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אין, רישא בשתי עבודות, סיפא בין בעבודה אחת בין בשתי עבודות.!◊ל.

ֹ תנן: אמר רבי יהודה▀¿◊ל. זה הכלל: אם מחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום ־ פיגול וחייבין עליו כרת

בשלמא לרבי יוחנן, היינו דקתני זה הכלל, אלא לאילפא מאי זה הכלל?¿◊ל.

קשיא.▀ל.

ֹ תנן התם:[רבי מאיר]♦▀◊ל. הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים ־ הרי זו תמורת עולה, דברי רבי מאיר

רבי יוסי:♦▀◊ל.
אם לכך נתכוון תחילה, הואיל ואי אפשר להוציא שתי שמות כאחת ־ דבריו קיימין, ואם משאמר הרי 

זו תמורת עולה ונמלך ואמר הרי זו תמורת שלמים ־ הרי זו עולה.

הרי זו תמורת עולה ושלמים, מהו? לחצות, מהו?איבעיא להו:^◊ל.

ֹ אביי:!◊ל. בהא ודאי מודה רבי מאיר

עדיין היא מחלוקת.רבא:!◊ל.

לדידך דאמרת: בהא ודאי מודה רבי מאיר, הרי שחיטה דלכי לחצות דמי, ופליגיִ רבא לאביי:¿◊ל.

אמר ליה:[אביי]!◊ל.
מי סברת אינה לשחיטה אלא לבסוף? ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ומשנתינו ־ דאמר: סימן ראשון 

חוץ לזמנו, סימן שני חוץ למקומו.

הרי קמיצה דלכי לחצות דמי, ופליגיִ ¿◊ל.

התם נמי שהקטיר קומץ מנחה חוץ לזמנו קומץ לבונה חוץ למקומו.!◊ל.

הרי קומץ דמנחת חוטא דליכא לבונה בהדיה, ופליגיִ ¿◊ל.

לא פליגי.!◊ל.

אם תימצי לומר פליגי, פליגי בפסיעות.רב אשי:!◊ל.

מתני כדאביירב שימי בר אשי:▀ל.

מתני כדרבא.רב הונא בר נתן:▀ל.

רבי מאיר בשיטת רבי יהודה אמרה, דאמר תפוס לשון ראשוןכי אתא רב דימי:▀◊ל.

זה הכלל: אם מחשבת הזמן קדמה את מחשבת המקום ־ פיגול וחייבין עליו כרת.דתנן: אמר רבי יהודה:▀▀ל.

ל.
◊¿

אמר ליה אביי, והא רבה 

בר בר חנה א"ר יוחנן:
כי מגעת להו, רבי מאיר ורבי יוסי בהדי הדדי לא פליגי.

ולא פליגי? והא מיפלג פליגיִ ¿◊ל:

פליגי במאי דפליגי, ולא פליגי במאי דלא פליגיא"ל:[אביי]!ל:

!◊ל:
דאמר רבי יצחק בר יוסף 

א"ר יוחנן:

הכל מודים היכא דאמר תחול זו ואחר כך תחול זו ־ דברי הכל לא חיילא, לא תחול זו אלא א"כ חלה זו 

־ דברי הכל חיילא, כי פליגי ־ דאמר תמורת עולה תמורת שלמים:

רבי מאיר סבר:!◊ל:
מדהוה ליה למימר, תמורת עולה ושלמים ואמר תמורת עולה תמורת שלמים, שמע מינה מיהדר קא 

 ֹ הדר ביה

ור' יוסי:!◊ל:
אי אמר תמורת עולה ושלמים, הוה אמינא: פלגא תמורת עולה ופלגא תמורת שלמים, להכי אמר 

תמורת עולה תמורת שלמים, למימרא דכולה עולה וכולה שלמים הויאִ 

הוא אמר: לא פליגי, ואנא אמינא: פליגי.אמר ליה:[רב דימי]!◊ל:

^◊ל:
עולא ואיתימא רב 

אושעיא:

אפשר ידעין חברין בבלאה, כזית כזית תנן או כזית וכזית תנן? כזית כזית תנן, אבל כזית וכזית ־ דברי 

הכל עירוב מחשבות הוי, או דלמא כזית וכזית תנן, דלרבי יהודה פרטא הוי, וכל שכן כזית כזית?

^!◊ל:
תא שמע, דבעא מיניה 

לוי מרבי:
חישב לאכול כזית למחר בחוץ, מהו?

זו שאילה, עירוב מחשבות הוי.א"ל:[רבי]!!◊ל:
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¿!◊ל:
אמר לפניו רבי שמעון 

ברבי:
לא משנתינו היא?

[תנן]▀¿!ל:
לאכול כזית בחוץ כזית למחר, כזית למחר כזית בחוץ, כחצי זית בחוץ כחצי זית למחר, כחצי זית 

למחר כחצי זית בחוץ ־ פסול ואין בו כרת

הא אידך עירוב מחשבות הויִ ¿!ל:

א"ל:[רבי]!!◊ל:
הוא שאל דבר חכמה, ואת אמרת משנתינו, לדידך דאתניתך תרתי לא קשיא לך, לדידיה דלא אתניתיה 

אלא חדא ושמעינהו לרבנן דקא גרסי תרתי, וסבר: דידי דווקא ודידהו עירוב מחשבות הוי, או דלמא 

והי אתנייה?^!◊ל:

אילימא כזית וכזית אתנייה!!ל:

האי לאו שיורא הואִ ¿!ל:

אלא כזית כזית אתנייה.!!◊ל:

ותיבעי ליה כזית וכזיתִ ¿◊ל:

סבר:[לוי]!◊ל:
איבעי מיניה חדא דשמענא תרתי, דאי בעינא כזית וכזית, הא ניחא אי אמר לי כללא, כ"ש כזית למחר 

בחוץ, אלא אי אמר לי פרטא, אכתי כזית למחר בחוץ קא מיבעיא לי.

¿◊ל:
אי הכי, השתא נמי התינח אי אמר ליה כזית למחר בחוץ פרטא, כ"ש כזית וכזית, אלא אי א"ל כללא, 

אכתי כזית וכזית מיבעי ליהִ 

אם כן, מרתח רתח, השתא כזית וכזית כללא, כזית למחר בחוץ מיבעיא?!◊ל:
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