
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:                             

זבחים-קדשי קדשים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

סו.
◊¿

רב אחא בריה דרבא לרב 

אשי:
אלא מעתה, גבי בור דכתיב: (שמות כא) ולא יכסנו, ה"נ דאין צריך לכסותִ 

!◊סו.
הכי השתא, התם כיון דכתיב: (שמות כא) בעל הבור ישלם, עלויה הוא דרמי לכסויי, אבל הכא מכדי 

כתיב: והקריבו, חלק הכתוב בין חטאת העוף לעולת העוף, לא יבדיל למה לי? ש"מ: אין צריך להבדיל.

מיצה דם הגוף.▀>סו.

ת"ר:▀◊סו.
עולה ־ אע"פ שמיצה דם הגוף ולא מיצה דם הראש, יכול מיצה דם הראש ולא מיצה דם הגוף? ת"ל: 

הוא.

מאי תלמודא?¿סו.

מסתברא רוב דמים בגוף שכיחי.רבינא:!◊סו.

הדרן עלך קדשי קדשים◊
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זבחים-חטאת העוף

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

סו.
מ

▀ ֹ חטאת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת ־ כשירה

כמעשה חטאת לשם עולה, כמעשה עולה לשם חטאת, כמעשה עולה לשם עולה ־ פסולה.▀סו.

עשאה למעלה כמעשה כולן ־ פסולה.▀סו.

עולת העוף שעשאה למעלה כמעשה עולה לשם עולה ־ כשירה▀סו.

ֹ ▀סו. כמעשה עולה לשם חטאת ־ כשירה, ובלבד שלא עלתה לבעליה

כמעשה חטאת לשם עולה, כמעשה חטאת לשם חטאת ־ פסולה.▀סו.

עשאה למטה כמעשה כולן ־ פסולה.▀סו.

גסו:
דשני במאי?^◊

אילימא דשני במליקה!◊סו:

נימא דלא כר' אלעזר בר' שמעון▀סו:

ֹ דאמר:[רבי שמעון]▀▀◊סו: שמעתי שמבדילין בחטאת העוף

ולא אוקימנא דלא כר' אלעזר בר' שמעון?¿◊סו:

לא, דשני בהזאה.!◊סו:

הכי נמי מסתברא, מדקתני סיפא:■סו:

עשאה למעלה כמעשה כולן ־ פסולה[סיפא]▀■◊סו:

ואפילו כמעשה חטאת לשם חטאת▀■◊סו:

דשני במאי?^■◊סו:

אילימא דשני במליקה!■◊סו:

מליקה בכל מקום במזבח כשירהִ האמר מר:▀¿■◊סו:

אלא לאו דשני בהזאה!■◊סו:

ומדסיפא בהזאה, רישא נמי בהזאה.■סו:

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

עולת העוף כו'.▀>סו:

דשני במאי?^◊סו:

אילימא דשני במליקה!◊סו:

כולן אין מטמאין בבית הבליעה ומועלין בהןמדקתני סיפא:▀!◊סו:

נימא דלא כרבי יהושע, דאי כר' יהושע¿סו:

ִ האמר:[רבי יהושע]▀¿◊סו: אין מועלין

ואלא במיצוי!◊סו:

עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת ־ ר"א אומר: מועלין בהאימא סיפא:[רבי אליעזר]♦▀¿◊סו:

אין מועלין בהרבי יהושע:♦▀¿◊סו:

דשני במאי?^¿◊סו:
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אילימא במיצוי!¿◊סו:

אימר דאמר ר' יהושע ־ דשני במליקה, במיצוי מי אמר?¿¿◊סו:

ואלא במליקה!¿◊סו:

רישא וסיפא במליקה ומציעתא במיצוי?¿◊סו:

אין, רישא וסיפא במליקה, ומציעתא במיצוי.!◊סו:

סו:
מ

▀
וכולן אין מטמאין בבית הבליעה, ומועלים בהן, חוץ מחטאת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם 

חטאת.

עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת ־ ר"א אומר: מועלים בה[רבי אליעזר]▀סו:

אין מועלים בה.רבי יהושע:▀סו:

רבי אליעזר:¿◊סו:
ומה אם חטאת שאין מועלים בה לשמה, כששינה את שמה מועלים בה, עולה שמועלים בה לשמה, 

כששינה את שמה אינו דין שימעלו בהִ 

א"ל רבי יהושע:!◊סו:
לא, אם אמרת בחטאת ששינה את שמה לשם עולה, שכן שינה את שמה לדבר שיש בו מעילה, תאמר 

בעולה ששינה את שמה לשם חטאת, שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה?
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