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  .כהד�  נדה
  ?מה דינו לאמוראי� דלהל�, שאינו מרוק�שפיר המפלת 

  
  כשהיה מה שבתוכו צלול  כשהיה מה שבתוכו עכור  

  1ל בש� רב אושעיא"לר
  ולרב נחמ� אמר רבה בר אבוה

�  אינו ולד: לתנא דמתניתי
  2הוא ולד: יהושע' לר

  ע אינו ולד"לכו
  יהושע ב� לוי' לר

  וכ� אמר רבא לרב נחמ�
  ע הוא ולד" לכו:לצד אחד

  ג� בזה מחלוקת: לצד שני
�  אינו ולד: לתנא דמתניתי

  הוא ולד: יהושע' לר
  

  ? דלהל�לשיטות די� אמומה , המפלת שפיר מלא בשר שאינו מרוק�
  

  ?מה די� אמו לשיטות דלהל�  
  הסתפק בזה  לרבי

  טמאה לידה ודאי  יוסי משו� אביו' ישמעאל בר' לר
   דהוי ולדע מודו" דלא גרע מעכור דכו+ ודאי טמאה לידה  יהושע ב� לוי' לר
  ]3 בעכור+יהושע ' מחלוקת תנא דמתניתי� ור  לריש לקיש[

   בי� בעכור בי� בצלול+טהורה   לרב
   ויושבת ימי טומאה ואי� לה ימי טהרה+חוששת   לשמואל

  

  :נדה ד� כה
  ?המפלת סנדל מה דינה

  
  כשנולדה עמו זכר  כשנולדה עמו נקבה  

' ואפי(רת פני� כשיש לו צו
  )מאחור

  4חוששת לימי זכר ונקבה
  תשב שמוני�: נחוניא' לר  כשאי� לו צורת פני�

  ל"חוששת כנ: יוחנ�' ינאי ור' לר
  תשב ארבעי�: נחוניא' לר

  ל"חוששת כנ: יוחנ�' ינאי ור' לר
  

                                                           
 זו ואחד שאמר גבי שפיר מלא בשר שאחד', כ רב לקמ� בגמ"שכשיטה זו סובר ג) ה אינה"ד(' כתבו תוס 1

, יהושע היא בעכור' ל שמחלוקת תנא דמתניתי� ור"והיינו דס, אינה חוששת) דהיינו בי� עכור ובי� צלול(זו 
  .בעכור כיו� שאינו מרוק� אינה חוששת' ופסק כתנא דמתניתי� דאפי

הוא או , )שהבא אחריו פטור מ� הבכורה(והקשה רבא לשיטה זו מברייתא שאמרו שבאשה סימ� לולד  2
והניחא א� נאמר . ואילו בבהמה שפיר לא מהני לה לפטור הבא אחריה מ� הבכורה, שפיר או שליא

ל א� נאמר בא, ר לחודיה הוי ולד שע נתרבה מהפסוקורק באשה , ל דבאמת אינו ולד"י, דבצלול מחלוקת
וב שהיה כא� ולד  אלא משו� שחש!יהושע הוי ולד אינו מחמת ריבוי הקרא ' כ לר"א, שבעכור מחלוקת

הא� , יהושע מסופק בעכור' דר, ותיר" על זה רב נחמ�. כ ג� בבהמה נאמר כ�"א, ונימוח ולכ� הוא עכור
ואילו גבי . פסק דהוא ולד והבא אחריו פטור, ולכ# באשה שהוא ספק ממו� לקולא לכה�, הוי ולד או לא

  .לדפסק לחומרא דאינו ו, בהמה דהוא ספק איסור גיזה ועבודה בבכור
דעכור ) ה מחלוקת"בד(' ובפרט לדברי התוס, מבואר בסוגיא דדי� עכור ודי� מלא בשר הוא די� אחד 3

  . הוא בשר עכור ובשר צלול, וצלול
שמא הסנדל נקבה וכ� א� , דא� ילדה זכר, ו ימי טוהר"ורק כ, ד ימי טומאה"שנותני� לה י, כלומר 4

חוששת , וסנדל אחרי, נקבה קוד� השקיעה' דה אפימ א� יל"נפ, דבר אחר. ילדה נקבה שמא הוא זכר
  .לשני הזמני� לקולא ולחומרא


