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סז.
אמר לו רבי אליעזר:¿◊

והרי קדשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים יוכיחו, שכן שינה את שמם לדבר שאין 

בו מעילה ומועלין בהן, אף אתה אל תתמה על העולה, אע"פ ששינה שמה לדבר שאין בו מעילה 

אמר לו רבי יהושע:!◊סז.
לא, אם אמרת בקדשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים, שכן שינה את שמם לדבר 

שיש בו איסור והיתר, תאמר בעולה, ששינה את שמה לדבר שכולו היתר?

סז.
ג

◊▀¿
תניא, אמר לו ר"א לרבי 

יהושע:

אשם ששחטו בצפון לשם שלמים יוכיח, ששינה את שמו ומועלין בו, ואף אתה אל תתמה על העולה, 

 ֹ שאע"פ ששינה את שמה שימעלו בה

אמר לו רבי יהושע:!▀◊סז.
לא, אם אמרת באשם, שאם שינה את שמו לא שינה את מקומו, תאמר בעולה, ששינה את שמה ושינה 

את מקומה?

אמר לו ר"א:¿▀◊סז.
אשם ששחטו בדרום לשם שלמים יוכיח, ששינה את שמו ושינה את מקומו ומועלין בו, אף אתה אל 

 ֹ תתמה על העולה, שאע"פ ששינה את שמה ושינה את מקומה מועלין בה

אמר לו רבי יהושע:!▀◊סז.
א"ל ר' יהושע: לא, אם אמרת באשם, ששינה את שמו ושינה את מקומו ולא שינה את מעשיו, תאמר 

בעולה, ששינה את שמה ואת מעשיה ושינה את מקומה?

רבא:▀◊סז.
ונימא ליה: אשם ששחטו בדרום לשם שלמים בשינוי בעלים, ששינה את שמו ושינה את מקומו ושינה 

 ֹ את מעשיִו מדלא קאמר ליה הכי, שמע מינה נחית רבי אליעזר לטעמיה דרבי יהושע

▀▀◊סז.
דאמר רב אדא בר אהבה, 

אומר היה רבי יהושע:

עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת, כיון שמלק בה סימן אחד ־ נמשכת ונעשית חטא' 

העוף.

¿◊סז.
אי הכי, חטאת העוף נמי שעשאה למעלה כמעשה העולה, מכי מליק בה סימן אחד תימשך ותהוי עולת 

העוףִ

וכ"ת ה"נ!סז.

▀¿◊סז.
והא"ר יוחנן משום רבי 

בנאה:
כך היא הצעה של משנה

מאי לאו כך היא הצעה ותו לאִ ¿סז.

לא, כך הצעה של כולה משנה.!◊סז.

רב אשי:!◊סז.

בשלמא עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת, כיון דהא הכשירה בסימן אחד והא 

הכשירה בשני סימנין, ועולת העוף למטה ליתא, כיון דמלק בה סימן אחד ־ נמשכת ונעשית חטאת העוףֹ 

אלא חטאת העוף, כיון דאמר מר: מליקה בכל מקום כשירה, מכי מלק בה סימן אחד איפסלא, כי הדר 

מליק באידך סימן, היכי ממשכה והויא עולת העוף.

▀◊>סז.

גופא: אמר רב אדא בר 

אהבה, אומר היה רבי 

יהושע:

עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת, כיון שמלק בה סימן אחד ־ נמשכת ונעשית 

חטאת העוף.

סז:
ת"ש:▀¿◊

חטאת לזו ועולה לזו, עשה שתיהן למעלה ־ מחצה כשר ומחצה פסול, שתיהן למטה ־ מחצה כשר 

ומחצה פסול, אחת למעלה ואחת למטה ־ שתיהן פסולות, שאני אומר: חטאת קרבה למעלה ועולה 

 ֹ קרבה למטה

נהי נמי דעולה קרבה למטה, תימשוך ותהוי חטאת העוףִ¿סז:

אימור דא"ר יהושע ־ בחד גברא, בתרי גברי מי אמר?!◊סז:

ת"ש:▀¿◊סז:
חטאת ועולה וסתומה מפורשת, עשה כולן למעלה ־ מחצה כשר ומחצה פסול, כולן למטה ־ מחצה כשר 

ומחצה פסול, חציין למעלה וחציין למטה ־ אינה כשירה אלא סתומה ומתחלקת ביניהן

ֹ ▀¿◊סז: ואילו מפורשין לא

ואמאי? נהי נמי דעולה קרבה למטה, תימשוך ותיהוי חטאת העוףִ¿סז:

וכי תימא הא דלא כר' יהושע!◊סז:

ומי מצית אמרת הכי?¿סז:

תא שמע:▀¿◊סז:

האשה שאמרה הרי עלי קן אם אלד זכר ־ ילדה זכר ומביאה שתי קינים, אחת לנדרה ואחת לחובתה, 

נתנתן לכהן ־ הכהן צריך לעשותן שלש למעלה ואחת למטה, לא עשה כן אלא עשה שתים למעלה וב' 

למטה ולא נמלך ־ צריכה שתביא עוד פרידה אחת ותקריבנה למעלה ממין א', ומשני מינין תביא שתים

פרשה נדרה צריכה להביא עוד ג' פרידין ממין אחד, ומב' מינין תביא ד'▀¿◊סז:

ֹ ▀¿◊סז: קבעה נדרה ־ צריכה שתביא עוד חמש פרידין למעלה ממין אחד, ומב' מינין תביא שש

Talmud Navigator עמוד 1 זבחים סז


