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יד.
כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים אין בו משום פיגולִ האמר:[רבי שמעון]▀¿◊

אלא, הא והא רבנן, ולא קשיא: כאן בחטאות החיצונות, כאן בחטאות הפנימיות.!◊יד.

חטאות החיצונות פשיטא, לא כתיב בהו וטבלִ ¿יד.

!יד.
איצטריך, סלקא דעתך אמינא: הואיל וכתיב ולקח, ואי אתי קוף רמי להו אידיה בעי למישקל זימנא 

אחריתי, כמאן דכתיב וטבל דמי, קמ"ל, להכי לא כתיב וטבל, דמשמע הכי ומשמע הכי.

רבי שמעון מכשיר בהילוך.[רבי שמעון]▀◊>יד.

מודה רבי שמעון בהולכת חטאות הפנימיות שמחשבה פוסלת בהו, הואיל ועבודה שאין יכול לבטלה.רבי שמעון בן לקיש:▀◊יד.

כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים אין חייבין עליו משום פיגולִ והאמר רבי שמעון:▀¿◊יד.

רבי יוסף ברבי חנינא:!◊יד.
מודה היה לפסול, מקל וחומר, ומה שלא לשמן שהוכשרו בשלמים ־ פסול בחטאת, חוץ לזמנו שפוסל 

בשלמים ־ אינו דין שיפסול בחטאות.

ואשכחן חוץ לזמנו, חוץ למקומו מנלן?¿◊יד.

אי מחוץ לזמנו!יד.

מה לחוץ לזמנו שכן כרתִ ¿יד.

אי משלא לשמה!◊יד.

שכן נוהג בבמהִ ¿◊יד.

שלא לשמן במאי נוהג? בפסח וחטאת, פסח וחטאת בבמה לא קרבו.!◊יד.

ואיבעית אימא: הקישא הוא, שלישי ־ זה חוץ לזמנו, פיגול זה חוץ למקומו.!◊יד.

אם תימצי לומר ר' שמעון סבר לה כבריהרבא:▀◊יד.

▀▀◊יד.
דאמר:[רבי אלעזר ב"ר 

שמעון]
בין האולם ולמזבח צפון

ֹ ▀◊יד. אין מחשבה מועלת בהולכת חטאות הפנימיות אלא מפתח אולם ולפנים

ואם תמצי לומר סבר לה כרבי יהודה▀יד.

תוך עזרה מקדשדאמר:[רבי יהודה]▀▀◊יד.

ֹ ▀◊יד. אין מחשבה מועלת בהולכת סילוק בזיכין אלא מפתח היכל ולחוץ

ֹ ▀◊יד. ואם תמצי לומר סבר: קדושת היכל ואולם חדא היא, אין מחשבה מועלת אלא מפתח אולם ולחוץ

ואם תמצי לומר: תוך הפתח כלפנים, אין מחשבה מועלת אפילו פסיעה אחת אלא בכדי הושטת ידֹו▀◊יד.

ואם תמצי לומר סבר: הולכה שלא ברגל לא שמה הולכה, אין מחשבה מועלת כלל.▀◊יד.

^◊יד.

אביי לאמוריה דרב 

חסדא, בעי מיניה מרב 

חסדא:

הולכה בזר, מהו?

א"ל:[רב חסדא]!◊יד.
כשרה, ומקרא מסייעני: (דברי הימים ב לה) וישחטו את הפסח ויזרקו הכהנים את הדם מידם והלוים 

מפשיטים.

זר ואונן, שיכור ובעל מום, בקבלה בהולכה בזריקה ־ פסול, וכן יושב, וכן שמאלִ מתיב רב ששת:▀¿◊יד.

יד:
תיובתא.▀

והא רב חסדא קרא קאמרִ ¿◊יד:
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דעביד מעשה אצטבא.!◊יד:

▀◊יד:
רבה ורב יוסף דאמרי 

תרוייהו:
הולכה בזר ־ מחלוקת ר' שמעון ורבנן:

רבי שמעון דאמר: עבודה שאפשר לבטלה לאו עבודה היא ־ כשרה בזר[רבי שמעון]♦▀◊יד:

לרבנן ־ פסולה.[רבנן]♦▀◊יד:

והא שחיטה דעבודה שא"א לבטלה, וכשרה בזרִ א"ל אביי:¿◊יד:

שחיטה לאו עבודה היא.א"ל:[רבה ובר יוסף]!◊יד:

ולא?¿יד:

שחיטת פרה בזר ־ פסולהוהאמר ר' זירא אמר רב:▀¿◊יד:

אלעזר וחוקה כתיב בהִ ואמר רב עלה:▀¿יד:

שאני פרה, דקדשי בדק הבית היא.!◊יד:

ולאו כל דכן הוא? קדשי בדק הבית הויא עבודה, קדשי מזבח לאו עבודה היא?¿יד:

!◊יד:
רב שישא בריה דרב 

אידי:
מידי דהוה אמראות נגעים, דלאו עבודה היא ובעיא כהונה.

¿◊יד:
והרי הולכת אברים לכבש, דעבודה שאפשר לבטלה היא, ופסולה בזר, דכתי': (ויקרא א) והקריב הכהן 

את הכל והקטיר המזבחה

זו הולכת אברים לכבשִ ואמר מר:▀¿יד:

היכא דגלי גלי, והיכא דלא גלי לא גלי.!◊יד:

¿◊יד:
ולאו כל דכן הוא? ומה הולכת אברים לכבש דלא מעכבא כפרה ־ בעיא כהונה, הולכת דם דמעכבא 

כפרה ־ לא כ"ש

קשיא▀יד:

▀◊יד:
איתמר נמי אמר עולא 

א"ר אלעזר:
הולכה בזר פסולה, אפילו לרבי שמעון.

הולכה שלא ברגל שמה ־ הולכה, או לא שמה הולכה?איבעיא להו:^◊יד:

וכן יושב, וכן שמאל ־ פסולת"ש:▀!◊יד:

הא עומד דומיא דיושב ־ כשרִ !יד:

דלמא יושב ־ דקשייף מישף, עומד דומיא דיושב ־ דנייד פורתא.¿◊יד:

שחט ישראל וקבל הכהן, נתנו לחבירו וחברו לחבירוִ ת"ש:▀!◊יד:

התם נמי דניידי פורתא. ומאי קמ"ל? (משלי יד) ברוב עם הדרת מלך.¿יד:

קבל הכשר ונתן לפסול ־ יחזיר לכשרִ ת"ש:▀!◊יד:

אימא: יחזור הכשר ויקבלה.¿◊יד:

▀!◊יד:
איתמר, אמר עולא א"ר 

יוחנן:
הולכה שלא ברגל לא שמה הולכה.
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