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ד חטאת
איברי חטאת

חטאת ועולה דלהל ,מה קוד למה?
ד עולה
חטאת קוד
ספק

1

איברי עולה
ספק
עולה קוד

עולה ואש כדלהל ,2מה קוד למה? ]תד"ה ד עולה וד אש[.
ד אש
אימורי אש

ד עולה
3
ספק
ספק

4

איברי עולה
לצד הראשו) בתוס' :ספק
לצד השני בתוס' :עולה קוד
עולה קוד

אימורי או בשר קדשי קלי שיצאו מהקלעי קוד זריקת הד  ,מה דינ ?
לר' יוחנ
לריש לקיש

אימורי
לרבינא בר שילא :פסול
לדחיית הגמ' :כשר
פסול

בשר
כשר
פסול

 1מפני שהוא מכפר ,וא שמכפר כבר במתנה הראשונה שלו ,וא"כ היה מ) הראוי שרק מתנה
ראשונה שבו תקדו לד עולה .תי' הגמ' ,דכיו) דהפסוק שממנו לומדי עני) זה מיירי בחטאת
הלוי  ,והיא אינה באה לכפר ,ובכו"א קודמת במתנותיה ,א"כ ה"ה בכל חטאת כל מתנותיה
קודמי  .ובמערבא אמרי דהואיל והתחיל במתנות גומר.
 2אמנ גבי חטאת ואש  ,חטאת קודמת לאש בי) בד ובי) באימורי  ,מפני שד החטאת נות)
לד' קרנות ואילו באש נות) רק שתי מתנות שה) ארבע ואינו על הקרנות ,ואי) לאש עדיפות על
חטאת דשניה מכפרי .
 3הנה בביאור הת"ש השני ודחייתו יש מבוכה באחרוני  ,וראיתי לנכו) לכתוב הדר -הפשוטה
בביאורו :ת"ש חטאת קוד לאש  .חטאת הוא דקדמה ליה לאש אבל עולה לא ,מאי לאו ד ,
]פירוש ,דא מיירי בד היה לנקוט עולה קודמת לאש שזה חידוש יותר גדול ,לומר שא שד
חטאת קוד לד עולה בכו"א ד עולה קוד לד אש  ,ומדלא נקט כ) ,ש"מ דד אש קוד
לד עולה[ ,לא אאימורי ] ,פירוש ,ולכ -נקט שחטאת קודמת ולא עולה ,דיש בזה חידוש יותר
גדול ,דא שאיברי עולה קודמי לאימורי חטאת בכו"א אימורי חטאת קודמי לאימורי אש ,
ולעול אי) אנו יודעי א ד עולה קוד לאש או להיפ .[-דיקא נמי דקתני מפני שדמה נית),
ש"מ] .פירוש ,שקאי במשנה על אימורי ומביאה ראי' מד  ,דא קאי כבר בד  ,לא היה לה
להזכיר שוב ד ולומר מפני שדמה נית) ,דהא קאי ביה ,והיה לה לומר מפני שהיא ניתנת  .והיינו
הד שקאי ביה[.
 4אינו כתוב בפירוש ,ולכאורה שיי -אות סברות ,ר"ל דדילמא ד עולה עדי שכ) כליל ,או
אימורי אש עדי שכ) באו מכח מכפר.

