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לז.
הלכך הא תינוקת עובדת כוכבים בת ג' שנים ויום אחד, הואיל וראויה לביאה מטמאה נמי בזיבה.רבינא:▀◊

פשיטאִ ¿לז.

מהו דתימא: האי ידע לארגולי והא לא ידעה לארגולי, קמ"ל.!◊לז.

[רבי יהודה נשיאה]О◊לז.
מיסתמיך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה, א"ל: שמלאי, לא היית אמש בבית 

המדרש כשהתרנו את השמן

אמר לו: בימינו תתיר אף את הפת.[רבי שמלאי]О◊לז.

אמר לו: א"כ, קרו לן בית דינא שריא[רבי יהודה נשיאה]¿◊לז.

▀¿◊לז.
דתנן: העיד רבי יוסי בן 

יועזר איש צרידה:
על אייל קמצא דכן, ועל משקה בית מטבחיא דכן, ועל דיקרב למיתא מסאב, וקרו ליה יוסף שריא.

ִ [רבי שמלאי]¿לז. אמר ליה: התם שרא תלת, ומר שרא חדא, ואי שרי מר חדא אחריתי, אכתי תרתין הוא דהויין

א"ל: אנא שראי אחריתי.[רבי יהודה נשיאה]!◊לז.

מאי היא?^לז.

זה גיטך אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש, ומת בתוך שנים עשר חודש ־ אינו גטדתנן:▀!◊לז.

ורבותינו התירוה לינשאותני עלה:▀!◊לז.

מאן רבותינו?ואמרינן:^!לז.

בית דינא דשרו משחא, סברי לה כר' יוסירב יהודה אמר שמואל:!!◊לז.

זמנו של שטר מוכיח עליודאמר:[רבי יוסי]!▀!◊לז.

▀!לז.
וא"ר אבא בריה דרבי 

חייא בר אבא:
ר' יהודה הנשיא הורה, ולא הודו לו כל שעתו

כל סייעתו.ואמרי לה:▀!לז.

כי שריתוה ־ לאלתר שריתוה, דלא אתי, או דלמא לאחר שנים עשר חודש, דהא איקיים ליה תנאיה?רבי אלעזר לההוא סבא:^◊לז.

ותיבעי לך אמתני'◌ִ ¿◊לז.

דתנן:▀¿◊לז.
הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש, ומת בתוך שנים עשר חודש ־ הוי גט, 

דהא איקיים ליה תנאי

ותיבעי לך: לאלתר הוי גיטא, דהא לא אתא, או דלמא לאחר י"ב חודש, דהא איקיים ליה תנאיהִ ¿לז.

אין ה"נ, אלא משום דהוית בההוא מניינא.!◊לז.

אביי:▀◊לז.

הכל מודים, לכשתצא חמה מנרתיקה ־ לכי נפקא קאמר לה, וכי מיית בליליא ־ גט לאחר מיתה הוא, על 

מנת שתצא חמה מנרתיקה ־ מעכשיו קאמר לה, וכי מיית בליליא ־ הא ודאי תנאה הוי וגט מחיים הוא, 

כדרב הונא

ֹ דאמר רב הונא:▀▀◊לז. כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי

לא נחלקו אלא באם תצא▀◊לז.

[רבי יהודה נשיאה]♦▀▀◊לז.
ר' יהודה הנשיא סבר לה כר' יוסי, דאמר: זמנו של שטר מוכיח עליו, והוה ליה כמהיום אם מתי, 

כמעכשיו אם מתי

ורבנן לית להו דר' יוסי, והוה ליה כזה גיטך אם מתי גרידא.[רבנן]♦▀▀◊לז.

▀>לז.
גופא: העיד יוסי בן יועזר 

איש צרידה:
על אייל קמצא דכן, ועל משקה בי מטבחיא דכן, ועל דיקרב למיתא מסאב, וקרו ליה יוסף שריא.

מאי אייל קמצא?^◊לז.
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שושיבארב פפא:♦!◊לז.

♦!◊לז.
רב חייא בר אמי משמיה 

דעולא
סוסביל.

רב פפא אמר שושיבא, וקמיפלגי בראשו ארוך▀◊לז.

ראשו ארוך ־ אסורמר סבר:[רבנן]♦▀▀לז.

ראשו ארוך ־ מותר.מר סבר:[יוסי בן יועזר]♦▀▀לז.

לז:
◊▀

רב חייא בר אמי משמיה 

דעולא
סוסביל, בראשו ארוך כ"ע לא פליגי דאסור, והכא בכנפיו חופין את רובו על ידי הדחק קמיפלגי

רובא כל דהו בעינןמר סבר:[יוסי בן יועזר]♦▀▀לז:

רובא דמנכר בעינן.מר סבר:[רבנן]♦▀▀לז:

ועל משקה בי מטבחיא דכן.▀◊>לז:

מאי דכן?^לז:

דכן ממשרב:♦!◊לז:

דכן מלטמא אחרים, אבל טומאת עצמן יש בהן.שמואל:♦!◊לז:

רב אמר דכן ממש▀לז:

טומאת משקין דרבנן, וכי גזור רבנן טומאה ־ במשקין דעלמא, אבל במשקה בי מטבחיא לא גזרו רבנן.קסבר:[רב]▀◊לז:

ושמואל אמר דכן מלטמא אחרים, אבל טומאת עצמן יש בהן▀לז:

קסבר:[שמואל]▀◊לז:
טומאת משקין דאורייתא, לטמא אחרים דרבנן, וכי גזרו רבנן ־ במשקין דעלמא, במשקין בי מטבחיא 

לא גזרו.

ועל דיקרב למיתא מסאב, וקרו ליה יוסף שריא.▀◊>לז:

יוסף אסרא מיבעי ליהִ ¿לז:

ועוד, דאורייתא היא, דכתיב: (במדבר יט) וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת וגו'¿לז:

!◊לז:
דאורייתא דיקרב טמא, דיקרב בדיקרב טהור, ואתו אינהו וגזור אפילו דיקרב בדיקרב, ואתא איהו 

ואוקמה אדאורייתא.

דיקרב בדיקרב נמי דאורייתא הוא, דכתיב: (במדבר יט) וכל אשר יגע בו הטמא יטמאִ ¿◊לז:

!◊לז:

אמרוה רבנן קמיה דרבא 

משמיה דמר זוטרא בריה 

דרב נחמן דאמר משמיה 

דרב נחמן:

דאורייתא דיקרב בדיקרב בחיבורין טומאת שבעה, שלא בחיבורין טומאת ערב, ואתו אינהו וגזור אפילו 

שלא בחיבורין טומאת שבעה, ואתא איהו ואוקמה אדאורייתא.

דאורייתא מאי היא?^לז:

!◊לז:
דכתיב: (במדבר יט) הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים, וכתיב: וכל אשר יגע בו הטמא 

יטמא, וכתיב: והנפש הנוגעת תטמא עד הערב, הא כיצד? כאן בחיבורין, כאן שלא בחיבורין.

לאו אמינא לכו לא תתלו ביה בוקי סריקי ברב נחמן?אמר להו רבא:О◊לז:

ספק טומאה ברשות הרבים התיר להן.הכי אמר רב נחמן:!◊לז:

והא הלכתא מסוטה גמרינן לה, מה סוטה רשות היחיד, אף טומאה רשות היחידִ ¿◊לז:

הלכה ואין מורין כןהא א"ר יוחנן:▀!◊לז:

ואתא איהו ואורי ליה אורויי.!לז:
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קורות נעץ להם, ואמר: עד כאן רשות הרבים, עד כאן רשות היחיד.תניא נמי הכי, ר' יהודה:▀לז:

כי אתו לקמיה דרבי ינאיОלז:

הא מיא בשיקעתא דבנהרא, זילו טבולו.אמר להו:[רבי ינאי]!◊לז:

והשלקות.▀>לז:

מנהני מילי?^לז:

!◊לז:
רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן

אמר קרא: (דברים ב) אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי, כמים ־ מה מים שלא 

נשתנו, אף אוכל שלא נשתנה.

ִ ¿◊לז: אלא מעתה, חטין ועשאן קליות ה"נ דאסורין

וכי תימא ה"נ!לז:

ִ והתניא:▀¿לז: חיטין ועשאן קליות ־ מותרין

אלא כמים ־ מה מים שלא נשתנו מברייתן, אף אוכל שלא נשתנה מברייתו.!◊לז:

ִ ¿לז: אלא מעתה, חיטין וטחנן ה"נ דאסורין

וכי תימא ה"נ!לז:

ִ והתניא:▀¿לז: חיטין ועשאן קליות ־ הקמחים והסלתות שלהן מותרין

אלא כמים ־ מה מים שלא נשתנו מברייתן ע"י האור, אף אוכל שלא נשתנה מברייתו ע"י האור.!◊לז:

מידי אור כתיב?¿לז:
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