
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-דם החטאת

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

צח.
חטאת ־ מה חטאת מתקדשת בבלוע, אף כל מתקדשת בבלוע.▀▀!◊

אשם ־ מה אשם אין שפיר ושליא קדוש בו, אף כל אין שפיר ושליא קדוש בו.▀▀!◊צח.

וולדות קדשים בהוייתן הן קדושים, ודנין אפשר משאי אפשר.קסבר:▀!◊צח.

▀▀!◊צח.
מלואים ־ מה מלואים מותריהן בשריפה ואין בעלי חיים במותריהן, אף כל מותריהן בשריפה ואין בעלי 

חיים במותריהן.

שלמים ־ מה שלמים מפגלין ומתפגלין, אף כל מפגלין ומתפגלין.▀▀!◊צח.

▀◊צח.
במתניתא תנא משמיה 

דר"ע:
מנחה ־ מה מנחה מתקדשת בבלוע, אף כל מתקדשת בבלוע.

▀◊צח.
ואיצטריך למכתב מנחה ואיצטריך למכתב חטאת, דאי אשמעינן מנחה, דאיידי דרכיכא מיבלעא, אבל 

חטאת אימא לאֹ ואי אשמעינן חטאת, משום דקריר, אבל מנחה אימא לא, צריכא.

▀◊צח.
חטאת ־ מה חטאת אינה באה אלא מן החולין וביום ובידו הימנית, אף כל אינה באה אלא מן החולין 

וביום ובידו הימנית.

וחטאת מנלן?¿צח.

אמר קרא: (ויקרא טז) והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו ־ משלו, ולא משל ציבור ולא משל מעשר.רב חסדא:▀!◊צח.

ביום, (ויקרא ז) מביום צוותו נפקאִ ¿◊צח.

כדי נסבה.!◊צח.

בידו הימנית, מדרבה בר בר חנה נפקאִ ¿צח.

▀¿◊צח.
דאמר רבה בר בר חנה 

אמר ר"ל:
 ִ כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין

כדי נסבה.!◊צח.

ואיבעית אימא: סבר לה כר"ש!צח.

אצבע לא בעיא כהונה, כהונה בעיא אצבע.דאמר:[רבי שמעון]▀!◊צח.

אשם ־ מה אשם עצמותיו מותרין, אף כל עצמותיו מותרין.▀◊צח.

פשיטא לי, דם חטאת למטה ודם עולה למעלה ־ טעון כיבוסרבא:▀◊צח.

צח:
בעי רבא:^◊

דם עולה למטה ודם חטאת למעלה, מהו? משום נוגע הוא והא נוגע או דלמא משום בלוע הוא והא לא 

בלע?

הדר פשטה, דאין טעונין כיבוס.[רבא]!◊צח:

רבא:▀◊צח:
פשיטא לי, דם על בגדו חוצץ, ואם טבח הוא ־ אינו חוצץ, רבב על בגדו חוצץ, ואם מוכר רבב הוא ־ 

אינו חוצץ

דם ורבב על בגדו, מהו?בעי רבא:^◊צח:

אם טבח הוא, תיפוק לי משום רבִב ואי מוכר רבב הוא, תיפוק לי משום דםִ ¿צח:

לא צריכא דעביד הא והא, אחדא לא קפיד אתרתי קפיד, או דלמא אתרתי נמי לא קפיד?!◊צח:

תיקו.▀צח:

הדרן עלך דם חטאת◊
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זבחים-טבול יום

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

צח:
מ

טבול יום ומחוסר כיפורים ־ אינן חולקין בקדשים לאכול לערב.▀

אונן נוגע ואינו מקריב, ואינו חולק לאכול לערב.▀צח:

בעלי מומין, בין בעלי מומין קבועין בין בעלי מומין עוברין ־ חולקין ואוכלין אבל לא ־ מקריבין.▀צח:

▀צח:

כל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר, וכל שאין לו בבשר אין לו בעורות, אפילו טמא בשעת זריקת 

דמים וטהור בשעת הקטר חלבים ־ אינו חולק בבשר, שנא': (ויקרא ז) המקריב את דם השלמים ואת 

החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה.
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