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יז.
ואפי' לפני עכברים?רב יהודה לשמואל:¿◊

שיננא, לא, אלא כגון של בית פלוני ־ שמשמשין מטותיהן בפני עבדיהם ושפחותיהם.א"ל:[שמואל]!◊יז.

ואינהו מאי דרוש?¿יז.

(בראשית כב) שבו לכם פה עם החמור - עם הדומה לחמור.!◊יז.

רבה בר רב הונא מקרקש זגי דכילתא[רבה בר רב הונא]Оיז.

אביי באלי דידבי[אביי]Оיז.

רבא באלי פרוחי.[רבא]Оיז.

רבי שמעון בן יוחאי:▀◊יז.

ה' דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו: האוכל שום קלוף, ובצל קלוף, וביצה קלופה, 

והשותה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה, והלן בבית הקברות, והנוטל צפרניו וזורקן לרה"ר, והמקיז 

דם ומשמש מטתו.

האוכל שום קלוף כו':▀◊>יז.

▀◊יז.
ואע"ג דמנחי בסילתא ומציירי וחתימי ־ רוח רעה שורה עליהן. ולא אמרן אלא דלא שייר בהן עיקרן או 

קליפתן, אבל שייר בהן עיקרן או קליפתן ־ לית לן בה.

והשותה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה.▀◊>יז.

והוא שלנו בכלי מתכות.רב יהודה אמר שמואל:▀יז.

וכלי נתר ככלי מתכות דמו.רב פפא:▀יז.

והוא שלנו בכלי מתכות, וכלי נתר ככלי מתכות דמו.וכן אמר רבי יוחנן:▀◊יז.

והלן בבית הקברות:▀◊>יז.

כדי שתשרה עליו רוח טומאה - זימנין דמסכנין ליה.▀◊יז.

והנוטל צפרניו וזורקן לרשות הרבים.▀◊>יז.

מפני שאשה מעוברת עוברת עליהן ומפלת.▀◊יז.

▀יז.
ולא אמרן אלא דשקיל בגנוסטרי, ולא אמרן אלא דשקיל דידיה ודכרעיה, ולא אמרן אלא דלא גז מידי 

בתרייהו, אבל גז מידי בתרייהו ־ לית לן בה.

ולא היא, לכולה מילתא חיישינן.▀◊יז.

ג' דברים נאמרו בצפרניםֹ שורפן ־ חסיד, קוברן ־ צדיק, זורקן ־ רשע.ת"ר:▀◊יז.

והמקיז דם ומשמש מטתו.▀◊>יז.

מקיז דם ומשמש מטתו ־ הויין לו בנים ויתקין, הקיזו שניהם ושמשו ־ הויין לו בנים בעלי ראתן.דאמר מר:▀◊יז.

ולא אמרן אלא דלא טעים מידי, אבל טעים מידי ־ לית לן בה.רב:▀◊יז.

אסור לו לאדם שישמש מטתו ־ ביום, שנאמר (ויקרא י"ט) ואהבת לרעך כמוך.רב חסדא:▀◊יז.

מאי משמע?¿יז.

שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו.אביי:!◊יז.

ישראל קדושים הם ואין משמשין מטותיהן ביוםרב הונא:▀◊יז.

ואם היה בית אפל ־ מותר, ות"ח ־ מאפיל בכסותו ומשמש.רבא:▀◊יז.
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 או תשמש לאור הנרִ תנן:▀¿◊יז.

אימא: תבדוק לאור הנר.!◊יז.

אע"פ שאמרו המשמש מטתו לאור הנר הרי זה מגונהִ ת"ש:▀¿◊יז.

אימא: הבודק מטתו לאור הנר הרי זה מגונה.!יז.

תא שמע:▀¿◊יז.
ושל בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומזכירין אותן לשבחֹ היו משמשין מטותיהם ביום, ובודקין 

מטותיהם במילא פרהבא, ונוהגין טומאה וטהרה בשלגים.

קתני מיהא משמשין מטותיהן ביוםִ ¿יז.

אימא: בודקין מטותיהם ביום.!◊יז.

הכי נמי מסתברא, דאי ס"ד משמשין ־ מזכירין אותן לשבח?▀יז.

אין ה"נ ־ דאגב דאיכא אונס שינה מגניא באפיה.¿◊יז.

ובודקין מטותיהן במילא פרהבא▀◊יז.

מסייע ליה לשמואל▀יז.

אין בודקין את המטה אלא בפקולין, או בצמר נקי ורך.דאמר שמואל:▀▀◊יז.

היינו דכי הואי התם בערבי שבתות הוו אמרי מאן בעי פקולי בנהמא ולא ידענא מאי קאמרי.רב:▀יז.

הני שחקי דכיתנא מעלי לבדיקה.רבא:▀◊יז.

אין בודקין את המטה לא בעד אדום, ולא בעד שחור, ולא בפשתן, אלא בפקולין או בצמר נקי ורךִ איני, והא תנא דבי מנשה:▀¿◊יז.

לא קשיא, הא ־ בכיתנא, הא ־ במאני דכיתנא.!◊יז.

ואיבעית אימא: הא והא במאני דכיתנא, הא ־ בחדתי, הא ־ בשחקי.!◊יז.

נוהגין טומאה וטהרה בשלגין.▀◊יז.

תנן התם:▀◊יז.
שלג אינו לא אוכל ולא משקה, חישב עליו לאכילה ־ אינו מטמא טומאת אוכלין, למשקה ־ מטמא טומאת 

משקין.

נטמא מקצתו ־ לא נטמא כולו, נטהר מקצתו ־ נטהר כולו.▀◊יז.

¿יז.
הא גופא קשיא, אמרת נטמא מקצתו ־ לא נטמא כולו, והדר תני נטהר מקצתו ־ נטהר כולו, למימרא 

דנטמא כולוִ 

כגון שהעבירו על אויר תנור, דהתורה העידה על כלי חרס אפילו מלא חרדל.אביי:!◊יז.

מיז:
▀

משל משלו חכמים באשה: החדר והפרוזדור והעלייהֹ דם החדר ־ טמא, דם העלייה ־ טהור, נמצא 

בפרוזדור ־ ספקו טמא, לפי שחזקתו מן המקור.

יז:

ג

◊▀

רמי בר שמואל ורב 

יצחק בריה דרב יהודה 

תנו נדה בי רב הונא. 

אשכחינהו רבה בר רב 

הונא דיתבי וקאמרי:

החדר מבפנים, והפרוזדור מבחוץ, ועלייה בנויה על שתיהן, ולול פתוח בין עלייה לפרוזדור. נמצא מן 

הלול ולפנים ־ ספקו טמא, מן הלול ולחוץ ־ ספקו טהור.

¿יז:
אתא ואמר ליה לאבוה: 

[רבה בר רב הונא]
 ִ ספקו טמא אמרת לן מר? והא אנן שחזקתו מן המקור תנן

▀יז:
א"ל[רב הונא], אנא הכי 

קאמינא:
מן הלול ולפנים ־ ודאי טמא, מן הלול ולחוץ ־ ספקו טמא.

אביי:¿יז:
מאי שנא מן הלול ולחוץ דספקו טמא ־ דדלמא שחתה, ומחדר אתאֹ מן הלול ולפנים נמי, אימא אזדקרה ־ 

ומעלייה אתאִ 

אלא אמר אביי:▀◊יז:
אי בתר חששא אזלת ־ אידי ואידי ספק הוא, ואי בתר חזקה אזלת ־ מן הלול ולפנים ־ ודאי טמא, מן 

הלול ולחוץ ־ ודאי טהור.

Talmud Navigator עמוד 2 נדה יז



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-כל היד

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

דם הנמצא בפרוזדור ־ חייבין עליו על ביאת מקדש, ושורפין עליו את התרומה.תני רבי חייא:♦▀◊יז:

אין חייבין עליו על ביאת מקדש, ואין שורפין עליו את התרומה.רב קטינא:♦▀◊יז:

▀◊יז:
להך לישנא דאמר אביי אי בתר חששא אזלת ־ מסייע ליה לרב קטינא ופליגא דרבי חייא, להך לישנא 

דאמרת אי בתר חזקה אזלת ־ מסייע ליה לרבי חייא ופליגא דרב קטינא.
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