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גצט.
מנא הני מילי?^

דאמר קרא: (ויקרא ו) הכהן המחטא אותה יאכלנה, כהן המחטא יאכל, שאינו מחטא אינו אוכל.ריש לקיש:▀!צט.

ִ ¿צט. וכללא הוא? והרי משמרה כולה, דאין מחטאין ואוכלין

ראוי לחיטוי קאמרינן.!צט.

הרי קטן, דאינו ראוי לחיטוי ואוכלִ ¿צט.

אלא מאי יאכלנה? יחלקנה, ראוי לחיטוי חולק, שאינו ראוי לחיטוי אינו חולק.!צט.

הרי בעל מום, דאינו ראוי לחיטוי וחולקִ ¿צט.

בעל מום רחמנא רבייה, (ויקרא ו) כל זכר בכהנים ־ לרבות בעל מום.!צט.

ואימא: כל זכר ־ לרבות טבול יוםִ ¿צט.

מסתברא בעל מום ה"ל לרבויי, שכן אוכל.!צט.

אדרבה, טבול יום הוה ליה לרבויי, דלאורתא מיהת חזיִ ¿צט.

השתא מיהא הא לא חזי.!צט.

רב יוסף:!צט.
מכדי מאי יאכלנה? יחלקנה, לכתוב רחמנא יחלקנה, מאי יאכלנה? ש"מ: ראוי לאכילה חולק, שאינו 

ראוי לאכילה אינו חולק.

בעי ריש לקיש:^צט.
בעל מום והוא טמא מהו שיחלקו לו? כיון דלא חזי ורחמנא רבייה לא שנא, מה לי טמא מה לי בעל 

מום, או דלמא ראוי לאכילה חולק, שאינו ראוי לאכילה אינו חולק?

כהן גדול מקריב אונן, ואינו אוכל ואינו חולק לאכול לערברבה, ת"ש:▀!צט.

ש"מ: ראוי לאכילה בעינן, ש"מ.!צט.

בעי רב אושעיא:^צט.
טמא בקרבנות ציבור מהו שיחלקו לו? מי אמרינן: המחטא אמר רחמנא והאי נמי מחטא הוא, או דלמא 

ראוי לאכילה חולק, שאין ראוי לאכילה אינו חולק?

כהן גדול מקריב אונן, ואינו אוכל ואינו חולק לאכול לערברבינא, ת"ש:▀!צט.

ש"מ: ראוי לאכילה בעינן, ש"מ.!צט.

אונן נוגע ואינו מקריב כו'.▀>צט.

אונן נוגע▀>צט.

אונן ומחוסר כיפורים צריכין טבילה לקודשִ ורמינהי:▀¿◊צט.

לא קשיא: כאן בשטבל, כאן בשלא טבל. רבי אמי א"ר יוחנן:!◊צט.

וכי טבל מאי הוי? הא הדרא עליה אנינות¿צט.

אונן שטבל ־ אנינותו חוזרת עליוִ דאמר רבה בר רב הונא:▀¿◊צט.

ל"ק: הא דאסח דעתיה, הא דלא אסח דעתיה.!◊צט.

היסח הדעת שלישי ושביעי בעיִ ¿צט.

▀¿◊צט.
דא"ר יוסטאי ברבי מתון 

א"ר יוחנן:
היסח הדעת צריך הזאה שלישי ושביעיִ 

לא קשיא: הא דאסח דעתיה מטמא מת, הא דאסח דעתיה מטמא שרץ.!צט.

טמא שרץ טמא מעלייא הוא, הערב שמש בעיִ ועוד, אפילו תרומה נמיִ ¿צט.
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באומר, נשמרתי מדבר המטמאני ולא נשמרתי מדבר הפוסלני.רבי ירמיה:!◊צט.

ומי איכא נטירותא לפלגא?¿צט.

אין!צט.

והתניא:!▀◊צט.
עודהו הסל על ראשו ומגריפה בתוכו, ואמר לבי על הסל ואין לבי על המגריפה ־ הסל טהור והמגריפה 

טמאה.

צט:
ותטמא מגריפה לסלִ !¿

אין כלי מטמא כלי.!!צט:

ותטמא מה שבתוכוִ !¿◊צט:

באומר שמרתיה מדבר המטמאה ולא שמרתיה מדבר הפוסלה.רבא:!!◊צט:

איגלגל מילתא ומטאי לקמיה דרבי אבא בר ממלОצט:

לא שמיע להו הא דאמר רבי יוחנן א"ר:א"ל:[רבי אבא בר ממל]!◊צט:

האוכל שלישי של תרומה ־ אסור לאכול ומותר ליגע?רבי יוחנן אמר רב:▀!◊צט:

אלמא באכילה עבוד רבנן מעלה, בנגיעה לא עבוד רבנן מעלה.!צט:

ואינו חולק לאכול כו'.▀>צט:

מיפלג הוא דלא פליג, וכי מזמני ליה אכיל▀◊צט:

אונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל לא בקדשיםִ ורמינהי:▀¿◊צט:

רב ירמיה מדיפתי:!◊צט:
לא קשיא: כאן בפסח, כאן בשאר ימות השנה, בפסח איידי דאכיל פסח אכיל נמי קדשים, בשאר ימות 

השנה דלא חזי ־ לא חזי, ומאי אבל לא בקדשים? אבל לא בקדשים של כל השנה.

רב אסי:!◊צט:
ל"ק: כאן שמת לו מת בארבעה עשר וקברו בארבעה עשר, כאן שמת לו מת בשלשה עשר וקברו 

בארבעה עשר, יום קבורה לא תפיס לילו אפילו מדרבנן.

מאן תנא אנינות לילה מדרבנן?^צט:

ר"ש היא!צט:

ֹ דתניא:[רבי יהודה]♦▀!◊צט: אנינות לילה מדברי תורה, דברי רבי יהודה

רבי שמעון:♦▀!◊צט:
אונן אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, תדע, שהרי אמרו: אונן טובל ואוכל את פסחו לערב, אבל 

לא בקדשים.

וסבר ר"ש: אנינות לילה מדרבנן?¿צט:

אונן אינו משלח קרבנותיווהתניא, רבי שמעון:▀¿◊צט:

מאי לאו ואפילו בפסחִ ¿צט:

לא, לבר מפסח.!◊צט:

והתניא, רבי שמעון:¿▀◊צט:

ֹ . מנין לרבות את התודה? מרבה אני את התודה,  שלמים ־ כשהוא שלם מביא, ואינו מביא כשהוא אונן

ֹ . מנין לרבות את העולה? מרבה אני את העולה, שכן באה בנדר ובנדבה  שכן נאכלת בשמחה כשלמים

ֹ . מנין  ֹ . מנין לרבות בכור ומעשר ופסח? מרבה אני בכור ומעשר ופסח, שכן אינן באין על חטא כשלמים

ֹ . מנין לרבות העופות והמנחות והיין והעצים והלבונה? ת"ל: שלמים  לרבות חטאת ואשם? ת"ל: זבח

 ֹ קרבנו, כל קרבנות שהוא מביא כשהוא שלם מביא, ואינו מביא כשהוא אונן

קתני מיהא פסחִ ¿צט:

פסח כדי נסביה.רב חסדא:!◊צט:
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מאי פסח? שלמי פסח.רב ששת:!◊צט:

אי הכי, היינו שלמיםִ ¿צט:

!◊צט:
תנא שלמים הבאין מחמת פסח, ותנא שלמים הבאין מחמת עצמן, דאי לא תנא שלמים הבאין מחמת 

פסח, סלקא דעתך אמינא: הואיל ומחמת פסח אתי כגופיה דפסח דמי, קמ"ל.

Talmud Navigator עמוד 3 זבחים צט


