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אלא איכא למיפרך הכי ואיכא למיפרך הכי, כל חדא וחדא תיקו בדוכתיה.!◊יז.

טבול יום.▀>יז.

מנלן?^יז.

דתניא, רבי סימאי:▀!◊יז.
רמז לטבול יום שאם עבד חילל מנין? ת"ל: (ויקרא כא) קדושים יהיו ולא יחללו, אם אינו ענין לטמא 

דנפיק (ויקרא כב) מוינזרו, תנהו ענין לטבול יום.

אימא: תנהו ענין לקורח קרחה ולמשחית פאת זקן¿◊יז.

!◊יז.
טבול יום דאם עבד ־ במיתה מנא לן? דגמר חילול חילול מתרומה, דפסיל בתרומה מחיל עבודה, דלא 

פסיל בתרומה לא מחיל עבודה.

רבה:▀◊יז.

למה לי דכתב רחמנא טמא וטבול יום ומחוסר כפורים? צריכי, דאי כתב רחמנא טמא שכן מטמא, 

בטבול יום ־ מחוסר כפורים לא אתי מיניה שכן פסול בתרומה, במחוסר כפורים ־ טבול יום לא אתי 

מיניה שכן מחוסר מעשה.

מחדא לא אתי, תיתי חדא מתרתיִ ¿◊יז.

בהי לא לכתוב רחמנא?¿יז.

לא לכתוב במחוסר כפורים ותיתי מהנך!יז.

מה להנך שכן פסולים בתרומהִ ¿יז.

!◊יז.
אלא לא לכתוב רחמנא בטבול יום ותיתי מהנך, דמאי פרכת? מה להנך שכן מחוסרים מעשה, סוף סוף 

 ִ קלישא לה טומאתן

יז:
מחוסר כפורים דזב כזב דמי.קסבר:[רבה]!◊

ומחוסר כפורים דזב כזב דמי תנאי היא¿יז:

ֹ דתניא:[ת"ק]♦▀¿◊יז: שרפה אונן ומחוסר כפורים ־ כשרה

ֹ יוסף הבבלי:♦▀¿◊יז: אונן ־ כשרה, מחוסר כפורים ־ פסולה

מאי לאו בהא קמיפלגי:¿יז:

מחוסר כפורים דזב כזב דמימר סבר:[יוסף הבבלי]▀¿יז:

לאו כזב דמיִ ומר סבר:[ת"ק]▀¿יז:

!◊יז:
לא, דכולי עלמא כזב דמי, והכא בהא קמיפלגי, דכתיב: (במדבר יט) והזה הטהור ־ מכלל שהוא טמא, 

לימד על טבול יום שכשר בפרה

טומאה דכל התורה כולהמר סבר:[ת"ק]▀!◊יז:

ומר סבר:[יוסף הבבלי]▀!◊יז:
טומאה דהך פרשה, הלכך אונן וטבול יום דטמא שרץ דקילי ־ אתו בקל וחומר מטבול יום דמת, אבל 

מחוסר כפורים דזב דחמיר, שכן טומאה יוצאה עליו מגופו ־ לא.

מחוסר בגדים.▀>יז:

מנלן?^יז:

▀!◊יז:

רבי אבוה אמר רבי 

יוחנן, ומטו בה משמיה 

דרבי אלעזר ברבי שמעון:

דאמר קרא: (שמות כט) וחגרת אותם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהונה לחקת 

עולם, בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם.

והא מהכא נפקא? מהתם נפקא¿יז:

דתניא:▀¿◊יז:

מנין לשתויי יין שאם עבד חילל? תלמוד לומר: (ויקרא י) יין ושכר אל תשת וגו' (ויקרא י) ולהבדיל 

בין הקודש ובין החו . מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידים ורגלים מנין? תלמוד לומר (ויקרא י) חוקה 

(שמות כט) חוקה לגזירה שוהִ 
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