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סה.
▀

לאכול כזית בחוץ כזית למחר, כזית למחר כזית בחוץ, כחצי זית בחוץ כחצי זית למחר, כחצי זית 

למחר כחצי זית בחוץ ־ פסול ואין בו כרת.

רבי יהודה:♦▀◊סה.
זה הכלל: אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום ־ פיגול וחייבין עליו כרת, ואם מחשבת המקום 

 ֹ קדמה למחשבת הזמן ־ פסול ואין בו כרת

זה וזה פסול ואין בו כרתחכמים:♦▀◊סה.

לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית ־ כשר, שאין אכילה והקטרה מצטרפין.▀סה.

סה.
ג

ת"ר:▀◊
(ויקרא א) והקריבו ־ מה ת"ל? לפי שנאמר: (ויקרא א) והקריב מן התורים או מן בני היונה, יכול 

המתנדב עוף לא יפחות משני פרידין? ת"ל: והקריבו, אפילו פרידה אחת יביא אל המזבח.

▀◊סה.
מה ת"ל (ויקרא א) הכהן? לקבוע לו כהן, שיכול והלא דין הוא: ומה בן צאן שקבע לו צפון ־ לא קבע 

לו כהן, עוף שלא קבע לו צפון ־ אינו דין שלא יקבע לו כהןִ ת"ל: הכהן, לקבוע לו כהן.

▀◊סה.
יכול ימלקנו בסכין? ודין הוא: ומה אם שחיטה שלא קבע לה כהן ־ קבע לה כלי, מליקה שקבע לה כהן 

־ אינו דין שיקבע לה כליִ ת"ל: (ויקרא א) הכהן ומלק.

וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח? אלא מה ת"ל כהן? שתהא מליקה בעצמו של כהן.רבי עקיבא:▀◊סה.

▀◊סה.
יכול ימלקנה בין מלמעלה בין מלמטה? ת"ל: ומלק והקטיר, מה הקטרה בראש המזבח, אף מליקה 

בראשה מזבח.

▀◊סה.

ומלק ־ ממול עורף, אתה אומר: ממול עורף, או אינו אלא מן הצואר? ודין הוא: נאמר כאן ומלק ונאמר 

להלן (ויקרא ה) ומלק, מה להלן ממול עורף, אף כאן ממול עורף. אי מה להלן מולק ואינו מבדיל, אף 

כאן מולק ואינו מבדיִל ת"ל: ומלק והקטיר, מה הקטרה ־ הראש לעצמו והגוף לעצמו, אף מליקה ־ 

הראש לעצמו והגוף לעצמו.

▀◊סה.
ומנין שהקטרת הראש בעצמו והגוף בעצמו? שנאמר: (ויקרא א) והקטיר אותו, הרי הקטרת הגוף 

אמורה, הא מה אני מקיים (ויקרא א) והקטיר המזבחה? בהקטרת הראש הכתוב מדבר.

▀◊סה.

(ויקרא א) ונמצה דמו כולו אל קיר המזבח, ולא על קיר הכבש ולא על קיר ההיכל, ואיזה זה? זה קיר 

העליון, או אינו אלא קיר התחתון? ודין הוא: מה בהמה שחטאתה למעלה ־ עולתה למטה, עוף שחטאתו 

למטה ־ אינו דין שעולתו למטִה ת"ל: ומלק והקטיר ונמצה דמו, וכי תעלה על דעתך לאחר שהקטיר 

חוזר וממצה? אלא לומר לך: מה הקטרה בראש המזבח, אף מיצוי בראש המזבח

[ת"ק]▀◊סה.
הא כיצד? היה עולה בכבש ופונה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית, היה מולק את ראשה ממול 

 ֹ ערפה ומבדיל, וממצה מדמה על קיר המזבח. אם עשאה למטה מרגליו אפילו אמה ־ כשירה

▀◊סה.
רבי נחמיה ורבי אליעזר 

בן יעקב:
כל עצמה אין נעשית אלא בראש המזבח.

מאי בינייהו?^סה.

!◊סה.
אביי ורבא דאמרי 

תרוייהו:
עושה מערכה ע"ג סובב איכא בינייהו.

בא לו לגוף כו'.▀>סה.

ת"ר:▀◊סה.
(ויקרא א) והסיר את מוראתו בנוצתה ־ זו זפקֹ יכול יקדיר בסכין ויטלנו? ת"ל: בנוצתה, נוטל את 

הנוצה עמה.

נוטלה ונוטל קורקבנה עמה.אבא יוסי בן חנן:▀◊סה.

בנוצתה ־ בנוצה שלה קודרה בסכין כמין ארובה.דבי רבי ישמעאל תנא:▀◊סה.

סה:
שיסע ולא הבדיל.▀>

ושסע ־ אין שיסע אלא ביד, וכן הוא אומר: (שופטים יד) וישסעהו כשסע הגדי.ת"ר:▀◊סה:

לא הסיר את המוראה כו'.[ת"ק]▀>סה:

ֹ ▀◊סה: מתני' דלא כרבי אלעזר בר"ש

▀▀◊סה:
דתניא, א"ר אלעזר 

בר"ש:
שמעתי שמבדילין בחטאת העוף.

מאי בינייהו?^סה:

מיצוי חטאת העוף מעכב איכא בינייהו:רב חסדא:!◊סה:

ֹ ת"ק סבר:▀!סה: מיצוי חטאת העוף מעכב, וכיון דמצי לדם, כי מבדיל קעביד מעשה עולה בחטאת העוף
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מיצוי חטאת העוף לא מעכב, ומחתך בשר בעלמא הוא.רבי אלעזר בר"ש סבר:▀!סה:

שהייה בסימן שני בעולת העוף מעכב איכא בינייהו:רבא:!◊סה:

ֹ תנא קמא סבר:▀!סה: שהייה בסימן שני בעולת העוף לא מעכב, ואע"ג דשהייה, קא עביד מעשה עולה בחטאת

מעכב, וכיון דשהייה, מחתך בשר בעלמא הוא.רבי אלעזר בר"ש סבר:▀!סה:

רוב בשר מעכב איכא בינייהו ובפלוגתא דר' זירא ור' שמואל בר רב יצחק:אביי:!◊סה:

▀!◊סה:
חד:[ר' זירא/ור' שמואל 

בר רב יצחק]
שהייה בסימן שני בעולת העוף מעכב איכא בינייהו

▀!◊סה:
וחד:[ר' זירא/ור' שמואל 

בר רב יצחק]
רוב בשר מעכב איכא בינייהו.

מכלל דבעינן דרוב בשר בתחילה?¿סה:

אין!סה:

והתניא:▀!◊סה:
כיצד מולקין חטאת העוף? חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר עד שמגיע לוושט או לקנה, הגיע לוושט 

או לקנה, חותך סימן אחד או רובו ורוב בשר עמו, ובעולה ־ שנים או רוב שנים.

אמרוה קמיה דרבי ירמיהОסה:

לא שמיע להו האאמר:[רבי ירמיה]О◊סה:

О◊סה:
דא"ר שמעון בן אליקים 

משום רבי אלעזר בן 
שמעתי בחטאת העוף שמבדילין? ומאי לא יבדיל? אין צריך להבדיל.
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