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מב.
ֹ חכמים:♦▀¿◊ אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר

פיגל בין בראשונה בין בשניה בין בשלישיתקתני מיהא:▀¿◊מב.

ופליגִ[רבי מאיר]▀¿◊מב.

הכא במאי עסקינן ־ כגון שפיגל בשחיטה, דחד מתיר הוא.רב יצחק בר אבין:!◊מב.

אי הכי, מאי טעמא דרבנן?¿מב.

מאן חכמים? רבי אליעזר היארבא:!◊מב.

דתנן:[ת"ק]♦▀!◊מב.
הקומץ, והלבונה, והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסכים, שהקריב מאחת מהן כזית 

בחוץ ־ חייב

פוטר עד שיקרב את כולןרבי אליעזר:♦▀!◊מב.

ומודה רבי אליעזר בדמיםִ והאמר רבא:¿◊מב.

▀¿מב.
דתנן, רבי אליעזר ור' 

שמעון:
ממקום שפסק משם הוא מתחילִ 

אלא אמר רבא:!◊מב.
כגון שפיגל בראשונה ושתק בשניה ־ וחזר ופיגל בשלישית, מה"ד אמרינן אי ס"ד על דעת ראשונה 

הוא, מיהדר פיגולי בשלישית למה לי, קמ"ל.

מידי שתק קתני?מתקיף לה רב אשי:¿מב.

אלא אמר רב אשי:!◊מב.
הכא במאי עסקינן ־ כגון שפיגל בראשונה ובשניה ובשלישית, מהו דתימא: אי ס"ד כל העושה על דעת 

ראשונה הוא עושה, מהדר פיגולי בכל חדא וחדא למה לי, קא משמע לן.

מב:
והא בין בין קתניִ ¿◊

קשיא.▀◊מב:

פיגול וחייבין עליו כרת.אמר מר, רבי מאיר:▀◊>מב:

מכדי כרת לא מיחייב עד שיקרבו כל מתיריו¿◊מב:

דאמר מר:▀¿מב:
כהרצאת כשר כך הרצאת פסול, מה הרצאת כשר עד שיקרבו כל מתיריו, אף הרצאת פסול עד שיקרבו 

כל מתיריו

והא כיון דחשיב ביה בפנים פסולה כמאן דלא אדי דמי, כי הדר מדי בהיכל, מיא בעלמא הוא דקא אדיִ ¿מב:

משכחת לה בארבעה פרים ובד' שעירים.רבה:!◊מב:

אפילו תימא בפר אחד ושעיר אחד, לפיגולו מרצה.רבא:!◊מב:

ארבעים ושלש.▀◊>מב:

ארבעים ושבעִ והא תניא:▀¿◊מב:

הא כמאן דאמר מערבין לקרנות, והא כמאן דאמר אין מערבין לקרנות.!◊מב:

ארבעים ושמונהִ והא תניא:▀¿◊מב:

הא כמאן דאמר שיריים מעכבין, הא כמאן דאמר אין שיריים מעכבין.!◊מב:

מיתיבי:[רבי מאיר]♦▀¿◊מב:

במה דברים אמורים ־ בקמיצה, במתן כלי ובהילוך, אבל בא לו להקטרה, נתן את הקומץ במחשבה ואת 

הלבונה בשתיקה, או שנתן את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבה ־ רבי מאיר אומר: פיגול וחייבין 

עליו כרת,

ֹ חכמים:♦▀¿◊מב: אין בו כרת עד שיפגל בכל המתיר

את הקומץ בשתיקה ואת הלבונה במחשבהקתני מיהא:¿◊מב:
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ופליגִ[רבי מאיר]¿◊מב:

אימא: כבר נתן את הלבונה במחשבה.!◊מב:

חדא, דהיינו רישִא ועוד, הא תניא ואחר כךִ ¿◊מב:

קשיא.▀◊מב:

מב:
מ

[רבי מאיר]♦▀
ואלו דברים שאין חייבין עליהם משום פיגול: הקומץ, והקטרת, והלבונה, ומנחת כהנים, ומנחת כהן 

 ֹ משיח, והדם, והנסכים הבאין בפני עצמן, דברי רבי מאיר
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