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 משנה 

  .אומר רואין את הנגעים )בתחילה( להקל אבל לא להחמיר רבי מאיר

 אומרים לא להקל ולא להחמיר:  וחכמים

 

 .אומר רואין את הנגעים להקל אבל לא להחמיר רבי מאיר תניא

 .אומר לא להקל ולא להחמיר שאם אתה נזקק לו להקל נזקק לו אף להחמיר רבי יוסי       

 

 יהא מותר באשתו. -יחליטנו ואם  .ישמח אם יטהרנו הכהןש -ואין נגעים להקל ר .במוסגר רבי מאירנראין דברי רבי אמר 

 יצטרך למנות ימי טהרה ולפרוש מאשתו שבעה ימים.יצטער ששאם יטהרנו  -שאין רואים נגעו   .במוחלטרבי יוסי ודברי                     

     (מאשתו ,רואים כיון שאם יטהרנו עדיפא ליה חברת בני אדם שיוכל לבא למחנה "מ בכה"גאמנם לר)                                                                    

 

 כיון שאם יטמאנו או יסגירנו יגרם לו צער. .כולי עלמא לא פליגי דלא חזו ליה בטהור  אמר רבא

 שאם ימצא טהור שמחה היא לו . ואם יסגירנו הרי שנשאר באותו מצב. .לא פליגי דחזי ליהדכולי עלמא בהסגר ראשון                

   שאינו חייב ליתן לו הוראה .בכהן תליא מילתא אי טהור אמר ליה טהור ואי טמא שתיק (אירמר' ) מר סבר בהסגר שני כי פליגי   

 שחייב לפסוק את דינו אם ראהו .לטהרו או לטמאו כתיב( ר' יוסי)ומר סבר                                            

 

 .במוסגר רבי מאירודברי  ,במוחלט רבי יוסינראין דברי  אמר מר אמר רבי

 .במוחלט רבי מאירודברי  ,במוסגרר' יוסי נראין דברי      .והתניא איפכא

 :רבי תנאי היא אליבא ד

 (ועדיפא לי מאשתוטהרנו יוכל לשוב לחברת בני אדם )לא ישתנה מצבו. ואם י -כיון שאם יטמאנו הכהן  ורואים את נגעו, -מוחלטב אירמר'  .מר סבר צוותא דעלמא עדיף ליה

 שאין רואים, שמא יטמאנו יצטרך לפרוש מחברת בני אדם שעדיפא ליה. -במוסגר  ור' יוסי                                       

  , וחברתה עדיפא ליה.יאסר באשתוו יצטרך למנות שבעה()שאין רואים נגעו, שאם יטהרנו הכהן  -ר' יוסי במוחלט  .ומר סבר צוותא דאשתו עדיפא ליה

 (ועדיפא ליה מחברת ב"אישמח שיהיה מותר באשתו )שאם יטמאנו  שרואים את נגעו, -ור' מאיר במוסגר                                          

 

לך אמר להם שובו לכם "ואין אהלו אלא אשתו שנאמר  ,שיהא אסור בתשמיש המטה "וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים"והתניא  ,אין ?דמוחלט מותר בתשמיש המטהלמימרא 

 .חלוטו ימי ספירו ולא ימי יספרו לואומר שבעת ימים  רבי יהודה ".לאהליכם

 .לימי חלוטו קל וחומראומר שבעה ימי ספירו רבי יוסי ברבי יהודה                

 .(כר"י וכרבי).אמר לו אף אני כך אמרתי (נתעברה אמו בימי חלוטו של עוזיהו.)יותם לא היה לו לעוזיהו אלא בימי חלוטו ,ואמר רבי חייא דנתי לפני רבי לימדתנו רבינו               

 .רבי יוסי ברבי יהודה סבר גלי רחמנא בימי ספירו וכל שכן בימי חלוטו במאי קמיפלגי

 אי דגלי גלי ומאי דלא גלי לא גלי:ומר סבר מ                     


