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פתש'' שלחויפרשת  386 גליון                                                                                          נז-אננדה 
אילו רבא מבאר שרבנן אמרו לר' יוחנן בן נורי שבטומאה חמורה לא נעשה הנטמא כיוצא בה ו דף נא

החמורה טומאה בואביי מקשה שזה ק''ו שאם  ,מטמא אוכל כיוצא בובטומאה קלה אוכל שנטמא 
טומאה קלה שהחמירו בה שהיא עושה  ,שאינה עושה כיוצא בה היא מטמאה גם בלי מחשבה ילוקה

אלא מבאר רב ששת שאם אמרנו בטומאה חמורה שהיא לא  ,כיוצא בה ודאי היא תטמא בלי מחשבה
צריכה הכשר אך טומאה קלה צריכה הכשר, אך קשה ששנינו שנאמרו ג' דברים בנבלת עוף טהור 

שאמנם אינה צריכה  ש לומריו ,הכשר צריכה היא מטמאה בבית הבליעה ואינהמחשבה ו שהיא צריכה
אצל ר' ישמעאל מהפסוק והכשר שרץ למדו  ,בה אך ודאי היא צריכה הכשר מים הכשר של שרץ שיגע

כל  ע אשר יזרע שכמו שזרעים שאין סופם להטמא טומאה חמורה הם צריכים הכשר כךעל כל זרע זרו
לטמא טומאה  וטומאה חמורה צריך הכשר למעט נבלת עוף טהור שסופמה שאין סופו להטמא 

וא''כ נלמד משם שלא צריך הכשר מים בנבלת עוף טהור, ורבא ביאר  ,חמורה לכן אינה צריכה הכשר
ויש אומרים שרב פפא ביאר שאמרו לר' יוחנן שם טומאה חמורה בעולם ושם טומאה קלה בעולם, 

ששנינו שאם היו סיאה  ,מעשר שמחשבה במחובר היא מחשבה ורבא אומר שר' יוחנן מודה לענין
אזוב וקורנית בחצר והם נשמרים חייבים במעשר ואם מדובר שמתחילה נזרעו לאדם ודאי שאין חולק 

ורב אשי  ,וכתוב שאם הם היו נשמרים הם חייבים ,על כך שהם חייבים אלא שהם מתחילה לבהמה
ם החצר משמרת אזה לאדם והכוונה במשנה ש מבאר שמדובר שהם עלו בחצר מעצמם ובסתמא

פרותיה חייבים ואם לא הם פטורים, ורב אשי מקשה מדברי המשנה שכל שחייב במעשרות מטמא 
טומאת אוכלים ולכאורה הדברים הללו חייבים במעשרות ואינם מטמאים טומאת אוכלים, ורבא מבאר 

כן מוכח מהמשנה בהמשך שכל ו ,מטמא טומאת אוכליםשחייב במעשר ש מיןהשהמשנה דברה על 
שחייב בראשית הגז חייב במתנות ויש שחייב במתנות ואינו חייב בראשית הגז ואם נאמר שלא 

ה ורבינא דוח ,מדברים על המין א''כ נוכיח מטריפה שהיא חייבת בראשית הגז ואינה חייבת במתנות
יח ממה ששנינו שאם אדם פה מראשית הגז, ורב שימי בר אשי מוכשזה כר''ש ששנינו שהוא פטר טרי

הפקיר את כרמו ובבוקר הוא השכים ובצרו הוא חייב בפרט ועוללות ושכחה ופאה אך הוא פטור 
ממעשר והרי שנינו שכל מה שחייב בפאה חייב במעשרות אלא ודאי המשנה מדברת על המין שחייב 

 בדבר אחד ולא בדבר אחר.
או חרדל בב' וג' מקומות שיפריש פאה מכל  לגבי פאה שחכמים מודים לר''ע במי שזרע שבת שנינו

והרי שבת חייב בפאה ומעשר שהרי שנינו שכל שחייב בפאה חייב במעשר וא''כ  עמוד באחד ואחד 
ויש להקשות ממה  ,הוא מטמא טומאת אוכלין א''כ מוכח שדבר העשוי לטעם מטמא טומאת אוכלים

ית ופלפלים וחלת חריע נקחים בכסף ששנינו שר''ע אמר קושט וחימום וראשי בשמים ותיאה וחלת
מעשר ואינם מטמאים טומאת אוכלים ור' יוחנן בן נורי הקשה שאם הם נלקחים בכסף במעשר מדוע 

 ,הם לא מטמאים טומאת אוכלים ואם הם לא מטמאים טומאת אוכלים א''כ הם לא ילקחו בכסף מעשר
 ,עשר ואינם מטמאים טומאת אוכליםאלא אמר ר' יוחנן בן נורי שנמנו וגמרו שהם לא נקחים בכסף מ

ואמר רב אשי שהוא אמר  ,ורב חסדא מבאר ששם מדובר בשבת שעשוי לכותח ולכן הוא מטמא
ל בסתמא הוא בשמועה זו לפני רב כהנא והוא אמר לו שלא מדובר בשבת שעשוי דוקא לכותח א

בה דין תרומה  נתן טעם בקדירה איןששבת  ישאחרנינו לקדירה אלא סתם שבת עשוי לכך כמו שש
ואינה מטמאה טומאת אוכלים ומשמע שקודם נתינת טעם בקדירה יש בה איסור תרומה והיא מטמאה 

 ואם נאמר שבסתם זה לקדירה א''כ היא לא מטמאה אלא בסתם היא עשויה לכותך ולכן היא מטמאה.
הגז כל מה  כל דבר שחייב בראשית הגז חייב במתנות ויש שחייב במתנות ואינו חייב בראשיתמשנה 

לעלה לוף שוטה  גמראשיש לו ביעור יש לו שביעית ויש שיש בו שביעית אם אין בו דין ביעור. 
שכתוב לבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה  ,ודנדנה יש שביעית וביעור אך לשורש שלהם אין ביעור

יש  כל תבואתה לאכול וכל זמן שחיה אוכלת מהשדה מאכילים לבהמה בבית ואם כלה לחיה מהשדה
 לבער גם לבהמה בבית.

לו קשקשת יש לו סנפיר ויש דג שיש לו סנפיר אך אין לו קשקשת כל מי שיש לו  כל דג שישמשנה 
דג שיש לו קשקשת הוא טהור ואם יש  גמראלו טלפים אך אין לו קרנים.  לו טלפים ויש שיש קרנים יש

ש לומר שאם לא וי ,תורה סנפירלו רק סנפיר הוא טמא ולכאורה אם העיקר הוא קשקשת מדוע כתבה ה
לכן כתבה התורה סנפיר טמא  גם דגנתיר ינו אומרים שקשקשת זה סנפיר והיה כתוב סנפיר הי

וקשקשת, ואחרי שהתורה כתבה את שניהם אנו יודעים שקשקשת זה לבוש הדג כמו שכתוב ושריון 
שזה לבוש ור' אבהו אמר  שלטעם זה התורה יכלה לכתוב רק קשקשתאך קשה  ,קשקשים הוא לבוש

 וכן שנו אצל ר' ישמעאל שהתורה כתבה להגדיל תורה ולהאדירה.
 גמראכל מה שטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו ויש שטעון ברכה לפניו ולא לאחריו. משנה 

אך לר' יצחק מברכים ברכה אחרונה על ירק וא''כ המשנה מרבה מים שלא צריך ברכה  ,לרבות ירק
אך  ,רב פפא שמברכים ברכה אחרונה גם על מים יש לומר שהמשנה באה לרבות מצוותול ,לאחריו

 לבני א''י שברכו בסילוק התפילין אקב''ו לשמור חוקיו,
 המשנה באה לרבות בשמים שלכו''ע אין ברכה לאחריהם.דף נב 
וכן אם תינוקת הביאה שתי שערות היא חולצת או מתיבמת והיא חייבת בכל מצוות התורה משנה 

והוא ראוי להיות בן סורר ומורה משעה שהביא שתי  ,וותנוק שהביא שתי שערות חייב בכל המצתי
שערות עד שיקיף זקנו התחתון ולא העליון ודברו חכמים בלשון נקיה, תינוקת שהביאה שתי שערות 

 יש להקשות גמראיכולה למאן עד שירבה השחור מהרבה שערות.  לא יכולה למאן ולר' יהודה היא
יש לפרש שבאים להוציא מדברי ר' יוסי שאמר שרק , מדוע חוזרת המשנה שהיא חולצת או מתיבמת

במיבם נאמר איש אך אשה בין גדולה בין קטנה קמ''ל שרק אם הביאה שתי שערות היא חולצת ואם 
אך קשה שאם כתוב וכן התינוק מדוע המשנה מוסיפה  ,והטעם הוא שלומדים אשה כאיש ,לא לא

ואין לומר שהמשנה רצתה לכתוב שהוא ראוי להיות בן סורר שהרי כבר  ,ייב בכל המצוותשתינוק ח
אלא יש לבאר  ,שנינו בסנהדרין שהוא נעשה בן סורר משיביא שתי שערות עד שיקיף זקן התחתון

 שאגב שפרשו את דין תינוקת  פרשו גם את דין תינוק.
שירבה השחור, ור' יהודה מודה שאם היא  אומר בשם ר''א שההלכה כר' יהודה שממאנת עדר' אבהו 

נבעלה אחר שהביאה שתי שערות היא לא יכולה למאן, חבריו של רב כהנא רצו לעשות מעשה כר' 
יהודה ואפילו בנבעלה ורב כהנא אמר להם שהיה מעשה שבתו של ר' ישמעאל באה לביהמ''ד למאן 

עאל ורבתה בכיה בביהמ''ד ואמרו ובנה היה מורכב על כתפה והזכירו אותו יום את דברי ר' ישמ
שבדבר שאמר אותו צדיק יכשל בו זרעו שרב יהודה אמר בשם ר' ישמעאל על הפסוק והיא לא נתפשה 

נתפשה היא מותרת ויש אחרת שמותרת אפילו לא נתפשה שקדושיה קידושי טעות  םשהיא אסורה וא
שאפילו בנה מורכב על כתפה היא ממאנת ונמנו וגמרו שהבת ממאנת רק עד שהיא תביא שתי שערות 
ופרשו חברי רב כהנא ולא עשו כר' יהודה, אך ר' יצחק ותלמידי ר' חנינא עשו כר' יהודה גם בנבעלה 

אמר לר' יוחנן ור' יוחנן אמר לפני ר' יהודה נשיאה  והוא שלח חיל והוציאו את  ורב שמן בר אבא
 אותה אשה מבעלה השני שנשאה.

מבאר בדברי ר' יהודה שאין הכוונה שירבה השחור ממש אלא שיש שתי שערות שוכבות מר עוקבא 
ור' חלבו  וזה נראה שהתרבה השחור על הלבן, ורבא מבאר שזה שתי שערות שמקיפות משפה לשפה,

רב מלכיו בשם ר' אדא בר אמר ו ,אמר בשם רב הונא שאותן שתי שערות צריך שיהיה גומות בעיקרם
אהבה שגומות הן סימן גם ללא שערות, ואמר רב חנינא בר רב איקא  שבשפוד שפחות וגומות אמר ר' 

א שזה לשון ורב פפא אמר סימן שרב מלכי ,אמר ר' מלכיא יו ולגבי בלורית אפר מקלה וגבינהמלכ
והסימן לכך הוא משנה מלכה  ,נקבה אמר במשניות וברייתות ולגבי שמועות אמוראים אמר רב מלכיו

בלשון נקבה והנ''מ בין רב פפא לרב חנינא שפחות שזה משנה ולרב פפא זה רב מלכיא ולרב חנינא זה 
 רב מלכיו.

וע לא מצאנו כל הש''ס תנא שמר זוטרא אמר שר' חנינא מסורא הקשה על רב מלכיו מדרב אשי אמר 
ויש לומר שאם היינו שונים גומות היינו אומרים שצריך שתי שערות  ,שאומר שמספיק שתי גומות

ולכאורה איך שייך שתי שערות בגומא הרי  ,בשתי גומות קמ''ל שמועיל גם שתי שערות בגומא אחת
ערה והשיבוהו על שערה איוב אמר אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם ואמר רבא שאיוב חרף בס

 עמוד בשהוא אמר לפני הקב''ה שמא עברה רוח סערה והחליפה לך בין איוב לאויב והשיבוהו בסערה 
ם באדם ולכל נימא ונימא יש גומא בראתי הרבה נימי, שכתוב ויען ה' את איוב מן הסערה ויאמר

לף חשל האדם ואם לא התשתים לא יונקות מגומא אחת שאם הם ינקו מגומא אחת יחלש מאור עיניו ו

מגומא  שתי שערות לא יונקותבראש רק לי בין גומא לגומא איך יתחלף בין איוב לאויב, ויש לומר ש
 אחת אך בגוף יתכן שינקו מגומא אחת.

שאחת על הכף והשניה על הביצים וכן כמצטרפות אפילו שתי שערות שרב יהודה אמר בשם שמואל 
בגבה ואחת בכריסה או שאחת על קשרי אצבעות של יד ואחת על שנינו שתי שערות שאמרו אפילו את 

וכן אמר ר''ש בן יהודה איש כפר עכו בשם ר''ש ובדעת רבנן אמר רב חסדא שצריך שיהיו  ,של רגל
 שתי השערות במקום אחד.

שלר''מ בת ממאנת עד שהיא הביאה שתי שערות ולר' יהודה עד שירבה השחור ולר'  שנו בברייתא
יף העטרה ובן שלקות אומר עד שיהיה שער עבה כדי כלכול ור''ש אמר שבן חכינאי מצא יוסי עד שתק

אמור לו  אותי בצידן ואמר שאל את ר''ע עד מתי הבת ממאנת אם הוא יאמר עד שתביא שתי שערות
שתכלכל ולא אמרתם לו דבר ושכר''ש בא לר''ע הוא אמר איני יודע מהו  ידהרי בן שלקות העיד עד כ

 ן שלקות והבת ממאנת עד שהיא הביאה שתי שערות.ב יני מכיר אתוא כלכול
שתי שערות שנאמרו בפרה ונגעים ומה שנאמר בכל מקום לר' ישמעאל הוא כדי לכוף את ראשן משנה 

רב חסדא אמר בשם מר עוקבא שהלכה כדברי  גמראלעיקרם ולר''ע כדי שיהיה ניתן ליטול אותם בזוג. 
 כולם להחמיר.

מי שראתה כתם היא מקולקלת ולר''מ היא חוששת משום זיבה ולחכמים היא לא חוששת משום משנה 
חכמים הם כשיטת ר' חנינא בן אנגטינוס ששנינו שהוא אמר שלא חששו בכתמים משום  גמראזיבה. 

זוב ולפעמים כתמים מביאים לזיבה כגון שהיא לבשה ג' חלוקים שבדוקים לה והיא מצאה עליהם 
ויש להקשות שאם בג'  ,ראתה שתי ימים בחלוק אחד הם הכתמים שמביאים לידי זיבה כתם או שהיא

ויש לומר שבאים   ,בב' ימים וחלוק אחדנחשוש לא ראתה מגופה חוששים כ''ש שהיא חלוקים ש
ורבא אמר שבזה ר' חנינא  ,לחדש שלא נאמר שבג' חלוקים היא תביא קרבן והוא יאכל קמ''ל שלא

כשיש פחות מג' גריסים במקום אחד לא חוששים שאומרים שהיא ראתה בשני  ניצח את חכמים שהרי
מגופה והחצי הנוסף הוא דם מאכולת  היא ראתה וחצי בג' גריסים במקום אחד נאמר ששתים ימים גם

ור' חנינא סובר שאמנם לא  ,בגריס ועוד שלא תולים בו הלכלוך וחכמים סוברים שאם יש לחלקאבד ו
אך לכאורה ר' חנינא אמר קום אחד אך יש לחשוש בג' גריסים בג' מקומות, חששו לג' גריסים במ

ויש לומר שהוא אמר לדברי חכמים שהוא  ,שחוששים בג' חלוקים ומשמע שבג' מקומות לא חששו
סובר שרק בג' חלוקים חששו ולא בג' מקומות אך לשיטתם נאמר שנחשוש שראתה ג' גריסים במקום 

ה וחצי הוא דם מאכולת ואמרו חכמים שכיון שניתן לתלות עד כגריס לא אחד ורק שנים וחצי בא מגופ
 תולים לכל יום.
ראתה כתם אם יש לחלק בו ג' גריסים שהם כגריס ועוד היא חוששת ואם לא אינה שבשנו בברייתא 

ה בשני בין גם בשני גריסים היא חוששת שמא ראתור' יהודה בן אגרא אמר בשם ר' יוסי ש ,חוששת
 ין השמשות מועיל לשני ימים,השמשות שב

ורבי אמר שנראים דברי ר' יהודה בן אגרא כשלא בדקה בבין השמשות ונראים דברי חכמים דף נג 
כשבדקה, ומה הכוונה בדקה או לא אמר רבא שהוא מצא את תלמידי הישיבה שישבו ואמרו שמדובר 

משות של ר' יהודה והיא וגם את עצמה היא בדקה בבין הש ,שהיא בדקה את עצמה אך לא את חלוקה
לא בדקה בבין השמשות של ר' יוסי שלרבנן בין השמשות של ר' יוסי הוא ודאי לילה ורק לפני כן היא 

ורבא אמר להם שאם ידיה היו בבדיקה כל בין השמשות  ,בדקה וסובר ר' יוסי שבין השמשות הוא ספק
מרו אכן מדובר כשהיא בדקה והם א ,אתם צודקים אך עכשיו נחשוש שהיא ראתה  כשסלקה את ידה

ולפ''ז כשרבי אמר שנראים דברי ר' יהודה בן אגרא כשלא בדקה אם נאמר שהיא  כל בין השמשות,
בדקה בבין השמשות של ר' יהודה ולא בשל ר' יוסי א''כ ר' יהודה סובר שהיא חוששת בשניהם הרי 

אם היא בדקה בשל ר' יהודה היא בדקה אלא פשוט שהיא לא בדקה לא בר' יהודה  ולא בר' יוסי אך 
אך קשה  ,ולא בשל ר' יוסי היא לא חוששת א''כ סובר רבי שבין השמשות של ר' יוסי הוא ודאי לילה

שרבי אמר שנראים דברי חכמים כשבדקה ואם נאמר שהיא בדקה בשל ר' יהודה ולא בשל ר' יוסי א''כ 
אלא ודאי היא בדקה בין בשל ר'  ,לרבנן גם בלא בדקה בשניהם לא חוששים וקשה הרי היא לא בדקה

ם א''כ לרבי בין ייהודה ובין בשל ר' יוסי אך אם היא בדקה בשל ר' יהודה ולא בשל ר' יוסי חושש
השמשות של ר' יוסי הוא ספק וקשה על מה שדייקנו שלרבי הוא ודאי לילה, ויש לבאר שרבי אמר 

ם נחלקו עליו רק בבדקה בבין שנראים דברי ר' יהודה בן אגרא לרבנן כשלא בדקה כלל שחכמי
אך קשה  ,אך אם לא בדקה כלל הם מודים לר' יהודה בן אגרא ,השמשות של ר' יהודה ולא של ר' יוסי

ששנינו שר' יהודה בן אגרא אמר בשם ר' יוסי שהרואה כתם חוששת לראיה מרובה ולא למועטת ורבי 
שהטעם הוא שנדה שלא הפרישה  ביאראמר אני שמעתי ממנו שחוששת בין מרובה בין מועטת והוא 

טהרה מהמנחה ומעלה היא לא בחזקת טמאה ודבריו נראים כשבדקה ואין לפרש שהיא בדקה בבין ב
השמשות של ר' יהודה ולא של ר' יוסי א''כ סובר ר' יהודה בן אגרא שהיא לא חוששת גם בלא בדקה 

בשל ר' יוסי א''כ סובר ר' כלל והרי היא לא בדקה אלא ודאי מדובר שהיא בדקה בשל ר' יהודה ו
ל ר' יוסי היא לא חוששת מכיוון שבין השמשות של ודה ולא בשיהודה בן אגרא שאם בדקה בשל ר' יה

ולולא דברי רבי לא קשה כי ניתן לפרש שהיא  ,ר' יוסי הוא לילה א''כ קשה בדברי ר' יהודה בן אגרא
בשל ר' יהודה ור' יוסי אך אחרי דברי  בדקה בשל ר' יהודה ולא בשל ר' יוסי וכאן מדובר שהיא בדקה

ויש לומר שזה  ,רבי קשה בר' יהודה בן אגרא שלעיל זה ספק ובברייתא הזו הוא אומר שזה ודאי לילה
ואח''כ  עמוד בקודם נגמר בין השמשות של ר' יהודה לתנא אחד בדעת ר' יהודה בן אגרא  איםשני תנ

והתנא הראשון סובר שזה ספק שבין השמשות  ,יהודהחל בין השמשות של ר' יוסי וזה ודאי לילה לר' 
 של ר' יוסי נכלל בשל ר' יהודה ולכן זה עדיין ספק.

ור''ש בן אלעזר אומר שהיא  ,שלרבי מי שראתה כתם מטמאה את עצמה וקדשים למפרעשנו בברייתא 
תם אך קשה הרי לגבי קדשים הכ ,שכתמה לא יהיה חמור מראייתה עצמהמטמאה רק קדשים ולא את 

 ויש לפרש שלא יהיה כתמה חמור מראייתה לכל דבר. ,חמור מראייה
שאם אשה ראתה כתם ואח''כ דם לרבי היא תולה את כתמה בראייתה מעת לעת ולר''ש שנו בברייתא 

ה ר''ש ורבי אמר שדבריו נראים מדברי שהוא מתקן אותה ואני מעוותה ולכאור ,בן אלעזר רק יומו
ראיה ורבינא אומר שיש לפרש הפוך שרבי אמר נראים דברי שאני מחמיר אם לא תלו את הכתם ב

מתקנה והוא מעוותה ור''נ אומר שאין להפוך וכוונת רבי שהוא מתקן הלכותיה לידי זיבה שימי זיבה 
 מגיעים מאוחר יותר ואני מעוות הלכותיה לענין זיבה שמנו מזמן כתמה.

ור' אסי לא ענה לו ופעם ר' זירא מצא שר' אסי שאל את ר' אסי אם צריך הפסק טהרה בכתמים ר' זירא 
אומר שלרבי היא תולה את כתמה בראייתה מעת לעת ואמר ר''ל שדוקא כשבדקה ור' יוחנן אמר גם 

שאל ר' זירא מדוע קודם  ,בלא בדקה אמר לו ר' זירא א''כ כתמים צריכי הפסק טהרה אמר ר' אסי שכן
 ה עכשיו אמר לו שכן.לא ענית לי אולי אגב ריצתך הגעת לבין את ז

וכן אם ראתה  ,זובה וסופה אשה שראתה ביום י''א בין השמשות שזה תחלת נדה וסופה ותחלת משנה
ביום מ' ללידת זכר וביום פ' ללידת נקבה דינם כטועות ור' יהושע אומר שעד שמתקנים את השוטות 

דתה זה סוף נדה ותחלת יש להקשות שבין השמשות של יום י''א לגמר נ גמראיש לתקן את הפקחות. 
ויש  לפרש שאם ראתה ביום י''א בין השמשות זה תחלת נדה וסוף זיבה ואם ראתה בבין  ,זיבה

 השמשות של ז' לנדתה זה סוף נדה ותחלת זיבה.
יש להקשות בדברי ר' יהושע שהרואות בין השמשות הן לא שוטות אלא טועות, ויש לשנות דף נד 

טמא ויום אחד טהור היא משמשת ביום שמיני והלילה שלאחריו  יום א' טועות ששנינו שאם ראתה
ועוד ד' לילות מתוך י''ח אך אם היא ראתה בכל הימים הטמאים מבערב היא משמשת בשמיני בלבד 
ואם היא רואה שני ימים טמאים ושני ימים טהורים היא משמשת בשמיני ובי''ב ובט''ו ובכ' שהיא רק 

דוע היא לא תשמש בי''ט שכבר היה שמירת יום ואמר רב ששת שמי אך קשה מ ,שומרת יום כנגד יום
שלא המתין את היום הי''ב של זיבה נקרא גרגרן ואסור לשמש, ורב אשי אומר שאמנם יום י''א לא 
צריך שימור אך יום י' צריך שימור ולכן יום הי''ט הוא שימור לעשירי של הזיבה, אם אשה רואה ג' 

א יכולה לשמש שני ימים י''א וי''ב ויותר מזה היא לא משמשת לעולם, אם ימים טמאים וג' טהורים הי
אם ראתה ה' ימים  ,רואה ד' ימים טמאים וד' טהורים היא משמשת יום ח' ויותר מזה לא תשמש לעולם

אם ראתה ו' ימים טמאים  ,טמאים וה' טהורים היא תשמש ג' ימים ח'ט' י' ויותר מזה לא תשמש לעולם
אם  ,א תשמש ה' ימים שאחר השימור ח' ט' י' י''א י''ב ויותר מזה היא לא תשמש לעולםוו' טהורים הי

אם היא רואה  ,ראתה ז' ימים טמאים וז' טהורים היא היא יכולה לשמש רבע מהימים מתוך כ''ח ימים
ח' ימים טמאים וח' טהורים היא משמשת ט''ו יום מתוך מ''ח שח' הראשונים הם ימי זיבה ומהח' 

הגה''צ רבי צבי זאב בן לע''נ 
 זצוק''ל רבי אברהם נח פאלי

או מייל  0548449853ערות והנצחות טל' ה
GMAIL.COM  @MABADAF12 



ם היא שומרת יום לזיבה ומשמשת ז' וח' היא רואה ואח''כ נשארו ב' ימים לזיבה ומתוך ח' השניי
השלישיים ב' הם ימי זיבה וששה הם תחלת נדה ומח' הראשונים הוא משלים ימי נדה והיא משמשת ז' 
 ונותרו ד' מימי זיבה ובח' החמישיים יש ג' ימי זיבה ובח' שאח''כ היא סופרת ז' ובח' היא משמשת

ובמ''ט היא רואה שוב, אך לכאורה יוצא שיש לה רק י''ד שבח' האחרונים יש ד' ימי נדה והיא לא 
טהורה כי לא ספרה ז' ואמר רב אדא בר יצחק שמוכח מכאן שימי נדתה שהיא לא ראתה בהם 

 ימי לידה שהיא לא ראתה בהם אם הם שהסתפקו לעיל לגבי עמוד במצטרפים לספירת זיבתה, 
ירת זיבה ורב כהנא הוכיח ממה ששנינו שאם ראתה שני ימים בשופי בימי זיבה והיא מצטרפים לספ

מביאה קרבן ואינו נאכל  לא יודעת מה הפילה זה ספק לידה ספק זיבה והיא הפילה ביום השלישי והיא
ורב פפא דוחה ששם ניתן לומר שהיא יולדת  ,וימי לידה שהיא לא רואה בהם עולים לה לספירת זיבתה

ורב הונא בר רב יהושע מקשה וכי הספק הוא רק ביולדת  ,הז' ימים שנותנים לה הם ספירת זיבתהזכר ו
זכר ולא בנקבה א''כ מוכח שימי לידה עולים לספירת זיבה, אשה הרואה ט' ימים טמאים וט' טהורים 

רים היא משמשת ח' ימים מתוך י''ח של ימי נדה וזיבה ואם היא רואה עשרה ימים טמאים ועשרה טהו
היא משמשת כימי זיבה וכן אם רואה ק' ימים ז' מתוכם הם ימי נדה והשאר ימי זיבה ומהק' הטהורים 

 וכן כשראתה אלף ימים. ,הם ספירת זיבה וכולם לתשמיש ז'
 פרק דם הנדה

דם נדה ובשר המת מטמאים רק לחים ויבשים, אך זוב וניע ורוק ושרץ נבלה וש''ז מטמאים משנה 
אך אם יכול לשרותם ולהחזירם איך שהיו הם מטמאים לחים ויבשים, ושרייתם היא לחים ולא יבשים 

בפושרים מעת לעת ור' יוסי סובר שבשר המת יבש שאחרי שרייתו הוא לא חוזר למה שהיה הוא 
חזקיה למד מהפסוק והדוה בנדתה שהמדוה מטמא כמותה  :מנין שגם דם נדה מטמא גמראטהור. 

עשה יבש נצחק מהפסוק יהיה בהוייתו יהיה, אך קשה שאמנם למדנו בלח שלמד ר' י ,ולמדנו לח ויבש
אך מנין לומדים יבש מעיקרו, ועוד ששנינו שאם הפילה כמין קליפה או עפר או כמין שערה או 
יבחושים אדומים היא תטיל למים ואם הם נימוחו טמא ומנין שטמא יש לומר שלמדו מיהיה לרבות, 

הדם יטמא משכב  גםבה מטמאים אדם לטמא בגדים שעליו ה ומושואין לומר שכמו שבנדה משכב
שייך למשכב ומושב אך קשה שאבן מנוגעת לא שייכת למשכב ומושב אינו דם ומושב ויש לומר ש

ובכ''ז רצו ללמוד מזב שאינו מטמא בביאה משכבו ומושבו מטמאים אדם ובגדים שעליו אבן מנוגעת 
מדו מהזב למעט אבן מנוגעת ומשמע שלולא המיעוט שמטמאה בביאה היא תטמא משכב ומושב ול

היא היתה מטמאה את משכבה ומושבה, אך יש לומר שכמו שמיעטו מהזב אבן מנוגעת כך נמעט 
 מהפסוק אשר היא יושבת עליו שרק היא עושה משכב ומושב ולא דמה,

ך הדם ואין ללמוד שכמו שנדה מטמאת אבן מסמא כשהיא נשאת על אבן שתחתיה בגדים כדף נה 
 למעט. אותםיטמא באבן מסמא אמר רב אשי שכתוב והנושא 

, ור' מנין שבשר המת מטמא גם יבש שכתוב לכל טומאתו לכל טומאות שפורשות ממנור''ל אומר 
כעצם שמטמא גם יבש והנ''מ בין הטעמים  יוחנן למד מהפסוק או בעצם אדם או בקבר ולומדים אדם

יא דבכלל טומאה הפורשת, ויש להוכיח ממה ששנינו להבבשר שנפרך שהוא פחות מעצם אך הוא 
שבשר המת שנפרך טהור ויש לדחות ששם מדובר שנעשה קמח שהוא כעפר, ויש להוכיח ממה 
ששנינו שכל שבמת מטמא חוץ מהשיניים  השער והצפורן וכשהם מחוברים הכל טמא ושיניים אינם 

אך קשה ששער וצפורן  ,נברא עמופחות מעצם ורב אדא בר אהבה אומר שמטמא רק כעצם שהוא 
נים שער וצפורן גזעם מחליף, ינבראו עמו אלא יש לפרש שרק אברים שאין גזעם מחליף טמאים אך ש

וגם לחכמים פסול  ,ויש להקשות שעור גזעו מחליף ובכ''ז שנינו שר''מ מכשיר גלודה וחכמים פוסלים
ויש לבאר  ,יף ושנינו שעור האדם כבשרורק בגלל שהאויר שולט בגופה והיא מתה אך בכ''ז גזעו מחל

 ,כדברי עולא שמדאורייתא עור האדם טהור וגזרו שמא יעשה את עורות אביו ואמו שטיחים לחמור
וללישנא בתרא הקושיא מעור שאין גזעו מחליף וגם לר''מ שמכשיר גלודה זה רק בגלל שהבשר 

יש לבאר שעולא דיבר על הסיפא מתקשה כעור והיא חיה ועולא אמר שמדאורייתא בשר אדם טהור ו
שבכל העורות שעבדם או שהלך בהם כדי עבודה הם טהורים חוץ מעור אדם ואמר עולא 

ת אביו ואמו שטיחים, ויש להקשות שבשר גזעו תא טהור וגזרו שמא יעשה אדם עורושמדאוריי
ה לא נקרא קום הבשר נעשה צלקת וזומר בר רב אשי מבאר שמ ,מחליף ובכ''ז כזית בשר מטמא כאבר

 גזעו מחליף.
שהזוב מטמא  שכתוב זובו ללמד שזובו טמא ולכאורה ניתן ללמוד מק''ו שאם הוא גורם טומאה מנין 

לאחרים כ''ש שהוא טמא ויש להוכיח משעיר המשתלח שהוא גורם טומאה לאחרים והוא עצמו טהור 
טמא ואין לומר שטמא רק וכן זוב אף שהוא גורם טומאה הוא טהור ולמדו מהפסוק זובו טמא שהזוב 

כמו שרץ, אמר רב ביבי בר  אביי שלא צריך פסוק לרבות מגע שהזוב לא גרוע יותר  במגע ולא במשא
וא''כ הפסוק בא לרבות טומאת משא ואין לומר שבמשא הוא יטמא אדם  עמוד במש''ז שמטמא במגע 

שנינו שאחרים למדו מהזב לטמאות בגדים ובמגע הוא יטמא רק אדם ולא בגדים כמו מגע נבלה שהרי 
את זובו לזכר ולנקבה והוקש זובו לו כמו שבזב לא חילקו בין מגעו למשאו לטמא אדם לבגדים כך 
בזוב לא חילקו, ומה שנאמר זובו טמא אמר רב יהודה מדסקרתא שבא ללמד שלא נאמר שכמו ששעיר 

זוב עצמו טמא, ומהזב את למדו שגם ה , לכןהמשתלח גורם טומאה לאחרים והוא עצמו טהור כך זובו
שתים וראיה שלישית ממה שהקישו לנקבה ומה שכתוב זובו  וזובו למדו את מנין הראיות זוב אחד זוב

 טמא למדו שגם הזוב טמא, ולא מחלקים בו בין מגעו למשאו כמו שלא חלקו בזב עצמו.
בטהור, ולמדנו רוק שרוק הזב מטמא שכתוב וכי ירוק הזב ואין לומר שטמא גם בלא נגע שכתוב מנין 

וכיחו וניעו ומי האף למדו מהואו של וכי ירוק, ולכאורה איך היה צד שיטמא בלי נגיעה ויש לפרש 
קמ''ל שהוא מטמא רק  ,שצריך למעט שלא נלמד מחליצה שהיא יורקת רוק שאינו מגיע לחולץ

למדו מהפסוק  בנגיעה, ואין לומר שיטמא רק במגע ולא במשא כשרץ, אמר  ר''ל שאצל ר' ישמעאל
בטהור אפילו שהוא רק ביד טהור אך קשה שבמשא יטמא אדם ובגדים ובמגע יטמא רק אדם ולא 

ביאר ר''ל שלמדו מהפסוק בטהור שהטהרה שטהרו במקום אחר מטמאים כאן  ,בגדים כמו מגע נבלה
בטהור  והיינו מגע נבלה ואין ללמוד שאינו טמא כמו משא שרץ שא''כ היה ניתן לכתוב באדם וכתוב

 לרבות משא ומגע שיטמאו אדם ובגדים.
שבמי האף מדובר שהם נגררים בפה שאי אפשר שלא יהיה בהם צחצוחי רוק ור' יוחנן אומר רב מבאר 

וקשה  ,שמדובר גם כשנגררו רק דרך החוטם ומשמע שהוא סובר שזה מעין שהתורה רבתה לטמאות
לסמאות את עינו ילך לעכו''ם שיכחול את  מדוע רב לא ריבה דמעת עינו כמו שהוא אמר שמי שרוצה

ואמר רב חמא בר גוריא שרב לא חשש ו, ולוי אמר שמי שרוצה למות ילך לעכו''ם לכחול את עינ ,עינו
ויש לומר שרב  ,למיתה כי ניתן לגרור את הארס דרך הפה א''כ גם הדמעות יכולות להגיע דרך הפה

הפה, ויש להוכיח ששנינו שיש ט' משקים בזב: סובר שאמנם הארס יוצא אך הדמעה לא יוצאת דרך 
זיעה ליחה סרוחה ורעי טהורים לגמרי, דמעת עינו ודם מכתו וחלב אשה מטמאים טומאת משקים 

ולרב מובן שלא מנו כי זה  ,ברביעית, זובו רוקו ומי רגליו מטמאים טומאה חמורה ולא כתוב מי האף
אך יש לומר שלא מנו כיחו  ,שה שתמיד זה כרוקוהפה או דרך האף אך לר' יוחנן ק תלוי אם זה דרך

נחשב משקה שכתוב ותשקמו   דמעת עינווניעו אלא שזה התרבה מרוקו א''כ גם מי האף כלול בזה, 
שכתוב ודם חללים ישתה ואין חילוק בין נהרג לגמרי לדם מכה הוא משקה  דם מגפתובדמעות שליש 

למדו כמו ששנינו זובו טמא שקהו, מי רגלים שכתוב ותפתח את נוד החלב ותהוא משקה  חלב אשה
בות מי רגליו לטומאה אף שניתן ללמוד מק''ו שאם רוק שבא ממקום טהרה טמא מי רגליו וזאת לר

 שבאים ממקום טמא ודאי יטמאו,
אך יש להוכיח מדם שיוצא מפי האמה שהוא ממקום טמא ובכ''ז הוא טהור א''כ נלמד מי דף נו 

, ודם שיוצא מפי האמה טהור למדו וזאתטומאה הם טהורים, לכן למדו מרגלים שאף שבאו ממקום 
מזובו טמא שרק זובו טמא ולא דם היוצא מפיו או מפי האמה ואין לומר שמוזאת נרבה דם בברייתא 

רוק שהוא מתאסף מהיוצא מהאמה ונטהר מי רגלים מזובו שר' יוחנן אמר בשם רשב''י שלומדים 
א למעט דם ואין להקשות מחלב האשה שהוא מתאסף ויוצא ושנינו תאסף ויוצמכך כל מה ש ויוצא

אלא יש לבאר שרשב''י למד שכמו שרוק  ,שהוא מטמא רק טומאת משקים אך אין בו טומאה חמורה
מתאסף ויוצא וחוזר ונבלע אם אינו מוציאו כך כל דבר שהוא מתאסף ויוצא וחוזר ונבלע למעט דם 

אמר  ללמוד מזובו שמטמא גם כשאינו מתאסף ויוצא ואין הוא מתאסף הוא לא חוזר ונבעלשאף ש
 ם טומאה לאחרים.ורגרבא שאין ללמוד מזובו שהוא 

שאם שרץ התיבש ושלדו קימת הוא טמא אך קשה מהמשנה שכתוב מטמאים לחים ולא ר''ל אומר 
סנא יבשים ביאר ר' זירא שכולו טמא גם יבש אך במקצתו הוא מטמא רק לח ששנינו שר' יצחק בר בי

אמר בשם רשב''י שאין לומר שטמא בשרצים רק בכולם שכתוב מהם ואין לומר שגם במקצתם שכתוב 
בהם ובשלם מטמא גם יבש וכשאינו שלם הוא מטמא רק לח,  ורבא  אמר שהצב של מחוזא מטמא 

 כששלדו קימת.
ף או שאם שרץ נשרף ושלדו קימת הוא טמא ויש להקשות ששנינו שאם נמצא שרץ שרור''ל אומר 

ומבאר ר' זירא ששם מדובר  ,מטלית בלויה על זיתים הם טהורים שכל הטומאות כשעת מציאתם
כשאינו שלם ור''ל מטמא רק בשלם כמו ששנה ר' יצחק בשם רשב''י שכתוב בהם והיינו בכולם וכתוב 

 במקצתם והיינו שבשרוף מטמא רק בכולו ובאינו שרוף מטמא אף מקצתו.דהיינו מהם 
כיחו ניעו ורוקו מטמאים רק לח שכתוב כי ירוק כעין רוק בשרץ  ,שכתוב רר בשרולח  רק ב מטמאוז

 ש''ז מטמא בראוי להזריע בנבלה כתוב כי ימות כעין שהיו במיתתם., נאמר במותם כעין שהיו במותם

מסתפק בדברי הברייתא שבודקים בפושרים אם הכוונה שתחלתו וסופו יהיה בפושרים או ר' ירמיה 
שרק בתחילה זה היה שרוי בפושרים, ויש להוכיח ממה ששנינו וכמה היא שרייתו בפושרים שמספיק 

ו פושרים מעת שצריך שהם יהיורשב''ג אומר  ,יהודה בן נקוסא אומר מעת לעת תחלתו אך שאין סופו
 לעת.

אומר שבשר המת שלא חוזר לתחלתו אחרי שרייה הוא טהור ושמואל אומר שהוא טהור ר' יוסי 
בכזית אך הוא מטמא טומאת רקב כמלא תרווד, וכן שנינו להדיא שר' יוסי אומר שבשר המת מלטמא 

 שלא חוזר לכמו שהיה טהור מלטמא בכזית אך הוא מטמא טומאת רקב.
שרץ שנמצא במבוי הוא מטמא למפרע עד שיאמר בדקתי את המבוי ולא נמצא בו שרץ או עד משנה 

בדקתי את החלוק ולא היה בו  אמרישטמא למפרע עד שנמצא בחלוק הוא מ וכן כתם ,שעת כיבוד
ר שיבש מטמא למפרע ולח מטמא רק כתם או עד שעת כיבוסו והוא מטמא בין לח בין יבש ור''ש אומ

הסתפקו אם עד שעת כיבוד חזקתו בדוק או שחזקה  גמראהשעה שהוא יכל לחזור להיות לח.  עד
לא בדק ואם מצד חזקה  הוא הרי חזקתו בדוקשאם  קשהמבוי התכבד, ונ''מ אם אמר שכיבד ולא בד

 הרי ועוד נ''מ שנמצא בגומא שאם מצד חזקתו בדוק עמוד בלא התכבד, הוא מתכבד הרי  שהוא
 בודקים גם בגומא ואם מצד שחזקה שהתכבד סתם גומא לא מתכבדת.

ולא  שכבסו אם אמר אם חזקתו בדוק עד שעת כיבוס או שחזקתו מתכבס והנ''מ היאהסתפקו בחלוק 
הבגד שאם חזקתו  ועוד נ''מ כשנמצא הכתם בתפירות בצד ,אך הוא התכבס בדק שאין חזקתו בדוק

יח ממה ששנינו , ויש להוכבדוק א''כ בודקים גם בצד אך מצד כיבוס יתכן שבצד הוא לא מתכבס
למפרע עד שיאמר בדקתי את המבוי ולא היה בו שרץ או  שר''נ אמר שאם נמצא שרץ בצד המבוי טמא

עד שעת כיבוד שיש חזקה שישראל בודקים מבואותיהם בשעת כיבודם ואם לא בדקו הם הפסידו 
ומה שאמרו שכתם שנמצא בחלוק מטמא למפרע עד שתאמר בדקתי אותו ולא היה בו  ,לטמא למפרע

כתם או עד שעת כיבוס שחזקה על בנות ישראל שהן בודקות את חלוקיהן בשעת כיבוסם ואם לא 
ור' אחא אומר שהיא תחזור ותכבס שאם מראיתו נדחית מוכח שזה קרה  ,למפרע בדקו הן הפסידו

כיבוס  שלא דומה כתם שלאחר לאחר הכיבוס הקודם ואם לא ברור שזה מלפני הכיבוס ורבי אומר
 לכתם שקודם לו שאחר כיבוס הוא נכנס בבגד וקודם כיבוס הוא מגליד מוכח מהנ''ל שחזקתו בדוק.

אינו מטמא למפרע אך כתם מטמא למפרע שניתן לומר שהוא היה יבש ונפלו שרק שרץ ר''א אומר 
ויש לומר שבשרץ זה ניכר  ,אך קשה שגם בשרץ ניתן לומר שהוא היה יבש ונפלו עליו מים ,עליו מים

 כי אם הוא היה יבש קודם הוא היה ממורטט ומפורק.
שהם גרים והם טועים שלא  כתמים שבאו מהעיר רקם טהורים שהם עכו''ם ור' יהודה מטמאמשנה 

כתמים שבאו מבין עכו''ם טהורים ומה שבא מבין ישראל ומבין הכותים לר''מ  ,להצניע את כתמיהם
המשנה כוללת רקם ומשמע  גמראטמא וחכמים מטהרים כי הם לא נחשדו שלא להצניע את כתמיהן. 

זקנים אמרו שלא מקבלים ך קשה שר' יוחנן והוד אגם מתרמוד ודייק ר' יוחנן שמקבלים גרים מתרמ
גרים מתרמוד ואין לומר שר' יוחנן דייק את המשנה ואינו סובר כמותה שהרי ר' יוחנן אמר הלכה 

 ויש לומר שנחלקו אמוראים בדעת ר' יוחנן. ,כסתם משנה
טיהרו מבין ישראל יש להקשות אם חכמים טיהרו בישראל וכותים א''כ היכן טמאו ויש לומר חכמים 

יש לשנות שמבין ישראל טמא ומבין הכותים לר''מ טמא שכותים הם גירי אמת שחסר במשנה ו
אך קשה מדוע חכמים אומרים שלא נחשדו על כתמיהן ויש לשנות  ,ולחכמים טהור שהם גירי אריות

ויש לפרש שמבין ישראל ומבין הכותים טמא שכותים הם גירי אמת ומה שנמצא  ,שהם גירי אריות
שדו על כתמיהם והם מצניעים אותם ומה שנמצא בערי כותים לר''מ טמא בערי ישראל טהור שלא נח

 ו על כתמיהם.ם ולחכמים טהור שגם כותים לא נחשדשהם נחשדו על כתמיה
בית  ,ממה שנמצא בחדרים ובסביבת בית הטומאות ל משום שמצאו כתמים הם טהורים חוץבכמשנה 

ר' יהודה אומר שהם לא קוברים אלא הטומאות של כותים טמא באהל כי הם קוברים שם נפלים ו
קברנו שם נפלים או שלא קברו שם וכן הם  , והם נאמנים לומרמשליכים וחיה גוררת אותו משם

נאמנים לומר על בהמה אם היא בכרה או לא והם נאמנים על ציון קברות אך הם לא נאמנים על סככות 
  גמרא לא נאמנים. ופרעות ועל בית הפרס והכלל הוא שבדבר שהם חשודים עליו הם

גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך  כותים לא קברו נפליהם שהם דרשו בפסוק לא תסיגדף נז 
שרק מי שיש לו נחלה יש לו גבול ומי שאין לו נחלה אין לו גבול, אך קשה איך הם נאמנים לומר 

כהן אך  עומד שםקברנו הרי הם לא חוששים ללפני עור לא תתן מכשול, ומבאר ר' אבהו שמדובר ש
קשה אולי הוא ממילא טמא ויש לומר שמדובר שהוא מחזיק תרומה בידו ואין לומר שהיא טמאה 
שמדובר שהוא אוכל ממנה והחידוש הוא שלא נאמר שכותים לא בקיאים ביצירה שהוא פחות ממ' יום 

 קמ''ל שהם נאמנים שהוא נפל גמור וקברוהו.
בהמה הרי הם לא חוששים ללפני עור ואמר ר' חייא בר אבא איך כותים נאמנים על בכור יש להקשות 

לא בקיאים אם בהמה טינפה  שהםבשם ר'יוחנן שמדובר שהוא גוזז ועובד והחידוש הוא שלא נאמר 
 קודם שילדה קמ''ל שהם בקיאים.

על ציון קברות אפילו שזה מדרבנן אך זה כתוב בפסוק וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון כותים נאמנים 
 ן הם נזהרים בכך.לכ

על סככות ופרעות ובית הפרס, ששנינו שסככות זה אילן שמיסך על הארץ ופרעות כותים לא נאמנים 
אבנים גדולות שיוצאות מהגדר, ובית הפרס אמר רב יהודה בשם שמואל שאדם יכול לנפח את  שנינו

דשו בית הפרס  שאם מר בשם רב אמיורב יהודה א ,רגליו לא נוגעות בעצמותועפר בית הפרס וללכת 
ך כמלא מענה של עושה בית הפרס והוא נמשהוא טהור ושנינו שמי שחרש בית הקברות הוא 

המחרשה ק' אמה בית זריעת ד' סאים ור' יוסי אומר חמש, ויש להקשות הרי שנינו שדה שאבד בה 
הוא נאמן קבר כותי נאמן לומר אין שם קבר כי הוא מעיד על גופו של קבר ואילן שמיסך על הארץ 

שהכותי הולך ובא על לומר אין תחתיו קבר כי הוא מעיד על גופו של קבר, ור' יוחנן אומר שמדובר 
מכיר רצועה ודאית של טומאה והוא הולך במקום  אוהחידוש הוא שלא חוששים שהופני כל השדה 

 ד' רוחותיה א''כ זה טהור לגמרי. אחר קמ''ל שאם הוא הלך בכל
 חשודים בו הם לא נאמנים עליו בא לרבות תחומין ויין נסך.שהם במשנה שדבר הכלל 

 פרק הרואה כתם           עמוד ב 
אשה שראתה על בשרה כתם כנגד בית התורפה היא טמאה ואם ראתה במקום אחר היא טהורה משנה 

ים טמאה נמבפ טמאה ואם ראתה על שוקה או פרסותיההיא ואם ראתה על עקבה או ראש גודלה 
אם ראתה על חלוקה מהחגור  ,טהורה ואם ראתה מהצדדים מכאן ומכאן היא טהורה היא ומבחוץ

טהורה ואם היא ראתה על הבית יד של החלוק אם הוא מגיע כנגד  היא ולמטה טמאה ומהחגור ומעלה
בית התורפה היא טמאה ואם לא היא טהורה ואם היא פשטה אותו והתכסתה בו בלילה בכל מקום 

שמואל אומר שאם  גמראאה כי הוא מתהפך וכן הדין בכיסוי מעפורת שלה. שהיא מצאה כתם היא טמ
היא בדקה קרקע עולם וישבה עליה ומצאה שם דם היא טהורה שכתוב בבשרה עד שהיא תרגיש 

יש לומר שא''כ היה ניתן לכתוב בבשר  ,בבשרה ולכאורה למדו מזה שהיא מטמאה בפנים כבחוץ
אך קשה שלמדו מהפסוק בבשרה למעט ראתה בשפיר  תרגיש בבשרה וכתוב בבשרה ללמד שהיא

רכיה וראתה דם אך קשה ששנינו שלר''מ אשה שעשתה צויש לומר שלמדו גם למעט קרקע  ,וחתיכה
 היא ראתה בעמידה היא טמאה ואם היא ישבה היא טהורה ולכאורה אם היא הרגישה מדוע היאו

ויש לומר שמדובר שהיא  ,מדתלא הרגישה וכתוב שהיא טמאה בעוהיא טהורה ביושבת אלא ש
רו המים למקור ובא זהרגישה אך ניתן לתלות שזה היה הרגשת מי רגלים ובעומדת היא טמאה שמא ח

ומצאו עליו דם אם הוא עגול הוא טהור תחת כר  ןותיש להוכיח ממה ששנינו שעד שהיה נמשם דם, ו
לא היתה הרגשה גם במשוך  ואם הוא משוך הוא טמא ולכאורה אם היתה הרגשה גם בעגול טמא ואם

יש לטהר, ויש לדחות שהיא הרגישה ובמשוך היא טמאה שזה בא מגופה שבגלל הרגשת העד היא לא 
הרגישה בדם, ועגול טהור שזה לא מגופה. ויש להוכיח ממה ששנינו שאם נמצא דם על העד שלו הם 

אם נמצא על שלה לאחר טמאים וחייבים קרבן ואם על שלה אם היה מיד הם טמאים וחייבים קרבן ו
זמן הם טמאים מספק ולכאורה אם היא הרגישה מדוע הם טהורים מקרבן ואם היא לא הרגישה היא 
לא טמאה ויש לומר שיתכן שהיא הרגישה עם השמש, ויש להוכיח ממה ששנינו שיש ג' ספקות באשה 

הסטות הולכים על בשרה ספק טמא ספק טהור טמא על חלוקה ספק טהור ספק טמא טהור ובמגעות ו
אחרי הרוב ולכאורה הכוונה היא שאם רוב ימיה טמאים היא טמאה גם בלי הרגשה, ויש לדחות 

 שהכוונה שאם רוב ימיה בהרגשה היא טמאה שיתכן שעכשיו היא הרגישה ולא נתנה את דעתה לכך.
ם שעל בשרה ספק טמא ועל חלוקה ספק טהור יש להקשות שאם מדובר מהחגוד ולמטה גמה שכתוב 

על חלוקה יש לטמאות ואם מדובר מהחגור ולמעלה גם על בשרה יש לטהר שהרי שנינו שאם ראתה 
על בשרה לא כנגד בית התורפה היא טהורה, ללישנא קמא מדובר שהדם היה מהחגור ולמטה והיא 
עברה בשוק של טבחים, ועל בשרה יש להחמיר כי הוא בא מגופה שאם זה בא מבחוץ זה היה צריך 

ל חלוקה, ועל חלוקה יש לתלות שבא מבחוץ שאם זה מבפנים זה היה צריך להמצא על להיות ע
בשרה, וללישנא בתרא מדובר שהיאמצאה מהחגור ומעלה ובאופן שהיא התהפכה ואם מצאה על 
בשרה זה ודאי מגופה שאם זה בא מבחוץ זה היה צריך להמצא על חלוקה ואם היא מצאה על חלוקה 

ר שזה מבפנים א''כ זה היה צריך להמצא בבשרה וכתוב שעל בשרה היא זה ודאי מבחוץ שאם נאמ
 טמאה אפילו בלי הרגשה, ואמר רב ירמיה מדפתי ששמואל מודה שהיא טמאה מדרבנן.

 


