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  .נזד�  נדה
  ].ה אמר"תוד[? הא� כותי נאמ� על שדה שנחרש בה קבר או שדה שאבד בה קבר

  
  שדה שאבד בה קבר  שדה שנחרש בה קבר  

  אינו נאמ�  אינו נאמ�   די� משנתנו� �במעיד בסת
  2נאמ�  1אינו נאמ�   די� הברייתא�בהול� ובא על פני כולה 

  
  :נדה ד� נז

  ].ה ובמגעות"תוד[? ב ימיה היא טמאהמה די� מגעות והיסטות של אשה שרו
  

  באשה שמצאה כת� על חלוקה  באשה שאי� לה וסת ורגילה לראות תדיר  
  !!!!!  טמא  3י"לרש

  טמא  טהור  4'לתוס
  

  ?מצאה כת� על בשרה או על חלוקה באופני� דלהל� מה דינה
  

    מהחגור ולמטה  מהחגור ולמעלה
  חלוקה  בשרה  חלוקה  בשרה

  טהורה  טמאה  עברה בשוק של טבחי�
  לא עברה בשוק של טבחי�

  טהורה
  טמאה

  טהורה  טמאה  5'זקפה עצמה לאחוריה ועברה בשוק וכו
  טהורה  'ועברה בשוק וכו' לא זקפה וכו

  טהורה  טמאה

  

                                                           
. ואי� הכותי חושש לזה, דכיו� שנחרש אי� כא� אלא ספק דרבנ� שמא הסיט עצ� כשעורה 1

 ". ור לא תת� מכשולילפני ע"דלית להו כיו� , ובתורת עדות ג� אינ� נאמני�
ומיירי בכותי שאוחז בידו . ולא על הדי� דרבנ� שבשדה, נאמ� דאינו מעיד אלא על גופו של קבר 2

א� לא שהוא יודע בבירור שאי� ש� , חושש לא לטמא להשאז ודאי לנו שהיה , תרומה טהורה
ולא חיישינ� שמא יש איזה רצועה שיוצאת מ� השדה שנקראת על ש� השדה ושהוא תולה . קבר

  . שהקבר נמצא ש� ולכ� אינו חושש ללכת בכל השדה
א� רוב , מאי אחר הרוב, ובמגעות והיסטות הל* אחר הרוב"י מפרש מה שאמרה הברייתא "רש 3

ולא מיירי בכתמי� (שמיירי באשה שאי� לה וסת ורגילה לראת תדיר , " טמאה!ה טמאי� ימי
, חולקי�' ותוס. מגעה והיסטה טמא,  ורוב ימיה היא טמאה!ולכ* כיו� שהיא בספק טומאה , )כלל

אי� ' אבל לא מצינו להחמיר בה היכא שאפי, ע לראייתה"דאשה שאי� לה וסת מטמאת רק מעל
  .לה כת�

לא אמרינ� לגבי מגעות בא לומר דו, עמידו באופ� שמצאה כת� והלכה בשוק של טבחי�ה' תוס 4
דהג� שלגבי בעלה תלינ� , ש"רא' והוסי� בתוס. והיסטות לתלות היכא שרוב ימיה בטומאה

  .ואמרינ� שמגופה בא, מ לעני� מגע טהרות מחמירי� א� רוב ימיה טמאה"מ, וטהורה
דיש , ויש מחלוקת ראשוני� בזה. א"רשב' וע,  חולקי�נות אינ�וי שהלש"כ� נראה מפירש 5

  .בלא עברה' כ מיירי כא� אפי"וא, נות חולקי�וסוברי� שהלש


