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קז.
והאיכא נסכיםִ ¿◊

לשיתין אזלי.!קז.

והאיכא מנחת נסכיםִ ¿◊קז.

כיון דאיכא מנחה דאכלי כהנים מינה, לא פסיקא ליה.!◊קז.

הרי עלי זהב ־ לא יפחות מדינר זהב.▀>קז.

ודלמא נסכאִ ¿קז.

דאמר מטבע.רבי אלעזר:!◊קז.

ודלמא פריטיִ ¿קז.

פריטי דדהבא לא עבדי אינשי.רב פפא:!◊קז.

כסף ־ לא יפחות מדינר.▀>קז.

ודלמא נסכאִ ¿קז.

דאמר מטבע.רבי אלעזר:!◊קז.

ודלמא פריטיִ ¿קז.

באתרא דלא סגו פריטי דכספא.רב ששת:!◊קז.

נחושת ־ לא יפחות ממעה כסף.▀>קז.

▀◊קז.
תניא, רבי אליעזר בן 

יעקב:
לא יפחות מצינורא קטנה של נחשת.

למאי חזיא?¿קז.

שמחטטין בה פתילות, ומקנחין בה נרות.אביי:!◊קז.

ברזל ־ תניא, אחרים אומרים: לא יפחות מכליה עורב.[אחרים]▀◊קז.

וכמה?^קז.

אמה על אמה.רב יוסף:!◊קז.

לא יפחות מאמה על אמה.איכא דאמרי:▀◊קז.

למאי חזיא?¿קז.

לכליה עורב.רב יוסף:!◊קז.

קז.
מ

▀ ֹ הרי עלי יין ־ לא יפחות משלשה לוגין

שמן ־ לא יפחות מלוג[רבנן]♦▀קז.

שלשה לוגין.רבי:♦▀קז.

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא כיום מרובה.▀קז.

קז.
ג

אזרח ־ מלמד שמתנדבין ייןֹ וכמה? שלשה לוגין.ת"ר:▀◊

ומנין שאם רצה להוסיף יוסיף? תלמוד לומר: יהיהֹ יכול יפחות? תלמוד לומר: ככה.▀◊קז.
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שמן ־ לא יפחות מן הלוג[רבנן]♦▀◊קז.

שלשה לוגין.רבי:♦▀◊קז.

במאי קא מיפלגי?^קז.

!◊קז.
אמרוה רבנן קמיה דרב 

פפא:
בדון מינה ומינה, בדון מינה ואוקים באתרה קא מיפלגי

ֹ רבנן סברי:♦▀!◊קז. דון מינה ומינה, מה מנחה מתנדבין אף שמן נמי מתנדבין, ומינה, מה מנחה בלוג אף שמן בלוג

רבי סבר:♦▀!◊קז.
דון מינה ואוקי באתרה, מה מנחה מתנדבין אף שמן נמי מתנדבין, ואוקי באתרה, כנסכים, מה נסכים 

שלשת לוגין אף שמן נמי שלשת לוגין.

אי ממנחה גמר לה רבי, דכולי עלמא לא פליגי דון מינה ומינה, אלא רבי מאזרח גמיר לה.אמר להו רב פפא:▀◊קז.

¿קז.
רב הונא בריה דרב נתן 

לרב פפא:
ומי מצית אמרת הכי?

ֹ והתניא:▀¿◊קז. קרבן ־ מלמד שמתנדבין שמן, וכמה? שלשת לוגין

ִ ¿קז. מאן שמעת ליה דאמר שלשת לוגין? רבי, וקא מייתי לה מקרבן

אי תניא תניא.א"ל:[רב פפא]▀◊קז.

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא כיום מרובה.▀>קז.

כיום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת.תנא:▀◊קז.

קז.
מ

הרי עלי עולה ־ יביא כבש[ת"ק]▀

או תור או בן יונה.רבי אלעזר בן עזריה:▀קז.

פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא פר ועג�▀◊קז.

ֹ ▀◊קז. מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא פר ועגל, איל, שעיר, גדי וטלה

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי ־ מוסיף עליהן תור ובן יונה.▀◊קז.

קז:
הרי עלי תודה ושלמים ־ יביא כבש.▀

ֹ ▀◊קז: פירשתי מן בקר ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא פר ופרה, עגל ועגלה

▀◊קז:
מן הבהמה ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא פר ופרה, עגל ועגלה, איל ורחלה, שעיר ושעירה, גדי וגדייה, 

טלה וטלייה.

הרי עלי שור ־ יביא הוא ונסכיו במנה▀קז:

עגל ־ יביא הוא ונסכיו בחמש▀קז:

איל ־ יביא הוא ונסכיו בשתים▀קז:

כבש ־ יביא הוא ונסכיו בסלע.▀קז:

שור במנה ־ יביא במנה חוץ מנסכיו▀◊קז:

עגל בחמש ־ יביא בחמש חוץ מנסכיו▀◊קז:

איל בשתים ־ יביא בשתים חוץ מנסכיו▀◊קז:

כבש בסלע ־ יביא בסלע חוץ מנסכיו.▀◊קז:

שור במנה והביא שנים במנה ־ לא יצא, ואפילו זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר.▀קז:
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ֹ ▀קז: שחור והביא לבן, לבן והביא שחור, גדול והביא קטן ־ לא יצא

קטן והביא גדול ־ יצא[רבנן]♦▀קז:

לא יצא.רבי:♦▀קז:

קז:
ולא פליגי, מר כי אתריה ומר כי אתריה.▀◊ג

הרי עלי עולה בסלע למזבח ־ יביא כבש, שאין לך דבר שקרב בסלע לגבי מזבח אלא כבשֹ שקרב בסלעתנו רבנן:▀◊קז:

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא מכל דבר שקרב בסלע לגבי מזבח.▀◊קז:

פירשתי מן הבקר ואיני יודע מה פירשתי ־ יביא פר ועגל.▀◊>קז:

אמאי? וליתי פר ממה נפשךִ ¿קז:

הא מני? רבי היא!קז:

קטן והביא גדול ־ לא יצא.דאמר:[רבי]▀!◊קז:

אי רבי, אימא סיפא:¿קז:

[סיפא]▀¿◊קז:
ֹ , שחור והביא לבן,  שור במנה והביא שנים במנה ־ לא יצא, ואפי' זה במנה חסר דינר וזה במנה חסר דינר

 ֹ לבן והביא שחור, גדול והביא קטן ־ לא יצא

קטן והביא גדול ־ יצא[רבנן]♦▀¿◊קז:

ֹ רבי:♦▀¿◊קז: לא יצא

רישא וסיפא רבי, ומציעתא רבנן?¿◊קז:

אין, רישא וסיפא רבי, מציעתא רבנן, והכי קאמר: דבר זה מחלוקת רבי ורבנן.!◊קז:

ששה לנדבה. כנגד מי?תנן התם:^▀◊קז:

(סימן, קמ"ף ש"ע)◊קז:

כנגד ששה בתי אבות הכהנים שתקנו להם חכמים, כדי שיהא שלום זה עם זה.חזקיה:!◊קז:

מתוך שהנדבה מרובה תיקנו להם שופרות מרובין, כדי שלא יתעפשו המעות.רבי יוחנן:!◊קז:

כנגד פר ועגל, איל וכבש, גדי ושעירֹ ורבי היאזעירי:!◊קז:

קטן והביא גדול ־ לא יצא.דאמר:[רבי]▀!◊קז:

כנגד הפרים והאילים, והכבשים והשעירים, והמותרות והמעה.בר פדא:!◊קז:
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