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קכד.
אינו צריך לא לגרור את הטפילה, ולא עד שיהא בארץ, אלא ממעטו מבפנים מארבע טפחים.רבי מאיר:♦▀¿◊

כי ממעט לה מד' מיהא טהור אמאי? לימא הא חלים וקאיִ ¿קכד.

!◊קכד.
אמר ליה רבא: ואימא 

מדרבנן:
גורר את הטפילה עד שיהא בארץ

♦▀!◊קכד.
אלא אמר רבא, הכי 

קאמר:[רבנן]

תנור שנטמא כיצד מטהרין אותו? דברי הכל חולקו לשלשה, וגורר את הטפילה, עד שיהא בארץ, 

והרוצה שלא יבא תנורו לידי טומאה כיצד הוא עושה ־ חולקו לשלשה וגורר את הטפילה עד שיהא בארץ

אינו צריך לא לגרור את הטפילה ולא עד שיהא בארץ, אלא ממעטו מבפנים מארבע טפחים.רבי מאיר:♦▀!◊קכד.

חולקו לשלשהאמר מר:▀◊>קכד.

תנור תחלתו ארבעה ושיריו ארבעה ־ דברי רבי מאירורמינהו: [רבי מאיר]▀¿◊קכד.

במה דברים אמורים: בגדול, אבל בקטן ־ תחלתו כל שהוא, משתגמר מלאכתו שיריו ־ ברובֹוחכמים:▀¿◊קכד.

וכמה כל שהוא?^¿קכד.

טפח, שכן עושים תנורים בנות טפח.אמרי דבי רבי ינאי:!¿קכד.

טעמא דאיכא שיריו ד', הא ליכא שיריו ד' טהורִ ¿◊קכד.

התם ־ דצלקיה מצלק, הכא ־ דעבדיה גיסטרא.אמרי:!◊קכד.

שיריו ברובואמר מר:▀◊>קכד.

רובו דטפח למאי הוי?¿קכד.

שירי גדול ברובואביי:▀◊קכד.

ארבעהִ והאמרי רבנן:▀¿◊קכד.

לא קשיא, הא בתנורא בר תשעה הא בתנורא בר שבעה.!◊קכד.

▀◊קכד.
ל"א אמרי לה, אמר רב 

הונא משום רבי ישמעאל 
ואפילו שייר בה כדי מעפורת

לא שנו אלא טלית, אבל עור ־ חשיבריש לקיש:♦▀◊קכד.

ֹ רבי יוחנן:♦▀◊קכד. אפילו עור נמי לא חשיב

♦▀¿◊קכד.
איתיביה רבי יוחנן לריש 

לקיש:[רבי יהודה]
עור טמא מדרס, חישב עליו לרצועה וסנדלין, כיון שנתן בו איזמל טהור ־ דברי רבי יהודה

עד שימעיטנו מחמשה טפחיםחכמים:♦▀¿◊קכד.

כי ממעט מיהא טהור, אמאי? לימא חשיבִ ¿קכד.

הכא במאי עסקינן ־ דקא בעי ליה למושב זב.!◊קכד.

קכד.
מ

עור שיש עליו כזית בשר, הנוגע בציב היוצא ממנו, ובשערה שכנגדו ־ טמא.▀

היו עליו כשני חצאי זיתים ־ מטמא במשא ולא במגע, דברי רבי ישמעאל[רבי ישמעאל]♦▀קכד.

לא במגע ולא במשארבי עקיבא:♦▀קכד.

ומודה רבי עקיבא:▀◊קכד.
בשני חצאי זיתים שתחבן בקיסם והסיטן שהוא טמא, ומפני מה רבי עקיבא מטהר בעור ־ מפני שהעור 

מבטלן.

קכד.
ג

לא שנו אלא פלטתו חיה, אבל פלטתו סכין ־ בטיל.עולא אמר רבי יוחנן:▀◊

אמר רבי יוחנן אפילו כתרטא?רב נחמן לעולא:¿◊קכד.
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ֹ אמר ליה:[עולא]!קכד. אין

ואפילו כנפיא?[רב נחמן]¿◊קכד.

איןאמר ליה:[עולא]!◊קכד.

האלהיִם אם אמר לי רבי יוחנן מפומיה לא צייתנא ליהִ א"ל:[רב נחמן]▀◊קכד.

О◊קכד.

כי סליק רב אושעיא 

אשכחיה ליה לרבי אמי, 

אמרה לשמעתיה קמיה:

הכי אמר עולא והכי אהדר ליה רב נחמן

ומשום דרב נחמן חתניה דבי נשיאה הוא, מזלזל בשמעתיה דר' יוחנן?א"ל:[רבי אמי]О◊קכד.

О◊קכד.
[רב אושעיא אשכחיה 

ליה לרבי אמי]
זמנין אשכחיה דיתיב וקאמר לה אסיפא:

היו עליו שני חצאי זיתים ־ מטמאים במשא ולא במגע דברי ר' ישמעאל[רבי ישמעאל]♦▀О◊קכד.

לא במגע ולא במשארבי עקיבא:♦▀О◊קכד.

לא שנו אלא פלטתו חיה, אבל פלטתו סכין ־ בטירבי יוחנן:▀О◊קכד.

מר אסיפא מתני לה?א"ל:[רבי אמי]^קכד.

איןא"ל:[רב אושעיא]!קכד.

ואלא עולא ארישא אמרה ניהליכו?[רבי אמי]^◊קכד.

ֹ א"ל:[רב אושעיא]!קכד. אין

האלהיִם אי אמר לי יהושע בן נון מפומיה לא צייתנא ליהִ א"ל:[רבי אמי]О◊קכד.

ֹ [רבין וכל נחותי]О◊קכד. כי אתא רבין וכל נחותי אמרוה ארישא

ואלא קשיאִ ¿קכד.

קכד:
במרודדכדאמר רב פפא:▀!◊

הכא נמי: במרודד.!קכד:

היו עליו.▀>קכד:

לא שנו אלא מאחריו, אבל מלפניו ־ יש נוגע וחוזר ונוגעבר פדא:♦▀◊קכד:

אין נוגע וחוזר ונוגע.רבי יוחנן:♦▀◊קכד:

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה▀קכד:

רבי ישמעאל ורבי דוסא בן הרכינס אמרו דבר אחדדאמר רבי יוחנן:▀◊קכד:

רבי ישמעאל▀▀קכד:

הא דאמרן▀▀קכד:

רבי דוסא בן הרכינס▀▀קכד:

♦▀▀◊קכד:
דתנן:[ר' דוסא בן 

הרכינס]
כל המטמאין באהל שנחלקו, והכניסן לתוך הבית ־ ר' דוסא בן הרכינס מטהר

מטמאיםחכמים:♦▀▀◊קכד:
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ֹ ▀◊קכד: לאו אמר רבי דוסא בן הרכינס התם: אין מאהיל וחוזר ומאהיל, הכא נמי: אין נוגע וחוזר ונוגע

ומדרבי דוסא בן הרכינס כרבי ישמעאל, רבנן כרבי עקיבא, והא ר' עקיבא טהורי קא מטהרִ ¿◊קכד:

עד כאן לא קא מטהר רבי עקיבא אלא בעור אבל בעלמא מטמא!◊קכד:

▀!קכד:
כדקתני סיפא, ומודה רבי 

עקיבא:
בב' חצאי זיתים שתחבן בקיסם והסיטן שהוא טמא

ומפני מה ר"ע מטהר בעור ־ מפני שהעור מבטלן.▀!קכד:

 (ויקרא י"א) בנבלתם ־ ולא בעור שיש עליו ב' חצאי זיתיםמתיב רב עוקבא בר חמא:▀¿◊קכד:

יכול אף במשא? ת"ל: (ויקרא י"א) והנושא יטמא ־ דברי רבי ישמעאל[רבי ישמעאל]♦▀¿◊קכד:

הנוגע והנושא, את שבא לכלל מגע ־ בא לכלל משא, לא בא לכלל מגע ־ לא בא לכלל משארבי עקיבא:♦▀¿◊קכד:

ואם איתא, הרי בא לכלל מגע מלפניוִ ¿קכד:

הכי קאמר: את שבא לכלל מגע בכל צד ־ בא לכלל משא, לא בא לכלל מגע בכל צד ־ לא בא לכלל משא.רבא:▀◊קכד:

^◊קכד:
בעא מיניה רב אויא סבא 

מרבה בר רב הונא:

קולית סתומה לרבי ישמעאל, מהו שתטמא? אית ליה לר' ישמעאל את שבא לכלל מגע ־ בא לכלל משא, 

לא בא לכלל מגע ־ לא בא לכלל משא, והכא היינו טעמא ־ משום דבא לכלל מגע מלפניו, או דלמא: לית 

ליה?

О◊קכד:
אמר ליה:[רבה בר רב 

הונא]
עורבא פרחִ 

א"ל רבא בריה: ולאו היינו רב אויא סבא מפומבדיתא דמשבח לן מר בגויה, דגברא רבה הוא?[רבא בריה]Оקכד:

א"ל: אני היום (שיר השירים ב') סמכוני באשישות, ובעא מינאי מילתא דבעי טעמא.[רבה בר רב הונא]Оקכד:

עולא:▀◊קכד:
שני חצאי זיתים שתחבן בקיסם, אפי' מוליך ומביא כל היום כולו ־ טהור, מ"ט ־ כתיב (ויקרא י"א) ונשא 

 ֹ וקרינן נושא, בעינן נושא ־ והוא דנישא בבת אחת

היו עליו שני חצאי זיתים מטמאין במשא ולא במגע דברי ר' ישמעאלתנן:[רבי ישמעאל]▀¿◊קכד:

אמאי? והא לאו נישא הואִ ¿קכד:

במרודדרב פפא:!◊קכד:

בשני חצאי זיתים שתחבן בקיסם והסיטן שהוא טמאת"ש: מודה ר"ע:▀¿◊קכד:

אמאי? והא לאו נישא הואִ ¿קכד:

ה"נ במרודד.!◊קכד:

כתנאי:▀קכד:

אחד הנוגע ואחד המסיט[ת"ק]♦▀▀◊קכד:

אף הנושארבי אליעזר:♦▀▀◊קכד:

אטו נושא לאו מסיט הוא?¿קכד:

אלא לאו הכי קאמר: אחד הנוגע ואחד המסיט בלא נישא, ואתא ר' אליעזר למימר: והוא דנישא▀◊קכד:

ומאי אף?¿קכד:

אימא: והוא דנישא.▀◊קכד:

קכד:
מ

קולית המת וקולית המוקדשין, הנוגע בהן, בין סתומים בין נקובים ־ טמא▀
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