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  .לגד�  נדה
  ?נדה עצמהמטמאת מה מטמא בועל נדה ומה 
  

  נדה עצמה  בועל נדה  
  אד� ובגדי� שעליו וכלי חרס  1אד� ובגדי� שעליו וכלי חרס  במגעו

  אד� ובגדי� שעליו וכלי חרס  2אוכלי� ומשקי�  במשכבו ומושבו
  

  :נדה ד� לג
  ? הא� היא סותרת3פולטת שכבת זרע באמצע השבע נקיי�

  
  דני� לטומאת הפליטה כנוגעתא�   טומאת הפליטה כרואהדני� לא�   

  אינה סותרת  סותרת  לרמי בר חמא
  אינה סותרת  4אינה סותרת  לרבא

  

                                                           
 0 "/ְתִהי ִנָ,ָת+ ָעָליו": )כד:ויקרא טו( דכתיב גבי מגע בועל נדהדנעשה כלל ופרט ל' ומקשה הגמ 1

ונמעט ,  פרט שיטמא רק משכב ומושב0 "ְוָכל ַה1ָ2ְ3ִב", כלל לטמא בכל הטומאות שהיא מטמאת
דאי6 כא6 כלל ופרט כיו6 שה� מרוחקי� זה מזה , ודחה אביי. שלא יטמא אד� וכלי� כלל

 וכל בכל מקו� 0"  ַה1ָ2ְ3ִבְוָכל"דכיו6 שכתוב , ורבא דחה). מפסיק העני6" �ְוָטֵמא 2ְִבַעת ָיִמי"ד(
' וכ6 אי6 לומר כקושית ר. כפרט" ְוָכל ַה1ָ2ְ3ִב"כ אי אפשר להחשיב לתיבות " וא0ריבויא הוא 

לגבי כ8 נימא , שכמו שנדה אי6 חילוק בי6 מגעה למשכבה לחומרא, יעקב שנשווה בועל נדה לנדה
/ְתִהי דכיו6 שכתוב , לא יטמאו אלא אוכלי� ומשקי�ובי6 מגעו ובי6 במשכבו אי6 חילוק שבועלה 
ורק לגבי משכב , ושיהיה עליו את הטומאה שלה,  משמע שבא להחמיר ולא להקל0 ָעָליוִנָ,ָת+ 

  .שנתקו וכדלהל6 אינו עושהו לטמא אד� וכלי�
 אָֹת+ /ְתִהי ִנָ,ָת+ ָעָליו ְוָטֵמא 2ְִבַעת ָיִמי� ְוָכל ַה1ָ2ְ3ִב ְוִא� 2ָכֹב ִי1ַ2ְב ִאי2") כד:ויקרא טו(כתיב  2

/ְתִהי "דהא כבר אמר , לכאורה מיותרות' וגו" ְוָכל ַה1ָ2ְ3ִב"והנה תיבות ". ֲא2ֶר ִי1ַ2ְב ָעָליו ִיְטָמא
 למשכב מטומאה אלא על כרח8 דבא הכתוב לנתוק. ובה כבר כתוב טומאת משכב, "ִנָ,ָת+ ָעָליו

  .ורק מטמא אוכלי� ומשקי�, מ טומאה קלה" ש0" ִיְטָמא"ומזה שכתוב , חמורה
דכיו6 שמיירי , י לפרש כ6"וההכרח של רש. י מפרש שמיירי ששמשה באיסור בעת זיבתה"רש 3

תו8 ז הוא רק "ודי6 פליטת ש, כ היא כבר זבה שלשה ימי�"א, נקיי�' בזבה גדולה שצריכה ז
על , נקיי�' ז שאינה סרוחה תו8 הז"וא� פלטה ש, כ היא מסרחת ואינה כלו�"חשלשה ימי� דא

דיתכ6 ששמשה ביו� , כתבו דיתכ6 ג� בשמשה בהיתר) ה רואה"בד(' אכ6 תוס. כרח8 ששמשה בזוב
א ימי� שבי6 "דהיה כ6 בי(ובאותו יו� סמו8 לשקיעה ראתה זיבה ,  באמצע היו�ראשו6 בשבוע

, ולערב פסקה בטהרה,  שנעשית זבה גדולה0וראתה שוב ביו� שני ושוב ביו� שלישי , )נדה לנדה
' והיא כבר תו8 הז, שבאופ6 זה הפליטה היא תו8 שש עונות שלמות, ופלטה בבוקר יו� רביעי

אלא אחר חומרת בנות ישראל שכשרואות טיפת ד� כחרדל יושבות , בזבהלא מיירי , נ"א. נקיי�
 .וראתה ופסקה מיד לערב ואחר יו� או יומי� פלטה, נקיי�' עליו ז

 וזב המונה וראה קרי אינו 0דדיה כבועלה , א"א' דלסתור לכל הז, ל דלא יתכ6 שתסתור"רבא ס 4
 שלא תהא טומאה 0" ואחר תטהר"א דהא כתיב "ג� א, סתור יו� אחדול. סותר אלא יו� אחד

  .דנראה שרבא חזר בו) ה רואה"בד(' אכ6 כתבו התוס. מפסקת ביניה�
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  :נדה ד� לג
  ?מה די  התרומה, 1ונגעו בגדי� אלו בתרומה, כותי שדרס על בגדי חבר

  

   שטבלבכותי ערו�  בכותי ע� האר!  בכותי חבר  
  00000  63 את התרומהשורפי  2התרומה טהורה  לרב שמואל

  00000  שורפי6 את התרומה  תולי6  לרב פפא
  4תולי6  שורפי6 את התרומה  00000  לרב שימי בר אשי

  
  ?או לא,  שחשובי� נדותותהא� ה� ככותי, מה די  בנות צדוקי  באופני� דלהל 

  

  כשפרשו מדרכי אבותיה   בסתמא  כשנהגו ללכת בדרכי אבותיה   
  כישראליות  ככותיות  ככותיות  לתנא קמא

  כישראליות  כישראליות  ככותיות  יוסי' לר
  
  ].ה ותיפוק"תוד[? ואיזה לא, איזה טומאות ע� האר� מטמא
  

  מדרס משכב מושב והיסט  ה�בגדי  , מי רגליו, רוקו, מגעו  
  7אינו מטמא  6מטמא  5מטמא  ע� האר! עצמו
  מטמאת  מטמאת  מטמאת   אשת ע� האר!

  

                                                           
:) בד� לא(אלא שמשנתנו , ה שנגע הכותי בעצמו ישירות בתרומה"דה) ה שדרס"בד(' כתבו התוס 1

 .ולא בעני6 נגיעה, מדברת בעניני מדרסות
כ אי6 כא6 שו� ספק בדריסתו לטמא "וא, דהלרב שמואל פשיטא ליה שכותי חבר לא יהיה בועל נ 2

וסובר שעדיי6 יש לחוש שה� לשיטת� משלימי� ד� אדו� , אול� רב פפא חולק. את התרומה
  ). ה בועל" תוד0(א� שבשאר דברי� הוא חבר ,  וחושבי� שטוב עושי�0 לד� ירוק

א ספק בגדי ע�  ואחד מה6 הו0על ששה ספקות שורפי6 עליה6 את התרומה ) דטהרות(תי6 יוכמתנ 3
 .כ כותי שהוא ע� האר= ודאי שישרפו על מדרסו"וא, האר=

, רב שימי העמיד למשנתנו שאמרה שאי6 שורפי6 על הכותי� את התרומה משו� שטומאת6 ספק 4
והג� , ורק יש עליו ספק בועל נדה. באופ6 שאי6 חשש של טומאת האר= כגו6 שטבל עכשיו מיד

ספק א� בעל תו8 , מ כא6 ספק בועל נדה הוא ספק ספיקא"מ, שבכל הספקות שורפי6 את התרומה
ל דבעל "ואת,  ועלתה לו הטבילהלפני זמ6 רבספק בעל ,  שלא עולה לו טבילה0ימי� האלו ' הז

ועל ספק ספיקא לא שורפי6 את , ספק א� אשתו נדה דאולי לא השלימה ד� ירוק, בקרוב
 0 �ובגדי ע� האר= ה� מדרס לפרושי, ותיפוק ליה ממה שהוא דורס בנעלי, וא� תשאל. התרומה

 והנושא את המדרס מטמא בגדי� 0או מצד מה שלבוש בבגדיו . ומטמא את בגד החבר הג� שטבל
דהיינו אי8 שיצא מהטבילה בעודו ערו� (, ל דמיירי בכותי ערו�"י. שדורס עליה� לטמא תרומה

 ).ושוב נגעו בגדי החבר בתרומה, דרס על בגדי החבר
ל שלא "ז ס"ר משה מפונטיי"אכ6 הר. אבל לא בכל דבר וכדלהל6, ה� להיות כזבי�דגזרו עלי 5

 שעליה� גזרו משו� שמא ישבה ,וכל מה שמטמא הוא מחמת בגדיו, גזרו עליה� כזבי� כלל
 . אבל לא משו� מעיינות הזב0וכ6 רוק שלו טמא משו� שנוגע בשפתיו , עליה� אשתו נדה

  .יו הוא רק מחמת החשש ששמא ישבה עליה� אשתו נדהדמה שגזרו על בגד', מבואר בתוס 6
אבל במשכב ומושב והיסט ,  שדוקא טומאות שאפשר להזהר בה6 גזרו עליה�,'תוסב מבואר 7

  .ומדרס לא החמירו


