
  פזבחים  
  

  צלוחית שנפלו לתוכה מים כל שהו 
  חכמים   ר"א  
  פוסלין  יזה שתי הזאות  

    רב אשי  רבא  ריש לקיש  ?בילההאם יש 
  אין  כן  כן  כן

  כן  לא  לא  כן  ?האם הזאת צריכה שיעור
  כן  הזאות מצטרפים? 2האם 

והכא במאי 
 -עסקינן 

כגון 
שנתערבו 

  אחת באחת

 לא רלוונטי
וקנסא 

דקנסו רבנן 
כי היכי 

א טלי שרדל
  משתרש ליה

  טינולא רלו
  

  לא

  
בי אומר: לדברי ר"א, הזאה כל שהוא ר: סובר הזאה צריכה שיעור)ר' אליעזר (ש קושי על ריש לקיש

  !מטהרת, הזאה אין צריכה שיעור, הזאה מחצה כשר ומחצה פסול
  

 -הניתנין למעלה שנתערבו בניתנין למטה תניא בהדיא: : בר אין בילה)וסר' אליעזר (ש קושי על רב אשי
; ואי אמרת אין בילה, אמאי עלו לו? דילמא קיהיב רבי אליעזר אומר: יתן למעלה והתחתונים עלו לו

  עליונים למטה והתחתונים למעלה! 
  כגון דאיכא רובא עליונים, וקא יהיב למעלה שיעור תחתונים  -הכא במאי עסקינן : תירוץ

  קתני!  תונים עלו לותחהא : קושי
  לשם שירים.  :תירוץ

  
   !ר"א אומר: יחזור ויתן למעלה, והתחתונים עלו לו -נתן למטה ולא נמלך ת"ש: עוד קושי על רב אשי: 

  הכא נמי ברובא עליונים, וקא יהיב למעלה שיעור תחתונים ועוד. : תירוץ
  קתני!  תחתונים עלו לווהא : קושי

  לשם שירים.  :תירוץ
  

ואלו ואלו עלו  [אלו ואלו מודים שיחזור] ויתן למטה, -נתנן למעלה ולא נמלך ת"ש: : על רב אשי 3קושי 
  לו! 

  יהיב למעלה שיעור תחתונים ועוד. הכא נמי ברובא עליונים, וקא : תירוץ
  ! קתני אלו ואלו עלו לווהא : קושי

קתני, סיפא אתאן לרבנן, דאמרי: יש  אלו ואלו עלו לומי קתני אלו ואלו מודים? : תירוץ
  בילה. 

  
ינתנו  -הניתנין במתנה אחת שנתערבו בניתנין במתנה אחת תא שמע: שנתינו): על רב אשי (ממ 4קושי 

  אי אמרת אין בילה, אמאי ינתנו במתנה אחת? דילמא מהאי קיהיב ומהאי לא קיהיב! ; ובמתנה אחת
  כגון שנתערבו אחת באחת. : תירוץ

  
  ! מתן ארבע במתן ארבע: נתינו)על רב אשי (ממש 5קושי 

  הכא נמי שנתערבו ארבע בארבע. : תירוץ
  

אמר לו וכי תימא: ה"נ בנתערב באחת, אי הכי,  !מתן ארבע במתנה אחת: על רב אשי (ממשנתינו) 6קושי 
  , הכא בל תוסיף מהיכא?י הוא עובר על בל תוסיףרבי יהושע: הר

  
 


