
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-דם הנדה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

גנז.
מאי דרוש?^

!◊נז.
(דברים י"ט) לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך, כל שיש לו נחלה ־ יש לו גבול, כל שאין 

לו נחלה ־ אין לו גבול.

נאמנים לומר קברנו▀>נז.

והא לית להו (ויקרא י"ט) ולפני עור לא תתן מכשול¿נז.

בכהן עומד שם.ר' אבהו:!◊נז.

ודילמא כהן טמא הוא?¿נז.

דנקיט תרומה בידיה.!◊נז.

ודילמא תרומה טמאה היא?¿נז.

דקאכיל מינה.!◊נז.

אי הכי ־ מאי למימרא?¿נז.

מהו דתימא: לא בקיאי ביצירה, קמ"ל.!◊נז.

נאמנין על הבהמה וכו'.▀>נז.

והא לית להו ולפני עור לא תתן מכשול¿נז.

!◊נז.
ר' חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
בגוזז ועובד.

אי הכי ־ מאי למימרא?¿נז.

מהו דתימא: לא בקיאי בטינוף, קמ"ל.!◊נז.

נאמנין על ציון וכו'.▀>נז.

▀◊נז.
ואע"ג דמדרבנן הוא, כיון דכתיבא ־ מזהר זהירי ביה, דכתיב (יחזקאל ל"ט) וראה עצם אדם ובנה אצלו 

ציון.

אבל אין נאמנין לא על הסככות וכו'.▀>נז.

סככות▀נז.

אלו הן סככות ־ אילן המיסך על הארץ.דתנן:▀נז.

פרעות▀נז.

אבנים פרעות היוצאות מן הגדר.דתנן:▀נז.

בית הפרס▀◊נז.

מנפח אדם בית הפרס והולך.ר יהודה א"ר שמואל:▀◊נז.

▀◊נז.
רב יהודה בר אמי 

משמיה דרב יהודה:
בית הפרס שנידש ־ טהור.

החורש בית הקברות הרי זה עושה בית הפרס.ותנא:▀◊נז.

ועד כמה הוא עושה^נז.

מלא מענה מאה אמה, בית ארבעת סאין[ת"ק]♦!◊נז.

חמש.רבי יוסי:♦!◊נז.
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ולא מהימני?¿נז.

והתניא:▀¿◊נז.
שדה שאבד בה קבר ־ נאמן כותי לומר אין שם קבר ־ לפי שאינו מעיד אלא על גופו של קבר, אילן 

שהוא מיסך על הארץ ־ נאמן לומר אין תחתיו קבר ־ לפי שאינו מעיד אלא על גופו של קברִ 

במהלך ובא על פני כולה.ר' יוחנן:!◊נז.

אי הכי ־ מאי למימרא?¿נז.

מהו דתימא: רצועה נפקא, קמ"ל.!◊נז.

זה הכלל כו'.▀>נז.

זה הכלל לאתויי מאי?^נז.

לאתויי תחומין ויין נסך.!◊נז.

הדרן עלך דם הנדה◊

נדה-הרואה כתם

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מנז:
הרואה כתם על בשרה, כנגד בית התורפה ־ מטמאה, ושלא כנגד בית התורפה ־ טהורה.▀

על עקבה ועל ראש גודלה ־ טמאה.▀נז:

על שוקה ועל פרסותיה, מבפנים ־ טמאה, מבחוץ ־ טהורה, ועל הצדדין מכאן ומכאן ־ טהורה.▀נז:

ראתה על חלוקה, מן החגור ולמטה ־ טמאה, מן החגור ולמעלה ־ טהורה.▀נז:

ראתה על בית יד של חלוק, אם מגיע כנגד בית התורפה ־ טמאה, ואם לאו ־ טהורה.▀נז:

היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה, כל מקום שנמצא בו כתם ־ טמאה, מפני שהוא חוזר. וכן בפוליוס.▀נז:

נז:
ג

שמואל:▀◊
בדקה קרקע עולם וישבה עליה, ומצאה דם עליה ־ טהורה, שנאמר (ויקרא טו) בבשרה ־ עד שתרגיש 

בבשרה.

האי בבשרה ־ מיבעי ליה שמטמאה בפנים כבחוץִ ¿נז:

א"כ לימא קרא בבשר, מאי בבשרה ־ שמע מינה: עד שתרגיש בבשרה.!◊נז:

ואכתי מיבעי ליה: בבשרה ־ ולא בשפיר, ולא בחתיכהִ ¿◊נז:

תרתי שמע מינה.!◊נז:

האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם, רבי מאיר אומר: אם עומדת ־ טמאה, ואם יושבת ־ טהורה.תא שמע:[רבי מאיר]▀¿◊נז:

היכי דמי?^¿נז:

אי דארגשה!¿נז:

יושבת אמאי טהורה?¿¿נז:

אלא לאו ־ דלא ארגשה, וקתני עומדת ־ טמאהִ ¿◊נז:

!◊נז:
לעולם ־ דארגשה, ואימור הרגשת מי רגלים ־ הואי. עומדת ־ הדור מי רגלים למקור ואייתי דם, ויושבת 

טהורה.

עד שהיה נתון תחת הכר ונמצא עליו דם, אם עגול ־ טהור, ואם משוך ־ טמא.ת"ש:▀¿◊נז:
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היכי דמי?^¿נז:

אי דארגישה!¿נז:

עגול אמאי טהור?¿¿נז:

אלא לאו ־ דלא ארגישה וקתני משוך ־ טמאִ ¿◊נז:

לא, לעולם ־ דארגישה, ואימור הרגשת עד הואי, משוך ־ ודאי מגופה אתא, עגול ־ טהור.!◊נז:

תא שמע:▀¿◊נז:
נמצא על שלו ־ טמאין וחייבין בקרבן, נמצא על שלה אתיום ־ טמאין וחייבין בקרבן, נמצא על שלה 

לאחר זמן ־ טמאים מספק, ופטורין מן הקרבן.

היכי דמי?^¿נז:

אי דארגישה!¿נז:

לאחר זמן אמאי פטורין מן הקרבן?¿¿נז:

ִ ¿◊נז: אלא לאו ־ דלא ארגישה, וקתני נמצא על שלה אתיום ־ טמאין וחייבין בקרבן

לא, לעולם ־ דארגישה, ואימא הרגשת שמש הוה.!◊נז:

נמצאת אתה אומר, ג' ספקות באשה:תא שמע:▀¿◊נז:

ֹ ▀¿נז: על בשרה, ספק טמא ספק טהור ־ טמא

ֹ ▀¿נז: על חלוקה, ספק טמא ספק טהור ־ טהור

ובמגעות ובהיסטות ־ הלך אחר הרוב▀¿◊נז:

מאי הלך אחר הרוב? לאו אם רוב ימיה טמאין ־ טמאה, ואע"ג דלא ארגשהִ ¿◊נז:

לא, אם רוב ימיה בהרגשה חזיא ־ טמאה, דאימור: ארגשה ולאו אדעתה.!◊נז:

על בשרה, ספק טמא ספק טהור ־ טמאֹ על חלוקה, ספק טמא ספק טהור ־ טהור.אמר מר:▀¿◊>נז:

ה"ד?^¿נז:

אי מחגור ולמטה!¿נז:

על חלוקה אמאי טהור?¿¿נז:

מן החגור ולמטה ־ טמאִ והא תנן:▀¿¿נז:

ואי מחגור ולמעלה!¿נז:

על בשרה אמאי טמא?¿¿נז:

ראתה דם על בשרה שלא כנגד בית התורפה ־ טהורהוהתנן:▀¿¿נז:

אב"א: מחגור ולמטה, ואב"א: מחגור ולמעלה.!¿נז:

▀!¿◊נז:

אי בעית אימא מחגור ולמטה ־ כגון שעברה בשוק של טבחים, על בשרה ־ מגופה אתאי, דאי מעלמא 

אתאי ־ על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי. על חלוקה ־ מעלמא אתא דאי מגופה אתא ־ על בשרה מיבעי 

ליה אשתכוחי.

▀!¿◊נז:

ואיבעית אימא ־ מחגור ולמעלה ־ כגון דאזדקרהֹ על בשרה ־ ודאי מגופה אתאי, דאי מעלמא אתאי ־ על 

חלוקה איבעי ליה אשתכוחי, על חלוקה ־ מעלמא אתאי, דאי מגופה אתאי ־ על בשרה איבעי ליה 

אשתכוחי.

קתני מיהת על בשרה ספק טמא ספק טהור ־ טמא ואע"ג דלא הרגישהִ ¿◊נז:

הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה ־ טמאה ואע"ג דלא הרגישהִ ועוד, תנן:▀¿◊נז:

מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן.רב ירמיה מדפתי:!◊נז:
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