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ס.
ור' יהודה?¿

כי גמיר גזירה שוה, ברחבה הוא דגמיר.[רבי יהודה]!◊ס.

ִ ¿ס. ולרבי יהודה הא קא מיתחזי כהן

נהי דכהן מיתחזי, עבודה דבידו לא מיתחזי.[רבי יהודה]!◊ס.

בשלמא לרבי יהודה, היינו דכתיב: (מלכים א ח) קידש, אלא לרבי יוסי מאי קידש?¿◊ס.

להעמיד בה מזבח.[רבי יוסי]!◊ס.

בשלמא לרבי יוסי, היינו דכתיב קטן, אלא לרבי יהודה מאי קטן?¿ס.

הכי ־ קאמר: מזבח אבנים שעשה שלמה תחת מזבח הנחשת קטן הוה.[רבי יהודה]!◊ס.

במאי פליגי?^ס.

דנין חוץ מחוץ ואין דנין חוץ מפניםמר סבר:[רבי יהודה]▀!◊ס.

דנין כלי מכלי ואין דנין כלי מבנין.ומר סבר:[רבי יוסי]▀!◊ס.

ֹ רבא:▀◊ס. מודה רבי יהודה בדמים

דתניא, רבי יהודה:▀▀◊ס.
כוס אחד היה ממלא מדם התערובות ושופכו על גבי מזבח, שאם ישפך דמו של אחת מהן נמצא זה 

מכשירֹו

ואי סלקא דעתך סבר רבי יהודה כולה עזרה מיקדשא, הא איתעבידא ליה מצוותיה.¿ס.

ִ !◊ס. ודלמא משום דקסבר: שפיכה מכח האדם בעינן

אם כן, נשקליה ונשפיך ליה אדוכתיה.¿◊ס.

ודלמא משום דבעינן מצוה מן המובחר.!◊ס.

רבי אלעזר:▀◊ס.
מזבח שנפגם ־ אין אוכלים בגינו שירי מנחה, שנאמר: (ויקרא ו) ואכלוה מצות אצל המזבח, וכי אצל 

המזבח אכלוה? אלא, בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר.

אשכחן שירי מנחה, קדשי קדשים מנלן?^◊ס.

אתיא קדש קדשים.!◊ס.

קדשים קלים מנלן?^◊ס.

ֹ אביי:!◊ס. אתיא מדרשא דר' יוסי

ס:

◊!▀

דתניא: ר' יוסי אומר ג' 

דברים משום ג' זקנים, 

וזה אחד מהן, רבי 

ישמעאל:

יכול יעלה אדם מעשר שני לירושלים ויאכלנו בזמן הזה? ודין הוא: בכור טעון הבאת מקום ומעשר 

 ֹ טעון הבאת מקום, מה בכור אינו אלא בפני הבית, אף מעשר אינו אלא בפני הבית

מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבחִ ¿▀!◊ס:

ביכורים יוכיחו!▀!◊ס:

מה לביכורים שכן טעונין הנחהִ ¿▀!ס:

!▀!◊ס:
ת"ל: (דברים יב) והבאתם שמה עולותיכם וגו', מקיש מעשר לבכור, מה בכור אינו אלא בפני הבית, אף 

מעשר אינו אלא בפני הבית.

וניהדר דינא וניתי במה הצדִ ¿ס:

משום דאיכא למיפרך: מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד מזבח.!◊ס:
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מאי קסבר?^ס:

אי קסבר: קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא!ס:

אפילו בכור נמיִ ¿ס:

ואי קסבר: לא קידשה לעתיד לבא!ס:

אפילו בכור נמי תיבעיִ ¿ס:

רבינא:!◊ס:
לעולם קסבר לא קידשה, והכא במאי עסקינן ־ בבכור שנזרק דמו קודם חורבן הבית, וחרב הבית ועדיין 

בשרו קיים, ואיתקש בשרו לדמו, מה דמו במזבח אף בשרו במזבח, ואתי מעשר ויליף מבכור.

וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש?¿ס:

מעשר דגן חולין הוא.!◊ס:

הניחא למ"ד בתר למד אזלינן, אלא למ"ד בתר מלמד אזלינן, מאי איכא למימר?¿◊ס:

דם ובשר חדא מילתא היא.!◊ס:

כי סליק רבין אמרה לשמעתא קמיה דרבי ירמיה[רבין]Оס:

בבלאי טפשאי, אמטול דיתבי בארעא חשוכא אמרי שמעתא דמחשכִא לא שמיע להו הא דתניא:אמר:[רבי ירמיה]¿◊ס:

בשעת סילוק מסעות ־ קדשים נפסלין, וזבים ומצורעים משתלחים חוץ למחיצה[תניא]▀¿◊ס:

בשני מקומות קדשים נאכליםִ ותניא אידך:▀¿◊ס:

מאי לאו הא בקדשי קדשים, הא בקדשים קלים.¿◊ס:

אידי ואידי בקדשים קלים, ולא קשיא: הא רבי ישמעאל, הא רבנן.רבינא:!◊ס:
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