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עט.
◊▀!

דתניא, רבי יהודה אומר 

משום רבן גמליאל:
אין דם מבטל דם, אין רוק מבטל רוק, ואין מי רגלים מבטלין מי רגלים.

רבא:!◊עט.
בדלי שתוכו טהור וגבו טמא עסקינן, דמדינא סגי להו בכל דהו, ורבנן הוא דגזרו בהו דילמא חייס 

עלייהו ולא מבטיל ליה, וכיון דאיכא ריבויא לא צריך.

ֹ רבא:▀◊עט. אמור רבנן בטעמא, ואמור רבנן ברובא, ואמור רבנן בחזותא

מין בשאינו מינו ־ בטעמא▀▀◊עט.

מין במינו ־ ברובא▀▀◊עט.

היכא דאיכא חזותא ־ במראה.▀▀◊עט.

ופליגא דרבי אלעזר▀◊עט.

כשם שאין מצות מבטלות זו את זו, כך אין איסורין מבטלין זו את זו.דאמר רבי אלעזר:▀▀◊עט.

מאן שמעת ליה דאמר: אין מצות מבטלות זו את זו?^עט.

הלל היא!עט.

דתניא:[הלל]!◊עט.
אמרו עליו על הלל הזקן שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, משום שנאמר: (במדבר ט) על מצות ומרורים 

יאכלוהו.

עט:
תנן התם:[ת"ק]♦▀◊

חרסן של זב וזבה ־ פעם ראשון ושני טמא, שלישי טהורֹ במה דברים אמורים ־ שנתן לתוכו מים, אבל 

 ֹ לא נתן לתוכו מים ־ אפילו עשירי טמא

שלישי אע"פ שלא נתן לתוכו מים ־ טהור.רבי אליעזר בן יעקב:♦▀◊עט:

מאן שמעת ליה דאמר: מין במינו לא בטיל? רבי יהודה¿עט:

ֹ ורמינהו:[ת"ק]♦▀¿◊עט: פשתן שטוואתו נדה ־ מסיטו טהור, ואם היה לח ־ מסיטו טמא, משום משקה פיה

אף הרוטבו במים ־ טמא, משום משקה פיה ואפילו טובא.רבי יהודה:♦▀¿◊עט:

שאני רוק דקריר.רב פפא:!◊עט:

נתערב בדם הפסולין ־ ישפך לאמה.▀>עט:

במאי קמיפלגי?^עט:

בגוזרין גזירה במקדש קא מיפלגירב זביד:!◊עט:

גוזריןדמר סבר:[ת"ק]♦▀!◊עט:

לא גוזרין.ומר סבר:[רבי אליעזר]♦▀!◊עט:

דכולי עלמא גוזרין, והכא בדם התמצית מצוי לרבות על דם הנפש קא מיפלגירב פפא:!◊עט:

שכיחמר סבר:[ת"ק]♦▀!◊עט:

לא שכיח.ומר סבר:[רבי אליעזר]♦▀!◊עט:

¿◊עט:
בשלמא לרב פפא, היינו דקתני: נתערב בדם הפסולין ־ ישפך לאמה, בדם התמצית ־ ישפך לאמה, אלא 

לרב זביד ליערבינהו וליתנינהוִ 

קשיא▀עט:

עט:
מ

דם תמימים בדם בעלי מומין ־ ישפך לאמה.▀

ֹ [רבי אליעזר]♦▀עט: כוס בכוסות ־ רבי אליעזר אומר: אם קרב כוס אחד יקרבו כל הכוסות

אפילו קרבו כולן חוץ מאחד מהן ־ ישפך לאמה.חכמים:♦▀עט:
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[רבי אליעזר]♦▀עט:
הניתנין למטה שנתערבו בניתנין למעלה ־ רבי אליעזר אומר: יתן למעלה, ורואה אני את התחתונים 

 ֹ מלמעלן כאילו הם מים ויחזור ויתן למטה

ישפך לאמה ואם לא נמלך ונתן ־ כשר.חכמים:♦▀עט:
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