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לג.
במאי קמיפלגי?^

באיסור כולל ואליבא דר' יוסי!◊לג.

רבי יוסי באיסור כולל מיחייב תרתירבי חייא סבר:♦▀!◊לג.

לא מיחייב אלא חדא.בר קפרא סבר:♦▀!◊לג.

¿◊לג.

ומאי איסור כולל איכא הכא? בשלמא זר ־ מעיקרא שרי במלאכה ואסור בעבודה, אתיא לה שבת, מגו דקא 

מיתסר במלאכה מיתסר נמי בעבודה, בעל מום ־ מעיקרא שרי באכילה ואסור בעבודה, איטמי ליה, מגו 

דקא מיתסר באכילה מיתסר נמי בעבודה, אלא מליקה ־ בבת אחת היא דמשכחת לה, באיסור כולל לא 

משכחת להִ 

אלא קמיפלגי באיסור בבת אחת ואליבא דר' יוסי!◊לג.

רבי יוסי באיסור בת אחת מיחייב תרתירבי חייא סבר:♦▀!◊לג.

לא מיחייב אלא חדא.בר קפרא סבר:♦▀!◊לג.

והכא מאי איסור בת אחת איכא הכא?¿לג.

!◊לג.

זר ששימש בשבת ־ כגון דאייתי שתי שערות בשבת, דהויא להו זרות ושבת בהדי הדדי, בעל מום נמי ־ 

כגון דאייתי שתי שערות ואיטמי ליה, דהויא ליה בעל מום וטומאה בהדי הדדי, א"נ, שחתך אצבעו בסכין 

טמאה.

¿◊לג.
בשלמא לרבי חייא, כי אתנייה לדידיה ־ אליבא דר' יוסי, כי אתנייה לבר קפרא ־ אליבא דר"ש, אלא לבר 

קפרא, ר' חייא שקורי קא משקר?

אלא קמיפלגי באיסור בת אחת ואליבא דר"ש.!◊לג.

בשלמא לר' חייא, קא מישתבע לאפוקי לר' שמעון מחזקיה, אלא לבר קפרא למה ליה לאשתבועי?¿◊לג.

קשיא.▀◊לג.

¿לג.
בשלמא לבר קפרא, כי אתנייה רבי לדידיה ־ אליבא דר' שמעון, כי אתנייה לרבי חייא ־ אליבא דרבי יוסי, 

אלא לרבי חייא, בר קפרא שקורי קא משקר?

אמר לך ר' חייא:!◊לג.

כי אתנייה רבי לדידיה ־ תרתי לפטור אתנייה, ואיסור כולל אתנייה ואליבא דר' שמעון, וחזיא לבר קפרא 

לזר שאכל מליקה, ואיידי דדמיא לה ערבה בהדייהו, ועיין בה ולא אשכח אלא בבת אחת, וסבר, מדהא 

בבת אחת הא נמי בבת אחת, ומדהנך לפטור הנך נמי לפטור.

לג:
מיתיבי:[רבי יוסי]♦▀¿◊

זר ששימש בשבת, ובעל מום ששימש בטומאה ־ יש כאן משום זרות ומשום שבת, ומשום בעל מום ומשום 

 ֹ טומאה, דברי רבי יוסי

ֹ רבי שמעון:♦▀¿◊לג: אין כאן אלא משום זרות ובעל מום בלבד

ואילו מליקה שיירה▀¿◊לג:

למאן שיירה?^¿לג:

אילימא לרבי יוסי!¿לג:

השתא ר' יוסי באיסור כולל מיחייב שתים, באיסור בת אחת מיבעיא?¿¿לג:

אלא לאו לר' שמעון, ובאיסור כולל הוא דפטר, אבל באיסור בבת אחת מיחייב¿◊לג:

תיובתא דבר קפרִא תיובתא.▀◊לג:

זר ששימש בשבת.▀◊>לג:

במאי?^לג:

אי בשחיטה!לג:

שחיטה בזר כשרהִ ¿לג:

ואי בקבלה והולכה!לג:
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טלטול בעלמא הואִ ¿לג:

אי בהקטרה!לג:

הבערה ללאו יצאתהִ והא"ר יוסי:▀¿לג:

בשחיטת פרו של כהן גדול, וכדברי האומר: שחיטת פרו של כהן גדול בזר ־ פסולה.רב אחא בר יעקב:!◊לג:

אי הכי, מאי איריא זר? אפילו כהן הדיוט נמיִ ¿לג:

שזר אצלו קאמר.!◊לג:

מידי חטאות קתני? או לאוי קתני? אלא איסורי בעלמא קא חשיב.מתקיף לה רב אשי:!◊לג:

למאי נפקא מינה?¿לג:

לקוברו בין רשעים גמורים.!◊לג:

לג:

מ
▀

 שנים שקידשו שתי נשים, ובשעת כניסתן לחופה החליפו את של זה לזה ואת של זה לזה ־ הרי אלו חייבין 

משום אשת איש, ואם היו אחין ־ משום אשת אח, ואם היו אחיות ־ משום אשה אל אחותה, ואם היו נדות ־ 

משום נדה.

ֹ ▀▀לג: ומפרישין אותן שלשה חדשים, שמא מעוברות הן

ֹ ▀▀לג: ואם היו קטנות שאינן ראויות לילד ־ מחזירים אותן מיד

ואם היו כהנות ־ נפסלו מן התרומה.▀▀לג:

לג:
ג

החליפו ־ מידי ברשיעי עסקינן?¿◊

הרי כאן שש עשרה חטאותותו, הא דתני רבי חייא:▀¿◊לג:

אי במזיד מי איכא קרבן?¿לג:

תני: הוחלפו.רב יהודה:!◊לג:

הכי נמי מסתברא■לג:

אם היו קטנות שאינן ראויות לילד ־ מחזירין אותן מידדקתני סיפא:▀■לג:

ואי במזיד מי שריא?■לג:

הא לא קשיא, פיתוי קטנה אונס נינהו, ואונס בישראל מישרא שרי.¿לג:

מפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הןאלא דקתני:▀■◊לג:

הא לאו מעוברות ־ שריין■◊לג:

ואי במזיד מי שרי?■לג:

אלא לאו שמע מינה הוחלפו, שמע מינה.■לג:
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