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, כנדה זרה עבודה: אומר עקיבא רבי. כשרץ ומשמשיה, כשרץ זרה עבודה: מיתיבי: קושי על רבה
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 מאי: ואוקימנא כשרץ מטמאין ועפריו ואבניו עציו דקתני, ממתניתין אלימא מי: רבה לך אמר: תירוץ
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  . והיסטן הן: אומר עקיבא רבי, היסטן ולא הן -  ומשמשיה זרה עבודה, ונכרית נכרי: מיתיבי: קושי על רבה
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