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כד.
מי תנן כלי מחבר? כלי מצרף תנן, כל דהו.אמר להו איהו:[רב כהנא]!◊

הושיט אחד לביניהן, מהו?^◊כד.

צריך לכלי ־ כלי מצרפו, אין צריך לכלי ־ אין כלי מצרפו.א"ל:[רב כהנא]!◊כד.

הושיט טבול יום את אצבעו ביניהן, מהו?^◊כד.

אין לך דבר שמטמא מאוירו אלא כלי חרס בלבד.אמר להו:[רב כהנא]!◊כד.

מהו לקמוץ מזה על זה? צירוף דאורייתא או דרבנן?הדר איהו בעא מינייהו:^◊כד.

זו לא שמענו, כיוצא בו שמענואמרו לו:[בני רב חייא]!◊כד.

דתנן:▀!◊כד.
שני מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו, אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה ־ כשירות, ואם 

 ֹ לאו ־ פסולות

כי יכול לקמוץ מיהא כשירות, אמאי? הך דמערב הא לא נגעִ ▀!כד.

דלמא בגושין המחולקין העשויין כמסרק.רבא:¿◊כד.

מאי הוי עלה?^כד.

ֹ רבא: ת"ש, דתניא:▀!◊כד. (ויקרא ו') והרים ממנו ־ מן המחובר, שלא יביא עשרון בשני כלים ויקמוץ

הא בכלי אחד דומיא דשני כלים ־ קמיץ.!כד.

א"ל אביי:¿◊כד.

דילמא שני כלים ה"ד? כגון קפיזא בקבא, דאע"ג דעריבי מעילאי, כיון דמיפסק מחיצתא דקפיזא מתתא, 

הא כלי אחד דומיא דב' כלים ה"ד? כגון עריבתה של תרנגולין, ואע"ג דמיפסקן מחיצתא הא נגיע, אבל 

הכא דלא נגיע כלל תיבעי לך.

בעי רבי ירמיה:^◊כד.

צירוף כלי וחיבור מים, מהו? כי תנן כלי מצרף מה שבתוכו לקדש ־ ה"מ דגואי, אבל דבראי לא, או 

דילמא כיון דמחבר מחבר? ואם תימצי לומר כיון דמחבר מחבר, חיבור מים וצירוף כלי ונגע טבול יום 

מבחוץ, מהו? כי תנן כלי מצרף ־ ה"מ דנגע מגואי, אבל מבראי לא, או דילמא לא שנא?

תיקו.▀כד.

בעי רבא:^◊כד.
עשרון שחלקו ונטמא אחד מהן והניחו בביסא, וחזר טבול יום ונגע באותו טמא, מהו? מי אמרינן שבע לו 

טומאה, או לא?

ומי אמרינן שבע ליה טומאה?אמר ליה אביי:¿◊כד.

סדין טמא מדרס ועשאו וילון ־ טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרסוהתנן:▀¿◊כד.

כד:
ֹ רבי יוסי:▀¿◊ באיזה מדרס נגע זה? אלא, שאם נגע בו הזב ־ טמא מגע הזב

כי נגע בו הזב מיהא טמא ואפי' לבסוף, אמאי? לימא: שבע ליה טומאהִ ¿כד:

א"ל:[רבא]!◊כד:
וממאי דהאי שאם נגע בו הזב לבתר מדרס? דילמא מקמי מדרס, דהויא טומאה חמורה על טומאה קלה, 

אבל הכא דאידי ואידי טומאה קלה לא.

▀¿◊כד:
אלא מסיפא: מודה רבי 

יוסי:

בשני סדינין המקופלין ומונחין זה על זה וישב זב עליהן, שהעליון טמא מדרס, והתחתון טמא מדרס ומגע 

 ֹ מדרס

ואמאי? לימא: שבע ליה טומאהִ ¿כד:

התם בבת אחת, הכא בזה אחר זה.!◊כד:

רבא:♦▀◊כד:

עשרון שחלקו, ואבד אחד מהן והפריש אחר תחתיו ונמצא הראשון, והרי שלשתן מונחין בביסא, נטמא 

אבוד ־ אבוד וראשון מצטרפין, מופרש אין מצטרף, נטמא מופרש ־ מופרש וראשון מצטרפין, אבוד אין 

 ֹ מצטרף, נטמא ראשון ־ שניהם מצטרפין

אפילו נטמא אחד מהן נמי שניהם מצטרפין, מ"ט? כולהו בני ביקתא דהדדי נינהו.אביי:♦▀◊כד:

[רבא]♦▀◊כד:
וכן לענין קמיצה, קמץ מן האבוד ־ שיריו וראשון נאכלין, מופרש אינו נאכל, קמץ מן המופרש ־ שיריו 

 ֹ וראשון נאכלין, אבוד אינו נאכל, קמץ מן ראשון ־ שניהם אינן נאכלין
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אפילו קמץ מאחד מהן ־ שניהן אינן נאכלין, מ"ט? כולהו נמי בני ביקתא דהדדי נינהו.אביי:♦▀◊כד:

ושירים דידיה מיהא נאכלין, הא איכא דנקא דקומץ דלא קריבִ מתקיף לה רב פפא:¿◊כד:

¿◊כד:
מתקיף לה רב יצחק 

בריה דרב משרשיא:
 ִ וקומץ גופיה היכי קריב? הא איכא תלתא חולין

קומץ בדעתא דכהן תליא מילתא, וכהן כי קמיץ ־ אעשרון קא קמיץ.רב אשי:!◊כד:
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