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מכה.
▀

נטמא הקומץ והקריב ־ הציץ מרצה, יצא והקריבו ־ אין הציץ מרצה, שהציץ מרצה על הטמא ואינו 

מרצה על היוצא.

כה.

ג
תנו רבנן:▀◊

(שמות כ"ח) ונשא אהרן את עון הקדשים ־ וכי איזה עון הוא נושא? אם תאמר: עון פיגול, הרי כבר 

נאמר לא יחשִב א"ת: עון נותר, הרי כבר נאמר לא ירצהִ , הא אינו נושא אלא עון טומאה שהותרה 

מכללה בציבור.

אימא: עון יוצא, שהותר מכללו בבמהִ מתקיף לה רבי זירא¿◊כה.

אמר קרא: (שמות כ"ח) לרצון להם לפני ה', עון דלפני ה' אין, עון דיוצא לא.אמר ליה אביי:!◊כה.

אימא: עון שמאל, שהותר מכללו ביום הכפוריםִ מתקיף לה רבי אילעא:¿◊כה.

אמר קרא: עון, עון שהיה בו ודחיתיו, לאפוקי יוה"כ דהכשירו בשמאל הוא.אמר ליה אביי:!◊כה.

עון הקדשים ־ ולא עון המקדישין.רב אשי:!◊כה.

¿◊כה.

רב סימא בריה דרב אידי 

לרב אשי, ואמרי לה רב 

סימא בריה דרב אשי 

לרב אשי:

ואימא: עון בעל מום, שהותר מכללו בעופות

תמות וזכרות בבהמה, ואין תמות וזכרות בעופותִ דאמר מר:▀¿כה.

עליך אמר קרא: לא ירצה, (ויקרא כ"ב) כי לא לרצון יהיה לכם.אמר ליה:[רב אשי]!◊כה.

תנו רבנן:▀◊כה.
ֹ , במה דברים אמורים ־ ביחיד, אבל בציבור, בין  דם שנטמא וזרקו, בשוגג ־ הורצה, במזיד ־ לא הורצה

בשוגג בין במזיד ־ הורצהֹ ובעובד כוכבים, בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון ־ לא הורצה.

כה:
ורמינהי:▀¿◊

על מה הציץ מרצה? על הדם ועל הבשר ועל החלב שנטמא בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון, 

בין ביחיד בין בציבורִ 

ֹ רב יוסף:!◊כה: לא קשיא: הא ר' יוסי, הא רבנן

ֹ דתניא:[רבנן]♦▀!◊כה: אין תורמין מן הטמא על הטהור, ואם תרם, בשוגג ־ תרומתו תרומה, במזיד ־ אין תרומתו תרומה

בין בשוגג בין במזיד ־ תרומתו תרומה.רבי יוסי:♦▀!◊כה:

אימר דשמעת ליה לר' יוסי ־ דלא קניס, דמרצה ציץ על אכילות מי שמעת ליה?¿כה:

הציץ מרצה על אכילותוהתניא, ר' אליעזר:♦▀¿◊כה:

אין הציץ מרצה על אכילותִ רבי יוסי:♦▀¿◊כה:

איפוך!◊כה:

אין הציץ מרצה על אכילותרבי אליעזר:♦▀!כה:

הציץ מרצה על אכילות.רבי יוסי:♦▀!כה:

ומי מצית אפכת לה?מתקיף לה רב ששת:¿◊כה:

והתניא:▀¿◊כה:

יכול בשר שנטמא לפני זריקת דמים יהו חייבין עליהן משום טומאה? ת"ל: (ויקרא ז') כל טהור יאכל 

בשר והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליי' וטומאתו עליו ונכרתה, הניתר לטהורין חייבין 

 ֹ עליו משום טומאה, ושאינו ניתר לטהורין אין חייבין עליו משום טומאה

¿▀¿כה:
או אינו, אלא נאכל לטהורין חייבין עליו משום טומאה, ושאינו נאכל לטהורין אין חייבין עליו משום 

טומאה, אוציא אני את הלן ואת היוצא שאינן נאכלין לטהורים?

ֹ !▀¿כה: ת"ל: אשר ליי' ־ ריבה

יכול שאני מרבה את הפיגולין ואת הנותרות?¿▀¿כה:

ִ ¿¿כה:  נותרות היינו לן

אלא אף הפיגולין כנותרות?!¿כה:
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ֹ !▀¿כה: ת"ל: מזבח השלמים ־ מיעט

ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו?¿▀¿כה:

!▀¿◊כה:
אחר שריבה הכתוב ומיעט, אמרת: מרבה אני את אלו שהיתה להן שעת הכושר, ומוציא אני את אלו 

שלא היתה להן שעת הכושר:

וא"ת: בשר שנטמא לפני זריקת דמים ואכלו לאחר זריקת דמים, מפני מה חייבין עליו משום טומאה?¿▀¿◊כה:

ֹ !▀¿◊כה: מפני שהציץ מרצה

נטמא אין, יוצא לא¿◊כה:

מאן שמעת ליה דאמר: אין זריקה מועלת ליוצא? רבי אליעזר, וקתני דמרצה ציץ על אכילותִ ¿◊כה:

לא קשיא: הא רבי אליעזר, הא רבנן.אלא אמר רב חסדא:!◊כה:

אימר דשמעת ליה לר' אליעזר ־ דמרצה ציץ על אכילות, דלא קניס מי שמעת ליה?¿כה:

ֹ !כה: אין, כי היכי דשמעת ליה לר' יוסי שמעת ליה לרבי אליעזר

בין בשוגג בין במזיד ־ תרומתו תרומה.דתניא, רבי אליעזר:▀!◊כה:

אימר דשמעת ליה לרבי אליעזר ־ בתרומה דקילא, בקדשים דחמירי מי שמעת ליה?¿◊כה:

א"כ, הא אמאן תרמייה?!◊כה:

ֹ רבינא:!◊כה: טומאתו בין בשוגג בין במזיד ־ הורצה, זריקתו בשוגג ־ הורצה, במזיד ־ לא הורצה

זריקתו בין בשוגג בין במזיד־ הורצה, טומאתו בשוגג ־ הורצה, במזיד ־ לא הורצה.רב שילא:!◊כה:

ולרב שילא הא דקתני: שנטמא בין בשוגג בין במזיִד ה"ק: נטמא בשוגג, וזרקו בין בשוגג בין במזיד.▀כה:
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