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  .דד�  נדה
? יוחנ�' לר מה הדי�, 1נגע באחד בלילה ולמחר השכי� ומצאו מת באותו מקו� שנגע בו אתמול

  ].ה כי"תוד[
  

  ר"ברה  י"ברה  
  טהור  טמא   מאיר ' לר

  טהור: ראוהו חי מבערב  2טמא  לרבנ�
  3טמא: לא ראהו חי מבערב

  
? לחזקיהמה הדי� , לנגע באחד בלילה ולמחר השכי� ומצאו מת באותו מקו� שנגע בו אתמו

  ].ה כי"תוד[
  

  ר"ברה  י"ברה  
  טהור  טהור   מאיר ' לר

  טהור: ראוהו חי מבערב  לרבנ�
  טמא: לא ראהו חי מבערב

  טהור

  
 והיו �ג הטהרות "או שנמצאו שלא ע, ג טהרות"שנמצאו ע, מחט מלאה חלודה וכ� מטלית בלויה

  ?י� הטהרותמה ד,  שהיו טמאי�מחט ובמטליתויודע ב. פע� על הטהרות
  

  ר"ברה  י"ברה  
  טהור  4טהור  ג הטהרות"כשמצא� כ� ע

  טמא מדרבנ$ לשרו� קדשי�  ג טהרות"כשמצא� כ� אחר שהיו ע
  

                                                           
יוחנ$ גבי קופה שא� ' ומה שאמר ר, אבל א� מצאו במקו� אחר אי$ שורפי$ עליו אלא רק תולי$ 1

'  אפינ$ טמאיוח' נשתמש בה בזוית בית זו וטלטלו בזוית אחרת ונמצא שר( בזוית אחרת שלר
 . היינו לתלות+ ר"ברה

  .לשרו�' וטמא ודאי אפי 2
ה "בד(כא$ '  כ$ פירשו התוסאבל על חולי$ לא מחמירי� לטמאות$, אמנ� רק בקדשי� מחמרינ$ 3

  ).ה מעת"ד. ד� ב(ולעיל , )שכל
 ומזה יש לדייק כדלהל$ שא� לא +" כל הטומאות כשעת מציאת$"במשנה מבואר הטע� משו� ד 4

וכי היכי : ל"כתב וז, )ה מכדי"ד' בעמוד ב(י "ע דהא רש"וצ. ת מציאת$ יש לנו להחמירהיה כשע
דיש לשאול למה מתירי� ', פי. ל"עכ, דפרי/ אככר מצי למיפר/ אמחט ואמטלית ולשנויי כדמשני

ונתר( דהוי דבר שאי$ בו דעת להשאל וכל דבר שאי$ , י ספיקו טמא"י הא ספק טומאה ברה"ברה
.  יש לטהרכ" ג+ לכאורה ג� א� לא היה במקו� מציאות$ ,ולכלל זה. ספיקו טהורבו דעת להשאל 

דלגבי קדשי� מצאנו שהחמרנו , באור/) ה ובהא"ד ד"פ' שער ב(וכמבואר בשערי ישר , אכ$ זה אינו
וכהדי$ בנגע באחד בלילה שאמרו רבנ$ ששורפי$ על מגעו ,  א� נמצאת הטומאה במקו� מציאת$+

כל הטהרות "ה להיפ/ בכלל ד"וה". כל הטומאות כשעת מציאת$" ד+קדשי� מחומרא דרבנ$ 
אבל א� מצא את המחט ע� החלודה ,  דדוקא א� מצא$ באותו מקו� מטהרינ$+" עת מציאת$כש

י ובי$ " אזלינ$ לחומרא מדרבנ$ לשרו� קדשי� בי$ ברה+אחר שהיתה על הטהרות , במקו� אחר
,  מחמירי$ מדרבנ$+ר טהור "דכמו שכנגד הכלל דספק טומאה ברה, ומחדש בשערי ישר. ר"ברה

 .כ מחמירי$ מדרבנ$" ג+ שאי$ בו דעת להשאל ה שכנגד הכלל דדבר"ה
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  :נדה ד� ד
ומצא את הככר על הקרקע , ומד� טמא מונח תחתיו, 1ככר שהיה נתו� על גבי הד� במקו� מדרו�

  ].ה ואיבעית"תוד[? י"ברהמה די� הככר , )שא� נפל ודאי נטמא(רחוק מ� המד� הטמא 
  

  ביש בו דעת להשאל  באי� בו דעת להשאל  
  2טמא: בטומאה דאורייתא  טהור  כשאני יכול לתלות באד� טהור

  טהור: בדטומאה דרבנ$
  טמא  טמא   שנפלה�כשברי לי 

  
  

  ?הא� מטמאת בראייתה למפרע לטהרות שעסקה בה�, אשה שיש לה וסת
  

  עת וסתהכשראתה שלא בש  כשראתה בשעת וסתה   
  טהורה: להוה אמינא  טהורה  דוסא' לר

  3טמאה: למסקנא
  4טהורה: להוה אמינא  לרבנ�

  טמאה: למסקנא
  טמאה

  

                                                           
אבל שלא , שכל הנידו$ הוא רק במקו� מדרו$ שיש לחוש לנפילה, אלעזר בסוגיי$' כ$ העמיד ר 1

 .במקו� מדרו$ שאי$ לחוש לנפילה טהור
הא פשיטא ,  שהוקשה לה� למה צרי/ לומר את האיבעית אימא,ה ואיבעית אימא"ד' תוס' ע 2

' שהתירו( השני של הגמ, י תיר( על קושיא זו"והביאו שרש. ו דעת להשאלשטהור כיו$ שאי$ ב
,  כגו$ בדי$ בגדי פרושי� שדינ� להיות מדרס לאוכלי תרומה,מיירי באופ$ שיש לטמא דעת להשאל

שבגדי פרושי� ה� טמאי� מדרס לאוכלי ' אלא בא למר שאפי, )ולא מיירי באמת באופ$ של הככר(
אול� א� .  דכיו$ שהוא טומאה דרבנ$ הקילו+י טהור "ברה' ה� אפימ בספק דרס עלי"מ, תרומה

, י לדינא"נראה שאינ� חולקי� ע� רש' ומדברי התוס. היה טומאה דאורייתא לא היו מקילי�
האיבעית אימא לא קאי על הקושיא השניה דהוי ספק ' שתי, באופ$ אחר' אול� מפרשי� את הגמ

שאני אומר אד�  "+שאמרה ' תירו( הראשו$ של הגמאלא קאי על ה, י שספיקו טמא"טומאה ברה
א� לא נגיע לטע� ' לתר( דאפי' ובאה הגמ). כדי שלא תפול על הטומאה" (טהור נכנס לש� ונטלה

יש לטהרה כא$ כיו$ , בכל אופ$ כשלא בריא לנו שנפלה, )ס הוא ספק"דיש בו קצת דוחק דסו(זה 
  .י" דרבנ$ ברהוהקילו בטומאה, טומאה דרבנ$טמא רק משהמד� הוא 

רבנ$ מקילי� בראתה ' כלומר לקולא שאפי, דכיו$ שיש לדו$ לקולא או לחומרא' הסיקה הגמ 3
 .עדי� לנו לדו$ לחומרא, דוסא מחמיר בשלא בשעת וסתה' ר' או לחומרא שאפי, בשעת וסתה

ומיירי ,  היא לדברי הכל+" אשה שיש לה וסת כתמה טמא למפרע"תא שאמרה יז הברי"ולפ
 .שלא בשעת וסתהבראתה 

דמיירי שראתה ,  היא לדברי הכל+" כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה"ז משנתנו שאמרה "ולפ 4
  .שג� חכמי� מודי� לפי ההוה אמינא, בשעת וסתה


