עולת העוף חולין כא-כב

בס"ד
ויקרא פרק א
)יד( וְ ִאם ִמן הָ עוֹף ֹעלָה ָק ְרבָּ נ ֹו לַיקֹוָ ק וְ ִה ְק ִריב ִמן הַ תּ ִֹרים א ֹו ִמן בְּ נֵי הַ יּ ֹונָה אֶ ת ָק ְרבָּ נוֹ:
)טו( וְ ִה ְק ִריבוֹ הַ כֹּהֵ ן אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ וּמָ לַק אֶ ת רֹאשׁ ֹו וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה וְ נ ְִמצָ ה ָדמ ֹו עַ ל ִקיר הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
)טז( וְ הֵ ִסיר אֶ ת מֻ ְראָת ֹו בְּ נֹצָ תָ הּ וְ ִה ְשׁלִ י אֹתָ הּ אֵ צֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ֵק ְדמָ ה אֶ ל ְמקוֹם הַ ָדּ ֶשׁן:
)יז( וְ ִשׁסַּ ע אֹת ֹו בִ כְ נָפָ יו א יַבְ ִדּיל וְ ִה ְק ִטיר אֹת ֹו הַ כֹּהֵ ן הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה עַ ל הָ עֵ ִצים אֲ ֶשׁר עַ ל הָ אֵ שׁ ֹעלָה הוּא ִא ֵשּׁה ֵריחַ נִי ֹחחַ לַיקֹוָ ק :ס
ויקרא פרק ה
)ה( וְ הָ יָה כִ י י ְֶא ַשׁם לְ אַחַ ת מֵ אֵ לֶּה וְ ִה ְתוַ ָדּה אֲ ֶשׁר חָ טָ א עָ לֶיהָ :
ירת עִ זִּ ים לְ חַ ָטּאת וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן מֵ חַ טָּ אתוֹ:
)ו( וְ הֵ בִ יא אֶ ת אֲ ָשׁמוֹ לַיקֹוָ ק עַ ל חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א נְ ֵקבָ ה ִמן הַ צֹּאן כִּ ְשׂבָּ ה אוֹ ְשׂעִ ַ
קוָק אֶ חָ ד לְ חַ ָטּאת וְ אֶ חָ ד לְ ֹעלָה:
)ז( וְ ִאם א תַ גִּ יעַ יָדוֹ דֵּ י ֶשׂה וְ הֵ בִ יא אֶ ת אֲ ָשׁמוֹ אֲ ֶשׁר חָ ָטא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי בְ נֵי יוֹנָה לַי ֹ
)ח( וְ הֵ בִ יא אֹתָ ם אֶ ל הַ כֹּהֵ ן וְ ִה ְק ִריב אֶ ת אֲ ֶשׁר לַחַ טָּ את ִראשׁ ֹונָה וּמָ לַק אֶ ת ֹראשׁ ֹו ִממּוּל עָ ְרפּוֹ וְ א יַבְ ִדּיל:
)ט( וְ ִהזָּ ה ִמ ַדּם הַ חַ טָּ את עַ ל ִקיר הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ הַ נּ ְִשׁאָר בַּ ָדּם יִ מָּ צֵ ה אֶ ל יְ סוֹד הַ ִמּזְ בֵּ חַ חַ טָּ את הוּא:
ֲשׂה ֹעלָה כַּ ִמּ ְשׁפָּ ט וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן מֵ חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א וְ נ ְִסלַח לוֹ :ס
)י( וְ אֶ ת הַ ֵשּׁנִ י ַיע ֶ

חולין

ביום

עולת העוף

כמשפט

רבנן )ת"ק(

חטאת בהמה

ר' ישמעאל

חטאת העוף

רש"י :היקש של
זאת התורה שייך
אף בעופות
תוס' :היקש זאת
התורה שייך
2
בלימוד חולין

מביום צוותו

ראב"ש

חטאת העוף

רש"י :היקש של
זאת התורה שייך
אף בעופות
תוס' :היקש זאת
התורה שייך
2
בלימוד חולין

מביום צוותו

מחטאת בהמה
1

)רש"י :היקש של זאת
התורה לא שייך בעופות
תוס' :היקש זאת התורה
לא שייך בלימוד חולין(2

מביום צוותו
)מובא כדי נסבה(

ימין

והקריבו

מחטאת בהמה
ע"פ שי' ר' שמעון
שמצריך אצבע
או כדי נסבה לשי'
חכמים שכהן
3
מספיק

לא תלמוד כמשפט
הוא חטאת העוף

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

אינו מספיק בסימן
אחד ובלי הבדלה
כחטאת

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

אינו מספיק בסימן
אחד כחטאת

הבדלה
ומלק והקטיר
מה בהקטרה
הראש לבד והגוף
לבד אף במליקה
הראש לבד והגוף
4
לבד )ב' סימנים(
5
ע"פ רש"י:
ומלק והקטיר
מה בהקטרה
הראש לבד והגוף
לבד אף במליקה
הראש לבד והגוף
6
לבד )ב' סימנים(
מה חטאת העוף
אחוז הראש בגוף
ומזה אף בעולת
העוף כשהוא אחוז
הראש בגוף מזה
)רוב שנים(

מול עורף
גמר מליקת עולת
העוף ממליקת
חטאת העוף במה
7
מצינו

מה חטאת העוף
ממול עורף אף
עולת העוף ממול
עורף

גמר מליקת עולת
העוף ממליקת
חטאת העוף במה
7
מצינו

 .1והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו משלו ולא משל צבור ולא של מעשר ועיין תוד"ה כמשפט כא... .ונרא' לפרש דמיתורא דרשינן...דפרו של אהרון ידעינן שפיר דאינו בא אלא מן החולין...דמעשר טעון אכילה...אלא כתיב החטאת אשר לו ללמד על כל חטאת אפי' על חטאת העוף שיהא משלו...
 .2עיין רש"י ד"ה ר"י כא... :והך סברא...נפקא ליה לר"י בעולת חובה בהיקישא דזאת התורה...ומשתמע ליה בין עולת בהמה בין עולת העוף ות"ק לא משמע ליה מההיא היקשא אלא קרבנות בהמה ...ותוד"ה מה שם ...ונראה דטעמייהו דרבנן דקסברי דלא מתוקמא הקישא דזאת התורה לחולין
משום דלא שייך בכל הקרבנות...ור"י סבר דגמרינן הקישא לחולין כיון דמ"מ כל קרבנות חובה או נדר אתו מחולין.
 .3עיין תוד"ה ואידך כב.
 .4עיין רש"י ד"ה אף מליקת כא... :ואפי' מחובר בעור הבדלה חשיבא ...אבל נראה מדברי הרמב"ם הל' מעשה הקרבנות ו,כ וגם ז,ו שצריך להבדיל לגמרי
 .5עיין רש"י ת"ל והקריבו כא... :דר"י נמי אומלק והקטיר דת"ק סמיך ונפקא ליה מיניה הראש בעצמו והגוף בעצמו ...אבל עיין בתוד"ה ת"ל והקריבו כב .שזה סברא
 .6עיין לח"מ הל' מעשה הקרבנות ז,ו שמציע לפי הרמב"ם שר"י רק מצריך חיתוך ב' סימנים )כמו רש"י בהערה  (3ורבנן )ת"ק( סוברים שצריכים להבדיל הראש לגמרי )כמו הרמב"ם בהערה (3
 .7עיין רש"י ד"ה גמרי מליקה כב .במה מצינו ...וגם סוף תוד"ה ת"ל והקריבו

1

www.swdaf.com

