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 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 
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מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מנח.
ֹ [רבי יוסי]▀ קדשי קדשים ששחטן בראש המזבח ־ רבי יוסי אומר: כאילו נשחטו בצפון

מחצי המזבח ולדרום ־ כדרום, מחצי המזבח ולצפון ־ כצפון.רבי יוסי בר' יהודה:▀נח.

נח.
ג

אומר היה ר' יוסי: כוליה מזבח בצפון קאי. ומאי כאילו? מהו דתימא: בעינן על ירך וליכא, קמ"ל.רב אסי א"ר יוחנן:▀◊

אלא מעתה, לר' יוסי ברבי יהודה הכי נמי דחציו בצפון וחציו בדרוִם וכי תימא הכי נמירבי זירא לרב אסי:¿◊נח.

▀¿◊נח.
והא את הוא דאמרת 

משמיה דרבי יוחנן:
מודי רבי יוסי בר"י שאם שחטן כנגדן בקרקע ־ פסולהִ 

▀◊נח.
אמר ליה[רב אסי], הכי 

קאמר רבי יוחנן:
שניהם מקרא אחד דרשו, (שמות כ) וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך:

ֹ רבי יוסי סבר:▀◊נח. כולו לעולה וכולו לשלמים

רבי יוסי בר' יהודה סבר:▀◊נח.
חציו לעולה וחציו לשלמים, דאי ס"ד כולו לעולה כשר, השתא כולו לעולה כשר, כולו לשלמים 

מיבעיא?

ואידך?¿נח.

איצטריך, ס"ד אמינא: עולה הוא דדחיק ליה מקום, אבל שלמים דלא דחיק ליה מקום אימא לא, קמ"ל.[רבי יוסי]!◊נח.

▀◊>נח.
גופא, אמר רב אסי אמר 

רבי יוחנן:
מודי רבי יוסי ברבי יהודה שאם שחטן כנגדן בקרקע ־ פסולות.

מאי כנגדן בקרקע?רב אחא מדיפתי לרבינא:^נח.

אילימא אמה יסוד אמה סובב!◊נח.

האי גופיה מזבח הואִ ¿נח.

ועוד, מאי כנגדן בקרקע?^◊נח.

וכ"ת, דעביד מחילות בקרקע ושחיט בהו!◊נח.

וכי האי גוונא מי הוי מזבח?¿נח.

והתניא:▀¿◊נח.
(שמות כ) מזבח אדמה תעשה לי ־ שיהא מחובר באדמה, שלא יבננו לא על גבי מחילות ולא על גבי 

 ִ כיפין

לא צריכא, דבצריה בצורי.!◊נח.

אפשר איתא להא דרבי יוחנן ולא תנינא לה במתני'?רבי זירא:¿◊נח.

נפק דק ואשכח[רבי זירא]Оנח.

דתנן:▀О◊נח.

ביררו משם עצי תאינה יפים לסדר מערכה שניה של קטרת, כנגד קרן מערבית דרומית משוך מן הקרן 

כלפי צפון ארבע אמות, באומד חמש סאין גחלים, ובשבת ־ באומד שמונה סאין גחלים, ששם היו 

 ֹ נותנין שני בזיכי לבונה של לחם הפנים

ומאי סימנא?^נח.

רבי יוסי היא!נח.

נח:
דתניא: רבי יוסי:▀!◊

זה סימן: כל הניטל בפנים לינתן בחוץ ־ אינו נותן אלא בסמוך שאין לפנים, וכל הניטל בחוץ לינתן 

 ֹ לפנים ־ אינו ניטל אלא בסמוך שאין לפנים

כל הניטל בפנים לינתן בחוץ מאי ניהו?^!◊נח:

אילימא שירים!!◊נח:

בהדיא כתיב בהו: (ויקרא ד) אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אהל מועדִ ¿!◊נח:

ותו, כל הניטל בחוץ לינתן בפנים מאי ניהו?^!נח:
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אילימא גחלים של יום הכיפורים!!◊נח:

בהדיא כתיב בהו: (ויקרא טז) ולקח מלא המחתה גחלי אש וגו'◌ִ ¿!◊נח:

!!◊נח:
אלא כל הניטל בפנים לינתן בחוץ ־ שני בזיכי לבונה של לחם הפנים, דגמרי משירים, הניטל בחוץ 

 ֹ לינתן בפנים ־ גחלים דכל יומא ויומא, דגמרן מגחלים של יום הכפורים

ומאי קסבר?^נח:

אי קסבר: כוליה מזבח בדרום קאי!◊נח:

עשרים ושבע בעי למיתיִ ¿◊נח:

ואי נמי קסבר: קדושת היכל ואולם חדא היא!◊נח:

עשרים ותרתי בעי למיתיִ ¿◊נח:

ואי קסבר: חציו בצפון וחציו בדרום!◊נח:

חד סרי בעי למיתיִ ¿◊נח:

ואי נמי קסבר: קדושת היכל ואולם חדא היא!נח:

שית בעי למיתיִ ¿◊נח:

!◊נח:
אלא לאו משום דקסבר: 

[רבי יוסי]

כוליה מזבח בצפון קאי, והני ארבע אמות ־ אמה יסוד ואמה סובב, ואמה מקום קרנות ואמה מקום רגלי 

הכהנים, דכי מסגו לקמיה טפי תו ליכא פתח.

ֹ רב אדא בר אהבה:!◊נח: הא מני? רבי יהודה היא

דתניא, רבי יהודה:▀!◊נח:
מזבח ממוצע ועומד באמצע העזרה, ושלשים ושתים אמות היו לו, עשר אמות כנגד פתחו של היכל 

ואחת עשרה אמה מיכן ואחת עשרה אמה מיכן, נמצא מזבח מכוון כנגד היכל.

סוף סוף לרבי יהודה חד סרי בעי למיתי, ואי נמי קסבר: קדושת היכל ואולם חדא היא, שית בעי למיתיִ ¿נח:

מי סברת הני ארבע אמות בהדי אמה יסוד ואמה סובב? ארבע אמות בר מאמה יסוד ואמה סובב.!◊נח:

ונוקמה כרבי יוסי ובממוצעִ ¿◊נח:

משום דרבי יהודה שמענא ליה ממוצע בהדיא.!◊נח:

הא מני? רבי יוסי הגלילי היארב שרביא:!◊נח:

דתניא: רבי יוסי הגלילי:▀!◊נח:
מתוך שנאמר: (שמות מו) ונתת את הכיור בין אהל מועד וגו' וכתיב ואת מזבח העולה וגו', מזבח בפתח 

 ֹ אהל מועד ולא כיור בפתח אהל מועד, היכן היה נותנו? בין האולם ולמזבח משוך קימעא כלפי הדרום
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