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ח.
בעי רב אדא בר אהבה:^◊

היו בידו חמש סלעים ואמר שני ערכי עלי בבת אחת, מהו? כיון דבבת אחת נדר כי הדדי תפסן, יהיב 

תרתי ופלגא להאי ותרתי ופלגא להאי, או דלמא כולהו חזיא להאי וכולהו חזיא להאי?

תיקו.▀◊ח.

אין בערכין פחות מסלע ולא יתר כו'.▀>ח.

הא תו למה לי?¿ח.

!◊ח.
הא קמשמע לן: פחות מסלע הוא דליכא, הא יתר על סלע איכא, יתר על חמשים הוא דליכא, הא פחות 

מחמשים איכא, וסתמא כרבנן.

ח.
מ

אין פתח בטועה פחות משבעה, ולא יתר על י"ז.▀

ח.
ג

טועה שאמרה יום אחד טמא ראיתי ־ פתחה שבעה עשרת"ר:▀◊

שני ימים טמא ראיתי ־ פתחה שבעה עשר▀◊ח.

שלשה ימים טמא ראיתי ־ פתחה שבעה עשר▀◊ח.

ארבעה ימים טמא ראיתי ־ פתחה ששה עשר▀◊ח.

חמשה ימים טמא ראיתי ־ פתחה חמשה עשר▀◊ח.

ששה ימים טמא ראיתי ־ פתחה ארבעה עשר▀◊ח.

שבעה ימים טמא ראיתי ־ פתחה שלשה עשר▀◊ח.

שמונה ימים טמא ראיתי ־ פתחה שנים עשר▀◊ח.

תשעה ימים טמא ראיתי ־ פתחה אחד עשר▀◊ח.

עשרה ימים טמא ראיתי ־ פתחה עשרה▀◊ח.

אחד עשר ־ פתחה תשעה▀◊ח.

ח:
שנים עשר ־ פתחה שמונה▀◊

שלשה עשר ־ פתחה שבעה▀◊ח:

שאין פתח בטועה פחות משבעה ולא יתר על שבעה עשר.▀◊ח:

למה לי כולי האי? תימני שבעה ותשתריִ רב אדא בר אהבה לרבה:¿ח:

לתקונה לידי נדה ופתחה קאמרינן.אמר ליה:[רבה]!◊ח:

כל הטועות זבות, מביאות קרבן ואינו נאכל, חוץ מפתחה שבעה ופתחה שמונה, שמביאות קרבן ונאכל.תנו רבנן:▀◊ח:

אטו כל הטועות זבות? ותו, יום אחד ושני ימים בת איתויי קרבן היא?¿ח:

▀◊ח:
אלא, כל זבות הטועות מביאות קרבן ואינו נאכל, חוץ מפתחה שבעה ופתחה שמונה, שמביאות קרבן 

ונאכל.

ח:
מ

אין בנגעים פחות משבוע אחד, ולא יתר על שלשה שבועות.▀

ח:
ג

פחות משבוע ־ נגעי אדם, ולא יתר על שלשה שבועות ־ נגעי בתים.▀◊

(תהילים לו) צדקתך כהררי אל ־ אלו נגעי אדם, משפטיך תהום רבה ־ אלו נגעי בתים.רב פפא:▀◊ח:

פשטיה דקרא במאי כתיב?^ח:

ֹ רב יהודה:!◊ח: אלמלא צדקתך כהררי אל, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך תהום רבה
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צדקתך כהררי אל, מפני שמשפטיך תהום רבה.רבה:!◊ח:

במאי קמיפלגי?^ח:

בדר' אלעזר ור' יוסי ברבי חנינא!ח:

כובשדאיתמר, רבי אלעזר:♦▀!◊ח:

ֹ רבי יוסי בר' חנינא:♦▀!◊ נושא

רבה כרבי אלעזר, ורב יהודה כרבי יוסי ברבי חנינא.!ח:

ח:
מ

אין פוחתין מארבעה חדשים המעוברים בשנה, ולא נראה יתר על שמונה.▀

שתי הלחם אין נאכלין פחות משנים, ולא יתר על שלשה.▀ח:

לחם הפנים אין נאכל פחות מט', ולא יתר על אחד עשר.▀ח:

אין קטן נימול פחות מח', ולא יתר על שנים עשר.▀ח:

ח:
ג

מאי לא נראה יתר על שמנה?^

לא נראה לחכמים לעבר יתר על שמונה.רב הונא:♦!◊ח:

מאי שנא תשעה דלא?¿¿ח:

אם כן קדים אתי סיהרא תלתא יומי!¿ח:
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