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נג.
ונאכלין לפנים מן הקלעים, לזכרי כהונה, בכל מאכל, ליום ולילה עד חצות.▀

נג.
ג

היכי עביד?^

♦!◊נג.
חד:[רבי יוחנן/רבי 

אלעזר]
רבי יוחנן ורבי אלעזר, חד אמר: נותן אמה אילך ואמה אילך

♦!◊נג.
וחד:[רבי יוחנן/רבי 

אלעזר]
וחד אמר: מחטא ויורד כנגד חודו של קרן.

אליבא דרבי אלעזר בר"ש▀נג.

היא עצמה אינה נעשית אלא בגופה של קרןדאמר:[רבי אלעזר בר"ש]▀▀נג.

דכולי עלמא לא פליגי, כי פליגי ־ אליבא דרבי:▀◊נג.

♦▀▀◊נג.
מר סבר:[רבי יוחנן/רבי 

אלעזר]
אמה אילך ואמה אילך כנגד קרן הוא

♦▀▀◊נג.
ומר סבר:[רבי יוחנן/רבי 

אלעזר]
כנגד חודה אין, טפי לא.

מיתיבי:▀¿◊נג.

חטאת הציבור והיחיד כיצד מתן דמן? היה עולה לכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית, 

וטובל באצבעו הימנית המיומנת שבימין מן הדם שבמזרק, וחומר בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה 

 ִ מלמטה, ומחטא ויורד כנגד חודה של קרן עד שמכלה כל הדם שבאצבע, וכן כל קרן וקרן

הכי קאמר: מצוה בחודה, אי עבד אמה אילך ואמה אילך לית לן בה.!◊נג.

מאי רבי, ומאי רבי אלעזר בר' שמעון?^נג.

ֹ דתניא:[רבי]♦▀!◊נג. דמים העליונים ניתנין מחוט הסיקרא ולמעלה, דמים התחתונים ניתנין מחוט הסיקרא ולמטן, דברי רבי

במה דברים אמורין ־ בעולת העוף, אבל בחטאת בהמה ־ היא עצמה אין נעשית אלא על גופה של קרן.רבי אלעזר ברבי שמעון:♦▀!◊נג.

מאי טעמא דרבי? דכתיב: (יחזקאל מג) וההראל ארבע אמות ומההראל ולמעלה וגו'.רבי אבהו:▀▀◊נג.

ארבע אמות הוא דהויא?¿▀נג.

ומקום קרנות ארבע.רב אדא בר אהבה:▀▀נג.

מקום קרנות ד' הויא?¿▀נג.

אלא אימא: רשות קרנות ד'.!▀נג.

חוט של סיקרא חוגרו באמצע, להבדיל בין דמים העליונים לדמים התחתונים.תנן התם:▀◊נג.

מנא הני מילי?^נג.

רב אחא בר רב קטינא!◊נג.
שנאמר: (שמות כז) והיתה הרשת עד חצי המזבח, התורה נתנה מחיצה להבדיל בין דמים העליונים 

לדמים התחתונים.

שירי הדם כו'.▀>נג.

ת"ר:▀◊נג.

אל יסוד מזבח ־ זה יסוד דרומיֹ אתה אומר: זה יסוד דרומי, או אינו אלא יסוד מערבי, וילמד סתום מן 

המפורש? אמרת: ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל, מה יציאתו מן ההיכל בסמוך לו, אף 

ירידתו מן הכבש בסמוך לו.

ֹ תניא, רבי ישמעאל:♦▀◊נג.  זה וזה יסוד מערבי

זה וזה יסוד דרומי.רבי שמעון בן יוחאי:♦▀◊נג.

בשלמא למאן דאמר יסוד מערבי, קסבר: ילמד סתום מן המפורש, אלא למאן דאמר יסוד דרומי, מ"ט?¿◊נג.

כוליה מזבח בצפון קאי.רב אסי: קסבר האי תנא:!◊נג.

כוליה פתח בדרום קאי.ל"א:!נג.
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נג:
◊▀

תנא דבי ר' ישמעאל 

כרבי שמעון בן יוחי:
זה וזה יסוד מערבי

וסימניך: משכו גברי לגברא.▀◊נג:

נג:
מ

▀
העולה קדשי קדשים ־ שחיטתה בצפון, וקיבול דמה בכלי שרת בצפון, ודמה טעון שתי מתנות שהן 

ארבע, וטעונה הפשט וניתוח, וכליל לאשים.

נג:
ג

עולה מ"ט תני ליה קדשי קדשים?¿

משום דלא כתיב בה קדשי קדשים היא.!◊נג:

ודמה טעון שתי מתנות▀>נג:

היכי עביד?^נג:

נותן וחוזר ונותןרב:♦!◊נג:

מתנה אחת כמין גמא נותן.שמואל:♦!◊נג:

כתנאי:▀נג:

[ת"ק]♦▀▀◊נג:
יכול יזרקנו זריקה אחת? ת"ל: סביבֹ אי סביב, יכול יקיפנו כחוט? ת"ל: וזרקו, הא כיצד? כמין גמא, 

 ֹ שתי מתנות שהן ארבע

רבי ישמעאל:♦▀▀◊נג:
נאמר כאן סביב ונאמר להלן (ויקרא ח) סביב, מה להלן פיסוק וארבע מתנות, אף כאן פיסוק וארבע 

. ֹ מתנות

אי מה להלן ארבע מתנות על ארבע קרנות, אף כאן ארבע מתנות על ארבע קרנותִ ¿נג:

אמרת? עולה טעונה יסוד, וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד.!◊נג:

מ"ט?^נג:

לפי שלא היתה בחלקו של טורףרבי אלעזר:!◊נג:

!◊נג:
דאמר רב שמואל בר רב 

יצחק:
מזבח אוכל בחלקו של יהודה אמה.

!◊נג:
רבי לוי בר חמא אמר 

רבי חמא ברבי חנינא:

רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימין, והיה בנימין הצדיק מצטער עליה בכל 

יום לנוטלה, שנאמר: (דברים לג) חופף עליו כל היום, לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן 

להקב"ה, שנאמר: (דברים לג) ובין כתפיו שכן.
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