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יב.
◊^

בעא מיניה רבי זירא 

מרב יהודה:
אשה מהו שתבדוק עצמה לבעלה?

לא תבדוק.אמר ליה:[רב יהודה]!◊יב.

ותבדוק, ומה בכך?¿יב.

אם כן ־ לבו נוקפו ופורש.!◊יב.

^◊יב.
בעא מיניה רבי אבא מרב 

הונא:
אשה מהו שתבדוק עצמה כשיעור וסת, כדי לחייב בעלה חטאת?

מי משכחת לה לבדיקה כשיעור וסת?א"ל:[רב הונא]¿יב.

איזהו שיעור וסת ־ משל לשמש ועד שעומדים בצד המשקוף, ביציאות השמש ־ נכנס עדוהתניא:▀¿◊יב.

הוי: וסת שאמרו ־ לקנוח ולא לבדיקה.¿יב.

אלא: מהו שתקנח?^◊יב.

^◊יב.

איכא דאמרי, הכי בעא 

מיניה: [רבי אבא מרב 

הונא]

אשה מהו שתבדוק עצמה, כדי לחייב בעלה אשם תלוי?

לא תבדוק.א"ל:[רב הונא]!◊יב.

ותבדוק, ומה בכך?¿יב.

א"כ ־ לבו נוקפו ופורש.!◊יב.

ובשעה שהיא עוברת וכו'.▀>יב.

וזהו עדן של צנועות.רבי אמי אמר רבי ינאי:▀◊יב.

¿יב.
רבי אבא בר ממל לר' 

אמי:
תנא תני צריכות ואת תני צנועותִ 

שאני אומר כל המקיים דברי חכמים נקרא צנוע.אמר ליה:[רבי אמי]!יב.

ושאינו מקיים דברי חכמים, צנוע הוא דלא מקרי, הא רשע לא מקרי?רבא:¿◊יב.

אלא אמר רבא:▀◊יב.
צנועות, עד שבדקו בו עצמן לפני תשמיש זה ־ אין בודקות בו לפני תשמיש אחרֹ ושאינן צנועות ־ 

בודקות ולא איכפת להן.

▀◊>יב.

גופא, אמר רבי זירא 

אמר רבי אבא בר ירמיה 

אמר שמואל:

אשה שאין לה וסת ־ אסורה לשמש עד שתבדוק.

¿◊יב.
רבי זירא לרבי אבא בר 

ירמיה:
אין לה וסת ־ בעיא בדיקה, יש לה וסת ־ לא בעיא בדיקה?

יש לה וסת, ערה ־ בעיא בדיקה, ישנה ־ לא בעיא בדיקה. אין לה וסתֹ בין ערה בין ישנה ־ בעיא בדיקה.א"ל:[רבי אבא בר ירמיה]!◊יב.

רבא:▀◊יב.
ולימא ליה: יש לה וסת, לטהרות ־ בעיא בדיקה, לבעלה ־ לא בעיא בדיקה, אין לה וסת ־ אפילו לבעלה 

נמי בעיא בדיקהֹ ומדלא א"ל הכי, ש"מ קסבר שמואל: כל לבעלה ־ לא בעיא בדיקה.

ת"ר:▀◊יב.

חמרין ופועלין והבאין מבית האבל ומבית המשתה ־ נשיהם להם בחזקת טהרה, ובאין ושוהין עמהם בין 

ישנות בין ערות. בד"א ־ שהניחן בחזקת טהרה, אבל הניחן בחזקת טומאה ־ לעולם היא טמאה, עד 

שתאמר לו טהורה אני.

¿יב.
והא, שמואל במאי מוקי לה? אי בשיש לה וסת ־ קשיא ערִה ואי בשאין לה וסת ־ קשיא בין ערה בין 

ישנהִ 

לעולם בשיש לה וסת, וכיון שתבעה ־ אין לך בדיקה גדולה מזו.!◊יב.

מהו למעבד כי הא מתניתא?רב פפא לרבא:^◊יב.

יב:
סודני, לא, דמגניא באפיה.א"ל:[רבא]!◊
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רב כהנא:О◊יב:
שאלתינהו לאינשי ביתיה דרב פפא ודרב הונא בריה דרב יהושע, כי אתו רבנן מבי רב מצרכי לכו 

בדיקה? ואמרו לי: לא.

ולישיילינהו לדידהוִ ¿יב:

דילמא אינהו קא מחמירי אנפשייהו.!◊יב:

ת"ר:[רבי מאיר]♦▀◊יב:
אשה שאין לה וסת ־ אסורה לשמש  ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות, ויוציא ולא 

מחזיר עולמית ־ דברי ר"מ.

משמשת בשני עדים, הן עותוה הן תקנוה.רבי חנינא בן אנטיגנוס:♦▀◊יב:

אוי לו לבעלה.משום אבא חנן אמרו:▀◊יב:

אסורה לשמש - דילמא מקלקלת ליה▀◊>יב:

ואין לה כתובה ־ כיון דלא חזיא לביאה▀◊>יב:

לית לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ־ תנאי כתובה ככתובה דמו▀◊>יב:

ויוציא ולא יחזיר עולמית▀◊>יב:

פשיטאִ ¿יב:

!◊יב:
לא צריכא ־ דהדרה ואתקנה, מהו דתימא ליהדרה, קמ"ל ־ דזימנין דאזלא ומנסבא ומתקנא, ואמר: אילו 

הייתי יודע שכך היה ־ אפילו הייתם נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה, ונמצא גט בטל ובניה ממזרין.

אוי לו לבעלהמשום אבא חנן אמרו:▀◊>יב:

לר"מ אמר ליה ־ דבעי לאגבויה כתובתה.איכא דאמרי:▀◊יב:

לרבי חנינא בן אנטיגנוס קא"� דמקלקלת ליה.איכא דאמרי:▀◊יב:

הלכה כר' חנינא בן אנטיגנוס.רב יהודה אמר שמואל:▀◊יב:

ובמאי?^יב:

אי בעסוקה בטהרות!◊יב:

הא אמרה שמואל חדא זימנאִ ¿◊יב:

ואי בשאינה עסוקה בטהרות!◊יב:

הא אמר כל לבעלה ־ לא בעיא בדיקה¿יב:

▀¿◊יב:
דא"ר זירא א"ר אבא בר 

ירמיה אמר שמואל:
אשה שאין לה וסת ־ אסורה לשמש עד שתבדוק

ואוקימנא לה ־ בעסוקה בטהרותִ ▀¿◊יב:

מאן דמתני הא לא מתני הא.!◊יב:

הדרן עלך שמאי אומר◊
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