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גיא.
מאי שנא רישא דלא קא מפליג, ומאי שנא סיפא דקא מפליג?¿

רישא ־ פסיקא ליה, סיפא ־ לא פסיקא ליה.!◊יא.

הא תנא ליה גבי תמורִה תנא¿◊יא.

התם ־ משום תמורה, תנא הכא ־ משום מעילה.!◊יא.

יא.
מ

המפריש מעות לנזירותו ־ לא נהנין ולא מועלין, מפני שהן ראוין להביא כולן שלמים.▀

▀יא.
מת והיו לו מעות סתומין ־ יפלו לנדבהֹ מעות, מפורשים - דמי חטאת ילכו לים המלח, לא נהנין ולא 

מועלין, דמי עולה יביאו עולה ומועלין בהן, דמי שלמים יביאו שלמים, ונאכלין ליום אחד, ואין טעונין 

יא.
ג

מתקיף לה ריש לקיש:¿◊
וליתני נמי המפריש מעות לקינו ־ לא נהנין ולא מועלין, מפני שהן ראוין להביא תורין שלא הגיע זמנן 

 ִ ובני יונה שעבר זמנן

רבא:!◊יא.
אמרה תורה: במעות סתומין ־ הבא שלמים, אמרה תורה הבא תורין שלא הגיע זמנן שאינן ראויין 

למזבחִ ?

יא.
מ

הדם ־ קל בתחלתו וחמור בסופֹו, נסכין ־ חומר בתחלתן וקל בסופן.רבי שמעון:▀

דם, בתחלתו אין מועלין, יצא לנחל קדרון מועלין בֹו▀◊יא.

נסכין, בתחלתן מועלין בהן, ירדו לשיתין אין מועלין בהן.▀◊יא.

יא.
ג

◊▀♦
ת"ר:[רבי מאיר ורבי 

שמעון]
מועלין בדמים דברי ר' מאיר ור"ש

אין מועלין.חכמים:♦▀◊יא.

מ"ט דמ"ד אין מועלין?^◊יא.

אמר קרא (ויקרא י"ז) ואני נתתיו לכם ־ שלכם הוא.עולא:!◊יא.

לכפר ־ לכפרה נתתיו ולא למעילה.דבי ר' ישמעאל תנא:!◊יא.

רבי יוחנן:!◊יא.
אמר קרא (ויקרא י"ז) כי הדם הוא בנפש יכפר ־ לפני כפרה כלאחר כפרה הוא, מה לאחר כפרה ־ אין 

בו מעילה, אף לפני כפרה ־ אין בו מעילה.

ואימא הכי: מה לפני כפרה ־ יש בו מעילה, אף לאחר כפרה ־ יש בו מעילהִ ¿יא.

וכי יש לך דבר שנעשית מצותו ויש בו מעילה?!◊יא.

אמאי לא? הרי תרומת הדשן שנעשה מצותו ויש בו מעילהִ ¿◊יא.

יא:
◊!

משום דהוה תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד 

אין מלמדין.

הניחא למ"ד איברי שעיר המשתלח ־ אין נהנין מהן, אלא למאן דאמר נהנין מהן, מאי איכא למימר?¿◊יא:

!◊יא:
משום דהוה ליה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין 

מלמדין.

¿◊יא:
הניחא לרבנן דאמרי (ויקרא ט"ז) והניחם שם ־ מלמד שהן טעונין גניזה, שפיר, אלא לרבי דוסא דאמר 

מותר להשתמש בהן כהן הדיוט, מאי איכא למימר?

!◊יא:
משום דהוה תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין 

מלמדין.

הניחא למ"ד אין מלמדין, אלא למ"ד מלמדין, מאי איכא למימר?¿◊יא:

!◊יא:
תרי מיעוטי כתיבי, כתיב התם (דברים כ"א) הערופה, וכתיב התם (ויקרא ו') ושמו אצל המזבח, הני ־ 

אין, מידי אחרינא ־ לא.

נסכים בתחילה מועלין בהן וכו'.▀◊>יא:

לימא מתני' דלא כר"א בר רבי צדוק¿◊יא:
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▀¿◊יא:
דתניא, ר"א בר רבי 

צדוק:

לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש, אחת לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין בו, ומביאין יין 

קרוש שהוא דומה לעגולי דבילה, ושורפין אותה בקדושה, שנאמר (במדבר כ"ח) בקודש הסך נסך שכר 

לה', כשם שניסוכה בקדושה ־ כך שריפתה בקדושה - אתיא קודש קודשֹ כתיב הכא בקודש, וכתיב התם 

(שמות כ"ט) ושרפת את הנותר באש ולא יאכל כי קודש הם, מה נותר ־ שריפתו בקדושה, אף האי נמי 

שריפתו בקדושהִ 

אפילו תימא ר' אלעזר בר רבי צדוק ומתניתין דאיקלט.!יא:

לימא מתני' כרבי אלעזר ברבי צדוק היִא דאי רבנן הא נחית לתהוםאיכא דאמרי:¿◊יא:

אפילו תימא רבנן דאי קלט!◊יא:

לא דלא איקלט ומדרבנן.אמרי:!◊יא:

והא קרא קנסיב לה?¿◊יא:

אסמכתא.!◊יא:

יא:
מ

דישון מזבח הפנימי, והמנורה ־ לא נהנין ולא מועלין.▀

המקדיש דישון בתחלה ־ מועלין בה.▀יא:

תורין שלא הגיע זמנן, ובני יונה שעבר זמנן ־ לא נהנין ולא מועלין.▀יא:
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