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  .מבד�  נדה
  ?או רק חיישינ	, או אי אפשר, הא� אפשר לה בלא פליטה, אשה ששמשה באופני� דלהל	

  

  באינה מתהפכת  1במתהפכת  
  ודאי לא תפלוט וטהורה  ודאי תפלוט ואסורה  בהטבילו אותה במטתה
  חיישינ  שמא תפלוט  בהולכת היא לטבילה

  
  ?2נוגעתכהא� פולטת דינה כרואה או 

  

  לעני	 לטמא בפני� כבחו�  ולטמא במשהו/ נקיי� ' זלעני	 לסתור ב  
  רואה  רואה  אליבא דרבנ	

  3איבעיא: לרב שמואל  שמעו	' אליבא דר
  רואה: לאביי רבא ורב יוס�

  נוגעת

  
  ?ונעקר בה ד� מה דינה, יולדת שירדה לטבול מטומאה לטהרה

  

  4כשיצא הד� לבחו�  כשלא יצא הד� עדיי	 לבחו�  
  טמאה: א"להו  5נעקר ממנה ד� בירידתה

  טהורה: למסקנא
  טמאה

   דהוא ד� טוהר'טהורה   נעקר ממנה ד� בעלייתה
                                                           

ו המימרא של רבא וז,  בזה היא ודאי טמאה�שמתהפכת לאחר הטבילה ) א: פירושי	' י פירש ב"רש 1
ובהכי מעמיד רבא ,  בזה ודאי דלא פלטה�וא	 אינה מתהפכת אחר טבילתה . שאסורה לאכול בתרומה

במתהפכת בשעת תשמיש שאי� ) ב. ש מדבר באופ� זה"וכ� ר, "ורחצו במי	 וטמאו עד הערב"לפסוק ד
וזו , חר טבילתה בזה ודאי היא פולטת מעט מעט ג	 א� 	 ביחד ואנו קשור ומחובר חהזרע נקלט בר

וא	 אינה מתהפכת בשעת תשמיש שהזרע נקלט ברח	 בבת . המימרא של רבא שאסורה לאכול בתרומה
ש שאמר שטהורה הוא "וג	 ר,  בזה מיירי הפסוק שיכולה לטבול�אחת וג	 כשהוא יוצא יוצא בבת אחת 

 .משו	 דיכול הכל לצאת בפע	 אחת לפני הטבילה
וכ� א	 היא רואה . אינה סותרתיעה בטומאה גנבאול	 , נקיי	' רת בז היא סות�א	 היא חשובה רואה  2

 רואהוכ� א	 היא . אבל א	 בנגיעה בעינ� שיעור או כעדשה או כחתימת פי האמה, מטמאת במשהו
 .אבל א	 היא נוגעת הויא נגיעה של בית הסתרי	 ואינה טמאה רק כשיצא לחו!, מטמאת בפני	 כבחו!

הביאור דשמע רב שמואל למחלוקת ' וללישנא קמא בגמ, של רב שמואל בר ביסנא מאבייזו האיבעיא  3
ש דאולי כל מה שמשוי לה נוגעת הוא רק לעני� שאינה "ולכ" כל הספק שלו אליבא דר, ש"רבנ� ור

אול	 לעני� לסתור ולטמא במשהו שג	 בועלה סותר ומטמא במשהו , מטמאת בפני	 כבחו! וכמו בועלה
או דלמא כמו שלעני� טומאת פני	 חשובה רק כנוגעת . יא כרואה וסותרת ומטמאת במשהוש שה"מודה ר

, ש"ואיכא דאמרי דלא שמע רב שמואל למחלוקת רבנ� ור. ואינה טמאה כ� לעני� סתירה ולטמא במשהו
הוא משו	 שמצינו דאחמיר רחמנא אבעלי קריי� בסיני דהיינו שהחמיר לפרוש , והצד שחשב לה כרואה

  .או שאני סיני דחידוש הוא. מ דחשיב לה רחמנא כרואה"ש, ימי	 ומשו	 פולטת' מאשה ג
שיצא לבית החיצו� דש	 ' ולרבא אפי,  מיירי שיצא לבחו! לגמרי�ל דאותו מקו	 בלוע הוא "לאביי שס 4

  .)הג	 שאינו מטמא במגע(מטמא כבר במשא כדי� בית הסתרי	 
ל " דקיי�ואמר רב שטמאה , ו	 או יומי	 אחר טבילתהנעקר ממנה ד	 לבית החיצו� ועמד ש	 י', פי 5

אלא שכא� יש להקשות דהא אי� . ששלמו השבועיי	 כל זמ� שלא טבלה הוא ד	 טמא' ל שאפי"ה דס"כב
אלא טומאתה מחמת שנושאת לד	 , טומאתה ככל הנשי	 מחמת ראייה דהרי כבר טבלה בינתיי	

ה "בד(' וביארו התוס, דעשאוה כנבלת עו$ טהור בכל אופ� טמאה א"ובהו. והוי טומאה בלועה, הטמא
 ובמסקנא. כשיצא לבחו!' דהחמירו כא� מדרבנ� כדי שלא יבואו לטעות ולטהרה בטבילה אפי) עשאוה
  .ואינה טמאה אלא כשיצא,  שלא גזרואמרינ�
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  :נדה ד� מב
  ?תחב לו חבירו כזית נבילה לבית הבליעה מה הדי	

  
  תחב לו נבלת עו�  תחב לו נבלת בהמה   

  טמא  טהור   מקו� הבליעה בלוע הוי"לאביי 
  טמא  1טמא   מקו� הבליעה בית הסתרי� הוי"לרבא 

  
  ?מה דינ�, )בית הסתרי� באד�"(� ונבלה בקומטו שר

  
  מה די	 א� נכנס כ% לתנור כלי חרס  מה די	 האד�  

   מדי  אויר כלי חרס'טמא    דאי  נגיעה'טהור   בשר�
   מדי  אויר כלי חרס'טמא    מדי  משא'טמא   בנבלה

  

                                                           
והנה אביי הוכיח את שיטתו מהברייתא שמפורש בה לגבי נבלת בהמה בבית . וטמא מדי  משא 1

שמיירי באופ  שבית , )ה יצתה"בד(' תוסהותירצו . ע מה יענה לזה רבא"וצ. היא טהורההבליעה ש
 . ולכ  אינו טמא מדי  משא'שאינו מסיט את הנבילה , הבליעה שלו גדול


