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ולמאן דאמר מלמדין, שתויי יין הוה ליה שלישי, ושלשה לד"ה אין מלמדין.!◊כד.

עומד על גבי כלים, על גבי בהמה, על גבי רגלי חבירו ־ פסול.▀>כד.

מנלן?^כד.

דתנא דבי רבי ישמעאל:▀!◊כד.
הואיל ורצפה מקדשת וכלי שרת מקדשים, מה כלי שרת ־ לא יהא דבר חוצץ בינו לבין כלי שרת, אף 

רצפה ־ לא יהא דבר חוצץ בינו לבין הרצפה.

▀כד.
וצריכא, דאי אשמעינן כלי, משום דלאו מינא דבשר נינהו, אבל בהמה דמינא דבשר הוא אימא לאֹ ואי 

אשמעינן בהמה, דלא מינא דאדם הוא, אבל חבירו דאדם הוא אימא לא, צריכא.

תניא, רבי אליעזר:▀◊כד.

רגלו אחת על הכלי ורגלו אחת על הרצפה, ־ רגלו אחת על האבן ורגלו אחת על הרצפה, רואין, כל 

שאילו ינטל הכלי ותנטל האבן יכול לעמוד על רגלו אחת ויעבוד ־ עבודתו כשירה, ואם לאו ־ עבודתו 

פסולה.

בעי רבי אמי:^◊כד.
נדלדלה האבן ועמד עליה, מהו? היכא דאין דעתו לחברה לא תיבעי לך דודאי חייצא, כי תיבעי לך ־ 

דדעתו לחברה, מאי? כיון דדעתו לחברה כמה דמחבר' דמיא, או דילמא השתא מיהא הא תלישא?

^◊כד.
רבה זוטי בעי לה הכי, 

בעי רבי אמי:
נעקרה האבן ועמד במקומה, מהו?

מאי קא מיבעיא ליה?^כד.

כי קדיש דוד ־ רצפה עליונה קדיש, או דילמא עד לארעית דתהומא קדיש?^◊כד.

ותיבעי ליה כל העזרה כולהִ ¿כד.

^◊כד.
לעולם פשיטא ליה דעד ארעית דתהומא קדיש, והכי קמיבעיא ליה: דרך שירות בכך, או אין דרך 

שירות בכך?

תיקו.▀◊כד.

קיבל בשמאל ־ פסול[ת"ק]♦▀>כד.

מכשיר.רבי שמעון:♦▀>כד.

ת"ר:[ת"ק]♦▀◊כד.
באצבע ולקח ־ מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין, (ויקרא ד) באצבע ונתן ־ מלמד שלא תהא נתינה 

 ֹ אלא בימין

רבי שמעון:♦▀◊כד.
וכי נאמרה יד בקבלה? אלא באצבעו ונתן ־ שלא תהא נתינה אלא בימין, הואיל ולא נאמרה יד בקבלה, 

קיבל בשמאל ־ כשר.

¿כד.
ור"ש ממה נפשך? אי אית ליה גזירה שוה, כי לא נאמרה יד בקבלה מאי הוי? ואי לית ליה גזירה שוה, 

כי נאמרה יד בקבלה מאי הוי?

רב יהודה:!◊כד.
לעולם לית ליה גזירה שוה, והכי קאמר: וכי נאמר יד ימין בקבלה? הואיל ולא נאמר יד ימין בקבלה, 

קבל בשמאל ־ כשר.

א"ה, אפילו נתינה נמיִ ועוד, וכי לית ליה לר"ש ג"ש?א"ל רבה:¿◊כד.

ִ והתניא, ר"ש:▀¿◊כד. כל מקום שנאמר יד ־ אינה אלא ימין, אצבע ־ אינה אלא ימין

אלא אמר רבא:!◊כד.
לעולם אית ליה ג"ש, והכי קאמר: וכי נאמרה יד בקבלה? הואיל ולא נאמר' יד בקבלה אלא אצבע, ואי 

אפשר לקבלה באצבע, קיבל בשמאל ־ כשר.

¿◊כד.
רב סמא בריה דרב אשי 

לרבינא:
איפשר דעביד ליה אזן לשפת מזרק ומקבל בהִ 

כד:
במקרא נדרש לפניו ולאחריו קמיפלגי.אלא אמר אביי:!◊

ֹ אביי:▀◊כד: הא דרבי אלעזר ברבי שמעון, מפקא מדאבוה ומפקא מדרבנן

▀▀◊כד:
דתניא, רבי אלעזר ברבי 

שמעון:

כל מקום שנאמר אצבע בקבלה, שינה בקבלה ־ פסול, בנתינה ־ כשרֹ וכל מקום שנאמר אצבע בנתינה, 

שינה בנתינה ־ פסול, בקבלה ־ כשר

והיכן נאמר אצבע בנתינה?^כד:

דכתיב: (שמות כט) ולקחת מדם הפר ונתת על קרנות המזבח באצבעך!◊כד:

▀◊כד:
וקסבר:[רבי אלעזר ברבי 

שמעון]
מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו ולא לאחריו.
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▀◊כד:
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
כל מקום שנאמר אצבע וכהונה ־ אינה אלא ימין.

▀◊כד:
קא סלקא דעתין תרתי בעינן, כדכתיב: (ויקרא ד) ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ויליף ממצורע, 

דכתי' (ויקרא יד) וטבל הכהן את אצבעו הימנית.

והרי קמיצה דלא כתיב בה אלא כהונה¿◊כד:

קמץ בשמאל ־ פסולִ ותנן:▀¿כד:

או אצבע או כהונה.אלא אמר רבא:▀◊כד:

הרי הולכת אברים לכבש דכתיב בהו כהונה, דכתיב: (ויקרא א) והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחהא"ל אביי:¿◊כד:

זו הולכת אברים לכבשואמר מר:▀¿כד:

הרגל של ימין בשמאלו ובית עורה לחוץִ ותנן:¿◊כד:

כי אמרינן או אצבע או כהונה ־ בדבר המעכב כפרה, דומיא דמצורע.!◊כד:

והרי קבלה דכתב בהו כהונה, ודבר המעכב בכפרה הוא¿◊כד:

קבל בשמאל ־ פסולותנן: [ת"ק]♦▀¿◊כד:

מכשירִ רבי שמעון:♦▀¿◊כד:

ר"ש תרתי בעי.!◊כד:

מי בעי ר"ש תרתי?¿כד:

ִ והתניא, רבי שמעון:▀¿◊כד: כל מקום שנאמר יד ־ אינו אלא ימין, אצבע ־ אינו אלא ימין

אצבע לא בעיא כהונה, כהונה בעיא אצבע.!◊כד:

ואלא כהן למה לי?¿◊כד:

בכיהונו.!◊כד:

והרי זריקה דלא כתב בהו אלא כהונה¿◊כד:

זרק בשמאל ־ פסולותנן:¿▀◊כד:

ִ ¿כד: ולא פליג רבי שמעון

פליג בברייתאאביי:!◊כד:

קיבל בשמאל ־ פסולדתניא:[ת"ק]!▀♦◊כד:

ֹ רבי שמעון:!▀♦◊כד: מכשיר

זרק בשמאל ־ פסול[ת"ק]!▀♦◊כד:

מכשיר.רבי שמעון:!▀♦◊כד:

יד יד לקמיצה, רגל רגל לחליצה, אזן אזן לרציעהאלא הא דאמר רבא:▀¿◊כד:

למה לי? מדרבה בר בר חנה נפקאִ ¿◊כד:

חד לקומץ, וחד לקידוש קומץ.!◊כד:
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