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סט.
◊!

וליטעמיך, שלא היה פסולו בקודש לאיתויי מאי? אלא, רישא לאיתויי שחיטת קדשים בפנים, סיפא 

לאיתויי מליקת חולין בחוץ.

תניא כוותיה דרבי יוחנן:■סט.

מלקה זר, מלקה פסול, הפיגול והנותר והטמא ־ אין מטמאין אבית הבליעה.[תניא]▀■◊סט.

שמעתי שתים, אחת קמיצת זר ואחת מליקת זר, אחת תרד ואחת לא תרד, ולא ידענא.רבי יצחק:▀◊סט.

מסתברא, קמיצה ־ תרד, מליקה ־ לא תרד.חזקיה:▀◊סט.

מאי שנא מליקה? דישנה בבמה, קמיצה נמי ישנה בבמהִ ¿סט.

וכי תימא: אין מנחה בבמה!סט.

אין עופות נמי בבמהִ ¿סט.

דאמר רב ששת:▀¿◊סט.
לדברי האומר יש מנחה בבמה ־ יש עופות בבמה, לדברי האומר אין מנחה ־ אין עופות, מ"ט? זבחים ־ 

ולא מנחות, זבחים ־ ולא עופותִ 

אלא אימא: אין קידוש בכלי שרת במנחה בבמה.!◊סט.

מלק בשמאל או בלילה כו'.▀>סט.

יכול תהא מליקה שהיא לפנים מטמאה בגדים בבית הבליעה? תלמוד לומר: (ויקרא יז) נבלה.ת"ר:▀▀◊סט.

הא נמי נבלה היאִ ¿▀◊סט.

▀▀◊סט.
אלא ת"ל: (ויקרא יז) טריפה, מה טריפה שאין מתרת את האיסור אף כל שאין מתרת את האיסור, יצא 

מליקה שהיא לפנים, הואיל והיא מתרת את האיסור ־ אין מטמא בגדים בבית הבליעה.

▀▀◊סט.
הביא המולק (ק"ץ חפ"ץ סימן) קדשים בחוץ, ומולק חולין בין מבפנים בין מבחוץ, הואיל ואין מתירין 

את האיסור ־ מטמאין בגדים אבית הבליעה.

יכול תהא שחיטת חולין לפנים, וקדשים בין מבפנים ובין מבחוץ ־ מטמאה אבית הבליעה? ת"ל: נבלה.תניא אידך:▀▀◊סט.

הא נמי נבלה היאִ ¿▀סט.

▀▀◊סט.
אלא ת"ל: טריפה, מה טריפה שווה בפנים כבחוץ אף כל שוות בפנים כבחוץ, יצא שחיטת חולין בפנים 

וקדשים בין מבפנים בין מבחוץ, הואיל ולא שוו בפנים כבחוץ ־ אין מטמאין בגדים אבית הבליעה.

בשלמא חולין לא שוו בפנים כבחוץ, אלא קדשים אידי ואידי פסולין נינהוִ ¿◊סט.

אם הועילה לו שחיטת חוץ לחייבו כרת, לא תועיל לו לטהרה מידי נבילה?רבא:!◊סט.

אשכחן חוץ, פנים מנלן?¿◊סט.

הואיל ולא שוו בפנים כבחוץ.!◊סט.

אי הכי, מלק קדשים בחוץ נמי לא, דלא שוו בפנים כבחוץִ ¿◊סט.

דנין דבר שלא בהיכשרו מדבר שלא בהיכשרו, ואין דנין דבר שלא בהיכשרו מדבר שבהיכשרו.רב שימי בר אשי:!◊סט.

ולא?¿סט.

מנין ליוצא שאם עלה לא ירד? שהרי יוצא כשר בבמהִ והתניא:¿▀◊סט.

תנא (ויקרא ו) אזאת תורת העולה ריבה סמיך ליה.!◊סט.

סט.
מ

מלק ונמצאת טריפה ־ ר' מאיר אומר: אינו מטמא בבית הבליעה[רבי מאיר]♦▀

סט:
מטמא.רבי יהודה:♦▀
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רבי מאיר:▀◊סט:

ק"ו, אם נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמשא ־ שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה, נבלת העוף שאינו 

מטמא במגע ובמשא ־ אינו דין שתהא שחיטתו מטהרת טריפתו מטומאתֹו מה מצינו בשחיטתו שהיא 

מכשרתה לאכילה ומטהרת טריפתו מטומאתו, אף מליקתו שהיא מכשרתו באכילה תטהר טריפתו מידי 

טומאתו

דיה כנבלת בהמה, שחיטתה מטהרתה ולא מליקתה.רבי יוסי:♦▀◊סט:

סט:
ג

ור"מ לא דריש דיו? והא דיו דאורייתא הואִ ¿

דתניא:▀¿◊סט:
מדין קל וחומר כיצד? (במדבר יב) ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה וגו', ק"ו לשכינה ארבעה 

 ִ עשר יום, אלא דיו לבא מן הדין להיות כנדון

רבי יוסי ברבי אבין:!◊סט:

ר"מ קרא אשכח וקדרש: (ויקרא יא) זאת תורת הבהמה והעוף - וכי באיזו תורה שוותה בהמה לעוף 

ועוף לבהמה? בהמה מטמאה במגע ובמשא, עוף אינו מטמא במגע ובמשִא עוף מטמא בגדים אבית 

הבליעה, בהמה אינה מטמאה בגדים אבית הבליעִה אלא לומר לך: מה בהמה ־ דבר שמכשירה לאכילה 

מטהר טריפתה מטומאתה, אף עוף ־ דבר שמכשיר באכילה מטהר טריפתו מטומאתו.

ור' יהודה מ"ט?^סט:

[רבי יהודה]!◊סט:
קרא אשכח וקדרש: נבלה טריפה, אמר רבי יהודה: טריפה למה נאמרה? אם טריפה חיה, הרי נבילה 

אמורִה אם טריפה אינה חיה, הרי היא בכלל נבילִה אלא להביא טריפה ששחטה שמטמאה.

רב שיזבי לרבה:¿◊סט:

אלא מעתה, דכתיב: (ויקרא ז) וחלב נבלה וחלב טרפה, התם ־ נמי נימא: אם טריפה חיה, הרי נבילה 

אמורִה אם טריפה אינה חיה, הרי היא בכלל נבילִה אלא להביא טריפה ששחטה שחלבה טהור, מכלל 

דהיא מטמאה?

▀¿◊סט:

והאמר רב יהודה אמר 

רב, ואמרי לה במתניתא 

תנא:

(ויקרא יא) וכי ימות מן הבהמה ־ מקצת בהמה מטמאה, מקצת בהמה אינה מטמאה, ואיזו זו? זו טריפה 

ששחטהִ 

▀¿◊סט:
אלא טריפה מיבעי ליה למעוטי טמאה, מי שיש במינה טריפה, יצתה זו שאין במינה טריפה, הכא נמי 

למעוטי עוף טמא שאין במינו טריפהִ 

ֹ !◊סט: עוף טמא לר' יהודה מנבילה נפקא ליה

דתניא, רבי יהודה:▀!◊סט:
יכול תהא נבלת עוף טמא מטמאה בגדים אבית הבליעה? ת"ל: (ויקרא כב) נבלה וטרפה לא יאכל, מי 

שאיסורו משום בל תאכל נבילה, יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל נבילה אלא משום בל תאכל 
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