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פה.
ֹ מתיב רב חייא בר אבין:▀¿◊ השוחט עוף בפנים ומעלה בחוץ ־ פטור, שחט בחוץ ומעלה בחוץ ־ חייב

נימא: לא תהא פחותה משוחט ומעלה בחוץִ ¿פה.

תיובתא.▀◊פה.

איבעית אימא: שחיטת העוף בפנים מיקטל קטליה.!◊פה.

אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן ־ לא ירדו, נעשו לחמו של מזבח.עולא:▀◊פה.

▀¿◊פה.
רבי זירא, אף אנן נמי 

תנינא:
 ֹ שנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לקלעים

ִ ¿פה. ומה התם דאם בא לזרוק אין לו לזרוק, אמרת: אם עלו לא ירדו, הכא דאם בא לזרוק זורק לא כל שכן

תרגמא: אקדשי קדשים.!◊פה.

והרי פסח דקדשים קלים הואִ ¿◊פה.

תרגמא: בשלא לשמן.!◊פה.

וכולן שעלו חיין לגבי מזבח ־ ירדותנן:▀¿◊פה.

הא שחוטין ־ לא ירדֹו מאי לאו ל"ש קדשי קדשים, לא שנא קדשים קליםִ ▀¿◊פה.

לא, הא שחוטין ־ מהן ירדו, מהן לא ירדו.!◊פה.

והא כולן קתניִ ¿פה.

כולם אחיין.!◊פה.

פשיטאִ ¿פה.

לעולם אחיין, ובדוקין שבעין, ואליבא דר"ע!◊פה.

אם עלו לא ירדו.דאמר:[רבי עקיבא]▀!◊פה.

במאי אוקימתא? בפסולין¿◊פה.

ֹ אימא סיפא:▀¿◊פה. וכן עולה שעלתה חיה לראש המזבח ־ תרד, שחטה בראש המזבח ־ יפשיט וינתח במקומה

ואי פסולה, בת הפשט ונתוח היא? (ויקרא א) ונתח אותה אמר רחמנא, אותה כשרה ולא פסולהִ ¿◊פה.

סיפא אתאן לכשרה.!◊פה.

ומאי קמשמע לן?¿פה.

דיש הפשט ונתוח בראש המזבח.!◊פה.

ולמאן דאמר: אין הפשט ונתוח בראש המזבח, מאי איכא למימר?¿פה.

הכא במאי עסקינן ־ כגון שהיתה לו שעת הכושר ונפסלה, ורבי אלעזר ברבי שמעון היא!◊פה.

!▀◊פה.
דאמר:[רבי אלעזר ברבי 

שמעון]
כיון שנזרק הדם והורצה בשר שעה אחת, יפשיטנה ועורה לכהנים.

כיצד עושה? מוריד את הקרבים למטה ומדיחןואלא דקתני:¿▀◊פה.

למה לי?¿פה.

היכי נעביד? נקרבינהו בפרתייהו? (מלאכי א) הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך.!◊פה.
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אנן הכי קאמרינן, מדיחן למה לי?¿◊פה.

דאי מיתרמי כהן אחרינא ולא ידע ־ נסקינהו.!◊פה.

ואנן ניקו נעביד להו לכהנים מילתא דאתו בה לידי תקלה?¿◊פה:

אפ"ה עדיפא, שלא יהו קדשי שמים מוטלים כנבילה.!◊פה:

^◊פה:
רבי חייא בר אבא, בעי 

רבי יוחנן:
אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן, ירדו או לא ירדו?

ותיבעי לך מעילהִ א"ל רבי אמי:¿פה:

מעילה לא קמיבעיא לי, דזריקה הוא דקבעה להו במעילה, כי קמיבעיא לי ־ ירידהא"ל:[רבי יוחנן]!◊פה:

ופשיט: לא ירדו, ואין בהן מעילה.[רבי יוחנן]!◊פה:

^◊פה:

רב נחמן בר יצחק מתני 

הכי: א"ר חייא בר אבא, 

בעי רבי יוחנן:

אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן, יש בהן מעילה או לא?

ותיבעי לך ירידהִ א"ל רבי אמי:¿פה:

ירידה לא קא מיבעי' לי, דנעשו לחמו של מזבח, כי קמיבעי' לי ־ מעילהא"ל:[רבי יוחנן]!◊פה:

ופשיט הכי: לא ירדו, ואין בהן מעילה.[רבי יוחנן]!◊פה:

ואלו לא היה פסולן וכו'.▀>פה:

רבי יוחנן:▀◊פה:
לא הכשיר ר"ע אלא בדוקין שבעין, הואיל וכשרים בעופות, והוא שקדם הקדשן את מומןֹ ומודה ר"ע 

בעולת נקבה, דכשקדם מומה להקדשה דמיא.

בעי רבי ירמיה:^◊פה:
יש נרבע בעופות, או אין נרבע בעופות? מי אמר מן הבהמה ־ להוציא את הרובע והנרבע, כל היכא 

דאיתיה ברובע איתיה בנרבע, כל היכא דליתיה ברובע ליתיה בנרבע, או דלמא הרי נעבדה בו עבירה?

ֹ רבה, ת"ש:▀!◊פה: ר"ע מכשיר בבעלי מומין

ואם איתא, נכשיר נמי בנרבע, הואיל וכשר בעופות, שמע מינה.!◊פה:

▀פה:
רב נחמן בר יצחק, אף 

אנן נמי תנינא:
הנרבע, והמוקצה והנעבד, ואתנן ומחיר, וטומטום ואנדרוגינוס ־ כולן מטמאין בגדים אבית הבליעה

ש"מ.▀פה:

רבי חנינא סגן הכהנים כו'.▀>פה:

מאי קמ"ל?¿פה:

איבעית אימא: מעשה קמ"!!◊פה:

ואיבעית אימא: מאי דוחה? כלאחר יד.!◊פה:

כשם שאם עלה כו'.▀>פה:

לא שנו אלא שלא משלה בהן האור, אבל משלה בהן האור ־ יעלו.עולא:▀◊פה:

רב מרי מתני ארישא.▀פה:

רב חנינא מסורא מתני אסיפא:▀◊פה:

העצמות והגידין, והקרנים והטלפים, בזמן שמחוברין ־ יעלו, פרשו ־ לא יעלֹו[סיפא]▀▀◊פה:

לא שנו אלא שלא משלה בהן האור, אבל משלה בהן האור ־ יעלו.עולא:▀▀◊פה:
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מאן דמתני אסיפא, כ"ש ארישאֹ ומאן דמתני ארישא, אבל אסיפא לאו בני הקטרה נינהו.▀◊פה:

פה:
מ

▀
ואלו אם עלו ירדו: בשר קדשי קדשים, ובשר קדשים קלים, ומותר העומר, ושתי הלחם, ולחם הפנים, 

ושירי מנחות, והקטורת.

▀פה:

הצמר שבראשי כבשים, ושער שבזקן תישים, והעצמות, והגידים והקרנים, והטלפים, בזמן שהם 

מחוברים ־ יעלו, שנאמר: (ויקרא א) והקטיר הכהן את הכל, פירשו ־ לא יעלו, שנאמר: (דברים יב) 

ועשית עולותיך הבשר והדם.

פה:

ג
ת"ר:▀◊

והקטיר הכהן את הכל המזבחה ־ לרבות העצמות והגידים, והקרנים והטלפיםֹ יכול אפילו פרשו? 

תלמוד לומר: ועשית עולותיך הבשר והדם. אי בשר ודם, יכול יחלוץ גידין ועצמות ויעלה בשר לגבי 

מזבח? ת"ל: והקטיר הכהן את הכל, הא כיצד? מחוברין ־ יעלו, פירשו ־ אפי' הן בראש המזבח ירדו.
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