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קלו.
מלין אותו ממה נפשךֹ אם חי הוא ־ שפיר קא מהיל, ואם לאו ־ מחתך בבשר הוא.רב אדא בר אהבה:!◊

ספק בן שבעה ספק בן שמונה ־ אין מחללין עליו את השבתואלא הא דתניא:▀¿◊קלו.

אמאי? נימהליה ממה נפשִך אם חי הוא ־ שפיר קא מהיל, ואם לאו ־ מחתך בבשר הואִ ¿קלו.

!◊קלו.

מר בריה דרבינאֹ אנא 

ורב נחומי בר זכריה 

תרגימנא:

מימהיל ־ הכי נמי מהלינן ליה, לא נצרכה אלא למכשירי מילה, ואליבא דרבי אליעזר.

כתנאיאביי:▀◊קלו.

(ויקרא יא) וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה ־ להביא בן שמנה שאין שחיטתו מטהרתו[רבנן]♦▀▀◊קלו.

♦▀▀◊קלו.
רבי יוסי ברבי יהודה 

ורבי אלעזר ברבי שמעון:
שחיטתו מטהרתו.

מאי לאו בהא קא מיפלגי:▀▀קלו.

♦▀▀▀◊קלו.
דמר סבר:[רבי יוסי ברבי 

יהודה ורבי אלעזר ברבי 

שמעון]

חי הוא

מת הוא.ומר סבר:[רבנן]♦▀▀▀◊קלו.

אי הכי, אדמיפלגי לענין טומאה וטהרה ־ ליפלגי לענין אכילהִ רבא:¿◊קלו.

אלא, דכולי עלמא מת הוא[רבא]▀◊קלו.

♦▀▀◊קלו.
רבי יוסי ברבי יהודה 

ורבי אלעזר ברבי שמעון 

סברי:

כטרפהֹ טרפה, לאו אף על גב דמתה היא ־ שחיטתה מטהרתה, הכא נמי ־ לא שנא.

לא דמי לטרפה, טרפה ־ היתה לה שעת הכושר, האי ־ לא היתה לה שעת הכושר.ורבנן:♦▀▀◊קלו.

וכי תימא טרפה מבטן מאי איכא למימר?¿קלו.

התם, יש במינה שחיטה, הכא ־ אין במינה שחיטה.!◊קלו.

איבעיא להו:^◊קלו.
מי פליגי רבנן עליה דרבן שמעון בן גמליאל או לא? אם תמצי לומר פליגי ־ הלכה כמותו או אין הלכה 

כמותו?

עגל שנולד ביום טוב ־ שוחטין אותו ביום טוב.תא שמע:▀!◊קלו.

הכא במאי עסקינן ־ דקים ליה בגוויה שכלו לו חדשיו.¿קלו.

ושוין, שאם נולד הוא ומומו עמו ־ שזה מן המוכן.תא שמע:▀!◊קלו.

הכא נמי: שכלו לו חדשיו.¿◊קלו.

▀!◊קלו.
תא שמע, דאמר רב 

יהודה אמר שמואל:
הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.

הלכה ־ מכלל דפליגי, שמע מינה.!קלו.

נפל מן הגג או אכלו ארי ־ דברי הכל חי הוא, כי פליגי ־ שפיהק ומת.אביי:▀◊קלו.

חי הואמר סבר:[רבנן]♦▀▀◊קלו.

מת הוא.ומר סבר:[רשב"ג]♦▀▀◊קלו.

למאי נפקא מיניה¿קלו.

לפטור מן הייבום.!◊קלו.
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נפל מן הגג או אכלו ארי דברי הכל חי הוא?¿קלו.

О¿◊קלו.
[רב פפא ורב הונא בריה 

דרב יהושע]

והא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע איקלעו לבי בריה דרב אידי בר אבין, ועביד להו עיגלא תילתא 

ביממא דשבעה. ואמרי ליה: אי איתרחיתו ליה עד לאורתא ־ הוה אכלינן מיניה, השתא ־ לא אכלינן 

אלא, כשפיהק ומת ־ דברי הכל מת הוא, כי פליגי ־ בנפל מן הגג ואכלו ארי.▀◊קלו.

מת הואמר סבר:[רשב"ג]♦▀▀◊קלו.

חי הוא.ומר סבר:[רבנן]♦▀▀◊קלו.

בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא, בגו תלתין יומין שכיב - יתיב קמתאביל עילויה.[בריה דרב דימי בר יוסף]О◊קלו.

אמר ליה אבוה: צוורוניתא קבעית למיכל?[רב דימי בר יוסף]¿קלו.

אמר ליה: קים לי ביה שכלו לו חדשיו.[בריה דרב דימי בר יוסף]!קלו.

רב אשי איקלע בי רב כהנא, איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין - חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה[רב כהנא]О◊קלו.

לא סבר ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל?אמר ליה:[רב אשי]¿קלו.

אמר ליה: קים לי בגויה שכלו לו חדשיו.[רב כהנא]!◊קלו.

♦▀◊קלו.
איתמר:[רבינא משמיה 

דרבא]

מת בתוך שלשים, ועמדה ונתקדשה - אמר רבינא משמיה דרבא: אם אשת ישראל היא ־ חולצת, אם 

אשת כהן היא ־ אינה חולצת.

קלו:
אחת זו ואחת זו ־ חולצת.רב שרביא משמיה דרבא:♦▀◊

באורתא אמר רבא הכי, לצפרא הדר ביה.רבינא לרב שרביא:О◊קלו:

שריתוה? יהא רעוא דתשרו תרבא.אמר ליה:[רב שרביא]Оקלו:

רבי יהודה מתיר וכו'.▀>קלו:

לא לכל אמר רבי יהודה אנדרוגינוס זכר הוא, שאם אתה אומר כן ־ בערכין יערךִ רב שיזבי אמר רב חסדא:▀◊קלו:

ומנלן דלא מיערך¿קלו:

דתניא:▀!◊קלו:
(ויקרא כז) הזכר ־ ולא טומטום ואנדרוגינוס, יכול לא יהא בערך איש, אבל יהא בערך אשה ־ תלמוד 

לומר: הזכר ואם נקבה היא - זכר ודאי, נקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוס.
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