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5.1.5 

6a (מפרישי� כה� גדול) � 7a (לאכילה) 

 

  ב פרק נדה מסכת המשנ

 וה� אות� מתקנות פקחות לה� יש א� דעתה ושנטרפה והסומא והשוטה החרשת תקצ� ובאנשי� משובחת בנשי� לבדוק המרבה היד כל  .א
 : הבית את לתק� שלישי לה� מתקנות הצנועות לה ואחד לו אחד עדי� בשני משמשות ישראל בנות דר� בתרומה אוכלות

 : הקרב� מ� ופטורי� מספק טמאי� זמ� לאחר שלה על נמצא קרב� וחייבי� טמאי� אותיו� שלה על נמצא רב�ק וחייבי� טמאי� שלו על נמצא  .ב

    אתאתאתאת    מטמאהמטמאהמטמאהמטמאה    א�א�א�א�    אומראומראומראומר    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא' ' ' ' רררר    בועלהבועלהבועלהבועלה    אתאתאתאת    מטמאהמטמאהמטמאהמטמאה    ואינהואינהואינהואינה לעת מעת מטמאה כ� ואחר פניה ותדיח המטה מ� שתרד כדי זמ� אחר איזהו  .ג
 :להבוע את שמטמאה כת� ברואה עקיבא' לר חכמי� ומודי� בועלהבועלהבועלהבועלה

 
 זבי� ה:יא    ומשקי� אוכלי� לטמא קלה טומאה ומושב משכב מטמא שהוא נדה בועל ממנו שחמור אלא מת כטמא נדה ובועל שר� כמגע קרי בעל

 

I. Separation of כה"ג from his wife 

a. ריב"ב: perhaps he’ll find her to be a ספק נדה after ביאה 

i. Challenge: only reasonable according to ר"ע (נדה ב:ג above): such a case creates טומאת בועל נדה 

ii. Defense: even חכמי� agree if ד� seen immediately after (אחר) that he is טמא טומאת שבעה 

b. conclusions re: time of טבילה for בועל נדה 

i. 'זירא ר : daytime – otherwise, he would be טובל at night of 10th  

1. And: require הערב שמש of the end of the 10th before doing עבודה 

ii. 'שימי ר : possible nighttime (like נדה) – we separate him just before end of ב' תשרי 

1. Proof: “all חייבי טבילות ablute during day except נדה ויולדת” 

2. Defense: perhaps "נדה" includes נדה and בועל נדה (extension of נדה) 

3. Proof: זבי� ה:יא (above) – טמא מת::בועל נדה  

a. Meaning: for טבילה – (during day) נדה=~ בועל נדה� 

i. Alternate: for טומאה (7 days) 

ii. Rejection: that is explicit in תורה – no need for such a משנה 

iii. Defense: needed for טומאה; taught due to סיפא ( על נדהבו  is more severe…) 

iv. Proof: משנה of טבילה – ר' חייא during the day. QED 

II. Lack of concern for טומאת מת (we don’t separate the כה"ג from all other people) 

c. רבא: � טומאת מת   is "הותרה" 

d. רבינא: possibly just מיתה ;דחויה is less likely than טומאת נדה 

e. Tangential discussion: re דחויה – טומאה בציבור v. הותרה 

i. 'מ�נח ר  nonetheless עבודה they perform ,טמאי מת are בית אב if all members of today’s ;הותרה :

1. Version2: even if some are טהורי�, all perform, since הותרה � טומאת מת 

ii. 'ששת ר  כהני� טהורי� in that case, we look for other ;דחויה :

1. Proof1: if he was offering the מנחת העמר and it became טמא, he informs them and they bring 

another; (if there is no more barley, he is silent) 

a. Defense (ר' נחמ�): re: eating, all agree that it must be טהור 

2. Proof2: if he was offering the grain offering accompanying bulls, rams or lambs and it 

became טמא, he informs them and they bring another 

a. Isn’t this: the offerings of סוכות (that have a set time, and must be brought on time, even 

 בטומאה but are not eaten – (בטומאה

b. Rejection: 3 arguments 

i. Bulls: of expiation for idolatry: no set time, we find another קרב� 

ii. Ram: of כה"ג ביוה"כ – belongs to an individual, doesn’t trump טומאה 

iii. Lamb:  that comes with עמר; the מנחה refers to the עמר, as above 

 


