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  :לאד�  נדה
  .)].לקמ� ד� לב (�ה רבי "תוד[? ומדוע,  בדלהל�מה דינ�, מזמ� עריסת�' בנות כותי� אפי

  
  ?הא� ה� טמאות מעריסת�  ?הא� חוששי� בסתמא שמא ראו  

   דחיישינ# שמא ראו�טמאות   1 דחיישינ# למיעוטא�חוששי�   מ"לתנא דמתניתי� ולר
  2א יטמעו בה# של�טמאות    דלא חוששי� למיעוט�לא   לחכמי�

  שלא יטמעו בה#�טמאות   ג� א� ראו אי# טומאת נדה בגוי   גרי אריותכותי� �יוסי ' לר
  
  

מהו הביאור , "כעליונו של זב "� "כותי� מטמאי� משכב תחתו� כעליו� מפני שה� בועלי נדות"
  ].ה תחתו�"תוד[? ומה הדי�

  
  ? מה דינו�" כעליונו של זב"  ? מהו�" כעליונו של זב"  
לי� בכ� אחת של מאזני� והכריע� היו אוָכ  � "לרשב

  3י הכ� השניה"הזב ע
  4בגד שמקצתו על הזב ומקצתו על האר*  'לתוס

ואוכלי� , בנות# זב אצבעו תחת נדב, אבני�  5ש"הרא' לתוס
  ומשקי� על גב�

  
   �מטמא אוכלי� ומשקי� 

  אבל לא אד� וכלי�

  

                                                           
ולמה הוצרכו רבנ# לגזור , א יש לטמאות# מ# התורהמ חיישינ# למיעוט"דכיו# דלר', הקשו תוס 1

דהג� שחיישינ# למיעוטא היינו דאמרינ# שמא תראה , ותירצו. ח דבר"על בנות כותי� רק בגזירת י
, כ יש חזקת טהרה המסייעת לרוב"וא, אבל מסתמא ודאי שלא ראתה מיד ע� לידתה, בקטנותה

  .ח דבר"ולכ# הוצרכנו לגזירת י, מ דלא חיישינ#"ל מיעוטא דמיעוטא דמודה ביה ר"והו
אבל לרבנ# לא חיישינ# ,  דוקא דחייש למיעוטאמ"דמוכח מהסוגיא דמשנתנו כר' הוקשה לתוס 2

וקשה דהא , ז לרבנ# אי# לגזור על בנות כותי� טומאה מעריסת#"ולפ. למיעוטא בסתמא שמא ראו
נ דגזרו עליה� "דאה, ותירצו. ח דבר שאי# עליה� חולק"טומאת בנות כותי� מעריסת# היא מי

אלא מטע� , מ דחייש למיעוטא"ר דטע� זה שיי, דוקא ל�אבל לא מטע� משנתנו משו� נדות 
  .שלא יטמעו בה# ישראל

". מאשר יגע בה� הזב"והיסט ילפינ# טומאתו מקרא , כ טמא משו� היסט"דא', והוקשה לתוס 3
וכל הנוגע בכל עשר "ד �אחר ילפינ# לטומאת עליונו של זב מקרא :) סו� ד� לב(לקמ# ' ואילו בגמ

 ".תחתיו) הזב�(יהיה 
אול� טמא כל הבגד מדי# עליונו של , # שלא הסיט את כולו אלא רק למקצתודאי# כא# היסט כיו 4

 .זב
  .באי נמי:) סו� ד� לב(לקמ#  5


