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חולי� ד� כא. 
בעלי חיי� שהותז ראש� באופני� דלהל�, הא� הוי בזה נבלה? [תוד"ה כי, ותוד"ה הותזו]. 

 
  (בהבדיל לגמרי בחת� רוב סימני בחת� מפרק ורוב בשר (בלא סימני

הוי נבלה הוי נבלה הוי נבלה לזעירי (לעיל) 
הוי נבלה הוי נבלה לא הוי נבלה לרב אסי 

הוי נבלה לא הוי נבלה לא הוי נבלה לריש לקיש  
 

חולי� ד� כא: 
מה לומדי התנאי מהפסוקי דלהל�? 

 
מלק והקטיר (ש) והקריבו (ש א:טו) כמשפט (ויקרא ה:י)  

כמשפט חטאת בהמה & לת"ק (רבנ�)1 
חולי) ביו ימי) 

שחלוקה עולת העו� 
מחטאת העו� 

בעולת העו� מבדיל 
 2במליקתו ב' סימני

כמשפט חטאת העו� & לר' ישמעאל3 
מליקה במול עור� 

בעולת העו� מבדיל 
 במליקתו ב' סימני

מליקה בראש המזבח 

כמשפט חטאת העו� & לר' אלעזר בר"ש1 
 ראש וגו� אחוזי

בעולת העו� מולק ב' 
סימני ולא אחד 

מליקה בראש המזבח 

                                                            

1 הקשה רש"י (בד"ה בידו), דלמה רבנ) לומדי מ"כמשפט" & כמשפט חטאת בהמה, נימא כמשפט 
חטאת העו� הכתובה קוד בסמו-, ומ"והקריבו" ניל� לחלק לעני) הבדלה, שבחטאת העו� אינו 
מבדיל ובעולת העו� מבדיל לב' הסימני לגמרי, ולא נצטר- ללימוד של "מלק והקטיר" (והיינו 
כדרשת ר' ישמעאל). ותיר. רש"י, שא"א ללמוד לדי) חולי) אלא מחטאת בהמה, דמחטאת העו� 

   .כיו) שהיא עצמה נלמדת מחטאת בהמה הוי למד מ) הלמד, שלא ילפינ) מיניה בקדשי
2 והקשתה הגמ' לקמ) (ד� כב.) דא ילפינ) מ"מלק והקטיר" ששונה עולת העו� שהיא בהבדלת ב' 
סימני לגמרי, א"כ למה לרבנ) צרי- לדרשת "והקריבו" המלמדת שחלוקה עולת העו� מחטאת 
העו�, הא ילפינ) זה מ"מלק והקטיר". ותירצה, דאי לא כתב "והקריבו", הייתי אומר דאדרבה 
עולת העו� הוקשה לחטאת העו� דסליק מינה ודינה כמוה שלא יבדיל, והא דכתיב "מלק 
והקטיר" (דמשמע שהראש בעצמו והגו� בעצמו & מצות הבדלה), איכא למימר דצרי- ליה לדרשה 
אחרת (מה הקטרה בראשו של מזבח א� מליקה), ואינו מיותר לעקור להקש שיש בי) עולת העו� 
לחטאת העו�, ולכ- צרי- קרא ד"והקריבו" לומר שחלוקה עולת העו� מחטאת העו�, ולא 
מקישי אליה בכלל אלא לחטאת בהמה, ועתה דרשינ) שפיר מ"מלק והקטיר" ג לדרשה הנ"ל & 

מה הקטרה הראש בעצמו וכו' & שצרי- להבדיל בב' סימני לגמרי.   
3 ר' ישמעאל ס"ל כרבנ) בדי), שמליקת העו� היא בכל שני הסימני (ולא כראב"ש שרק רוב), 
 ,אמנ לא ניחא ליה להקיש לחטאת בהמה וכדרשת רבנ), כיו) שחטאת העו� מפרידה ביניה
ולכ- הוא מקיש לחטאת העו�. וילפינ) מהיקש זה שהמליקה ג בעולת העו� היא ממול עור�, 
אמנ לא לומדי מהיקש זה ג לעני) הבדלה לומר שלא יבדיל בעולת העו� כמו בחטאת העו�, 
דהא כתיב "והקריבו" המלמד שחלוק די) עולת העו� מחטאת העו�, וע"כ קאי על די) הבדלה 
לומר שבעולת העו� לא יבדיל, דג ר' ישמעאל סומ- על ההיקש של ת"ק של "מלק והקטיר" 
ללמד שבעולת העו� לא מבדיל, (א� שבהיקש זה לא סגי לדחות ההיקש מחטאת העו� & דהא 
מ"מלק והקטיר" דרשינ) עוד דרשות, וצרי- ללמוד מ"והקריבו" לומר שה חלוקי). ודי) חולי) 

וביו ובידו הימנית, לומד ר' ישמעאל מהיקש ד"וזאת התורה".  
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חולי� ד� כא: 
אליבא דר' אלעזר בר"ש כשמלק לעולת העו� באופני� דלהל�, מה הדי� [תוד"ה ואינו]. 

 
  כשמלק לכל הב' סימני כשמלק רוב ב' סימני

לתוס': כשר2 כשר לר' שמעו� ב� אליקי (זבחי סה:) 
לר"ת: פסול3 

 4(פסול כשר לרב חסדא, רבא, אביי (ש
 
 

                                                                                                                                                                                                    

1 ראב"ש חולק בדי) וס"ל שבעולת העו� א� שצרי- למלוק לב' סימני ולא רק אחד כבחטאת 
העו�, מ"מ לא ימלוק אלא לרובו, כי צרי- שיהיו אחוזי הראש והגו� זה בזה, דס"ל שההיקש 
ד"כמשפט" אומר שהוא כמשפט חטאת העו� (ולא כר' ישמעאל שפירש לעני) מליקה ממול עור�, 
דזה גמרינ) במה מצינו מליקה מליקה), דכמו שבחטאת העו� לא מבדיל כ) בעולת העו� ג"כ צרי- 
שיהיו אחוזי ראש וגו�, ומ"והקריבו" ילי� דבעולת העו� מולק לרב ב' סימני ולא רק לסימ) 

אחד כחטאת העו�.  
2 בזבחי מבואר סברתו, דאית ליה בדעת ר' אלעזר בר"ש לגבי חטאת העו� "דלא יבדיל & היינו 
דאי) צרי- להבדיל כל השני", אבל אה"נ א רוצה יכול להבדיל ג בחטאת העו�, וא"כ קשה 
 ,דכא) בסוגי) למד ר' אלעזר בר"ש דכמו שבחטאת העו� אחוזי הראש והגו� דאסור להבדיל
 .ה"ה בעולת העו� צרי- שיהיו אחוזי, והיינו שיבדיל בעולת העו� רק לרוב שני ולא לכל השני
ותירצו תוס', דסוגיי) אינה כר"ש ב) אליקי, דכיו) שהוא ס"ל שאפשר להבדיל בחטאת העו�, 

   .א"כ ג בעולת העו� אפשר לשיטתו לחתו- לכל השני ולא דוקא רוב
3 ר"ת ס"ל שג ר' שמעו) ב) אליקי לא חולק על קוד שעת מיצוי שאסור להבדיל בחטאת 
העו�, [וא"כ שפיר ילי� ראב"ש בסוגיתנו לעינ) עולת העו� שצרי- שיהיו אחוזי הראש והגו�, 
ושלא ימלוק אלא רוב ב' סימני], ומה שאמר ר"ש ב) אליקי שאינו צרי- להבדיל אבל א ירצה 

יבדיל & קאי אחר מיצוי.   
4 מבואר בסוגיא בזבחי ש, דהנ- אמוראי ס"ל שג ר"א ב"ש מודה לפסול בהבדלה בחטאת 
העו�, ומה שאמר ראב"ש שמעתי שמבדילי) & ולא פסל בהבדלתו, מיירי שעשה אותה אחר גמר 
מצותה, והמשנה ש שחולקת על ראב"ש ס"ל שלא נגמרה עדיי) מצותה. פי' דרב חסדא מתר. 
שנחלקו א מצוי חטאת העו�, מעכב, דהיינו שאחר שמזה מד חטאת העו� צרי- ג מצותו על 
קיר המזבח, רבנ) סברי שמיצוי מעכב וא"כ לא נגמרה מצותה בשעה שמלק ג את הסימ) השני, 
וחשוב עושה מעשה עולה בחטאת ופסול, וראב"ש ס"ל מיצוי לא מעכב וכבר נגמרה מצותה 

בהזאה שעשה אחר מליקת הסימ) הראשו), וכשמלק ג לסימ) השני, הוי מחת- בבשר בעלמא.  


