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יח.
ר' יהודה סבר:♦▀¿◊

בהנך פליגי, להניח ־ דברי הכל פסול, מאי טעמא? גזירה מקצת דמו אטו כל דמו, וכל דמו פסולא 

דאורייתא

▀▀¿יח.
דתניא, אמר להם רבי 

יהודה:
�אי אתם מודים לי שאם הניחו למחר שפסול? חישב להניחו למחר נמי פסו

אף בזו ר' אליעזר פוסל וחכמים מכשירין.ואתא ר' אלעזר למימר:♦▀¿◊יח.

וסבר ר' יהודה: להניח מדמו למחר דברי הכל פסול?¿◊יח.

והתניא, אמר רבי:О▀¿◊יח.
כשהלכתי למצות מדותי אצל ר' אלעזר בן שמוע, ואמרי לה: למצות מדותיו של ר' אלעזר בן שמוע, 

מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו, והיה חביב לו ביותר עד אחת

רבי, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר, מהו?אמר לו:[יוסף הבבלי]^▀¿◊יח.

!▀¿יח.
אמר לו:[רבי אליעזר בן 

שמוע]
 ֹ כשר

ֹ [רבי אליעזר בן שמוע]О▀¿יח. ערבית, אמר לו: כשר

ֹ [רבי אליעזר בן שמוע]О▀¿יח. שחרית, אמר לו: כשר

ֹ [רבי אליעזר בן שמוע]О▀¿יח. צהרים, אמר לו: כשר

מנחה, אמר לו: כשר, אלא שר' אליעזר פוסל[רבי אליעזר בן שמוע]!▀¿◊יח.

ֹ О▀¿יח. צהבו פניו של יוסף הבבלי

אמר לו: יוסף, כמדומה אני שלא כיווננו שמועתינו עד עתה[רבי אליעזר בן שמוע]О▀¿יח.

[יוסף הבבלי]О▀¿יח.
אמר לו: רבי, הן, אלא שר' יהודה פסול שנה לי, וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי, 

 ֹ עכשיו ששנית לי פסול החזרת לי אבידתי

[רבי אליעזר בן שמוע]О▀¿◊יח.

זלגו עיניו דמעות של רבי אלעזר בן שמוע, אמר: אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם 

ביותר, קרא עליו המקרא הזה: (תהלים קי"ט) מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי וגו' הא מפני שר' 

 ֹ יהודה בנו של ר' אלעאי ורבי אלעאי תלמידו של ר' אליעזר לפיכך שנה לך משנת רבי אליעזר

ואי סלקא דעתך דברי הכל פסול אתנייה, מאי החזרת לי אבידתי? איהו פלוגתא קאמר ליהִ ¿יח.

אלא מאי? כשר, ור' אליעזר פסול פוסל אתנייה!יח.

ִ ?¿יח. אי הכי, מאי הא מפני הא אנן נמי פלוגתא קא מתנינן

אלא, לעולם דברי הכל פסול אתנייה, ומאי החזרת לי אבידתי? דהדר ליה מיהא שום פסלות בעולם.!◊יח.

יח.
מ

לא יצק, לא בלל, ולא פתת, ולא מלח, ולא הניף, לא הגיש, או שפתתן פתים מרובות ולא משחן ־ כשירה.▀

יח.
ג

מאי לא יצק?^◊

אילימא לא יצק כלל!יח.

עיכובא כתב בהִ ¿יח.

אלא, לא יצק כהן אלא זר.!◊יח.

אי הכי, לא בלל נמי ־ לא בלל כהן אלא זר, הא לא בלל כלל ־ פסולה¿◊יח.

יח:
ֹ והתנן:▀¿◊ ששים נבללין, ששים וא' אין נבללין

כי אינם נבללין מאי הוי?והוינן בה:¿¿יח:

לא בלל ־ כשרהִ והתנן:▀¿¿יח:

כל הראוי לבילה ־ אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבילה ־ בילה מעכבת בוִ ואמר ר' זירא:!¿◊יח:
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מידי איריא? הא כדאיתא והא כדאיתא, לא יצק ־ לא יצק כהן אלא זר, לא בלל ־ לא בלל כלל.!◊יח:

או שפתת' פתים מרובות ־ כשרה.▀>יח:

השתא לא פתת כלל כשרה, פתין מרובות מיבעיא?¿יח:

מאי פתין מרובות? שריבה בפתיתין.!◊יח:

!◊יח:
ואיבעית אימא: לעולם פתים מרובות ממש, ומהו דתימא, התם הוא דאיכא תורת חלות עליהן, אבל הכא 

דלא תורת חלות איכא ולא תורת פתיתין איכא, קמ"ל.

ֹ ¿יח: לימא, מתניתין דלא כרבי שמעון

דתניא, רבי שמעון:▀¿◊יח:

כל כהן שאינו מודה בעבודה ־ אין לו חלק בכהונה, שנאמר: (ויקרא ז') המקריב את דם השלמים ואת 

החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה, מודה בעבודה יש לו חלק בכהונה, שאינו מודה בעבודה אין 

לו חלק בכהונהֹ ואין לי אלא זו בלבד, מנין לרבות ט"ו עבודות: היציקות, והבלילות, והפתיתות, 

והמליחות, והתנופות, וההגשות, והקמיצות, והקטרות, והמליקות, והקבלות, והזאות, והשקאת סוטה, 

ועריפת עגלה, וטהרת מצורע, ונשיאות כפים בין מבפנים בין מבחוץ, מנין? ת"ל: מבני אהרן, עבודה 

המסורה לבני אהרן כל כהן שאינו מודה בה ־ אין לו חלק בכהונהִ 

רב נחמן:!◊יח:
לא קשיא: כאן במנחת כהנים, כאן במנחת ישראל -ֹ מנחת ישראל דבת קמיצה היא, מקמיצה ואילך מצות 

ֹ , מנחת כהנים דלאו בת קמיצה היא, מעיקרא בעיא כהונה. כהונה, לימד על יציקה ובלילה שכשירה בזר

אמר ליה רבא:¿◊יח:
מכדי מנחת כהנים מהיכא איתרבי ליציקה? ממנחת ישראל, מה התם כשירה בזר, אף הכא נמי כשירה 

בזרִ 

!◊יח:
איכא דאמרי: אמר רב 

נחמן:
 ֹ לא קשיא: כאן בנקמצות, כאן בשאין נקמצות

אמר ליה רבא:¿יח:
מכדי שאין נקמצות מהיכא איתרבי ליציקה? מנקמצות, כנקמצות, מה התם כשירה בזר, אף הכא נמי 

כשירה בזרִ 

אלא מחוורתא, מתניתין דלא כר' שמעון.▀◊יח:

מ"ט דרבנן?^יח:

[רבנן]!◊יח:
אמר קרא: (ויקרא ב') ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה והביאה אל בני אהרן הכהן וקמץ, מקמיצה 

ואילך מצות כהונה, לימד על יציקה ובלילה שכשירה בזר.

ורבי שמעון?¿יח:

בני אהרן הכהנים ־ מקרא נדרש לפניו ולאחריו.[רבי שמעון]!◊יח:
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