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חולי� ד� עב. 
מה די� עובר מת במעי אשה באופ� שלא הוציא את ראשו עדיי� לפרוזדור1? 

 
הא� העובר עצמו  

טמא? 
הא� מטמא את 

המילדת? 
הא� מטמא את אמו? 

טהורה4 מטמא מדאורייתא3 טמא2 לר' עקיבא 
טהורה מטמא מדרבנ5% טהור לר' ישמעאל 

 
 

מה ה� המחלוקות בי� ר"ע לר' ישמעאל המבוארות בסוגיא? 
 

מה די� רביעית ד� הבאה מה די� טומאת גולל ודופק מה די� עובר מת  
משני מתי� 

מטמאת באהל טמא מדאורייתא טמא לר' עקיבא 
אינה מטמאת באהל טמאה מהלכה למשה מסיני טהור לר' ישמעאל 

 
 

הוציא העובר את ידו ולא החזירה   דהיד אסורה באכילה, מה די� בשר העובר עצמו? 
 

כשחת! את ידו אחר שחיטה כשחת! את ידו קוד� שחיטה  
טמא מגע נבלה טהור לר' מאיר 
טהור * כמגע טרפה שחוטה טהור לחכמי� 

 

                                                            

1 אכ% א הוציא את ראשו לש הוא חשוב כילוד, ומטמא מדאורייתא לכו"ע ג את אמו וג את 
המילדת.   

2 רש"י בד"ה לא תימא פירש שדעת ר"ע לחלוק על מה שנתבאר לעיל שטומאה בלועה אינה 
מטמאה, וס"ל שכ% מטמאת, והעובר הזה הוא טמא ומטמא. אכ%, את אמו אינו מטמא * כיו% 
שהוא מגע בית הסתרי. ותוס' (ד"ה והרי) הקשו על זה, דנהי שלא מטמא מדי% מגע, הא מטמא 

משו משא. ולכ% תירצו שג ר"ע סובר שטומאה בלועה טהורה.  
3 ג בזה נחלקו רש"י ותוס' לשיטת, דלרש"י מטמא משו דס"ל לר"ע שטומאה בלועה מטמאת 
אפי' מדאורייתא. ותוס' שס"ל שטומאה בלועה טהורה, ה מעמידי את דברי ר"ע בכה"ג 
שהוציא את ידו שאז אינו חשוב טומאה בלועה, ולכ- לר"ע שהעובר טמא * הוא מטמא 

מדאורייתא, ולר' ישמעאל דס"ל שאי% עובר טמא עד שיוולד טהור אפי' שהוציא את ידו.   
 ,4 כבר נתבאר לעיל, דאפי' שהעובר טמא אמו טהורה, או מטע רש"י דהוי טומאת בית הסתרי

או מטע תוס' משו טומאה בלועה.   
5 דגזרו חכמי שמא יוציא ראשו חו. לפרוזדור ואז הוא מטמא מדאורייתא, ולכ- גזרו לגבי 
המילדת שיכולה לטעות ולחשוב שלא יצא עדיי% ותחזיק עצמה טהורה, אול לגבי אשה לא גזרו 
כיו% שהיא מרגשת, [אכ% מכיו% שהיא טרודה בצערה, אינה זוכרת לומר למילדת שיצא לפרוזדור].  
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חולי� ד� עב: 
בגדי� דלהל� שהיו טמאי� מדרס, מה דינ� לעני� טומאה מגע מדרס? 

 
ג' אצבעות שבאו מבגד גדול2 שלשה טפחי� על שלשה טפחי� שנחלקו1  

טמאי מגע מדרס טמאי מגע מדרס לר' מאיר 
טמאי מגע מדרס טהורי3 לר' יוסי 

 

                                                            

1 הנה טומאת מדרס אי% כא%, כיו% שאי% בכל חלק ג' טפחי, ואינו ראוי עוד למדרס, ולכ- טהור 
מטומאת מדרס. אכ% לטומאת מגע מדרס, יתכ% שתהיה כא% כל זמ% שיש בבגד הזה ג' אצבעות. 
ובזה נחלקו ר"מ ור' יוסי, דר"מ ס"ל שחשוב שנגע בעצמו ולכ- טמא מגע מדרס, ור' יוסי ס"ל 
דכיו% שלא נגע בזב, אינו נטמא מצד זה, אלא א"כ דרס עליו הזב בתחלה כשהיה יח� שיש כא% ג"כ 
מגע הזב, או שאח"כ נגע בו הזב, ובתוס' (ד"ה אלא) דנו בזה בכה"ג שנגע אח"כ, א אמרינ% שבע 

לה טומאה.   
2 באופ% זה לכו"ע טמא מגע, דכיו% שנחלקה חתיכה קטנה מחתיכה גדולה * שנשאר בטומאת 
מדרס הזב, הרי שבשעת פרישתה א"א שלא תיגע בה ומקבלת החתיכה הקטנה טומאת מגע מדרס 

הזב מהגדולה.   
 3 וכתבו תוס' שמיירי באופ% שכשנטמא הפסיקו פשוטי כלי ע. בי% רגל הזב לבי% הבגד, דאל"כ ג
ר' יוסי מודה שיש כא% מגע מדרס הזב משעה ראשונה. עוד כתבו שיש אופ% שג א היה מפסיק 
פשוטי כלי ע. טמא מגע מדרס, וכגו% א היה מקופל, שיוצא שהתחתו% מקבל טומאת מדרס ומגע 
מדרס מהעליו% בבת אחת, וכ% העליו% מהתחתו%, דלא חשוב זה מגע בית הסתרי, ובבאת אחת 

קאתו, ובזה מודה ר' יוסי.   


