְולֹא ָמֵצי ֲעִביד ֲאִפּלּו עֹוָלה ַאַחת, ּדְ י ַחּטָ תֵּ ם עֹוָלה:  ְוֵכן עֹוָלה.ְוֵכן עֹוָלה.ְוֵכן עֹוָלה.ְוֵכן עֹוָלה.ׁשְ ֻהְפַרׁש ְלׁשֵ ן יֹוָנה אֹו תֹור ׁשֶ ּנְִתָעְרָבהּבֶ ּנְִתָעְרָבהׁשֶ ּנְִתָעְרָבהׁשֶ ּנְִתָעְרָבהׁשֶ     ׁשֶ

ין ְסָתָמא:  ְבחֹוָבה.ְבחֹוָבה.ְבחֹוָבה.ְבחֹוָבה. ֵני ִקּנִ ׁשְ חֹוָבה.ּבִ ּבַ א ִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ ר ֶאלָּ ׁשֵ חֹוָבה.ֵאין ּכָ ּבַ א ִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ ר ֶאלָּ ׁשֵ חֹוָבה.ֵאין ּכָ ּבַ א ִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ ר ֶאלָּ ׁשֵ חֹוָבה.ֵאין ּכָ ּבַ א ִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ ר ֶאלָּ ׁשֵ את:  ֵאין ּכָ י ַחּטָ ּבֵ ָנא ְלֵעיל ּגַ ְדָפֵריׁשְ ָדָבה ֻמֶעֶטת.ּכִ ה ְוַהּנְ ַהחֹוָבה ְמֻרּבָ ין ׁשֶ ָדָבה ֻמֶעֶטת.ּבֵ ה ְוַהּנְ ַהחֹוָבה ְמֻרּבָ ין ׁשֶ ָדָבה ֻמֶעֶטת.ּבֵ ה ְוַהּנְ ַהחֹוָבה ְמֻרּבָ ין ׁשֶ ָדָבה ֻמֶעֶטת.ּבֵ ה ְוַהּנְ ַהחֹוָבה ְמֻרּבָ ין ׁשֶ ן ֶאָחד  ּבֵ ּקֵ גֹון ׁשֶ ּכְ
ין ְס  ה ִקּנִ ּמָ ֵהן עֹולֹות, ִנְתָעֵרב ִעם ּכַ את ְוֶאָחד עֹוָלה: ְמפָֹרׁש ׁשֶ ל ֵקן ֵמֶהן ֶאָחד ַחּטָ ּכָ ל ָזָבה ׁשֶ ל יֹוֶלֶדת אֹו ׁשֶ ין ְוכּו'.ָתָמא ׁשֶ ין ְוכּו'.ּבֵ ין ְוכּו'.ּבֵ ין ְוכּו'.ּבֵ גֹון ֵקן ֶאָחד ְסתּוָמה,  ּבֵ ּכְ

לָּ  ְנָדִרים ּוְנָדבֹות ּכֻ ּום ּדִ ל עֹולֹות. ְוָקִריַנן ְלעֹולֹות ְמפָֹרׁשֹות ְנָדָבה, ִמׁשּ ין ׁשֶ ה ִקּנִ ַכּמָ ְתָעֵרב ּבְ ּנִ ְרִקין ן עוֹ ׁשֶ ֵריׁש ּפִ ִדְתַנן ּבְ    : (ר"ע מברטנורה).{ז}{ז}{ז}{ז}לֹות ּכְ
"י:  ָימּותּו כּו'.ָימּותּו כּו'.ָימּותּו כּו'.ָימּותּו כּו'. {ו}{ו}{ו}{ו}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 את ּוְפסּוָלה ְלַמְעָלה. ַרׁשִ א ַחּטָ ּמָ ה, אֹו ׁשֶ א עֹוָלה ּוְפסּוָלה ְלַמּטָ ּמָ א ְלַסּפֹוֵקי ׁשֶ ְבָכל ֶאָחד ִאיּכָ ּוְנָדָבה  {ז}{ז}{ז}{ז}ּדִ

את ֻמ  ְתָעְרָבה זֹו ָבזֹו, ְלָהִכי ָנַק ְדָנַקט, ְולֹא ָנַקט ַחּטָ ּנִ יָפא ֲאָבל חֹוָבה ׁשֶ ָקָתֵני ַבּסֵ ּום ּדְ חֹוָבה, ִמׁשּ חֹוָבה עֹוָלה ֻמֶעֶטת ּבַ (עיקר ט ְנָדָבה. ְמָפֵרׁש: ֶעֶטת ּבַ
   .תוי"ט)

ם שאר כבר זכרנו לך במקומו מסדר זה שמקצת החטאת אם נתערבה ע חטאת שנתערבה בעולה ועולה בחטאת כו':חטאת שנתערבה בעולה ועולה בחטאת כו':חטאת שנתערבה בעולה ועולה בחטאת כו':חטאת שנתערבה בעולה ועולה בחטאת כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	
הקרבנות שמניחין הכל עד שימותו וכבר אמרנו שהחובה חציה חטאות וחציה עולות והנדבה כולה עולות ולפיכך אם נתערבה חטאת העוף 

בכל עופות שכולם חובה שמחצית האחת חטאות ומחצית האחרת עולות כמו שהקדמנו הרי הכל אם היו מאה דרך משל חמשים מהם 
והאחד וחמשים הנשארים פסולים לפי שאם אומרים אותו העוף שהוא חטאת נתערב עם החמשים עולות כשרים דהוא מנין החטאות שבה 

וכן אם היה המתערב יותר כגון שיתערבו מאה עופות שכולם חטאות עם עשרה עופות חובה הרי העשר מהמאה ועשרה חמשה עופות 
ם עולה שנתערבה בחטאת וההיקש הזה בעצמו הוא בעולת בלבד והן מנין החטאות שבחובה והמאה והחמשה הנשארים פסולין לפי שה

חובה גם כן אם נתערבה בקני חובה או אם נתערבו קני נדבה שהם כולם עולות כמו שהקדמנו ועל הענין הזה אומר וכן עולה שנתערבה 
ין שהנדבה מרובה וחובה מועטת בחובה. ר"ל קני נדבה שהם כולם עולות ולפיכך הוסיף על הענין הזה בין שהחובה מרובה והנדבה מועטת ב

כפי המשל שהמשלנו בחטאת שנתערבו בחובה כל זה אם עשה חצין למעלה וחצין למטה אבל אם היתה חובה שנים בחטאת הרי זה עושה 
   (רמב"ם)קצת המנין למעלן וקצתו למטן ויהיה חצי החובה כשר כמו שהקדמנו ונתבאר בסוף מסכת זו: 



  ""ַחַּטאת ָהעֹוף –מסכת קינין פרק א' 
5

            בבבבב, ב, ב, ב, ככככ .3
  משנה ג -פרק א 

ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ    :ּבַ
חֹוָבה ּוִבְנָדָבה.    ּבְ

ח ְתָעְרָבה זֹו ָבזוֹ ֲאָבל ּבְ ּנִ    :ֹוָבה ׁשֶ
  ְוַאַחת ָלזֹו, {ח}  ַאַחת ָלזוֹ 

ִים ָלזֹו  תַּ ִים ָלזֹו, ׁשְ תַּ   ּוׁשְ
לׁש ָלזוֹ  לׁש ָלזֹו ְוׁשָ ר   - ׁשָ ׁשֵ    ,{ט}ֶמֱחָצה ּכָ

סּול.    ּוֶמֱחָצה ּפָ
      ,ַאַחת ָלזוֹ 

ִים ָלזֹו,  תַּ   ּוׁשְ
לׁש ָלזֹו,    ְוׁשָ
ר ָלזֹו,    ְוֶעׂשֶ
ר,    - ּוֵמָאה ָלזוֹ  ׁשֵ ָעט ּכָ   ַהּמֻ

ם ֶאָחד,  ֵ ין ִמׁשּ   ּבֵ
מֹות,  ֵני ׁשֵ ְ ין ִמׁשּ   ּבֵ

 ָ ין ֵמִאׁשּ   ה ַאַחת, ּבֵ
ים י ָנׁשִ תֵּ ְ ין ִמׁשּ   .ּבֵ

   
חֹוָבה ּוִבְנָדָבה.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 חֹוָבה ּוִבְנָדָבה.ּבְ חֹוָבה ּוִבְנָדָבה.ּבְ חֹוָבה ּוִבְנָדָבה.ּבְ ן עֹולֹות:  ּבְ לָּ ּכֻ י ְנָדָבה ׁשֶ אֹות ּוִמְקָצָתן עֹולֹות ִעם ִקּנֵ ְקָצָתן ַחּטָ ּמִ י חֹוָבה ׁשֶ ְתָעְרבּו ִקּנֵ ּנִ ּנְִתָעְרָבה ׁשֶ חֹוָבה ׁשֶ ּנְִתָעְרָבה ֲאָבל ּבְ חֹוָבה ׁשֶ ּנְִתָעְרָבה ֲאָבל ּבְ חֹוָבה ׁשֶ ּנְִתָעְרָבה ֲאָבל ּבְ חֹוָבה ׁשֶ ֲאָבל ּבְ

ל יֹולֶ  זֹו ָבזֹו.זֹו ָבזֹו.זֹו ָבזֹו.זֹו ָבזֹו. ל ָזָבה ַאֶחֶרת: ֵקן ְסתּוָמה ׁשֶ ל יֹוֶלֶדת אֹו ׁשֶ ֵקן ׁשֶ ְתָעֵרב ּבְ ּנִ ל ָזָבה ׁשֶ סּול.ֶדת אֹו ׁשֶ ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ סּול.ֶמֱחָצה ּכָ ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ סּול.ֶמֱחָצה ּכָ ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ סּול.ֶמֱחָצה ּכָ ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ ָעה ַהְמעָֹרִבים  ֶמֱחָצה ּכָ ּוַמְקִריב ֵמָהַאְרּבָ
א  ּמָ י עֹולֹות ׁשֶ תֵּ ִאי ֲעִביד ׁשְ את ְולֹא יֹוֵתר, ּדְ ְלַבד, ֶאָחד ְלעֹוָלה ְוֶאָחד ְלַחּטָ ַנִים ּבִ ן ֶאָחד, ְוָכל ֵקן ְסתּוָמה הּוא ֶאָחד עֹוָלה ְוֶאָחד ׁשְ ה אֹוָתן ִמּקֵ ַיֲעׂשֶ

את:  ר.ַחּטָ ׁשֵ ָעט ּכָ ר.ַהּמֻ ׁשֵ ָעט ּכָ ר.ַהּמֻ ׁשֵ ָעט ּכָ ר.ַהּמֻ ׁשֵ ָעט ּכָ ִר  ַהּמֻ א ֵקן ֶאָחד, ּפְ ה, ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב ֶאלָּ לֹׁשָ ׁשְ ים ֲאֵחִרים אֹו ּבִ ֵני ִקּנִ ׁשְ את ּוְפִריִאם ִנְתָעֵרב ֵקן ֶאָחד ְסתּוָמה ּבִ ָדה יָדה ַאַחת ְלַחּטָ
ֵא  ה ְליֹוֶלֶדת ַאַחת ׁשֶ ִחלָּ הּוא ְמבָֹרר תְּ ן ׁשֶ ח ַהּקֵ א ִיּקַ ּמָ י עֹולֹות לֹא ָמֵצי ֲעִביד, ׁשֶ תֵּ את ַאַחת ְלעֹוָלה. ֲאָבל ׁשְ א ֶאָחד ַחּטָ ּנּו ֶאלָּ ינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ

ֵמָאה, ֵאינֹו ַמ  ין ּבְ ָרה ִקּנִ סּוִלין, ְוֶזהּו ְוֶאָחד עֹוָלה. ְוֵכן ִאם ִנְתָעְרבּו ֲעׂשָ ָאר ּפְ ְ אֹות ּוִמְקָצָתן עֹולֹות, ְוַהׁשּ ין, ִמְקָצָתן ַחּטָ ָרה ִקּנִ א ֲעׂשָ ן ֶאלָּ לָּ ְקִריב ִמּכֻ
ר:  ׁשֵ ָעט ּכָ ם ֶאָחד.ַהּמֻ ֵ ין ִמׁשּ ם ֶאָחד.ּבֵ ֵ ין ִמׁשּ ם ֶאָחד.ּבֵ ֵ ין ִמׁשּ ם ֶאָחד.ּבֵ ֵ ין ִמׁשּ ה ֶאָחת:  ּבֵ ָ ים אֹו ֵמִאׁשּ י ָנׁשִ תֵּ ְ מֹות.ֵליָדה ְוֵליָדה, ִזיָבה ְוִזיָבה, ִמׁשּ ֵני ׁשֵ ְ ין ִמׁשּ מֹות.ּבֵ ֵני ׁשֵ ְ ין ִמׁשּ מֹות.ּבֵ ֵני ׁשֵ ְ ין ִמׁשּ מֹות.ּבֵ ֵני ׁשֵ ְ ין ִמׁשּ ה לֵ  ּבֵ ָ ין ֵמִאׁשּ ים ּבֵ י ָנׁשִ תֵּ ְ ין ִמׁשּ יָדה ְוִזיָבה, ּבֵ

ִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל: (ר"ע מברטנורה).    ַאַחת. ּכְ
ַחיָּ  ָלזֹו כּו'.ָלזֹו כּו'.ָלזֹו כּו'.ָלזֹו כּו'. {ח}{ח}{ח}{ח}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ֵני ׁשֶ ים, ִמּפְ ִקּנִ בֹות ּבְ ֵהן יֹוֵתר ַחּיָ ים, ְלִפי ׁשֶ ׁשִ נֹות ַהּנָ ָקְרּבְ א ּבְ ְכתָּ ּסֶ ְגָמאֹות ְלָכל ַהּמַ ִבים ָנַתן ּדֻ ַחּיָ מֹו ׁשֶ ֶהן ּכְ בֹות ּבָ

הּוא ָמ  ה ׁשֶ ים יֹוֵתר ִמּמַ ה ְבָנׁשִ יבּות ָמצּוי ַהְרּבֵ ַהּזִ ן ׁשֶ ים יֹוְלדֹות, ְוַגם ּכֵ ים, ּומֹוִסיף ַעל ָהֲאָנׁשִ הּוא ְמֻפְרָסם ְוִנְגֶלה ָלַעִין. ָהֲאָנׁשִ מֹו ׁשֶ ים ּכְ ֲאָנׁשִ צּוי ּבָ

"ם:  ר. {ט}{ט}{ט}{ט}ָהַרְמּבַ ׁשֵ ר.ֶמֱחָצה ּכָ ׁשֵ ר.ֶמֱחָצה ּכָ ׁשֵ ר.ֶמֱחָצה ּכָ ׁשֵ הּוא, ַוֲאַנן לֹא ָקְיִמיַא  ֶמֱחָצה ּכָ ם ִמי ׁשֶ ים, ֲהֵרי ָיכֹול ְלַהְקִריב ְלׁשֵ י ָנׁשִ תֵּ ל ׁשְ ֶ ְקִריב ִמׁשּ ּמַ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ב ּדְ ִרידֹות ף ַעל ּגַ א ַבּפְ ַנן ֶאלָּ
כֹ  ְרִקין. ְוָכל ֶזה ּבְ סֹוף ּפִ ן ּבְ ד ַעְצָמן. ְוַעּיֵ ה ְפסּוִלין ִמּצַ ִרים ְוַכּמָ ה ְכׁשֵ ּמָ ֶרק ג': ּגּוַפְיהּו ּכַ ֵריׁש ּפֶ ִדְתַנן ּבְ    .(עיקר תוי"ט)ֵהן ִנְמָלְך ּכְ

אומר כי מה שהקדים לומר אין כשר אלא מנין עולות שבחובה אינו אלא אם  במה דברים אמורים בחובה ובנדבה כו':במה דברים אמורים בחובה ובנדבה כו':במה דברים אמורים בחובה ובנדבה כו':במה דברים אמורים בחובה ובנדבה כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	
הרי דיניהם כמו שהזכרנו והוא נתערבו קני נדבה שהם עולות כולן בקני חובה שקצתן עולות וקצתן חטאות אבל חובה שנתערבו בחובה 

שאם היו שוות אלו כנגד אלו יהא המחצית כשר והמחצית פסול והכרח באיזה צד שעשאן והוא שאם עשאן הכל מלמעלן הרי המחצית 
שהוא עולות כשר והמחצית שהוא חטאות פסול ואם עשאן כולן למטה יהיה כל הענין להפך לפי שהמחצית שהוא חטאת כשר והמחצית 

ולה פסול ואם עשה מחציתו למעלה ומחציתו למטה הרי המחצית שנעשה למעלה חציו כשר וחציו פסול וכן המחצית שנעשה שהוא ע
למטה משל למה הדבר דומה כגון שנתערבו קני רחל והם שמונה עם קני לאה והם שמונה והכהן לקח הכל ועשאן חצין למעלה וחצין למטה 

ין והם עולות וארבעה פסולין וכן השמונה שנעשו למטה ארבעה מהן כשרין והן חטאות והרי הרי השמונה שנעשו למעלה ארבעה מהם כשר
רחל הקריבו עליה שתי חטאות ושתי עולות בלבד וכן לאה ויהיה שוה בדין זה כהן נמלך ר"ל ששואל לאשה איזה יעשה חטאת ואיזה יעשה 

משתיהם יותר ממנין האחרת הרי יש בזה חלוק והוא שאם עשה הכל  עולה וכהן שאינו נמלך אלא שהדבר מסור לו אבל אם היה מנין אחת
למעלה או הכל למטה שהמחצית כשר והמחצית פסול הכרח כאלו היו שני המנינים שוים ותהיה כל אחת משתיהם כבר הקריבה חציה 

ה ואם שינה פסל ואם עשה חובה ומחצה עולה ומקום החטאות למטה ומקום העולה למעל [חטאת]קרבנותיה כפי העיקר מהחובה מחצה 
חצי כלל המתערב למעלה והחצי למטה הרי אנו אומרים המועט אז כשר על מנת שיהא נמלך אבל אם היה כהן שאינו נמלך הרי הדבר בהפך 

ויהיה המרובה כשר כמו שנתבאר בפרק אחרון של מסכת זו לפי שאם היה נמלך ואין הדבר מסור לו לעשות עולה מה שירצה וחטאת מה 
רצה הרי בעלת המנין המועט אומרת לו שזה המחצית שנעשית למעלה בו נבלעה עולה שלי לפי שהוא המועט והמחצית שנעשית למטה שי

  בו נבלעה חטאת שלי לפי שהוא גם כן המועט ואני לא מסרתי הדבר אליך ולא הרשות: 
ידות ומאה אבל ר"ל קן אחת ועשר קנים ומאה קנים וקן ודע כי מה שאמר לזו אחת ולזו עשר ולזו מאה אינו ר"ל בו פרידה אחת ועשר פר

נקרא הזוג שממנו פרידה אחת עולה ופרידה אחת חטאת לפי שקן לשון נקבה ועליה אומר שלש ועשר קנים אח"כ אמר שהעירוב הזה שוה 
ים והתחיל לבאר אלו בין שהיה משם אחד ומאשה אחת או משם אחד ומשתי נשים או משני שמות ומאשה אחת או משני שמות ושתי נש

   (רמב"ם)הארבעה דברים: 



6                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

            בבבבב, ב, ב, ב, ככככ .4
  משנה ד -פרק א 

יַצד ם ֶאָחד" ּכֵ ֵ    "?ִמׁשּ
  

  ֵליָדה ְוֵליָדה, 
ם ֶאָחד" – ִזיָבה ְוִזיָבה ֵ   . "ִמׁשּ

  
מֹות" ֵני ׁשֵ ְ   "?ִמׁשּ
  

  ֵליָדה ְוִזיָבה. 
  

יַצד  ים"ּכֵ י ָנׁשִ תֵּ    "?ׁשְ
  

   ,ַעל זֹו ֵליָדה
  ְוַעל זֹו ֵליָדה, 

   ,ַעל זֹו ִזיָבה
ם ֶאָחד" – ְוַעל זֹו ִזיָבה ֵ   . "ִמׁשּ

מֹות" ֵני ׁשֵ ְ    ,ַעל זֹו ֵליָדה  -" ִמׁשּ
  ְוַעל זֹו ִזיָבה.                 

  
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

יםׁשְ  י ָנׁשִ ֵערּוב,     - תֵּ יֶהן ּבְ ְקחּו ִקּנֵ ּלָ   ׁשֶ
נָּ              יֶהן ַלּכֵֹהןאֹו ׁשֶ את,  - ְתנּו ְדֵמי ִקּנֵ ְרֶצה כֵֹהן ַיְקִריב ַחטָּ ּיִ   ְלֵאיזֹו ׁשֶ
ְרֶצה כֵֹהן ַיְקִריב עֹוָלה,                                                        ּיִ   ּוְלֵאיזֹו ׁשֶ
ין                ם ֶאָחד"ּבֵ ֵ   , "ִמׁשּ
ין                מֹות"ּבֵ ֵני ׁשֵ ְ   ."ִמׁשּ

   

י יֹוֵסי אֹוֵמר כּו'.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 י יֹוֵסי אֹוֵמר כּו'.ַרּבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר כּו'.ַרּבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר כּו'.ַרּבִ ם ַאַחת ֵמֶהן ֻהְבַרר ַה  ַרּבִ ִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֵקן ֶאָחד ְלׁשֵ ְכׁשֶ ֵרָרה ְוֵניָמא ּדִ י יֹוֵסי ֵיׁש ּבְ ָסַבר ַרּבִ ּום ּדְ ָבר ָלאו ִמׁשּ ּדָ
ן ָה  ַעת ְלִקיַחת ַהּקֵ ׁשְ ה ּבִ ִחלָּ ִמתְּ ּה ְלַמְפֵרַע ּדְ לָּ ִהְתנּו {י}{י}{י}{י}ָיה ֵקן ֶזה ׁשֶ ׁשֶ י יֹוֵסי ַמְיֵרי ּבְ ַרּבִ ף לו] ּדְ ּכֹל ְמָעְרִבין [ֵערּוִבין ּדַ ֶפֶרק ּבַ ָמָרא ּבְ ּגְ א ְמָפֵרׁש ּבַ , ֶאלָּ

ַר  ְרֶצה. ַוֲהָלָכה ּכְ ּיִ ה ׁשֶ ָ ם ֵאיזֹו ִאׁשּ ְרֶצה ְלׁשֵ ּיִ ּיּוַכל ַהּכֵֹהן ַלֲעׂשֹות ֵקן ׁשֶ ַעת ְלִקיָחה ׁשֶ י יֹוֵסי: (ר"ע מברטנורה).ִבׁשְ    ּבִ
  
ה, ְוִהְקִריב עֹולָ  {י}{י}{י}{י}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ל ַקן ָרֵחל ִהְקִריב ְלַמְעָלה, ְוָכל ַקן ֵלָאה ִהְקִריב ְלַמּטָ א ְלֵמיַמר ּכָ ֵרָרה, ִאיּכָ ִאי ֵאין ּבְ את ְלַמְעָלה ּדְ ה ְוַחּטָ ה ְלַמּטָ

ָאַמר  א ּדְ ְדַרב ִחְסּדָ ַמע ָלן ּכִ ְכִתיב כּו', ְוָקא ַמׁשְ ת ּכֵֹהן, ּדִ ּיַ ֲעׂשִ ָעִלים אֹו ּבַ ְלִקיַחת ּבְ א אֹו ּבִ ְרׁשֹות ֶאלָּ ים ִמְתּפָ ּנִ ְקָרא יב]ֵאין ַהּקִ ְוָלַקח ְוגֹו' ֶאָחד ְלעֹוָלה  [ַוּיִ
את, ּוְכִתיב  ם טו]ְוֶאָחד ְלַחּטָ ן ּתוֹ  [ׁשָ את ְוֶאת ָהֶאָחד עֹוָלה. ְוַעּיֵ ה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהֶאָחד ַחּטָ    .(עיקר תוי"ט)ְספֹות יֹום טֹוב: ְוָעׂשָ

  
נתן דוגמות לכל המסכת חוץ מקרבנות הנשים לפי שהם יותר  כיצד משם אחד לידה ולידה זיבה וזיבה משם כו':כיצד משם אחד לידה ולידה זיבה וזיבה משם כו':כיצד משם אחד לידה ולידה זיבה וזיבה משם כו':כיצד משם אחד לידה ולידה זיבה וזיבה משם כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	

חייבות בקנים מפני שחייבות מהם כמו שחייבין האנשים ומוסף על האנשים יולדת וגם כן שהזיבות מצוי הרבה מאד בנשים יותר ממה 
   (רמב"ם)א מצוי באנשים כמו שהוא מפורסם ונגלה לעין והלכה כרבי יוסי: שהו
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 "ֵקן ְסתּוָמה" –' בפרק  קיניןמסכת 
        , א , א , א , א כגכגכגכג .1

  משנה א -פרק ב 
ה גֹוָזל ָלֲאִויר,    -ה ֵקן ְסתּוָמ    כג,א ּנָ ַרח ִמּמֶ ּפָ   ׁשֶ

תֹות  ין ַהּמֵ ַרח ּבֵ ּפָ   , {ב}אֹו ׁשֶ
ת ַאַחד ֵמֶהן ּמֵ ִני.  - אֹו ׁשֶ ֵ ח זּוג ַלׁשּ   ִיּקַ

  
ֵרבֹות ַרח ְלֵבין ַהּקְ סּול    – ּפָ    ,ּפָ

ֶנְגּדֹו,    ּופֹוֵסל ֶאָחד ּכְ
  

   ,סּולּפָ   :ַהּגֹוָזל ַהּפֹוֵרַח ׁשֶ 
נֶ    .ְגּדוֹ ּופֹוֵסל ֶאָחד ּכְ

   
נִ  ֵקן ְסתּוָמה.ֵקן ְסתּוָמה.ֵקן ְסתּוָמה.ֵקן ְסתּוָמה.  	"ע מברטנורה"ע מברטנורה"ע מברטנורה"ע מברטנורהרררר	 ֵ ח זּוג ַלׁשּ ַרח ָהֶאָחד ִיּקַ ִאם ּפָ יָטא ׁשֶ ְפׁשִ ת, ּדִ ְעָיא ְמפֶֹרׁשֶ את ְוזֹו עֹוָלה. ְולֹא ִמּבַ ּלֹא ֵפֵרׁש זֹו ַחּטָ ֵהן ׁשֶ יָון ׁשֶ י ּכֵ

מֹו ָעָליו  ה ְוָכל ֶאָחד ׁשְ ים ֶזה ִמּזֶ א ֲאִפּלּו ְסתוּ {א}{א}{א}{א}ִנְפָרׁשִ ַרח ָהֶאָחד ָימּות . ֶאלָּ ִאם ּפָ ְך ֲאֵמיָנא ׁשֶ ְעתָּ ֵרׁש ְוָסְלָקא ּדַ ֲעַדִין ֵהם ַיַחד ְועֹוְמִדים ְלִהְתּפָ ָמה ׁשֶ
ַמע ָלן:  ִני, ָקַמׁשְ ֵ תֹות.ַהׁשּ תֹות.ְלֵבין ַהּמֵ תֹות.ְלֵבין ַהּמֵ תֹות.ְלֵבין ַהּמֵ ְתַנן ְלֵבין ַהּמֵ ְתָעְרָבה ְבעֹוָלה ּדִ ּנִ את ׁשֶ גֹון ַחּטָ ם, ּכְ מּותּו ֻכלָּ ּיָ ָטן ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ין ׁשֶ ם:  ְלֵבין ִקּנִ א ָימּותּו ֻכלָּ ֶפֶרק ַקּמָ הּו ּבְ ְלֵבין ְלֵבין ְלֵבין ְלֵבין ּבְ

ֵרבֹות. ֵרבֹות.ַהּקְ ֵרבֹות.ַהּקְ ֵרבֹות.ַהּקְ ֵרב:  ַהּקְ ין ְסתּומֹות ָהעֹוְמדֹות ִלּקָ ֶנְגּדֹו.ְלֵבין ִקּנִ סּול ּופֹוֵסל ֶאָחד ּכְ ֶנְגּדֹו.ּפָ סּול ּופֹוֵסל ֶאָחד ּכְ ֶנְגּדֹו.ּפָ סּול ּופֹוֵסל ֶאָחד ּכְ ֶנְגּדֹו.ּפָ סּול ּופֹוֵסל ֶאָחד ּכְ את ִאם עֹוָלה, ְלִפיָכְך ֵאינֹו פֹוֵסל  ּפָ ֵרׁש ִאם ַחּטָ הּוא ְסָתם ְולֹא ִנְתּפָ ְלִפי ׁשֶ
ֶנְגּדֹו,  א ֶאָחד ּכְ ִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל: (ר"ע מברטנורה).ֶאלָּ    ּכְ

ֵרבֹות ִאי ֶאְפ  {א}{א}{א}{א}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ַרח ְלֵבין ַהּקְ יָפא ּפָ ְוָקא, ּוַבּסֵ ָלאו ּדַ א ָנַקט ְסתּוָמה ּבְ ְלִפי ֶזה ֵריׁשָ ה, ּדִ ְוָקא ְמָפֵרׁש. ּוְקָצת ָקׁשֶ א ּדַ ר ְלָפֵרׁש ֶאלָּ ׁשָ
ְתבּו ֵקן ְסתוּ  ל ְסתּוָמה. ְוַהּתֹוָספֹות ּכָ ַדְוָקא ְפִריָדה ׁשֶ ַרח כּו', ּדְ ְבֵסיָפא ָקָאַמר ּפָ ּום ּדִ א ִמׁשּ ין ֶזה, ֶאלָּ ֵקן ְמפָֹרׁש ָהֵוי ּדִ ין ּבְ ֵקן ְסתּוָמה ָמה הּוא ַהּדִ

ין  ָאר ִקּנִ ין ׁשְ ְרָחה ּבֵ ּפָ ת ְלעֹוָלה ׁשֶ פֶֹרׁשֶ ִריָדה ַהּמְ ֵרבֹות, ֲאָבל ּפְ ְרָחה ְוִנְתָעְרָבה ְלֵבין ַהּקְ ּפָ ַרח ׁשֶ ּפָ ים ׁשֶ ּנִ ּקִ ּבַ א ְכִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב ֶאלָּ

ן ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב:  א. ְוַעּיֵ ֶרק ַקּמָ ְדָאַמר סֹוף ּפֶ ם, ּכִ תֹות. {ב}{ב}{ב}{ב}ְלׁשָ תֹות.ַהּמֵ תֹות.ַהּמֵ תֹות.ַהּמֵ אֹות ַחּיֹות ְוָהָנךְ  ַהּמֵ ין ַחּטָ ִאּלּו ִנְתָעְרָבה ּבֵ תֹות, ּדְ אֹות ַהּמֵ ין ַחּטָ  ְלָהִכי ָקָאַמר ּבֵ
לֹא ִנְתָעֵרב ֲהָוה ָקֵרי ֵלי ְיהּו ַוֲעִביד ֵליּה זּוג ְלָהא, ְוָהא ּדְ ב ַחד ִמּנַ יֵדיּה ִניְנהּו, ָמֵצי ְלִמּסַ אֹות ּדִ "י: ַחּטָ ְליֹון ַרׁשִ    .(עיקר תוי"ט)ּה עֹוָלה. ּגִ

ר"ל כשאמר לבין המתות סתומה הוא שלא יפריש זו חטאת וזו עולה ו קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר או כו':קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר או כו':קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר או כו':קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר או כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	
הקנים המתות והוא שאמרנו עליהם בפרק הראשון בזה כולם ימותו והגוזל הזה שפרח ונכנס בין הקרבנות ר"ל בקנים סתומים שחצים 
עולות וחצים חטאות אלו היה מפורש היה דינן כמו שהקדמנו והוא שאם היה חטאת הרי הוא מפסיד כל מה שנתערב עמה זולתי מנין 

בחובה וכן אם היה עולה כמו שהקדמנו ולפי שהוא סתם ולא נתפרש אם הוא חטאת או עולה אינו פוסל אלא אחד כנגדו ודוגמא החטאות ש
זה פירושו כגון שמתערב גוזל זה אם מאה גוזלות שכולם חובה אם הקריבו מכולם אחד וחמשים למעלה וחמשים למטה אנו אומרים אם 

הרי כל המאה כשרים לפי שכבר נעשו חצי למעלה וחצי למטה כפי החיוב ואם נעשה הגוזל למטה היה הגוזל שנתערב הוא שנעשה למעלה 
הרי מ"ט כשרים לפי שהם מן המאה האלה חמשים עולות כשרים הכרח ומ"ט חטאות כשרים הכרח ועל זה הדרך תקיש אם עשה אחד 

נתבאר לך שהוא פוסל אחד כנגדו בלבד והוא עצמו  וחמשים למטה וחמשים למעלה יהיו חמשים חטאות כשרים הכרח ומ"ט עולה הרי
פסול שאם נעשה למעלה אמרנו אפשר שהיה ראוי להיות חטאת ואם נעשה למטה אמרנו אפשר שהיה ראוי להיות עולה ואח"כ הוצרך 

   (רמב"ם)לפרש הענין ושאינו אלא בקן סתומה שפרחה ממנה לקן סתומה ואמר: 
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        , א , א , א , א כגכגכגכג .2
  משנה ב -פרק ב 

יַצד    ?ּכֵ
  

ים,  י ָנׁשִ תֵּ ים  ׁשְ י ִקּנִ תֵּ    ,ָלזֹו ׁשְ
ים,  י ִקּנִ תֵּ   ְוָלזֹו ׁשְ

ַרח ִמּזֹו ָלזוֹ  ֲהִליָכתֹו.  - ּפָ   ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ
ֲחִזיָרתֹו. ּפֹוֵסל ֶאָח  - ָחַזר   ד ּבַ

ַרח ְוָחַזר ַרח ְוָחַזר, ּפָ לּום,  - ּפָ   לֹא ִהְפִסיד ּכְ
ֲאִפּלּו  ִים - בֹותֵהן ְמעָֹר  {ד}ׁשֶ תָּ ְ חֹות ִמׁשּ    .ֵאין ּפָ

  
ַרח.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 ַרח.ּפָ ַרח.ּפָ ַרח.ּפָ ִריָדה ַאַחת ִמזֹּו ָלזֹו:  ּפָ ֲהִליָכתֹו.ּפְ ֲהִליָכתֹו.ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ֲהִליָכתֹו.ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ֲהִליָכתֹו.ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ְפַרׁש. ּוָפסּול הּוא  ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ּנִ קֹום ׁשֶ ְתָעֵרב. ִמּמָ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ ַעְצמֹו אֹו ַאֵחר ּבְ

ִרידוֹ  ִרידֹות ְלַבד ְוָחֵמׁש ּפְ לֹׁש ּפְ ין ֲאֵחִרים, ֲהֵרי ׁשָ ֵני ִקּנִ ין ִלׁשְ ֵני ִקּנִ ְ ְרָחה ְפִריָדה ַאַחת ִמׁשּ ּפָ ְכׁשֶ ִרידֹות ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב ַרק ּדִ לֹׁש ּפְ ָ ת ְלַבד, ּוִמׁשּ
ִים, ַאַחת עֹוָלה וְ  תַּ ַרח ְלַח ׁשְ ּפָ ַאר ְואֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ע ַהׁשּ ֻהְקּבַ ִים ֵמֶהן עֹולֹות ִנְמָצא ׁשֶ תַּ ה ׁשְ ִאם ַיֲעׂשֶ את, ׁשֶ את, ְולֹא יּוַכל ְלַהְקִריב ַאַחת ַחּטָ ּטָ

ָא  ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה ּדְ ּנִ את ׁשֶ ִדין ַחּטָ אֹות, ּכְ י ַחּטָ תֵּ י ִאם ׁשְ ִרידֹות ּכִ י, ׁשּוב ֵמָחֵמׁש ּפְ חֹוָבה. ִאי ַנּמִ ּבַ אֹות ׁשֶ א ִמְנַין ַחּטָ ר ֶאלָּ ׁשֵ ֵאין ּכָ א ּדְ ֶפֶרק ַקּמָ ְמִריַנן ּבְ
ִרידֹות ְוַיֲעׂשוּ  ָחֵמׁש ּפְ ַרח ּבַ ּפָ א ַיְקִריבּו אֹותֹו ׁשֶ ּמָ יַנן ׁשֶ ָחְיׁשִ ָאר, ּדְ ׁשְ י ַהּנִ ִליׁשִ ְ ַאר ּבַ ֵאין ְלַהְקִריב ַהׁשּ ׁשְ ּנִ את, ַוֲחֵברֹו ׁשֶ י ַיֲעׂשּוהּו הּו ַחּטָ ִרידֹות ַנּמִ לֹׁש ּפְ ָ ׁשּ

ן ֶאָחד  אֹות ִמּקֵ י ַחּטָ תֵּ את, ְוִנְמְצאּו ׁשְ לֹׁש ַחּטָ {ג}{ג}{ג}{ג}ַחּטָ ִכי ֲעִביד ׁשָ י עֹולֹות, ּדְ תֵּ אֹות ּוׁשְ י ַחּטָ תֵּ ִרידֹות ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב ַרק ׁשְ אֹות אֹו . ְוֵכן ִמן ֶהָחֵמׁש ּפְ
ְלָמא ֲע  לֹׁש עֹולֹות, ּדִ י עֹולֹות. ׁשָ תֵּ אֹות ּוׁשְ י ַחּטָ תֵּ ׁשְ א ּבִ ין ֶאלָּ ֵני ִקּנִ ין ׁשְ ה ַאַחת, ְוֵאין ּדִ ָ ל ִאׁשּ ין ׁשֶ ֵני ִקּנִ ְ ָמקֹום ִביד ְלהּו ִמׁשּ ָפסּול הּוא אֹו ַאֵחר ּבְ ְוַהְינּו ּדְ

ם:  ָ ַרח ְוִנְפַרׁש ִמׁשּ ּפָ קֹום ׁשֶ ֶנְגּדֹו ִמּמָ ְתָעֵרב, ּופֹוֵסל [ֶאָחד] ּכְ ּנִ ֲחָזָרתֹו.ָח ָח ָח ָח ׁשֶ ֲחָזָרתֹו.ַזר ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ֲחָזָרתֹו.ַזר ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ֲחָזָרתֹו.ַזר ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ִרידֹות ְלתֹוְך ֵאּלּו  ַזר ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ָחַזר ּוָפַרח ֶאָחד ֵמאֹוָתם ֶהָחֵמׁש ּפְ
ק ֲחָזָרתֹו ִמּמָ אן, ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ ִרידֹות ִמּכָ ע ּפְ אן ְוַאְרּבַ ִרידֹות ִמּכָ ע ּפְ ה ַאְרּבַ ְמְצאּו ַעתָּ ּנִ לֹׁש, ׁשֶ ָ ם, וְ ַהׁשּ ָ ְפַרׁש ְוָיָצא ִמׁשּ ּנִ סּוִלים ֹום ׁשֶ הּוא אֹו ַאֵחר ּפְ

ָכאן, ְוַא  ּבְ ע ׁשֶ את ְוַאַחת עֹוָלה ִמן ָהַאְרּבַ א ַאַחת ַחּטָ ם, ְוֵאין ְיכֹוִלים ְלַהְקִריב ֶאלָּ ְתָעֵרב ׁשָ ּמִ קֹום ׁשֶ ּמָ ע ָהֲאֵחִרים. ּבַ את ְוַאַחת עֹוָלה ִמן ָהַאְרּבַ ַחת ַחּטָ
ִנית  ְרָחה ׁשֵ ּפָ ִריָדה ׁשֶ ִדְלָמא אֹוָתּה ּפְ ְ ּדְ ִרידֹות ִמן ַהׁשּ לֹׁש ּפְ ם ׁשָ ֲארּו ׁשָ ה, ְוִנׁשְ ִחלָּ ְתָעְרָבה ָבּה תְּ ּנִ ין ְוֵאיָנּה אֹוָתּה ׁשֶ ֵני ִקּנִ ין ְואֹוָתּה ִהיא ֵמאֹוָתם ׁשְ ֵני ִקּנִ

י עֹולֹות ְוַאַח  תֵּ ָמקֹום ֶאָחד ׁשְ ִני. ְוִאי ֲעִביד ּבְ ֵ קֹום ַהׁשּ ּמָ ם ִראׁשֹוָנה, ְוֵכן ּבַ ְרָחה ׁשָ ּפָ את ְולֹא יּוַכל ׁשֶ ִני ְלַחּטָ ֵ ד ַהׁשּ ַרח ַלּצַ ּפָ ע אֹותֹו ׁשֶ את, ְיֵהא ִנְקּבָ ת ַחּטָ
ֵני ִקנִּ  ְ אן ִיְהיּו ִמׁשּ אן ּוִמּכָ ֲעׂשּו ִמּכָ ּנַ אֹות ׁשֶ לֹׁש ַחּטָ ָ ל ַהׁשּ ִדְלָמא ּכָ את ַאַחת, ּדְ ם ַרק ַחּטָ ה ְבָכל ְלַהְקִריב ׁשָ ְך עֹוׂשֶ ה ַאַחת. ִהְלּכָ ָ ל ִאׁשּ ָמקֹום עֹוָלה ין ׁשֶ

אֹות ְועוֹ  י ַחּטָ תֵּ ַצד ֶזה, אֹו ׁשְ את ַאַחת ּבְ ַצד ֶזה ְוַחּטָ את ַאַחת ּבְ י עֹולֹות ְוַחּטָ תֵּ את ַאַחת, אֹו ׁשְ ִני עֹוָלה ַאַחת. ְוִאם ַאַחת ְוַחּטָ ֵ ד ַהׁשּ ַצד ֶזה ּוַבּצַ ָלה ּבְ
חֹות ִרים: (ר"ע מברטנורה). ָחְזרּו ְוִנְתָעְרבּו ַיַחד, ְלעֹוָלם לֹא ִיְהיּו ָלֶהם ּפָ ׁשֵ ֵהם ּכְ ין ׁשֶ ֵני ִקּנִ ְ    ִמׁשּ

ֵני {ג}{ג}{ג}{ג}  	תוי"טתוי"טתוי"טתוי"ט    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ְ ֵאלּו ַהׁשּ י ֲחָטאֹות ֵהן ּבְ תֵּ ים, ִנְמְצאּו ׁשְ ֵני ִקּנִ ה ׁשְ ָ ִבְסתּומֹות ָאְיִריַנן ּוְלָכל ִאׁשּ יָון ּדְ יַמּה, ּכֵ י  תֵּ תֵּ ִהְקִריב ׁשְ ין הּוא ׁשֶ ים ְוַכּדִ ִקּנִ
אֹות, ְולֹ  יהַּ ׁשֶ ַחּטָ ב ּוְלַהּגִ ֵ י. ְוֵיׁש ְלַיׁשּ ָפֵרׁש ֵליָתא ְלַהאי ִאי ַנּמִ ים. ּוְבַהּמְ ֵני ִקּנִ ְ א ִמׁשּ ן ֶאָחד ֶאלָּ אּו ִמּקֵ ּבָ ֵני א ׁשֶ ְ אֹות ִמׁשּ לֹׁש ַחּטָ ִריְך לֹוַמר ְוִנְמְצאּו ׁשָ ּצָ

את ְוֶאָחד ע ה ֶאָחד ַחּטָ י ִאם ַיֲעׂשֶ ין, ְוָהִכי ָקָאַמר, ִאי ַנּמִ י ִקּנִ ין, ְוָהִכי ַנּמִ ֵני ִקּנִ ְ אֹות ִמׁשּ לֹׁש ַחּטָ יַנן כּו', ְוִנְמְצאּו ׁשָ ָחְיׁשִ י ּדְ ִליׁשִ ְ ֹוָלה ׁשּוב לֹא ַיְקִריב ַהׁשּ

לֹׁש עֹולֹות:  ׁשָ ֲאִפּלּו כּו'. {ד}{ד}{ד}{ד}ָמֵצי ְלַאְסּבֹוָרּה ּבְ ֲאִפּלּו כּו'.ׁשֶ ֲאִפּלּו כּו'.ׁשֶ ֲאִפּלּו כּו'.ׁשֶ ָעה ַה  ׁשֶ ַאְרּבָ ּבְ מֶֹנה ְפִריִדין ׁשֶ ְ ל ַהׁשּ ֲאִפּלּו ְמעָֹרבֹות ּכָ ֵני ׁשֶ רּוׁש, ׁשְ ַנִים. ּפֵ ְ חֹות ִמׁשּ ין ַיַחד, ֵאין ּפָ ּנִ ּקִ
לֹׁש עֹולֹות, לֹא ָמֵצי ֲעִביד, ּדְ  אֹות ְוׁשָ לֹׁש ַחּטָ אֹות. ֲאָבל ׁשָ י ַחּטָ תֵּ י עֹולֹות ּוׁשְ תֵּ ֶהן ׁשְ ִרים ּבָ ׁשֵ ין ּכְ ֵהן ִקּנִ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ל ִאׁשּ ין ׁשֶ ֵני ִקּנִ ְ ִדְלָמא ֲעִביד ְלהּו ִמׁשּ

תֵּ  י עֹולֹות. ְמָפֵרׁש: ׁשְ תֵּ אֹות ּוׁשְ    .(עיקר תוי"ט)י ַחּטָ
דע כי מה שנאמר בכל ההלכות האלו חזר אינו ר"ל שחזר אותו  כיצד שתי נשים לזו שתי קנים ולזו שתי קנים כו':כיצד שתי נשים לזו שתי קנים ולזו שתי קנים כו':כיצד שתי נשים לזו שתי קנים ולזו שתי קנים כו':כיצד שתי נשים לזו שתי קנים ולזו שתי קנים כו':  	ב"םב"םב"םב"םרמרמרמרמ	

רת חזר עוף אחר ופרח לכת העוף בעצמו לפי שכל זמן שיהא כאן אין שם הפסד כל עיקר אבל ר"ל כשאמר חזר שמאחר שפרח מכת זו לאח
אפשר שהוא הראשון בעצמו שחזר בחבורתו או הוא עוף אחר לפיכך כשהיו אצל רחל דרך משל שתי קנים כמו שזכר  (הוא)ראשונה והרי 

ואצל לאה שתי קנים אחר כך פרח גוזל מאת רחל ללאה הרי אצל לאה חמשה עופות ואצל רחל שלשה לפיכך החמשה שהם אצל לאה 
בלבד כשרים ושנים פסולים האחד שפרח מאת רחל ואחד כנגדו כמו שבארנו לפי שהוא מקריב אלו החמשה שלשה לצד זה שלשה מהם 

ושנים לצד זה ר"ל צדדין אלו מעלה ומטה ומקום שיעשה השנים אחד מהם הוא כשר הכרח לפי שיש לה שנים משלה באותו הצד ובמקום 
זה מבואר לכשתבין מה שהקדמנו ואם חזר ופרח אחד מן החמשה ונתערב עם השלשה שעושה השלשה יהיו שנים מהם כשרים הכרח וכל 

שנשארו לרחל הרי הפסיד בחזירתו אחת מהשלשה של רחל ויהיה הנשאר לרחל שנים כשרים בלבד מן הארבעה שחזרו אצלה וכן הפסיד 
י שאנו אומרים אחד מהם של רחל שפרח על לאה בחזירתו אחד מהשלשה כשרים והארבעה שנשארו אצלה שנים מהם כשרים בלבד לפ

ראשון ופוסל אחד כנגדו שלא היו ללאה אלא שלשה כשרים כשהיו החמשה עופות אצלה אבל הואיל וחזרו אצלה ארבעה וארבעה של רחל 
ה בלבד הרי הם שוות שתיהן בדין והרי נתבאר שבחזירתו פוסל אחד ללאה ואחד לרחל. אחר כך אמר שדין זה אינו אלא בחזירה ראשונ

שהוא פוסל אחד לזו ואחד לזו בחזירתו מוסיף על מה שהפסיד בפריחתו וכל הבא אחר חזירה זו ואפילו פרח וחזר אלף פעמים אינו מוסיף 
שום הפסד על מה שהפסיד בחזירתו ראשונה והוא ענין מה שאמר לא הפסיד כלום לפי שהואיל וחזר הרי הארבעה שביד רחל שנים מהם 

לים וכן מה שביד לאה כמו שבארנו וכל מה שיארע בהם אחר כן מן התערובות אינו מוסיף הפסד על זה מן הטעם שזכר כשרים ושנים פסו
והוא מה שאמר אפילו הם מעורבות לפי שאם ערבנו הארבעה של לאה עם של רחל עד שלא נודע בשום פנים איזו של לאה ואיזו של רחל 

בפרק ראשון והמחצית הכשר זה ארבעה שנים ללאה ושנים לרחל כמו שבארנו והוא מה  הרי הכל מחצה כשר ומחצה פסול כמו שהקדמנו
שאמר אין פחות משנים וכל זה לפי שהלכה בב' קנים וב' קנים אבל אם ירבה המנין הרי מפסיד בחזירה שניה ג"כ בשלישית וברביעית כפי 

עליו בענין זה מה שאני אומר לך והוא שכל עוף בין שהוא אחד או שני רוב המנין כמו שזכר בהלכה שאחר זו וקרוב הוא להבין והראוי לסמוך 
מינין הפורח פסול ופוסל אחד כנגדו עד שתמצא הנשאר הוא חצי המנין המעורב לפי שהפריחה והחזירה אחר כן אינו מוסיף הפסד מפני 

   (רמב"ם)שתכלית ההפסד שיהיה מחמת התערובת הגמורה הוא מחצה כשר ומחצה פסול: 
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            בבבב----, א, א, א, אכגכגכגכג .3
  משנה ג -פרק ב 

  ָלזֹו ַאַחת, 
ִים,  תַּ   ָלזֹו ׁשְ
לׁש,    ָלזֹו ׁשָ

ע,    ָלזֹו ַאְרּבַ
  ָלזֹו ָחֵמׁש, 

ׁש,    ָלזֹו ׁשֵ
ַבע.    ָלזֹו ׁשֶ

ַרח ִמן  ה,  ָהִראׁשֹוָנהּפָ ִנּיָ ְ   ַלׁשּ
ית,  ִליׁשִ ְ   ַלׁשּ
  ָלְרִביִעית, 

ית,    ַלֲחִמיׁשִ
ית,  ִ ׁשּ ִ   ַלׁשּ

ִביִעית,  ְ   ַלׁשּ
  ָחַזר, 

ֲהִליָכתֹו  ּפֹוֵסל    ֶאָחד ּבַ
ֲחִזיָרתֹו.    ְוֶאָחד ּבַ

ה  ִנּיָ ְ לּום -ָהִראׁשֹוָנה ְוַהׁשּ    .ֵאין ָלֶהם ּכְ
ית  ִליׁשִ ְ    .ָלּה ַאַחת ֶיׁש  -ַהׁשּ

ִים,  -ִביִעית ָהְר  תַּ   ֶיׁש ָלּה ׁשְ
ית  לׁש,  -ַהֲחִמיׁשִ   ֶיׁש ָלּה ׁשָ

ית  ִ ׁשּ ִ ע,  -ַהׁשּ   ֶיׁש ָלּה ַאְרּבַ
ִביִעית  ְ ׁש.  -ַהׁשּ   ֶיׁש ָלּה ׁשֵ

  

ַרח ְוָחַזר    :ּפָ
ֲהִליָכתוֹ   ּפֹוֵסל    ,ֶאָחד ּבַ

ֲחִזיָרתֹו.    ְוֶאָחד ּבַ
ית ְוָהְרִביִעית  ִליׁשִ ְ לוּ  -ַהׁשּ   ם, ֵאין ָלֶהם ּכְ

ית    ֶיׁש ָלּה ַאַחת,  -ַהֲחִמיׁשִ
ית  ִ ׁשּ ִ ִים,  -ַהׁשּ תַּ   ֶיׁש ָלּה ׁשְ

ִביִעית  ְ   ֶיׁש ָלּה ָחֵמׁש.  -ַהׁשּ
  

ַרח ְוָחַזר    :ּפָ
ֲהִליָכתוֹ   ּפֹוֵסל    ,ֶאָחד ּבַ

ֲחִזיָרתוֹ     .ְוֶאָחד ּבַ
ית  ִ ׁשּ ִ ית ְוַהׁשּ לּום -ַהֲחִמיׁשִ    .ֵאין ָלֶהם ּכְ

ִביִעית  ְ ע. ֶיׁש ָל  -ַהׁשּ   ּה ַאְרּבַ
   :ְמִריםְוֵיׁש אוֹ    כג,ב

ִביִעית  ְ   לֹא ִהְפִסיָדה ְכלּום.  -ַהׁשּ
  

םְוִאם ּפָ  תֹות ְלֻכּלָ ין ַהּמֵ ם ָימּותוּ  - ַרח ִמּבֵ   .ֲהֵרי ֻכּלָ

  
ַנִים ָלזֹו כּו'.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 ַנִים ָלזֹו כּו'.ֶאָחד ָלזֹו ּוׁשְ ַנִים ָלזֹו כּו'.ֶאָחד ָלזֹו ּוׁשְ ַנִים ָלזֹו כּו'.ֶאָחד ָלזֹו ּוׁשְ ד ֶאָחד ָלזֹו ּוׁשְ ה, ִמּיָ ִנּיָ ְ ִריָדה ַאַחת ַלׁשּ ַרח ִמן ָהִראׁשֹוָנה ּפְ ּנּו  ּפָ ִאי ַיֲעׂשֶ ִראׁשֹוָנה, ּדְ ַאר ּבָ ׁשְ ּנִ ִנְפָסל אֹותֹו ְיִחיִדי ׁשֶ

ֶהן ְתָעֵרב ּבָ ּנִ ין ֲאֵחִרים ׁשֶ ִני ּוְבִקּנִ ֵ ׁשּ ַרח ְלעֹוָלה ְולֹא יּוַכל ְלַהְקִריב ּבַ ּפָ ע אֹותֹו ׁשֶ את ְיֵהא ִנְקּבָ ְתָעְרָבה ְבחוֹ  ַחּטָ ּנִ מֹו עֹוָלה ׁשֶ ָבה. ְוִכי ַרק ֵמֶחְצָין עֹולֹות, ּכְ
ַרח ִמן ָהִראׁשֹוָנה ִנׁשְ  ּפָ ַרח, ְואֹותֹו ׁשֶ ה ּפָ ִנּיָ ְ ל ַהׁשּ א ִמּגּוָפּה ׁשֶ ּמָ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ה ַלׁשּ ִנּיָ ְ י ָפַרח ִמן ַהׁשּ תֵּ ה ַרק ׁשְ ִנּיָ ְ ה, ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִמן ַהׁשּ ִנּיָ ְ ׁשּ ם ּבַ ָאר ׁשָ

את ְוַאַחת עֹוָלה, ּדְ  ע אֹותֹו ׁשֶ ְפִרידֹות ַאַחת ַחּטָ ן ִיְהֶיה ִנְקּבָ ה ְוִאם ּכֵ ה ַיֲעׂשֶ ִנּיָ ְ ל ּגּוף ַהׁשּ ִרידֹות ׁשֶ א ִמן ַהּפְ ּמָ י עֹולֹות, ׁשֶ תֵּ ית ִאי ֲעִביד ׁשְ ִליׁשִ ְ ׁשּ ַרח ּבַ ּפָ
י ָפַרח ִמן אֹות ְולֹא יֹוֵתר. ְוֵכן ּכִ ית ַרק ֵמֶחְצָין ַחּטָ ִליׁשִ ְ ׁשּ את ְולֹא יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּבַ ית ֲהָוה אֹותֹו  ְלַחּטָ ִליׁשִ ל ׁשְ א ִמּגּוָפּה ׁשֶ ּמָ ית ָלְרִביִעית, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ

ְתָעְרָבה ָבֶהן, ְוֵאינֹו ָיכוֹ  ּנִ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ִרידֹות ּוְפִריָדה ַאַחת ִמן ַהׁשּ ּה ַרק ָחֵמׁש ּפְ ָאר ּבָ ַרח, ְולֹא ִנׁשְ ּפָ אֹות ּוׁשְ ׁשֶ י ַחּטָ תֵּ ית ַרק ׁשְ ִליׁשִ ְ ׁשּ י עֹולֹות ל ַלֲעׂשֹות ּבַ תֵּ
א ׁשָ  ְרִביִעית ֶאלָּ ר ּבָ ׁשֵ ית ֵאין ּכָ י ָפַרח ִמן ָהְרִביִעית ַלֲחִמיׁשִ ְרִביִעית. ְוֵכן ּכִ ְתָעֵרב ּבָ ּנִ ֵני אֹותֹו ׁשֶ ית, ִמּפְ ִ ׁשּ ִ ית ַלׁשּ לֹׁש עֹולֹות. ְוֵכן ֵמֲחִמיׁשִ אֹות ְוׁשָ לֹׁש ַחּטָ

אֹות ְוַאְרּבַ  ע ַחּטָ ית ַאְרּבַ ה ַבֲחִמיׁשִ ִאי ֲע ַיֲעׂשֶ אֹות ְוָחֵמׁש עֹולֹות, ּדְ י ִאם ָחֵמׁש ַחּטָ ית ּכִ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ר ּבַ ׁשֵ ִביִעית ֵאין ּכָ ְ ית ַלׁשּ ִ ׁשּ ִ ׁש ע עֹולֹות. ְוֵכן ִמׁשּ ִביד ׁשֵ
ַבע  י ִאם ׁשֶ ִביִעית ּכִ ְ ׁשּ את ְולֹא יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּבַ ִביִעית ְלַחּטָ ְ ׁשּ ַרח ּבַ ּפָ ע אֹותֹו ׁשֶ ִביִעית עֹולֹות ְיֵהא ִנְקּבָ ְ לֹא ׁשּום עֹולֹות. ְוִכי ָהַדר ִמן ַהׁשּ אֹות ּבְ ַחּטָ

ִביִעית ּפָ  ל ׁשְ א ִמּגּוָפּה ׁשֶ ית, ֶאלָּ ִ ׁשּ ִ ה ִמׁשּ ִחלָּ תְּ ַרח ּבַ ּפָ א לֹא הּוא אֹותֹו ׁשֶ ּמָ ית, ׁשֶ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ר כִּ ּוָפַרח ֶאָחד ּבַ ׁשֵ י ְפִרידֹות, ְוֵאין ּכָ תֵּ ִביִעית ׁשְ ְ י ַרח ְוִנְפְסלּו ַבׁשּ
ית [ּוָבֲאֵחִר  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ַרח ּבַ ּפָ ע אֹותֹו ׁשֶ אֹות ְיֵהא ִנְקּבָ ַבע ַחּטָ ִאי ֲעִביד ׁשֶ ׁש עֹולֹות, ּדְ אֹות ְוׁשֵ ׁש ַחּטָ ים] ְלעֹוָלה, ְולֹא יּוַכל ְלַהְקִריב ַרק עֹולֹות ֵמֲחִצי ִאם ׁשֵ

ְתָע  ּנִ ִדין עֹוָלה ׁשֶ סּוִלים ּכְ ִרידֹות, ְוֶחְצָין ָהֲאֵחִרים ּפְ ר ַהּפְ ׁשֵ ֲחָזָרה זֹו עֹוד ֵקן ֶאָחד, ְוֵאין ּכָ ית ִנְפָסל ּבַ ית ַלֲחִמיׁשִ ִ ׁשּ ִ ְרָבה ְבחֹוָבה. ְוִכי ָפַרח ִמן ַהׁשּ
ִביִע  ְ ׁשּ ַרח ִמּגּוָפּה ַאַחת ּבַ ית ּפָ ִ ׁשּ ִ א ִמן ַהׁשּ ּמָ ׁשֶ ע עֹולֹות, ּדְ אֹות ְוַאְרּבַ ע ַחּטָ י ִאם ַאְרּבַ ית ּכִ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ֲחִמ ּבַ י ִאם ית ְוַאַחת ּבַ ָאר ָלּה ּכִ ֲחָזָרה, ְולֹא ִנׁשְ ית ּבַ יׁשִ

נָּ  ְרחּו ִמּמֶ ּפָ י ְפִרידֹות ׁשֶ תֵּ ְ ְלָמא ַהׁשּ אֹות ְוָחֵמׁש עֹולֹות ּדִ ִרידֹות ִמּגּוָפּה, ְוִאי ֲעִביד ָחֵמׁש ַחּטָ ר ּפְ ן ַיֲעׂשּו ֶעׂשֶ יֶהן ְוִאם ּכֵ תֵּ ה ִיְהיּו ְקֵרִבים עֹולֹות ׁשְ
ַב  ין ׁשֶ ה ִקּנִ ָ ׁשּ ׁש עֹולֹות ְבׁשִ א ׁשֵ ין ֶאלָּ ה ִקּנִ ָ ׁשּ ׁשִ אֹות, ְוֵאין ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּבְ יֶהן ַחּטָ תֵּ ית ע עֹולֹות, אֹו ִיְהיּו ֲעׂשּוִיין ׁשְ אֹות. ְוֵכן ֵמֲחִמיׁשִ ׁש ַחּטָ ְוׁשֵ
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י ִליׁשִ ְ ׁשּ ה, ֵאין ּבַ ִנּיָ ְ ית ַלׁשּ ִליׁשִ ְ ית. ּוִמׁשּ ִליׁשִ ְ את ְוַאַחת עֹוָלה. ְוִאם ּתֹאַמר, ְוָלָמה ִהְפִסיָדה ָלְרִביִעית. ּוֵמְרִביִעית ַלׁשּ י ְפִרידֹות ַאַחת ַחּטָ תֵּ י ִאם ׁשְ ת ּכִ
ה ֵא  ִנּיָ ְ ָהא ָקָתֵני ַהׁשּ ה ַבֲחָזָרה לֹא ַיְקִריבּו, ּדְ ִנּיָ ְ ְרחּו ַבׁשּ ּפָ ֲהֵרי ֵמאֹוָתן ׁשֶ ִים, ׁשֶ תַּ ית ׁשְ ִליׁשִ ְ לּום, ַוֲהָוה ָלן ְלֵמיַמר ַהׁשּ ה ין ָלּה ּכְ ִנּיָ ְ ין ּוַבׁשּ ֵני ִקּנִ ית ׁשְ ִליׁשִ ְ ׁשּ ּבַ
ין ֵמְרִב  ָאר ִקּנִ ִבׁשְ יָון ּדְ ית ֵקן ֶאָחד. ְוֵיׁש לֹוַמר, ּכֵ ִליׁשִ ְ ה ֵקן ֶאָחד ּוַבׁשּ ִנּיָ ְ ׁשּ לּום, אֹו ּבַ ּה ּכְ ֲחָזָרה, ֵאין ּבָ ֲהִליָכה ְוַאַחר ּבַ ין ֶאָחד ּבַ ֵני ִקּנִ יִעי ָוֵאיָלְך ִנְפְסלּו ׁשְ

ְזִר  ִריָדה ַא ּגָ ה ַרק ּפְ ּנָ לֹא ָהַלְך ִמּמֶ י ִאם ֵקן ֶאָחד, ּדְ ִביִעית לֹא ִנְפַסל ּכִ ְ ׁשּ ית. ֲאָבל ּבַ ִליׁשִ ְ ׁשּ מֹו ֵכן ּבַ לּום יַנן ּכְ ּה ּכְ ֲחָזָרה, ְוִאּלּו ַבֲהִליָכה לֹא ִנְפַסל ּבָ ַחת ּבַ
ָבר:  ה ּדָ ּנָ ַרח ְוָחַזר.ְולֹא ֶנְחַסר ִמּמֶ ַרח ְוָחַזר.ּפָ ַרח ְוָחַזר.ּפָ ַרח ְוָחַזר.ּפָ ם ָלאו ַאִראׁשֹוָנה וּ  ּפָ ין ָימּותּו ֻכלָּ ָאר ִקּנִ ין ׁשְ ַרח ֶאָחד ֵמֶהם ּבֵ א ֵמִתים, ִאם ּפָ לּום ֶאלָּ ֵאין ָלֶהם ּכְ ֵכיָון ּדְ ה ָקֵאי, ּדְ ִנּיָ ׁשְ

נָּ  ַרח ִמּמֶ ּפָ ית ׁשֶ ִליׁשִ ְ א ָקֵאי ַאׁשּ ם ָימּותּו. ֶאלָּ לָּ ם ּכֻ תֹות ְלֻכלָּ ין ַהּמֵ ַרח ִמּבֵ ָסמּוְך ְוִאם ּפָ ִדְתַנן ּבְ ית ה ָלְר ּכְ ית, ּוֵמֲחִמיׁשִ ִביִעית, ּוֵמְרִביִעית ַלֲחִמיׁשִ
ִביִעית ָח  ְ ית, ֲהֵרי ִמן ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ית ַעד ַהׁשּ ִ ׁשּ ִ ִביִעית ַלׁשּ ְ ִביִעית, ְוָחַזר ִמׁשּ ְ ית ַלׁשּ ִ ׁשּ ִ ית, ּוִמׁשּ ִ ׁשּ ִ ֲחָזָרה ִראׁשֹוָנה ְוַאַחת ַלׁשּ י ְפִרידֹות, ַאַחת ּבַ תֵּ ֵסר ׁשְ

ה ִנּיָ ֲחָזָרה ׁשְ ׁש עֹולֹות,ּבַ ִאי ֲעִביד ׁשֵ אֹות, ּדְ ִרידֹות ְלַחּטָ ִרידֹות ְלעֹולֹות ְוָחֵמׁש ּפְ ִביִעית ַרק ָחֵמׁש ּפְ ְ ׁשּ ר ּבַ ׁשֵ ה ִיְהיּו  . ְוֵאין ּכָ ּנָ ָהְלכּו ִמּמֶ ִים ׁשֶ תַּ ְ א ַהׁשּ ּמָ ׁשֶ
ַבע ע ין ַרק ׁשֶ ַבע ִקּנִ ֶ ׁשּ מֶֹנה עֹולֹות, ְוֵאין ּבַ ִים ְקֵרִבין עֹולֹות, ֲהֵרי ׁשְ תַּ ְפִריָחה ַוֲחָזָרה ִראׁשֹוָנה, ּוׁשְ ִים ּבִ תַּ ִרידֹות, ׁשְ ע ּפְ ית ָחֵסר ַאְרּבַ ִ ׁשּ ִ ֹולֹות. ּוִמן ַהׁשּ

ה יִ  ּנָ ָהְלכּו ִמּמֶ ע ׁשֶ א ַאְרּבַ ּמָ לֹׁש עֹולֹות, ׁשֶ ִאי ֲעִביד ׁשָ ִרים, ּדְ ׁשֵ ין ּכְ ֵני ִקּנִ ֲארּו ׁשְ ה, ְוִנׁשְ ִנּיָ ְ ׁשּ ׁש  ְהיּו עֹולֹות, ֲהֵריּבַ ים ַרק ׁשֵ ה ִקּנִ ָ ׁשּ ִ ׁשּ ַבע עֹולֹות, ְוֵאין ּבַ ׁשֶ
יָון ָיא ְבָכאן ּכֵ את. ּוְכמֹו ֵכן ַקׁשְ י ִאם ֶאָחד ְלעֹוָלה ְוֶאָחד ְלַחּטָ ּה ּכִ ר ּבָ ׁשֵ ית ֵאין ּכָ לּום ָהָיה ָיכֹול ְלַהְקִריב  עֹולֹות. ְוֵכן ַהֲחִמיׁשִ ָהְרִביִעית ֵאין ָלּה ּכְ ּדְ

לֹ  ית ׁשָ ֲחִמיׁשִ ית ֵאין ָלּה ּבַ ַהֲחִמיׁשִ ָהְלכּו ָבְרִביִעית ֵאיָנן ְקֵרבֹות, ּוְלִפי ֶזה ׁשֶ ֲהֵרי אֹוָתן ׁשֶ אֹות, ּדַ לֹׁש ַחּטָ א ַאַחת ָהָיה ָיכֹול ְלַהְקִריב ׁש עֹולֹות ְוׁשָ  ֶאלָּ
ִריָחה ַוֲחזָ  ָכל ּפְ ְזִריַנן ּבְ א ּגָ אֹות. ֶאלָּ י ַחּטָ תֵּ י עֹולֹות ּוׁשְ תֵּ ְרִביִעית ׁשְ לּום ּבָ ית ֵאין ָלֶהם ּכְ ִליׁשִ ַעם ׁשְ י ָפַרח ְוָחַזר ּפַ ֵזָרה ָבזֹו ַאּטּו ָבזֹו]. ְוֵכן ּכִ ין [ּגְ ֵני ִקּנִ ָרה ׁשְ

ין:  ֵני ִקּנִ ִריָחה ַוֲחָזָרה ׁשְ ָכל ּפְ ְזִריַנן ּבְ מֹו ֵכן ּגָ ע, ּכְ ׁש ָלּה ַאְרּבַ ּיֵ ִביִעית ׁשֶ ְ ִביִעית לֹ ְלַבד ַהׁשּ ְ ִביִעית לֹ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַהׁשּ ְ ִביִעית לֹ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַהׁשּ ְ ִביִעית לֹ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַהׁשּ ְ ְפִריָחה ַוֲחָזָרה  א ִהְפִסיָדה ְכלּום.א ִהְפִסיָדה ְכלּום.א ִהְפִסיָדה ְכלּום.א ִהְפִסיָדה ְכלּום.ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַהׁשּ רּוׁש, ּבִ ּפֵ
ין  ה ִקּנִ ָ ה ֲחִמׁשּ ּנָ א ְלעֹוָלם ַיְקִריבּו ִמּמֶ ית. ֶאלָּ ִליׁשִ ה {ה}{ה}{ה}{ה}ׁשְ ֵרה ְפִרידֹות, ְוַיֲעׂשֶ ֲארּו ָבּה ַרק ַאַחת ֶעׂשְ ה ְלָכל ַהּיֹוֵתר ְוִנׁשְ ּנָ ְרחּו ִמּמֶ ִרידֹות ּפָ לֹׁש ּפְ ׁשָ , ּדְ

ׁשְ ֵמֶהם ָחֵמׁש ַח  מֹו ּבִ ְפִריָחה זֹו ּכְ לּום. ְוָהָכא לֹא ָגְזִריַנן ּבִ ית ֵאין ָלּה ּכְ ִ ׁשּ ִ ַאף ַהׁשּ יָון ּדְ אֹות ְוָחֵמׁש עֹולֹות, ּכֵ ִריָחה ּטָ ּפְ ֵאיָנּה ַמְפֶסֶדת ּבַ ֵכיָון ּדְ ין, ּדְ ָאר ִקּנִ
ֵיׁש אֹוְמִר  ַעם, לֹא ָגְזרּו ַעל ַהֲחָזָרה. ְוֵאין ֲהָלָכה ּכְ ׁשּום ּפַ    ים: (ר"ע מברטנורה).ּבְ

יָון {ה}{ה}{ה}{ה}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ָמֵצי ֲעִביד ְלהּו ּכֵ ַבע עֹולֹות ּדְ אֹות ְוׁשֶ ַבע ַחּטָ ּה ׁשֶ לּום ְוַיְקִריבּו ּבָ לּום  ֲאָבל ֵאין ְלָפֵרׁש לֹא ִהְפִסיָדה ּכְ ֶהם ּכְ ין ֲאֵחִרים ֵאין ּבָ ְבִקּנִ ּדִ
ְתָעְרבּו ָבּה ֵמֲאֵחִרים  ּנִ לֹׁש ׁשֶ ָר ְואֹוָתן ׁשָ קֹום ׁשֶ א ָלּה ֶאָחד ָהָיה ָבא ִמּמָ ּבָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ אֹות, ׁשֶ ין ַחּטָ ין עֹולֹות ּבֵ ם ּבֵ לָּ אּוי ְלַהְקִריב ְראּוִיין ֵהם ְלַהְקִריב ּכֻ

ָרה  ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ִנְכׁשְ ׁשֹון, ּדַ ֵאין ֶזה ַהלָּ את, ּדְ ין ַחּטָ ין עֹוָלה ּבֵ ָרה]ּבֵ כְּ ִביִעית ּבִ  [ִנׂשְ ין ׁשְ ּנִ רּו ָכל ַהּקִ ית ֻהְכׁשְ ִליׁשִ ַעל ְיֵדי ְפִריָחה ׁשְ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ְפִריָחה ׁשְ
ית. ְמָפֵרׁש:  ִליׁשִ ִריָחה ׁשְ זֹאת ַהּפְ ַמע לֹא ִהְפִסיָדה ְכלּום ּבְ ׁשֹון ַמׁשְ א ַהלָּ ִביִעית, ֶאלָּ ְ ׁשּ ּבַ    .(עיקר תוי"ט)ׁשֶ

ידוע כי מה שיש ביד הראשונה ב' עופות וביד השניה ד'  ש כו':ש כו':ש כו':ש כו':לזו אחת לזו שתים לזו שלש לזו ארבע לזו חמלזו אחת לזו שתים לזו שלש לזו ארבע לזו חמלזו אחת לזו שתים לזו שלש לזו ארבע לזו חמלזו אחת לזו שתים לזו שלש לזו ארבע לזו חמ  	םםםם""""רמברמברמברמב	
עופות וביד השביעי י"ד לפי שאין אנו מונין אלא קנין כמו שזכרנו ולפי שפרח מאת הראשונה גוזל אצל השניה והוא פסול ופוסל אחד כנגדו 

החמשה כמו שבארנו וכשפרח גוזל מהשניה אל כמו שבארנו היה הנשאר ביד הראשונה גוזל אחד וביד השניה ב' גוזלות כשרים בלבד מ
השלישית פסל על השניה גוזל ועל השלישית גוזל הרי שנשארו לשניה שנים בלבד כשרים והפסידה השלישית גוזל אחד שנכנס אצלה וכיון 

ונמצאת השלישית  זל][ונמצאת השלישית גוזל ועל הרביעית גושפרח מן השלישית לרביעית הפסידה על השלישית גוזל ועל הרביעית גוזל 
כבר הפסידה קן אחד והרביעית גוזל וכשפרח מן הרביעית לחמישית הפסידה הרביעית גוזל שני וחסרה קן אחת והחמישית גוזל וכשפרח 

לששית תהיה החמישית ג"כ חסירה קן והששית חסרה גוזל וכשפרח מן הששית לשביעית הפסידה הששית קן ג"כ והשביעית אל הששית 
השביעית גוזל שני ותהיה חסרה קן אחת והפסידה על הששית גוזל ג"כ כשנכנס אצלה ובחזירתו לחמישית מפסיד גוזל אחד על הפסידה על 

הששית וגוזל על החמישית ותהיה הששית כבר הפסידה קן שניה וכן בחזירתו מהחמישית לרביעית הפסידה החמישית קן שניה ובחזירתו 
שניה ובחזירתו השלישית לשניה תפסיד השלישית קן שניה ובחזירתו לראשונה תפסיד השניה קן  מהרביעית לשלישית תפסיד הרביעית קן

בידה וכן יפסיד על הראשונה הגוזל שנשאר בידה כשנכנס זה עמו הנה התבאר איך תפסיד  [צ"ל מה שהיה נשארה כו'] (והיה שנשארה)שניה 
ת בלבד ואשר בין קן השביעית והשניה הפסידו שני קנים שני קנים והם על ראשונה ושניה כל מה שהיה בידם והפסידה השביעית קן אח

ארבעה גוזלות לפי שכל זמן שנכנס עוף בכלל עופות הפסיד גוזל מהכלל וכשיצא הפסיד גוזל א' לפיכך הוא מפסיד לעולם קן בצאתו מן 
הנשארת שתי פעמים כמו שבארנו ולא יסור הכלל והכנסתו באותו הכלל והשביעית שלא נכנס אצלה גוזל ויצא מעמה אלא פעם אחת ו

   (רמב"ם)מלבבך מה שאמרנו שאין ענין חזר מעצמו רצה לומר החזרת הפריחה בלבד ואין הלכה כיש אומרים. 
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            בבבב, , , , כגכגכגכג .4
  משנה ד -ב  פרק

תְוֵקן ְמ  ,ֵקן ְסתּוָמה    :פֶֹרׁשֶ
ַר  תּפָ תּוָמה ַלְמפֶֹרׁשֶ ִני.  - ח ִמן ַהסְּ ֵ ח זּוג ַלׁשּ   ִיּקַ

  ָחַזר, 
ת ַרח ִמן ַהְמפֶֹרׁשֶ ּפָ ן ָימּותוּ  - ִראׁשֹון אֹו ׁשֶ    .ֲהֵרי ֻכּלָ

  
את ְוֵאיזֹו עֹולָ  ֵקן ְסתּוָמה.ֵקן ְסתּוָמה.ֵקן ְסתּוָמה.ֵקן ְסתּוָמה.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 ּלֹא ֵפֵרׁש ֵאיזֹו ַחּטָ ת.ה: ׁשֶ ת.ְוֵקן ְמפֶֹרׁשֶ ת.ְוֵקן ְמפֶֹרׁשֶ ת.ְוֵקן ְמפֶֹרׁשֶ י  ְוֵקן ְמפֶֹרׁשֶ תֵּ ְתָעְרבּו ׁשְ ּנִ את ְוזֹו עֹוָלה. ְוָהָכא ַמְיֵרי ׁשֶ זֹּו ַחּטָ דּוַע ׁשֶ ּיָ ׁשֶ

י ּסֵ את ְוֵאיזֹו עֹוָלה, ְוָהִכי מּוָכח ּבַ א ֵאין ָידּוַע ֵאיזֹו ַחּטָ תָּ ָהיּו ְמפָֹרׁשֹות ְוַהׁשְ ִרידֹות ַיַחד ַאַחר ׁשֶ ַרחַהּפְ ּפָ ָקָתֵני אֹו ׁשֶ ת ִראׁשֹון  ָפא ּדְ ִמן ַהְמפֶֹרׁשֶ
אי ָימּותּו, ְוִאם ָהעֹוָלה ָפְרָחה ם, ְוִאם לֹא ִנְתָעְרבּו ְפִרידֹות ַהְמפָֹרׁשֹות זֹו ָבזֹו ַאּמַ תּוָמה ָימּותּו ֻכלָּ תּוָמה ַלּסְ ֵרב, ְוֵקן ַהּסְ ּקָ ֶאֶרת תִּ ׁשְ את ַהּנִ , ַהַחּטָ

ֵני ָהעֹוָלה ׁשֶ  ְתָעְרבּו ְפִרידֹות ַהְמפָֹרׁשֹות זֹו ָבזֹו, ְוִאם ִנְתָעְרָבה ְפִריָדה ַאַחת ִמן ַה ַיְקִריבּו ָבּה עֹוָלה ַאַחת ִמּפְ ּנִ א ַמְיֵרי ׁשֶ ְתָעְרָבה ָבּה. ֶאלָּ תּוָמה ּנִ ן ַהּסְ ּקֵ
ְתָעְרב ּנִ ה ׁשֶ לֹׁשָ ְ את ְוֶאָחד עֹוָלה, ְוַהׁשּ ִני ְוַיְפִריׁש ֶאָחד ַחּטָ ֵ ח זּוג ַלׁשּ ת, ִיּקַ ְתָעְרבּו ְוִנְתָעֵרב ְלתֹוְך ַהְמפֶֹרׁשֶ ּנִ ה ׁשֶ לֹׁשָ ְ ן. ָחַזר ֶאָחד ִמן ַהׁשּ ּו ַיַחד ָימּותּו ֻכלָּ

תּוָמה, ְוַהְינוּ  ִריָחה ִנְתָעֵרב ֶאָחד ִמן ַהְמפָֹרׁשֹות ַלּסְ ת ַהּפְ ְתִחלַּ תּוָמה, אֹו ּבִ ּסְ ָאר ּבַ ׁשְ ת ּפְ  ִעם ַהְיִחיִדי ַהּנִ ְתִחלַּ ּבִ לֹוַמר ׁשֶ ָקָאַמר, ּכְ ִריָחה ָהַלְך ִראׁשֹון ּדְ
ִרידֹות ַהְמפָֹרׁשֹות ִנְתָעְרבּו ַיַחד ֵאיָנן ְקֵרִבין עֹוד ּפְ ֵכיָון ׁשֶ ן, ּדְ תּוָמה, ָימּותּו ֻכלָּ ּסְ ָמקֹום ַאֵחר ַהְינּו ֶאָחד ִמן ֶאָחד ְוִנְתָעֵרב ּבַ , ְוִכי ָפַרח ֶאָחד ֵמֶהן ּבְ

ן ֵרבֹות, ָימּותּו ֻכלָּ ַרח ְלֵבין ַהּקְ ּפָ תֹות ׁשֶ    : (ר"ע מברטנורה).ַהּמֵ
  מפורשת הוא שידע איזו חטאת מהם ואיזו היא העולה:  קן סתומה וקן מפורשת פרח מן הסתומה כו':קן סתומה וקן מפורשת פרח מן הסתומה כו':קן סתומה וקן מפורשת פרח מן הסתומה כו':קן סתומה וקן מפורשת פרח מן הסתומה כו':  	"ם"ם"ם"םרמברמברמברמב	

ומה שאמר יקח זוג לשניה ואותו שנכנס עם החטאת והעולה הוא עצמו פסול ואינו פוסל כנגדו לפי שהעולה והחטאת ידועות לפיכך על 
ו ויהיה פסול כמו שנתבאר ומה שאמר וחזר או שפרח מן המפורשת ראשון על מנת שיהיה ספק ולא נדע איזה מהם שנכנס מקריבין אות

החטאת כשר מנין החטאות  (מן)העולה אבל כל זמן שידענו הרי הדין כמו שהקדמנו בפרק ראשון שאם פרח  (מן)חטאת פרח או  (מן)אם 
   (רמב"ם)שלא ידענו כולם ימותו בלי ספק: העולה כשר מנין העולות ולפי  (מן)שבקן הסתומה ואם פרח 
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            בבבב, , , , כגכגכגכג .5
  משנה ה -פרק ב 

ן את ִמיּכָ    ,ַחטָּ
ן    ,ְועֹוָלה ִמיּכָ

   :ּוְסתּוָמה ָבֶאְמַצע
ַרח ִמן ָהֶאְמַצ  ָדִד ּפָ לּום,  - ין, ֶאָחד ֵהָלְך ְוֶאָחד ֵהָלךְ ע ַלּצְ   לֹא ִהְפִסיד ּכְ

א יֹאַמר אֹות :ֶאּלָ ָהַלְך ֵאֶצל ַחטָּ את.  - ֶזה ׁשֶ   ַחטָּ
ָהַלְך ֵאֶצל עֹולֹות   עֹוָלה.  - ְוֶזה ׁשֶ

ים     :ָחַזר ָלֶאְמַצע   ָימּותּו,  -ָהֶאְמָצִעּיִ
אֹות,  -ֵאּלּו    ִיְקְרבּו ַחטָּ

  ִיְקְרבּו עֹולֹות.  -ְוֵאּלּו 
   ,ָחַזר

ַרח ּפָ ן ָימּותּו.  - ָדִדיןִמן ָהֶאְמַצע ַלּצְ {ז}  אֹו ׁשֶ   ֲהֵרי ֻכּלָ
  

ֵני יֹוָנה,  ֶנֶגד ּבְ   ֵאין ְמִביִאין ּתֹוִרין ּכְ
ֶנֶגד ּתֹוִרין.    ְולֹא ְבֵני יֹוָנה ּכְ

  

יַצד    ?ּכֵ
  

ֵהִביָאה ה ׁשֶ ָ אָתּה   :ָהִאׁשּ ן י ַחטָּ ְכּפֹל ְוָתִביא עֹוָלָתּה ּתֹור.  - ֹוָנהּתֹור, ְועֹוָלָתּה ּבֶ   תִּ
אָת  ן יֹוָנהעֹוָלָתּה ּתֹור, ְוַחטָּ ן יֹוָנה.  - ּה ּבֶ ְכּפֹל ְוָתִביא עֹוָלָתּה ּבֶ   תִּ

אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ
  הֹוְלִכין ַאַחר ָהִראׁשֹון. 

  
ֵהִביָאה ה ׁשֶ ָ אָתּה ּוֵמָתה  :ָהִאׁשּ ין - ַחטָּ   ֹוָלָתּה. ע{ט}  ָיִביאּו ַהּיֹוְרׁשִ

אָתּה לֹא יָ  - עֹוָלָתּה ּוֵמָתה ין ַחטָּ   .ִביאּו ַהּיֹוְרׁשִ

   
אן.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 את ִמּכָ אן.ַחּטָ את ִמּכָ אן.ַחּטָ את ִמּכָ אן.ַחּטָ את ִמּכָ ל ֵקן ַחּטָ י ְפִרידֹות ׁשֶ תֵּ ִני, ּוׁשְ ֵ ד ַהׁשּ ת ְלעֹוָלה ַלּצַ את ְלַצד ֶאָחד, ּוְפִריָדה ַהְמפֶֹרׁשֶ ת ְלַחּטָ ִריָדה ַהְמפֶֹרׁשֶ ְסתּוָמה  ּפְ

ֶאְמַצע:  ַר ּבָ ַר ּפָ ַר ּפָ ַר ּפָ מֹאל:  ח ִמן ָהֶאְמַצע.ח ִמן ָהֶאְמַצע.ח ִמן ָהֶאְמַצע.ח ִמן ָהֶאְמַצע.ּפָ ִריָדה ַאַחת ְלָיִמין ּוְפִריָדה ַאַחת ִלׂשְ לּום.ּפְ לּום.לֹא ִהְפִסיד ּכְ לּום.לֹא ִהְפִסיד ּכְ לּום.לֹא ִהְפִסיד ּכְ ִעם  לֹא ִהְפִסיד ּכְ את, ְואֹותֹו ׁשֶ ה ַחּטָ את ַיֲעׂשֶ עָֹרב ִעם ַהַחּטָ ּמְ אֹותֹו ׁשֶ ּדְ
ת: א ַיֲעׂשּוהּו ִמן ָהעֹוָלה ַהְמפֶֹרׁשֶ ּמָ ׁשֶ את, ּדְ ה עֹוָלה, ֲאָבל לֹא ַחּטָ אן ְוִנְתָעְרבּו  ָחַזר ָלֶאְמַצע.ָחַזר ָלֶאְמַצע.ָחַזר ָלֶאְמַצע.ָחַזר ָלֶאְמַצע. ָהעֹוָלה ַיֲעׂשֶ אן ְוֶאָחד ִמּכָ ָדִדים ֶאָחד ִמּכָ ָחְזרּו ִמן ַהּצְ

ל ל ֶאָחד ְלַבּדֹו, ְקֵרִבים ּכָ ֲארּו ּכָ ׁשְ ּנִ את ְועֹוָלה ִנְתָעְרבּו ַיַחד. ֲאָבל אֹוָתן ׁשֶ ַחּטָ ִדינֹו:  ַיַחד, ֵאּלּו ָימּותּו, ּדְ ים  ָחַזר.ָחַזר.ָחַזר.ָחַזר.ֶאָחד ּכְ ָדִדים, ֲהֵרי ִמן ָהֶאְמָצִעּיִ ַלּצְ
ן  אֹות ְועֹולֹות ְמעָֹרִבים, ְוָימּותּו ֻכלָּ ֵני יֹוָנה.: {ו}{ו}{ו}{ו}ַחּטָ ֶנֶגד ּבְ ֵני יֹוָנה.ֵאין ְמִביִאים ּתֹוִרים ּכְ ֶנֶגד ּבְ ֵני יֹוָנה.ֵאין ְמִביִאים ּתֹוִרים ּכְ ֶנֶגד ּבְ ֵני יֹוָנה.ֵאין ְמִביִאים ּתֹוִרים ּכְ ֶנֶגד ּבְ ֵני יֹוָנה:  ֵאין ְמִביִאים ּתֹוִרים ּכְ ֵניֶהן ּבְ ֵניֶהם ּתֹוִרים אֹו ׁשְ א אֹו ׁשְ ן ֶאלָּ ְכּפֹל ְוָתִביא עֹוָלָתּה ּבֶ ן תִּ ְכּפֹל ְוָתִביא עֹוָלָתּה ּבֶ ן תִּ ְכּפֹל ְוָתִביא עֹוָלָתּה ּבֶ ן תִּ ְכּפֹל ְוָתִביא עֹוָלָתּה ּבֶ תִּ

את ִה  יֹוָנה.יֹוָנה.יֹוָנה.יֹוָנה. ַהַחּטָ את. ׁשֶ ִדין ַהַחּטָ ר ּכְ ּתּו ַבּסֹוף: {ח}{ח}{ח}{ח}יא ִעּקָ ִהְפִריׁשַ ין ׁשֶ ה ּבֵ ּתּו ְתִחלָּ ִהְפִריׁשַ ין ׁשֶ א  הֹוְלִכין ַאַחר ָהִראׁשֹון.הֹוְלִכין ַאַחר ָהִראׁשֹון.הֹוְלִכין ַאַחר ָהִראׁשֹון.הֹוְלִכין ַאַחר ָהִראׁשֹון., ּבֵ ִני ֶאלָּ ֵ ְוֵאיָנּה ְמִביָאה ַהׁשּ
ַתנָּ  ָהָיה עֹוָלה. ַוֲהָלָכה ּכְ ין ׁשֶ את ּבֵ ָהָיה ָהִראׁשֹון ַחּטָ ין ׁשֶ ה ָבִראׁשֹון, ּבֵ ִהְפִריׁשָ ין ׁשֶ א: ִמּמִ אָתּה.א ַקּמָ ים ַחּטָ אָתּה.לֹא ָיִביאּו ַהּיֹוְרׁשִ ים ַחּטָ אָתּה.לֹא ָיִביאּו ַהּיֹוְרׁשִ ים ַחּטָ אָתּה.לֹא ָיִביאּו ַהּיֹוְרׁשִ ים ַחּטָ תּו  לֹא ָיִביאּו ַהּיֹוְרׁשִ ּמֵ את ׁשֶ ַהְוָיא ַחּטָ ּדְ

ְבָכל ָמק ב ּדִ ה. ְוַאף ַעל ּגַ ִחלָּ ְרָבה עֹוָלה תְּ ּקָ י ׁשֶ את ַאף ַעל ּפִ ְוָקא ְלִמְצ ְבָעֶליָה. ְוִאי לֹא ֵמַהאי ַטֲעָמא, ְמִביִאים ַחּטָ את קֹוֶדֶמת ְלעֹוָלה, ַהְינּו ּדַ ָוה ֹום ַחּטָ
ב: (ר"ע מברטנורה).    ֲאָבל לֹא ְלַעּכֵ

תֹות:  {ו}{ו}{ו}{ו}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ין ַהּמֵ ֶהן ִמּבֵ ַרח ּבָ ּפָ ֵני ׁשֶ ָימּותּו ִמּפְ ָפֵרׁש. ַוֲהָוה ָמֵצי ְלֵמיַמר ּדְ "ם ְוַהּמְ ְתבּו ָהַרְמּבַ ן ּכָ ַרח כּו'. {ז}{ז}{ז}{ז}ּכֵ ּפָ ַרח כּו'.ׁשֶ ּפָ ַרח כּו'.ׁשֶ ּפָ ַרח כּו'.ׁשֶ ּפָ ַרח ְלַצד ֶזה  ׁשֶ ּפָ ׁשֶ
אֹות אֹו ָהעֹולֹות וּ  ם ַהַחּטָ ָ ׁשּ נִּ ׁשֶ מֹו ׁשֶ ם ָימּותּו ּכְ לָּ עֹוָלה, ּוְלִפיָכְך ּכֻ את ּבָ ָבר ָהָיה ַתֲערֶֹבת ַהַחּטָ ֶצה ָהַאֵחר, ֲהֵרי ּכְ ם ַלּקָ ָ ת ָפַרח ִמׁשּ ְתִחלַּ ֵאר ּבִ ְתּבָ

ַרח:  ּפָ ָפֵרׁש ִנְרֶאה ְדלֹא ָגְרֵסי אֹו ׁשֶ "ם. ְוָהַר"ב ְוַהּמְ ֶכת. ָהַרְמּבַ ּסֶ ֶרק י' ּדִ  {ח}{ח}{ח}{ח}ַהּמַ ן ּפֶ ן ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב: ַעּיֵ ָנה ד'. ְוַעּיֵ  ָיִביאּו כּו'.ָיִביאּו כּו'.ָיִביאּו כּו'.ָיִביאּו כּו'. {ט}{ט}{ט}{ט}ְזָבִחים ִמׁשְ
ָמָרא:  ים. ּגְ ּתּו ֵמַחּיִ ּום ָהִכי ֲאִפּלּו לֹא ִהְפִריׁשַ אֹוַרְיָתא. ּוִמׁשּ ְעּבּוָדא ּדְ ׁשִ    .(עיקר תוי"ט)ּדְ

שמתערבת חטאת בעולה ולפיכך אם חזרו לאמצע הוא  חטאת מיכן ועולה מיכן וסתומה באמצע פרח מן כו':חטאת מיכן ועולה מיכן וסתומה באמצע פרח מן כו':חטאת מיכן ועולה מיכן וסתומה באמצע פרח מן כו':חטאת מיכן ועולה מיכן וסתומה באמצע פרח מן כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	
ימותו וכן אם חזרו מן האמצע לצדדים כולם ימותו לפי שאפשר עולה הלכה אצל חטאת וחטאת אצל עולה. וענין מה שאמר או שפרח מן 

האמצע לצדדין הוא שפרח לצד זה ששם החטאות או העולות ופרח משם לקצה האחר הרי כבר היה תערובת החטאת בעולה לפיכך כולם 
ו כמו שנתבאר בתחלת המסכת ת"ק הולך אחר החטאת לפי שהכתוב הקדים אותה כמו שבארנו בעשירי מזבחים ובן עזאי הולך אחר ימות

   (רמב"ם)המין שהפרישה ממנה בתחלתה בין שהוא עולה או חטאת והלכה כת"ק: 
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 "ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים" –' גפרק  קיניןמסכת 
            כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––, ב , ב , ב , ב כגכגכגכג .1

        משנה א -פרק ג 
ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ כֵֹהן ִנְמָלְך.  :ּבַ   ּבְ

ֵאינֹו ִנְמָלךְ ֲא  כֵֹהן ׁשֶ   ַאַחת ָלזֹו ְוַאַחת ָלזֹו,   - ָבל ּבְ
ִים  תַּ ִים ָלזֹו ּוׁשְ תַּ   ָלזֹו, ׁשְ

לׁש ָלזֹו ְוׁשָ    כד,א ה  :לׁש ָלזוֹ ׁשָ ן ְלַמְעָלה    ָעׂשָ ר  - ֻכּלָ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ן ן ְלַמטָּ ּלָ ר  - ּכֻ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

   ,ֶחְצָים ְלַמְעָלה
ה ַמְעָלה  :ְוֶחְצָים ְלַמטָּ ּלְ ר   - ֶאת ׁשֶ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

   .ּוֶמֱחָצה ָפסּול
ה ַמטָּ ּלְ ר    - ְוֶאת ׁשֶ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

  .ּוֶמֱחָצה ָפסּול

   
כֵֹהן ִנְמָלְך.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ּמֶ כֵֹהן ִנְמָלְך.ּבַ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ּמֶ כֵֹהן ִנְמָלְך.ּבַ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ּמֶ כֵֹהן ִנְמָלְך.ּבַ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ּמֶ ְתָעְרָבה ְבעֹוָלה  ּבַ ּנִ את ׁשֶ ַחּטָ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּדְ ּמֶ א ָקֵאי. ְוָהִכי ָקָאְמִריַנן, ּבַ ְרָקא ַקּמָ ַאּפִ

ם ָימּותּו  לָּ ּכֻ אֹל ,{א}{א}{א}{א}ׁשֶ ֵלְך ְוִלׁשְ א ְלִהּמָ ּבָ כֵֹהן ׁשֶ י ּבְ ר, ָהֵני ִמלֵּ ׁשֵ ָעט ּכָ ַהּמֻ לֹׁש ָלזֹו ּדְ ִים ָלזֹו ְוׁשָ תַּ ֵאינֹו ִנְמָלְך  ְוֵכן ַאַחת ָלזֹו ּוׁשְ כֵֹהן ׁשֶ ָטן. ֲאָבל ּבְ ּפָ ֵאיְך ִמׁשְ
ׁשֵ  ה ַאַחת, עֹוָלה ּכְ ָ ֵלם ְלַמְעָלה ְלִאׁשּ ה ְלַדַעת ַעְצמֹו ֵקן ׁשָ סּוָלה ְוָעׂשָ את ּפְ סּוָלה. {ב}{ב}{ב}{ב}ָרה ְוַחּטָ ָרה ְועֹוָלה ּפְ ׁשֵ את ּכְ ה, ַחּטָ ֵלם ְלַמּטָ ה ֵקן ׁשָ . ְוִאם ָעׂשָ

ַהְינּו עֹולֹות, ּוֶמֱח  ר ּדְ ׁשֵ ן ְלַמְעָלה, ֶמֱחָצה ּכָ ה ֻכלָּ ַנִים ָלזֹו כּו' ְוָעׂשָ ְך, ֶאָחד ָלזֹו ְוֶאָחד ָלזֹו ׁשְ אֹותִהְלּכָ סּול ַהְינּו ַחּטָ אֹות ָצה ּפָ ה, ַחּטָ ן ְלַמּטָ ה ֻכלָּ . ְוִאם ָעׂשָ
ְרָקא ַמְיֵרי ְבִדיֲעַבד. ּוְבֶאָחד לָ  ה, ְוַהאי ּפִ ִחלָּ א ַמְיֵרי ְלַכתְּ ְרָקא ַקּמָ סּולֹות. ְוָכל ּפִ רֹות ְועֹולֹות ּפְ ׁשֵ ר, ּכְ ׁשֵ ָעט ּכָ ִנְמָלְך ַהּמֻ ֲאַמַרן ְלֵעיל ּבְ ַנִים ָלזֹו ּדַ זֹו ּוׁשְ

לֹא ִנְמלַ  ה אֹותוֹ ָהָכא ּבְ ֶאָחד ָלזֹו ָעׂשָ ּמֵ יַצד, ֲהֵרי ׁשֶ ה. ּכֵ ה ֶחְצָין ְלַמְעָלה ְוֶחְצָין ְלַמּטָ ָעׂשָ יָון ׁשֶ ר, ּכֵ ׁשֵ ה ּכָ ל  ְך ַהְמֻרּבֶ ין ׁשֶ ֵני ִקּנִ ְ ה ְלַמְעָלה ּוִמׁשּ ָ ל ִאׁשּ ֵקן ׁשֶ
ְהיּו ֶחְציָ  ּיִ ֵדי ׁשֶ ה ְפִריָדה ַאַחת ֵמֶהן ְלַמְעָלה ּכְ ה ַאֶחֶרת ָעׂשָ ָ י ִאׁשּ תֵּ י עֹולֹות ְלַמְעָלה ּוׁשְ תֵּ ר ׁשְ ׁשֵ ה, ֲהֵרי ּכָ ִרידֹות ְלַמּטָ לֹׁש ּפְ ֲארּו ׁשָ ן ְלַמְעָלה, ְוִנׁשְ

ַנִים ָלזֹו וּ  ר. ְוֵכן ׁשְ ׁשֵ ה ּכָ סּול, ְוֶזהּו ַהְמֻרּבֶ י ּפָ ִליׁשִ ִרים ּוׁשְ ׁשֵ ין ּכְ ֵני ִקּנִ ה, ֲהֵרי ׁשְ אֹות ְלַמּטָ ְ ַחּטָ ה ָלזֹו, ִמן ַהׁשּ לֹׁשָ ִרידֹות ְלַמְעָלה, ׁשְ ע ּפְ ים ֵיׁש ַאְרּבַ ֵני ִקּנִ
ה, ִמן ֶה  ִרידֹות ְלַמּטָ ִרידֹות ְלַמְעָלה ְוָחֵמׁש ּפְ ין, ֲהֵרי ָחֵמׁש ּפְ ה ִקּנִ לֹׁשָ ְ ִריָדה ַאַחת ִמן ַהׁשּ לֹׁש עֹולֹות, ְועֹוד ָלַקח ּפְ ל ַמְעָלה ֵיׁש ׁשָ ִרידֹות ׁשֶ ָחֵמׁש ּפְ

לֹׁש ַחּטָ  ה ׁשָ ַמּטָ לְּ ר ִלְמ ְוׁשֶ ָרה ָלזֹו ּוֵמָאה ָלזֹו, ִאי ֶאְפׁשָ ר, ּוִמיהּו ֲעׂשָ ׁשֵ ה ּכָ ִרים, ְוֶזהּו ַהְמֻרּבֶ ׁשֵ ין ּכְ ה ִקּנִ לֹׁשָ ֵהן זּוגֹות, אֹות, ֲהֵרי ׁשְ צֹא ְבִעְנָין ֶזה, ְלִפי ׁשֶ
א ְלֶאָח  ַמְתִניִתין ֵאינֹו חֹוֵזר ֶאלָּ ְתַנן ּבְ ר ּדִ ׁשֵ ה ּכָ ַהְמֻרּבֶ ָנא ְוָצִריְך לֹוַמר ּדְ ר, תָּ ׁשֵ ָעט ּכָ ְוָנא ַהּמֻ ְכַהאי ּגַ ֵאיָנן זּוגֹות, ְוַאְיֵדי ִדְתַנן ְלֵעיל ּבִ ַנִים ָלזֹו כּו' ׁשֶ ד ָלזֹו ּוׁשְ

ׁשֵ  ה ּכָ ָרה ָלזֹו ּוֵמָאה ָלזֹו ַהְמֻרּבֶ ֲעׂשָ ֵאינֹו ִנְמָלְך. ּוִמיהּו ַאף ּבַ ר ּבְ ׁשֵ ה ּכָ ְוָנא ַהְמֻרּבֶ י ִבְכַהאי ּגַ ֵאין ַנּמִ ים ר, ׁשֶ ּנִ ל ַהּקִ א ּכָ ּמָ ׁשֶ ים, ּדְ ָרה ִקּנִ א ֲעׂשָ סּול ֵמֶהן ֶאלָּ ּפָ
ָרה ִק  ְרֲחָך ֲעׂשָ ה ְוִנְפְסלּו ָהעֹולֹות, ְוַעל ּכָ ן ְלַמּטָ לָּ אֹות, אֹו ּכֻ ה ַאַחת ְלַמְעָלה ְוִנְפְסלּו ַהַחּטָ ָ ל ִאׁשּ סּוִלים: ׁשֶ ֵלִמים ּפְ ים ׁשְ ר ּנִ ַמְעָלה ֶמֱחָצה ָכׁשֵ לְּ ר ֶאת ׁשֶ ַמְעָלה ֶמֱחָצה ָכׁשֵ לְּ ר ֶאת ׁשֶ ַמְעָלה ֶמֱחָצה ָכׁשֵ לְּ ר ֶאת ׁשֶ ַמְעָלה ֶמֱחָצה ָכׁשֵ לְּ ֶאת ׁשֶ

פּות וְ  ֱחָצה ָפסּול.ֱחָצה ָפסּול.ֱחָצה ָפסּול.ֱחָצה ָפסּול.ּוֶמ ּוֶמ ּוֶמ ּוֶמ  תָּ ׁשֻ ים, ָיִביאּו ֵקן ֶאָחד ּבְ י ָנׁשִ תֵּ ים ָהֵאּלּו ִלׁשְ ּנִ ּקִ ֵלם ְלַמְעָלה. ְוהֹוִאיל ׁשֶ ה ֵקן ׁשָ ָעׂשָ יָון ׁשֶ ל ִראׁשֹון עֹוָלה ּכֵ ֶ ַיְתנּו ֵביֵניֶהן, ִאם ִמׁשּ
ָכא. ְוַדְוָקא ָע  את ְלֵלָאה, אֹו ִאּפְ ֵהא ָבַאֲחרֹון ַחּטָ ה, ְלֵלָאה, תְּ ִריָדה ַאַחת ְלַמְעָלה ּוְפִריָדה ַאַחת ְלַמּטָ ים ּפְ ּנִ ק ַהּקִ ֵלם ְלַמְעָלה, ֲאָבל ִאם ִחלֵּ ה ֵקן ׁשָ ׂשָ

ת ּכֵֹהן: (ר"ע מ ּיַ ֲעׂשִ ים ּבַ ְרׁשִ ים ִמְתּפָ ּנִ ַהּקִ ה, ׁשֶ את ְלַמּטָ ֲאִני אֹוֵמר עֹוָלה ְלַמְעָלה ְוַחּטָ ר, ׁשֶ ׁשֵ    ברטנורה).ַהּכֹל ּכָ
ְסתּוָמה ֲאַנן ָקְיִמיַנן:  {א}{א}{א}{א}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ָהא ָהָכא ּבִ ָנְקֵטי ָהִכי. ּדְ ָנה ג' הּוא ּדְ ּום ִמׁשְ ָפֵרׁש. ּוִמׁשּ ַתב ַהּמְ סֹוף  {ב}{ב}{ב}{ב}ְוֵכן ּכָ ַתב ָהַר"ב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ְוַיֲעׂשּו ּכְ

ים ֵאיָנן ִנְדִחין, ּוִמ  ֲעֵלי ַחּיִ ָאַמר ּבַ ַמאן ּדְ ְרִקין ּכְ יּה ּפִ י: ַמְתִניִתין. ְוֻכלֵּ י ַאְקִריב ִאַרּצֵ ּום ָהִכי ּכִ    .(עיקר תוי"ט)ׁשּ
זה שהוציא מן הכלל הוא שב על הלכה רביעית מן הפרק הראשון שאמר  בד"א בכהן נמלך אבל בכהן שאינו כו':בד"א בכהן נמלך אבל בכהן שאינו כו':בד"א בכהן נמלך אבל בכהן שאינו כו':בד"א בכהן נמלך אבל בכהן שאינו כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	

צונו למעלה המועט כשר לפיכך אמר שאין זה אלא בכהן נמלך אם עשה חצין למעלה וחצין למטה אבל כהן שאינו נמלך אלא עושה לר
ולמטה כשר המרובה והוא מגיד מאיזה טעם יהיה כן ואמר שכל זמן שאפשר ליחלק הכלל המעורב ואין בעופות מאשה האחת בשני 

החצאין יחד הרי כשעשה חצין למטה וחצין למעלה המחצה כשר ומחצה פסול לפי שאנו אומרים אפשר לעופות של אחת כולן היו למעלן 
ר וזה אפשר להיות כל זמן שיהיה מנין כנגד מנין ליחלק בשני חצאין מקריבין החצי למעלה וחצי למטה ושלא או למטן שחציו לעולם כש

יהיו מקצת העופות שהקריבו למעלה ומקצת מה שהקריבו למטה משל אשה אחת אלא אפשר שהיו כולן מאשה אחת או המחצית 
ולעשות חציו למעלה וחציו למטה אלא כשעופות האחת כבר נעשה  שנעשה באחד משני הצדדין וכל זמן שאי אפשר ליחלק הכלל המעורב

מהם למעלה ולמטה הרי הרוב כשר לפי שבעלת הרוב היא שנעשה מעופות שלה למעלה ולמטה הכרח ואי אפשר זה אלא כשיהא מנין 
למעלה ושלשה למטה הרי  יותר מהמנין שכנגדו וביאור זה שיהיו לרחל שתי עופות וללאה ארבעה ונתערבו כולן והקריבו מהם שלשה

בהכרח שלאה בעלת הארבעה כבר נעשה מעופות שלה למעלה ולמטה ולפי שנשתתפה בשני הצדדין אמרו שכל עופותיה כשרים ומה 
שנעשה מהם למעלה היא עולה ומה שנעשה מהם למטה הוא חטאת הואיל והכהן לא שאל רשות ממנה כפי מה שהעמדנו דברינו כולו 

   (רמב"ם)א עושה חטאת מה שירצה ועולה מה שירצה: בכהן שאינו נמלך אל
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            כד, אכד, אכד, אכד, א .2
        משנה ב -פרק ג 

  ַאַחת ָלזֹו, 
ִים ָלזֹו,  תַּ   ּוׁשְ
לׁש ָלזֹו,    ְוׁשָ
ר ָלזֹו,    ְוֶעׂשֶ

ה :ָאה ָלזוֹ ּוֵמ  ן ְלַמְעָלה    ָעׂשָ ר  - ֻכּלָ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ן ן ְלַמטָּ ּלָ ר  - ּכֻ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ןֶחְציָ  ר.  - ן ְלַמְעָלן ְוֶחְצָין ְלַמטָּ ה ָכׁשֵ   ַהְמֻרּבֶ
  

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ין  ּנִ ה ָיכֹול ַלֲחלֹק ֶאת ַהּקִ ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ ה ַאַחת, ּכָ ָ ל ִאׁשּ ֶ   ְולֹא ְיהּו ִמׁשּ

ַמטָּ  ין ִמּלְ ין ִמְלַמְעָלן ּבֵ ר  - ןּבֵ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ה ַאַחת,  ָ ל ִאׁשּ ֶ הּו ִמׁשּ ּיְ ין ַעד ׁשֶ ּנִ ה ָיכֹול ַלֲחלֹק ֶאת ַהּקִ ֵאין ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ   ּכָ
ין ין ִמְלַמְעָלן ּבֵ ן ּבֵ ַמטָּ ה ָכ  - ִמּלְ רַהְמֻרּבֶ    .ׁשֵ

	 	

ה ָיכֹול ַלֲחלֹק כּו'.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ ָלל ּכָ ה ָיכֹול ַלֲחלֹק כּו'.ֶזה ַהּכְ ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ ָלל ּכָ ה ָיכֹול ַלֲחלֹק כּו'.ֶזה ַהּכְ ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ ָלל ּכָ ה ָיכֹול ַלֲחלֹק כּו'.ֶזה ַהּכְ ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ ָלל ּכָ ה ַאַחת ְלַמְעָלה ְוַקן  ֶזה ַהּכְ ָ א ַקן ִאׁשּ ַנִים ֶאלָּ ה ַאַחת ֵאינֹו ֶנְחָלק ִלׁשְ ָ ן ִאׁשּ ּקַ לֹוַמר, ׁשֶ ּכְ
סּול:  ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ ה, ֶמֱחָצה ּכָ ה ַאֶחֶרת ְלַמּטָ ָ ה  '.'.'.'.ְוָכל ָמקֹום כוּ ְוָכל ָמקֹום כוּ ְוָכל ָמקֹום כוּ ְוָכל ָמקֹום כוּ ִאׁשּ ה, ַהְמֻרּבֶ ה ַאַחת ְלַמְעָלה ּוְלַמּטָ ָ ל ִאׁשּ ׁש ֵמֵחֶלק ׁשֶ ּיֵ ַנִים ָלזֹו, ׁשֶ גֹון ֶאָחד ָלזֹו ּוׁשְ ּכְ

ית: (ר"ע מברטנורה). ְדָפִריׁשִ ר ּכִ ׁשֵ    ּכָ
   (רמב"ם)כל זה מבואר:  אחת לזו ושתים לזו ושלש לזו ועשר לזו ומאה כו':אחת לזו ושתים לזו ושלש לזו ועשר לזו ומאה כו':אחת לזו ושתים לזו ושלש לזו ועשר לזו ומאה כו':אחת לזו ושתים לזו ושלש לזו ועשר לזו ומאה כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	
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            כד, אכד, אכד, אכד, א .3
  משנה ג -פרק ג 

את ָלזֹו, ְועֹוָלה ָלזוֹ     :ַחטָּ
ה ן ְלַמְעָלן    ָעׂשָ ר  - ֻכּלָ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 
ן ן ְלַמטָּ ּלָ ר  - ּכֻ    ,ֱמֱחָצה ָכׁשֵ

  . ּוֶמֱחָצה ָפסּול
ןֶחְציָ  סּול,    - ן ְלַמְעָלן ְוֶחְצָין ְלַמטָּ יֶהן ּפָ תֵּ   ׁשְ

ֲאִני אֹוֵמר את ְקֵרָבה ְלַמְעָלן :ׁשֶ ן ,ַחטָּ   .ְועֹוָלה ְלַמטָּ

   
את ָלזֹו ְועֹוָלה ָלזֹו כּו'.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 את ָלזֹו ְועֹוָלה ָלזֹו כּו'.ַחּטָ את ָלזֹו ְועֹוָלה ָלזֹו כּו'.ַחּטָ את ָלזֹו ְועֹוָלה ָלזֹו כּו'.ַחּטָ ְתָעְרָבה ְב  ַחּטָ ּנִ א, עֹוָלה ׁשֶ ֶפֶרק ַקּמָ ָתֵני ְלֵעיל ּבְ י ָקֵאי ַאּדְ י ָהא ַנּמִ ן ָימּותּו. ְוָהֵני ִמלֵּ לָּ ָכא, ּכֻ את אֹו ִאּפְ ַחּטָ

ה ֵקן  ֲעָרְבּתֹו ְוָעׂשָ לֹא ִנְמָלְך ַעל תַּ ִנְמָלְך, ֲאָבל ּבְ לֹוֵכי ָאְמִריַנן ֵליּה לֹא  {ג}{ג}{ג}{ג}ּבְ ִאי ָאֵתי ְלִאּמְ ב ּדְ סּול. ְוַאף ַעל ּגַ ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ ה ְוֵקן ְלַמְעָלה, ֶמֱחָצה ּכָ ְלַמּטָ
ר: (ר"ע מברטנַתְקִרי ה ְכִהְלָכתֹו ְוָכׁשֵ ל ֶאָחד ַנֲעׂשָ ּכָ לֹא ִנְמַלְך ָאְמִריַנן ׁשֶ א ּדְ תָּ ן, ַהׁשְ ְדַתְנָיא ָימּותּו ֻכלָּ    ורה).ב, ּכִ
את ְוַאַחת ְלעֹוָלה:  {ג}{ג}{ג}{ג}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ָהַאַחת ַחּטָ י ְפִרידֹות ׁשֶ תֵּ    .(עיקר תוי"ט)רֹוֶצה לֹוַמר ׁשְ
אין כאן עירוב כל עיקר לפי שאלו היה שם עירוב היה  לזו כשר עשה כולן למעלה מחצה כו':לזו כשר עשה כולן למעלה מחצה כו':לזו כשר עשה כולן למעלה מחצה כו':לזו כשר עשה כולן למעלה מחצה כו':חטאת לזו ועולה חטאת לזו ועולה חטאת לזו ועולה חטאת לזו ועולה   	"ם"ם"ם"םרמברמברמברמב	

   (רמב"ם)הדין שימותו כולם כמו שהקדמנו בתחלה אבל נולד לו ספק באיזו משתיהן עשה למעלה ואיזו למטה והבן זה: 
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            כד, אכד, אכד, אכד, א .4
  משנה ד -פרק ג 

את ְועֹוָלה    ,ַחטָּ
   ,ּוְסתּוָמה

ת    :ּוְמפֶֹרׁשֶ
ן ְלַמְעָלן ה ֻכּלָ ר  - ָעׂשָ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 
ה ן ְלַמטָּ ּלָ ר    - ּכֻ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 
ןן ְלַמְעָלן ְוֶחְצ ֶחְציָ  א ְסתּוָמה,    - ָין ְלַמטָּ ר ֶאּלָ ׁשֵ   ֵאין ּכָ

יֵניֶהן ֶקת ּבֵ    .ְוִהיא ִמְתַחּלֶ

  
ת.  	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 את ְועֹוָלה ּוְסתּוָמה ּוְמפֶֹרׁשֶ ת.ַחּטָ את ְועֹוָלה ּוְסתּוָמה ּוְמפֶֹרׁשֶ ת.ַחּטָ את ְועֹוָלה ּוְסתּוָמה ּוְמפֶֹרׁשֶ ת.ַחּטָ את ְועֹוָלה ּוְסתּוָמה ּוְמפֶֹרׁשֶ את  ַחּטָ י עֹולֹות ְוַחּטָ תֵּ ַהְינּו ׁשְ ֵלם, ּדְ ין, זֹו ְצִריָכה עֹוָלה ְוֵקן ׁשָ ה ִקּנִ לֹׁשָ ְקחּו ׁשְ לָּ ים ׁשֶ י ָנׁשִ תֵּ ׁשְ

ִר  ין ּפְ ּנִ אֹות ְועֹוָלה ַאַחת, ּוֵפְרׁשּו ֶאָחד ִמן ַהּקִ י ַחּטָ תֵּ ַהְינּו ׁשְ ֵלם, ּדְ את ְוֵקן ׁשָ ין ַאַחת, ְוזֹו ְצִריָכה ַחּטָ ּנִ את ָלזֹו, ְוֶאָחד ִמן ַהּקִ יָדה עֹוָלה ָלזֹו ּוְפִריָדה ַחּטָ
ּלֹא ֵפְרׁשּו ֵאיזֹו עֹוָלה ְוֵאיזֹו ַחּטָ  יחּו ְסתּוָמה ׁשֶ את ָלזֹו ְועֹולָ ִהּנִ ְרׁשּו, ֲהֵרי ַחּטָ ָעִלים לֹא ִנְתּפָ את, ֲאָבל ּבְ ְרׁשּו ֵאיזֹו עֹוָלה ְוֵאיזֹו ַחּטָ י ּפֵ ִליׁשִ ְ ה ָלזֹו את, ְוַהׁשּ

יֶהן, ָהעֹולֹות ְלַמְעָלה  תֵּ לּו ְסָתם ַעל ׁשְ ין ַהלָּ ּנִ ֵני ַהּקִ ת, ְוָצִריְך ְלַהְקִריב ׁשְ את ָלזֹו ָצִריְך ְוֵקן ְסתּוָמה ְוֵקן ְמפֶֹרׁשֶ ה, ְועֹוָלה ָלזֹו ְוַחּטָ אֹות ְלַמּטָ ְוַחּטָ
ָעִלים  ם ּבְ ֲעַבד עוֹ {ד}{ד}{ד}{ד}ְלַהְקִריב ְלׁשֵ ְיהּו ּדַ ֵהי ִמּנַ א ְסתּוָמה, ּדְ ָרה ֶאלָּ ׁשֵ ה ְוֶחְצָין ְלַמְעָלה, ֵאין ּכְ את, . ְוִאם ְנָתָנם ַהּכֵֹהן ֶחְצָין ְלַמּטָ ֲעַבד ַחּטָ ְיהּו ּדַ ָלה ְוֵהי ִמּנַ

ְפֵני ַעְצמֹו:  ל ֵקן ְוֵקן ָהָיה ּבִ ּכָ יָון ׁשֶ ר, ּכֵ ׁשֵ יֵניֶהם.ּכָ ֶקת ּבֵ יֵניֶהם.ִמְתַחלֶּ ֶקת ּבֵ יֵניֶהם.ִמְתַחלֶּ ֶקת ּבֵ יֵניֶהם.ִמְתַחלֶּ ֶקת ּבֵ את ְוָהַאַחת ָיְצָאה ְיֵדי עֹוָלה: (ר"ע  ִמְתַחלֶּ הֹוִאיל ּוְבֵערּוב ְלָקחּום, ָהַאַחת ָיְצָאה ְיֵדי ַחּטָ
   מברטנורה).

ל ַאַחת ָע  {ד}{ד}{ד}{ד}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ְסָתָמא, ּכָ י ַאְקִריב ּבִ ִדְתִניַנן. ּוִמיהּו ּכִ סּול ּכְ ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ ַחת ְלהּו ֶמֱחָצה ּכָ ּכַ ּום ָהִכי ַמׁשְ ִהיא כּו'. ּוִמׁשּ ְלָתה ְלִמי ׁשֶ
ל את ְועֹוָלה ֵאין ַמְרִויַח ּכְ ְבַחּטָ ת, ּדִ א ְסתּוָמה ּוְמפֶֹרׁשֶ לֹא ֲהָוה ָצִריְך ְלִמְתֵני ֶאלָּ    .(עיקר תוי"ט)ּום: ְוָכְתבּו ַהּתֹוָספֹות ּדְ

סדר זה כך הוא קן מפורשת חטאת ועולה וקן סתומה זו היא ג"כ  חטאת ועולה וסתומה ומפורשת עשה כולן כו':חטאת ועולה וסתומה ומפורשת עשה כולן כו':חטאת ועולה וסתומה ומפורשת עשה כולן כו':חטאת ועולה וסתומה ומפורשת עשה כולן כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	
קרבן עולה אלא שהיא סתומה ולא פירש ואמר זו עולה או חטאת אח"כ נולד לו הספק ולא ידע איזה מהן סתומה ולא איזו מפורשת ואין 

יו שלשה קני עופות אחד עולה והשני חטאת והשלישי חטאת ועולה והיא סתומה ואם עשה הכל כאן תערובת גם כן ודע זה אלא הרי לפנ
לצד אחד הרי המחצית כשר והמחצית פסול הכרח ואם נעשה חצי הכלל למעלה והחצי למטה והוא שיעשה קן אחת למעלה וקן אחת 

חטאת קרבה למעלה ועולה למטה והסתומה כשרה  למטה והשלישית חציה למעלה וחציה למטה הרי המפורשת כולה פסולה שאני אומר
לפי שכבר נעשה חציה למעלה וחציה למטה והיא לא נתערבה אבל לפי שלא פירשנו אותה ואין אנו יכולים לומר לאשה זו או לאיש הזה 

האלו הן בכהן שקן סתומה זו היתה שלך שהיא כשרה לפי שהכהן מעצמו הוא הפריש אחת מהם והניח האחרת סתומה לפי שכל הדברים 
שאינו נמלך והוא לא ידע לאיזה משניהם פירש הקן אנו מחלקים הענין בין שניהם ומעלין לכל אחת מבעלי שתי הקנים חצי מנין הקן 

   (רמב"ם)הסתומה ומשלים כל אחת מהן שאר קרבנותיו: 
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ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה,  ּנִ את ׁשֶ   ַחטָּ
חֹוָבה.  ּבַ את ׁשֶ א ִמְנַין ַחטָּ ר ֶאּלָ ׁשֵ   ֵאין ּכָ

את   כד,ב ַחטָּ ַנִים ּבְ ר  - חֹוָבה ׁשְ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

חֹוָבה ַנִים ּבְ את ׁשְ נְ  - ְוַחטָּ ר. ַהּמִ ׁשֵ חֹוָבה ּכָ ּבַ   ָין ׁשֶ
  

ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה ,ְוֵכן ּנִ חֹוָבה.    - עֹוָלה ׁשֶ ּבַ א ִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ ר ֶאּלָ ׁשֵ   ֵאין ּכָ
עֹוָלהחוֹ  ַנִים ּבְ ר   - ָבה ׁשְ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 
חֹוָבה ַנִים ּבְ ר  - עֹוָלה ׁשְ ׁשֵ חֹוָבה ּכָ ּבַ ְנָין ׁשֶ    .ַהּמִ

  
ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה.  	ברטנורהברטנורהברטנורהברטנורהממממ    עעעע""""רררר	 ּנִ את ׁשֶ ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה.ַחּטָ ּנִ את ׁשֶ ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה.ַחּטָ ּנִ את ׁשֶ ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה.ַחּטָ ּנִ את ׁשֶ אֹות  ַחּטָ א ִמְנַין ַחּטָ ר ֶאלָּ ׁשֵ ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה ֵאין ּכָ ּנִ את ׁשֶ א ַחּטָ ֶפֶרק ַקּמָ לֹוַמר ָהא ִדְתִניַנן ְלֵעיל ּבְ ּכְ

סּול, ּוְפָעִמ  ר ּוֶמֱחָצה ּפָ ׁשֵ עֹוֶלה אֹותֹו ִמְנָין ְלֶמֱחָצה ּכָ ָעִמים ׁשֶ חֹוָבה, ּפְ ּבַ יַצד: ׁשֶ ֱחָצה, ּוְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל ּכֵ עֹוֶלה ְלָפחֹות ִמּמֶ את ים ׁשֶ ַחּטָ ַנִים ּבְ את חֹוָבה ׁשְ ַחּטָ ַנִים ּבְ את חֹוָבה ׁשְ ַחּטָ ַנִים ּבְ את חֹוָבה ׁשְ ַחּטָ ַנִים ּבְ חֹוָבה ׁשְ
ר ּוֶמֱחָצה ָפסּול. ר ּוֶמֱחָצה ָפסּול.ֶמֱחָצה ָכׁשֵ ר ּוֶמֱחָצה ָפסּול.ֶמֱחָצה ָכׁשֵ ר ּוֶמֱחָצה ָפסּול.ֶמֱחָצה ָכׁשֵ רוּ  ֶמֱחָצה ָכׁשֵ ּיְ תַּ ִהְקִריב ֵמֶהן עֹוָלה ַאַחת ְוִנׁשְ גֹון ׁשֶ את, ּכְ ַחּטָ ְפַלִים ּבַ ֶהן ּכִ ׁש ּבָ ּיֵ ין חֹוָבה ׁשֶ ֵני ִקּנִ רּוׁש, ׁשְ תֵּ ּפֵ אֹות ְועֹוָלה ֶאָחת:  ׁשְ י ַחּטָ
ר ּוֶמֱחָצה ָפסּול. ר ּוֶמֱחָצה ָפסּול.ֶמֱחָצה ָכׁשֵ ר ּוֶמֱחָצה ָפסּול.ֶמֱחָצה ָכׁשֵ ר ּוֶמֱחָצה ָפסּול.ֶמֱחָצה ָכׁשֵ את  ֶמֱחָצה ָכׁשֵ ע ְלַחּטָ ְקּבַ ּנִ א ֶזהּו ׁשֶ ּמָ ֶאֶרת ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב ׁשֶ ׁשְ עֹוָלה ַאַחת ַהּנִ א {ה}{ה}{ה}{ה}ׁשֶ ּמָ את ַהְמעֶֹרֶבת ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב ׁשֶ , ְוַחּטָ

ֶאֶרת  ׁשְ ְך {ו}{ו}{ו}{ו}ִהיא ָהעֹוָלה ַהּנִ סּוִלין, ְוַהְינּו ֶמֱחָצה כָּ , ִהְלּכָ ֶאֶרת ּפְ ׁשְ עֶֹרֶבת ְוָהעֹוָלה ַהּנִ את ַהּמְ אֹות, ְוַהַחּטָ י ַהַחּטָ תֵּ א ׁשְ ר ּוֶמֱחָצה ֵאינֹו ַמְקִריב ֶאלָּ ׁשֵ
סּול:  ר.ּפָ ׁשֵ חֹוָבה ּכָ ּבַ חֹוָבה ִמְנָין ׁשֶ ַנִים ּבְ את ׁשְ ר.ַחּטָ ׁשֵ חֹוָבה ּכָ ּבַ חֹוָבה ִמְנָין ׁשֶ ַנִים ּבְ את ׁשְ ר.ַחּטָ ׁשֵ חֹוָבה ּכָ ּבַ חֹוָבה ִמְנָין ׁשֶ ַנִים ּבְ את ׁשְ ר.ַחּטָ ׁשֵ חֹוָבה ּכָ ּבַ חֹוָבה ִמְנָין ׁשֶ ַנִים ּבְ את ׁשְ את ַאַחת ִמן  ַחּטָ ְרָבה ַחּטָ ּקָ גֹון ׁשֶ רּוׁש, ּכְ את ֶאָחת ּפֵ י עֹולֹות ְוַחּטָ תֵּ רּו ׁשְ ּיְ תַּ ין ְוִנׁשְ ֵני ִקּנִ ְ , ֲהֵרי ֵהן {ז}{ז}{ז}{ז}ַהׁשּ

י ָהעֹולֹות  תֵּ ְתָעְרָבה ֵביֵניֶהן, ַוֲהֵרי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב ׁשְ ּנִ את ׁשֶ ִרידֹות ִעם ַחּטָ ע ּפְ אֹות  {ח}{ח}{ח}{ח}ַאְרּבַ י ַחּטָ תֵּ את ַהְמעֶֹרֶבת, ְוַגם ׁשְ ח ַחּטָ א ִיּקַ ּמָ לֹא  {ט}{ט}{ט}{ט}ׁשֶ
את ַאַחת, ֲהֵרי עֹוֶלה אֹותֹו ִמנְ  א ַחּטָ ְך ֵאינֹו ַמְקִריב ֶאלָּ ע ְלעֹוָלה, ִהְלּכָ ְקּבַ ּנִ ח אֹותֹו ׁשֶ א ִיּקַ ּמָ ר. ַיְקִריב ׁשֶ ׁשֵ ֱחָצה ּכָ חֹוָבה ְלָפחֹות ִמּמֶ ּבַ חֹות ׁשֶ ָין ַהּפָ

ְתָעְרָב  ּנִ י ְוֵכן עֹוָלה ׁשֶ יַנן ַנּמִ ְוָנא ְמָפְרׁשִ    ה ְבחֹוָבה: (ר"ע מברטנורה).ּוְכַהאי ּגַ
את:  {ה}{ה}{ה}{ה}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ָעה ְלַחּטָ ָבר ִנְקּבְ ּכְ עֶֹרֶבת ׁשֶ א זֹוִהי אֹוָתּה ַהּמְ ּמָ ֲערֹבֹות  {ו}{ו}{ו}{ו}ְמָפֵרׁש. ְורֹוֶצה לֹוַמר ׁשֶ אֹות ֵמַהתַּ י ַחּטָ תֵּ ִהְקִריב ׁשְ לֹוַמר, ַאַחר ׁשֶ ּכְ

ַע  את ַעל ּדַ ֲע ׁשּוב לֹא יּוַכל ְלַהְקִריב עֹוד ַחּטָ אֹות ִמן ַהתַּ י ַחּטָ תֵּ הֹוִאיל ְוִנְקְרבּו ׁשְ ֶאֶרת, ּדְ ׁשְ א זֹו ִהיא עֹוָלה ַהּנִ ּמָ ׁשֶ ְתָעְרָבה, ּדְ ּנִ ִהיא זֹו ׁשֶ רֹבֹות ֲהֵרי ת ׁשֶ
ְתָעְרָבה:  ּנִ את ׁשֶ א זֹו ִהיא, ְולֹא ִהיא אֹוָתּה ַהַחּטָ ּמָ ית ְלעֹוָלה ְוׁשֶ ִליׁשִ ְ ָעה ַהׁשּ ֶנֶגד ְוִיְהֶיה ּפִ  {ז}{ז}{ז}{ז}ֻהְקּבְ ְפַלִים עֹולֹות ּכְ חֹוָבה ּכִ ׁש ּבַ ּיֵ חֹוָבה, ׁשֶ ַנִים ּבַ י ׁשְ

אֹות:  יֶהן, ַוֲאִפּלּו ַאַחת ֵמֶהן לֹא:  {ח}{ח}{ח}{ח}ַהַחּטָ תֵּ ם ׁשְ ן ּתֹוְספֹות {ט}{ט}{ט}{ט}ְרצֹונֹו לֹוַמר, ּגַ ַיַחד ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְקִריב, ֲאָבל ַאַחת ַמְקִריב. ְוַעּיֵ ִים ּבְ תַּ  ְרצֹונֹו לֹוַמר, ׁשְ
   .(עיקר תוי"ט)יֹום טֹוב: 

אם נתערבו דרך משל חמשה חטאות בעשרה עופות שהם חובה  חטאת שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין כו':חטאת שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין כו':חטאת שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין כו':חטאת שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	
שמחציתם הוא חטאת ומחציתם עולה והרי הכל ט"ו מקריב מהם עשרה לצד אחד וחמשה לצד אחרת ובהכרח שהעשרה שעשה בצד אחד 

הרי כבר עשה חמשה מן החובה בצד אחד והם כשרים אם עשה העשרה למעלה הרי חצי חובה ג"כ והוא חמש היו חמשה מהם מן החובה 
עולות כשרין ואם עשה הי' למטה הרי חצי חובה ג"כ והוא ה' חטאות כשרין לפי' נתבאר כי מה שאמר אין כשר אלא מנין חטאות שבחובה 

   (רמב"ם)לך זכרון:  הוא כשיהיה החטאות יותר והיקש זה בעצמו בעולת ויהיה
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ָאְמָרה ה ׁשֶ ָ ֵאֵלד ָזָכר" :ָהִאׁשּ ׁשֶ   , "ֲהֵרי ָעַלי ֵקן ּכְ
תֵּ  :ָיְלָדה ָזָכר יםְמִביָאה ׁשְ    ,ַאַחת ְלִנְדָרּה   - י ִקּנִ

  ְוַאַחת ְלחֹוָבָתּה. 
ִריִדים    :ְוַהּכֵֹהן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ְנָתָנַתם ַלּכֵֹהן,  לׁש ּפְ    ,ִמְלַמְעָלן –ׁשָ

ן.  -ְוַאַחת  ַמטָּ   ִמּלְ
ה ֵכן,  ה  לֹא ָעׂשָ א ָעׂשָ ִים ְלַמְעָלן  :ֶאּלָ תַּ    ,ׁשְ

ן ִים ְלַמטָּ תַּ   ְולֹא ִנְמַלְך,  ,ּוׁשְ
ִריָד  ין ֶאָחד. ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ּפְ ה ְלַמְעָלן, ִמּמִ   ה ַאַחת, ְוַיְקִריֶבּנָ

ֵני ִמיִנין ְ ִים.  - ִמׁשּ תַּ ִביא ׁשְ   תָּ
  

ה ִנְדָרּה  ְרׁשָ    :ּפֵ
ין ֶאָחד.  ִריִדים, ִמּמִ לׁש ּפְ   ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ׁשָ

ֵני ִמיִנין ְ ע.  - ִמׁשּ ִביא ַאְרּבַ   תָּ
  

   :ָקְבָעה ִנְדָרּה 
ִר  ין ֶאָחד. ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָחֵמׁש ּפְ   יִדים, ִמּמִ

ֵני ִמיִנין ְ ׁש.  - ִמׁשּ ִביא ׁשֵ   תָּ
  

   ,ְנָתָנַתם ַלּכֵֹהן
ְתָנה,    ְוֵאין ָידּוַע ַמה ּנָ

ה ה,  ,ָהַלְך ַהּכֵֹהן ְוָעׂשָ   ְוֵאין ָידּוַע ֶמה ָעׂשָ
ִריִדים ְלִנְדָרּה,     עֹוד –ְצִריָכה ְלָהִביא  ע ּפְ   ַאְרּבַ

ִים ְלחֹוָבָתּה,  תַּ   ּוׁשְ
את ֶאָחת.    ְוַחטָּ

איּבֶ    אכה,    :ראֹוֵמ  ן ַעּזַ
אֹות.  י ַחטָּ תֵּ   ׁשְ

  
ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָאְמרוּ  הּוא ַחי    :ֶזה הּוא ׁשֶ ׁשֶ   קֹולֹו ֶאָחד,  -ּכְ
הּוא ֵמת  ְבָעה.  -ּוְכׁשֶ   קֹולֹו ׁשִ

  
יַצד  ְבָעה"ּכֵ    "?קֹולֹו ׁשִ

  
י ַקְרָניו תֵּ י ֲחצֹוְצרֹות.  - ׁשְ תֵּ   ׁשְ
י ׁשֹוָקיו תֵּ ֵני ֲחִליִלין.  - ׁשְ   ׁשְ

  תֹף. ְל  - עֹורוֹ 
  ִלְנָבִלים.  - ֵמָעיו

ֵני ֵמָעיו   ְלִכּנֹורֹות.  - {יח} ּבְ
  :ְוֵיׁש אֹוְמִרים

  ִלְתֵכֶלת.  -ַאף ַצְמרֹו 
  

ָיא ן ֲעַקׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   :ִזְקֵני ַעם ָהָאֶרץ

ְזִקיִנין ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ֶרֶפת ֲעֵליֶהן,     - ּכָ ן ִמטָּ ְעתָּ   ּדַ
ֱאַמר ּנֶ ָפה ְלֶנֱאָמ " :ׁשֶ חֵמִסיר ׂשָ   . ), כ(איוב יב "ִנים ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ

   :ֲאָבל ִזְקֵני תֹוָרה
  ֵאיָנן ֵכן, 

ְזִקיִנין,  ּמַ א ָכל ְזַמן ׁשֶ ֶבת ֲעֵליֶהן,   -ֶאּלָ ֶ ן ִמְתַיׁשּ ְעתָּ   ּדַ
ֱאַמר ּנֶ בּוָנה" :ׁשֶ ים ָחְכָמה ְואֶֹרְך ָיִמים ּתְ יׁשִ יׁשִ   .), יב(איוב יב "ּבִ

  
ֵאֵלד ָזָכר.ֲהֵרי ָעַלי ֵקן לִ ֲהֵרי ָעַלי ֵקן לִ ֲהֵרי ָעַלי ֵקן לִ ֲהֵרי ָעַלי ֵקן לִ   	מברטנורהמברטנורהמברטנורהמברטנורה    עעעע""""רררר	 ֵאֵלד ָזָכר.ְכׁשֶ ֵאֵלד ָזָכר.ְכׁשֶ ֵאֵלד ָזָכר.ְכׁשֶ יָרה ְמִביָאה ֶכֶבׂש ְלחֹוָבָתּה:  ְכׁשֶ ִאּלּו ֲעׁשִ ה ָעְסִקיַנן. ּדְ יֹוֶלֶדת ֲעִנּיָ לֹׁש ְלַמְעָלה.ּבְ לֹׁש ְלַמְעָלה.ְוַהּכֵֹהן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ׁשָ לֹׁש ְלַמְעָלה.ְוַהּכֵֹהן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ׁשָ לֹׁש ְלַמְעָלה.ְוַהּכֵֹהן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ׁשָ  ְוַהּכֵֹהן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ׁשָ

ה ה, ְוהּוא לֹא ָעׂשָ את ְלַמּטָ ל חֹוָבה עֹוָלה ְלַמְעָלה ְוַחּטָ יֶהן עֹולֹות ְוֵקן ׁשֶ תֵּ ן ְנָדָבה ׁשְ ּקַ ה  ׁשֶ ִים ְלַמּטָ תַּ ִים ְלַמְעָלה ּוׁשְ תַּ א ׁשְ ּה {י}{י}{י}{י}ֵכן, ֶאלָּ , ְולֹא ִנְמַלְך ּבָ
ּה ְלַמ  ִריָדה ַאֶחֶרת ְוַתְקִריֶבּנָ ִביא ּפְ תָּ ְך ְצִריָכה ׁשֶ ִריָדה ַאַחת, ִהְלּכָ ין ֶאָחד.ְעָלה: ָלַדַעת ַעל ַמה ֱהִביָאָתן, ְוִנְפְסָלה ּפְ ין ֶאָחד.ִמּמִ ין ֶאָחד.ִמּמִ ין ֶאָחד.ִמּמִ ה ְדָבִרים  ִמּמִ ּמֶ לֹוַמר, ּבַ ֲאמּוִרים, ּכְ
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ַהְינּו ֵקן ֶאָחד ּתֹוִרים ְוֵקן ֶא  ֵני ִמיִנים, ּדְ ְ ֵהִביָאה ִמׁשּ ין ׁשֶ ֵני ִקּנִ ְ ין ֶאָחד. ֲאָבל ָהיּו ַהׁשּ ָהיּו ִמּמִ ׁשֶ ִריָדה ַאַחת ּתֹור ּוְפִריָדה ּכְ ֵני יֹוָנה, ְצִריָכה ְלָהִביא ּפְ ָחד ּבְ
ִר  ִלים ַהּפְ ֵדי ְלַהׁשְ ֵני יֹוָנה, ּכְ ֵני יֹוָנה ָהְיָתה, ּוְתַנן ְלֵעיל ֵאין ְמִביִאים ּתֹוִריַאַחת ִמּבְ לֹא ָיְדִעיַנן ִאם ִמן ַהּתֹוִרים ִאם ִמן ּבְ ְפְסָלה, ּדְ ּנִ ֵני יֹוָנה יָדה ׁשֶ ֶנֶגד ּבְ ם ּכְ

ה ִנְדָרּה.כּו':  ְרׁשָ ה ִנְדָרּה.ּפֵ ְרׁשָ ה ִנְדָרּה.ּפֵ ְרׁשָ ה ִנְדָרּה.ּפֵ ְרׁשָ ה ְוָאְמָרה ֵאּלּו ְלִנְדִרי ְוֵא  ּפֵ ְרׁשָ ין ַלּכֵֹהן ּפֵ ֵני ִקּנִ ֵהִביָאה ׁשְ ׁשֶ ין ֶאָחד.ּלּו ְלחֹוָבִתי: ּכְ ין ֶאָחד.ִמּמִ ין ֶאָחד.ִמּמִ ין ֶאָחד.ִמּמִ ַהְינּו  ִמּמִ ין ֶאָחד ּדְ לּו ָהיּו ִמּמִ ין ַהלָּ ֵני ִקּנִ לֹוַמר ִאם ׁשְ ּכְ
ׁשֵ  ה, ֵאין ּכָ ִים ְלַמּטָ תַּ ִים ְלַמְעָלה ּוׁשְ תַּ ֵני יֹוָנה, ְוִהְקִריב ֵמֶהן ַהּכֵֹהן ׁשְ ֵניֶהן ּבְ ֵניֶהן ּתֹוִרים אֹו ׁשְ ִריָדה ַאַחת ִמכָּ ׁשְ א ּפְ ִהְקִריב, ְוִהיא ר ֶאלָּ ע ׁשֶ ל ָהַאְרּבַ

א ִמְנַין עֹולוֹ  ר ֶאלָּ ׁשֵ ֲאַמַרן ְלֵעיל ֵאין ּכָ ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה ּדַ ּנִ ֲהֵוי ְכעֹוָלה ׁשֶ חֹוָבה, ִמיִדי ּדַ ּבַ ִרידֹות, ָהעֹוָלה ׁשֶ לֹׁש ּפְ חֹוָבה, ּוְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ׁשָ ּבַ ת ׁשֶ
ה ְוִה  ֶדר: ּוַמְקִריב ֵמֶהן ַאַחת ְלַמּטָ ִים ְלַמְעָלה ְוהּוא ַהּנֶ תַּ חֹוָבה, ּוׁשְ ּבַ את ׁשֶ ע.יא ַהַחּטָ ִביא ַאְרּבַ ֵני ִמיִנים תָּ ְ ע.ִמׁשּ ִביא ַאְרּבַ ֵני ִמיִנים תָּ ְ ע.ִמׁשּ ִביא ַאְרּבַ ֵני ִמיִנים תָּ ְ ע.ִמׁשּ ִביא ַאְרּבַ ֵני ִמיִנים תָּ ְ ֵני ִמיִנים  ִמׁשּ ְ ין ִמׁשּ ֵני ִקּנִ ִאם ֵהִביָאה ׁשְ

ה,  ה ְלַמּטָ ה ְלַמְעָלה ְוֵאיֶזה ָעׂשָ ִים ֵמֶהן ָעׂשָ תַּ ה ִנְדָרּה ְולֹא ָיַדע ַהּכֵֹהן ֵאיֶזה ׁשְ ֵהִביָאה ּוֵפְרׁשָ י תֹוִרים ׁשֶ תֵּ ְ א ַהׁשּ ּמָ ׁשֶ ִרידֹות, ּדְ ע ּפְ ְצִריָכה ְלָהִביא ַאְרּבַ
ֵהן חֹוָבה ַנֲעׂשּו  ֵני ְבֵני יֹוָנה ׁשֶ ּלֹו, ּוׁשְ ֶדר ּכֻ ַאר ָעֶליָה ַהּנֶ ה ְוִנׁשְ ן יֹוָנה ֶאָחד ְלַח ְלִנְדָרּה ְוֵהן עֹולֹות ַנֲעׂשּו ְלַמּטָ ַאר ָעֶליָה ּבֶ את ֵמחֹוָבָתּה, אֹו ְלַמְעָלה ְוִנׁשְ ּטָ

ל עֹוָלה ֵמחֹוָבָתּה:  ן יֹוָנה ׁשֶ ַאר ָעֶליָה ּבֶ ה ְוִנׁשְ ל חֹוָבה ַנֲעׂשּו ְלַמּטָ ֵני ְבֵני יֹוָנה ׁשֶ א ׁשְ ּמָ ין  ָקְבָעה ִנְדָרּה.ָקְבָעה ִנְדָרּה.ָקְבָעה ִנְדָרּה.ָקְבָעה ִנְדָרּה.ׁשֶ ַעת ִנְדָרּה ֲהֵרי ָעַלי ֵקן ִמּמִ ָאְמָרה ִבׁשְ גֹון ׁשֶ ּכְ
ְלֵעי ה ִנְדָרּה ּדִ לֹוִני. ּוֵפְרׁשָ ָרְצָתהּפְ ְדָרה ְסָתם ֲהֵרי ָעַלי ֵקן ֵהִביָאה ֵמֵאיֶזה ִמין ׁשֶ ּנָ א ְלַאַחר ׁשֶ ֶדר, ֶאלָּ ַעת ַהּנֶ ׁשְ ה ְכלּום ּבִ ְוָאְמָרה ֵאּלּו ְלִנְדִרי:  ל, לֹא ֵפְרׁשָ

ִרידֹות. ִרידֹות.ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָחֵמׁש ּפְ ִרידֹות.ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָחֵמׁש ּפְ ִרידֹות.ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָחֵמׁש ּפְ ְבָעה ִנְדָרּה ְוֵהִב  ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָחֵמׁש ּפְ ּקָ ַאַחר ׁשֶ לְּ גֹון ׁשֶ ִים ָהָכא ַמְיֵרי ּכְ תַּ ִים ְלַמְעָלה ּוׁשְ תַּ ה ַהּכֵֹהן ׁשְ יָאה ִנְדָרּה ִעם חֹוָבָתּה ֶאל ַהּכֵֹהן ָעׂשָ
ְכָחה ֵאיֶזה ִמין ָק  ה ִאם ְלֶהֶפְך, ְוִהיא ַגם ִהיא ׁשָ ה ְלַמְעָלה ְוחֹוָבָתּה ְלַמּטָ ה ְולֹא ָיַדע ִאם ִנְדָרּה ָעׂשָ ֵני ְלַמּטָ יֹוָנה, ְצִריָכה ְבָעה ְלִנְדָרּה ִאם ּתֹוִרים ִאם ּבְ

ּבַ  א עֹוָלה ׁשֶ ר ֶאלָּ ׁשֵ ה ְוַהחֹוָבה ְלַמְעָלה ְוֵאין ּכָ ה ְלַמּטָ ֶדר ַנֲעׂשָ א ַהּנֶ ּמָ ׁשֶ ִרידֹות, ּדְ ל חֹוָבה ְלָהִביא עֹוד ָחֵמׁש ּפְ את ׁשֶ ַאר ָעֶליָה ַחּטָ ְלַבד ְוִנׁשְ חֹוָבה ּבִ
ְכָחה  ָ ׁשּ ֵני ׁשֶ ֶדר, ּוִמּפְ ל ַהּנֶ י עֹולֹות ׁשֶ תֵּ ן ְלַמְעָלה כְּ ּוׁשְ ְעתָּ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוַלֲעׂשֹות ַאְרּבַ י תֹוִרים ּוׁשְ תֵּ ֵאיֶזה ִמין ָקְבָעה ִנְדָרּה ְצִריָכה ְלָהִביא ׁשְ ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי ּבְ

ִרידוֹ  ִלים חֹוָבָתּה, ֲהֵרי ָחֵמׁש ּפְ את ְלַהׁשְ ן יֹוָנה אֹו תֹור ְלַחּטָ י ּבֶ ין ִנְדָרּה, ּוְצִריָכה ְלָהִביא ַנּמִ ה ִנְדָרּה ְוחֹוָבָתּה ַהּכֹל ִמּמִ ִחלָּ ֵהִביָאה ִמתְּ ׁשֶ י ּכְ ת. ְוָהֵני ִמלֵּ
ְכָחה ֵמֵאיֶזה ִמין ָקְבָעה ִנְד  ֵני ִמיִנים ְוׁשָ ְ ה ֵהִביָאה ִנְדָרּה ְוחֹוָבָתּה ִמׁשּ ִחלָּ תְּ ּמִ ִרידֹות, ַאְרּבַ ֶאָחד, ֲאָבל ִאם ָיְדָעה ׁשֶ ׁש ּפְ ִלים ָרּה, ְצִריָכה ְלָהִביא ׁשֵ ע ְלַהׁשְ

ֵאיֶזה ִמין ָקְב  ֵאיָנּה יֹוַדַעת ּבְ יָון ׁשֶ ַדֲאַמַרן ְלֵעיל, ּכֵ ֵני ְבֵני יֹוָנה ּכְ י תֹוִרים ּוׁשְ תֵּ ַהְינּו ׁשְ ֵני ִנְדָרּה ּדְ י תֹוִרים אֹו ׁשְ תֵּ ֵניֶהם, ּוׁשְ ָעה ְלִנְדָרּה ּוְצִריָכה ָלֵצאת ְיֵדי ׁשְ
את ְלַבד ְוַתֲעֶלה  ְבֵני יֹוָנה ַלֲעׂשֹות ֶאָחד ַחּטָ את ּבִ ֶבן יֹוָנה אֹו תֹור ְלַחּטָ ַדי ָלּה ּבְ ִלים חֹוָבָתּה. ְוָהָכא לֹא ָאְמִריַנן ּדְ ָלּה ָהעֹוָלה ְוֶאָחד עֹוָלה ְלַהׁשְ

ין ֶאָחד ֵאיָנּה ְצִריכָ  ֵהִביָאה ִמּמִ ׁשֶ ָלָמא ּכְ ִבׁשְ ַדֲאַמַרן ְלֵעיל, ּדְ ם חֹוָבה ּכְ ה ְלׁשֵ ִהְקִריָבה ְתִחלָּ ְך, ִאם אֹוָתן ּתֹוִרין ׁשֶ ה ַנְפׁשָ ה ְלָהִביא ְלעֹוַלת חֹוָבָתּה, ִמּמַ
ּה ְוָיְצָאה ְיֵדי חֹוָבָתּה ֵמעֹוָלה לָּ ן חֹוָבָתּה ְלַמְעָלה ּכֻ יֶהן, ִאם ּכֵ תֵּ ה ׁשְ ה ְלַמּטָ ְבָעה ְלִנְדָרּה ַנֲעׂשָ ּקָ את ְלַמְעלָ ׁשֶ ה ְוַחּטָ ית עֹוָלה ְלַמּטָ ה, , ְוִאם חֹוָבָתּה ַנֲעׂשֵ
י תֹוִרי תֵּ ה ְוָיְצָאה ְיֵדי ִנְדָרּה ִמּתֹוְך ֶאָחד, ּוׁשְ ית ַאַחת ְלַמְעָלה ְוַאַחת ְלַמּטָ י ַנֲעׂשֵ ן ִנְדָרּה ַנּמִ ַאַחת ָיְצָאה ְיֵדי ִנְדָרּה ּוָבַאַחת ִאם ּכֵ יו ּבָ ֵהִביָאה ַעְכׁשָ ם ׁשֶ

ּה ְלַמ  לָּ ית ּכֻ ִליָמה חֹוָבָתּה ְיֵדי עֹוַלת חֹוָבָתּה. ְוִאם חֹוָבָתּה ַנֲעׂשֵ ַאַחת ִהׁשְ יו ּבְ ֵהִביָאה ַעְכׁשָ י תֹוִרים ׁשֶ תֵּ ְ סּוָלה, ַהׁשּ ָרה ְוָהעֹוָלה ּפְ ׁשֵ את ּכְ ה ְוַהַחּטָ ּטָ
ָאֵכל  ֵפק ְולֹא תֵּ ִביא ַעל ַהּסָ יו תָּ ִביָאה ַעְכׁשָ ּמְ את ׁשֶ ן יֹוָנה, ְועֹוָלה . ְוִאם ָהיּו ָהִראׁשֹוִנים יֹוִנים תָּ {יא}{יא}{יא}{יא}ְוָהַאַחת ִהיא ְנָדָבה, ְוַחּטָ אָתּה ּבֶ יו ַחּטָ ִביא ַעְכׁשָ

ְכָחה ֵאיֶזה ִמין  ֵני ִמיִנים ְוׁשָ ֵהִביָאה ׁשְ ׁשֶ ָאַמְרנּו ַבּתֹוִרים. ֲאָבל ּכְ מֹו ׁשֶ ְך ּכְ ה ַנְפׁשָ ְוַגם  {יב}{יב}{יב}{יב}ָקְבָעה ְלִנְדָרּה ְוֵאיֶזה ִמין ָקְבָעה ְלחֹוָבָתּה ֵאיָנּה ְצִריָכה ִמּמַ
ְר  ְכָחה ַמה ּפֵ ה ׁשָ ל ִמין ּוִמין ֶאָחד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמּטָ ה ַהּכֵֹהן ּכָ ה, ְוָעׂשָ י  {יג}{יג}{יג}{יג}ׁשָ תֵּ ע ְלִנְדָרּה, ׁשְ ִביא ַאְרּבַ ֵניֶהן חֹובֹות ְסתּומֹות, תָּ ְ ׁשּ ָהָיה ָסבּור ׁשֶ ׁשֶ

ֵאיָנּה יֹוַדַעת ֵאיֶזה ִמין ָקְבָעה ְלִנְדָרּה, ְוַגם  ֵני יֹוִנים, ְלִפי ׁשֶ ֵאיָנּה יֹוַדַעת ֵמֵאיֶזה ִמין תֹוִרין ּוׁשְ ָגּה ְלעֹוַלת חֹוָבָתּה], ְלִפי ׁשֶ את ְלַזּוְ ֵני ִמיִנין [ְצִריָכה ְלַחּטָ ׁשְ
ִעיַנן: {יד}{יד}{יד}{יד}ָהְיָתה  ֶנֶגד יֹוָנה ּבָ ֶנֶגד ּתֹור ְויֹוָנה ּכְ ְבָעה ִנְדָרּה  ְנָתָנַתם ַלּכֵֹהן ְוֵאין ָידּוַע כּו'.ְנָתָנַתם ַלּכֵֹהן ְוֵאין ָידּוַע כּו'.ְנָתָנַתם ַלּכֵֹהן ְוֵאין ָידּוַע כּו'.ְנָתָנַתם ַלּכֵֹהן ְוֵאין ָידּוַע כּו'., ַוֲאַנן ּתֹור ּכְ ּקָ גֹון ׁשֶ ְוָקְבָעה חֹוָבָתּה ְוֵהִביָאה ַלּכֵֹהן ֵקן ְלִנְדָרּה ְוֵקן ּכְ

ה ְלחֹוָבָתּה ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ֵמֵאיֶזה ִמין ָקְבָעה ִנְדָרּה ּוֵמֵאיֶזה ִמין ָקְבָעה חֹוָבָתּה, אֹו ִאם ָנְתָנה ַלּכֵֹהן ׁשְ  ֵני ִמיִנין אֹו ִמין ֶאָחד ְוַהּכֵֹהן ֵאינֹו יֹוֵדַע ִאם ָעׂשָ
ִרידֹות ְלִנְדָרּה, ׁשְ  ַהּכֹל ע ּפְ ה, ֲהֵרי זֹו ְמִביָאה ַאְרּבַ ה אֹו ֶמֱחָצה ְלַמְעָלה ּוֶמֱחָצה ְלַמּטָ ן ְלַמְעָלה אֹו ַהּכֹל ְלַמּטָ ֵני יֹוָנה, ּוְמִביָאה ַגם ּכֵ ֵני ּבְ י תֹוִרין ּוׁשְ תֵּ

ֵני ִמ  ְ את ְוַאַחת עֹוָלה ֵמֵאיֶזה ִמׁשּ ִים ְלחֹוָבָתּה ַאַחת ַחּטָ תַּ את ׁשְ ְרֶצה, ּוְמִביָאה ַחּטָ תִּ ָאְמרּו כּו'.: {טו}{טו}{טו}{טו}יִנים ׁשֶ ַע ֶזהּו ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאְמרּו כּו'.ָאַמר ַרּבִ ַע ֶזהּו ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאְמרּו כּו'.ָאַמר ַרּבִ ַע ֶזהּו ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאְמרּו כּו'.ָאַמר ַרּבִ ַע ֶזהּו ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ֶבׂש  ָאַמר ַרּבִ ַהּכֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
ְבָעה  ּנּו ׁשִ ְפסֹק קֹולֹו יֹוְצִאים ִמּמֶ ּיִ ָהָיה ָראּוי ׁשֶ הּוא ֵמת ׁשֶ א קֹול ֶאָחד, ּוְכׁשֶ ּנּו ֶאלָּ ִדְמָפֵר ַחי ֵאין יֹוֵצא ִמּמֶ ה קֹולֹות ּכְ ְדָרה ְתִחלָּ ּנָ ׁשֶ י ּכְ ׁש ְוָאֵזיל, ָהָכא ַנּמִ

ְבָעה ִנְדָרּה ְוֵהִבי ּקָ א ֵקן ְלִנְדָרּה ְוֵקן ְלחֹוָבָתּה, ּוְלַאַחר ׁשֶ ֵהִביָאה ְכלּום לֹא ָהְיָתה ְצִריָכה ֶאלָּ ְבָעה קֶֹדם ׁשֶ ֵאיָנּה יֹוַדַעת ַמה ּקָ ָאה ִנְדָרּה ְוחֹוָבָתּה, ְלִפי ׁשֶ
ַדֲאַמַרן ְוֵאין יֹוֵדַע ַה  ע ְלחֹוָבָתּה ּכְ ִרידֹות ְלִנְדָרּה ְוַאְרּבַ ע ּפְ ּפּוָרא  ַקְרָניו ַלֲחצֹוְצרֹות.ַקְרָניו ַלֲחצֹוְצרֹות.ַקְרָניו ַלֲחצֹוְצרֹות.ַקְרָניו ַלֲחצֹוְצרֹות.: {טז}{טז}{טז}{טז}ּכֵֹהן ַמה ִהְקִריב, ְצִריָכה ְלָהִביא ַאְרּבַ ָקִריַנן ְלׁשִ ְלׁשֹוָפרֹות. ּדְ
ְמרוֹ  ַאף ַצְמרֹו.ַאף ַצְמרֹו.ַאף ַצְמרֹו.ַאף ַצְמרֹו.: {יז}{יז}{יז}{יז}ֲחצֹוַצְרָתא  ים ִמּצַ ֵכֶלת. עֹוׂשִ ּנּו תְּ ֵכֶלת לֹא ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ א תְּ א ַקּמָ ִמיִעים קֹול. ְוַתּנָ ׁשְ ּמַ ֲעמֹוִנים ׁשֶ ּלֹו ְתֵכֶלת ְוַעל ׁשּוָליו ּפַ ּכֻ  ְמִעיל ׁשֶ

ַעל ׁשּוָליו ָסִביב:  ֲעמֹוִנים ׁשֶ א ַהּפַ ִמיַע קֹול ֶאלָּ ֵכֶלת ַמׁשְ ֵאין ַהתְּ יב, ְלִפי ׁשֶ ָיא אֹוֵמר.ָקא ֲחׁשִ ן ֲעַקׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָיא אֹוֵמר.ַרּבִ ן ֲעַקׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָיא אֹוֵמר.ַרּבִ ן ֲעַקׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָיא אֹוֵמר.ַרּבִ ן ֲעַקׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ם ַאף כָּ  ַרּבִ ְכׁשֵ ָתא, ּדִ ל ֶזה ּדֹוֶמה ְלַהְך ִמלְּ
ּות ּכַֹח, ֵהן מֹוִס  ׁשּ ְזִקיִנים ּוָבִאים ִליֵדי תַּ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ְך ִזְקֵני תֹוָרה ּכָ ְבָעה, ּכָ הּוא ֵמת קֹולֹו ׁשִ ׁשֶ ּכְ ָפה ְלֶנֱאָמִנים.: {יט}{יט}{יט}{יט}יִפין ָחְכָמה ׁשֶ ֱאַמר ֵמִסיר ׂשָ ּנֶ ָפה ְלֶנֱאָמִנים.ׁשֶ ֱאַמר ֵמִסיר ׂשָ ּנֶ ָפה ְלֶנֱאָמִנים.ׁשֶ ֱאַמר ֵמִסיר ׂשָ ּנֶ ָפה ְלֶנֱאָמִנים.ׁשֶ ֱאַמר ֵמִסיר ׂשָ ּנֶ  ׁשֶ

ֵעי תַּ י ָהָאֶרץ ִמׁשְ י ַעם ָהָאֶרץ:  ּוְבַעּמֵ ִתיב ֵמִסיר ֵלב ָראׁשֵ יּה ּכְ ְלֵעיל ִמּנֵ ים ָחְכָמה.ְקָרא, ּדִ יׁשִ יׁשִ ים ָחְכָמה.ּבִ יׁשִ יׁשִ ים ָחְכָמה.ּבִ יׁשִ יׁשִ ים ָחְכָמה.ּבִ יׁשִ יׁשִ י ָהָאֶרץ, ַחְכַמת ָמה  ּבִ ִאּלּו ַעּמֵ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ּדְ ַהְינּו תַּ
   ָלֶהם: (ר"ע מברטנורה).

א יֹוֶלֶד  {י}{י}{י}{י}  	טטטט""""תויתויתויתוי    עיקרעיקרעיקרעיקר		 ּמָ ין חֹוָבה ָעֶליָה ׁשֶ ּנִ ֵני ַהּקִ ָסבּור ׁשְ "י: ּכְ זֹוב ָהְיָתה ְוֻהְזְקָקה ְלַקן ֵליָדה ְוַקן ִזיָבה. ַרׁשִ ַמְתִניִתין  {יא}{יא}{יא}{יא}ת ּבְ אֹות ּדְ ְוֵכן ְלָכל ַהַחּטָ
ֵפק:  אֹות ַעל ַהּסָ ְבָעה ְלחֹוָבָתּה. ְודֹו"ק:  {יב}{יב}{יב}{יב}ַהּבָ ּקָ "ם לֹא ָכַתב ׁשֶ ל ִמין ִה  {יג}{יג}{יג}{יג}ָהַרְמּבַ ִמּכָ לֹא ֵתיָמא ּדְ ן, ּדְ ַתב ּכֵ ְקִריב עֹוָלה ַאַחת כּו', ָקא ִלְרבּוָתא ּכָ

ה ְוָקְבָעה ַמְיֵרי:  ֵפְרׁשָ ָהא ּבְ לֹא, ּדְ ַמע ָלן ּדְ את ְוַאַחת עֹוָלה, ּוְכמֹו  {יד}{יד}{יד}{יד}ַמׁשְ ְרֶצה ַאַחת ַחּטָ תִּ י ְפִרידֹות ֵמֵאיֶזה ִמין ׁשֶ תֵּ יכֹוָלה ְלָהִביא ׁשְ ְוָקא. ּדִ ָלאו ּדַ
ַתב ָהַרְמ  ָסמּוְך. ְוֵכן ּכָ י ּבְ ַתְבתִּ ּכָ "ם: ׁשֶ ן ְקבּוָעה ְוִהיא לֹא ָיְד  {טו}{טו}{טו}{טו}ּבַ ם ּכֵ ירֹות, הֹוִאיל ְוחֹוָבָתּה ּגַ ֲעׁשִ ֶבׂש ְלעֹוָלה ּדַ ְהֶיה ְלהֹוִסיף ַעל ּכֶ ּיִ ָעה ֵמֵאיֶזה ִמין ׁשֶ

ֶבׂש, ּוְלָכְך ָאַמר ׁשְ  ֵאיֶזה ִמין ָקְבָעה ִעם ַהּכֶ ק עֹוד ּבְ ּפֵ אי ִמְסתַּ "ם. ּוֶבן ַעּזַ ן ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב ֵמֵאיֶזה ִמין. ָהַרְמּבַ י, ְורֹוֶצה לֹוַמר ּתֹור ּוֶבן יֹוָנה. ְוַעּיֵ תֵּ
ַעל  ֶהם ִאם ּבַ ף ס"ז. ּדֹוק ּבָ ְזָבִחים ּדַ "י ּבִ ר ְלֵפרּוׁש ַרׁשִ ה, ְוָתַפס ִעּקָ "ם ַהְרּבֵ ֵפרּוׁש ָהַרְמּבַ ֶהֱאִריְך ּבְ ה: ׁשֶ "י. ְוִלְרבּוָתא ָנְקֵטי ִמְנָין {טז}{טז}{טז}{טז}ֶנֶפׁש ָאתָּ  ַרׁשִ

לֹׁש ְלחֹוָב  א, ְוׁשָ א ַקּמָ א ְדַתּנָ יּבָ אי. ֲאָבל ָהיּו ְיכֹוִלים ְלָפֵרׁש ַאלִּ ִהּנֹו ְלֶבן ַעּזַ ב ּדְ ה ַאף ַעל ּגַ ַבע: ַהְמֻרּבֶ ׁש ׁשֶ ׁש, ָהא  {יז}{יז}{יז}{יז}ָתּה, ַוֲהוּו ַמּמָ ִאי ֲחצֹוְצרֹות ַמּמָ ּדְ
ָיָד  ֶסף ּבְ ל ּכֶ י ֲחצֹוְצרֹות ׁשֶ תֵּ ִמיד ּוׁשְ סֹוף תָּ ֵני ִמיֵני ֲחצֹוְצ ְתַנן ּבְ יר, ּוׁשְ ים ִלְכֵלי ׁשִ ל ְלִוּיִ ל ּכֲֹהִנים ְוָהֵני ְדָהָכא ׁשֶ ָתִמיד ׁשֶ ַהִהיא ּדְ רֹות ם. עֹוד ֵיׁש לֹוַמר, ּדְ

ֵני כּו'. {יח}{יח}{יח}{יח}ָהיּו. ּתֹוָספֹות:  ֵני כּו'.ּבְ ֵני כּו'.ּבְ ֵני כּו'.ּבְ ן ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב:  ּבְ א. ְוַעּיֵ מֹו ָהְדָרא ְדַכְנתָּ ים. ּכְ ּקִ ּבְ  {יט}{יט}{יט}{יט}ֵמַעִים ַהּדַ ה ׁשֶ ְרּבֶ ים ְוַיְפִסיד ּגּוָפם, תִּ ֵהן ַמְזִקיִנין ְוֶנְחָלׁשִ ָעה ׁשֶ ׁשָ
"ם:  ֵלמּות. ָהַרְמּבַ ְכָלם ְויֹוִסיפּו ׁשְ ק ׂשִ    .(עיקר תוי"ט)ָחְכָמָתם ְוִיְתַחּזֵ

כבר הקדמנו לך בתחלת מסכת זו שהחובה אחד עולה ואחד  האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר ילדה כו':האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר ילדה כו':האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר ילדה כו':האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר ילדה כו':  	םםםם""""רמברמברמברמב	
עופות שנים מהן קרבן יולדת אחד עולה ואחד חטאת והשנים עולות לפי  [ארבעה] (שלשה)ושהנדבה שתים עולות ולפיכך מביאה  חטאת

שהוא נדר ולפיכך מקריבין מהם שלש למעלה והם עולות ואחד למטה והוא חטאת ואם עשה הכהן שתים למעלה ושתים למטה ולא נמלך 
סול לפי שהשנים שנעשו למעלה נדרה והשנים שנעשו למטה חובתה ואחד חטאת והוא כשר הארבעה עופות בלבד פ [האחד מן]יהיה 

והעולה פסול לפי שהוא למטה ולפיכך מביאה עוד אחד ומקריבין אותו למעלה והיא העולה הנשארת עליה ותצא ידי נדרה וחובתה כל זה 
היו כולם תורים או כולם בני יונה אבל אם היו שני מינים אם הביאה הארבע עופות שנעשו שתים למעלן ושתים למטן ממין אחד ר"ל שי

ומקריבין שתיהן למעלה וביאור זה לפי שאין אנו יודעים  [נ"א ובני ובן יונה]והביאה שתי תורים ושני בני יונה הרי צריכה להביא שתי תורים 
או שתי בני יונה הם שנעשו למטן ונשאר עליה איזה מין הוא שנקרב למטה אם השתי תורים ונשאר עליה מן החובה תור להקריבה עולה 

עולה בן יונה ולפיכך תביא תור ובן יונה ונקרבין שניהן למעלן וזה הולך אחר העיקר שזכר בסוף הפרק השני שאמר אין מביאין תורים כנגד 
משני מינים תביא שנים ר"ל שתי בני יונה ולא בני יונה כנגד תורים ולפיכך יהא סדר מה שאמר ממין אחד כן בד"א כשהיו מין אחד אבל 

  פרידות ולפי סדר זה הוא כל מה שאמר כאן ממין אחד ושני מינים: 
אחר כך אמר פירשה נדרה ר"ל שפירשה אותו ואמרה אלו התורים לנדרי וכשהביאה השתי קנים לכהן ואמרה אלו לנדרי ואלו לחובתי ונטל 

ר מן הארבעה אלא גוזל אחד בלבד והוא העולה שבחובה וזה הולך אחר העיקר אותם הכהן והקריב שתים למעלה ושתים למטה הרי אין כש
שהקדמנו בפרק הראשון והוא מה שאמר בעולה שנתערבה בחובה אין כשר אלא מנין עולות שבחובה ולפיכך ישאר עליה מחובתה חטאת 

ובה ושתים למעלה והוא הנדר אם היו הארבעה אחת והנדר כולו וצריכה להביא שלשה עופות ומקריבין מהן אחד למטן והוא הנשאר מן הח
ממין אחד אבל אם היו תורים ובני יונה והרי היא דרך משל פירשה נדרה בתורים ולא ידע הכהן איזה שניהם עשה למטה ואיזה עשה למעלה 

יה מחובתה חטאת מן בני הרי היא צריכה להביא ארבעה עופות וביאור זה שמא השתי תורים נעשו למטה ונשאר עליה הנדר כולו ונשאר על
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יונה או שני בני יונה נעשו למטה ונשאר עליה מחובתה עולה מבני יונה לחובתה ויעשו אחד למטה ואחד למעלה לפי שבספק זה הנולד לא 
  יצאה ידי נדרה ולא ידי חובתה כמו שבארנו: 

ותה לכהן עם חובתה ועשה שתים למעלה ושתים אחר כך אמר קבעה נדרה וענין קבעה נדרה שפירשה המין שמביאה ממנו נדרה והביאה א
למטה ולא ידע אם הנדר נעשה למעלה או למטה וגם היא נסתפק לה אי"ה משתי המינים קבעה בו נדרה אם תורים או בני היונה וזהו 

שתאמר ההפרש שיש בין קבעה לפירשה שפירשה הוא שתאמר בשעת הבאת נדרה וחובתה אלו לנדרי ואלו לחובתי וקבעה נדרה הוא 
בשעת הנדר הרי עלי קן ממין פלוני והוא מדבר כאן במי שקבעה נדרה והביאה אותו ואח"כ שכחה מאיזה מין קבעה אותו אבל ודאי אצלה 

שהוא קבוע הרי דינה שתביא חמשה עופות לפי שאנו אומרים כמו שהקדמנו הנדר נעשה למטה והחובה למעלה ולא יהא מן הארבעה כשר 
י עיקר דבר שאמר שאין כשר אלא עולה של חובה ונשאר עליה מחובתה חטאת ונשאר עליה הנדר כולו והיא לא אלא עולה שבחובה לפ

ידעה באיזה משני המינים קבעה נדרה צריכה להביא שתי תורים ושני בני יונה ומקריבין כל הארבעה למעלה ותצא ידי נדרה. אחר כך תביא 
תה והתרנו תור או בן יונה לפי שאין אנו יודעין מאיזה משני המינים היו הארבעה שנולד תור או בן יונה ויעשה חטאת והוא הנשאר מתיב

בהם הספק אם בתורים או בבני היונה וזה אם היו הארבעה ממין אחד והיה ודאי אצלה שנתנה לכהן מהן ולא ידעה מאיזה מין היה אבל אם 
יה קבוע באחד משניהם ולא ידעה באיזה מין היה ועשה שתים למעלה ושתים ידעה ששני מינים נתנה לו שתי תורים ושני בני יונה ושנדרה ה

למטה כפי עיקר הלכה הרי דין זו שתביא שש פרידות ארבעה מהן שתי תורים ושני בני יונה יעשו למעלן ותצא ידי נדרה והשנים שתי תורים 
כאן שנחשוב לה עולה שבחובה וישאר עליה מחובתה חטאת או שני בני יונה ושניהן חובתה אחד עולה ואחד חטאת ואין אנו יכולים לומר 

בלבד ותביא אותה מאיזה מין שתרצה לפי שודאי אצלינו ששני מינין היו הארבעה עופות ולא נדע עולה שבחובה מאיזה מין נעשה לפיכך 
נתנה לו קן של נדר וקן של חובה תביא חטאת כנגדה מאותו המין אח"כ אמר נתנתן לכהן ואין ידוע מה נתנה ר"ל שהיא נדרה נדר קבוע ו

והיא ג"כ קבעה חובתה אחר כך ולא ידעה איזה מין קבעה בו חובתה ולא איזה מין קבעה בו נדרה ולא אם נתנה לכהן ב' מינים או מין אחד 
תורים ושני בני עשה הכל למעלה או הכל למטה או מחצה ומחצה הרי חייבת זו להביא ארבע עופות לנדרה שתי  (כל זה)ולא ידע הכהן אם 

יונה ויעשו למעלה ותביא ג"כ שתים לחובתה אחד חטאת ואחד עולה מאיזה שני מינים שתרצה אח"כ תביא חטאת מן בני היונה או מן 
  התורים להוסיף על הכבש בן שנתו לעולה שהוא קרבן יולדת עשירה הואיל וחובתה ג"כ קבוע והיא לא ידעה מאיזה מין: 

ה שתי חטאות תור ובן יונה לפי שאנו אומרים אפשר שקבעה נדרה וקבעה חובתה עם הכבש בתור או בבן יונה ואמר בן עזאי שהיא מביא
והרי היא מקריבה את שניהם יחד וכבר ידעת דעת בן עזאי הולכין אחר הראשון ולפיכך תביא שתי תורים ושני בני יונה לנדרה ויעשה 

י בני יונה ומקריבין האחד חטאת והב' עולה ועוד תור ובן יונה ומקריבין את שניהם הארבעה עולות אח"כ תביא לחובתה שתי תורים או שנ
  חטאת עם כבש עולה ואין הלכה כבן עזאי: 

ומן הראוי לך לדעת שכל אלו החטאות והדומה להם לא תיאכל כמו שנתבאר בסוף תמורה שחטאת העוף הבאה על הספק תשרף ולפיכך 
בהם הפסד ולא ספק מן הספקות והיתה עשירה והביאה קרבן עשיר לא היתה חייבת אלא עוף א' נאמרו אלה הענינים אפי' לא אירע 

לחטאת והיא מצוה אחת אבל הואיל ונולד הספק מביאה שבעה כמו שבארנו בהלכה אחרונה: אמר רבי יהושע מפני שהיה הענין זר שהוא 
  י כשנפסד נתרבו בו המצות: דומה למה שאמר בכבש כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה והר

אמר ר"ש בן עקשיא בדומה לזה גם כן כגון תלמידי חכמים שבשעת שהם מזקינין ונחלשין ויפסיד גופם תרבה חכמתם ויתחזק שכלם 
 (רמב"ם)ויוסיפו שלמות שנאמר בישישים חכמה ואורך ימים תבונה: 
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 "ַחַּטאת ָהעֹוף" –א' פרק  קיניןמסכת 
        משנה א -פרק א    ב,אכ

את ָהעֹוף  ה -ַחטַּ ית ְלַמטָּ    .ַנֲעׂשֵ
ֵהָמה  את ּבְ   ְלַמְעָלה.  -ְוַחטַּ

  

ית ְלַמְעָלה -עֹוַלת ָהעֹוף     .ַנֲעׂשֵ
ֵהָמה  ה.  -ְועֹוַלת ַהּבְ   ְלַמטָּ

  

ֶזה ּוָבֶזה ה ּבָ ּנָ סּול.  - ִאם ׁשִ   ּפָ
  

ים  ְך הּוא {ג} {ד}ֵסֶדר ִקּנִ    :ּכָ
את -ֶאָחד   :ַהחֹוָבה    ,ַחטָּ

  עֹוָלה.  -ָחד ְוֶא 
ְנָדִרים    ,ּבִ
ן  :ּוְנָדבֹות ּלָ   עֹולֹות.  -ּכֻ

  
  "?ֶנֶדר"ֵאיֶזהּו 

  
  . "ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה" :ָהאֹוֵמר

  
  "?ְנָדָבה"ְוֵאיזֹו ִהיא 

  
  . "ֲהֵרי זֹו עֹוָלה" :ָהאֹוֵמר

  
ין     ?"ְנָדבֹות"ִל  "ְנָדִרים"ַמה ּבֵ

  
א ׁשֶ  ָדִרים"ֶאּלָ    ,ֵמתוּ   :"ַהּנְ

ַאֲחָריּוָתם. ַחיָּ  - אֹו ִנְגְנבוּ    ִבים ּבְ
   ,ֵמתוּ   :"ְנָדבֹות"וּ 

ַאֲחָריּוָתן - אֹו ִנְגְנבוּ  ִבים ּבְ    .ֵאין ַחּיָ

  

  משנה ב -פרק א 
ְתָעְרָבה ְבעֹוָלה ּנִ את ׁשֶ    ,ַחטָּ

את,    ְועֹוָלה ְבַחטָּ
ִרּבֹוא ם - ֲאִפּלּו ֶאָחד ּבְ   . ָימּותּו ֻכּלָ

  
ְתָעְרָבה ְבחֹוָבהַח  ּנִ את ׁשֶ חֹוָבה.  - טָּ ּבַ אֹות ׁשֶ א ְכִמְנַין ַחטָּ ר ֶאּלָ ׁשֵ   ֵאין ּכָ

ְתָעְרָבה ְבחֹוָבהְוֵכן  ּנִ א - עֹוָלה ׁשֶ ר ֶאּלָ ׁשֵ חֹוָבה ֵאין ּכָ ּבַ    .ְכִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ
ָדָבה ְמֻמֶעֶטת, ה ְוַהּנְ ַהחֹוָבה ְמֻרּבָ ין ׁשֶ    ּבֵ

ה ְוַהחֹוָבה ְמֻמֶעֶטת,  ָדָבה ְמֻרּבָ ַהּנְ ין ׁשֶ   ּבֵ
וֹות יֶהן ׁשָ תֵּ ְ ׁשּ ין ׁשֶ    .ּבֵ

  
  

  משנה ג -פרק א 
ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ    :ּבַ

חֹוָבה ּוִבְנָדָבה.    ּבְ
ח ְתָעְרָבה זֹו ָבזוֹ ֲאָבל ּבְ ּנִ    :ֹוָבה ׁשֶ

  ְוַאַחת ָלזֹו, {ח}  ַאַחת ָלזוֹ 
ִים ָלזֹו  תַּ ִים ָלזֹו, ׁשְ תַּ   ּוׁשְ

לׁש ָלזוֹ  לׁש ָלזֹו ְוׁשָ ר   - ׁשָ ׁשֵ    ,{ט}ֶמֱחָצה ּכָ

סּול.    ּוֶמֱחָצה ּפָ
      ,ַאַחת ָלזוֹ 

ִים ָלזֹו,  תַּ   ּוׁשְ
לׁש ָלזֹו,    ְוׁשָ
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ר ָלזֹו,    ְוֶעׂשֶ
ר,    - ּוֵמָאה ָלזוֹ  ׁשֵ ָעט ּכָ   ַהּמֻ

ם ֶאָחד,  ֵ ין ִמׁשּ   ּבֵ
מֹות,  ֵני ׁשֵ ְ ין ִמׁשּ   ּבֵ

 ָ ין ֵמִאׁשּ   ה ַאַחת, ּבֵ
ים י ָנׁשִ תֵּ ְ ין ִמׁשּ      .ּבֵ

  

  

  

  משנה ד -פרק א 
יַצד יַצדּכֵ יַצדּכֵ יַצדּכֵ ם ֶאָחד""""    ּכֵ ֵ ם ֶאָחדִמׁשּ ֵ ם ֶאָחדִמׁשּ ֵ ם ֶאָחדִמׁשּ ֵ             "?"?"?"?ִמׁשּ

  

  ֵליָדה ְוֵליָדה, 
ם ֶאָחד" – ִזיָבה ְוִזיָבה ֵ   . "ִמׁשּ

  
מֹות" ֵני ׁשֵ ְ   "?ִמׁשּ
  

  ֵליָדה ְוִזיָבה. 
  

יַצד  ים"ּכֵ י ָנׁשִ תֵּ    "?ׁשְ
  

   ,ַעל זֹו ֵליָדה
  ְוַעל זֹו ֵליָדה, 

   ,ַעל זֹו ִזיָבה
ם ֶאָחד" – ְוַעל זֹו ִזיָבה ֵ   . "ִמׁשּ

מֹות" ֵני ׁשֵ ְ    ,ַעל זֹו ֵליָדה  -" ִמׁשּ
  ְוַעל זֹו ִזיָבה.                 

  
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

יםׁשְ  י ָנׁשִ ֵערּוב,     - תֵּ יֶהן ּבְ ְקחּו ִקּנֵ ּלָ   ׁשֶ
נָּ              יֶהן ַלּכֵֹהןאֹו ׁשֶ את,  - ְתנּו ְדֵמי ִקּנֵ ְרֶצה כֵֹהן ַיְקִריב ַחטָּ ּיִ   ְלֵאיזֹו ׁשֶ
ְרֶצה כֵֹהן ַיְקִריב עֹוָלה,                                                        ּיִ   ּוְלֵאיזֹו ׁשֶ
ין                ם ֶאָחד"ּבֵ ֵ   , "ִמׁשּ
ין                מֹות"ּבֵ ֵני ׁשֵ ְ   ."ִמׁשּ
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 "ֵקן ְסתּוָמה" –' בפרק  קיניןמסכת 
  משנה א -פרק ב 

ה גֹוָזל ָלֲאִויר,    -ה ֵקן ְסתּוָמ    כג,א ּנָ ַרח ִמּמֶ ּפָ   ׁשֶ
תֹות ין ַהּמֵ ַרח ּבֵ ּפָ   , אֹו ׁשֶ

ת ַאַחד ֵמֶהן ּמֵ ִני.  - אֹו ׁשֶ ֵ ח זּוג ַלׁשּ   ִיּקַ
  

ֵרבֹות ַרח ְלֵבין ַהּקְ סּול    – ּפָ    ,ּפָ
ֶנְגּדֹו,    ּופֹוֵסל ֶאָחד ּכְ

  

   ,סּולּפָ   :ַהּגֹוָזל ַהּפֹוֵרַח ׁשֶ 
נֶ    .ְגּדוֹ ּופֹוֵסל ֶאָחד ּכְ

   
  
 

  

  משנה ב -פרק ב 
יַצד    ?ּכֵ

  

ים,  י ָנׁשִ תֵּ ים  ׁשְ י ִקּנִ תֵּ    ,ָלזֹו ׁשְ
ים,  י ִקּנִ תֵּ   ְוָלזֹו ׁשְ

ַרח ִמּזֹו ָלזוֹ  ֲהִליָכתֹו.  - ּפָ   ּפֹוֵסל ֶאָחד ּבַ
ֲחִזיָרתֹו. ּפֹוֵסל ֶאָח  - ָחַזר   ד ּבַ

ַרח ְוָחַזר ַרח ְוָחַזר, ּפָ לּום,  - ּפָ   לֹא ִהְפִסיד ּכְ
ֲאִפּלּו  ִים - בֹותֵהן ְמעָֹר  {ד}ׁשֶ תָּ ְ חֹות ִמׁשּ    .ֵאין ּפָ

  
  

  משנה ג -פרק ב 
  ָלזֹו ַאַחת, 

ִים,  תַּ   ָלזֹו ׁשְ
לׁש,    ָלזֹו ׁשָ

ע,    ָלזֹו ַאְרּבַ
  ָלזֹו ָחֵמׁש, 

ׁש,    ָלזֹו ׁשֵ
ַבע.    ָלזֹו ׁשֶ

ַרח ִמן  ה,  ָהִראׁשֹוָנהּפָ ִנּיָ ְ   ַלׁשּ
ית,  ִליׁשִ ְ   ַלׁשּ
  ָלְרִביִעית, 

ית,    ַלֲחִמיׁשִ
ית,  ִ ׁשּ ִ   ַלׁשּ

ִביִעית,  ְ   ַלׁשּ
  ָחַזר, 

ֲהִליָכתֹו  ּפֹוֵסל    ֶאָחד ּבַ
ֲחִזיָרתֹו.    ְוֶאָחד ּבַ

ה  ִנּיָ ְ לּום -ָהִראׁשֹוָנה ְוַהׁשּ    .ֵאין ָלֶהם ּכְ
ית  ִליׁשִ ְ    .ָלּה ַאַחת ֶיׁש  -ַהׁשּ

ִים,  -ִביִעית ָהְר  תַּ   ֶיׁש ָלּה ׁשְ
ית  לׁש,  -ַהֲחִמיׁשִ   ֶיׁש ָלּה ׁשָ

ית  ִ ׁשּ ִ ע,  -ַהׁשּ   ֶיׁש ָלּה ַאְרּבַ
ִביִעית  ְ ׁש.  -ַהׁשּ   ֶיׁש ָלּה ׁשֵ

  

ַרח ְוָחַזר    :ּפָ
ֲהִליָכתוֹ   ּפֹוֵסל    ,ֶאָחד ּבַ

ֲחִזיָרתֹו.    ְוֶאָחד ּבַ
ית ְוָהְרִביִעית  ִליׁשִ ְ לוּ  -ַהׁשּ   ם, ֵאין ָלֶהם ּכְ

ית    ֶיׁש ָלּה ַאַחת,  -ַהֲחִמיׁשִ
ית  ִ ׁשּ ִ ִים,  -ַהׁשּ תַּ   ֶיׁש ָלּה ׁשְ
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ִביִעית  ְ   ֶיׁש ָלּה ָחֵמׁש.  -ַהׁשּ
  

ַרח ְוָחַזר    :ּפָ
ֲהִליָכתוֹ   ּפֹוֵסל    ,ֶאָחד ּבַ

ֲחִזיָרתוֹ     .ְוֶאָחד ּבַ
ית  ִ ׁשּ ִ ית ְוַהׁשּ לּום -ַהֲחִמיׁשִ    .ֵאין ָלֶהם ּכְ

ִביִעית  ְ ע. ֶיׁש ָל  -ַהׁשּ   ּה ַאְרּבַ
   :ְמִריםְוֵיׁש אוֹ    כג,ב

ִביִעית  ְ   לֹא ִהְפִסיָדה ְכלּום.  -ַהׁשּ
  

םְוִאם ּפָ  תֹות ְלֻכּלָ ין ַהּמֵ ם ָימּותוּ  - ַרח ִמּבֵ   .ֲהֵרי ֻכּלָ

  

  

  משנה ד -ב  פרק
תְוֵקן ְמ  ,ֵקן ְסתּוָמה    :פֶֹרׁשֶ

ַר  תּפָ תּוָמה ַלְמפֶֹרׁשֶ ִני.  - ח ִמן ַהסְּ ֵ ח זּוג ַלׁשּ   ִיּקַ
  ָחַזר, 

ת ַרח ִמן ַהְמפֶֹרׁשֶ ּפָ ן ָימּותוּ  - ִראׁשֹון אֹו ׁשֶ    .ֲהֵרי ֻכּלָ

  

  

  משנה ה -פרק ב 
ן את ִמיּכָ    ,ַחטָּ
ן    ,ְועֹוָלה ִמיּכָ

   :ּוְסתּוָמה ָבֶאְמַצע
ַרח ִמן ָהֶאְמַצ  ָדִד ּפָ לּום,  - ין, ֶאָחד ֵהָלְך ְוֶאָחד ֵהָלךְ ע ַלּצְ   לֹא ִהְפִסיד ּכְ

א יֹאַמר אֹות :ֶאּלָ ָהַלְך ֵאֶצל ַחטָּ את.  - ֶזה ׁשֶ   ַחטָּ
ָהַלְך ֵאֶצל עֹולֹות   עֹוָלה.  - ְוֶזה ׁשֶ

ים     :ָחַזר ָלֶאְמַצע   ָימּותּו,  -ָהֶאְמָצִעּיִ
אֹות,  -ֵאּלּו    ִיְקְרבּו ַחטָּ

  ִיְקְרבּו עֹולֹות.  -ְוֵאּלּו 
   ,ָחַזר

ַרח ּפָ ן ָימּותּו.  - ָדִדיןִמן ָהֶאְמַצע ַלּצְ {ז}  אֹו ׁשֶ   ֲהֵרי ֻכּלָ
  

ֵני יֹוָנה,  ֶנֶגד ּבְ   ֵאין ְמִביִאין ּתֹוִרין ּכְ
ֶנֶגד ּתֹוִרין.    ְולֹא ְבֵני יֹוָנה ּכְ

  

יַצד    ?ּכֵ
  

ֵהִביָאה ה ׁשֶ ָ אָתּה   :ָהִאׁשּ ן י ַחטָּ ְכּפֹל ְוָתִביא עֹוָלָתּה ּתֹור.  - ֹוָנהּתֹור, ְועֹוָלָתּה ּבֶ   תִּ
אָת  ן יֹוָנהעֹוָלָתּה ּתֹור, ְוַחטָּ ן יֹוָנה.  - ּה ּבֶ ְכּפֹל ְוָתִביא עֹוָלָתּה ּבֶ   תִּ

אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ
  הֹוְלִכין ַאַחר ָהִראׁשֹון. 

  
ֵהִביָאה ה ׁשֶ ָ אָתּה ּוֵמָתה  :ָהִאׁשּ ין - ַחטָּ   ֹוָלָתּה. ע{ט}  ָיִביאּו ַהּיֹוְרׁשִ

אָתּה לֹא יָ  - עֹוָלָתּה ּוֵמָתה ין ַחטָּ   .ִביאּו ַהּיֹוְרׁשִ
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 """"ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִריםַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים""""    ––––' ' ' ' גגגגפרק פרק פרק פרק     קיניןקיניןקיניןקיניןמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        משנה א -פרק ג 
ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ כֵֹהן ִנְמָלְך.  :ּבַ   ּבְ

ֵאינֹו ִנְמָלךְ ֲא  כֵֹהן ׁשֶ   ַאַחת ָלזֹו ְוַאַחת ָלזֹו,   - ָבל ּבְ
ִים  תַּ ִים ָלזֹו ּוׁשְ תַּ   ָלזֹו, ׁשְ

לׁש ָלזֹו ְוׁשָ    כד,א ה  :לׁש ָלזוֹ ׁשָ ן ְלַמְעָלה    ָעׂשָ ר  - ֻכּלָ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ן ן ְלַמטָּ ּלָ ר  - ּכֻ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

   ,ֶחְצָים ְלַמְעָלה
ה ַמְעָלה  :ְוֶחְצָים ְלַמטָּ ּלְ ר   - ֶאת ׁשֶ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

   .ּוֶמֱחָצה ָפסּול
ה ַמטָּ ּלְ ר    - ְוֶאת ׁשֶ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

  .ּוֶמֱחָצה ָפסּול

   
  

        משנה ב -פרק ג 
  ַאַחת ָלזֹו, 

ִים ָלזֹו,  תַּ   ּוׁשְ
לׁש ָלזֹו,    ְוׁשָ
ר ָלזֹו,    ְוֶעׂשֶ

ה :ָאה ָלזוֹ ּוֵמ  ן ְלַמְעָלה    ָעׂשָ ר  - ֻכּלָ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ן ן ְלַמטָּ ּלָ ר  - ּכֻ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ןֶחְציָ  ר.  - ן ְלַמְעָלן ְוֶחְצָין ְלַמטָּ ה ָכׁשֵ   ַהְמֻרּבֶ
  

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ין  ּנִ ה ָיכֹול ַלֲחלֹק ֶאת ַהּקִ ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ ה ַאַחת, ּכָ ָ ל ִאׁשּ ֶ   ְולֹא ְיהּו ִמׁשּ

ַמטָּ  ין ִמּלְ ין ִמְלַמְעָלן ּבֵ ר  - ןּבֵ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ה ַאַחת,  ָ ל ִאׁשּ ֶ הּו ִמׁשּ ּיְ ין ַעד ׁשֶ ּנִ ה ָיכֹול ַלֲחלֹק ֶאת ַהּקִ ֵאין ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ   ּכָ
ין ין ִמְלַמְעָלן ּבֵ ן ּבֵ ַמטָּ ה ָכ  - ִמּלְ רַהְמֻרּבֶ    .ׁשֵ

	 	

	 	

	 	

  משנה ג -פרק ג 
את ָלזֹו, ְועֹוָלה ָלזוֹ     :ַחטָּ

ה ן ְלַמְעָלן    ָעׂשָ ר  - ֻכּלָ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ן ן ְלַמטָּ ּלָ ר  - ּכֻ    ,ֱמֱחָצה ָכׁשֵ
  . ּוֶמֱחָצה ָפסּול

ןֶחְציָ  סּול,    - ן ְלַמְעָלן ְוֶחְצָין ְלַמטָּ יֶהן ּפָ תֵּ   ׁשְ
ֲאִני אֹוֵמר את ְקֵרָבה ְלַמְעָלן :ׁשֶ ן ,ַחטָּ   .ְועֹוָלה ְלַמטָּ
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  משנה ד -פרק ג 
את ְועֹוָלה    ,ַחטָּ

   ,ּוְסתּוָמה
ת    :ּוְמפֶֹרׁשֶ

ן ְלַמְעָלן ה ֻכּלָ ר  - ָעׂשָ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ה ן ְלַמטָּ ּלָ ר    - ּכֻ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ
  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 

ןן ְלַמְעָלן ְוֶחְצ ֶחְציָ  א ְסתּוָמה,    - ָין ְלַמטָּ ר ֶאּלָ ׁשֵ   ֵאין ּכָ
יֵניֶהן ֶקת ּבֵ    .ְוִהיא ִמְתַחּלֶ

  

  

        משנה ה -פרק ג 
ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה,  ּנִ את ׁשֶ   ַחטָּ

חֹוָבה.  ּבַ את ׁשֶ א ִמְנַין ַחטָּ ר ֶאּלָ ׁשֵ   ֵאין ּכָ
את   כד,ב ַחטָּ ַנִים ּבְ ר  - חֹוָבה ׁשְ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 
חֹוָבה ַנִים ּבְ את ׁשְ נְ  - ְוַחטָּ ר. ַהּמִ ׁשֵ חֹוָבה ּכָ ּבַ   ָין ׁשֶ

  
ְתָעְרָבה ְבחֹוָבה ,ְוֵכן ּנִ חֹוָבה.    - עֹוָלה ׁשֶ ּבַ א ִמְנַין עֹולֹות ׁשֶ ר ֶאּלָ ׁשֵ   ֵאין ּכָ
עֹוָלהחוֹ  ַנִים ּבְ ר   - ָבה ׁשְ    ,ֶמֱחָצה ָכׁשֵ

  ּוֶמֱחָצה ָפסּול. 
חֹוָבה ַנִים ּבְ ר  - עֹוָלה ׁשְ ׁשֵ חֹוָבה ּכָ ּבַ ְנָין ׁשֶ    .ַהּמִ

  
  

  משנה ו -פרק ג 
ָאְמָרה ה ׁשֶ ָ ֵאֵלד ָזָכר" :ָהִאׁשּ ׁשֶ   , "ֲהֵרי ָעַלי ֵקן ּכְ

תֵּ  :ָיְלָדה ָזָכר יםְמִביָאה ׁשְ    ,ַאַחת ְלִנְדָרּה   - י ִקּנִ
  ְוַאַחת ְלחֹוָבָתּה. 

ִריִדים    :ְוַהּכֵֹהן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות  ְנָתָנַתם ַלּכֵֹהן,  לׁש ּפְ    ,ִמְלַמְעָלן –ׁשָ
ן.  -ְוַאַחת  ַמטָּ   ִמּלְ

ה ֵכן,  ה  לֹא ָעׂשָ א ָעׂשָ ִים ְלַמְעָלן  :ֶאּלָ תַּ    ,ׁשְ
ן ִים ְלַמטָּ תַּ   ְולֹא ִנְמַלְך,  ,ּוׁשְ
ִריָד  ין ֶאָחד. ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ּפְ ה ְלַמְעָלן, ִמּמִ   ה ַאַחת, ְוַיְקִריֶבּנָ

ֵני ִמיִנין ְ ִים.  - ִמׁשּ תַּ ִביא ׁשְ   תָּ
  

ה ִנְדָרּה  ְרׁשָ    :ּפֵ
ין ֶאָחד.  ִריִדים, ִמּמִ לׁש ּפְ   ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ׁשָ

ֵני ִמיִנין ְ ע.  - ִמׁשּ ִביא ַאְרּבַ   תָּ
  

   :ָקְבָעה ִנְדָרּה 
ִר  ין ֶאָחד. ְצִריָכה ְלָהִביא עֹוד ָחֵמׁש ּפְ   יִדים, ִמּמִ

ֵני ִמיִנין ְ ׁש.  - ִמׁשּ ִביא ׁשֵ   תָּ
  

   ,ְנָתָנַתם ַלּכֵֹהן
ְתָנה,    ְוֵאין ָידּוַע ַמה ּנָ

ה ה,  ,ָהַלְך ַהּכֵֹהן ְוָעׂשָ   ְוֵאין ָידּוַע ֶמה ָעׂשָ
ִריִדים ְלִנְדָרּה,     עֹוד –ְצִריָכה ְלָהִביא  ע ּפְ   ַאְרּבַ

ִים ְלחֹוָבָתּה,  תַּ   ּוׁשְ
את ֶאָחת.    ְוַחטָּ

איּבֶ    אכה,    :ראֹוֵמ  ן ַעּזַ
אֹות.  י ַחטָּ תֵּ   ׁשְ
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ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ָאְמרוּ  הּוא ַחי    :ֶזה הּוא ׁשֶ ׁשֶ   קֹולֹו ֶאָחד,  -ּכְ

הּוא ֵמת  ְבָעה.  -ּוְכׁשֶ   קֹולֹו ׁשִ
  

יַצד  ְבָעה"ּכֵ    "?קֹולֹו ׁשִ
  

י ַקְרָניו תֵּ י ֲחצֹוְצרֹות.  - ׁשְ תֵּ   ׁשְ
י ׁשֹוָקיו תֵּ ֵני ֲחִליִלין.  - ׁשְ   ׁשְ

  תֹף. ְל  - עֹורוֹ 
  ִלְנָבִלים.  - ֵמָעיו

ֵני ֵמָעיו   ְלִכּנֹורֹות.  - {יח} ּבְ
  :ְוֵיׁש אֹוְמִרים

  ִלְתֵכֶלת.  -ַאף ַצְמרֹו 
  

ָיא ן ֲעַקׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   :ִזְקֵני ַעם ָהָאֶרץ

ְזִקיִנין ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ֶרֶפת ֲעֵליֶהן,     - ּכָ ן ִמטָּ ְעתָּ   ּדַ
ֱאַמר ּנֶ ָפה ְלֶנֱאָמ " :ׁשֶ חֵמִסיר ׂשָ   . ), כ(איוב יב "ִנים ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ

   :ֲאָבל ִזְקֵני תֹוָרה
  ֵאיָנן ֵכן, 

ְזִקיִנין,  ּמַ א ָכל ְזַמן ׁשֶ ֶבת ֲעֵליֶהן,   -ֶאּלָ ֶ ן ִמְתַיׁשּ ְעתָּ   ּדַ
ֱאַמר ּנֶ בּוָנה" :ׁשֶ ים ָחְכָמה ְואֶֹרְך ָיִמים ּתְ יׁשִ יׁשִ   .), יב(איוב יב "ּבִ

    
    


