
  אזבחים י
 ניסיון ללמוד שאשם דמו למטה מקל וחומר

  דחייה  חומרה  קרבן
  שכן אינה מכפרת  כליל   עולה

  אינה מין זבח  מכפרת  חטאת העוף
מה להצד השוה שבהן שכן אין להן   שהן קדשי קדשים   עולה וחטאת העוף

  קצבה, תאמר באשם שיש לו קצבה!
  

אותה , הכהן המחטא אותהאלא היינו טעמא דרבי אליעזר, דאמר קרא: : מקור אחר לשיטת ר' אליעזר
  דמה למעלה, ואין דמו של אחר למעלה. 

פסולה, הא שאר זבחים בין  -כשרה, שלא לשמה  -לשמה  אותהאי הכי, חטאת נמי נימא: : קושי
  כשרין!  -לשמן בין שלא לשמן 

  לאו דוקא, דהא שייר פסח.  אותהההוא  :תירוץ
  לאו דוקא, דהא שייר עולת העוף!  (בדם) נמי הכא :קושי

  בזביחה מיהא לא שייר מידי.  :1תירוץ 
הא מני? רבי אלעזר ברבי שמעון היא, דאמר: האי מקום לחוד והאי מקום : 2 תירוץ

מחוט הסיקרא  -דמים התחתונים ניתנין מחוט הסיקרא ולמטה, והעליונים לחוד, דתניא: 
בעולת העוף, אבל בחטאת  -מעון: במה דברים אמורין ולמעלה; אמר רבי אלעזר ברבי ש

 . היא עצמה אין נעשה אלא על גופה של קרן -בהמה 
 

  תנן התם
  רבי אליעזר  חכמים  רבי עקיבא

כל דמים שנכנסו 
  פסולים -להיכל לכפר 

  כחטאת כאשם אף האשם שנאמר:  חטאת בלבד

  
   וחומרניסיון ללמוד שחטאת בלבד דמו פסול אם הובא להיכל מקל 

  דחייה  חומרה  קרבן
  שכן אינה מכפרת  כליל   עולה

  אינה מין זבח  מכפרת  מנחת חוטא
  ספק אם בפנים פסול  מכפרת  טאת העוףח

מה להצד השוה שבהן שכן אין   קדשי קדשים  עולה ומנחת חוטא
להן קצבה, תאמר באשם שיש 

  לו קצבה!
  

  דמה של זו ולא דמה של אחר.  דמהדאמר קרא: : מקור אחר לשיטת חכמים
  

  קדש קדשים היא כחטאת וכאשם מה דורשים מספוק זה?
  פסולאשם ששחטו שלא לשמו  - ר' אליעזר  אשם ששחטו שלא לשמו כשר - חכמים

מנחת חוטא הרי היא כחטאת,  - אומר: רבי שמעון
פסולה, מנחת נדבה הרי  -לפיכך קמצה שלא לשמה 

  כשרה -לשמה היא כאשם, לפיכך קמצה שלא 

 מכשיר ורבי שמעוןפסולה,  -שלא בכלי שרת 
ואמר רב יהודה בריה דרבי חייא: מ"ט דר"ש? 

, בא קדש קדשים היא כחטאת וכאשםאמר קרא: 
 -עובדה בימין כחטאת, בכלי  -לעובדה ביד 

  עובדה בשמאל כאשם.
  

  נומזשלא ב                שלא בזמנו                שלא בזמנו
  פסח      אחרים          פסח      פסח          אחרים      פסח

                
  לשם אחרים    לשם פסח      לשם אחרים    לשם פסח        לשם פסח    לשם פסח

  כשר      כשר          כשר      פסול          כשר      פסול
  

  בזמנו                  בזמנו                  בזמנו
  פסח      אחרים          פסח      פסח          אחרים      פסח

  
  לשם אחרים    לשם פסח      אחריםלשם     לשם פסח        לשם פסח    לשם פסח

  פסול      פסול          כשר      כשר          כשר      כשר
  
  


