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ו.
שאני התם, דאמר קרא: (ויקרא כז) אם המר ימיר ־ לרבות את היורש, אחד ממיר ואין שנים ממירין.!◊

¿◊ו.
מתקיף לה רב יעקב 

מנהר פקוד:

אלא מעתה, גבי מעשר דכתיב: (ויקרא כז) ואם גאל יגאל ־ לרבות את היורש, הכי נמי אחד גואל ואין 

 ִ שנים גואלין

שאני מעשר, דגבי אבוהון נמי איתיה בשותפות.!◊ו.

ומינה, אי אמרת בשלמא קניא להו, היינו דחד מיהא מימר, אלא אי אמרת לא קניא להו, היכי מימר?רב אסי לרב אשי:¿◊ו.

▀¿ו.
והאמר רבי אבהו אמר ר' 

יוחנן:
המקדיש מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורה, והתורם משלו על של חבירו ־ טובת הנאה שלוִ 

מקיבעא לא מכפרא, מקופיא מכפרה.!◊ו.

כיפרו על מה שבאו או לא כיפרו?איבעיא להו:^◊ו.

!◊ו.
רב שישא בריה דרב 

אידי:
מסתברא דלא כיפרו, דאי סלקא דעתך כיפרו, שני למה הוא בא?

ואלא מאי? לא כיפרו, למה הוא קרב?¿ו.

רב אשי:!◊ו.
רב שישא בריה דרב אידי הכי קא קשיא ליה, אי אמרת בשלמא לא כיפרו, שלא לשמו מכח לשמו 

קאתי ושני למה הוא בא לכפר, אלא אי אמרת כיפרו, שני למה הוא בא?

איבעיא להו:^◊ו.

אעשה דלאחר הפרשה מכפרא או לא מכפרא? מי אמרינן: מידי דהוה אחטאת, מה חטאת דקודם 

הפרשה אין, דלאחר הפרשה לא, אף הכא נמי דקודם הפרשה אין, לאחר הפרשה לא, או דלמא לא 

דמיא לחטאת, דחטאת על כל חטא וחטא בעי לאיתויי חדא חטאת, והכא כיון דאיכא כמה עשה גביה 

מכפרא, אעשה דלאחר הפרשה נמי מכפרא?

תא שמע:▀!◊ו.

(ויקרא א) וסמך ונרצה, וכי סמיכה מכפרת? והלא אין כפרה אלא בדם, שנאמר: (ויקרא יז) כי הדם 

הוא בנפש יכפִר אלא מה תלמוד לומר וסמך ונרצה לכפר? שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה, מעלה עליו 

 ֹ הכתוב כאילו לא כיפר וכיפר

מאי לאו דכיפר עשה דקודם הפרשה, לא כיפר אעשה דסמיכה, דהוה ליה עשה דלאחר הפרשה.!◊ו.

רבא:¿◊ו.
עשה דסמיכה קאמרת? שאני התם, דכל כמה דלא שחיט בעמוד וסמוך קאי, אימת קא הוי עשה? לאחר 

שחיטה, לאחר שחיטה לא קא מיבעיא לן.

אימא: כיפר גברא, לא כיפר קמי שמיאִ רב הונא בר יהודה לרבא:▀◊ו.

ו:
מי לא תנן:[רבי עקיבא]♦▀▀◊

(ויקרא יד) והנותר בשמן אשר על כף וגו', וכפר עליו לפני ה' ־ אם נתן כיפר, ואם לא נתן לא כיפר, 

 ֹ דברי ר"ע

ֹ ר' יוחנן בן נורי:♦▀▀◊ו: שירי מצוה הן, בין ניתן בין שלא ניתן כיפר, ומעלין עליו כאילו לא כיפר

מאי כאילו לא כיפר?^▀ו:

אילימא דמבעי לאיתויי קרבן אחרינא!▀ו:

האמרת: בין ניתן בין לא ניתן כיפרִ ¿▀ו:

אלא, כיפר גברא, לא כיפר קמי שמיא!▀ו:

הכא נמי כיפר כו'◌ִ ▀ו:

התם נמי, כיפר מתן בהונות, לא כיפר מתנות הראש.¿◊ו:

כבשי עצרת למה הן באין?ת"ש, ר' שמעון:▀!◊ו:

כבשי עצרת שלמים נינהוִ ¿!ו:

אלא, שעירי עצרת למה הן באין?▀!ו:

על טומאת מקדש וקדשיֹו¿!ו:

[רבי שמעון]▀!◊ו:
נזרק דמו של ראשון, שני למה קרב? על טומאה שאורעה בין זה לזה, אמור מעתה, ראויין היו ישראל 

 ֹ להקריב קרבנותיהן בכל עת ובכל שעה אלא שחיסך הכתוב
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והא הכא דעשה דלאחר הפרשה וקא מכפרא.!◊ו:

אי דאפרשינהו בבת אחת הכי נמי, הכא במאי עסקינן ־ דאפרשינהו בזה אחר זה.¿◊ו:

וליקו ולימא ליה, לקרא דכי כתיבא ־ בזה אחר זה כתיבאִ ¿ו:

קרבנות צבור קאמרת? שאני קרבנות צבור, דלב בית דין קמתנה עליהןֹ כדרב יהודה אמר שמואלרב פפא:!◊ו:

▀!◊ו:
דאמר רב יהודה אמר 

שמואל:
קרבנות צבור, סכין מושכתן למה שהן.

¿ו:
רב יוסף בריה דרב 

שמואל לרב פפא:
ומי אית ליה לרבי שמעון לב בית דין מתנה עליהן?

♦▀¿◊ו:

האמר רב אידי בר אבין 

אמר רב עמרם אמר רבי 

יצחק אמר רבי יוחנן: 

[רבי שמעון]

תמידין שלא הוצרכו לצבור, לדברי ר' שמעון ־ אין נפדין תמימים
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