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מסכת נדה דף ב – דף ח

בס " ד  ,ב' בסיון התשע"ב.


מסכתנדה

לקמן)ג(.אותו,וסתםראייההמטמאהאיתבההרגשה,דאילאוהכיאינה

דףבע"א

טמאה אלא מדרבנן ,הלכך לא משכחת להאי חששא אלא בראייה על ידי

א( מתני' ,שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן .כתב בחידושי הרמב"ן ,דאין

בדיקה,ומשוםהכיכברהקדיםרש"יהכאדפליגידוקאבגוונאדראתהעל

להקשותאמאיתנישמאילשוןדיין,המורהלכאורהדאףהאדמטמאינןלה

ידיבדיקה).א.ל.[(.

מכאןולהבאהוהחומרא,והרימאידמטמאינןטהרותמכאןולהבא,מעיקר

ד( תוס' ד"ה מעת לעת ,בתוה"ד ,וי"ל דלא ילפינן מסוטה לטמאה למפרע

הדיןהוא,דכלמקוםשישלהחמירולאמחמיריםשייךלשוןדיין,לומרדסגי

ולכך בטומאה דמעת לעת מוקמינן לה אחזקתה .כתב המהרש"א ,דאין

במהשמחמיריםעליהכדינה.אמנםהביאדישמפרשים,דביתשמאינקטי

להקשות אם כן הדרא קושיא לדוכתא ,ואמאי מקשינן לקמן לרבי שמעון,

לשוןדיין,לאשמועינןדאףביתשמאימטמאיןטהרותלמפרעכשיעורווסת,

אמאי לא מטמא ברשות היחיד ,הא התם הויא טומאה דלמפרע ,דכונתם

דהיינו כשיעור אותיום המבואר לקמן )יב ,(.ועלה קאמר דדיין שנחמיר

לתרץ ,דדוקא אי איכא חזקת טהרה וטומאה דלמפרע ,ולא דמי לסוטה

עליהן האי חומרא ,וסיים דאינו נכון .וכוונתו דאף זה בודאי דינה ולא

בשום צד לא ילפינן מינה ,אבל היכא דליכא חזקת טהרה ,אף דלא דמי

חומרא ,ואף אי לא תני דיין ,היינו מטמאינן לה כהאי שעורא מדאורייתא.

לסוטה במאי דהוי טומאה למפרע ,כיון דשוו מיהא בחד צד ילפינן.

ובחידושי הריטב"א נשמר מקושיא זו ,וכתב דתני דיין לאשמועינן דמודו

וכדמקשינן לקמן לרבי שמעון ,כיון דלדידיה בההיא דמקוה ליכא חזקה.

דמטמאים אותה למפרע כשיעור המחייב הבא עליה אשם תלוי ,וכדלקמן

אמנם המהר"ם פליג ,וכתב דאף בדליכא חזקה לא ילפינן מסוטה לטמאות

)טו .(.ובשבת )טו (.תירץ הריטב"א ,דלשון זה מורה דמודו בית שמאי

למפרע ברשות היחיד ,ואין כוונת הגמ' לקמן אלא להקשות אמאי רבי

דמטמאיםמזמןשהתחילהלבדוק.ועייןעודבחשקשלמה,ובאותהבאה.

שמעון לא אמר דתולין אלא בההיא דמקוה ,הא איהו לא מפליג בשאר

ב( רש"י ד"ה שמאי אומר ,בתוה"ד ,ולא אמרינן כי היכי דהשתא אישתכח

ספקותביןלמפרעלמכאןולהבא,וכדמוכחהתםמההיאדחבית,ואמאילא

דם בבית החיצון וכו' .כתב המהרש"ל ,דיש לדייק מדברי רש"י ,דאיירי

יליףמסוטה.ועייןבמשנהלמלך)פ"יממקואותה"ז(שהוכיחדלאכמהר"ם.

דנמצא עכשיו בבית החיצון על ידי בדיקה ,ולא שראתה מעצמה .וביאר

ובאותהבאה.

המהר"ם,דישלומר,דלאפירשדאיירישראתהעכשיודםממש,לאשמועינן

ה( בא"ד ,וא"ת במעת לעת דקיל טפי משאר טומאות כדפרישית אמאי

דמודה שמאי דמטמאינן לה משעת התחלת הבדיקה ,ונתכוון לתרץ מה

החמירו בו לטמאה אף בר"ה .הקשה בשב שמעתתא )ש"א פ"י(,כיון דכבר

שנתקשו הראשונים ]הובא באות הקודמת[ ,מאי לשון דיין דקאמרי בית

כתבו התוס' דלא ילפינן מסוטה לטמא למפרע ,מה הקשו עוד אמאי

שמאי,דמשמעמיניהדאפילוהאדמטמאינןטהרותדתיגעבהמהשתאהוי

מטמאינן טהרות אפילו ברשות הרבים ,דכמו דלא ילפינן לטמאות ברשות

חומרא ,וכתירוץ הריטב"א בשבת )טו ,(.דמודו בית שמאי דמחמירים עליה

היחיד ,כמו כן נימא דלא ילפינן לטהר ברשות הרבים .והביא ,דבחידושי

דמטמאהטהרותלמפרע.עודכתב,דישלומרדרש"ירבותאקאמשמעלן,

הרמב"ן הכא כלל לב' הקושיות יחד ותירצם יחד ,דאין דנים מסוטה

דאפילו שלא הרגישה עכשיו ונראה דהשתהה דם זה בבית החיצון ולא

לטמאותאולטהר למפרע.וכתב,דלכאורהמוכרחמינהכשיטתהמהרש"א

מיהר לצאת ,ויש לומר דאם היתה בודקת מקודם נמי הוה אישתכח ,מכל

]הובאבאותהקודמת[,דהאדלאילפינןמסוטההיינוהיכאדבעינןלטמאות

מקום אמרינן לבית שמאי דדיין שעתן .ובחידוד הלכות תירץ ,דהוקשה

נגד חזקת טהרה ,אבל היכא דליכא חזקה שפיר ילפינן מסוטה אפילו

לרש"י אמאי לא מטמאי בית שמאי על כל פנים כשיעור אותיום ,וכדתני

בטומאה למפרע ,ולפי זה שפיר הקשו אמאי מטמאינן טהרות אף ברשות

לקמן )יב (.דהוא שיעור יציאת הדם ,ולכן פירש דאיירי דמצאה על ידי

הרבים ,דלטהר ברשות הרבים היינו אף דליכא חזקה ,ושפיר איכא למילף

בדיקה ,דהוא שיעור יותר גדול] .ועיין מה שהבאנו באות הקודמת מדברי

מסוטהלטהרברשותהרביםאפילובטומאהדלמפרע.אמנםבפרקיאסיים,

הרמב"ןובאותהבאה[.

דאף לדברי המהר"ם )באות הקודמת( יש לומר ,דכיון דהא דלא ילפינן

ג( ]בא"ד ,שם .ובעיקר קושייתם יש להעיר ,דאף לקמן )ד (:בביאור דעת

מסוטה למפרעאינומהלכה,אלאמסבראדטומאהדלמפרעקילאמלהבא,

חכמים נמי מבארת הגמ' דאיירי דכעת ראתה על ידי בדיקה ,ואמאי לא

ומשום דאההיא שעתה דמספקא לן לא היה דררא דטומאה ,סברו התוס'

הקשואהאדהתם,ועודדמצינו דפירשרש"י כןבד"הומפקידה ,והתםלא

דאםדנינןברשותהרביםלטהרמכאןולהבא,כלשכןדישלטהרהלמפרע.

שייך תרוצם ,כמבואר .ועל כן לכאורה נראה לתרץ ,דהיינו משום דמאי

]ולדבריו אף לדברי המהר"ם פליגי תוס' על הרמב"ן ,דכתב דאף בדליכא

דחיישינןשראתהמקודםהיינודוקאאםראתהבלאהרגשה,וכמושביארנו

חזקה,לאילפינןמסוטהלטמאלמפרע.[.
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ו( ]בא"ד,וכןלקמן)ה(:מוקימתניתיןכשנושאיןאותהחברותיהבמטהאם

טהורה .העיר הרש"ש ,דלקמן )ה (.מסקינן דדוקא עד שלאחר תשמיש הוי

כןהוולהותלתאוהוירשותהרבים.עיין לקמן)ה,(:מהשהבאנובאותיא

כפקידה ,אבל לא עד דלפני תשמיש ,ודברי רש"י אינם אלא כהוה אמינא

ויב,מהשנשאוונתנוהראשוניםבראיתםזו[.

דהתם.

ז( בא"ד,וי"לדאףבר"הלאנטהרבקדשיםמשוםחזקתטהרהכיוןדאיכא

טו( רש"י ד"ה אע"פ ,אשאין לה וסת קאי .הקשה החשק שלמה ,מאי אתא

רעותאמגופהוכו'ולאגמרינןמסוטהלטהרבר"האלאכמוספקנגעספק

רש"ילאשמועינן.פשיטאדאשאיןלהוסתקאי,דבישלהוסתדייהשעתה,

לא נגע שגם עתה בספק .כתב המהר"ם ,דטעמא דהוצרכו תוס' לב'

ותירץ,דאתילאפוקימדבריהרמב"םבפירושהמשניות דכתב,דאפילואשה

החילוקים ,ולא הסתפקו באחרון ,משום דהוקשה להם אהא דפריך בגמ'

שיש לה וסת מטמאה אדם וכלים למפרע ,ולא אמרו דדייה שעתה אלא

ארבנן דמטמאי במקוה אפילו ברשות הרבים ,אף דהתם עכשיו ודאי חסר,

לטהרות ,ודייק כן מדלא קתני במתניתין דאף המיטה טהורה ,ולדעתו האי

דעלכרחךאףבכהאיגוונאילפינןמסוטה,ואיאפשרלומרבפשטותדהיכא

בבאאייראנמיבאשהשישלהווסת.עודתירץ,דישלומרדאשמועינןדלא

דעתהודאיטמאלאילפינןמסוטה,ועייןעודבחידודהלכות.

נימא דקאי אפילו אאשה שיש לה ווסת ,וכגון דלא בדקה בשעת ווסתה,

ח( בא"ד,שם.ובחידושיהרשב"אלאחרשהביאדבריהתוס'דהכאמטמאינן

ולאחר מכן ראתה ,דנימא דמטמאה מעת לעת ,וכמו שכתב הרמב"ם )פ"ג

הטהרות אפילו ברשות הרבים ,כתב דטעמא דמילתא ,דלא להוו מילתא

ממטמאי משכב ומושב ה"ח( ,דסבירא ליה לרש"י דבכהאי גוונא מטמאה

דרבנןכחוכא,דנימאדטהרותשנגעהתוךמעתלעת,ברשותהיחידטמאים,

למפרע משעת ווסתה .והוסיף ,דאין להקשות דנימא דאיירי אפילו באשה

והנידתגעהברשותהרביםטהורים,ואףדבאמתמטהרינןדברשאיןבודעת

שיש לה ווסת ,וכגון שבדקה עצמה בשעת ווסתה ולא ראתה ,ולאחר מכן

לישאל ,ולא חיישינן להאי חששא ,שאני התם דיתלו "העולם" בגזרת

ראתה,דפלותאדלישניהואלקמן)ד(.איאליבאדמתניתיןמטמאהבכהאי

הכתוב,דדברשאיןבודעתלישאללאמקבלטומאהמספק.וכתבבחכמת

גוונאמעתלעת,אודדיהשעתה,ומשוםהכילאפסיקאליה.

בצלאל,דלדבריומיושבמהדהיהמקוםלהקשותאדבריתוס',דמחדגיסא

טז( גמ' ,מאי טעמיה דשמאי קסבר העמד אשה על חזקתה .כתב בחידושי

מאידהוהטומאהלמפרעהיאסיבהלהקל,וכדכתבוברישדבריהם,ומאידך

הרמב"ן ,דנראה דהאי דאמרינן "מאי טעמא דשמאי" ,לא נאמר אלא

כתבוהכא,דכיוןדהשתאלאמספקינן,מחמיריםבהאיספקטומאהאפילו

להתחלתענין,דהאודאיעלכרחךהיינוטעמייהודשמאיודהלל,דאילאו

ברשותהרבים,ואהאכתבהרשב"א ,דהאדמטמאינןאינומעיקרהדיןאלא

הכיתקשה,מאיפרכינן,האכוליעלמאמודודבכלספקאזלינןבתרחזקה

מהאי טעמא ,וכדבריו כתב המהר"ם ,והוסיף דלפי זה צריך לומר ,דהא

ואפילוהלל,ולאהחמירואלאבטהרות.ובחידושיהריטב"אכתבדישלומר,

דהוצרכותוס'ליתןטעםאמאילאילפינןמסוטה,אינואלאכדישלאיהיה

דסלקא דעתך דכיון דדרך נשים לראות דם מגופן ,ודם טפה כחרדל קרוב

רחוק מן השכל ,דבאותה טומאה הקלה משאר טומאות מחמרינן עליה

לצאת בלא הרגשה ,ראוי היה לחוש לו על כל פנים מדרבנן .ובחידושי

ברשותהרביםיותרמשארספיקיטומאותהיותרחמורות.

הרשב"א כתב ,דכוונת הגמ' להקשות ,אמאי לא הודה שמאי מיהא דיש

ט( בא"ד ,אך קשה לפ"ז מאי פריך להלל ממקוה נימא משום דלבו נוקפו.

לעשותסייג,ולטמאותמיהאהטהרות.

ובתוס' הרא"ש לקמן )ג (:תירץ ,דהגמ' סברה דאי מטמאינן בעלמא אפילו

יז( רש"יד"ההעמדאשה,בסוה"ד ,כגוןספקלאנגעל"גדהתםלאומשום

לחולין ,לא מסתבר דהכא תולין מהאי טעמא ,ודוקא מקדשים לקדשים

חזקה הוא דהא ספק טומאת ברשות הרבים טהור .מיהו בתוס' ד"ה והלל

איכאלשנוייהכי.

גרסי לה ,וכתב המהר"ם ,דתוס' נשמרו מקושית רש"י במה שכתבו ,דהא

י( ]בא"ד ,וי"ל דטעמא דשמאי משום דאשה בדוקה היא .עיין מה שכתבנו

דילפינןמסוטההיינודוקאבדברשיכוללהיות,אבלדברשאינויכוללהיות

לקמן)ג(:רש"יד"הסייג,אותיבבביאורדבריהתוס'[.

לאילפינן,וחוזרדינוככלהספקות,דאוקמינןאחזקתיה,ואהאיגוונאקאמר

יא( רש"י ד"ה ומפקידה ,בתוה"ד ,דאמרינן לקמן במתניתין פעמים צריכה

דבספקנגעמוקמינןאחזקתיה.

להיות בודקת .כתב המהר"ם דיש להוכיח ,מהא דרש"י איצטריך להביא

יח( תוס' ד"ה והלל ,בתוה"ד ,והא דפריך התם אמאי מייתו קרבן טומאה

מתניתין דלקמן ,ולא פירש כפשוטו ,דאם אירע שבדקה עצמה בתוך מעת

לייתותרווייהוקרבןטהרהדאחדשאמרלשניםהוולהוג'והויר"הוספקו

לעת תו לא חוששת אלא מעת בדיקתה ,דדוקא בדיקה שחייבת לבדוק

טהוראע"גדאיןיכוללהיותשיהושניהםטהוריןדהאחדודאיטמאוכו'לא

מתקנת חכמים תלינן דבדקה יפה ,וממעטת על יד מעת לעת ,והביאו

מסוטהגמרינןאלאדמוקמינןכלאחדבחזקתטהרה.וכןכתבותוס'בחולין

המשנהלמלך)פ"גממשכבומושבה"ד(.ועייןברש"ש.

)ט(:ד"ההתם,והקשההמהרש"א)שם(,איהכיאמאימקשינןהתםדליקרבו

יב( מתני' ,כל אשה שיש לה וסת דייה שעתה .פירש רש"י ד"ה כל אשה,

שניהם קרבן טהרה דוקא משום דנחשב אותו ספק כספק טומאה ברשות

דבדקה בשעת ווסתה .וכתב החוות דעת )סימן קפד סק"ט( ,דיש להוכיח

הרבים ,הא כיון דלא מטהרינן להו אלא משום דאוקמינהו אחזקת טהרה,

מכאן ,דהא דנחלקו לקמן )סג,(:אם אשה שיש לה ווסת ולא בדקה בשעת

ולאגמרינןלהאיספקטומאהמסוטה,אףברשותהיחידישלטהרםבודאי

ווסתהאלאבאותהעונהטהורה,אינואלאלעניןטהרהלבעלה,אבלהכא

מהאי טעמא .ותירץ המהר"ם )שם( ,דהא דכתבו תוס' דלא ילפינן מסוטה

דאיירילעניןטהרות,צריכהלהיותבודקתבשעת וסתהממש,דאילאוהכי

היכאדאינויכוללהיות,היינודוקאלעניןשיהיושניהםודאיטמאים,אבל

אמאילאמטמאיםאותהמתחילתעונתה.ועייןמהשהעירעלדבריובחזון

מכל מקום ילפינן מסוטה אף בהאי גוונא ,לענין דלא נעמידהו אחזקתיה

איש)סימןפסקי"ח(.

ברשות היחיד ,וטעמא דמילתא ,דאף דלא דמי לגמרי לסוטה ,אכתי איכא

יג( מתני' ,שם .הקשה הרש"ש ,אי חיישינן בכל ראיה שמא ראתה מקודם

למילףמינהלעניןהאדמצינודברשותהיחידמגרעכחחזקתה,ולאאזלינן

היכיקבעהווסת,נחושדאחתמג'ראיותיההתחילהלפניעונהאושעהזו.

בתר חזקה כלל אף להוי ספק ,ומשום הכי אי ההיא דב' נזירים הוו רשות

ותירץ ,דלא חיישינן להאי חששא אלא בראייה אחת אבל לא לאחר

היחיד,ליכאלאקשויידיביאושניהםקרבןטהרה,כיוןדהאדיכוליםלהביא

שראתהכןג'פעמים].אמנםלפימהשיתבארלקמן)ג(.אותיא,דדעתרוב

שניהםאינואלאמכחחזקתטהרה,ואיהויברשותהיחידלאהוימוקמינן

הראשוניםדלאחיישינןלטמאותהלמפרעאלאאיראתהבלאהרגשה,אתי

ליהאחזקה.וכןתירץבשבשמעתתא)ש"אפי"ז(],ותירוץהמהרש"א )שם(

שפיר,דישלומרדקבעהווסתכשראתהג'פעמיםעלידיהרגשה).א.ל.[(.
יד( רש"יד"ההריזוכפקידה,בתוה"ד,שהריקודםתשמישבדקהומצאתה

צריךביאור,וכמושהעירבתפארתשמואל)שם([.

מסכת נדה דף ב – דף ג
ב' בסיון – ג' בסיון התשע"ב
דףבע"ב

הרבים.

יט( גמ' ,כיון דמגופה קחזיא לא אמרינן אוקמה אחזקתה .פירש רש"י ד"ה

כה( גמ' ,הכי השתא התם איכא למימר חסר ואתא חסר ואתא .פירש

כיון ,דמכיון דמועדה ורגילהלראות ,איןלה חזקת טהרה .ובשו"ת מהרי"ט

בחידושיהריטב"א,דמקוהכיוןדאורחיהלחסרמעטמעט,ואיאפשרשלא

)ח"אסימןנא(הוכיחמכאן,דכלחזקההעשויהלהשתנותאינהחזקה.ובשב

לתלות שלא נחסר למפרע ,אף דאפשר דעד עתה לא חסר כשיעור ,מכל

שמעתתא )ש"ג פ"י( האריך לחלוק ,וכתב דאדרבה ,מהכא יש להוכיח

מקוםהחסרוןודאי,ושעורוספק,מהשאיןכןבזושאיןלנובהשוםחסרון

איפכא ,דהו כל מה דהלל סבירא ליה דמהאי טעמא מטמאינן לה למפרע,

למפרע,ועלכןאמרינןדהשתאנפלכולובחבלהוהעמדאשהעלחזקתה.

אינואלאמדרבנןומשוםחומראדקדשיםוטהרות,וכמבוארלקמן)ו.(.

ובחידושיהרשב"אביארבאופןאחר,עייןשם,ובאותהבאה.

כ( תוס' ד"ה דאיכא רעותא ,בתוה"ד ,כיון דמעולם לא היתה אותה שעה

כו( גמ' ,ומאי קושיא דלמא הגס הגס חזיתיה .כתב בחידושי הרשב"א,

מבוררת .כתב המהר"ם ]לעיל בעמוד א'[ ,דלפי זה ניחא הא דלא אמרינן

דמדאמרינן דאינו אלא ספק אי ראתה כן ,יש לומר דדוקא לשמאי פריך,

לשמאי ולהלל ,דיש לטהר הטהרות משום דיש להעמידן על חזקתן,

אמאילאמטמאלהמהאיטעמאמספק,אבללהלללאפריךמידי,דמשום

דלכאורה עדיפא מחזקת האשה ,דחזקה גרועה היא ,דדוקא לאשה איכא

חששא אין לטמאותה טומאה ודאית .ובחידושי הריטב"א הקשה ,דאם כן

חזקהמבוררתדהיתהטהורה,דעלכלפניםבדקהעצמהמקודם,מהשאין

הויליהלפרושי,ולכךפירש]לשיטתובאותהקודמת[בביאורהאדאמרינן

כןלטהרות.וכקושיתוהקשהבתוס'רי"ד,ותירץ,דכיוןדודאינגעהבטהרות,

דמשום דחסר ואתא ליכא למיקם אחזקתה ,דיש לפרש נמי דהכי פרכינן,

נפקוטהרותמחזקתם,והווכנדהגופא].מיהועייןלקמן )ד(.אותי,דכתבנו

דדילמאאףבאשהנפלמעטמעטעלידיהגסהגסשבמקור,ובכהאיגוונא

בשםהחזוןאישלהוכיחמדבריהתוס'דהתםדלאכתוס'רי"ד[.

דהחסרוןכודאיוחזקתיהספק,עליהלהביאראיהשלאהיהכן.

כא( תוס' ,שם .עיין באות הקודמת ,ועיין חזון איש טהרות )סימן ג סק"ד(

כז( גמ' ,התם איכא תרתי לרעותא הכא איכא חדא לרעותא .הקשו התוס'

שהביאדעתהרמב"ןוהריטב"אדאיאפשרלהעמידעלחזקתהטהרותהיכא

ד"ה התם תרתי ,מחולין )י (.לענין סכין דנמצא פגום לאחר שחיטה דתלינן

דנגעובספקטומאה,כיוןדישכאןנגיעהודאיתוהספקבטומאה,ואיןחזקת

שנפגםבעצמותששברבואחרהשחיטהאףדהוויתרתילריעותא.ובסוה"ד

הטהרות מכריעין הספק .והקשה ,אהא דאוקמינן בספק מקוה טמא על

כתבו דדוקא היכא דחסר ואתאי לא אמרינן דניזל בתר חזקה דמעיקרא.

חזקתו ,ובן בטבל אף דהספק במקוה ובחבית של תרומה .ועיין מה שכתב

ובתוס' הרא"ש ביאר ,דכיון דאורחיה דמקוה להתחסר קודם הטבילה אי

לחלק.ועייןמהשכתבנולקמןאותכז.

אפשר לומר שנתלה חסרון המקוה לאחר הטבילה ,הלכך טהרת הטמא

כב( רש"י ד"ה בין בר"ה בין ברה"י ,בין שהמקוה עומד בר"ה .וכן כתב

תליאבספקואי אפשרלהוציאומחזקתו,מהשאיןכןגביסכיןשאיןלתלות

הרמב"ם )פ"י ממקואות ה"ו( ,והקשה בחידושי הריטב"א ,דלא מטהרינן

שנפגםמספקקודםהשחיטההיכאדודאינפגםבעצמות,ואיןאנומסתפקים

ברשות הרבים אלא ספק טומאה ,דומיא דסוטה ,ודין המקוה אינו ספק

כללאםהיהפגוםקודםשחיטה.

טומאה.ותירץ,דפירשוכמאןדאמרלקמן)ג(.דילפינןסוףטומאהמתחילת

כח( גמ' ,אדרבה העמד יין על חזקתו .הקשו המהרש"א והמהר"ם ,מאי

טומאה,אמנםסיים,דלאשנאהיכןעומדהמקוה.

פרכינן ,הא איכא נמי חזקת טבל המתנגדת לחזקת היין ,ויש לומר דמשום

כג( גמ',ואילוהכאטומאהודאי.ופירשרש"יד"הטומאהודאי,דמוכרחכן

הכי עשאוהו ספק ולא ודאי ,ולא דמי למאי דפרכינן לעיל אההיא דמקוה,

מדמטמאינן ליה אף ברשות הרבים ,אבל התוס' ד"ה להלל ,כתבו דהא

דנעמיד המקוה אחזקתו ,דהתםכונת הגמ' להקשות דאם כן אין לטמאותו

דמוכרח דשורפים עליה ,היינו מדברי רבי שמעון דפליג לקמן עליה דתנא

בודאיאלאמספק.ותירצו,דאיןהכינמי,אלאדהמקשהסמיךאמאידקאמר

קמא.וכתבהמהרש"א,דלשיטתםאזלי,דלפימהשכתבותוס'לעיל)עמוד

רביחייאמסוראלקמן,דלרבנןבההיאדחביתנמיהויודאיטבל.

א( ד"ה מעת לעת ,דמטמאינן טומאת מעת לעת שבנדה בין ברשות היחיד

כט( גמ',מאיתנאחביתר"שהיאדלגבימקוהנמיספקאמשויליה.ולפיזה,

ביןברשותהרבים,לאיכלולהוכיחכדברירש"י,דהרילדבריהםמצינומעת

אי פסקינן כרבנן בההיא דמקוה ,לא פסקינן כההיא דחבית ,דההיא כרבי

לעת שבנדה דטמא ברשות הרבים ,ואפילו דלא משוינן ליה ודאי .ואם כן

שמעון,דמשוילתרתילרעותאספק.וכברתמהבחידושיהרשב"אעלפסקי

מוכרח מדברי רש"י דהכא ,דלא סבר כוותייהו ,אלא דמעת לעת שבנדה

הרמב"ם ,דבהלכות תרומות )פ"ה הכ"ד( פסק בחבית כרבי שמעון ,ומאידך

טהור ברשות הרבים .וכתב דפלוגתתם לשיטתם ,דכבר כתבו תוס' )שם(,

בהלכותמקואות)פ"יה"ו(פסקבההיאדמקוהכרבנן.ועייןמהשכתבליישב

דראייתם דמטמאינן לה אף ברשות הרבים מדגרסינן לעיל ,דטעמא דהלל

במשנהלמלך)שםה"ז(.

דלאאוקמיאחזקהמשוםדלאאמרינןכןאלאאימספקינןהאםנגעאולא,
ומוכרחמהאדמחלקינןטומאתמעתלעתשבנדהמינה,דטומאתמעתלעת

דףגע"א

מטמאאףברשותהרבים,דהריכלמאידסמכינןאחזקהבכהאיגוונא,אינו

א( תוס'ד"הושניהם,בתוה"ד,ואומרר"תדלאקאמרהכיאלאלפרשדלא

אלא ברשות הרבים .ואם כן רש"י דלא גריס לעיל כן ,אינו מוכרח ,ועיין

תקשהלהומסוטהוכו'.ובחידושיהר"ן כתב,דישלומרדהכיקאמר,דרבנן

באותהבאה.

סברידישללמודמהאדעשההכתובספקסוטהכודאיגמור,לההיאדמקוה

כד( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ובחידושי הרמב"ן כתב ]וכן בשאר

דאיכא תרתי לרעותא ,דנדון אותו כודאי אפילו לשרוף עליה תרומה

הראשונים[ דיש שהוכיחו מכאן כדעת התוס' דטומאת מעת לעת שבנדה

וקדשים .ורבי שמעון יליף מסוטה איפכא ,דבכל ספק טומאה שאינו ודאי

מטמאה אף ברשות הרבים ,דאילאו הכי הוה נמי מצי להקשות מאי שנא

גמורטהורברשותהרבים,דהריאפילוסוטהדאיכארגליםלדברדנטמאה,

דהכא לא מטמאינן ליה אלא ברשות היחיד ,ובההיא דמקוה מטמאינן אף

טיהרוברשותהרבים,דסביראליהדרגליםלדברעדיףמהיכאדאיכאתרתי

ברשותהרבים.ודחה,דישלומרדהואהדיןדהוהמצילאקשויי הכי,אלא

לרעותא.

דחדאמנייהונקט.ובחידושיהרשב"אהוסיף,דלרש"י מיושבשפיר,דהאכל

ב( רש"יד"המאירגליםלדבראיכא,בתוה"ד,וש"מדקסברר'שמעוןבשאר

הוכחתהגמ'דבההיאדמקוהשורפיםתרומהוקדשים,היינומהאדמטמאין

ספקטומאהדעלמאנמיברה"יתוליןדהאאיןרגליםלדבר.וכןכתבוהתוס'

אפילו ברשות הרבים ,ויש לומר דבכלל קושית הגמ' אותה קושיא ,דבהא

בסוף ד"ה ושניהם ,אבל בחידושי הרמב"ן כתב ,דיש לומר דלא אמר רבי

דקאמר דאילו הכא טמאה ודאי ,כלל נמי דהכא מטמאין ליה אף ברשות

שמעון דבעי רגלים לדבר אלא במה שקדמה לו בדיקת טהרה ,ודומיא

מסכת נדה דף ג
ג' בסיון התשע"ב
דההיאדסוטה,דסתםאשהבדוקההיאאצלזנות,אבלכלשלאקדמהלו

שמצוישלאתרגיש,נמיאיתראחזקתה.מיהוכתב,דיותרנראהדסברידאף

בדיקת טהרה ,ספקו ברשות היחיד כודאו .ותמה המשנה למלך )פ"י

היכא דראתה על ידי הרגשה מטמא הלל למפרע ,ומטעמא דשמא כבר

ממקואותה"ז(,דלשיטתואמאיסבררבישמעוןבמקוהשנמדדונמצאחסר

הרגישה וסברה דהרגשת מי רגליים היא ,וסיים דלפי זה אכתי צריך עיון

דברשות היחיד תולין ,הרי התם דהוי ספק מחמת ב' החזקות הסותרות,

לדבריהם מאי שנא קודם שראתה מלאחר מכן ,וכמו שכתבנו] .ועיין חשק

וליכאחזקתטהרהדקודמתלספק,הויליהלמימרדטמאודאי.

שלמה )בעמוד ב'( שהוכיח ממדרש רבה ויקרא )פרשה יט( ,דאף באשה

ג( גמ' ,ואי בעית אימא היינו טעמא דרבי שמעון גמר סוף טומאה מתחילת

המרגישה גזרו לטמאות הטהרות למפרע ,והקשה נמי אמאי לא נסמוך

טומאה וכו' .הקשה בחידושי הרשב"א ,דעדיין יקשה אמאי לא מטמא רבי

בכהאיגוונאאחזקה.ותירץ,דלכוליעלמאכהאיגוונאאינואלאמשוםסייג

שמעון ברשות היחיד ,דנימא נמי דילפינן סוף טומאה מתחילת טומאה

וגדר,דלאנבואלטהראףהיכאדראתהבלאהרגשה,עייןשם[.

ויטמאכבתחילה,ובודאיאיןלומרדבעילמימרטעמאאמאימטהרברשות

ז( תוס' ד"ה והא איכא כתמים ,בתוה"ד ,היה לנו לטהר אפ' מכאן ולהבא

הרבים ,דהא לא הוה קשה כלל .ועוד ,מאי חדית לן האיבעית אימא הא

וכו'.במהרש"אדייקמדברירש"יבד"הוהאאיכא דכתב",דקיימאלןלקמן

מעיקראנמיידעינןדהיינוטעמאדרבישמעון ,ורבנןפליגיעליהדמשויליה

דטמאהלמפרע"דלאכדבריהם,אלאדאטומאהלמפרעדוקאפריך,וביאר

לההיא דמקוה כודאי טמא ומכח חזקת הטמא .ותירץ בדוחק ,דעיקר האי

דטעמו דבטומאה דאית לה עיקר מן התורה אף להוה אמינא הבינה הגמ'

טעמא אינו משום רבי שמעון ,אלא אדרבה משום רבנן ,דללישנא קמא

דבודאיהחמירשמאי,ולאטיהרמחמתדלאהרגישה,ודוקאבטומאתמעת

סבירא לן דכולהו גמרי סוף טומאה מתחילת טומאה ,ואי לאו דהוה תרתי

לעת הוה אמינא דאף בכתמים מטהר ,וכדבריו מצינו בחידושי הרשב"א

לרעותא אף רבנן היו לומדים מסוטה לטהר ברשות הרבים ,ולהאי לישנא

דכתב דלכאורה יש לדייק כןמדברי רש"י ,מיהוהסיק דאפילו לרש"י עיקר

דאמרידהיכאדליכאחזקהדמעיקראלרבנןלאגמרינןכללמסוטה,אףאי

הקושיא מהא דקיימא לן דכתמים מטמאים מכאן ולהבא ,וכביאור התוס',

ליכאאלאחדארעותאמטמאורבנן,אבלאפילולההיאלישנאטעמאדרבי

דאם לאו הכי יקשה דנימא דשמאי סבר כרשב"ג לקמן )נג ,(.דאין כתמים

שמעון דלא מטמא ברשות היחיד היינו משום דליכא רגלים לדבר ,וכאידך

מטמאיםלמפרע.

לישנא].ודבריוצריכיםלכאורהעיון,אמאיחשיבדאיכאחזקתטומאה,הרי
כנגדחזקתהטמאאיכאחזקתהמקוה,והויכספק,וכדאמרינןלעיל).ש.א.[(.

דףגע"ב

ובמשנה למלך )פ"י ממקואות ה"ז( ביאר כוונת רש"י בד"ה ואב"א כדברי

ח( גמ' ,איכא בינייהו למרמי מקוה חבית ומבוי .הקשה בחידושי הרמב"ן,

הרשב"א,והשיגעלהמהר"םדהיסבכוונתולכוונהאחרת.

נימאדאיכאבינייהושוטהומוך,דללישנאדטעמאדשמאימשוםדמעמידין

ד( תוס'ד"הגמרסוףטומאה,תימהדשפירקאמרירבנןוכו'.ביאר המשנה

אחזקתה ,אף בשוטה ובמשמשת במוך מטהר למפרע ,מה שאין כן להני

למלך)פ"יממקואותה"ז(דתוס'אזלילשיטתם,דכתבולעיל)ב(.ד"הוהלל,

לישני .ותירץ ,דאדרבה עיקר כוונת הגמ' להקשות ,כיון דלהך לישנא קמא

דלא איצטריך הלכתא לטהר ברשות הרבים אלא היכא דליכא חזקה,

אתיאמתניתיןכפשטה,דבכלהנשיםמטהרשמאילמפרע,אמאידחקוהני

והוקשהלהםדבשלמאללישנאקמאשפירקאמררבישמעוןדילפינןמקוה

לישני למימר דכל הנשים לאו דוקא ולמימר טעמי אחריני .ותירצו ,דלהנך

מסוטה,דמקוההוהכיההיאדליכאחזקה,אבללהאילישנאדקאמרדרבי

טעמיניחאטפי,דליכאלמירמיחביתומקוה],ומדבריהמהרש"אאתוס'ד"ה

שמעון יליף סוף טומאה מתחילת טומאה על כרחך דסבר דבעי הלכתא

לאביי,מבוארדתירץאהאיקושיא,דהאדלאאמרינןהכי,משוםדלאשוו

אפילו להיכא דאיכא חזקה ,ואהא הקשו תוס' דלא דמי כלל ,דהתם איכא

תרילישניאחריניבהאינפקאמינה,דהאדמודהבשוטהאינואלאלאיבעית

חזקה,ואהאתירצו,דלעולםאתיאהלכתאלהיכאדליכאחזקה,והאדאמר

אימאקמא,ומהשמודהבמוךאינואלאללישנאאחרינא[.ועייןאותהבאה.

דרבי שמעון יליף מתחילת טומאה היינו היכא דליכא חזקה ,והא דהקשו

ט( גמ' ,לאביי איכא מוך לרבא איכא מוך דחוק .כתבו התוס' ד"ה לאביי,

רבנן היינו דמכל מקום לא דמי כיון דאיכא תרתי לרעותא ,וכמו שסיימו

דהוהמצינמילמימרדאיכאבינייהושוטה,ואיןלהוכיחמדלאקתנידאיכא

בדבריהם .והוכיח מכאן דתוס' לא סברי כביאור הרשב"א שהובא באות

בנייהו שוטה ,דאף להאי לישנא דטעמא דשמאי משום דאי היה דם הוה

הקודמת .וכתב בהגהות בן אריה ,דלפי זה לא קשה כלל מה דהקשה כאן

אתי ,מודה שמאי בשוטה ,אמנם בחידושי הרשב"א כתב ,דיותר נראה

בגליוןהש"סעלהגליון.

דמוכרח מכאן ,דאף להאי לישנא מודה שמאי בשוטה ,ודלא כתוס'.

ה( גמ' ,התם נמי כיון דאיכא שרצים דגופיה ושרצים דאתו מעלמא כתרתי

ובחידושיהריטב"אכתב,דלביאורהרמב"ן]הובאבאותהקודמת[ישלומר,

לרעותא דמי .והקשו בחידושי הרשב"א והריטב"א ,אם כן יהיה טמא ודאי

דאף כאן כוונת הגמ' דטעמא דהני לישני אחריני ,דלא רצה למימר כאידך

כמקוה וחבית ,ולקמן )נו (.מוכרח דלא מטמאין אלא מספק .ותירצו ,דלאו

לישנא,משוםדהיהנראהלודוחקלמימרדכלהנשיםדקתניבמתניתיןלא

כתרתילרעותאממש,אלאלומרדדמיליהקצת,ולכןראוימיהאלתלות.

כוללשוטה,והעדיףלמימרהאיטעמא,דלאממעטינןאלאהמשמשתבמוך.

ו( תוס' ד"ה מרגשת בעצמה ,בתוה"ד ,וי"ל דלא פלוג רבנן הואיל ורוב

י( גמ',אמרלוהלללשמאיאיאתהמודהבקופהוכו'.בתוס'לעיל)ב(.ד"ה

פעמים מרגשת וכו' .ובחידושי הריטב"א הקשה על דבריהם ,דאדרבא

מעת לעת ,הוכיחו מכאן דאף בקופה לא מטמאים למפרע אלא לטמאות

מתניתין איירא ברוב נשים המוצאות דם בפרוזדור בלי הרגשה .ולכן ביאר

תרומהוקדשים,דאילאוהכילימאליההלללנפשיה,אמאיבההיאדקופה

כרש"י.וכתב החזוןאיש)סימןצוסק"א(,דרש"יסברדאיןלהעמידמתניתין

מטמאינןאףלחולין,ובההיאדאשהלאמטמאינןאלאלתלות,ואףדבההיא

אלאבשראתהבלאהרגשה,דאילאוהכיתקשה,מאישנאדלפניראייתה

דקופה שרפינן ולא באשה ,היינו משום דבאשה חששו להחמיר כדי שלא

התירולאשהלהתעסקבטהרותלכתחילהולסמוךאחזקהדעדייןלאראתה,

יהיה לבו נוקפו .ובחידושי הרמב"ן כתב ,דהא דמודה הלל דתולין היינו

אףדידעינןדתראהלאחרמכן,ולאחרשראתהתולאסמכינןאחזקהזו,ועל

משוםדמודהבהאיטעמאדאשהאיןלהשוליים,אלאדלאניחאליהלחלק

כרחך דכל דברי הלל אינו אלא אם ראתה בלא הרגשה ,דבכהאי גוונא

משום הא ,אפילו לענין דלא נתלה .ובחידושי הרשב"א והריטב"א דחו

איתרעחזקתהדמעיקרא.ובדעתתוס'דכתבודאדרבהמתניתיןאייראברוב

דבריהם ,וכתבו דמעיקרא קושיא ליתא ,דאף בההיא דקופה לא מטמאינן

נשיםשרואותעלידיהרגשה,כתבדהיהמקוםלומרבדוחק,דאףלשיטתם

אלאלתלותתרומהוקדשים,עייןשםדהוכיחודבריהםמהמשךהסוגיא.

איירי בראתה בלא הרגשה ,אלא עם הרגשת מי רגלים ,דבכהאי גוונא

יא( גמ' ,אם כן בטלת בנות ישראל מפריה ורביה .העיר הרש"ש ,דטפי הוי

מסכת נדה דף ג – דף ד
ג' בסיון – ד' בסיון התשע"ב
ליהלמימרבטלתבניישראל מפריהורביה,דהםמצוויןולאהאשה.ותירץ,

ג( ]בא"ד,וי"לדברה"יאיירי.לכאורהצריךביאור,אמאימטהרחזקיהקופה

דאין לתקן בשביל האיש ,דאיש יש לו תקנה לקחת אשה שיש לה ווסת,

בדוקהדנולדבהספקטומאהברשותהיחיד,האכברכתבותוס'לעיל)ב(:

דדיה שעתה אף להלל ,אבל לאשה שאין לה ווסת אין תקנה .וכן כתב

ד"ה והלל ,דדין ספק טומאה ברשות היחיד לטמא אפילו במקום חזקת

בהגהות הרד"ל ,והוסיף דלפי זה צריך לומר דפריה ורביה לאו דוקא ,אלא

טהרה .וצריך לומר ,דתוס' סמכו דבריהם על מה שכתבו בריש פרקין,

כוונתהגמ'דנבטלבנותישראלמצוויד"לאתהובראה",דנצטוואףהנשים.

דבספקדלמפרעלאילפינןלטמאברשותהיחידמסוטה.אמנםלפיזהצריך

והעיר,דלפיזהלאאתיאכרבימאירדאיתליהלקמן)יב,(:דאשהשאיןלה

ביאור מאי טעמא דרבי יוחנן דמטמא ,וכן לאיבעית אימא דכולהו סבירא

ווסתאסורהלהנשא,דלדבריומאיטעמאדשמאיהריביןכךאסורהלשמש.

ליה הכי .ונראה דלכך כוון גליון התוס' להקשות אדברי התוס' שם .ועיין

ובחשקשלמהתירץ,דישלומרדאייריבאשהשישלהימיםקבועיםשאינה

באותהבאה[.

רואהבהם,עייןשםשהאריך.אמנםבחידושיהרשב"א,גריס"אםכןבטלת

ד( ]גמ' ,והא דומיא דאשה קתני ואשה בדוקה היא כיון דשכיחי בה דמים

פריהורביה"וניחא[.

כאינה בדוקה .התוס' לעיל )ב (.ד"ה מעת ,כתבו דשמאי דאית ליה דכל

יב( רש"י ד"ה סייג ,וקאמר ליה שמאי טעמא דידי משום העמד אשה על

הנשים דיין שעתן ,סבר דאשה בדוקה היא ,ולכאורה יקשה ,אםכן מוכרח

חזקתה.כתבהמהרש"אדכוונתרש"י,דאףלטעמאדהעמדאשהעלחזקתה

מדברי שמאי דהיכא דאיכא חזקת טהרה לא מטמאינןלמפרע ,וקשהלרבי

לאקשהמהאדקופה,דשאניקופהדאיןלהחזקהמשוםדאינהבדוקה,ולא

יוחנן,ולאיבעיתאימאלכוליעלמא,דסברידמטמאינןבספקטומאהלמפרע

דמילאשהדכבדוקההיאלשמאי,וכדכתבותוס'לעיל)ב(.ד"המעתלעת.

אפילובמקוםחזקהדמעיקרא,ואפילוהלללאפליגעליהאלאמשוםדסבר

והוסיף,דליכאלאקשויי,אםכןלהאילישנא,אמאיקאמרליהשמאילהלל

דאשה אינה בדוקה .וצריך לומר בדוחק ,דהכא לא קיימינן כהאי לישנא

טעית ,הרי להלל דאשה לא חשיבא בדוקה שפיר מדמה לה לקופה ,דיש

דסבר דטעמא דשמאי משום העמד אשה אחזקתה ,אלא כאידך לישני

לומרדשמאיסברדאףלהללאשהבדוקההיא.

דלעיל.ולהאילישנאקמאבאמתמוכרחדלכוליעלמאלאמטמאינןבמקום

יג( תוס' ד"ה כי פליגי ,בתוה"ד ,אבל אם היתה הקופה עגולה מודה רבי

חזקהדמעיקרא,ולאחששלמתני'דשמעמינהדנגעבאחדבלילהכשראוהו

יוחנן דהראשונות טהורות דאז נופלים השרץ והטהרות במקום אחד .מיהו

חימבערב,דמטמאינןליהברשותהיחיד,וכמושתירצותוס'ד"הכיפליגי,

מדברי רש"יד"השאיןלהשוליים,דביארדאייריבחביתמשמעדלאביאר

האיברייתאאליבאדחזקיהללישנאקמא[.

כתוס',ואףבעגולהנחלקורבייוחנןוחזקיה.וכתבהערוךלנר,דרש"יביאר

ה( תוס'ד"הוהאאשה,בתוה"ד,ואםכןמאימועילכסויכיוןדלאוכבדוקה

כן לשיטתו לעיל בד"ה שטהרות ,דהחשש שהשרץ טימא הכלי והכלי

דמיא .כתב המהרש"א דצריך לומר דתוס' סברי דלכל האוקימתות אשה

הטהרות ,ואי איירי בקופה מרובעת בלי שוליים ,דינה דאינה מקבלת

אינהכבדוקה,אלאדהללמדמהלהךאוקימתא,אשהשאינהבדוקהלקופה

טומאה,ועלכרחךדאייריבחביתדאףבלישולייםלאפקעממנהשםכלי,

שאינה מכוסה אפילו בדוקה ,ולא היה נראה להם לומר ,דאדרבא האי

וכדאיתאבכלים)פ"דמ"ח(.

אוקימתאסברהדאשהכבדוקה,ומשוםהכימדמהלהלקופהבדוקהואינה

יד( תוס' ד"ה והתניא המדלה ,בתוה"ד ,אי נמי לא קתני מים במתניתין

מכוסה ,דהיה נראה להם דוחקדנחלקו הלשונות ,האםאשה כבדוקה היא

ואיכאלמימרדמייריבבורשישבוייןושמןוכו'.כתבהמהרש"א,דאףלהאי

אילאו.

פירושא איירי שהדלה בעשרה דליים ,דאי לאו הכי תיהדר קושית התוס',

ו( גמ' ,והתנן נגע באחד בלילה ואינו יודע אם חי אם מת רבי מאיר מטהר

אמאי לא הביאו בסוגיין להא מתני' ,ולא נתחדש בהאי תרוצא אלא דכיון

וחכמיםמטמאיןשכלהטומאותכשעתמציאתן.בתוס'לעילד"הכיפליגי,

דכל הטומאות כשעת וכמקום מציאתן ,תלינן דבדלי זה אחרון היה בעודו

הביאומדבריהתוספתא)פ"וה"ו(דאיראוהוחימבערבאףלחכמיםטהור

ריקם ,ולפירוש הראשון דאיירי במים ,וספיקא אם נגע השרץ אף בשאר

ברשותהרבים,וכןפסקהרמב"ם)פי"חמשאראבותהטומאההי"ד(.והקשה

דליים ,צריך לומר דאיירי שבדקו הדלי ובודאי לא היה בו שרץ לפני

בשו"תחכםצבי)סימןג(,מהשייךלחלקביןראוהוחיאולא,האאףבלא

שנתנוהו בבור ,דאם לאו הכי תיפוק ליה דכיון דכל הטומאות כשעת

ראוהוחיישלהעמידואחזקתחי,דהאידעינןשפעםהיהחי.ותירץ,דכיון

מציאתן,תלינןדהאישרץהיהבדליזהולאבבור.

דלאמטמאינןליהאלאמשוםדכלהטומאותכשעתמציאתן,אםראוהוחי

טו( גמ' ,מיא שרקי פירי לא שרקי אי נמי מיא לא קפיד עלייהו פירי קפיד

מבערב ,יש לומר דבשעה מועטת כזו אין סברא דיצא מחזקת חי ,ולכך

עלייהו .כתב בחידושי הריטב"א ,דצריך לומר דרבי יוחנן סבר דפירות נמי

אמרינן השתא הוא דמת .ובשו"ת נודע ביהודה )אבהע"ז קמא סימן לא(

זמניןדלאקפידבהולשופכםהרבה,אושאיןלופנאי.

תירץ,דהיכאדלאראוהוחימבערב,עלכרחךבשעהשנגעבולאידעאיחי
אומת,ובכהאיגוונאלאשייךלהעמידואחזקתחי,דכיליכאמתיםבעולם,

דףדע"א

וכל הא דמעמידים אותו אחזקת חי אינו אלא בראוהו מת בבקר לאחר

א( גמ' ,כי פליגי חזקיה ור' יוחנן בקופה בדוקה .הקשההחזון איש )טהרות

שראוהו חי ,ומסתפק מתי מת .עוד תירץ ,דכוונת התוספתא דראוהו חי

סימןגסק"ב(,היכידמיקופהשאינהבדוקה,האעלכרחךהיתהשעהשידע

במקום זה שמצאו מת ,דבלאו הכי קיימא לן דאין מחזיקים טהרה ממקום

בודאישאיןבהשרץ.ותירץ,דאפשרדכלשאינוזוכרבדיקתהנקראשאינו

למקום].ולפיזהישלומרדכונתהתוספתאדבהאיגוונאדראוהובמקוםזה

בדוקה ,עוד כתב ,דאי נימא דצריך בדיקה באותו מקום שנמצא בו ,ניחא.

חי ,לא החמירו חכמים לומר דכל הטומאות כשעת מציאתן ,וכן משמע

ומדברי רש"י בד"ה בקופה משמע ,דכדי להעמיד החזקה צריך לבודקה

בחידושיהריטב"א[.

בשעת שהשתמש בהם טהרות ,דהיינו דצריך בדיקה הגורמת להסתמך על

ז( תוס' ד"ה שכל הטמאות כשעת מציאתן ,לעיל פי' דהיינו דוקא לקדשים.

ההיאחזקה,ואינהאלאבדיקההסמוכהלספק.

בשו"תחכםצבי)סימןג(,הוכיחמדבריהרמב"םדלאכתוס',אלאדהאדכל

ב( תוס' ד"ה כי פליגי ,בתוה"ד ,ואי ברה"י מ"ט דחזקיה דמטהר .ובתוס'

הטומאותכשעתמציאתןהוידאורייתא,ואפילולחולין,והואמדפסק)פי"ח

הרא"שתירץ,דלעולםברשותהיחיד,וטעמאדחזקיהמשוםדאיכאלמתלי

משאר אבות הטומאה הי"ד( דאף ברשות הרבים טמא ,ומאידך כתב שם

דאם איתא דהוה שרץ מעיקרא הוה חזי ליה ,ומכל מקום אינו טעם גמור,

)ה"א( ,דכל ספק טומאה ברשות הרבים טהור עד שיאמר נטמאתי בודאי,

דאיהיהטעםגמוראףבשאינהבדוקההויליהלטהר.

ועל כרחך דהכא דמטמאינן ליה אפילו ברשות הרבים ,טומאתו ודאית.

מסכת נדה דף ד
ד' בסיון התשע"ב
והאריך באבי עזרי )פ"ג ממשכב ומושב ה"ט( לבאר איך תתורץ הוכחת

טמאוטמאוהובכוונה,אלאחיישינןבעםהארץדלאהחזיקעצמובטומאה,

התוס'לעיל,לדעתהרמב"ם].ועייןעודמהשכתבנובאותכ[.

ואף בההיא דכיכר איכא להאי חששא .ובחידושי הריטב"א תירץ ,דהכא

ח( בא"ד,וא"תמאיפריךמככרהנתונהעלגבידףדילמאבככרשלחולין

דתלינן דאדם חשש להצלה ,אמרינן דאיירי בחבר ,דעם הארץ לא היה

איירי .כתב המהרש"א ,דהא דלא הוקשה לתוס' נמי מהא דפרכינן ממחט

חוששלהצלה.

ושרץשרוף,דילמאהתםבחוליןאיירי,משוםדכוונתהגמ'להקשותמהני,
אמאידסברדאףמחזיקינןטומאהממקוםלמקוםלעניןלתלות,וסביראליה

דףדע"ב

למקשן דאי מחמרינן כולי האי לטמאותו אף בכהאי גוונא ,אף בחולין הוי

טו( גמ' ,מכדי האי ככר ספק טומאה ברה"י הוא .הקשה בשו"ת הרשב"א

ליהלטמאותו.ועייןעודחכמתבצלאל.

)ח"א סימן שנט( ,דלכאורה מהא דלא הקשתה הגמ' אף להוה אמינא,

ט( גמ',והתנןמחטשנמצאתמלאהחלודהאושבורהטהורהשכלהטמאות

דטעמא דמטהרינן בככר הוא משום דלא מחזקינן טומאה ממקום למקום,

כשעתמציאתן.כתבותוס'ד"השכלהטמאות,דאףדהכאהוילהקל,והא

מוכרח דסברה ,דאי טעמא משום דאין מחזקינן טומאה ממקום למקום

דכלהטמאותכשעתמציאתןאינואלאמדרבנן,מכלמקוםמטהרינןמשום

מטהרינן אף ברשות היחיד ,ואם כן קשה מאי מקשה לרבי יוחנן ,הא מאי

דמוקי הטהרות אחזקתייהו .וכתב החזון איש )טהרות סימן ג סק"ג( ,דעל

דסבירא ליה דבההיא דקופות טמא ,אינו אלא לתלות תרומה וקדשים,

כרחך הא דמטהרינן מטעמא דחזקה היינו משום דהוי דבר שאין בו דעת

ומודה לעיקר טעמא דאין להחזיק טומאה ממקום למקום ]ולשיטתו ,דרבי

לישאל,דספקוטהוראףברשותהיחיד,דאילאוהכימהבכךדאיתלטהרות

יוחנןלאטימאאלאלתלותתרומהוקדשים,עייןמהשכתבנולעיל)ג(:אות

חזקת טהרה ,הרי ברשות היחיד כל הספקות טמאות אפילו במקום חזקה.

י[ ,ותירץ ,דעל כרחך דחזרה בה הגמ' ,וסברה דאין לטהר לההיא דככר

והוסיף,דלפיזהצריךלומרדכלקושיתהתוס')שם(היתה,אמאילאנימא

מטעמא דאין מחזקינן טומאה ממקום למקום ,אלא ,משום דבההיא דככר

דכיון דחזקה דמעיקרא עדיפא מחזקה דהשתא ,נעמיד המחט אחזקתה,

ידעינן בודאי דלא היההככר מעולם בהאי אתרא ,דהא קודםלכן היה על

והשתא העלתה חלודה ,ואהא תירצו דכיון דאיכא חזקת טהרות הוי ספק

הדף,ועלכרחךדטעמאאינואלאמשוםדהויככלספקטומאה,ועייןאות

שקול ,ודין ספק בדבר שאין בו דעת לישאל דטהור אף ברשות היחיד.

הבאה.

וכדבריוכברמבוארבשבשמעתתא)ש"גפ"ה(,ועייןבאותהבאה.

טז( ]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,ולכאורה לדברי הרשב"א לא מצי

י( בא"ד,עייןבאותהקודמת,מיהוהקשההחזוןאיש)שםסק"ד(,דלפימה

לאקשויי אההיא דמחט ושרץ ,דהתם מטהרינן משום דלא מחזקינן ממקום

שכתב התוס' רי"ד לעיל )ב (:דאי אפשר להעמיד אחזקת טהרות כשהספק

למקום,ואפילואיהויברשותהיחידמטהרינןליה,ואףרבייוחנןמודהליה,

בדברשנגעבהם],ועייןמהשכתבנושםאותכ'[,לאשייךלהעמידאטהרות

והיינודלאכדברירש"יד"המכדי.ואםכןישלהוכיחדלרש"י ,לרבייוחנן

אחזקתן,והיכימטהרינןמהאיטעמא.וכתב,דעלכרחךסברידכלהטומאות

אף שורפים בההיא דקופות ,ואפילו לחולין ,ולא סבר דלא מחזקינן טומאה

כשעת מציאתן דאורייתא ,בין לקולא בין לחומרא ,וסבירא להו דחזקה

ממקוםלמקוםמדאורייתא,ודלאכתוס'והרשב"א אלאכדמשמעמהרמב"ן

דהשתא עדיפא מחזקה דמעיקרא היכא דאינה בדוקה במקום זה] .וכבר

לעיל )ג (:דמטמאינן אפילו לחולין ,ולרבי יוחנן שפיר פרכינן ,אמאי לא

כתבנובאותז,דהוכיחוהאחרוניםדאףדעתהרמב"םדכלהטומאותכשעת

מטמאינןככלספקטומאהברשותהיחיד).א.ל.[(.

מציאתןדאורייתא,עייןשם[.

יז( גמ' ,דייקא נמי דקתני מדף .כתב בחידושי הריטב"א ,דאף דמצינו לקמן

יא( תוס' ד"ה ככר ,וא"ת שאני התם שאין בו דעת לישאל .הקשה בחכמת

)לג ,(.דקרי מדף לעליונו של זב ,מפני שטומאתו קלה משל תחתונו ,אף

בצלאל ,אמאי לא מקשו הכי אמאי דמתני לעיל מינה במחט ושרץ שרוף.

דטומאתו דאורייתא ,מכל מקום דייק ,דהכא על כרחך אשמועינן דאיירי

ותירץ ,דמהא דאמרינן בהני דטעמא דמטהרינן הוי משום דכל הטומאות

בטומאה דרבנן ,דבלאו הכי יקשה ,אמאי נקטו דוקא שיכול הככר להטמא

כשעת מציאתן ,מוכרח דלא מטהרינן להו מטעם דאין בהם דעת לישאל,

מעליונו של זב ,הרי לגבי ככר לא שנא עליונו מתחתונו ,דשניהם מטמאים

ואף אי הוי דבר שיש בו דעת לישאל היינו מטהרים .ובההיא דככר הקשו,

ליה.

משום דליכא למימר דמהא דקתני דתלינן דאדם נכנס שם מוכרח דאין

יח( גמ',ורבאלחדודילאבייהואדבעי.כתבובחידושיהרשב"אוהריטב"א,

הטעם משום דהוי דבר שאין בו דעת לישאל ,דודאי דהאי טעמא לאפוקי

דהוימצילמימר,דחכמיםסברידשורתהדיןדדייהשעתה,ומשוםסייגהוא

דלאנימאדהוהטומאהודאית.

דטימאולמפרע,ומשוםדאשהמרגשתבעצמההקילולמעטעליהמפקידה

יב( בא"ד ,שם .ובתוס' הרא"ש תירץ ,דרבי יוחנן דמטמא בההיא דקופה

לפקידה,אלאדהמקשןסבר,דכיוןדטעמאדאשהמרגשתלאמבאראמאי

מטמאאףברשותהרבים,והכימוכחמהאדפריךלעילעליהמכלהטומאות

מטמאינן מעת לעת ,ומשום סייג שעשו היה מקום לטמאותה מפקידה

כשעת מציאתן,והתםאייריברשותהרבים,וכדתניבתוספתא,ואםכןהוא

לפקידהלארצהלבארכן.

הדיןדמטמאאףבדברשאיןבודעתלישאל.

יט( גמ' ,וזו הואיל ולא בדקה הפסידה עונה מאי עונה עונה יתרא .העיר

יג( תוס' ד"ה שאני אומר ,בתוה"ד ,ותירץ ר"ת דגבי כלים הנמצאים דווקא

המראהכהן ,דלפיזהיקשודברירש"ילעילבמתני' )ב(.ד"הלאכדבריזה,

גזרינן טומאה משום דאית להו טהרה במקוה .הקשה בחידושי הרמב"ן,

דכתב דטעמייהו דרבנן משום דודאי כולי האי ימים רבים לא מוקמי ליה

דההיא דצלוחית לית לה טהרה במקוה ,ועוד ,וכי נימא דבכלי חרס דלית

כותלי בית הרחם ,דהכא מסקינן דסבירא ליה מעיקר הדין כשמאי ,ולא

להוטהרהבמקוהלאנחשושלמגעטמא.ולכןתירץ,דבכליםדנמצאיםבכל

מטמאינן ליה אלא משום קנס .ותירץ ,דהוקשה לרש"י הא דאמרינן הכא

מקוםובדרךנפילהגזרורבנןמשוםדשכיחידנטמאו,אבלאוכליםהראויים

דחכמיםתקנולבנותישראללבדוקכלעונה,וטעמאמשוםדחששודראתה,

עדייןלאכילה,דלאשכיחיבהוספקאלאבביתובדרךהנוח,לאחששורבנן.

ועלכרחךדסברידכותליביתהרחםמעמידיםהדם,ולכךביארדאףאינהו

ועייןבמהר"םשיישבהשגתהרמב"ן.

סבריהכי,וכוונתהגמ'כאןאמאיטימאוהיותרמעונה,ועייןאותהבאה.

יד( בא"ד,בסוה"ד,אינמיהכאמוכחאמילתאדאדםטהורהסירהבכוונה

כ( גמ' ,שחרית להכשיר טהרות של ערבית וכו' .פירש רש"י ד"ה שחרית,

כדי שלא תפול על מדף טמא .ובחידושי הרמב"ן והרשב"א כתבו דאינו

דלכשתבדוק ותימצא טמאה מטמאינן כל הטהרות שנגעה מערבית ,והא

מחוור ,דודאי ,בהני דחיישינן לאדם טמא לא חיישינן באדם שיודע שהיה

דבודקת להכשיר טהרות שתגע מכאן ולהבא .ועיין באות הקודמת ,מה

מסכת נדה דף ד – דף ה
ד' בסיון – ה' בסיון התשע"ב
שכתבנובביאורדברירש"יבשםהמראהכהן.והחזוןאיש)סימןצזסק"א(

הביאהסמנים.

ביאר,דבאמתלפיזההאדמטמאהמעתלעתאינומטעםקנסשלאבדקה,

ד( תוס'ד"הרבימאיר,בתוה"ד ,ונראהלפרשר"מהיאדמחמירשהוארגיל

אלאעיקרהטעםכדלעיל,דכיוןדעלולהלראותהחמירו,והאדלאהחמירו

להחמיר בכתמים .הקשה המהר"ם ,מה תירצו אמאי דקשיא להו ,הרי

כהלל,משוםדביןכךלאמשכחתלהלהאיחומראלטמאותהיותרמעונה

לפירושם נמי יקשה מה היה לגמ' להאריך ולומר שהוא רגיל להחמיר

אלאבאשהשעברהולאבדקה,דהריחכמיםתקנושצריכהלבדוקבתחילת

בכתמים .ותירץ ,דאם היה משני בקצרה היה נראה קצת דוחק ,שהמקשן

כל עונה ,וכיון דלא שכיח לא ראו להחמיר לטמאותה יותר מעונה יתרה,

סברדאיןלומרשכתםיהיהחמורמראייה,ויטמאכתםלמפרעבנשיםשדיין

ועייןבאותהבאה.

שעתן ,ואהא תירצו דמצינו לרבי מאיר דסבירא ליה כן ,דמכל מקום עדיין

כא( גמ' ,שם .מיהו הקשה החזון איש )שם( ,אי טעמא דהצריכוה לבדוק

יקשהמאיסברא,הלכךתירצודטעמאאיכאדרבימאירמחמיר,והואדבכל

דוקאכדילאלטמאותהלמפרע,וכדמשמעמפירושרש"יד"השחרית,קשה,

דוכתימצינושמחמירבכתמיםיותרמבראייה.

דהרימצינודתיקנובדיקהאףלד'נשיםדלאחששושראתהלמפרע,דהרי

ה( ]גמ',רביחנינאבןאנטיגנוסאומרנשיםשאמרוחכמיםדייןשעתןכתמן

דינןדדייןשעתה.והכריח,דעיקרטעםהבדיקהמשוםדחששושמאתראה

כראייתן.ולכאורהצריךביאור,דישלהוכיחמדברישמאידסוברבמתניתין

בלאהרגשהויאבדהדםולאתדעכללשנטמאה,והאדאמרינןדתיקנוכדי

כל הנשים דיין שעתן ,ומכל מקום מודה דכתם מטמא למפרע ,וכדאמרינן

לטהר טהרות של לילה ושל יום ,אינו טעם הבדיקה ,אלא דכוונת הגמ'

לעיל)ג,(.ואפילולטמאותלמפרע,וכדביארוהתםתוס'ד"הושרצים.וצריך

דלאחרתקנהזו,תוליכאחששטומאהלמפרע.

לומר דבאמת שמאי סובר כרבי מאיר דיש לטמאות יותר כתם למפרע

כב( גמ' ,עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי דוסא אלא שלא בשעת וסתה.

מראייה ,ובביאור סברת רבי חנינא בן אנטיגנוס יש לומר ,דמכיון דטומאת

כתבבהגהותחשקשלמה,דלפיזהצריךלומרדלרבידוסאאףשלאבשעת

כתמיםאינהאלאמדרבנן,ומשוםדלאהרגישה,אףדמסבראישלטמאות

ווסתה לא מטמא למפרע ,ואף דמצינו דראתה שלא בזמנה ,ומשום דחשיב

למפרע יותר בכתם מראייה ,משום דאיכא כתמים דמוכיחים דראתה לפני

כראיית אונס ועדיין הויא כמסולקת דמים ,דרוב נשים לא משני ווסתייהו.

זה,וכדכתבותוס' שם,מכלמקוםאיןלטמאותכתמיםיותרמראייה.ולפי

וחכמיםדפליגיעליהסברי,דכיוןדאיכאנשידמשניווסתייהו,אמרינןשמא

זהישלומר,דאףבכתמיםיבשיםדמוכרחדלאבאועכשיו,סבררביחנינא

שינתה ווסתה ,וכיון דעדיין לא התברר ששינתה ווסתה ,לא חשבינן ליה

בןאנטיגנוסדלאמטמאינןלמפרע,ועייןחזוןאיש)סימןצזסק"ב([.

לראייהבשעתווסתהומטמאהלמפרע.עודכתב,דדברברורהואדכלהא

ו( גמ' ,מתוך שמהומה לביתה אינה מכנסת לחורין וסדקים .כתב הראב"ד

דסברא הגמ' דרבי דוסא מטהר למפרע אפילו בראייה שלא בשעת ווסתה,

בבעליהנפש)שערהספירהוהבדיקהד"ההנה(,דלכאורהמוכחמהא,דכל

היינודוקאאםראתהלפניזמןווסתה,אבלאילאחרווסתה,ובשעתווסתה

בדיקהשחייבולאשהכדילהטהרלבעלהאינהצריכהבדיקתחוריןוסדקים,

לאבדקהפשוטדאףלדידיהצריכהלחוששמאראתהבשעתווסתה.

דהאבדיקהזונמימתקנתחכמיםלכלאשההרוצהלהיזדקקלבעלה.מיהו
כתב ,דיש מי שאומר דהא דהקילו דלא צריכה בדיקת חורין וסדקים אינו

דףהע"א

אלאאותהבדיקהדקודםתשמיש,דאינהאלא משוםחומראדטהרות,ואין

א( גמ' ,כיון דאיכא לאוקמיה לחומרא ולקולא לחומרא מוקמינן .הקשה

עיקרהלהטהרלבעלה,וכדלקמן)יא,(.אבלבדיקותשמחוייבתכדילהטהר

הרש"ש ,אדרבה כיון דהא דמטמאינן למפרע אינו אלא מדרבנן ,הוי לן

לבעלה צריכה אף בדיקת חורין וסדקים ,וסיים דמסתבר כדעה ראשונה.

להקל] .וציין למה שכתב הש"ך )כללי ספק ספקא ס"ס יט( ,וכתב דלדבריו

מיהו הרשב"א בתורת הבית )הארוך בית ז שער ה( כתב ,דהדעת מכרעת

שםיתיישבשפיר[.מיהוכברבחידושיהריטב"א,דישלהחמירמשוםמעלה

כלשון אחרון ,דלא מסתבר דלבעלה שהוא איסור כרת ,קל ממעלת עסק

דטהרות,ולדבריואתישפיר.

הטהרות,דהרידוקאבדיקתחוריןוסדקיםממעטתעלידמעתלעת.ותמה

ב( תוס' ד"ה הא שאר נשים ,בסוה"ד ,אלא משום דגזור בשעת וסתה אטו

עליו הנודע ביהודה )יו"ד קמא סימן מו( ,דודאי קלה יותר הבדיקה

שלאבשעתוסתה.העירבהגהותהרד"ל,דעדיפאהויליהלמימר,דטעמא

שהצריכוהלהטהרלבעלה,דהריאמרו)שם(דכללבעלהאינהצריכהכלל

דמחמיר בכתם בשעת ווסתה ,משום דיש לומר דהגיע שלא בשעת ווסתה,

בדיקה ,אלא אם כן עסוקה בטהרות .ובחידושי הריטב"א כאן דחה ראיית

ולא משום דקיל מד' נשים .והרש"ש הקשה ,דאכתי קשה אמאי לא נימא

הראב"דמסוגיין,וכתבדאףבבדיקהלפניתשמישודאימעיקרהדיןצריכה

דכיוןדרביחנינאבןאנטיגנוססברכוותיהדרביאליעזר,וכמבוארבברייתא

אףבדיקהבחוריןוסדקים,והאדאמרינןדאיןבדיקהזוממעטתמעתלעת,

דבסמוך,איןלמנותההיאדד'נשיםבהנךדהלכתאכוותיה,ועלכרחךצריך

משוםדחוששיןדאיןהאשהעושהכדינה מתוךשמהומהלביתה,ועייןאות

לומר כדברי גליון תוס' לקמן )ט ,(.דלא מנו אלא היכא דאיכא תנאים

הבאה.

המוזכרים במשניות דסבירא ליה כוותיה דרבי אליעזר ,ולא בברייתא ,ולפי

ז( גמ',שם.עייןבאותהקודמת,והרמב"ןבחידושיו )הכא(הכריע,דבבדיקת

זהתתורץנמיקושיתהתוס'.

הפסק טהרה שהיא להעלותה מטומאה לטהרה ומוציאה אותה מחזקה

ג( רש"י ד"ה אין חוששין לה ,בסוה"ד ,משיגיעו ימי הנעורים שהביאה ב'

לחזקה ,צריכה בדיקה מעולה בחורין ובסדקין ,אבל בדיקת שבעה הנקיים

שערות או בת י"ב שנה ויום אחד ואע"פ שלא הביאה ב' שערות .וכתב

דכבר בחזקת טהורה עומדת ,בבדיקה כל דהיא סגי ,דלא גרע מלא בדקה

הרשב"אבתורתהבית)שערהכתמיםעמודקעו,(:דאףדלאמבוארלהדיא

כלל דנטהרת על ידי בדיקה דהפסק ודסוף שבעה ,וכדלקמן )סח .(:אמנם

דאף בלא הביאה שערות חוששין ,רש"י הכריח כן דמדנקטה הגמ' לשון

בחידושי הרשב"א כתב ,דיש להחמיר אף בשבעה נקיים ,ואף דבדיעבד אי

"משהגיעו ימי הנעורים" ,דהיינו דחיישינן בהגעת ימים לחודא ,מיהו הביא

לאעבדהבדיקהמטהרינןלה,מכלמקוםכיוןדהצריכוהבדיקהאףבכלימי

דמדברי התוספתא )פ"א( נראה דדוקא בהביאה שערות מטמא כתמה.

ז' הנקיים ,על כרחך היינו משום דחששו לכתחילה שמא תראה ,אם כן

ובהגהות חשק שלמה כתב ,דנראה דאף רש"י סבר דבעינן לתרוויהו ,אלא

הצריכוהבדיקהשלמה,דמההועילובחציבדיקה,ועוד,דאדרבהישלומר

דהוקשהלודהכאתלינןליהבימי הנעוריםובתוספתא תליבשערות,הלכך

דחורין וסדקים צריכים בדיקה יותר ,מפני שהן מעמידים הדם ,ועוד הוכיח

כתבדבחדמהנךמהני,וכוונתודבחדמהנךסימניםתלינןשהגיעאףהשני.

דסתםלשון"בדיקה"בגמ'היינובדיקתחוריןוסדקים,דבלאוהכיקרינןליה

מיהו בחידושי הריטב"א כתב בהדיא ,דבהגיע זמנה כתמה טמא ,אף בלא

"קנוח",וכדבריואלוכתבותוס'לקמן)ו(.ד"הכשבדקה.

מסכת נדה דף ה
ה' בסיון התשע"ב
ח( ]גמ',אלאאיאמרתאידיואידילאחרתשמישפשיטאוכו' .לכאורהיש

אנשים ,דהיאך ילפינן דומיא דסוטה דדוקא ברשות היחיד מטמאינן מספק,

להעירמדבריהתוס'לעיל)ד(:ד"הכלאשה)השייךלמתני'(,דהאדהפסיק

הרי נאסרת אפילו ברשות הרבים ,דג' במקום אחד הוי כרשות הרבים.

התנא ושנה המשמשת בעדים מיד לאחר דתני דאשה שיש לה ווסת דייה

ותירץ ,דהא דאמרינן דסוטה הוי רשות היחיד ,היינו משום דמקום ביאה

שעתה ,היינו לאשמועינן דאפילו אשה שיש לה ווסת דייה שעתה,

נחשבלרשותהיחיד,ואותומקוםהואגורםהספק,ואםכןהואהדיןנמיב'

וכדמתרצינן הכא אהאי קושיא ,אם כן להוה אמינא דלא נחתא להאי

נשים).א.ל.[(.

תרוצא,תקשהקושיתהתוס'אמאיהפסיקהתנא).א.ל.[(.

יג( תוס'ד"הכשחברותיה,ופריךאמאיוהאאיןבודעתלישאלהואדאמר

ט( גמ',השתאמעתלעתממעטתמפקידהלפקידהמיבעיא.פירשרש"יד"ה

כרבי יוחנן וכו' .כתב המהר"ם ,דאף דבההיא דהתם ,האדם תופס הסכין

השתא ,דאם ממעט חששא דמעת לעת דהוא זמן ארוך ,כל שכן דימעט

)שהוא המקבל טומאה( בידו ,והמטמא שהוא המחט מונחת בבשר ,ואינו

חששא דפקידה לפקידה שהוא זמן יותר קצר .אמנם התוס' ד"ה השתא

דומה לדרבי יוחנן ,דאיירי שהאדם תופס את הטומאה והדבר המקבל

ביארו,דהוקשהלגמ',אםאפילואשהשפשעהולאבדקהכלהעונהכדינה,

טומאה מונח על גבי קרקע ,ודומה יותר לדזעירי דהחברות נושאות המטה

הקילו חכמים דיועיל לה בדיקה זו ,כל שכן דהקילו לאשה שבדקה כדינה.

המקבלתטומאהמהנדה,מכלמקוםסביראליהדכלשכןדרבייוחנןיטמא

וכתבהמהר"ם,דלאביארוכפשוטווכרש"י,משוםדהוקשהלהם,דישלומר

נמי בהא ,דיותר מקרי טומאה הבאה בידי אדם היכא דהאדם אוחז הדבר

דאף דלא חשו דראתה דם מזמן ארוך כל כך ,מכל מקום עדיין היה מקום

המקבלטומאהבידו,מהיכאדהאדםאוחזבטומאה.

לומרדחששודראתהבזמןקצריותר.מיהובחידושיהרמב"ן פירשכרש"י,

יד( תוס' ד"ה ספק טומאה ,וא"ת מאי קמ"ל רבי יוחנן מתניתין היא וכו'.

והוסיף ,דטעמא שיש להקל יותר שלא ראתה בזמן יותר קצר ,משום דאין

הקשההגרע"א,אמאינקטוקושייתםארבייוחנןדוקא,ולאהקשוביותרעל

הספקאלאעלזמןמועט,מהשאיןכןבזמןיותרארוך,דישיותרזמןשבו

זעירי דמוקי דוקא כשחברותיה נושאות אותה] .אמנם בתוס' הרא"ש כאן

מסתפקיםאיראתהדם].ולהאיטעמאליתאלקושיתהמהר"םבביאורטעם

הקשה קושיא זו אדזעירי נמי[ .עוד הקשה ,דהא דתירצו דהתם איירי

התוס'[.

דהעיסהוהמשקיםבידיאדם,לאיתרץלזעירילתרוצםהשניבדבורהקודם,
דכלהאדמחשיביםטומאהבידהאדםלדברשישבודעתלישאל,אינואלא

דףהע"ב

אםאףהאדםהנושאיטמא,דהאהתםהעיסהלאתטמאאתהאדם.

י( תוס' ד"ה מסייע ליה לזעירי ,תימה דממתניתין לא שמעינן לטמא אדם

טו( רש"י ד"ה היה מתעטף ,והוא היה טמא ספק טימא טהרות בטלית וכו'.

ובגדים.ותירץבחידושיהרמב"ן,דאילאאתיאמתניתיןלאשמועינןדמטמא

כתב בחידושי הריטב"א ,דלפי זה לא מקשינן לרבי יוחנן אלא מהא

כמשכב נדה ,ליתני וכלי בידה ,ועוד ,דלא איצטריך לאשמועינן דמטמאה

דמטהרינן הטהרות כשבגדו טמא ,ולא מהא דמטהרינן הטלית כשטומאה

כלים ,דהשתא אוכלים שאין בהם טהרה מטמאה ,כלים דאית להו טהרה

בצדו ,דהא התם הספק בטלית שהוא אחוז בידו ,ושפיר הוי דבר שיש בו

במקוה מבעיא .מיהו המהר"ם כתב ,דיש לומר דתוס' סברי ,דאף דאיכא

דעתלישאל.והקשהבתוס'הרא"ש ,דלפיזהישלהקשותמאיקושיאלרבי

למילףשתטמאאדםעלידימשכבהמהאדלאתנישאחזהבכלי,עדייןיש

יוחנן,דהאודאיאיןטעםהברייתאדמטהרינןמשוםדהוידברשאיןבודעת

לומר דלא יטמא האדם שנטמא בגדים שעליו .אי נמי ,כיון דיש לומר

לישאל,דמכלמקוםעדייןיקשהאמאימטהרינןטליתשבידודהוידברשיש

דאיצטריך לאשמועינן דהמטה לא נחשבת דבר שאין בו דעת לישאל,

בודעתלישאל,ועלכרחךדאייריברשותהרבים.ולכןביארדהאדאמרינן

וכדלקמיה ,יש לומר דאף הא דתני דהמטה מטמיא אינו אלא לטמאות

דטהרות בצידו ,היינו דאף טהרות בצידו ,ומספקינן האם לאחר שנגע

אוכליםומשקים,ועייןרש"ש.

בטומאות נגע בטהרות .מיהו כבר תירצו להאי קושיא בתוס' ד"ה

יא( גמ' ,כשחברותיה נושאות אותה במטה .תוס' לעיל )ב (.ד"ה מעת לעת

כשחברותיה ,דהכא דהאדם נושא הטלית לא יטמא ,עדיין נקרא דבר שאין

הוכיחומכאן,דהאדמטמאינןמעתלעתשבנדההויאפילוברשותהרבים,

בודעתלישאל].ולשיטתםביארובד"ההיה,כפירושרש"י[

דהרי היא וחברותיה תלתא הוו ,ואמרינן בנזיר )נז ,(.דכל מקום דאית ביה

טז( תוס'ד"ההיהמתעטף,בסוה"ד,וקמ"לדלאהויספקספקאשמאלאנגע

תלתא נחשב לרשות הרבים .ובחידושי הרמב"ן הביא ,דיש שדחו דשאני

הטליתבשרץוכו'.כתבהמהרש"א,דנראהדצריךלגרוסבדבריהם",וקמ"ל

הכא דנשים נינהו ,ולענין סוטה כולהו כחדא נינהו ,משום דקיימא לן דאין

דאפ"הטמאולאהויספקספקא",ורצונםלומרדנקטבכהאיגוונאששניהם

אישמתיחדעםב'נשים,ואםכןשייךלקנאותאשהשלאתסתראףבצירוף

לפניוואינויודעאםנגעלטומאהואחרכךלטהרותמשוםדהויספקספקא,

אשהאחרת,וילפינןמיניהדאף בכהאיגוונאנקרארשותהיחיד ומטמאינן

ולרבותאנקטילה,דקאמשמעלן,דאפילוהכיטמאבאיאפשראלאאםכן

ליה מספק .ודחה דאינו כלום ]ועיין באות הבאה[ ותירץ ,דכיון דהיא כעת

נגע,ומשוםדקרובלודאידנגע,דבלאוהכילאמתבאריםדבריהם,דהריאף

טמאה ודאי אינה מן המנין ,דהרי היא כגופו של שרץ ,ולפי זה אם הוו ג'

אי הוי ספק ספקא הא קיימא לן דכל ספקות וספקי ספקות שאתה יכול

נושאות,איןהמטהטמאה .ובחידושיהריטב"א דחהדבריו,חדא,דנושאות

להרבות ברשות היחיד טמא וברשות הרבים טהור .וכבר כתב כן בתוס'

משמעאפילוד'אוה'ולאודווקאב'.ועוד,כיוןדהספקהואאםהדםאתי

הרא"ש,ועייןבמהר"םדתירץקושיאזובאופןאחר.

מקודםועלאותוזמןלאהיתהודאיטמאה,אמאילאתהוימןהמנין.ובחזון

יז( תוס' ד"ה ואם אי אפשר ,בתוה"ד ,דליכא למימר דארישא קאי דקאמר

איש )סימן צח סק"ב( כתב ,דהרמב"ן סבר ,דכיון דסוף סוף היא המטמאה

ספקוטהורוקאמראיהואומריםלושנהואםנגעטמאדאםכןלאהויפליגי

ודניםעלהטהרותולאעלהאשה,הריהיאכשרץ.ובחידושיהמאיריכתב,

רבנןעליהוכו'.וכןכתבבחידושיהרשב"א,וכתבדלפיזהדברירש"יבד"ה

דיש לומר עוד ,דההיא דנזיר אינו אלא אם לחד מינייהו ליכא שייכות

אין שונין דכתב ,דטעמא דרבנן דאין שונים משום שמא עכשיו נגע וקודם

לטומאה ,אבל הכא דכל הנושאות הוו בספק טומאה ,אפילו הן מאה כולן

לכן לא נגע ,דמשמע דבין ברישא בין בסיפא פליגי ,לאו דווקא ,אלא אין

כרשותהיחידחשיבי.

החששאלאדשמאעכשיולאנגעובתחילהנגע,ובחידושיהריטב"אכתב,

יב( גמ' ,שם] .עיין באות הקודמת ,ולכאורה יש לבאר כוונת הרמב"ן

דיש לומר דאין כוונת רש"י אלא לבאר אמאי אין בהא דשונין ראיה ,אבל

בדחייתועלפימהשתירץהמנחתחינוך)מצוהשסה(קושיתהעולם,אהא

איןהכינמידיודורבנןדנחושלהחמיר,ועייןעודבערוךלנר.

דכתבהרמב"ם )פ"אמסוטהה"ג(,דמקנאהאיששלאתסתראשתועםשני

יח( תוס'ד"הומהכליחרס,בתוה"ד,ועודנימאפכיןקטניםיוכיחודטמאים

מסכת נדה דף ה – דף ו
ה' בסיון – ו' בסיון התשע"ב
במת וטהורים במעת לעת שבנדה .ובחידושי הרמב"ן הביא בשם הגאונים,

חוליןשנעשועלטהרתהקודש,מאימקשינן,האאףבימירבישייךשיאכלו

דהא דאמרינן בבבא קמא )כה (:דפכין קטנים דלא אתו לכלל מגע לא

חוליהן על טהרת הקודש .ובחידושי הרשב"א והריטב"א כתבו דיש לדחות

נטמאים ,אינו אלא דטהורים ממדרס הזב ,אבל טמאים בהיסט ,דלא גרע

דהכי פרכינן ,כיון דרבי לאחר חורבן הבית הוה ,ולא היה שם קודש,

היסט ממגע ,ואין לך ניצול מטומאת מגע אם ראוי למגע ,והכי נמי ראוי

מסתבראדאףחוליןשנעשועלטהרתהקודשלאהוה,דנהגולאכולחולין

להיסט.

על טהרת הקודש להיות מורגלים באכילת קודש .ומדברי רש"י ד"ה לא
דקדש דכתב ,דהאדמטמאהאוכליםומשקיםקודשהיינוכגוןשמןדמנחות

דףוע"א

ויין דנסכים ,משמע כדברי תוס' והרמב"ן ,דלדברי רב הונא אינה מטמאה

א( תוס' ד"ה ואינה מונה ,תימה פשיטא כיון דמקולקלת למנינה משעת

אלאקודשבלבד[.ועייןמהשכתבנובעמודב'אותי,ויא.

כיבוסואינהיודעתמתיראתהאםכןלאתוכללספורז'ימיםולטבולאלא

ו( תוס'ד"המאילאו,וא"תאמאילאפריךממתניתיןדמטמאהמעתלעת.

מיום מציאת הכתם .הקשה הערוך לנר ,אמאי לא הקשה נמי אהא דתני

כתב הערוך לנר ,דלכאורה יש לתרץ ,דהוכחת המקשה דהברייתא איירא

דהיכא דראתהאינה מונהאלאמשעה שראתה ולא ממעת לעת ,דפשיטא

נמי לתרומה ,מדקתני בסיפא דהאי ברייתא דאף ברואה כתם דינא הכי,

הוא ,ומה שתירצו לא יתרץ להאי קושיא .ותירץ ,דיש לומר דהאי ברייתא

וסבר,דברואהכתםאףלרבהונאמטמאהתרומה,וכיוןדדומיאדהכיתני

אשמועינןדלאחשודראתהמיוםליוםלהחמיר,ולומרדאםתראהביוםז'

דינא דהרואה דם ,על כרחך דהיינו אף לענין תרומה .והוכיח מכאן דתוס'

לראייתה נחוש דכבר התחילה לראות ביום הקודם והתחילו ימי זיבה,

סברי ,דהאדקאמררבהונאדאינהמטמאהלמפרעאלאתרומהאינודוקא

ותצטרך לשמור יום כנגד יום ,אלא ,דלענין להבא לא מונים אלא משעת

בראתהדם,אלאאףברואהכתם,ועייןאותהבאה.

ראייתה ואפילו להקל ,וטעמא משום דאינה אלא חומרא מטעם קנס,

ז( בא"ד ,ואם תאמר ואמאי לא מייתי סייעתא מדתניא בפרק בא סימן

וכדלעיל)ג.(:

דמטמאה עצמה וקדשים למפרע דמשמע קדשים ולא תרומה .הקשה

ב( גמ',ואיממתניתאהוהאמינאאואדםאובגדים.הקשהבחידודהלכות,

המהר"ם,האהתםאכתםקאידמטמאלמפרעעדשעתהכיבוסולכךאינו

אמאילאמשנידאיממתניתיןהוהאמינאדלאמטמאהלאאדםולאכלים

מטמא אלא בקדשים ,והכא בשמעתין קאי הראיה דמטמאה מעת לעת,

אלא אוכלים ומשקין ,ואשמועינן רבה דמעת לעת שבנדה מטמאה אפילו

ואימא לך דמטמאה אפילו תרומה .מיהו כבר כתבנו באות הקודמת בשם

כלים .ותירץ ,דבלאו הכי לא הוי לברייתא למתני דמטמאה "משכבה

הערוך לנר ,דלכאורה איפכא מסתברא ,ויש לומר דאף לרב הונא דקאמר

ומושבה",אלאדמטמאה"כלים".

דאינו מטמא למפרע אלא קדשים אינו אלא ברואה דם ,אבל ברואה כתם

ג( גליוןתוס'ד"הואיממתניתא,הקשההשרהיכימצילמימראואדםאו

מודהדמטמאהאףתרומה,עייןשםשהכריחכןמדברירש"ילקמן)נג(:ד"ה

בגדים וכו' .ותירץ בתוס' הרא"ש בשם רבינו מאיר ,דסלקא דעתך אמינא

מטמאהעצמה.

לאדנחמירעליהדלהוילגמריכמגעעצמהשיטמאהאדםאףבגדיםשעליו.

דףוע"ב

ובחידוד הלכות תירץ ,דהוה אמינא דהא דקאמר בברייתא דמשכבה

ח( גמ',והוינןבהמאילאחרשנזכרוכו'.כתבבתוס'הרא"ש,דאףדהוהמצי

ומושבה כמגע עצמה ,היינו כמגע דמעת לעת שבנדה ,ומגע מעת לעת

למיפשט אפילו בלי ה"והוינן בה" ,מכל מקום הקדימו לה משום דמילתא

דהאדקאמרכמגעההיינודהויאבהטומאהכמגעעצמהולאראשון,אבל

שבנדהמטמאאדםאוכלים,והשתאקאמשמעלןרבאמקלוחומרדיותר

דתמיהה היא ,אם אין הלכה כרבי אליעזר ,אמאי סמך עליו בשעת הדחק.

חמור משכבה ממגעה .וכעין דבריו כתב בחכמת בצלאל ,והוסיף ,דלפי זה

ובחידוד הלכות רצה לבאר ,דאקדימו לה משום דהוה אמינא דהוראת רבי

אף המקשה דלעיל )ה ,(:דהקשה ארבא ודייק מהאי ברייתא "מאי לאו

היה לענין שלש נשים שנמצא כתם תחת אחת מהם ,והורה כרבי אלעזר

כמגעה שלא מטמא לא אדם ולא כלים" ,לרבותא קאמר הכי ,והוא הדין

דאית ליה לקמן )ס ,(:דכשעברו עליה ג' עונות תלינן ליה באחרת ,וליכא

דהוהמצילמימר"מאילאודמשכבהכמגעהדלאיטמאאלאאדםגרידא,

קושיאכלל,עלכןהוכיחודאינוכן,מדסמךרביבשעתהדחקאיחידבמקום

ולאלטמאותכליםשעליו".

רבים ,ולא הוה ליה להקל אלא בטומאת מעת לעת דקיל ,וכדכתבו תוס'

ד( גמ' ,אמר רב הונא מעת לעת שבנדה לקדש אבל לא לתרומה .הקשה

לקמן )ז (.ד"ה הנח ,ולא בטומאת כתמים דהווי איסורא דרבנן גמור .מיהו

הערוך לנר ,אמאי לא נקט רב הונא אלא מעת לעת ,הרי לשיטתו מפקידה

כתב ,דדבריו נסתרים מדברי הרשב"א בשו"ת )סימן רנג( דהוכיח מסוגיין,

לפקידה נמי אינה מטמאה אלא לקודש ,וכן מוכח מדמקשינן עליה בסמוך

דבכל מילי דרבנן סמכינן בשעת הדחק ובמקום הפסד מרובה איחיד נגד

מדאמר רבי יהודה ,דהצריכו בדיקה לאשה בשעת גמר אכילת תרומה כדי

רבים,ועייןשםשהאריךליישבבאופןאחר.

לתקןשירייםשבפניה.

ט( תוס'ד"הבשעתהדחק,בתוה"ד,וי"לדהאיבשעתהדחקהיינואדםשנגע

ה( תוס' ד"ה אבל ,וא"ת ליתני ליה במעלות אחרונות דאמרינן התם וכו'.

במעת לעת שבנדה ועשה מעטטהרות לפני ראייתה וכו' .הקשה המהר"ם,

ובתוס'חגיגה)כא(:ד"הבתרייתאתירצובשםריב"א,דכיוןדרבהונאלאו

אמאיהוצרכולומרדאיירישעשהמעטטהרותולאכפשוטושלאעשהשום

דווקא קודש קאמר אלא אפילו חולין שנעשו על טהרת הקודש ,וכדמוכח

טהרות,ועלפיהוראתוהלךהנוגעועשההרבהטהרות.ותירץ,דתוס'סברי

בסמוך ,לא שייך למתני גבי מעלות אחרונות דהתם ,דאין דינם לטמאות

דבכהאיגוונאלאהיה מורהרבילהקללכתחילה,כיוןדלאאיתמרהלכתא

אלא קדש גמור ,והא דהקשו דלתניה גבי "חמש מעלות" היינו מעלות

לאכמרולאכמר,ואףשלאנזכרדרביםפליגיעליה.

הראשונותדגזרובהםביןבקודשביןבחוליןשנעשועלטהרתהקודש.ודחו

י( גמ' ,כדעולא דאמר עולא חבריא מדכן בגלילא ה"נ בימי רבי .תמה

דבריו וכתבו ,דאף דאיתא לקמן )עמוד ב( בהדיא דמעת לעת שבנדה

בהגהותהרד"ל,אםכןמאישעתהדחקאיכא,כיוןדביןכךלאהיואוכלים

מטמאהאףחוליןשנעשועלטהרתהקודש,אינואלאלמסקנאדמטמאהאף

להני טהרות אלא שומרים אותם לכשיבנה בית המקדש .והרש"ש כתב,

תרומה,אבללהוהאמינאדלאמטמאהתרומהודאידלאמטמאהאףחולין

דמוכרח שלא היו שומרים אותם אלא על טהרת הקודש ,אבל לא היו

שנעשו על טהרת קודש ,וכן כתב בחידושי הרמב"ן כאן ,והוכיח כן

מקדישין אותם לגמרי .והוסיף ,דמוכח כן מהא דקיימא לן בבכורות )נג(.

מדמקשינןבסמוך"וקודשבימירבימיהויא",ואימטמאהמעתלעתאפילו

דאסורלהקדישבזמןהזהשמאיבואובולידיתקלה.ועייןאותהבאה.

מסכת נדה דף ו – דף ז
ו' בסיון – ז' בסיון התשע"ב
יא( גמ',שם.עייןבאותהקודמתמהשהבאנובשםהרש"ש,וכדבריודהוכיח

ג( תוס' ד"ה וכולן ,בסוה"ד ,ובפרק פסולי המוקדשין גבי מומי בכור קאמר

מההיא דבכורות דלא היו החברים מקדישים את טהרותיהם ,כבר כתב

דהתרתםעלפיג'בניהכנסתוהתםאפילוג'הדיוטותכשרים.כתבהערוך

התוס'רי"דבחגיגה)כה.(.וכןהביאוהכאבחידושיהריטב"אוהרשב"אבשם

לנרדישלומר,ד"בניהכנסת"הואכנויל"חברים",ואתילאפוקימעםהארץ,

ר"ח,ולפיזהדחולמהשהוכיחהרמב"ןמסוגיין,דלהאילישנאלאמטמאינן

ועלכןהכאנקראוכןאוכליחוליהןבטהרה,והתםקרילהוהכילומרדאף

לרב הונא במעת לעת שבנדה אפילו חולין שנעשו על טהרת הקודש] ,עיין

דלא בעי ג' תלמידי חכמים ,מכל מקום עמי הארץ אינם יכולים להתיר,

מה שכתבנו לעיל עמוד א אות ה[ .והקשה בשיח יצחק בחגיגה )כה,(.

דאפילולעדותפסולים.

דלדבריהם דלא הוו הני טהרות קדושים ,מאי מקשינן התם היכי הביאום

ד( תוס'ד"הומקפת,בתוה"ד,וי"לדהתםמייריכשישהרבהמעיסהטהורה

לירושלים,הרייכלולאוכלםבמקומם.ותירץ,דסברההגמ',דמדהיואוכלים

וכו' .ביאר המהר"ם כוונתם ,דכיון שיכול להפריש בשביל העיסה הטהורה

חוליהן בטהרה ,על כרחך דעדיין היו נוהגים להביא שמנים ונסכים לצורך

לחוד,ואינורוצהלפטורעלידהאלאאתהעיסההטמאה,וכלמהשמקיף

המקדש.ועייןלקמןאותיג.

אינו אלא לענין שיפטר אף הטמאה ,אף דבעי מן המוקף ,יכול להפריש

יב( גמ',מאיתרומהתרומתלחמיתודה)וכו'(דאפרשינהובלישייהו.הקשה

ממקוםהרחוק,ועדיףטפיכדישלאיבואלטמאותהחלהבשעתקריאתשם,

הברכת הזבח במנחות )עו ,(:מהא דאמרינן התם ,דרב הונא דסבר )שם(

מה שאין כן אי איירי דאין שעור אלא על ידי צרוף הטהורה והטמאה ,לא

דדוקאמנחתמאפהדכתיבבה"חלת"אםאפאהחלהאחתיצאולאשאר

יוכללהפרישאלאמאותוחלקשמוקףלשניהםממש.

מנחות,פליגאדרבטובידאמרדאףלחמיתודהשאפאםחלהאחתכשרות,

ה( בא"ד ,ואע"ג דאמרינן בפ"ק דביצה תרומת חוצה לארץ אוכל והולך

אםכןהיכימתרצינןהכאדרבהונאיעמידההיאעובדאדשפחתושלרבן

ואח"כמפרישאע"גדאיןמוקףלמנהשאכלכברהיינובעיסהשנילושהיחד.

גמליאל כדרב טובי ,ועיין שם מה שתירץ .ובחכמת בצלאל כתב ,דלדברי

מיהובחידושיהריטב"א חילקביןדיןמוקףהנאמרבחלהלדיןמוקףהנאמר

תוס'בגיטין)יא(:ד"היתיב)ועוד(דתרירבהונאהוואתישפירטפי.

בתרומה,דבתרומהסגישיהיהבביתבמקוםהמשתמר,מהשאיןכןבחלה

יג( גמ',אלאאיאמרתאידיואידידקודשלמהלילמהדרולשלייה .הקשה

דכתיב ביה "ראשית עריסותיכם" ,ולא חשיב ראשית עריסה אלא כשהכל

המהרש"א ,אמאי לא נימא דהא דהדר ושייליה היינו בחולין שנעשו על

בעיסה אחת .ומדברי הרמב"ם )פ"ה מבכורים הי"ג( דכתב דבעינן להפריש

טהרת הקודש .והוכיח מהכא דלרב הונא לא מטמאה חולין שנעשה על

חלה מן המוקף מפני שנקראת תרומה מבואר כדברי התוס' ,דדין תרומה

טהרת הקודש ,וכדברי הרמב"ן ]הובאו לעיל אות יא[ ,מיהו כברהקשה כן

וחלהשווים.

בתוס'הרא"שבשםהר"ש,ועייןשםמהשתירץבשםרבינומאיר.

ו( תוס'ד"הוהאיטבוליום ,בתוה"ד,וי"לדטבוליוםקילטפידאיןצריךרק

יד( גמ',לישנאאחרינאאמרילהאמררבהונאמעתלעתשבנדהמטמאה

הערב שמש .ובר"ש )פ"ד מטבול יום מ"א( כתב ,דאין חילוק בין טבול יום

ביןלקודשוביןלתרומה.וכןפסקהרמב"ם)פ"גממשכבומושב ה"ט(.וכתב

לכל שני לטומאה ,ולענין להטמאות משני ,קיל חולין הטבולין לתרומה

הכסף משנה דהא דפסק לחומרא ,אף דהוי מילי דרבנן ,משום דאלישנא

מחולין שנעשו על טהרת תרומה .וכתב בקהלות יעקב )טהרות סימן סד(,

קמא פרכינן פירכי טובא ושני ליה בשנויא דחיקי ,ועוד דסתמא דגמ' לקמן

דסביראליה,דהאדאמרינןבסוגייןדחמיריחוליןהטבוליןלתרומהמחולין

)ז(.כההיאלישנא.

שנעשועלטהרתתרומה,אינואלאמשוםדהדיןלהחמירבחוליןשנעשועל

טו( תוס' ד"ה נולד ,בתוה"ד ,והפסד כהן נמי ליכא שיפריש עליה ממקום

טהרת תרומה אינו מחמת חומרא דאותן חולין ,אלא כדי להתרגל לאכול

אחר.ביארהמהר"ם,דהאדכתבותוס' דלאיהיההפסדכהןמשוםדיפריש

תרומה בטהרה ,מה שאין כן חומרא דמחמירינן בחולין הטבולים לתרומה,

ממקוםאחר,אינואלאלהוהאמינאדביאורמתניתיןהוא,דהיכאדנטמאה

ומשום הכי יש לחלק בין טומאה דשני ,להנך טומאות המבוארים בסוגיין,

קודם שגלגלה בספק טומאה המטמא דוקא קדש ,מותר לה לטמאותה

דבטומאתשניכיוןדאינומטמאהחוליןכלללאשייךלגזורמחמתהתרומה

בידיים,אבללמאידאסיקודבהאיגוונאאסורלטמאותהבידיים,האדליכא

דאיתביה,ודוקאבחוליןדנעשועלטהרתתרומההחמירושמאיבואלאכול

הפסד כהן היכא דנטמאת קודם אינו אלא משום דבין כך נטמאה ,ולא

תרומה שנטמאה בשני ,ולא דמי להנך טומאות דעל הצד דטימאו ,מטמאו

מחייבינןלהפרישבכהאיגוונאממקוםאחר,וכמבוארברישדבריהם.

נמי חולין ,אלא דלא החמירו בהני ספקות לענין חולין ,ויש לומר דלא
החמירו נמי לענין חולין הנעשו על טהרת תרומה ,ולא חששו שמא יבוא

דףזע"א

להקל בתרומה ,דהרי אף בתרומה גמורה אינו אלא ספק ,ודוקא בחולין

א( תוס'ד"השלאתאמר,בתוה"ד ,ונראהלפרשכיההיאדתניאבתוספתא

הטבוליםלתרומהישלהחמירמחמתתרומהדאיתביה.

דטהרות ב' שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך באחד מהם ועשה טהרות

ז( מתני' ,רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן .כתב ר"ע מברטנורא,

והלךבשניועשהטהרות.הקשההמהרש"א,בשלמאטהרותשעשהלאחר

דטעמא משום דאינן רגילות לראות דם .וביאר במשנה אחרונה ,דכוונתו,

שנכנסבראשוןאינםטמאיםאלאמספק],ומשוםדאיןלטהרםמטעםספק

דאףשהיהמקוםלחושאףבהניאחרישראודילמאראומקודם,מכלמקום

טומאה ברשות הרבים ,כיון דהלך אף בשביל השני ועשה שם טהרות ,אי

כיוןדהךחששאדרבנן,במילתאדלאשכיחאלאגזרו.עודכתב,דישלומר

אפשרלטהרחדמהנך,דאיזהמהןנטהר[,אלאטהרותשעשהלאחרשהלך

דהא דהחמירו שתטמא למפרע ולא העמידוה אחזקתה אינו אלא משום

בשני אמאי לא יטמאו בודאי ,הא עכשיו ממה נפשך טמא .ותירץ ,דצריך

דעלולה לראות ,וכדאיתא לעיל )ב ,(:אבל הני דאינם עלולים לראות

לומר דאיירי כגון דהזה ושנה וטבל אחר שהלך בשביל הראשון ,וכההיא

אוקמינהואחזקתייהו.

ב( בא"ד ,שם .עוד העיר המהרש"א ,דבתוספתא הנמצאת בידנו גרסינן

דףזע"ב

"והלךחבירוועשהטהרות",דהיינוכפירושרש"י.מיהובתוס'הרא"ש גריס

ח( מתני' ,מעוברת משיודע עוברה .בשו"ת הגרע"א )ח"א סימן צט( הוכיח

נמי כן בדברי התוספתא ,ומכל מקום ביאר כתוס' ,וכתב דאיירי ששני

מדמסקינןלקמן)ט,(.דאשהשראתהלפנישהוכרעוברהאינהצריכהלחוש

הטהרות שעשו קיימות בפנינו ,והוי דומיא דאחד שהלך בשניהם ועשה

לעונתוסתהשיחוללאחרשהוכרעוברה,דאיןהטעםדקודםשהוכרעוברה

טהרותלאחרמכן.

אינהיודעתדמעוברת,ולאשייךלדוןאותהכמעוברת,אלאמשוםדבשעת

מתני'דטהרות)פ"המ"ג(.

מסכת נדה דף ז – דף ח
ז' בסיון – ח' בסיון התשע"ב
הכרתהעובראבריהכבדיןעליה,ודוקאאזמסתלקיםדמיה,דאינימאדאף

הלכתא,לאילפינןמינההלכתא.

לפנישהוכרעוברההויהמסולקתדמים,אםכןבגוונאדמצינודראתהויצא

טו( תוס'ד"המשוםדקילי,אבלתוךכליפוסלאוכליןדתרומהמשוםדהוי

מחזקתה,אמאילאנימאדישלחושדרואהאףבעיבורה,ועלכרחךדמקודם

מי"ח דבר.הקשההמהרש"א,מאיאולמיההךדי"חדבריםהאמוריםבפ"ק

שהוכרעוברהאינהמסולקתדמים.וכןכתבהסדריטהרה)סימןקצגסק"ז(,

דשבת,מההיאדכליםשנטמאובמשקיןדגזרונמיליטמאמשוםמשקיןדזב

ודחה דעת השבות יעקב ,דכתב בטעם דמתניתין דתיכף משתתעבר דיה

וזבה,נימאדהתםנמילאגזרואלאבמשקיןדעלוליםלקבלטומאה.וביאר

שעתה,אלאשקודםשהוכרהעובראיןידועעיבורה.

בחכמת בצלאל ,דאין כוונתו דנימא דאף בגזרות די"ח דבר לא יטמא אלא

ט( מתני' ,רבי יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליהן שלש עונות .פירש

משקין ,דבהדיא תנן בזבים )פ"ה מי"ב( דמטמא אפילו חולין ,ומייתי ליה

רש"י ד"ה מעוברת ,דרבי יוסי פליג אדרבי אליעזר ותנא קמא דאמרו לעיל

בשבת)יג,(:אלאכוונתולהקשות,מהנתוסףטעםבהאדהוומי"חדבר,כיון

מעוברתדיהשעתהמשיודעהעובר,והקשהבתוס'יו"ט,האאףלתנאקמא

דסבראדרביאליעזרשייךאפילובהו.ואיהותירץ,דאיןכוונתהתוס'לומר

דיין שעתן לאחר ג' חודשים ,שהוא שיעור הכרת העובר ,ובמאי פליגי.

דהואטעמאדמילתא,דלדידהונמיטעמאדמילתאכדכתברש"יד"המשום

ותירץ,דלרבייוסיצריכהדוקאתשעיםיוםשהואשעורג'עונות,ולחכמים

דקילי ,דמדאחמירו לטמאות כל הכלי היכא דנטמא תוכו ,החמירו נמי

סגיבג'חודשים,דהוולפחותיוםאחדפחות,דאיאפשרלאחד מהםדלא

דיטמא אף אוכלין ,אלא כוונתם להביא ראיה דתוכו פוסל אוכלי תרומה,

יהיה חסר .ועוד ,דהיכא דהוכר עוברה לפני ג' חודשים ,לרבי יוסי אכתי

והראיהמשוםשהואמי"חדברהפוסליןאתהתרומה,וכןכתבהרש"ש.

מטמאה למפרע ,ולרבנן דייה שעתה .ובמשנה אחרונה תמה ,אמאי לא



קאמרבפשטות,דנפקאמינההיכאדראתהכלג'חודשיםהראשונים,דלרבי

דףחע"א

יוסיאכתיתטמאלמפרע,מהשאיןכןלחכמים.

א( גמ' ,דתנן רבי אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלה

י( גמ' ,תניא אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע אתה לא שמעת אלא אחת

ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר .הקשה בחכמת בצלאל,

ואני שמעתי ארבע .הערוך לנר הוכיח מכאן ,דהא דקתני במתניתין אבל

הא בפסחים )מח ,(.אמר רבי אלעזר דלא תקרא האשה שם חלה עד

הלכה כרבי אליעזר ,אינו מדברי רבי יהושע וכפשוטו ,דהא הכא משמע

שתאפה ,ואמר רבי התם דהלכתא כוותיה ,וביאר שם הרא"ש )סימן ו(,

דבימירביאליעזרטעןלורבייהושעדלאשמעאלאאחת,ומכלמקוםקתני

דטעמאדרביאלעזרמשוםדסברכרביאליעזרדהסלמצרפןלחלה,ואםכן

דכל ימי רבי אליעזר היו מורים כרבי אליעזר ,ואי הודה לו מיד ,אמאי לא

היאךמוכיחיןמיניהדלאקאמרהלכתאכוותיהאלאבהנךדטהרות,דילמא

עבדו כרבי אליעזר ,וכן כתב באליהו רבה במתני' .מיהו מדברי גליון תוס'

שאניהתםדקאירביכותיה,וכתבדכשהביאוקושיאזולפניהנודעביהודה,

לקמן )ח (.מבואר דלא כדבריהם ,אלא דרבי יהושע אמר זאת ,וכן כתב

נשארבצריךעיון.

במלאכתשלמה.

ב( רש"י ד"ה הסל מצרפן ,כשרודן מן התנור .כתב במרומי שדה ,דמשמע

יא( גמ' ,ומשום כבודו דר"א לא מצינן מחינן בהו .כתב בחידושי הריטב"א,

מדבריו דאין הסל מצרף לחלה אלא בשעת הרדייה מן התנור .והעיר,

דהיינואייעבדוכוותיהבמילידרבנן,אבלבמילידאורייתא,איןחכמהואין

דמלשוןשארהפוסקיםלאמשמעכן.

תבונהכנגדה'.

ג( גמ',משוםדקאירביאלעזרכותיה.הקשהבחכמתבצלאל,איהכיאמאי

יב( תוס' ד"ה שמותי הוא ,בתוה"ד ,ופירש ר"ת ורשב"ם דשמותי הוא היינו

מני בההיא דד' דהלכתא כוותיה ,ההיא דאחורי כלים ,הא ביארה הגמ'

דהוהמתלמידישמאי.כתבבחידושיהחתםסופר,דאףדבשבת)קל(:פירש

דטעמא דרבי אליעזר דסבירא ליה דאחורי כלים לא מטמאים אלא משקין,

כןרש"יעצמו,הכאלאפירשכן,משוםדסברדהאדקראוהושמותיעלשם

אינואלאמשוםדלאילפינןקלוחומרמדיןדאורייתאלדיןדרבנן,האמצינו

שהיה מתלמידי שמאי אינו אלא משום דלא אמר דבר שלא שמע מרבו,

דאף רבנן סבירא להו הכי בידים )פ"ג מ"ב( .ותירץ ,דיש לומר דחכמים

וכדאיתאבסוכה)כז,(:והכאבודאיאיןדבריומשמיהדשמאי,דהרילשמאי

דהתםרביאליעזר.ועוד,דהתםלאאמרינןהיכללאאלאלעניןבמהמצינו,

כל הנשים דיין שעתן ,ואיהו קאמר דדוקא ד' נשים דיין שעתן .ועיין עןד

ולאדמיאלרביאליעזרלגמרי.

בערוךלנר.

ד( תוס' ד"ה ועל היין בן מ' יום ,פרש"י דקודם לכן הוי יין מגיתו אע"ג

יג( תוס' ד"ה רבי אליעזר ,מכאן משמע אשה שספרה ז' נקיים וכו' .הקשה

דאמרינן בהמוכר פירות יין מגתו אם הביא כשר בן מ' יום לכתחילה נמי

הערוך לנר ,מה שייך לשון "מכאן משמע" ,הא היינו דברי רבי אליעזר,

יביא .וכתבו הערוך לנר והחכמת בצלאל ,דלפי זה הא דכתב רש"י דמקמי

ואמרינןדהלכהכוותיה.ותירץ,דאכתיהיהמקוםלומרדדברירביאליעזר

הכי פסול דהוי ליה יין מגתו ,אין כוונתו דפסול אפילו בדיעבד ,אלא

אינם אלא לטהר טהרות ,אבל לא לבעלה .ובחכמת בצלאל תירץ ,דכוונת

לכתחילהקאמר,ועייןבאותהבאה.

תוס'לומר,דמכאןמשמעדאינואלאבדיעבד,וכדאסיקדלכתחילהצריכה

ה( בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת ,וכשיטתו הכא דיין לפני מ' יום פסול,

לבדוקכליום,וכדבריהראב"דבבעלהנפש)שערהבדיקהוהספירה(,ודלא

משום דהוי יין מגיתו ,פירש רש"י במנחות )פו (:ד"ה מתוק ,דכתב דהא

כרז"הדפליג,וסברדאףלכתחילהיכולהלבדוקבראשוןושביעי.

דאמרינןהתםדייןמתוקפסול,היינוייןשעברועליופחותממ'יום.ובתוס'

יד( גמ' ,אלא הא קמ"ל שאין למדין הלכה מפי תלמוד .הקשה המהרש"א,

)שם( ד"ה מתוק ,הקשו על דבריו ,דהרי יין מגיתו קיימא לן בבבא בתרא

האתנינאלהבבבאבתרא )קל.(:ותירץ,דודאישמואללאאתילאשמועינן

)צז,(.דאםהביאכשר,והתםאמרינןדייןמתוקפסול.וכתבהחכמתבצלאל,

האי כללא ,אלא כונת התרצן ,דכיון דקיימא לן דאין למדין הלכה מפי

דלדברי רש"י בסוגיין יש ליישב ,דהא דאמרינן התם דפסול ,אינו אלא

תלמוד ,איצטריך לאשמועינן בכולהו דהלכתא כוותיה דרבי אליעזר בהני,

לכתחילה .אבל התוס' הרא"ש בסוגיין כתב ,דיין מתוק דהתם היינו עד ג'

והאדקאמרדקאמשמעלןדלאלמדיןהלכהמפיתלמוד,אינואלאלאפוקי

ימים ,ובהאי שעורא אין לך מתוק ממנו ,ויין מגיתו דקיימא לן דכשר

מדעת המקשן ,דבודאי לא ידע להאי כללא ,ובערוך לנר כתב ,דקושיא

בדיעבד,היינוביןג'לארבעיםיום.

מעיקרא ליתא ,דאין הביאור בברייתא דהתם אלא ,דאין למדים מפי דברי

ו( גמ' ,וכן א"ר אלעזר הלכה כר"א בד' .הקשה הערוך לנר ,מה שייך לשון

הרב שאמר לתלמידיו מסתבר טעמא דפלוני ,וכדפירש הרשב"ם )שם( ד"ה

"וכן" ,המורה דאף הוא סבר כרב יהודה אמר שמואל ,הא מסקינן דפליגי,

איןלמדין,ושמואלקאמשמעלן,דאףהיכאדקתניבהדיאבמתניתיןכמאן

דרבי אלעזר סבר דאין הלכה כרבי אליעזר אלא בד' בכולהו סידרי ,ורב

מסכת נדה דף ח
ח' בסיון התשע"ב
יהודהאמרשמואלאמרדבסדרטהרותאיןהלכהכוותיהאלאבד'.

ולהכי פירש ,דכונת רבי זירא בהאי תרוצא לתרץ כאידך תרוצא ,ולומר

ז( גמ' ,ואם איתא לימא ליה כי אמר אבא הלכה כר"א בד' בסדר טהרות.

דמודו רבנן בשרף אילן שאין עושה פירות ,ולא קאמר דמודו רבנן בקטף

כתבהמהרש"א,דצריךלומרדשמעובהדיאמרביאלעזרדהאדאמרהלכה

הפירות אלא לבאר אמאי איכא למימר דמודו לרבי אליעזר באילן שאין

כרבי אליעזר היינו בכולהו סדרי ,דאי לאו הכי ,מנלן לרבי זירא ורבי פדת

עושה פירות .ובחידושי הריטב"א כתב אהאי פירושא ,דאין לשון הגמ'

דרביאלעזרפליגאדשמואל,ולאנימאדכיהיכידהאדקאמרשמואלהיינו

משמעכן.

בסדרטהרות,הכינמיאיהו.

יא( גמ' ,א"ר יוחנן מאן חכמים ר"א דאמר קטפו זו פריו .כתב בחידושי
הריטב"א,דאפילולרבייוחנןישלומרדהלכהדכלעץשאינועושהפירות,

דףחע"ב

קטפאאסור,ואפףדלדידיהרבנןפליגיאףאהאיקיטפא,מכלמקוםסתםלן

ח( בתוס' ד"ה מפני )הנדפס בעמוד א והשייך לכאן( ,הקשה הר"ר יעקב

תנא דשביעית כרבי אליעזר ,וקיימא לן כרב יהודה אמר שמואל ,דבשאר

מאורלינ"שונכלליהמכללדהכיפריךבברכות)כט(.ואסיקנאבקשיא.ותירץ

סדריםאיכאדהלכתאכרביאליעזר,ודלאכרביאלעזר.

בחידושי הרשב"א ,דהתם קושיא בעלמא קאמר ,ולא למדחי ההיא מימרא

יב( גמ',ואיבעיתאימאכיפליגירבנןעליהדר"אבאילןהעושהפירותאבל

בהכי ,וכדמצינו בכמה דוכתי דהוי מצי למימר ולטעמיך ולא אמרו.

באילן שאינו עושה פירות מודודקטפו זהו פריו דתנן ר"ש אומראין לקטף

ובחידושי הריטב"א תירץ ,דבמוצאי יום הכפורים שהוא מעונה ואין דעתו

שביעיתוחכמיםאומריםישלקטףשביעית.כתבבשו"תהרשב"א)ח"הסימן

מיושבת עליו מפני התענית ,אתי לאטרודי ,ומשום הכי לא רצו לסמוך

לה(,דאףדמחלוקתרבישמעוןורבנןאינהאלאסיפאדהךמתניתיןדאוקי

שיכלולהבדלהבהביננו,ומהשהקשוהיינובשארמוצאישבתויוםטוב.

רבי פדת כרבי אליעזר ,ואההיא דייקינן לעיל דעל כרחך רבי אליעזר היא.

ט( בסוה"ד ,במוצאי יוה"כ מפני טורח התענית וכו' .כביאורם ,דהא

צריך לומר ,דכוונת הגמ' אינה אלא לבאר אמאי על כרחך לא קשה לרבי

דלחכמים מתפלל אדם במוצאי יום הכיפורים מעין שבע היינו מפני טורח

זיראדהעמידהךמתניתיןככוליעלמא,ולאכדמשמעבפשטות,דכונתהגמ'

התענית ,ביאר רש"י ביומא )פז (:ד"ה מתפלל שבע ,אבל התוס' )שם( ד"ה

להוכיחמהאימתניתיןדאפשרלהעמידהכרבנן.

מתפלל ביארו הטעם בשם הרשב"ם ,דכיון דעדיין הוא בתעניתחשיב כיום

יג( גמ' ,בתולת אדם כל זמן שלא נבעלה נפקא מינה לכ"ג א"נ לכתובתה

הכיפורים,ודיןתפילתוכשאריוםטובדאיןמתפלליםאלאשבע,אלאדכיון

מאתיים וכו' .כתב הערוך לנר ,דיש לומר דדקדקו לכתוב שני נפקא מינות

דכברפנהיוםמתפללמעיןשמונהעשרה.ובתוס'ישנים)שם(כתבודטעמא

בכל חדא מהנך ג' בתולות ,משום דרצה התנא למינקט נפקא מינה לענין

דמלתא,דהקילועליהחכמיםמשוםשצריךלהכיןצרכיסעודהשלמוצאי

איסוראולעניןממונא,ועייןשםדביארעודבאופןאחר.

יוםכיפורשהואיוםטוב.

יד( גמ',נפקאמינהלנחלאיתן.הקשההמהר"ץחיות,דלכאורהמוכחמהא

י( גמ',אפילותימארבנןע"כלאפליגירבנןעליהדר"אאלאבקטפאדגווזא

כרש"י בסוטה )מו (.ד"ה נחל ,דנחל איתן היינו קרקע קשה שלא נעבדה,

אבלבקטפאדפיראמודוליה.כתבוהתוס'לעיל)עמודא(ד"הקטף,דלהאי

ודלאכרמב"ם)פ"טמהלכותרוצחה"ב(דנחלאיתןהיינומקוםששוטףמים

תרוצאצריךלומרדישלקטףפירי,ודלאכמושביאררש"י)שם(ד"הקטף,

בחוזקה .מיהו כבר העיר בחידושי הרמב"ן ,דהאי ברייתא כרבי ישעיה

דאין הקטף עושה פירות .ותמה בחידושי הרשב"א ,דבהדיא אמרינן באידך

בסוטה)מט,(.ודלאכרבייוחנןהתם,ולפיזהלאקשהמידי,דהרמב"םפסק

תרוצא ,דהא דנחלקו רבנן ורבי אליעזר היינו דוקא בשרף אילן העושה

כרבי יוחנן] .עוד עיין בערוך לנר ,דהעיר דמכל מקום יש לתמוה אמאי

פירות,אבלאיכאלמימרדמודוכוליעלמאבשרףאילןשאינועושהפירות

השמיט הרמב"ם האי דינא דבתולת קרקע ,הא אמרינן דנפקא מינה למקח

כגוןשרףהקטף,ואםכןתקשיהיכינימאדלהאיתרוצאקטףעבידפירות.

וממכר[.

