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מצוה להגריל ולהתודות, לא הגריל ולא התודה ־ כשר.תא שמע: [רבנן]♦▀¿◊מ.

וכי תימא הכי נמי להניח!◊מ.

לא הגריל כשר, לא התודה ־ פסול.אימא סיפא, רבי שמעון:♦▀¿◊מ.

מאי לא הגריל?^¿מ.

אילימא לא הניח!¿מ.

מכלל דרבי שמעון סבר הגרלה מעכבא?¿¿◊מ.

ִ והתניא:[רבי שמעון]¿▀¿◊מ. מת אחד מהן ־ מביא חבירו שלא בהגרלה, דברי רבי שמעון

!◊מ.
רבי שמעון לא ידע מאי קאמרי רבנן, והכי קאמר להו: אי הגרלה הגרלה ממש קא אמריתו ־ פליגנא עלייכו 

בחדא, אי הגרלה דקאמריתו היינו הנחה ־ פליגנא עלייכו בתרתי.

ואזדו לטעמייהֹו▀מ.

דתניא:[רבי יהודה]♦▀▀◊מ.
(ויקרא טז) יעמד חי לפני ה' לכפר עליו, עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי ־ עד שעת מתן דמו של חבירו, דברי 

רבי יהודה.

עד שעת וידוי דברים.רבי שמעון:♦▀▀◊מ.

במאי קא מיפלגי?^מ.

כדתניא:[רבי יהודה]▀!♦◊מ.
לכפר ־ בכפרת דמים הכתוב מדבר, וכן הוא אומר (ויקרא טז) וכלה מכפר את הקדש, מה להלן בכפרת 

דמים ־ אף כאן בכפרת דמים, דברי רבי יהודה.

לכפר עליו ־ בכפרת דברים הכתוב מדבר.רבי שמעון:▀!♦◊מ.

פר מעכב את השעיר, ושעיר אין מעכב את הפר במתנות שבפנים.תא שמע:▀¿◊מ.

¿¿מ.
בשלמא פר מעכב את השעיר ־ דאי אקדמיה לשעיר מקמי פר לא עבד ולא כלום, אלא שעיר אין מעכב את 

הפר מאי ניהו?

אילימא דאי אקדים מתנות דפר בהיכל מקמי מתנות דשעיר בפנים!¿מ.

חוקה כתיב בהו.¿¿מ.

אלא לאו ־ דאקדים מתנות דפר בפנים מקמי הגרלה, ומדסדרא לא מעכבא ־ עיקרא הגרלה נמי לא מעכבאִ !¿◊מ.

לא, דאקדים מתנות דפר במזבח מקמי מתנות דשעיר בהיכל. ורבי יהודה היא!◊מ.

דברים הנעשין בבגדי לבן בחוץ, לא מעכבי.דאמר:[רבי יהודה]▀!◊מ.

והא במתנות שבפנים קתניִ ¿◊מ.

אלא, הא מני ־ רבי שמעון היא!◊מ.

הגרלה לא מעכבא.דאמר:[רבי שמעון]▀!◊מ.

ואיבעית אימא: לעולם רבי יהודה היא, ונהי דבסדרא לא מעכבא ־ הגרלה מיהא מעכבא.!◊מ.

מ:
◊¿▀^

תא שמע: שאלו תלמידיו 

את רבי עקיבא:
עלה בשמאל מהו שיחזור לימין?

אל תתנו מקום לצדוקים לרדות.אמר להן:[רבי עקיבא]!▀¿◊מ:

¿מ:
טעמא ־ דאל תתנו מקום לצדוקים לרדות, הא לאו הכי ־ מהדרינן ליה, והא אמרת הגרלה מעכבא, וכיון 

דקבעתיה שמאל היכי מהדרינן ליה?

עלה הגורל בשמאל מהו שיחזירו לו ולשעירו לימין?רבא: הכי קאמרי:^!◊מ:

אמר להם: אל תתנו מקום לצדוקים לרדות.אמר להם:[רבי עקיבא]!!מ:

תא שמע:▀¿◊מ:
אילו נאמר את השעיר אשר עליו ־ הייתי אומר: יניחנו עליו, תלמוד לומר עלה כיון שעלה ־ שוב אינו 

צריך.
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למאי?^¿מ:

אילימא למצוה!¿מ:

מכלל דהנחה מצוה נמי לא?¿¿מ:

אלא לאו ־ לעכב, ושמע מינה: הגרלה ־ מעכבא, הנחה ־ לא מעכבא.!¿◊מ:

אמר רבא:!◊מ:
הכי קאמר: אילו נאמר אשר עליו הייתי אומר יניחנו עליו עד שעת שחיטה, תלמוד לומר: אשר עלה, כיון 

שעלה שוב אינו צריך.
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