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מקג.
כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו כהנים בעורה, שנאמר: (ויקרא ז) עולת איש, עולה שעלתה לאיש.▀

עולה שנשחטה שלא לשמה, אע"פ שלא עלתה לבעלים ־ עורה לכהנים.▀קג.

אחד עולת האיש ואחד עולת האשה ־ עורותיהן לכהנים.▀קג.

עורות קדשים קלים לבעלים.▀קג.

▀קג.
עורות קדשי קדשים לכהנים, קל וחומר, ומה אם עולה שלא זכו בבשרה זכו בעורה, קדשי קדשים 

שזכו בבשרה אינו דין שיזכו בעורה, אין מזבח יוכיח, שאין לו עור בכל מקום.

קג.
ג

ֹ ת"ר:[רבי יהודה]▀ עולת איש ־ פרט לעולת הקדש, דברי ר' יהודה

פרט לעולת גרים.רבי יוסי בר' יהודה:▀קג.

מאי פרט לעולת הקדש?^קג.

פרט לעולה הבאה מן המותרות.!קג.

הניחא למ"ד: מותרות לנדבת ציבור אזלי, אלא למ"ד: מותרות לנדבת יחיד אזלי, מאי איכא למימר?¿קג.

העולה ־ עולה ראשונהכדאמר רבא:▀!קג.

ה"נ העולה ־ עולה ראשונה.!קג.

רבי אייבו א"ר ינאי:▀קג.
פרט למתפיס עולה לבדק הבית, לא מיבעיא למ"ד קדשי בדק הבית תפסי מדאורייתא, אלא אפילו למ"ד 

לא תפסי, הני מילי בשר, אבל עור תפיס.

▀קג.
וכן אמר רב נחמן אמר 

רבה בר אבוה:
פרט לעולה הבאה מן המותרות.

כמאן? כרבי יהודה, הא הדר ביהִ רב המנונא לרב נחמן:¿קג.

ֹ דתניא:[רבי יהודה]▀¿קג. ששה לנדבה, לעולה הבאה מן המותרות, שלא יהו כהנים זכאין בעורה, דברי רבי יהודה

¿¿קג.
אמר לו רבי נחמיה, 

ואמרי לה ר"ש:
 ִ אם כן, ביטלת מדרשו של יהוידע הכהן

▀¿¿קג.
דתניא, זה מדרש דרש 

יהוידע הכהן:

(ויקרא ה) אשם הוא אשם אשם לה'. כל שבא משום חטאת ומשום אשם ילקח בו עולות, הבשר לשם, 

עורה לכהניםִ 

אלא מר במאי מוקים לה?א"ל:[רבי יהודה]¿קג.

מוקמינא ליה במקדיש נכסיו, וכדרבי יהושעא"ל:[רבי נחמיה/ר"ש]!קג.

דתנן:[ר"א]♦▀!קג.
המקדיש נכסיו והיו בהן בהמות הראויות לגבי מזבח זכרים ונקבות. ר"א אומר: זכרים ימכרו לצורכי 

 ֹ עולות, נקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים, ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית

רבי יהושע:♦▀!קג.
זכרים עצמם יקרבו עולות, ונקבות ימכרו לצורכי שלמים ויביא בדמיהן עולות, ושאר נכסים יפלו 

 ֹ לבדק הבית

ואפי' לרבי יהושע דאמר: אדם חולק הקדישו, הני מילי בשר, אבל עור תפיס.▀!קג.

פרט לעולת גרים.רבי יוסי ברבי יהודה:▀>קג.

¿קג.
רב סימאי בר חילקאי 

לרבינא:
אטו גר לאו איש הוא?

פרט לגר שמת ואין לו יורשים.אמר ליה:[רבינא]!קג.

תנו רבנן:▀קג.

עולת איש ־ אין לי אלא עולת איש, עולת גרים נשים ועבדים מנין? ת"ל: עור העולה, ריבהֹ ואם כן, מה 

תלמוד לומר עולת איש? עולה שעלתה לאיש, פרט לשנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, שלא יהו 

ֹ , יכול שאני מרבה שנשחטה שלא לשמה, הואיל ולא עלתה לבעלים לא יהו כהנים  הכהנים זכאין בעורה

זכאין בעורה? ת"ל: עור העולה, מ"מ.

קג:
[ת"ק]▀

עור העולה ־ אין לי אלא עור העולה, עורות קדשי קדשים מנין? ת"ל: עור העולה אשר הקריב, יכול 

שאני מרבה אף קדשים קלים? ת"ל: עולה, מה עולה קדשי קדשים, אף כל קדשי קדשים

רבי ישמעאל:▀קג:
עור העולה ־ אין לי אלא העולה, עורות קדשי קדשים מנין? ודין הוא: ומה עולה שלא זכו בבשרה זכו 

 ֹ בעורה, קדשי קדשים שזכו בבשרן אינו דין שזכו בעורן
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מזבח יוכיח, שזכה בבשר ולא זכה בעורִ ¿קג:

מה למזבח שכן לא זכה במקצת, תאמר בכהנים שזכו במקצת, הואיל וזכו במקצת זכו בכוליה.!קג:

רבי:▀קג:

כל עצמו לא הוצרכנו אלא לעור העולה בלבד, שבכל מקום העור מהלך אחר הבשר, פרים הנשרפין 

ושעירים הנשרפין הן ועורותיהן נשרפין עמהן, חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור מתנה לכהן, רצו ־ 

מפשיטין אותן, לא רצו ־ אוכלין אותן ע"ג עורן, קדשים קלים לבעלים, רצו ־ מפשיטין אותן, רצו ־ 

אוכלין אותן על גב עורןֹ אבל עולה נאמר בה: (ויקרא א) והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחיה, יכול 

לא יהו הכהנים זכאין בעורה? ת"ל: (ויקרא ז) עור העולה אשר הקריב לו יהיה, פרט לטבול יום 

(ומחוסר כיפורים) ואונן, שיכול לא יזכו בבשר שהוא לאכילה יזכו בעור שאינו לאכילה? ת"ל: לו 

יהיה, פרט למחוסר כיפורים וטבול יום ואונן.

ות"ק נמי תיפוק לי מדינאִ ¿קג:

מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא.[ת"ק]!קג:

ורבי ישמעאל האי אשר הקריב מאי עביד ליה?¿קג:

פרט לטבול יום ומחוסר כיפורים ואונן.[רבי ישמעאל]!קג:

ותיפוק ליה מלו יהיהִ ¿קג:

רבי ישמעאל לטעמיה!קג:

▀!קג:
דאמר רבי יוחנן משום 

רבי ישמעאל:
נאמר בעולה לו יהיה ונאמר באשם לו יהיה, מה להלן עצמותיו מותרין, אף כאן עצמותיו מותרין.

מופני, דאי לא מופני, איכא למיפרך: מה לאשם שכן בשרו מותר, לו יהיה קרא יתירא הוא.▀קג:

קג:
מ

▀
כל הקדשים שאירע בהן פסול קודם להפשיטן ־ אין עורותיהן לכהנים, לאחר הפשיטן ־ עורותיהן 

לכהנים.

מימי לא ראיתי עור שיוצא לבית השריפה.רבי חנינא סגן הכהנים:▀קג:

מדבריו למדנו, שהמפשיט את הבכור ־ ונמצא טריפה ־ שיאותו הכהנים בעורֹורבי עקיבא:♦▀קג:

אין לא ראינו ראיה, אלא יצא לבית השריפה.חכמים:♦▀קג:

קג:
ג

כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה▀

ואע"ג דאפשטיה לעור קודם זריקה▀קג:

מני?^קג:

רבי אלעזר ברבי שמעון היא!קג:

▀!קג:
דאמר:[רבי אלעזר ברבי 

שמעון]
אין הדם מרצה על העור בפני עצמו.

כל הקדשים שאירע בהן פסול קודם הפשיטן ־ אין עורותיהן לכהנים, לאחר הפשיטן ־ עורותיהן לכהניםאימא סיפא:▀¿קג:

אתאן לרבי▀¿קג:

הדם מרצה על העור בפני עצמֹודאמר:[רבי]▀▀¿קג:

רישא רבי אלעזר ברבי שמעון, סיפא רבי?¿קג:

מדסיפא רבי היא, רישא נמי רבי היא, ומודה רבי שאין הפשט קודם זריקה.אביי:!קג:

רבא:!קג:
מדרישא ר"א ברבי שמעון, סיפא נמי ר"א בר"ש, מאי קודם הפשט ומאי אחר הפשט? קודם שנראו 

להפשט, ־ אחר שנראו להפשט.
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