
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

גקיב.
בשלמא בחוץ וחזר ונתן בפנים, שכולו ראוי לבוא בפנים, אבל בפנים וחזר ונתן בחוץ שיריים נינהוִ ¿◊

הא מני? רבי נחמיה היאאמרי:!קיב.

שירי הדם שהקריבן בחוץ ־ חייב.דאמר:[רבי נחמיה]▀!◊קיב.

אי רבי נחמיה, אימא סיפא:¿קיב.

קבל דמה בשני כוסות, נתן שניהם בפנים ־ פטור, שניהם בחוץ ־ חייב, אחד בפנים ואחד בחוץ ־ פטור[סיפא]▀¿◊קיב.

שירי הדם שהקריבן בחוץ ־ חייבִ והאמר רבי נחמיה:▀¿◊קיב.

מאן תנא דפליג עליה דרבי אלעזר ברבי שמעוןאמרי:!◊קיב.

▀!◊קיב.
דאמר:[רבי אלעזר ברבי 

שמעון]
כוס עושה דחוי לחבירו

רבי נחמיה הוא.!◊קיב.

למה הדבר דומה? למפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה.▀◊>קיב.

למה הדבר דומה למה לי? הא מני? רבי היא▀קיב.

אבודה בשעת הפרשה ־ מתהדאמר:[רבי]▀▀◊קיב.

טעמא דאבדה, הא הפריש שתי חטאות לאחריות ־ חדא מינייהו מעיקרא עולה היא, וכדרב הונא אמר רבוהכי קאמר:▀▀◊קיב.

אשם שניתק לרעייה ושחטו סתם ־ כשר לעולה.דאמר רב הונא אמר רב:▀▀▀◊קיב.

מי דמי? התם אשם זכר ועולה זכר, אבל חטאת נקבה היאִ ¿קיב.

בשעיר נשיא.רבי חייא מיוסתיניא:!◊קיב.

הדרן עלך השוחט והמעלה◊
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זבחים-פרת חטאת

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קיב.
מ

▀
פרת חטאת ששחטה חוץ מגתה, וכן שעיר המשתלח שהקריבו בחוץ ־ פטור, שנאמר: (ויקרא יז) ואל 

פתח אהל מועד לא הביאו, כל שאין ראוי לבא אל פתח אהל מועד אין חייבין עליו.

▀קיב.
הרובע והנרבע, והמוקצה והנעבד, והמחיר והאתנן, והכלאים, והטריפה ויוצא דופן, שהקריבן בחוץ ־ 

פטור, שנאמר: (ויקרא יז) לפני משכן ה', כל שאין ראוי לבא לפני משכן ה' אין חייבין עליו.

ֹ [חכמים]♦▀קיב. בעלי מומין, בין בעלי מומין קבועין בין בעלי מומין עוברין שהקריבן בחוץ ־ פטור

קיב:
בעלי מומין קבועין ־ פטור, בעלי מומין עוברין ־ עוברין בלא תעשה.רבי שמעון:♦▀

ֹ [חכמים]♦▀קיב: תורים שלא הגיע זמנן, ובני יונה שעבר זמנן שהקריבן בחוץ ־ פטור

בני יונה שעבר זמנן ־ פטור, ותורים שלא הגיע זמנן ־ בלא תעשה.רבי שמעון:♦▀קיב:

אותו ואת בנו, ומחוסר זמן ־ פטור[חכמים]♦▀קיב:

הרי זה בלא תעשה, שהיה ר"ש אומר: כל שהוא ראוי לבא לאחר זמן ־ ה"ז בלא תעשה ואין בו כרתרבי שמעון:♦▀קיב:

כל שאין בו כרת אין בו לא תעשה.חכמים:▀קיב:

▀קיב:
מחוסר זמן ־ בין בגופו בין בבעליו, ואיזהו מחוסר זמן בבעליו? הזב והזבה והיולדת והמצורע, 

שהקריבו חטאתם ואשמם בחוץ ־ פטורין, עולותיהן ושלמיהן בחוץ ־ חייבין.

▀קיב:

המעלה מבשר חטאת, מבשר אשם, מבשר קדשי קדשים, מבשר קדשים קלים, ומותר העומר, ושתי 

הלחם, ולחם הפנים, ושירי מנחות, והיוצק, והבולל, והפותת, והמולח, והמניף, והמגיש, והמסדר את 

השולחן, והמטיב את הנרות, והקומץ, והמקבל דמים, בחוץ ־ פטור, ואין בהם לא משום זרות, ולא 

משום טומאה, ולא משום מחוסר בגדים, ולא משום שלא רחוץ ידים ורגלים.

▀קיב:
עד שלא הוקם המשכן ־ היו הבמות מותרות, ועבודה בבכורות, ומשהוקם המשכן ־ נאסרו הבמות, 

ועבודה בכהניםֹ - קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים, וקדשים קלים בכל מחנה ישראל.

באו לגלגל הותרו הבמותֹ קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים, וקדשים קלים בכל מקום.▀קיב:

▀קיב:
באו לשילה נאסרו הבמות, ולא היה שם תקרה, אלא בית אבנים בלבד מלמטן ויריעות מלמעלן, והיא 

היתה מנוחהֹ - קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים, וקדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה.

▀קיב:
באו לנוב וגבעון הותרו הבמותֹ - קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים, קדשים קלים בכל ערי 

ישראל.

▀קיב:
באו לירושלים נאסרו הבמות, ולא היה להן עוד היתר, והיא היתה נחלהֹ - קדשי קדשים נאכלין לפנים 

מן הקלעים, קדשים קלים ומעשר שני לפנים מן החומה.

▀קיב:
כל הקדשים שהקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות מבחוץ ־ הרי אלו בעשה ולא 

 ֹ תעשה וחייבין עליהן כרת

▀קיב:
הקדישן בשעת היתר הבמות והקריבן בשעת איסור הבמות בחוץ ־ הרי אלו בעשה ולא תעשה ואין 

 ֹ חייבין עליהן כרת

הקדישן בשעת איסור הבמות והקריבן בשעת היתר הבמות ־ הרי אלו בעשה ואין בהן לא תעשה.▀קיב:

▀קיב:
ואלו קדשים קרבין במשכן ־ קדשים שהוקדשו למשכן, קרבנות ציבור קרבין במשכן, וקרבנות היחיד 

בבמה, קרבנות היחיד שהוקדשו למשכן ־ יקריבו במשכן, ואם הקריבן בבמה ־ פטור.

ומה בין במת יחיד לבמת ציבור? סמיכה ושחיטת צפון, ומתן סביב, ותנופה והגשה▀קיב:
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