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     דבר הלמד

קל וחומרב גזרה שוהב בנין אבבהיקשב     

  :רבינא  ש שם שם"שלמים בא ממעשר שני בגז
  אשם מצורע

  "במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה"
דבר למימר להכי אקשיה לחטאת ואקשיה לעולה

הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש

  תודהאם על ..זאת תורת זבח השלמים
למדנו לתודה שבא מן מעשר שני 

  משלמים בהיקש
מעשר דגן חולין בעלמא הוא

  ו"דאית ליה רב פפא ק
מדרביהיקש מן הש שאינה למדה "ומה גז
ו הלמד"מלמד בהיקש מדרב פפא ק יוחנן

מהיקש מדתנא דרבי ישמעאל אינו דין 
שילמד בהיקש

 
  לא נפשט

  
  
  
  
  
  
  
  

  מר זוטרא רב פפא ורבינא  רבא  :היקשב
תיקוית ליה רב פפא לד בתר מלמד אזלינן בתר למד אזלינן  "כאשר יורם משור זבח השלמים"

  )מעשר(  )שלמים(  כ הוקש לפר העלם דבר של צבור"שעיר עו
  .עיין זבחים מה  :עיין זבחים ס  ופר העלם דבר של צבור הוקש לפר כהן משיח

    למימרא להכי כתביה ואקשיה
.בא יא  ה"עיין תוד :מה נתינה מז ה"עייין תודדבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בהיקש

  :רבי יוחנן
  כ לא יאמר צפון באשם"דא
  מחטאת" קדש קדשים"ש ד"ותיתי מגז

לאו למימרא  נלמד מעולה בהיקש חטאתבצפון ו
  ש"דדבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בגז

.)ה מה מח"עיין תוד(

  :אמר רבא
י ניתוח שלא"כ נשרף ע"פר ושעיר של יוה

ש עור ובשר ופרש מפר כהן "בהפשט גז
י ניתוח "פר כהן משיח נשרף עמשיח ו
   אלמאש ראשו וכרעיו מעולה"גז

ש"ש חוזר ומלמד בגז"דבר הלמד בגז

  
  

  :רבי נתן בן אבטולמוסגזרה שוהב
  מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה

  ש קרחת וגבחת מנגעי נתקין"גז
  י עור הבשר בהיקשעופריחה בנתקין נלמד מנג

 בחוליןש"דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז

  :אמר רמי בר חמא
תש מצות מצו"רקיקי תודה באות סולת גז

חלות תודה שבאות סולת ומחלות תודה 
  אלמאש חלות חלות מרבוכה "גז

 ש"ש חוזר ומלמד בגז"דבר הלמד בגז
.)ה ואתי מד"עיין תוד(

  קל וחומר
  ש  שאינה למידה בהיקשא"ומה גז

  מדרבי יוחנן
 רמי בר חמאמ אי מרבא איש "מלמד בגז

  
 דרבי ישמעאלו הלמד בהיקש מדתנא "ק

  ש"אינו דין שילמד בגז
  

  

 
לא נפשט

    בן בנו של קל וחומר חוזר ומלמד
  

קל וחומרב

  :תנא דבי רבי ישמעאל
  .)זבחים מא(

  אמר רב פפא קסבר תנא דבי רבי ישמעאל
  ו"דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק

  כ"צל שעירי עוא" וטבל" "בדם" "את "למדו
  מפר העלם דבר של צבור בהיקש

  ו"כ בק"ושעירי יום הכפורים משעירי עו
  

  

  

  ו"דאית ליה רב פפא ק
ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא

  י"ו מתנא דבי ר"אי מדרבינא מלמד בק
ש המלמדת בהיקש מדרב פפא אינו "גז

  ו"דין שתלמד בק
   ו"ית ליה רב פפא קלד

ד בהיקש אי מדרבאומה היקש שאינו מלמ
  י"ו מתנא דבי ר"אי מדרבינא מלמד בק

ש אי מדרמי בר חמא"ש המלמדת בגז"גז
  ו"אי מדרבא אינו דין שתלמד בק

  

 יוחנן' מרמה גזירה שאינה למידה בהיקש
  ו כדאמרן"מלמד בק

 ישמעאל'ו הלמד מהיקש מדתנא דבי ר"ק
  אינו דין שילמד בקל וחומר

  ו"קו בן "ק
  היקש שאינו למד בהיקשומה 

  אי מדרבא אי מדרבינא
  ו מדתנא דבי רבי ישמעאל"מלמד בק

ו הלמד מהיקש מדתני דבי רבי "ק
ו "ישמעאל אינו דין שילמד בק

לא נפשט

  

  בנין אבב
)מה מצינו(

  לא נפשט
  :אמר רבי ירמיה

לא לכתוב צפון באשם ותיתי מבנין אב מחטאת או
תביה לאו למימרא דדבר מעולה למאי הלכתא כ

הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בבנין אב איכא 
למיפרך מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות

  ומה לעולה שכן כליל
  

  
תיקו

  1 

לא נפשט
ומה בהמה שמטמאה במגע ובמשא שחיטתה 
מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת העוף שאין
מטמא במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה

פתה מטומאתה מה מצינו מטהרת טרי
בשחיטה שמכשרתה באכילה מטהרת 

טדיפתה מטומאתה אף מליקה שמכשרתה 
  באכילה תטהר טריפתה מטומאתה

  ולא היא התם תיהוי היא משחיטת חולין
  )אפשר שכן לרב פפא דבתר למד אזלינן(

) אם עלו לא ירדו(מפני מה אמרו לן בדם 
כשר ומפני מה אמרו לןשהרי לן באימורין 

  אימורין כשר שהרי לן בבשר כשרב
וכי דנין דבר שלא בהכשירו מדבר 

אלא קרא דוזאת תורת  שבהכשירו
 העולה עיקר וטעמיה אסמכתא בעלמא

  
  :ה מה נתינה מז"עייין תוד

  ילפינן בנין אב מבנין אבינןלקמן אמרו
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  קל וחומר מהו שילמד בבגזירה שוהדבר הלמד 
  )דאיתיה לרב פפא(

דבר הלמד     
בבנין אב בקל וחומר בגזרה שוה בהיקש     

  :רבינא
אשם מצורע 

"במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה" 
דבר להכי אקשיה לחטאת ואקשיה לעולה למימר 
 הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש

שלמים בא ממעשר שני בגז"ש שם שם 
 זאת תורת זבח השלמים..אם על תודה

למדנו לתודה שבא מן מעשר שני 
 משלמים בהיקש

מעשר דגן חולין בעלמא הוא 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה גז"ש שאינה למדה מן ההיקש מדרבי
יוחנן מלמד בהיקש מדרב פפא ק"ו הלמד 

מהיקש מדתנא דרבי ישמעאל אינו דין 
שילמד בהיקש 

  :רבאבהיקש 
"כאשר יורם משור זבח השלמים" 

שעיר עו"כ הוקש לפר העלם דבר של צבור 
ופר העלם דבר של צבור הוקש לפר כהן משיח 

להכי כתביה ואקשיה למימרא 
דבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בהיקש

מר זוטרא 
בתר מלמד אזלינן

(מעשר) 
עיין זבחים מה.   

עיין תוד"ה

רב פפא ורבינא 
  בתר למד אזלינן

(שלמים) 
עיין זבחים ס:   

 
 בא יא.   

 
  פפא תיקודלית ליה רב 

 
לא נפשט 

 
 
 
 
 
 
 
 

עייין תוד"ה מה נתינה מז: 
  :רבי יוחנן

דא"כ לא יאמר צפון באשם 
ותיתי מגז"ש ד"קדש קדשים" מחטאת 

וצפון בחטאת נלמד מעולה בהיקש לאו למימרא  
דדבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בגז"ש 

(עיין תוד"ה מה מח.) 

אמר רבא:  
פר ושעיר של יוה"כ נשרף ע"י ניתוח שלא 
בהפשט גז"ש עור ובשר ופרש מפר כהן 
משיח ופר כהן משיח נשרף ע"י ניתוח 

גז"ש ראשו וכרעיו מעולה אלמא 
דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש  :  רבי נתן בן אבטולמוסבגזרה שוה

מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה 
גז"ש קרחת וגבחת מנגעי נתקין 

ופריחה בנתקין נלמד מנגעי עור ה
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד ב

אמר רמי בר חמא

 בשר בהיקש
  בחוליןגז"ש

:  
רקיקי תודה באות סולת גז"ש מצות מצות
מחלות תודה וחלות תודה שבאות סולת 

"ש חלות חלות מרבוכה אלמא 
הלמד בגז"ש חוזר ומלמד 

(עיין תוד"ה ואתי מד.) 

 
 

גז
בגז"ש דבר 

קל וחומר 
ומה גז"ש  שאינה למידה בהיקשא 

מדרבי יוחנן 
מלמד בגז"ש אי מרבא אי מרמי בר חמא 

 
ק"ו הלמד בהיקש מדתנא דרבי ישמעאל 

אינו דין שילמד בגז"ש 
 

 

 
  לא נפשט

בקל וחומר

 
 

  :תנא דבי רבי ישמעאל
(זבחים מא.) 

אמר רב פפא קסבר תנא דבי רבי ישמעאל 
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק"ו 

למדו "את" "בדם" "וטבל" אצל שעירי עו"כ 
מפר העלם דבר של צבור בהיקש 

ושעירי יום הכפורים משעירי עו"כ בק"ו 
 
  

 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 
גז"ש המלמדת בהיקש מדרב פפא אינו 

דין שתלמד בק"ו 
  דלית ליה רב פפא ק"ו

ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 
גז"ש המלמדת בגז"ש אי מדרמי בר חמא

אי מדרבא אינו דין שתלמד בק"ו 
 

בן בנו של קל וחומר 
מה גזירה שאינה למידה בהיקש מר' יוחנן

מלמד בק"ו כדאמרן 
ק"ו הלמד מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל

אינו דין שילמד בקל וחומר 
ק"ו בן 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  

 
  לא נפשט

חוזר ומלמד 

בבנין אב 
(מה מצינו) 

 
  לא נפשט

:   אמר רבי ירמיה
לא לכתוב צפון באשם ותיתי מבנין אב מחטאת או 
מעולה למאי הלכתא כתביה לאו למימרא דדבר 
הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בבנין אב איכא 

למיפרך מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות
ומה לעולה שכן כליל 

 

 
תיקו 

 לא נפשט
ומה בהמה שמטמאה במגע ובמשא שחיטתה
מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת העוף שאין
מטמא במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה

מטהרת טריפתה מטומאתה מה מצינו 
בשחיטה שמכשרתה באכילה מטהרת 

טדיפתה מטומאתה אף מליקה שמכשרתה 
באכילה תטהר טריפתה מטומאתה 

ולא היא התם תיהוי היא משחיטת חולין 
 ) אפשר שכן לרב פפא דבתר למד אזלינן(

מפני מה אמרו לן בדם (אם עלו לא ירדו) 
שהרי לן באימורין כשר ומפני מה אמרו לן 

באימורין כשר שהרי לן בבשר כשר 
וכי דנין דבר שלא בהכשירו מדבר 

אלא קרא דוזאת תורת  שבהכשירו
 העולה עיקר וטעמיה אסמכתא בעלמא

 
עייין תוד"ה מה נתינה מז: 

 ולקמן אמרינן ילפינן בנין אב מבנין אב

ו"אינו דין שתלמד בק

  מלמד בקל וחומר
 מדתנא דבי רבי ישמעאל

  קל וחומר

, ומה היקש שאינו מלמד בהיקש
אי מדרבא אי מדרבינא

  ש המלמדת בהיקש"גז
 מדרב פפא

 
  

  2 
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  קל וחומר מהו שילמד בבגזירה שוהדבר הלמד 
  ) לרב פפאדלית ליה(

דבר הלמד     
בבנין אב בקל וחומר בגזרה שוה בהיקש     

  :רבינא
אשם מצורע 

"במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה" 
דבר להכי אקשיה לחטאת ואקשיה לעולה למימר 
 הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש

שלמים בא ממעשר שני בגז"ש שם שם 
 זאת תורת זבח השלמים..אם על תודה

למדנו לתודה שבא מן מעשר שני 
 משלמים בהיקש

מעשר דגן חולין בעלמא הוא 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה גז"ש שאינה למדה מן ההיקש מדרבי
יוחנן מלמד בהיקש מדרב פפא ק"ו הלמד 

מהיקש מדתנא דרבי ישמעאל אינו דין 
שילמד בהיקש 

  :רבאבהיקש 
"כאשר יורם משור זבח השלמים" 

שעיר עו"כ הוקש לפר העלם דבר של צבור 
ופר העלם דבר של צבור הוקש לפר כהן משיח 

להכי כתביה ואקשיה למימרא 
דבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בהיקש

מר זוטרא 
בתר מלמד אזלינן

(מעשר) 
עיין זבחים מה.   

עיין תוד"ה

רב פפא ורבינא 
  בתר למד אזלינן

(שלמים) 
עיין זבחים ס:   

 
 בא יא.   

 
  דלית ליה רב פפא תיקו

 
לא נפשט 

 
 
 
 
 
 
 
 

עייין תוד"ה מה נתינה מז: 
חנן   :בי יור

צפון באשם  דא"כ לא י
ותיתי מגז"ש ד" קדשים" מחטאת 

לה בהיקש לאו למימרא   וצפון בחטאת נלמד מ
דדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז"ש 

מה מח.)  (עיין 

אמר 
קדש
עו

 אין
תוד"ה 

אמר רבא:  
פר ושעיר של יוה"כ נשרף ע"י ניתוח שלא 
בהפשט גז"ש עור ובשר ופרש מפר כהן 
משיח ופר כהן משיח נשרף ע"י ניתוח 

גז"ש ראשו וכרעיו מעולה אלמא 
דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש 

 
 

:  רבי נתן בן אבטולמוסבגזרה שוה
מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה 

גז"ש קרחת וגבחת מנגעי נתקין 
 ופריחה בנתקין נלמד מנגעי עור הבשר בהיקש

  בחוליןדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז"ש

  :אמר רמי בר חמא
רקיקי תודה באות סולת גז"ש מצות מצות
מחלות תודה וחלות תודה שבאות סולת 

גז"ש חלות חלות מרבוכה אלמא 
וזר ומלמד בגז"ש  דבר הלמד בגז"

אתי מד.)  (עיין ת
ש ח
וד"ה ו

קל וחומר 
ומה גז"ש  שאינה למידה בהיקשא 

מדרבי יוחנן 
מלמד בגז"ש אי מרבא אי מרמי בר חמא 

 
ק"ו הלמד בהיקש מדתנא דרבי ישמעאל 

אינו דין שילמד בגז"ש 
 

 

 
  לא נפשט

בקל וחומר

 
 

  :תנא דבי רבי ישמעאל
(זבחים מא.) 

אמר רב פפא קסבר תנא דבי רבי ישמעאל 
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק"ו 

למדו "את" "בדם" "וטבל" אצל שעירי עו"כ 
מפר העלם דבר של צבור בהיקש 

ושעירי יום הכפורים משעירי עו"כ בק"ו 
 
  

 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה היקש שאינו מלמד בה
אי מדרבינא מלמד בק"ו מ

גז"ש המלמדת בהיקש מדרב פפא אינו 

יקש אי מדרבא
תנא דבי ר"י 

דין שתלמד בק"ו 
  דלית ליה רב פפא ק"ו

ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 
גז"ש המלמדת בגז"ש אי מדרמי בר חמא

אי מדרבא אינו דין שתלמד בק"ו 
 

בן בנו של קל וחומר 
זירה שאינה למידה בהיקש מר' יוחנן

מלמד בק"ו כדאמרן 
מד מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל

אינו דין שילמד בקל וחומר 

מה ג

ק"ו הל

ק"ו בן ק"ו 
ומה היקש ש
אי מדרבא

מלמד בק"ו מדתנא דבי רבי ישמעאל 
ק"ו הלמד מהיקש מדתני דבי רבי ישמעאל

אינו דין שילמד בק"ו  

 
לא נפשט

אינו למד בהיקש 
 אי מדרבינא 

  

חוזר ומלמד 

בבנין אב 
(מה מצינו) 

 
  לא נפשט

:   אמר רבי ירמיה
לא לכתוב צפון באשם ותיתי מבנין אב מחטאת או 
מעולה למאי הלכתא כתביה לאו למימרא דדבר 
הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בבנין אב איכא 

למיפרך מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות
ומה לעולה שכן כליל 

 

 
תיקו 

 לא נפשט
ומה בהמה שמטמאה במגע ובמשא שחיטתה
מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת העוף שאין
מטמא במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה

מטהרת טריפתה מטומאתה מה מצינו 
בשחיטה שמכשרתה באכילה מטהרת 

טדיפתה מטומאתה אף מליקה שמכשרתה 
באכילה תטהר טריפתה מטומאתה 

ולא היא התם תיהוי היא משחיטת חולין 
 ) אפשר שכן לרב פפא דבתר למד אזלינן(

מפני מה אמרו לן בדם (אם עלו לא ירדו) 
שהרי לן באימורין כשר ומפני מה אמרו לן 

באימורין כשר שהרי לן בבשר כשר 
וכי דנין דבר שלא בהכשירו מדבר 

אלא קרא דוזאת תורת  שבהכשירו
 העולה עיקר וטעמיה אסמכתא בעלמא

 
עייין תוד"ה מה נתינה מז: 

 ולקמן אמרינן ילפינן בנין אב מבנין אב

, ומה היקש שאינו מלמד בהיקש
אי מדרבא אי מדרבינא

ש חבירתה "מגזש המלמדת "גז
אי מדרמי בר חמא אי מדרבא

  מלמד בקל וחומר
 מדתנא דבי רבי ישמעאל

ו"דין שתלמד בקאינו 

  קל וחומר
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  היקש מהו שילמד בבקל וחומרדבר הלמד 
  )דאיתיה לרב פפא(

דבר הלמד     
בבנין אב בקל וחומר בגזרה שוה בהיקש     

  :רבינא
אשם מצורע 

עולה" 
זאת תורת ז
למדנו לת "במקום אשר ישחט את החטאת ואת ה

להכי אקשיה לחטאת ואקשיה לעולה למימ
הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהי

שלמים בא ממעשר שני בגז"ש שם שם
 בח השלמים..אם על תודה

 מעשר שני 
 משלמים בהיקש

שר דגן חולין בעלמא הוא 
דבר ר 
מע קש

 

ודה שבא מן

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה גז"ש שאינה למדה מן ההיקש מדרבי
יוחנן מלמד בהיקש מדרב פפא ק"ו הלמד 

מהיקש מדתנא דרבי ישמעאל אינו 
 בהיקש 

דין 
שילמד

  :רבאבהיקש 
"כאשר יורם משור זבח השלמים" 

שעיר עו"כ הוקש לפר העלם דבר של צבור 
ופר העלם דבר של צבור הוקש לפר כהן
כתביה ואקשיה למימרא 

 משיח 
להכי 

דבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בהיקש

מר זוטרא 
בתר מלמד אזלינן

(מעשר) 
עיין זבחים מה.   

עיין תוד"ה

רב פפא ורבינא 
  בתר למד אזלינן

(שלמים) 
עיין זבחים ס:   

 
 בא יא.   

 
  דלית ליה רב פפא תיקו

 
לא נפשט 

 
 

 
 
 

עייין תוד"ה מה נתינה מז: 

 
 
 

  :רבי יוחנן
דא"כ לא יאמר צפון באשם 

ותיתי מגז"ש ד"קדש קדשים" מחטאת 
וצפון בחטאת נלמד מעולה בהיקש לאו למימרא  
דדבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בגז"ש 

(עיין תוד"ה מה מח.) 

אמר רבא:  
פר ושעיר של יוה"כ נשרף ע"י ניתוח שלא 
בהפשט גז"ש עור ובשר ופרש מפר כהן 
משיח ופר כהן משיח נשרף ע"י ניתוח 

גז"ש ראשו וכרעיו מעולה אלמא 
ש דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז" :  רבי נתן בן אבטולמוסבגזרה שוה

מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה 
גז"ש קרחת וגבחת מנגעי נתקין 

 ופריחה בנתקין נלמד מנגעי עור הבשר בהיקש
  בחוליןדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז"ש

  :אמר רמי בר חמא
רקיקי תודה באות סולת גז"ש מצות מ

מחלות תודה וחלות תודה שבאות סולת 
גז"ש חלות חלות מרבוכה אלמא 

דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש 
(עיין תוד"ה ואתי מד.) 

 
 

צות

קל וחומר 
ומה גז"ש  שאינה למידה בהיקשא 

מדרבי יוחנן 
רבא אי מרמי בר חמא 

 
מדתנא דרבי ישמעאל 

אינו דין שילמד בגז"ש 
 

 

 
  לא נפשט

מלמד בגז"ש אי מ

ק"ו הלמד בהיקש 

בקל וחומר

 
 

  :תנא דבי רבי ישמעאל
(זבחים מא.) 

אמר רב פפא קסבר תנא דבי רבי ישמעאל 
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק"ו 

למדו "את" "בדם" "וטבל" אצל שעירי עו"כ 
מפר העלם דבר של צבור בהיקש 

ושעירי יום הכפורים משעירי עו"כ בק"ו 
 
  

 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 
גז"ש המלמדת בהיקש מדרב פפא אינו 

דין שתלמד בק"ו 
  דלית ליה רב פפא ק"ו

ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 
גז"ש המלמדת בגז"ש אי מדרמי בר חמא

אי מדרבא אינו דין שתלמד בק"ו 
 

בן בנו של קל וחומר 
מה גזירה שאינה למידה בהיקש מר' יוחנן

מלמד בק"ו כדאמרן 
ק"ו הלמד מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל

אינו דין שילמד בקל וחומר 
ק"ו בן 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  

 
  לא נפשט

חוזר ומלמד 

בבנין אב 
(מה מצינו) 

 
  לא נפשט

:   אמר רבי ירמיה
לא לכתוב צפון באשם ותיתי מבנין אב מחטאת או 
מעולה למאי הלכתא כתביה לאו למימרא דדבר 
הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בבנין אב איכא 

למיפרך מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות
ומה לעולה שכן כליל 

 

 
תיקו 

 לא נפשט
ומה בהמה שמטמאה במגע ובמשא שחיטתה
מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת העוף שאין
מטמא במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה

מטהרת טריפתה מטומאתה מה מצינו 
בשחיטה שמכשרתה באכילה מטהרת 

טדיפתה מטומאתה אף מליקה שמכשרתה 
באכילה תטהר טריפתה מטומאתה 

ולא היא התם תיהוי היא משחיטת חולין 
 ) אפשר שכן לרב פפא דבתר למד אזלינן(

מפני מה אמרו לן בדם (אם עלו לא ירדו) 
שהרי לן באימורין כשר ומפני מה אמרו לן 

באימורין כשר שהרי לן בבשר כשר 
וכי דנין דבר שלא בהכשירו מדבר 

אלא קרא דוזאת תורת  שבהכשירו
 העולה עיקר וטעמיה אסמכתא בעלמא

 
עייין תוד"ה מה נתינה מז: 

 ולקמן אמרינן ילפינן בנין אב מבנין אב

  קל וחומר

יקשא ומה גזירה שוה שאינה למדה בה
יוחנן' מדר

  מלמד בהיקש
 מדרב פפא

   הלמד מהיקשקל וחומר
 מדתנא דבי רבי ישמעאל

שילמד אינו דין 
בהיקש
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  גזירה שוה מהו שילמד בבקל וחומרדבר הלמד 
   

דבר הלמד     
בבנין אב בקל וחומר בגזרה שוה בהיקש     

  :רבינא
אשם מצורע 

"במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה" 
דבר להכי אקשיה לחטאת ואקשיה לעולה למימר 
 הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש

שלמים בא ממעשר שני בגז"ש שם שם 
 זאת תורת זבח השלמים..אם על תודה

למדנו לתודה שבא מן מעשר שני 
 משלמים בהיקש

מעשר דגן חולין בעלמא הוא 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה גז"ש שאינה למדה מן ההיקש מדרבי
יוחנן מלמד בהיקש מדרב פפא ק"ו הלמד 

מהיקש מדתנא דרבי ישמעאל אינו דין 
שילמד בהיקש 

  :רבאבהיקש 
"כאשר יורם משור זבח השלמים" 

שעיר עו"כ הוקש לפר העלם דבר של צבור 
ופר העלם דבר של צבור הוקש לפר כהן משיח 

להכי כתביה ואקשיה למימרא 
דבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בהיקש

מר זוטרא 
בתר מלמד אזלינן

(מעשר) 
עיין זבחים מה.   

עיין תוד"ה

רב פפא  ורבינא 
  בתר למד אזלינן

(שלמים) 
עיין זבחים ס:   

 
 בא יא.   

  דלית ליה רב פפא תיקו

 
לא נפשט 

 
 
 
 
 
 
 
 

עייין תוד"ה מה נתינה מז: 
  :רבי יוחנן

דא"כ לא יאמר צפון באשם 
ותיתי מגז"ש ד"קדש קדשים" מחטאת 

וצפון בחטאת נלמד מעולה בהיקש לאו למימרא
דדבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בגז"ש 

(עיין תוד"ה מה מח.) 

  

אמר רבא:  
פר ושעיר של יוה"כ נשרף ע"י ניתוח שלא 
בהפשט גז"ש עור ובשר ופרש מפר כהן 
משיח ופר כהן משיח נשרף ע"י ניתוח 

גז"ש ראשו וכרעיו מעולה אלמא 
דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש  :  רבי נתן בן אבטולמוסבגזרה שוה

מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה 
גז"ש קרחת וגבחת מנגעי נתקין 

 ופריחה בנתקין נלמד מנגעי עור הבשר בהיקש
 בחוליןדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז"ש

אמר רמי בר חמא

 

:  
רקיקי תודה באות סולת גז"ש מצות מצות
מחלות תודה וחלות תודה שבאות סולת 

גז"ש חלות חלות מרבוכה אלמא 

 
 

דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש 
(עיין תוד"ה ואתי מד.) 

קל וחומר 
ומה גז"ש  שאינה למידה בהיקשא 

מדרבי יוחנן 
מלמד בגז"ש אי מרבא אי מרמי בר חמא 

 
ק"ו הלמד בהיקש מדתנא דרבי ישמעאל 

אינו דין שילמד בגז"ש 
 

לא נפשט
 

  

 

בקל וחומר

 
 

  :תנא דבי רבי ישמעאל
(זבחים מא.) 

אמר רב פפא קסבר תנא דבי רבי ישמעאל 
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק"ו 

למדו "את" "בדם" "וטבל" אצל שעירי עו"כ 
מפר העלם דבר של צבור בהיקש 

ושעירי יום הכפורים משעירי עו"כ בק"ו 
 
  

 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 

גז"ש המלמדת בהיק
דין שתל

דלית ליה רב

ש מדרב פפא אינו 
מד בק"ו 

   פפא ק"ו
ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 
גז"ש המלמדת בגז"ש אי מדרמי בר חמא

אי מדרבא אינו דין שתלמד בק"ו 
 

בן בנו של קל וחומר 
מה גזירה שאינה למידה בהיקש מר' יוחנן

מלמד בק"ו כדאמרן 
ק"ו הלמד מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל

אינו דין שילמד בקל וחומר 
ק"ו בן 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  

 
  לא נפשט

חוזר ומלמד 

בבנין אב 
(מה מצינו) 

 
  לא נפשט

:   אמר רבי ירמיה
לא לכתוב צפון באשם ותיתי מבנין אב מחטאת או 
מעולה למאי הלכתא כתביה לאו למימרא דדבר 
הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בבנין אב איכא 

למיפרך מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות
ומה לעולה שכן כליל 

 

 
תיקו 

 לא נפשט
ומה בהמה שמטמאה במגע ובמשא שחיטתה
מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת העוף שאין
מטמא במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה

מטהרת טריפתה מטומאתה מה מצינו 
בשחיטה שמכשרתה באכילה מטהרת 

טדיפתה מטומאתה אף מליקה שמכשרתה 
באכילה תטהר טריפתה מטומאתה 

ולא היא התם תיהוי היא משחיטת חולין 
 ) אפשר שכן לרב פפא דבתר למד אזלינן(

מפני מה אמרו לן בדם (אם עלו לא ירדו) 
שהרי לן באימורין כשר ומפני מה אמרו לן 

באימורין כשר שהרי לן בבשר כשר 
וכי דנין דבר שלא בהכשירו מדבר 

אלא קרא דוזאת תורת  שבהכשירו
 העולה עיקר וטעמיה אסמכתא בעלמא

 
עייין תוד"ה מה נתינה מז: 

 ולקמן אמרינן ילפינן בנין אב מבנין אב

  קל וחומר

ומה גזירה שוה שאינה למדה בהיקשא 
יוחנן' מדר

  ש"בגזמלמד 
 אי מדרמי בר חמא אי מדרבא

   הלמד מהיקשקל וחומר
 מדתנא דבי רבי ישמעאל

ש"שתלמד בגזאינו דין 
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  נא-  זבחים מט    ד"בס

www.swdaf.com

  

  בקל וחומר מהו שילמד בקל וחומרדבר הלמד 
  )בן בנו של קל וחומר( 

דבר הלמד     
בבנין אב בקל וחומר בגזרה שוה בהיקש     

  :רבינא
אשם מצורע 

"במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה" 
דבר להכי אקשיה לחטאת ואקשיה לעולה למימר 
 הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש

שלמים בא ממעשר שני בגז"ש שם שם 
 זאת תורת זבח השלמים..אם על תודה

למדנו לתודה שבא מן מעשר שני 
 משלמים בהיקש

מעשר דגן חולין בעלמא הוא 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה גז"ש שאינה למדה מן ההיקש מדרבי
יוחנן מלמד בהיקש מדרב פפא ק"ו הלמד 

מהיקש מדתנא דרבי ישמעאל אינו דין 
שילמד בהיקש 

  :רבאבהיקש 
"כאשר יורם משור זבח השלמים" 

שעיר עו"כ הוקש לפר העלם דבר של צבור 
ופר העלם דבר של צבור הוקש לפר כהן משיח 

להכי כתביה ואקשיה למימרא 
דבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בהיקש

מר זוטרא 
בתר מלמד אזלינן

(מעשר) 
עיין זבחים מה.   

עיין תוד"ה

רב פפא ורבינא 
  בתר למד אזלינן

(שלמים) 
עיין זבחים ס:   

 
 בא יא.   

 
  דלית ליה רב פפא תיקו

 
לא נפשט 

 
 
 
 
 
 
 
 

עייין תוד"ה מה נתינה מז: 
  :רבי יוחנן

דא"כ לא יאמר צפון באשם 
ותיתי מגז"ש ד"קדש קדשים" מחטאת 

וצפון בחטאת נלמד מעולה בהיקש לאו למימרא  
דדבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בגז"ש

(עיין תוד"ה מה מח.) 
 

אמר רבא:  
פר ושעיר של יוה"כ נשרף ע"י ניתוח שלא 
בהפשט גז"ש עור ובשר ופרש מפר כהן 
משיח ופר כהן משיח נשרף ע"י ניתוח 

גז"ש ראשו וכרעיו מעולה אלמא 
דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש  :  רבי נתן בן אבטולמוסבגזרה שוה

מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה 
גז"ש קרחת וגבחת מנגעי נתקין 

 ופריחה בנתקין נלמד מנגעי עור הבשר בהיקש
  בחוליןדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז"ש

  :אמר רמי בר חמא
רקיקי תודה באות סולת גז"ש מצות מצות
מחלות תודה וחלות תודה שבאות סולת 

גז"ש חלות חלות מרבוכה אלמא 
דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש 

(עיין תוד"ה ואתי מד.) 

 
 

קל וחומר 
ומה גז"ש  שאינה למידה בהיקשא 

מדרבי יוחנן 
מלמד בגז"ש אי מרבא אי מרמי בר חמא 

 
ק"ו הלמד בהיקש מדתנא דרבי ישמעאל 

אינו דין שילמד בגז"ש 
 

 

לא נפשט
 

  

בקל וחומר

 
 

  :תנא דבי רבי ישמעאל
(זבחים מא.) 

אמר רב פפא קסבר תנא דבי רבי ישמעאל 
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק"ו 

למדו "את" "בדם" "וטבל" אצל שעירי עו"כ 
מפר העלם דבר של צבור בהיקש 

ושעירי יום הכפורים משעירי עו"כ בק"ו 
 
  

 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 
גז"ש המלמדת בהיקש מדרב פפא אינו 

דין שתלמד בק"ו 
  דלית ליה רב פפא ק"ו

ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
דבי ר"י  אי מדרב
בר חמא גז"ש המל

בק"ו  אי מדר
 

ינא מלמד בק"ו מתנא 
מדת בגז"ש אי מדרמי 
בא אינו דין שתלמד 

בן בנו של קל וחומר 
מה גזירה שאינה למידה בהיקש מר' 

מלמד בק"ו כדאמרן 
ק"ו הלמד מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל

אינו דין שילמד בקל וחומר 

יוחנן

ק"ו בן 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  

לא נפשט
 

  

חוזר ומלמד 

בבנין אב 
(מה מצינו) 

 
  לא נפשט

:   אמר רבי ירמיה
לא לכתוב צפון באשם ותיתי מבנין אב מחטאת או 
מעולה למאי הלכתא כתביה לאו למימרא דדבר 
הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בבנין אב איכא 

למיפרך מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות
ומה לעולה שכן כליל 

 

 
תיקו 

 לא נפשט
ומה בהמה שמטמאה במגע ובמשא שחיטתה
מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת העוף שאין
מטמא במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה

מטהרת טריפתה מטומאתה מה מצינו 
בשחיטה שמכשרתה באכילה מטהרת 

טדיפתה מטומאתה אף מליקה שמכשרתה 
באכילה תטהר טריפתה מטומאתה 

ולא היא התם תיהוי היא משחיטת חולין 
 ) אפשר שכן לרב פפא דבתר למד אזלינן(

מפני מה אמרו לן בדם (אם עלו לא ירדו) 
שהרי לן באימורין כשר ומפני מה אמרו לן 

באימורין כשר שהרי לן בבשר כשר 
וכי דנין דבר שלא בהכשירו מדבר 

אלא קרא דוזאת תורת  שבהכשירו
 העולה עיקר וטעמיה אסמכתא בעלמא

 
עייין תוד"ה מה נתינה מז: 

 ולקמן אמרינן ילפינן בנין אב מבנין אב

  קל וחומר

ומה גזירה שוה שאינה למדה בהיקשא 
 יוחנן'מדר

וחומר בקל שילמד דין אינו

   הלמד מהיקשקל וחומר
 מדתנא דבי רבי ישמעאל

ו כדאמרן"מלמד בק

 
  

  6 



  נא-  זבחים מט    ד"בס

www.swdaf.com

  

  בקל וחומר מהו שילמד בקל וחומרדבר הלמד 
  )ו"ו בן ק"וזהו ק(

דבר הלמד     
בבנין אב בקל וחומר בגזרה שוה בהיקש     

  :רבינא
אשם מצורע 

"במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה" 
דבר להכי אקשיה לחטאת ואקשיה לעולה למימר 
 הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש

שלמים בא ממעשר שני בגז"ש שם שם 
 זאת תורת זבח השלמים..אם על תודה

למדנו לתודה שבא מן מעשר שני 
 משלמים בהיקש

מעשר דגן חולין בעלמא הוא 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
ומה גז"ש שאינה למדה מן ההיקש מדרבי
יוחנן מלמד בהיקש מדרב פפא ק"ו הלמד 

מהיקש מדתנא דרבי ישמעאל אינו דין 
שילמד בהיקש 

  :רבאבהיקש 
"כאשר יורם משור זבח השלמים" 

שעיר עו"כ הוקש לפר העלם דבר של צבור 
ופר העלם דבר של צבור הוקש לפר כהן משיח 

להכי כתביה ואקשיה למימרא 
דבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בהיקש

מר זוטרא 
בתר מלמד אזלינן

(מעשר) 
עיין זבחים מה.   

עיין תוד"ה

רב פפא ורבינא 
  בתר למד אזלינן

(שלמים) 
עיין זבחים ס:   

 
 בא יא.   

 
  דלית ליה רב פפא תיקו

 
לא נפשט 

 
 
 
 
 
 
 
 

עייין תוד"ה מה נתינה מז: 
  :רבי יוחנן

דא"כ לא יאמר צפון באשם 
ותיתי מגז"ש ד"קדש קדשים" מחטאת 

וצפון בחטאת נלמד מעולה בהיקש לאו למימרא  
דדבר הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בגז"ש 

(עיין תוד"ה מה מח.) 

אמר רבא:  
פר ושעיר של יוה"כ נשרף ע"י ניתוח שלא 
בהפשט גז"ש עור ובשר ופרש מפר כהן 
משיח ופר כהן משיח נשרף ע"י ניתוח 

גז"ש ראשו וכרעיו מעולה אלמא 
דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש  :  רבי נתן בן אבטולמוסבגזרה שוה

מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה 
גז"ש קרחת וגבחת מנגעי נתקין 

 ופריחה בנתקין נלמד מנגעי עור הבשר בהיקש
  בחוליןדבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בגז"ש

  :אמר רמי בר חמא
רקיקי תודה באות סולת גז"ש מצות מצות
מחלות תודה וחלות תודה שבאות סולת 

גז"ש חלות חלות מרבוכה אלמא 
דבר הלמד בגז"ש חוזר ומלמד בגז"ש 

(עיין תוד"ה ואתי מד.) 

 
 

קל וחומר 
ומה גז"ש  שאינה למידה בהיקשא 

מדרבי יוחנן 
מלמד בגז"ש אי מרבא אי מרמי בר חמא 

 
ק"ו הלמד בהיקש מדתנא דרבי ישמעאל 

אינו דין שילמד בגז"ש 
 

 

 
  לא נפשט

בקל וחומר

 
 

  :תנא דבי רבי ישמעאל
(זבחים מא.) 

אמר רב פפא קסבר תנא דבי רבי ישמעאל 
דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בק"ו 

למדו "את" "בדם" "וטבל" אצל שעירי עו"כ 
מפר העלם דבר של צבור בהיקש 

ושעירי יום הכפורים משעירי עו"כ בק"ו 
 
  

 

דאית ליה רב פפא ק"ו 
 שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא

ינא מלמד בק"ו מתנא 
ומה היקש

דבי ר"י אי מדרב
גז"ש המלמדת בהיקש מדרב פפא אינו 
 

דין שתלמד בק"ו 
  דלית ליה רב פפא ק"ו

ומה היקש שאינו מלמד בהיקש אי מדרבא
אי מדרבינא מלמד בק"ו מתנא דבי ר"י 
גז"ש המלמדת בגז"ש אי מדרמי בר חמא

אי מדרבא אינו דין שתלמד בק"ו 
 

בן בנו של קל וחומר 
מה גזירה שאינה למידה בהיקש מר' יוחנן

מלמד בק"ו כדאמרן 
ק"ו הלמד מהיקש מדתנא דבי ר' ישמעאל

אינו דין שילמד בקל וחומר 
ק"ו בן 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  

לא נפשט
 

  

חוזר ומלמד 

בבנין אב 
(מה מצינו) 

 
  לא נפשט

:   אמר רבי ירמיה
לא לכתוב צפון באשם ותיתי מבנין אב מחטאת או 
מעולה למאי הלכתא כתביה לאו למימרא דדבר 
הלמד בהיקש אין חוזר ומלמד בבנין אב איכא 

למיפרך מה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות
ומה לעולה שכן כליל 

 

 
תיקו 

 לא נפשט
ומה בהמה שמטמאה במגע ובמשא שחיטתה
מטהרת טריפתה מטומאתה נבילת העוף שאין
מטמא במגע ובמשא אינו דין שתהא שחיטתה

מטהרת טריפתה מטומאתה מה מצינו 
בשחיטה שמכשרתה באכילה מטהרת 

טדיפתה מטומאתה אף מליקה שמכשרתה 
באכילה תטהר טריפתה מטומאתה 

ולא היא התם תיהוי היא משחיטת חולין 
 ) אפשר שכן לרב פפא דבתר למד אזלינן(

מפני מה אמרו לן בדם (אם עלו לא ירדו) 
שהרי לן באימורין כשר ומפני מה אמרו לן 

באימורין כשר שהרי לן בבשר כשר 
וכי דנין דבר שלא בהכשירו מדבר 

אלא קרא דוזאת תורת  שבהכשירו
 העולה עיקר וטעמיה אסמכתא בעלמא

 
עייין תוד"ה מה נתינה מז: 

 ולקמן אמרינן ילפינן בנין אב מבנין אב

, ומה היקש שאינו למד בהיקש
אי מדרבא אי מדרבינא

  מהיקשלמד ו ה"ק
 מדתנא דבי רבי ישמעאל

  קל וחומר
אינו דין שילמד בקל וחומר

  מלמד בקל וחומר
 מדתנא דבי רבי ישמעאל
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