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מגילה ד ח.

המודר הנאה מחברו באופני דלהל במה נאסר?

המודר הנאה מחברו מכל דבר
המודר מחברו רק הנאת מאכל

כלי שעושה בה אוכל נפש
1
וכ כלי שדרכ להשכיר
אסור
אסור

2

דריסת הרגל
כלי שאי עושי אוכל נפש
אסור )דריסת הרגל רק לר"א(3
מותר

זב שראה מספר ראיות כדלהל ,מה דינו?

זב שראה ב' ראיות
זב שראה ג' ראיות

לעני לטמא משכב ומושב,
לעני חיוב ספירת ז' נקיי
מטמא וסופר ז' נקיי
מטמא וסופר ז' נקיי

לעני חיוב קרב
אינו מביא קרב
מביא קרב

4

ָמי ְל ָט ֳה ָרת"?
כיצד דרשו את הפסוק "וְ ִכי יִ ְט ַהר ַה!ָב ִמ!ב וְ ָס ַפר ל ִ ְב ַעת י ִ

וְ ִכי ִי ְט ַהר ַה!ָב
ִמ!ב
ִמ!ב  $וְ ָס ַפר

5

מה הדרשא?
מיד שיפסוק הזב מזובו יכול לספור
ולא מזובו ומנגעו
ג זב בעל ב' ראיות טעו ז' נקיי

מה ביאורה?
ולא צרי להמתי עד שיטבול
שיכול לספור ז' נקיי
א שלא נרפא מצרעתו
א שמצאנו טומאה חמורה
6
שאי צריכה ספירה

 1כ כתבו רש"י )בד"ה וכלי ( והתוס' )בד"ה אלא( ,שכלי שדרכ להשכיר בפרוטה אסור ג למודר
מאכל ,כיו שבפרוטה זו ראוי לקנות מאכל .וכלי שעושי אוכל נפש אסור אפי' בפחות משוה פרוטה.
 2רש"י )בד"ה ודריסת הרגל( פירש שמיירי לעני להכנס לביתו .אול תוס' )בד"ה דריסת( בש ר"ת
חולקי  ,ומעמידי סוגיי בבקעה ,אול לביתו  דר אנשי להקפיד  ואסור לכו"ע במודר הנאה ולא
רק לר' אליעזר דלהל.
 3העמידה הגמ' את משנתנו כר' אליעזר דס"ל דויתור אסור במודר הנאה ,כלומר אפי' מה שרגילי לוותר
עליו לכל אד  ,למודר הנאה אסור להנות מזה .והחולקי ס"ל שדריסת הרגל מותרת במודר הנאה.
 4ודבר זה נלמד מב' דרשות שמשלימות זו לזו ,דדרש רב סימאי מנה הכתוב שתי ראיות )דהיינו שהזכיר
בפסוק פעמיי תיבת זב ,ואח"כ( וקראו טמא ,דכתיב )ויקרא טו:ב( " ִאי ִאי ִי יִ ְהיֶה זָב ִמ ְ#ָ $ר זב
ָט ֵמא" .וכ מנה שלש ראיות וקראו טמא בפסוק )ש :ג( "וְ זֹאת ְִ +היֶה *ט ְמ&ת ְזב ָרר ְ#ָ $ר ֶאת זב א
ֶה ְח ִ+י ְ#ָ $ר ִמב *ט ְמ&ת ִהוא" .ועל כרח דאתא לדרשא לומר שיש חילוק בי זב שראה שתי ראיות
לזב שראה שלש ראיות ,אלא שיש לנו להסתפק מהו החילוק ,הא זב שראה שתי ראיות טמא טומאת
שבעה ורואה שלש חומר יותר שמביא ג קרב ,או שזב בעל שתי ראיות טמא רק טומאת קרי אבל מביא
קרב ,ובעל שלש חמור יותר ומביא ג קרב .ועל זה הביאה הגמ' עוד ברייתא ,דמדכתיב )ש :טו( " ִכ ֶ/ר
ָע ָליו ַה ֵֹה ִל ְפנֵי ה' ִמב" למדנו שרק מקצת הזבי מביאי קרב ,וא"כ על כרח שזב בעל שתי ראיות
טמא בטומאה חמורה אבל לא מביא קרב ,ואילו זב בעל ג' ראיות חמור יותר שג מביא קרב.
 5פי' ,מזה שסמ הכתוב תיבת " ִמ2ב" לתיבת "וְ ָס ַפר"  יש לדרוש שאפי' מי שטמא רק מקצת זיבה כזב
בעל שתי ראיות ג"כ יש בו ספירת ז' נקיי .
 6גבי שומרת יו היא טמאה טומאה חמורה לטמא משכב ומושב ,ובכל אופ פטורה מספירת ז' נקיי .
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מגילה ד ח:

מה ה דיני מצורע מוסגר ומוחלט המבוארי בסוגיא?
2

מצורע מוסגר
מצורע מוחלט

לעני שילוח וטומאה
נוהג בו
נוהג בו

1

טהרתו בתגלחת וציפורי
אי נוהג בו
נוהג בו

לעני פריעה ופרימה
אי נוהג בו
נוהג בו

מה די ספרי ותפילי ומזוזות בדלהל?

ספר תורה נביאי וכתובי
תפילי ומזוזות

באיזה לשו נכתבי
לתנא קמא :בכל לשו
לרשב"ג :יונית
אשורית

3

לתופר בגידי ולטמא ידי
צרי ומטמאי
צרי 4ומטמאי

 1דהיינו שצרי לשלח את המצורע אל מחו למחנה .וכ לעני החומרות המיוחדות שיש במצורע,
שמטמא בי שנוגע בדבר ובי כשנושא אותו ,וכ מטמא בביאתו לבית את כל הדברי הנמצאי
ש ,ומטמא משכב ומושב.
 2היינו מצורע שנראה בו נגע של כת לב בעור באחד מארבע דרגות" :בהרת עזה כשלג שניה לה
כסיד ההיכל ,שאת כצמר לב שניה לה כקרו ביצה" ,אול לא נולד בו סימני טומאה של שיער
לב תו הנגע או מחיה  דהיינו שיש קצת עור טוב תו הנגע .ולכ הדי הוא שא נראה בו נגע
כזה בלא סימ  מסגירו הכה שבעה ימי ,ולבסו שבעה ימי א נולד בו סימ טומאה או
שפסה הנגע מחליטו הכה לטומאה ,וא לא נולד סימ טומאה מסגירו שבעה ימי שנית.
 3אול העמיד רבא בגמ' שמיירי שהגופ  דהיינו צורת הכתיבה היא באשורית ,אול אביי חולק
וסובר שמיירי בגופ שלה ,וע' ריטב"א.
 4במזוזה יש נידו הא שיי תפירה בגידי כשעשאה משני קלפי.

