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אם תימצי לומר מטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, יולדת ־ ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה.!◊כא.

אני ראיתי גדייה כו'.רבי שמעון▀>כא.

מאי איכא בין תנא קמא לרבי שמעון?^כא.

איכא בינייהו דזעירי!כא.

אית ליה דזעיריתנא קמא:♦▀!◊כא.

לית ליה דזעירי.רבי שמעון:♦▀!◊כא.

ואיבעית אימא: דכולי עלמא אית להו דזעירי, והכא ביולדת למקוטעין קא מיפלגי!◊כא.

אינה יולדת למקוטעיןלתנא קמא:♦▀!כא.

יולדת.לרבי שמעון:♦▀!כא.

ואיבעית אימא: דכולי עלמא אינה יולדת למקוטעין, והכא במקצת היום ככולו קמיפלגי!◊כא.

לא אמרינן מקצת היום ככולולתנא קמא:♦▀!כא.

אמרי' מקצת היום ככולו.לרבי שמעון:♦▀!כא.

ואב"א: דכ"ע אמרינן מקצת היום ככולו, והכא במחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר קמיפלגי!◊כא.

▀■כא.

והתניא: רבי שמעון בן 

יהודה אומר משום רבי 

שמעון:

מחוסר זמן ־ נכנס לדיר להתעשר, והרי הן כבכור, מה בכור ־ קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו, אף 

מחוסר זמן ־ קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו.

כא:
ואדיליף מבכור, ניליף מקדשים?¿◊

ֹ !◊כא: מסתברא,מבכור הוה ליה למילף, שכן: גואל, מום, תמורת, אכילה

אדרבה, מקדשים הוה ליה למילף, שכן: זכר, קדוש, במתנות, פשוטִ ¿כא:

אלא רבי שמעון העברה העברה גמיר.[רבי שמעון]!◊כא:

היכי דמי טינוף?^◊כא:

כדאמרי רעותא דצלתא אצר חיותארבא:!◊כא:

בעבועי דדמא.שמואל:!◊כא:

ֹ ▀כא: וצריך להראותו לחכם

חכם מנא ידע?¿כא:

רועה חכם.רב פפא:!◊כא:

הרי אמרו יצירת הוולד באשה ־ ארבעים יוםרב חסדא:▀◊כא:

בבהמה בכמה?בעי רב חסדא:^◊כא:

לאו היינו דזעירי?רב פפא לאביי:¿◊כא:

ֹ דאמר זעירי:▀¿כא: אין טינוף פחות משלשים יום

ההוא ־ לקבל איתמר.!◊כא:
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מצינו לוקח מעובד כוכבים, לוקח מישראל מאי?^◊כא:

בכור ודאי, דאם איתא דבכרה ־ אישתבוחי הוה מישתבח ליהרב:♦!◊כא:

בכור ספק, סבר ־ לשחיטה קא בעי ליהשמואל:♦!◊כא:

חולין ודאיןרבי יוחנן:♦!◊כא:

מאי טעמא?^כא:

אם איתא דלא בכרה, כיון דאיכא איסורא ־ אודועי הוה מודע ליה.!◊כא:

תניא כוותיה דרבי יוחנן דאמר חולין:■כא:

אם לא הודיעו ־ הולך ושוחט ואינו נמנע.[תניא]▀■◊כא:

לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואלִ ¿כא:

התם ־ במוכר תליא מילתא, הכא ־ בלוקח תליא מילתא.!◊כא:

כא:
מ

בהמה גסה ששפעה חררת דם ־ הרי זו תקבר, ופטורה מן הבכורה.רבי אליעזר בן יעקב:▀

כא:
ג

אינה מטמאה לא במגע ולא במשאתני רבי חייא:▀◊

ומאחר דאינה מטמאה לא במגע ולא במשא אמאי תקבר?¿כא:
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