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נ.
רבי ירמיה:!◊

לא לכתוב צפונה באשם ותיתי מבנין אב מחטאת, למאי הלכתא כתביה? לאו למימרא, דדבר הלמד 

בהיקש אין חוזר ומלמד בבנין אב.

¿◊נ.
וליטעמיך, תיתי מבנין אב מעולִה מאי טעמא לא אתי? משום דאיכא למיפרך: מה לעולה שכן כליל, 

חטאת נמי איכא למיפרך: מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתותִ 

חדא מחדא לא אתיא, תיתי חדא מתרתיִ !◊נ.

מהי תיתי?^◊נ.

לא נכתוב רחמנא עולה ותיתי מחטאת ואשם!נ.

ִ ¿◊נ. מה להנך שכן מכפרין

לא נכתוב רחמנא בחטאת ותיתי מהנך!נ.

מה להנך שכן זכריםִ ¿◊נ.

לא נכתוב באשם ותיתי מהנך!נ.

מה להנך שכן ישנן בציבור כביחיד.¿◊נ.

דבר הלמד בגז"ש מהו שילמד בהיקש?^◊נ.

רב פפא:!◊נ.
(ויקרא ו) וזאת תורת זבח השלמים וגו' אם על תודה ־ למדנו לתודה שבא מן המעשר מדאשכחן 

שלמים דאתו ממעשר, שלמים גופייהו מנא לן? דכתיב: (דברים כז) שם שם.

¿◊נ.
מר זוטרא בריה דרב מרי 

לרבינא:
מעשר דגן חולין בעלמא הואִ 

אמר אמרה: למד קדש ומלמד קדש?א"ל:[רבינא]!◊נ.

דבר הלמד בג"ש מהו שילמד בג"ש?^◊נ.

רמי בר חמא, תניא:▀!◊נ.
ֹ , רקיקין מניין?  ֹ , חלות מניין? ת"ל: חלות חלות (ויקרא ז) סלת מרבכת ־ למדנו לרבוכה שבאה סולת

ת"ל: מצות מצות.

ממאי דמצות מצות מחלות גמר? דלמא ממאפה תנור גמרִ אמר ליה רבינא:¿◊נ.

אלא אמר רבא, תניא:!◊נ.

(ויקרא ד) וקרבו ופרשו והוציא ־ מלמד שמוציאו שלםֹ יכול ישרפנו שלם? נאמר כאן (ויקרא ד) ראשו 

וכרעיו ונאמר להלן (ויקרא א) ראשו וכרעיו, מה להלן ע"י ניתוח, אף כאן על ידי ניתוח. אי מה להלן 

בהפשט, אף כאן נמי בהפשִט תלמוד לומר: וקרבו ופרשו.

מאי תלמודא?^נ.

כשם שפרשו בקרבו, כך בשרו בעורו.רב פפא:!◊נ.

ותניא, רבי:▀!◊נ.
נאמר כאן עור ובשר ופרש ונאמר להלן עור ובשר ופרש, מה להלן ע"י ניתוח שלא בהפשט, אף כאן 

ע"י ניתוח שלא בהפשט.

נ:
דבר הלמד בגזירה שוה מהו שילמד בק"ו?^◊

!◊נ:
ק"ו: ומה היקש שאינו מלמד בהיקש, אי מדרבא אי מדרבינא, מלמד בקל וחומר מדתנא דבי רבי 

ישמעאל, גז"ש המלמדת בהיקש מדרב פפא, אינו דין שתלמד בק"ו.

הניחא למאן דאית ליה דרב פפא, אלא למאן דלית ליה דרב פפא מאי איכא למימר?¿נ:

!◊נ:
אלא קל וחומר: ומה היקש שאין מלמד בהיקש, אי מדרבא אי מדרבינא, מלמד בק"ו מדתנא דבי רבי 

ישמעאל, גזירה שוה המלמדת בגז"ש חבירתה מדרמי בר חמא, אינו דין שתלמד בק"ו.

דבר הלמד בגז"ש מהו שילמד בבנין אב?^◊נ:

תיקו.▀נ:

דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בהיקש?^◊נ:

!◊נ:
ק"ו: ומה גזירה שוה שאינה למדה בהיקשא מדר' יוחנן, מלמד בהיקש מדרב פפא, קל וחומר הלמד 

מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל, אינו דין שילמד בהיקש.
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הניחא למאן דאית ליה דרב פפא, אלא למאן דלית ליה דרב פפא מאי איכא למימר?¿◊נ:

תיקו.▀נ:

דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בגזירה שוה?^◊נ:

!◊נ:
קל וחומר: ומה גזירה שוה שאינה למידה בהיקשא מדרבי יוחנן, מלמד בגזירה שוה מדרמי בר חמא, קל 

וחומר הלמד בהיקש מדתנא דבי רבי ישמעאל, אינו דין שתלמד בגז"ש.

דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בקל וחומר?^◊נ:

!◊נ:
ק"ו: ומה גזירה שוה שאינה למידה בהיקש מדר' יוחנן, מלמד בק"ו כדאמרן, ק"ו הלמד מהיקש מדתנא 

דבי רבי ישמעאל, אינו דין שילמד בקל וחומר.

וזהו ק"ו בן ק"ו. בן בנו של ק"ו הואִ ¿נ:

!◊נ:
אלא ק"ו: ומה היקש ־ שאינו למד בהיקש, אי מדרבא אי מדרבינא, מלמד בק"ו מדתנא דבי רבי 

ישמעאל, ק"ו הלמד מהיקש מדתני דבי רבי ישמעאל, אינו דין שילמד בק"ו. וזהו ק"ו בן קל וחומר.

דבר הלמד בקל וחומר מהו שילמד בבנין אב?^◊נ:

♦▀!◊נ:
רבי ירמיה, תא שמע: 

[רבי מאיר]
מלק ונמצאת טריפה. ר"מ אומר: אינה מטמאה בבית הבליעה

ֹ רבי יהודה:♦▀!◊נ: מטמאה בבית הבליעה

אמר ר' מאיר:▀!◊נ:

קל וחומר: ומה נבלת בהמה שמטמאה במגע ובמשא ־ שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה, נבילת עוף 

ֹ , מה מצינו בשחיטה  שאין מטמא במגע ובמשא ־ אינו דין שתהא שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה

שמכשרתה באכילה ־ מטהרת טריפתה מטומאתה, אף מליקה שמכשרתה באכילה ־ תטהר טריפתה 

 ֹ מטומאתה
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