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  .טוד�  נדה
  ?מה די	 בועלה לתנאי� דלהל	, אחר אחר הזמ	

  
  כשלא גמר ביאתו  כשגמר ביאתו  

  1טמא טומאת ערב מדרבנ$ כנוגע בנדה  טמא טומאת ערב כבעל קרי  לרבנ	 והלל
  טהור גמור ונכנס להקטיר בהיכל  טמא טומאת ערב כבעל קרי   ושמאי�יהודה ' לר

  טמא טומאת שבעה מדרבנ$  עקיבא' לר
  
  

  ?הרואה כת� מה די	 בועלה באופני� דלהל	
  

   � למפרע  
  כ ראתה"בעלה ואח

   �מכא	 ולהבא 
  כ בא עליה"ראתה ואח

  טמא  טמא  ל משנתנו" וכ	 פירשו רב ור�מאיר ' לר
  2טמא  טהור  י משנתנו" וכ	 פירשו שמואל ור�לחכמי� 

  
  

  '? בגמללישנא קמא, בהבא מ	 הדר� מה די	 אשתו, האמוראי� דלהל	במה נחלקו 
  

  כשהגיע שעת וסתה  כשלא הגיע שעת וסתה  
  3צריכה בדיקה  בחזקת טהרה  יהודה נשיאה' ל משו� ר"לר

  אסורה  בחזקת טהרה   וסתות דאורייתא�רב הונא ל
  4בחזקת טהרה  בחזקת טהרה   וסתות דרבנ	�רבה בר בר חנה ל

  
                                                           

ע לכ$ דינו לטמא "והוא בא עליה תו) המעל, דכיו$ שגזרו עליה לטמא למפרע כל המעת לעת 1
 .טומאת ערב

ע בכתמי� כיו$ שה� דרבנ$ "ד דכמו שלא אמרינ$ מעל"וס, דא� שכתמי� דרבנ$, והחידוש בזה 2
. לל כיו$ שה� רק כתמי�כ) אינה מטמאה אותו בכ, ע"ולא מטמאה את בועלה למפרע לכל המעל

לכ) יש ,  דאנו רואי� לפנינו הכת� והיא לא נתעסקה בכתמי�*ל דכיו$ דשור שחוט לפני) "קמ
  . לטמא את בועלה מדרבנ$ טומאת שבעה

באופ$  רק ל בש� רבי יהודה נשיאה הבא מ$ הדר) אשתו בחזקת טהרה"אמר ר: איתא' בגמ 3
בעיא ' אבל לאחר ל: ל"וז, ) בתו) ימי עונתהה"בד(י "ופירש, "שבא ומצאה תו) ימי עונתה"

אבל הגיע שעת : "ואילו בדברי רב הונא אמרינ$. הואיל וסת� נשי� חזיי$ לסו� עונה, בדיקה
 והיינו שלא תועיל לה בדיקה דודאי ראתה בעת וסתה. דאורח בזמנו בא: י"ופירש, "וסתה אסורה

  . דוסתות דאורייתא *
' דהא אפי, י$ הכוונה שא� בא מיד אחר זמ$ וסתה שתהיה מותרתדא, )'ה אפי"בד(' פירשו התוס 4

ש שא� עבר זמנ$ "כ כ"וא, איכא אזהרה לבנות ישראל שיפרשו בשעת וסת$ *ד וסתות דרבנ$ "למ
אלא מיירי כשבא . ודאי שאסור לבוא עליה *וכל שלא בדקה , )ש"רא' תוס(יש לספק שמא ראתה 

ואמרינ$ דספק טבילה מוציא מידי . להטהר בתו) זמ$ זהשיכולה לטבול ו, ימי�' אחר זמ$ וסתה ז
  .ספק ראתה כדלקמ$
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  :נדה ד� טו
  ?א מ	 הדר� והגיע כבר עת וסתה בהב,במה נחלקו רב הונא ורבה בר בר חנה לפירוש רב אשי

  
  יש לה וסת לימי� לחודייהו  יש לה וסת לימי� ולקפיצות  

  אסורה  בחזקת טהרה   וסתות דאורייתא�לרב הונא 
  בחזקת טהרה  בחזקת טהרה   וסתות דרבנ	�לרבה בר בר חנה 

  
  

  ].ה אפילו"תוד[? מה די� ילדה דבזיזא למטבל
  

  ?ומה הדי	  ?מה פירושו  
   דהיא רק ספק*מחשב ימי וסתה ובא עליה   שבושה למטבלנערה   י"לרש

   אסורה עד שתאמר שטהורה*כיו$ שודאי ראתה   יולדת שמפחדת לטבול   1'לתוס
  
  

  ].ה בהמתו"תוד[? הא� ספק מוציא מידי ודאי בדלהל�
  

  בדרבנ	  בדאורייתא  
  2מוציא  אינו מוציא  'בתוס' י והפירוש הא"לפירש

  3אינו מוציא  ינו מוציאא  'י בתוס"לפירוש השני דר
  

                                                           
רב (למקש$ ) אבא' ר(שלפירושו אינו מיושב הלשו$ שעונה התרצ$ , י"על פירש' הוקשה לתוס 1

על המקרה שאתה ש דמשמע שעונה לו *" יוחנ$' אטו ודאי ראתה מי אמר ר) "שמואל בר ייבא
אבל מה אתה , יוחנ$' ו חשוב ודאי ראתה ובזה באמת מודה ר זה*" ילדה דבזיזא למטבל"אומר 

 שיכול לחשב ימי וסתה ולבוא מדמה זאת למקרה דנ$ באשה שיש לה וסת ובא בעלה מ$ הדר)
כ קשה הלשו$ שעונה לו "וא, "ספק ראתה"י ג� המקרה של המקש$ הוא "ואילו לפירש. עליה

אמנ� . ולא קאי על מקרה אחר, בריושמשמע שקאי על ד" יוחנ$' אטו ודאי ראתה מי אמר ר"
  .י"משמע שה� מצדדי� כפירש' בסו� התוס

אול� , אוכלת" בהמתו"אושעיא הוא כדי שתהא ' דהא כל מה שאמר ר', י ולתוס"הוקשה לרש 2
כ "וא, שלא נגמרה מלאכתו גזרו רבנ$ באכילת קבע שלא יאכל בלא מעשר'  אפי*לגבי מאכל אד� 

ובכל אופ$ מועילה חזקת חבר שאי$ , ) הערי� והכניסה במו/ שלהג� א�(הוי ודאי טבל דרבנ$ 
" דאי$ ספק מוציא מידי ודאי"ושמע מינה דא� דאמרינ$ . מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוק$

דהרי בדיקת חמ/ היא ', לתוסועל זה הוקשה . [אבל בודאי דרבנ$ מוציא, היינו בודאי דאורייתא
שמע מינה דג� בודאי דרבנ$ לא מוציא ו, מוציא מידי ודאיובכל אופ$ אמרינ$ דאי$ ספק , דרבנ$
  ]. דצרי) בדיקה מדאורייתא,ג שלא ביטל"דמיירי בכה, ותירצו. ספק

וניחא [בודאי שהוא רק מדרבנ$ '  אפי,נ ספק אינו מוציא מידי ודאי"דאה', השני תירצו תוס' בתי 3
היינו דוקא במאכל , ותרתומה שאמר כא$ דחשיב ספק וספק והתבואה מ]. ההיא דבדיקת חמ/

  ".דאי$ ספק מוציא מידי ודאי"אבל במאכל אד� אסור מדרבנ$ , בהמה


