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  .טד�  נדה
  ?וכ� הא ה צריכי כיבוס בגדי, הא ה טמאי, העוסקי בפרה דלהל�

  
  ?טעו� כיבוס בגדי או לא  ?טמא או טהור  

�  טהור  המזה����  
  בעי כיבוס  טמא  1 כשיעור הזייה�הנושא 

  לא בעי כיבוס  טמא  הנוגע
�  טהור  מי שמזי� עליו����  

  
  :ד� טנדה 

  ?ומאהמה הוא סמו� לזקנתה לעני� ט
  

  ?מה הוא השיעור  
  כל שחברותיה אומרות עליה זקנה היא  לרב יהודה

כל שקוראי( לה אמא אמא ואינה   לריש לקיש  )אבל היא בושה(שאינה מקפדת : חד אמר
  2אינה בושה' שכבר אפי: וחד אמר  ) כ(וראויה לקרותה(בושה 

  
  '?מה דינה בפע הג, עונות וראתה' ועוד ג, עונות וראתה' ועוד ג, עונות וראתה'  גשעברהזקנה 

  
  כשפחתה או הותירה  יו ' כשכוונה ראיותיה בצ  

  מטמאה למפרע  מטמאה למפרע  לרבנ�
  מטמאה למפרע   דקבעה וסת�דיה שעתה   דוסא' לר

  
  ?תינוקת שראתה מה דינה

  

  'ראיה ג  'ראיה ב  'ראיה א  
  מטמאת למפרע  דיה שעתה  דיה שעתה  לא הגיע זמנה לראות

  מטמאת למפרע  מטמאת למפרע  דיה שעתה  מנה לראותהגיע ז
  

  'פע ג' פסקה ג  פע שניה' פסקה ג  פע אחת' פסקה ג  
  מטמאת למפרע  דיה שעתה  דיה שעתה  לא הגיע זמנה לראות

  מטמאת למפרע  מטמאת למפרע   דיה שעתה  הגיע זמנה לראות
  

                                                           
לומר ל� שא� נושא את מי החטאת ויש בה� שיעור ,  הג� שמזה עצמו טהור� "מזה"לכ� אפקי בלשו�  1

והא דמפקינ� . וצריכי� כיבוס, טמא ומטמא את בגדיו, " ויזה�כדי שיטבול ראשי גבעולי� "הזייה שהוא 
והזה "דמדכתיב , )ה מאי"בד(' ביארו התוס, ושמזה עצמו טהור, לדרוש מזה לנושא, לקרא ממשמעותיה

' כתבו התוס, ומה שטמא הנושא. משמע שהמזה נשאר טהור כל הזמ� ג� אחר ההזאה" טמאהטהור על ה
וכ� הוא .  אינו נטמא�אבל א� נושא כדי להזות על הצרי� הזייה , הוא דוקא כשנושאו בחינ�, )ה נושא"ד(

 ).א"פרה אדומה ה' ו מהל"פט(� "ברמב
  . אבל היא בושה� ת דקוד� לכ� היא רק אינה מקפד, והוא השיעור היותר מאוחר 2


