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לג.
אילימא תחתיו דזב!!

(ויקרא טו) מואיש אשר יגע במשכבו נפקא¿!לג.

!!◊לג.
אלא: הנוגע בכל אשר יהיה הזב תחתיו, ומאי ניהו ־ עליון של זב נתקו הכתוב מטומאה חמורה והביאו 

לידי טומאה קלה, לומר לך שאינו מטמא אלא אוכלין ומשקין.

אימר: נתקו הכתוב מטומאה חמורה ־ דלא מטמא אדם לטמא בגדים, אבל אדם או בגדים ליטמאִ ¿לג.

אמר קרא יטמא ־ טומאה קלה משמע.!◊לג.

ותחתונו של בועל נדה מנלן?^לג.

דתניא:▀!◊לג.

(ויקרא טו) ותהי נדתה עליו, יכול יעלה לרגלה ־ ת"ל יטמא ז' ימים. ומה ת"ל ותהי נדתה עליו? שיכול 

לא יטמא אדם וכלי חרס, ת"ל ־ ותהי נדתה עליו, מה היא מטמאה אדם וכלי חרס ־ אף הוא מטמא אדם 

וכלי חרס. אי מה היא ־ עושה משכב ומושב לטמא אדם לטמא בגדים, אף הוא עושה משכב ומושב לטמא 

אדם לטמא בגדים ־ ת"ל וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא, שאין ת"ל וכל המשכב אשר ישכב עליו 

יטמא, ומה ת"ל וכל המשכב אשר וגו' ־ נתקו הכתוב מטומאה חמורה והביאו לידי טומאה קלה, לומר לך 

שאינו מטמא אלא אוכלין ומשקין.

פריך רב אחאי:¿לג.
אימא נתקו הכתוב מטומאה חמורה והביאו לטומאה קלה ־ דלא ליטמא אדם לטמויי בגדים, אבל אדם 

ובגדים ליטמאִ 

יטמא ־ טומאה קלה משמע.רב אסי:!לג.

¿◊לג.
אימא: ותהי נדתה עליו ־ כלל, וכל המשכב ־ פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט: משכב ומושב 

־ אין, מידי אחרינא ־ לאִ 

אביי:!◊לג.
יטמא ז' ימים מפסיק הענין, הוי כלל ופרט המרוחקין זה מזה, וכל כלל ופרט המרוחקין זה מזה ־ אין דנין 

אותו בכלל ופרט.

לעולם דנין, וכל ־ ריבויא הוא.רבא:!◊לג.

מתקיף לה רבי יעקב:¿לג.
אימא כהיא, מה היא ־ לא חלקת בה בין מגעה למשכבה, לטמא אדם ולטמא בגדים לחומרא, אף הוא ־ 

לא תחלוק בו בין מגעו למשכבו לטמא אדם ולטמא בגדים לקולאִ 

עליו ־ להטעינו משמע.רבא:!לג.

מפני שהן בועלי נדות וכו':▀>לג.

אטו כולהו בועלי נדות נינהו?¿לג.

בנשואות שנו.ר יצחק מגדלאה:!◊לג.

והן יושבות על דם וכו':▀>לג.

תניא, אר"מ:▀◊לג.
אם הן יושבות על כל דם ודם ־ תקנה גדולה היא להן, אלא ־ שרואות דם אדום ומשלימות אותו לדם 

ירוק.

דבר אחר: יום שפוסקת בו סופרתו למנין שבעה.▀לג.

ותספרנו, ואנן נמי ניספריה, דקיימא לן מקצת היום ככולוִ מתקיף לה רמי בר חמא:¿◊לג.

אם כן שכבת זרע דסתר בזיבה היכי משכחת לה? והא מקצת היום ככולוִ רבא:¿לג.

אי דחזאי בפלגא דיומא ־ ה"נ, הכא במאי עסקינן ־ דחזאי סמוך לשקיעת החמה.!לג.

וליקום ולימא ליה לקרא: כי כתיבא סמוך לשקיעת החמה כתיבא?¿לג.

אין, על כרחך שבקיה לקרא, דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה.!לג.

פולטת שכבת זרע מהו שתסתור בזיבה? רואה היתה וסותרת, או דילמא, נוגעת היתה ־ ולא סתרה?בעי רמי בר חמא:^◊לג.

לג:
רבא:¿

לפום חורפא שבשתא, נהי נמי דסתרה, כמה תסתור? תסתור שבעה ־ דיה כבועלה, תסתור יום אחד ־ 

(ויקרא טו) ואחר תטהר אמר רחמנא אחר ־ אחר לכולן, שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם.

!לג:
וליטעמיך, זב גופיה היכי סתר? לטהרתו אמר רחמנא, שלא תהא טומאה מפסקת ביניהןִ אלא מאי אית לך 

למימר ־ שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן, הכא נמי ־ שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניהן.
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ואין חייבין עליהן על ביאת מקדש וכו'.▀>לג:

רב פפא איקלע לתואך, אמר: אי איכא צורבא מרבנן הכא איזיל אקבל אפיה.[רב פפא]О◊לג:

Оלג:
אמרה ליה ההיא סבתא: איכא הכא צורבא מרבנן, ורב שמואל שמיה, ותני מתניתא, יהא רעוא דתהוי 

כוותיהִ 

אמר: מדקמברכי לי בגוויה ־ ש"מ ירא שמים הוא.[רב פפא]Оלג:

אזל לגביה, רמא ליה תורא, רמא ליה מתני' אהדדי[רב שמואל]¿לג:

אין חייבין עליהן על ביאת מקדש, ואין שורפין עליהן את התרומה, מפני שטומאתה ספק.תנן:▀¿◊לג:

אלמא ־ מספיקא לא שרפינן תרומה▀¿לג:

על ־ ששה ספקות שורפין את התרומה, על ספק בגדי עם הארץִ ורמינהי:▀¿◊לג:

יהא רעוא דלתאכיל האי תורא לשלמא, הכא במאי עסקינן בכותי חבר.רב פפא:!◊לג:

כותי חבר ־ בועל נדה משוית ליה?[רב שמואל]¿◊לג:

שבקיה, ואתא לקמיה דרב שימי בר אשי.[רב פפא]Оלג:

!◊לג:
אמר ליה:[רב שימי בר 

אשי]

מאי טעמא לא משנית ליהֹ בכותי שטבל ועלה, ודרס על בגדי חבר, ואזלו בגדי חבר ונגעו בתרומה. דאי 

משום טומאת עם הארץ ־ הא טביל ליה, ואי משום בועל נדה ־ ספק בעל בקרוב ספק לא בעל בקרוב, 

ואם תמצי לומר בעל בקרוב ־ ספק השלימתו ירוק ספק לא השלימתו, והוי ספק ספיקא, ואספק ספיקא 

לא שרפינן תרומה.

ותיפוק ליה משום בגדי עם הארץ[רב פפא]¿◊לג:

ִ דאמר מר:[חגיגה יח:]▀¿לג: בגדי עם הארץ מדרס לפרושין

!◊לג:
אמר ליה:[רב שימי בר 

אשי]
בכותי ערום.

לג:
מ

[ת"ק]♦▀
בנות צדוקין, בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן ־ הרי הן ככותיות, פרשו ללכת בדרכי ישראל ־ הרי הן 

כישראלית.

לעולם הן כישראלית, עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן.רבי יוסי:♦▀לג:

לג:
ג

איבעיא להו: סתמא מאי?^◊

בנות צדוקין, בזמן שנוהגות ללכת בדרכי אבותיהן ־ הרי הן ככותיותת"ש:▀!לג:

הא סתמא ־ כישראלית.!לג:

פרשו ללכת בדרכי ישראל ־ הרי הן כישראליתאימא סיפא:▀¿לג:

הא סתמא ־ ככותיותִ ¿לג:

אלא מהא ליכא למשמע מיניה.¿◊לג:

לעולם הן כישראלית עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהןת"ש,דתנן ר' יוסי:▀!◊לג:

מכלל דת"ק סבר: סתמא ככותיות, ש"מ.[ת"ק]!◊לג:

תנו רבנן:О▀◊לג:

מעשה בצדוקי אחד שספר עם כהן גדול בשוק ונתזה צנורא מפיו ונפלה לכהן גדול על בגדיו, והוריקו 

פניו של כהן גדול וקדם אצל אשתו, אמרה לו: אף על פי שנשי צדוקים הן ־ מתיראות מן הפרושים, 

ומראות דם לחכמים.

רבי יוסי:О▀לג:
בקיאין אנו בהן יותר מן הכל, והן מראות דם לחכמים, חוץ מאשה אחת שהיתה בשכונתינו, שלא הראת 

דם לחכמים ומתה.

ותיפוק ליה משום צנורא דעם הארץִ ¿לג:
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בצדוקי חבר.אביי:!לג:

צדוקי חבר בועל נדה משוית ליה?רבא:¿לג:
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