
  שבועות ו
  מראות נגעים שנים שהן ארבעה: 

  עזה כשלג,  -בהרת 
  כסיד ההיכל;  -שניה לה 

   כצמר לבן, -שאת 
  כקרום ביצה -שניה לה 

  
  בהרת

  
  שאת

  
  סיד ההיכל

  
  ביצה קרום

  
  

  מה יכול להצטרף למה?
(וגם שאת עם כל מה סמוכים  – לפי ר' עקיבא  אבות ותולדות - לפי המשנה

  ספחת"לשמתחתיה מדרשה של המילה "ו
  בהרת ושאת  סיד ההיכלבהרת ו

  שאת וסיד ההיכל  שאת וקרום ביצה
  שאת וקרום ביצה  
  סיד ההיכל וקרום הביצה  

  היכא שמעינן לרבי עקיבא זו למעלה מזו? 
  אמר רבי יוסי,  דתניא:: 1הצעה 

שאל יהושע בנו של רבי עקיבא מרבי עקיבא: מפני מה אמרו מראות נגעים שנים שהן ארבעה? אמר לו: ואם 
  לאו מה יאמרו? 

  יאמרו: מקרום ביצה ולמעלה טמא! 
  אמר לו: לומר שמצטרפים זה עם זה. 

  אמר לו, ויאמרו: מקרום ביצה ולמעלה טמא, ומצטרפין זה עם זה! 
  ; אינו רואה את הנגעים -לו, לומר לך: כל כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהן  אמר

ואילו מסיד היכל ולמעלה לא קאמר, מדלא אמר ליה, ש"מ דשמיע ליה לר' עקיבא דאמר: מסקנה: 
  כולהו לבהדי שאת מצטרפין. 

  עזה כשלג,  -בהרת 
  כסיד ההיכל;  -שניה לה 

   כצמר לבן, -שאת 
  כקרום ביצה -שניה לה 

  מקרום ביצה ולמעלה טמא  טמא מסיד היכל ולמעלה
  

  ודלמא שאת ותולדתה, בהרת ותולדתה! : דחיית ההצעה
  

ר דומה? לארבעה כוסות של אלא מדרבי חנינא, דאמר ר' חנינא: משל דרבי עקיבא למה הדב :2הצעה 
חלב, אחד נפלו לתוכו שתי טיפין של דם, ואחד נפלו לתוכו ארבע טיפין של דם, ואחד נפלו לתוכו 

שמונה, ואחד נפלו לתוכו שתים עשרה טיפין, ואמרי לה: שש עשרה טיפין, שכולן מראות לובן הן, אלא 
  שזה למעלה מזה וזה למעלה מזה. 

  בפתוך, בחלוק מי שמעת ליה?  - אימור דשמעת ליה לרבי עקיבא :דחיית ההצעה
וכי תימא: כי היכי דשמעת ליה בפתוך הכי שמעת ליה בחלוק, ובפתוך גופיה  :המשך הדחייה

רבי עקיבא אומר: אדמדם שבזה ושבזה כיין המזוג במים, אלא של בהרת מי שמעת ליה? והתניא, 
  ואם איתא, של צמר דיהה הימנה מיבעי ליה!  ;עזה כשלג, ושל סיד דיהה הימנה

  
רבי נתן אומר: לא שאמר ר' עקיבא של סיד אמרי: אין הכי נמי, והתניא, : דחיית הדחייה

   דיהה הימנה, אלא של צמר דיהה הימנה.
 במדבר פרק ה פסוק ג 

  תֹוָכם:ִמָּזָכר ַעד ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום ְולֹא ְיַטְּמאּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹׁשֵכן ּבְ 
 ויקרא פרק כב פסוק ד 

ָדִׁשים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר ְוַהֹּנֵגַע ְּבָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ַּבֳּק 
  ֲאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ָזַרע:

 במדבר פרק יט פסוק כ 
ִטֵּמא ֵמי ִנָּדה לֹא ֹזַרק  ’הְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹו� ַהָּקָהל ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש 

  ָעָליו ָטֵמא הּוא:
 ויקרא פרק ז פסוק כ 

  ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ’הְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר לַ 


