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נא.
דיה כנבלת בהמה טהורה, ששחיטתה מטהרתה ולא מליקתה.רבי יוסי:♦▀!◊

ולא היא, התם תיהוי היא משחיטה דחולין קאתיין.▀◊נא.

דבר הלמד בבנין אב מהו שילמד בהיקש ובג"ש ובק"ו ובבנין אב?▀◊נא.

פשוט מהא חדא!נא.

[תניא]▀!◊נא.

ֹ . לן באימורין ־ כשר? שהרי לן בבשר ־  מפני מה אמרו: לן בדם ־ כשר? שהרי לן באימורין ־ כשר

ֹ . חוץ לזמנו? הואיל ומרצה  ֹ . טמא? הואיל והותר בעבודת ציבור ֹ . יוצא? הואיל ויוצא כשר בבמה כשר

לפיגולֹו. חוץ למקומו? הואיל והוקש לחוץ לזמנֹו. שקיבלו פסולין וזרקו דמן? בהנך פסולין דחזו 

לעבודת ציבור.

וכי דנין דבר שלא בהכשירו מדבר שבהכשירו?¿◊נא.

תנא, מזאת תורת העולה ריבה סמיך ליה.!◊נא.

שירי הדם כו'.▀>נא.

מאי טעמא?^נא.

אמר קרא: (ויקרא ד) אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועד, יסוד שכנד הפתח.!◊נא.

אל יסוד מזבח העולה ־ ולא יסוד מזבח הפנימית"ר:▀▀◊נא.

אל יסוד מזבח העולה ־ אין לו יסוד לפנימי עצמו▀▀◊נא.

ֹ ▀▀◊נא. אל יסוד מזבח העולה ־ תן יסוד למזבח של עולה

או אינו אלא למזבחה של עולה יהא ליסוד?¿▀◊נא.

קל וחומר, מה שיריים שאין מכפרין טעונין יסוד, תחלת עולה שמכפרת אינו דין שטעונה יסודִ רבי ישמעאל:!▀◊נא.

רבי עקיבא:!▀◊נא.
מה שיריים שאין מכפרין ואין באין לכפרה ־ טעונין יסוד, תחלת עולה שמכפרת ובאה לכפרה ־ אינו 

דין שטעונה יסודִ 

א"כ, מה ת"ל אל יסוד מזבח העולה? תן יסוד למזבחה של עולה.▀▀◊נא.

אל יסוד מזבח ־ ולא יסוד מזבח הפנימי.אמר מר:▀◊>נא.

הא מיבעי ליה לגופיהִ ¿◊נא.

(ויקרא ד) מאשר פתח אהל מועד נפקא.!◊נא.

אל יסוד מזבח העולה ־ תן יסוד למזבח של עולה▀◊>נא.

נא:
דאי סלקא דעתך כדכתיב, הני למה לי קרא? לשירים, שירים הא בראי עביד להוִ ▀◊

וכי תימא, דאפיך מיפך דבראי לגואי ודגואי לבראי¿◊נא:
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