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ו.

◊!
רב שישא בריה דרב 

אידי:

משום דאיכא למימר, ליהדר דינא ותיתי במה הצד: מה למליקה שכן קדושתה אוסרתִה חלב ודם יוכיחו. 

מה לחלב ודם שכן באים מכלל היתִר מליקה תוכיח. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי 

זה, הצד השוה שבהן ־ שאסורין להדיוט ומותרין לגבוה, אף אני אביא טרפה ־ אף על פי שאסורה 

להדיוט תהא מותרת לגבוה.

מה להצד השוה שבהן שכן מצותה בכךִ ¿◊ו.

אלא אמר רב אשי:!◊ו.
משום דאיכא למימר: מעיקרא דדינא פרכא, מהיכא קא מייתית לה? מבעל מום, מה לבעל מום שכן עשה 

בו מקריבין כקריבין.

¿◊ו.
רב אחא בר רבא לרב 

אשי:

יוצא דופן יוכיח, שלא עשה בו מקריבין כקריבין, ומותר להדיוט ואסור לגבוהִ . מה ליוצא דופן שכן אינו 

קדוש בבכורה - בעל מום יוכיחִ . מה לבעל מום שכן עשה בו מקריבין כקריבין - יוצא דופן יוכיחִ . וחזר 

הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שמותרין להדיוט ואסורים לגבוה, 

וכ"ש טרפה שאסורה להדיוט תהא אסורה לגבוהִ 

מה להצד השוה שבהן שכן לא הותרו מכללן, תאמר בטריפה שהותרה מכללהִ !◊ו.

¿◊ו.
רב אחא בריה דרבא לרב 

אשי:

טרפה שהותרה מכללה מאי היא? אילימא מליקה דעולת העוף לגבוה, בעל מום נמי בעופות אשתרויי 

אשתרי - תמות וזכרות בבהמה ואין תמות וזכרות בעופותִ ? אלא מליקה דחטאת העוף לכהנים - כהנים 

משולחן גבוה קא זכוִ ?

!◊ו.
ואלא פריך הכי: מה להצד השוה שבהן שכן מומן ניכר, תאמר בטריפה שכן אין מומה ניכר, מש"ה 

איצטריך קרא.

¿◊ו.
וטריפה מהכא נפקא? מהתם נפקא (יחזקאל מה) ממשקה ישראל ־ מן המותר לישראִל אי נמי (ויקרא כז) 

 מכל אשר יעבור תחת השבט נפקא, פרט לטריפה שאינה עוברתִ 

!◊ו.

צריכי, דאי ממשקה ישראל, ה"א: למעוטי היכא דלא היתה לה שעת הכושר, דומיא דערלה וכלאי הכרם, 

אבל היתה לה שעת הכושר אימא תתכשר, כתב רחמנא כל אשר יעבורֹ ואי כתב רחמנא כל אשר יעבור, 

הוה אמינא: למעוטי היכא דנטרפה ולבסוף הקדישה, דומיא דמעשר, אבל הקדישה ולבסוף נטרפה, 

דבעידנא דאקדשה הוה חזיא אימא תתכשר, צריכי.

ו.
מ

▀
אחת מנחת חוטא ואחת כל המנחות שקמצן זר, אונן, טבול יום, מחוסר בגדים, מחוסר כיפורים, שלא 

רחץ ידים ורגלים, ערל, טמא, יושב, עומד על גבי כלים על גבי בהמה ע"ג רגלי חבירו ־ פסול.

קמץ בשמאל ־ פסול[רבנן]♦▀ו.

יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין.בן בתירא♦▀ו.

▀ו.
קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קורט של לבונה ־ פסול, מפני שאמרו: הקומץ היתר והחסר ־ 

פסול.

ואיזהו היתר? שקמצו מבורץ, וחסר? שקמצו בראשי אצבעותיו.▀◊ו.

ו.
ג

◊¿ ִ למה לי למתנא: אחת מנחת חוטא ואחת כל המנחות? ליתני: כל המנחות שקמצן זר ואונן

ֹ !ו. לר"ש איצטריך

דתניא, א"ר שמעון:▀!◊ו.

בדין הוא שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה שלא יהא חוטא נשכר, ומפני מה אינה טעונה? שלא יהא 

קרבנו מהודרֹ ובדין הוא שתהא חטאת חלב טעונה נסכים שלא יהא חוטא נשכר, ומפני מה אינה טעונה? 

 ֹ שלא יהא קרבנו מהודר

ו:
סד"א, הואיל ואמר ר"ש: שלא יהא קרבנו מהודר, כי קמצי לה פסולין נמי תתכשר, קמ"ל.!◊

¿◊ו:
אי הכי, התם נמי ליתני: אחד חטאת חלב ואחד כל הזבחים שקבלו דמן זר ואונן, ולימא: לר"ש אצטריִך 

אלמא, כיון דתנא ליה כל ולא קתני חוץ כולהו משמע, ה"נ כיון דתנא כל ולא קתני חוץ כולהו משמעִ ?

אצטריך, סד"א: הואיל ואוקימנא לרישא דלא כר"ש, סיפא נמי דלא כר"ש, קמ"ל.!◊ו:

זר שקמץ ־ יחזיר.רב:▀◊ו:

ִ ▀¿ו: והא אנן פסל תנן

מאי פסל? פסל עד שיחזיר.!◊ו:

אי הכי, היינו בן בתיראִ ¿◊ו:

אי דאיתיה לקומץ בעיניה לא פליגי רבנן עליה דבן בתירא, כי פליגי ־ דחסר קומץ:!◊ו:

לא יביא מתוך ביתו וימלאנורבנן סברי:♦▀!ו:
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יביא מתוך ביתו וימלאנו.בן בתירא סבר:♦▀!ו:

¿◊ו:
אי הכי, בן בתירא אומר: יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין, בן בתירא אומר: יחזיר ויביא מתוך ביתו וימלאנו 

ויחזור ויקמוץ בימין מיבעי ליהִ 

כי קא אמר רב ־ לבן בתירא.!◊ו:

פשיטאִ ¿ו:

מהו דתימא: עד כאן לא קא מכשר בן בתירא אלא בשמאל, אבל בשאר פסולין לא, קמ"ל.[רב]!◊ו:

מאי שנא שמאל? דאשכחן לה הכשירא ביום הכפורים, זר נמי אשכחן לה הכשירא בשחיטהִ ¿◊ו:

שחיטה לאו עבודה היא.!◊ו:

ולא?¿ו:

שחיטת פרה בזר ־ פסולהוהא"ר זירא אמר רב:¿▀◊ו:

אלעזר וחוקה כתיב בהִ ואמר רב עלה:¿▀ו:

שאני פרה, דקדשי בדק הבית היא.!◊ו:

ולאו כל דכן הוא? קדשי בדק הבית בעו כהונה, קדשי מזבח לא בעו כהונה?¿◊ו:

!◊ו:
רב שישא בריה דרב 

אידי:
מידי דהוה אמראות נגעים, דלאו עבודה נינהו ובעי כהונה.

ונילף מבמהִ ¿◊ו:

וכ"ת, מבמה לא ילפינן!ו:

מנין ליוצא שאם עלה לא ירד? שהרי יוצא כשר בבמהִ והתניא:¿▀ו:

תנא (ויקרא ו) אזאת תורת העולה סמיך ליה.!ו:

אלא טעמא דאשמעינן רב, הא לאו הכי, הוה אמינא: בשאר פסולין פסל בן בתירא¿◊ו:

▀¿◊ו:
והתניא, רבי יוסי ברבי 

יהודה ורבי אלעזר בר"ש:
 ִ מכשיר היה בן בתירא בכל הפסולין כולן

ֹ ותניא:[רבנן]♦▀¿◊ו: וקמץ משם ־ ממקום שרגלי הזר עומדות

ֹ בן בתירא:♦▀¿◊ו: מנין שאם קמץ בשמאל שיחזיר ויחזור ויקמוץ בימין? ת"ל: וקמץ משם, ממקום שקמץ כבר

ִ ¿◊ו: וכיון דקרא סתמא כתיב בה, מה לי שמאל ומה לי שאר הפסולין

אלא הא קמשמע לן רב: קמץ ואפילו קידשֹ ולאפוקי מהני תנאי[רב]!◊ו:

▀!◊ו:

דתניא, רבי יוסי בן יוסי 

בן יאסיין ורבי יהודה 

הנחתום:

בד"א ־ שקמץ ולא קידש, אבל קידש ־ פסל.

קמץ אין, קידש לאואיכא דאמרי:[רב]!◊ו:

כמאן? כהני תנאי, ולאפוקי מתנא קמא.[רב]!ו:

מתקיף לה רב נחמן:¿◊ו:
מאי קא סברי הני תנאי? אי קמיצת פסולין עבודה היא, אע"ג דלא עביד ליה מתן כליִ אי קמיצת פסולין ־ 

לאו עבודה היא, כי עבד לה מתן כלי מאי הוה?

לעולם עבודה היא, ולא גמרה עבודתה עד דעביד לה מתן כלי.הדר אמר ר"נ:!◊ו:
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