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כג:

א

▀

במה דברים אמורים, בכהן נמלך. אבל בכהן שאינו נמלך, אחת לזו ואחת לזו, שתים לזו ושתים לזו, 

שלש לזו ושלש לזו, עשה כולן למעלה, מחצה כשר ומחצה פסול. כולם למטה, מחצה כשר ומחצה פסול. 

חצים למעלן וחצים למטן, את שלמעלן, מחצה כשר ומחצה פסול, ואת שלמטן, מחצה כשר ומחצה פסול:

בכד.
▀

אחת לזו ושתים לזו, ושלש לזו, ועשר לזו, ומאה לזו, עשה כולם למעלה, מחצה כשר ומחצה פסול. כולן 

למטה, מחצה כשר ומחצה פסול. חציה למעלן וחציה למטן, המרובה כשר.

▀◊כד.

זה הכלל, כל מקום שאתה יכול לחלוק את הקינים שלא יהיו משל אשה אחת, בין למעלן בין למטן, 

מחצה כשר ומחצה פסול. וכ"מ שאין אתה יכול לחלוק את הקינים עד שיהו משל אשה אחת, בין למעלן 

בין למטן, המרובה כשר:

כד.
▀◊ג

חטאת לזו עולה לזו, עשה כולן למעלן, מחצה כשר ומחצה פסול. כולן למטה, מחצה כשר ומחצה פסול. 

חציה למעלן וחציה למטן, שתיהן פסולות, שאני אומר, חטאת קריבה למעלן ועולה למטן:

כד.
ד

▀
חטאת ועולה סתומה ומפורשת, עשה כולן למעלן, מחצה כשר ומחצה פסול. כולן למטן, מחצה כשר 

ומחצה פסול. חציה למעלן וחציה למטן, אין כשר אלא סתומה, והיא מתחלקת ביניהן:

כד.
ה

חטאות שנתערבו בחובה, אין כשר אלא מנין חטאות שבחובה.▀

כד:
חובה שנים בחטאת, מחצה כשר ומחצה פסול.▀

חטאת שנים בחובה, המנין שבחובה כשר.▀כד:

וכן עולה שנתערבה בחובה, אין כשר אלא מנין עולות שבחובה.▀כד:

חובה שנים בעולה, מחצה כשר ומחצה פסול.▀כד:

עולה שנים בחובה, המנין שבחובה כשר:▀כד:

כד:

ו
▀

האשה שאמרה, הרי עלי קן כשאלד זכר, ילדה זכר, מביאה שתי קנים, אחת לנדרה ואחת לחובתה. 

נתנתן לכהן, הכהן צריך לעשות ג' פרידין מלמעלן ואחת מלמטן, לא עשה כן, אלא שתים מלמעלן ושתים 

מלמטן ולא נמלך, צריכה להביא עוד פרידה אחת ויקריבנה מלמעלן, ממין אחד. משני מינין, תביא שתים

פרשה נדרה, צריכה להביא עוד ג' פרידין, ממין אחד. משני מינין, תביא ארבע:▀▀כד:

קבעה נדרה, צריכה להביא עוד חמש פרידין, ממין אחד. משני מינין, תביא שש.▀◊כד:
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