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  .גד�  נדה
  ].ה ושניה�"תוד[?  מקוה וחבית מסוטה1במה חלוקי�

  
  סוטהספק ב  חביתספק ב  מקוה ספק ב  
  חומ# בודאי  ר"טמאי� בודאי ג� ברה  2לרבנ�

  ספק: י"ברה  4שמעו�' לר
  טהור: ר"ברה

  ספק
  3עשו לספק כודאי: י"ברה

  טהור: ר"ברה

  
  

  ?מ בי� הטעמי�"ומה הנפ, יי� שעת�איזה טעמי� נתבארו בסוגיא למה אמר שמאי דכל הנשי� ד
  

  ?מ"הנפ  ?הטע�  
  5דיש לשאול מחבית ומקוה ומבוי  דהעמד אשה על חזקתה  .א
  6טמאה למפרע *דשוטה דאינה מרגשת   הואיל ואשה מרגשת בעצמהד  .ב
  א� משמשת במו+ טמאה: לאביי  דא� היה ד� מעיקרא הוה אתי  .ג

  7דוקא במשמשת במו+ דחוק: ולרבא
  *****  שו� ביטול פריה ורביהמ  )רבא (.ד

  

                                                           
 דאדרבה די, מקוה וחבית נלמד *" דשניה� לא למדוה אלא מסוטה"משמע ' בפשטות לשו, הגמ 1

ואילו במקוה הדי, , ר שטהורה"דסוטה דינה ברה, דזה לא יתכ, כלל' אלא שהקשו תוס. מסוטה
וה ש השוה די, מק"וכ, ר. ועוד דבחבית הוי לרבנ, ודאי טבל ולא ספק כמו בטומאה. שטמא

, באה לפרש למה לשניה� לא קשה מסוטה' דהגמ, ת להיפ+"ולכ, פירש ר.  דהוי ספק*לטומאה 
 ]., שפירש את הסוגיא כפשטותה"בר' וע [.וכדלהל,

כשמתחיל להוולד וכ, בחבית , ר"דכיו, דאיכא במקוה תרתי לריעותא לכ, טמא בודאי ג� ברה 2
 .דני� לה כחומ# ודאי *) ד"לכל מ(הספק 

היה , דא� לא היינו עושי� אותה כודאי, ,"וביאר הר. מהא שאסורה לבעלה עד שתשתהי "פירש 3
והדי, שכל שאינה יכולה לשתות כמו בזמ, הזה , ת תהיה מותרתוהדי, שכל שאינה יכולה לשת

דכל ) ז"ח מאיסורי ביאה הי"פי(� "ולשיטת הרמב. הרי שעשינו לה כודאי, אסורה לבעלה
דא� , מ שדינה כודאי"הראיה מזה שאסורה מדאורייתא ש, הספיקות אסורות רק מדבריה�

  .ת לבעלה"היתה צריכה להיות מותרת מה *מחמת ספק 
תירצה . ש שהוא רק ספק ותולי,"ל לר"ואילו כא, במקוה ס, י כודאי"והג� שבסוטה טמאה ברה 4

  . דשאני סוטה דאיכא רגלי� לדבר', הגמ
כ באשה דליכא אלא "משא. ולכ, ה� טמאי� בודאי, וצרי+ לתר# דבכל הני איכא תרתי לריעותא 5

 . דהרי ד� לפני+*חדא לריעותא 
להלל לא מטמאת למפרע ' דהא אפי, דרק לקדשי� אמרינ, כ,, )ה איבעית אימא"ד(' וכתבו התוס 6

דשמאי משו� שאשה דטעמא ' כ מה שאמרה הגמ"א, וכיו, שעל כרח+ שטהורה לחולי,. לחולי,
וג� טע� זה צרי+ , אינו טע� בפני עצמו, )ובכל אופ, טהורה( ובשוטה לא שיי+ טע� זה *מרגשת 

 .אלא הוא רק טע� למה לא עשה שמאי גדר וסייג. לטע� דהעמד אשה על חזקתה
יכול הד� היה דאגב הזיעה המו+ מתכוו# ו, ל לשמאי דדיה שעתה"אבל במו+ דאינו דחוק ס 7

 .היתה כבר רואה אותו קוד� *א� איתא שבא הד� קוד� ו, לעבור



 י כולל עיו� הד�" עהוכ�
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  :נדה ד� ג
  ?מה די� הטהרות הראשונות, קופה שנשתמשו בה טהרות בזוית זו ונמצא שר" בזוית אחרת

  
  �יבקופה שאי� לה שולי  בקופה שיש לה שוליי�  

  1טהורות  טמאות  בקופה שאי� לה אוגני�
  2טמאות: יוחנ,' לר  *****  בקופה שיש לה אוגני�

  טהורות: לחזקיה
  
  

ובאחד הפעמי� מצא קוד� , היה שואב מי� בדלי או נוטל פירות בדלי ומערה לתו$ כלי גדול
  ? מה די� המי� או הפירות שבכלי הגדול,שעירה שיש שר" בדלי הקט� שמערה ממנו
  

  כשלא היה בכלי הקט� אוגני�  כשהיה בדלי הקט� אוגני�  
  טהורי�  טמאי�  במי�

  3טהורי�: לחזקיה  בפירות
  טמאי�: ,יוחנ' לר

  טהורי�

  

                                                           
 כשהיה מערה ממנה *ודאי שא� היה ש� שר# מעיקרא , דכיו, שאי, לה שוליי� ולא אוגני� 1

ולכ+ , הדר+ להוציא ממנה הוא דר+ פיה, דקופה שיש לה שוליי�, ל"ר. הטהרות היה רואה אותו
אול� קופה שאי, לה . ו ולכ, לא ראה אותיתכ, שהיה שר# בזוית אחת והוא הוציא מזוית אחרת

 * הוא מרי� אותה , כשרוצה לערות ממנה מה שיש בתוכה,  שהקרקע נעשית לה תחתית*שוליי� 
  .וכיו, שכ, א� היה ש� שר# היה רואה אותו, וכל מה שבתוכה נשאר באר#

א ראה  ולכ, ל,שמא נתפס השר# ש�, דכיו, שיש לה אוגני� למטה לצד האר# במקו� השוליי� 2
  . את השר# מתחילה כאשר עירה

דמי� מחליקי� בקלות מ, הדלי ולא צרי+ לערות , ל לחזקיה דיש לחלק בי, מי� לפירות"ס 3
 חיישינ, שמא כבר היה השר# ולכ+, ולכ, יתכ, שיתקע השר# באוגני� ולא נראה אותו, בחוזק

. לכ, לא מערה בחוזקו, נ אינו מקפיד על המי� שישארו מעט בכלי"א. קוד� וטמאי� כל המי�
ובודאי שא� היה שר# קוד� היה  וצרי+ לערות בכח ,כ גבי פירות שאינ� מחליקי� בקלות"משא

קפיד על הפירות לערות את נ הוא מ"א. ויראה את השר#.  ועל כרח+ שעכשיו נפל*רואה אותו 
  .שיש אוגני�' וא� איתא דהיה שר# היה רואה אותו אפי, ומערה בחוזק *כול� 


