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ט.
דוחין קדשים הנאכלים אצל קדשים הנאכלין, ואין דוחין קדשים הנאכלין אצל קדשים שאינן נאכלין.רבי אבין:!◊

אטו חטאת ואשם מי לא מיתאכלי?¿ט.

[רבי אבין]!◊ט.
אלא, דוחין קדשים הנאכלין לכל אדם אצל קדשים הנאכלין לכל אדם, ואין דוחין קדשים הנאכלין לכל 

אדם אצל קדשים שאין נאכלין לכל אדם.

דוחין קדשים קלים אצל קדשים קלים, ואין דוחין קדשים קלים אצל קדשי קדשים.רבי יוסי ברבי אבין:!◊ט.

¿◊ט.
מתקיף לה רב יצחק 

ברבי סבריו
אימא: שחטיה לשם מעשר ליהוי מעשר

למאי הילכתא? דלא ליבעי נסכים, ולמלקא עליה (ויקרא כז) בלא יגאלִ ¿▀ט.

אמר קרא: (ויקרא כז) העשירי יהיה קודש, זה מעשר ואין אחר מעשר.!◊ט.

אימא: שחטיה לשם בכור ליהוי כבכור¿◊ט.

למאי הילכתא? דלא ליבעי נסכיִם אי נמי, דליתביה לכהניםִ ¿▀ט.

בכור נמי עברה עברה ממעשר גמר.!◊ט.

ואימא: שחטיה לשם תמורה ליהוי תמורה¿◊ט.

למאי הילכתא? למלקא עליִה אי נמי, למיקם עליה (ויקרא כז) בלא ימכר ולא יגאלִ ¿▀ט.

!◊ט.
מר זוטרא בריה דרב 

נחמן:
אמר קרא: (ויקרא כז) והיה הוא ותמורתו, זו תמורה ואין אחר תמורה.

ואימא: שחטיה לשם תודה ליהוי כי תודה¿◊ט.

למאי הילכתא? להטעינו לחםִ ¿▀ט.

מי איכא מידי דפסח גופיה לא בעי לחם, ומותרו בעי לחם?!◊ט.

אי הכי, השתא נמי מי איכא מידי דפסח גופיה לא בעי נסכים, ומותרו בעי נסכים?¿◊ט.

!◊ט.
אנן הכי קאמרינן: מי איכא מידי דמותר תודה עצמה לא בעי לחם, ואילו מותר דאתיא להו מעלמא בעיא 

לחם?

¿◊ט.
מתקיף לה רב יימר בריה 

דרב הילל:
וממאי דבמותר פסח כתיב? דילמא במותר אשם כתיבִ 

אמר קרא: (ויקרא ג) ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים, דבר השוה בכל צאן.רבא:!◊ט.

¿ט.

מתקיף לה ר' אבין בר 

חייא, ואיתימא ר' אבין 

בר כהנא:

בכל אתר את אמרת: מן ־ להוציא, וכאן מן ־ לרבותִ 

הכא נמי מן ־ להוציא, דלא אתי בן שתי שנים ולא אתי נקיבה.רבי מני:!◊ט.

¿◊ט.
מתקיף לה רב חנא 

בגדתאה:

ומי מצית אמרת דכי כתיב האי במותר פסח כתיב? והא מדכתיב: (ויקרא ג) אם כשב (ויקרא ג) ואם עז, 

מכלל דלאו במותר פסח כתיבִ 

ההוא מיבעי ליה לכדתניא:!◊ט.

[תניא]▀!◊ט.

כשב ־ לרבות את הפסח לאליה, כשהוא אומר: אם כבש ־ לרבות פסח שעיברה שנתה ושלמים הבאים 

מחמת פסח לכל מצות שלמים, שיטענו סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק, כשהוא אומר: ואם עז ־ 

הפסיק הענין, לימד, על העז שאינה טעונה אליה.

והא מהכא נפקא? מדאבוה דשמואל נפקא¿ט.

ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים ־ דבר הבא מן הצאן יהא לזבח שלמיםִ דאמר אבוה דשמואל:▀¿◊ט.

ואכתי, מדרב נחמן אמר רבה בר אבוה נפקא¿ט.
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▀¿◊ט.
דאמר רב נחמן אמר רבה 

בר אבוה:

מנין למותר פסח שקרב שלמים? שנאמר: (דברים טז) וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר, והלא אין פסח 

בא אלא מן הכבשים ומן העזיִם אלא, מכאן למותר הפסח שיהא לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר, ומאי 

ניהו? שלמיםִ 

!◊ט.
אלא, תלתא קראי כתיבי: חד לעיברה זמנו ועיברה שנתו, וחד לעיברה זמנו ולא שנתו, וחד ללא עיברה 

לא זמנו ולא שנתו.

ט:
◊▀

וצריכי, דאי כתב רחמנא חד, הוה אמינא: היכא דעיברה שנתו וזמנו דאידחי מפסח לגמרי, אבל עיברה 

זמנו ולא שנתו דחזי לפסח שני ־ אימא לאֹ ואי כתב רחמנא הני תרתי, משום דאידחי להו ממילתייהו, 

אבל היכא דלא עבר לא זמנו ולא שנתו דחזי לפסח ־ אימא לא, צריכי.

רב משמיה דמבוג:▀◊ט:
חטאת ששחטה לשום חטאת נחשון ־ כשירה, דאמר קרא: (ויקרא ו) זאת תורת החטאת, תורה אחת 

לכל החטאות.

יתיב רבא וקאמר לה להא שמעתא.Оט:

▀¿◊ט:
איתיביה רב משרשיא 

לרבא, רבי שמעון אומר:

כל המנחות שנקמצו שלא לשמן ־ כשירות ועלו לבעלים לשום חובה, לפי שאין המנחות דומות 

לזבחים, שהקומץ מחבת לשם מרחשת ־ מעשיה מוכיחין עליה שהיא מחבת, חריבה לשם בלולה ־ 

מעשיה מוכיחין שהיא חריבה, אבל בזבחים אינו כן, שחיטה אחת לכולן, קבלה אחת לכולן, זריקה אחת 

 ֹ לכולן

¿ט:
טעמא דמעשיה מוכיחין, הא אין מעשיה מוכיחין לא, אמאי? לימא: (ויקרא ו) זאת תורת המנחה, תורה 

אחת לכל המנחותִ 

▀◊ט:
אלא אי איתמר הכי 

איתמר, אמר רב משמיה 
חטאת ־ ששחטה על מנת שיתכפר בה נחשון ־ כשירה, אין כפרה למתים.

ולימא מת בעלמאִ ¿ט:

הא קמ"ל, טעמא דמת, הא דחי דומיא דנחשון ־ פסולה, ומאי ניהו? חטאת נזיר וחטאת מצורע.!◊ט:

הני עולות נינהוִ ¿ט:

▀◊ט:
אלא אי איתמר הכי 

איתמר, אמר רב משמיה 
חטאת ששחטה על שמחוייב חטאת כנחשון ־ כשירה, חטאת נחשון עולה היא.

▀◊ט:
איכא דאמר, אמר רב 

משמיה דמבוג:
חטאת ששחטה לשם חטאת נחשון ־ פסולה, חטאת נחשון עולה היא.

ולימא: חטאת נזיר וחטאת מצורעִ ¿ט:

עיקר חטאת נקט.!◊ט:

רבא:▀◊ט:
חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם, לשם חטאת עבודת כוכבים ־ כשירהֹ לשם חטאת נזיר, לשם 

חטאת מצורע פסולה, הני עולות נינהו.

בעי רבא:^◊ט:
חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דטומאת מקדש וקדשיו, מהו? מי אמרינן כרת כמותה, או דילמא אין 

קבוע כמותה?

רב אחא בריה דרבא מתני כולהו לפסולא, מ"ט (ויקרא ד) ושחט אותה לחטאת ־ לשם אותה חטאת.[רב אחא בריה דרבא]!◊ט:

¿◊ט:
רב אשי לרב אחא בריה 

דרבא:
בעיא דרבא היכי מתניתו לה?

!◊ט:
אמר ליה:[רב אחא בריה 

דרבא]
אנן בשינוי בעלים מתנינן לה והכי מתנינן לה:

רבא:▀!◊ט:
חטאת חלב ששחטה על מי שמחוייב חטאת דם וחטאת עבודת כוכבים ־ פסולה, על מי שמחוייב חטאת 

נזיר וחטאת מצורע ־ כשירה

ובעיין לה הכי:!ט:

בעי רבא:^!◊ט:
חטאת חלב ששחטה על מי שמחוייב חטאת דטומאת מקדש וקדשיו, מהו? מי אמרי' כרת כמותה, או 

דילמא אין קבוע כמותה?

תיקו.▀!◊ט:

שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה ־ רבי יוחנן אמר: פסולהאיתמר:[רבי יוחנן]♦▀◊ט:

כשירה.ריש לקיש:♦▀◊ט:

ר' יוחנן אמר פסולה, מחשבין מעבודה לעבודה, וילפינן ממחשבת פיגול[רבי יוחנן]▀◊ט:

ור"ל אמר כשירה, אין מחשבין מעבודה לעבודה, ולא ילפינן ממחשבת פיגול.[ריש לקיש]▀◊ט:
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ואזדו לטעמייהו▀ט:
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