
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

מעילה-השליח שעשה שליחותו

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

כב.
כיסין אלוגין רמא ליהרב פפא:¿◊

דתנן:[רבי מאיר]♦▀¿◊כב.
הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש ־ הרי הן תרומה, עשרה ־ מעשר ראשון, 

תשעה ־ מעשר שני ומיחל ושותה מיד ־ דברי ר"מ

♦▀¿◊כב.
רבי יהודה ורבי יוסי 

ור"ש:
אוסריםִ 

סיפא דמתני' באומר לא יפטר כיס זה מן ההקדש.אמר ליה:[רבי יוחנן]!כב.

הדרן עלך השליח שעשה שליחותו וסליקא לה מסכת מעילה◊
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קנים-חטאת העוף

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

כב.
א

חטאת העוף נעשית למטן, וחטאת בהמה למעלן.▀

עולת העוף נעשית למעלן, ועולת בהמה למטן.▀כב.

ואם שינה בזה ובזה, פסול:▀◊כב.

סדר קינין כך הוא, החובה אחד חטאת ואחד עולה. בנדרים ונדבות, כולן עולות.▀כב.

איזהו נדר, האומר הרי עלי עולה. ואיזו נדבה, האומר הרי זו עולה.▀◊כב.

▀▀◊כב.
מה בין נדרים לנדבות, אלא שהנדרים, מתו או נגנבו, חייב באחריותן. נדבות, מתו או נגנבו, אין חייב 

באחריותן:

בכב:
חטאת שנתערבה בעולה, ועולה שנתערבה בחטאת, אפילו אחד בריבוא, ימותו כולם▀

▀כב:

חטאת שנתערבה בחובה, אין כשר אלא כמנין חטאות שבחובה. וכן עולה שנתערבה בחובה, אין כשר 

אלא כמנין עולות שבחובה. בין שחובה מרובה ונדבה מועטת, בין שהנדבה מרובה וחובה מועטת, בין 

ששתיהן שוות:

כב:
ג

▀
בד"א, בחובה ובנדבה. אבל בחובה שנתערבה זו בזו, אחת לזו ואחת לזו, שתים לזו ושתים לזו, שלש לזו 

ושלש לזו, מחצה כשר ומחצה פסול.

▀כב:
אחת לזו ושתים לזו, שלש לזו ועשר לזו ומאה לזו, המועט כשר, בין משם אחד, ובין משני שמות, בין 

מאשה אחת, ובין משתי נשים:

כב:
ד

כיצד משם אחד - לידה ולידה, זיבה וזיבה, משם אחד.▀◊

משני שמות - לידה וזיבה.▀◊כב:

כיצד משתי נשים - על זו לידה ועל זו לידה, על זו זיבה ועל זו זיבה, משם אחד.▀◊כב:

משני שמות - על זו לידה ועל זו זיבה.▀◊כב:

רבי יוסי:▀כב:
שתי נשים שלקחו את קניהם בעירוב, או שנתנו דמי קניהם לכהן, לאיזו שירצה כהן יקריב חטאת, 

ולאיזו שירצה כהן יקריב עולה, בין משם אחד, בין משני שמות:

הדרן עלך חטאת העוף◊
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