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  .בד�  נדה
  ?מה דינ�, והיתה עוסקת בתרומה וטהרות, ראתה ד� ו1אי� לה וסתאשה ש

  

  בטהרות שנתעסקה תו� המעת לעת  2בטהרות שנתעסקה בי� פקידה לפקידה  
  טהורות  טהורות  3לשמאי
  טמאות  להלל

  טהורות: קוד� המעת לעת  לחכמי�
  טמאות:  לעתאחר המעת

  טהורות: 4כשבדקה עצמה קוד�
  טמאות: כשלא בדקה עצמה

  
  ].ה מעת"תוד[? ובסוטה, )למא� דמטמא(באיזה אופני� טמאנו במעת לעת שבנדה 
  

  ברשות הרבי�  ברשות היחיד  
  6טהורה  5טמאה  בסוטה

  7טמאנו: בקדשי� ובתרומה  במעת לעת שבנדה
  לא טמאנו: בחולי&

  8טמאנו בקדשי� ובתרומה: 'לתוס
  9לא טמאנו: י"לרש

                                                           
  .מבואר במשנה דלהל
 דדיה שעתה,  וראתה בשעת וסתה�אכ
 אשה שיש לה וסת  1
מה . ובדקה את עצמה עכשיו ונמצאת טמאה, ונמצאת טהורה, כגו
 שבדקה עצמה לפני כמה ימי�' פי 2

ה "שה, עוד מבואר בהמש� המשנה. היו�בדיקה של די
 הטהרות שנתעסקה בה� בי
  הבדיקה הקודמת ל
' ומבואר בגמ. כ חשוב כפקידה"המשמשת בעדי� שבודקת עצמה בסדי
 קוד� תשמיש ואחר תשמיש ג

לא בדקה מא מחמת שחיישינ
 ש,  אינו חשוב כפקידה� אבל העד שקוד� , דהכוונה לעד שאחר תשמיש
  .יפה מחמת שהיא ממהרת

  .ואי
 מטמאי� אותה למפרע,  דדיינו שאנו מטמאי� אותה מכא
 ולהבא,ל דכל הנשי� דיי
 שעת
"ס 3
לא , כגו
 א� בדקה עצמה תו� המעת לעת ונמצאת טהורה ושוב בדקה עצמה ונמצאת טמאה', פי 4

אלא מעת לעת ממעט מפקידה , מטמאי� למפרע קוד� הבדיקה הראשונה הג� שהיא תו� המעת לעת
שא� בדקה עצמה תו� (מפקידה לפקידה ממעט על יד מעת לעת ו). מי�יא� היתה הבדיקה לפני כמה (

  .)אינה טמאה קוד� הבדיקה, המעת לעת
, דלא ילפינ
 מסוטה לטמא למפרע, ותירצו. למה כא
 טמאנו רק בתרומה וקדשי�, כ"א' והוקשה לתוס 5

א דוקא כא
 שיש "דלמהרש, � בזה"א והמהר"ונחלקו המהרש. [ע נתחדש לטמא למפרע"וכא
 במעל
� ג� כשאי
 חזקה לא "ולמהר. אבל כשאי
 חזקת טהרה ילפינ
, חזקת טהרה לא ילפינ
 לטמא למפרע


  )].י"פ' שמעתא א(בזה בשב שמעתתא ' וע. ילפינ
ע לכאורה קיל "הא מעל, ר"ברה' ע החמרנו אפי"שבמעל) שנתבארה בסמו�(לשיטת� ' והוקשה לתוס 6

ר רק דבר "דמסוטה ילפינ
 לטהר ברה, ותירצו. י אלא לתרומה וקדשי�"טמא ברהמ דאינו ,טפי מסוטה
לפשוט את הספק , ע שעכשיו האשה ודאי טמאה"אבל במעל. שהוא עדיי
 בספק א� הוא טמא או לא

אבל טומאת ,  בטומאת מגעאנ לא גמרינ
 מסוטה לטהר אל"א.  לזה אי
 לנו מקור מסוטה�למפרע לקולא 
  .מרינ
ה כבנדה לא גיראי

אמרו רבנ
 , והג� שגבי נגע באחד בלילה ולמחרת מצא שהוא מת". תולי
"ואי
 זו טומאת ודאי אלא  7
 
, דא� נחשבנה כטומאה ודאית, )בסו$ דבריה�(' תירצו התוס. דשורפי� על מגעו כודאי.) ד$ ד(לקמ

  .שכיחה טומאה בה דיסבור שהטע� שטמאו אותה בודאות משו� ד�יהיה לבו נוקפו ויבטל מפריה ורביה 
, )בסו$ העמוד(מסוגיי
 ) א, ר"ראיות לשיטת� דדי
 מעת לעת שבנדה לטמא ג� ברה' הביאו ב' תוס 8

 
והלל כי קאמר אוקי מילתא אחזקתה ): "ה והלל"תוד' וע, ולא כפי הגירסא שלפנינו, לשיטת�(דגרסינ
 אמרינ
 הכי דוקא �" לתא אחזקתהאוקי מי"והנה לומר , ' וכו"כגו
 ספק נגע ספק לא נגע אבל במעת לעת

דאמרינ
 א$ :) ד$ ה(מלקמ
 ) ב. ר טמא"ברההרי שג�  �ר ובכל אופ
 במעת לעת לא אמרינ
 הכי "ברה
  .כ טמאה"ר ג"שחברותיה נושאות אותה במטה דיש כא
 די
 רה

עת אבל במעת ל, ר"שדוקא גבי מקוה טמאנו ברה, )ה טומאה ודאית"בד' בעמוד ב(י "כ
 מדוייק מרש 9
 ].שהביא למחלוקת זו, )'בעמוד ב(א "רשב' וע. [שבנדה לא
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  :נדה ד� ב
  ].ה דאיכא"תוד[? הא� אזלינ� בתר חזקת היתר או חזקת טהרה או לא, באופני� דלהל�

  

  בדליכא ריעותא מגופא  באיכא ריעותא מגופה  
  אזלינ&: לשמאי  בהיתה החזקת היתר מבוררת

  להלל לא אזלינ&
  1אזלינ&

  2לא אזלינ&  בלא היתה החזקת היתר מבוררת
  

  ?לנדה) 3אליבא דרבנ�(מה החילוק בי� מקוה 
  

  5נדהכ !היכא דליתא תרתי לריעותא   4 כבמקוה!כא תרתי לריעותא היכא דאי  
  אינה מטמאה למפרע  טהרות שנעשו ש� טמאי� בודאי למפרע  לשמאי
  מטמאה בספק למפרע  טהרות שנעשו ש� טמאי� בודאי למפרע  להלל

  

  ?מקוה שנמדד ונמצא חסר דאיכא ביה תרתי לריעותא מה דינו
  

  ברשות הרבי�  ברשות היחיד  
  טהרות שנעשו ש� טמאי� בודאי למפרע  נ�לרב

  טהורות   תולי& כדי& ספק*טהרות שנעשו ש�   שמעו�' לר
  

  ?6)ש"לר (בדק חבית יי� להיות מפריש עליה תרומה ממקו� אחר ולבסו� נמצאת חומ$ מה דינה
  

  ימי� אחרוני�' ג  ימי� אמצעי�  ימי� ראשוני�' ג  
  קספ  7ספק  ודאי יי& ותרומתו תרומה  יוחנ�' לר

  ודאי חומ+ ואי תרומתו תרומה  ספק  ספק  יהושע ב� לוי' לר
  

                                                           
1  
הוא דוקא כשלא , רבנ
 הנוגע טמאדל מת מצאו שהואגבי נגע באחד בלילה ולמחר .) ד$ ד(ולכ
 לקמ

 .  מחר שהוא מת אינו טמאומצא' אבל א� ידע שהוא חי אפי, ידע קוד� שהוא חי
דאי
 לנו , ה ולבסו$ שחטו אותה ומצאו אותה טרפהבעני
 א� עשו גבינות מבהמ', כ
 כתבו התוס 2

כיו
 שלא היה לנו שעה מבוררת שאנו , להתיר� מכח חזקה דאוקי בהמה אחזקתה שלא היתה טרפה
  .מוחזקי� בה שלא היתה טרפה

ש שחולק ג� גבי מקוה "את די
 חבית כר' והעמידה הגמ, לקמ
 דאמרינ
 גבי חבית שהוא רק ספק' ע 3
ל שכל הטהרות שעשה על גב "אול� המשנה במקואות היא כרבנ
 דס, ת ה� ספקל דכל הטומאו"וס

הא� אזלינ
 בתר החזקה דהשתא ,  ומחלוקת� היכא דאיכא תרתי לריעותא.המקוה ה� טמאי� בודאי
 .טבלא הבאה' וע. ש" כר� ה טהור "ובר, י תולי
"וברה, או הוא רק ספק.  כרבנ
�וטמא בודאי 

בחזקת ) ב. העמד טמא על חזקתו) א: דאיכא הת� תרתי לריעותא, א חסרדהיינו מקוה שנמדד ונמצ 4
  .דהרי חסר לפני�, טהרה של המקוה יש ריעותא

  .דהרי ד� לפני�, איכא רק חדא לריעותא בחזקת טהרה של האשה 5
אול� לרבנ
 . מיני�' ל דיי
 וחומ& ה� ב"דהנידו
 אליבא דרבי דס, פירש) ימי�' ה כל ג"סו$ ד(י "רש 6

ל דכל מה שאמרינ
 לרבנ
 " וס,חולקי�) ה היה"ד(' ותוס. ל דה� מי
 אחד אי
 נידו
 שתרומתו תרומה"דס
וג� לרבנ
 , אבל כא
 הוי תרומה בטעות, הוא דוקא כשמתכוו
 לתרו� מהרעה על היפה, שתרומתו תרומה


 .שיי� החילוקי� דלהל
7 
' ותירצה הגמ.  כא
 מספקינ
 למפרעואילו, וקשיא לשמאי שאמר דלא מספקינ
 למפרע אלא דיי
 שעת

 .הרי חומ& לפני�) ב. ולא הועילה התרומה שעשה, העמד טבל על חזקתו) א:  תרתי לריעותאישדבחבית 


