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קד.
מאי רבי ומאי רבי אלעזר בר' שמעון?^

דתניא, רבי:♦!◊קד.
הדם מרצה על העור בפני עצמו, וכשהוא עם הבשר, נולד בו פסול בין קודם זריקה בין לאחר זריקה ־ 

הרי הוא כיוצא בֹו

רבי אלעזר בר"ש:♦!◊קד.
אין הדם מרצה על העור בפני עצמו, וכשהוא עם הבשר, נולד בו פסול קודם זריקה ־ הרי הוא כיוצא 

בו, אחר זריקה ־ הורצה בשר שעה אחת, יפשיטנו ועורו לכהנים.

לימא, בדרבי אליעזר ורבי יהושע קמיפלגי¿◊קד.

ֹ דתניא:[רבי יהושע]♦▀¿◊קד. (דברים יב) ועשית עולותיך הבשר והדם ־ רבי יהושע אומר: אם אין דם אין בשר, אם אין בשר אין דם

רבי אליעזר:♦▀¿◊קד.
דם אע"פ שאין בשר, שנאמר: (דברים יב) ודם זבחיך ישפך, א"כ, מה ת"ל ועשית עולותיך הבשר 

 ֹ והדם? לומר לך: מה דם בזריקה אף בשר בזריקה, הא למדת, שריוח יש בין כבש למזבח

לימא, מ"ד הורצה ־ כר"א, ומ"ד לא הורצה ־ כר' יהושעִ ¿קד.

אליבא דר"א כ"ע לא פליגי, כי פליגי ־ אליבא דרבי יהושע!◊קד.

כרבי יהושעמ"ד לא הורצה:▀!קד.

מ"ד, הורצה:▀!◊קד.
אמר לך: עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם ־ אלא בבשר דליכא פסידא לכהנים, אבל עור דאיכא 

פסידא לכהנים ־ אפילו רבי יהושע מודה, מידי דהוה איוצא

נטמא הבשר או נפסל, או שיצא חוץ לקלעים ־ ר"א אומר: יזרוקדתנן:[רבי אליעזר]▀!♦◊קד.

לא יזרוקרבי יהושע:▀!♦◊קד.

ומודה רבי יהושע שאם זרק ־ הורצה.[רבי יהושע]▀!◊קד.

א"ר חנינא סגן הכהנים כו'.▀>קד.

ולא? הרי פרים הנשרפים ושעירים הנשרפיםִ ¿◊קד.

למצותן לא קאמרינן.!◊קד.

הרי קודם הפשט וקודם זריקהִ ¿◊קד.

חלוץ קאמרינן.!◊קד.

והאיכא אחר הפשט וקודם זריקה, כרבי אלעזר ברבי שמעון¿◊קד.

▀¿קד.
דאמר:[רבי אלעזר ברבי 

שמעון]
אין הדם מרצה על העור בפני עצמוִ 

כרבי!◊קד.

הדם מרצה על העור בפני עצמו.דאמר:[רבי]▀!◊קד.

ואיבעית אימא: אפילו תימא כרבי אלעזר ברבי שמעון, מודה רבי שאין הפשט קודם זריקה.!◊קד.

והאיכא נמצאת טריפה בבני מעייםִ ¿◊קד.

!◊קד.
קסבר:[רבי חנינא סגן 

הכהנים]
נמצאת טריפה בבני מעיים ־ מרצה.

▀■קד.
דיקא נמי, דקתני, א"ר 

עקיבא:
מדבריו למדנו, שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה ־ שיאותו הכהנים בעורו

ש"מ.■קד.

ואלא מאי קמ"ל ר"ע?¿◊קד.

הא קמ"ל, דאפילו בגבולין.[רבי עקיבא]!◊קד.

▀◊קד.
רבי חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
הלכה כר"ע, ואף ר"ע לא אמר אלא כשהתירו מומחה, אבל לא התירו מומחה לא.
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והלכתא כדברי חכמים▀◊קד.

קד.
מ

▀
פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים, בזמן שהן נשרפין כמצותן ־ נשרפים בבית הדשן ומטמאין בגדים, 

ואם אינן נשרפין כמצותן ־ נשרפין בבית הבירה ואינן מטמאין בגדים.

קד:
▀

היו סובלין אותן במוטות, יצאו הראשונים חוץ לחומת העזרה והאחרונים לא יצאו, הראשונים מטמאין 

בגדים והאחרונים אינן מטמאין בגדים עד שיצאו אלו

ֹ [ת"ק]♦▀קד: יצאו ־ אלו ואלו מטמאין בגדים

אינן מטמאין עד שיוצת האור ברובן.רבי שמעון:♦▀קד:

ניתך הבשר ־ אין השורף מטמא בגדים.▀קד:

קד:
ג

מאי בירה?^

!◊קד:
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
מקום יש בהר הבית ובירה שמֹו

כל הבית כולו קרוי בירה, שנאמר (דברי הימים א כט) הבירה אשר הכינותי.ריש לקיש:!◊קד:

▀◊קד:
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
שלשה בית הדשנין הן:

▀▀◊קד:
בית הדשן גדול היה בעזרה, ששם שורפין פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים ופרים הנשרפין 

 ֹ ושעירים הנשרפין שאירע בהן פסול קודם זריקה

▀▀◊קד:
ובית הדשן אחר היה בהר הבית, ששם שורפין פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים שאירע בהן פסול 

 ֹ אחר זריקה

ובמצותן ־ חוץ לשלש מחנות.▀▀◊קד:

שלשה בית הדשנין הן:תני לוי:▀◊קד:

▀▀◊קד:
בית הדשן גדול היה בעזרה, ששם שורפין פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים ופרים הנשרפים 

 ֹ ושעירים הנשרפים שאירע בהן פסול בין קודם זריקה בין לאחר זריקה

▀▀◊קד:
ובית הדשן אחר היה בהר הבית, ששם שורפין פרים הנשרפין ושעירים הנשרפין שאירע בהן פסול 

 ֹ ביציאתן

ובמצותן ־ חוץ לשלש מחנות.▀▀◊קד:

בעי רבי אלעזר:^◊קד:
לינה מהו שתועיל בפרים הנשרפים ובשעירים הנשרפים? מי אמרינן: כי מהניא לינה בבשר דבר 

אכילה, אבל הני דלאו בני אכילה נינהו לא, או דלמא לא שנא?

הא מילתא איבעיא ליה לאביי, ופשטנא ליה מהא:רבא:!◊קד:

ֹ ▀!◊קד: ושוין, שאם חישב באכילת פרים ובשריפתן ־ שלא עשה כלום

מאי לאו מדמחשבה לא פסלה, לינה נמי לא פסלה.!קד:

לא, מחשבה הוא דלא פסלה אבל לינה פסלה?¿◊קד:

תא שמע:▀!◊קד:
פרים הנשרפים ושעירים הנשרפין מועלין בהן משהוקדשו, נשחטו ־ הוכשרו ליפסל בטבול יום 

 ֹ ובמחוסר כיפורים ובלינה

מאי לאו לינת בשר.!קד:

לא, לינת אימורין.¿◊קד:

כולן מועלין בהן בבית הדשן עד שיותך הבשרוהא מדקתני סיפא:▀¿קד:

מדסיפא בשר, רישא נמי בשרִ ¿◊קד:

מידי איריא? סיפא בשר, רישא אימורין.!◊קד:

ֹ תא שמע, דתני לוי:▀!◊קד: אירע בהן פסול ביציאתן

מאי לאו פסול לינה.!קד:
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לא, פסול טומאה ופסול יציאה.¿◊קד:

יציאה מהו שתועיל בפרים הנשרפים ושעירים הנשרפים?בעי ר"א:^◊קד:

מאי קמיבעיא ליה?^קד:

רבי ירמיה בר אבא:!◊קד:
כי קמיבעיא ליה אליבא דמ"ד עדיין לא הגיע זמנו לצאת מי אמרינן: ה"מ בשר, דאין סופו לצאת, אבל 

הני דסופן לצאת לא, או דלמא ה"נ לא הגיע זמנו לצאת?

שאירע בו פסול ביציאתֹות"ש, דתני לוי:▀!◊קד:

מאי לאו פסול יציאה.!קד:

לא, פסול טומאה ופסול לינה.¿◊קד:

בעי רבי אלעזר:^◊קד:
פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים שיצא רובו במיעוט אבר, מהו? הך מיעוטא דאבר בתר רובא שדינן 

ליה והא לא נפקא ליה, או דלמא בתר רובא דבהמה שדינן?

פשיטא, דלא שבקינן רובא דבהמה ואזלינן בתר רובא דאבריםִ !◊קד:

^◊קד:
אלא שיצא חציו ברוב אבר, האי מיעוטא דאבר בתר רוב אבר שדינן ליה והא נפק ליה, או דלמא בתר 

בהמה שדינן ליה?
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