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כב.
בקודח בתוכו.רב אדא בר אחא:!◊

והא ממנו אמר רחמנאִ ¿כב.

ירחצו ־ לרבות כלי שרת.!◊כב.

אי הכי, כלי חול נמיִ ¿כב.

אביי:!◊כב.
כלי חול לא מצית אמרת, מקל וחומר מכנו, ומה כנו שנמשח עמו ־ אינו מקדש, כלי חול שאינו נמשח 

עמו ־ אינו דין שאינו מקדש.

וכנו מנלן?¿כב.

דתניא, ר' יהודה:!▀◊כב.
יכול יהא כנו מקדש כדרך שהכיור מקדש? תלמוד לומר: (שמות מ) ועשית כיור נחשת וכנו נחשת, 

לנחשת הקשתיו ולא לדבר אחר.

¿כב.
מר זוטרא בריה דרב מרי 

לרבינא:
מה לכנו שאין עשוי לתוכו, תאמר בכלי חול שעשוי לתוכוִ 

אלא ממנו ־ למעוטי כלי חול.!◊כב.

אי הכי, כלי שרת נמיִ ¿כב.

הא רבי רחמנא ירחצו.!כב.

ומה ראית?¿כב.

זה טעון משיחה כמוהו וזה אין טעון משיחה כמוהו.!כב.

כל המשלים למי מקוה משלים למי כיור, לרביעית אינו משלים.ריש לקיש:▀◊כב.

למעוטי מאי?^כב.

אילימא למעוטי טיט הנדוק!◊כב.

היכי דמי?^◊כב.

אי דפרה שוחה ושותה ממנו!כב.

אפי' לרביעית נמיִ ¿כב.

ואי אין פרה שוחה ושותה ממנו!כב.

אפילו למקוה נמי אין משליםִ ¿כב.

אלא למעוטי יבחושין אדומין!◊כב.

אפילו בעינייהו נמיִ ¿◊כב.

כל שתחילת ברייתו מן המים מטבילין בודהא תניא, רשב"ג:▀¿כב.

▀¿כב.
ואמר רב יצחק בר 

אבדימי:
מטבילין בעינו של דגִ

למעוטי נתן סאה ונטל סאהרב פפא:!◊כב.

ֹ דתנן:▀!◊כב. מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות, נתן סאה ונטל סאה ־ הרי זה כשר

▀!◊כב.
ואמר רב יהודה בר שילא 

אמר רב אסי א"ר יוחנן:
עד רובו.

אם קדח בו רביעית ־ מטבילין בו מחטין וצינוריות, הואיל ומהכשירה דמקוה אתיא.רב פפא:▀!◊כב.

מי מקוה כשירים למי כיור.ר' ירמיה אמר ריש לקיש:▀◊כב.
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למימרא, דלא מים חיים נינהו¿כב.

ֹ והתניא:▀¿◊כב. (ויקרא א) במים ־ ולא ביין, במים ־ ולא במזוג, במים לרבות שאר מים, וק"ו למי כיור

מאי ק"ו למי כיור? לאו דמים חיים נינהוִ ¿◊כב.

לא, דקדיש.!◊כב.

וקדישי מעליותא היא?¿כב.

מים שאין להם שם לווי, יצאו מי כיור שיש להם שם לוויִ והא תנא רבי שמואל:▀¿◊כב.

כב:
אלא לאו דראויין למי כיור, אלמא מים חיים נינהוִ ¿◊

תנאי היא:!כב:

מי כיור ־ ר' ישמעאל אומר: מי מעין הןדאמר ר' יוחנן:♦▀!◊כב:

שאר מימות הן.חכמים:♦▀!◊כב:

ערל.▀>כב:

מנלן?^כב:

רב חסדא:!◊כב:
דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו, מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו. (יחזקאל מד) כל בן נכר ערל לב 

וערל בשר לא יבא אל מקדשי.

ומנלן דמחלי עבודה?^כב:

דכתיב: (יחזקאל מד) בהביאכם בני נכר ערלי לב וערלי בשר להיות במקדשי לחלל את ביתי.!◊כב:

תנו רבנן:▀◊כב:
בן נכר ־ יכול בן נכר ממש? תלמוד לומר: ערל לבֹ אם כן, מה תלמוד לומר בן נכר? שנתנכרו מעשיו 

לאביו שבשמיםֹ ואין לי אלא ערל לב, ערל בשר מנין? תלמוד לומר: וערל בשר.

▀כב:
וצריכי, דאי כתב רחמנא ערל בשר, משום דמאיס, אבל ערל לב דלא מאיס אימא לאֹ ואי אשמעינן ערל 

לב, משום דאין לבו לשמים, אבל ערל בשר דלבו לשמים אימא לא, צריכי.

טמא פסול.▀>כב:

לא שנו אלא טמא שרץ, אבל טמא מת מתוך שמרצה בציבור ־ מרצה נמי ביחיד.זקני דרום:▀◊כב:

¿◊כב:
אי הכי, טמא שרץ נמי ליתי בקל וחומר מטמא מת, מה טמא מת שטעון הזאה שלישי ושביעי ־ מרצה, 

טמא שרץ שאינו טעון הזאה ג' ושביעי ־ אינו דין שמרצהִ 

קסברי זקני דרום:!◊כב:
מכפרין כמתכפרין, מה מתכפרין ־ טמא מת אין, טמא שרץ לא, אף מכפרין ־ טמא מת אין, טמא שרץ 

לא.

מאי קסברי?^כב:

אי קסברי: אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ!כב:

אמאי לא עבדי ציבור בטומאה? הא כל שביחיד נדחה ־ ציבור עבדי בטומאהִ ¿כב:

שוחטין וזורקין על טמא שרץ.אלא קסברי:[זקני דרום]!◊כב:

¿◊כב:
עולא, תקע להו ר"ל 

לדרומאי:

וכי איזה כח מרובה, כח מכפרין או כח מתכפרין? הוי אומר: כח מתכפרין, ומה במקום שנטמאו בעלים 

בשרץ משלחין קרבנותיהן, כהן שנטמא בשרץ אינו מרצה, מקום שנטמאו בעלים במת שאין משלחין 

קרבנותיהן, כהן שנטמא במת אינו דין שאינו מרצהִ 

טמא מת נמי משלח קרבנותיו.קסברי זקני דרום:!◊כב:

והכתיב: (במדבר ט) איש איש כי יהיה טמא ועשה פסח בחדש השני וגו'◌ִ ¿כב:

למצוה.!◊כב:
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והא כתיב: (שמות יב) איש לפי אכלו¿כב:

למצוה!כב:
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