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נב.
הא אין לו יסוד לפנימי עצמו.!◊

או אינו אלא מזבח של עולה יהא ליסוד.¿◊נב.

!◊נב.
מי כתיב אל יסוד העולה? אל יסוד מזבח העולה כתיִב - אי הוה כתיב אל יסוד העולה, הוה אמינא 

בזקיפה אל יסוד, השתא דכתיב אל יסוד מזבח העולה, אגגו דיסוד.

רבי ישמעאל:!◊נב.
גג יסוד למה לי קרא? ק"ו הוא: ומה שירי חטאת שאינה מכפרת ־ טעונה גג יסוד, תחלת עולה שמכפרת 

־ אינו דין שטעונה גג יסודִ 

רבי עקיבא:!◊נב.
ומה שירי חטאת שאין מכפרין ואין באין לכפר ־ טעונה גג יסוד, תחלת עולה שמכפרת ובאה לכפר ־ 

אינו דין שטעונה גג יסודִ 

אם כן, מה ת"ל אל יסוד מזבח העולה? תן יסוד למזבח של עולה.!◊נב.

מאי בינייהו?^נב.

שירים מעכבים איכא בינייהורב אדא בר אהבה:!◊נב.

מעכבימר סבר:[רבי ישמעאל]♦▀!◊נב.

לא מעכבי.ומר סבר:[רבי עקיבא]♦▀!◊נב.

דכולי עלמא שירים אין מעכבים, והכא במיצוי חטאת העוף מעכב קא מיפלגירב פפא:!◊נב.

מעכבמר סבר:[רבי ישמעאל]♦▀!◊נב.

לא מעכב.ומר סבר:[רבי עקיבא]♦▀!◊נב.

תניא כוותיה דרב פפא:■נב.

[תניא - רבי]▀■◊נב.
(ויקרא ד) ואת כל דם הפר ישפך ־ מה ת"ל הפר? לימד על פר יום הכיפורים שטעון מתן דמים ליסוד, 

 ֹ דברי רבי

רבי ישמעאל:▀■◊נב.
קל וחומר, ומה אם מי שאין נכנס דמו לפנים חובה ־ טעון יסוד, מי שנכנס דמו לפנים חובה ־ אינו דין 

שטעון יסודִ 

רבי עקיבא:▀■◊נב.
ומה מי שאין דמו נכנס לפני ולפנים בין לחובה בין למצוה ־ טעון יסוד, מי שנכנס דמו חובה לפני 

ולפנים ־ אינו דין שטעון יסודִ 

יכול יעכבנו?▀■¿◊נב.

ת"ל: (ויקרא טז) וכלה מכפר את הקדש, שלמו כל הכפרות כולן, דברי רבי ישמעא�[רבי ישמעאל]▀■!◊נב.

▀■◊נב.
קל וחומר לפר כהן משיח מעתה ומה מי שאין נכנס דמו לפנים לא חובה ולא מצוה ־ טעון יסוד, מי 

שנכנס דמו לפנים בין לחובה בין למצוה ־ אינו דין שטעון יסודִ 

יכול יעכבנו?▀■¿◊נב.

▀■!◊נב.
תלמוד לומר: ואת כל דם הפר ישפך, נתקו הכתוב לעשה ועשאו שירי מצוה, לומר לך: שירים אין 

מעכבין.

וסבר רבי ישמעאל מיצוי חטאת העוף מעכב?¿נב.

(ויקרא ה) והנשאר בדם ימצה. והנשאר ימצה, ושאינו נשאר לא ימצהִ והתנא דבי רבי ישמעאל:▀¿◊נב.

נב:
תרי תנאי ואליבא דר' ישמעאל.!◊

האי תנא סבר: שירים מעכבי:רמי בר חמא:▀◊נב:

(ויקרא ו) הכהן המחטא אותה אותה שניתן דמה למעלה ולא אותה שניתן דמה למטהדתניא:▀▀◊נב:

אמרת? וכי מאין באתה?¿▀נב:

!▀◊נב:
מכלל שנאמר: (דברים יב) ודם זבחיך ישפך על מזבח וגו', למדנו לניתנין במתן ארבע שאם נתנן 

במתנה אחת כיפרֹ יכול אף הניתנין למעלה שנתנן למטה כיפר?

¿▀◊נב:
ודין הוא: נאמרו דמים למעלה ונאמרו דמים למטן, מה דמים האמורים למטן שנתנן למעלן לא כיפר, אף 

דמים האמורים למעלן אם נתן למטה לא כיפרִ 
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!▀◊נב:
לא, אם אמרת בתחתונים שניתנין בנתינה למעלה שאין סופן למעלן לא כיפר, תאמר בעליונים שנתנן 

למטה שיש מהן קרב למטה?

דמים הפנימיים יוכיחו, שיש מהן קרב בחוץ ואם נתנן בתחלה בחוץ לא כיפרִ ¿▀◊נב:

!▀◊נב:
לא, אם אמרת בדמים הפנימיים ־ שאין מזבח הפנימי ממרקן, תאמר בעליונים ־ שהרי קרנות ממרקות 

 ֹ אותןִ אם נתנן למטה כשרים? ת"ל: אותה, אותה שניתן דמים למעלה ולא שניתן דמה למטה

מאי שאין מזבח הפנימי ממרקן? לאו אלו שיריים.▀◊נב:

א"ל רבא:¿◊נב:

אי הכי, תיתי בק"ו: מה שיריים הפנימיים שסופן חובה בחוץ ־ עשאן בתחלה בחוץ לא כיפר, הניתנין 

למעלה שאין סופן חובה למטה ועשאן בתחלה למטה ־ אינו דין שלא כיפרִ ? אלא, אין מזבח הפנימי 

ממרקן בלבד אלא פרוכת.

ֹ תנו רבנן:[רבי עקיבא]▀◊נב: (ויקרא טז) וכלה מכפר ־ אם כיפר כלה, ואם לא כיפר לא כלה, דברי ר' עקיבא

אמר לו רבי יהודה:▀◊נב:
מפני מה לא נאמר: אם כלה כיפר, אם לא כלה לא כיפר? שאם חיסר אחת מכל המתנות לא עשה ולא 

כלום.

מאי בינייהו?^נב:

!◊נב:
חד:[רבי יוחנן/רבי 

יהושע בן לוי]
משמעות דורשין איכא בינייהו

!◊נב:
וחד:[רבי יוחנן/רבי 

יהושע בן לוי]
שיריים מעכבין איכא בינייהו.

תסתיים דר' יהושע בן לוי הוא דאמר שיריים דמעכבי▀◊נב:

לדברי האומר שיריים מעכבין, מביא פר אחד ומתחיל בתחלה בפנים.דא"ר יהושע בן לוי:▀▀◊נב:

אטו ר' יוחנן לית ליה הא סברא?¿נב:

ִ והאמר ר' יוחנן:▀¿◊נב: תנא ר' נחמיה כדברי האומר שירים מעכבין

אלא כדברי האומר ולאו להני תנאי, הכא נמי כדברי האומר ולאו להני תנאי.¿◊נב:

נב:
מ

▀
חטאות הצבור והיחיד. אלו הן חטאות הצבור: שעירי ראשי חדשים ושל מועדות ־ שחיטתן בצפון, 

וקיבול דמן בכלי שרת בצפון, ודמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות.

▀◊נב:
כיצד? עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, 

מערבית דרומית. שירי הדם היה שופך על יסוד דרומית.
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