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  .מגד�  נדה
  ?קנה בקומטו של זב או בקומטו של טהור מה הדי ומה הטע	

  
  י"ללישנא אחרינא ברש  י"ללישנא קמא ברש  

בקומטו של זב והסיט לטהור 
   טהור�

  "ידיו"היסט זב נלמד מ
   דבעינ$ שיהיה בגלוי" 

משו� שהנגיעה באה מבית 
  "ידיו" וכתיב "הסתרי� דזב 

בקומטו של טהור והסיט לזב 
  מא ט�

  נלמד ממשא 
   ובמשא לא בעי נגיעה בגלוי"

כיו$ שנגע במקו� גלוי בזב 
  טימא לקנה ומהקנה לאד�

  
  ?באיזה מטלית יאחוז באמתו עד שיבלע, )ז מגופו לצאת"נעקר ש�(האוכל בתרומה ונזדעזע גופו 

  
  במטלית רכה  במטלית עבה  

  לא יאחוז  יאחוז  לאביי
  1 דכיו$ שנעקר נעקר"יאחוז   יאחוז  לרבא

  
  ?מה החילוק בי הלשונות', אמר שמואל כל שכבת זרע וכו
  

  נעקרה ויצאה   
  בלא הרגשה

  נעקרה בהרגשה 
  ויצאה בלא הרגשה

  2טמאה  טהורה   שאי כל גופו מרגיש בה אינה מטמאה�' לשו א
  טהורה  טהורה   שאינה יורה כח# אינה מטמאה�' לשו ב
  טמאה  הטמא  3 שאינה יורה כח# אינה מזרעת�' לשו ג

  
  :נדה ד� מג

  ?דלהל) ג:ויקרא טו(מה ילפינ מהפסוק 
  

  ָרר  ִמ-%ב%ֶהְחִ+י	 ְ(ָ'ר%   
  דזיבה מטמאת לח ולא יבש  ימת פי האמהתדזיבה צריכה שיעור ח  ישמעאל' לר

  למנינא אתא כדלקמ$  דזיבה מטמאת לח ולא יבש  לרבנ
  

                                                           
 עי$ מדמעת " זמ$ שאצבע בעי$ הא למה זה דומה לנות$ אצבע בעי$ שכל"ומה שאמרו בברייתא  1

אבל זה ,  היינו דוקא דמתחילה משמש וחימ� את עצמו ויוצא כל שעה מעט"" וחוזרת ומדמעת
 . שוב אינו חוזר ומתחמ� לעקור עוד מיד באותה שעה, שנזדעזעו אבריו ונעקר כל הזרע ביחד

 " צא ג� בהרגשה אינו יורה כח* כדמוכח מלישנא השניה שכל שלא י, והג� שאינו יורה כח* 2
ה "בד(' תירצו התוס. ק היה צרי+ להיות הדי$ שטהור"וג� לל, כ לכאורה אינו ראוי להזריע"וא

נ "א. ק העיקר שתהיה ראויה להזריעה בתחילתה הג� שאינה ראויה בסופה"דלל, )בראויה
  .רק כיו$ שאינה נכנסת לתו+ גו� האשה אינה מתעברת, שראויה להזריע

שג� נעקרה ' דבא לחדש שאפי, )ה הא"ד(' וכתבו התוס.  אבל מטמאת"אינה מזרעת , יקינ$ודי 3
  .כ היינו לישנא קמא"דאל, בלא הרגשה טמא
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  :נדה ד� מג
  ?1ראיות טמא' זב בעל גראיות טמא ו' מני ילפינ דזב בעל ב

  
  ראיות' זב בעל ג  ראיות' זב בעל ב  
' לר

  ישמעאל
 א/ ֶהְח7ִי� ז%ב% ָרר 1ָ3ְר/ ֶאת ְ(ז%ב%   ָטֵמאז%ב% ִמ1ָ3ְר/ ָזב

ְמ8ת/ִמ-%ב1ָ3ְ%ר/     ט9
מקצת זובו '  אפי" ִמ-%ב%א/ ֶהְח7ִי� 1ָ3ְר/   לרבנ

  2יש בו טומאת זיבה
  ֶאת ז/ב/ ) גָרר 1ָ3ְר/ ) בז/ב/ 3ְ) א

  
  

  ?הא	 שכבת זרע מטמאת במשהו או בכעדשה
  

  בנוגע   ברואה  
  בכעדשה  במשהו  ש"א בר"לרב חנילאי משו	 ר
  3מחלוקת תנאי�  במשהו  לרב פפא

  4במשהו  במשהו  לרב הונא בריה דרב נת
  

                                                           
ַ@3ְר? ֶאל 3ְֵני ִי1ְָרֵאל ַוֲאַמְר�7ֶ ֲאֵלֶה� ִאי> ִאי> ִ;י ִיְהֶיה ָזב "): ג"ב:טו(לשו$ הפסוקי� בויקרא  1

ְמ8ת/ 3ְז/ב/ ָרר 1ָ3ְר/ ֶאת ז/ב/ א/ ֶהְח7ִי� 1ָ3ְר/ ִמA/ב/ . ה?אִמ1ָ3ְר/ ז/ב/ ָטֵמא  ְוזֹאת 7ְִהֶיה ט9
ְמ8ת/ ִהוא  ."ט9

  .כ טמא"ג,  אלא רק מקצת זובו"ראיות ' ראיות כזב בעל ג' שאי$ לו ג' אפי', פי 2
א/ ִאי> ֲאֶ>ר ִיCַע " )ה:כבויקרא (דכתיב , ל לרב פפא דהלימוד לנוגע בשכבת זרע הוא משרצי�"ס 3

ובעלמא נחלקו תנאי� כשנלמד , והנה שרצי� מטמאי� בכעדשה דוקא, "3ְָכל ֶ>ֶר* ֲאֶ>ר ִיְטָמא ל/
ז משרצי� ה$ לעני$ עצ� "ז נלמד ש" ולפ"" דו$ מינה ומינה ""דבר מדבר הא� לומדי� לכל העני$ 

דו$ מינה  ""ומדי� רק את עיקר הדבר או של. הטומאה במגע וה$ לעני$ השיעור שהוא בכעדשה
אול� לגבי השיעור נשאר , ז משרצי�"ז לומדי� לעיקר הטומאה בנגיעה בש" ולפ"" ואוקי באתרא

 .ז עצמה לגבי רואה שהוא במשהו"הדי$ שמצינו בש
 ,ל"מ במחלוקת הנ"כ אי$ נפ"וא, ז עצמה" בש"" או איש"ז ממה דאמרינ$ "ל דילפני$ ש"ס 4

 . בי$ לטומאה ובי$ לשיעור,ז"ז מראיה בש"בשדילפינ$ לנגיעה 


