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קיז.
א"ל רבא:¿◊

אלא מאי? מחנה ישראל לא הואי, א"כ נמצאו זבין ומצורעין משתלחין חוץ למחנ אחת והתורה אמרה: 

(ויקרא יג) בדד ישב, שלא ישב טמא אחר עמוִ 

אלא לעולם כולהו הוו ומחנה לויה לא הוה קלטה, ומאי לא היו אלא שתי מחנות? לקליטה.!◊קיז.

מכלל דבמדבר הואי קלטה מחנה לויה?¿קיז.

אין!קיז.

והא תניא:▀!◊קיז.

(שמות כא) ושמתי לך ־ מקום בחייך, מקום ־ מקומך, (שמות כא) אשר ינוס שמה ־ מלמד שמגלין 

במדבר, להיכן גולין? למחנה לויה. מכאן אמרו: בן לוי שהרג ־ גולה מפלך לפלך, ואם גלה לפלכו ־ 

פלכו קולטו.

מאי קרא?^קיז.

(במדבר לה) כי בעיר מקלטו ישב, עיר שקלטתו כבר.רב אחא בריה דרב איקא:!◊קיז.

באו לגלגל.▀>קיז.

ֹ ת"ר:[רבי מאיר]♦▀◊קיז. כל נידר ונידב היה קרב בבמה, שאין נידר ונידב אין קרב בבמה, מנחה ונזירות קריבין בבמה, דברי ר"מ

ֹ חכמים:♦▀◊קיז. לא קרבו יחיד אלא עולות ושלמים בלבד

רבי יהודה:♦▀◊קיז.

כל שהצבור והיחיד מקריבין באהל מועד שבמדבר ־ מקריבין באהל מועד שבגלגל, מה בין אהל מועד 

שבמדבר לבין אהל מועד שבגלגל? אהל מועד שבמדבר לא היו במות מותרות, אהל מועד שבגלגל היו 

הבמות מותרותֹ ובמתו שבראש גגו לא היה מקריב עליה אלא עולה ושלמיםֹ בלבד.

חכמים:♦▀◊קיז.
כל שהצבור מקריבין באהל מועד שבמדבר ־ מקריבין באהל מועד שבגלגל, וכאן וכאן לא קרבו יחיד 

 ֹ אלא עולה ושלמים בלבד

אף צבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להן זמן.רבי שמעון:♦▀◊קיז.

קיז:
מאי טעמא דר"מ?^

[רבי מאיר]!◊קיז:
דאמר קרא: (דברים יב) לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, אמר להן משה לישראל: כי 

עייליתו לארץ, ישרות תקריבו, חובות לא תקריבו, מנחות ונזירות ישרות נינהו.

ורבנן?^קיז:

אין מנחה בבמה, נזירות חובות נינהו.[רבנן]!◊קיז:

מחלוקת בחטאת ואשם, אבל בעולות ושלמים ־ דברי הכל ישרות נינהו וקרבי.שמואל:▀◊קיז:

חזה ושוק ותרומת לחמי תודה ־ נוהגין בבמה גדולה ואין נוהגין בבמה קטנהמותיב רבה:▀¿◊קיז:

ֹ ▀¿◊קיז: ואילו הזרוע בשלה שיירה

אי אמרת בשלמא בעולה ושלמים פליגי, הא מני? רבנן היא, אלא אי אמרת בחטאת ואשם פליגי, הא מני?¿קיז:

▀◊קיז:
אלא אי איתמר הכי 

איתמר, אמר שמואל:
מחלוקת בעולה ושלמים, אבל בחטאת ואשם ־ דברי הכל חובות נינהו ולא קרבי.

כל שהצבור מקריבין באהל וכו'.אמר מר, וחכמים:▀◊>קיז:

מאי טעמייהו דרבנן?^קיז:

[רבנן]!◊קיז:
אמר קרא: (שופטים יז) איש הישר בעיניו יעשה, איש ־ ישרות הוא דליקרוב, חובות לא ליקרוב, וצבור 

־ אפי' חובות ליקרוב.
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