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  לוג שמן 
  של מצורע

  מנחת העומר 
  ומנחת קנאות

  אשם נזיר טמא   חטאת העוף
נאכל  כאשם 

  מצורע

אפילו     גזל הגר
לקדש בו 
  האשה
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        דמיון בין נותר לבין פיגול וטומאהדמיון בין נותר לבין פיגול וטומאהדמיון בין נותר לבין פיגול וטומאהדמיון בין נותר לבין פיגול וטומאה
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  טומאה  נותר  פיגול  

b  פסול גוף  פסול מחשבה  

f  אין זריקת דם מביאתן לפסולן  זרקית הדם קובעתו  

l   חילול"נאמר בהן   "חילול"לא נאמר בו"  

d  הותר מכללו  לא הותרו מכללן  

v  ומאת בשרהציץ מרצה על ט  אין הציץ מרצה עליהן  

h  טמא  שניהן טהורין  

f  לא קשור לזמן  נפסלין בזמן  

w  טומאת הגוף פסול במקריב  פסולין בקרב  
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