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יב.
מי קרינא ביה (דברים י"ב) כי ירחק ממך המקום וזבחת?א"ל:[רב יוסף]!◊

^◊יב.
בעא מיניה אביי מרב 

יוסף:
היא חולין וולדה שלמים. ושחטה בחוץ, מהו? מי מחייב עליה משום שחוטי חוץ, או לא?

מי קרינא ביה (ויקרא י"ז) והביאום לה'?א"ל:[רב יוסף]!◊יב.

אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון▀מיב.

ואין המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון▀יב.

ואין המים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון.▀יב.

ואין מי חטאת נעשין מי חטאת אלא עם מתן אפר.▀יב.

ואין בית הפרס עושה בית הפרס▀יב.

ואין תרומה אחר תרומה▀יב.

ואין תמורה עושה תמורה▀יב.

ולא הולד ולא תמורה עושה תמורה.[ת"ק]♦▀יב.

הולד עושה תמורה.ר' יהודה:♦▀יב.

הקדש ־ עושה תמורה, ואין הולד עושה תמורה.אמרו לו:▀◊יב.

▀◊יב.
ר' חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
מאן תנא? דלא כרבי אליעזר

דתנן:[רבי אליעזר]♦▀◊יב.
סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה חולין ונדמעו,ונפל מן המדומע למקום אחר, רבי אליעזר אומר 

מדמע כתרומה ודאי

אינה מדמעת אלא לפי חשבון שבה.חכמים:♦▀◊יב.

ואין המחומץ מחמץ כו'.▀>יב.

▀◊יב.
ר' חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
מתניתין דלא כרבי אליעזר

דתנן:[רבי אליעזר]♦▀◊יב.
שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה, ולא בזה כדי להחמיץ ולא בזה כדי להחמיץ, ונצטרפו 

וחימצו, רבי אליעזר אומר אחר אחרון אני בא

בין שנפל איסור לכתחילה, ובין שנפלה איסור בסוף ־ לעולם אין אסור עד שיהא בו כדי להחמיץ.חכמים:♦▀◊יב.

ואין המים שאובין פוסלין את המקוה.▀>יב.

מאן תנא?^יב.

!יב.
ר' חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
 ֹ רבי אליעזר בן יעקב היא

דתנן, ר' אליעזר בן יעקב:▀!◊יב.
מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה מי גשמים, ממלא בכתף תשע עשרה סאה ופותקן למקוה ־ והן טהורין, 

שהשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה.

יב:
מכלל דרבנן סברי דברבייה ובהמשכה לא?¿

¿◊יב:
אלא [הא] דכי אתא רבין 

א"ר ־ יוחנן:
שאובה שהמשיכוה כולה ־ טהורה

מני? לא רבנן ולא ר' אליעזרִ ¿יב:

ֹ אלא אמר רבה:!◊יב: לפי חשבון כלים, ויוסף בן חוני היא

דתניא:[ת"ק]♦▀!◊יב:
שלשת לוגין מים שאובין שנפלו למים בשנים ושלשה כלים, ואפי' בארבעה וחמשה כלים ־ פוסלים את 

המקוה

בשנים ושלשה כלים ־ פוסל את המקוה, בארבעה וחמשה ־ אין פוסלין את המקוה.יוסף בן חוני:♦▀!◊יב:
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ואין מי חטאת נעשין מי חטאת כו'.▀>יב:

מאן תנא?^יב:

!◊יב:
רבי חייא בר אבא אמר 

ר' יוחנן:
דלא כרבי שמעון

הקדים עפר למים ־ פסולדתניא:[ת"ק]♦▀!◊יב:

מכשיר.רבי שמעון:♦▀!◊יב:

מאי טעמא דר"ש?^יב:

דכתיב (במדבר י"ט) ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת▀!יב:

ותניא, רבי שמעון:▀!◊יב:

וכי עפר הוא? והלא אפר הוִא שינה הכתוב ממשמעו לדון הימנו גזירה שוהֹ נאמר כאן עפר, ונאמר להלן 

(במדבר ה') עפר, מה להלן ־ עפר ע"ג המים, אף כאן ־ עפר על גבי המים. ומה כאן, הקדים עפר למים ־ 

כשר, אף להלן ־ הקדים עפר למים כשר.

והכא מנלן?¿יב:

!◊יב:
תרי קראי כתיבי, (במדבר י"ט) ונתן עליו מים חיים ־ אלמא אפר ברישא, והדר כתיב מים חיים אל כלי, 

הא כיצד: רצה ־ נותן עפר למטה רצה נותן עפר למעלה.

ותנא דידן, מאי טעמא?¿◊יב:

סיפיה דקרא דוקא, ונתן עליו ־ לערבן.אמר לך:[תנא דידן]!◊יב:

מאי חזית דאמרת סיפיה דקרא דוקא, דלמא רישא דוקא?¿יב:

לא מצית אמרת, מה מצינו בכל מקום מכשיר למעלה, אף כאן ־ מכשיר למעלה.!◊יב:

ואין בית הפרס עושה בית הפרס כו'.▀>יב:

ֹ ▀◊יב: מתניתין דלא כרבי אליעזר

בית הפרס עושה בית הפרס.דתנן, רבי אליעזר:▀◊יב:

עד כמה?^יב:

!◊יב:
כי אתא רב דימי אמר 

ר"ל אמר ר"ש בר אבא:
שלש שדות ושתי מענות.
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