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ז.
אמר קרא: (ויקרא ה') בה, בה ־ למעוטי תרומה.!◊

אימא: בה ־ למעוטי מקדש, דלא סגי ליה בקרבן עולה ויורד עד דמייתי קרבן קבועִ ¿◊ז.

ֹ [רבא]▀◊ז. קרי רבא עליה דרבי: דולה מים מבורות עמוקים

דתניא, רבי:▀▀◊ז.
אקרא אני חיה, בהמה למה נאמרה? נאמר כאן (ויקרא ה') בהמה טמאה ונאמר להלן (ויקרא ז') בהמה 

טמאה, מה להלן טומאת קודש, אף כאן טומאת קודש.

אשכחן טומאת קודש, טומאת מקדש מנלן?¿▀◊ז.

אמר קרא: (ויקרא י"ב) בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא, איתקש מקדש לקודש.!▀◊ז.

אי הכי, תרומה נמי¿◊ז.

בכל קדש לא תגע ־ לרבות את התרומהִ דאמר מר:▀¿ז.

הא מיעט רחמנא בה.!◊ז.

אימא: בה ־ למעוטי מקדשִ ¿◊ז.

מסתברא, מקדש לא ממעטינן, שכן בכרת כמותה.!◊ז.

אדרבה, תרומה לא ממעטינן, שכן אכילה כמותהִ ¿◊ז.

אלא אמר רבא:▀◊ז.

שלש כריתות בשלמים למה? אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת לטומאה הכתובה בתורה סתם ואיני יודע 

מה היא, הוי אומר: טומאת קודש, ואם אינו ענין לטומאת קודש, דנפקא ליה מדרבי, תנהו ענין לטומאת 

מקדש.

והאי מיבעי ליה לכדרבי אבהו¿ז.

ִ דאמר רבי אבהו:▀¿◊ז. שלש כריתות בשלמים למה? אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת לדברים שאינן נאכלין

דברים שאינן נאכלין אין חייבין עליהן כרת משום טומאהולר"ש דאמר:▀¿◊ז.

לאיתויי חטאת הפנימית, דס"ד אמינא, הואיל▀▀¿◊ז.

כל שאינו קרב על מזבח החיצון כשלמים אין חייבין עליו משום פיגולואמר ר"ש:▀▀¿ז.

משום טומאה נמי לא, קמ"ל דמיחייבִ ▀¿ז.

▀◊ז.
אלא אמרי נהרדעי משמי' 

דרבא:

שלש טומאות בשלמים למה? אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת לטומאה הכתובה בתורה סתם ואיני יודע 

מה היא, הוי אומר: טומאת קודש, ואם אינו ענין לטומאת קודש, דנפקא ליה מדרבי, תנהו ענין לטומאת 

מקדש.

והאי נמי מיבעי ליה, איידי דבעי למכתב כרת לכדר' אבהו, כתב נמי טמאות דלא סגי לה בלאו הכיִ ¿◊ז.

אלא אמר רבא:▀◊ז.
אתיא טומאתו טומאתו, כתיב הכא: (ויקרא ה') לכל טומאתו, וכתיב התם: (במדבר י"ט) טמא יהיה עוד 

טומאתו בו, מה להלן טומאת מקדש, אף כאן טומאת מקדש.

ז:
ואלא, בה למה לי?¿◊

לרבות נבלת עוף טהור.!◊ז:

הא אמרת: בה מיעוטא הואִ ¿ז:

!◊ז:
משום דמיעוטא הוא אייתר, כתיב: (ויקרא ה') או כי יגע, דבר נגיעה אין, דלאו בר נגיעה לא, וכתיב בה 

מיעוטא, הוה מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.

יש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף ־ שעיר הנעשה בפנים וכו'.▀>ז:

ת"ר:▀◊ז:
(ויקרא ט"ז) וכפר על הקדש מטומאות בני ישראל וגו'. יש לי בענין זה להביא שלש טומאות: טומאת 

ע"ז, וטומאת גילוי עריות, וטומאת שפיכות דמים

בע"ז הוא אומר: (ויקרא כ') למען טמא את מקדשי▀ז:
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▀ז:
בגילוי עריות הוא אומר: (ויקרא י"ח) ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבות וגו' ולא 

תטמאו בהם

בשפיכות דמים הוא אומר: (במדבר ל"ה) ולא תטמא את הארץ▀ז:

[רבי יהודה]♦▀◊ז:

יכול על ג' טומאות הללו יהא שעיר מכפר? ת"ל: (ויקרא ט"ז) מטומאות בני ישראל, ולא כל טומאות, 

מה מצינו שחלק הכתוב מכלל כל טומאות? הוי אומר: טומאת מקדש וקדשיו, אף כאן בטומאת מקדש 

וקדשיו, דברי ר' יהודה

ממקומו הוא מוכרע, הרי הוא אומר: (ויקרא ט"ז) וכפר על הקדש מטומאות, מטומאות של קודש.רבי שמעון:♦▀◊ז:

▀◊ז:
יכול על כל טומאה שבקודש יהא שעיר זה מכפר? תלמוד לומר: (ויקרא ט"ז) ומפשעיהם לכל חטאתם, 

חטאים דומיא דפשעים, מה פשעים שאינם בני קרבן, אף חטאים שאינם בני קרבן.

▀◊ז:
ומנין ליש בה ידיעה בתחלה ואין בה ידיעה בסוף ששעיר זה תולה? ת"ל: לכל חטאתם, חייבי חטאות 

במשמע.

יש לי בענין זה להביא ג' טומאות: טומאת ע"ז, וטומאת גילוי עריות, וטומאת שפיכות דמים.אמר מר:▀◊>ז:

האי ע"ז היכי דמי?^◊ז:

אי במזיד!ז:

בר קטלא הואִ ¿ז:

אי בשוגג!ז:

בר קרבן הואִ ¿ז:

במזיד ולא אתרו ביה, בשוגג ולא אתיידע ליה.!◊ז:
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