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מו.
חוץ מן הדם כו'.▀>

מנא הני מילי?^מו.

אמר קרא: (ויקרא יז) ואני נתתיו לכם, שלכם יהא.עולא:!◊מו.

אמר קרא: (ויקרא יז) לכפר, לכפרה נתתיו ולא למעילה.דבי רבי ישמעאל תנא:!◊מו.

רבי יוחנן:!◊מו.
אמר קרא: (ויקרא יז) הוא, הוא לפני כפרה כלאחר כפרה, מה אחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני 

כפרה אין בו מעילה.

אימא: לאחר כפרה כלפני כפרה, מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה יש בו מעילהִ ¿מו.

אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו.!◊מו.

ִ ¿◊מו. ולא? והרי תרומת הדשן

!◊מו.
משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובים הבאין כאחד אין 

מלמדין.

(ויקרא טז) והניחם שם ־ מלמד שטעונין גניזההניחא לרבנן דאמרי:▀¿מו.

מותרות הן לכהן הדיוט ובלבד שלא ישתמש בהן ליה"כ אחראלא לרבי דוסא דאמר:▀¿◊מו.

מאי איכא למימר?¿מו.

!◊מו.
משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין 

מלמדין.

הניחא למאן דאמר אין מלמדין, אלא למאן דאמר מלמדין, מאי איכא למימר?¿◊מו.

תרי מיעוטי כתיבי, הכא כתיב: (דברים כא) הערופה, והתם כתיב (ויקרא ו) ושמו.!◊מו.

ותלתא קראי בדם למה לי?¿◊מו.

חד למעוטי מנותר וחד למעוטי מטומאה וחד למעוט ממעילה, אבל פיגול לא צריך קרא!◊מו.

כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח ־ חייבין עליו משום פיגולדתנן:▀!מו.

ודם גופיה מתיר הוא.!מו.

שלשה כריתות בשלמים למה? אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת לדברים שאינן נאכלין.רבי יוחנן:▀◊מו.

מו:
דברים שאין נאכלין אין חייבין עליהם משום טומאהולרבי שמעון דאמר:▀¿◊

לאיתויי מאי?¿מו:

לאיתויי חטאות הפנימיות, ס"ד אמינא, הואיל ואמר רבי שמעון:!◊מו:

כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים אין חייבין עליו משום פיגול[רבי שמעון]▀!◊מו:

משום טומאה נמי לא ליחייב, קמ"ל.!◊מו:

נומי ר' שמעון את שדרכו לאכול כו'.▀>מו:

♦▀◊מו:

איתמר: רבי יוחנן וריש 

לקיש, רבי אלעזר ורבי 

יוסי ברבי חנינא, חד 

מהאי זוזא וחד מהאי 

זוזא:

 ֹ מחלוקת בטומאת בשר, אבל בטומאת הגוף ־ דברי הכל אינו לוקה

וחד:♦▀◊מו:
כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו. מאי טעמא? כיון דקרינא ביה (ויקרא ז) והבשר אשר יגע בכל טמא, 

קרינן ביה (ויקרא ז) וטומאתו עליו.

רב טביומי מתני הכי.▀◊מו:
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♦▀◊מו:
רב כהנא מתני הכי, חד 

מהאי זוזא וחד מהאי 

זוזא אסיפא:

 ֹ מחלוקת בטומאת הגוף, אבל בטומאת בשר ־ דברי הכל לוקה

כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו.וחד:♦▀◊מו:

רבא:▀◊מו:
מסתברא כמ"ד כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו, מאי טעמא? כיון דלא קרינא ביה וטומאתו עליו ונכרתה, 

לא קרינן ביה והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל.

והבשר ־ לרבות עצים ולבונהִ והאמר מר:¿מו:

לפוסלה בעלמא.!מו:

מו:
מ

▀
לשם ששה דברים הזבח נזבח: לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אשים, לשם ריח, לשם ניחוח, 

והחטאת והאשם ־ לשם חטא.

רבי יוסי:▀מו:
אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו ־ כשר, שהוא תנאי בית דין, שאין המחשבה הולכת אלא 

אחר העובד.

מו:
ג

ֹ רב יהודה אמר רב:▀◊ עולה ־ לשם עולה, לאפוקי לשם שלמים דלא

ֹ ▀◊מו: אשים ־ לשם אשים, לאפוקי כבבא דלא

ריח ־ לשם ריח, לאפוקי אברים שצלאן והעלן דלא▀◊מו:

ֹ דאמר רב יהודה אמר רב:▀מו: אברים שצלאן והעלן ־ אין בהן משום ריח ניחוח

לשם הנחת רוח לה', לשם מי שאמר והיה העולם.▀◊מו:

חטאת ששחטה לשם עולה ־ פסולה, לשם חולין ־ כשרה.רב יהודה אמר רב:▀◊מו:

רבי אלעזר:▀◊מו:
מ"ט דרב (ויקרא כב) ולא יחללו את קדשי בני ישראל, קדשים מחללין קדשים, ואין חולין מחללין 

קדשים.

¿◊מו:
מתיב רבה, אמר רבי 

יוסי:
 ֹ אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו ־ כשר, שהוא תנאי ב"ד

טעמא שלא היה בלבו כלל, הא היה בלבו לשם חולין ־ פסולִ ¿מו:

דלמא, לא היה כלל ־ כשר ומרצה, הא היה בלבו לשם חולין ־ כשר ואינו מרצהִ א"ל אביי:!◊מו:

ֹ א"ר אלעאי:▀◊מו: חטאת ששחטה לשם חולין ־ כשרה, משום חולין ־ פסולה
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