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  .כחד�  נדה
  , )טפחי�' ד�(מה די� הפתחי� הגדולי� , והיו פתחי הבית נעולי�, מת שנשר� תו� הבית

  ?)טפחי�' הפחותי� מד�(והקטני� 
  

  כשאי� שלדתו קיימת  1כששלדתו קיימת  
  טהורי�  2לריש לקיש

  3יוחנ�' לר
  טמאי�: פתחי� גדולי�
  טמאי�  טהורי�: פתחי� קטני�
  

  ?מה דינה) שניכרי� בה� צורת האצבעות(חתוכה המפלת יד חתוכה או רגל 
  

  לעני� ימי טהרה  לעני� ימי טומאה וקרב�  
  4נותני� לה ימי טהרה  טמאה לידה ומביאה קרב#  'לסתמא דגמ

  5אי# נותני� לה ימי טהרה  טמאה לידה ומביאה קרב#  לרב חסדא ורבה בר רב הונא
  

  ?הוציא עובר את ידו והחזירה מה די� אמו
  

  לעני� ימי טהרה  מי טומאהלעני� י  
  אי# לה  אי# לה  מדאורייתא

  אי# לה  יש לה  מדרבנ�
  

                                                           
לאביי מיירי שנשר� תו( עור , שנשר� ושלדתו קיימתבמת אופני� כיצד הציור ' ג' מבואר בגמ 1

ה " תוד+(ברי� והיה העור בצורת האד� ודפוסו ולכ# ג� אחר שנשר� יש לו צורת א, לא קשהבקט
ל שמיירי "ורבינא ס. ש לה מחיצות סביבותיהשֵישִיש ולרבא מיירי באופ# שנשר� על אב# ). שנשר�

 .שבאופ# זה עדיי# שלדתו קיימת, שרק נחר(
 תאול� כששלדתו קיימ. היות שנתבלבלה צורתו, ל דמת שרו� ואי# שלדתו קיימת טהור"ל ס"ר 2
ומשו� גזירה , ו1 טמא ג� תחת המשקו� ולח+ י� נעולי�שכל הפתח' אפי,  בפתחי� גדולי� טמא+

אבל , לכ( גזרו טומאה, אלא שזה דוקא בפתחי� גדולי� שיתכ# שיוציאו למת מש�. דרבנ#
  .בפתחי� קטני� שודאי שלא יוציאו אותו מש� אינ� טמאי�

י ולכ( כשאי# שלדתו קיימת טמאי� פתח, כ הדי# שמטמא"ל דג� מת שנתבלבלה צורת ג"י ס"ר 3
אול� כששלדתו קיימת לא גזרו על . דהרי הוא ראוי לצאת ג� משו�, �� קטנייהבית ואפי פתח

  . כיו# שודאי שלא יצא מש�,הפתחי� הקטני�
י לעיל "וכ# פירש רש, בפשטות משמע שרב חסדא ורבה בר רב הונא חידשו שאי# לה ימי טהרה 4
משניות וברייתות שאומרות שאזלינ# ' וחנ# שמנה גי'  בדברי ר,)ה אמו טמאה לידה"בד. ד� יח(

ואחת מה# המפלת יד חתוכה שדני� לה כלידה ודאית לעינ# ימי , בתר הרוב לגמי טומאת אשה
וביאר בלקוטי הלכות , � השמיט את דברי רב חסדא ורבה"וכ# הרמב. טומאה ולעני# ימי טהרה

  .ל"יוחנ# הנ' וכר' שטעמו משו� שפסק כסתמא דגמ
וכלו לה ימי  +זמ# מל דשמא יצא הולד לאברי� כבר " ר+" הרחיקה לידתה"שינ# שמא דחיי 5

י# שא� נלע, ולכ( א� תראה ד� בתו( ימי טוהר טמאה ספק נדה ודינה כדי# טועה, טהרה קוד�
 אחר ששלמו +א "ד והשניה ביו� מ"יו� הלבוכגו# שראיה ראשונה היתה (ימי� ' תראה שוב תו( ח

דספק לנו א� הוא ד� נדה או ד� זיבה וסגי בשמירת יו� אחד , לת למנינההיא מקולק) יו�' מ
  .ומחמירי� עליה, כנגד יו�
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  .:נדה ד� כח
  ?מה דינ�,  שראו לוב� או אוד�1טומטו� ואנדרוגינוס

  
ראו לוב� ואוד�   ראו או לוב� או אוד�  

  כאחד
נטמאו בשאר 

  טומאות
  שורפי#  שורפי#  אי# שורפי# רק תולי#  לעני� לשרו� תרומה

  2אי# מביאי#  לרב
  3מביאי#  ע"לר

� על לעני� קרב
טומאת מקדש 

  לעולא  וקדשיו
  אי# מביאי#  א"לר

  מביאי#  אי# מביאי#

  

                                                           
שהוא בריה בפני עצמה לא זכר ולא ) ב. שהוא זכר ודאי) א: שיטות באנדרוגינוס' הנה יש ג 1

ל כשיטה השלישית "כ דרב ס"דע) ה אמר"ד(' וביאור התוס. שהוא ספק זכר ספק נקבה) ג. נקבה
דא� הוא זכר , # או באוד�בולכ( ספק א� מטמא בלו, אנדרוגינוס הוא ספק זכר ספק נקבהד

 .וא� הוא בריה בפני עצמה אינו מטמא לא בלוב# ולא באוד�, ודאי מטמא רק בלוב#
וא� בכל ,  דדוקא זכר ודאי ונקבה ודאית תשלחו+" מזכר ועד נקבה תשלחו"רב ילי� מדכתיב  2

א� נכנסו אינ� מביאי� , שאינ� ודאי�+טו� ואנדרוגינוס אול� טומ. אופ# נכנסו מביאי� קרב#
  .קרב#

, ע"א ור"ל שדי# זה בטומטו� ואנדרוגינוס תלוי במחלוקת ר"וס, עולא חולק על דרשתו של רב 3
 נודע לו"א פטור מקרב# דלא חשיב ש"דלר, שנחלקו בנטמא ואינו יודע א� נטמא משר1 או מנבלה

א עד שיוודע לו א� הוא נטמא מאוד� "ה כא# אינו מביא קרב# לר"וה. #ע חייב קרב"ולר, "חטאתו
  .ל דמביא קרב# ג� באופ# שאינו יודע ממה נטמא"ע ס"ור. או מלוב#


