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ע.
◊¿

האי נמי תיפוק לי (ויקרא ז) מוחלב נבלה, מי שאיסורו משום בל תאכל חלב נבלה, יצאתה זו שאין 

איסורה משום בל תאכל חלב נבלה אלא משום טמאִ 

▀◊ע.
אלא, האי טריפה מיבעי לאיתויי חיה, סלקא דעתך אמינא: מי שחלבה אסור ובשרה מותר, יצאת זו 

שחלבה ובשרה מותר, קמ"ל.

מאי שנא טמאה? דאין חלבה חלוק מבשרה חיה נמי אין חלבה חלוק מבשרה¿ע.

ועוד, הכתיב: (ויקרא ז) ואכל לא תאכלוהו.¿ע.

אלא אמר אביי:▀◊ע.
טריפה לגופיה איצטריך, שלא תאמר: הואיל וטמאה אסורה מחיים וטריפה אסורה מחיים, מה טמאה 

חלבה טמא, אף טריפה חלבה טמא.

¿ע.
אי הכי, האי נמי מיבעי, שלא תאמר: הואיל ועוף טמא אסור באכילה וטריפה אסורה באכילה, מה עוף 

טמא אינו מטמא, אף טריפה אינה מטמאהִ 

ועוד, מי איכא למילף טרפה מטמאה? טמאה לא היתה לה שעת הכושר, טריפה היתה לה שעת הכושרִ ¿ע.

וכי תימא: טריפה מבטן מאי איכא למימר?!ע.

במינה מיהא איכאִ ¿ע.

אלא אמר רבא:▀◊ע.

התורה אמרה: יבא איסור נבילה ויחול על איסור חלב, יבא איסור טריפה ויחול על איסור חלב. וצריכי, 

דאי אשמעינן נבילה, משום דמטמיא, אבל טריפה אימא לאֹ ואי אשמעינן טריפה, משום דאיסורה 

מחיים, אבל נבילה אימא לא, צריכא.

ור"מ האי טריפה מאי עביד ליה?¿◊ע.

מיבעי ליה למעוטי שחיטה שהיא לפנים.[רבי מאיר]!◊ע.

ורבי יהודה?¿ע.

טריפה אחרינא כתיב.[רבי יהודה]!◊ע.

ורבי מאיר?¿ע.

חד למעוטי שחיטה שהיא לפנים, וחד למעוטי עוף טמא.[רבי מאיר]!◊ע.

ורבי יהודה?¿ע.

מנבלה נפקא ליה.[רבי יהודה]!◊ע.

ורבי מאיר האי נבלה מאי עביד לה?¿ע.

לשיעור אכילה בכזית.[רבי מאיר]!◊ע.

ותיפוק לי מקרא קמא¿◊ע.

!◊ע.
מדאפקיה רחמנא בלשון אכילִה חד לשיעור אכילה בכזית, וחד לשיעור אכילה בכדי אכילת פרס, ס"ד 

אמינא: הואיל וחידוש הוא, יותר מכדי אכילת פרס נמי ליטמא, קמ"ל.

ֹ ת"ר:▀▀◊ע. (ויקרא ז) וחלב נבלה וחלב טרפה ־ בחלב בהמה טהורה הכתוב מדבר

אתה אומר: בחלב בהמה טהורה הכתוב מדבר, או אינו אלא בחלב בהמה טמאה?¿▀ע.

!▀◊ע.
אמרת: טיהר מכלל שחוטה וטיהר מכלל חלב, מה כשטיהר מכלל שחוטה ־ בטהורה ולא בטמאה, אף 

 ֹ כשטיהר מכלל חלב ־ בטהורה ולא בטמאה

¿▀◊ע.
או כלך לדרך זו: טיהר מכלל נבילה וטיהר מכלל חלב, מה כשטיהר מכלל נבילה ־ בטמאה ולא 

בטהורה, אף כשטיהר מכלל חלב ־ בטמאה ולא בטהורהִ 

אמרת: כשבא בדרך זו היא בטהורה, כשבא בדרך זו היא בטמאה ת"ל: טריפה, מי שיש במינה טריפה!▀◊ע.

ע:
אוציא את הטמאה שאין במינה טריפה ולא אוציא את החיה שיש במינה טריפה?¿▀◊

ת"ל: (ויקרא ז) ואכל לא תאכלוהו, מי שחלבה אסור ובשרה מותר, יצא חיה שחלבה ובשרה מותר.!▀◊ע:
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אלא מעתה, נבלת בהמה טהורה הוא דמטמאה, נבלת בהמה טמאה לא מטמאהִ רב יעקב בר אבא לרבא:¿◊ע:

כמה סבי שבישתו בה, סיפא אתאן לנבלת עוף טמא.אמר ליה:[רבא]!◊ע:

ֹ רבי יוחנן:[רבי מאיר]♦▀◊ע: לא טיהר רבי מאיר אלא בתמימין, אבל בבעלי מומין לא

אפילו בבעלי מומין.רבי אלעזר:♦▀◊ע:

▀ע:
איתמר נמי, אמר רב 

ביבי אמר רבי אלעזר:
מטהר היה רבי מאיר בבעלי מומין, ואפילו באווזין ותרנגולין.

בעי רבי ירמיה:^◊ע:
ערף עז, מהו? אווזין ותרנגולין טעמא מאי? דמינא דעופות נינהו, אבל עז לאו מינא דעגלה נינהו, או 

דילמא מינא דבהמה הוא?

ֹ [רב דימי]Оע: יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא

מכלל דעגלה ערופה טהורה היא?אמר ליה אביי:¿◊ע:

איןא"ל:[רב דימי]!ע:

כפרה כתיב בה כקדשים.אמרי דבי רבי ינאי:▀!◊ע:

▀¿◊ע:
מתיב רב נתן אבוה דרב 

הונא:

ואכל לא תאכלוהו ־ אין לי אלא חלב שאסור באכילה ומותר בהנאה, חלב של שור הנסקל ועגלה 

 ֹ ערופה מנין? ת"ל: (ויקרא ג) כל חלב

ואי ס"ד עגלה ערופה טהורה היא, היא טהורה וחלבה טמא?¿ע:

היכא דערף מיערף לא איצטריכא ליה, כי איצטריכא: היכא דשחטה מישחט.!◊ע:

ותיהני ליה שחיטה לטהרה מידי נבלהִ ¿◊ע:

לא צריכא שמתה.!◊ע:

מכלל דמחיים אסורה?¿◊ע:

אין!ע:

גבול שמעתי ושכחתירבי ינאי:О◊ע:

ירידתה לנחל איתן היא אוסרתה.ונסבין חברייא למימר:▀◊ע:

הדרן עלך חטאת העוף◊
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