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מח.
◊¿

אמרוה רבנן קמיה דרב 

חסדא:

הא דלא כרבי, דאי רבי, כיון דאמר: שחיטה מקדשא, דפריק להו היכא? אי דפריק להו מאבראי, כיון 

דכתיב, לפני ה' איפסיל להו ביוצִא אי גוואי, הא מעייל חולין לעזרהִ 

לעולם כרבי, ופריק להו גוואי, וחולין ממילא קא הוויין.אמר להו רב חסדא:!◊מח.

כשהוא פודן, אין פודן אלא בחוץִ רבינא לרב אשי, והתניא:▀¿מח.

הא ודאי רבי אלעזר בר' שמעון היא, דאי רבי, הא איפסלו להו ביוצא.!מח.

¿◊מח.
רב אחא בריה דרבא לרב 

אשי:
לימא, תיהוי תיובתיה דר' יוחנן מהא

תודה ששחטה על שמונים חלות ־ חזקיה אמר: קדשו ארבעים ־ מתוך שמוניםדאיתמר:[חזקיה]♦▀¿◊מח.

לא קדשו ארבעים מתוך שמוניםִ רבי יוחנן:♦▀¿◊מח.

▀!◊מח.
ולאו מי איתמר עלה, 

אמר רבי זירא:
הכל מודים היכא דאמר ליקדשו ארבעים מתוך שמונים דקדשה

הכא נמי דאמר ליקדשו תרתי מתוך ארבע.!מח.

▀◊מח.
תני ר' חנינא טירתא 

קמיה דר' יוחנן:

שחט ארבעה כבשים על ב' חלות, מושך שנים מהן וזורק דמן שלא לשמן, שאם אי אתה אומר כך, 

הפסדת את האחרונים.

וכי אומר לו לאדם עמוד וחטא בשביל שתזכה?אמר לו ר' יוחנן:¿◊מח.

והתנן:[רבי אליעזר]♦▀¿◊מח.
אברי חטאת שנתערבו באברי עולה ־ ר' אליעזר אומר: יתנו למעלה, ורואה אני את בשר חטאת למעלה 

כאילו היא עצים

ֹ חכמים:♦▀¿◊מח. תעובר צורתן ויצאו לבית השריפה

אמאי? לימא: עמוד וחטא בשביל שתזכהִ ¿מח.

!◊מח.
עמוד וחטא בחטאת בשביל שתזכה בחטאת אמרינן, עמוד וחטא בחטאת בשביל שתזכה בעולה לא 

אמרינן.

ובחדא מילתא מי אמר?¿מח.

והא תניא:▀¿◊מח.
כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן, או ששחטן בין לפני זמנן בין לאחר זמנן ־ הדם יזרק והבשר יאכל, ואם 

 ֹ היתה שבת ־ לא יזרוק, ואם זרק ־ הורצה להקטיר אימורין לערב

ואמאי? לימא: עמוד חטא בשביל שתזכהִ ¿מח.

עמוד חטא בשבת כדי שתזכה בשבת אמרינן, עמוד חטא בשבת כדי שתזכה בחול לא אמרינן.!◊מח.

ובתרתי מילי לא אמר?¿מח.

▀¿◊מח.
והתנן:[מודה רבי אליעזר 

ורבי יהושע]

חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה ובתחתונה חולין טמאין, מודה רבי אליעזר ור' יהושע שאם יכול 

להציל ממנה רביעית בטהרה יציל

ואם לאו ־ ר' אליעזר אומר: תרד ותטמא ואל יטמאנה ביד[רבי אליעזר]▀¿♦◊מח.

מח:
אף יטמאנה בידִ רבי יהושע:▀¿♦◊

שאני התם, דלטומאה קא אזלא.!◊מח:

כבשי עצרת ששחטן שלא כמצותן ־ פסולין, ותעובר צורתן ויצאו לבית השריפה.כי אתא רב יצחק תני:▀◊מח:

מר דמקיש להו לחטאת תני פסולין, תנא דבי לוי דגמר שלמי חובה משלמי נדבה תני כשריםאמר ליה רב נחמן:▀◊מח:

ושאר שלמי נזיר ששחטן שלא כמצותן ־ נאכלין ליום ולילה, ואין טעונין לא לחם ולא זרוע.דתני לוי:▀▀◊מח:

מיתיבי:▀¿◊מח:
אשם בן שנה והביא בן שתים, בן שתים והביא בן שנה ־ פסולין, ותעובר צורתן ויצאו לבית השרפה, 

 ֹ אבל עולת נזיר ועולת יולדת ועולת מצורע שהיו בני שתי שנים ושחטן ־ כשרין

▀¿◊מח:
כללו של דבר: כל הכשר בעולת נדבה ־ כשר בעולת חובה, וכל הפסול בחטאת ־ פסול באשם, חוץ 

משלא לשמוִ 

האי תנא תנא דבי לוי הוא.!◊מח:
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תא שמע, דתני לוי:▀¿◊מח:
אשם נזיר ואשם מצורע ששחטן שלא לשמן ־ כשרים, ולא עלו לבעלים לשום חובהֹ שחטן מחוסר זמן 

 ֹ בבעלים, או שהיו בני שתי שנים ושחטן ־ פסולין

ואם איתא, ליגמר משלמיםִ ¿מח:

שלמים משלמים גמר, אשם משלמים לא גמר.!◊מח:

¿◊מח:
ואי גמר שלמים משלמים, ליגמר נמי אשם מאשם, אשם נזיר ואשם מצורע מאשם גזילות ואשם מעילות, 

או אשם גזילות ואשם מעילות מאשם נזיר ואשם מצורעִ 

דנין דבר שלא בהכשירו מדבר שלא בהכשירו, ואין דנין דבר שלא בהכשירו מדבר שבהכשירו.רב שימי בר אשי:!◊מח:

ולא?¿מח:

מנין ליוצא שאם עלה לא ירד? שהרי יוצא כשר בבמהִ והא תניא:¿▀◊מח:
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