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נדה ד נו.

מי רגלי
ד מפי האמה

מה די מי רגלי וד היוצא מפי האמה בזב ,ומני?
מה הדי?
טמאי באב הטומאה
טהור מאב הטומאה

מה הדרשא?
ז#בָ #ט ֵמא .וְ זֹאת
ז#בָ #ט ֵמא הא

1

ומדוע לא איפכא?
דומיא דרוק שמתעגל ויוצא
ד אינו מתעגל ויוצא

2

שר דלהל הא מטמא או לא?
בנמצא כולו של
בנמצא רק חלקו

בלח
מטמא
מטמא * דכתיב" :יִ ֹ1ל ָע ָליו ֵמ ֶה"

ביבש או שרו
ֵע ָ ֶה יִ ְט ָמא"
מטמא * דכתיבַ " :הֹ/ג ַ
אינו מטמא

3

המטמאי לחי ולא יבשי ,והשרה אות מעל"ע באופני דלהל ולא חזרו ללחות מה דינ?
ליהודה ב נקוסא
לרשב"ג

בפושרי בתחילת ולא בסופ
אינ מטמאי
4
מטמאי

בפושרי מתחילת ועד סופ
אינ מטמאי
אינ מטמאי

נדה ד נו:
המכבד את המבוי והמכבס את החלוק מכת ,באופני דלהל ,הא אמרינ דאי לחוש לקוד
שעת הכיבוס או שעת הכיבוד?
כשכיבד או כיבס לא בדק
לצד דחזקה שבודקו )כ המסקנא(
לצד דחזקתו מתכבד  /מתכבס

יש לחוש ג לקוד
אי 3לחוש לקוד

כשנמצא בגומא במבוי
או במקו נסתר בבגד
5
אי 3לחוש לקוד
יש לחוש ג לקוד

 1פי' ,לשו הפסוקי )ויקרא טו:בג( " ִ!י יִ ְהיֶה זָב ִמ ְ ָר זב ָט ֵמא ה"א .וְ זֹאת ִ' ְהיֶה &ט ְמ%ת ְזב",
ודרשינ ל"וזאת" על הפסוק הקוד ,וה"ק :זובו טמא וג "וזאת" דהיינו שיש עוד דבר אחר שטמא ובא
לרבות מי רגלי  כ פירש"י לעיל )סו -ד -נה :ד"ה זובו טמא וזאת( .אכ התוס' )בד"ה וזאת( פירשו
דדריש מו' ד"וְ זֹאת" ,דסת "זֹאת" בכל מקו בא למעט ולא בא לרבות.
 2והג שמצינו שג חלב האשה מתעגל ויוצא ,ובכל אופ טמא רק טומאת משקי ולא טומאה חמורה.
מ"מ בעינ דומיא דרוק שמתעגל ויוצא וחוזר ונבלע )שא אינו מוציאו חוזר ונלבע בתו 0הגו ,(-משא"כ
חלב דא -שמתעגל ויוצא אינו חוזר ונבלע.
ֵע ָ ֶה ְמ ָֹת יִ ְט ָמא ַעד
 3לשו הפסוקי )ויקרא יא:לאלב( " ֵא ֶ7ה ַה ְֵ 6מ ִאי ָל ֶכ ְ ָכל ַה ֶָ 5ר!ָ 4ל ַהֹ3ג ַ
ָה ָע ֶרב .וְ כֹל ֲא ֶ9ר יִ ֹ8ל ָע ָליו ֵמ ֶה ְמ ָֹת יִ ְט ָמא" וגו' .וקשה דפע אומר "בה"  דמשמע כולו ,ופע אומר
"מה"  דמשמע אפי' מקצתו .ומתרצת הגמ' שביבש ובשרו -דוקא בכולו ,ובלח אפי' במקצתו.
 4פי' ,באופ שא היו נשרי בפושרי מתחילת ועד סופ היו חוזרי לקדמות.
 5דמי שבודק ,בודק ג בגומא וג במקו קמטי ותפירות הבגד .והג שלגבי מעות מעשר שני אמרינ
שגומא בתיבה אינה נבדקת ,הת מיירי בחרי 4המכוסה בקרשי התיבה ולכ אינו ניכר  .תוד"ה בגומא.
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נדה ד נו:
כת לח בחלוק או שר לח במבוי ,הא מטמאי למפרע אפי' בזמ ארו* שודאי לא היו
נשארי עוד לחי?
לת"ק
לר"ש

1
2

בכת לח

בשר לח
טמאי למפרע אפי' לזמ 3ארו5
טמאי למפרע אפי' לזמ 3ארו5
טמאי למפרע כל זמ 3שיכולי להיות לחי

כתמי הבאי ממקומות דלהל ,הא תולי אות בגוי וטהורי ,או בגרי טועי וטמאי?
לרבנ
לר' יהודה
4
לר' יוחנ וסביא

מרק
טהורי
טמאי
טהורי

מתרמוד
טהורי
*****
טמאי

משאר מקומות גוי
טהורי
טהורי
טהורי

3

מה די כתמי הבאי או הנמצאי בערי ישראל או בערי הכותי?
לר' מאיר
לרבנ

ישראל
הבאי :טמאי
5
הנמצאי :טהורי

כותי
טמאי )בי 3הבאי בי 3הנמצאי(
6
טהורי
להו"א
הבאי :טמאי
למסקנא
7
הנמצאי :טהורי

 1במשנה לא נזכרה דעת ת"ק ,ואכ נחלקו ראשוני הא נחלק ת"ק על ר"ש ,ובמאירי נקט שלא .אכ
מפירוש המשניות של הרמב" והרע"ב שכתבו דאי הלכה כר' שמעו  ,מבואר שכ נחלקו ,וע' במשנה
אחרונה בביאור המחלוקת .וצ"ע על הרמב" שבחיבורו )פי"ח מהל' אבות הטומאות ה"ד( פסק כר"ש.
 2ביאר ר' אלעזר בגמ' שר"ש מדבר רק לגבי שר ,4אבל לגבי כת מודה שמטמא למפרע יותר מזמ שיכול
להיות לח ,דיתכ שנפל עליו טיפת מי ולכ נשאר לח אפי' זמ מרובה .אול לגבי שר 4סובר ר"ש דא
איתא דנפל עליו מי ,היה מתפורר ונפר ,0וכיו שרואהו של ובכל אופ הוא לח ש"מ שמת מזמ קרוב.
 3והג שד גויה מטמא כרוקה וכמימי רגליה מדרבנ  ,מ"מ בכתמי שג בישראל ה רק דרבנ  ,לא
גזרו עליה ג בעכו"  .תוד"ה מבי .
 4והקשו התוס' )בד"ה אמוראי( לאלו האמוראי דס"ל כ בדעת ר' יוחנ )ולא ס"ל דהלכה כסת משנה(,
אי 0ר' יוחנ פליג על מתניתי דיד דאי חוששי בשאר מקומות העכו" לכתמיה  והיינו ג בתרמוד,
דמבואר מזה שמקבלי גרי ג מתרמוד .והג דאיכא כמה משניות הסוברות שעכו" הבא על בת
ישראל הולד ממזר וכדעת ר' יוחנ וסביא הסוברי שמטע זה אי מקבלי גרי מתרמוד ,מ"מ ג א
נאמר שהולד ממזר ממשנתנו מוכח שלא באו ש עכו" על בנות ישראל ,מזה שמקבלי גרי מתרמוד.
ותירצו תוס' ,דביבמות איכא תנא דס"ל כר' יוחנ וסביא.
 5דודאי אינ של ישראל אפי' שנמצאו ש ,כיו שלא נחשדו ישראל על שלא להצניע את כתמיה .
 6בהו"א הבינה הגמ' שר"מ ס"ל דכותי גרי אמת ולכ כתמ טמא ,ואילו רבנ ס"ל שה גרי אריות ולכ
כתמ טהור .ודחתה הגמ' ,דהרי רבנ נתנו טע אחר" :מפני שלא נחשדו על כתמיה " ,ולהנ"ל היה לגמ'
לומר שהטע משו שה גרי אריות  שאי כתמ טמא.
 7והיינו שנחלקו ר"מ ורבנ הא כותי חשודי שלא להצניע כתמיה ,דלר"מ אינ חשודי ולרבנ כ .

