
 . . . . שחיטה לעוף מן התורהשחיטה לעוף מן התורהשחיטה לעוף מן התורהשחיטה לעוף מן התורה. . . . עיקורעיקורעיקורעיקור

. 2פסולה, שחיטה בעורף .בבבב. מליקה פסולה
, כל העורף כשר למליקה. מליקה בצואר פסולה

ומבואר ומבואר ומבואר ומבואר ". מול ערפו"קרא נ ובלשון התורהובלשון התורהובלשון התורהובלשון התורה
והמקום , "והוא ישב ממולי"כנגדו ממה שנאמר 

. ולקם בלא שבירת השדרה ומפרקתשמזיז הכהן את הסימנים לאחורי העורף ומ
אבל מעיקר הדין יש מצווה , פרקת והשדרה

להחזיר את הסימנים לאחור ומן הדין מולק בלא לשבור את 
אם ו, אמרו מולק מהעורף כשרשהרי , 

אלא , שחיטה כשרה כמו מהצדדים שהרי לא נפגם הסכין בשדרה
תשובה  אמר רבי ינאיאמר רבי ינאיאמר רבי ינאיאמר רבי ינאי. והשוחט מהעורף פסול היות ומדובר שלא החזיר

לכאורה למעוטי מחזיר סימנים מאחורי ', 
ומליקה , משחיטהוציפורן  המשנה באה למעט שן

שהא למעט מוליך  ביאר רבי ירמיהביאר רבי ירמיהביאר רבי ירמיהביאר רבי ירמיה. 6ב
  . שבני רבי חייא סברו כשיטה האומרת שמוליך ומביא במליקה פסול

********************        

, חטחטחטחטה השוה השוה השוה השו""""ובתודובתודובתודובתוד. מחמת המליקה" השוחט"ונכתב בלשו� 
שבר שיש לגזור שמא לא יחזיר סימני� ויכול ל

חט כדי� בלא חשש נקט ששחיטה מהצדדי� כשרה אפילו בלא החזיר סימני� היות ונש

ג "השבכ ואי� לתמוהואי� לתמוהואי� לתמוהואי� לתמוה. ת המפרקתשמדובר שלא החזיר סימני� ואז נטרפה בשביר
ולא מוגדר כטריפה שהרי זה מעשה , מי ששוחט ולמעשה נוקב את הוושט

 . מהעור� אי� זו הצורה של שחיטה לכ� שבירת המפרקת פוסלת
  .ה מליקתו

 .ה מסתברא"ד' תוס. היות ובדיעבד כל מליקה כשרה
הביא הביא הביא הביא . לי� במחוברשפסו' ור� והעמידו בגמשיניי� וציפ

כ מה העני� "שא, י ביאור�י ביאור�י ביאור�י ביאור�""""דוחה רשדוחה רשדוחה רשדוחה רש, שיש ביארו שהכוונה לדקדוק מתחילה המשנה שבתלוש כשר בשחיטה ופסול במליקה
ריכה שהרי מליקה צ, אלא כלל אינו מליקה" מליקה פסולה

שהרי למדנו כבר מתייחסת ' שאלת הגמ, שביארו שמתייחס לציפור� תלושה
 ,ה לאה לאה לאה לא""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס. שואלת על דבר שלמדנו רק א� נזכר במשנה

  . ז שאלו שהרי כבר למדנו"שיש ללמוד את הדי� בתלוש מדקדוק לשו� המשנה בזבחי� וע
ובאמת ', יכה ימי� וכומה שיי� שש� תהיה כשרה למליקה שהרי עבודת מליקה צר

שיתכ� עוד ביארו עוד ביארו עוד ביארו עוד ביארו . בביאור א' תוס וכ� ביארווכ� ביארווכ� ביארווכ� ביארו. 
את הראיה שיתכ� שבחלימה  ''''דחו תוסדחו תוסדחו תוסדחו תוס. כמו שמצאנו לגבי חליצה שאשה גידמת חולצת בשיניה
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עיקורעיקורעיקורעיקור. . . . נשברה המפרקתנשברה המפרקתנשברה המפרקתנשברה המפרקת. . . . מליקה ושחיטהמליקה ושחיטהמליקה ושחיטהמליקה ושחיטה

מליקה פסולה. 1כשרה, שחיטה מצידי הצואר. אאאא, ההבדלים בין מליקה לשחיטהההבדלים בין מליקה לשחיטהההבדלים בין מליקה לשחיטהההבדלים בין מליקה לשחיטה
מליקה בצואר פסולה. כשרה כך צורתה, 4שחיטה בצואר 

ובלשון התורהובלשון התורהובלשון התורהובלשון התורה, אלא מאחורי הצואר, מאחורי הפנים אין הכוונה
כנגדו ממה שנאמר  והכוונהוהכוונהוהכוונהוהכוונה, היינו מול הרואה את העורף

  ".פנים
שמזיז הכהן את הסימנים לאחורי העורף ומ, מצות מליקה

פרקת והשדרהאם כוונת רבי חייא שיכול לעשות כן בלא לשבור את המ
להחזיר את הסימנים לאחור ומן הדין מולק בלא לשבור את שחייב  או שכוונתו לומראו שכוונתו לומראו שכוונתו לומראו שכוונתו לומר
, שיכול לעשות כן ואין הכרח 5הוכיחו מדברי המשנההוכיחו מדברי המשנההוכיחו מדברי המשנההוכיחו מדברי המשנה
שחיטה כשרה כמו מהצדדים שהרי לא נפגם הסכין בשדרההרי מדובר באופן שחייב להחזיר את הסימנים 
והשוחט מהעורף פסול היות ומדובר שלא החזיר, שיכול אם רוצה להחזיר סימנים

', לדברי רבי חייא מסוף המשנה שאמרו הכשר בשחיטה פסול במליקה וכו
המשנה באה למעט שן, אמר רבה בר בר חנהאמר רבה בר בר חנהאמר רבה בר בר חנהאמר רבה בר בר חנה. העורף שפסול במליקה וכשר בשחיטה

ב, ודחו שהרי שן וציפורן התמעטו להדיא במשנה לעיל טו
שבני רבי חייא סברו כשיטה האומרת שמוליך ומביא במליקה פסול ''''ומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמ

********************הוספות וביאורי תוספות  הוספות וביאורי תוספות  הוספות וביאורי תוספות  הוספות וביאורי תוספות  *****  *****  *****  *****  
        

ונכתב בלשו� , כשרה לכתחילה צדדי�יאר ששחיטה מה
שיש לגזור שמא לא יחזיר סימני� ויכול ל, אפילו באופ� שהחזיר סימני� בדיעבדרק נקטו שנית� לומר שמהצדדי� כשר 

נקט ששחיטה מהצדדי� כשרה אפילו בלא החזיר סימני� היות ונש ה שחיטתו פסולהה שחיטתו פסולהה שחיטתו פסולהה שחיטתו פסולה

שמדובר שלא החזיר סימני� ואז נטרפה בשבירלהל� ' פ הגמ"ע )
מי ששוחט ולמעשה נוקב את הוושטונעשה כ, שהרי כ� היא צורת המליקה

מהעור� אי� זו הצורה של שחיטה לכ� שבירת המפרקת פוסלת

ה מליקתו"י ד"רש. מחמת השוחט מ� העור�" המולקהמולקהמולקהמולק"מולק בעור� כ� דינו ונכתב בלשו� 

 . ה השוחט מ� הצואר"י ד"רש. וכ� ה� רוב השחיטות
היות ובדיעבד כל מליקה כשרה" א� מחזיר"ד "כמ ס שמסתברס שמסתברס שמסתברס שמסתבר""""ז לשו� השז לשו� השז לשו� השז לשו� הש

שיניי� וציפ, מגירה, קציר"נזכר להדיא במשנה חו! ממגל
שיש ביארו שהכוונה לדקדוק מתחילה המשנה שבתלוש כשר בשחיטה ופסול במליקה

מליקה פסולה"ודבר תלוש בכלל לא מוגדר . לש� וציפור� שימעטו ממליקה כל תלוש
שביארו שמתייחס לציפור� תלושה לפי השיטות יייי""""עוד שאל רשעוד שאל רשעוד שאל רשעוד שאל רש

שואלת על דבר שלמדנו רק א� נזכר במשנה' שזאת אינה קושיה שהרי הגמ יייי""""ושואל רשושואל רשושואל רשושואל רש
שיש ללמוד את הדי� בתלוש מדקדוק לשו� המשנה בזבחי� וע

מה שיי� שש� תהיה כשרה למליקה שהרי עבודת מליקה צר, שהכוונה לגבי מחוברי�
. ש"ועיי� רש, שנכתב אגב ציפור� באופ� של מחובר, 

כמו שמצאנו לגבי חליצה שאשה גידמת חולצת בשיניה, 

 

  
 

  
  
  
  

                                                    
                                                                                                                                                                                

מליקה ושחיטהמליקה ושחיטהמליקה ושחיטהמליקה ושחיטה    ::::    נושאים שבדףנושאים שבדףנושאים שבדףנושאים שבדף    
        

        
      דף כדף כדף כדף כ

ההבדלים בין מליקה לשחיטהההבדלים בין מליקה לשחיטהההבדלים בין מליקה לשחיטהההבדלים בין מליקה לשחיטה
 ....גגגג. כשרה כך צורתה, 3מליקה

  . כל הצואר כשר לשחיטה
אין הכוונה" עורף" ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ

היינו מול הרואה את העורף" ממול ערפו" בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא
פניםכי פנו אלי ערף ולא "מוגדר ה

מצות מליקה אמרו בני רבי חייאאמרו בני רבי חייאאמרו בני רבי חייאאמרו בני רבי חייא
אם כוונת רבי חייא שיכול לעשות כן בלא לשבור את המ ונחלקוונחלקוונחלקוונחלקו

או שכוונתו לומראו שכוונתו לומראו שכוונתו לומראו שכוונתו לומרוהמפרקת  לחתוך השדרה
הוכיחו מדברי המשנההוכיחו מדברי המשנההוכיחו מדברי המשנההוכיחו מדברי המשנה. המפרקת והשדרה

מדובר באופן שחייב להחזיר את הסימנים 
שיכול אם רוצה להחזיר סימנים בהכרח

לדברי רבי חייא מסוף המשנה שאמרו הכשר בשחיטה פסול במליקה וכו
העורף שפסול במליקה וכשר בשחיטה

ודחו שהרי שן וציפורן התמעטו להדיא במשנה לעיל טו. היא בציפורן
ומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמ, ומביא ממליקה

יאר ששחיטה מהב, כשרה וווושחיטתשחיטתשחיטתשחיטתה ה ה ה """"י די די די ד""""ברשברשברשברש 1
נקטו שנית� לומר שמהצדדי� כשר 

ה שחיטתו פסולהה שחיטתו פסולהה שחיטתו פסולהה שחיטתו פסולה""""י בסו� די בסו� די בסו� די בסו� ד""""ורשורשורשורש. המפרקת
   . שבירת מפרקת

)פסולה ה שחיטתו"ד( יייי""""ביאר רשביאר רשביאר רשביאר רש 2
שהרי כ� היא צורת המליקה, במליקה כשר

מהעור� אי� זו הצורה של שחיטה לכ� שבירת המפרקת פוסלת אבל בשוחטאבל בשוחטאבל בשוחטאבל בשוחט. השחיטה
מולק בעור� כ� דינו ונכתב בלשו�  3
וכ� ה� רוב השחיטות תחת הגרו�תחת הגרו�תחת הגרו�תחת הגרו�היינו  4
ז לשו� השז לשו� השז לשו� השז לשו� הש""""בכבכבכבכ, הראיה מ� המשנה גמורה 5
נזכר להדיא במשנה חו! ממגל) ה ש� וציפור�"ד( יייי""""ביאר רשביאר רשביאר רשביאר רש 6

שיש ביארו שהכוונה לדקדוק מתחילה המשנה שבתלוש כשר בשחיטה ופסול במליקה יייי""""רשרשרשרש
לש� וציפור� שימעטו ממליקה כל תלוש

עוד שאל רשעוד שאל רשעוד שאל רשעוד שאל רש. להיות בעצמו של כה�
ושואל רשושואל רשושואל רשושואל רש, למה שדרשו בתורת כהני�

שיש ללמוד את הדי� בתלוש מדקדוק לשו� המשנה בזבחי� וע, ו השניהביארו על קושיית
שהכוונה לגבי מחוברי�י י י י """"לדעת רשלדעת רשלדעת רשלדעת רש' ' ' ' שאלו תוסשאלו תוסשאלו תוסשאלו תוס

, ה לא למעוטי"י ד"דקדק לשו� רש
, ושמאל פסול, שש� כשרה למליקה

     .ימי� רק לכתחילה



 

, שמוליך ומביא יפסול וסבר רבי אביןוסבר רבי אביןוסבר רבי אביןוסבר רבי אבין, ה והבאהמצוות מליקה שקוצץ בציפורן ויורד בלא הולכאמר רב כהנא אמר רב כהנא אמר רב כהנא אמר רב כהנא 
ומה שאמרו שזו מצות מליקה הכוונה אף בלא מוליך ומביא מועיל , ש שמוליך ומביא"כ ביאר לו רבי ירמיהביאר לו רבי ירמיהביאר לו רבי ירמיהביאר לו רבי ירמיה

  .למליקה
שאם  דקדקודקדקודקדקודקדקו. כנגדו בעורף כשר למליקה, בצואר העוף שכשר לשחיטה 7כל מקום אמר רבי ירמיה בשם שמואלאמר רבי ירמיה בשם שמואלאמר רבי ירמיה בשם שמואלאמר רבי ירמיה בשם שמואל
היינו , 8"עיקור"שלא שייך לומר שבא למעט  ''''מבארת הגממבארת הגממבארת הגממבארת הגמ, נגדו יהיה פסול למליקהיש מקום הפסול לשחיטה כ

אמר שבעוף אין  שהרי רמי בר יחזקאלשהרי רמי בר יחזקאלשהרי רמי בר יחזקאלשהרי רמי בר יחזקאל, שנפסלת השחיטה באופן שנעקר אחד מהסימנים קודם סיום השחיטה
 אבל היה צד לרבות שיפוי הראש שהתחיל שם" מול עורפו"ואמנם התורה , בא למעט ראש פפפפ""""אלא ביאר ראלא ביאר ראלא ביאר ראלא ביאר ר. עיקור
שהגרים שליש ושחט שני  ה בשם רב אסיה בשם רב אסיה בשם רב אסיה בשם רב אסי""""כדברי רכדברי רכדברי רכדברי ר, כאן אמר שמואל שמליקה זו פסולה, ד למטהויר 9למלוק
  . וכך כאמור יהיה במליקה, פסול, שליש

סבר שמן ש דדדד""""למלמלמלמדינו של רמי בר יחזקאל שאין פסול עיקור בעוף זה רק , אמר רב אחא בנו של רבא לרב אשיאמר רב אחא בנו של רבא לרב אשיאמר רב אחא בנו של רבא לרב אשיאמר רב אחא בנו של רבא לרב אשי
יש שחיטה לעוף  דדדד""""אבל למאבל למאבל למאבל למ. הצריכו שחיטה והם אמרו שאין עיקור ורק חכמיםורק חכמיםורק חכמיםורק חכמים 10התורה אין שחיטה לעוף

כך נלמדה , אם יש שחיטה לעוף מן התורה, שמסברא היה נראה הפוך אמר לו רב אשיאמר לו רב אשיאמר לו רב אשיאמר לו רב אשי. יש עיקור, 11מהתורה
ם שחיטה בעוף היא תקנת אבל א. לגבי עיקור לא למדו, מבהמה אפילו אם למדו, ההלכה שאין עיקור בעוף
  .לגבי כל הדינים חכמים הרי למדו מבהמה

אבל בשחיטה  13דווקא במליקה, 12דינו של רמי בר יחזקאל שאין עיקור בעוף, אמר רבינא שאמר לו רבין בר קיסניאמר רבינא שאמר לו רבין בר קיסניאמר רבינא שאמר לו רבין בר קיסניאמר רבינא שאמר לו רבין בר קיסני
וכן , שם שמואל שאמר שכל הצואר כשר לשחיטה וכנגדו בעורף למליקהשרבי ירמיה ב ''''ומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמ. יש עיקור
  .שהרי צריך לצאת שאם יש פסול עיקור בשחיטה יש אף במליקה, חולק על רבין בר קיסני, לגבי פסול
הרי היא נבלה , בהמה שנשברה מפרקתה ורוב הבשר הנמצא על המפרקת נחתך ביחד עם המפרקת, אמר זעיריאמר זעיריאמר זעיריאמר זעירי

 .השחיטה לא תועיל להוציאה מידי נבלות ,ואף אם ישחט, ולא יועיל שישחט עתה אפילו הבהמה מפרכסת, מיד
ואם נאמר שמפרקת , 14העוף נבילה ומטמא בגדים בבית הבליעה, מלק בסכין, ניסה רב חסדא להביא ראיהניסה רב חסדא להביא ראיהניסה רב חסדא להביא ראיהניסה רב חסדא להביא ראיה

ואם נבילה בהכרח , טומאת נבילהסכין שלא תטמא הרי המליקה שווה לשחיטה ויועיל ה, שבורה מוגדר לטריפה
ולכן , לא שחיטה שחיטה מהעורף היא אף ,''''דוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמדוחה הגמ. כמו זעירי ששבירת המפרקת מגדירה את הבהמה לנבילה

מגיע לסימנים  סכיןשבשעה שה" חלדה"ששחיטה בעורף הוי פסול  וביאר רב הונאוביאר רב הונאוביאר רב הונאוביאר רב הונא, אין כאן טרפות כי אם נבילה
. ולכן אין הכרח לומר שתחב את הסכין בצורה של דריסה, וסבר שמוליך ומביא במליקה כשר, 15הוא מכוסה

שהרי הסכין , ת ואין זה דומה לנחבה כמו חולדההיו, ולא סבר את הטעם של חלדה, 16מפני שהוא דורס, ולרבאולרבאולרבאולרבא
  .עצמה גלוי

שאל שאל שאל שאל . 17היתכן שהתורה תאמר למלוק דבר שכבר מת, אם בשבירת המפרקת כבר נבילה, שואל רבא על זעירישואל רבא על זעירישואל רבא על זעירישואל רבא על זעירי
. מלוק דבר מתהאם התורה אמרה ל, חדסימנים והעוף מת לאחר סימן א' והרי בעולת העוף צריך ניתוק ב, אבייאבייאבייאביי
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ולא עסק בהלכות שחיטה , ששמואל אמר את דינו א� ורק לגבי מקו� השחיטה וכנגדו המליקה) ה אמר שמואל"ד( יייי""""הדגיש רשהדגיש רשהדגיש רשהדגיש רש 7
  . כ יש הרבה הלכות חלוקות"שא, עצמ�

והקשו . א, י לעיל ט"מבוססי� על שיטת רש ודבריה�ודבריה�ודבריה�ודבריה�, י"אילימא ברשה "ד' כ� למדו תוס. וא טריפהמבואר שעיקור ה יייי""""לדעת רשלדעת רשלדעת רשלדעת רש 8
ועוד הקשו . � טהורמ לגבי נבלת עו"רו שיש נפקממממוא. י מדוע להכשיר במליקה הרי טריפה ג� במליקה פסול"כמה שאלות על רש

לא מטע� טריפה אלא כ� נלמדה , שיש הלכה שלא מועיל שחיטה כאשר הסימני� בחו! גגגג""""והביאו את שיטת הבהוהביאו את שיטת הבהוהביאו את שיטת הבהוהביאו את שיטת הבה. כמה קושיות
  . ג"� ביארו כמה סוגיות לפי שיטת הבהבדבריה� אי' ועי. 'כ יש מקו� לומר שכ� במליקה וכו"וא. ההלכה

 .ה והגרי�"י ד"רש. הרבה בודאי מליקה פסולההרבה בודאי מליקה פסולההרבה בודאי מליקה פסולההרבה בודאי מליקה פסולה    עשהעשהעשהעשהשא� , הראש יעשה מיעוט בשיפו 9
שהרי בכל אופ� העו� צרי� , שאי� לשאול שא� שחיטה לעו� מהתורה אי� יתכ� שיהיה נבלת עו� טהור, ה לאה לאה לאה לא""""דדדד' ' ' ' ביארו תוסביארו תוסביארו תוסביארו תוס 10

  .וכאשר עשה שלא כדי� יצר נבילה, נחירה
  .ד"למה אבל "י ד"רש. א, כמבואר להל� ד� כח, ה מסיניהלכה למש כלומרכלומרכלומרכלומר 11
וא� יהיה קשה . א, ממשנה להל� כח והוכיחוהוכיחוהוכיחוהוכיח, שיש עיקור סימני� בשחיטת עו� ולא כשיטת רמי בר יחזקאל י להלכהי להלכהי להלכהי להלכה""""פסק רשפסק רשפסק רשפסק רש 12

, י שיהיה תלוי במחלוקת א� יש שחיטה לעו� מ� התורה""""ביאר רשביאר רשביאר רשביאר רש, קאל ממשנהזחשיש סתירה במשניות שהרי א� דברי רמי בר י
 .ולא הוכרעה ההלכה הרי שבשל תורה הל� אחר המחמיר והיותוהיותוהיותוהיות. 'כמבואר בגמ

 . ה לא אמר�"י ד"רש, כדר� שאי� במליקה דריסה וחלדה 13
לא בגדי� שלבש קוד� , שמטמא בגדי� שלובש האד� בשעה שנמצאת בבית בליעתו ש לנבלת עו� טהורש לנבלת עו� טהורש לנבלת עו� טהורש לנבלת עו� טהורה היחידה שיה היחידה שיה היחידה שיה היחידה שיאאאאהטומהטומהטומהטומ 14

 .ה מלק"י ד"רש. ולא בגדי� שלבש בשעה שהנבילה במעיו
אבל מפרקת ושדרה ה� קשי� ולא , הצדדי� והסכי� נשאר גלוי' שבכל שחיטה העור מתרווח לב) ה שהוא"ד( יייי""""ביאר רשביאר רשביאר רשביאר רש 15

שהרי שוחט , מיד חלדה א� בסכי� רחבוביארו שנית� להע. י לא מדובר בסכי� רחב"אמרו שלשיטת רש, ה מפניה מפניה מפניה מפני""""דדדד' ' ' ' בתוסבתוסבתוסבתוס. מתרווחי�
, בזבחי� שמודבר שנע! את הסכי� לאחר הרוב בשר יייי""""והביאו את שיטת רשוהביאו את שיטת רשוהביאו את שיטת רשוהביאו את שיטת רש. וההלכה שהשחיטה מלמעלההסימני� מלמטה למעלה 

שהרי מדובר  ודחו ביאור זה לפירוש הסוגיא שלנוודחו ביאור זה לפירוש הסוגיא שלנוודחו ביאור זה לפירוש הסוגיא שלנוודחו ביאור זה לפירוש הסוגיא שלנו. ובשעה שחות� את הסימני� הסכי� אינו גלוי, בשרהיות ולא רוצה לחתו� את ה
 ). א"להו(שחות� א� את הבשר 

  .ה מפני"י ד"רש. שקוצ! ויורד יקהיקהיקהיקהצורת המלצורת המלצורת המלצורת המל שהרי 16
א� היה אומר שהיא טריפה כלומר עדיי� יש בה חיות אז מועיל המליקה לסימני� כדי , שזעירי אמר שהיא נבילה עיקר הקושיאעיקר הקושיאעיקר הקושיאעיקר הקושיא 17

  .ה הא קשיא לי"י ד"רש. למיפק חיותא



 

. מהגוף הראששהרי הבדלת הסימן השני מצד ההלכה של הבדלת , בנידון של עולת העוף אין זו קושיה, אמר רבאאמר רבאאמר רבאאמר רבא
  . 18היות ואין בו כלל הלכה של שחיטה, ומה שאמרו שאין צריך להבדיל את העור

  
        דף כאדף כאדף כאדף כא

חותך שדרה ומפרקת , אמר רבא צריך לומר שצורת המליקה, לאחר שבירת המפרקת לעצם הקושיה ממליקהלעצם הקושיה ממליקהלעצם הקושיה ממליקהלעצם הקושיה ממליקה
שרבי זירא שאל את  ''''ואומרת הגמואומרת הגמואומרת הגמואומרת הגמ. כ חותך סימן ביחד עם הרוב בשר"חוא, ולכן אינה נבילה, א רוב בשרבל

חותך , וכן מבואר בברייתא מליקת חטאת העוף. וענה לו כדברי רבא, וחשב שעה 19יהקושיא הנזכרת את רב אמ
 ובעולת העוףובעולת העוףובעולת העוףובעולת העוף. ורוב בשר עמו חותך סימן אחד או רובו, עד שמגיע לקנה או הושט, שדרה ומפרקת בלא רוב בשר

ש ש ש ש """"ולדעת ראבולדעת ראבולדעת ראבולדעת ראב. סימנים לגמרי' שצריך ב שאמרו לשיטת רבנןלשיטת רבנןלשיטת רבנןלשיטת רבנןששניים  ''''ומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמ. רוב שנייםרוב שנייםרוב שנייםרוב שנייםאו  שנייםשנייםשנייםשנייםחותך 
    . 20ש ואמרו שני סימנים שהם דומים לשניים"היא ראב א ששיטת הברייתאא ששיטת הברייתאא ששיטת הברייתאא ששיטת הברייתא""""ויויויוי. רוב שניים מספיק

מצאנו  ואמנםואמנםואמנםואמנם. אדם שנשברה מרפקתו יחד עם רוב הבשר מטמא באוהל כמת, אמר רב יהודה בשם שמואלאמר רב יהודה בשם שמואלאמר רב יהודה בשם שמואלאמר רב יהודה בשם שמואל
בשם  מואל בר נחמנימואל בר נחמנימואל בר נחמנימואל בר נחמניאמר רבי שאמר רבי שאמר רבי שאמר רבי ש. שהיה זקן ''''ביארה הגמביארה הגמביארה הגמביארה הגמ, שעלי מת בשבירת המפרקת בלא הבדלת רוב הבשר

אבל מכריסו כל זמן , דווקא אם קרעוהו מגבו ביאר רב שמואל בר יצחקביאר רב שמואל בר יצחקביאר רב שמואל בר יצחקביאר רב שמואל בר יצחק, אדם שקרעוהו כדג מטמא באוהל, ח"ריו
  . שמפרכס אינו מטמא באוהל

אם ניטל ירך  אאאא""""אמר ראמר ראמר ראמר ר. נבילה, חלקים' אם חתך בהמה לרוחב או בצואר לגמרי כלומר הפריד לב אמר שמואלאמר שמואלאמר שמואלאמר שמואל
אבל , זה דווקא אם שרובצת רואים את החסרון ואמר רבאואמר רבאואמר רבאואמר רבא. הרי היא נבילה, בהמה ונראה כעין חלל בחיבור לירךה

  .היא טריפה, אם נשאר חלקי בשר ולא נראה בשעה שרובצת
" הותז" לללל""""מבאר רמבאר רמבאר רמבאר ר, מטמאים ומה שרואים שהם מפרכסים הרי זה כזנב הלטאה, 21שרצים' של הח ראשיהםראשיהםראשיהםראשיהם    ווווהותזהותזהותזהותז

בדמיון לעולת  הסתפק רבי ירמיההסתפק רבי ירמיההסתפק רבי ירמיההסתפק רבי ירמיה. שהובדל כמו עולת העוף ביאר רבי אסי בשם רבי מניביאר רבי אסי בשם רבי מניביאר רבי אסי בשם רבי מניביאר רבי אסי בשם רבי מני, 22כו לגמריהכוונה שנחת
ש שמספיק "כעולת העוף לראב אואואואו, ל"כ לא חולק על ר"וא, העוף האם כרבנן שהצריכו להבדיל את כל הסימנים

ל אמר "ר, א בצורת הסוגיא"וי. ש"ל ואמר כעולת העוף לראב"שחולק על ראמר לו אמר לו אמר לו אמר לו . ל"כ חולק על ר"וא, רוב שניים
  . ש"כהבדלת עולת העוף לראב אמר יורבי אסי בשם רבי מנ, הותז ממש

עני שאינו יכול להביא בהמה לחטאת מביא , הסימנים בעולת העוף' בדין מליקת ב שששש""""המקור למחלוקת רבנן וראבהמקור למחלוקת רבנן וראבהמקור למחלוקת רבנן וראבהמקור למחלוקת רבנן וראב
ואמרה תורה , העופות הם על חטאו' אבל נמצא שב, עופות האחד לחטאת והשני לעולה' בהיינו  ,עולה ויורדקרבן 

" כמשפט"היה מקום לומר ש אמנםאמנםאמנםאמנם. "חטאת בהמה"כמשפט של  ,,,,רבנןרבנןרבנןרבנןודרשו ודרשו ודרשו ודרשו , "ואת השני יעשה עלה כמשפטואת השני יעשה עלה כמשפטואת השני יעשה עלה כמשפטואת השני יעשה עלה כמשפט"
לחטאת  עולת העוףמבואר שיש חילוק בין , "והקריבווהקריבווהקריבווהקריבו"אבל לאחר שאמרה תורה , "חטאת העוף"הכוונה כמו 

אמנם נלמד מבהמה  .בימין. גגגג. קרב ביום. בבבב. בא מן החולין. אאאא 23ללמדללמדללמדללמד" " " " חטאת בהמהחטאת בהמהחטאת בהמהחטאת בהמה""""מתייחס למתייחס למתייחס למתייחס ל "כמשפט"וה, העוף
, למדו שבהקטרה הראש והגוף נפרדים" ומלק והקטירומלק והקטירומלק והקטירומלק והקטיר"אבל היות ואמרה תורה , ושם מספיק שחיטת רוב סימנים

שלא נאמר " והקריבו" שאמרושאמרושאמרושאמרו    ומהומהומהומה. ולא מספיק רוב 24כך במליקה עצמה צריך להפריד לגמרי את הסימנים
היה " מלק והקטיר"ואם נלמד דבר זה מ, שלא צריך להבדיל לגמרי" עולת העוף"ל" חטאת העוף"שלומדים מ

  . ל"כנ" בהמה"ל שלומדים מ"קמ, "עולת העוף"מעלה כמו היה לת" חטאת העוף"מקום לומר ש
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  .ויש בה� מעיקרא די� שחיטה היותהיותהיותהיות, י� להבדיל�מיעוט סימני� שנשארו לדעת רבנ� צר מאיד�מאיד�מאיד�מאיד� 18
 .ה כי שלא גורסי� רב אסי"אמרו תוד 19
  . מצוצמ� רוב  אפילו "רוב שניי�"או , רוב להדיא שיהיה נראה לעי�היינו , "שניי�"ש "לדעת ראב) ה שדומי�"ד( יייי""""ביאר רשביאר רשביאר רשביאר רש 20
 . מדובר לגבי חיה ועו�, ראשיה�ה הותזו "לפנינו ד' וכ� בתוס, אבל במשמעות רוב הראשוני�אבל במשמעות רוב הראשוני�אבל במשמעות רוב הראשוני�אבל במשמעות רוב הראשוני�, ה הותזו"י ד"ביארנו לפי רש 21
ל סבר שיחת� "ר, ל חולק על זעירי לעיל שאמר שנבילה היא לאחר שנפרד המפרקת ורוב בשר"שר ביארוביארוביארוביארו, משמ ה הותזו"ד' תוס 22

   .)שמדובר לגבי חיה, תזו ראשיה�ה הו"מתאי� לשיטת� ד' ובודאי תוס. (לגמרי
לכות הנזכרות ישנ� וכל הה, שידרוש שהמשפט נלמד מחטאת העו�, מדוע ללמוד מחטאת בהמה) ה ובידו הימנית"ד(י "שואל רששואל רששואל רששואל רש 23

�ומחטאת לעולה שהרי , ולא שיי� ללמוד בהיקש מבהמה לחטאת, שחולי� לא נזכר להדיא בעו� יייי""""מבאר רשמבאר רשמבאר רשמבאר רש. בחטאת העו� א
  .בקודשי� דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש

שנלמד מפר אהר� הרי ' הביאו בשלהי הגמכ א� הלימוד שיבא מ� החולי� ש"רק שאלו שא ,,,,יייי""""הסכימו ע� דברי רשהסכימו ע� דברי רשהסכימו ע� דברי רשהסכימו ע� דברי רש    ה כמשפטה כמשפטה כמשפטה כמשפט""""דדדד' ' ' ' ותוסותוסותוסותוס
שנלמד מיתור שאצל פר אהר� לא , )ש"רא' � ותוס"מהר' ועי( וביארו. והאריכו בראיות. למד בהיקש ולא יכול ללמד בהיקשזה דבר ה

  . מלמד לכל החטאות" שלו"ו, שהרי בכל העולות והדברי� הנשרפי� צריכי� להיות מהחולי�, "שלו"צרי� לכתוב 
  . מחלק ועולת העו� יכולה לבא לא מ� החולי�" והקריבו"היה צד לומר ש א� שעולה אינה נאכלת ,,,,''''עוד הוסיפו תוסעוד הוסיפו תוסעוד הוסיפו תוסעוד הוסיפו תוס

ומליקה זה רק , משו� ששונה די� סמיכה, דבה מחובהלא למדו נ ולגבי סמיכהולגבי סמיכהולגבי סמיכהולגבי סמיכה, ה לגבי הבדלהמעולת חובאמנ� למדו עולת נדבה אמנ� למדו עולת נדבה אמנ� למדו עולת נדבה אמנ� למדו עולת נדבה  24
 .ה כמשפט"ד' תוס. גילוי מילתא לעשיית המליקה האי�



 

כשם שבחטאת  רק היה מקום ללמודרק היה מקום ללמודרק היה מקום ללמודרק היה מקום ללמוד, "מול עורף"יקה היא שהמל" חטאת העוף"מ "כמשפט", לדעת רבי ישמעאללדעת רבי ישמעאללדעת רבי ישמעאללדעת רבי ישמעאל
שעולת העוף שונה מחטאת , 27"והקריבו" לכך נאמרלכך נאמרלכך נאמרלכך נאמר, אף בעולת העוף לא יבדיל, 26לא מבדיל במליקה 25העוף
  . 28העוף

  
        דף כבדף כבדף כבדף כב

כמו שבחטאת העוף , ''''ומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמומבארת הגמ ,אוחז בגוף ומזהלגבי דין הזאה ש" חטאת העוף"כ" כמשפט" שששש""""לדעת ראבלדעת ראבלדעת ראבלדעת ראב
אף בנשאר מיעוט  אלאאלאאלאאלא, אף בעולת העוף אין צורך למלוק את הסימנים לגמרי, הראש מחובר שהרי אינו מבדיל

שבחטאת מספיק סימן , מלמד שיש חילוק בין עולת עוף לחטאת העוף" והקריבווהקריבווהקריבווהקריבו"ו. מחובר מועיל להזאת הדם
  .סימנים' ובעולה ב, אחד

ולא מציבור " אשר לו"מפר אהרן שמביא מ ביאר רב חסדאביאר רב חסדאביאר רב חסדאביאר רב חסדאהמקור , בא מן החולין. אאאא" חטאת בהמה" :דרשו לעילדרשו לעילדרשו לעילדרשו לעיל
כנזכר למדו  בימין. גגגג. 29"ביום צוותו"נכתב שלא לצורך שהרי נלמד מכל הקרבנות מ, קרב ביום. בבבב. ולא ממעשר

יך צר" כהונה" "אצבע"כל מקום שנאמר , ל"רבה בר בר חנה בשם רשהרי למדו מ ''''שואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמשואלת הגמ, "כמשפט"מ
ולא נאמר אצבע היה צד " כהונה"שהיות ובעולת העוף נאמר רק סבר " טפשכמ"מ והתנא שלמדוהתנא שלמדוהתנא שלמדוהתנא שלמד .להיות בימין

  .30שלא צריך ימין
במליקה שהיא  31נובמה מצי שאר התנאים ילמדושאר התנאים ילמדושאר התנאים ילמדושאר התנאים ילמדו, עולת העוף מחטת העוף למליקה בעורף רבי ישמעאל למדרבי ישמעאל למדרבי ישמעאל למדרבי ישמעאל למד

  ".מול עורף"
  

        ********************הוספות וביאורי תוספות  הוספות וביאורי תוספות  הוספות וביאורי תוספות  הוספות וביאורי תוספות  *****  *****  *****  *****  
        

והביאו מכמה , ומולק רק סימ� אחד, נו מבדילש שבסוגיא משמע שלדעתו בחטאת אי"שאלו סתירה בדברי ראב, ה ואינוה ואינוה ואינוה ואינו""""דדדד' ' ' ' תוסתוסתוסתוס 25
 תתתת""""עוד הביאו שיטת רעוד הביאו שיטת רעוד הביאו שיטת רעוד הביאו שיטת ר. והאריכו לבאר סוגיות כדברי מי, שנחלקו אמוראי� בדבריווביארו וביארו וביארו וביארו , סוגיות שלדעתו א� רוצה מבדיל

  . אבל בשעת מיצוי א� רוצה מבדיל, ז אמרה תורה ולא יבדיל"שבשעת ההזאה באמת לא מבדיל וע
 א� ,היות ולכתחילה שוחט את כל הסימ� "רוב"שיכול למלוק את כל הסימ� אפילו שמספיק ) ה ואינו מבדיל"ד( יייי""""ביאר רשביאר רשביאר רשביאר רש 26

שאלו שהרי מבואר  ה ואינוה ואינוה ואינוה ואינו""""דדדד' ' ' ' ותוסותוסותוסותוס. "מבדיל"רי כ א� עושה מעט יותר מכשרות המליקה ה"וא, "לא יבדיל"שלמעשה כתוב 
למרות , שיי� להגדיר את הסימ� השני בתורת הבדלה, שכיו� שבדיעבד מספיק סימ� אחד וביארווביארווביארווביארו, ששחיטת סימ� אחד זה רק בדיעבד

  . שבסיו� הסימ� הראשו� אי� לחשוש
להל� ( לללל""""ה תה תה תה ת""""דדדד' ' ' ' בתוסבתוסבתוסבתוס. שסובר כרבנ� שה� מוקטרי� גו� וראש בנפרד, שלא נית� ללמוד ממלק והקטיראר אר אר אר מבמבמבמב) ה והקריבו"ד( יייי""""רשרשרשרש 27
אלא רבי ישמעאל למד מסברא בעלמא . ביארו שלא נית� ללמוד ממלק והקטיר כיו� שנצר� לומר למליקה בראשו של מזבח) א, כב

 . כמו שלמדו מליקה בבמה מצינו מסברא, שמול עור� יש להקיש
ולמד , הוקשו כול� להדדי ולמדו מחטאת" לעולה ולמנחה זאת התורה"למד  """"ימי�ימי�ימי�ימי�""""וווו" " " " ����יויויויו" "" "" "" "חולי�חולי�חולי�חולי�""""את הדיני� הנלמדי� מבהמה  28

� ,,,,ה מהה מהה מהה מה""""דדדד' ' ' ' ותוסותוסותוסותוס. סברו שרק בהמה כשלמי� ואש� ולכ� נזקקו לדרשה של כמשפט ורבנ�ורבנ�ורבנ�ורבנ�. שאי� הבדל בי� עולת בהמה לעולת עו
. משווי� עו� לבהמה כ לדבריה� כ�"וא, ללמד שההקרבה רק ביו� היא א� לגבי עו�" ביו� צואתו"שאלו שהרי א� לרבנ� מוכרח מ

' תוס' גירס' עי(שיש שלא באי� דווקא מחולי� , לא לומדי� עו� לבהמה משו� שלא שיי� בכל הקרבנות" חולי�"שדי�  לכ� ביארולכ� ביארולכ� ביארולכ� ביארו
 ).ש"רא
 .ה כמשפט"ד' תוס". ויקריבו"אי� לחלק מחמת  ולכ�ולכ�ולכ�ולכ�, ומשמע כל עולה אפילו עולת העו� על עולהעל עולהעל עולהעל עולההפסוק נכתב  29
ז א� הוא מלמד ז א� הוא מלמד ז א� הוא מלמד ז א� הוא מלמד """"דבר הנלמד בגדבר הנלמד בגדבר הנלמד בגדבר הנלמד בגהא� וביארו שנחלקו , שידו הימנית נכתב שלא לצור�שידו הימנית נכתב שלא לצור�שידו הימנית נכתב שלא לצור�שידו הימנית נכתב שלא לצור�הביאו שבמנחות אמרו , ה ואיד�"ד' תוס 30

  . ועולת העו� לחטאת העו� זה היקש, ש ממצורע"שהרי ימי� לומדי� בגז, בהיקשבהיקשבהיקשבהיקש
 .ה מול"י ד"רש. שהרי צרי� את הדרשה לאחיזת הראש ,,,,לא שיי� ללמוד מהנאמר בעולהלא שיי� ללמוד מהנאמר בעולהלא שיי� ללמוד מהנאמר בעולהלא שיי� ללמוד מהנאמר בעולה 31

  

   ונקודות עיוני�
        ....בני כמה היו בניו של רבי חייאבני כמה היו בניו של רבי חייאבני כמה היו בניו של רבי חייאבני כמה היו בניו של רבי חייא

, "יקבלו הרובין את תשובתן"כ דחה רבי ינאי מסוף המשנה ואמר "אח, הוכיחו מהמשנה לדבני רבי חייא, לגבי דין החזרת הסימנים במליקה
י "ורש. פ לאיזה יחס מדובר"או לכה, כלפי איזה גיל מודבר, "רובין"צריך ללבן ולבאר מה הכוונה . בני רבי חייא הנערים) ה יקבלו"ד(י "ביאר רש

  ". נערים"כאמור הזכיר 
ל והיכן היו שומרים בבית אביטנס ובבית הניצוץ ובבית "וז) ה"ה ח"פ(, בהלכות בית הבחירה, ם"לגבי השמירה על בית המקדש כתב הרמב

פ "מ שם ביאר משמעות הרובין ע"ובכס. ל"עכ. בית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות בנויות בצד שערי העזרה והרובין היו שומרים שםבמוקד 
והשיג עליו משנה למלך האיך יתכן שמצוות עשה של שמירת . 'היינו נערים שלא הגיעו לעשות עבודה כגון פחותים מבן יג.) 'כז(בתמיד  'גמה

  .שלאו בני מצוה נינהו' ות לנערים פחותים מבן יגהמקדש יניחו לעש
ילד אולם נראה דיותר מגיל , שם בחור' י פי"ואגם שרש' הוא מעל יג' ואם עסקינן בדין נישואין לכאור' רובא שנשא וכו.) 'כו(בסוטה ' ע בגמ"וצל
הם יותר מנערים שכ נראה "ים תירגם רובין וארם על בחוובתרגו" בחורים טחון נשאו ונערים בעץ יכשלו) "'פסוק יג' פרק ה(באיכה ' וכן עי. 'יג

  .'נ גדול מיג"ולפי הענין נראה התם דה
 ,גיל זה או אחר אלא ביאורו" רובא"' שאין פימבואר  .ש"ועיי. לעילשכלומר צעיר ומביא את המקורות " יועגלין"מתרגם " רוב"בערוך בערך 

 .'ופעמים יותר צעיר מגיל מבוגר ואף למעלה מיג' ים שיהיה יותר צעיר מיגלוי ביחס למה מדובר לכן פעמת ,וענין צעיר "צעיר"

 

 


