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קז.
כדרבי יונהרבא:!◊

אתיא שם שם, מה להלן לא ענש אלא א"כ הזהיר, אף כאן לא ענש אלא אם כן הזהיר.דאמר רבי יונה:▀!◊קז.

אשכחן מוקטרי פנים שהעלן לחוץ, מוקטרי חוץ שהעלן לחוץ מנין?^◊קז.

אמר קרא: (ויקרא יז) ואליהם תאמר, על הראשונים תאמר.רב כהנא:!◊קז.

מי כתיב ועליהם? ואליהם כתיבִ מתקיף לה רבא:¿קז.

!◊קז.
אלא כדתנא דבי ר' 

ישמעאל:
ואליהם תאמר ־ לערב פרשיות.

אתיא הבאה הבאה, מה להלן מוקטרי חוץ, אף כאן מוקטרי חוץ.רבי יוחנן:!◊קז.

▀¿◊קז.
מתקיף לה רב ביבי, הא 

דתנן:
שלשים ושש כריתות בתורה

תלתין ושב הויין, דאיכא המעלה והמעלהִ ¿קז.

קשיא.▀◊קז.

הזורק מקצת דמים בחוץ חייבוהדתנן:▀^◊קז.

מנלן?^קז.

נפקא ליה מדתניא:!קז.

(ויקרא יז) דם יחשב ־ לרבות הזורק, דברי רבי ישמעא�[תניא- רבי ישמעאל]▀!◊קז.

(ויקרא יז) או זבח ־ לרבות את הזורק.רבי עקיבא:▀!◊קז.

ורבי ישמעאל האי או זבח מאי עביד ליה?¿קז.

לחלק.[רבי ישמעאל]!◊קז.

ור' עקיבא לחלק מנא ליה?¿קז.

נפקא ליה (ויקרא יז) מלא יביאנו.[רבי עקיבא]!◊קז.

ורבי ישמעאל?¿קז.

ההוא מיבעי ליה: על השלם הוא חייב ואינו חייב על החסר.[רבי ישמעאל]!◊

ורבי עקיבא?¿קז.

נפקא ליה (ויקרא יז) מלעשות אותו.[רבי עקיבא]!◊קז.

ור' ישמעאל?¿קז.

ֹ [רבי ישמעאל]!◊קז. חד למוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ, וחד למוקטרי חוץ שחסרו והעלו בחוץ

יכול מוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ חייב? ת"ל: לעשות אותו, על השלם חייב ואינו חייב על החסרוהא תניא, רבי ישמעאל:■▀♦◊קז.

מוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ ־ חייב.רבי עקיבא:■▀♦◊קז.

ורבי עקיבא האי דם יחשב מאי עביד ליה?¿קז.

לרבות שחיטת העוף.[רבי עקיבא]!◊קז.

ורבי ישמעאל?¿קז.
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נפקא ליה (ויקרא יז) מאו אשר ישחט.[רבי ישמעאל]!◊קז.

ורבי עקיבא?¿קז.

ההוא מיבעי ליה: על השוחט הוא חייב ולא על המולק.אמר לך:[רבי עקיבא]!◊קז.

ור' ישמעאל?¿קז.

נפקא ליה מזה הדבר[רבי ישמעאל]!◊קז.

דתניא:▀!◊קז.

אשר ישחט ־ אין לי אלא שוחט בהמה, שחט עוף מנ"ל? ת"ל: או אשר ישחט, יכול אף המולק? ודין 

הוא: מה שחיטה דאין דרך הכשירה בפנים ־ חייב, מליקה שדרך הכשירה בפנים ־ אינו דין שהוא חייִב 

ת"ל: (ויקרא יז) זה הדבר.

ורבי עקיבא?¿קז.

ההוא מיבעי ליה לגזירה שוה.אמר לך:[רבי עקיבא]!◊קז.

הקומץ והמקבל דמים בחוץ פטורוהא דתנן:▀^◊קז.

מנלן?^קז.

ומהיכא תיתי דחייב?¿◊קז.

תיתי משחיטהִ !◊קז.

מה לשחיטה שכן פוסלת שלא לאוכלין בפסח.¿קז.

תיתי מזריקהִ !◊קז.

מה לזריקה שכן זר חייב עליה מיתה.¿קז.

קז:
תיתי מבינייאִ !◊

ֹ ¿◊קז: א"כ, לא יאמר בזריקה ותיתי מבינייא

ותיתי משחיטה¿¿קז:

ֹ !¿קז: מה לשחיטה שכן פוסלת שלא לשם אוכלין בפסח

תיתי מהעלאה¿¿קז:

ֹ !¿קז: מה להעלאה שכן ישנה במנחה

שחיטה תוכיח¿¿קז:

אלא להכי כתיב קרא ולא אתיא מבינייא למימר דאע"ג דאתיא מבינייא לא תיתי מבייניא.¿◊קז:

ֹ רבי אבהו:▀◊קז: שחט וזרק, לדברי ר' ישמעאל ־ חייב אחת, לדברי ר"ע ־ חייב שתים

אפי' לדברי ר"ע אינו חייב אלא אחת, דאמר קרא: שם תעשה, הכתוב עשאן לכולן עבודה אחת.אביי:▀◊קז:

ֹ [רבי אבהו]▀◊קז: זרק והעלה, לדברי ר' ישמעאל ־ חייב שתים, לדברי ר"ע ־ אינו חייב אלא אחת

אפי' לדברי  ר"ע חייב שתים, להכי פלגינהו קרא: (דברים יב) שם תעלה ושם תעשה.אביי:▀◊קז:

שחט וזרק והעלה ־ לדברי הכל חייב שתים.[רבי אבהו]▀◊קז:
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ת"ר:▀◊קז:

או אשר ישחט מחוץ למחנה יכול חוץ, יכול חוץ לשלש מחנות? ת"ל: (ויקרא יז) או עז במחנה, ◌ֹ אי 

במחנה, יכול השוחט עולה בדרום יהא חייב? ת"ל: או אל מחוץ למחנה, מה חוץ למחנה מיוחד שאין 

ראוי לשחיטת קדשים ולשחיטת כל זבח, יצא דרום שאע"פ שאין ראוי לשחיטת קדשי קדשים ראוי 

לשחיטת קדשים קלים.

השוחט על גגו של היכל ־ חייב, הואיל ואין ראוי לשחיטת כל זבח.עולא:▀◊קז:

א"כ, ניכתוב קרא מחוץ למחנה ולא בעי אל פתח אהל מועד, אל פתח אהל מועד ל"ל? לאו למעוטי גגוִ מתקיף לה רבא:¿◊קז:

ולרבא, א"כ נכתוב אל פתח אהל מועד, ומחוץ למחנה ובמחנה ל"ל? לאו לאתויי גגוִ ¿◊קז:

לאיתויי כולה בפנים וצוארה בחוץ.רב מרי:!◊קז:

צוארה בחוץ, פשיטִא אמאי קפיד רחמנא? אשחיטה, ושחיטה בחוץ היאִ ¿קז:

אלא לאיתויי כולה בחוץ וצוארה בפנים.!◊קז:

המעלה בזמן הזה ־ ר' יוחנן אמר: חייבאיתמר:[רבי יוחנן]♦▀◊קז:

פטור.ריש לקיש:♦▀◊קז:

ֹ [רבי יוחנן]▀◊קז: ר' יוחנן אמר חייב, קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא

ריש לקיש אמר פטור, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא.[ריש לקיש]▀◊קז:

ֹ ¿קז: נימא, דבפלוגתא דר"א ור' יהושע קמיפלגי

דתנן, א"ר אליעזר:♦▀¿◊קז:
שמעתי כשהיו בונין בהיכל, היו עושים קלעים בהיכל קלעים בעזרות, אלא שבהיכל בונין מבחוץ 

 ֹ ובעזרות בונין מבפנים

רבי יהושע:♦▀¿◊קז:
שמעתי שהיו מקריבין אע"פ שאין בית, ואוכלים קדשי קדשים אע"פ שאין קלעים, קדשים קלים 

 ֹ ומעשר שני אע"פ שאין חומה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא

לאו מכלל דר"א סבר: לא קידשִה לעתיד לבא¿קז:

רבינא לרב אשי:!◊קז:
ממאי? דלמא דכולי עלמא ־ קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא, ומר מאי דשמיע ליה 

קאמר, ומר מאי דשמיע ליה קאמִר וכי תימא, קלעים לר' אליעזר למה לי? לצניעותא בעלמא.

המעלה ואין בו כזית, ועצם משלימו לכזית ־ רבי יוחנן אמר: חייבאיתמר:[רבי יוחנן]♦▀◊קז:

פטור.ריש לקיש:♦▀◊קז:

ֹ [רבי יוחנן]▀קז: ר' יוחנן אמר חייב, חיבורי עולין כעולין דמי

ריש לקיש אמר פטור, חיבורי עולין לאו כעולין דמו.[ריש לקיש]▀קז:

המעלה ראש בן יונה שאין בו כזית ומלח משלימו לכזית, מהו?בעי רבא:^◊קז:
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