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יא.
מה לעולה שכן אינה מכפרתִ ¿◊

מנחת חוטא תוכיח.!◊יא.

ולימא: חטאת העוף תוכיחִ ¿יא.

חטאת העוף בעיא דרבי אבין היא.!יא.

ולפרוך: מה למנחת חוטא שכן אינה מין זבחִ ¿יא.

עולה תוכיח.!יא.

!◊יא.
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שהן קדשי קדשים ונכנס 

(דמן) לפנים כשרין, אף אני אביא אשם ־ שהוא קודש קדשים ונכנס דמו לפנים כשר.

ולפרוך: מה להצד השוה שבהן שכן אין להן קצבה, תאמר באשם שיש לו קצבהִ רבא מברניש לרב אשי:¿◊יא.

אלא היינו טעמייהו דרבנן, דאמר קרא: דמה - דמה של זו ולא דמה של אחר.!◊יא.

ואידך?¿יא.

דמה ־ ולא בשרה.[רבי אליעזר]!◊יא.

ואידך?¿יא.

דם ־ דמה.[חכמים]!◊יא.

ואידך?¿יא.

דם ־ דמה לא דריש.[רבי אליעזר]!◊יא.

בשלמא לרבנן דאמרי: אשם ששחטו שלא לשמו כשר, היינו דאיתקש מנחה לחטאת מנחה לאשם¿◊יא.

דתניא, רבי שמעון:▀¿◊יא.
(ויקרא ו) קדש קדשים היא כחטאת וכאשם ־ מנחת חוטא הרי היא כחטאת, לפיכך קמצה שלא לשמה ־ 

 ֹ פסולה, מנחת נדבה הרי היא כאשם, לפיכך קמצה שלא לשמה ־ כשרה

אלא לרבי אליעזר, למאי הלכתא איתקש מנחה לחטאת ומנחה לאשם?¿◊יא.

לכי אידך דרבי שמעון!יא.

שלא בכלי שרת ־ פסולהדתנן:[ת"ק]♦▀!◊יא.

מכשיררבי שמעון:♦▀!◊יא.

▀!◊יא.
ואמר רב יהודה בריה 

דרבי חייא:

 מ"ט דר"ש? אמר קרא: קדש קדשים היא כחטאת וכאשם, בא לעובדה ביד ־ עובדה בימין כחטאת, בא 

לעובדה בכלי ־ עובדה בשמאל כאשם.

ור"ש, האי קרא מפיק ליה להכי ומפיק ליה להכי?¿יא.

!◊יא.
עיקר קרא לכדרב יהודה בריה דרבי חייא הוא דאתא, ומנחת חוטא דפסולה שלא לשמה טעמא אחרינא 

הוא, חטאת טעמא מאי? דכתיב בה היא, מנחת חוטא נמי כתיב בה היא.

ולרבנן למאי הלכתא איתקש אשם לחטאת?¿◊יא.

לומר לך: מה חטאת טעונה סמיכה, אף אשם טעון סמיכה.!◊יא.

הנשחטין כו'.יוסף בן חוני:▀>יא.

יוסף בן חוני ורבי אליעזר אמרו דבר אחד.רבי יוחנן:♦▀◊יא.

באחרים לשם חטאת פליגירבה:♦▀◊יא.

הפסח שעברה שנתו ושחטו בזמנו לשמו, וכן השוחט אחרים לשם פסח בזמנו ־ רבי אליעזר פוסלדתניא:[רבי אליעזר]♦▀▀◊יא.
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ֹ רבי יהושע:♦▀▀◊יא. מכשיר

א"ר יהושע:▀▀◊יא.
אם בשאר ימות השנה שאינו כשר לשמו ־ אחרים כשרים לשמו, בזמנו שהוא כשר לשמו ־ אינו דין 

שיכשרו אחרים לשמֹו

אמר לו רבי אליעזר:¿▀◊יא.

או חילוף הדברים, ומה אם בשאר ימות השנה שאינו כשר לשמו ־ כשר הוא לשם אחרים, בזמנו שהוא 

כשר לשמו ־ אינו דין שיוכשר לשם אחרים, ויוכשר פסח בארבעה עשר שלא לשמו. וכך אתה אומר? 

מה לי הוכשרו אחרים בשאר ימות השנה לשמו ־ שכן הוא כשר לשם אחרים, ויוכשרו אחרים בזמנו 

לשמו ־ שכן הוא פסול לשם אחרים?

ֹ אמר לו רבי יהושע:¿▀◊יא.  אם כן, הורעתה כח פסח ונתת כח בשלמים

[רבי אליעזר]▀▀◊יא.

חזר רבי אליעזר ודנו דין אחר: מצינו מותר פסח בא שלמים, ואין מותר שלמים בא פסח, ומה פסח 

שמותרו בא שלמים, שחטו בזמנו לשום שלמים ־ פסול, שלמים שאין מותרן בא פסח, אם שחטם לשם 

 ֹ פסח בזמנו ־ אינו דין שיהו פסולין

יא:
אמר לו רבי יהושע:¿▀◊

מצינו מותר חטאת בא עולה, ואין מותר עולה בא חטאת, ומה חטאת שמותרה בא עולה, שחטה לשם 

עולה ־ פסולה, עולה שאין מותרה בא חטאת, שחטה לשם חטאת ־ אינו דין שתהא פסולהִ 

אמר לו רבי אליעזר:!▀◊יא:
לא, אם אמרת בחטאת ־ שכן כשרה לשמה כל השנה כולה, תאמר בפסח ־ שאינו כשר לשמו אלא 

בזמנו? הואיל והוא פסול לשמו, דין הוא שיפסלו אחרים לשמו.

שמעון אחי עזריה אומר כו'.▀>יא:

▀◊יא:

רב אשי מתני משמיה 

דרבי יוחנן, ורב אחא 

בריה דרבא מתני משמיה 

דרבי ינאי:

מאי טעמא דשמעון אחי עזריה? דאמר קרא: (ויקרא כב) ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר 

ירימו לה', במורם מהן אין מתחללין, בנמוך מהם מתחללין.

והאי להכי הוא דאתא? והא מיבעי ליה לכדשמואל¿יא:

דאמר שמואל:▀¿◊יא:
מנין לאוכל את הטבל שהוא במיתה? שנאמר: ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה', 

בעתידים לתרום הכתוב מדברִ 

אם כן, לכתוב קרא אשר הורמו, מאי אשר ירימו? שמע מיניה תרתי.!◊יא:

כשרין ואין מרצין, וכי פליג ־ בחדא פליג, או דלמא כשרין ומרצין, ובתרתי פליגי?בעי רבי זירא:^◊יא:

▀!◊יא:
אביי ואיתימא רבי 

זריקא, תא שמע:
 ֹ הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים ־ כשרים, שלמים ששחטן לשם בכור או לשם מעשר ־ פסולין

!יא:
ואי ס"ד כשרין ומרצין, בכור בר ריצויי הוא? אלא כשרין ואין מרצין, ומדסיפא כשרין ואין מרצין, 

רישא נמי כשרין ואין מרצין.

מידי איריא? הא כדאיתא והא כדאיתא.¿◊יא:

אלא מאי קמ"ל? גבוה ונמוך קמ"ל¿יא:

כיצד? קדשי קדשים ששחטן לשם קדשים קלים כו'תנינא:▀¿◊יא:

מהו דתימא: קדשי קדשים וקדשים קלים הוא דאיכא גבוה ונמוך, אבל קלים וקלים לא.!◊יא:

שלמים קודמים את הבכור, מפני שהן טעונין מתן ארבע וסמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוקִ הא נמי תנינא:▀¿◊יא:

הא עיקר, ההיא אגררא נסבה.!◊יא:

יא:
מ

ֹ [רבי יהושע]♦▀ הפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר שלא לשמו ־ רבי יהושע מכשיר, כאילו נשחט בשלשה עשר

פוסל, כאילו נשחט בין הערבים.בן בתירא:♦▀יא:

שמעון בן עזאי:▀יא:
מקובל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את רבי אליעזר בישיבה, שכל הזבחים הנאכלין 

שנזבחו שלא לשמן ־ כשרין, אלא שלא עלו לבעלים משום חובה, חוץ מן הפסח ומן החטאת

ולא הוסיף בן עזאי אלא העולה▀◊יא:

ולא הודו לו חכמים.[חכמים]▀◊יא:

יא:
ג

◊▀♦
רבי אלעזר אמר רבי 

אושעיא:
מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר לשמו, דכוליה יומא זימניה הוא
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ומאי כאילו?¿יא:

איידי דאמר רבי יהושע כאילו, אמר איהו נמי כאילו.!◊יא:

אי הכי, אדמיפלגי בשלא לשמו, ליפלגו בלשמוִ ¿יא:

!◊יא:
אי איפלגו בלשמו הוה אמינא: אבל בשלא לשמו מודי רבי יהושע לבן בתירא הואיל ומקצתו ראוי, קא 

משמע לן.

והכתיב: (שמות יב) בין הערביםִ ¿◊יא:

בין שני ערבים.עולא בריה דרב עילאי:!◊יא:

תמיד דכתיב ביה: (שמות כט) בין הערבים, הכי נמי דכולי יומא כשרִ ¿◊יא:

התם מדכתיב: (שמות כט) את הכבש אחד תעשה בבקר, מכלל דבין הערבים ־ בין הערבים ממש.!יא:

אימא: חד בבקר, אידך כוליה יומאִ ¿יא:

אחד בבקר, ולא שנים בבקר.!יא:

נרות דכתיב (שמות כט) בין הערבים, הכי נמי דכולי יומא כשרִ ¿◊יא:

שאני התם, דכתיב: ־ מערב ועד בקר!יא:

ותניא:▀!יא:
(שמות כז) מערב ועד בקר ־ תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב ועד בקר. דבר אחר: אין לך 

עבודה כשרה מערב ועד בקר אלא זו בלבד.

קטורת דכתיב בה: (שמות ל) בין הערבים, הכי נמי דכולי יומא כשרִ ¿◊יא:

שאני קטרת, דאיתקש לנרות.!יא:
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