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חד בר נש הוה מהלך בשוק טעין קופד אתא דייתא וחטפתיה מיניה וטלקתיה חזר בעי מיסבינהО◊כ.

אסור לך דנא אמר בשר דנבילה הוות טעינה וטלקתיה ונסבה ההוא אוחרנאאמר ליה רב:▀כ.

גינאי שטף זיקין אתא עובדא קומי ר' יצחק בר"אО◊כ.

יחכמון שפייא קיטרהוןואמר:[ר' יצחק בר"א]▀כ.

נוקניקה אשתכח בכנישתא דבולי אתא עובדא קומי רבי ירמיהО◊כ.

יתחכמון סקורייא עבידתהוןאמר:[רבי ירמיה]▀כ.

גדי צלי אשתכח באסרטי דגופתאО◊כ.

והתירוהו משום שני דברים משום מציאה ומשום רוב מהלכי דרכים▀◊כ.

משום מציאה▀כ.

דתני▀▀כ.
המציל מיד הארי מיד הגייס משונת הים ומשונת הנהר ומאיסרטיא גדולה ומפלטיא גדולה הרי אלו שלו 

מפני שהבעלים מתייאשין מהן

משום רוב מהלכי דרכים - משום שחיטת גוי▀כ.

ואישתכח מן דבית רביОכ.

עיגול דגובנה אישתכח בפונדקא דלויО◊כ.

והתירוהו משום שני דברים משום מציאה ומשום רוב מהלכי דרכים▀◊כ.

משום מציאה▀כ.

דתני:▀▀כ.
המציל מיד הגייס מיד הארי משונת הים ומשונת הנהר מאיסרטיא גדולה ומפלטיא גדולה הרי אלו שלו 

מפני שהבעלים מתייאשין מהן

משום רוב מהלכי דרכים - משום גבינת עכו"ם▀כ.

ואישתכח מן דר"א בר' יוסיОכ.

ואנן חמיין רבנן מכריזיןא"ר מנא קומי רבי יוסי:¿◊כ.

את אין הוויתה משכח לא נסבת רבי יונה אבוך לא אמר כן אלא אמר הלואי כד נשכח נשכח מן פיוסא ולגואא"ל:[רבי יוסי]!◊כ.

אפילו כן אשכח ולא נסיב:Оכ.

כ.
מ

בהמה שנמצאת מירושלים ועד מגדל עדר וכמדתה לכל רוח זכרים עולות נקיבות זבחי שלמים▀

הראוי לפסחים לפסחים קודם לרגל ל' יוםרבי יהודה:▀כ.

▀כ.
בראשונה היו ממשכנין את מוצאיה עד שהוא מביא נסכיה חזרו להיות מניחין אותה ובורחין התקינו ב"ד 

שיהו נסכיה באין משל ציבור

ז' דברים התקינו ב"ד וזה אחד מהןרבי שמעון:▀▀כ.

עכו"ם ששלח עולתו ממדינת הים ושלח עמה נסכים קריבין משלו ואם לאו קריבין משל ציבור▀▀כ.

וכן גר שמת והניח זבחים אם יש לו נסכים קריבין משלו ואם לאו קריבין משל ציבור▀▀כ.

ותנאי ב"ד הוא על כהן גדול שמת שתהא מנחתו קריבה משל ציבור[ת"ק]♦▀▀כ.

משל יורשיןרבי יהודה:♦▀▀כ.

ושלימה היתה קריבה▀▀כ.

על המלח ועל העצים שיהו הכהנים ניאותין בהן▀▀כ.
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ועל הפרה שלא יהו מועלין באפרה▀▀כ.

ועל הקינין הפסולות שיהו באות משל צבור▀▀כ.

המספק את הקינין הוא מספק את הפסולות:רבי יוסי:▀▀כ.

כ.
ג

ואין השלמים באין מן הזכרים ומן הנקיבות¿◊

לבא בדמיהן שנו, כיצד הוא עושה מוציאן לחולין וחוזר ועושה אותן עולותרבי הושעיא רבה:!◊כ.

¿כ.
רבי יוסי לרבי יעקב בר 

אחא:
אין זה מזיד

מכיון שתנאי ב"ד הוא אין זה מזידא"ל:[רבי יעקב בר אחא]!◊כ.

אומרים לו לאדם צא ומעול בקדשים?א"ל רבי יוחנן:¿כ.

אלא הולכין בהן אחר הרוב אם רוב זכרים עולות אם רוב נקיבות זבחי שלמים[רבי יוחנן]!◊כ.

רבי זעירא:!◊כ:
כמה דאת אמר תמן תנאי ב"ד הוא על האובדות שיקרבו עולות כן את אמר אוף הכא תנאי ב"ד הוא על 

האובדות שיקרבו עולות:

^◊כ:

רבי יסא עד דאנא תמן 

שמעית קל רב יהודה שאל 

לשמואל:

הפריש שקלו ומת

יפלו לנדבהא"ל:[שמואל]!◊כ:

ומותר עשירית האיפה שלו^◊כ:

יוליכם לים המלחרבי יוחנן:♦!◊כ:

יפלו לנדבה עשיריתר"א:♦!◊כ:

האיפה של כ"ג רבי יוחנן אמר חוצה אותה ואחר כך מקדשה[רבי יוחנן]♦▀◊כ:

מקדשה ואחר כך חוצה אותהר"ש בן לקיש:♦▀◊כ:

מתניתא פליגא על רבי יוחנן¿כ:

מקריב מחצה ומחצה אבד[מתניתא]▀¿◊כ:

שכן אפילו מעות ילכו לים המלחפתר לה:[רבי יוחנן]!◊כ:

מתניתא פליגא על רבי יוחנן¿כ:

נמצאו שני חצאין קריבין ושני חצאין אבודין[מתניתא]▀¿◊כ:

מחצה ראשון ומחצה שני תעובר צורתן ויצאו לבית השריפהותני עלה:▀¿◊כ:

כרבי שמעוןפתר לה:[רבי יוחנן]!כ:

עשרון מקדשדאמר[רבי שמעון]▀!◊כ:

כשהכהן מתקרב תחילה לעבודה מביא עשירית האיפה שלו ועובדה בידו▀◊כ:

אחד כהן גדול וא' כהן הדיוט שעבדו עד שלא הביאו עשירית האיפה שלהם עבודתן פסולה▀◊כ:

רבי מנא בעי מימר:▀◊כ:
בו ביום שנתקרב תחילה לעבודה בו ביום נתמנה להיות כהן גדול מביא שתים אחת לחינוכו ואחת לחובת 

היום

תופיני▀כ:

בשעת הבאה תופיני ואין בשחרית תופיני▀◊כ:

העמידו עושה חביתין לעשות חביתיןוהא תנינן:▀¿כ:

Talmud Navigator עמוד 2 שקלים כ



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:                             

שקלים-מעות שנמצאו

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

לעשות חמין לרבוכהר חייא בר אחא:!כ:

אתיין אילין פלגוותא כהינין פלגוותא▀◊כ:

תופיני▀כ:

מטגנה ואח"כ אופה אותהרבי יסא בשם ר' חנינה:♦▀◊כ:

אופה אותה ואח"כ מטגנהרבי אחא בשם ר' חנינה:♦▀◊כ:

תופיני▀כ:

תאפנה נא[ת"ק]♦▀◊כ:

תאפנה נאהרבי:♦▀◊כ:

תאפנה רבהרבי יוסי רבה:♦▀◊כ:

מ"ד תאפנה נאה כמ"ד אופה ואח"כ מטגנה ומ"ד תאפנה נא כמ"ד מטגנה ואח"כ אופה▀כ:

לא סוף דבר שמת אפילו נטמא ואפי' נדחה ממום^◊כ:

ואפי' נדחה ממוםר' יוסי בן עזי מברדילא:!◊כ:

מנין לכהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו שתהא מנחתו קריבה משל יורשים ת"ל מבניו יעשה אותה[ת"ק]♦▀◊כ:

יכול יביאנה לחציים^כ:

ת"ל אותה כולה אמרתי דברי רבי יהודה[רבי יהודה]!◊כ:

אינה באה אלא משל ציבור שנאמר חק עולם משל עולםרבי שמעון:♦▀◊כ:

כליל תקטר▀כ:

כליל להקטרה:▀◊כ:

כהן גדול שמת וכו':▀◊>כ:

מחלפה שיטתיה דר"ש: תמן הוא אומרמשל ציבור דבר תורה והכא אמר מתנאי ב"דרבי בא בר ממל בעי:¿◊כ:
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