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נג.
נראין דברי רבי יהודה בן אגרא ־ בשלא בדקה, ודברי חכמים ־ בשבדקה.רבי:▀◊

מאי בדקה ומאי לא בדקה?^נג.

!◊נג.
רבא, אשכחתינהו לרבנן 

דבי רב דיתבי וקאמרי:

הכא במאי ־ עסקינן ־ כגון שבדקה עצמה ולא בדקה חלוקה, ואף עצמה לא בדקה אלא בין השמשות 

דרבי יהודה, ובבין השמשות דר' יוסי לא בדקה

בבין השמשות דרבי יוסי ־ ליליא הוא, והא בדקה בבין השמשות דרבי יהודה.דרבנן סברי:♦▀!◊נג.

לטעמיה, דאמר בין השמשות ספיקא הוי.ור' יוסי:♦▀!◊נג.

אילמלי ידיה בעיניה כל בין השמשות ־ יפה אתם אומרים, עכשיו ־ שמא עם סלוק ידיה ראתה?ואמינא להו אנא: [רבא]¿◊נג.

כי קאמרינן ־ כשנתנה ידיה בעיניה כל בין השמשות.ואמרו לי:[רבנן דבי רב]!◊נג.

נראין דברי רבי יהודה בן אגרא כשלא בדקה.רבי:▀◊נג.

מאי לא בדקה?^נג.

אילימא דבדקה בדרבי יהודה ולא בדקה בדרבי יוסי!נג.

מכלל דרבי יהודה סבר אע"ג דבדקה בתרוייהו ־ חיישא? הא בדקהִ ¿נג.

אלא פשיטא ־ דלא בדקה לא בדרבי יהודה ולא בדרבי יוסי!◊נג.

▀◊נג.
אבל בדקה בדר' יהודה ולא בדקה בדר' יוסי ־ לא חיישא. אלמא: בין השמשות דר' יוסי ־ לרבי ליליא 

הוא.

ודברי חכמים כשבדקה.אימא סיפא:▀¿◊נג.

מאי בדקה?^¿נג.

אילימא דבדקה בדרבי יהודה ולא בדקה בדרבי יוסי!¿נג.

מכלל דרבנן סברי אע"ג דלא בדקה בתרוייהו ־ לא חיישינן ־ הא לא בדקהִ ?¿¿נג.

אלא פשיטא ־ דבדקה בין בדר' יהודה ובין בדרבי יוסי!¿נג.

אבל בדקה בדר' יהודה ולא בדקה בדר' יוסי ־ חיישינן. אלמא: בין השמשות דרבי יוסי ־ לרבי ספקא הוי.▀¿◊נג.

קשיא דרבי אדרביִ ¿◊נג.

!◊נג.

ה"ק: נראין דברי רבי יהודה בן אגרא לרבנן דלא בדקה כלל לא בדרבי יהודה ולא בדרבי יוסי, שאף 

חכמים לא נחלקו עליו אלא דבדקה בדר' יהודה, ולא בדקה בדר' יוסי. אבל היכא דלא בדקה כלל ־ מודו 

ליה.

▀¿◊נג.

ורמינהו: [רבי יהודה בן 

אגרא שאמר משום רבי 

יוסי]

הרואה כתם, לראיה מרובה ־ חוששת, לראיה מועטת ־ אינה חוששת ־ זו דברי רבי יהודה בן אגרא 

שאמר משום רבי יוסי.

רבי:▀¿◊נג.
אני שמעתי ממנו שאחת זו ואחת זו ־ חוששת, ומן הטעם הזה אמר לי: ומה אילו נדה שלא הפרישה 

בטהרה מן המנחה ולמעלה ־ לא תהא בחזקת טמאה?

ונראין דבריו כשבדקה.[רבי]▀¿נג.

מאי בדקה?^¿נג.

אילימא דבדקה בדר' יהודה ולא בדקה בדרבי יוסי!¿נג.

¿¿נג.
מכלל דרבי יהודה בן אגרא סבר, אע"ג דלא בדקה לא בדר' יהודה ולא בדר' יוסי ־ לא חיישא? והא לא 

בדקהִ 

אלא פשיטא ־ דבדקה בין בדר' יהודה ובין בדרבי יוסי!¿◊נג.

מכלל דרבי יהודה בן אגרא סבר בדקה בדר' יהודה ולא בדקה בדר' יוסי ־ לא חיישא[ר"י בן אגרא]¿◊נג.
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אלמא: בין השמשות דרבי יוסי לר' יהודה בן אגרא ־ ליליא הוא.¿נג.

קשיא דרבי יהודה בן אגרא אדר' יהודה בן אגראִ ¿◊נג.

¿נג.
בשלמא בלא רבי ־ לא קשיא, התם ־ דבדקה בדר' יהודה ולא בדקה בדר' יוסי, הכא ־ דבדקה נמי בדר' 

יהודה ובדר' יוסי. אלא בדרבי קשיאִ 

ֹ !◊נג. תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה בן אגרא

שלים בין השמשות דר' יהודה והדר חייל בין השמשות דר' יוסי.האי תנא סבר:▀◊נג.

בין השמשות דר' יוסי מישך שייך בדר' יהודה.והאי תנא סבר:▀◊נג:

הרואה כתם ־ מטמאה עצמה וקדשים למפרע ־ דברי רבי.ת"ר:[רבי]♦▀◊נג:

קדשים ־ מטמאה, עצמה ־ אינה מטמאה, שלא יהא כתמה חמור מראייתה.ר"ש בן אלעזר:▀נג:

והא מצינו כתמה חמור מראייתה לענין קדשיםִ ¿נג:

♦▀◊נג:
אלא תני הכי: ר"ש בן 

אלעזר:
אף קדשים אינה מטמאה, שלא יהא כתמה חמור מראייתה לכל דבר.

ראתה כתם ואחר כך ראתה דם ־ תולה כתמה בראייתה מעת לעת, דברי רבי.ת"ר:[רבי]♦▀◊נג:

יומו.ר"ש בן אלעזר:♦▀◊נג:

נראין דבריו מדברי, שהוא ־ מתקנה, ואני ־ מעוותה.רבי:▀◊נג:

מתקנה? עוותי מעוית להִ ¿נג:

איפוך.רבינא:!◊נג:

לעולם לא תיפוך, שהוא מתקן הלכותיה לידי זיבה, ואני מעוות הלכותיה לידי זיבה.רב נחמן:!◊נג:

^◊נג:
בעי מיניה ר' זירא מר' 

אסי:
כתמים צריכין הפסק טהרה או לא?

אשתיק ולא א"ל ולא מידי.[ר' אסי]Оנג:

זימנין אשכחיה דיתיב וקאמר: תולה כתמה בראייתה מעת לעת ־ דברי רבי.[ר' אסי-רבי]▀О◊נג:

והוא שבדקהר"ל:♦▀О◊נג:

אע"פ שלא בדקה.רבי יוחנן:♦▀О◊נג:

מכלל ־ דכתמים צריכין הפסקת טהרה?א"ל:[ר' זירא]¿◊נג:

אין.א"ל:[ר' אסי]!נג:

והא זימנין סגיאין בעא מינך ולא אמרת ולא מידי, דלמא אגב שיטפך אתיא לך?[ר' זירא]¿נג:

אין, אגב שיטפאי אתיא לי.א"ל:[ר' אסי]!◊נג:

נג:
מ

▀
הרואה יום י"א בין השמשות ־ תחלת נדה וסוף נדה, תחלת זיבה וסוף זיבה, יום ארבעים לזכר, ויום 

שמונים לנקבה, בין השמשות לכולן ־ הרי אלו טועות.

עד שאתם מתקנים את השוטות, באו ותקנו את הפקחות.רבי יהושע:▀◊נג:

נג:
ג

תחלת נדה וסוף נדה? תחלת נדה וסוף זיבה היאִ ¿

רב חסדא:!◊נג:
הכי קאמר: הרואה יום י"א בין השמשות ־ תחילת נדה וסוף זיבה, ובשביעי לנדתה ־ סוף נדה ותחלת 

זיבה.

עד שאתם מתקנין את השוטות כו'.רבי יהושע:▀◊>נג:

Talmud Navigator עמוד 2 נדה נג



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

נדה-בא סימן

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

הני שוטות נינהו? טועות נינהוִ ¿נג:
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