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ח.
אשכחן שחיטה, קבלה מנלן?^◊

דכתיב: (ויקרא ד) ולקח הכהן מדם החטאת, שתהא קבלה לשם חטאת.!◊ח.

ואשכחן שחיטה וקבלה, זריקה מנלן?^◊ח.

דאמר קרא (ויקרא ד) וכפר עליו הכהן מחטאתו, שתהא כפרה לשם חטאת.!◊ח.

אשכחן שנוי קדש, שנוי בעלים מנלן?^◊ח.

אמר קרא: עליו, עליו ־ ולא על חבירו.!◊ח.

אשכחן למצוה, לעכב מנלן?^◊ח.

!◊ח.
כדאמר רב הונא בריה 

דרב יהושע:
חטאת ־ חטאתו, הכא נמי חטאת ־ חטאתו.

^◊ח.
אשכחן מצוה בשנוי קדש, וזריקה בשנוי בעלים בין למצוה בין לעכב, לעכב בכל עבודות בשנוי קדש, 

ובשאר עבודות בשנוי בעלים בין למצוה בין לעכב מנלן?

רבי יונה:!◊ח.
אתיא מחטאת נזיר, דכתיב: (במדבר ו) והקריב הכהן לפני ה' ועשה את חטאתו ואת עולתו, שיהו כל 

עשיותיו לשם חטאת.

אשכחן שנוי קדש, שנוי בעלים מנלן?^◊ח.

חטאת חטאתו:רב הונא בריה דר"י:!◊ח.

אלא מעתה, עולת ־ עולתו מאי דרשת ביה?מתקיף לה רבינא:¿◊ח.

ולרבינא, מנחת ־ מנחתו, נסך ־ נסכו מאי דרשת בהו?¿ח.

!ח.
ההוא מבעי ליה: מנחתם ונסכיהם בלילה, מנחתם ונסכיהם אפי' למחר, אלא עולת ־ עולתו מאי דרשת 

בהו?

¿◊ח.
ותו, מי גמרי מהדדי? חטאת חלב מחטאת נזיר לא גמרה ־ שכן יש עמה דמים אחרים, חטאת נזיר מחטאת 

חלב לא גמרה ־ שכן כרתִ 

אתיא מחטאת מצורע, דכתיב: (ויקרא יד) ועשה הכהן את החטאת, שיהו כל עשיותיו לשם חטאת.אלא אמר רבא:!◊ח.

ואשכחן שנוי קדש, שנוי בעלים מנליה?^◊ח.

אמר קרא: (ויקרא יז) וכפר על המטהר וגו', על המטהר זה ולא על המטהר חבירו.!◊ח.

¿◊ח.
ואכתי מי ילפא מהדדי? חטאת חלב מחטאת מצורע לא ילפא ־ שכן יש עמה דמים אחרים, חטאת מצורע 

מחטאת חלב לא גמרה ־ שכן כרתִ 

מחדא לא אתיא, תיתי חדא מתרתי.!ח.

בהי לא לכתוב?^ח.

לא לכתוב רחמנא בחטאת חלב ותיתי מהנך!ח.

מה להנך שכן יש עמהם דמים אחריםִ ¿ח.

לא לכתוב רחמנא בחטאת נזיר ותיתי מהנך!ח.

מה להנך שכן אין להן שאלהִ ¿ח.

לא לכתוב רחמנא בחטאת מצורע ותיתי מהנך!ח.

מה להנך שכן אין באין בדלותִ ¿ח.
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!◊ח.

אלא אמר קרא: (ויקרא ז) זאת התורה לעולה ולמנחה וגו', הקישו הכתוב לשלמים, מה שלמים ־ בין שנוי 

קדש בין שנוי בעלים בעינן לשמן למצוה, אף חטאת ־ בין שנוי קדש בין שנוי בעלים בעינן לשמן למצוה, 

הילכך מצוה משלמים, והנך קראי לעכב.

¿ח.
ואשכחן חטאת חלב דכתיב בה לחטאת, חטאת דעבודת כוכבים ודשמיעת הקול ובטוי שפתים וטומאת 

מקדש וקדשיו דלא כתיב בהו, מנלן?

חטאת דעבודת כוכבים אתיא מחטאת חלב שכן כרת כמותה, והנך כולהי אתיין במה הצד.!◊ח:

פסח בזמנו, לשמו ־ כשר, שלא לשמו ־ פסו�תנו רבנן:▀◊ח:

ובשאר ימות השנה, לשמו ־ פסול, שלא לשמו ־ כשר.▀◊ח:

(של"ו קבאיצ"ן ממה"ר בצ"א ב"א, סימן)◊ח:

מנא הני מילי?^ח:

אמר קרא: (ויקרא א) ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה', דבר הבא מן הצאן יהא לזבח שלמים.אבוה דשמואל:!◊ח:

אימא: שלמים אין, מידי אחרינא לאִ ¿ח:

לזבח ־ לרבות כל זבח.רבי אילא א"ר יוחנן:!◊ח:

אימא: כל דשחיט להוי כמותהִ ¿◊ח:

אי הוה כתיב לשלמים וזבח ־ כדקאמרת, השתא דכתיב לזבח שלמים, לכל דשחיט ליה שלמים להוי.!◊ח:

אימא: לזבח ־ כלל, שלמים ־ פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, שלמים אין, מידי אחרינא לאִ ¿◊ח:

לה' ־ הדר וכלל.!◊ח:

¿ח:
מתקיף לה ר' יעקב מנהר 

פקוד:

הא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא, כללא קמא מרבי זבחים ותו לא, כללא בתרא לה' ־ כל דלה', ואפי' 

עופות ואפי' מנחותִ 

הא תנא דבי רבי ישמעאל הוא דדריש כללי ופרטי כי האי גוונא[תנא דבי רבי ישמעאל]!ח:

!◊ח:
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש שהוא שלא לשמו וכשר, אף כל שהוא 

שלא לשמו וכשר.

¿◊ח:
אי מה הפרט מפורש דבר הבא בנדר ובנדבה, אף כל הבא בנדר ובנדבה, עולה ושלמים אין, חטאת ואשם 

לאִ 

אלא, לזבח רבויא הוא.!◊ח:

אימא: לכל דשחיט ליה להוי כוותיהִ ¿◊ח:
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