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יח.
ואי בעם הארץ!

אידי ואידי אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד הואִ ¿יח.

ואלא בשאין סמוך לוסתה!יח.

ובמאן?^יח.

אילימא בתלמיד חכם!יח.

ולא חדא לא מיחייב, אכניסה אנוס אפרישה מזידִ ¿יח.

אי בעם הארץ!יח.

חדא הוא דמיחייב, אפרישהִ ¿יח.

לעולם בסמוך לוסתה, ובתלמיד חכם, ותלמיד חכם לזו ואין תלמיד חכם לזו.הדר אמר רבא:!◊יח.

ֹ רבא:▀◊יח. ותרוייהו תנינהו, כניסה תנינא, פרישה תנינא

פרישה תנינא:▀יח.

ֹ דקתני:▀◊יח. היה משמש עם הטהורה, ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד ־ חייב

כניסה תנינא:▀יח.

ֹ [תנן]▀◊יח. נמצא על שלו ־ טמאין וחייבין בקרבן

מאי לאו בסמוך לוסתה ואכניסהִ ▀▀◊יח.

רב אדא בר מתנא לרבא:¿◊יח.

לעולם אימא לך: בשלא סמוך לווסתה ואפרישה, וכי תימא: פרישה למה לי? הא תנא ליִה הא איצטריך 

לאשמועינן: נמצא על שלה ־ טמאים בספק ופטורין מן הקרבן, ואיידי דבעי מיתנא נמצא על שלה, תנא 

נמי נמצא על שלו.

רבינא לרב אדא:¿◊יח.
מי מצית לאוקמה לההיא בשלא סמוך לוסתה ואפרישה? והא נמצא קתני, ונמצא לבתר הכי משמע, ואי 

אפרישה מעיקרא כי פריש ליה מעיקרא הויא ליה ידיעהִ 

ציית מאי דקאמר רבך.א"ל רבא:[לרב אדא]▀◊יח.

היכי מצית?[רב אדא]¿יח.

זו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עליהדתניא עלה:¿◊יח.

ואם איתא, מצות לא תעשה היאִ ¿יח.

אמר ליה:[רבא]!◊יח.
אי תניתא, חסר ותני הכי: זו היא מצות לא תעשה שבנדה שחייבין עליה, היה משמש עם הטהורה 

ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד ־ חייב, זו היא מצות עשה שבנדה כו'.

פירש מיד ־ חייב.אמר מר:▀>יח.

היכי עביד?^יח.

נועץ עשר צפרניו בקרקע עד שימות וטוביה.רב הונא משמיה דרבא:!◊יח.

רבא:▀◊יח.
זאת אומרת: המשמש מת בעריות ־ פטור, דאי סלקא דעתך חייב, הכא מאי טעמא פטור? משום דאנוס 

הוא, אי אנוס הוא, כי פירש מיד נמי ניפטר, אנוס הואִ 

אמר ליה אביי:▀◊יח.
לעולם אימא לך: המשמש מת בעריות ־ חייב, והכא מאי טעמא פטור? משום דאנוס הוא, והא דאמרת: 

כי פריש מיד אמאי חייב? שהיה לו לפרוש בהנאה מועטת ופירש בהנאה מרובה.

ִ רבה בר חנן לאביי:¿יח. אם כן, מצינו ארוכה וקצרה בנדה, ואנן במקדש תנן

יח:
אלא משום דלא דמי, ארוכה דהכא קצרה דהתם, וארוכה דהתם קצרה דהכא.!◊
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¿◊יח:
מתקיף לה רב הונא בריה 

דרב נתן:

מי אמר אביי אנוס הוא? אלמא בשלא סמוך לוסתה קאמרינן, והא אביי דאמר חייב שתים, אלמא 

 ִ בסמוך לוסתה עסקינן

כי איתמר דאביי ־ בעלמא איתמר.!◊יח:

^◊יח:

בעא מיניה רבי יונתן בן 

יוסי בן לקוניא מרבי 

שמעון בן יוסי בן לקוניא:

אזהרה לבועל נדה מנין מן התורה?

¿יח:
[רבי שמעון בן יוסי בן 

לקוניא]
שקל קלא פתק ביה, אזהרה לבועל נדה ־ (ויקרא י"ח) ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרבִ 

אלא, אזהרה למשמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי דלא ניפריש מיד, מנלן?^◊יח:

אמר קרא: (ויקרא ט"ו) ותהי נדתה עליו, אפי' בשעת נדתה תהא עליו.חזקיה:!◊יח:

אשכחן עשה, לא תעשה מנלן?^◊יח:

רב פפא:!◊יח:
אמר קרא: לא תקרב, לא תקרב נמי לא תפרוש הוא, דכתיב: (ישעיהו ס"ה) האומרים קרב אליך אל 

תגש בי כי קדשתיך.

ת"ר:[רבי יאשיה]▀◊יח:
(ויקרא ט"ו) והזרתם את בני ישראל מטומאתם ־ אמר רבי יאשיה: מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו 

מנשותיהן סמוך לוסתן.

וכמה?^יח:

עונה.רבה:!◊יח:

▀יח:
רבי יוחנן משום רבי 

שמעון בן יוחאי:

כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה, אפילו הויין לו בנים כבני אהרן ־ מתים, דכתיב: והזרתם את בני 

ישראל מטומאתם והדוה בנדתה, וסמיך ליה: אחרי מות.

▀יח:
ר' חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן:

כל הפורש מאשתו סמוך לוסתה ־ הויין לו בנים זכרים, דכתיב: (ויקרא י"א) להבדיל בין הטמא ובין 

הטהור, וסמיך ליה: אשה כי תזריע וילדה זכר.

הויין לו בנים ראויין להוראה, דכתיב: (ויקרא י') להבדיל ולהורות.רבי יהושע בן לוי:▀◊יח:

▀◊יח:
ר' חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן:

כל המבדיל על היין במוצאי שבתות ־ הויין לו בנים זכרים, דכתיב: להבדיל בין הקדש ובין החול, 

וכתיב התם: להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך ליה: אשה כי תזריע.

בנים ראוין להוראה, דכתיב: להבדיל ולהורות.רבי יהושע בן לוי:▀◊יח:

▀◊יח:
רבי בנימין בר יפת אמר 

רבי אלעזר:

כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש ־ הויין לו בנים זכרים, שנאמר: (ויקרא י"א) והתקדשתם והייתם 

קדושים, וסמיך ליה: אשה כי תזריע.

השרץ ונעלם ממנו כו'.רבי אליעזר:▀>יח:

מאי בינייהו?^יח:

שרץ ונבלה איכא בינייהוחזקיה:!יח:

ֹ ר' אליעזר סבר:♦▀!◊יח: בעינן עד דידע אי בשרץ איטמי אי בנבלה איטמי

לא בעינן עד דידע, דכיון דידע דאיטמא בעולם, לא צריך אי בשרץ איטמי אי בנבלה איטמי.רבי עקיבא סבר:♦▀!◊יח:

שרץ ונבלה איכא בינייהו.וכן אמר עולא:!יח:

ֹ [עולא]▀!◊יח: דעולא רמי דרבי אליעזר אדרבי אליעזר ומשני

מי א"ר אליעזר: בעינן עד דידע אי בשרץ איטמי אי בנבלה איטמי?▀!יח:

▀¿▀!◊יח:
ורמינהי, אמר רבי 

אליעזר:

מה נפשך? חלב אכל חייב, נותר אכל חייִב שבת חילל חייב, יום הכפורים חילל חייִב אשתו נדה בעל 

חייב, אחותו בעל חייבִ 

הרי הוא אומר: (ויקרא ד') או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה, עד שיודע לך במה חטאִ אמר לו רבי יהושע:▀¿▀!◊יח:

[עולא]▀!◊יח:
ומשני: התם אשר חטא והביא אמר רחמנא ־ חטא כל שהוא, הכא מכדי כתיב (ויקרא ה') בכל דבר 

טמא, או בנבלת שרץ טמא למה לי? שמע מינה: בעינן עד דידע אי בשרץ איטמי אי בנבלה איטמי.

ורבי עקיבא?¿יח:
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איידי דבעי למיכתב בהמה וחיה לכדרבי, כתיב נמי שרץ[רבי עקיבא]!◊יח:
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