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  .יגד�  נדה
  ?כל היד המרבה לבדוק באנשי
 ובנשי
 מה דינה

  
  
  בנשי
  באנשי

 1תקצ#: לבדוק שכבת זרע  במטלית
  משובחת: לבדוק מזוב

  משובחת
  ,,,,,  )ז"מש' אפי(בודק   בצרור בחרס במטלית עבה

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

  
  במטלית רכה  במטלית עבה  

  לא יאחוז  יאחוז  לאביי
  2 דכיו- שנעקר נעקר,יאחוז   יאחוז  לרבא

  
  ?הא
 יכול לסייע בידו, המטיל מי
 ורוצה שלא יטנפו בגדיו

  
  ל"כשאי! לו האפשרויות הנ  כשיכול לעמוד במקו
 גבוה או בעפר תיחוח  

  אסור  אסור   א"לר
  לרבנ! 

)�  )אמרו לו
  מותר  אסור

   למסקנא חזרו בה� רבנ-:'לתוס
  

  :נדה ד� יג
  ?הא
 יכולי
 לאכול בתרומה, בעלי מו
 דלהל!

  
  באיש  באשה  

ושנטרפה , שוטה, חרש גמור
  דעת
 מחמת חולי

פקחות בודקות אות- 
  ומטבילות אות- ואוכלות

מטבילי� אותו ואוכל כל זמ- 
  3שלא יש-

או , חרש מדבר ואינו שומע
  סומא, שומע ואינו מדבר

ובסומא מראה (לעצמה בודקת 
  ואוכלות) לחברותיה

  אוכלי� בתרומה
  

                                                           
', וכו" כל היד המרבה" ומה שאמרה המשנה .פע� אחת'  הוא אפי,ובאופ- זה שאסור לו לבדוק 1

, אי- בזה איסור) ה כל היד"בד(' הראשו- בתוס' לתי, וא� בא לבדוק מהעטרה ולמטה. קאי בנשי�
 כי צרי/ לבדוק ג� למעלה מהעטרה שמא הלכה לש� הטיפת ,אלא שלא מועילה הבדיקה ש�

 להטיל מי� ומשו�דכל מה שהותר מהעטרה ולמטה רק כשצרי/ , יש בזה איסור, השני' ולתי. קרי
  . אבל כדי לבדוק עצמו לא הותר, ניצוצות או כשנמצא על גג בית כנסת

 עי- מדמעת ,שאצבע בעי-  אצבע בעי- שכל זמ- -הא למה זה דומה לנות"ומה שאמרו בברייתא  2
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
אלעזר דוקא ' ולר, צדוק יש לו תקנה בכיס של עור' א בר"ולר. כיו- שיש- אסור לאכול, ולרבנ- 3

 .ולרבנ- חוששי� שמא ראה טפה כחרדל ונימוחה.  ובודקי� אותו,מנחושת


