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פח.
דמגע להו.!◊

הא הזאה היא מיצוי היאִ ?, הא זריקה שפיכה היאִ ?¿◊פח.

ועוד, דרך הזאה בכך דרך זריקה בכךִ ?¿◊פח.

אי דנקט להו בראש ־ המזבח ה"נ, כי קאמר ־ דתלנהו בקניא, מאי?רב אשי:^!◊פח.

תיקו.▀!פח.

פח.
מ

כלי הלח מקדשין את הלח, ומדות יבש מקדשות את היבש.▀

אין כלי הלח מקדשת את היבש, ולא יבש מקדש את הלח.▀פח.

▀פח.
כלי הקודש שניקבו, אם עושין בהן מעין מלאכתן שהיו עושין והן שלימים ־ מקדשין, ואם לאו ־ אין 

מקדשין.

וכולן אין מקדשין אלא בקודש.▀פח.

פח.
ג

לא שנו אלא מדות, אבל מזרקות מקדשין, שנאמר: ־ שניהם מלאים סולת.שמואל:▀◊

מנחה, לחה היאִ רב אחא מדיפתי לרבינא:¿◊פח.

לא נצרכה אלא ליבש שבה.א"ל:[רבינא]!◊פח.

איבעית אימא: מנחה לגבי דם כיבש דמי.!◊פח.

ֹ שמואל:▀◊פח. כלי שרת אין מקדשין אלא שלימין, אין מקדשין אלא מלאין, אין מקדשין אלא מתוכן

אין מקדשין אלא שלימין ומלאים ומבפנים.ואמרי לה:▀◊פח.

מאי בינייהו?¿פח.

איכא בינייהו: בירוצי מדות.!◊פח.

אין מקדשין אלא שלימין ומלאים ומתוכן ובפנים.במתניתא תנא:▀פח.

לא שנו אלא שאין דעתו להוסיף, אבל דעתו להוסיף ־ ראשון ראשון קודש.רבי אסי א"ר יוחנן:▀◊פח.

מלאין ־ אין מלאין אלא שלימין.תניא נמי הכי:▀■פח.

אימתי? בזמן שאין דעתו להוסיף, אבל דעתו להוסיף ־ ראשון ראשון קודש.רבי יוסי:▀■פח.

אין כלי הלח מקדש וכו'.▀>פח.

אין מקדשין ליקרב, אבל מקדשין ליפסל.רב, ואיתימא רב אסי:▀◊פח.

איכא דמתני לה אהא:▀◊פח.

[תניא]▀▀◊פח.
אין מביאין מנחות ונסכים ומנחת בהמה וביכורים מן המדומע, ואין צ"ל מערלה וכלאי הכרם, ואם הביא 

 ֹ ־ לא קדש

לא קדש ליקרב, אבל קדש ליפסל.רב, ואיתימא רב אסי:▀◊פח.

ת"ר:▀◊פח.
ֹ , סכין שנפגם ־  כלי קדש שניקבו ־ אין מתיכין אותן, ואין מתיכין לתוכן אבר, נפגמו ־ אין מתקנין אותן

 ֹ אין משחיזין את פגימתה, נשמטה ־ אין מחזירין אותה

סכין מטרפת היתה במקדש, ונמנו עליה כהנים וגנזוה.אבא שאול:▀◊פח.

ֹ ת"ר:▀◊פח. בגדי כהונה אין עושין אותם מעשה מחט אלא מעשה אורג, שנאמר: (שמות כח) מעשה אורג

נתגעלו, אין מכבסין לא בנתר ולא באהל.▀פח.
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הא במים מכבסין?¿פח.

ה"ק: הוגעו במים ־ מכבסין אותו בנתר ואהל, הוגעו לנתר ואהל ־ אף במים אין מכבסים.אביי:▀◊פח.

פח:
אין מכבסין אותן כל עיקר, שאין עניות במקום עשירות.יש אומרים:▀◊

מעיל כולו של תכלת היה, שנאמר: (שמות לט) ויעש את מעיל האפוד כליל תכלת.ת"ר:▀◊פח:

שוליו כיצד?^▀◊פח:

[ת"ק]♦▀▀◊פח:

מביא תכלת וארגמן ותולעת שני שזורין, ועושה אותן כמין רימונים שלא פיתחו פיהן וכמין קונאות של 

קולסות שבראשי תינוקות, ומביא שבעים ושנים זגין שבהן שבעים ושנים עינבלין, ותולה בהן שלשים 

 ֹ וששה בצד זה ושלשים וששה מצד זה

♦▀▀◊פח:
רבי דוסא אומר משום 

רבי יהודה:
שלשים וששה היו, שמונה עשרה מצד זה ושמנה עשרה מצד זה.

כמחלוקת כאן כך מחלוקת במראות נגעיםרבי עיניני בר ששון:▀◊פח:

♦▀▀◊פח:
דתנן:[רבי דוסא בן 

הרכינס]
מראות נגעים ־ רבי דוסא בן הרכינס אומר: ל"ו

שבעים ושנים.עקביא בן מהללאל♦▀▀◊פח:

▀◊פח:
ואמר רבי עיניני בר 

ששון:

למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה 

מכפרין.

כתונת מכפרת על שפיכות דם, שנאמר: (בראשית לז) וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם.▀▀◊פח:

מכנסים מכפרת על גילוי עריות, שנאמר: (שמות כח) ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה.▀▀◊פח:

מצנפת מכפרת על גסי הרוח.▀▀◊פח:

מנין?^▀פח:

יבא דבר שבגובה ויכפר על גובה.רבי חנינא:!▀◊פח:

אבנט מכפר על הרהור הלב, אהיכא דאיתיה.▀▀◊פח:

חושן מכפר על הדינין, שנא': (שמות כח) ועשית חושן משפט.▀▀◊פח:

אפוד מכפר על עבודת כוכבים, שנאמר: (הושע ג) אין אפוד ותרפים.▀▀◊פח:

מעיל מכפר על לשון הרע.▀▀◊פח:

מנין?^▀פח:

יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע.רבי חנינא:!▀◊פח:

▀▀◊פח:
וציץ מכפר על עזות פנים, בציץ כתיב: (שמות כח) והיה על מצח אהרן, ובעזות פנים כתיב: (ירמיהו ג) 

ומצח אשה זונה היה לך.

איני?¿פח:

והא"ר יהושע בן לוי:▀¿◊פח:
שני דברים לא מצינו להן כפרה בקרבנות ומצינו לו כפרה ממקום אחר, ואלו הן: שפיכות דמים ולשון 

הרע, שפיכות דמים מעגלה ערופה, ולשון הרע מקטרת

מנין לקטרת שמכפרת? שנאמר: (במדבר טז) ויתן את הקטרת ויכפר על העםדתני רב חנניה:▀▀¿פח:

על מה קטורת מכפרת? על לשון הרע, יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאיותני דבי רבי ישמעאל:▀▀¿פח:

קשיא לשון הרע אלשון הרע, קשיא שפיכות דמים אשפיכות דמיםִ ¿◊פח:

לא קשיא: הא דידיע מאן קטליה, הא דלא ידיע מאן קטליה.!◊פח:
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אי דידיע מאן קטליה בר קטלא הואִ ¿פח:

במזיד ולא אתרו ביה.!◊פח:

ולשון הרע אלשון הרע נמי לא קשיא: הא בצינעא, הא בפרהסיא.!◊פח:

הדרן עלך המזבח מקדש◊
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