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נא.
אלא: שם זבח לא קתני.!

ומאי שנא?¿נא.

תמורה שם תמורה ־ אחת היא, זבח ־ איכא בכור ואיכא מעשר.!◊נא.

¿◊נא.
ולרב ששת, אדמוקים לה באילו של אהרן לוקמה בפסח, דדוחה את השבת ואת הטומאה, ועושה תמורה 

דקרבן יחיד הואִ 

אין שוחטין הפסח על היחיד.קסבר:[רב ששת]!◊נא.

ונוקמיה בפסח שניִ ¿◊נא.

מי דחי טומאה?!◊נא.

¿¿◊נא.
רב הונא בריה דרב יהושע 

לרבא:

ותנא, מאי שנא פסח דקרי ליה קרבן יחיד, ומאי שנא חגיגה דקרי לה קרבן ציבור? אי משום דאתי 

בכנופיא, פסח נמי אתי בכנופיאִ ?

איכא פסח שני, דלא אתי בכנופיא.[רבא]!!◊נא.

¿¿◊נא.
אמר ליה:[רב הונא בריה 

דרב יהושע]
אם כן, יהא דוחה את השבת ואת הטומאהִ ?

אין, כמאן דאמר דחי.אמר ליה:[רבא]!נא.

פסח שני דוחה את השבת, ואינו דוחה את הטומאה.דתניא: [ת"ק]▀!♦◊נא.

אף דוחה את הטומאה.רבי יהודה:▀!♦◊נא.

מאי טעמא דתנא קמא?^נא.

מפני טומאה דחיתו, ויעשה בטומאה?אמר לך:[ת"ק]!◊נא.

ורבי יהודה אמר לך:!◊נא.
אמר קרא (במדבר ט) ככל חקת הפסח יעשו אתו ־ ואפילו בטומאה. התורה החזירה עליו לעשותו בטהרה, 

לא זכה ־ יעשנו בטומאה.

נא:
ותיפוק לי (ויקרא טז) דאשר לו אמר רחמנא, משלו הוא מביאִ ¿◊

אשר לו ־ משלו הוא מביא ולא משל ציבור.דתניא:▀¿נא:

¿▀¿נא:
יכול לא יביא משל ציבור, שאין הציבור מתכפרין בו, אבל יביא משל אחיו הכהנים, שהרי אחיו הכהנים 

מתכפרים בו

תלמוד לומר אשר לו.!▀¿נא:

יכול לא יביא, ואם הביא כשר¿▀¿נא:

תלמוד לומר שוב (ויקרא טז) אשר לו, שנה הכתוב עליו לעכב.!▀¿נא:

!◊נא:

וליטעמיך, אחיו הכהנים אי לאו דקנו בגויה היכי מכפר להו? אלא, שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא 

גבי אחיו הכהנים, הכא גבי תמורה נמי שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים ויש לומר 

דמתכפרא בקביעותא.

נא:
מ

היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות בין הקדש ובין קדש הקדשים, וביניהן אמה.[תנא קמא]♦▀

רבי יוסי:♦▀נא:
לא היתה שם אלא פרוכת אחת בלבד, שנאמר (שמות כו) והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש 

הקדשים.

נא:
ג

¿ ִ שפיר קאמר להו רבי יוסי לרבנן

ורבנן אמרי לך:!◊נא:
הני מילי ־ במשכן, אבל במקדש שני, כיון דלא הואי אמה טרקסין, ובמקדש ראשון הוא דהואי, ואיסתפקא 

להו לרבנן בקדושתיה אי כלפנים אי כלחוץ, ועבוד שתי פרוכות.

בין המזבח למנורה היה מהלך, דברי רבי יהודהתנו רבנן:[רבי יהודה]♦▀◊נא:

בין שלחן למזבח.רבי מאיר:♦▀◊נא:

בין שלחן לכותל.יש אומרים:♦▀◊נא:

מאן יש אומרים?^נא:
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רבי יוסי היארב חסדא:!◊נא:

פיתחא בצפון קאי.דאמר:[רבי יוסי]♦▀!◊נא:

פיתחא בדרום קאי.ורבי יהודה אמר לך:♦▀◊נא:

ורבי מאיר כמאן סבירא ליה?^◊נא:

אי כרבי יהודה סבירא ליה!נא:

ניעול כרבי יהודה¿נא:

אי כרבי יוסי סבירא ליה!נא:

ניעול כרבי יוסיִ ¿נא:

לעולם כרבי יוסי סבירא ליה!◊נא:

שולחנות צפון ודרום מונחין ומפסקא ליה שלחן, ולא מתעייל ליה.ואמר לך:[רבי מאיר]▀!◊נא:

לעולם מזרח ומערב מונחין. ומשום שכינה לאו אורח ארעא למיעל להדיא.ואיבעית אימא:[רבי מאיר]♦▀!◊נא:

נב.
חביבין ישראל שלא הצריכן הכתוב לשליח.ורבי יוסי אמר לך:♦▀◊
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