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דףנגע"א

ידיה ראתה .וחזינן דרבי יהודה לא חייש לה ,וסבר דבדיקה דמן המנחה

א( גמ' ,דרבנן סברי בבין השמשות דרבי יוסי ליליא הוא .כתב המהרש"א,

ולמעלה מהני אף לבין השמשות .ואם כן יש לומר דרבנן דהכא סברי כרבי

דהוהמצינמילמימרדרבנןסבריכרבייוסי,אלאדלדידהוביןהשמשותדרבי

יהודה .ותירץ ,דאפשר דסוגיא דהכא אזיל אליביה דרבא ורבנן דבי רב

יוסי מישך שייכא בדרבי יהודה ,ולכך מהני בדיקתה ,וכעין דאמרינן לקמן

דבסמוך,דנקטידכולהותנאידהכאסברידישלחוששעםסילוקידיהראתה,

)בעמודב(,אלאדניחאלגמ' למימרדהנךרבנןדפליגיאדרבייהודהבןאגרא

עלכןלארצתהלומרכן.

משמיה דרבי יוסי ,מסתמא היינו רבי יהודה גופיה דהוא בר פלוגתיה דרבי

ז( תוס'ד"הומה,בתוה"ד ,וישלומרדהתםמייריבשבדקהיוםב'וכו'והכא

יוסיבעניןביןהשמשות,ולטעמייהואזלי.

בדלאבדקה.הקשההמהר"ם,אםכןמאיקאמרהכאאילונדהשלאהפרישה

ב( רש"י ד"ה כשבדקה עצמה ,כל שני בין השמשות .כתב החידוד הלכות

בטהרה וכו' ,הא התם מיירי דוקא בלא בדקה ,וברואה כתם מיירי לפי

)בסוף העמוד( ,דחזינן מדברי רש"י ,דרואה כתם חוששת למפרע אף לקודם

המסקנאבבדקהבביןהשמשותדרבייהודה,ואםכןנימאדיהניבדיקהזואף

הפקידה ,ולכך לא מהני בדיקת בין השמשות האחרון לחוד ,דאכתי ניחוש

בלא בדקה בבין השמשות דרבי יוסי .וכן קשה לתירוצם השני ,דהתם מיירי

שראתהביןהשמשותשלפניו.אבלהרמב"ם )בפ"גממשכבומושבה"ז(כתב,

בבדקהשחריתומצאהטמאה.דמאימדמילרואהכתםדמיירישבדקהבבין

דהרואהכתםמטמאהלמפרעעדשעתהפקידה.ועייןאותט.

השמשות דרבי יהודה ומצאה טהורה .ותירץ ,דהכא גרע טפי ,כיון שמצאה

ג( רש"י ד"ה בין השמשות דרבי יהודה ,בבמה מדליקין הכסיף העליון ולא

כתם אחר כך ,מה שאין כן בנדה שלא הפרישה ,מיירי שלא מצאה עצמה

הכסיף התחתון .הערוך לנר והרש"ש תמהו ,דבשבת )לד (:איתא להיפך,

טמאהאחרכך.והחידודהלכותתמהעליו,דהתםקתניבהדיא"ואחרהימים

הכסיףהתחתוןולאהעליון.ואמנם המראהכהן הגיהדכןצריךלומרבדברי

מצאה טמאה" .ותירץ ,דהתם מיירי שמצאה טמאה אחר מעת לעת ,ולכך

רש"י.

אינה חוששת למפרע ,אבל הכא דמיירי בכתם ,חיישינן בו למפרע משעת

ד( בא"ד ,ושיעורוחצימיל.הגרע"אבגליוןהש"ס תמה,דבשבת )לד(:איתא,

כיבוס אף שהוא יותר מממעת לעת ,וכדאיתא לעיל )ו .(.והחכמת בצלאל

דשיעורו תרי תילתי מיל או ג' רבעי מיל .והרש"ש כתב ,דעל כרחך טעות

כתב,דלכךכיווןהמהר"ם.

סופרהואבדברירש"י.

ח( בא"ד,שם.הקשההערוךלנר,אםכןמאיקאמרשלאהפרישהמןהמנחה

ה( גמ',אלאפשיטאדלאבדקהלאבדרבייהודהולאבדרבייוסיוכו'אלמא

למעלה ,הא אפילו הפרישה בשני ושלישי נמי מהני ,והוה ליה למימר שלא

ביןהשמשותדרבייוסילרביליליאהוא .הקשההערוךלנר,אמאינקטבלא

הפרישהבטהרה)סתמא(,ואמאיהוזכרכללמןהמנחהולמעלה.

בדקה לא בדרבי יהודה ולא בדרבי יוסי ,הא אפילו בדקה בדרבי יוסי לא

ט( ]תוס'ד"המכלל,בתוה"ד,ורביסברחוששתכיוןדלאבדקהבדברייהודה.

מהני ,כיון בלא בדקה בדרבי יהודה ,ובדיקה דבין השמשות דרבי יוסי לאו

והיינודישלחוששראתהקודםלבדיקתה,וכשיטתרש"ישהובאבאותב[.

כלום היא ,דהוי ליליא לדידיה .ותירץ ,דאין הכי נמי דדברי רבי אף בכהאי



גונא,אלאדלאשייךלמימרעלהנראיןדברירבייהודהבןאגרא,דכשבדקה

דףנגע"ב

בין השמשות דרבי יוסי,סבר רבי יהודה בן אגרא דאינה חוששת ,ולכך נקט

י( רש"י ד"ה יומו ,בתוה"ד ,ואם שקעה חמה וכו' אינה תולה .ביאר בהגהות

בלא בדקה כלל ,דבהאי גונא סבר רבי כרבי יהודה בן אגרא דחוששת ,ולא

רבישמחהמדסוי,דנפקאמינה,דצריכהלחושלמעתלעתשלמציאתהכתם,

מטעמיה.

דלעניןמעתלעתמודהרביאלעזרברבישמעוןדחוששתבכתמים.

ו( גמ',מכללדרבנןסבריאףעלגבדלאבדקהבתרוייהולאחיישינןהאלא

יא( תוס' ד"ה עצמה ,בתוה"ד ,ומיהו לישנא דקדשים לא משמע לטהרות.

בדקה .הקשה הרש"ש ,אמאי פשיטא לגמ' דבעי בדיקה בבין השמשות ,הא

ובחידושיהרמב"ןתירץ,דמשוםדמטמאהנמיאתבועלהנקטהכי,ולאנקט

לקמן )סח (:תניא ,דאמרו לרבי יהודה ]דאמר דבדיקת הפסק טהרה מהני

טהרותוקדשים.

דוקאמןהמנחהולמעלה[דאףבבדקהמןהמנחהולמעלהאימורעםסילוק

יב( בא"ד ,אכתי הוי כתמה חמור מראייתה וכו' ומקולקלת למניינה משעת

א
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כיבוס.ובחידושיהרמב"ן תירץ,דלאקשיאלרבישמעוןבןאלעזר,אלאשלא



נאריךאתזמןהטומאהבכתםלמפרעיותרמזמןטומאהדראייה,לפישאינו

דףנדע"א

בדין.אבלמהשמחמיריןבכתםיותרלעניןדמקולקלתלמניינה,סבראהוא,

א( גמ',אלאתניטועות .פירשבחידושיהריטב"א,דשוטותדקתני ,היינושאין

דבראיהממש,כיוןששעתהראיהדאורייתא,מוניןמאותוזמן,שאיןזמןספק

להםשיטהנכונהבדמן,מלשון"הדסשוטה".

מוציאמידיזמןודאי,אבלבכתםשאףשעתהמציאהספקהוא,לאהתחילו

ב( גמ',יוםאחדטמאויוםאחדטהורמשמשתשמיניולילועימו .פירשרש"י

למנותממנו.

ד"ה ולילו עימו ,דהייינו ליל תשיעי .אבל בחידושי הרשב"א פירש ,ד"לילו"

יג( בא"ד ,קשה לרשב"א אכתי הוי כתמה חמור מראייתה דהא איהו גופיה

היינו ליל שמיני .ותמה ,אמאי באמת לא אמר דמשמשת אף בליל תשיעי.

אמר בסמוך וכו' אבל כתם שמצאה ביום שלפני הראיה טמאה למפרע

והביא פירוש רש"י .והקשה עליו ,דהיאך קורא לו "לילו" .ומכל מקום כתב,

ומקולקלקת למניינה משעת כיבוס .החידוד הלכות תמה ,איך אפשר לומר

דנראהראיהלפירושרש"י,מדקאמרבתרהכי"אםהיתהרואהמבערבאינה

דהכתםמטמאמשעתכיבוס,דבהדיאאמרהכאשאינהמטמאהלמפרעיותר

משמשתאלאשמיני",ולאקאמר"שמיניולילו",אלמאשמיניהיינוכלשמיני

ממעתלעת.

לילהויום,והכאדקאמר"לילו"היינואףלילתשיעי.והרמב"ם )פ"זמאיסורי

יד( בא"ד,ונראהלפרשדעצמההיינושמקולקלתוכו'.הקשוהתוס'לעיל )ו(.

ביאההי"ד(כתב,דמשמשתבלילח'ויוםח'שהואיוםאחדאחרימינידתה.

ד"ה מאי ,דמהא דקתני הכא דוקא קדשים ,מוכח כלישנא קמא דרב הונא

וכתבהכסףמשנה בשםה"ריהושעהנגיד ,דאףהרמב"םסביראליהכרש"י,

)שם(דמעתלעתשבנדהאינומטמאתרומה.,ותיקשיאלישנאבתראדהתם

ועייןשםמהשפירשאמאילאהזכירלילתשיעילהדיא.ועייןבערוךלנר.

דאמרי אף לתרומה .ותירצו ,דמהכא ליכא למידק ,דיש לומר דנקט קדשים

ג( גמ',משמשתשמיניולילועמווארבעהלילותמתוךשמונהעשריום.כתבו

משום דרבי שמעון בן אלעזר ,דאיהו מקיל אף בקדשים .והתוס' הרא"ש שם

בחידושיהרשב"אוהריטב"א,דמהשאינהמשמשתביוםהשימורעצמו,היינו

הביא פירוש רש"י דמפרש דעצמה היינו טהרות ,ולפי זה לא קשה קושיית

כרבי שמעון לעיל )כט ,(:דאמר אחר מעשה תטהר אבל אמרו חכמים אסור

התוס'.אבלהקשהעליולאידךגיסא,דתיקשיללישנאדאמררבהונאדאינה

לעשותכןמפניהספק.

מטמאהתרומה.

ד( גמ' ,שם .כתב רש"י ד"ה וארבעה לילות ,בסוה"ד ,ולמחר בי"ט כשתראה

טו( רש"י ד"ה הוא מתקן ,בתוה"ד ,ואף להקל ולטבול לליל שביעי לכתמה.

תהא תחלה נדה ,שהרי שלמו י"א שבין נדה לנדה וחוזרת למנינה שאמרנו.

והתוס' ד"ה שהוא כתבו דאין נראה להקל כולי האי .ובתוס' הרא"ש ביאר

לכאורהכוונתו ,דיכולהכברלראותדםנדות,אבלכלעודשלאתראההרי

הקושיא,דאימרהכתםמעלמאאתי,אובימיהזיבהיצאמגופה.וכתבבשם

היא טהורה .וכן פירש בחידשי הרשב"א ,דלכך לא מני ליל י"ט ,כיון שראוי

הר"מליישבדעתרש"י,דהכאמיירידביוםמציאתהכתםהיהיוםוסתה,ואף

כבר לפתח נדה .אבל הביא ,דהר"ח כתב ,דאסורה לשמש ליל י"ט ,כיון

דמשום הא לחודא לא הוה מהני ,היכא דראתה בתוך מעת לעת למציאת

שאמרו רבותינו אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן ,ובליל

כתמה,ישרגליםלדברדבשעתוסתהיצא,כיוןדבשוקשלטבחיםלאעברה.

זההיאתחילתנדה,ואםכןמוזהרעליה,דהריהיאנדה.וכתב,דאינומחוור

עוד כתב ,דאפשר דהיינו דוקא אי וסתות דאורייתא ,או אפילו אי וסתות

כלל ,דהא אוקימנא כשאינה רואה בלילה ,ועונה שאמרו אינה אלא אותה

דרבנן,כיוןשישרגליםלדברכלכך,שעתוסתה,ומציאתהכתם,ולאעברה

עונהממששהיארואהבוכדאיתאלקמן.עייןשםעוד].ועייןבאותהבאה[.

בשוק של טבחים ,וראתה דם תוך מעת לעת ,ודאי מגופה אתא .ובחידושי

ה( גמ',שם.הקשההחכמתבצלאל,לשיטתהאורזרוע,דצריךלפרושמאשתו

הרמב"ן הקשה על רש"י ,הא כתמים דרבנן הן ,ואם כן איך אפשר למנות

כ"ד שעות סמוך לווסתה ,איך מותר לשמש הנך ד' לילות ,ועיין מה שכתב.

משעת הכתם לקולא .והחידוד הלכות לעיל )נב (:כתב בדעת רש"י ,דלעולם

אכןהמרומישדה ,הוכיחמסוגייןכשיטתהאורזרוע,מדלאאמרודמשמשת

חיישינן דילמא ארגשה ולאו אדעתה .והערוך לנר הקשה ,דמכל מקום הוי

בליל ראשון של י"ח ימים ,דבשלמא בי"ח הראשונים ניחא ,שהרי עוד לא

ספיקאדאורייתא,ואמאינתלהלקולא.והסדריטהרה )סימןקצ,ס"קצגד"ה

ידעהשתראהכלל,ואיאפשרלחקורעוד,אבלמי"חהראשוניםואילךאמאי

וכןנראה(כתבבדעתרש"י,דלמסקנתהסוגיאדלקמן )נח(.נקטינןדאףבלא

אינומונה.אמנםבחידושיהרשב"א המובאבאותהקודמתתירץהאיקשיא

הרגשהטמאהמןהתורה.והאדכתמיםהוומדרבנן,משוםשאינוודאישיצא

אמאי לאתני ליל י"ט ,בהיינו משום דראויה להתחיל נדות חדשה .ואכן יש

מגופה,והכאכיוןדתלינןכתמהבראייתהאמרינןדהכתםודאימגופה אתי,

לומרדהר"חהמובאשם,סביראליהכאורזרוע[.

כיוןדראתהבתוךמעתלעת.

ו( גמ' ,שני ימים טמאין ,וכו' וששה עשר ועשרים .כתב בחידושי הרשב"א,

טז( רש"י ד"ה איפוך .ואימא נראין דברי מדבריו .כתב הערוך לנר ,דלפי זה

דהא דנקט עשרים ,אף דאחר י"ח יכולה לפתוח נדות חדשה ,משום דאתי

צריךלומרדאיפוךנמיסוףדבריו,ואימאשהואמעוותהואנימתקנה,וצריך

לאשמועינן דאינה משמשת בי"ט .והיינו נמי טעמא דלקמן ברואה ח' ימים

עיוןאמאירש"ילאפירשכן.

טמאיםוח'ימיםטהורים,נקטהימיםדאחרי"ח,ועייןשםעוד.

יז( ]רש"יד"התחילתנדה,בתוה"ד,ואםראתהלסוףשבעהיוםאחדוכו'.על

ז( תוס' ד"ה תשמש נמי בשיתסר ,וא"ת כו' ראתה בי"ז תשמש בי"ח ותו כו'

כרחך אין כוונתו ביום השביעי גופיה ,אלא לאחר שבעה ,מדכתב בסוף

רב אשי אמר דאינו אוסר אלא משום כו' אף בימי נדה מן התורה כו' .כתב

הדיבור שאם ראתה שלשה ימים תשב שבעה נקיים שמא ראיה קמייתא

המהרש"א,דהאדהוצרכו למימר דלרבייוחנן צריכה שימור אף בימי נדה מן

תחילתנדההואי,ואםמתחיליםהשלשהימיםביוםהשביעיגופיה,איןכאן

התורה ,היינו משום דאי לאו הכי ,לפירושם דלקמן לא הויא מצי לאוכחי

שתיראיותבימיהזיבה).א.ג.[(.

מידי מהך דהכא דימי נדה שאינה רואה בהן ,עולה לספירת זיבתה ,דאימא,

יח( גמ',אמררבחסדא הכיקאמרהרואהיוםי"אוכו'ובשביעילנדתה .ביאר

דוקא שימור כי האי דאינו אלא מדרבנן עולה בימי נדה ,אבל ספירת זיבה

המהר"ם ,שאם ראתה בשביעי לנדתה בין השמשות ,הוי ספק סוף נדה או

דבעי מדאורייתא אינו עולה בהן ,דומיא דימי לידה שאינה רואה בהן דעולה

תחלת זיבה .והרש"ש כתב ,דמה שאמרו "תחילת נדה וסוף זיבה" וכן "סוף

אפילו לספירת זיבה דאורייתא ,קאמר נמי דימי נדה שאינה רואה בהן דעולה

נדה ותחילת זיבה" אינו הדין דאשמעינן מתניתין ,אלא הכוונה דהרואה יום

אפילו לזיבה דאורייתא .אמנם במשמרות כהונה ביאר ,דהא דכתבו התוס',

י"א בין השמשות שהוא תחילת נדה וסוף זיבה ,או בשביעי לנדתה בין

דצריכה שימור לרבי יוחנן אף בימי נדה מן התורה ,היינו משום דאי לר"א

השמשותשהואסוףנדהותחילתזיבה,ואכלהניקתני"הריאלוטועות".

בימי נדה לר"י מדרבנן ,אם כן היינו תירוצא דרב ששת דגרגרן דתנן אסור,

ב

מסכת נדה דף נד
כד בתמוז התשע"ב
ואיןצריךלדבריהמהרש"א.

כולהו ימי זיבה ,ומק' הטהורים הן ז' ימי ספירה ,וצ"ג הנותרים הם ימי

ח( גמ',אמררבששתזאתאומרתגרגרןדתנןאסוררבאשיאמרוכו' .כתב

שמושה,וכהאיגונאבאלף.

הרמב"ם)פ"ומאיסוריביאההי"ח(,טבלהביוםשניםעשראחרשתנץהחמה,

טו( גמ',וכןלמאהוכןלאלף .כתבובחידושיהרשב"א )בעמודא'( והריטב"א

הריזואסורהלבעלהעדלערבכדיןכלזבהקטנה.וכתבהמגידמשנה,דאף

)הכא( ,דאף הכא מוכח להדיא דלא כשיטת הרמב"ם )פ"ז מאיסורי ביאה

דרב אשיפליגאדרבששת,מכלמקוםהרמב"ם סבר ,דמודהרבאשידגרגרן

ה"כ(,דלעולםאחרי"אימיזיבתהמתחלתימינדות,דלשיטתוהיאךיהאימי

אסור ,ולא פליג עליה אלא לומר דמההיא לא שמעינן לה .וכתב ,דכן נראה

שימושה כימי זיבתה ,הא לעולם ימי נדה אחר י"א ,וימי זבה אחר ז' בין

מרש"ילקמן)עב(:ד"הלאאיהו.

תראהביןלאתראה.

ט( גמ',שבעהימיםטמאיןושבעהימיםטהוריןמשמשתרביעימיםמתוךכ"ח



ימים .כתב בחידושי הרשב"א ,דמהכא קשיא לשיטת הרמב"ם )פ"ז מאיסורי

פרקדםהנדה

ביאהה"כ(,דכתבדלעולםחוזרתלפתחנדתהמי"חלי"חביןרואהביןאינה
טז( מתני' ,דם הנדה .כתב החזון איש )יורה דעה סימן קכ סק"ד( ,דיש

רואה ,דלפי שיטתו אם כן אינה משמשת כלום בכ"ח השניים ,ובכ"ח
השלישייםאינהמשמשתאלאו'ימיםבשבועהרביעי,לפישצריךלשמוריום

להסתפק בגדר טומאת דם הנדה ,האם טומאתו משום שהוא מעיין הנדה,

אחד,כנגדשניימיםמימיזיבהשראתהבהןבשבועהשלישי.והמגידמשנה

אלאשריבתההתורהשטמאבהןאףשאינומתעגלויוצא,ולפיזהגםראתה

)שם( תירץ ,דלרמב"ם לא נקטה הברייתא אלא הדין דכ"ח יום הראשונים.

בשפופרת או יצא הדם דרך דופן טמא,או דנימא שטומאת הדםמצד עצמו

והוסיף ,דהרמב"ם גרס "רביע ימים" ולא "רביע ימיה" .ועיין עוד בחידושי

כקרי ,ולפי זה יש לומר ,דלא טמאה תורה אלא דם שמטמא בכל פרטי דין

הרמב"ן שתמה הרבה על הרמב"ם .ובישוב שיטת הרמב"ם עיין עוד בערוך

הראיה,אבלראתהדםבשפופרתאינוטמאמתורתדםנדה,אלאתליאבדין

לנר,ובחכמתבצלאל.

מקורמקומוטמא.

י( גמ' ,זאת אומרת ימי נדתה שאין רואה בהן עולין לספירת זיבתה .הקשו

יז( מתני' ,הזוב והניע והרוק .כתב המהרש"א לקמן )נו ,(.דהמשנה לא חשה

תוס' לעיל )לז (:ד"ה מה ,דהתם איתא דימי נדתה אין ראויין לזיבה ,והיינו

להאריך,דישעודמעיינותכגוןמירגלים.

טעמאכדפירשרש"י)שם(ד"המה,דמכיהויאזבהלאחיילאימינדהלעולם

יח( מתני',וכמההיאשרייתןבפושריןמעתלעת.כתבהרמב"ם )פ"בממשכב

עד שתשב שבעה נקיים .ותירצו ,דסוגיין איירי בזבה קטנה שרואה יום י"א,

ומושב ה"א( ,דהבדיקה מעת לעת קאי אף אזובו של זב ורוקו ושכבת זרעו.

דיום י"ב הויא ביה תחילת נדה ועולה לה ,וזה כפירושם בתוס' לעיל )עמוד

אבל הראב"ד כתב ,דלא בעינן מעת לעת אלא לשרץ ונבילה .וכתב הכסף

א'( ד"ההני.אבלהמגידמשנה )פ"זמאיסוריביאההי"א(כתב,דסוגייןהויא

משנה ,דטעמיה דהראב"ד ,משום דזוב ורוק ושכבת זרע הם דברים רכים,

סייעתא לשיטת הרמב"ם ,שימי נדות וזבות קבועין הן בסדר קבוע של י"ח

ובשרייהכלדהוסגילהו.אמנםכתב,דפשטדבריהמשנהמשמעכהרמב"ם

ימים .וכתב החכמת בצלאל לעיל )לז ,(:דהרמב"ם סבר שהיא מחלוקת

דקאי אכולהו .וכן דעת התוס' לעיל )כב (:ד"ה אבל ,ובזבחים )עט (:ד"ה אף

הברייתות,ותפסלהלכהכברייתאדהכא.

הרוטבו .ובחידושי הר"ן כתב ,דלא קאי אלא אשרץ ונבילה ,דאילו זוב



ודכוותיהכלשנתייבשואיאפשרלחזורלכמותשהיו,ודם נמיכמותם.עיין

דףנדע"ב

שםשהוכיחכןמסוגיאדלעיל)כב.(:

יא( גמ',הריזוספקזיבהספקלידהמביאהקרבןואינונאכל.הקשההרש"ש,

יט( מתני',שם.כתבהמשנהאחרונה,דישלהסתפקבגוונאדצריכיטפיממעת

דהוי לה להביא ב' קרבנות ,דאימא יולדת בזוב היא ,וללידה וזיבה לא סגי

לעתוחזרוונימוחו,איחזרולטומאתןדסוףסוףלחיןהן,אודלמאכיוןדטהרו

בקרבן אחד ,כמו שכתבו תוס' לעיל )כא (.ד"ה ואינו נאכל .ותירץ ,דמייתא

אף שנימוחו אחר כך הוי כדבר חדש .וציין לפירוש הרא"ש טהרות )פרק ג'

קרבןאחדומתנהעליו,אםזבההיאהריהואקרבןזיבה,ואםיולדתהריהוא

משנהא'(עייןבאותהבאה.

קרבן לידה ,ולתרוייהו לא חיישינן דהוי ספק ספק ספיקא ,דג' צדדין הויא

כ( מתני' ,רבי יוסי אומר בשר המת יבש ואינו יכול להשרות ולחזור לכמות

לפטורא מב' קרבנות ,ורק צד אחד הוי לחיובא ,ומשום ספיקא לא מייתינן

שהיה טהור .כתב הערוך לנר ,דלכאורה היה אפשר לומר דבשר המת שווה

ספקמליקתחוליןלמזבח.וסיים,דהיינושלאכדבריתוס')שם(.

לניע וזוב ,אמנם מהא דלא פליג בקיצור לומר "אף בשר המת אינו מטמא

יב( גמ',אלאלאושמעמינהעוליןשמעמינה.לעיל)לז(.פליגיאבייורבאאי

יבש",משמעדסביראליהדבשרהמתאףשצריךיותרמפושריןויותרממעת

ימילידהשאיןרואהבהןעוליןלספירתזיבתה .ובתוס' )שם(ד"האבייאמר

לעתמטמא,ואםכןאינושוהלניעואחריני,ועייןבאותהקודמת.

הביאו ,דרש"י בתשובה כתב ,דאביי מודה דעולים ,דהכי מוכח בברייתא

כא( גמ',יבשמעיקרומנלןותוהאדתנןהמפלתכמיןקליפהוכו' .עייןתוס'

דסוגיין ,ולאאייריהתםאלאאליבאדר'מרינוס,אבלבשםרבינותם כתבו,

ד"הותוהאדתנן.אמנםבחידושיהר"ןכתב,דגירסתרש"י",יבשמעקרומנלן

דאבייפליגעלרבאלגמרי,וסביראליהדאיןעולין,והלכתאכאביי,וכברייתא

דתנןהמפלתכמיןקליפהוכו'".והביא,דאיכאדגרסי"ותוהאדתנן",כגירסת

דלעיל )כט ,(:ומסוגיין לא קשיא ,כיון דיש לומר דאינה מונה אלא מה

התוס' ,ופירש דתרתי קבעי לה ,חדא ,דיבש מעיקרו ואפילו אין יכול לחזור

שמחודש,אבלהאדאיןעוליןפשיטאלן,אינמיישלומר כדמפרשרבפפא

לכמותשהיהמנלן,ותוהאדתנןהמפלתוכו'דאפילובהנךדכעיןבריהנינהו,

הכא,ועייןשםעוד.

דאמרינןכיוןדאיתגלימילתאדדםנינהוכשנימוחו טמאין,מנלן.וכתב,דלפי

יג( תוס'ד"האלאשמעמינה ,וטעמאדרבהונאבריהדרביהושעוכו'.תוס'

זהצריךלומר,דהאדתנןדאםיכוליןלחזורלכמותשהםחשיבילחין,היינו

לעיל )לז (.סוד"ה אביי כתבו עוד טעם ,דטעמא דרב פפא אינו עיקר ,דהא

דווקאבשרץונבילה,אבלזובודכוותיהכלשנתייבשואיאפשרלחזורלכמות

כנגד הספק ספיקא לומר דעולין ,איכא ספק ספיקא לומר דאין עולין ,דשמא

שהיו ,ודם נמי כמותם ,והלכך מקשינן שפיר מנלן דאמרינן דאיתגלי מילתא

בסוףימיטוהרסתרהלה.ועייןבמהר"ם)שם(,בביאורכוונתם.

דדםנינהו.

יד( גמ' ,עשרה ימים טמאים ועשרה ימים טהורים ימי שמושה כימי זיבתה.

כב( גמ',יהיהרבויאהוא .פירש בחידושיהריטב"א,דהכימשני,דלאומשום

ביאר המהר"ם ,דהיינו ,שאינה משמשת כי אם שלשה ימים בהמשך ימי

שנאמר "יהיה" דרשינן לה לומר בהוויתו תהיה ,דאם כן משמע דווקא בלח

זיבתה ,וכן במאה ,שהרי מק' הטמאים הן ז' ימי נדה וצ"ג הנותרים מקרי

מעיקרו,אלאמיתוראדרשינןלה,ולומרדאפילויבשמעיקרוחשובכלח.וכן

ג

מסכת נדה דף נד – דף נה
כד בתמוז – כה בתמוז התשע"ב
כתב המשנה אחרונה ,דמשמע ד"יהיה" מיותר .והקשה דאינו מיותר ,דהא

כןלגביהאדאיןגזעומחליף,שפירמקשינןדהוידווקאבהאיגוונא).א.ג.[(.

איצטריך למימר "בהוויתו יהיה" כשנתייבש .ותירץ ,דאפשר דהך לא בעי

ה( גמ' ,שמא יעשה אדם עורות אביו ואמו שטיחין לחמור .פירש רש"י ד"ה

קרא ,דבלאו קרא נמי לא בטלה טומאתו כשנתייבש ,דטומאה שבו להיכן

שטיחין ,דהיינו מרדעת לחמור .והקשה בחידשי הריטב"א ,הא אפילו רשע

הלכה ,ולא נקט "בהוויתו יהא" אלא לרווחא דמילתא .אמנם עיין שם

שבגוייםאינועושהכן,וכלשכןישראל.וכתב,דלהכיצריךלומרדהנכוןהוא

שהקשהעלה,והוכיח,דאילאוקראכלדברשנתייבשפרחהטומאתו.ולכך

כמו שפירש מורו הר"א הלוי בשם הרמב"ן דשטיחין היינו שעשה מהם דבר

תירץ ,דמכל מקום שמעינן תרוויהו ,דלח ונעשה יבש ,ילפינן משמעותיה

חשוב ומעובד יפה על גבי הכותל ,להתאבל עליהם ימים רבים ,או שיזכור

דמשמע בהוויתו יהא ,ושמעינן נמי יבש מעיקרו מייתורא ,ומדאפקיה בלשון

מעשיהםהטובים ,והיינו דנקט לשון שטיחין ,ולשון אביו ואמו.ובתוס' חולין

יהיהמשמעבהוויתויהא,ועייןשםעוד.

)קכב (.ד"ה עורות אביו פירשו ,דלא הוו גזרו רבנן משום האי חששא ,אלא

כג( תוס'ד"האףמדוהוכו',דהאמכחמשכבומושבהויטומאהלאבןמסמא

משום אביו ואמו דחמיר טובא .וסיימו ,דאין צריך לומר דנקט אביו ואמו

כו' .ביאר המהרש"א ,דאף לפי מה שפירשו התוס' לקמן )נה (.ד"ה באבן

משוםדשכיחיגביה.

מסמא ,דאיכא אבן מסמא דאינו מכח משכב ומושב ,אלא מטעם היסט משא,

ו( גמ' ,ואיכא דאמרי הרי עור דאין גזעו מחליף .הקשה הערוך לנר ,איך

ובהכי איירי אבן מסמא דבשמעתין ,מדמעטיה מ"הנושא אותם" ,מכל מקום

אפשר דב' הלשונות פליגי אם עור גזעו מחליף או לא ,הרי הדבר יכול

כיון דאף לטומאת משא אבן מסמא לא אתי אלא מ"וכל המשכב" ,דלא

להבדוק .ותירץ )בתירוץ השני( ,דודאי פשיטא דכשהעור נתקלף בא אחר

אשכחן מידי דמטמא משכב ומושב ולא מטמא במשא ,שפיר תקשי להו כיון

במקומו ,אלא דב' הלשונות פליגי אם מה שנתחלף מקרי עור ,ולשון ראשון

דאימעוטדמהמטומאתמשכבומושבבאבןמסמא,ממילאדאימעוטנמיאבן

סוברדחשיבגזעומחליף,אבללישנאבתראסברדאינומחליף,אלאדהבשר

מסמאבמשא.ועייןעודבערוךלנר.

מתקשהונעשהכעור).ועייןשםעודמהשתירץבתירוץהראשון(.

כד( בא"ד ,ואור"י דאבן מסמא נפקאלן משום דרשא דלא מטמא אלא אוכלין

ז( רש"יד"השעבדןאוהילךבהןכדיעבודה,בתוה"ד,ושיעורעבודהמפרש

ומשקין וכו' .ביאר המהר"ם ,דהיינו ,דכיון דגבי נדה גופה לא מטמא אבן

בברכותובפסחיםכדימיל.עייןבגליוןהגמ'דהקשה,דהתםאיתאד'מילין.

מסמאכיאםאוכליןומשקין,ייתכןנמידמדוהנמימטמאבאבןמסמאאוכלין

וכתב ,דעל כרחך נפל טעות סופר בדברי רש"י .וכתב הרש"ש ,דהגהתו לא

ומשקיןכנדהעצמה,דאףעלגבדממעטינןמדוהמלטמאמשכבומושב,היינו

תעלהארוכהבדבריהמגידמשנה )פ"וממאכלותאסורותה"י(,שכתבגםכן

מטומאה חמורה שאין המשכב נעשה אב הטומאה לטמא אדם ,אבל מכל

כדי הילוך מיל ,וביאר דמכאן הוציא הרמב"ם לשיעור מליחה שהוא כדי

מקום נעשה ראשון לטמא אוכלין ומשקין ,ואם כן נימא נמי דמדוה מטמא

הילוךמיל.וכןכתבבביאורהגר"א )יור"דסימןסטסקכ"ו(,ועייןברש"שמה

באבןמסמאלטמאאוכליןומשקין.

שתירץעלפיפירושב'ברש"יחולין)קכב(:ד"הלגבל.



ח( גמ' ,ואימא הני מילי במגע אבל במשא לא מידי דהוה אשרץ .כתב

דףנהע"א

המהרש"א ,דהא דלא קאמר "מידי דהוה אשכבת זרע" ,היינו משום דאיכא

א( גמ' ,אמר ריש לקיש אמר קרא לכל טומאתו וכו' .כתב הערוך לנר ,דר'

שכבת זרע דזב דמטמא אף במשא .והקשה עליו הרש"ש ,דבכלים )פרק א

יוחנןיפרשדקראאתאלדרשאדדרישבתורתכהנים)ויקראכב,ה(לנוגעבזב

משנהא(חשיבבתוךהמטמאיםבמגעולאבמשאמלבדשרץושכבתזרע,גם

וזבה ויולדת .ועיין עוד מה שפירש בדעת ריש לקיש ,דסבירא להו דדרשא

טמא מת ,ומצורע בימי ספורו ,ומי חטאת שאין בהם כדי הזיה ,ובשלמא

דתורתכהניםאינהלכוליעלמא.

מצורע ומי חטאת יש לומר על דרך המהרש"א דאיכא דמטמו במשא ,אבל

ב( גמ',רבייוחנןאמראובעצםאדם .כתבהערוךלנר,דאיןלהקשותאדריש

טמאמתאמאילאנקט.ולכךכתבהרש"ש,דצריךלומרדקמאדאיתאבכלים

לקישהאיקראלמאיאתא ,דהואנמיסביראליההאידרשאכדלקמן בגמ'.

נקטהכאוהואהדיןלכולהו.ועייןעודערוךלנר.

ועייןעודבאותד.

ט( תוס' ד"ה שמא יעשה שטיחין ,בא"ד ,ועוד נראה דעור אינו בכלל בשר

ג( גמ' ,התם דאקמח והוי עפרא .כתב הרמב"ם )פ"ג מטומאת מת ה"י( ,בשר

ליאסר בהנאה וכו' .הקשה הקרני ראם ,הא לאחר עריפתה אסורה עגלה

המתשנפרךונעשהכקמחטהור.והקשההכסףמשנה)שם(,אמאיפסקכריש

ערופה מקרא ד"וערפו שם" כמבואר בכריתות )ו ,(.ואם כן אפילו עור אסור,

לקיש נגד רבי יוחנן ,הא לרבי יוחנן אפילו איפרך דלא נעשה כקמח טהור,

והואהדיןבמת.ועודדבערכין)ז,(:איפלגורבור'נחמןבריצחקבשערהמת,

וכדפירשרש"יד"הדמפרך,כיוןדעצםלאמיפרך,ועייןשםמהשהקשהעוד.

ומשמעדבעורכוליעלמאמודודאסור.

וכתב ,דצריך לומר דמאי דכתב הרמב"ם דנעשה כקמח ,לאו דווקא ,אלא

י( בא"ד ,בשור הנסקל לא יאכל להנאת עורו וכו' .העיר הרש"ש ,דבפסחים

שיבש כל כך דאם יפרוך ייעשה כקמח .אבל הערוך לנר כתב ,שהוא דוחק,

)כב,(:ילפינןלהמן"ובעלהשורנקי",אומרבויד"את".

שהריהרמב"םמפרשלאיכאביינהואיפכאמפירושרש"י,דלרישלקיש יבש



מאד ונעשה כחרס טהור ,כיון דיבש כל כך אינו פורש מן האדם ,אבל רבי

דףנהע"ב

יוחנןדיליףמעצםאדם,גםאפרוךאפרוכיטמא,עייןשם.

יא( תוס' ד"ה כי איצטריך ,בתוה"ד ,ויש לומר דלא קשה מידי וכו' .כתב

ד( גמ',אמרר'אדאבראהבהדומיאדעצםוכו'.כתבהמהר"ם,דהאישינוייא

המהר"ם,דדבריתוס'כפוליםומכופלים,ועיקרהתירוץהוא,דזובושכבתזרע

קאינמיאדרישלקיש,ואףדרישלקישיליףלהלעיל מ"לכלטומאתו",בעינן

דהכא,היינואותושרואהקודםשנעשהזב,אלאשבאותהראייהדזובנעשה

למימר דדריש נמי דומיא דעצם ,ואיצטריך תרווייהו ,ד"לכל טומאתו"

זב בעל שתי ראיות ,וההוא שכבת זרע דבבא קמא )כה ,(.היינו אותו שכבת

איצטריך לריבוייא היכא דאפרוך אפרוכי ,וקרא ד"או בעצם אדם" איצטריך

זרעשרואהאחרשכברנעשהזב.

למעט שיניים והשיער והצפורן] .ויש להעיר ,דלכאורה לפירוש הערוך לנר

יב( גמ' ,ואימא במשא מטמא אדם ובגדים וכו' .כתב המהרש"א ,דהא דלא

בדעת הרמב"ם ,המובא באות הקודמת ,דלריש לקיש מפרך אפרוכי טהור,

אקשינןכדלעיל )עמודא'(,דאימאבמשאלאמטמאמידידהוהאשרץ,וקרא

קשיא,כיוןדאיתליהאףדרשאד"עצם"אםכןיטמאמהךדרשא).א.ב.(.ויש

איצטריך למגע דמטמא נמי בגדים ,היינו משם דלא אשכחן מידי דמטמא

לומר ,דסבירא ליה לריש לקיש דעל כרחך לגבי יבש לא הוקש בשר לעצם,

במגעאפילובגדיםובמשאלאיטמאכלל.וכתבהרש"ש,דסברתהמהרש"א,

כיוןדבשרמייריאףבאינויבש,ואםכןלאהוידווקאדומיאדעצם,מהשאין

איתאבתוס'יומא )יד(.ד"האלא .אבלהקשה,דאםכןהיאךלקמן גבי"וכי

ד

מסכת נדה דף נה – דף נו
כה בתמוז – כו בתמוז התשע"ב
ירוק" ,פריך "ואימר הני מילי במגע וכו' מידי דהוה אשרץ" ,הא התם כתיב

מתעגלויוצאכדמשמעבסוגיין,והאדמיבעיאלןהתם,היינואיהחמירובזוב

כיבוסבגדיםולאאשכחןמידידמטמאבמגעאפילובגדים,ובמשאלאיטמא

כמעיןלרבותובמצורע,כיוןדמצינולובזבטומאהחמורה.

כלל.

ג( גמ' ,שרץ שיבש ושלדו קיימת טמא וכו' .כתב הרמב"ם )פ"ד מאבות

יג( גמ',סלקאדעתךאמינאנילףרוקרוקמיבמה.הקשהבספרצידהלדרך,

הטומאותהי"ב(,דקרובבעיניושטומאהזומדבריהם.וכתבהכסףמשנה,דאף

בשם קרבן אהרן ,הא אין אדם דן גזרה שוה מעצמו .ותירץ בחידושי חתם

דבגמ' מייתי לה מקרא ,משמע לרמב"ם דאסמכתא בעלמא היא ,דכיון

סופר,דעיקרוסמךאקלוחומר,דהשתאביבמהדלאעשהכיחווניעוכרוקו,

דנתייבשכלכךהריהואכעפראףעלפיששלדוקיים,אלאשחכמיםגזרובו

עשה לעיני הזקנים כאילו נגע ,רוק של זב לא כל שכן .והא דקאמר "נילף",

טומאה .והטורי אבן חגיגה )יא .ד"ה ל"צ אלא לכעדשה( כתב ,דהוקשה

היינודנלמדפירוששלזהמזהולאבגזירהשוה.

לרמב"ם קושית תוס' )הכא( ד"ה אי ,דבחגיגה )יא ,(.דריש מהנך קראי

יד( גמ',בטהורבמהשבידטהור .ביארהמהרש"א,דאילאשמועינןבטהורעד

ששיעורו בכעדשה ,ולכך פירש דהתם הוה אסמכתא ,והכא עיקר הדרשא,

שיגע בטהור לחוד ,הוה ליה למכתב "והנוגע ברוק הזב" וגו' ,ולא איצטריך

ולהיפךמתוס'.ועייןעודמהשביאר הערוךלנר.,ועייןעודצפנתפענח )פ"ב

"וכיירוקהזבבטהור"אלאלומרבמהשבידטהור,וכתבדכןכתבהרא"ם.

ממאכלותאסורותהט"ו(,דהקשהסתירהבדבריהרמב"ם.

טו( גמ',מאימיהאףאמררבבנגרריןדרךהפהלפישאיאפשרוכו' .הקשה

ד( גמ',אמררבאהניזבוגידמחוזאוכו' .הקשההערוךלנר,מאיקמשמעלן

בחידושי הרשב"א ,לרב דאמר בנגררין דרך הפה ומשום שאי אפשר בלא

רבא טפי מריש לקיש .וכתב ,דאולי רצה לאשמועינן דהני זבוגי הם הצב

צחצוחי הרוק ,אם כן אמאי מרבינן ליה בברייתא מ"וכי ירוק" ,הא הוא רוק

הכתוב בתורה .אכן הקשה ,למה השמיענו זאת דוקא ביבש] .ולכאורה יש

עצמו.ותירץ,דאיןהכינמי,דהוהמדיןרוקעצמו,ואגבגרראדאחרינינקטיה.

לתרץעלפימהשפירשרש"יבד"הזבוגי",הנמצאיםיבשיםבמחוזא",דהיינו

אמנם הקשהעלה,דאםכןמאיפריךלהלןלרב"ליתנינמידמעתעינו",הא

שעלהרובהיומוצאיםאותםיבשים[.

אפילו מי האף לא נקט אלא אגב אחריני .ועוד הקשה ,דאמרינן לקמן גבי

ה( גמ',זבדכתיבררבשרו.הקשההחדודהלכות,דהיינודוקאלרביישמעאל

תשעה משקי הזב ,דלרב ניחא דלא קתני מי האף משום דלא פסיקא ליה,

לעיל )מג ,(:דסבירא ליה דזוב יש לו שיעור כחתימת פי האמה ,דיליף לה

ואדרבה הוה ליה למימר ,דניחא טפי משום דהוה בכלל רוק .הלכך כתב,

מקרא ד"החתים בשרו" ,ולכך הוצרך למעט מקרא ד"רר בשרו" ,אבל רבנן

דאיצטריך לרבויי למי האף ,דבלא ריבויא הוה אמינא דאין מטמא אלא רוק

)שם( דסברי דזוב מטמא במשהו ,ממעטי יבש מקרא ד"החתים" ,ואמאי נקט

גמורולאצחצוחיהרוק,דהאהפרשישביןגוףהדברלצחצוחין,וכדאמרינן

סתמאדגמ'דרשאדלאכהלכתא.ובערוךלנר הוסיף,דכמוכןיקשהבמגילה

לעיל )כב ,(.דזיבה גמורה סותרת שבעה ,צחצוחי זיבה יום אחד .ובעיקר

)ח.(.וכתבדעלכרחךישלומר,דהיכאדלאנחיתלהלכה,נקטיגמ'הדרשות

החילוקעייןבחידושירביאריהלייבמאלין)חלקבסימןסז(.

הפשוטותיותר,ולכךאףהכאנקטדרשאד"ררבשרו"דהפשוטהיותרלדרוש

טז( גמ' אלמא קסבר מעין הוא .ביאר בחידושי הרשב"א ,דרבי יוחנן סבר

לשוןריר.

דמתעגלויוצאוחוזרונבלעכרוק,ורבסברדאינוחוזרונבלעואינוכרוק.אבל

ו( גמ' ,אמר שמואל טהור מלטמא בכזית אבל מטמא טומאת רקב .כתב

בחידושיהר"ן כתב,דרבייוחנןסביראליהדמיהאףמעיןאחדהוא,ואףמי

הקהלות יעקב בטהרות )סימן יט( ,דמוכח הכא ,דההלכה לא נאמר דוקא

האףמתעגלויוצא,ורבלאסביראליההכי].ומשמעכונתו,דרבסברדאינו

כשיצא מכלל בשר מחמת רקבון ,אלא בכל אופן שיצא מתורת בשר יש לו

מתעגלויוצא,ופליגארשב"א.וכןכתבהרש"שבתוס'ד"הכיחו[.

טומאת רקב ,דהא הכא איירי בנתייבש ונעשה כעץ .ועיין שם שהביא דבנו

יז( גמ' ,הזיעה והליחה סרוחה והריעי טהורין מכלום .כתב המאירי ,דהריעי

הגר"חשליט"א העיר,דבתוס' נזיר )נא(:ד"המתשטחנו,משמעדהיינודוקא

דקתני,היינואפילוהיהלחכעיןמשקה.

כשבאעלידירקב,עייןשםעוד.

יח( גמ',דמעתעינוודםמגפתווחלבהאשהמטמאיןטומאתמשקיןברביעית.

ז( רש"י ד"ה טומאת רקב .עיין גליון הש"ס להגרע"א .וכונתו להקשות דרקב

פירשרש"יד"הברביעית,דזהושיעורמשקיןלטומאה.ובחולין)פח,(.אמרינן

איןמטמאבמגע,דהאלאנגעבכולוכדאיתאבחולין )קכה.(:ותירץהרש"ש,

דטומאת משקה הזב אינה אלא מדרבנן ,ולכך בזב דלא בדילי אינשי מיניה

דכןהואלישנאדרבייוסיגופיהשם,ומפרשלההגמ'שםמאינוגעמאהיל.

גזרוביהרבנן,ובמתדבדיליאינשימיניהלאגזרורבנן.והקשותוס' )שםפז(:

עוד תירץ ,דכוונת רש"י הכא קאי על בשר המת יבש ,דחלקיו מדובקים זה

ד"הכלמשקה,הריכשיוצאיןמןהמתנוגעיןבוומקבליםממנוטומאהבמגע,

בזה,הלכךאיתליהנמיטומאתמגע.

דהא מדאורייתא חשיבי דמעת עינו וכו' משקין ,כדילפי בסוגין מקראי .ועוד

ח( מתני',ומטמאביןלחביןיבש .פירשרש"יד"הומטמא ,דקאיאףאשרץ.

הקשו,דאמרינןבסוגייןדטומאתןברביעית,ואילו בפסחים )יד (.מוכח דמשקין

וכתבהרש"ש ,דצריךלומר,דיבשדשרץאינויבשממש,דהאשרץיבשאינו

מטמאין בכל שהוא .,ותירצו ,דבחולין איירי כגוונא שיצאו דרך שפופרת,

מטמא כדתנן לעיל )נד ,(:וכיון דכל הטומאות כשעת מציאתן כדאיתא לעיל

דבעודן בגופו אין תורת משקין עליהן ,וכי נפקי דרך שפופרת טהורות מן

)ד,(.אםכןביבשלגמריאיןלטמאותהמבוי.עודתירץ,דמייריבשלדוקיימת,

התורה ,כיון שלא נגעו בו ,ורק מדרבנן גזרו כשיצאו מן הזב היכא דאיכא

דטמאאפילויבש,כדרישלקישדלעיל.

רביעית,אףעלגבדלאנגעובו.עודתירצו,דקראידסוגיןאסמכתאבעלמא

ט( מתני' ,רבי שמעון אומר היבש מטמא למפרע והלח אינו מטמא אלא עד

נינהו,ומןהתורהאיןעליהןתורתמשקין,ולאגזרואלאברביעית.

שעתוכו'.הקשההמשנהאחרונה,האשפירקאמררבישמעון,ומאיטעמייהו



דרבנןדחיישיטפימשעהשיכוללחזורולהיותלח.ותירץ,דלשיטתייהואזלי,

דףנוע"א

דרבנןסברילעיל )ב,(:דספקטומאהברשותהיחידטמאמדאורייתאלשרוף,

א( גמ' ,ונילף מזובו מה זובו שאין מתעגל ויוצא וכו' .ביאר המהר"ם ,דהכי

ולאמהניביהחזקתטהרה,ואםכן כיהיכידלאמהניחזקתטהרה,הכי נמי

פריך,ואימאלעולםאיפוךאנא,דרבויאד"וזאת"אתאלרבויידםהיוצא מפי

לא מהני הוכחה לטהרה] ,אמנם השוואתו לכאורה צריכה עיון[ אבל רבי

האמה,דמהראיתלרבותמ"וזאת"כלהדומהלרוק,נימאדמרביםמ"וזאת"

שמעון דסבר התם דאינה ודאי לשרוף אלא לתלות ,אם כן בדאיכא הוכחה

כלהדומהלזובדהיינוכלשאינומתעגלויוצא.

לטהרה מטהרינן .עוד כתב ,דלפי זה כיון דפסקינן התם כחכמים ,הוא הדין

ב( תוס'ד"הונילףמזובו,איזיבהלאומעיןהיאבפרקבנותכותים.ועייןשם

הכאהלכהכוותייהו,וכמושכתבהרמב"םבפירושהמשנה,אכןבידהחזקה

)לעיל לד (:תוס' ד"ה מקום זיבה ,דכתבו עוד פירוש ,דלעולם ודאי אין זוב

)פי"ח מאבות הטומאה ה"ד( ,פסק כרבי שמעון דמתני' וצריך עיון .אבל

ה

מסכת נדה דף נו – דף נז
כו בתמוז – כז בתמוז התשע"ב
המאירי כתב,דרבישמעוןאינוחולקעםתנאקמא,ומודהשהכתםאףבלח

שהם טועין ונוהגין בחוקות הנכרים .ובערוך לנר כתב ,דאפשר דכונת רש"י

מטמא למפרע ,דחיישינן שנפלו עליו מים כדלקמן )עמוד ב( ,ולא אמר רבי

הכא כפירושו בבא קמא ,דעל ידי שהמירו דתן אין חוששין להצניע .ובתוס'

שמעוןאלאבשרץדלאשייךהאיחששאכדלקמן)שם(,ומראמרחדאומר

)הכא( ד"ה הבאים כתבו ,דטועין להשתמש .ובהגהות הב"ח )אות ג( גרס

אמרחדאולאפליגי.

בדבריהם "וטועין להשתמר" .אבל הערוך לנר כתב ,דנראה להגיה "וטועין

י( רש"י ד"ה שמתעגל ,מתאסף הרבה כאחד ואחר כך יוצא כגון רוק ומי

להשתמד".אלאדסיים,דבפירושר"עמברטנורא הכא,משמעדפירשלדברי

רגלים ושכבת זרע .כתב המהרש"א ,דצריך לומר בשכבת זרע דאף אם הוא

רש"יהכאכפשוטם,דטועיןשלאלהצניע.

מתעגל ויוצא ,מכל מקום אינו חוזר ונבלע ,דאם לא כן לפי האמת יטמא

יז( תוס'ד"האמוראינינהו,בתוה"ד,מכלמקוםתקשהממתני'בסבראוכו'.

שכבת זרע במשא לכולי עלמא כמי רגלים דהוי דומיא דרוק ,ובבבא קמא

ביאר המהרש"א ,דכונתם ,דאי נמי דסבר חד אמורא אליבא דרבי יוחנן אין

)כה(.אמרינןדאפילולמאןדמטמאשכבתזרעבמשאאינואלאמקלוחומר.

הלכהכסתםמשנה,היינוהיכאדאיכאתנאידפליגיאמתני'.

יא( תוס' ד"ה מה רוק ,בתוה"ד ,וצריך לומר דאי לאו ריבויא וכו' .ביאר

יח( גמ' ,אלא הכי קאמר הנמצאין בערי ישראל טהורים .כתב בחידושי

המהר"ם ,דהשתא חזרו בהם התוס' מהתירוץ הראשון מכח מה שהקשו,

הריטב"א ,דסתמאקתני,ואפילובעירשכולהישראל,וטעמאדכיוןדכתמים

ומתרציםאקושיאקמייתאתירוץאחר.

מדרבנן,וחזקתבנותישראללהצניעכתמיהן,לאחיישינן,אלאתלינןדשפחה



אוגויהעברהשםורמייה ליה.והרמב"םבפירושהמשנה כתב,דתלינןשהוא

דףנוע"ב

דםחיהאובהמה.

יב( גמ',מפנימהאמרוהשרץשנמצאבמבויוכו' .פירשרש"יד"המפנימה,

יט( תוס' ד"ה קוברין ,בתוה"ד ,ואם תאמר היאך משתמשין וכו' .ביאר

כלומרמפנימהתלובכיבודוטיהרוטהרותדקודםכיבוד.והקשההערוךלנר,

המהרש"א,דעלכרחךפירושו,דאףמישאינוכהןנזהרמלטמאותעצמווכלי

דלפיפירושוהוהליהלרבימאירלומראיפכא"מפנימהטהרוטהרותדקודם

שימושובטומאתמת.

הכיבוד" .ועוד הקשה ,דאם כן ,מה אמר "ואם לא בדקו הפסידוהו למפרע"

כ( מתני',נאמניםלומרקברנושםאתהנפלים.הקשההערוךלנר,מהנאמנות

דמשמע שהוא משום קנס ,הרי הם טמאים מן הדין ,על פי הכלל דספק

שייך בהא ,הא הוה להחמיר .וכתב ,דאין לומר דסמכינן עלייהו לשרוף

טומאה ברשות היחיד טמא .ולכך כתב לפרש לולי פרוש רש"י ,דהכי קשיא

תרומה וקדשים ,דהא לא חיישיעל לפני עור ,וגם אין לומר דאיירי בשכותי

ליה לרבי מאיר ,מפני מה אמרו דטמא למפרע ,הרי לא ילפינן מסוטה לענין

עצמו שורף ,דהא הגמ' לא פירשה כן אלא על "נאמנים לומר לא קברנו",

טומאה למפרע וכמו שיסדו תוס' לעיל )ב (.ד"ה מעת לעת ,ועל כך השיב,

דאייריבכהןעומדשם,ומשמעדגבי"נאמניםלומרקברנו",איןצריךלפרש

דחזקת בני ישראל בודקים מבואותיהן משום הפסד טהרות ,ואם עבר על

דשורףבעצמו.ועייןשםעוד.

התקנהולאבדקקנסוהולטמאלמפרע.



יג( גמ' ,מפני שחזקת בנות ישראל בודקות חלוקיהן וכו' .כתב בחידושי

דףנזע"א

הרשב"א ,דלאו דוקא חלוקיהן אלא אפילו חלוקי חברותיהן ,כיון שיודעות

א( גמ' ,מאי דרוש וכו' כל שאין לו נחלה אין לו גבול .כתב המגן אברהם

שחברותיהן מקפידות בכך .והוסיף ,דמיהו מסתברא דאם כבסתו שפחה

)או"חסימןתקכוסק"כ(,בשםהגהותמיימוני,דאיןמצוהלקבורנפל.והקשה

נכרית לא אמרינן שחזקתו בדוק ,דשפחה נכרית אינה מקפדת בכך .אמנם

עליו ,דבסוגיין משמע דדוקא כותים לא קברו נפלים ,אבל אנן סבירא לן

המאירי כתב ,דשפחה כיון דשייכא במצות הנשים הרי היא בודקת .וכן

דקוברים נפלים .ועיין שם עוד .אבל המרומי שדה כתב ,דדרשא זו אמיתית,

מדוייק בדברי הרא"ה בבדק הבית )בית שביעי שער ד( שהזכיר רק עובדת

כמבואר בטור ושולחן ערוך )או"ח סימן תקכו( דנפל אין קוברין ביום טוב.

גילוליםולאהזכירשפחה.

ובחידושי חתם סופר הביא ,דהבינה לעתים תירץ קושית המגן אברהם,

יד( גמ' ,ואם לא בדקו הפסידוהו למפרע .כתב בחידושי הרשב"א ,דנמצא

דההגהות מיימוני יפרש הא דאמרינן "כל שיש לו נחלה" ,כפירוש הר"ש

דאסיקנאדחזקתובדוק,אבלאיןחזקתומתכבס,וישבדבראףלהקל,דאילו

אהלות )פרק טז( ,דמשום דאין לו נחלה אין לו גבול תפיסת קבר לאסור

לבשה חלוקה בשעת וסתה וכבסתו ולא בדקתו ,אי נמי שכבסתו שפחה

בהנאה,ומשוםהכיקברוהובבתיהם,ולאחשולאיסורהנאה.ולפיזהאפשר

ונכרית ואזלה לה ,ואחר כך נמצא בו כתם ,תלינן להקל ,והוה ליה כחלוק

דבאמתאיןלנפליםדיןקבורה.

שאינובדוקמשוםדאיןחזקתומתכבס.והוסיף,דאףדאינוודאישלאנתכבס,

ב( גמ' ,שם .פירש רש"י ד"ה מאי דרוש ,כותיים שאין קוברים את הנפלים.

מכל מקום כיון דכתמים דרבנן ,ותלינן בהו לקולא עד שיהא חלוק הבדוק

]דהיינו דקאי ארבי יהודה דאמר דאין כותים קוברים את הנפלים[ .אבל

דוקא ,הכי נמי תלינן דאינו בדוק ממש .וסיים ,דמיהו היכא דאפשר למיקם

הרמב"ם בפירוש המשנה כתב ,שהם קוברים את הנפלים אלא דסוברים

אמילתאאםמקדיראומגלידכרבי,עבדינןהכי.ועייןבסדריטהרה )סימןקצ

דמאחרשאיןלוחלקונחלהבארץמותרלקברובכלמקום,ואיןזהנכון].ולפי

סעיףפ"ז(שכתב,דהרשב"אלאאייריאלאבחלוקשלבשתובימינידתה,דיש

דבריוישלפרשד"מאידרוש"קאיאתנאקמאדמתני',דאמר"ביתהטמאות

לתלותדמסתמאנתלכלך,אבלבסתםחלוקאיןלהקל.

שלכותיםמטמאיןבאהלוכו'"[.

טו( גמ' ,אבל כתם לח נמי מטמא למפרע אימר יבש היה ומיא נפיל עליה.

ג( גמ',והאליתלהוולפניעורלאתתןמכשול .עייןרש"יד"הוהאליתלהו.

הקשההחזוןיחזקאל)פרקוהלכהחד"הכתם(,האקיימאלןלעיל)ד,(.דכל

והקשה הערוך לנר ,דמכל מקום היאך משקרי ,ועברי א"מדבר שקר תרחק"

הטומאות כשעת מציאתן ואפילו להקל ,ואם כן אמאי מטמאינן למפרע עד

ועל"ולאתשקרואישבעמיתו".ועיין בביאורהגר"חקניבסקילמסכתכותים

שעתהכיבוס.ותירץ,דהאדאמרינןכשעתמציאתןאפילולהקל,היינוכשאין

)אותל(,מהשכתבבזה.

עכשיו לפנינו שום טומאה ,אבל הכא כשהכתם לח הרי טומאה לפנינו ,ולא

ד( גמ',בכהןעומדשם.פירשרש"יד"הבכהן,דהואכותי.וכתבהתוס'יו"ט,

אמרינן כשעת מציאתן ,אלא אדרבה אמרינן דטומאה זו שלפנינו היתה גם

דהיינומבניושלהכהןאשרשלחמלךאשורלהורותמשפטאלקיהארץ,כמו

למפרעעדשעתהכיבוס.

שכתובבסוףמלכים,וידעוחז"לדהניכהנישבולדתאחרתעםהכותים.

טז( מתני',רבייהודהמטמאמפנישהןגריםוטועין .פירשרש"יד"ה וטועין,

ה( גמ' ,כיון דכתיבא מזהר זהירי ביה דכתיב וראה עצם אדם .והוא פסוק

שאין מצניעין כתמיהם .אבל רש"י בבבא קמא )לח ,(:ד"ה רבי יהודה פירש,

בספר יחזקאל )לט טו( והקשה המלאכת שלמה ,דהא כותים לא מאמינים

ו

מסכת נדה דף נז
כז בתמוז התשע"ב
אלא בתורה שבכתב ,ולא בשאר כתבי הקודש .אמנם היעב"ץ כתב ,דחזינן

דינאדלישנאקמאאתא.וכתב,דשמאהראב"דסובר,דפליגיהנךאוקימתות,

הכא דזהירי אף בדברי קבלה ,ודלא כמו שכתבו בספרי חיצונים ,שאינם

וכיוןדכתמיםדרבנן,הלךאחרלישנאבתראלהקל.

מאמינים אלא בתורה שבכתב בלבד ולא בנביאים] .ועיין במוסגר שם מה

יג( מתני' ,על שוקה ועל פרסותיה מבפנים טמאה מבחוץ טהורה .ולשון

שהקשהעליו[.

השולחן ערוך )יור"ד קצ י"א( "על כל אורך שוקה" .וכתב בערוך השלחן

ו( גמ' ,סככות דתנן אלו הן סככות אילן המיסך וכו' .פירש רש"י ד"ה אילן

)סקמ"ח(,דמשמעדטמאה אפילובמקוםחיבורהירךלגוף,אףשאיןדרךדם

המיסך ,דהואסמוךלדרךביתהקברותוזימניןדמיתרמיביןהשמשותוקברי

לבוא שם ,וכן ביאר בשו"ת שבט הלוי )חלק ב' סימן צט( ,ועיין שם בטעם

התםוכו'.והקשובחידושיהרמב"ןוהרשב"א,היכידמי,איברשותהיחידהא

הדבר.

ספק טומאה ברשות היחיד טמא מדאורייתא ,ואמאי אין נאמן הכותי לטהר

יד( גמ' ,אמר שמואל בדקה קרקע עולם וכו' ומצאה דם עליה טהורה .כתב

אף על פי שאין מהלך על פני כולה .ואי ברשות הרבים ,וגזרו עליו מפני

בחידושי הרשב"א ,דהשתא הוה משמע לגמ' ,דשמואל טהורה לגמרי קאמר

שהוחזקהשםטומאה,אםכןאפילובמהלךעלפניכולהאמאינאמן,האלית

ואפילומדרבנן,דהאפריךאהניתיובתאולאמשניהתםמדרבנן,עדדאתא

להוגזרהדרבנן.וכתבבחידושיהר"ן,דאינהקושיא,דלעולםישלומרדאיירי

ר' ירמיה מדפתי וחדית "מודה שמואל דטמאה מדרבנן" .וכתב ,דאי נימא

ברשותהיחיד,וכותיםלאגמרימסוטהדספיקוטמאמדאורייתא.

דהשתאנמיידעינןדשמואלמדאורייתאדוקאקאמר,וכיאקשינןעליההנך

ז( גמ' ,סככות דתנן וכו' .פירש רש"י ד"ה אילן ,דכותי אינו חש על הספק.

תיובתא ,היינו משום דסברינן דטמאות מדאורייתא ,ואתא ר' ירמיה לתרוצי

כתב המלא הרועים ,דאף לסוברים דספיקא דאורייתא מדאורייתא לחומרא,

דאינםטמאותמדאורייתאאלאמדרבנן,הוהליהלמימר"מאיטמאמדרבנן"

מכלמקוםכותייםלאחיישילה,כיוןדאיןמפורשלהדיא.

אבלהשתאדמתרץ"מודהשמואלדטמאהמדרבנן"מוכחדעדהשתאסברינן

ח( גמ' ,בית הפרס שנידש טהור .פירשו תוס' ד"ה בית הפרס ,דכיון דנידש

דשמואלטהורהלגמריקאמר.ועייןשםעוד.

ונרמס ברגלים ,יש לומר שהוליכו העצם כשעורה משם .וכן כתב רש"י

טו( גמ' ,בבשרה עד שתרגיש בבשרה .כתב הסדרי טהרה )קצ צג ד"ה וטרם

בפסחים )צב(:ד"השנידש ,שדריסתהרגליםהעבירתן.אמנם בכתובות )כח(:

אכלה( ,דיש לחקור מדוע טומאת כתמים דרבנן ,האם משום שלא הרגישה

פירשרש"יד"הטהור,דאמרינןשכלהעצמותנכתתולפחותמכשיעור.ורש"י

אין טמאה מדאורייתא ,ואפילו אי באו מגופה מכל מקום גזירת הכתוב הוא

בסוגיין ד"ה שנידש פירש ,שהרגלים נושאים את העצמות ושחקום .והעיר

שאין האשה טמאה אלא אם רואה בהרגשה .או דלמא דטעמא משום

הערוך לנר ,דצירף ב' הסברות .ועיין עוד במאירי דפירש ,דעל ידי הדישה

דהתורהלאטמאהאלאהיכאדודאימגופהאתי אבלכתמיםדאיכאלמימר

מתכסיםהעצמותהדקיםבעפרואיןלחושלמגע.

דמעלמאאתילא,ואףדבעלמאקיימאלןספקדאורייתאלחומרא,מכלמקום

ט( תוס' ד"ה אמר ר' יוחנן במהלך וכו' ,בתוה"ד ,ואם תאמר כי היכי דציון

גזירתהכתובהואדשריא ,דומיאדספקממזר.והביא,שכברעמדועלחקירה

קברות וכו' דאוקימנא בכהן עומד וכו' .כתב המהרש"א ,דאין הלשון מכוון,

זו בשו"ת מהר"ם לובלין )סימן ב( ,והשואל הגאון מוהר"י סגל .ועיין שם

דציון קברות אינו מדאורייתא אלא מדרבנן ,ולא מוקמינא בכהן עומד שם

שהאריך.

אלאההיאד"לאקברנו"וכו'.

טז( גמ' ,שם .כתבו תוס' לעיל )ג (.ד"ה מרגשת בעצמה ,דהרגשה היינו

י( בא"ד ,והואהדיןדנקטולאאכילוכגוןשידועלנושהיאטהורהוכו'.כתב

דמרגשת כשנעקר דם מן המקור .וכן כתב השולחן ערוך )קצ א'( .והרמב"ם

המהרש"א ,דלפיזה,הואהדיןנמיבלאוכהן,דהאכלכותילאהוהמטמא

)פ"ה מאיסורי ביאה הי"ז( כתב ,דנזדעזע גופה .אבל בשו"ת נודע ביהודה

לה.

)קמאסימןנה(חידש,דאףהרגשתזיבתדברלחחשיבאהרגשה.והוכיחזאת
מדאמרינן להלן ,דשמע מינה מקרא ד"בבשרה" תרתי ,דהיינו דשמעינן גם



דטמאה בפנים כבחוץ ,והרי אותו מקום הוא מבין השיניים ולחוץ כדלעיל

פרקהרואהכתם

)מא ,(:דהיינו חוץ מפי המקור ,ואם כן שמע מינה דהתם הוא גם מקום


דףנזע"ב

הרגשה,ועלכרחךדהיינוזיבתדברלח.ובשו"תחתםסופר )יור"דסימןקסז

יא( מתני' ,הרואה כתם על בשרה כנגד בית התורפה מטמא .כתב הרמב"ם

וסימןקעא(דחהראייתו,והאריךבראיותנגדו.ועייןעודבחידושיחתםסופר

)פ"ט מאיסורי ביאה ה"ב( ,גבי טומאת כתמים ,דטומאה זו בספק היא ,שמא

בסוגיין.וכןהסדריטהרה)קצא(הביאבשםהשביעקב)סימןלט(,דזיבתדבר

כתם זה מדם החדר בא .והקשה הכסף משנה ,אם כן נטהר כתמים ,דהא

לחאינההרגשהוהסכיםעמו .והחוותדעת)שם(כתב,דשלשהמיניהרגשה

איכא ספק ספיקא ,חדא שמא אינו מגופה ,ועוד שמא בא מן החדר .ותירץ,

הם ,אחד כשמרגשת שנזדעזע גופה ,והשני כשמרגשת שנפתח מקורה

דאף על פי כן ,כיון דאיסור חמור הוא ,החמירו בו חכמים .עוד תירץ ,דכיון

והשלישיכשמרגשתשדברלחזבממנה.וכתב,דנראהדבהרגשההשלישית

שאיןלהבמהלתלות,החמירולומרדהוהכאילוודאיהגיעמגופה,ואיןכאן

בעינן שתרגיש שזב ממקורה דאם לא הרגישה שזב ממקורה אלא כשהוא

אלא ספק אחד .והט"ז )סימן קצ סק"ב( תירץ ,דכיון דרוב דמים שבאשה מן

בפרוזדור ,אינה הרגשה וטהורה ,דכיון דרחמנא טהריה לדם שבא בלא

המקור ולא מן העליה לא חשיב כלל לספק ,ועיין תוס' לקמן )סב (.ד"ה

הרגשה,מאיןיתחילהטומאהבפרוזדור.ועייןשםשהאריך.

הטבילו.

יז( גמ' ,תרתי שמע מינה .בחידושי הרשב"א פירש בשם מורו ,דדרשא ד"עד

יב( מתני',שם .כתבבחידושי הרשב"א,דאףעלגבשעברהבשוקשלטבחים

שתרגיש" ודרשא ד"ולא בשפיר" שקולות הן ,ותרוויהו דרשינן מדלא כתיב

כדאיתא בגמ' ,מכל מקום כיון דמגופה חזיא ובגופה אישתכח ,רגלים לדבר

"בשרה" .והביא ,דיש מפרשים דהא דממעטינן מ"ולא בשפיר" ,היינו משום

דמגופהאתא,אלאאםכןנמצאעלחלוקהנמיכדאיתאבגמ'.והוסיף,דהא

דאין מרגשת ביציאת הדם .והקשה מורו ,דאי סבירא לן דדרכה של אשה

דתנןלקמן)כח(:תולהבכלדבר,לאוארישאדהאמתני',קאי,אלאא"ראתה

לראות דם בחתיכה לא מטהרין משום דאינה מרגשת .ועיין בחידושי הר"ן

עלחלוקה"דסליקמינה.אבללהלן)בסוףהעמוד(הביאהרשב"א ,דהראב"ד

שכתב כיש מפרשים .ועיין חכמת בצלאל ,דהוכיח כשיטתו מדאמרינן תרתי

כתב ,דדוקא בשאין לה במה לתלות ,אבל אם יש לה במה לתלות תולה,

שמעת מינה ,ולא תלת.ובתוס'הרא"ש לעיל )כא (:כתב ,דממשמעות דבשר

אפילונמצאבבשרהבלבד.והקשהעליו,דבגמ'אמרינןללישנאקמא,דאילו

שמעינןדצריךהרגשהבבשרה,ומה"-ה"מעטינן ממעטינןשפופרת,ומה"-ב"

עברה בשוק של טבחים טמאה ,ואף דאמרינן "אי בעית אימא" ,לאו למסתר

מרבינןשמטמאבפניםכבחוץ.ועייןבשו"תשעריציון)חלקאסימןכו(.

ז

מסכת נדה דף נז – דף נח
כז בתמוז – כח בתמוז התשע"ב
יח( גמ',אידארגישהוכו'אמאיפטוריםמןהקרבן.כתבבשו"תתרומתהדשן

לא חיישינן שמא נגעה ידה שלא בכוונה בבית התורפה ,דהא עשויה היא

)סימן רמו( ,דאשה שהרגישה ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום יש לטמאה,

ליזהר שלא תלכלך ידה ,וגם אין לחוש דנגעה בשוקיה ופרסותיה ,דלא

דודאייצאטיפתדםכחרדלכיוןדהרגשהסבראדאורייתאהיא היכאדליכא

מחזקינן טומאה ממקום למקום .והוסיף דלמאי דסלקא דעתיןלמיפשט מינה

למיתלי הרגשה במידי אחריני .והוכיח כן מכאן ,דפריך "ליחייבו בקרבן"

דמחזקינן טומאה ממקום למקום ,אפשר דהוא הדין שלא מחמת בדיקה,

אלמא סברא דאורייתא היא ,ואם כן הויא כלמאן דאמר וסתות דאורייתא,

דשמא קשרי אצבעותיה נגעו בשוקיה מבפנים ,אבל המגיד משנה )פ"ט

דאפילו בדקה ומצאה טהורה טמאה .ובשולחן ערוך )קצ א( הביאו להלכה

מאיסורי ביאה ה"ח( כתב ,דהרמב"ן והרמב"ם הביאו הברייתא כפשטה ולא

בשם"ישמישאומר".אבלהדרכימשה)סימןקפח(פליג,עייןשם.

חילקו .ופירש ,דטעמם כיון דאף אי נימא דאין היד נוגעת באותו מקום בלא

יט( גמ' ,לעולם דארגשה ואימור הרגשת מי רגלים הואי .הפלתי )סימן קפג(

כונה ,מכל מקום נוגעת היא במקומות אחרים מן הגוף שאפשר שבשעת

הביאמשו"תשביעקב,דנסתפק האםאייריבאשההאומרתשהרגישה,ואנן

נגיעתה ניתז הדם מן המקור על ידיה ,דאי לא תימא הכי לא הוה שתקה

תלינןדטעתהוהרגשתמירגליםהוה,וכןבראיותהבאותבגמ'.אודלעולם

ברייתאמלפרושי,וסייםדכןעיקרלהחמיר.

דאומרתשלאהרגישה,ואנןתלינןשטעתהוהרגישה.עייןשם.

ו( גמ' ,שאני ידה דכולה עבידא דנגעה .כתב בחידושי הר"ן ,דמשמע דוקא

כ( גמ' ,וקתני נמצא על שלה אתיום טמאין וכו' .כתב הרש"ש ,דהוא הדין

ידהאבלזרועהלא,והיינודנקטעלקשריאצבעותיה.

דהוהמצילמיפרךמרישאמ"נמצאעלשלו",אלאמשוםדעלהצדהראשון

ז( גמ' ,עד מקום חבק .עיין רש"י ד"ה עד מקום חבק ,ותוס' ד"ה מקום חבק.

פריךמןלאחרזמןשהואבנמצאעלשלה,מסיקמינהגםעלצדהשני.

וכתב הרא"ש )סוף סימן א( ,דלפירוש רש"י לא נתפרש מבפנים עד היכן

כא( גמ',לעולםדארגישהואימאהרגשתשמשהוה.כתבהערוךלנר,דאףעל

למעלהכלאורךהירךוהשוק.ולפירושקמאדהערוך לאאיתפרשלןלמטה.

פי כן בנמצא על שלו ,או נמצא על שלה אתיום חייבין קרבן ,ולא חיישינן

וכתבדאפשרדלהנךתריפירושימשערינןכנגדןמעברלעבר.

דמהשהרגישההיההרגשתמירגלים,דכיוןדרובנשיםרואותבהרגשה,לא

ח( תוס'ד"המקוםחבק,בתוה"ד,ועודפירשפירושאחרשכופףהשוקעלירך

תלינןבהרגשתשמש.

וכו'.והביתיוסף)סימןקצסעיףיא(תמהאהאיפירושא,דאםכןלאמשכחת

כב( גמ' ,לא אם רוב ימיה בהרגשה חזיא אימא ארגשה ולאו אדעתה .תמה

"מבחוץומןהצדדיםמכאןומכאןטהורה",דהאלפירושזהטמאהכשנמצא

בחידושיהרשב"א,דאדרבההוהלןלמימראיפכא,דכיוןדרובימיהבהרגשה,

הדם באחד משני צדדים ,ואינה טהורה אלא כשנמצא בחוץ או באחד מן

השתאדלאהרגישהאימאמעלמאאתא.

הצדדים.וכתב,דברשב"אנתקןהדברקצת,דכתב,דמןהחבקעצמולחוץהוי

כג( גמ' ,ואיבעית אימא מחגור ולמעלה כגון דאזדקרה וכו' .כתב בחידושי

צדדים.עודכתב,דלשיטתהרמב"ם )פ"טמאיסוריביאהה"ח(,דמבפניםהם

הר"ן ,דישמישפירשדלהאילישנאנמצאעלחלוקהטהוראפילולאעברה

המקומות הנדבקות זו בזו בעתשתעמוד ותדבק רגל לרגל ושוקלשוק,צריך

בשוק של טבחים כיון דאי מגופה אתי על בשרה איבעי ליה לאישתכוחי,

לפרש דמקום חבק קרי למקום המדובק ממש ,וחבק עצמו היינו מקום גבול

משום דאף דאיזדקרה חדא זימנא אין הדבר קרוב דבההיא שעתא חזאי,

סוףמקוםחבקמצדזהומצדזה,שהואנקראמבפניםומבחוץ,ואמרה הגמ'

ואדרבה מוכח טפי דמלמעלה אתאי .וכתב ,דאחרים פירשו ,דאפילו להאי

דמקום זה כלפנים .ומכל מקום סיים דצריך עיון ,אמאי לא הזכירו הרמב"ם

לישנא איירי בעברה בשוק של טבחים ,דכיון דנזדקרה הוה ליה למעלה מן

והטור דחבק עצמו כלפנים .ועיין שם עוד ,שכתב דפירוש הרמב"ם מיושב

החגורכלמטההימנו].וכןלכאורהשיטתרש"יד"הדאזדקרה[.

יפה,ולכךבחרבוהטורולאפנהאלפירושרש"יופירושיהערוך.



ט( תוס'ד"הכשורהמהו,בתוה"ד,והאדאמרלקמןטיפיןטיפיןאיןמצטרפין

דףנחע"א

היינועלהבגדוכו'.וכןכתבבחידושיהר"ן.ופירש,דאףבסוגייןאיירילענין

א( רש"יד"המדרבנן ,דלמאארגשהולאואדעתה.הקשההערוךלנר ,אםכן

צירוף.אבלבחידושיהרשב"אכתב,דטיפיןטיפיןאפילובבשרהאיןמצטרפין,

הויא ספק דאורייתא וקיימא לן לחומרא ,ואם כן אמאי טמאה רק מדרבנן.

והאדאיבעיאלןהכא,היינובטיפיןגדוליםשישבכלאחדכגריס,ואיבעיאלן

ותירץ,דאותוחששאינואלאמיעוט,ולכןאינואלאדרבנן.ועייןעודבמרומי

אי אתי מגופה אי לאו .והא דמשמע לקמן דדוקא צירוף ליכא אבל אם יש

שדהלעיל)נז.(:

באחדכגריסטמאה,התםאייריבחלוקשנע אילךואילך,אבלבבשרהשאין

ב( תוס' ד"ה כרבי נחמיה ,טעמא דרבי נחמיה כיון דדבר שהכתם בו טהור

דרכהבכך,איבעיאלןדאףעלגבדבטיפהאחתטמאהכיוןשישבהכשיעור,

וכו'.וכןכתבבחידושיהרשב"אבשםמורו הרב,דלאגזרוכתמיםאלאבדבר

מכל מקום כשיש כמה טיפין שמא כיון דלא עבדי דכולהו מגופה אתו אף

שראו לטמאותו מחמת ריעותא בדם ואגב הכי מטמאינן גם האשה .עוד

לחדאלאניחוש.ובחידושיהר"ן כתב,דחהזאת,משוםשהדברידועשדרכו

פירש ,דלא גזרו אלא על המצוי ,ואין מצוי שתשב או תשכב על דבר שאין

שלדםהבאמגופהלהיותנוטףבמקומותרבים.

מקבלטומאה.

י( גמ' ,מאי לאו כי האי גוונא .פירש התוס' הרא"ש ,דמדקאמר האי לישנא

ג( גמ',בשלמאעקבהעבידדנגעבאותומקום.ביארוהתפארתישראל )אות

ספק טהור ספק טמא ,משמע דאתא לאשמועינן שום חידוש בכתם משונה.

ב( ,והאליהו רבא ,והמשנה אחרונה ,דהיינו על ידי ישיבתה שהיו יושבים

ובחידושיהרשב"א כתב,דדייק מדקתניסתם"ספקטמאספקטהור",דמשמע

כדרךישיבתהישמעאלים].ונמצאדעגבותיהםעלעקביהם[.

כלשבבשרהאפילוכהאיגוונא.

ד( גמ',שאניראשגודלדבהדידפסעהוכו'.כתבהביתיוסף )קציא(,דנראה

יא( גמ',לאדלמאדעבידכרצועה .כתבבחידושיהרשב"א,דהאדלאקאמר

מדבריהרשב"אבתורתהביתהקצר )יז(.דלרבותאנקטראשגודלה,דכלשכן

דעביד כטיפה ,משום דבהא ליכא שום חידוש אבל בדעביד כרצועה איכא

שאר הרגל דעביד דמתרמי דנטף בשעת הליכתה .וכתב הדרישה )סק"ז(,

חדוש קצת] .ועיין בדבריו דמשמע דלפירוש התוס' הרא"ש המובא באות

דמיהו צריך עיון אם בכלל זה נמי שאר אצבעות הרגלים ,דלכאורה נראה

הקודמתאתישפירטפיהאדנקטכרצועה,דהאכלעיקרהדיוקבקושיאהוה

דלאעלחנםנקטראשגודלה,אלאמשוםדסמוךלצדפניםהוא,מהשאיןכן

מיתורהלשון,דמשמעדאיכאשוםחידושמשונה[.

שאראצבעותשהןלצדחוץ,ועייןשםעוד.

יב( גמ' ,ההיא איתתא דאשתכח לה דמא במשתיתא .כתב הרא"ש )פרק

ה( גמ' ,נמצאת על קשרי אצבעותיה טמאה .כתב בחידושי הרשב"א בשם

תשיעי סוף סימן ב( ,בשם הראב"ד ,דאין הלכה כרבי נחמיה דאמר שאין

מורו,דדוקאשבדקהעצמהולאנטלהידיהאחרכך,אבלבלאבדיקהודאי

כתמים אלא על דבר המקבל טומאה .דהא משתיתא היא כלי עץ ומכלי

ח

מסכת נדה דף נח – דף נט
כח בתמוז – כט בתמוז התשע"ב
האורגים]והואפשוטיכליעץדאיןמקבלטמאה[.אבלהרא"שגופיהכתב,

איןתוליןאלאבמקוםשהואמצוי,ובמקוםשהואמצויתוליןבובכלעניןעד

דמאחרדלאאיתפרשלןשפירמהומשתיתא,ראוילפרששהואכליהמקבל

כתורמוס ואפילו אין ארכו כרחבו ,ולא אמרו "ארכו כרחבו לענין כתמים"

טומאה ,כדי שלא נדחה כל הראיות דמוכיחות דהלכה כרבי נחמיה .והביא,

אלא לתאר צורת הפשפש ,לומר דבמקום שמצוי רחש שרחבו כארכו מצוי,

דיש מפרשים משתיתא טווי ,והוא מקבל טומאת נגעים .וכן כתב רש"י הכא

שםתוליןבועדכתורמוס.

ד"ה במשתיתא ,דנמצא דם על השתי .ועיין נמי בתוס' )בריש העמוד( ד"ה

כ( גמ' ,עיר שיש בה חזירים אין חוששין לכתמים .פירש רש"י ד"ה חזירים,

כרבינחמיהשכתבו,דמקבלטומאהבנגעים.

דאוכלים שקצים ורמשים ומתיזים דם .אבל בחידושי הרשב"א פירש בשם

יג( גמ',אםמגיעכנגדביתהתורפהשלארוכהשתיהןטמאות .כתבבחידושי

רבינו חננאל ,שהרחש ההוא מצוי בחזירים ,והקשה עליו ,דמשמע שאין

הר"ן ,דאף על פי שאינו מגיע שם אלא על ידי הדחק ,והיינו דנקט ארוכה

חוששיןלהםכלל באיזהשיעורשיהיהואפילוגדולככףאישואילומחמת

וקצרה.

פשפשאיןתוליןאלאעדכתורמוס,ולכןכתבשנראהכפירושוהשנישהוא

יד( גמ',אמררבששתולעניןדינאתנן.פירשרש"יד"הולעניןדינא,דאמרה

כפירושרש"י,וסייםדעדשתאמרברילישלאנגעביחזירכתמיהטהורים.

אחרונה לא מהימנת לי דאת בדקתיה ואין חייבת ליתן שכר הכובס .אבל

כא( תוס'ד"העירשישבה,בתוה"ד,מיהואומרר"ידאיןלסמוךעלזהעכשיו

הרשב"א פירש דאמרה לה אנא אבדיקה דידך לא סמיכנא .וכתב ,דנראה

להקל וכו' .והרשב"א הביא דתוס' כתבו דהאידנא אין לתלות בחזירים דאין

דדוקאבבודקתלעצמה,אבלבודקתבעדיםאפילולעניןדינאאינהתולה בה

נראה לומר שבא מןהחזירים .וכתב דאינו יודע טעםלדבריהם אבל הרא"ש

דהאודאיבדוקהוא.אבלהקשה,דאםכןהכאהויטעמאמשוםדאפילוברי

)סימן ו( ביאר ,שהדבר ידוע שהחזירים אין מתיזין דם .והוסיף ,דאפשר

ושמא לענין דינא לא אמרינן ברי עדיף לאפוקי ממונא ,ואם כן ליקשי מינה

שבימיהם היה מצוי ששרצים ונבלות היו מוטלים ברחובות ובשווקים והיו

לרב יהודה דאמר בכתובות )יב (:ברי עדיף ,וכתב דבנמוקי מורו הרב מצא,

חזירין נוברין בהם ומתיזין דם כל סביבותיהם ,והכל לפי הענין כדחזינן גבי

דאףשישעדיםשבדקה,תולהבהשמאלאבדקהיפה.

דוקרת דאמר ר' נחמן דהיא כעיר שיש בה חזירים דמיא .ובחידושי החתם



סופרכתב,דטעםתוס'כיוןדבזמןהזהשאנומפוזריםביןהאומותאיןלךעיר

דףנחע"ב

שאיןבהחזיריםואםכןבטלתתורתכתם,והוהכמו"לדבריחבריאיןסוף".

טו( תוס'ד"המאישנא,תימהמהדומהלהךדלעילוכו'.בחידושיהרשב"א

כב( גמ',ורבחסדאאמרכגריסתולהיותרמכגריסאינהתולה .כתב בחידושי

הביא תירוץ רבינו תם .וכתב דעוד יש לתרץ ,דהכי פריך ,דכי היכי דלענין

הר"ן ,דאף דרב הונא רביה דרב חסדא הוה ]כדאיתא בבבא מציעא )לג,[(.

דינא תולה שניה בראשונה דאימא לא בדקה יפה ואתה סותר תליית

מכל מקום קיימא לן כרב חסדא דהא רבי יוחנן קאי כוותיה .ועוד דסוגיין

הראשונהלגביממונא,אףלעניןטומאהתסתורתלייתה,ולכךמייתימציפור,

בכולהומכילתין סתמו דכגריסועודבעינן.ועייןרש"ילקמן )נט(.ד"הנמצא

דהתם אתה סותר תליית מתעסקת זו ראשונה משום דכיון דלא תלינן לגבי

עליה.

שניה לא תלינן לגבי ראשונה .ומשני ,שאני בציפור דדין גמור הוא לסתור



טהרת הראשונה דלא אלימא משניה ,אבל טהרת משאלת אלימא מטהרת

דףנטע"א

שניה,משוםשהיתהלהבדיקהבאחרונהכשפשטתו.

א( תוס'ד"ההיובהטיפידמים,בתוה"ד ,דעדכגריסדקתנימיירישהתחתון

טז( מתני' ,אם יש בה מכה והיא יכולה להתגלע וכו' .כתב הרש"ש ,דמשמע

עדכגריסוכו'מכללדאילאועליוןוכו'אלמאכגריסכיותרמכגריסוכו'.כתב

דוקאבהאבלבבנהאובבעלהאינהתולהאלאבמכהלחה.והעירדלאמצא

המהרש"א ,דהיינו כר' הונא ,ואף דעד כגריס דקתני הכא ,עד ועד בכלל

בפוסקיםשדברובזה.

ולקולא,ור'הונאאמרהכאלחומראוהכאלחומרא,עלכרחךהכאמתפרש

יז( גמ' ,לדברי אין קץ שאין לך אשה טהורה לבעלה .כתב בבעלי הנפש

לקולא ,כיון דהא דקאמר תולה בעליון עד כגריס דצריך לפרש דמלמטה

להראב"ד)ריששערהכתמים(,דישאומריםשאיןהכתמיםנוהגיםבזמןהזה,

למעלה קחשיב ,כשהתחתון כחצי גריס או בפחות מגריס עד כגריס תולה

וראייתםכיהכתמיםמדרבנןהםוכןמעתלעתדרבנן,וכשםשאיןמעתלעת

בעליון,ועלכרחךמשוםכגריסגופהנקטהכידתולהבעליון,דהאכלפחות

נוהג אלא לטהרות ,כך הכתמים אינם אלא לטהרות .וכתב הראב"ד ,דהבל

מגריסבלאועליוןתולהבדםמאכולתלכוליעלמא.ועייןשםעוד.

הוא בידם ,עיין שם ראיותיו ,וחדא מינייהו מדאמרינן הכא "שאין לך אשה

ב( גמ' ,רבי חנינא אומר טמאה ור' ינאי אומר טהורה .פסק הרמב"ם )פ"ט

טהורהלבעלה"ושמעמינהדלעניןאיסורבעלהקאמרינן,דאילטהרותלימא

מאיסוריביאההכ"ג(,כרביחנינאדטמאה.וביארהכסףמשנה ,דטעמומשום

"שאיןלךאשהשהיאטהורה".

דפשטאדמתני'משמעכוותיה,דהאלאמפלגא,וקתניעדכמההיאתולהעד

יח( גמ' ,תולה בפשפש ועד כתורמוס .כתב בחידושי הרשב"א ,דהיינו בכל

כגריסשלפול.ומשמעדבכלגוונאדאיכאטפילאתליאבמאכולת.והוסיף,

מקוםאףעלפישאיןהפשפשמצויתולהעדכתורמוסואףעלפישהואגדול

דאף דאינה ראיה ,דהא לא אותיבו מינה לרבי ינאי ,מכל מקום נקטינן הכי

מכגריס.

לחומרא.וסייםדיששפסקולהקל,וכןדעתהרמב"ןוהרשב"א.

יט( גמ' ,ארכו כרחבו לענין כתמים .פירש רש"י ד"ה לענין כתמים ,דאי הוה

ג( גמ' ,נתעסקה בכגריס ונמצא עליה כגריס ועוד מהו .פסק הרמב"ם )פ"ט

כתם ארכו כרחבו אפילו יותר מכגריס תלינן בפשפש .וכפירושו הביא

מאיסורי ביאה הכ"ו( ,דתלינן .וכתב בחידושי הר"ן ,דאף דפשטא דברייתא

בחידושי הרשב"א בשםתוס' ]שאינולפנינו[.עודכתב בשמם,דלפיזהצריך

משמע דלא תלינן ,מכל מקום כיון דאידחייה ,וכתמים דרבנן אזלינן לקולא,

לומר ,דהכא לא קאי אדרבנן דפליגי עליה דרבי חנינא ,דהא לדידהו תלינן

אבלהרא"ש)סימןח(פסקלחומרא.

בפשפשעדכתורמוסאףעלפישאיןארכוכרחבו,דאילאוהכימאיקאמר

ד( רש"י ד"ה נמצא עליה מין אחד ,מדבר הדומהלכתם וכו' .העיר הרש"ש,

רשב"ג"ולדבריחבריאיןסוף",אלאודאיאדרבי חנינאקאי ,דאפילולדידיה

דלפימאידמסיקטעמאדכיהיכאדבהאילאידעההכינמיהוהעלהמינא

היכא דארכו כרחבו תלינן בפשפש ואפילו ליותר מכגריס .אמנם כתב דאין

אחרינאולאידעה,אםכןאפילושאריצבעיםנמי.והביאדאכןלשוןהרא"ש

נראה כן מדברי שאר המפרשים ,אלא כל שהרחש הזה מצוי תלינן ביה עד

)סימןח(דלפיזהאםנמצאעליהשוםלכלוךנימאדכיהיכידבאעליהלכלוך

כתורמוס,ואףשאיןארכוכרחבו,דעלכרחךלאפליגירבנןעליהדרביחנינא

זהבלאדעתהכךוכו'.וסייםדאפשרלדחוקגםלשוןרש"ישגםכוונתולכך.

אלאבסתםהמקומות,דלרבנןתוליןלעולםבפשפשבכלמקום,ולרביחנינא

ה( גמ' ,איכא דאמרי אמר רבא נתעסקה במין אחד וכו' .כתבו בחידושי

ט

מסכת נדה דף נט
כט בתמוז התשע"ב
הרשב"א והר"ן ,דקיימא לן כהני ב' לישני ,כלישנא קמא דאם נמצאה עליה

אוריכותיה.ועייןעודבחכמתבצלאל.

מיןאחדתולהבושארמינין,דאמרינןכשםשניתזעליהמיןזהולאהרגישה

יד( גמ' ,כי אמר רבי מאיר בחד ספיקא וכו' .כתב בחידושי הגרע"א ,דאף

כך אפשר שנתזו עליה דמים ולא הרגישה ,וכלישנא בתרא ,דנתעסקה במין

דבחד ספק משוי ליה ר"מ לודאי כדאיתא לעיל )יד ,(:דכי טימא רבי מאיר

אחד אינה תולה בו כמה מינין ,אלא בתרנגולתא דאית בה כמה מיני דמא.

משוםנדהטימא,אףעלפיכןבצירוףספקמאישאומאשההויספקספיקא.

אמנם בשיטת הרמב"ם )פ"ט מאיסורי ביאה הכ"ז( כתב הכסף משנה )שם(,

טו( גמ',ואיידידסליקמדרבייוסיפתחבדרבייוסי.הקשההערוךלנר,דליתני

דמשמע דסבירא ליה כלישנא בתרא דפליגא אלישנא קמא ,ולפום לישנא

"רבי יוסי ורבי מאיר אומרים" דנמצא דפתח ברבי יוסי אלא דשנה אף דברי

בתראמעולםלאאמררבאדנמצאעליהמיןזהתולהבומיןאחר.

רבימאיר.

ו( גמ' ,לא להקל על דברי תורה אלא להחמיר וכו' .כתב הרש"ש ,דנראה

טז( גמ' ,ורבי יוסי בחד ספיקא מטהר בספק ספיקא מיבעיא .כתב בחידושי

פירושו דלא תימא דאם ראתה למחר ראיה גמורה ודאית דתמנה הז' נקיים

הר"ן ,דהאי פירכא לרבי יוחנן בלחוד היא ,דאמר דבספק ספיקא אפילו רבי

מיום מציאת הכתם ,קא משמע לן דלהקל ולא תקנו ,וצריכה למנות מיום

מאירמטהר,אבללרישלקישדאמרדאפילובספקספיקארבימאירמטמא,

ראייתה .אמנם העיר דבעירובין )נט( נמי איתא כהאי לישנא ,ושם אינו

איצטריך דרבי יוסי ,לאשמועינן דרבי יוסי בלבד מטהר בספק ספיקא,

מתפרשעלדרךזו.עודהעיר,דהמצייניםשכחולצייןבכאןלשםושםלכאן.

דמדשבקיהלברזוגיהולאאמר"רבימאירורבייוסימטהרין"שמעמיהדרבי

ז( גמ',אלאלהחמירעלדבריתורה.עייןלעיל)נח:אותיז(,מהשכתבנובשם

מאירמטמאכרישא,אלאלרבייוחנןלישתוקנמימדרבייוסי.

הראב"ד .וכתבבבעליהנפשלהראב"ד )ריששערהכתמים(,דאףהכאמוכח

יז( גמ',מהודתימאהנימילידיעבדאבללכתחילהלאקאמשמעלן .ביאר

דטומאת כתמים לבעלה הוא ,דהא "להחמיר על דברי תורה" היינו לעשות

בחידושי הר"ן ,דממשנה יתירא גמרינן דחד ספיקא דומיא דתרי ספיקי ,ומה

סייגלתורה,אלמאלעניןאיסורנדהנאמרו.

תריספיקיאפילולכתחילה,בחדספיקאנמיאפילולכתחילה.וכןשיטתתוס'



לעיל )יד(:ד"הורבייוסי.אבלכתבושם,דלפירושר"ח,דרבייוסילאולגמרי

דףנטע"ב

מטהר באשה שעושה צרכיה ,צריך לפרש ,דהא דקא משמע לן דאף

ח( מתני',רבייוסיאומרביןכךוביןכךטהורה .כתבוהתוס'לעיל )יד(:ד"ה

לכתחילה,לאקאיארישא,אלאאסיפאדספקספיקאדוקא.

ורבי יוסי ,דלגמרי מטהר רבי יוסי .אבל הביאו ,דר"ח פירש דרבי יוסי לא

יח( גמ' ,תא שמע כיון דאמר רבי שמעון חזקת דמים מן האשה וכו' .הקשה

מטהרלגמרי.

בחידושי הר"ן ,כיון דאיש ואשה יושבין פשטינן ממתני' ,כל שכן דהוה לן

ט( מתני' איש ואשה שעשו צרכיהן לתוך הספל ונמצא דם על המים .כתב

למפשט בעיא קמייתא דאשה יושבת .ותירץ ,דאין הכי נמי ,אלא דברייתא

בחידושי הגרע"א ,דהא דלא נקט וראתה דם כדקתני לעיל ,משום דהתם

עדיפאליה ,דמפרשבהדיאיושבת.עודתירץ,דאילאוברייתא ,הוהאמינא

בודאיהדםמהאשהולכךשייךלומר"וראתה",אבלכאןדישספקשמאהוא

דהא דאמר רבי שמעון חזקת דמים מן האשה ,היינו דוקא בעומדת אבל

מןהאיש,לאפסיקאלןדראתהומשוםהכינקט"נמצא".

ביושבת לא ,אבל השתא דשמעינן מברייתא דאפילו יושבת אית ליה לרבי

י( גמ' ,מאי שנא עומדת דאמרינן מי רגלים הדור וכו' .כתב בחידושי הר"ן,

שמעון דחזקת דמים מן האשה ,אמרינן דהכי נמי באיש ואשה ,שהרי חזקת

דלרבימאירפרכינן ,דכיוןדחיישלמיעוטאומשוםהכיאמרדעומדתטמאה,

דמיםמןהאשהולאמןהאיש.

אםכןהיכיפסיקותנייושבתטהורה.וכןהאדפריך"דלמאבתרדתמומיא"

יט( גמ',אמררבבנכריתהרואה .פירשרש"ילקמן )ס(.ד"ההרואה,שגדולה

וכו' היינו דוקא לרבי מאיר דחייש למיעוטא .ובשו"ת הגרע"א )חלק א סימן

היא וידעינן בה דכבר ראתה .וכן כתב בחידושי הרשב"א ,דלאו רואה ממש

סב(הקשהעלהר"ן,דאיטעמאדרבימאירהכאמשוםדחיישלמיעוטא,אם

בעידן שאלה קאמר ,דאם כן מאי שנא נכרית ,אלא "הרואה" היינו דרגילה

כן האיך מסקינן לעיל )יד (:דמטמא בודאי .ועוד הקשה ,דהא ביבמות )סז(

לראות קאמר ,ולאפוקי ראויה לראות ולא ראתה .וכתב ,דהא דאמרינן

איתא ,דרבי יוסי נמי חייש למיעוטא והאיך פליג הכאארבי מאיר .ועיין מה

"דומיא דנדה קאמר מה נדה דקא חזיא אף נכרית דקא חזיא" ,לאו דומיא

שכתבבערוךלנר.

דנדה ממש קאמר ,אלא דמדמינן להו כל היכא דאיכא לדמויינהו ,והיינו

יא( גמ' ,ביושבת על שפת הספל וכו' .כתב בחידושי הר"ן ,דהא דאוקימנא

נכריתשכברראתהכנדהשרואהעכשיו.וכדעתרש"יוהרשב"אפירשהמגיד

בהכי היינו דוקא לרבי מאיר ,אבל לרבי יוסי דקיימא לן כותיה ,אפילו אינה

משנה בדעתהרמב"ם )פ"טמאיסוריביאההכ"ט(.וביאר,דכלנכריתשראתה

יושבת על שפת הספל נמי טהורה .וכתב דכן נראה דעת הרמב"ם )פ"ה

פעם אחתהרי היא לעולם נדהשל דבריהם שהרי אינן יוצאותלידי טהרה.

מאיסורי ביאה הי"ז( וכן דעת הרמב"ן .אך כתב דודאי אם יושבת על שפת

אבלהכסףמשנהשםהאריךלהקשותעליו,ופירש,דנכריתנמיאיןתוליןבה

הספל ונמצא דם על שפת הספל ולא בתוכו טמאה ,דהא מוכחא מילתא

אלא כשידוע שהיתה נדה ,אבל אם בעידן שאלה אינה רואה ,אף על פי

דבתרדתמומיאאתאדםמהמקור.והביתיוסף )קצא(הביא שהרא"ש )סימן

שראתהקודםלכןאיןתוליןבה.וכתב,דהיינו מאידאמר רבדנכריתדומיא

א( פסק כהר"ן .אבל הביא ,דבהגהות מיימוניות )פ"ה מאיסורי ביאה ה"ב(

דנדה ,וביאר ,דהא דקתני במתני' נכרית ,היינו משום דנכרית אינה טמאה

כתב בשם הר"מ ,דאף רבי יוסי לא טיהר ביושבת אלא ביושבת על שפת

נדה,ולכךלאקרילהנדה.

הספלומזנקתלתוךהספלוכו',דליכאלמימרדהאדאוקימנאבגמ'הכי,היינו

כ( גמ' ,שם .עיין באות הקודמת מה שהבאנו בשם הרשב"א .וביאר הכסף

לרבימאירדמחמיראבללרבייוסידמיקלטהורהבכלענין,דהאביושבתלא

משנה )פ"ט מאיסורי ביאה הכ"ט( ,דנכרית שאני ,שאינה רגילה להקפיד על

פליגי.ועייןעודמהשהביאמתשובותהר"ן)סימןמט(.

דמיהוכתמיה,הילכךכלשראתהפעםאחתמשגדלה,אףדבעידןשאלהלא

יב( גמ' ,אמר שמואל הלכה כרבי יוסי .הקשה הערוך לנר ,אמאי הוצרך

חזאי,איכאלמיחששמדמיםהראשוניםנתלכלךבשרהובגדיהולכלכוחלוק

שמואל לפסוק כרבי יוסי הא קיימא לן בעירובין )מו (:דרבי מאיר ורבי יוסי

זה,אבלבישראליתליכאלמימרהכי,שהריבנותישראלרגילותלנקותעצמן

הלכהכרבייוסי.עייןשםמהשכתב.

ובשרן ובגדיהן מדמים וכתמים ,אף שלא יהיה בדעתן לטבול .ועיין במשנה

יג( תוס'ד"הוכןאורי,בתוה"ד ,אבללאגרסינןלקולאדמהלולהזכירו.אבל

למלך)שםד"הואנישמעתי(מהשדןבדבריהכסףמשנה.

בתוס'הרא"ש תירץ,דאתאלמימרדהלכהכרבייוסיבכלמקוםשהואמיקל



דלאתימאדוקאבסיפאדאיכאספקספיקא,אלאאפילוברישאדחדאספיקא

דףסע"א

י

מסכת נדה דף ס
א אב התשע"ב
א( גמ' ,תולה בשומרת יום כנגד יום וכו' .כתב המשנה למלך )פ"ט מאיסורי

טומאה.דסביראליהלרש"י,דלעולםאייריבטמאמתבשביעילושהזהולא

ביאה הכ"ט( ,דמדברי הרשב"א בתורת הבית נראה ,דטעמא דרבן שמעון בן

טבל,דומיאדזבהבשביעישלהושומרתיוםבשנישלה,ואףעלפיכןחילקר'

גמליאל,דכיוןדכתמיםדרבנןתוליןאתהקלקלהבמקולקל.אבלמדברירש"י

אדא ,דזבה ושומרת יום כיון שטבלו טהורים מן התורה ומותרין לבעליהן,

ד"ה בשני שלה ,נראה דהבין דטעמו משום דיותר מצוי שתראהשומרת יום

אלאדרבנןאמרושלאתשמששלאתבואלידיספק,ועל כןאיןכאןטומאה,

כיוןדמעינהפתוח,ומשוםהכיתולהבה.והקשה,מיהזקיקולרש"ילכך,הרי

אבלטמאמתבשביעישלו,אףעלפישהזה,מכלמקוםטמאטומאתמתמן

בההיא דטמא וטהור שהלכו בב' שבילין ליכא שום טעם לתלות בטמא או

התורהכמובראשוןשלוד"יטמאעדהערב"כתיב.

בתלוי יותר מן הטהור ,ועל כרחך היינו טעמא משום דתולין הקלקלה

ו( תוס'ד"הבאנו,בתוה"ד ,דאףעלגבדהויספקטומאהברשותהרביםוכו'.

במקולקל .עוד הקשה ,דסופרת שבעה לא הוחזקה להיות מעיינה פתוח.

כתב הערוך לנר ,דלפי מה שכתב בחידושי הר"ן ,דאיירי בבאו לשאול בבת

וכתב,דאוליכלשלאספרהז'נקייםאליבאדרש"יעדייןמעיינהפתוחותולה

אחת,לאקשיאמידי,דהאבהאיגונאאיאפשרלטהרמשוםרשותהרבים.

בה.וכתב,דלפיזהאםעברוימיםרביםולאטבלהאליבאדרש"יאינהתולה,

ואםכןצריךלומרדתוס'סברי,דאייריבבאולשאולזהאחרזה,אכןהקשה

לפישלאהוחזקהזולהיותמעיינהפתוח ,אבללטעמיהדהרשב"א ,כלשלא

דמנאלהולהקשות.

טבלהתולהבה,לפישתוליןהקלקלהבמקולקל.וכתב,דשובחזרבו,דלעולם

ז( גמ' ,אמר ליה אין תולין מה טעם לפי שאין תולין .כתב בחידושי הר"ן,

כל שעברו ימי נדתה או ימי זיבתה אף שלא טבלה אין תולין בה ,דתו לא

דפסקוהגאונים,כרבייהודהברליואידאיןתוליןכתםבכתם,ואףדאקשינן

חשיבאמקולקלת,כיוןשכברעברהטומאתההראשונה,עייןשם.

עליהמהאדתניאכתםבכתם,האתירצה רבינא,ואףדלאוקימתאדר'אשי

ב( גמ',ובבתולהשדמיהטהורין.כתבהטור )סימןקצסעיףמב(,דישאומרים

קשיאלרבייהודהברליואי,מכלמקוםכיוןדרבינאדהואבתראפרקאשפיר

דאפילו האידנא נמי שאין בועלין על דם טוהר תולה בה ,לפי שמן הדין

אליביה,נקטינןכותיה.עודכתב,דקיימאלןנמיכרשב"ג,דתולהבשומרתיום

היושבתעלדםטוהרטהורה,ואםתתלהבהאיןכאןקלקוללאחתמהן,ואף

בשני שלה ,ובסופרת שבעה ,דאף דקיימא לן דהלכה כרבי מחבירו ,היינו

עלפישהחמירובנותישראלשלאלבעולעלדםטוהרלעצמןהחמירו,אבל

דוקאחבירואבלאביורבוהוה.והקשההר"ן,כיוןדקיימאלןכרשב"ג,היכי

לעניןשלאתצילעלחברתהלאהחמירו.אמנם הרמב"ן כתב,דהאידנאאין

נקטינן כרבי יהודה בר ליואי דאמר אין תולין ,הא רב חסדא ורב אדא בר

תוליןבה.וכתבהמגידמשנה )פ"טמאיסוריביאההכ"ט(,דטעמו לפישהוא

אהבה ור יוסי בר חנינא ,משמע דכולהו סבירא להו דטעמיה דרשב"ג מפני

סבור שאסור לבעול על דם טוהר בזמן הזה ,אבל הרמב"ם )פי"א ה"ז( כתב

שתולין את הקלקלה במקולקל ,מדמדמו למילתיה "טמא וטהור שהלכו בב'

שהוא תלוי במנהג .וכתב הבית יוסף )קז מב( דנראה מדבריו ,דתולה בה

שבילין" וכיון שכך לא מסתבר למידחינהו לכולהו ולר' אשי בהדייהו משום

אפילו במקום שנהגו איסור ,שהרי אם תלך ותקבע דירתה במקום שנהגו

פשטיהדרבייהודהברליואי,ורבינאשנוייאבעלמאהואדשני,וסייםבצריך

היתר ,יהיהמותרלהלהבעלעלדםטוהר,ואםכןליכאלמימרדאיןתולין

עיון.ועייןבחכמתבצלאל.

בהמשוםשהיאככלהנשים.



ג( גמ' ,איתמר אמר רבי יוסי ב"ר חנינא טמא וטהור וכו' .כתב רש"י ד"ה

דףסע"ב

איתמר נמי ,כרב אדא דאמר אפילו לרבי תלינן שביל טמא בטמא וסיים

ח( גמ',אמררבינאלאקשיאהכיקאמרהשאילהחלוקהלנכריתבעלתהכתם

דכמדומהדלאגרס"נמי".וכןכתבבחידושיהרשב"א דלאואהאי"סוףסוף"

תולה בה .פירש רש"י ד"ה לנכרית ,דהשאילה לנכרית הרואה הרי בעלת

דסליקמיניהקאי,אלאאאתקפתיהדרבאדאקאי.אבלכתבדר"ח לאפירש

הכתם זו תולה בנכרית .אבל בחידושי הרשב"א הביא בשם רש"י ,דלנכרית

כן.

קריבעלתהכתם.והקשהעליו,אמאיקרילה"בעלתהכתם",אימשוםדאין

ד( תוס'ד"התולהבשומרתיום,מספקאליהלהר"יאםטמאקלכגוןסופרת

חוששתלולימא"נדה"שאףלראייתהאינהחוששת,ואיבעלתהכתםממש

מקצתוכו'.כתבהמשנהלמלך)פ"טמאיסוריביאההכ"טד"הודעשהתוס'(,

קאמר ,מאי שנא בעלת הכתם הא אפילו בסתמא נמי כדתנן תולה בנכרית.

דהבית יוסף )יור"ד סימן קצ( פשט להאי ספיקא ,דכתב דכשאמרו חכמים

ועוד הקשה ,אם כן הא דאסיקנא "הכי קאמר השאילה חלוקה לנכרית או

שתולה ,לא שנא אם היא טהורה לגמרי ,או שהיא בספירת שבעה נקיים,

ליושבת על דם טוהר בעלת הכתם תולה בה"אוקימתא אחריתי היא ,והוה

דבחזקת טהורה היא ,והכריח זאת מדברי הרשב"א בתורת הבית .והוסיף

ליהלמימר"אלא הכיקאמר".ולכןכתבכפירושרש"ישלפנינו,דהישראלית

המשנה למלך ,דאין חילוק בין אם חברתה נדה או זבה ,דלעולם כל שלא

בעלתהכתםתולהבה,והיינוכמסקנאממש,אלאדלישנאקמאקצרה ולא

התחילהלספורשבעהנקיים,תולהבההאשהשהיאבספירתשבעהנקיים,

פרישאלאבעלתהכתםבלבד,ולישנאבתרארויחאופריש"ליושבת",דהיינו

אבלאםכולןהתחילולספורכולןטמאותוסותרותכלמהשספרו,ואיןלחלק

ליושבתעלדםטוהר.ועייןעודברש"ש.

בין אם האשה סתרה יותר ממה שסותרת חבירתה .וכתב ,דקיימא לן

ט( גמ' ,והא או ליושבת וכו' .פירש רש"י ד"ה והא או ,והך לאו יושבת היא

כרשב"א שפשט ספק התוס' ,כיון דכתמים דרבנן ואזלינן בתר המיקל .ועוד,

והאהשתאהיאדאשתכחוכו'.והקשההערוךלנר,אמאילאפירשכפשוטו

דלאשבקינןודאישלהרשב"א משוםספיקןשלהתוס',ומהאיטעמאנמי לא

דתיבת "או" אין לו פירוש .ותירץ ,דאולי יש לומר ,דאם היה שייך לשון

הביאהביתיוסףדבריהתוס'.ובעיקרהוכחתהביתיוסףמהרשב"א,הקשה

"יושבת"עלהמוצאתהכתם,לאהיהצריךלהגיהכלכך,עייןשם.

הערוךלנר,דלדבריואםאחרכךבאותויוםעצמותראהאותהשהיאטהורה

י( גמ' ,ונקתה לארץ תשב .כתב הערוך לנר ,שדרש כן ,דשם בפסוק שמספר

גמורה כתם ,תתלהו בסופרת ז' ,ואם כן הוי תרתי דסתרי ,דלגבי טמאה

בעונש בנות ציון כתיב "וה' פתהן יערה" דדרשו בשבת )סב (:שיזוב דם נדה

חשיבאהיאטהורה,ולגביטהורהחשיבאהיאטמאה.ולכךכתב,דאיןראיה

וזיבה ,ולזה מסיים הפרשה "ונקתה לארץ תשב" ,דהוה כמסיים בדבר טוב

מהרשב"א,דאיהו לאאייריאלאכשתולהבעצמה,ששםאיאפשרלבאלידי

לומרשיטהרומטומאתם.

כךשיהיותריסברותדסתריאהדדי.

יא( גמ',שתינשיםשהיוטוחנותוכו'החיצונהטמאהוהפנימיתטהורה .כתב

ה( תוס' ד"ה טמא וטהור ,בתוה"ד ,משמע דלאו דומיא דפלוגתא לעיל הוא

בחידושי הרשב"א ,דמסתברא דהיינו בשלא עברה פנימית דרך מקום

וכו'.כתבהערוךלנר,דנראהדרש"יתירץזאתבד"האלאמשוםבמהשכתב,

החיצונה ,אבל אם עברה דרך עליה ,חוששין שמא דרך עברתה נפל דם

דהשומרתיוםבשנישלהראויהלטבולכלשעהשתרצהוכו'הילכךאיןכאן

ממנה .וכענין ששנינו לקמן )סג (.בישנות במטה" ,אם עברו כולן דרך עליה

יא

מסכת נדה דף ס
א אב התשע"ב
כולןטמאות".וכןכתבבחידושיהר"ן.

ושמואלנמיכותיהסביראליהלעיל)שם(.וכתב,והראיהממעשהדמשתיחא

יב( ]גמ' ,ועל עלה של זית וכו' .לכאורה יש להקשות ,הא אין דיני כתמים

ישלדחות,דהואמכליאורגהמקבליןטומאה,אודטוויהואומקבלטומאה.

בבגדיצבעוניןכדלקמן )סא,(:והאעלהשלזית צבוע .אמנם לפימהשכתב

ולכךהסיקדהלכהכרבינחמיה,וכןפסקהרמב"ם)פ"טמאיסוריביאהה"ז(.

החכמת אדם )קיג א( ,דעורות הצבועין בידי שמים יש בהם דין כתמים לא

טז( מתני' ,שלש נשים שהיו ישנות במטה וכו' .כתב התוס' רא"ש קידושין

קשיא ,אבללסברת הלחםושמלה )קצטז(דפליגעליה קשיא.וישליישב על

)עג ,(:דאף דאיכא שלש נשים אין לטהר מטעם ספק טומאה ברשות הרבים,

פימהשכתבבחוטשני)קציג(דכשהדםצרורעלגביהבגדואינובלועבולא

משום דחשיב מקום סתירה אפילו היכא דאיכא נשים הרבה ,כדתנן לא

שייךהקולאדבגדיצבעונים.ואםכןישלומרדאיירינןבגוונאשהדםצרורעל

יתייחד אדם עם שתי נשים .ועוד ,דדמי לשנים שהלכו בשני שבילין דאי

גבזית[.

אפשר לטהרם משום דממה נפשך הוי אחד טמא .ועוד ,דמפרש בירושלמי

יג( רש"י ד"ה וטמאום ,בתוה"ד ,מכלל דרבים פליגי עליה .הקשה הרש"ש,

דלא ילפינן מעת לעת שבנדה מסוטה ,משום דלא דמי טומאה היוצא מגופו

דמצינו רבות בש"ס דאמורא פוסק כיחיד נגד רבים .ולכן פירש ,דפריך מכח

לשארטומאות.

מעשהרב,וכןמשמעותלישנאדר'נחמן"אבאתנימעשה"וכו',וכיהאיגונא

יז( מתני',בדקהאחתמהןונמצאתטמאהוכו'.הקשההאליהורבא,אמאילא

פריך לקמן )סה .(:ומתרץ ,דתנאי היא ,דבברייתא דמייתי תני גם כן "והורו

תניהכאנמיבדקושתיםומצאוטמאותוכו'כדתניבמשנהלקמן)סא.(.וכתב

חכמיםכר'נחמן",דמשמעדהורוהלכהלמעשה.

הרש"ש,דלאקשיא מידי,דהכאכיוןדתנידשתיםתוליןבאחת,ממילאאחת

יד( גמ',תנאיהיאדתניאוכו'.פירשרש"יד"התנאיהיא,דאיכאתנאדתנא

תולהבשתים,מהשאיןכןלקמןאשמעינןרבותאדאפילושתיםתוליןבאחת.

דיחידאה פליג עליה ורבנן מודו ליה .ובחידושי הרשב"א כתב ,דהא דתני

עודתירץ,דכיוןדהכאלאשייךלמיתני"שלשתןומצאוטמאותכולןטמאות"

אבוהדר'נחמןדבאמעשהלפניחכמיםוטמאום,ר'יעקבהיא.

דפשיטאהוא,להכילאתנינמי"שתיםומצאוטמאות",אבללקמןדאיצטריך

טו( גמ' ,והורו חכמים כרבי נחמיה .כתב בחידושי הרשב"א בשם הראב"ד,

לאשמעינן "שלשתן ומצאו טהורות כולן טמאות" ,לומר דאפילו רבנן דפליגי

דלית הלכתא כר' נחמיה ,והביא ראיה ממעשה דמשתיתא דלעיל )נח .ועיין

בגלמודו,לארצהלדלגותנאנמישתים.

שםאותיב(,דהאאינהמקבלתטומאהדהאפשוטיכליעץהיא,ואמרינןשם

יח( גמ' ,כלשבעלהבחטאת.הקשההרש"ש,אמאינקט"בעלה",הריגםהיא

דשייךבהכתמים.ותמהעליוהרשב"א,איךנדחההאדדרשר'חייאבררב

שב ָע ָלה ובמפיק
ְ
חייבת חטאת ואשם תלוי כמוהו .וכתב ,דאולי ראוי לקרות

משמיה דרב דהלכה כר' נחמיה .ועוד ,דמדשקלי וטרו ר' הונא ואביי בדר'

הא ,והחטאת והאשם תלוי קאי אתרוייהו .אבל העיר ,דמפירוש רש"י ד"ה

נחמיה ,משמע דסבירא להו כותיה .ועוד ,הרי הורו חכמים כרבי נחמיה,

בעלהבאשם,לאמשמעכן,וכןממלת"פטור"דנקיטלשוןיחיד.

יב

