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קיא.
בקרבו נסכים במדבר פליגי.רב פפא:!◊

בלמדין ניסוך המים מניסוך היין פליגי.רבינא:!◊קיא.

המנסך שלשה לוגין יין בחוץ ־ חייבת"ר:[ת"ק]♦▀◊קיא.

והוא שקדשן בכלי.רבי אלעזר בר"ש:♦▀◊קיא.

מאי בינייהו?¿קיא.

בירוצי מידות איכא בינייהו.רב אדא בריה דרב יצחק:!◊קיא.

קרבו נסכים בבמה איכא בינייהו, ובפלוגתא דהני תנאירבה בריה דרבא:!◊קיא.

ֹ דתניא:[רבי]♦▀!◊קיא. במת יחיד אינה צריכה נסכים, דברי רבי

טעונה נסכים.חכמים:♦▀!◊קיא.

והני תנאי כהני תנאי▀קיא.

דתניא:[רבי ישמעאל]♦▀▀◊קיא.

(במדבר טו) כי תבאו ־ להטעינה נסכים בבמה גדולה הכתוב מדבר, אתה אומר: בבמה גדולה, או אינו 

אפי' בבמה קטנה? כשהוא אומר: (במדבר טו) אשר אני נותן לכם, בבמה הנוהגת לכולכם הכתוב מדבר, 

�דברי רבי ישמעא

רבי עקיבא:♦▀▀◊קיא.
כי תבאו ־ להטעינה נסכים בבמה קטנה הכתוב מדבר, אתה אומר: לבמה קטנה, או אינו אלא לבמה 

 ֹ גדולה? כשהוא אומר: אל ארץ מושבותיכם, הרי בבמה הנוהגת בכל מושבות הכתוב מדבר

כשתמצא לומר, לדברי רבי ישמעאל ־ לא קרבו נסכים במדבר[רבי ישמעאל]▀◊קיא.

ולדברי ר"ע ־ קרבו נסכים במדבר.[רבי עקיבא]▀◊קיא.

שירי הדם שהקריבן בחוץ ־ חייב.רבי נחמיה:▀>קיא.

תנא רבי נחמיה כדברי האומר: שירי הדם מעכבין.רבי יוחנן:▀◊קיא.

ֹ מיתיבי, רבי נחמיה:▀¿◊קיא. שירי הדם שהקריבן בחוץ ־ חייב

והלא שירי הדם שירי מצוה הםִ אמר לו רבי עקיבא:¿¿◊קיא.

ֹ אמר לו:[רבי נחמיה]!¿◊קיא. איברין ופדרין יוכיחו, שהן שירי מצוה והמקריבן בחוץ ־ חייב

לא, אם אמרת באיברים ופדרים שהן תחלת עבודה, תאמר בשירי הדם שהן סוף העבודה?אמר לו:[רבי עקיבא]¿¿◊קיא.

ואם איתא, לימא ליה: הני נמי מעכביִ ¿◊קיא.

תיובתא.▀קיא.

▀▀◊קיא.
והשתא דאמר רב אדא 

בר אהבה:
מחלוקת בשיריים הפנימיים, אבל בשיריים החיצונים דברי הכל לא מעכבי

כי קאמר רבי נחמיה ־ בשיריים הפנימים, כי תניא ההיא ־ בשיריים החיצונים.▀◊קיא.

אי הכי נימא ליה כי אמרי אנא בפנימיים¿קיא.

אלא לדבריו דר' עקיבא קאמר.!◊קיא.

קיא.
מ

המולק את העוף בפנים והעלה בחוץ ־ חייב, מלק בחוץ והעלה בחוץ ־ פטור.▀

השוחט את העוף בפנים והעלה בחוץ ־ פטור, שחט בחוץ והעלה בחוץ ־ חייב.▀קיא.

קיא:
◊▀ ֹ נמצא דרך הכשירו בפנים פטורו בחוץ, דרך הכשירו מבחוץ פטורו בפנים
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כל שחייבין עליו בחוץ ־ חייבין על כיוצא בו בפנים שהעלה בחוץ, חוץ מן השוחט בפנים ומעלה בחוץ.רבי שמעון:▀◊קיא:

קיא:
ג

האי הכשירו, חיובו הואִ ¿

תני: חיובו.!◊קיא:

ר"ש אומר וכו'.▀◊>קיא:

אהיכא קאי?^◊קיא:

אילימא ארישא קאי:!קיא:

המולק עוף בפנים והעלה בחוץ ־ חייב, מלק בחוץ והעלה בחוץ ־ פטור[רישא][ת"ק]▀!◊קיא:

כי היכי דבפנים מיחייב עליו, בחוץ נמי מיבעיואמר ליה ר"ש:▀!◊קיא:

כל שחייבין עליו בפנים, חייבין בחוץ מיבעי ליהִ ¿◊קיא:

ואלא כי היכי דבחוץ לא מיחייב, בפנים נמי לא מיחייב▀!◊קיא:

כל שאין חייבין עליו בחוץ אין חייבין עליו בפנים מיבעי ליהִ ¿◊קיא:

אלא אסיפא קאי:!קיא:

השוחט עוף בפנים והעלה בחוץ ־ פטור, שחט בחוץ והעלה בחוץ ־ חייב[סיפא][ת"ק]▀!◊קיא:

כי היכי דבפנים לא מיחייב, בחוץ נמי לא מיחייבואמר ליה ר"ש:▀!◊קיא:

כל שאין חייבין עליו בפנים, אין חייבין עליו בחוץ מיבעי ליהִ ¿◊קיא:

אלא כי היכי דבחוץ מיחייב, בפנים נמי מיחייב▀!◊קיא:

חוץ מן השוחט בפנים והמעלה בחוץִ הא קתני:▀¿◊קיא:

שחיטת לילה בבהמה איכא בינייהוזעירי:!◊קיא:

ֹ והכי קאמר:[ת"ק]▀!קיא: וכן השוחט בהמה בלילה בפנים והעלה בחוץ ־ פטור, שחט בלילה בחוץ והעלה בחוץ ־ חייב

רבי שמעון:▀!קיא:
כל שחייבין עליו בחוץ ־ חייבין על כיוצא בו בפנים והעלה בחוץ, חוץ מן השוחט עוף בפנים והעלה 

בחוץ.

קבלה בכלי חול איכא בינייהורבא:!◊קיא:

ֹ והכי קאמר:[ת"ק]▀!קיא: וכן המקבל בכלי חול בפנים והעלה בחוץ ־ פטור, המקבל בכלי חול בחוץ והעלה בחוץ ־ חייב

רבי שמעון:▀!קיא:
כל שחייבין עליו בחוץ ־ חייבין על כיוצא בו בפנים והעלו בחוץ, חוץ מן השוחט עוף בפנים והעלה 

בחוץ.

♦▀◊קיא:
והשתא דתני אבוה 

דשמואל:[ת"ק]
המולק עוף בפנים והעלו בחוץ ־ חייב, מלק בחוץ והעלה בחוץ ־ פטור

מיחייברבי שמעון:♦▀◊קיא:

כל שחייבין עליו בפנים והעלה בחוץ ־ חייבין עליו בחוץ.ר"ש התם קאי, ותני:!◊קיא:

קיא:
מ

▀
חטאת שקבל דמה בכוס אחד, נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים, בפנים וחזר ונתן בחוץ ־ חייב, שכולו ראוי 

בפנים.

▀קיא:
קבל דמה בשתי כוסות, נתן שניהם בפנים ־ פטור, שניהם בחוץ ־ חייב, אחד בפנים ואחד בחוץ ־ פטור, 

אחד בחוץ ואחד בפנים ־ חייב על החיצון והפנימי מכפר

▀◊קיא:

למה הדבר דומה? למפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואח"כ נמצאת הראשונה, והרי שתיהן 

עומדות, שחט שתיהן בפנים ־ פטור, שתיהן בחוץ ־ חייב, אחת בפנים ואחת בחוץ ־ פטור, אחת בחוץ 

ואחת בפנים ־ חייב על החיצונה והפנימית מכפרתֹ כשם שדמה פוטר את בשרה, כך היא פוטרת את 

בשר חבירתה.
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