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עז.
והא איכא שיריים דבעי מיכלינהו, ואיכא הך פורתא דלא קמיץ עילויהִ ¿◊

דפריק ליה.!◊עז.

דפריק ליה היכא?^◊עז.

אי גוואי!עז.

קא מעייל חולין לעזרהִ ¿עז.

אי אבראי!עז.

איפסיל ליה ביוצאִ ¿עז.

לעולם גוואי, וחולין ממילא הויין.!◊עז.

ִ והא אמר רבי שמעון:▀¿◊עז. אין מתנדבין שמן

תקוני גברא שאני.!◊עז.

¿▀◊עז.

יתיב רב רחומי קמיה 

דרבינא ויתיב וקאמר 

משמיה דרב הונא בר 

תחליפא:

ונימא: אשם זה יהא אשם תלויִ 

ש"מ, מאן תנא דפליג עליה דר' אליעזר? רבי שמעון הוא▀▀◊עז.

אין מתנדבין אשם תלויִ דאמר:[רבי שמעון]▀▀▀עז.

תורה, תורה, אימרי בדיכרי מיחלפי לךִ אמר ליה:[רבינא]¿◊עז.

עז.
מ

[רבי אליעזר]♦▀
איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה ־ ר' אליעזר אומר: יתן למעלה, ורואה אני את בשר החטאת 

 ֹ מלמעלה כאילו הן עצים

תעובר צורתן ויצאו לבית השריפה.חכמים:♦▀עז.

עז.
ג

מ"ט דרבי אליעזר?^

[רבי אליעזר]!◊עז.
אמר קרא: (ויקרא ב) ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, לריח ניחוח אי אתה מעלה, אבל אתה מעלה 

לשם עצים.

ורבנן?¿עז.

מיעט רחמנא אותם, אותם הוא דאי אתה מעלה אבל אתה מעלה לשם עצים, אבל מידי אחרינא לא.[רבנן]!◊עז.

ורבי אליעזר?¿עז.

אותם הוא דרבאי לך כבש כמזבח, אבל מידי אחריני לא.[רבי אליעזר]!◊עז.

ורבנן?¿עז.

תרתי שמע מינה.[רבנן]!◊עז.

ֹ ▀◊עז. מתניתין דלא כי האי תנא

דתניא, אמר רבי יהודה:▀▀◊עז.
לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים על איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה שיקרבו, ברובע ונרבע שלא 

יקרבו, על מה נחלקו? על איברי עולה תמימה שנתערבו באיברי בעלת מום

ֹ שרבי אליעזר אומר:♦▀▀◊עז. יקרבו, ורואה אני את בשר מעלת מום למעלה כאילו הן עצים

לא יקרבו.וחכמים אומרים:♦▀▀◊עז.

ורבי אליעזר, מאי שנא רובע ונרבע? דלא חזו, בעלת מום נמי לא חזיִ ¿עז.
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עז:
בדוקין שבעין, ואליבא דר' עקיבארב הונא:!◊

אם עלו לא ירדו.דאמר:[רבי עקיבא]▀!◊עז:

אימר דאמר ר' עקיבא ־ דאי עבד, לכתחלה מי אמר?¿◊עז:

הכא במאי עסקינן ־ כגון שעלו על גבי כבש.רב פפא:!◊עז:

אי הכי, אפי' בעינייהוִ ¿עז:

אלא טעמיה דר' אליעזר, מיעט רחמנא מום בם הוא דלא ירצו, הא ע"י תערובת ירצו.!◊עז:

ורבנן?¿עז:

מום בם הוא דלא ירצו, הא עבר מומם ירצו.[רבנן]!◊עז:

ור' אליעזר¿עז:

מבם בהם.[רבי אליעזר]!◊עז:

ורבנן?¿עז:

בם בהם לא דרשי.[רבנן]!◊עז:

אי הכי, רואה, הא רחמנא אכשריהִ ¿עז:

[רבי אליעזר]!◊עז:
לדבריהם קאמר להו: לדידי רחמנא אכשריה, לדידכו אודו לי מיהא בשר בעלת מום כעצים דמי, מידי 

דהוה אבשר חטאת.

ורבנן?¿עז:

הכא מאיסי, התם לא מאיסי.[רבנן]!◊עז:

עז:
מ

[רבי אליעזר]♦▀
אברין באברין בעלי מומין ־ ר"א אומר: אם קרב ראש אחד מהן יקרבו כל הראשין, כרעים של אחד 

 ֹ מהן ־ יקרבו כל הכרעים

אפי' קרבו כלם חוץ מאחד מהן ־ יצא לבית השריפה.חכמים:♦▀עז:

עז:
ג

לא הכשיר ר"א אלא שנים שנים, אבל אחד אחד לא.רבי אלעזר:▀◊

אפי' קרבו כולן חוץ מאחד מהן ־ יצא לבית השריפהִ מתיב ר' ירמיה, וחכ"א:¿עז:

!עז:
אמר לו ר' ירמיה בר 

תחליפא, אסברה לך:
מאי אחד? זוג אחד.

עז:
מ

דם שנתערב במים ־ אם יש בו מראית דם כשר▀

נתערב ביין ־ רואין אותו כאילו הוא מים▀עז:

ֹ [ת"ק]♦▀עז: נתערב בדם בהמה או בדם החיה ־ רואין אותו כאילו הוא מים
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