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לח.
התם חד קרא כוליה לגופיה, וחד לסככה, אתאי הלכתא וגרעתה לשלישית ואוקימתה אטפח.!◊

אלא מעתה, (ויקרא יב) וטמאה שבועים, שבעים, אהני קרא ואהני מסורת, ארבעים ותרין בעיא למיתבִ ¿◊לח.

שאני התם, דכתי': (ויקרא יב) כנדתה.!◊לח.

ותנא מייתי לה מהכא:▀▀!◊לח.

(ויקרא ד) וכפר וכפר וכפר, מפני הדין, שיכול והלא דין הוא: נאמרו דמים למטה ונאמרו דמים למעלה, 

מה מתן דמים האמורים למטה ־ שנתנן במתנה אחת כיפר, אף דמים האמורים למעלה ־ שנתנן במתנה 

 ֹ אחת כיפר

¿▀!לח.
או כלך לדרך זו: נאמרו דמים בפנים ונאמרו דמים בחוץ, מה דמים האמורים בפנים ־ חיסר אחת מן 

המתנות לא עשה ולא כלום, אף דמים האמורין בחוץ ־ חיסר אחת מן המתנות לא עשה ולא כלוםִ 

נראה למי דומה? דנין חוץ מחוץ ואין דנין חוץ מבפנים!▀!לח.

¿▀!לח.
או כלך לדרך זו: דנין חטאת וארבע קרנות מחטאת וארבע קרנות, ואל יוכיח חוץ שאין חטאת וארבע 

קרנותִ 

!▀!◊לח.
תלמוד לומר: וכפר וכפר וכפר, וכפר ־ אע"פ שלא נתן אלא שלש, וכפר ־ אע"פ שלא נתן אלא שתים, 

וכפר ־ אע"פ שלא נתן אלא אחת.

והאי מיבעי ליה לגופיהִ ¿◊לח.

!◊לח.
רבא: בר אדא מרי 

אסברה לי:
אמר קרא: וכפר ונסלח, זו היא כפרה זו היא סליחה.

¿◊לח.
אימא: וכפר ־ אע"פ שלא נתן אלא שלש למעלה ואחת למטה, וכפר ־ אע"פ שלא נתן אלא שתים למטה 

ושתים למעלה, וכפר ־ אע"פ שלא נתן למעלה אלא למטהִ 

א"כ, ביטלת תורת ארבע קרנות.רב אדא בר יצחק:!◊לח.

ִ ¿לח. ואי רחמנא אמר, ליבטלון

איזהו דבר שצריך שלש? הוי אומר: אלו קרנות.רבא:!◊לח.

אימא: וכפר ־ אע"פ שלא נתן אלא אחת למעלה ושלש למטהִ ¿◊לח.

לא מצינו דמים שחציין למעלה וחציין למטה.!◊לח.

ולא?¿לח.

הזה ממנו אחת למעלה ושבע למטהִ והתנן:▀¿◊לח.

ההוא כמצליף.!◊לח.

מאי כמצליף?^לח.

כמנגדנא.מחוי רב יהודה:!לח.

ֹ ▀¿◊לח. הזה על טהרו של מזבח שבע פעמים

לח:
מאי לאו אפלגיה דמזבח, כדאמרי אינשי: טהר טיהרא דיומאִ ¿

לא, אגילוייה, דכתיב: (שמות כד) וכעצם השמים לטוהר.רבא בר שילא:!◊לח:

והאיכא שיריםִ ¿◊לח:

שירים לא מעכבי.!◊לח:

והאיכא שירים הפנימים, דאיכא דמ"ד ־ מעכביִ ¿◊לח:

בחד מקום קאמרינן.!◊לח:

♦▀◊לח:
תניא: רבי אליעזר בן 

יעקב:בית שמאי אומרים:
 ֹ  שתי מתנות שבחטאת ואחת שבכל הזבחים ־ מתירות ומפגלות
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אחת שבחטאת ואחת שבכל הזבחים ־ מתרת ומפגלת.בית הלל אומרים:♦▀◊לח:

אם כן, ליתנייה גבי קולי בית שמאי וחומרי בית הללִ מתקיף לה רב אושעיא:¿לח:

כי איתשיל ־ להתירא איתשיל, דהוו להו בית שמאי לחומרא.אמר ליה רבא:!◊לח:

שלש מתנות שבחטאות אינן באות בלילה, ובאות לאחר מיתה, והמעלה מהן בחוץ ־ חייב.רבי יוחנן:▀◊לח:

יש מהן כתחלתו, ויש מהן כסופֹו:רב פפא:▀◊לח:

ֹ ▀▀◊לח: חוץ ולילה, זרות וכלי שרת, קרן ואצבע, כיבוס ושירים ־ כתחלתן

מיתה, לא שריא ולא מפגלא, ולא עיילא לגואי ־ כסופן.▀▀◊לח:

מנא אמינא לה?רב פפא:▀לח:

ֹ דתנן:▀▀◊לח: ניתז מן הצואר על הבגד ־ אינו טעון כיבוס, מן הקרן ומן היסוד ־ אינו טעון כיבוס

הא מן הראוי לקרן ־ טעון כיבוס.▀▀◊לח:

¿◊לח:
וליטעמיך, מן היסוד אינו טעון כיבוס, הא מן הראוי ליסוד טעון כיבוס? (ויקרא ו) אשר יזה כתיב, פרט 

לזה שכבר הוזהִ 

ֹ !לח: הא מני? רבי נחמיה

שירי הדם שהקריבן בחוץ ־ חייב.דתנן, רבי נחמיה:!◊לח:

אימר דשמעת ליה לר' נחמיה ־ לענין העלאה, מידי דהוי אאיברים ופדרים, לענין כיבוס מי שמעת ליה?¿◊לח:

אין!◊לח:
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