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 [טז]

  ְוָסַמ ָידוֹ ַעל ֹראׁש ָהֹעָלה ְוִנְרָצה לוֹ ְלַכֵּפר ָעָליו:  )א, ד(

                                                 
ְוָסַמ " ) בקרבן עולה, דכתיבויקרא א, ד[טז] תוכן דבריו, על הפסוק ( 1

פרשה ג ", איתא בתורת כהנים (ה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליוַעל ֹראׁש ָהֹעלָ ָידוֹ 

ידו לא יד  ,ידו לא יד עבדו ,נולא יד ב .וסמך ידווז"ל " ),פרק ד אות ב

" ע"כ, פירוש, דקשיא להו, כיון דכתיב וסמך, ואין סמיכה אלא ביד, שלוחו

מדוע כתוב "ידו". ואין לומר דבא למעט שלא יסמוך אחר, דאין סמיכה 

אלא בבעלים. לפיכך אמרו חז"ל דבא למעט יד בנו, יד עבדו, ויד שלוחו, 

וחו כידו, קא משמע לן קרא דידו דוקא, דהוה אמינא שיד עבדו כידו, ויד של

  ולא של עבדו ולא של שלוחו.

אבל יש לדקדק: א. הא דממעט יד בנו צריך ביאור, דבנו אינו קנוי לו, ואין 

צג, ב. במנחות ( צריך למעט בנו, ואם שלחו לסמוך, הרי הוא בכלל שלוחו.

ולא יד  -ולא יד עבדו, ידו  -תנו רבנן: ידו ) מביא הש"ס ברייתא וז"ל, "ב

" ע"כ. ויש לדקדק מדוע במנחות לא גרסינן "ולא ולא יד אשתו -שלוחו, ידו 

בנו", והכא גרסינן "ולא יד בנו". ג. מדוע הכא גרסינן לא גרסינן "ולא 

אשתו", ובמנחות (שם) גרסינן "ולא אשתו". [וכל זה דקדק הקרבן אהרן 

ים הללו, מוחק את הגירסא בספרא כאן "ידו ולא בנו", כאן, ומחמת הדקדוק

ותחת זה גורס כמו שגרסינן במנחות, "ידו ולא יד אשתו". אבל המשך 

חכמה בא להעמיד הגירסא שלפנינו כאן בתורת כהנים, וליישב את הסתירה 

  בין הגירסא כאן, לגירסא במנחות].

איירי באופן ומבאר המשך חכמה, דהא דממעטינן בתורת כהנים יד בנו, 

שמת אביו וירש בנו את קרבנו, דחייב בנו להקריבו, ובא הכתוב ללמד דאף 

על פי שבנו יורשו ועומד תחת אביו, מכל מקום לענין סמיכה דוקא "ידו" 

בעינן ולא יד בנו היורש, והטעם, דיורש אינו סומך. ויש ראיה לפירוש זה, 

תחילת פרק יז אות פרשה יג דלהלן בפרשת שלמים, איתא בתורת כהנים (

 קרבנו לא קרבן אחר, קרבנו לא קרבן הגר, ,לא קרבן אביו .קרבנו" ) וז"לג

" ע"כ, וכיון שסתם ספרא רבי יהודה, שרבי יהודה אומר אין היורש סומך

לפיכך גם בפרשת עולה, דדרשינן ידו למעט יד בנו, היינו קרבן אביו כשמת, 

  דיורש אינו סומך, ומיושב דקדוק א'.

שגרסינן כאן בתורת כהנים "ולא יד בנו" ובמנחות לא גרסינן,  והטעם

דבאמת בשני כתובים כתוב "וסמך ידו", אחד בפרשת עולה (א, ד), ואחד 

בפרשת שלמים (ג, ב), וכשם שדרשינן בתורת כהנים בפרשת עולה, ידו 

 "ולא יד אשתו"מה בא ללמד "ידו", ומדוע לא דרשינן 

פרשה ג, פרק ד, ( הניםכ 1בתורת וכו'. ראש על ידו וסמך) דא, (

למעט עבדו ושלוחו, הוא הדין דדרשינן להלן בפרשת שלמים, כדאיתא 

ידו למעט עבדו ושלוחו,  )שה יג תחילת פרק יז אות אפרבתורת כהנים (

והברייתא במנחות אינה על קרבן עולה, אלא על קרבן שלמים, ולכן לא 

גרסינן "ולא בנו", דכבר ביארנו שהדרשה של "ולא בנו" הכונה בנו היורש 

בקרבן אביו, ודרשה זו דרשו בתורת כהנים בקרבן שלמים מקרבנו ולא 

ל), אבל בקרבן עולה דלא כתיב "קרבנו", ילפינן ולא קרבן אביו (מובא לעי

קרבן בנו מדכתיב "ידו", לכן כאן בפרשת עולה דרשו "ידו ולא בנו", 

ובקרבן שלמים לא דרשו, לכן לא גרסינן במנחות "ולא בנו", ומיושב דקדוק 

  ב.

ובזה מיושב מדוע במנחות דאיירי בקרבן שלמים תניא "ולא אשתו", והכא 

א תניא "ולא אשתו", דבקרבן עולה בלאו הכי אשה אינה בקרבן עולה ל

יכולה לסמוך, כיון דרבי יהודה סובר בקידושין (נב, ב) דאשה אינה נכנסת 

לעזרת ישראל, ואם אשה רוצה לסמוך צריך להביא את הקרבן סמוך לעזרת 

נשים, ותכניס ידיה ותסמוך ומיד ישחוט, דתכף לסמיכה שחיטה (מנחות 

ן רק בקרבן שלמים, ששחיטתו בכל מקום, אבל שחיטת צג, ב), וזה יתכ

עולה היא בצפון (ויקרא א, יא), אם כן אין יכולה לסמוך, דהרי צריך להביא 

את העולה סמוך לפתח העזרה, ותכף לסמיכה שחיטה, וכיון דבלאו הכי 

אינה יכולה לסמוך, לפיכך רק בקרבן שלמים דרשו חז"ל ולא אשתו, ולכן 

  עולה לא קתני "ולא אשתו", ומיושב דקדוק ג'. כאן דאיירי בקרבן

ואל תתמה על זה שכתבנו שסמיכה בשלמים היא שתכניס ידיה לעזרה, 

בני ישראל סומכין ) וז"ל "ויקרא פרשה ב פרק ב אות ב(ספרא דהנה תניא ב

ואין בנות ישראל סומכות, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים הנשים סומכות 

 ,י אבא אלעזר היה לנו עגל זבחי שלמיםרשות, אמר רבי יוסי אמר ל

 ,לא מפני שהסמיכה בנשים ,והוצאנוהו לעזרת הנשים וסמכו עליו הנשים

" ע"כ. ויש לדקדק על זה, הא תניא בספרא אלא מפני נחת רוח של נשים

דאין סמיכה חוץ לעזרה, ואיך קתני שהוציאו את הקרבן חוץ לעזרה, דתניא 

אף  ב)-(ויקרא ג, א וסמך לפני ה'" )א פרשה ג תחילת פרק ד אות(ספרא ב

מעשה " ע"כ, וכן פסק הרמב"ם (שסמך מבחוץ יחזור ויסמוך מבפנים על פי

חוזר וסומך  ,אין סומכין אלא בעזרה, סמך חוץ לעזרה )הקרבנות ג, יא

" עכ"ל, אם כן איך סמכו הנשים, [ואף על פי שאמרו שעשו זאת מבפנים
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 אינו דיורש ,פירושו דעתי לעניות נראה. בנו יד ולא ידו) באות 

 קרבן ולא קרבנו גאות  יז פרק פרשה יג לקמן דאמר וכמו, סומך

 ביר ספרא וסתם ,סומך היורש אין אומר יהודה בישר כו' אביו

 ברייתא היא ,)ב, גצ( במנחות דמייתי והא. (קידושין נג, א) יהודה

 ,ושם. שם עיין, שלמים גבי) אות א, יזפרשה יג פרק ( דלקמן

, עולה גבי אשה נקיט דלא והא. כתיבא ,דקרבנו קרא ,בנו למעט

 צפון טעונה ועולה), צג, ב ,מנחות( שחיטה לסמיכה דתיכף משום

 יכולה ואיך, נשים מעזרת טובא מרחק כן ואם), יא פסוק להלן(

 השלמים מצי כן אם, צפון בעי דלא בשלמים כן שאין מה ,לסמוך

 ביור ,ולסמוך ידה ולהכניס ישראל עזרת של הפתח אצל לעמוד

 ק."ודו ,מנין בעזרה אשה וכי ב, נב בקידושין לטעמיה יהודה

 ב פסקא ב פרשה תורת כהנים לעיל יוסי ביר דאמר הא ובאמת

                                                 

היו עושים סמיכה במקום שאינו ראוי לעשות להם נחת רוח, מכל מקום לא 

לסמיכה], אלא על כורחך, דאיירי שהביאו הקרבן סמוך לעזרת נשים, 

והכניסו ידיהם לעזרה וסמכו, והוא דהין הכא. ובחגיגה (טז, ב) הקשו על 

האי ברייתא דרבי יוסי, איך סמכו הנשים, והא אינן חייבות בסמיכה 

א להו, ולא על מקום הסמיכה, ומשתמש בקדשים, שמע מינא דדוקא זה קשי

שמע מינא דאיירי שהכניסו ידם לעזרה וסמכו, ומהני. [וכן מפורש ברמב"ם 

 ,וסמך ,ואם היה בעל הקרבן עומד בחוץ והכניס ידו לפנים(שם) וז"ל "

 "] זה תוכן דבריו.סמיכתו כשירה
 ואף על פי .תמצית דבריו: בתורת כהנים דרשינן "ולא יד בנו" 2

דבלאו הכי ידעינן שבנו אינו סומך, שאין סמיכה אלא בבעלים, 

דעומד  ,והוה אמינא דיורש סומך , ובנו ירשו,איירי שמת אביו

אפילו היורש. ולא  ,קא משמע לן דדוקא "ידו" ולא בנו ,תחת אביו

דרשו "ולא יד אשתו" כדדרשו בקרבן שלמים, כיון דבלאו הכי 

ה, דתיכף לסמיכה שחיטה, אשה אינה יכולה לסמוך בקרבן עול

, לכן אי סובר שאין אשה נכנסת לעזרה ,ורבי יהודה דספרא

, ף לסמיכה שחיטה, דתיכך לעזרת נשיםאפשר לה לסמוך סמו

 ,ידיה לעזרת ישראל דתכניס יכולה לסמוך, רבן שלמיםאבל בק

  וישחוט מיד שם. ,סמוךתו

  

  ]יח - ז[י

דבריו, הנה בפרשת קרבן עולה, מן הבקר מן הצאן ומן  יח] תוכן -[יז  3

יז), לא כתוב סמיכה והפשט אלא בבקר, ובשניהם כתבה -העוף (ויקרא א, א

 עליו וסמכו נשים לעזרת והוצאנוהו שלמים זבחי עגל אות ב

 לא נשים ובעזרת, וסמךה'  לפני כתיב דהא, ביאור צריך, הנשים

אות , ד הנים פרשה ג פרקכרת תו( לעיל דתנן כמו, סמיכה הוה

 מעשה( ם"רמב פסק וכן[ בפנים ויסמוך יחזור בחוץ סמך אם) א

 סמוך אותו דהוציאו דכונתו ,לומר צריך כן ועל ,)]יא, ג הקרבנות

  .2ק"ודו ב, טז חגיגה ועיין. ידם השיטו והם ,נשים עזרת לפתח

  

  ]יז[

  ְוָסַמ ָידוֹ ַעל ֹראׁש ָהֹעָלה ְוִנְרָצה לוֹ ְלַכֵּפר ָעָליו:  )א, ד(

  איך למדו חז"ל דעולת צאן חייבת בסמיכה, ועולת העוף פטורה

פסקא ז'. יכול אף עולת  'פרק ד 'פרשה גבתורת כהנים  3(א, ד) שם

 )א, ו", וכתיב (ְוָסַמ ָידֹו ַעל ֹראׁש ָהֹעָלה" )א, דתורה "העולה", דכתיב (

ם למדו לסמיכה ". ובתורת כהניָלה ְוִנַּתח ֹאָתּה ִלְנָתֶחיהָ ְוִהְפִׁשיט ֶאת ָהעֹ "

אין לי אלא ו) "-ה פסקאפרשה ג פרק ד בצאן מסמיכה של בן בקר, וז"ל (

והבא  ,נאמר הבא עולה מן הבקר ,ודין הוא ,עולת הצאן מנין ,עולת בקר

 אף עולת הצאן תטען סמיכה. ,מה עולת בקר טעונה סמיכה ,עולה מן הצאן

תאמר בבן הצאן שנתמעט  ,לא אם אמרת בבן הבקר שנתרבה בנסכים

אחד  ,עולה למוד לומרת ,הואיל ונתמעט בנסכים לא יטעון סמיכה ,בנסכים

  " עכ"ל תורת כהנים.זו וזו טעונות סמיכה ,ד עולת הצאןעולת בקר ואח

הנה מבואר, דאי אפשר ללמוד עולת צאן מעולת בקר, אלא מדכתיב 

עולה", בא "עולה" מיותר, דהוה ליה לכתוב "על ראשו", ומדכתב "ה

לרבות עולת צאן לסמיכה. ועל זה אומר בספרא להלן, אם כן נרבה גם עולת 

יכול " )זפסקא פרשה ג תחילת פרק ד עוף לסמיכה מדכתיב העולה, וז"ל (

  " ע"כ.העולה פרט לעולת העוף ומרללמוד ת ,סמיכה אף עולת העוף תטען

ון "העולה" ורבותינו מפרשי הספרא נתקשו בכונת הספרא, מנין למדו מלש

למעט עולת עוף. ובקרבן אהרן הביא פירוש רבי אליהו מזרחי, שמפרש 

דה"ה של "ה"עולה", משמעו "העולה" הנזכרת למעלה חייב סמיכה, והיא 

עולת בקר לכן ממעט עוף. והקשה בקרבן אהרן, אם כן תמעט גם עולת צאן, 

עות דלא כתוב בה סמיכה. [ואין לומר דצאן נתרבה מ"עולה", דאם משמ

לשון "ה" עולה, הוא העולה הנזכרת, על כורחך תתמעט צאן, דאם תאמר 

שיש לרבות צאן מדכתיב "עולה", אם כן תתבטל הדרשה של "ה" עולה 

הנזכרת, שהרי מרבים גם עולת צאן, אם כן מנין למעט עולת העוף]. ומבאר 

הקרבן אהרן, דלא למדו למעט עולת עוף ממשמעות "ה"עולה הנזכרת, 

ש בפסוק ריבוי ומיעוט, "עולה" הוא ריבוי, וה"א "ה"עולה הוא אלא שי

מיעוט, ומסתבר לרבות צאן מ"עולה" דדומה יותר לבקר, ולמעט עוף 
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העוף תטעון סמיכה, תלמוד לומר העולה. פירוש, דוקא במקום 

דבעי זכר תמים, בו בעי סמיכה, אבל במקום דלא שנא בין 

תמימים לבעלי מומין ובין זכרים לנקבות לא בעי סמיכה, וזה 

דוקא בעופות (מנחות ו, א), עיין קרבן אהרן. ודו"ק. או יליף 

כתיב עוד פעם רק בהפשט, והפשט ליכא  העולה העולה, דלא

                                                 

  מדכתיב מיעוט "ה" עולה, דאינו דומה כלל לבקר, זה תוכן דבריו.

אבל יש לדקדק על דבריו, דבפשט הלשון לא יתכן להפריד בין "עולה" 

לכתוב "וסמך ידו על ראש עולה", דאין זה משפט ל"ה" עולה, דאי אפשר 

הלשון, ועל כורחך צריך לכתוב "העולה", אם איך נלמד ריבוי ומיעוט 

ממילה זו, ועל כורחך צריך לומר, דילפינן למעט עוף ממשמעות הלשון 

העולה הנזכרת, כפירוש רבי אליהו מזרחי, אלא שקשה עליו תמיהת הקרבן 

בקר, ונמעט גם עולת צאן, זה בא המשך  אהרן, דהנזכרת היא רק עולת

  חכמה לבאר, ומיישבו בג' אופנים.

ִאם ֹעָלה ָקְרָּבנֹו "  )א, ג"העולה" עולה על הכתוב לפני כן, דכתיב ( –אופן א 

", ִריב ֹאתֹו ִלְרֹצנֹו ִלְפֵני ה'ִמן ַהָּבָקר ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַיְק 

", פירוש העולה הנזכרת, ְוָסַמ ָידֹו ַעל ֹראׁש ָהֹעָלה" )א, דב (ועל זה כתי

שצריכה להיות זכר ותמים, ומרבה כל הקרבנות שיש בהם דין זכר ותמים, 

דהיינו עולת צאן, ולאפוקי עולת העוף שאין תמות וזכרות בעולת העוף, 

כדאיתא במנחות (ו, א), ועל כורחך יש לפרש כן, דאם נפרש שהעולה 

כרת היא רק בן בקר, אין צורך לכתוב "העולה", דבלאו הכי מתמעט הנז

צאן ועוף, שאין ריבוי לרבותו, ומדכתיב "העולה" בא לרבות משהו, וכיון 

שפשט הלשון משמע העולה הנזכרת, על כורחך פירושו הנזכרת בתמות 

וזכרות, ובא לרבות רק צאן, ולא עוף דאינו "העולה" הנזכרת, ומיושב הכל, 

  .בס"ד

כונת הספרא למעט עוף, הוא מדכתיב רק פעמיים בפרשה  –אופן ב 

"העולה", אחת בסמיכה ואחת בהפשט, וכיון שאין הפשט לעוף, כמבואר 

), והוא הדין דאין לו סמיכה. ולפי ג' פסקאפרק ה'  'פרשה דלהלן בספרא (

זה "העולה" בא לרבות, ומרבה הכל, צאן ועוף, אלא מדכתיב עוד פעם 

"העולה" בהפשט, ועוף אינו בהפשט, ממילא נתמעט עוף גם מסמיכה. 

ולפי זה כך ביאור הספרא, "תלמוד לומר העולה", היינו העולה דכתיבא 

בסמיכה. ועל פי זה יתבאר  בהפשט, פרט לעוף דאינו בהפשט, לכן גם אינו

פירוש הספרא להלן, דמרבה לענין הפשט מדכתיב "עולה" אף עולת גוים 

ועבדים, דאף על גב דכתיב בתחלת הפרשה "בני ישראל", מכל מקום מרבה 

  מדכתיב בהפשט "העולה", לרבות כל שהיא עולה טעונה הפשט וניתוח. 

הוא טעות סופר, דהוא ומקשה הספרא על זה, וז"ל [בנדפס כתוב פסקא ז, ו

 ,מה ראית להביאן להפשט וניתוח" פסקא ד) פרשה ד פרק הפסקא ד] (

 'פרשה דג', וזה פירוש דלקמן  פסקאפרק ה'  'פרשה דבעוף, ועיין 

אין לי אלא של אנשים, נשים מנין, אין לי אלא ד' פרק ה' פסקא 

של ישראל, של גרים ועבדים מנין כו' תלמוד לומר העולה, כל 

תוח שהוא עולה טעונה הפשטה, מה ראית להביאן להפשט ולני

ולהוציאן מן הסמיכה כו'. פירוש, דהא גם בסמיכה כתיב העולה, 

מפני מה אני מביאם  ,מיעט ,ולהוציאם מן הסמיכה, אחר שריבה הכתוב

 ,ומוציא אני הסמיכה ,שהפשט ונתוח כשרים בכל אדם ,להפשט וניתוח

אתה  " ע"כ. הנה מקשה, מדוע לענין סמיכהשאין הסמיכה אלא בבעלים

ממעט גוים וגרים מדכתיב "בני ישראל", ולענין הפשט אתה מרבה, ומתרץ 

דסמיכה אינה אלא בבעלים, לכן יש למעט קרבן גרים וגויים מסמיכה, ויש 

  לרבות הפשט דאינו דוקא בעלים אלא בכהן בקרבן.

והנה בקרבן אהרן נדחק מאוד בלשון הספרא, דבכל מקום לשון "מה ראית" 

לומר כך, ולא להפך, ולפי זה יהיה הפירוש מה ראית  פירושו מה ראית

לרבות להפשט גוים ולמעט מסמיכה, נימא איפכא, דימעט מהפשט ונרבה 

סמיכה, ואין זה הפירוש כאן, אלא הכונה הוא, מדוע לא נרבה בכל מקום 

  בין בסמיכה ובין בהפשט גויים, או נמעט בין בסמיכה ובין בהפשט גויים.

כמה, דכונת הספרא פשוט, דכיון ש"העולה" כתוב ועל זה כתב המשך ח

בסמיכה ובהפשט, ובראש הפרשה כתוב "בני ישראל", אם כן מה ראית 

שלענין סמיכה אתה ממעט מהכתוב "בני ישראל" קרבן גויים, ומרבה 

מ"העולה" רק קרבן צאן, והכא בהפשט אתה לא ממעט מדכתיב "בני 

ה מקומות, מה ראית בסמיכה ישראל" קרבן גויים, ולשון זה מצאנו בהרב

  למעט ולרבות, וכאן לא.

למוד ת ,סמיכה יכול אף עולת העוף תטעןהא דאיתא בספרא " –אופן ג 

", פירושו כמו וכו', דנסמך על הפסוק הבא, העולה פרט לעולת העוף ומרל

 ְוָסַמ ָידֹו ַעל ֹראׁש ָהֹעָלה" )ה-א, דדכתיב סמיכה ושחיטה יחד, דכתיב (

", וכיון שעוף אינו בשחיטה אלא במליקה, ְוָׁשַחט לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו:ְוִנְרָצה 

לפיכך לא מרבה סמיכה לעוף, דאינו בכלל וסמך ושחט. ואין להקשות, 

דמליקה, שחיטה היא בבית המקדש, דמבואר בזחים שמליקה אינה 

ם ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ִּבְמקוֹ " )ויקרא ו, יחשחיטה, דדרשו חז"ל על הפסוק (

", וז"ל (זבחים ְפֵני ה' ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהואֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט ָהֹעָלה ִּתָּׁשֵחט ַהַחָּטאת לִ 

יש אמר ר .ת"ל: זאת ,כול תהא דם חטאת העוף טעון כיבוסתניא; י" )צב, א

" ע"כ, משום בר קפרא, אמר קרא: תשחט, בנשחטות הכתוב מדבר לקיש

  ושב הכל בסייעתא דשמיא.הנה מבואר דמליקה אינה שם שחיטה, ומי

  

    



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

וסמך ידו על ראש העולה, ואמאי לא מרבינין גרים ועבדים 

ונשים, וממעטינין מבני ישראל, והכא להפשט, דכתיב העולה, 

את מרבה מה שאינו בכלל בני ישראל, עיין שם. והקרבן אהרן 

והאמת עד לעצמו נדחק בזה במחילת כבוד תורתו הגדולה, 

  בסייעתא דשמיא.

   

  ]המשך -יח [

ויותר בפשיטות יש לומר, דכתיב וסמך ידו על ראש העולה ושחט, 

דוקט בשחיטה בעי סמיכה, פרט לעולת העוף שהיא מליקה. 

וכיוצא בזה תמצא בריש דם חטאת (זבחים צב, א) אמר ריש 

  .4לקיש משום בר קפרא, תשחט בנשחטות הכתוב מדבר, ופשוט

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 
תמצית דבריו: בג' אופנים אפשר לפרש את כונת הספרא: א.  4

דכתיב לפני כן "זכר  ,ע העולה הנזכרת, והיינומשמ "העולה"

 ,סמיכהבדכל קרבן שיש בו תמות וזכרות חייב  , ללמד,תמים"

ועולת  ,שיש בה תמות וזכרות ,מכאן דעולת צאן חייבת בסמיכה

שאין תמות וזכרות לעוף. ב. פעמיים כתוב  ,העוף פטורה מסמיכה

שמי  ,ללמד ,אחד בסמיכה ואחד בהפשט ,בפרשת עולה "העולה"

מכאן שעולת צאן שחייבת  ,שחייב בהפשט חייב בסמיכה

ועולת העוף שפטורה מהפשט פטורה  ,בהפשט חייבת בסמיכה

שמי שנשחט  ,ללמד ,מסמיכה. ג. סמוך לסמיכה כתוב "ושחט"

שהיא  , כיוןמכאן לעולת הצאן שחייבת בסמיכה .חייב בסמיכה

פטורה  ,ועולת העוף שאינה בשחיטה אלא במליקה ,בשחיטה

  מסמיכה.

 


