
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

נדה-כל היד

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

כ.
מאי לאו ־ אאדום?¿

לא, אשאר דמים.!כ.

אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי קמיה אומנא, שקלי ליה קרנא קמייתא לאמימר, חזייהО◊כ.

אדום דתנן ־ כי האי.אמר להו:[אמימר]▀◊כ.

שקלי ליה אחריתיО◊כ.

אשתני.אמר להו:[אמימר]Оכ.

כגון אנא דלא ידענא בין האי להאי ־ לא מבעי לי למחזי דמא.רב אשי:О◊כ.

שחור כחרת.▀◊>כ.

חרת שאמרו ־ דיו.רבה בר רב הונא:▀◊כ.

שחור ־ כחרת, ושחור שאמרו ־ דיו.תניא נמי הכי:▀כ.

ולימא דיוִ ¿כ.

אי אמר דיו ־ הוה אמינא: כי פכחותא דדיותא, קמ"ל ־ כי חרותא דדיותא.!כ.

בלחה או ביבשתא?איבעיא להו:^◊כ.

דרבי אמי פלי קורטא דדיותא ובדיק בה.תא שמע:[רבי אמי]О!◊כ.

כקיר, כדיו, וכענב ־ טמאה, וזוהי ששנינו עמוק מכן ־ טמאה.רב יהודה אמר שמואל:▀◊כ.

כזית, כזפת, וכעורב ־ טהור, וזוהי ששנינו דיהה מכן ־ טהור.רבי אלעזר:▀◊כ.

כלבושא סיואה.עולא:▀◊כ.

עולא אקלע לפומבדיתא, חזייה לההוא טייעא דלבוש לבושא אוכמא, אמר להו: שחור דתנן ־ כי האי.[עולא]О◊כ.

מרטו מיניה פורתא פורתא, יהבו ביה ארבע מאה זוזי.Оכ.

אלו כלים האוליירין הבאים ממדינת הים.רבי יוחנן:▀◊כ.

למימרא דאוכמי נינהו?¿כ.

[רבי ינאי]О¿◊כ.

והאמר להו רבי ינאי לבניו: בני, אל תקברוני לא בכלים שחורים ולא בכלים לבנים, שחורים ־ שמא 

אזכה, ואהיה כאבל בין החתנים, לבנים ־ שמא לא אזכה, ואהיה כחתן בין האבלים, אלא בכלים 

האוליירין הבאים ממדינת הים.

אלמא ־ לאו אוכמי נינהוִ ¿כ.

לא קשיא, הא ־ בגלימא, הא ־ בפתורא.!◊כ.

וכולם אין בודקין אלא על גבי מטלית לבנה.רב יהודה אמר שמואל:▀◊כ.

ושחור ־ על גבי אדום.רב יצחק בר אבודימי:▀◊כ.

ולא פליגי, הא ־ בשחור, הא ־ בשאר דמים.רב ירמיה מדפתי:▀◊כ.

אי הכי, לימא שמואל חוץ משחורִ מתקיף לה רב אשי:¿כ.

בשחור גופיה קמיפלגי.אלא אמר רב אשי:▀◊כ.
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כולן ־ עמוק מכן ־ טמא, דיהה מכן ־ טהור, כשחור.עולא:▀◊כ.

ואלא מאי שנא שחור ־ דנקט?¿כ.

!◊כ.
סד"א: הואיל ואמר רבי חנינא שחור ־ אדום הוא, אלא שלקה, הילכך ־ אפילו דיהה מכן נמי ליטמא, 

קמשמע לן.

וכולן, עמוק מכן ־ טמא, דיהה מכן ־ נמי טמא, חוץ משחור.רבי אמי בר אבא:▀◊כ.

אלא מאי אהני שיעוריה דרבנן?¿כ.

לאפוקי דיהה דדיהה.!◊כ.

▀◊כ.
איכא דאמרי, רמי בר 

אבא:
וכולן, עמוק מכן ־ טהור, דיהה מכן ־ טהור, חוץ משחור.

ולהכי מהני שיעוריה דרבנן.▀◊כ.

וכולן, עמוק מכן ־טמא, דיהה מכן ־ טהור, חוץ ממזג, שעמוק מכן ־ טהור, דיהה מכן ־ טהור.בר קפרא:▀◊כ.

בר קפרא אדיהו ליה ־ ודכי, אעמיקו ליה ־ ודכי[בר קפרא]Оכ.

כמה נפיש גברא דלביה כמשמעתיהִ רבי חנינא:Оכ.

וכקרן כרכום.▀◊>כ.

לח ולא יבש.תנא:▀◊כ.

כתחתון לא כעליוןתני חדא:▀◊כ.

כעליון ולא כתחתוןותניא אידך:▀◊כ.

כעליון, וכל שכן כתחתוןותניא אידך:▀◊כ.

כתחתון, וכל שכן כעליון.ותניא אידך:▀◊כ.

תלתא דרי ותלתא טרפן הויין, נקוט דרא מציעאה וטרפא מציעתא בידך.אביי:▀◊כ.

▀◊כ.
כי אתו לקמיה דרבי 

אבהו, אמר להו:
בגושייהו שנינו

וכמימי אדמה.▀◊>כ.

כמימי אדמה ־ מביא אדמה שמנה מבקעת בית כרם, ומציף עליה מים ־ דברי רבי מאיר.תנו רבנן:[רבי מאיר]▀◊כ.

מבקעת יודפת.רבי עקיבא:▀◊כ.

מבקעת סכני.רבי יוסי:▀◊כ.

אף מבקעת גנוסר וכיוצא בהן.רבי שמעון:▀◊כ.

תניא אידך:▀◊כ.

וכמימי אדמה ־ מביא אדמה שמנה מבקעת בית כרם ומציף עליה מים כקליפת השום, ואין שיעור למים ־ 

משום דאין שיעור לעפר, ואין בודקין אותן צלולין אלא עכורין, צללו ־ חוזר ועוכרן, וכשהוא עוכרן ־ 

אין עוכרן ביד אלא בכלי.

איבעיא להו:^◊כ.
אין עוכרין אותן ביד אלא בכלי דלא לרמיה בידיה ולעכרינהו, אבל במנא ־ כי עכר ליה בידיה שפיר 

דמי, או דלמא: דלא לעכרינהו בידיה, אלא במנא?

כשהוא בודקן ־ אין בודקן אלא בכוס.ת"ש:▀!כ.

בדיקה ־ בכוס, עכירה במאי?ועדיין תבעי לך:^◊כ.

תיקו.▀כ.
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▀◊כ.
כי אתו לקמיה דרבה בר 

אבוה, אמר להו:
במקומה שנינו.

רבי חנינא פלי קורטא דגרגשתא ובדיק ביה[רבי חנינא]▀◊כ.

לייט עליה רבי ישמעאל ברבי יוסי באסכרה - רבי חנינא הוא דחכים, כולי עלמא ־ לאו חכימי הכי.[רבי ישמעאל ברבי יוסי]Оכ.

כ:
◊О:חכמתא דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא, מטמינא ־ מטהר, מטהרנא ־ מטמא.רבי יוחנן

רבי אלעזר:О◊כ:
ענוותנותא דרבי חנינא גרמא לי דחזאי דמא, ומה רבי חנינא דענותן הוא ־ מחית נפשיה לספק וחזי, אנא 

לא אחזי?

טבעא דבבל גרמא לי דלא חזאי דמא, דאמינא בטבעא לא ידענא, בדמא ידענא?רבי זירא:О◊כ:

למימרא דבטבעא תליא מלתא, והא רבה הוא דידע בטבעא ולא ידע בדמאִ ¿כ:

כל שכן קאמר, ומה רבה דידע בטבעא ־ לא חזא דמא, ואנא אחזי?!כ:

עולא אקלע לפומבדיתא, אייתו לקמיה דמא ולא חזא[עולא]О◊כ:

אמר: ומה רבי אלעזר דמרא דארעא דישראל הוה, כי מקלע לאתרא דר' יהודה ־ לא חזי דמא, אנא אחזי?[עולא]О◊כ:

ואמאי קרו ליה מרא דארעא דישראל?^כ:

[רבי אלעזר]О!◊כ:
דההיא אתתא דאייתא דמא לקמיה דרבי אלעזר, הוה יתיב רבי אמי קמיה, ארחיה, אמר לה: האי דם 

חימוד הוא.

בתר דנפקה אטפל לה רבי אמי.О!כ:

א"ל: בעלי היה בדרך וחמדתיוО!◊כ:

קרי עליה: (תהלים כה) סוד ה' ליראיו.[רבי אמי]О!◊כ:

אפרא הורמיז אמיה דשבור מלכא שדרה דמא לקמיה דרבא, הוה יתיב רב עובדיה קמיה, ארחיהО◊כ:

אמר לה: האי דם חימוד הוא.[רבא]О◊כ:

אמרה ליה לברה: תא חזי כמה חכימי יהודאיִ Оכ:

א"ל: דלמא כסומא בארובה?Оכ:

[רבא]О◊כ:
הדר שדרה ליה שתין מיני דמא, וכולהו אמרינהו, ההוא בתרא דם כנים הוה, ולא ידע, אסתייע מילתא 

 ֹ ושדר לה סריקותא דמקטלא כלמי

אמרה: יהודאי, בתווני דלבא יתביתוִ О◊כ:

רב יהודה:О◊כ:
מרישא הוה חזינא דמא, כיון דאמרה לי אמיה דיצחק ברי: האי טיפתא קמייתא לא מייתינן לה קמייהו 

דרבנן, משום דזהימא ־ לא חזינא, בין טמאה לטהורה ודאי חזינא.

О◊כ:
ילתא אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה ־ וטמי לה, הדר אייתא לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה ־ 

ודכי לה.

והיכי עביד הכי?¿כ:

חכם שטימא ־ אין חברו רשאי לטהר, אסר ־ אין חבירו רשאי להתירִ והתניא:▀¿◊כ:

!◊כ:
[רב יצחק בריה דרב 

יהודה]

מעיקרא טמויי הוה מטמי לה, כיון דא"ל: דכל יומא הוה מדכי לי כי האי גונא, והאידנא הוא דחש בעיניה 

־ דכי לה.

ומי מהימני?¿כ:

נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו.אין, והתניא:▀!◊כ:

כזה טיהר איש פלוני חכם מהוִ איבעיא להו:^◊כ:

נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיותא שמע:▀¿◊כ:
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שאני התם ־ דליתיה לקמה.!כ:

דילתא אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה ־ וטמי לה, לקמיה דרב יצחק בריה דרב יהודה ־ ודכי לה.תא שמע:▀¿◊כ:

והיכי עביד הכי?¿¿כ:

חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר וכו'והתניא:▀¿¿◊כ:

!¿◊כ:
טמויי הוה מטמי לה, כיון דאמרה ליה דכל יומא מדכי לה כי האי גונא, והאידנא הוא דחש בעיניה ־ הדר 

דכי לה

אלמא: מהימנא להִ ואמרינן:¿◊כ:

רב יצחק בר יהודה ־ אגמריה סמך.[רב יצחק בר יהודה]!◊כ:

[רבי]О◊כ:
רבי ראה דם בלילה ־ וטימא, ראה ביום ־ וטיהר, המתין שעה אחת ־ חזר וטימא, אמר: אוי לי שמא 

טעיתיִ שמא טעיתי?

ודאי טעהִ ¿כ:

לא יאמר חכם אילו היה לח היה ודאי טמא, אלא אמר אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותדתניא:▀¿◊כ:

!◊כ:
מעיקרא אחזקיה בטמא כיון דחזא לצפרא דאשתני אמר ודאי טהור הוה, ובלילה הוא דלא אתחזי שפיר, 

כיון דחזא דהדר אשתני אמר: האי ־ טמא הוא, ומפכח הוא דקא מפכח ואזיל.

רבי בדיק לאור הנר[רבי]▀◊כ:

רבי ישמעאל ברבי יוסף בדיק ביום המעונן ביני עמודי.[רבי ישמעאל ברבי יוסף▀◊כ:

וכולן אין בודקין אותן אלא בין חמה לצל.רב אמי בר שמואל:▀◊כ:

▀◊כ:
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
בחמה, ובצל ידו.

וכמזוג שני חלקים כו'.▀◊>כ:
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