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עג.
◊!▀♦

דתניא:[רבי מאיר: ר"א 

אומר]

ליטרא קציעות שדרסה על פי עיגול ואינו יודע באיזו עיגול דרסה, על פי חבית ואינו יודע באיזו חבית 

דרסה, על פי כוורת ואינו יודע באיזו כוורת דרסה ־ ר"מ אומר, ר"א אומר: רואין את העליונות כאילו 

הן פרודות והתחתונות מעלות את העליונות

♦▀!◊עג.
[רבי מאיר]רבי יהושע 

אומר:
 ֹ אם יש מאה פומין יעלו, ואם לאו ־ הפומין אסורין והשולים מותרין

אם יש שם ק' פומין יעלו, ואם לאו ־ הפומין אסורין וכו'רבי יהודה: ר"א אומר:♦▀!◊עג.

♦▀!◊עג.
[רבי יהודה]רבי יהושע 

אומר:
אפילו יש שם שלשה מאות פומין לא יעלֹו

דרסה בעיגול ואינו יודע באיזה מקום בעיגול דרסה, או לצפונה או לדרומה ־ דברי הכל יעלו.[דברי הכל]▀!◊עג.

אפי' תימא רבנן, בעלי חיים חשיבי ולא בטלי.רב אשי:!◊עג.

ונמשוך ונקרב חד מינייהו, ונימא: כל דפריש מרובא פרישִ ¿◊עג.

נמשוך? הוה לה קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.¿◊עג.

עג:
אלא ניכבשינהו דניידי, ונימא: כל דפריש מרובא פרישִ ¿◊

גזירה שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקרבו.רבא:!◊עג:

אלא מעתה, מגיסא אסיראִ ההוא מרבנן לרבא:¿◊עג:

משום שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקחו.!◊עג:

בעשרה כהנים בבת אחת מי אפשר?¿◊עג:

משום קבוע.אלא אמר רבא:!◊עג:

השתא דאמרי רבנן לא נקריב, אי נקריב לא מרצי.רבא:▀◊עג:

▀¿◊עג:
איתיביה רב הונא בר 

יהודה לרבא:

חטאת שנתערבה בעולה ועולה שנתערבה בחטאת, אפי' אחת בריבוא ־ ימותו כולןֹ במה דברים אמורים 

־ בכהן נמלך, אבל בכהן שאין נמלך, עשאן למעלה ־ מחצה כשר ומחצה פסול, למטה ־ מחצה כשר 

ומחצה פסול, אחת למטה ואחת למעלה ־ שניהן פסולות, שאני אומר: חטאת קריבה למעלה ועולה 

קריבה למטהִ 

אלא, הא כמאן דאמר בעלי חיים נדחין, הא כמאן דאמר בעלי חיים אינן נידחין!◊עג:

הרי שחוטין דלכולי עלמא נידחין¿עג:
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