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כא.
והא פרה דטמויי מטמינן ליה¿

דתנן:▀¿◊כא.
מטמאין היו הכהן השורף את הפרה ומטבילין אותו, להוציא מלבן של צדוקין, שהיו אומרים: במעורבי 

שמש היתה נעשית

ש"מ, לא פסלה בה טומאה.¿◊כא.

שאני פרה, הואיל דטבול יום לא פסיל בה.!◊כא.

אי הכי, למה לי דמקדש?¿כא.

כעין עבודה בעינן.!כא.

מהו לקדש ידיו ורגליו בכיור? (שמות ל) ממנו אמר רחמנא ־ ולא בתוכו, או דלמא אפילו בתוכו?איבעיא להו:^◊

▀¿◊כא.
רב נחמן בר יצחק, תא 

שמע:
 ֹ או שטבל במי מערה ועבד ־ עבודתו פסולה

הא מי כיור דומיא דמי מערה ועבד ־ עבודתו כשרה.¿◊כא.

לא, מי מערה איצטריכא ליה, שלא תאמר: כל גופו טובל בהן, ידיו ורגליו לא כל שכן.!◊כא.

ֹ רבי חייא בר יוסף:▀◊כא. מי כיור נפסלין למתירין כמתירין לאברים ־ כאברים

ֹ רב חסדא:▀◊כא. אף למתירין אין נפסלין אלא בעמוד השחר כאברין

כיור כיון ששקעו שוב אין מעלהו.רבי יוחנן:▀◊כא.

למימרא, דלעבודת לילה נמי לא חזי¿כא.

▀¿◊כא.
והאמר רבי אסי אמר רבי 

יוחנן משמיה דאילפא:
כיור שלא שקעו מבערב ־ מקדש ממנו לעבודת לילה, ולמחר אינו מקדשִ 

מאי אינו מעלהו נמי דקאמר? לעבודת יום, אבל לעבודת לילה חזי.!◊כא.

אי הכי היינו דרבי חייא בר יוסףִ¿◊כא.

כא:
איכא בינייהו: גזירת שיקוע.!◊

קידש ידיו לתרומת הדשן ־ למחר אין צריך לקדש, שכבר קידש מתחילת עבודהִ והאמר רבי יוחנן:▀¿◊כא:

¿◊כא:
בשלמא לרבא דמוקים לההיא כרבי אלעזר ברבי שמעון, הא כרבי, אלא לאביי דמוקים לה כרבי, קשיא 

דרבי אדרבי, מאי שנא התם דמשקע ליה, ומאי שנא הכא דלא משקע ליה?

דמסלק ליה והדר משקע ליה!◊כא:

אי הכי, למחר אינו מקדש, אמאי?¿כא:

אין צריך לקדש.!◊כא:

למימרא, דלמתירין מיחזא חזי, היינו דרב חסדאִ ¿◊כא:

איכא בינייהו: מצות שיקוע.!◊כא:

מיתיבי:¿▀◊כא:
לא היו רואין אותו ולא שומעין את קולו, עד ששומעים קול של עץ שעשה בן קטין מוכני לכיור, והן 

 ֹ אומרים: הגיע עת קידוש ידים ורגלים מן הכיור

מאי לאו דמסלק ליה, אלמא משקע ליה.¿כא:

לא, דמשקע ליה.!◊כא:

אי דמשקע ליה מי משתמע קליה?¿כא:

משקע ליה בגילגלא.!◊כא:
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לישנא אחרינא: דמשקע ליה בחומרתיה, כי כי היכי דלישתמע קליה ולשמעי וליתי.!◊כא:

והא הוה גביני כרוזִ ¿◊כא:

בי תרי היכרי הוו עבדי, דשמע מהאי אתי, ושמע מהאי אתי.!◊כא:

▀◊>כא:
גופא אמר רבי יוסי ברבי 

חנינא:

כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו ־ אין מקדשין בו, שנאמר: (שמות מ) ורחצו ממנו 

משה ואהרן ובניו וגו'.

כל הכלי' מקדשין, בין שיש בהן רביעי' בין שאין בהן רביעית, ובלבד שיהו כלי שרתִ מיתיבי:▀¿◊כא:
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