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כה.
◊¿

ולר"ש דלא בעי קידוש קומץ, ולמאן דאמר: לר"ש נמי בעי קידוש קומץ ־ בשמאל אכשורי מכשר, יד 

יד דרבא למה לי?

אי לקמיצה עצמה!כה.

מדרב יהודה בריה דרבי חייא נפקאִ ¿◊כה.

▀¿◊כה.
דאמר ר"י בריה דרבי 

חייא:

מאי טעמא דרבי שמעון? דאמר קרא: (ויקרא ו) קודש קדשי' היא כחטאת וכאשם, בא לעובדה ביד ־ 

עובדה בימין כחטאת, בא לעובדה בכלי ־ עובדה בשמאל כאשםִ 

!◊כה.
לא נצרכא אלא לקומץ מנחת חוטא, סד"א: הואיל ואמר ר"ש שלא יהא קרבנו מהודר, כי קמץ לה 

בשמאל נמי תיתכשר, קא משמע לן.

כה.
מ

נשפך הדם על הרצפה ואספו ־ פסול.▀

כה.
ג

תנו רבנן:▀◊
(ויקרא ד) ולקח הכהן המשיח מדם הפר ־ מדם הנפש ולא מדם העור ולא מדם התמצית, מדם הפר ־ דם 

מהפר יקבלנו

דאי סלקא דעתך מדם הפר כדכתיב, מדם ־ ואפילו מקצת דם,¿כה.

השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר, שנאמר: (ויקרא ד) ואת כל דמו ישפוךִ והאמר רב:▀¿כה.

אלא מדם הפר דם מהפר יקבלנו▀כה.

גורעין ומוסיפין ודורשין.וקסבר:▀◊כה.

▀◊>כה.
גופא, אמר רב יהודה 

אמר רב:
השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר, שנאמר: (ויקרא ד) ואת כל דם הפר ישפך.

והא בשיריים כתיבִ ¿כה.

אם אינו ענין לשיריים, דהא ליתיה לכוליה דם, תניהו ענין בקבלה.!◊כה.

השוחט צריך שיגביה סכין למעלה, שנאמר: (ויקרא ד) ולקח מדם הפר, ולא מדם הפר ודבר אחר.רב יהודה אמר שמואל:▀◊כה.

ודם סכין במאי מקנח ליה?^◊כה.

בשפת מזרק, כדכתיב: (עזרא א) כפורי זהב.אביי:!◊כה.

▀◊כה.
רב חסדא אמר רב ירמיה 

בר אבא:
השוחט צריך שיתן ורידין לתוך הכלי.

כה:
◊▀

איתמר נמי, אמר רב אסי 

אמר רבי יוחנן:
ורידין צריך שיראו אויר כלי.

^◊כה:
בעא מיניה רבי אסי 

מרבי יוחנן:

היה מקבל ונפחתו שולי מזרק עד שלא הגיע דם לאויר, מהו? אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי, או לא 

כמונח דמי?

▀!◊כה:
אמר ליה[רבי יוחנן], 

תניתוה:

חבית שמונחת תחת הזינוק ־ מים שבתוכה ושבחוצה לה פסולין, צירף פיה לזינוק ־ מים שבתוכה 

פסולין, ושבחוצה לה כשירין.

האי מאי? בעי מיניה אויר שאין סופו לנוח, וקא פשט ליה אויר שסופו לנוחִ ¿כה:

תרתי קא בעי מיניה, אם תימצי לומר: אויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי, אויר שסופו לנוח מאי?[רב יוסף]!◊כה:

רב יוסף מתני הכי.▀כה:

חבית בעא מיניה, ופשט ליה חבית.רב כהנא מתני:!◊כה:

חבית בעא מיניה ופשט ליה מזרק, אי אתה מודה במזרק שאי איפשר לו בלא זינוק?רבה מתני:!◊כה:

תנן התם:▀◊כה:
ֹ . זה  נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו מים לחבית ־ פסולין, עלי קנים ועלי אגוזים. כשירה

הכלל: דבר המקבל טומאה ־ פסולין, דבר שאינו מקבל טומאה ־ כשירין.

מנא הני מילי?^כה:

▀!◊כה:
דאמר רבי יוחנן משום 

רבי יוסי בר אבא:
אמר קרא: (ויקרא יא) אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור, הוייתן על ידי טהרה תהא.

זאת אומרת: אויר כלי ככלי דמי.רבי חייא אמר רבי יוחנן:▀◊כה:
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¿כה:
רבי זירא לרבי חייא בר 

אבא:
ודילמא בשותתִ 

תרדא, כדי שיעברו מים לחבית תנן.א"ל:[רבי חייא בא אבא]!כה:

▀◊כה:
ואמר רבי חייא בר אבא 

אמר רבי יוחנן:
מעדותו של רבי צדוק נישנית משנה זו

דתנן: העיד רבי צדוק:▀▀◊כה:
על הזוחלין שקילחן בעלי אגוזין ־ שהן כשירין, זה היה מעשה באוהלייא, ובא מעשה לפני חכמים 

בלשכת הגזית והכשירו.

הצורם אזן הפר ואח"כ קיבל דמו ־ פסול, שנאמר: (ויקרא ד) ולקח מדם הפר, פר שהיה כבררבי זירא אמר רבי:▀כה:

אשכחן קדשי קדשים, קדשים קלים מנלן?^◊כה:

רבא, תניא:▀!◊כה:
(שמות יב) שה תמים זכר בן שנה ־ שיהא תמים ובן שנה בשעת שחיטהֹ בקבלה, בהולכה, בזריקה 

מנין? ת"ל: יהיה, כל הוייותי' לא יהיו אלא תם ובן שנה.

▀¿◊כה:
איתיביה אביי, רבי 

יהושע אומר:
כל הזבחים שבתורה, שנשתייר מהן כזית בשר או כזית חלב ־ זורק את הדם.

תרגומא: אבן שנה.!◊כה:

ומי איכא מידי דבשעת שחיטה בן שנה, בשעת הולכה וזריקה בן שתים?¿כה:

זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים.רבא:!◊כה:

היא בפנים ורגליה בחוץ, חתך ואח"כ שחט ־ כשירה, שחט ואחר כך חתך ־ פסולה.רבי אמי אמר רבי אלעזר:▀◊כה:
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