בס"ד

מגילה ח) .משנה ראשונה( עד ח) :משנה אחרונה(
ביאורים
טומאת משכב ומושב :אם הזב שכב או ישב על גבי עשרה בגדים המונחים זה על זה )המשמשים לשכיבה או לישיבה( – כולן נטמאו
בדרגת אב הטומאה ,אפילו שלא נגע בהן.
זב :אדם שראה שכבת זרע מקולקלת בצבע לבן פעמיים ומעלה) .אם הוא ראה פעם אחת דינו כבעל קרי(
מצורע מוחלט ומוסגר :אדם שיש בו נגע צרעת מוסגר לשבוע או שבועיים כדי לברר האם הנגע הוא מוחלט או לא .בזמן ההסגר
הוא נקרא מצורע מוסגר .אם יש לנגע סימני טומאה ,המצורע נהיה מצורע מוחלט ,וממצב זה הוא ייצא רק אם הנגע יעבור.

משנה
ההבדלים היחידים בין מודר הנאה למודר מאכל
א .להיכנס לשטח חבירו.
ב .לשאול כלים שאינם כלי אכילה.

כשיטת ר' אליעזר שאפילו דבר שאנשים לא
מקפידים עליו – אסור למודר הנאה.

)כלי אכילה אסורים לכולם(

משנה
ההבדל היחידי בין נדרים לנדבות:
נדרים – חייב באחריותם.
נדבות – לא חייב באחריותם.

לגבי דין 'בל תאחר'  -שניהם שוים.
המקור' :ונרצה לו לכפר עליו' – מה שמוטל עליו )נדר( יתכפר רק לאחר שיקריבו.

משנה

בדברים הבאים דינם שווה:
 .1שניהם מטמאים טומאת משכב ומושב.
 .2שניהם צריכים לספור  7ימים נקיים לטהרתם.

ההבדל היחיד בין זב שראה  2ראיות ,לזב שראה :3
קרבן.

המקור לדין קרבן
"ואיש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא" –

לאחר  2ראיות טמא טומאת זב.

"טומאתו בזובו  ...זובו או ...מזובו טומאתו היא" – לאחר  3ראיות חייב גם קרבן.

מדוע לא נאמר ההיפך )שלאחר  2ראיות חייב
קרבן ולאחר  3הוא גם טמא(?

"וכפר עליו הכהן לפני ה' מזובו" – מקצת
זבין מביאין קרבן.

המקור לספירת  7ימים
"וכי יטהר הזב מזובו וספר"  -גם זב שראה רק פעמיים חייב בספירת  7נקיים.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

לולי הפס' הייתי משווה אותו לאישה
שראתה פעמיים  -שמטמאה משכב ומושב
אבל אינה טעונה ספירת שבעה.
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בס"ד

משנה
ההבדל היחיד בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט:

אך בדברים הבאים דינם שווה:
 .1שניהם משולחים מהעיר.

פריעה ופרימה.

"כל ימי אשר הנגע בו ...בדד ישב מחוץ למחנה מושבו".

המקור" :והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע"

 .2שניהם טמאים.

ההבדל היחיד בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט:
תגלחת והבאת  2צפורים.
המקור" :והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע ...ולקח למטהר שתי
צפורים ...וגלח את כל שערו"

הפסוק עוסק בטהור מתוך החלט שצרעתו תלויה
ברפואות ולא בימים.
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