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צד.
מאי בינייהו?^

אביי:!◊צד.
ֹ , מ"ד דבר  מטלית פחותה משלש איכא בינייהו, מאן דאמר ראוי, הא נמי ראוי, דאי בעי חשיב עליה

המקבל טומאה, הא מיהא לאו בת קבולי טומאה היא.

רבא:!◊צד.
רבא אמר: בגד שחישב עליה לצורה איכא בינייהו, מ"ד ראוי, הא נמי ראוי, דאי בעי מבטיל ליה 

ֹ , מ"ד דבר המקבל טומאה, השתא מיהא לאו בת קבולי טומאה היא. למחשבתיה

איכא דאמרי:!◊צד.
עוצבא דחשיב עלה לקצעה איכא בינייהו, מ"ד ראוי, הא נמי ראויהֹ מאן דאמר דבר המקבל טומאה, הא 

 ֹ לאו מקבלה טומאה עד דמקצע לה

▀!צד.
והתניא, רבי שמעון בן 

מנסיא
עוצבא שחשב עליה לקצעה ־ טהורה עד שיקציענה.

אין טעון כיבוס כו'.▀>צד.

מנה"מ?^צד.

יכול נתז על מקצת בגד יהא כל הבגד טעון כיבוס? ת"ל: אשר יזה, לא אמרתי לך אלא מקום דם בלבד.!◊צד.

דבר שהוא ראוי לקבל טומאה וכו'.▀>צד.

סתמא כרבי יהודה▀◊צד.

ראוי לכיבוס▀>צד.

למעוטי כלי דבר גרידה הוא.▀◊צד.

אחד הבגד ואחד השק כו'.▀>צד.

למימרא, דעור בר כיבוס הוא¿צד.

היתה עליו לשלשת ־ מקנחה בסמרטוט, היתה על של עור ־ נותן עליה מים עד שתכלהִ רמינהו:▀¿◊צד.

לא קשיא: הא רבנן, הא אחריםאביי:!◊צד.

הבגד והשק מכבסו, הכלי והעור מגררֹודתניא:[רבנן]♦▀!◊צד.

הבגד והשק והעור מכבסו, והכלי מגררו.אחרים:♦▀!◊צד.

כמאן אזלא הא דאמר רב חייא בר אשי:^צד.

זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאניה במיא[רב חייא בר אשי]▀^◊צד.

כמאן?^◊צד.

כרבנן.!◊צד.

רבא:▀¿◊צד.
ומי איכא למאן דאמר עור לאו בר כיבוס הוא? והכתיב: (ויקרא יג) והבגד או השתי או הערב או כל 

כלי העור אשר תכבסִ 

קרא ומתניתין ברכין, כי פליגי ־ בקשין.אלא אמר רבא:!◊צד.

והאמר רב חייא: זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב, ושכשיכי ליה מסאניה במיאִ О¿◊צד.

בקשין וכרבנן.!◊צד.

הדר אמר רבא:¿◊צד.
לאו מילתא היא דאמרי: ניקו נימא ליה לקרא דכי כתיבן ברכין כתיבן, מי לא עסקינן בכלי אכסלגיא 

הבאים ממדינת הים, וקאמר רחמנא: ניבעי כיבוס?

צרעת כיון דמגופיה קא פרחה, מחלחלא ליה ומשוי לה רך.אלא אמר רבא:!◊צד.

אי קשיא לי הא קשיא לי, כרים וכסתות דרכין נינהורבא:¿◊צד.

צד:
היתה של עור ־ נותן עליה מים עד שתכלהִ ותנן:▀¿◊
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כל כיבוס דלית ליה כיסכוס לא שמיה כיבוס.אלא אמר רבא:!◊צד:

והא דאמר רב חייא בר אשי: זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאניה במיאО¿◊צד:

שכשוך אין, אבל כבוס לאִ ¿צד:

אי ברכין וכדברי הכל, אי בקשין וכאחרים.!◊צד:

אי הכי, בגד נמיִ ¿צד:

בגד ־ שרייתו זהו כיבוסו!◊צד:

רבא לטעמיה▀צד:

זרק סודר למים ־ חייב, זרק פשתן למים ־ חייב.דאמר רבא:▀▀◊צד:

בשלמא סודר עביד כיבוס, אלא זרע פשתן מ"ט?¿צד:

וכ"ת משום דמקדח!צד:

אי הכי, חיטי ושערי נמיִ ¿◊צד:

הנך אית להו רירי.!◊צד:

א"ה, שלחים נמיִ ¿צד:

התם קעביד לישה.!◊צד:

מותר לכבס מנעל בשבת.דרש רבא:▀◊צד:

והא"ר חייא בר אשי: זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב ושכשיכי ליה מסאני במיארב פפא לרבא:О¿◊צד:

שכשוך אין, אבל כיבוס לאִ ¿צד:

▀◊צד:
הדר אוקי רבא אמורא 

עליה ודרש:
דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי, ברם כך אמרו: שכשוך מותר, כיבוס אסור.

הכיבוס במקום קדוש כו'.▀>צד:

מנא הני מילי?^צד:

ֹ דת"ר:▀!◊צד: (ויקרא ו) תכבס במקום קדוש

שבירת כלי חרס מניין?^צד:

ֹ ▀!◊צד: ת"ל: (ויקרא ו) וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר

מריקה ושטיפה בכלי נחשת מנין?^צד:

ת"ל: (ויקרא ו) ואם בכלי נחשת בושלה ומורק ושוטף במים.▀!◊צד:

זה חומר בחטאת כו'.▀>צד:

ותו ליכא? והאיכא: שנכנס דמה לפניםִ ¿◊צד:

בחטאות החיצונו'.!◊צד:

שאם נכנס דמה לפנים פסולהִ ¿◊צד:

כר"ע!צד:
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כל דמים שנכנסו להיכל לכפר ־ פסולה.דאמר:[רבי עקיבא]▀!◊צד:

שכן מכפרין על חייבי כריתותִ ¿◊צד:

בחטאת דשמיעת הקול.!◊צד:

שכן טעונה ארבע מתנותִ ¿◊צד:

כר' ישמעאל!צד:

כל דמים טעונין ד' מתנות על ד' קרנות.דאמר:[רבי ישמעאל]▀!◊צד:

וליטעמיך, האיכא קרן, האיכא אצבע, האיכא חודהִ ? אלא חד מתרי תלתא חומרי נקט.!◊צד:

צד:
מ

▀
בגד שיצא חוץ לקלעים ־ נכנס ומכבסו במקום קדוש, נטמא חוץ לקלעים ־ קורעו נכנס ומכבסו במקום 

קדוש.

▀צד:
כלי חרס שיצא חוץ לקלעים ־ נכנס ושוברו במקום קדוש, נטמא חוץ לקלעים נוקבו ונכנס ושוברו 

במקום קדוש.

▀צד:
כלי נחשת שיצא חוץ לקלעים ־ נכנס ומורקו ושוטפו במקום קדוש, נטמא חוץ לקלעים ־ פוחתו ונכנס 

ומורקו ושוטפו במקום קדוש.

צד:
ג

קורעו בגד אמר רחמנא ולאו בגד הואִ מתקיף לה רבינא:¿◊

דמשייר ביה כדי מעפורת.!◊צד:

איני?¿צד:

ל"ש אלא שלא שייר בה כדי מעפורת, אבל שייר בה כדי מעפורת ־ חבור הויִ ▀¿◊צד:
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