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  .זד�  נדה
  ?לחולי ומה ה הספקות שנוהגות רק בחלה' מה ה הספקות שנוהגות אפי

  ].וכול; ה שלא"תוד [
  

   בנשע��בחלה    בהוכחות כשני שבילי��בחולי�   
  1בזב וטהור שנשאו משא כבד' אפי  ספק הל! בטמא ספק בטהור  י"לפירש
הל! באחד מה& ועשה טהרות והל!   'לתוס

  בשני ועשה טהרות
   והטור שנשאו משא קלבזב

  
  ? תרומה�להיות טמאי� כחומרת חלה , גזרו בחולי� דלהל�הא� 

  
  בחולי� שנעשו על טהרת תרומה  בחולי� הטבולי� לחלה  

  3לא גזרו: 'בגמ' הא' לתי  2גזרו  בספק המטמא חלה
  גזרו: א"לאיבע

  4לא גזרו  לא גזרו  בטבול יו�
  גזרו  גזרו  )ה האי"תוד (שני לעשות שלישי

  גזרו: 'בגמ' הא' לתי  עת לעת שבנדהבמ
  לא גזרו: א"לאיבע

  לא גזרו
  

  :נדה ד� ז
  ?מה דינה, 5מניקה שראתה
  

  כשאינה מניקה  כשהיא מניקה בפועל  
  דיה שעתה: לחכמי�  דיה שעתה  ד חודש"קוד� כ

  מטמאת מעת לעת: מ"לר
  מטמאת מעת לעת : לחכמי�  ד חודש"אחר כ

  דיה שעתה: מ"לר
  מטמאת מעת לעת

                                                           
דהא ודאי שהסיט אחד מה� את השני , דבאופ� זה טמאי� ג� בחולי�, י"הקשו על פירש' אמנ� התוס 1

  .מחמת המשא הכבד
וכל שאי� מטמא ,  גזרו על ספקו משו� חולי� הטבולי� לחלה�כל שודאי מטמא חולי� "אביי ייסד כלל  2

א� , ז בספק המטמא חלה"ולפ".  לא גזרו עליו משו� חולי� הטבולי� לחלה� )  טבול יו�כגו�( חולי� יודא
  .ה בחולי�"וה. חולי� הטבולי� לחלהלכ  גזרו בספקו ב,  היה מטמא ג� סת� חולי��היה ודאי 

ע הדי� שחולי� שנעשו על טהרת תרומה טהורי� במעת ותירוצי� מד' תירצה ב, לקמ� גבי מעת לעת' בגמ 3
ה בנידו� שאר ספיקות "ז ה" ולפ� משו� שלא פתיכא בהו תרומה ' הראשו� תירצה הגמ' בתי, לעת שבנדה

השני שחלוק ' ואילו לתי. סוברת להשוות� לדי� מעת לעת' דהרי הגמ, הנוהגות רק בחלה לא גזרו בה�
כ באמת די� חולי� הטבולי� לחלה וחולי� שנעשו על טהרת "א, בנ�שהוא רק טומאה דר �מעת לעת שבנדה 

  .ק"ודו. תרומה שוי� בי לקולא ובי� לחומרא
 שמעורב בה� חלה �כ� מוכח בסוגיי� שחולי� שנעשו על טהרת תרומה קילי טפי מחולי� הטבולי� לחלה  4

והא דמוכח . תרומהטהרת ש שלא גזרו בחולי� שנעשו על "וא� לא גזרו בחולי� הטבולי� לחלה כ, עצמה
ונוהג , נ בשלישי חמיר טפי"דאה', תירצו התוס, חולי� שנוהג שלישי בחולי� שנעשו על טהרת תרומה' במס

שמשא "אול� טבול יו� שהוא קל דהא , תרומהבי� בחולי� הטבולי� לחלה ובי� בחולי� שנעשו על טהרת 
 .לא גזרו בזה, ) דטהרתו באה לו מעצמו�" (ממילא ערבא

 .עונות משילדה ולא ראתה' רק אחר ג) בסמו (יוסי ' ולר, לחכמי� מיד שילדה מתחילי� דיני� אלו 5
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  :ה ד� זנד
  ? מה דינ�, עליה�עברו או שלא ,עונות שלא ראו'  עליה� געברונשי� דלהל� ש

  
  מעוברת ומניקה  זקנה  אשה רגילה  

   דיי& שעת&עברולא ' אפי   דיי& שעת&עברוא�   ע" מטמאה מעלעברו' אפי  לתנא קמא
  & דיי& שעתעברולא ' אפי  1 דיי& שעת&עברולא ' אפי   דיי& שעת&עברוא�   אליעזר' לר

   דיי& שעת&עברוא�    דיי& שעת&עברוא�   ע" מטמאה מעלעברו' אפי  יוסי' לר
  
  

  ?מה מטמאי� אלו האחוריי�, 2אחורי כלי� שנטמאו ממשקי� שנגעו בשר# שה� ראשוני�
  

  הא� פוסלי� את האוכלי�  הא� מטמאי� משקי� אחרי�  
  דתרומה' אינ� פוסלי� אפי  דחולי&' מטמאי� אפי  אליעזר' לר
  פוסלי� אוכלי� דתרומה  דחולי&' מטמאי� אפי  ושעיה' לר

  

                                                           
כ להדיא "וכ. נשי�' כ במה נשתנתה זקנה משאר נשי� להיות מנויה בי& הד"דאל, כ& מוכח 1

 ).'ה אפי"בתוד: ד� יא(א לקמ& "המהרש
. אלא אב הטומאה,  מטמא כלי�כיו& שאי& ראשו& לטומאה, ומדאורייתא אי& טומאה בזה כלל 2

 - שלא יבואו להחלי� ולטהר ג� כשהמשקי� טמאי� באב הטומאה , ורבנ& גזרו שמשקי& כ& יטמאו
 ,ז גזרו על תו! כליאש - ח דבר"אחת בי, גזרות' וגזרו בזה ב). רוקו ומי רגליו-(כגו& משקה זב וזבה 
ואחת גזירה . ריו וג� אזנו וידודא� נטמא מתוכו נטמא כל הכלי ג� מאחו -והיא גזירה חמורה 

וכ& . וקולתה היא שרק האחוריי� נטמאי� ולא תוכו אזנו וידו, והיא גזירת אחורי כלי�, קלה
אבל בנטמא תוכו ג� הוא , טיהר רק באחורי כלי� שהיא גזירה קלה, א שטיהר את האוכלי&"ר

 .מודה שה� טמאי�


