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ֹ איתיביה רבינא לרב אשי:▀¿◊פה: עבודת ירק בירק אחר ־ ששה טפחים, ורואין אותם כטבלא מרובעת

פו.
כטבלא הוא דשרי, הא לאו הכי ־ אסורִ ¿

התם לאקולי בה קולא אחרינא ־ להתיר ראש תור היוצא הימנה.!◊פו.

פו.
מ

מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה ־ שנאמר (שמות יט) היו נכנים לשלשת ימים.▀

▀פו.
מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת ־ שנאמר (בראשית לד) ויהי ביום השלישי 

בהיותם כאבים.

▀פו.
מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח שנאמר (ישעיהו א) אם יהיו חטאיכם כשנים 

כשלג ילבינו.

▀פו.
מנין לסיכה שהיא כשתייה ביום הכפורים ־ אף על פי שאין ראיה לדבר ־ זכר לדבר, שנאמר (תהלים 

קט) ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו.

פו.
ג

◊▀
רישא דלא כרבי אלעזר בן עזריה, סיפא כרבי אלעזר בן עזריה, דאי כרבי אלעזר בן עזריה ־ טהורה 

שמענא ליהִ 

▀פו.
מאן דלא מוקי כתנאי ־ תנא רישא טהורה ־ ומוקי לה לכולה כרבי אלעזר בן עזריה ומאן דמוקים כתנאי 

־ רישא רבנן, וסיפא כרבי אלעזר בן עזריה.

♦▀◊פו.
תנו רבנן:[רבי אלעזר בן 

עזריה]
פולטת שכבת זרע ביום השלישי ־ טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה.

פעמים שהן ארבע עונות, פעמים שהן חמש עונות, פעמים שהן שש עונות.רבי ישמעאל:♦▀◊פו.

לעולם חמש ואם יצאתה מקצת עונה ראשונה ־ נותנין לה מקצת עונה ששית.רבי עקיבא:♦▀◊פו.

¿◊פו.

אמרוה רבנן קמיה דרב 

פפא, ואמרי לה רב פפא 

לרבא:

בשלמא רבי אלעזר בן עזריה ־ כרבנן

בחמש עביד פרישה.דאמרי:[רבנן]♦▀¿◊פו.

ורבי ישמעאל כרבי יוסי¿פו.

בארבע עביד פרישה.דאמר:[רבי יוסי]♦▀¿◊פו.

אלא רבי עקיבא, כמאן?¿◊פו.

לעולם כרבי יוסי!◊פו.

▀!◊פו.
כדאמר רב אדא בר 

אהבה:

משה בהשכמה עלה, ובהשכמה ירד. בהשכמה עלה ־ דכתיב (שמות לד) וישכם משה בבקר ויעל אל הר 

סיני בהשכמה ירד ־ דכתיב (שמות יט) לך רד ועלית אתה ואהרן עמך. מקיש ירידה לעלייה, מה עלייה ־ 

בהשכמה, אף ירידה ־ בהשכמה.

למה ליה למימרא להו?¿פו.

ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביוםִ והא אמר רב הונא:▀¿◊פו.

אם היה בית אפל ־ מותר.הא אמר רבא:▀!◊פו.

▀!◊פו.
ואמר רבא ואיתימא רב 

פפא:
תלמיד חכם מאפיל בטליתו ־ ומותר.

פו:
והא טבולי יום נינהוִ ¿

▀!◊פו:
אביי בר רבין ורב חנינא 

בר אבין דאמרי תרווייהו:
ניתנה תורה לטבול יום.

יתיב מרימר וקאמר לה להא שמעתא[מרימר]Оפו:

ניתנה קאמרת, או ראויה קאמרת?רבינא למרימר:^פו:

ראויה קאמינא.אמר ליה:[מרימר]!◊פו:

וליטבלו ביני שימשי, וליקבלו תורה ביני שימשיִ ¿◊פו:
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(ישעיהו מח) לא מראש בסתר דברתי.רבי יצחק:!◊פו:

וליטבלו בצפרא דשבתא, וליקבלו תורה בצפרא דשבתאִ ¿◊פו:

שלא יהא הללו הולכין לקבל תורה, והללו הולכין לטבילה.רבי יצחק:!◊פו:

▀פו:
רבי חייא ברבי אבא אמר 

רבי יוחנן:
זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא

שש עונות שלמות בעינן.אבל חכמים אומרים:♦▀◊פו:

מחלוקת ־ שפירשה מן האשה, אבל פירשה מן האיש ־ טמאה כל זמן שהיא לחה.רב חסדא:▀◊פו:

(ויקרא טו) וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע ־ פרט לשכבת זרע שהיא סרוחה.מתיב רב ששת:▀¿פו:

מאי לאו, שפירשה מן האיש?¿פו:

לא, שפירשה מן האשה.!פו:

בעי רב פפא:^◊פו:
שכבת זרע של ישראל במעי נכרית מהו? ישראל דדאיגי במצות ־ חביל גופייהו, נכרים דלא דאיגי 

במצות ־ לא, או דילמא: כיון דאכלין שקצים ורמשים ־ חביל גופייהו?

^◊פו:
ואם תמצי לומר כיון דאכלי שקצים ורמשים ־ חביל גופייהו, במעי בהמה מהו? אשה דאית לה פרוזדור ־ 

מסרחת, אבל בהמה דלית לה פרוזדור ־ לא, או דילמא: לא שנא?

תיקו.▀פו:

בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל.תנו רבנן: [רבנן]♦▀◊פו:

בשבעה בו.רבי יוסי:♦▀◊פו:

רבא:▀◊פו:
דכולי עלמא ־ בראש חדש אתו למדבר סיני, כתיב הכא (שמות יט) ביום הזה באו מדבר סיני, וכתיב 

התם (שמות יב) החדש הזה לכם ראש חדשים, מה להלן ־ ראש חדש, אף כאן ־ ראש חדש.

▀◊פו:

ודכולי עלמא ־ בשבת ניתנה תורה לישראל, כתיב הכא (שמות כ) זכור את יום השבת לקדשו , וכתיב 

התם (שמות יג) ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה, מה להלן ־ בעצומו של יום, אף כאן ־ בעצומו 

של יום.

ֹ ▀פו: כי פליגי ־ בקביעא דירחא

רבי יוסי סבר:♦▀▀◊פו:
בחד בשבא איקבע ירחא, ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי ־ משום חולשא דאורחא, בתרי בשבא אמר 

להו (שמות יט) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, בתלתא אמר להו מצות הגבלה, בארבעה עבוד פרישה.

Talmud Navigator עמוד 2 שבת פו


