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ק.
פליגי בה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע!

♦▀!◊ק.
חד:[רב פפא/רב הונא 

בריה דרב יהושע]
משום גרושה

♦▀!◊ק.
וחד:[רב פפא/רב הונא 

בריה דרב יהושע]
משום יחוד.

מאי בינייהו?^ק.

איכא בינייהו: בי דרי דמקרב למתא ולא שכיחי בהו אינשֹי אי נמי, דמרחק ושכיחי בה אינשי.!ק.

וכולן משגרין להם לבתיהן, חוץ מטמא ונושא אשה שאינה הוגנת לו.▀>ק.

אבל ערל משגרינן ליה▀◊ק.

מאי טעמא?^ק.

משום דאניס!ק.

טמא נמי הא אניסִ ¿◊ק.

האי נפיש אונסיה, והאי לא נפיש אונסיה.!◊ק.

תנו רבנן:▀◊ק.
העבד והאשה ־ אין חולקין להם תרומה בבית הגרנות, ובמקום שחולקין ־ נותנין לאשה תחלה ופוטרין 

אותה מיד.

מאי קאמר?¿ק.

הכי קאמר: במקום שחולקין מעשר עני ־ נותנין לאשה תחלהֹ , מ"ט? משום זילותא.!◊ק.

רבא:▀ק.
מרישא כי הוו אתו גברא ואתתא לדינא קמאי, הוה שרינא תיגרא דגברא ברישא, אמינא דמיחייב במצות, 

כיון דשמענא להא, שרינא תיגרא דאתתא ברישא, מ"ט? משום זילותא.

הגדילו התערובות וכו'.▀>ק.

שיחררו, אי בעי אין, אי לא בעי לא, ואמאי? לישא שפחה אינו יכול, בת חורין אינו יכולִ ¿ק.

אימא: כופין אותן ומשחררין זה את זה.רבא:▀◊ק.

נותנין עליהם חומרי וכו'.▀>ק.

למאי הלכתא?^ק.

רב פפא:!◊ק.
למנחתם, נקמצת כמנחת ישראל, ואינה נאכלת כמנחת כהנים. הא כיצד? הקומץ קרב בעצמו, והשירים 

קריבין בעצמן.

איקרי כאן: כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירוִ ¿◊ק.

!ק.
ר יהודה בריה דרבי 

שמעון בן פזי:
דמסיק להו לשום עצים, כר' אלעזרֹ 

לריח ניחוח אי אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשום עצים.דתניא, רבי אלעזר:▀!◊ק.

הניחא לר' אלעזר, אלא לרבנן מאי איכא למימר?¿ק.

דעביד לה כר' אלעזר ברבי שמעוןֹ !◊ק.

▀!◊ק.
דתניא, ר' אלעזר בר' 

שמעון:
הקומץ קרב לעצמו, והשירים מתפזרין על בית הדשןֹ 

!◊ק.
ואפילו רבנן לא פליגי עליה דרבי אלעזר ברבי שמעון ־ אלא במנחת חוטא של כהנים, דבת הקרבה היא, 

אבל הכא אפי' רבנן מודו.

ק.
מ

▀
מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים ונשאת וילדה, ואין ידוע אם בן תשעה לראשון אם בן שבעה 

לאחרון, היו לה בנים מן הראשון ובנים מן השני ־ חולצין ולא מייבמין, וכן הוא להם ־ חולץ ולא מייבם.

ק:
▀

היו לו אחים מן הראשון ואחים מן השני שלא מאותה האם ־ הוא חולץ ומייבם, והם ־ אחד חולץ ואחד 
מייבם.
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▀ק:

היה אחד ישראל ואחד כהן ־ נושא אשה ראויה לכהן, ואין מטמא למתים, ואם נטמא ־ אינו סופג את 
הארבעים, אינו אוכל בתרומה, ואם אכל ־ אינו משלם קרן וחומש, ואינו חולק על הגורן, ומוכר התרומה 
והדמים שלו, ואינו חולק בקדשי הקדשים, ואין נותנין לו את הקדשים, ואין מוציאין את שלו מידו, ופטור 
מן הזרוע והלחיים והקיבה, ־ ובכורו יהא רועה עד שיסתאב, ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים.

▀ק:
היו שניהם כהנים ־ הוא אונן עליהם והם אוננים עליו, הוא אינו מטמא להם והם אינן מטמאים לו, הוא אינו 

יורש אותן אבל הם יורשין אותו

ופטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה▀ק:

עולה במשמרו של זה ושל זה ואינו חולקֹ ▀ק:

אם היו שניהם במשמר אחד ־ נוטל חלק אחד.▀ק:

ק:
ג

דוקא מיחלץ והדר יבומי, אבל יבומי ברישא לא, דקא פגע ביבמה לשוק.▀◊

עשרה כהנים עומדים ופירש אחד מהם ובעל ־ הולד שתוקי.שמואל:▀◊ק:

מאי שתוקי?^ק:

אילימא שמשתקין אותו מנכסי אביו!ק:

פשיטא, מי ידעינן אבוה מנו?¿ק:

!◊ק:
אלא שמשתקין אותו מדין כהונֹה מאי טעמא? אמר קרא: (במדבר כ"ה) והיתה לו ולזרעו אחריו, בעינן 

זרעו מיוחס אחריו וליכא.

מתקיף לה רב פפא:¿◊ק:
אלא מעתה, גבי אברהם דכתיב: (בראשית י"ז) להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך, התם מאי קא מזהר ליה 

רחמנא?

הכי קאמר ליה: לא תנסב עובדת כוכבים ושפחה, דלא ליזיל זרעך בתרה.!◊ק:

ראשון ראוי להיות כהן גדולֹ מיתיבי:▀¿◊ק:

והא בעינן זרעו מיוחד אחריו וליכאִ ¿ק:

זרעו מיוחס אחריו דרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, וכי גזור רבנן ־ בזנות, בנשואין לא גזור רבנן.!◊ק:

ובזנות מי גזור רבנן?¿ק:

מי שלא שהתה אחר בעלה שלשה חדשים ונשאת וילדהֹ והתנן:▀¿◊ק:

מאי אחר בעלה?^¿ק:

אילימא אחר מיתת בעלה!¿ק:

הוא אונן עליהם והם אוננים עליֹואימא סיפא:¿▀¿ק:

¿¿ק:
בשלמא הוא אונן עליהם משכחת לה ־ בנשואין דשני וליקוט עצמות דקמא, אלא הם אוננים עליו היכי 

משכחת לה? קמא הא מית ליהִ 

ואלא בגרושה, ומאי אחר בעלה? אחר גט בעלה,!¿ק:

הוא אין מטמא להם והם אינן מטמאין לֹואימא סיפא:¿▀¿ק:

¿¿ק:
בשלמא הן אין מטמאין לו ־ לחומרא, דכל חד וחד דלמא לאו בריה הוא, אלא הוא אין מטמא להם אמאי? 

בשלמא לשני לא ליטמי ליה, אלא לראשון ליטמי ליה ממה נפשך, אי בריה הוא ־ שפיר קא מטמא ליה, ואי 
בר בתרא הוא ־ שפיר קא מטמא ליה, דחלל הואִ 

אלא לאו בזנות, ומאי אחר בעלה? אחר בועלה¿¿◊ק:

עולה במשמר של זה ושל זהוקתני סיפא:¿▀¿◊ק:

ותיובתא דשמואלִ ¿ק:

אמר רב שמעיא: בממאנת.!◊ק:
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ממאנת מי קא ילדה?¿ק:

¿▀◊ק:
והתני רב ביבי קמיה דרב 

נחמן:
שלש נשים משמשות במוך: קטנה, מעוברת, ומניקֹה קטנה ־ שמא תתעבר ותמות, מעוברת ־ שמא תעשה 

עוברה סנדל, מניקה ־ שמא תגמול את בנה וימות

ואיזו היא קטנה?¿▀ק:

[רבי מאיר]¿▀♦◊ק:
מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד בת שתים עשרה שנה ויום אחד, פחות מיכן או יתר על כן ־ משמשת 

כדרכה והולכת, דברי רבי מאירֹ 

אחת זו ואחת זו ־ משמשת כדרכה והולכת, ומן השמים ירחמו, שנאמר: (תהלים קט"ז) שומר פתאים ה'חכמים:¿▀♦◊ק:

משכחת לה בקידושי טעות, וכדרב יהודה אמר שמואלֹ !◊ק:

▀!◊ק:

דאמר רב יהודה אמר 
שמואל משום רבי 

ישמעאל:

(במדבר ה') והיא לא נתפשה אסורה, הא נתפשה־ מותרת, ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת, 
ואי זו? זו שקדושיה קידושי טעות, שאפילו בנה מורכב לה על כתפה ־ ממאנת והולכת לה.
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