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  .יזד�  נדה
  ?בפני מי אסור  לשמש מטתו בפניה	

  
  עכברי	 זבובי	 ויתושי	  עבדו ושפחתו כנעני	  בני אד	  

  מותר  אסור  אסור  לשמואל
  מותר  מותר  אסור  לבית פלוני

  אסור  אסור  אסור  )ג	 רבה' לתוס(רבא ולאביי 
  

  ?הא	 מותר לשמש ביו	
  

  בבית אפל  כשמאפיל בטליתו  אור הנר / כשיש אור  
  מותר  אסור  אסור  ת	 אד	לס

  מותר  מותר  אסור  לתלמיד חכ	
  

  :נדה ד� יז
ולול , ועלייה בנויה על שתיה", )כלפי פניה�(הפרוזדור מבחו  ) כלפי אחוריה�(החדר מבפני	 

  ?מה הדי", נמצא ד	 בפרוזדור במקומות דלהל". לאמצע הפרוזדורפתוח בי" עלייה 
  

  )לצד פניה(חו  מ" הלול ול  )לצד החדר(מ" הלול ולפני	   
  ספקו טהור   וזה די! המשנה  1ספקו טמא  רמי בר שמואל ורב יצחקל

   וזה די! המשנה  2ספקו טמא  ודאי טמא  לרב הונא
  לאביי  3אידי ואידי ספקו טמא  אי בתר חששא
  ודאי טהור  ודאי טמא  אי בתר חזקה

  

                                                           
ייה היה צרי� להמצא הד� מ� דא� בא הד� מ� העל, והטע� דספקו טמא. כלומר דתולי� ואינו ודאי 1

וד� זה שנמצא מ� הלול ,  אלא יוצא החוצה�דד� שבא מ� העלייה אינו חוזר לאחורי האשה , הלול ולחו�
 דהיינו ששכבה על �" אזדקרא"דאולי , אמנ� לא חשיב להו ודאי טמא. ולפני� מסתמא בא מ� החדר

 . נכנס לבפני�עלייהויתכ� שד� ה, גבה
� מ� הלול ולחו� �כ יש לנו להסתפק בכל ד� שנמצא כא� "א, וצאי� דר� הפרוזדורדכיו� ששני דמי� י 2 

 ודאי �  שש� באי� רק דמי החדר �אול� מ� הלול ולפני� . ולכ� תולי�, הא� הוא מ� העלייה או מ� החדר
 .טמא

 נמש� וממנו, שנמצא לצד אחוריה) מקור/ רח� �(יש באשה חדר , י נראה שכ� ה� ציור הדברי�"לפירש 3
 לגג הפרוזדור לצד פניה יש לול עלייה ובי� ה.עלייהומעל החדר והפרוזדור יש , פרוזדור לצד פניה

מ� הלול �(אול� הפרוזדור ארו� הוא וממשי� עוד לצד פניה ,  לפרוזדורעלייהשעוברי� ממנו דמי ה
מצע בי� פתח הלול ופתח זה נמצא בא, )פתח בית הרח��(ובקרקעית הפרוזדור יש ג� נקב תחתו� ). ולחו�

, )לצד אחוריה(דמי החדר צריכי� להמצא בפרוזדור מ� הלול ולפני� , ועתה יוב�. שלמעלה לבי� החדר
כ "אלא א, ל"דיש לה� כבר לצאת דר� פתח בית הרח� שבאמצע וכנ, ואי� לה� להגיע עד הלול ולחו�

 ולא להגיע עד הלול �חו�  צריכי� להמצא דוקא מ� הלול ולעלייהוכ� דמי ה. היא שוחה על צד בטנה
דא� אתה , וזהו דאמר אביי.  דהיינו ששוכבת על גבה�כ היא מזדקרת "אלא א, )לצד אחוריה( ולפני�

וא� אתה הול� אחר . יש ל� להסתפק בכל מקו� שימצא הד�, חושש למאורעות של אזדקרות ושחייה
ומ� הלול ,  ודאי טמא�יה כ מ� הלול ולפני� שהוא לצד אחור"א, חזקת הד� בלא לחשוש למאורעות

  . ודאי טהור�ולחו� שהוא לצד פניה 


