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  .ידד�  נדה
  ].ה רוכבי"תוד[? אלו מה� צדיקי� ואלו מה� רשעי�, הגמלי� החמרי� והספני�

  
  רשעי�  צדיקי�  

  הרוכבי� על הגמל  אלו שאינ� רוכבי� אלא רק מעבירי� סחורה  הגמלי�
  הרוכבי� ע� אוכ�) א  החמרי�

   הרוכבי� בישיבה לצד אחד כאשה)ב
  הרוכבי� על החמור בלא אוכ�) א

  עת משא ומת'המרמי� בש) ב
  )))))   שנמצאי� במקו� סכנה ולב� לשמי�)כול�   הספני�

  
  ?מה הדי�, "אותיו�"או נמצא ד� על עד שלה ב, נמצא ד� על עד שלו

  
  לא נמצאה מאכולת רצופה   1על העד) מעוכה�(נמצאה מאכולת רצופה   

  טמאה בודאי  2טמאה בודאי   בדוק�ללישנא קמא 
  טמאה בודאי  3קטמאה מספ   דחוק�לאיכא דאמרי 

  
  ].ה ולמחר"תוד [?מה הדי�,  ד�4"העלי"ולמחר מצאה , בדקה בעד וטחתו בירכה

  
  6בדקה בעד שאינו בדוק  5בדקה בעד הבדוק לה  

  7טמאה נדה: בכריס ועוד  לרב ושמואל ומורי� בי מדרשא
  אינה טמאה: בפחות מכגריס

  טהורה
  טהורה  חוששת  )רב שימי(לרב קוד� שחזר בו 

                                                           
 דעל ,אינה טמאה בודאי, משמע שא� המאכולת ממש נמצאת על הד�. רחוק מ� הד� קצת, י"פירש 1

 ). לה� לג' צ על סעי"י סימ� ק" ב'וע (,כרח� שד� מאכולת יש כא�
דכיו� שאותו מקו� בדוק , והטע�. ולחייב� בחטאת דשמשו בשעת נדתה, לשרו! תרומה על מגע� 2

והעד היה בדוק לה שהוא נקי קוד� שבדקה ,  והיינו דודאי שאי� ש� באותו מקו� מאכולת�לת ממאכו
 . והיא טמאה בודאי� ואחר הבדיקה באה לש� מאכולת מעלמא , כ ודאי שהד� בא מגופה"א, בו

 �" תולי�"וא� נגעו בתרומה , )'מחלוקת לקמ� בעמוד ב הוא �ולגבי אש� תלוי (פטורי� מקרב� חטאת  3
 כלומר שאי� מאכולת � דאמרינ� דאותו מקו� דחוק הוא אצל מאכולת , והטע�. אוכלי� ולא שורפי�לא 

דיש לנו לספק אולי השמש רצפה ש� , אול� אינו בדוק ממאכולת לגמרי, יכולה להכנס לש� מעצמה
 .  היא ספק נדה�ולכ� כשקינחה ומצאה מאכולת על העד , בשעת תשמיש

והיינו שמצאה , ד�" עליה"ולמחר מצאה : גרסינ�' י ותוס"לפירש, ות בסוגיאפירושי� וגירסא' יש בזה ב 4
ת תבדוק את "וא. [ומשו� שיש לנו לומר שמ� הד� שבא ממנה על העד נתלכלכה היר�, את הד� על ירכה

 �שלא נאמר שמ� היר� בא על העד ולא מגופה , נ ג� א� ימצא על העד יש חידוש"א. ל שאבד העד"י. העד
ומפרש , ד�" עליו"ולמחר מצאה : אמנ� רבינו חננאל גורס]. א על העד רק במקו� שנגע ביר�כיו� שנמצ

שנמצא הד� על העד והחידוש שא! שלא הניחה אותו בתו� קופסא אלא קשרה אותו לירכה שהוא מקו� 
 . ולא אמרינ� שבא ד� מעלמא על העד,  טמאה�גלוי 

. ו שבדקה אותו סמו� לבדיקתה ומצאה אותו נקי היינ�" דעד הבדוק", )ה בעד"בד ('פירשו התוס 5
 ]. הרי זה בחזקת בדוק� וסוברי� שכל שבדקה עד והצניעתו במקו� נקי , א חולקי�"א והריטב"הרשב[
ספק א� היה ד� מאכולת על העד קוד� , דאיכא ספק ספיקא לטהרה, דטהורה' י ותוס"כתבו רש 6

 .ונתלכל� העד מהד� הזה, על היר�) א ד� נדהל(ספק א� היה ד� , וג� א� לא היה על העד, בדיקה
שכיו� , כתוב' אכ� בגליו� של התוס. דמיירי כגו� שנמצא כגריס ועוד דאי� חשש של מאכולת', וכתבו תוס 7

  . שאי� בו כגריס ועוד'  מוכח מילתא שמחמת העד הוא וטמאה אפי,שנמצא על ירכה במקו� שנגע בעד
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  :דנדה ד� י
  ?מה הדי�, בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה על העד ד�

  
  בפחות מכגריס ועוד  ביותר מכגריס ועוד  

  טהורה  )ספק ותולי' (1טמאה משו� כת�  חייא בזקנותו' לר
  טהורה  ) ושורפי'(טמאה משו� נדה   )חייא בצעירותו' ור(לרבי 

  טהורה לגמרי: 'לתוס  יוסי' לר
  טמאה משו� כת�: ננאללרבינו ח

  טהורה

  
  ?מה הדי�, ומצאה ד� במימי רגליה, האשה שהיתה מטילה מי�

  
  הטילה כשהיא יושבת  הטילה כשהיא עומדת  

  טמאה משו� כת�: לרב אחא בריה דרבא  מאיר' לר
  טמאה משו� נדה: לרב אשי

  טהורה
  טהורה  טהורה  יוסי' לר

  
  ?מה הדי� לרב חסדא, האשה שבדקה את עצמה אחר תשמיש בזמני� דלהל�

  
  ?מה דינה לעני� בועלה  

   וחייבי� חטאת'זטמא בודאי טומאת   2קנחה עצמה מיד בצאת השמש   אותיו��. א
שהתה כדי שתושיט ידה תחת    אחר זמ��. ב

   ותטול עד ותבדוק'וכוהכר 
  3 ופטורי� מחטאת'זטמא בספק טומאת 

שהתה כדי שתרד מ' המטה   אחר אחר �. ג
  יהותדיח את פנ

  וטמא טומאת ערב' טהור מטומאת ז: לרבנ'
  מדרבנ'' טמא טומאת ז: ע"לר

  
  ?אשימה הדי� לרב , האשה שבדקה את עצמה אחר תשמיש בזמני� דלהל�

  
  ?מה דינה לעני� בועלה  

�. ב 
  אחר זמ�

. ותטול עד ותבדוק' שהתה כדי שתושיט ידה תחת הכר וכו
  4ד שבידה שהתה כדי שתרד מ' המטה ותדיח את פניה בעאו

' טמא בספק טומאת ז
  ופטורי� מחטאת

אחר  �. ג
  אחר

 בעד שתחת )שהתה כדי שתרד מ' המטה ותדיח את פניה 
  .הכר או תחת הכסת

ע "מחלוקת רבנ' ור
  כדלעיל

  

                                                           
או שטיהר לגמרי , חייא טיהר משו� נדה וטימא משו� כת�' � רעל האיבעיא הא' כ� היא מסקנת הגמ 1

 .ג� משו� כת�
 .וזהו תו� זמ� הוסת שאמרינ� שראתה בשעת תשמיש. דאי� שהות ג� לבדוק, ודוקא קנחה עצמה 2
 דבעינ� חתיכה �דמהמשנה בפשיטות משמע שפטור , ונחלקו הברייתא והמשנה הא� מביא אש� תלוי 3

 ,)ה בעינ�"ד(' אכ� בתוס. חתיכות'  דלא בעינ� חתיכה מב� כתוב שחייב אש� תלוי ובברייתא. חתיכות' מב
 .צידדו שיתכ� שלא פטרה המשנה רק מחטאת וג� היא מודה שחייב אש� תלוי

  . & חדא שיעורא הוא" שהשיעור שבמשנה והשיעור של ראב,וזה מה שתיר& רב אשי 4


