גמ' נח .סב:

פ"ו קדשי קדשי

שחיטה בראש המזבח  ר' יוסי  כצפו ]וזבחת עליו את עולותי ואת שלמי[
ר' יוסי בר"י  רק חצי הצפוני ]ואת שלמי אינו מיותר[ אבל א קצרו המזבח ושחט בקרקע הצפוני
פסול ]עדיי דרו העזרה[
לר' יוחנ בש ר' יוסי ,ריה"ג ,ר' אלעזר  מזבח בצפו,
לר"י  באמצע ,לר' יוסי בר"י וראב"י  בדרו ]צפונה  פנוי א! ממזבח[
מערכה שנייה )לבזיכי לבונה וגחלי קטרת( משו ד"א מקר מערבית צפונית ]מזבח בצפו ,מזבח
ממוצע וקדושת אול כהיכל ומשו ו' אמות )ד' ,יסוד ,סובב(  שיהיה מלפני ה'[
למ"ד מזבח בצפו ,צרי למשו הכיור מהמזבח כלפי דרו ]כיור בי אוה"מ ובי המזבח  אבל מזבח
ָ $פתח משכ אוה"מ[ ולא כלפי צפו ]צפונה  פנוי מכלי[
מזבח שנפג פוסל  רב  הנשחטי ]וזבחת עליו[ וזריקה )אבל קטורת מותר( ,ר' יוחנ  א!
המוקדשי ]מח' אי בע"ח אינ נידחי או כ[
ואי אוכלי שיריי ]אצל המזבח ,ק' קלי  היקש בשר לד )לרבנ דר' ישמעאל ור' ירמי' דוקא
ק"ק([
לר"י קידש הרצפה להקטרה ]ביו ההוא קידש המל את תו החצר[ )רבא  אבל לא לזריקה( ,ור' יוסי
חולק
2
ר' יוסי  מזבח משה  5אמה  10 xגובה ]רבוע רבוע ממזבח הזהב  גובהו פי שני כארכו[ וקלעי
החצר  15אמה  רש"י גובה בכל ההיק
ר"י   102אמה ]רבוע רבוע מיחזקאל  מודד מאמצעיתו[  3xגובה וקלעי החצר  5גובה
ר' ישמעאל  מעשר שני בזה"ז אסור לאכול בירושלי ]היקש לבכור בחרב הבית אחר זריקה[
אוכלי ק"ק לאחר פירוק המשכ )לרש"י וקלעי( ומזבח במקומו ]ונסע "אוה"מ" )לרש"י אי פסול יוצא([
אש משמי שבמזבח הנחושת בזמ שילה :מזבח שילה היה נחשת מלא אבני ,זיקי ולהבות יוצאות
מש למזבח אבני ,האש לפעמי הל למזבח אבני
הוספת ד"א למזבח בבית שני ]לא סיפק בלי סיוע אש משמי ,לכלול שיתי  שתייה כאכילה ,דרשו
דמותר עד ס' אמה )ולא פחות מ [(52
}אכה"ג ראו מזבח ומיכאל מקריב עליו ,אפרו של יצחק ,ריח אברי ,ע"פ נביא;
חגי זכריה ומלאכי  הוספת ומקו מזבח ,מקריבי בלי בית ,כתב אשורית{
קר ,כבש ,יסוד ,ריבוע ,ציורי )לרבי( וסובב )לריבר"י( מעכבי ]המזבח[
במזבח של משה המערכה והגזרי עצי היו אמה על אמה
כבש בדרו ]יר צפונה  ופניו בדרו ]רבוע  כאד רבו ,[.ומעלותיה פנות )דר ימי( קדי[
רשב"י  אויר בי כבש ומזבח ]היקש הבשר
והד  בזריקה בהפסק אויר קרקע[ )ור"ש ב יוסי חולק(
ומלא נימא בי ב' כבשי קטני למזבח ]בלי הפסק חסר בסביב ,ברבוע[

רש"י נט  :סב.

לרש"י  ר' ישמעאל כמ"ד לא קדשה לעת"ל
לרש"י  למ"ד לא קידשה יש היתר במות בזה"ז
רוחב חרי .ב' אמות  אמה דבי הקרנות ואמה דמקו הילו הכהני

גמ' סג .סו.

קמיצה בכ"מ בעזרה ]וקמ .מש  שהזר עומד[ ובהיכל כשירה ]כבזיכי[

שלמי ששחט בהיכל כשרי ]ושחטו פתח אוה"מ  ולא יהא טפל חמור מעיקר[
וכ אכילת ק"ק ]בקדש הקדשי תאכלנו[
הגשת מנחה בקר מערבית דרומית ]לפני ה' ,אל פני המזבח[ 
ת"ק  בחודה ,ר"א  לדרומה של קר ]כ מתקיי ב' הפסוקי דמזבח בצפו[
הזאת חטאת עו! בקר מערבית דרומית ]מנחת חוטא  כי חטאת היא[ למטה ]ִיָמֵצה  ממילא[
מליקה ומיצוי בכ"מ במזבח
לכתחלה עולת עו! בקר דרומית מזרחית ]סמו לבית הדש  למוראה ונוצתה[
אי הקפת מזבח לעולת עו! וניסו היי והמי שבמערב ]עש המערכה[
אי כלי לד חטאת עו! ]והזה מד החטאת  מגופה[
עולת עו!  והקריבו )אפי' א'( הכה )ולא זר( אל המזבח ומלק את ראשו )בעצמו של כה( והקטיר
)מליקה כמותו  בראש המזבח ,הראש לעצמו והגו! לעצמו( המזבחה )הראש בעצמו( ונמצה
דמו )כולו( על קיר המזבח )העליו  דומיא לוהקטיר( ומח' ת"ק ור' נחמי' וראב"י א א!
באמה למטה מסובב ]תלוי א עושי מערכה ע"ג סובב[
בנוצתה  מח'  ע הנוצה ולא בסכי ,ע הקורקב ,בסכי ולא יותר ממה שכנגד הזפק
חטאת העו! :מליקה  חתיכת שדרה ומפרקת  סימ א' ורוב בשר  הזאה  מיצוי על יסוד
עולת עו! :מליקת ב' סימני  מיצוי  מיצוי ראש  מליחת והקטרת הראש  הסרת המוראה וכו' לבית
הדש  שיסע הגו! ביד  מליחת והקטרת הגו!
ת"ק  הבדיל )ב' סימני( בחטאת פסולה ]מעשה עולה[
ר"א בר"ש  כשרה ]אינו מעשה עולה :רב חסדא  מיצוי לא מעכב )לרש"י בלי מיצוי ההבדלה רק
כחות בשר(,
רבא  שהייה )לרש"י חתיכת רוב בשר( לפני סימ שני פוסל בעולה,
אביי  חטאת טעו חתיכת רוב בשר )רש"י פסול שהייה([
ר"ש ב אליק  ר"א בר"ש  א"צ להבדיל אבל יכול
לא הבדיל בעולה פסולה
מיצוי ד הגו! )ולא הראש( לעיכובא ]הוא  רוב דמי בגופו[
מיצוי בחטאת מח' )נב (.אי מעכב
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היקש מנחת חוטא לחטאת  לרש"י  שלא לשמה
כשנתרבו עולת עו! במזרח עלו לקר מערבית דרומית  לרש"י  בראש המזבח

