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י.
דאיתמר:[רבי יוחנן]▀◊

השוחט את הבהמה ע"מ לזרוק דמה לעבודת כוכבים, ולהקטיר חלבה לעבודת כוכבים ־ ר' יוחנן אמר: 

 ֹ אסורה, מחשבין מעבודה לעבודה, וילפינן חוץ מבפנים

מותרת, אין מחשבין מעבודה לעבודה, ולא ילפינן חוץ מפנים.ריש לקיש:▀◊י.

▀י.
וצריכי, דאי אשמעינן בהא, בהא אמר ריש לקיש, אבל פנים מפנים אימא מודי ליה לרבי יוחנןֹ ואי 

אשמעינן הא, בהא קאמר רבי יוחנן, אבל בההיא אימא מודי ליה לריש לקיש, צריכי.

מתיב רב ירמיה לסיועיה לרבי יוחנן, ורבי אילא לסיועיה לריש לקיש.כי אתא רב דימי אמר:▀י.

▀◊י.
רב ירמיה לסיועיה לרבי 

יוחנן:

ומה במקום שאם אמר הריני שוחט חוץ לזמנו שהוא כשר, שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ לזמנו ־ פסול, 

מקום שאם אמר הריני שוחט שלא לשמו פסול, שחטו על מנת לזרוק דמו שלא לשמו ־ אינו דין שיהא 

פסול.

¿י.
מתקיף לה רבא בר 

אהילאי:
מה לחוץ לזמנו שכן כרתִ 

▀◊י.
אלא אמר רבא בר 

אהילאי:

הכי קאמר: ומה מקום שאם אמר הריני שוחט חוץ למקומו שהוא כשר, שחטו על מנת לזרוק דמו חוץ 

למקומו ־ פסול, מקום שאם אמר הריני שוחט שלא לשמו שהוא פסול, שחטו ע"מ לזרוק דמו שלא 

לשמו ־ אינו דין שיהא פסול.

מה לחוץ למקומו ־ שכן נוהג בכל הזבחים, תאמר בשלא לשמו ־ שאינו נוהג אלא בפסח וחטאת?מתקיף לה רב אשי:¿י.

אלא אמר רב אשי:▀◊י.

הכי קאמר: ומה במקום שאם אמר הריני שוחט לשם פלוני שהוא כשר, לזרוק דמו לשם פלוני ־ פסול, 

מקום שאם אמר הריני שוחט שלא לשמן שהוא פסול, שחטו ע"מ לזרוק דמן שלא לשמן ־ אינו דין 

שיהא פסול.

▀◊י.
רבי אילא לסיועיה לריש 

לקיש:

לא תאמר בזריקה ותיתי מק"ו מבינייא, משחיטה וקבלה, למאי הלכתא כתב רחמנא? לומר, דאין 

מחשבין מעבודה לעבודה.

ודלמא דמחשבין מעבודה לעבודהִ מתקיף לה רב פפא:¿◊י.

אם כן, לשתוק קרא מיניה ותיתי מקל וחומר דרב אשי!◊י.

ואידך?¿י.

פריך הכי: מה להנך שכן טעונות צפון וישנן בחטאות הפנימיות.[רבי יוחנן]!◊י.

ואידך?¿י.

השתא מיהא בשלמים קיימין.[ריש לקיש]!◊י.

שחטה לשמה לזרוק דמה שלא לשמה ־ רב נחמן אמר: פסולהאיתמר:[רב נחמן]▀י.

כשרהרבה:▀י.

והדר ביה רבה לגבי רב נחמן מק"ו דרב אשי.▀י.

אף האשם.רבי אליעזר:▀>י.

חטאת באה על חטא ואשם בא על חטא, מה חטאת שלא לשמה ־ פסולה, אף אשם שלא לשמו ־ פסול.תניא, אמר ר' אליעזר:▀◊י.

לא, אם אמרת בחטאת שכן דמה למעלהִ אמר לו רבי יהושע:¿◊י.

פסח יוכיח, שדמו למטה ושחטו שלא לשמו ־ פסול.אמר לו רבי אליעזר:!◊י.

מה לפסח שכן זמנו קבועִ אמר לו רבי יהושע:¿י.

חטאת תוכיח.אמר לו רבי אליעזר:!י.

י:
חוזרני חלילה.אמר לו רבי יהושע:¿◊

▀◊י:
חזר רבי אליעזר ודנו דין 

אחר:

חטאת נאמר בה היא לשמה ־ כשירה, שלא לשמה ־ פסולה, ופסח נאמר בו הוא בזביחה, הוא לשמו ־ 

כשר, שלא לשמו ־ פסול, אף אשם נאמר בו הוא, הוא לשמו ־ כשר, שלא לשמו ־ פסול.

אמר לו רבי יהושע:¿◊י:

חטאת נאמר בה היא בשחיטה, היא לשמה ־ כשרה, שלא לשמה ־ פסולה, פסח נאמר בו הוא בזביחה, 

הוא לשמו ־ כשר, שלא לשמו ־ פסול, אבל אשם לא נאמר בו הוא אלא לאחר הקטרת אימורין, והוא 

עצמו שלא הוקטרו אימורין ־ כשרִ 
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הרי אומר: (ויקרא ו) כחטאת כאשם, מה חטאת שלא לשמו ־ פסול, אף אשם שלא לשמו ־ פסול.אמר לו רבי אליעזר:!◊י:

▀◊>י:
אמר מר, אמר לו ר' 

יהושע:
חוזרני חלילה.

וליהדר דינא ולייתי במה הצדִ ¿י:

משום דאיכא למיפרך: מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד כרת.!◊י:

▀◊>י:
אמר מר, אמר לו ר' 

יהושע:
לא, אם אמרת בחטאת שכן דמה למעלה.

ולימא ליה: לא, אם אמרת בחטאת שכן נכנס דמה לפני ולפניםִ ¿◊י:

בחטאות החיצונות קאמרינן!◊י:

[ולימא ליה] שאם נכנס דמה לפני ולפנים ־ פסולה¿◊י:

אית ליה לרבי אליעזר אף האשם.!◊י:

[ולימא ליה] שכן מכפרת על חייבי כריתותִ ¿◊י:

מחטאת דשמיעת הקול.!◊י:

[ולימא ליה] שכן טעונה ארבע מתנותִ ¿◊י:

כרבי ישמעאל!י:

כל הדמים טעונה ארבע מתנות.דאמר:[רבי ישמעאל]▀!◊י:

[ולימא ליה] על ארבע קרנותִ ¿◊י:

וליטעמיך, האיכא אצבע, האיכא קרן, האיכא חודִה אלא חד מתרי תלת טעמי נקט.!◊י:

▀◊>י:
אמר מר, אמר לו ר' 

יהושע:
לא, אם אמרת.

לימא ליה רבי אליעזר: אשם נמי דמו למעלהִ ¿◊י:

אביי:!◊י:
אשם דמו למעלה לא מצית אמרת, ק"ו מעולה, ומה עולה שהיא כליל דמה למטה, אשם שאינו כליל לא 

כל שכן.

מה לעולה שכן אינה מכפרתִ ¿י:

חטאת העוף תוכיח.!◊י:

מה לחטאת העוף שכן אינה מין זבחִ ¿י:

עולה תוכיח.!◊י:

!◊י:
לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שהן קדשי קדשים ודמן למטה, אף אני 

אביא אשם שהוא קודש קדשים ודמו למטה.

ולפרוך: מה להצד השוה שבהן שכן אין להן קצבה, תאמר באשם שיש לו קצבהִ רבא מפרזקיא לרב אשי:¿◊י:

▀◊י:
אלא היינו טעמא דרבי 

אליעזר:
דאמר קרא: (ויקרא ו) הכהן המחטא אותה, אותה דמה למעלה, ואין דמו של אחר למעלה.

¿◊י:
אי הכי, חטאת נמי נימא: אותה לשמה ־ כשרה, שלא לשמה ־ פסולה, הא שאר זבחים בין לשמן בין 

 ִ שלא לשמן ־ כשרין

ההוא אותה לאו דוקא, דהא שייר פסח.!◊י:

הכא נמי לאו דוקא, דהא שייר עולת העוףִ¿◊י:

בזביחה מיהא לא שייר מידי.!◊י:
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ואי בעית אימא: הא מני? רבי אלעזר ברבי שמעון היא!י:

▀!◊י:
דאמר:[רבי אלעזר ברבי 

שמעון]
האי מקום לחוד והאי מקום לחוד

ֹ דתניא:▀!י: דמים התחתונים ניתנין מחוט הסיקרא ולמטה, והעליונים ־ מחוט הסיקרא ולמעלה

במה דברים אמורין ־ בעולת העוף, אבל בחטאת בהמה ־ היא עצמה אין נעשה אלא על גופה של קרן.רבי אלעזר ברבי שמעון:▀!י:

♦▀◊י:
תנן התם, שהיה רבי 

עקיבא אומר:
כל דמים שנכנסו להיכל לכפר ־ פסולים

חטאת בלבדחכמים:♦▀◊י:

אף האשם, שנאמר: כחטאת כאשם.רבי אליעזר:♦▀◊י:

בשלמא רבי אליעזר כדקאמר טעמא, אלא רבנן מאי טעמא?¿י:

רבא:!◊י:
אשם נכנס דמו לפנים פסול לא מצית אמרת, קל וחומר מעולה: מה עולה שהיא כליל, נכנס דמה לפנים 

־ כשרה, אשם שאינו כליל לא כ"ש.
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