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קי.
קביעות מנא מילתא היאמר סבר:[רבי אלעזר]♦▀!◊

לאו מילתא היא.ומ"ס:[רבנן]♦▀!◊קי.

רבא:▀◊קי.

השתא למאן דאמר: קביעותא דמנא ולא כלום הוא, קבע ששה לפר, ומשך מהן ארבעה והקריבן בחוץ ־ 

חייב, שהרי ראויין לאי� קבע ארבעה לאיל, ומשך מהן שלשה והקריבן בחוץ ־ חייב, שהרי ראויין 

ֹ , חסרו כל שהוא והקריבן בחוץ ־ פטור. לכבש

רב אשי:!◊קי.
ניסוך מהקטרה לא ילפי רבנן אף על גב דחוץ מחוץ לא ילפי, הקטרה מהקטרה ילפי אף על גב דפנים 

מחוץ.

וכולן שחסרו.▀>קי.

איבעיא להו:^◊קי.
חסרון דחוץ שמיה חסרון, או לא שמיה חסרון? מי אמרינן: כיון דנפק איפסל להו, מה לי פסול יוצא מה 

לי פסול חסרון, או דילמא יוצא דאיתיה בעיניה אין, דליתיה בעיניה לא?

פוטר, עד שיקריב את כולן.אביי, ת"ש: ר' אלעזר:▀!◊קי.

מדר' אליעזר פשיט מר?רבה בר רב חנן לאביי:¿קי.

אמר ליה:[אביי]▀!◊קי.
בפירוש שמיע לי מיניה דרב, עד כאן לא פליגי רבנן עליה דר' אלעזר אלא דאיתיה בעיניה, אבל 

 ֹ בחסרון מודו ליה

לאו דחסר בחוץ.!קי.

לא, דחסר בפנים.¿◊קי.

ֹ ת"ש:▀!◊קי. וכולן שחסרו כלשהו והקריבן בחוץ ־ פטור

לאו דחסר בחוץ.!קי.

לא, דחסר בפנים.¿◊קי.

המקריב קדשים.▀>קי.

אמאי? והאיכא חציצהִ ¿◊קי.

כשהפכן.שמואל:!◊קי.

אפילו תימא שלא הפכן, והא מני? רבי שמעון היארבי יוחנן:!◊קי.

אפילו העלו על הסלע או על האבן ־ חייב.דאמר:[רבי שמעון]▀!קי.

מין במינו אינו חוצץ.רב:!◊קי.

קי.
מ

מנחה שלא נקמצה והקריבה בחוץ ־ פטור.▀

קמצה וחזר קומצה לתוכה והקריבו בחוץ ־ חייב.▀קי.

קי.
ג

ואמאי? ליבטלי שירים לקומץ.¿

רבי זירא:!◊קי.
נאמרה הקטרה בקומץ ונאמרה הקטרה בשירים, מה הקטרת קומץ ־ אין קומץ מבטל חבירו, אף הקטרת 

שירים ־ אין שירים מבטלין קומץ.

קי.
מ

הקומץ והלבונה שהקריב את אחד מהן בחוץ ־ חייב[רבנן]♦▀

פוטר, עד שיקריב את השני.רבי אלעזר:♦▀קי.

אחד בפנים ואחד בחוץ ־ חייב.▀קי.

שני בזיכי לבונה שהקריב את אחד מהם בחוץ ־ חייב[רבנן]♦▀קי.

פוטר, עד שיקריב את השני.רבי אלעזר:♦▀קי.
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אחד בפנים ואחד בחוץ ־ חייב.▀קי.

קי.
ג

קומץ מהו שיתיר כנגדו בשירים? מישרא שרי או קלושי מיקלש?בעי ר' יצחק נפחא:^◊

אליבא דמאן?^קי.

אי אליבא דרבי מאיר!קי.

מפגלין בחצי מתירדאמר:[רבי מאיר]▀!◊קי.

מישרא שריִ ¿◊קי.

אי אליבא דרבנן!קי.

אין מפגלין בחצי מתירדאמרי:[רבנן]▀!◊קי.

לא מישרא שרי ולא מקלש קלישִ ¿◊קי.

אלא אליבא דרבי אלעזר!קי.

ר"א כרבנן סבירא ליה¿◊קי.

אין מפגלין בחצי מתירִ דאמר:[רבי אלעזר]▀¿◊קי.

לא אליבא דרבנן דהכא!◊קי.

מאי? מישרא שרי או קליש מקלש?^קי.

תיקו.▀◊קי.

קי.
מ

הזורק מקצת דם בחוץ ־ חייב.▀

קי:
אף המנסך מי החג בחג בחוץ ־ חייב.רבי אלעזר:▀

שירי הדם שהקריבו בחוץ ־ חייב.רבי נחמיה:▀קי:

קי:
ג

ֹ רבא:▀◊ ומודה רבי אלעזר בדמים

▀▀◊קי:
דתניא, רבי אלעזר ורבי 

שמעון:
ממקום שפסק הוא מתחיל.

אף המנסך מי החג בחג בחוץ.רבי אלעזר:▀>קי:

▀◊קי:
רבי יוחנן משום רבי 

מנחם יודפאה:
 ֹ רבי אלעזר בשטת רבי עקיבא רבו אמרה דאמר: ניסוך המים דאורייתא

(במדבר כט לא) ונסכיה ־ בשני ניסוכים הכתוב מדבר, אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין.דתניא, רבי עקיבא:▀▀◊קי:

ריש לקיש לר' יוחנן:¿◊קי:
אי מה להלן שלשת לוגין, אף כאן שלשת לוגין? והא ר"א מי החג קאמִר אי מה להלן בשאר ימות 

השנה, אף כאן בשאר ימות השנה, ור"א בחג קאמרִ ?

אישתמיטתיה הא דאמר רבי אסיО◊קי:

▀О◊קי:
דאמר רבי אסי אמר רבי 

יוחנן משום רבי נחוניא 
עשר נטיעות, ערבה, וניסוך המים ־ הלכה למשה מסיני.

המנסך שלשת לוגין מים בחג בחוץ ־ חייבתנו רבנן:[רבנן]▀◊קי:

אם מלאן לשם חג ־ חייב.רבי אלעזר:▀◊קי:

מאי בינייהו?¿קי:

ביש שיעור במים קמיפלגי.רב נחמן בר יצחק:!◊קי:
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