
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

זבחים-כל התדיר
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

צב.
ואי ס"ד כר"ש ס"ל, אפילו גחלת של עץ נמיִ ¿

בדבר שאין מתכוין סבר לה כר"ש, במלאכה שאינה צריכה לגופה סבר לה כרבי יהודה.!◊צב.

נסכים שנטמאו, עושה להן מערכה בפני עצמן ושורפן, משום שנאמר: (ויקרא ו) בקודש באש תשרף.רב הונא:▀◊צב.

הדם והשמן והמנחות והנסכים שנטמאו, עושה להן מערכה בפני עצמן ושורפן.תניא נמי הכי:▀צב.

▀צב.
שמואל לרב חנא 

בגדתאה:
אייתי לי בי עשרה, ואימא לך קמייהו: נסכים שנטמאו, עושה להן מערכה בפני עצמן ושורפן.

הדרן עלך כל התדיר
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זבחים-דם החטאת
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

צב.
מ

▀
דם חטאת שניתז על הבגד ־ הרי זה טעון כיבוס, אע"פ שאין הכתוב מדבר אלא בנאכלות, שנאמר: 

(ויקרא ו) במקום קדוש תאכל אחד הנאכלות ואחד הפנימיות ־ טעונות כיבוס, שנאמר: תורת החטאת, 

חטאת פסולה ־ אין דמה טעון כיבוס, בין שהיתה לה שעת הכושר, ובין שלא היתה לה שעת הכושר.▀צב.

▀◊צב.
איזו היא שהיתה לה שעת הכושר? שלנה, ושנטמאה, ושיצאתֹ ואיזו היא שלא היתה לה שעת הכושר? 

שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, ושקיבלו פסולין את דמה.

צב.
ג

דם חטאת שניתז כו'▀

ואי תורה אחת לכל חטאות, אפילו חטאת העוף נמי¿◊צב.

ֹ :▀¿◊צב. יכול תהא דם חטאת העוף טעון כיבוס? ת"ל: (ויקרא ו) זאתִ אלמה תניא

אמר קרא: (ויקרא ו) תשחט, בנשחטות הכתוב מדבר.ר"ל משום בר קפרא:!◊צב.

ואימא: בנאכלות הכתוב מדבר, כדכתיב: במקום קדוש תאכל, אבל פנימיות לאִ ¿◊צב.

רבי רחמנא תורת.!◊צב.

אי הכי, אפילו חטאת העוף נמיִ ¿צב.

מיעט רחמנא זאת.!צב.

ומה ראית?¿צב.

!◊צב.
מסתברא דחטאת בהמה פנימיות ה"ל לרבויי, שכן, בהמה כמותה ושחיטה כמותה, שחיטת צפון, וקבלת 

כלי, וקרן, ואצבע, וחודה, ואישים.

צב:
אדרבה, חטאת העוף הוה ליה לרבויי, שכן חוץ כמותה ואכילה כמותהִ ¿

הנך נפישין.!צב:

אמר קרא: (ויקרא ו) יאכלנה, יאכלנה לזו ולא לאחרת, בנאכלות מיעט הכתוב.רב יוסף:!◊צב:

ואלא זאת ל"ל?¿צב:

אי לאו זאת, הוי אמינא יאכלנה אורחיה דקרא, קמ"ל.!◊צב:

אמר קרא: (ויקרא ו) אשר יזה, בניזאות הכתוב מדבר.רבה:!◊צב:

אע"פ שאין הכתוב מדבר אלא בנאכלותִ והא תנא:▀¿◊צב:

לענין מריקה ושטיפה, אבל לענין כיבוס (ויקרא ו) אשר יזה כתיב.!◊צב:

אי הכי, אחד הנאכלות ואחד הפנימיות, אחד הפנימיות ואחד הנאכלות מיבעי ליהִ ¿צב:

תני: אחד הפנימיות ואחד הנאכלות.!◊צב:

אי הכי, חטאת העוף נמיִ ¿◊צב:

מיעט רחמנא זאת.!◊צב:

אי הכי, חיצונה נמי לאִ ¿צב:

ריבה רחמנא תורת.!◊צב:

ומה ראית?¿צב:

!◊צב:
מסתברא חטאת בהמה הוה ליה לרבויי, שכן בהמה, שחיטת צפון, וקבלת כלי, וקרן, ואצבע, וחודה, 

ואישים.

אדרבה, חטאת העוף הו"ל לרבויי, שכן הזאה כמותהִ ¿צב:

הנך נפישין.!צב:

בעי רבי אבין:^◊צב:
חטאת העוף שהכניס דמה בצוארה בפנים, מהו? צוארה ככלי שרת דמי ומיפסיל, או דלמא כצואר 

בהמה, מדמה אמר רחמנא ־ ולא בשרה?
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פירכסה ונכנסה לפנים וחזרה ־ כשירהת"ש:▀¿◊צב:

הא הכניסה ־ פסולה.¿◊צב:

וליטעמיך, גבי קדשי קדשים!צב:

פירכסה ויצאה לדרום וחזרה ־ כשרהדקתני:▀!◊צב:

הא הוציאה הוא ־ פסולה?!◊צב:

אלא האי יצתה לחוץ איצטריכא ליה, ה"נ יצתה לחוץ איצטריכא ליה.▀!◊צב:

בעי רבי אבין:^◊צב:
חטאת העוף שנשפך דמה על הרצפה ואספה, מהו? ־ אצרוכיה הוא דלא אצרכיה רחמנא כלי שרת 

והלכך אוספו וכשר, או דלמא מיפסל פסל ביה רחמנא כלי שרת והלכך אוספו ופסול?

ֹ רבא, ת"ש:▀¿◊צב: יכול יהא דם חטאת העוף טעון כיבוס? תלמוד לומר: זאת

ואי ס"ד מיפסל פסיל ביה רחמנא, תיפוק לי דהא אפסיל לה באויר כליִ ¿◊צב:

!◊צב:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
במדביק כלי בצוארה.

ניתז מבגד לבגד, מהו? מבגד קמא אידחי ליה לכיבוס, או דלמא לא שנא?בעא מיניה לוי מרבי:^◊צב:

זו שאלהא"ל:[רבי]Оצב:

טעון כיבוס ממה נפשך, אי אוספו וכשר ־ הא כשר, ואי אוספו ופסול ־ אנא כרבי יעקב ס"ל[רבי]!◊צב:

היתה לו שעת הכושר ונפסלה ־ דמה טעון כיבוס.דאמר:[רבי יעקב]▀!◊צב:
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