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זבחי	 ד� קי"א ע"א 
אליבא דרב פפא, מה די� נסכי	 במקומות הבאי	? 

 
העלה בחו� בלא קידוש כלי הא	 קרבו בבמת יחיד הא	 קרבו במדבר  

חייב קרבו קרבו לתנא קמא 
פטור לא קרבו קרבו לר' אלעזר 

 
 

אליבא דרבינא, מה די� ניסו� היי� וניסו� המי	 לת"ק ור"א במקומות הבאי	? 
 

העלה בחו� בלא קידוש כלי הא	 קרבו בבמת יחיד הא	 קרבו במדבר  
חייב  קרבו קרבו ניסו� היי� 

לת"ק: חייב לא קרבו לא קרבו ניסו� המי	 
לר"א: פטור 

 
 

המנס� שלשה לוגי� של יי� בחו� לתנאי	 דלהל�, מה דינו? 
 

כשלא קדש� בכלי כשקדש� בכלי  
לרב אדא: פטור1 חייב לתנא קמא 

לרבה בריה דרבא: חייב2 
פטור חייב לר' אלעזר בר' שמעו� 

 
 

אליבא דר' ישמעאל שאמר שלא קרבו נסכי� במדבר,  באיזה קרב� מיירי? [תד"ה לדברי]. 
 

בקרב� יחיד בקרב� ציבור  
קרבו קרבו לרש"י בקדושי� 

קרבו לא קרבו לסברת תוס' 
 

                                                            

1 פירש"י בד"ה בירוצי מדות, דלרב אדא לכו"ע בעינ* קדושת כלי, [וא לא קדש בכלי פטור לכו"ע 
ג לת"ק], ורק נחלקו לעני* בירוצי מדות בלח, שלת"ק מתקדשי שנטפלי ליי* שבתו+ הכלי, 

   .ולראב"ש אינ מתקדשי
 2 ס"ל שלת"ק לא בעינ* קודשת כלי, ולכ+ חייב בחו. ג בלא קדושת כלי, דס"ל דקרבו נסכי

בבמה קטנה א� שלא שיי+ בה קדושת כלי, וראב"ש ס"ל שלא קרבו.   
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 �זבחי	 ד� קי"א ע"א   המש
אליבא דר' נחמיה, הא	 שיירי הד	 מעכבי	? [לשיטת רש"י וגירסתו]. 

 
שיריי	 דחטאות החיצוניות  שיירי	 דחטאות הפנימיות  

מעכבי מעכבי לר' יוחנ� ולמסקנת הגמ' 
לא מעכבי מעכבי לרב אדא בר אהבה 

  
 

זבחי	 ד� קי"א ע"ב. 
המעלה קרב� העו� בחו� כשעשאו באופני	 דלהל�, הא	 חייב? 

 
בחו�, והעלהו בחו� בפני	, והוציאו והעלהו בחו�  

פטור3 חייב מלק    
חייב פטור שחט    

 
 

לזעירי או לרבא, השוחט בבמת קדשי	 בלילה או המקבל בכלי חול והעלה בחו�, מה דינו? 
 

כשעשה כ� בחו� והעלה בחו� כשעשה כ� בפני	 והעלה בחו�  
חייב פטור לתנא קמא 
חייב חייב לר' שמעו� 

 
 

קיבל את ד	 החטאת באופני	 הבאי	, ונת� ממנו במקומות דלהל�, מה דינו? 
 

נת� פעמי	 בחו� נת� בפני	 ובחו� נת� בחו� ובפני	  
לר' נחמיה: חייב חייב קיבל בכוס אחת 

לחכמי דלעיל: פטור 
חייב אחד 

בהעל אחד: חייב אחד פטור חייב4 קיבל בשתי כוסות 
 בשתי העלמות: חייב שתי

 

                                                            

3 אבוה דרב שמואל, תני בש ר' שמעו* שא� המולק בפני והעלהו בחו. חייב, ותני נמי הכי 
במתניתי*: ר"ש אומר כל שחייבי* עליו בפני והעלה בחו. [כמו במלק בפני], חייבי* עליו בחו. 

[במלק בחו. והעלה בחו.].  
  .4 אפי' לר' נחמיה, דכוס אחד עושה את הכוס השני דחוי ואינו שיריי


