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ז.
וכי מהדר ליה לקומץ לדוכתיה תקדוש ולפסולִ ¿◊

זאת אומרת: כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת.רבי יוחנן:!◊ז.

הא מדעת מקדשין¿ז.

¿^◊ז.
והא בעא מיניה ריש 

לקיש מר' יוחנן:
כלי שרת מהו שיקדשו פסולין לכתחילה ליקרב?

ִ ואמר ליה:[רבי יוחנן]¿!◊ז. אין מקדשין

אין מקדשין ליקרב, אבל מקדשין ליפסל.!◊ז.

כגון שהחזירו לביסא גדושה.רב עמרם:!◊ז.

ומקמץ היכי קמץ?¿ז.

אלא, כגון שהחזירו לביסא טפופה.!◊ז.

וכיון דקמץ ליה עבד ליה גומא, כי מהדר ־ לגוויה דמנא קא מהדר ליהִ ¿ז.

מכי מהדר ליה מנח ליה אדפנא דמנא, ומניד ליה ונפל ממילא, דנעשה כמי שהחזירו הקוף.!◊ז.

ולוקמה כגון שהחזירו לכלי המונח על גבי קרקעִ , ש"מ: קומצין מכלי שעל גבי קרקעִ רבי ירמיה לר' זירא:¿◊ז.

קא נגעת בבעיא דאיבעיא לןא"ל:[רבי זירא]О◊ז.

דאבימי תני מנחות בי רב חסדא.О◊ז.

¿Оז.
ואבימי בי רב חסדא תני? והאמר רב חסדא, קולפי טאבי בלעי מאבימי עלה דהא שמעת': בא להכריז 

רצופין ־ ל' יום, שני וחמישי ־ (ושני) ס' יומיִ 

אבימי מסכתא איתעקרא איתעקר ליה, ואתא קמיה דרב חסדא לאדכורי גמריה.!ז.

ולישלח ליה וליתי לגביהִ ¿ז.

סבר: הכי מסתייעא מילתא טפי.[רב חסדא]!ז.

^◊ז.
פגע ביה רב נחמן, אמר 

ליה:
כיצד קומצין?

מכלי זה.א"ל:[אבימי]!◊ז.

וכי קומצין מכלי שעל גבי קרקע?אמר ליה:[רב נחמן]¿ז.

דמגבה ליה כהן.א"ל:[אבימי]!◊ז.

כיצד מקדשין את המנחות?[רב נחמן]^◊ז.

נותנה לכלי זה.א"ל:[אבימי]!◊ז.

וכי מקדשין בכלי שעל גבי קרקע?[רב נחמן]¿ז.

דמגבה ליה כהן.א"ל:[אבימי]!◊ז.

א"כ, הוצרכתה ג' כהניםִ אמר ליה:[רב נחמן]¿ז.

ותהא צריכה י"ג כתמיד.א"ל:[אבימי]!◊ז.

זה הכלל: כל הקומץ ונותן בכלי, המוליך והמקטיר לאכול דבר שדרכו לאכול וכו'איתביה:¿▀◊ז.

ואילו מגביה לא קתניִ ¿◊ז.
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תנא סדר עבודות נקיט ולא סדר כהנים.!◊ז.

מהו לקמוץ מכלי שעל גבי קרקע?בעו מיניה מדרב ששת:^ז.

פוק חזי מה עבדין לגאואמר ליה:[רב ששת]!◊ז.

[תנן]!▀◊ז.
ארבעה כהנים נכנסין, שנים בידם ב' סדרים ושנים בידם שני בזיכין, וארבעה מקדמין לפניהם, שנים 

 ֹ ליטול שני סדרים וב' ליטול ב' בזיכין

ז:
ואילו מגביה את השולחן לא קתני.!◊

לאו אמרת התם: סדר עבודות נקט? ה"נ סדר עבודות נקט.¿ז:

מי דמי? התם לא נחית למניינא דכהנים, הכא נחית למניינא דכהניִם אם איתא, ליתני מגביהִ !◊ז:

אלא שמע מינה: קומצין מכלי שעל גבי קרקע, ש"מ.▀◊ז:

רבא:▀◊ז:
פשיטא לי, קומץ מכלי שעל גבי קרקע ־ שכן מצינו בסילוק בזיכין, מקדשין מנחה בכלי שעל גבי קרקע 

־ שכן מצינו בסידור בזיכין.

קידוש קומץ מאי? ממנחה ילפינן לה או מדם ילפינן לה?בעי רבא:^◊ז:

מדם ילפינן לה.הדר פשטה:[רבא]!◊ז:

ומי אמר רבא הכי?¿ז:

קומץ שחלקו בשני כלים ־ רב נחמן אמר: אינו קדושוהא אתמר:[רב נחמן]♦▀¿◊ז:

ֹ רבא:♦▀¿◊ז: קדוש

ואם איתא, לילף מדםִ ¿ז:

הדר ביה רבא מההיא.▀◊ז:

ודם מנלן דלא קדוש לחצאין?^◊ז:

▀!◊ז:
דתני רב תחליפא בן 

שאול:
קידש פחות מכדי הזאה בכלי זה ופחות מכדי הזאה בכלי זה ־ לא קידש

ואיבעיא להו:^!◊ז:
בדם מאי? הלכתא היא ומהלכתא לא ילפינן, או דלמא התם מאי טעמא? דכתיב: (במדבר יט) וטבל במים, 

הכא נמי הכתיב: (ויקרא ד) וטבל בדם?

!!◊ז:
ואיתמר, א"ר זריקא אמר 

רבי אלעזר:
אף בדם לא קידש.

וטבל ־ ולא מספיג, בדם ־ שיהא בדם שיעור טבילה מעיקרו, מן הדם ־ מן הדם שבענין.רבא, תניא נמי הכי:▀◊ז:

▀◊ז:
ואיצטריך למכתב וטבל ואיצטריך למכתב בדם, דאי כתב רחמנא וטבל, הוה אמינא אע"ג דלא קיבל 

שיעור טבילות מעיקרו, כתב רחמנא בדםֹ ואי כתב רחמנא בדם, הוה אמינא אפילו מספיג, כתב רחמנא 

מן הדם שבענין למעוטי מאי?^ז:

למעוטי שירים שבאצבע.רבא:!◊ז:

מסייע ליה לר"א▀ז:

שירים שבאצבע ־ פסולין.דאמר:[רבי אלעזר]▀▀◊ז:

▀¿◊ז:

רבין בר רב אדא לרבא: 

אמרי תלמידך, אמר רב 

עמרם, תניא:

 ֹ היה מזה ונתזה הזאה מידו, אם עד שלא הזה ־ טעון כיבוס, משהזה ־ אין טעון כיבוס

מאי לאו עד שלא גמר הזאתו ומשגמר הזאתו, ש"מ דשירים שבאצבע ־ כשריםִ ¿ז:

לא, עד שלא יצתה מידו הזאה ־ טעון כיבוס, ומשיצאה הזאה מידו ונתזה ממה שנשאר ־ אין טעון כיבוס.!◊ז:
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ֹ איתיביה אביי:▀¿◊ז: גמר מלהזות, מקנח ידו בגופה של פרה

גמר אין, לא גמר לאִ ¿ז:

גמר ־ מקנח ידו, לא גמר ־ מקנח אצבעו.א"ל:[רבא]!◊ז:

¿ז:
בשלמא גמר מקנח ידו בגופה של פרה, דכתיב: (במדבר יט) ושרף את הפרה לעיניו, אלא לא גמר מקנח 

אצבעו, במאי מקנח?

בשפת מזרק, כדכתיב: (עזרא א) כפורי זהב וגו'.אביי:!◊ז:

ומי אמר רבי אלעזר הכי?¿ז:

חביתי כהן גדול ־ רבי יוחנן אמר: אינה קדושה לחצאיןוהא איתמר:[רבי יוחנן]♦▀¿◊ז:

ֹ רבי אלעזר:♦▀¿◊ז: מתוך שקרבה לחצאין קדושה לחצאין
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