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פז.
עמוד השחר עוכלתן.רב חסדא:♦▀◊

בי רב:▀◊פז.
מאי טעמא דרב חסדא? ומה חצות שאין עושה לינה עושה עיכול, עמוד השחר שעושה לינה אינו דין 

שעושה עיכול.

פירשו קודם חצות והחזירן לאחר עמוד השחר ־ רבה אמר: חצות שני עוכלתן[רבה]♦▀◊פז.

אין בהן עיכול לעולם.רב חסדא:♦▀◊פז.

מתקיף לה רב יוסף:¿◊פז.
ומאן לימא לן דחצות בראש המזבח משויא להו עיכול? דילמא כל היכא דמשכחא להו משויא להו 

עיכול.

הלכתא כרב יוסף.שלחו מתם:▀פז.

▀◊פז.
איתמר נמי, א"ר חייא 

בר אבא:
פירשו קודם חצות והחזירן אחר חצות ־ לא נהנין ולא מועלין.

ופירשו קודם חצות והחזירן לאחר חצות ־ יוצאין מידי מעילה.כן תנא בר קפרא:▀פז.

רב פפא לאביי:¿◊פז.
וכי מאחר דשלחו מתם הילכתא כרב יוסף, וא"ר חייא בר אבא, וכן תני בר קפרא, רבה ורב חסדא 

במאי פליגי?

בשמנים.אמר ליה:[אביי]!◊פז.

לינה מועלת בראשו של מזבח, או אינה מועלת בראשו של מזבח?בעא מיניה רבא מרבה:^◊פז.

היכי דמי?^פז.

אילימא דלא ירדו!פז.

השתא לנו בעזרה אמרת דלא ירדו, בראשו של מזבח מיבעיא?¿פז.

ואלא דירדו!◊פז.

לשלחן מדמינן לה^◊פז.

אפילו הן על השלחן ימים רבים אין בכך כלוםדתנן:▀^◊פז.

או דילמא לקרקע מדמינן?^פז.

אין לינה בראשו של מזבח.א"ל:[רבה]!◊פז.

קיבלה מיניה או לא?^◊פז.

ֹ ת"ש, דאיתמר:!◊פז. איברים שלנו בעזרה ־ מקטר והולך כל הלילה, לן בראשו של מזבח ־ מקטר והולך לעולם

ירדו רבה אמר: יעלו[רבה]♦▀!◊פז.

לא יעלורבא:♦▀!◊פז.

ש"מ לא קיבלה מיניה, ש"מ.!פז.

וכשם שהמזבח מקדש כו'.▀>פז.

תנו רבנן:▀◊פז.
(שמות כט) הנוגע במזבח ־ אין לי אלא מזבח, כבש מנין? ת"ל: את המזבח, כלי שרת מניין? ת"ל 

(שמות ל) כל הנוגע בהם יקדש.

כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולין?בעא מיניה ר"ל מר"י:^◊פז.

ִ א"ל[רבי יוחנן], תניתוה:▀¿פז. כשם שהמזבח והכבש מקדשין את הראוי להן, כך כלים מקדשין

לכתחילה ליקרב קמיבעי לי.א"ל:[ריש לקיש]^◊פז.

פז:
שקיבלו פסולין וזרקו את דמו[רבי יוחנן]הא נמי תנינא:▀¿◊
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ִ ¿פז: מאי לאו שקיבלו פסולין וזרקו פסולין

לא, שקיבלו פסולין, א"נ שזרקו פסולין.!◊פז:

אויר מזבח כמזבח דמי או לא?[אבעיא להו]^◊פז:

ֹ ת"ש:▀!◊פז: כשם שהמזבח מקדש, כך כבש מקדש

!פז:
ואי אמרת אויר מזבח לאו כמזבח דמי, אויר כבש נמי לאו ככבש דמי, היכי מסיק ליה מכבש למזבח? 

הוה ליה ירודִ 

דנגד ליה.¿◊פז:

והא אויר יש בין כבש למזבחִ ¿◊פז:

רובו לכבש ככבש, רובו למזבח כמזבח.!◊פז:

תיפשוט מהא הא דבעי רמי בר חמא:¿פז:

יש חיבור לעולין או לא?[בעי רמי בר חמא]^¿פז:

תיפשוט דיש חיבורִ ¿פז:

הא לא קשיא, תיפשוט.!פז:

¿◊פז:
מתקיף לה רבא בר רב 

חנן:
ואי אמרת אויר מזבח כמזבח דמי, עולת העוף דפסלה במחשבה היכי משכחת לה? הא קלטה מזבח.

!◊פז:
מתקיף לה רב שימי בר 

אשי:
אלמה לא? משכחת לה כגון דאמר: הריני מולקה על מנת להורידה למחר ולהעלותה ולהקטירה.

¿◊פז:
הניחא לרבא, דאמר: לינה מועלת בראש המזבח, אלא לרבה דאמר: אין לינה מועלת בראש המזבח, 

ליתא למחשבתוִ 

!◊פז:
לרבה נמי, משכחת לה כגון דאמר: הריני מולקה על מנת להורידה קודם עמוד השחר ולהעלותה לאחר 

עמוד השחר.

¿◊פז:
להך גיסא מיהא תיפשוט, דאויר מזבח כמזבח דמי, דאי ס"ד אויר מזבח לאו כמזבח דמי, חטאת העוף 

פסולה היכי מזה מדמה? הוה ליה ירודִ , שאר פסולים היכי זריק להו מדמה?
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