
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-בית שמאי

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מז.
◊▀^

כדבעא מיניה שמואל 

מרב הונא:
מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול?

שנאמר: (ויקרא א) ושחט את בן הבקר לפני ה', עד שתהא שחיטה לשם בן בקר.[רב הונא]!▀◊מז.

זו בידינו היא, לעכב מנין?א"ל:[שמואל]¿▀◊מז.

(ויקרא יט) לרצונכם תזבחהו ־ לדעתכם זביחו. שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד.א"ל:[רב הונא]!▀◊מז.

ֹ ▀מז. מתני' דלא כי האי תנא

▀▀מז.
דתניא, א"ר אלעזר ברבי 

יוסי:
שמעתי שהבעלים מפגלין.

מ"ט דרבי אלעזר ברבי יוסי? דאמר קרא: והקריב המקריב.רבא:▀מז.

אביי:▀מז.
רבי אלעזר ברבי יוסי ורבי אליעזר ור"ש בן אלעזר, כולהו סבירא להו: זה מחשבה וזה עובד הויא 

מחשבה.

רבי אלעזר ברבי יוסי▀מז.

הא דאמרן.▀מז.

רבי אליעזר▀מז.

השוחט לעובד כוכבים ־ שחיטתו כשרהדתנן:[ת"ק]▀מז.

פוסל.רבי אליעזר:▀מז.

ר"ש בן אלעזר▀מז.

▀◊מז.
דתנן, כלל אמר רבי 

שמעון בן אלעזר:

כל שאין כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו, הוכשר לזה והצניעו ובא אחר והוציאו ־ נתחייב זה 

במחשבה של זה.

תרוייהו אית להו דרבי אלעזר ברבי יוסי, השתא בחוץ אמרינן, בפנים מיבעיא?▀◊מז.

רבי אלעזר ברבי יוסי לית להו דתרוייהו, דלמא בפנים הוא דאמרינן, בחוץ לא אמרינן.▀◊מז.

ר"ש בן אלעזר אית ליה דר' אליעזר, השתא בשבת אמרינן, בעבודת כוכבים מיבעיא?▀◊מז.

▀◊מז.
רבי אליעזר לית ליה דרבי שמעון בן אלעזר, דלמא בעבודת כוכבים הוא דאמרת כעין בפנים, אבל 

שבת ־ מלאכת מחשבת אסרה תורה.

הדרן עלך בית שמאי◊
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זבחים-איזהו מקומן

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מז.

מ
▀

איזהו מקומן של זבחים? קדשי קדשים שחיטתן בצפון. פר ושעיר של יום הכיפורים ־ שחיטתן בצפון, 

וקיבול דמן בכלי שרת בצפון, ודמן טעון הזיה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב, מתנה אחת 

מהן מעכבתֹ שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון, ואם לא נתן לא עכב.

▀מז.

פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים ־ שחיטתן בצפון, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון, ודמן טעון הזיה על 

הפרוכת ועל מזבח הזהב, מתנה אחת מהן מעכבתֹ שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח 

החיצון, ואם לא נתן לא עיכב. אלו ואלו נשרפין אבית הדשן.

גמז:
◊¿ ִ וניתני נמי: וקיבול דמן בכלי שרת בצפון

כיון דאיכא אשם מצורע דקיבול דמו ביד הוא, שייריה.!◊מז:

ולא? והא קתני לה לקמן:¿מז:

ִ [תנן]▀¿◊מז: אשם נזיר ואשם מצורע ־ שחיטתן בצפון, וקבול דמן בכלי שרת בצפון

ֹ !◊מז: מעיקרא סבר: קיבול דמו ביד הוא, שייריה, וכיון דלא סגי ליה אלא בכלי הדר תנייה

דתניא:▀!מז:

(ויקרא יד) ולקח ־ יכול בכלי? ת"ל: ונתן, מה נתינה בעצמו של כהן, אף לקיחה בעצמו של כהןֹ יכול 

אף למזבח כן? ת"ל: (ויקרא יד) כי כחטאת האשם הוא, מה חטאת טעונה כלי, אף אשם טעון כליֹ 

נמצאת אתה אומר: אשם מצורע שני כהנים מקבלין את דמו, אחד ביד ואחד בכלי, זה שקיבלו בכלי בא 

לו אצל מזבח, וזה שקיבלו ביד בא לו אצל מצורע.
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