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לד.
לא ס"ד, דקתני בשר, דאי בתרומה, בשר מי איכא.!◊

אלא מאי? בקדשים, חיה בקדשים מי איכא?¿לד.

בשר בבשר מיחלף, בשר בפירי לא מיחלף.!◊לד.

עולא:!◊לד.

חבריא אמרין: בחולין שנעשו על טהרת הקדש ודלא כרבי יהושע, ואנא אמינא: רבי יהושע היא, ולא 

מיבעיא קאמר, לא מיבעיא חולין שנעשו על טהרת קדש דחמירי דאית בהו שלישי, אלא אפילו חולין 

שנעשו על טהרת תרומה נמי אית בהו שלישי.

מאן חבריא?^לד.

רבה בר בר חנה היא!לד.

^!◊לד.
דאמר רבה בר בר חנה 

א"ר יוחנן:
מאי אהדרי רבי אליעזר ורבי יהושע להדדי?

אמר לו ר"א לרבי יהושע:¿!◊לד.
מצינו אוכל חמור מן האוכל, דאילו נבלת עוף טהור בחוץ לא מטמא, ואילו אוכלה מטמא בגדים אבית 

הבליעה, ואנו היאך לא נעשה אוכל כמאכל?

ורבי יהושע:!!◊לד.
מנבלת עוף טהור לא גמרינן, דחידוש הוא, אלא מצינו שהמאכל חמור מן האוכל, דאילו מאכל בכביצה, 

ואוכל עד דאכיל כחצי פרס, ואנו היאך נעשה אוכל כמאכל?

טומאה משיעורין לא גמרינןֹ ועוד, לדבריך שאתה אומר על ראשון שני, יפה אתה אומר, שני שני למה?ור"א:¿!לד.

מצינו שהשני עושה שני ע"י משקיןאמר לו:[רבי יהושע]!!◊לד.

והא משקין נמי תחלה הוואמר לו:[ר"א]¿!לד.

ֹ דתנן:¿▀!לד. כל הפוסל בתרומה ־ מטמא משקין להיות תחלה, חוץ מטבול יום

ועוד, שלישי שני למה?¿!◊לד.

אף אני לא אמרתי אלא בתרומה, שטהרתה טומאה היא אצל הקדש.אמר לו:[רבי יהושע]!!◊לד.

לד:
◊▀

רבי זירא א"ר אסי א"ר 

יוחנן א"ר ינאי:
האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקדש, נעשה גופו שני לקדש.

▀¿◊לד:
איתיביה רבי זירא לרבי 

אסי:

שלישי ־ שני לקדש ואין שני לתרומה, בחולין שנעשו על טהרת תרומהֹ על טהרת תרומה אין, על טהרת 

הקדש לאִ 

לא מיבעיא קאמר.אמר ליה:[רב אסי]!◊לד:

והא אף אני לא אמרתי אלא בתרומה קאמרִ ¿◊לד:

אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן.!◊לד:

האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה.עולא:▀◊לד:

מאי קמ"ל?¿לד:

ֹ תנינא:▀¿◊לד: שלישי ־ שני לקדש ואין שני לתרומה, בחולין שנעשו על טהרת תרומה

שני הוא דלא הוי, הא שלישי הויִ ¿לד:

!◊לד:
אי מההיא, הוה אמינא: לא שני הוי ולא שלישי הוי, ואיידי דאמר שני בקדש אמר נמי אין שני בתרומה, 

קמ"ל.

▀¿◊לד:
איתיביה רב המנונא 

לעולא:
 ֹ הראשון שבחולין טמא ומטמא, והשני פוסל ואינו מטמא, והשלישי נאכל בנזיד הדמע

ואי אמרת נפסל גופו מלאכול בתרומה, ספינן ליה מידי דפסיל ליה לגופיה?¿לד:

הנח לנזיד הדמע, דליכא כזית בכדי אכילת פרס.אמר ליה:[עולא]!◊לד:
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