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קכ.
לאו היינו פלוגתא דרבה ורב יוסף?¿◊

קדשי קדשים ששחטן בדרום ־ מועלין בהןדתנן:▀¿◊קכ.

עלו מהו שירדו?ואיבעיא להו:^¿◊קכ.

ירדורבה:♦!¿◊קכ.

לא ירדוִ רב יוסף:♦!¿◊קכ.

ֹ ^קכ. תיבעי לרבה, תיבעי לרב יוסף

^◊קכ.
תיבעי לרבה, עד כאן לא קאמר רבה אלא במזבח, דחזי ליה מקדש, דלא חזי לא מקדש, אבל מחיצה 

אע"ג דלא חזי ליה קלטה, או דלמא לא שנא

^◊קכ.
תיבעי לרב יוסף, עד כאן לא קאמר רב יוסף התם אלא דחד מקום הוא, אבל הכא דתרי מקומות נינהו 

לא, או דלמא לא שנא?

תיקו.▀◊קכ.

מילתא דפשיטא ליה לרבה בחד גיסא ולרב יוסף בחד גיסא מיבעי ליה לרבי ינאי▀קכ.

דבעי רבי ינאי:^▀◊קכ.
אברי עולת במת יחיד שעלו למזבח מהו שירדו? היכא דלא משלה בהן האור, לא תיבעי לך, כי תיבעי לך 

־ היכא דמשלה בהן האור, מאי?

תיקו.▀▀◊קכ.

שחיטת לילה בבמת יחיד ־ רב ושמואל, חד אמר: כשרהאיתמר: חד:[רב/שמואל]♦▀◊קכ.

ֹ וחד:[רב/שמואל]♦▀◊קכ. פסולה

וקא מיפלגי בדרבי אלעזר▀קכ.

[רבי אלעזר]¿▀◊קכ.

דרבי אלעזר רמי קראי אהדדי, כתיב: (שמואל א יד) ויאמר בגדתם גלו אלי היום אבן גדולה, וכתיב: 

(שמואל א יד) ויאמר שאול פוצו בעם ואמרתם להם הגישו אלי איש שורו ואיש שיהו ושחטתם בזה 

ואכלתם ולא תחטאו לה' לאכול על הדם ויגישו כל העם איש שורו בידו הלילה וישחטו שםִ 

ֹ מר משני:[רב/שמואל]!▀◊קכ. כאן בחולין, כאן בקדשים

ומר משני: כאן בקדשי במה גדולה, כאן בקדשי במה קטנה.ומר משני:[רב/שמואל]!▀◊קכ.

עולת במת יחיד ־ רב אמר: אין טעונה הפשט וניתוחאיתמר:[רב]♦▀◊קכ.

ֹ רבי יוחנן:♦▀◊קכ. ורבי יוחנן אמר: טעונה הפשט וניתוח

וקא מיפלגי בדר"י הגלילי▀קכ.

עולה שהקריבו ישראל במדבר ־ אין טעונה הפשט וניתוח, שאין הפשט וניתוח אלא מאהל מועד ואילךדתניא, ר"י הגלילי:▀▀◊קכ.

ֹ מר סבר:[רבי יוחנן]▀▀◊קכ. מאהל מועד ואילך לא שנא במה גדולה ולא שנא במה קטנה

בבמה גדולה אין, בבמה קטנה לא.ומר סבר:[רב]▀▀◊קכ.

תניא כותיה דרבי יוחנן:■◊קכ.

דברים שבין במה גדולה לבמה קטנה:[תניא]▀■◊קכ.

ֹ ▀■◊קכ. קרן וכבש ויסוד וריבוע בבמה גדולה, ואין קרן ויסוד וכבש וריבוע בבמה קטנה

ֹ ▀■◊קכ. כיור וכנו בבמה גדולה, ואין כיור וכנו בבמה קטנה

ֹ ▀■◊קכ. חזה ושוק בבמה גדולה, ואין חזה ושוק בבמה קטנה
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דברים ששוותה במה גדולה לבמה קטנה:▀■◊קכ.

שחיטה בבמה גדולה וקטנה▀■◊קכ.

הפשט וניתוח בגדולה וקטנה▀■◊קכ.

דם מתיר ומפגל בגדולה וקטנה▀■◊קכ.

מומין וזמן בגדולה וקטנה.▀■◊קכ.

אבל נותר והזמן והטמא ־ שוין בזה ובזה.▀>קכ.

ת"ר:▀▀◊קכ.
מנין לעשות זמן בבמה קטנה כבמה גדולה? דהא אמרה תורה: לן ישרף ויוצא ישרף, מה יוצא כשר 

בבמה, אף לן כשר בבמה?

¿▀◊קכ.
ולאו ק"ו הוא מעופות? מה עופות שאין המום פוסל בהן ־ זמן פוסל בהן, קדשי במה קטנה שהמום פוסל 

 ִ בהן ־ אינו דין שזמן פוסל בהן

קכ:
מה לעופות שכן אין הזר כשר בהן, תאמר בבמה קטנה שהזר כשר בה!▀◊

לא יהא זמן פסול בה?¿!קכ:

ת"ל: (ויקרא ז) וזאת תורת זבח השלמים, לעשות זמן במה קטנה כזמן במה גדולה.!!◊קכ:

הדרן עלך פרת חטאת וסליקא לה מסכת זבחים◊
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