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  .סאד�  נדה
  ?שלש נשי� שהיו ישנות במטה אחת ונמצא ד� תחת אחת מה	 כדלהל	 מה דינ	

  
  תחת החיצונה  1תחת הפנימיות  תחת האמצעית  

  החיצוניות טמאות' ב  הפנימיות טמאות' ב  כול  טמאות  כשעלו דר� מרגלות המיטה
  כול  טמאות  כול  טמאות  כול  טמאות  כשעלו בעליה דר� החיצונה

  
ובדקו לכול� , גלי�' וכ	 גל טמא שנתערב בב, � דלעיל שבדקו ומצאו כול	 טהורותשלש נשי

  ?מה הדי	, ומצאו טהורי�
  

  גלי�' בג  נשי�' בג  
  כול� טמאי�  כול  טמאות  מאיר' לר

  2כול� טהורי�  כול  טמאות  לחכמי�
  

  ?מועילי� בו התקנות דלהל	בגד שאבד בו כת� הא� 
  

  אצבעות בפני עצמ�' לבודקו בכל ג   הכת�סממני� ולבטל' להעביר עליו ז  
  מועיל  3מועיל  לתנא קמא

  4מועיל  לילא מוע  א"לרשב
  

  :נדה ד� סא
  ? הא� מותר לעשות אותו תכריכי� למת5בגד שאבד בו כלאי�

  

  לקוברו בה�  לסופדו בה�  
  עושי�  עושי�   דמצות בטלות לעתיד לבא"יוחנ	 ' לרב יוס� ולר

  אי  עושי�  עושי�   דמצות אינ� בטלות " ינאי' רב דימי ולר/ לאביי 
                                                           

ואילו לעיל במשנה הקודמת , דכא� מחלקת המשנה דר� איפה עלו ותחת מי נמצא הד
', הקשתה הגמ 1
, "אמי במשולבות' אמר ר"', ותירצה הגמ. פסיק ותני שא
 נמצא ד
 תחת אחת מה� כול� טמאות:) ד� ס(

נמצא תחת הפנימית יש '  הלכ� אפי, תכופות ודבוקות יחד"י דהמשנה דלעיל מיירי במשולבות "ופירש
דסיפא , פירש להיפ�) ה אמר"ד(' ותוס. ואילו משנתנו מיירי שאינ
 משולבות. להסתפק ג
 בחיצונה

ח דמשלחפי שלחופי שכל אחת "ור, משולבות שכל אחת במקומה ולא מעורבות זו בזו' ופי, במשולבות
  .נפרדת מחברתה

דבגלי
 יש , ותירצו לו. ובגלי
 ה
 חולקי
, מה בנשי
 ה
 מודי
 שכול� טמאותמ ל"והקשה לה
 ר 2
ועל כרח� , הא ד
 לפנינו ומהיכ� הגיע, אול
 לגבי הנשי
, לומר שעורב נטל את הטומאה ואינה כא� יותר

 . בא הד
שמאחת מה�
 ודאי אינו מקפיד עליו "הרי כיו� שאבד ,הסממני
דלמה צרי� להעביר , )ה מעביר"בד(' הקשו התוס 3

  .חשוב הוא ולא בטל, דכיו� שא
 ימצא יקפיד עליו, ותירצו. ובטל
 . הלכה הטומאהמהדכא� דמי לגל שיתכ� שמעצ, )ה בודקו"בד(' וביארו התוס, וא
 לא מצא טהור 4
אותו הגוי חזרה דלגוי לא ימכור שמא ימכור , אכ� למוכרו לגוי או לעשות אותו מרדעת לחמור אסור 5

.  דשמא ישכח שאבד בו כלאי
 ויקח אותו מש
 ויתפור אותו בבגדיו,ומרדעת לחמור לא יעשה, לישראל
אבל כא� , דרק כשיש איסור הוא בטל ברוב היתר, ותירצו. מדוע לא בטל ברוב) ה בגד"בד(' והקשו התוס

 .ניובזה לא שיי� שאחד יבטל את הש, שניה
 היתר ורק צירופ
 גור
 איסור
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  :נדה ד� סא
  ].ה שוע"תוד[? " עד שיהיה שוע טווי ונוז�שעטנז "מהו הביאור 

  
  נוז  טווי  שוע  
שהחליקו לצמר   י"לרש

  ופשתי� יחד במסרק
שיהיו צמר ופשתי� 

  1טווי� יחד
שיהיו צמר ופשתי� 

  2ארוגי� יחד
צרי) לכלאי� שיהיו   ת"לר

  3סרוקי�
אי� שיהיו צרי) לכל

  טווי�
צרי) לכלאי� שיהיו 

  4שזורי�
  

                                                           
הא ש� מתקני� את חוטי התכלת , � בציציתיכ למה צרי) להתיר כלא"דא', והקשו תוס 1

י "ולרש, הטויהג� בסירוק וג� העשויי� מצמר ואת חוטי הלב  העשויי� מפשת  כל אחד לבדו 
, רק שתוקנו יחד, שבתיקו  זה אי  חיבור בי  הצמר והפשתי�, עוד הקשו. ל אי  בזה כלאי�"הנ

שיתחייב בשוע לבד ובטווי ' כ קשה אי) אמרה הגמ" וא, את האריגה לא נתחברווכל שלא יעשה
 +" יחדיו"הא די  החיבור אנו יודעי� מ, ועוד קשה. הא אי  עדיי  חיבור בי  הצמר והפשתי�, לבד

  .ולמה צרי) נוז
 . ורבנ  גזרו בארוגי� ג� בלא שוע ונוז, וזה מדאורייתא 2
 וכ  להל  בטוויה והשזירה ,אלא כל אחד לבדו, י"יחד כפירשנ שאינ� סרוקי� שניה� "אבל אה 3

אבל כל ,  כדי שיהיו ראויי� להקרא חוטי� שנאסר בה� כלאי�+עשה בה� תבא לומר שצרי) ש
 ."יחדיו"והאיסור כלאי� הוא כשמחבר� וזה באמת נלמד מ. התיקו  נעשה כל אחד לבדו

וטי הציצית יש בה� שזירה מכמה חוטי� ובח, דהיינו שזירת כמה חוטי� קטני� לחוט אחד עבה 4
  .קטני� לחוט אחד


