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קה.
תיקו.▀

[רבה בר רב הונא]^◊קה.
רבה בר רב הונא מתני לה בגברי, במתעסקין בו חמשה בני אדם ונפקו תלתא ופשו להו תרי, מאי? בתר 

רוב מתעסקין אזלינן, או בתר בהמה אזלינן?

תיקו.▀קה.

בעי רבי אלעזר:^◊קה.
פרים ושעירים הנשרפים שיצאו וחזרו, מהו? מי אמרינן: כיון דנפקי להו איטמו להו, או דלמא כיון 

דהדור הדור?

ר' אבא בר ממל, ת"ש:▀!◊קה.
היו סובלין אותן במוטות, הראשונים יצאו חוץ לחומת העזרה והאחרונים לא יצאו, הראשונים שיצאו 

חוץ לחומת העזרה מטמאין בגדים, והאחרונים אין מטמאין בגדים עד שיצאֹו

ואי ס"ד כיון דנפקי להו איטמו, הנך דאיכא גואי נמי ליטמאִ !◊קה.

ותסברא? הא בעינא (ויקרא יד) ואחר יבא אל המחנה וליכאִ רבא:¿◊קה.

אלא רבי אלעזר היכי בעי לה?¿◊קה.

כגון דנקיטי לה בבקולסי.!◊קה.

ת"ר: [רבי מאיר]♦▀◊קה.
השורף פרה ופרים הנשרפין והמשלח את השעיר והמוציאן מטמא בגדים, והן עצמן אין מטמאין בגדים 

 ֹ אבל מטמאין אוכלין ומשקין, דברי ר"מ

חכמים:♦▀◊קה.
פרה ופרים מטמאין אוכלין ומשקין, שעיר המשתלח אינו מטמא, שהוא חי, והחי אינו מטמא אוכלין 

ומשקין.

בשלמא לרבי מאיר, כדתנא דבי ר' ישמעאל¿◊קה.

דתנא דבי רבי ישמעאל:▀¿◊קה.

(ויקרא יא) על כל זרע זרוע ־ מה זרעים שאין סופן ליטמא טומאה חמורה וצריכין הכשר, אף כל שאין 

סופן ליטמא טומאה חמורה צריכין הכשר, יצתה נבלת עוף טהור, שסופה ליטמא טומאה חמורה ואין 

 ֹ צריכה הכשר

¿◊קה.
אלא לרבנן, אי אית להו דתנא דבי רבי ישמעאל, אפילו שעיר המשתלִח נמי אי לית ליה, אפי' פרה 

ופרים מנלן?

!◊קה.
כי אתא רב דימי אמר, 

אמרי במערבא:
צריכין הכשר טומאה ממקום אחר.

בעי רבי אלעזר:^◊קה.
פרים ושעירים הנשרפים מהו שיטמאו אוכלין ומשקין בפנים כבחוץ? מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי 

או לא?

!◊קה.
בתר דבעיא הדר פשטה: 

[רבי אלעזר]
מחוסר יציאה כמחוסר מעשה דמי.

^◊קה.
בעא מיניה רבי אבא בר 

ממל מרבי חייא בר אבא:

נבלת עוף טהור, לר' מאיר, מהו שיטמא בכזית? דמחתא לארעא לא תיבעי לך, דנקיט בפומיה לא תיבעי 

לך, כי תיבעי לך ־ דנקיט ליה בידיה, מחוסר קריבה כמחוסר מעשה דמי או לא?

קה:
מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי.א"ל:[רבי חייא בר אבא]!◊

איתיביה:▀¿◊קה:
שלשה עשר דברים נאמרו בנבלת עוף טהור, וזה אחד מהן, צריכה מחשבה ואין צריכה הכשר ומטמא 

 ֹ טומאת אוכלין בכביצה

מאי לאו ר"מ היאִ ¿קה:

לא, רבנן היא.!◊קה:

צריכה מחשבה ואין צריכה הכשרוהא קתני רישא:▀¿◊קה:

ומאן שמעת ליה האי סברא? ר"מ, ומדרישא ר"מ, סיפא נמי ר"מִ ¿קה:

מידי איריא? הא כדאיתא והא כדאיתא.!◊קה:

שחיטתה ומליקתה מטהרת טריפתה מטומאתהוהא מדקתני סיפא:▀¿◊קה:

מאן שמעת ליה האי סברא? ר"מ¿קה:

רישא וסיפא רבי מאיר ומציעתא רבנן?¿קה:

אין, רישא וסיפא רבי מאיר ומציעתא רבנן.!◊קה:
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רב המנונא לרבי זירא:^◊קה:
לא תיתיב אכרעך עד דאמרת לי הא מילתא: נבלת עוף טהור לר"מ, מונין לה ראשון ושני או אין מונין 

ראשון ושני?

א"ל:[רבי זירא]!◊קה:
כל היכא דמטמא אדם במגע ־ מונין בו ראשון ושני, כל היכא דאין מטמא אדם במגע ־ אין מונין בו 

ראשון ושני.

^קה:

בעא מיניה רבי זירא 

מרבי אמי בר חייא, 

ואמרי לה מר' אבין בר 

כהנא:

הא דתנן:

חיבורי אוכלין ע"י משקין ־ חיבור לטומאה קלה ואין חיבור לטומאה חמורה[תנן]▀^◊קה:

מונין בו ראשון ושני, או אין מונין בו ראשון ושני?^◊קה:

כל היכא דמטמא אדם ־ מונין בו ראשון ושני, אין מטמא אדם ־ אין מונין בו ראשון ושני.א"ל:[רבי אבין בר כהנא]!◊קה:

יצאו אלו ואלו.▀>קה:

מה"מ?^קה:

דת"ר:!◊קה:
להלן אתה נותן להם ג' מחנות וכאן מחנה אחת , אם כן למה נאמר מחוץ למחנה לומר לך: כיון שיצא 

חוץ למחנה אחת ־ מטמא בגדים.

והיא גופה מנלן?¿קה:

דת"ר:▀!◊קה:

(ויקרא ד) והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה ־ חוץ לג' מחנותֹ אתה אומר: חוץ לג' מחנות, או אינו 

אלא מחנה אחת? כשהוא אומר בפר העדה (ויקרא ד) מחוץ למחנה, שאין צריך לומר, שהרי כבר 

נאמר: (ויקרא ד) כאשר שרף את הפר הראשון, ליתן לו מחנה שניהֹ כשהוא אומר מחוץ למחנה בדשן, 

שאצ"ל, שהרי כבר נאמר: (ויקרא ד) על שפך הדשן ישרף, ליתן לו מחנה שלישית.

ור"ש האי מחוץ למחנה מאי עביד ליה?¿◊קה:

מיבעי ליה לכדתניא:!קה:

[תניא]רבי אליעזר:!◊קה:
נאמר כאן חוץ למחנה ונאמר להלן (במדבר יט) חוץ למחנה, מה להלן חוץ לג' מחנות, אף כאן חוץ לג' 

מחנותֹ ומה להלן למזרחה של ירושלים, אף כאן למזרחה של ירושלים.

קו.
לרבנן היכא שריף להו?¿◊

ֹ כדתניא:[ת"ק]▀!◊קו. היכן נשרפין? לצפון ירושלים חוץ לשלש מחנות

אבית הדשן נשרפין.רבי יוסי הגלילי:▀!◊קו.

מאן תנא דפליג עליה דר' יוסי הגלילי? ר' אליעזר בן יעקב היארבא:▀◊קו.

(ויקרא ד) על שפך הדשן ישרף ־ שיהא שם דשןדתניא:[ת"ק]▀▀♦◊קו.

שיהא מקומו משופך.רבי אליעזר בן יעקב:▀▀♦◊קו.

דילמא במקומו משופך פליגי.אמר ליה אביי:¿◊קו.

תנו רבנן:[ת"ק]▀◊קו.

השורף מטמא בגדים, ולא המצית את האור מטמא בגדים, ולא המסדר את המערכה מטמא בגדים, 

ואיזהו השורף? המסייע בשעת שריפה, יכול אף משנעשו אפר מטמא בגדים? תלמוד לומר: אותם, 

 ֹ אותם מטמאין בגדים, ומשנעשין אפר אין מטמאין בגדים

אותם מטמאין בגדים, ניתך הבשר אין מטמאין בגדים.רבי שמעון:▀קו.

מאי בינייהו?¿קו.

איכא בינייהו דשוייה חרוכא.רבא:!◊קו.

הדרן עלך טבול יום◊
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