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יט.
ֹ רבי יהודה:♦▀◊ עד שיזרוק הדם

מנין? ת"ל: (ויקרא ה') תמעול מעל ־ מכל מקום:▀◊יט.

נפש ־ אחד היחיד, ואחד הנשיא, ואחד המשוח במשמע.אמר מר:▀◊>יט.

שיכול מאי? פשיטא, נפש כתיבִ ¿יט.

!◊יט.
מהו דתימא: אמר רחמנא (שמות ל') ואשר יתן ממנו על זר ־ והאי לאו זר הוא ־ דהא אימשח בגוויה, 

קמ"ל.

ֹ ▀יט. ואקשה רחמנא לסוטה, ולעבודת כוכבים, ולתרומה

ֹ ▀◊יט. לסוטה ־ דאף על גב דלא פגם, גבי הקדש נמי ־ נתנה טבעת בידה מעלה

▀◊יט.
כי אקשה רחמנא לעבודת כוכבים ־ דעד דאית בה שינוי, גבי הקדש נמי ־ עד דביקע בקרדום ויפגם 

ופגום.

▀◊יט.
אקשה רחמנא לתרומה, מה תרומה (ויקרא כ"ב) כי יאכל ־ פרט למזיק, גבי הקדש נמי ־ כל דבר אכילה 

־ כי מזיק ליה פטור.

כיצד נתנה קטלא כו'.▀◊>יט.

ודהבא לאו בר איפגומי הוא? והא דהבא דכלתיה דנון, להיכא אזל?רב כהנא לרב זביד:¿◊יט.

אמר ליה:[רב זביד]!◊יט.
דלמא האי להיבא דרמיין כלתיך הוא, ועוד: נהי דלא איכא נהנה ופגם לאלתר, לעולם מי לא איכא 

פגימה?

הנהנה מן החטאת וכו'.▀>יט.

מכדי, אי בבהמה תמימה ־ היינו כוס של זהבִ ¿יט.

בבעלת מום עסקינן.רב פפא:!◊יט.

מיט:
▀

נהנה כבחצי פרוטה ופגם כחצי פרוטה, או שנהנה בשוה פרוטה בדבר אחד, ופגם בשוה פרוטה בדבר 

אחר ־ לא מעל, עד שיהנה בשוה פרוטה ויפגם בשוה פרוטה בדבר אחד.

ֹ ▀יט: אין מועל אחר מועל במוקדשין אלא בהמה וכלי שרת בלבד

▀◊יט:
כיצד: רכב על גבי בהמה, ובא חברו ורכב, ובא חברו ורכב ־ כולן מעלֹו. שתה בכוס של זהב, ובא חברו 

ושתה, ובא חברו ושתה ־ כולן מעלו. תלש מן החטאת, ובא חברו ותלש, ובא חברו ותלש ־ כולן מעלֹו

כל דבר שאין לו פגם [פדיון] ־ יש בו מועל אחר מועל.רבי:▀◊יט:

יט:
ג

מני מתניתין?^

רבי נחמיה היא!יט:

אין מועל אחר מועל אלא בבהמה בלבדדתניא:[ת"ק]♦▀!◊יט:

בהמה וכלי שרת.רבי נחמיה:♦▀!◊יט:

מ"ט דת"ק?^יט:

ֹ קסבר:[ת"ק]▀!◊יט: בעניינא דבהמה כתיב, דכתיב (ויקרא ה') באיל האשם

ק"ו, אם אחרים מביא לקדושתן ־ הוא עצמו לא כ"ש:ורבי נחמיה אמר לך:▀!◊יט:

כל דבר שאין לו פדיון יש כו'.רבי:▀◊>יט:

היינו ת"קִ ¿יט:

ֹ רבא:!◊יט: איכא בינייהו עצים

האומר הרי עלי עצים ־ לא יפחות משני גזיריןדת"ר:[ת"ק]▀!◊יט:
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עצים קרבן הן וטעונין מלח, וטעונין תנופה.רבי:▀!◊יט:

ֹ רבא:▀◊יט: לדברי רבי ־ עצים טעונין עצים

לדברי רבי ־ עצים צריכין קמיצה.ואמר רב פפא:▀◊יט:

קדשי מזבח תמימין, ונעשו בעלי מומין, ועבר ושחטן, איכא בינייהֹורב פפא:!◊יט:

קדשי מזבח תמימין, ונעשו בעלי מומין, ועבר ושחטן, רבי אומר יקברווהתניא:[רבי]♦▀◊יט:

יפדו.חכמים:♦▀◊יט:
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