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  נדה נג
  

  . בשבדקה -, ודברי חכמים בשלא בדקה -אמר רבי: נראין דברי רבי יהודה בן אגרא 
  מאי בדקה ומאי לא בדקה? 

  בדקה  
  שבדקה עצמה ולא בדקה חלוקה  דבי רברבנן 

  ואף עצמה לא בדקה אלא בין השמשות דרבי יהודה, 
  ובבין השמשות דר' יוסי לא בדקה

  
 -דרבנן סברי בבין השמשות דרבי יוסי 

יא הוא, והא בדקה בבין השמשות דרבי ליל
  יהודה

ור' יוסי לטעמיה, דאמר בין השמשות ספיקא 
  הוי.

מא עם סלוק ידיה ש -פה אתם אומרים, עכשיו י -אילמלי ידיה בעיניה כל בין השמשות   קושי של רבא
  ראתה?

  שנתנה ידיה בעיניה כל בין השמשותכ -כי קאמרינן   תירוץ
  

בשלא  -נראין דברי רבי יהודה בן אגרא   
  בדקה

  בשבדקה -ודברי חכמים 

הסבר המושג 
ה/לא דקב

  בדקה

ה לא בדרבי יהודה ולא בדרבי דלא בדק
  יוסי

  דר' יהודה ובין בדרבי יוסידבדקה בין ב -

מסקנה ובכך 
סתירה בין 

  הרישא לסיפא

אבל בדקה בדר' יהודה ולא בדקה בדר' 
   לא חיישא. -יוסי 

לרבי  -אלמא: בין השמשות דר' יוסי 
  ליליא הוא.

 -דקה בדר' יהודה ולא בדקה בדר' יוסי אבל ב
לרבי  -חיישינן. אלמא: בין השמשות דרבי יוסי 

  ספקא הוי.

נראין דברי רבי יהודה בן אגרא לרבנן   תירוץ
דלא בדקה כלל לא בדרבי יהודה ולא 

  בדרבי יוסי

שאף חכמים לא נחלקו עליו אלא דבדקה בדר' 
  יהודה, ולא בדקה בדר' יוסי. 

  
  הבאת ברייתא שסותרת

  ר' יוסיאני שמעתי מ -רבי   רבי יהודה בן אגרא שאמר משום רבי יוסי  
 -ה מועטת חוששת, לראי -הרואה כתם, לראיה מרובה   הדעות

  אינה חוששת
חוששת, ומן  -שאחת זו ואחת זו 

הטעם הזה אמר לי: ומה אילו נדה 
שלא הפרישה בטהרה מן המנחה 

  א תהא בחזקת טמאה?ל -עלה ולמ
    ונראין דבריו כשבדקה  מסקנת רבי

הסבר מסקנת 
  רבי

  מאי בדקה? 
אילימא דבדקה בדר' יהודה ולא בדקה בדרבי יוסי, 

מכלל דרבי יהודה בן אגרא סבר, אף על גב דלא בדקה 
הא לא לא חיישא? ו -לא בדר' יהודה ולא בדר' יוסי 

  בדקה! 
דר' יהודה ובין בדרבי דבדקה בין ב -אלא פשיטא 

דרבי יהודה בן אגרא סבר בדקה בדר' יוסי, מכלל 
  א חיישא, ל -יהודה ולא בדקה בדר' יוסי 

  

מסקנה ובכך 
למקור סתירה 
  הקודם

 -אלמא: בין השמשות דרבי יוסי לר' יהודה בן אגרא 
ליליא הוא. קשיא דרבי יהודה בן אגרא אדר' יהודה 

  בן אגרא!

  

  
  2ברייתא   1ברייתא   

סתירה בדברי ר' יהודה 
  בן אגרא משום ר' יוסי

  וששת, ח -לראיה מרובה   אחת זו ואחת זו חוששת
  ינה חוששתא -לראיה מועטת 

בלא רבי, פתרון 
(סובר כר' יוסי  לסתירה

  בהגדרת בין השמשות

דבדקה בדר' יהודה ולא בדקה בדר' 
  יוסי

  בדר' יהודה ובדר' יוסידבדקה נמי 

רי ת -פתרון  לדברי רבי
דרבי תנאי ואליבא 

  יהודה בן אגרא

   שלים בין השמשות דר' יהודה
  והדר חייל בין השמשות דר' יוסי

בין השמשות דר' יוסי מישך שייך בדר' 
  יהודה
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   הרואה כתם
  ר"ש בן אלעזר  רבי  

  מטמאה למפרע  מטמאה למפרע  קדשים
   אינה מטמאה למפרע  מטמאה למפרע  עצמה

  שלא יהא כתמה חמור מראייתה
והא מצינו כתמה חמור מראייתה לענין     קושי ודחייה

  שים!קד
אף קדשים אינה מטמאה, שלא יהא כתמה חמור     תיקון

  מראייתה לכל דבר
  

  ראתה כתם ואחר כך ראתה דם 
  ר"ש בן אלעזר  רבי  
  ומוי  תולה כתמה בראייתה מעת לעת  
 –תקנה, ואני מ -נראין דבריו מדברי, שהוא   

  מעוותה
  

    ת לה!מתקנה? עוותי מעוי  קושי 
  איפוך  תירוץ

 -, ואני מעוותה-נראין דבריו מדברי, שהוא 
   מתקנה

  

לעולם לא תיפוך, שהוא מתקן הלכותיה   רב נחמן
  לידי זיבה, ואני מעוות הלכותיה לידי זיבה

  

 


