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עו.
איתיביה אביי:▀¿◊

וכולן רשאין כהנים לשנות באכילתן, לאכלן צלויין, שלוקין ומבושלין, ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי 

תרומה, דברי ר' ישמעאלִ 

הנח לתרומת תבלין דרבנן.אמר ליה:[רבא]!◊עו.

אין לוקחין תרומה בכסף מעשר, מפני שממעט באכילתהאיתיביה:[אביי] [ת"ק]♦▀¿◊עו.

מתירִ רבי שמעון:♦▀¿◊עו.

אישתיק ליה.[רבא]▀◊עו.

כי אתא לקמיה דרב יוסף[אביי]Оעו.

אמאי לא תותביה מהא:אמר ליה:[רב יוסף]¿◊עו.

אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה, שלא יביאו לבית הפסול[תנן] [ת"ק]♦▀¿◊עו.

מתירִ רבי שמעון:♦▀¿◊עו.

א"ל אביי:!◊עו.
ולאו מי אותביתיה מהא דתבלין? ואמר לי: הנח לתרומת תבלין דרבנן, הכא נמי (תרומה) תרומת ירק 

דרבנן.

אי הכי, איפכא מיבעיא ליה למיתני: ירק של תרומה בשמן של שביעיתִ [רב יוסף]¿◊עו.

ולאו מי אותביתיה ממתני' דמתיר רבי שמעון? ואמר לי: דאיערב, הכא נמי דאיערב.[אביי]!◊עו.

אי דאיערב, מאי טעמייהו דרבנן?[רב יוסף]¿עו.

מידי דהוה אאשם ושלמים.[אביי]!◊עו.

[רב יוסף]¿◊עו.
מי דמי? התם אית ליה תקנתא ברעייה, הא לית ליה תקנתא ברעייִה הא לא דמי אלא לחתיכה 

 ִ שבחתיכות, דכיון דלית תקנתא, דאוכל כחמור שבהן

מי דמי? חתיכה שבחתיכות לית לה תקנתא כלל, האי אית ליה תקנתא בסחיטהִ מתקיף לה רבינא:¿◊עו.

ורב יוסף?¿עו.

היכי נסחוט? נסחוט טובא ־ קא מפסיד בשביעית, נסחוט פורתא ־ סוף סוף איערובי מיערב.[רב יוסף]!◊עו.

איתיביה, רבי שמעון:▀¿◊עו.

למחרת מביא אשמו ולוגו עמו, ואומר: אם של מצורע ־ הרי זה אשמו וזה לוגו, ואם לאו ־ אשם זה של 

שלמי נדבה, ואותו אשם טעון שחיטה בצפון, ומתן בהונות, וסמיכה, ונסכים, ותנופת חזה ושוק, ונאכל 

ליום ולילהִ 

עו:
תקוני גברא שאני.!◊

התינח אשם, לוג מאי איכא למימר?¿עו:

דאמר: לוג זה יהא נדבה.!◊עו:

ודילמא לאו מצורע הוא ובעי מקמץִ ¿עו:

דמקמיץ.!◊עו:

ודילמא מצורע הוא ובעי מתן שבעִ ¿עו:

דיהיב.!◊עו:

והא חסר ליהִ ¿◊עו:

דמייתי פורתא ומלי ליה!◊עו:

חסר הלוג עד שלא יצק ימלאנו.דתנן:!▀עו:
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והא בעי הקטרהִ ¿עו:

דאקטר ליה.!◊עו:

 אימת?^◊עו:

אי בתר מתנות שבע!עו:

ִ ¿עו: הוו להו שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה, ואין מקטירין את הקומץ עליהן

אי קודם מתנות שבע!עו:

כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו.¿עו:

!◊עו:
רב יהודה בריה דר"ש בן 

פזי:
 ֹ דמסיק להו לשם עצים

(ויקרא ב) לריח ניחוח אי אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם עצים.דתניא, רבי אליעזר:!▀עו:
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