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  .נטד�  נדה
  ?נמצא עליה כגריס ועוד באופני� דלהל
 מה דינה

  
  1כשנתעסקה בכגריס  כשבאותו עוד רצופה מאכולת  

   דאי% תליה במצאה יותר מכגריס טמאה   חנינא' לר
   דאי% צרי& לתלות אלא לגריס טהורה   ינאי' לר

  2ירמיה' בעיא דר

  
 
  ?)בצבע שחור ( הא� תולה שאר מיני�,)בצבע אדו�(' א או נתעסקה במי
 3'אנמצא עליה מי

  
  בנתעסקה במי
 אחד  בנמצא עליה מי
 אחד  

  אינה תולה שאר מיני�  תולה שאר מיני�  4ללישנא קמא דרבא
  אינה תולה שאר מיני�: בסת�  5אינה תולה שאר מיני�  לאיכא דאמרי דרבא

  תולה שאר מיני�: בתרנגולת
  

  ? או נמצא כת� משו  מה הדי
,עד שהוא נתו
 תחת הכר ונמצא עליו ד� משו 
  

  )פחות מכגריס(בכת� שעל חלוקה   )כל שהוא' ואפי(בעד שבודקת בו   
  6טהור  )ורק בעגול טהור(טמא   צדוק' אליעזר בר' לר


  טהור  טהור  לרבנ
  

                                                           
כל שבי% מה שנתעסקה לבי% מה , ה נתעסקה בפחות מכגריס"דה)  נתעסקהה"בד(' כתבו התוס 1

  .שנמצא אי% הפרש של גריס של� הוא בכלל האיבעיא
חנינא שמטמא במצאה כגריס ועוד ע� ' לר' דאפי, ע"שהאיבעיא אליבא דכו' מבואר בגמ 2

אול� , ריס ולא תולי� במאכולת רק עד כג  הוא דוקא ש� שצרי& לתלות הכל במאכולת ,מאכולת
או .  בזה שפיר תלינ% בנתעסקה בכגריס שאי% צרי& לתלות אלא לועוד שהוא פחות מכגריס 

ינאי שמטהר הוא דוקא ברצופה בו מאכולת שג� בלי לתלות בכלו� אני יודע ' ר' דילמא אפי
אבל כא% שלכל הגריס ועוד , ורק נשאר את הועוד ולכ% מטהרי�, שגריס מ% הד� אינו ד� נדה

 .אולי ג� באופ% זה לא תלינ% ליותר מכגריס, תלות בכגריס שנתעסקה ובמאכולתצרי& ל
, י מיירי שמצאה מי% אחד הדומה לכתמי דמה אבל יודעת שהוא בא מקילור או משר�"רשל 3

ה "בד(' התוסאמנ� . ומצאה עוד שאר כתמי� שאינה יודעת שאי% מראית� דומה לאותו המי%
 דמיירי שנמצא אותו המי% למעלה מהחגור ושאר מיני� תחת ,י�מפרש) 'סימ% ח(ש "הראו) נמצא

 .כ אותו המי% עצמו מטמא אותה"דאל, �י דעת"וביאר הב, החגור
דכמו שלא ידעה מהמי% הראשו% שניתז עליה כ& ניתז ג� ממי% , ל דדוקא בנמצא יש להקל"ס 4

אי אפשר לתלות , אול� בנתעסקה ויודעת ממה בא הכת� שממי% שנתעסקה. אחר ולא יודעת
  .דאי& תתלה שחור באדו�, שאר מיני� בו

דאי% הלכה   שזה הטע� שרבינו חננאל לא פירש הלישנא הראשונה ) ש�(ש "כ% כתב הרא 5
 יודעת הואינ) שודאי אינו ד�(דודאי שא� נמצא עליה כת� אחד בחלוקה משאר צבעי� , כמותה

  . בתמיה שוב לא תהיה טמאה בטומאת כתמי� , מהיכ% הוא או שהוא מעל החגור
שתירו/ , ש"רא' תוס'  וע.אבל ביותר מכגריס טמא, כ אי% מצטרפי�"נמצאו טפי% טפי% ג' ואפי 6

בכל ' כ יהיה טמא בכת� משו& אפי"דאל, בי% כת� לעד בדיקה נשאר ג� לפי המסקנאלחלק ' הגמ
  .וזה לא שמענו, )צ"דהלכה כראב(שהוא 
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  :נדה ד� נט
  ?האשה שעושה צריכה בישיבה ומצא ד� מה דינה

  

  בשותתת  במזנקת  
  אי% מקרה כזה  1ורהטה  יושבת בשפת הספל ונמצא באמצעו
  2טהורה: י"לר. טמאה: מ"לר  יושבת באמצע הספל ונמצא באמצע
  4 טהורה: י"לר. טמאה: מ"לר  3טמאה  יושבת בשפת הספל ונמצא בשפתו

  

  ].ה האשה"תוד[?  ומצאה ד� מה דינה בעמידההאשה שעושה צרכיה
  

  שותתתב  מזנקתב  
  טהורה: י"לר. טמאה: מ"לר  אי% מקרה כזה  י"לרש
  6טמאה  הטהור: י"לר. 5טמאה: מ"לר  'סלתו

  

  ? בי
 ביושבת ובי
 בעומדתמה הדי
)  ספיקי'ב(מי� בספל ונמצא ד� ב 
איש ואשה שעשו צרכיה
  

  יושבת  עומדת  
  הטהור  הטהור  יוסי' לר

  7הטהור  הטמא   לריש לקיש#מ "לר
  הטהור  הטהור  יוחנ
'  לר#מ "לר

  הטמא  הטמא  שמעו
' לר
  

                                                           
כ לא היה נמצא תו� הספל אלא על שפתו במקו� "דא, ואי� לחוש שמא בא הד� אחר המי רגלי� 1

, מזנקת דלא דחיק לה עלמאדכיו� שיושבת וג� , ע שמא ראתה ע� המי רגלי�"וכ� אי� לחוש לכו. ישיבתה
 .ר"א� דר� לד� לבוא ע� מ

י "ושיי� המחלוקת של ר, ת למזנקת דכיו� שיושבת באמצע ונמצא באמצעתכא� אי� חילוק בי� שות 2
  .מ הא� בחד ספיקא טמא או טהור"ור

י כתב "אמנ� הב. �"כ להדיא הר"וכ. כ"מ דיש הוכחה שבא אח"י חולק בזה על ר" מסברא לא נראה שר3
אמנ� כבר העירו שלא נמצא כ� . ר לא בא מהמקור" דחזקה שד� שיצא ע� מ,א שטהור"� הרשבבש

  .א לטהר"י הסיק כרשב"אול� הב, )ה ונדו�" בדב:צ(נדה ' י בזה בהל"א הקשה על הב"וכ� החזו. א"ברשב
  .מ טמא" דהוי חדא לריעותא ולר3
חושש דלמא בתר דתמו מיא אתא ש שלא " כ,יוסי שמטהר בחדא לטיבותא' ש שלר"כ להדיא הרא" כ4

  ).ובהגהות מיימוניות חולק (ד�
רחמה שבכא� הוא מקו� [כיו� שאי� רחמה , ובכל אופ� טמאה, ל ששיי� ג� בעומדת שתזנק"ס' תוס 5

 ולכ� דחוקי� ה� ויכולי� לחזור למקור ,ר כשעומדת"נפתח בטוב להוציא המ] ר ולא המקור"המ
א "ביארו שלמקש� היתה הושאלא , 'בבפירוש ' ל ג� לתוס"וכ� ס. [וטמאה אפילו זינקה, ולהוציא ד�

והמסקנא שכדי שתהיה טהורה בעינ� תרתי לטיבותא שג� תזנק וג� . שבמזנקת אפילו בעומדת טהורה
וכל שכ� כשיש , אבל א� יש חדא לריעותא דהיינו שיושבת ושותתת או עומדת אפילו מזנקת טמאה, תשב

  ].שטמאהתרתי לריעותא שעומדת ושותתת 
יוסי מיירי בעומדת ' כ מה שטיהר ר"כ ע" א,י שפירש שאי� מציאות של עומדת ומזנקת"דהנה לרש 6

ואוקמא שמואל למתניתי� , כיו� ששיי� שתהא עומדת ומזנקת' אול� לתוס. ושותתת דאי� מקרה אחר
איה לטהרה יוסי ואי� ר' ג דאיכא תרתי לריעותא שעומדת ושותתת בזה לא דיבר ר"כ בכה" א,במזנקת

ש "וזהו ג� מ. יוסי א$ דאיכא חדא לריעותא' דמתניתי� מיירי במזנקת ורק בזה טיהר ר, נ טמאה"ואיה
 .'יוסי בעומדת ושותתת וכו' ולה� פירושא לא אשכח� שמטהר ר: ל"וז, )'א' בסי(ש כא� "הרא

  .מ ומטהר ביושבת"דחולק ר, ש"מ כר" אמר דרדלא) ה מדלא"בד(' כ� דייקו התוס 7


