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מקט.
אחד קדשים כשרין ואחד קדשים פסולין שהיה פסולן בקודש והקריבן בחוץ ־ חייב.▀

המעלה כזית מן העולה ומאימוריה בחוץ ־ חייב.▀קט.

קט.
ג

ת"ר:▀◊
(ויקרא יז) אשר יעלה עולה או זבח ־ אין לי אלא עולה, מנין לרבות אימורי אשם ואימורי חטאת, 

 ֹ ואימורי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים? ת"ל: זבח

▀◊קט.
מנין לרבות הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח, והמנסך שלשת לוגין יין ושלשת 

 ֹ לוגין מים? ת"ל: (ויקרא יז) ואל פתח אהל מועד לא יביאנו, כל הבא לפתח אהל מועד חייבין עליו בחוץ

▀◊קט.

ואין לי אלא קדשים כשרים מנין לרבות פסולין, כגון הלן, והיוצא, והטמא, ושנשחט חוץ לזמנו וחוץ 

למקומו, ושקבלו פסולין וזרקו את דמו, והניתנין למטה שנתנן למעלה והניתנין למעלה שנתנן למטה, 

והניתנין בחוץ שנתנן בפנים והניתנין בפנים שנתנן בחוץ, ופסח וחטאת שנתנן שלא לשמן, מנין? ת"ל: 

לא יביאנו לעשות, כל המתקבל בפתח אהל מועד חייבין עליו בחוץ.

המעלה כזית מן העולה כו'.▀>קט.

עולה ואימוריה אין, שלמים ואימוריהן לא▀◊קט.

תנינא להא דת"ר:▀קט.

עולה ואימוריה מצטרפין לכזית להעלותן בחוץ, ולחייב עליהן משום פיגול, נותר וטמא.[ת"ר]▀▀◊קט.

בשלמא העלאת עולה דכליל אין, שלמים לא, אלא פיגול ונותר וטמא מ"ט לא?¿◊קט.

כל הפגולין מצטרפין וכל הנותרין מצטרפיןוהא תנן:▀¿◊קט.

קשיא פיגול אפיגול, קשיא נותר אנותר.¿קט.

פיגול אפיגול לא קשיא: כאן בפיגול, כאן במחשבת פיגו�!◊קט.

ֹ !◊קט. נותר אנותר לא קשיא: כאן בנותר, כאן בשניתותרו עד שלא נזרק הדם, ומני? רבי יהושע היא

דתניא, רבי יהושע:▀!קט.

כל הזבחים שבתורה, שנשתייר בהן כזית בשר וכזית חלב ־ זורק את הדם, חצי זית בשר וחצי זית חלב 

־ אינו זורק את הדם, ובעולה חצי זית בשר וחצי זית חלב ־ זורק את הדם, מפני שכולה כליל, ומנחה 

אפילו כולה קיימת ־ לא יזרוק.

קט:
מנחה מאי עבידתה?¿

מנחת נסכים הבאה עם הזבח.רב פפא:!קט:

קט:
מ

[רבנן]♦▀
הקומץ, והלבונה, והקטרת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסכים, שהקטיר מאחת מהן כזית 

בחוץ ־ חייב

פוטר, עד שיקריב את כולן.רבי אלעזר:♦▀קט:

וכולן שהקריבן בפנים, ושייר מהן כזית והקריבו בחוץ ־ חייב.▀קט:

וכולן שחסרו כל שהו והקריבו בחוץ ־ פטור.▀קט:

המקריב קדשים ואימורים בחוץ ־ חייב.▀קט:

קט:
ג

המקטיר כזית קטורת בחוץ ־ חייב, חצי פרס בפנים ־ פטור.ת"ר:▀◊

קס"ד מאי פטור? פטור זר, אמאי? הקטרה היאִ ¿◊קט:

!◊קט:

רבי זירא אמר רב חסדא 

אמר רב ירמיה בר אבא 

אמר רב:

מאי פטור? פטור ציבור.

אי קשיא לי הא קשיא לירבי זירא:¿◊קט:

בהא אפילו ר' אלעזר מודההא דאמר רב עלה:▀¿◊קט:

דהא ר' אלעזר לאו הקטרה היא קאמרִ ¿קט:

Talmud Navigator עמוד 1 זבחים קט



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

זבחים-השוחט והמעלה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

בהקטרה דהיכל דכולי עלמא לא פליגי, כי פליגי ־ בהקטרה דפניםרבה:!◊קט:

(ויקרא טז) מלא חפניו דוקאדמר סבר:[רבי אלעזר]♦▀!◊קט:

מלא חפניו לאו דוקא.מ"ס:[רבנן]♦▀!◊קט:

והא כי קא כתיבא חוקה, בהקטרה דפנים הוא דכתיבִ א"ל אביי:¿קט:

בהקטרה דפנים כ"ע לא פליגי, כי פליגי ־ בהקטרה דחוץאלא אמר אביי:!◊קט:

ילפינן פנים מחוץמר סבר:[רבי אלעזר]♦▀!◊קט:

לא ילפינן.ומ"ס:[רבנן]♦▀!◊קט:

השתא חוץ מחוץ לא ילפי רבנן, פנים מחוץ מיבעי?רבא:¿◊קט:

מה היא?^קט:

דתניא:▀!◊קט:
יכול המעלה פחות מכזית קומץ ופחות מכזית אימורין, והמנסך פחות משלשת לוגין יין ופחות מג' לוגין 

 ֹ מים, יהא חייב? תלמוד לומר: לעשות, על השלם חייב ואינו חייב על החסר

והא פחות משלשת לוגין דאית בהו כמה זיתים, ולא ילפי רבנן חוץ מחוץִ !◊קט:

כגון דקבעינהו שני חצאי פרס במנאאלא אמר רבא:!◊קט:
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