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צג.
^

בעא מיניה רמי בר חמא 

מרב חסדא:
ניתז על בגד טמא, מהו?

^◊צג.
רב הונא בריה דרב 

יהושע:

מדקמיבעיא ליה הכי, ש"מ: היתה לה שעת הכושר ונפסלה ־ אין דמה טעון כיבוס, ה"מ בזה אחר זה 

אבל בבת אחת לא, או דלמא לא שנא?

ֹ א"ל:[רב חסדא]!◊צג. פלוגתא דר"א ורבנן אליבא דרבה וכדקא מתריץ אביי

מי חטאת שנטמאו מטהרין, שהרי נדה מזין עליהדתניא, ר' אלעזר:▀!◊צג.

ר"א בשיטת ר"ע רבו אמרהואמר רבה:▀!◊צג.

העברת כלי על גבי מקום טמא כמונח דמידאמר:[רבי עקיבא]▀▀!צג.

היה עומד חוץ לתנור ושרץ בתנור, והושיט ידו לחלון ונטל את הלגין והעבירו ע"פ תנור ־ ר"ע מטמאדתנן:[רבי עקיבא]♦▀!◊צג.

מטהריןחכמים:♦▀!◊צג.

ובהא פליגי:▀!צג.

כמונח דמידרבי עקיבא סבר:♦▀!◊צג.

לאו כמונח דמיורבנן סברי:♦▀!◊צג.

▀¿!◊צג.
ואיתיביה אביי:[רבי 

עקיבא]

מודה רבי עקיבא בהזאה שהעבירה על כלי חרס טמא על גבי משכב ומושב טמא ־ שהיא טהורה, שאין 

לך דבר שמטמא למעלה כלמטה אלא כזית מן המת, ושאר כל המאהילין, לאיתויי אבן המנוגעתִ 

דכ"ע ־ לאו כמונח דמי, והכא בהא קמיפלגי:אלא אמר אביי:!!◊צג.

גזרינן שמא ינוחדרבי עקיבא סבר:▀!♦!◊צג.

ֹ ורבנן סברי:▀!♦!◊צג. לא גזרינן

ומודה רבי עקיבא בהזאה כיון דנפק נפק.[רבי עקיבא]▀!!◊צג.

ורבי אלעזר ורבנן במאי קמיפלגי?^!◊צג.

בדנין טומאה קדומה מטומאה שבאותה שעה קמיפלגיאביי:!!◊צג.

דניןמ"ס:[רבי אלעזר]♦!!צג.

אין דנין.ומ"ס:[רבנן]♦!!צג.

דכ"ע אין דנין, והכא בהא קמיפלגירבא:!◊צג.

הזאה צריכה שיעור ומצטרפין להזאותדר"א סבר:♦▀!◊צג.

הזאה אין צריכה שיעור.ורבנן סברי:♦▀!◊צג.

חטאת פסולה כו'.▀>צג.

ֹ ת"ר:▀◊צג. מדמה ־ מדם כשירה ולא מדם פסולה

רבי עקיבא:♦▀▀◊צג.
היתה לה שעת הכושר ונפסלה ־ דמה טעון כיבוס, לא היתה לה שעת הכושר ונפסלה ־ אין דמה טעון 

 ֹ כיבוס

אחד זה ואחד זה ־ אין דמה טעון כיבוס.רבי שמעון:♦▀▀◊צג.

מאי טעמא דרבי שמעון?^צג.

כתיב אותה וכתיב מדמה, חד להיכא דהיתה לו שעת הכושר וחד ללא היתה לו שעת הכושר.[רבי שמעון]!◊צג.

ורבי עקיבא?¿צג.
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אותה ־ פרט לתרומה.[רבי עקיבא]!◊צג.

ור"ש לטעמיה▀צג.

קדשים קלים אין טעונין מריקה ושטיפה, וכ"ש תרומה.דאמר:[רבי שמעון]▀▀◊צג.

צג.
מ

ניתז מן הצואר על הבגד ־ אינו טעון כיבוס▀

מן הקרן ומן היסוד ־ אינו טעון כיבוס▀צג.

נשפך על הרצפה ואספו ־ אין טעון כיבוס,אין טעון כיבוס אלא דם שנתקבל בכלי וראוי להזאה▀צג.

צג.
ג

יכול ניתז מן הצואר על הבגד יהא טעון כיבוס? ת"ל: אשר יזה, לא אמרתי לך אלא בראוי להזאה.ת"ר:▀◊

יכול ניתז מן הקרן ומן היסוד יהא טעון כיבוס? ת"ל: אשר יזה, פרט לזה שכבר הוזה.תניא אידך:▀◊צג.

נשפך על הרצפה כו'.▀>צג.

צג:
הא תו ל"ל?¿

!◊צג:
מה טעם קאמר, מה טעם נשפך על הרצפה ואספו אין טעון כיבוס? לפי שאין טעון כיבוס אלא דם 

שנתקבל בכלי וראוי להזייה.

ראוי להזאה.▀>צג:

למעוטי מאי?^צג:

ֹ !◊צג: למעוטי קיבל פחות מכדי הזייה בכלי זה ופחות מכדי הזייה בכלי זה

▀!צג:
דתניא, רבי חלפתא בר 

שאול:
קידש פחות מכדי הזייה בכלי זה ופחות מכדי הזייה בכלי זה ־ לא קידש.

^◊צג:
בדם מהו? הלכתא היא ומהלכתא לא גמרינן, או דלמא התם מ"ט? דכתיב: (במדבר יט) וטבל במים, ה"נ 

כתיב: (ויקרא ד) וטבל בדם?

▀!◊צג:
תא שמע, דא"ר זריקא 

א"ר אלעזר:
אף בדם לא קידש.

ֹ רבא, תניא:▀◊צג: וטבל ־ ולא מספג, בדם ־ עד שיהא בדם שיעור טבילה מעיקרו, מן הדם ־ מן הדם שבענין

▀◊צג:
ואיצטריך למיכתב בדם, דאי כתב רחמנא וטבל, ה"א אע"פ דליכא שיעור טבילה מעיקרו, כתב רחמנא 

בדם, ואי כתב רחמנא בדם, ה"א אפילו מספג, כתב רחמנא וטבל

מן הדם שבענין למעוטי מאי?^◊צג:

למעוטי שיריים שבאצבע.רבא:!◊צג:

מסייע לרבי אלעזר▀צג:

שיריים שבאצבע פסולין.דאר"א:▀▀◊צג:

▀¿◊צג:

רבין בר רב אדא לרבא: 

אמר תלמידך, אמר רב 

עמרם, תנינא:

 ֹ היה מזה וניתזה הזאה מידו, עד שלא הזה ־ טעון כיבוס, משהזה ־ אין טעון כיבוס

מאי לאו ה"ק: עד שלא גמר מלהזות. טעון כיבוס, משגמר להזות ־ אין טעון כיבוסִ ¿צג:

לא, ה"ק: עד שלא יצתה הזאה מידו ־ טעון כיבוס, משיצתה הזאה מידו ־ אין טעון כיבוס.!◊צג:

ֹ איתיביה אביי:▀¿◊צג: גמר מלהזות, מקנח ידו בגופה של פרה

גמר אין, לא גמר לאִ ¿צג:

גמר ־ מקנח ידו בגופה של פרה, לא גמר ־ מקנח אצבעו.א"ל:[רבא]!◊צג:
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¿◊צג:
בשלמא גמר מקנח ידו בגופה של פרה, שנאמר: (במדבר יט) ושרף את הפרה לעיניו, אלא אצבעו במאי 

מקנח?

בשפת מזרק, כדכתיב: (עזרא א) כפורי זהב.אביי:!◊צג:

צג:
מ

ֹ [רבי יהודה]♦▀ ניתז על העור, עד שלא הופשט ־ אינו טעון כיבוס, משהופשט ־ טעון כיבוס, דברי רבי יהודה

אף משהופשט אינו טעון כיבוסרבי אלעזר:♦▀צג:

אינו טעון כיבוס, אלא מקום הדם ודבר שהוא ראוי לקבל טומאה וראוי לכיבוס.▀צג:

אחד הבגד ואחד השק ואחד העור ־ טעונין כיבוס.▀צג:

והכיבוס במקום קדוש, ושבירת כלי חרס במקום קדוש, ומריקה ושטיפה בכלי נחושת במקום קדוש.▀צג:

זה חומר בחטאת מקדשי קדשים.▀צג:

צג:
ג

מנהני מילי?^

דת"ר:[רבי יהודה]▀!◊צג:

(ויקרא ו) בגד ־ אין לי אלא בגד, מנין לרבות עור משהופשט? ת"ל: (ויקרא ו) אשר יזה עליה תכבס, 

יכול שאני מרבה עור עד שלא הופשט? תלמוד לומר: בגד, מה בגד הראוי לקבל טומאה, אף כל הראוי 

 ֹ לקבל טומאה, דברי ר' יהודה

רבי אלעזר:▀!◊צג:
בגד ־ אין לי אלא בגד, מנין לרבות שק וכל מיני בגדים? תלמוד לומר: (ויקרא ו) אשר עליה תכבס, 

יכול שאני מרבה עור משהופשט? ת"ל: בגד, מה בגד דבר המקבל טומאה, אף כל דבר המקבל טומאה
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