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ג.
וחטאת שמתה מי אית בה מעילה?¿◊

חטאות המתות ומעות ההולכות לים המלח ־ לא נהנין ולא מועליןוהתנן:¿▀◊ג.

חטאות המתות ־ בחייהן, בדילין מנהון, לאפוקי היכא דמחיים ־ דלא בדילין מיניה.אמרי:!◊ג.

חדא מגו חדא, וחדא מגו חדא:איתיביה רב יוסף לרבה:¿◊ג.

[תנן]▀¿◊ג.
וכולן אין מטמאים בגדים אבית הבליעה ומועלין בהן, חוץ מחטאת העוף שעשה למטה כמעשה חטאת 

 ֹ העוף לשם חטאת

וקתני עילויה:▀¿◊ג.
כל שהיה פסולו בקדש ־ אינו מטמא בגדים אבית הבליעה, וכל שלא היה פסולו בקדש ־ מטמא בגדים 

אבית הבליעה

כל שהיה פסולו בקדש ־ אם עלו לא ירדווקתני:▀¿◊ג.

תיובתא דרבִה תיובתא.¿◊ג.

והא דפליגי בה רבה ורב יוסף פשיטא ליה לר' אלעזר▀◊ג.

עולת במת יחיד שהכניסה לפנים ־ קלטוה מחיצות לכל דבר.דאמר רבי אלעזר:▀◊ג.

ג:
עולת במת יחיד שהכניסה שנפסלה, עלו מהו שירדו?בעי ר"א:^▀◊

מדקמיבעיא ליה לחדא ־ מכלל דאידך פשיטא ליה, אי כרבה אי כדרב יוסףִ▀ג:

^◊ג:

חדא מגו חדא קמיבעיא ליה: עד כאן לא קאמר רבה התם אם עלו ירדו, מחיצה כתיקנה ־ פסלה, שלא 

כתיקנה ־ לא פסלה, או דילמא: אפילו לרב יוסף דאמר אם עלתה לא תרד, מחיצה כתיקנה ־ קלטה, שלא 

כתיקנה ־ לא קלטה?

תיקו.▀◊ג:

זריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים, ואינו מביא לידי מעילה בקדשים קלים.אמר רב גידל אמר רב:▀◊ג:

יתיב אביי וקאמר לה להא שמעתא[אביי]Оג:

איתיביה רב פפא לאביי:¿◊ג:
השוחט את התודה לפנים ולחמה חוץ לחומה ־ לא קדש את הלחםֹ שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור, 

ואפילו קרמו כולן חוץ מאחת מהן ־ לא קדש הלחם, שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה ־ קדש הלחם

אלמא פיגול מייתי לה לידי מעילהִ ¿ג:

אישתיק.[אביי]О◊ג:

!◊ג:
כי אתא לקמיה דרבי 

אבא, אמר ליה:
בזריקה

▀¿◊ג:
רב אשי לרבא והא אמר 

עולא:
קומץ פיגול שהעלו לגבי מזבח ־ פקע פיגולו ממנו

וקמיצה היינו שחיטהִ ¿ג:

איסורא דמייתי לידי פיגול.אמר ליה:[רבא]!◊ג:
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