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צ.
ֹ רבי עקיבא:♦▀¿◊ מועלין בהן וחייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא

מאי לאו בדהדר עיילינהו פליגי, ובהא פליגי¿◊צ.

מיפסלי ביוצאדמר סבר:[רבי אליעזר]▀¿◊צ.

לא מיפסלי ביוצאִ ומר סבר:[רבי עקיבא]▀¿◊צ.

בדהדר עיילינהו כ"ע לא פליגי, והכא בדאיתנהו אבראי פליגי, ובהא פליגירב פפא:!◊צ.

אין זריקה מועלת ליוצאדמר סבר:[רבי אליעזר]♦▀!◊צ.

זריקה מועלת ליוצא.ומר סבר:[רבי עקיבא]♦▀!◊צ.

בדאיתנהו אבראי כ"ע לא פליגי, בדעיילינהו לגוואי פליגיִ והא רב פפא הוא דאמר:▀¿◊צ.

ה"מ גבי שתי לחם דלאו גופיה דזיבחא, אבל אימורין דגופיה דזיבחא הוא, בדאיתנהו אבראי פליגי.!◊צ.

עופות קודמין כו'.▀◊צ.

אדרבה, מנחות קודמות, שכן ישנן בצבור כביחידִ ¿◊צ.

אפ"ה מיני דמים עדיפי.!◊צ.

מנחת חוטא כו'.▀◊צ.

אדרבה, מנחת נדבה קודמת, שכן טעונה שמן ולבונהִ ¿צ.

אפ"ה מנחת חוטא הבאה על חטא עדיפא, דמכפרת.!◊צ.

איבעיא להו:^◊צ.
מנחת סוטה ומנחת נדבה, איזו מהן קודמת? מנחת נדבה קדמה שכן טעונה שמן ולבונה, או דלמא מנחת 

סוטה קדמה שכן באה לברר עון?

ֹ ת"ש:▀!◊צ. מנחת חוטא קודמת למנחת נדבה

מנחת חוטא הוא דקדמה למנחת נדבה, הא ־ מנחת סוטה לא.▀!צ.

מי קתני, מפני שהיא מכפרת? מפני שהיא באה על חטא קתני, והא נמי באה על חטא.¿◊צ.

ֹ ת"ש:▀¿◊צ. זו קודמת לזו, שזו באה מן החיטין וזו באה מן השעורין

מאי לאו מנחת נדבה למנחת סוטה.▀¿צ.

לא, מנחת חוטא למנחת סוטה.!◊צ.

תיפוק לי דהא מכפרת, והא לא מכפרתִ ¿◊צ.

ואלא מאי? מנחת נדבה, תיפוק לי דזו טעונה שמן ולבונה, וזו אינה טעונה שמן ולבונהִ ¿◊צ.

אלא חד מתרי טעמי נקיט.▀◊צ.

חטאת העוף קודמת כו'.▀◊צ.

מנא ה"מ?^צ.

דת"ר:!◊צ.

(ויקרא ה) והקריב את אשר לחטאת ראשונה ־ מה ת"ל? אם ללמד שתקרב חטאת ראשונה, הרי כבר 

נאמר: (ויקרא ה) ואת השני יעשה עולִה אלא זה בנה אב לכל חטאות שיקדמו לעולות הבאות עמהן, בין 

חטאת העוף לעולת העוף, בין חטאת בהמה לעולת בהמה, ואפי' חטאת העוף לעולת בהמה

!צ.
הלכך: חטאת העוף לעולת העוף ־ מואת השני, חטאת בהמה לעולת בהמה ־ מדרבי רחמנא, חטאת 

העוף לעולת בהמה ־ מזה בנה אב.
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תא שמע, ר"א:▀¿◊צ.
כל מקום שנתחלפה חטאת ־ חטאת קודמת, וכאן עולה קודמת, כל מקום שבא על חטא ־ חטאת קודמת, 

וכאן עולה קודמת, וכל מקום ששנים באים תחת חטאת ־ חטאת קודמת, וכאן עולה קודמתִ 

למקראה הקדימה הכתוב.רבא:!◊צ.

ֹ תא שמע:▀¿◊צ. פרים קודמין לאילים, ואילים קודמין לכבשים, כבשים לשעירים

צ:
מאי לאו דחגִ¿

!◊צ:
לא, לנדבה, פרים קודמין לאילים ־ שכן נתרבו בנסכים, וכן אילים לכבשים, כבשים לשעירים ־ שכן 

נתרבו באליה.

ת"ש:▀¿◊צ:
פר כהן משיח קודם לפר העלם דבר של צבור, פר העלם דבר של צבור קודם לפר עבודת כוכבים, פר 

עבודת כוכבים קודם לשעירי עבודת כוכבים

ואע"ג דפר עבודת כוכבים עולה ושעירי עבודת כוכבים חטאתִ ¿◊צ:

פר העלם דבר של צבור קודם לפר עבודת כוכביםִ ואימא מרישא:▀¿צ:

בחד מינא מיהא לא קאמרינן - דחטאת קדמה!צ:

כי קאמרינן בתרי מיני, דבתרי מיני מיהא אשכחן עולה דקדמה לחטאתִ ¿◊צ:

!◊צ:
אמרי במערבא משמיה 

דרבא בר מרי:
חטאת עבודת כוכבים חסר א' (במדבר טו) לחטת כתיב.

כמשפט כתיב בהו.רבינא:!◊צ:

השתא דאתית להכי, אפילו תימא פרים דחג נמי כמשפטם כתיב בהו.!◊צ:

חטאת העוף ועולת בהמה ומעשר, איזו מהן קודם?איבעיא להו:^◊צ:

תיקדום חטאת העוף!צ:

איכא מעשר דקדים להִ ¿צ:

ליקדים מעשר!צ:

איכא עולת בהמה דקדמה ליהִ ¿צ:

תיקדום עולת בהמה!צ:

איכא חטאת העוף דקדמה להִ ¿צ:

מין זבח עדיף.הכא תרגימו:!◊צ:

עיילא בה עולת בהמה בחטאת העוף ואגבהתה ממעשר.במערבא אמרי:!◊צ:

צ:
מ

כל החטאות שבתורה קודמות לאשמות, חוץ מאשם מצורע, מפני שהוא בא להכשר.▀

▀צ:
כל האשמות שבתורה באין בני שתים ובאין בכסף שקלים, חוץ מאשם נזיר ואשם מצורע, שהן באין 

בני שנתן ואין באין בכסף שקלים.

כשם שקודמין בהקרבן קודמין באכילתן.▀צ:

שלמים של אמש ושלמים של יום, של אמש קודמין.▀צ:

ֹ [רבי מאיר]♦▀צ: שלמים של אמש, חטאת ואשם של היום, שלמים של אמש קודמין, דברי ר"מ

חטאת קודמת, מפני שהיא קדשי קדשים.חכמים:♦▀צ:

[רבי שמעון]♦▀צ:
וכולן הכהנים רשאין לשנות באכילתן, לאכלן צלוין ושלוקין ומבושלין ולתת לתוכו תבלי חולין ותבלי 

 ֹ תרומה, דברי ר"ש

לא יתן לתוכו תבלי תרומה, שלא יביא התרומה לידי פסול.רבי מאיר:♦▀צ:
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צ:
ג

תדיר ומקודש, איזה מהם קודם? תדיר קודם משום דתדיר, או דלמא מקודש קדים דקדיש?איבעיא להו:^◊

תמידין קודמין למוספיןתא שמע:▀¿◊צ:
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