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נט.
מאי קסבר?^

אי קסבר: כוליה מזבח בדרום קאי!◊נט.

¿נט.
נוקמיה מכותל היכל ולדרום בין אולם למזבִח ואי נמי קסבר: קדושת היכל ואולם חדא היא, נוקמיה 

מכותל אולם ולדרום כבין אולם למזבחִ 

אי נמי קסבר: חציו בצפון וחציו בדרום!◊נט.

¿◊נט.
נוקמיה מכותל היכל ולדרום בין אולם ולמזבִח ואי נמי קסבר: קדושת האולם והיכל חדא היא, נוקמיה 

מכותל אולם ולדרום בין אולם ולמזבחִ 

!◊נט.
אלא לאו משום דקסבר: 

[רבי יוסי הגלילי]
כוליה מזבח בצפון קאי

ונוקמיה מכותל היכל ולצפון¿◊נט.

קסבר קדושת היכל ואולם חדא הוא.!נט.

ונוקמה מכותל אולם ולצפון בבין אולם ולמזבחִ ¿◊נט.

אמר קרא: צפונה, שיהא צפון פנוי מכלים.!◊נט.

מאן תנא דפליג עליה דר' יוסי הגלילי?^◊נט.

ֹ !נט. ר"א בן יעקב היא

צפונה ־ שיהא צפון פנוי מכלום ואפילו מן המזבח.דתניא, ר"א בן יעקב:▀!◊נט.

מזבח שנפגם ־ כל הקדשים שנשחטו שם פסולין, מקרא הוא בידינו ושכחנוהו.רב:♦▀◊נט.

▀◊נט.

כי סליק רב כהנא, 

אשכחיה לר"ש ברבי 

דקאמר משום ר' 

ישמעאל בר' יוסי:

מנין למזבח שנפגם שכל הקדשים שנשחטו שם פסולין? שנאמר: (שמות כ) וזבחת עליו את עולותיך 

ואת שלמיך, וכי עליו אתה זובח? אלא, כשהוא שלם ולא כשהוא חסר

היינו קרא דאישתמיט ליה לרב.אמר:[רב כהנא]Оנט.

אחד זה ואחד זה ־ פסולין.רבי יוחנן:♦▀◊נט.

במאי פליגי?^נט.

בעלי חיים אינן נדחיםרב סבר:♦▀!◊נט.

בעלי חיים נידחין.רבי יוחנן סבר:♦▀!◊נט.

ֹ מיתיבי:▀¿◊נט. כל הקדשים שהיו עד שלא נבנה המזבח, ואח"כ נבנה המזבח ־ פסולין

נבנה, דחויין מעיקרא נינהוִ ¿¿נט.

אלא עד שלא נהרס המזבִח נהרס▀¿נט.

הא איזקון להוִ ¿¿נט.

ִ ▀¿◊נט. אלא עד שלא נפגם המזבח, ואחר כך נתקן המזבח ־ פסולין

ולא תרוצי קא מתרצת? אימא: שנשחטו.!◊נט.

מזבח שנעקר ־ מקטירין קטרת במקומוִ והאמר רב גידל אמר רב:▀¿◊נט.

מודה היה ר' יהודה בדמיםכדאמר רבא:▀!◊נט.

הכא נמי מודה רב בדמים.!◊נט.

Talmud Navigator עמוד 1 זבחים נט



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-קדשי קדשים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

מאי ר' יהודה?^נט.

דתניא:[רבי יהודה]▀!◊נט.
(מלכים א ח) ביום ההוא קידש המלך תוך החצר וגו' כי מזבח הנחושת אשר לפני ה' קטן מהכיל, דברים 

 ֹ ככתבן, דברי רבי יהודה

נט:

א"ל רבי יוסי:▀!◊

והלא כבר נאמר: (מלכים א' ג) אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא, ואילו בבית עולמים הוא 

אומר: (מלכים א ח) ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לה' בקר עשרים ושנים אלף, וכשאתה 

מגיע לחשבון עולות ולמנין אמות, זה גדול מזִה אלא מהו קטן מהכיל? כאדם האומר לחבירו פלוני ננס 

הוא, ופסול לעבודה.

ור' יהודה, שפיר קאמר ר' יוסיִ ¿נט:

ר' יהודה לטעמיה, דאמר: מזבח שעשה משה גדול היה!◊נט:

ֹ דתניא:[רבי יוסי]♦▀!◊נט: (שמות כז) חמש אמות אורך וחמש אמות רוחב, דברים ככתבן, דברי ר' יוסי

רבי יהודה:♦▀!◊נט:
נאמר כאן (שמות כז) רבוע ונאמר להלן (יחזקאל מג) רבוע, מה להלן מאמצעיתו היה מודד, אף כאן 

מאמצעיתו היה מודד.

והתם מנלן?^נט:

דכתיב: (יחזקאל מג) והאריאל שתים עשרה אמה לכל רוח!◊נט:

או אינו אלא י"ב על י"ב?¿נט:

כשהוא אומר: אל ארבעת רבעיו, מלמד שמאמצע הוא מודד.!◊נט:

ור' יוסי?¿נט:

כי גמר גזירה שוה ־ בגובהה הוא דגמיר[רבי יוסי]!◊נט:

ֹ דתניא:[רבי יהודה]!▀♦◊נט: (שמות כז) ושלש אמות קומתו, דברים ככתבן, דברי רבי יהודה

נאמר כאן (שמות כז) רבוע ונאמר להלן רבוע, מה להלן גובהו פי שנים כארכו, אף כאן פי שנים כארכֹורבי יוסי:!▀♦◊נט:

אמר ליה רבי יהודה:¿▀◊נט:
ארך החצר מאה באמה וקומה חמש אמות אפשר, כהן עומד ע"ג המזבח ועבודה בידו וכל העם רואין 

אותו מבחוץ?

אמר לו רבי יוסי:!▀◊נט:

והלא כבר נאמר: (במדבר ד) ואת קלעי החצר ואת מסך שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח, מה 

משכן י' אמות, אף מזבח י' אמות, ואומר: (שמות לח) קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף, ומה ת"ל 

(שמות כ"ז) ה' אמות? משפת מזבח ולמעלה, ומה ת"ל (שמות כז) ושלש אמות קומתו? משפת סובב 

ולמעלה.
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