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י.
חד להכשיר צדדין, וחד לפסול צידי צדדין.[רבי זירא]!◊

(ויקרא יד) על דם האשם, על מקום דם האשם למאי אתו?^◊י.

!◊י.
הני צריכי, אי כתב רחמנא על דם האשם, הוה אמינא: איתיה אין, נתקנח לא, כתב רחמנא על מקוםֹ ואי 

כתב רחמנא על מקום, הוה אמינא: דוקא נתקנח, אבל איתיה ־ אימא הוי חציצה, קמ"ל

רבא:¿◊י.
מאחר דכתיב על דם האשם ועל מקום דם האשם, וכתיבא ימנית בדם, על בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו 

הימנית דכתיבי בשמן דמצורע עשיר ועני למה לי?

יד יד לקמיצה רגל רגל לחליצה, אוזן אוזן לרציעה.אלא אמר רבא:!◊י.

שמאלית דעשיר למאי אתא?¿◊י.

!◊י.
רב שישא בריה דרב 

אידי:

ליפסול ימין דכהן במצורע, שלא תאמר: ומה במקום שלא נתרבתה שמאל נתרבתה ימין, במקום 

שנתרבתה שמאל אינו דין שנתרבתה ימין.

ואידך שמאלית ויד ורגל ימנית דעני למאי אתא?¿◊י.

כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.לכדתנא דבי ר' ישמעאל:▀!◊י.

▀◊י.
רבה בר בר חנה אמר ר' 

שמעון בן לקיש:
כל מקום שנאמרה אצבע וכהונה ־ אינה אלא ימין.

▀י.
קס"ד אצבע וכהונה בעינן, כדכתיב: (ויקרא ד) ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, וגמר ממצורע, דכתיב: 

 ֹ (ויקרא יד) וטבל הכהן את אצבעו הימנית

הרי קמיצה דלא כתיבא בה אלא כהונה¿◊י.

קמץ בשמאל פסולִ ותנן:▀¿י.

או אצבע או כהונה.רבא:!◊י.

הרי הולכת אברים לכבש דכתיב בהו כהונה, דכתיב: (ויקרא א) והקריב הכהן את הכל המזבחהאמר ליה אביי:¿◊י.

זו הולכת אברים לכבשואמר מר:▀¿י.

הרגל של ימין בשמאל ובית עורה לחוץִ ותנן:▀¿◊י.

כי אמרי' או אצבע או כהונה ־ בדבר המעכב כפרה.!◊י.

¿◊י.
והרי קבלה דדבר המעכב כפרה הוא וכתב בה כהונה, דכתיב: (ויקרא א) והקריבו בני אהרן הכהנים את 

הדם ־ זו קבלת הדם

קבל בשמאל ־ פסלותנן:[רבנן]▀¿♦◊י.

מכשירִ רבי שמעון:▀¿♦◊י.

לר' שמעון קאמרת? ר"ש תרתי בעי.!◊י.

ומי בעי רבי שמעון תרתי?¿י.

ִ והתניא, רבי שמעון:¿▀◊י. כל מקום שנאמרה יד ־ אינה אלא ימין, אצבע ־ אינה אלא ימין

אצבע לא בעיא כהונה, כהונ' בעי' אצבע.!◊י.

אלא כהן למה לי?¿י.

בכהונו.!י.

י:
והרי זריקה דלא כתב ביה אלא כהונה¿◊

זרק בשמאל ־ פסולותנן:¿◊י:

ִ ▀¿י: ולא פליג ר' שמעון
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פליג בברייתאאביי:!◊י:

קבל בשמאל ־ פסולדתניא:[רבנן]!▀♦◊י:

ֹ רבי שמעון:!▀♦◊י: מכשיר

זרק בשמאל ־ פסול[רבנן]!▀♦◊י:

מכשיר.רבי שמעון:!▀♦◊י:

ואלא הא דאמר רבא: יד יד לקמיצה, למה לי? מכהונה נפקאִ ¿◊י:

חד לקומץ, וחד לקידוש קומץ.!◊י:

¿◊י:
לרבי שמעון דלא בעי קידוש קומץ, ולמאן דאמר נמי דבעי קידוש קומץ לר' שמעון ובשמאל אכשורי 

מכשר, יד יד דרבא למה לי?

אי לקמיצה גופה אליבא דר' שמעון!¿י:

מדר' יהודה בריה דר' חייא נפקא¿¿י:

▀¿¿י:
דאמר ר' יהודה בריה דר' 

חייא:

מאי טעמא דר"ש? דאמר קרא: (ויקרא ו) קדש קדשים היא כחטאת וכאשם, בא לעובדה ביד ־ עובדה 

בימין כחטאת, בא לעובדה בכלי ־ עובדה בשמאל כאשםִ 

!◊י:
לא נצרכא אלא לקומץ דמנחת חוטא, סלקא דעתך אמינא: הואיל ואמר רבי שמעון שלא יהא קרבנו 

מהודר, כי קמיץ לה נמי בשמאל תתכשר, קמשמע לן.

קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קורט לבונה ־ פסול.▀>י:
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