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סב.
◊¿▀

רב יוסף, לאו היינו 

דתניא:
(עזרא ג) ויכינו המזבח על מכונותיו ־ שהגיעו לסוף מדותיו?

והכתיב: (דברי הימים א' כח) הכל בכתב מיד ה' עלי השכילִ ¿סב.

אלא אמר רב יוסף:▀◊סב.
קרא אשכח ודרש: (דברי הימים א' כב) ויאמר דויד זה הוא בית ה' האלהים וזה מזבח לעולה לישראל, 

כי בית, מה בית ששים אמה, אף מזבח ששים אמה.

בשלמא בית מינכרא צורתו, אלא מזבח מנא ידעי?¿סב.

ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו.רבי אלעזר:!◊סב.

אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום.רבי יצחק נפחא:!◊סב.

מכל הבית כולו הריחו ריח קטרת, משם הריחו ריח אברים.רבי שמואל בר נחמני:!◊סב.

!◊סב.
רבה בר בר חנה א"ר 

יוחנן:

שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח, ואחד שהעיד להם על מקום המזבח, 

ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית.

▀◊סב.
במתניתא תנא, ר"א בן 

יעקב:

שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ואחד שהעיד להם 

שמקריבין אף על פי שאין בית, ואחד שהעיד להם על התורה שתכתב אשורית.

קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכבין, מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אין מעכבין.ת"ר:▀◊סב.

מנה"מ?^סב.

אמר קרא: (שמות כז) המזבח, כל מקום שנאמר המזבח ־ לעכב.רב הונא!◊סב.

¿◊סב.
אלא מעתה, כיור לרבי, וסובב לרבי יוסי ברבי יהודה, הכי נמי דמעכִב דכתי': (שמות כז) ונתתה אותה 

תחת כרכוב המזבח מלמטה

איזהו כרכוב? רבי אומר: זה כיורותניא:[רבי]♦▀¿◊סב.

זה הסובבִ רבי יוסי ברבי יהודה:♦▀¿◊סב.

אין!◊סב.

דתניא:[ת"ק]▀!סב.
אותו היום נפגמה קרן מזבח, והביאו בול של מלח וסתמוהו, ולא מפני שכשר לעבודה, אלא שלא יראה 

מזבח פגום, שכל מזבח שאין לו קרן וכבש ויסוד וריבוע ־ פסול

אף הסובב.רבי יוסי ברבי יהודה:▀!סב.

איזהו כרכוב? בין קרן לקרן מקום הילוך רגלי הכהנים אמה.ת"ר:▀◊סב.

אטו הכהנים בין קרן לקרן הוו אזלי?¿סב.

אלא אימא: ומקום הילוך רגלי הכהנים אמה.▀◊סב.

והכתיב: (שמות לח) תחת כרכובו מלמטה עד חציוִ ▀¿◊סב.

תרי הוו, חד לנוי וחד לכהנים, דלא נשתרקו.רב נחמן בר יצחק:!◊סב.

מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אין מעכבין.▀◊>סב.

ובלבד שלא יפחתנו ממזבח שעשה משה.רבי מני:▀◊סב.

וכמה?^סב.

אמה.רב יוסף:!◊סב.

מחכו עליה, (שמות כז) חמש אמות ארך וחמש אמות רוחב רבוע יהיה המזבחִ О¿◊סב.

דלמא מקום מערכה קאמר מרִ אמר ליה אביי:О▀◊סב.

מר דגברא רבה הוא, ידע מאי קאמינא.א"ל:[רב יוסף]Оסב.
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קרי עלייהו: (בראשית כה) בני קטורה.[רב יוסף]О◊סב.

סב:
◊Оבני אחתיה דרבי טרפון הוו יתבי קמיה דרבי טרפוןולא אמרי מידי

פתח ואמר: (בראשית כה) ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה יוחני[רבי טרפון]О◊סב:

אמרי ליה: קטורה כתיבִ Оסב:

קרי עליהם: בני קטורה.[רבי טרפון]О◊סב:

▀◊סב:
אביי בר הונא אמר רב 

חמא בר גוריא:
גזירין שעשה משה, אורכן אמה ורוחבן אמה ועוביין כמחק גודש סאה.

באמה גדומה.רבי ירמיה:▀◊סב:

ולאו היינו דתניא:רב יוסף:Оסב:

(ויקרא א) על העצים אשר על האש אשר על המזבח, שלא יהו עצים יוצאין מן המזבח כלום?[תניא]▀О◊סב:

כבש היה לדרומה של מזבח, אורך שלשים ושתים על רוחב שש עשרה.תנן התם:▀◊סב:

מנא ה"מ?^סב:

אמר קרא: (ויקרא א) ושחט אותו על ירך המזבח צפונה, שיהא ירך בצפון ופניו בדרום.רב הונא:!◊סב:

ִ ¿סב: אימא: ירך בצפון ופניו בצפון

רמי גברא אאפיה.רבא:!◊סב:

אדרבה, תריץ ואותיב גבראִ א"ל אביי:¿סב:

(שמות כז) רבוע כתיב.א"ל:[רבא]!◊סב:

והא מיבעי ליה דמרבע רבועיִ [אביי]¿◊סב:

מי כתיב מרובע?[רבא]!סב:

וליטעמיך, מי כתיב רבוץ?[אביי]¿סב:

רבוע כתיב, דמשמע הכי ומשמע הכי.א"ל:[רבא]!◊סב:

!◊סב:
ותנא מייתי לה מהכא, 

דתניא, רבי יהודה:
(יחזקאל מג) ומעלתהו פנות קדים ־ כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח.

ואימא: שמאל למזרחִ ¿סב:

לא ס"ד!סב:

דתני רמי בר יחזקאל:▀!◊סב:
ים שעשה שלמה, עומד על שנים עשר בקר שלשה פונים צפונה ושלשה פונים ימה ושלשה פונים נגבה 

ושלשה פונים מזרחה, כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח.

 ההוא מיבעי ליה לגופיהִ ¿סב:

א"כ, פונים פונים למה לי.!סב:

^◊סב:
שאל רבי שמעון בן יוסי 

בן לקוניא את ר' יוסי:
אומר היה ר"ש בן יוחי: אויר יש בין כבש למזבח?

אמר לו:[רבי יוסי]!◊סב:
ואתה אי אתה אומר כן? והלא כבר נאמר: (דברים יב) ועשית עולותיך הבשר והדם, מה דם בזריקה, 

אף בשר בזריקהִ 

¿סב:
אמר לו:[רבי יוסי בן 

לקוניא]
שאני אומר: עומד בצד מערכה וזורק.

אמר לו:[רבי יוסי]!סב:
כשהוא זורק, למערכה דלוקה הוא זורק או למערכה שאינה דלוקה הוא זורק? הוי אומר: למערכה 

דלוקה הוא זורִק התם משום דלא אפשר.
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כי דם, מה דם ־ אויר קרקע מפסיקו, אף בשר ־ אויר קרקע מפסיקו.רב פפא:!◊סב:

רב יהודה:▀◊סב:
שני כבשים קטנים יוצאין מן הכבש, שבהן פונים ליסוד ולסובב, ומובדלין מן המזבח מלא נימא, משום 

שנאמר: סביב.

רבוע.רבי אבהו:▀◊סב:

▀סב:
ואיצטריך למכתב סביב ואיצטריך למכתב רבוע, דאי כתב רחמנא סביב, הוה אמינא דעגיל מעגל, כתב 

רחמנא רבועֹ ואי כתב רחמנא רבוע, הוה אמינא דאריך וקטין, כתב רחמנא סביב.

הכבש והמזבח ־ ששים ושתים.תנן התם:▀◊סב:

הני שיתין וארבעה הווִ ¿סב:

נמצא פורח אמה על יסוד ואמה על סובב.!◊סב:
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