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ה.
◊¿

רמי ריש לקיש על מעוהי 

בי מדרשא ומקשי:
אם כשרים הם ירצו, ואם אין מרצין למה באין?

מצינו בבאין לאחר מיתה שהן כשרין ואין מרציןאמר לו ר' אלעזר:!◊ה.

האשה שהביאה חטאתה ומתה ־ יביאו יורשין עולתה, עולתה ומתה ־ לא יביאו יורשין חטאתה.דתנן:▀!ה.

מודינא לך בעולה דאתיא לאחר מיתה, אשם דלא אתי לאחר מיתה מנלן?א"ל:[ריש לקיש]^ה.

הרי מחלוקתך בצידוא"ל:[רבי אלעזר]!ה.

אף האשם.רבי אליעזר:▀!ה.

זהו שאומרין עליו אדם גדול הוא? קאמינא אנא: משנה שלימה, ואת אמרת לי: ר' אליעזרִ אמר:[ריש לקיש]¿ה.

!◊ה.
אלא אמר ריש לקיש, 

אפתח אנא פתחא 
(דברים כג) מוצא שפתיך וגו', האי נדבה, נדר הוא? כו' כדלעיל.

¿◊ה.

יתיב רבי זירא ורבי 

יצחק בר אבא ויתיב 

אביי גבייהו, ויתבי 

וקאמרי:

קשיא ליה לריש לקיש אשם דלא אתי לאחר מיתה, ונסיב לה תלמודא מוצא שפתיך, אימא: הבא בנדר 

ובנדבה לייתי ולא לירצי, אשם לא לייתי כללִ 

אמר להו אביי:!◊ה.
ריש לקיש מהכא פתח: (ויקרא ד) ושחט אותה לחטאת ־ אותה לשמה כשרה, שלא לשמה פסולה, הא 

שאר קדשים שלא לשמן כשרין, יכול ירצו? ת"ל: מוצא שפתיך.

ואימא: הבא בנדר ונדבה לייתי ולא לירצי, אשם (נמי) ארצויי נמי לירציִ ¿◊ה.

אביי:!◊ה.
אשם דמירצי לא מצית אמרת, קל וחומר מעולה, ומה עולה שאינה מכפרת אינה מרצה, אשם שמכפר 

אינו דין שאינו מרצה.

מה לעולה שכן כלילִ ¿ה.

שלמים יוכיחו.!ה.

מה לשלמים שכן טעונין נסכין ותנופת חזה ושוקִ ¿ה.

!◊ה.

עולה תוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שהן קדשים 

ושחטן שלא לשמן כשירין ואין מרצין, אף אני אביא אשם שהוא קודש ושחטו שלא לשמו כשר ואינו 

מרצה.

מה להצד השוה שבהן שכן ישנו בציבורִ ¿◊ה.

תודה תוכיח.!◊ה.

ה:
מה לתודה שכן טעונה לחםִ ¿

!◊ה:

עולה ושלמים יוכיחו. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שהן 

קדשים ושחטן שלא לשמן כשר ואינו מרצה, אף אני אביא אשם שהוא קדש ושחטו שלא לשמו כשר 

ואינו מרצה.

מה להצד השוה שבהן שהן באין בנדר ובנדבהִ ¿◊ה:

אלא אמר רבא:!◊ה:
זאת התורה וגו', הקישו הכתוב לשלמים, מה שלמים שהן קדשים ושחטן שלא לשמן כשרים ואין 

מרצין, אף אני אביא אשם שהוא קדש כו'.

מאי חזית דאקשת לשלמים? אקיש לחטאתִ ¿ה:

הא מיעט רחמנא אותה.!ה:

(סימן: הג"ש בש"ר)◊ה:

¿◊ה:

יתיב רב הונא ורב נחמן 

ויתיב רב ששת גבייהו, 

ויתבי וקאמרי:

קשיא ליה לריש לקיש אשם דלא אתי לאחר מיתה, לימא ליה ר"א: אשם נמי אתי לאחר מיתהִ 

אשם למאי קרב? למותרו, חטאת נמי מיקרב קרבה מותרה.אמר להו רב ששת:!◊ה:

חטאת אף ע"ג דקרבה מותרה, מיעט רחמנא הואִ ¿ה:
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אשם נמי כתיב ביה הואִ ¿ה:

ההוא לאחר הקטרת אימורים הוא דכתיב!ה:

אבל אשם לא נאמר בו הוא אלא לאחר הקטרת אימורין, והוא עצמו אם לא הקטירו אימורין ־ כשר.כדתניא:▀!ה:

ואלא הוא למה לי?¿◊ה:

לכדרב הונא אמר רב!ה:

דאמר רב הונא אמר רב:▀!◊ה:
ֹ , ניתק אין, לא ניתק לא, מאי טעמא? אמר קרא: הוא, בהווייתו  אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם ־ כשר

יהא.

¿◊ה:

יתבי רב נחמן ורב ששת 

ויתיב רב אדא בר מתנה 

גבייהו, ויתבי וקאמרי:

הא דקאמר רבי אלעזר: מצינו בבאין לאחר מיתה שהן כשרין ואין מרצין, לימא ליה ריש לקיש: הנהו 

נמי לייתו ולירצוִ 

!◊ה:
אמר להן רב אדא בר 

מתנה:
יולדת אם היא ילדה, בניה מי ילדו?

מתקיף לה רב אסי:¿◊ה:
ומאן לימא לן דאי איכא כמה עשה גבה לא מיתכפרא? וכיון דכי איכא כמה עשה גבה מיכפרא, יורשיה 

נמי מיכפר.

למימרא דקניא להו¿◊ה:

ֹ והאמר רבי יוחנן:▀¿◊ה: הניח מנחה לשני בניו ומת ־ קריבה, ואין בו שותפות

ואי ס"ד קניא להו, (ויקרא ב) נפש אמר רחמנאִ ¿ה:

ולא קניא להו?¿◊ה:

ֹ והאמר רבי יוחנן:▀¿◊ה: הניח בהמה לשני בניו ומת ־ קריבה, ואין ממירין בה

¿ה:
אי אמרת בשלמא קניא להו, היינו דאין ממירין בה, דהויא להו כשותפין, ושותפין לא מצו ממירין, אלא 

אי אמרת לא קניא להו, אמורי נמי לימרוִ 
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