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  .סבד�  נדה
  ? מה די� הטהרות, סמני�' והעביר עליו ז,  ועשה טהרות1בגד שנמצא עליו כת� והטבילו

  ].ה הטבילו"תוד[
  

  ?מה די	 הטהרות  ?המראה בבגדמה די	   
  הרי זה ודאי צבע: 2י"לרש  בלא עבר הכת�

  3הרי זה ספק צבע: 'לתוס
  , הטהרות טהורות

   שניתואי' צרי& להטביל
  4 שניתוצרי& להטביל, הטהרות טמאות  הרי זה כת�  �בעבר או דהה הכת

  
סמני� ' ושוב העביר עליו ז, סמני� ולא עבר ועשה טהרות' בגד שנמצא עליו כת� והעביר עליו ז

  ?מה דינ� ומדוע,  בלא טבילהועבר ועשה טהרות
  

  ?מה הטע�  ?מה הדי	  
  5ל בטבלא הקודמת"כנ  טהורות  הטהרות הראשונות

  7 ועבר6שהרי הקפיד עליו  ותטמא  הטהרות השניות

                                                           
אכ	 . סמני� ולא יעבור' כ יעביר ז"א� אח' ואפי, בלא טבילה זו הראשונה בכל עני	 הטהרות טמאות 1

הראשונה הדי	 שהטהרות מדוע בלא הטבילה , י שסובר שבאופ	 זה הוא ודאי צבע"על רש' הקשו התוס
וש� ). א"ד מהלכות מטמאי משכב ומושב הי"פ(� "י כ	 מבואר להדיא ברמב"כשיטת רשוהנה . טמאות

ביאר ) ח"א אות י"סימ	 קי(ובערו  השולח	 . דכיו	 שנחת לספק טומאה צרי  טבילה, ביאר הכס� משנה
 .ה למה לא יטבילויכול לתק	 בטביל, יפה הסמני� דכיו	 דיש לחוש שמא לא העביר, עוד

אכ	 . וא� לא עבר בידוע שצבע הוא: ל"שכתב וז, )ה מעבירי	 על הכת�"ד: ד� מט(י בסנהדרי	 "היינו רש 2
  .דדלמא ד� הוא: ל"וז, ל הכי"נראה דלא ס, )ה טהרותיו טהורות בסו� הדבור"בד' בעמוד ב(י כא	 "רשב
דשמא צבע הוא , ק ספיקא מלבד הביטולכיו	 שיש כא	 ספ' וביארו התוס, ובכל אופ	 הטהרות טהורות 3

לכ	 ג� הטהרות שלמפרע דקוד� הכיבוס , ל דד� הוא שמא לא ממנה בא"את' ואפי, כיו	 שלא עבר
ויש רק , שאי	 ספק ספיקא # אול� לגבי ד� נדה ודאי . ס הוא רק ספק"אול� טבילה צרי  דסו, טהורות

אחר טבילה כיו	 שהוא ' ת אפי"וא מטמא מהי הסמני� ה"הדי	 הוא דא� יצא ע, את הביטול של הכיבוס
' י הז" דהואיל ואי	 סופו לצאת ע#ת "י הסמני� טהור מה"וא� לא יצא ע, מקפיד עליו להוציאו בכיבוס

סמני� ועדיי	 לא ' י ז" שסבור שיכול לצאת ע,אול� מדרבנ	 הוא טמא הואיל והקפיד, סמני� הוא מתבטל
מדרבנ	 למפרע '  טהור אפי,ל"ס וכנ"אבל בכת� שיש ג� ס. [)י הביטול"וטהור מכא	 ולהבא ע(, ביטלו

  ].כיו	 שלרוב בא הד� מגופה, בלי טע� ביטול' ס גמור שנטהר אפי"אול� אינו ס. קוד� הכיבוס
  . שהטבילה הראשונה בעוד שהיה כת� גמור לא עלתה לבגד כלל 4
 .ס"כא	 ביטול וסמשו� שיש ' ולתוס. י משו� שהוא ודאי צבע"לרש, הטע� שטהורשנתבאר  5
ספק כא	  הא אי	 # אי  יתכ	 שעכשיו מחמת קפידתו יהיה טמא ,דהרי כיו	 שהוא ודאי צבע, ע"י צ"לרש 6

ובערו  ). ד"ג י" י'ש� הל(� "י כ	 היא ג� שיטת הרמב"וכשיטת רש).  הטבילוה"תודכ	 הקשו  (,כת� כלל
לכ	 החמירו , כיו	 דכל עיקר כתמי� לטמא את האשה הוא מדרבנ	: ל" וז,תיר&) ה" כ:א" קי'סי(השולח	 
 .נ"ע בערול"וע. ל"עכ, ולזה אמרו שדמיו	 טומאה צרי  טבילה, ג כי היכי דלא לזלזלי בטהרות"ג� בכה

א� הקפיד עליו '  כיו	 שהוא צבע ודאי אפי, לא עברדא�, הוא בדוקא" ועבר: "�"י והרמב"לשיטת רש 7
 כיו	 שלא , הג� שהוא ודאי צבע, בעבר שהוא דומה לדי	 כת� שהיה בתכבוסת הראשונהורק. לא מהני

הא אחר , קשה למה לי עבר' אול� לתוס. ל בהערה הקודמת"וכנ, עבר בתכבוסת הראשונה גזרו עליו
 מ"ש ,סמני�' וא� ראינו ששוב מכבסו בז, התכבוסת הראשונה הוא רק ספק צבע ובלא ביטול לא מהני

דרק א� , )ה שהרי"בד(' ותירצו התוס. מ א� עבר או לא עבר"כ מה נפ"וא, לו ומקפיד עליושאינו מבט
שהקפיד לא מהני והוא ' אפי, אבל א� לא עבר, שעבר #הואיל והועילה מחשבתו , עבר קפידתו קפידא

כ למה תלה "דא, משו� שכשעבר יצא הכת� לבחו&, אכ	 אי	 לומר שטע� הטומאה. מבוטל מצד עצמו
  . אינו יכול לטמא הבגד ביציאתו, אלא ודאי שכיו	 שיוצא לחו& ומתבטל מיד במי התכבוסת.בקפידא
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  :נדה ד� סב
  ?הא� התנור טמא, רחרסי	 שנשתמש בה	 זב שבלעו משקי	 ונפלו לאויר תנו

  
  בלא הוסק התנור  בהוסק התנור  

  )במשקי� חמורי�' אפי (טהור  טמא  יוחנ	' לר
  טהור: 1במשקי� קלי�  טמא  לריש לקיש

  2טמא: במשקי� חמורי�
  

  ?כ"מה הדי	 טהרות שעשה עליו אח, סמני�' יו זוהעביר על, בגד שבלע ד� נדה
  

  בלא עבר הכת�  בעבר הכת�  
  3טהור  יוחנ	' לר

  4טמא  )א� הטבילו (טהור  לריש לקיש
  
  ].ה הא"תוד [?באופני� דלהל�דאורייתא למסקנא דרב פפא מה הדי� בטומאה בלועה 
  

  רגילהביכול לצאת בתכבוסת   י צפו	"ביכול לצאת רק ע  באינו יכול לצאת כלל  
  טמא  5טמא   בטלה דעתו-טהור   בהקפיד עליו
  טהור: יוחנ'' לר  טהור  בלא הקפיד

  טמא:  לריש לקיש
  טמא

  
  

                                                           
הג� (או מי רגלי� של טמא מת , בזכגו	 דמעת עינו וד� מגפתו של , היינו אלו שאי	 לה� די	 מעיינות 1

אי� דמדאורייתא אי	 משקי	 אלו מטמ. או טמא שר&) בטמא מת אי	 די	 מעיינות, שבזב ה� מעיינות
אבל , ל שגזרו דוקא א� הוסק התנור שיצאו ממש"בזה י. אלא שרבנ	 גזרו עליה� לטמא, אד� וכלי� כלל

 .כשלא הוסק וה� תו  החרסי� לא גזרו
ומשקה אב , י היסק לאו טומאה בלועה היא"דכיו	 שיכולי	 לצאת ע, ל שטמא התנור מדאורייתא"ס 2

אינ� מטמאי� , )י היסק"ע(ל שכל זמ	 שלא יצאו " וסיוחנ	 חולק' ור. הטומאה מטמא כלי� מדאורייתא
  .דה� טומאה בלועה וטהור, מדרבנ	' אפי

וא� לא עבר הג� שאי	 כא	 , דא� עבר ודאי טוב למכא	 ולהבא, מ א� עבר או לא עבר"וכא	 אי	 נפ 3
, שהי	 קאלא שעדי. דעל יד� הולכת חזותו, י שהעביר הסמני� ביטל אותו"מ ע"מ, סברא דשמא צבע הוא

שהוא ' ואפי, יוחנ	 דבכל אופ	 טהור כיו	 שהוא טומאה בלועה' ל לר" סמ"מ, י צפו	"דהרי יכול לצאת ע
דבר שיכול לצאת רק ' ל דאפי"דהוא ס, ל קשה מברייתא זו"אכ	 לר. ודאי ד� אינו מטמא א� הוא בלוע

ינות הזב דכ  אמר לגבי חרסי� שבלעו משקי� ממעי, י הדחק לא בטל ומטמא ג� קוד� שיצא"ע
י הדחק כהיסק וכצפו	 חשוב לטמא "אלמא שג� דבר שיכול לצאת ע, שמטמאי� באויר תנור בלא היסק

  .כ למה אמרה הברייתא שטהור"וא, ולא בטל
חייא ' מני	 לר, דא� רבי לא שנאה במשנתנו אלא לגבי כת�, ל לריש לקיש דברייתא זו משובשת היא"ס 4

' וכשיטתו שטומאה בלועה אפי, אלא ודאי שבד� נדה באמת טמא. )ה רבי"תוד(בד� נדה ' לחדש זאת אפי
 .י הדחק טמא"שאינה יכולה לצאת אלא ע

 שרק , וזה הדי	 של הרישא של הברייתא.אול� בד� תבוסה שהוא רק דרבנ	 טהור, ת"בדבר שטמא מה 5
תו  הבגד הג� שיש ב #בד� תבוסה אבל א� לאו טהור ,  ולצאת ממנו רביעית ד� טמאסא� יכול להתכב

  .רביעית ד�


