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יב.
התם נמי כתיב: (דברים טז) שם תזבח את הפסח בערבִ ¿◊

ההוא ליאוחר דבר הוא דאתא!יב.

יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים לדבר שלא נאמר בו אלא בין הערבים בלבד.דתניא:▀!◊יב.

ומי איכא מידי דאילו שחיט ליה מצפרא, אמרת: זימניה הוא, וכי מטי בין הערבים, אמרת: יאוחר דבר?¿◊יב.

אין!יב.

הלכה: מתפלל של מנחה ואח"כ מתפלל של מוספין.דהא"ר יוחנן:▀!◊יב.

ובין הערבים דכתיב גבי קטרת ונרות למה לי?¿◊יב.

ועוד¿יב.

▀¿◊יב.

השיב רבי תחת בן 

בתירא, לדברי רבי 

יהושע:

 ֹ לא, אם אמרת בשלשה עשר שאין מקצתו ראוי, תאמר בארבעה עשר שמקצתו ראוי

ואם איתא, כולו ראוי הואִ ¿◊יב.

אלא א"ר יוחנן:♦▀◊יב.
פוסל היה בן בתירא בפסח ששחטו בארבעה עשר שחרית בין לשמו בין שלא לשמו, הואיל ומקצתו 

ראוי.

מגדף בה רבי אבהו:¿◊יב.
א"כ, פסח כשר לבן בתירא היכי משכחת לה? אי דאפרשיה האידנא, דחוי מעיקרו הוִא ואי דאפרשינהו 

מאתמול, נראה ונדחה הואִ 

תהא לאחר חצות.אלא אמר רבי אבהו:!◊יב.

אפילו תימא מצפרא, אין מחוסר זמן לבו ביום.אביי:!◊יב.

אפילו תימא מאורתא, לילה אין מחוסר זמןרב פפא:!◊יב.

ֹ דתני דבי ר' ישמעאל:▀!יב. ליל שמיני נכנס לדיר להתעשר

וכדרבי אפטוריקי▀!יב.

דרבי אפטוריקי רמי:▀▀!◊יב.
כתיב: (ויקרא כב) והיה שבעת ימים תחת אמו, הא לילה חזי, וכתיב: (ויקרא כב) ומיום השמיני והלאה 

ירצה, הא לילה לא חזי, הא כיצד? לילה לקדושה, ויום להרצאה.

ִ רבי זירא לרבי אבהו:¿◊יב. לימא קסבר רבי יוחנן: בעלי חיים נדחין

איןאמר ליה:[רבי אבהו]!יב.

דא"ר יוחנן:▀!◊יב.
בהמה של שני שותפין, הקדיש חציה וחזר ולקח חציה והקדישה ־ קדושה ואינה קריבה, ועושה תמורה, 

 ֹ ותמורתה כיוצא בה

ושמע מינה תלת: שמע מינה בעלי חיים נדחין, וש"מ דחוי מעיקרא הוה דחוי, וש"מ יש דחוי בדמים.▀!◊יב.

יב:
אכל חלב והפריש קרבן, והמיר דת וחזר בו, הואיל ונדחה ־ ידחה.עולא אמר רבי יוחנן:▀◊

▀◊יב:

איתמר נמי, אמר ר' 

ירמיה אמר רבי אבהו 

אמר רבי יוחנן:

אכל חלב והפריש קרבן, ונשתטה וחזר ונשתפה, הואיל ונדחה ־ ידחה.

▀◊יב:
וצריכי, דאי אשמעינן קמייתא, משום דהוא דחי נפשיה בידים, אבל הכא דממילא אידחי כישן דמיֹ ואי 

אשמעינן הכא, משום דאין בידו לחזור, אבל הכא דיש בידו לחזור אימא לא, צריכא.

אכל חלב והפריש קרבן, והורו בית דין שחלב מותר וחזרו בהן, מהו? מי הוי דחוי או לא הוי דחוי?בעי רבי ירמיה:^◊יב:

אמר ליה ההוא סבא:!◊יב:
כי פתח רבי יוחנן בדחויין ־ מהא פתח, מאי טעמא? התם גברא אידחי קרבן לא אידחי, הכא קרבן נמי 

אידחי.

מקובלני מפי שבעים ושנים זקן כו'.שמעון בן עזאי:▀>יב:

למה לי למתנא שבעים ושנים זקן?¿יב:
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דכולהו בחדא שיטתא הוו קיימי.!◊יב:

לא הוסיף בן עזאי אלא העולה.[בן עזאי]▀◊>יב:

רב הונא:▀◊יב:
מאי טעמא דבן עזאי (ויקרא א) עולה הוא אשה ריח ניחוח לה', היא לשמה ־ כשרה, שלא לשמה ־ 

פסולה.

אשם נמי כתיב ביה הואִ ¿יב:

ההוא לאחר הקטרת אימורים הוא דכתיב.!יב:

האי נמי לאחר הקטרת אימורים הוא דכתיבִ ¿יב:

תרי הוא כתיבי.!יב:

גבי אשם נמי תרי הוא כתיביִ ¿◊יב:

▀◊יב:
אלא, בן עזאי בקל וחומר מייתי לה, ומה חטאת שאינה כליל ־ שחטה שלא לשמה פסולה, עולה שהיא 

כליל לא כל שכן.

מה לחטאת שכן מכפרתִ ¿יב:

פסח יוכיח.!יב:

מה לפסח שכן זמנו קבועִ ¿יב:

חטאת תוכיח.!יב:

!◊יב:
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שהן קדשים ושחטן שלא 

לשמן פסול, אף אני אביא עולה ־ שהיא קדשים ושחטה שלא לשמה פסולה.

מה להצד השוה שבהן שיש בהן צד כרתִ ¿◊יב:

בן עזאי צד כרת לא פריך.!◊יב:
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