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כו.
דם שנטמא וזרקו, בשוגג ־ הורצה, במזיד ־ לא הורצהִ ת"ש:▀¿◊

הכי קאמר: דם שנטמא וזרקו בין בשוגג בין במזיד, נטמא בשוגג ־ הורצה, במזיד ־ לא הורצה.▀!◊כו.

כו.
מ

נטמאו שיריה, נשרפו שיריה, אבדו שיריה, כמדת ר' אליעזר ־ כשירה[רבי אליעזר]♦▀

וכמדת רבי יהושע ־ פסולה.[רבי יהושע]♦▀כו.

כו.
ג

והוא שנטמאו כל שיריה, אבל מקצת שיריה לא.רב:▀◊

קא סלקא דעתך נטמא אין, אבוד ושרוף לא▀◊כו.

מאי קסבר?^כו.

אי קסבר: שיורא מילתא היא!כו.

אפילו אבוד ושרוף נמיִ ¿כו.

אי קסבר: שיורא לאו מילתא היא, ונטמא מאי טעמא? דמרצה ציץ!כו.

אי הכי, כל שיריה נמיִ ¿כו.

ֹ !◊כו. לעולם קסבר: שיורא מילתא היא, ונטמא והוא הדין לאבוד ושרוף, והאי דקאמר נטמא, רישייהו נקט

כדתני', רבי יהושע:▀!◊כו.

כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר או כזית חלב ־ זורק את הדם, כחצי זית בשר וכחצי זית 

חלב ־ אינו זורק את הדם, ובעולה אפי' כחצי זית בשר וכחצי זית חלב ־ זורק את הדם, מפני שכולה 

כליל, ובמנחה אפי' כולה קיימת ־ לא יזרוק.

מנחה מאי עבידתה?¿כו.

מנחת נסכים, ס"ד הואיל ובהדי זבח קא אתיא כגופיה דזיבחא דמיא, קמ"ל.רב פפא:!◊כו.

מנהני מילי?^כו.

!◊כו.

רבי יוחנן משום רבי 

ישמעאל, ומטו בה משום 

רבי יהושע בן חנניא:

אמר קרא: (ויקרא י"ז) והקטיר החלב לריח ניחוח לה', חלב ־ ואע"פ שאין בשר.

ואשכחן חלב, יותרת ושתי כליות מנלן?^◊כו.

ובמנחה אפילו כולה קיימת ־ לא יזרוקדקתני:▀^כו.

מנחה הוא דלא יזרוק, הא יותרת ושתי כליות ־ יזרוק^כו.

מנלן?^כו.

לריח ניחוח, כל שאתה מעלה לריח ניחוח.רבי יוחנן דידיה:!◊כו.

▀◊כו.

ואיצטריך למכתב חלב ואיצטריך למיכתב לריח ניחוח, דאי כתב חלב, הוה אמינא: חלב אין, יותרת ושתי 

כליות לא, כתב רחמנא ריח ניחוחֹ ואי כתב רחמנא לריח ניחוח, הוה אמינא: אפילו מנחה, כתב רחמנא 

חלב.

כו.
מ

שלא בכלי שרת ־ פסול[רבנן]♦▀

 מכשיר.רבי שמעון:♦▀כו.

הקטיר קומצה פעמים ־ כשרה.▀כו.

כו.
ג

◊▀
רבי יהודה בריה דרבי 

חייא:

מאי טעמא דר' שמעון? אמר קרא: (ויקרא ז') קדש קדשים היא כחטאת וכאשם, בא לעובדה ביד ־ עובדה 

 ֹ בימין כחטאת, בכלי ־ עובדה בשמאל כאשם

כיון שקמצו מכלי שרת, מעלהו ומקטירו אפילו בהמיינו, ואפילו במקידה של חרש.רבי ינאי:▀◊כו.
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הכל מודים בקומץ שטעון קידוש.רב נחמן בר יצחק:▀◊כו.

מיתיבי:▀¿◊כו.
הקטר חלבים ואברים ועצים שהעלן בין ביד בין בכלי, בין בימין ובין בשמאל ־ כשריןֹ הקומץ והקטורת 

 ֹ והלבונה שהעלן בין ביד בין בכלי, בין בימין בין בשמאל ־ כשרין

תיובתא דרבי יהודה בריה דרבי חייאִ ¿כו.

!◊כו.
אמר לך רבי יהודה בריה 

דרבי חייא:
לצדדין קתני, ביד ־ בימין, בכלי ־ בין בימין בין בשמאל.

קמצו שלא מכלי שרת וקידשו שלא בכלי שרת והעלו והקטירו שלא בכלי שרת ־ פסולתא שמע:[רבנן]♦▀¿◊כו.

מכשירין במתן כליִ רבי אלעזר ורבי שמעון:♦▀¿◊כו.

אימא: ממתן כלי ואילך.!◊כו.

ֹ תא שמע, וחכמים:♦▀¿◊כו. קומץ טעון כלי שרת, כיצד? קומצו מכלי שרת ומקדשו בכלי שרת ומעלו ומקטירו בכלי שרת

כיון שקמצו מכלי שרת, מעלו ומקטירו שלא בכלי שרת ודיוִ רבי שמעון:♦▀¿◊כו.

אימא: כיון שקמצו וקדשו בכלי שרת, מעלו ומקטירו ודיו.!◊כו.

♦▀¿◊כו.
תא שמע:[רבי אלעזר 

ורבי שמעון]

קמץ בימינו ונתן בשמאלו ־ יחזיר לימינו, בשמאלו וחישב עליה בין חוץ למקומו בין חוץ לזמנו ־ פסול 

ואין בו כרת. בימינו - חישב עליה חוץ למקומו ־ פסול ואין בו כרת, חוץ לזמנו ־ פיגול וחייבין עליו 

 ֹ כרת, דברי ר' אלעזר ור"ש

כו:
חכמים:♦▀¿◊

כיון שנתנו לשמאל ־ פסלתו מתנתו, מ"ט? משום דבעי קדושה בכלי, וכיון שנתנו לשמאל, נעשה כדם 

שנשפך מצואר בהמה על הרצפה ואספו שפסול

מכלל דר"א ור"ש לא בעו מתן כלי¿כו:

תיובתא דרב נחמןִ תיובתא .▀◊כו:

לרבי יהודה בריה דרבי חייא מסייעא לי'.▀◊כו:

לרבי ינאי לימא תיהוי תיובתאִ ¿◊כו:

אנא דאמרי כתנא דהקטר, ולאו לצדדים קתני.אמר לך רבי ינאי:!◊כו:

הקטיר קומצה פעמים ־ כשרה.▀>כו:

פעמים ־ ולא פעמי פעמיםרבי יהושע בן לוי:♦▀◊כו:

פעמים ־ ואפילו פעמי פעמים.רבי יוחנן:♦▀◊כו:

מאי בינייהו?^כו:

יש קומץ פחות משני זיתים ויש הקטרה פחותה מכזית איכא בינייהרבי זירא:!◊כו:

ֹ רבי יהושע בן לוי סבר:!כו: אין קומץ פחות משני זיתים, ואין הקטרה פחותה מכזית

יש קומץ פחות משני זיתים, ויש הקטרה פחותה מכזית.רבי יוחנן סבר:!כו:

קומץ מאימתי מתיר שירים באכילה? רבי חנינא אומר: משמשלה בו את האוראיתמר:[רבי חנינא]♦▀◊כו:

משתצית בו את האור ברובו.רבי יוחנן:♦▀◊כו:

▀◊כו:
רב יהודה לרבה בר רב 

נחמן:

אסברה לך טעמא דר' יוחנן, אמר קרא: (בראשית י"ט) והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן, אין כבשן 

מעלה קיטור עד שתצית האור ברובו.

▀◊כו:

רבין בר רב אדא לרבא: 

אמרי תלמידיך אמר רב 

עמרם, תניא:

אין לי אלא דברים שדרכן ליקרב בלילה, כגון אברים ופדרים, שמעלן ומקטירן מבוא השמש ומתעכלין 

והולכין כל הלילה כולה, דברים שדרכן ליקרב ביום, כגון הקומץ והלבונה והקטרת, ומנחת כהנים ומנחת 

 ֹ כהן משוח ומנחת נסכים, שמעלן ומקטירן מבוא השמש

והא אמרת: דרכן ליקרב ביוםִ ¿כו:
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אלא עם בא השמש▀◊כו:

ֹ ▀◊כו: שמתעכלין והולכין כל הלילה מנין? ת"ל: (ויקרא ו') זאת תורת העולה ־ ריבה

והא עם בא השמש לא משכחת לה שתצית האור ברובוִ ¿◊כו:

לא קשיא: כאן לקלוט, כאן להתיר.!◊כו:

רבי אלעזר מתני לה מבוא השמש, ומוקים לה בפוקעין.[רבי אלעזר]▀◊כו:

▀◊כו:
וכן כי אתא רב דימי אמר 

רבי ינאי:
בפוקעין.

ומי אמר רבי ינאי הכי?¿כו:

ִ והא א"ר ינאי:¿◊כו: קטרת שפקעה מעל גבי המזבח, אפילו קרטין שבה אין מחזירין אותן

▀¿כו:
ותני רב חנינא בר מניומי 

ברבי ר"א בן יעקב:

(ויקרא ו') אשר תאכל האש את העולה על המזבח ־ עיכולי עולה אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר עיכולי 

קטרתִ 

סמי מכאן קטרת.!◊כו:

^◊כו:
רב אסי: כי פשיט רבי 

אלעזר במנחות בעי הכי:
קומץ שסידרו וסידר עליו את המערכה, מהו? דרך הקטרה בכך, או אין דרך הקטרה בכך?

תיקו.▀כו:

בעי חזקיה:^◊כו:
אברין שסידרן וסידר עליהן את המערכה, מהו? על העצים אמר רחמנא דוקא על העצים, או דלמא כיון 

דכתיב קרא אחרינא אשר תאכל האש את העולה על המזבח, אי בעי הכי עביד, אי בעי הכי עביד?

תיקו.▀כו:

אברין שסידרן בצידי המערכה, מהו?בעי רבי יצחק נפחא:^◊כו:

אליבא דמ"ד על ממש לא תיבעי לך, דעל העצים כתיב, כי תיבעי לך ־ אליבא דמ"ד על בסמוך▀◊כו:
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