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ג.
[תנן]▀!◊

יתר על כן, כתב לגרש את אשתו ונמלך, מצאו בן עירו ואמר לו: שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך ־ 

פסול לגרש בֹו

דילמא שאני התם, דאינתיק ליה לשם גירושין דההואִ ¿◊ג.

אלא מהא:!ג.

ֹ [תנן]▀!◊ג. יתר על כן, יש לו שתי נשים ששמותיהן שוות, כתב לגרש את הגדולה ־ לא יגרש בו את הקטנה

דילמא שאני התם, דאינתיק ליה לשם גירושין דההיאִ ¿◊ג.

אלא מהא:!ג.

יתר על כן, אמר ללבלר: כתוב ולאיזה שארצה אגרש ־ פסול לגרש בֹו▀!◊ג.

דילמא שאני התם, דאין ברירהִ ¿◊ג.

אלא מהא:!ג.

הכותב טופסי גיטין ־ צריך שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום העדים ומקום הזמן,[תנן]▀!◊ג.

▀!◊ג.
ואמר רב יהודה אמר 

שמואל:
אף צריך שיניח מקום הרי את מותרת לכל אדם.

תו רמי מילתא אחריתי[רבינא לרב פפא]Оג.

▀¿◊ג.
[רבא] מי אמר רב יהודה 

אמר רב:
חטאת ששחטה לשם עולה ־ פסולה, שחטה לשם חולין ־ כשירה

ֹ ▀¿ג. אלמא דמינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה

כל הגט שנכתב שלא לשם אשה ־ פסול, ואפי' לשם עובדת כוכבים נמי פסולִ ורמינהו:[רבא]▀¿◊ג.

ושני:[רבא]!◊ג.
גט דל עובדת כוכבים מיניה הוה ליה סתמא, וסתמא פסול, קדשים דל חולין מינייהו הוה ליה סתמא, 

וסתמא כשירים.

ורמא מילתא אחריתי[רבינא לרב פפא]Оג.

▀¿◊ג.
[רבא] מי אמר רב יהודה 

אמר רב:
חטאת ששחטה לשם עולה ־ פסולה, שחטה לשם חולין ־ כשירה

ֹ ▀¿ג. אלמא דמינה מחריב בה, דלא מינה לא מחריב בה

(ויקרא יא) תוכו, ולא תוך תוכו, ואפי' כלי שטף מצילִ והתניא:▀¿◊ג.

ושני:[רבא]!◊ג.
עשו חולין אצל קדשים כמחיצה אצל תנור, מה מחיצה אצל תנור לא מהניא לה כלל, אף חולין אצל 

קדשים לא מהניא ליה כל 

דתנן:[רבנן]♦▀!◊ג.
תנור שחצצו בנסרים או ביריעות ונמצא שרץ במקום אחד ־ הכל טמא, כוורת שהיא פחותה ופקוקה 

בקש ומשולשלת לאויר התנור, שרץ בתוכה ־ התנור טמא, שרץ בתנור ־ אוכלין שבתוכה טמאין

ורבי אליעזר מטהר[רבי אליעזר]♦▀!◊ג.

קל וחומר, אם הציל במת החמור, לא תציל בכלי חרס הקל?אמר רבי אליעזר:▀!◊ג.

לא, אם הציל במת חמור שכן חולקין באוהלין, תציל בכלי חרש הקל שאין חולקין באוהלין?אמרו לו:▀!◊ג.

ג:
התינח לרבנן, לרבי אליעזר מאי איכא למימר?¿◊

ר' אליעזר קל וחומר קאמר.!◊ג:

ִ ¿◊ג: אי הכי, התם נמי לימא קל וחומר: קדשים מחללין קדשים, חולין לא כל שכן

אלא טעמא דרב כרבי אלעאי!ג:

דאמר רבי אלעאי:▀!◊ג:
מאי טעמא דרב? (ויקרא כב) ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו לה' קדשים מחללין 

קדשים, ואין חולין מחללין קדשים.
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אלמא אתא קרא אפקיה מקל וחומר, הכא נמי ליתי תוכו לפקיה מק"וִ ¿◊ג:

[רבי אליעזר]!◊ג:
האי תוכו מיבעי ליה לאוכלין שגיבלן בטיט והכניסן לאויר תנור, סד"א: הואיל ובנגיעה לא מטמא, 

באוירו נמי לא מטמו קמ"ל.

ורבנן?¿ג:

הנך לא צריכי קרא.[רבנן]!◊ג:

ֹ Оג: רב יוסף בר אמי רמי שינוי קודש אשינוי בעלים ומשני

▀¿◊ג:
[רב יוסף בר אמי] מי 

אמר רב:
חטאת ששחטה לשם חטאת ־ כשירה, לשם עולה ־ פסולה

אלמא דלאו מינה מחריב בה, דמינה לא מחריב בה▀¿ג:

חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת ־ פסולה, על מי שמחוייב עולה ־ כשרהוהאמר רב:▀¿◊ג:

אלמא דבר מינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בהִ ▀¿ג:

ומשני:[רב יוסף בר אמי]!◊ג:
התם (ויקרא ד) ושחט אותה לחטאת אמר רחמנא, והרי חטאת לשם חטאת נשחטהֹ הכא וכפר עליו 

כתיב עליו ־ ולא על חבירו, חבירו דומיא דידיה שמחוייב כפרה כמותו.

ֹ Оג: רב חביבא רמי שינוי בעלים אתוך תוכו ומשני

[רב חביבא]ומי אמר רב:▀¿◊ג:
חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת ־ פסולה, על מי שמחוייב עולה ־ כשירה, אלמא דמינה מחריב 

בה, דלאו מינה לא מחריב בה, והתניא: תוכו ־ ולא תוך תוכו, אפילו כלי שטף מצילִ 

ומשני:[רב חביבא]!◊ג:
ארבעה תוכו כתיבי, תוך ־ תוכו, תוך ־ תוכו, חד לגופיה, וחד לגזירה שוה, חד ־ תוכו של זה ולא תוכו 

של אחר, אידך ־ תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף מציל.
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