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יז.
תיקו.▀

בעי רבא:^◊יז.
תלה עצמו באויר עזרה, מהו? כי גמירי שהייה ־ שהייה דבת השתחואה, דלאו בת השתחואה לא גמירי, 

או דלמא בפנים שהייה גמירי, ל"ש דבת השתחואה ול"ש דלאו בת השתחואה?

תיקו.▀יז.

בעי רב אשי:^◊יז.
טימא עצמו במזיד, מהו? באונס גמירי שהייה, במזיד לא גמירי שהייה, או דלמא בפנים גמירי שהייה, 

ל"ש באונס ול"ש במזיד?

תיקו.▀יז.

בעי רב אשי:^יז.
בעי רב אשי: נזיר בקבר, בעי שהייה למלקות או אינו צריך? בפנים גמירי שהייה, בחוץ לא גמירי 

שהייה, או דלמא באונס גמירי שהייה, לא שנא בפנים ול"ש בחוץ?

תיקו.▀יז.

בא לו בארוכה ־ חייב, בקצרה ־ פטור וכו'.▀>יז.

קצרה שאמרו, אפי' עקב בצד גודל, ואפי' כל היום כולו.רבא:▀◊יז.

שהיות מהו שיצטרפו?בעי רבא:^◊יז.

ותיפשוט ליה מדידיהִ ¿יז.

התם בדלא שהה.!יז.

בעא מיניה אביי מרבה:^◊יז.
בא לו בארוכה שיעור קצרה, מהו? שיעור גמירי, וכי בא לו בארוכה שיעור קצרה ־ פטור, או דלמא 

דוקא גמירי, בארוכה ־ חייב, בקצרה ־ פטור?

לא נתנה ארוכה להדחות אצלו.א"ל:[רבה]!◊יז.

מתקיף לה ר' זירא:¿◊יז.

אלא דקיימא לן: טמא ששימש במיתה היכי משכחת לה? אי דלא שהה, היכי עביד עבודה? אי דשהה, 

בר כרת הוִא אי אמרת בשלמא שיעורא גמירי, משכחת לה דאניס נפשיה בקצרה ועבד עבודה, אלא אי 

אמרת דוקא גמירי, היכי משכחת לה?

יז:
מאי קושיא? משכחת לה כגון שבא בקצרה והפך בצינורא, וכדרב הונאאביי:!◊

זר שהפך בצינורא ־ חייב מיתה.דאמר רב הונא:▀!יז:

זר שהפך בצינורא ־ חייב מיתה.גופא, אמר רב הונא:▀◊>יז:

ה"ד?^יז:

אי דלא הפך לה לא מיעכלי!יז:

פשיטאִ ¿יז:

ואי דלא הפך בהו נמי מיעכלי!יז:

מאי קא עביד?¿יז:

!◊יז:
לא צריכא, דאי לא הפך בהו מיעכלי בתרתי שעי, והשתא מיעכלי בחד שעתא, והא קמ"ל, דכל קרובי 

עבודה ־ עבודה היא.

רב אושעיא:¿◊יז:
בעינא דאימא מילתא ומסתפינא מחבריא: הנכנס לבית המנוגע דרך אחוריו, ואפילו כולו חוץ מחוטמו ־ 

טהור, דכתיב: (ויקרא י"ד) והבא אל הבית, דרך ביאה אסרה תורה, ומסתפינא מחבריא, אי הכי כולו 

כולו ־ לא גרע מכלים שבבבית, דכתיב: (ויקרא י"ד) ולא יטמא כל אשר בבית.רבא:!◊יז:

תניא נמי הכי:▀■יז:
גגין הללו ־ אין אוכלין שם קדשי קדשים, ואין שוחטין שם קדשים קלים, וטמא שנכנס דרך גגין להיכל 

־ פטור, שנאמר: (ויקרא י"ב) ואל המקדש לא תבא, דרך ביאה אסרה תורה.

זו היא מצות עשה שבמקדש שאין חייבין עליה וכו'.▀>יז:

היכא קאי דקאמר זו היא?¿יז:
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התם קאי:▀!◊יז:
אין חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש, ואין מביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקדש, 

אבל חייבין על עשה ועל לא תעשה שבנדה, ומביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנדה

וקאמר:▀!◊יז:
זו היא מצות עשה שבמקדש שאין חייבין עליה, ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עליה? היה 

משמש עם הטהורה, ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד ־ חייב, מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו.

▀◊יז:
איתמר, אביי אמר 

משמיה דר' חייא בר רב:
 ֹ חייב שתים

▀יז:

וכן אמר רבא אמר רב 

שמואל בר שבא אמר רב 

הונא:

חייב שתים, חדא אכניסה וחדא אפרישה.

במאי?הוי בה רבה:^יז:

אילימא סמוך לוסתה!יז:

ובמאן?^יז:

אילימא בתלמיד חכם!יז:

בשלמא אכניסה ליחייב, קסבר: יכולני לבעול, אלא אפרישה אמאי ליחייב? מזיד הואִ ¿יז:
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