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כב.
ועצים דפשיטא ליה לתנא דמשל ציבור, מנלן?^◊

▀!◊כב.
דתניא:[רבי אלעזר בר 

רבי שמעון]

יכול האומר הרי עלי עולה יביא עצים מתוך ביתו, כדרך שמביא נסכים מתוך ביתו? ת"ל: (ויקרא א') על 

העצים אשר על האש אשר על המזבח, מה מזבח משל ציבור, אף עצים ואש משל ציבור, דברי רבי 

 ֹ אלעזר בר ר"ש

מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט, אף עצים ואש שלא נשתמש בהן הדיוט.רבי אלעזר בן שמוע:▀!◊כב.

מאי בינייהו?^כב.

איכא בינייהו: חדתי.!◊כב.

¿◊כב.
ועתיקי לא? והכתיב: (שמואל ב' כ"ד) ויאמר ארונה אל דוד יקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו ראה 

הבקר לעולה והמוריגים וכלי הבקר לעציםִ 

הכא נמי בחדתי.!◊כב.

מאי מוריגים?^◊כב.

מטה של טרבל.עולא:!כב.

מאי מטה של טרבל?^כב.

עיזא דקורקסא דדיישא דשתאי.רב יהודה:!◊כב.

מאי קראה? (ישעיהו מ"א) הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים.רב יוסף:▀◊כב.

כב.
מ

ֹ [רבנן]♦▀ נתערב קומצה בקומץ חבירתה, במנחת כהנים, במנחת כהן משיח, במנחת נסכים ־ כשרה

במנחת כהן משיח, במנחת נסכים ־ פסולה, שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה, והן בולעות זו מזו.רבי יהודה:♦▀כב.

כב.
ג

תנן התם:[רבנן]♦▀◊
דם שנתערב במים, אם יש בו מראית דם ־ כשר, נתערב ביין ־ רואין אותו כאילו הוא מים, נתערב בדם 

 ֹ בהמה או בדם חיה ־ רואין אותו כאילו הוא מים

אין דם מבטל דם.רבי יהודה:♦▀◊כב.

רבי יוחנן:▀◊כב.
ושניהם מקרא אחד דרשו, (ויקרא ט"ז) ולקח מדם הפר ומדם השעיר ־ הדבר ידוע שדמו של פר מרובה 

מדמו של שעיר

כב:
מכאן לעולין שאין מבטלין זה את זהרבנן סברי:▀▀

מכאן למין במינו שאינו בטל.רבי יהודה סבר:▀▀כב:

מכאן לעולין שאין מבטלין זה את זה.רבנן סברי:▀◊>כב:

ודלמא משום דמין במינו הואִ ¿כב:

אי אשמעינן מין במינו ולא אשמעינן עולין ־ כדקא אמרת, השתא דאשמעינן עולין, משום דעולין.!כב:

ִ ¿◊כב: ודלמא עד דאיכא מין במינו ועולין

קשיא.▀◊כב:

מכאן למין במינו שאינו בטל.רבי יהודה סבר:▀◊>כב:

ודלמא משום דעולין הואִ ¿כב:

אי אשמעינן עולין מין בשאינו מינו ־ כדקאמרת, השתא דאשמעינן מין במינו, משום דמין במינו הוא.!כב:

ִ ¿◊כב: ודילמא עד דאיכא מין במינו ועולין

קשיא.▀◊כב:
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במנחת כהן משיח ובמנחת נסכים ־ פסולה, שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה, והן בולעות זו מזֹותנן, רבי יהודה▀>כב:

וכי בולעות זו מזו מה הוי? מין במינו הואִ ¿◊כב:
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