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החרדלהמןפחותהאחתמפהאלאיוםבכלראתהלאאפילו,]רצופיםימים'גראתה

הזיםמןדיקנקיים'1למפירצריכהראייתהשתפסיקימאדרגדילהובה11הרי
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.'וגותהיהנדתהכימיינשנאמרגדולהובהעלהבאכמובכרתהואקמנהובהעל
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רלאנדההלכות
ובהאלאאינהומתרהוחורהלמנותןוחורהומתרהשלהנקייםהתחילואפילו,לנדה

מבלהשלאפיעלואף,"תנדהימילתחלתתחוורותראהנקיים'1וכשתשלים,המותרת
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))שהיאכלאחת]מפהאחדיוםראתהשאפילועצמןעלהחמירוהןישראלבנותאכל
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נרהכגדרםילקאתגלתהוהיא"שנאמר.ממקורה,א]

צריכהדםמיפתשרואהאשהקפגנוצרשבוהרחםוהוא]המקורמןאלא
:אחדסעיףובונקייםשנעהוישבממנהיוצאהחכהנדהשדםהוא.]הוולד
רםשיצאאשה"4ילפנישהואלפיחדרהכמימיכלשקונקרא

יממקורה["]
הגולהבארכולוהרחםוצואר.,אחוריהלצד"ולפנים

.ב'ע,לדףהז,דנויהאאכדיהעבורבשעתמתקבץשראשוהארוךהמקוםוהוא

'מיושםישמם"מימינהנקראהואלידהבשעתהרבהונפתחהוולדיפולשלא
"הפרוזדורופתח.~לרחםשערביתשהואכלומרפרוזדור

.לרוץומשםלממה'הרחםביתלכותלייוצאימןדמיםשםודרךלסמהבאמצעוהוא
ראשועדמגיעואינובפרוזדורנכנכהואהאברכלהכנכתוהואביאהגמרובשעת

ביןהפרוזדורומןהחדרמןולמעלה."יהאצבעותלפימעםממנורחוקאלאשמבפנים
מתבשלתשבהםוהשביליםאשהשלבטיםשתיבושישהמקוםהואלפרוזדורהחדר
שכבת

רע~
ומקוםשלה

~
הפרוזדורלגגהעליהמןפתוחנקבוכמו]'עליההנקראהואה

ונקב
~

מןהבאודם.י'ביאהגמרבשעתהלולמןלפניםנכנכהאבר.]'לולאותוקוריןה
דם.."שיתבאריכמוקושיןודםמהרתוםשהתורהמוהרמדםחוץ,ממאןכולוהחדר
]בהםוכיוצאבכוליאאובכבדאושבמעיםמכהדםכמושהואן'מהורכולוהעליה

]]המקורמןששקתו"]סמאה~הריולפניםהלולמןנמצאאםבפרוזדורהנמצאודם

מןשמאאומריםואיןוקדשימננתרומהעליוישירפיןקרנןעליימ,נ"ידהמדרשהיא
אתימעליהדאי)ז]החדרמןהםכאןהנמצאיםדמיםשרובהנקבדרךכאןירדהעליה

הואחוץכלפילפרוזדורהלולמןנחיתכידהאלאשתכוחיליהאיבעיולחוץהלולמן
רוץבפרוזדורהדםנמצא(ך]י"רשאחוריהלצדחוזרואינוהדמיםיציאתדרךויוצאיורד
ל"עכהנקבדרךשתתהעליהמןאובאהחדרמןשמא,]בכפקמומאתוהרילנקב

הפרוזדורמפתחלפסםנמצאאפילילנקבמיץשנמצאדםשכלמלשינימשאר:.הרמיתם

נדה'יהל,ו-ה"הא"פם"רמבוראה,ה-ד,ב'ויקראטז קצר40א"ורמוטור,כ"הפיזן"לרמב

,א"סמטי .טוהרדםעלן'בועלן'שאמנהג,רופשרום'רגאינשהחרימו

,מהק"דקפו"מלקמןוראה ימיר,שםם"רמגוראה.ב,לווגמראמשנהיז
'"רםע"ושי עלאראל"בניתרי'שהחמשמחומר,בק"סולקמן,גער

'להלהפתיחהבגזול'כרלע)כזובא'הה'ראשכלעצמן קושדםגםנאמרנדהג

', פשםשנתבארלמה.יהכוינה.ה"הה"פם"רמביח

-

א"ה וא

,לך' .ה"הפיהרכבים_שםמשנהיט

.שםרכביםכ

_שםם"רמב.הינאכרבשםגמראלשי _שםרחבים_שםמשנהכב

.שםרכיבים_שםהיא'כב~תבג רבכד

,שםם"רמב.א,ח'שםיחנן'' .('הר)המאמפקוה"דב,ץבה

.שםם"רמב,(חטאמפקיולחוץהלולמן)שםהונארבכד

,ח.,כייקראא שביעיתף"רי.ב"הדפרשתאם.זבפרשתמשירעמפראב

.לביש.מן.הם.ש'ר'"ב.:'רח."נש"רא,(אג) תיבג

,ג'ווה"פם" משנהד

-

.שםם"רמב.ב, .שםם"רמבה

.ם'טבפנחדרה"דשם'"רשו .שםם"רמבז

.('הר)שמאמפקיה"דשם'"רשח "רשט

המגההש'רב"במהרילקמןוראה,חדרה"דשם' .'כב

.חדרה"רשם."יברש,אגשבגבראי .ר"הפיהם"רמביא

_שםבמשנהיב .שםבגמראיג

.שםם"רמביד _ה"הה"סם"רמב.שםמשנהסו



רלגקפגנדתמלכות

.בהדיאהמשנהנחבפירושכתבכן.במפקנן.סומאתהריהפרוזדורבקרקעאחוריהכלפי
בכותליבנמצאנמיהדיןדהואלזמרישכןואם
.לממהי"הרחמנבית
מןבגמראדאמרינןדהאפירשייי"רש(א)אבל
מיריסמאודאיולאטמאמפיקוולחוץהלול

ומשום,פניהלצרהפרוזדורמפתחלחלאהבנמצא

הלולמןששתת)עליהברםלאחזוקיאיבאהכי
שבאמצעומהפתחלהלאהערהפרוזרורגגררך

הוילאאתימחדרדאי(למטהנפלושםלסמה
כי)הפרוזרורפתחיציאתררךונחיתליהנפיקדהוהולחוץהלולמןעדבפרוזדוראדל

ולא,ןהפרוזדורבקרקעהואלפרוזדורהחדרשמןולול"לפרוזדורןושוהנמוךהואהחרר

אחריןקינטרם

'כולספקזהנחשבלא(המקורמןדמיםדרובכיון)צן"ק'סיו"ט"עיין.נרי.רשאבל(א)

עלמאדלכולא(ח"ויז"ידף)הסוגיאנגדהואלכאורההמקורץמןלאודשמאהאפירוש)

"'התופש"מפ"עלותרתימציאםואד.ושפיראתיי"ולפירש,טומאהודאישםאיןולחוץהלולמן
דוקאדהייתז"להטליהומבירא,ומלגאפלגאלמהוימהניוקורמאדחוקה(ב"עסוףז"ידף)

לומרישכןאם,יבכתםכןשאיןמה,(,ד"כדף)ב"בב'התוסש"כמדמוכחקורבאדהוהבפרוזדור

הפרוזדורמןלמעלההעליהשהרי,"דמוכחקורבאליבאלמטההרחםביהבכותליהדיןדהוא

:('ב"עז"ידף)'והתוס(ןא"עח"ידף)י"רשכדפירשפרוזדורלקרקעושוהנמוךהואוהחדר

נפניםשם.אק.םפלא.ק1קפו"םלקמןנתבארנובז פ.כנק.ם

שאיןוהמים.אק.ם10ףנפנםקצ" לקמןראה,ראשהמהרהמהקתף'יריובאב1האשרים

.(להבאה.1פרששוםה.ר)ב.במהר1 בואשוהנקוםבין...נננאואם:(ב,,)11במשנהנח

הנוף'צ1נ'להשהאשרריחםפהן'1בהתופפותאלה לקמןיראה)מפפקממאהיאהזההפר1ד1רקרקע...

.(ב1ר1'בהבוהדלא1השבפרס,להבאה.פרב.במהר1 נתמשממאת)ב.הם.פם.רמבראהנט

נאפרם' .שםמ.כ.(באההררמרםשמאמפפקהואהכרבנן

.אק.ם.מזקצ"מלקמן הת.ש1)הנלחןילצדקהנמההגהתל

.שם"פר.1' ינהה:(ואילךה,תרםהנאתר.שקנלחןילמעתקה

הקרושמרבינואינה,'כ1זהינורנתהלתשניהוהנהה,11 כ,ן.נהמהבר

1ה1ה1פץ,כןיגיהל.'מהרהרבאהדא"

הואמם.נעצמו'לאמרכן,בחראנמהר1רה1;1'יפ.י ,ל.1ם.הרמב'רבר'לפכלל1השאין,1.י1ה1רניהםעצמ1'ב
.ב.במהר1שנתבארנמו
,וציוניםפ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותא כיאורעםא"קו.נדה,הלא"בקווהערותביאורים

.א"קוביאורעםנוה'הלע"שו.הקונטרסמדרכי שנמצא,י"כרשל"רסמיכהמדבריושגם)בק"סב

,(ודאיטמאההרחםביתבכותלי ג

.כתפיסלעניןספיקאלספקלצרטאיןולכל לספקלצרפוואין,ודאיטמאההרחםביתשבכותליד

.אק"סקצ"סלקמןגסוראה,ספיקא ,אק"ססוףכפניםוכמבואוה

ממאההרחםבית'בכ1תלשינננא,רםה.רב,,יא לקמןהכא)ירשתסימאה

.('רנההגההפיףב.במהרי אימאםאםם.הדמבלרעתשמפתפק,'ילפה.ר)בק.פלנ

.(הרהםבית'כ1תלבבריקת,ידריגשתכפב1רה 1לה1ץהלזלשמן)בתהלתוינ

כפביהממיםממאהגה'" ,(ארעתה1לא1ארנשהרומאם.מנואלא,ידרינשת שבכ1תל)ה'01

,(מדאוויתאממאה1'אהרהםבית' היחםבית'בכ1תלשנםק'שםב1השמפלפל)'הבכיגהה

יאחהשאם)ך'ציאיןה1'שה.רושם,(פימר1יבכלל'ה1 מועמתשעה,שה'הינבלאשלםבקיקן

שברקהאחי ויאה.(כתמיםמשאתאלאעליהאין,מהזיהומצאהשמה
מבהנץעצמהבקנהתנםה.שכ,(א,שמס)צ.צר.פם .('הת1מלרעתשםניאה)

ק.םקפו"פלקמןנםהנבא.(הר)ממאפפק1ה.רשםלד ם.כר

.(נ,פא)1פף'ויוהויאה.אק.םקצ," .בקיקןה.רא,ה''.ישיה
.הלזלמןה"רב,,'ת01יו

שם),החוסלשיטתוהיינו.גבעלואףה"דא"ע1 אמרה"ד
דמיירי(הלולמןה"דב,יזובנדה,אביי לשיטתאףאו)ולחוץהלולמןהפרוזדורבגגשנמצא

לצדהפווודורמפתחלהלאהבנמצאדמייריי"כש ,(דפוכחקורבאעליהדהוי,פניה ,ופוכחקורכאעליההוילא,לגופהחוץהנמצא. סד"יוצדקצמחת"שוראהת

,באותסוףקי" ,מרוזדורבקרקעה"דט

,הלולמןה"די

.ם"הרמב'למסתימתמ"וכ:לי"מהריהגהת* בע"פץ"כרשבדלא

לומרדישאלא." שבדקהכגון,הרגישהשלאלהשברורדמיירי

,טהורהומצאהעצמהשבדקהאחרמידעצמה אםאבל

לומרשישבעניןבינתייםשהתה אפילואדעתהולאוהרמשה

הרהםביתבכותלי

דסבירא,ם"להרמבודאיטומאתטמאהנמי ועיין)כדלקמןבדרגשהשבאהדםהזקתליה

עמוקפלפול;בתראןובמהדוראאיי"בקו .(בזה

אחריןלקינטרםם.ינ.צ



קפגנדההלכותרלד

ומיהו.ביציאתו[ג]שתרכישוהואממאהברצוןביןבאונם"[]]בין
הגולהבאר

.ערסהמףמהשיתהה,נוווןווש'ופ,ונתההה)ה'1'מ77ועוףחקשקתהו"עשנהננון,מ]ו"נפיק'

פניהעלונפלהשחתהרילמאממפיקאלהמממאינןהכיראפילואלא,(העליהכלולבגגו
ולפיח.ל"עכהחדרמןכשיצאפניהלצדאחוריהמצדובאהפרו1רורבכלהרםונשתרבב

דףבחראבבבאבהדיאי"רשכ"וכ)היאממאהודאילסמההרחםביתבכותליבנמצא
.בומצויםדמיםשרובבמקורתלינן,המקורדמיגםיציאתדרךשהואדכיון(~1א"עד"כ
שפירשו"התוספותןדעתוכן.אחוריהלצדולפניםהפתחמןפרוזדורבקרקענמצאאםוכן

ספרדעתוכן.פרוזדורבגגסייריממאודאיולאסמאמפיקוולחוץהלולדמןהסוגיא
.קפאת'סיכדלקמןוסיעתויןהתרומה

העמדאמרינןולאליהכדאיתולמרליהכדאיתלמרממאמפיקוולחוץהלולדמןוהא
הםהחדרודמיכךכלשכיחיולאמועמיםהעליהרדמימשוםהיינו,"תחזקתהעלאשה
]הח1קהתבצירוףקורבאומהנילפרוזדורמפימקרבאדהעליהמשוםאלא,]ומצויתרוב

:(בתי"עסוף[1]"ידף'תוס)שקולמפקליהוהוהופלגאפלגאלמהוי

~םת"רמב)תשמישחימודמחמת,וראתהתשחמדהאו"וראתהתשקפצהכגון.כאונם,]]

מסמאשאינולובדומהואינה.~האשהמבעכפיהואוברצון.("בת"מפן"כרדלא
לזמרתלמודמהכןואם.בזבהכרצוןאונםלרבות1וביזובכי"שנאמרימשום,)באונם
מחמתולאעצמהמחמתאלאאונםמחמתלמעםלאעצמהמחמתשמשמעהדמה
ימים'גוראתהלעדהמקשהאשהשכל]בדבהימממאשאינוקושידםונהו,ולדן

התורהמןי)הלירהאחרנקיים'1להצריכהבנוביולדתנקראתאינהלידתהבקושירצופים
:די"קצ'מיכדלקמןעצמןעלישראלבנותשהחמירומחומראלא

ומדרבנן."~בבשרהשתרגישעדבבשרה"שנאמר"לפרוזדורמהמקור.כיציאתו,ג]

ת"שו.(ג,קפח)ק-צ.צמח'חידישיראה,נמצאה"דלז קמב'מי.דאותקיא'מי.באותםץוקאמיד"היו.צ"צ

.באית םלקמןגםהובא.הלילמןה"דב,ץנדהלח

בפתםקפו" .ב,רמוצ"צדושי.חוראה,כדק"מ

,צב'.םלט ,(ועודה"ד)כדק"מפ

כדאממא

-

קלו"מד"עצ"צת"שווראה.א,בבגמראגן ,דאות

.האותקלט"ם.אאותקלחמי ה"ר)ב"מהדווראה.א,כרב"בבגמראנן'כדאמרמב

.ולחוץמהלוללחוררוב'הים"הרקשלדעת(אבל ,הרגשהבציריףשהוא(ומשוםה"לדכ"מריוראהכגג

טעםריף.מצ.היא(להבאה"רושםרימויםולדעת ,לחידלחזקההרגשה

ק"מא"קוקפז"ם.(אבלה"ד)ב"מהדולקמןגםראהחד קצדקצמחר"פם,(דאי)אלאה"ד)א

.(א"בקו)ג,ט' ,האותמוףקנא'.נצ"צת"שו

.יאלךז"מיקפממיכדלקמןעה מורראהעו
.קצב'"רםע"ושי .היאפיהכזז

.חיסורדם'האה"ד.ב,כפח פרפט

.אק"סז"מ,הק"סשה'

כפרה.מחימר'הלם"רמב,ב,לובריתא,ב"מב"פם.זבנ

.שםתא"בר.כה,סוייקראנא _א"הפיזם"רק.שםבריתאנב

נדהממאהנדתהשביני)שםם"רק.שםיגמיאכהגנהגג בש

חק"מקפח"םלקמןיראה,(מהרהבתה'ז' דםבלאהקברחת'פתאיןמחיתךאישלםילדת-שבלה)

,ג"ושצירתוג.נגמרהשלאננפלשכיה)מיק"יםוממאהלו לכרשבוע)לוהטומאתטמאהבזובשהיילדתנד

ז"פם"רמבראה)ם'נקי'זוצריכה,(לנקבהושבועים ,(הח"ה

אחרמירנטהרתדה.הל.מקושהרואהיאילי צנה'יא,למהסומאת

-

.נקים'זכה בשועזהמעמןגה

עשם"ושימורוראה,ני'לגהגיגלאר" בשינתחדשהמה,,ה"הא"מם"רקיראה,א"פ

.הגאיתם וראה.אי"מוםיהושעפסת"שו,מרגשתה"דאג'תיםנו

ם"הרמבמלשוןכןשהישח.ויויתםוגםה"ד)א"קי ,לפרשאפשרכאןע"ישוהמירישנלשין,'"שהראן"יהרמב

א-ההרגשהואם.לחוץהרחם'מכתלאתו.ביצדהיני נהגההנ"מהדיראה,מהמקוראחו.מצגופהשמדעוכה

,האיתצומיצ"צת"שי,'הא ייקראנו

.יט,סי ,ב,משמיאלנח



רלהקפגנדההלכות

שהחמירוכמו(ן'תומ)ממאההרגשהבלאן)מכןפחותאוכחרדלמפהממנהיצאאפילו
"ק'בסילקמןבכתמים

הבודקתאףמקוםומכל:ליי",מהוהגהת4.""ש

ס'סק,5לשאי,א"טימאמקבלשאיניבדביבפניםשהכנימתוהערעלשנמצארם(נ)וכל כדלקמןכתמיםטומאתמקבליםשאינןבצכעונין

'נממבגריסייפחותשמצאהאו;צן,.ק,,ס,בהרגשהןשבאבחזקתזההריבועצמהוברקה

."ימבפניםבבשוההידשכבומשוםטמאהבריקתשציערתההואטערהרגשתוכמבורה
הרםהרגשתהואבאמתאבלהרגשתהבזהלתלותמזעהוהיא("ין"ני"רשעיין)הער

ברואהוכןמגופההרםביציאתן"בעצמהמרגשתאשהשכלבהרגשהשבאהרםשחזקת

אחריןקינמרם

בעד)בהדיא(]'ח"קעדף)הכתמיםשערהביתבמשמרת"'עיין.נרובסבורהנררםוחל(ב)

'גדף)י"רשד"וכ()''וכוסבראדקאאלאובהרגשהאחאמגופהדודאינדהטמאההבדוק
,(ו'נפקעדבבדיקתהשתאודאימאתמולארגשהדלאכיוןוהא'פיבעצמהמרגשתאשהגביא"ע

ש"כמ,היאאלימתאדחוקהמכלללמפרעלטמאותשלאלקולאאפילועדבהרגשתמדתלינן

ומדרבנןבקדשיםאלאשמאיעלפליגלאהללדאף,(בהרגשהשבאבחזקה)ט"פרישם"הרמב

ליהדסבירא)י"רשעלפליגילאמרגשתה"דשם'והתוס.(בינייהואיבאה"ד'בתוסב"עש"ע)

בלשוןכללבמשמעאינוזה:,בתראןממהדוראהבה.אלאעדתבהרגשתחוששאינודשמאי התוס

שעכשיושפירשרשייעלבהדיאדפליגיאלא,"' והתוס,היאעדהרגשתוכסבורההרגישה
למפרעלטמאהאיןעכשיוכללהרגישהדלאדאףלהומבירא' דהךמשוםדטמאהט"הולהבא.י'אחזקהאוקמהומדאורייתא,רבנןפלוגדלאמשום,לקדשיםסייגמשום

,י'סודףן''ודףלקמןוסתשיעוררתוךשירייםמדשירפיםוכדמוכך,הרגשהרבעי"'כשמואלדלאסוגיא

ק.סך.ש.ע.ושומני.(מדאוייתאלענן)א,ממשנהגש כית.נ
'ש1רא.כ,היגישהבלאאף)אק,םש'י'לת?1' ,(יאחהה.ר)נרהלהלבהקרמהל'לעויאה.(מנסהבא

.נ.יש .בק.םך.ש.מורהה.רא,גהס

.אק.01א.םמא הת.ש1)יגלוןילצדקהצמהיגהתב,2

.שם"פר.1' מן:('.'1אה.תיםהוצאתי.שקנלבןילתעתקה

לשןנ1'1אל..מהית1מפתניבהוא,ם'מבפנערנקוםומכל .יםלהשךמורישהיבש.1כמ,בעצמוהין
'אק.םצ.ק' אלא,,מנשהבא'שבואכתםלערן,ב-כאק.םשםולקמן)

ב.במהר1ריבמפקנת'.?יזה1.שה1םאמיל..מהישהין רנבהגהה)

'שנכ1תלנאמיאםשאצלו,(ן.צה1.שה.ר,' הברקתמ.מ,ם.כתממשאתאלאכא'להיחםת.ב

ברבי .ם.נ?מבשיה.בילה.השכבי,ממאהמגמאהמקבלנ1.שא

א,רבאשלוד"כפסנדפסזהא"לקוצ"הצביאוריא ,אחרוןהקונטרסלכללות.לקמןויצויין,ד,רכזצ

.נוה'הלא"בקווהערותביאורים.וציוניםמ"מראה קו

עםנוה'הלע"שו,הקונטרסמדרכיביאורעםא" ,א"קוכיאור

.ב,יה,שלנובומוסיסיב 'סיטהרההסדריוגם:(ג,רכו)ע"צד"פסראהיג

במשמרתא"מהרשבזוראיההביאכק"רסג"קפ לידוהגיעלאנוה,הלעלבחיבורוכיהנראה.,הבית

.כללטהרהסדריסמר שעכשיומה:מרגשתה"דשב'תוסבדבריוופירשיד

ו"פסוואה,הואעוהרגשתכסבורההרגישה.לא )צ"צ

-

.(ב,רמז.ג,מא ובקוכפניםש"ממחוזרסו

,(וסיעתו'התוסבדעת)א"

וראה.ע"וצ.[(והנהה"לדא"זבקובפממכאןכטבזארדלא מאורבשםקנה

מהים.ח-עו"מבשםקנהת"שי,אך"הש' ,74'עב'ד"חב

,יף.מעג,ס "פשםדלקמן'האכרעה2יד

מהורהם-מבגשפחית)י '.םקה-צ.ל'מע.ת"שויראה,(בשרהעלבנמצאלי.אפ
.(כגופהבא.יראאפילובזהגזרידלא)כ מהרהשעריוראה.טומאה.מקבלשמשרה2יה

ג"במ.מי ,יאילך

.היאפיטרגביםניו רמטהר,.ויון.לענ)בגגגמראסיז

משמרת.(בעגילנן' הרגזיהכשלאאף.ב,ח.)הכתמםשערהבית

.א"נקיונתבאר,מרגשתה"דא,ג'"רשמשמעות.(בבירור דארגה"דשםסיח

.שה' .א,גגמראסיט

ה"דא,ג'התוסמשמעותביןכזהחילוקשישומבאר ,מ'התוסמשמעותלבין,(ג"וסמהתרומה'וס)מרגשת

כהגההנתגאווכן.(י"ומהראן"ור)איסורה"דב ,שבפנים

כ"ממהיוהיאשגם)משמעותאבלה"י .(שלפנינו
אותצט"סע"צת"שווראה.מרגשתה"דא,גטז ,ב,וטצ"צס"מס.הואותא

.אימאשיבעיתה"דשם'בתוסכמבואריז ,ב,מית

עצמהשכדקהשבידיהשירייםלשרוף)א"מעיט ,(וסתכשיעור

,וסתכשיעורלבדבקינוחעצמהבדקהשאם).ב"עכ ומטהרת,טמאותוטהרותיהבחטאתבעלה

שאי ק"וסא"מנקצטהוכדלקמן,(במטה.אתהשישנונשים

אחריןלקינטורםם.ינ.צ



קפגנרםמלכותרלו

הרםרתקתלהואשמשהרגשתכמבורהאמרינןהרגישהשלאפיעלאףתשמישמתמת
שלאלדבנוואםודיינו:עיל",מדודגדת4.""לוסיעתום"הרמברעתכןבהרגשהשבא

עצמהשכדקהכגוןעוהעד'בלתהוגשה

לזמרשאיןבעומקלעדדכניסתולאאפילובינתיםשדתדאםאבלטדורדומהאדעימדשברקדאחומיד ודאאמרינןמקוםמכלבעדדדרגשדלתלותשטעתד

שבאדדםהזקת'כעיאדעתדולאוכברשד,דרג' ודא

.("עד"בדגלעילשנתבארבמדועין)ם"דרמבר"לפבדדגשד'
אחריןקינטורם

כולאוגם,"יעדהרגשתן"ערהיתהשלאאף"ןן"ברש"ע,ןעדבהרגשתלקולאתלינןדלא

'אתלאלחוץאוולפניםדלולדמןאיי,סוגש"ממכמבואר.מודולחומראאבל,'התוסבשם
קודםונזדקרדשהחדדדא,לשמואלשפיימוציאהאםידועשאינומכהגביהתרומהבספר

בספרדשמיט'דכומשום.;עדיודרגשתקד'בד'סיש"ע)]בהרגשהןכמובבדיקהשהחמירדם

.הואטדיהידאהלגמרידשמואל,מדא.מהחיימהונודע(בסמוךינלקמןלשונוקצתויובא.ב"צ
ש"ומ.דדרגשדטעמאדאיידיכלאגדסמיגם.)התוסתבעלי"ררבושלמדותיותרומתשתרם

גם..אחדיםתוספותדם,,ס,דתשם:זדי'סיסוף)י"בהובא,(ז"מ'סי)"ין"מהראסמךז"וע שמשדיגשדדאמרינו,'הי"פריששינו'בתוס'.

נתכויןאלו'ולתוס.להומרארגלים,ומועד.',דאורייתאספיקאוכתבבפשיטותדהוה,("ז"קפ

"וי"רמ'סידרשןובתרומת.בפסקיוייי"מדראבדקהשמואלאמר(שםב"עז"נדף)י"רשועיין קרקע
.קין"רפשלפנינו.אל'דתוסאחרנמשךעד'כוטהורה'כועליהוישבהעולם

תחתנתוןשהיהעדדתנןמהאופריך'כושתרגיש
'כודארגישהלעולםומשני'כוארגישהדלאאיטהוראמאיעגולדארגישהאידמיהיכי'כוהכר
דארגישהכפשטההסוגיאשפירשמשמע'כוטהורלהכיועגולדארגישהלעולםה"די"ופירש
ונזדעזעהגופההרגישהואפילו(ז"י'ה)ה"בפמדמתבהסוגיאבפירושם"הרמבדעתוכן."1ממש

אינפרהנן'אמירלא,('.ישיעיןה.ר)א.קייאהעד.ב,מנמיאע אהליאה.הנקהביתיני2נות.'ר2עא

,מנכיה(א.ם)ב.במהריאננם.ארעתהילאיקיא'מן.(א,פב)פף~'' מה.לפעב

יבםיף.ארעתהילאיאינפרהנםאמייןם.הימבשלרעתייאה.שם'רניבהנהה,ב.במהרישנדכאי ב'ר.הבפירםייאה.מיכהלמןרהיני,שםהסההגהה.יכוה.רביגההאק.םלעיל

,"5'ימועמתבישעהשנם,(ך.צראזןהי.שה.פר)שםהנההעג .שםצ.הצהגהתיראה.אק.םעה.ערבבריקתלהקלאין

אחריןלקינטרםם'ינ'צ
הדםמציאתבשעתכברטמאההיתהדוואי)קט עלשמצאהזהדםהחיצוןלביתאזיצאשכברבמטה

.(בקינותהער שהקשה,דעתולמיה"ד)א"הקובפניםלקמןראהבא

,להתוסאבל:(ומסיים,ומתרץמ"הכממלרעתמן ,עיוןצריך

צ"צחידושי.אאותקטהצ"צת"שווראה.ב,יזבם

אן,קפי אף)ב"המהדובתחלתלקמןהובאהזוהוכחהבג

וקדשיםתרומהשורפיןשלמסקנא,(ם"הומבלדעת לעתכתווכהשטוביאר)שחתהיאימורטעמאמהאי

.דאותצח"סצ"צת"שווראה,(וסיעתום"הרמב בס)החמירמעמאומהאיכד

שאינומכהגבי(צב" בהרגשהכמובבדיקה,ום.מוציאהאסידוע

צט"סצ"צת"שווראה.(בפניםכאןכמבוארודלא) ס.ה.ואותאאות

ספיקאוהוה)קלי"סוס.אאותק" ,(דרינא

.(א"הקובפניםכמובא)אימאבעיתואיה"דא,גכה ,איתורה"חבו

בפניםכמובא,דאורייתאספיקאדהוי)מז"סכי ,(א"הקו

ולאוכחקהמקורהשנפתחבהרגישהשמטמאכת

ואם,(בק"וסא"סקצ,סיכדלקמן)כלוםמצאה שגםכיוןההרגשהבהןתלינןטהורותמראותמצאה

,הק"וסא"סקמח"סודלקמן)מהמקורבאותהן כסבורהאמוינןלאמהמקורבאולאאילוכ"משא

.("מ דלאכס

.כריוט"הל"קיי .(א,רכב)צ"צד"פסראהל
,אימאבעיתואיה"דא,גלא סלקמןראהלט

,נמיאיה"ו)כדק"סקפג" הגהה.(התוומה'סעליוקשהעדייןזה.שלפירוש

כאופןשביאר,כק"ססוףוכמניס,כאן)כ"ממהדו טשיטתאתאחר

,רכז.ב,רכב)צ"צד"פס.(התרומה'

.יגס,,י.ג .לך
גסואך..נואיתס.המחבושאו.בלל,.מלאבי המוסקיםכללי,גק"סא"קורעו"סח"אולעיל

,ו-רכהכללוההוראה .בפניםכאןהובא,בפסקיםלה
,בחשיבתוכתבה"דלו ממראהלז

,(ג,רכב.ב,רפא)צ"צד" סלקמןראהלת
ארגישהבפלאשדוקא)סהק"סקצ" .(ג,רנג)צ"צד"פס.(מעגוללטהרל"קיי



רלזקפגנדתתלכות

(מבעומקהערהכנימהאפילו)בהרגשהשכזקתואמרינןרלאעתם"ומ]'התוםרעתאבל

דאורייתאמפיקאליהוהוההואושמשערהרגשתוכמבורההרגישהראימאאלא

אחריןקינמרם

הרגשתאימארמשניהאליהמביראדלאהמקשהדאףם"ורמבי"לרשלהודסביראאלא.ין'כו
."הכיתאמרינןעלמאלכולאארגישהבדלאלהחמיראבלממשבדארגישהלהקלהיינוהואעד
מרגשתאשהאמרינןולא"לישנאלהניואף

הטומאהדיןראיןאלא.""ק,פ,ש'בי'.יש'כדפ"דאימורראתהשלאהוכחהזושאיןהיינו,בעצמה

עלבנמצאהכיומשום,לשמואלכמובהביתלדף)בגמראכדאמוינן,אדעתה1ולאוארגישה

,של)מדתנן.תןהרגשהבלאדחזאילאאבל,(ב"עז"ב

~

שה'יהמ,צ

נן,
~

יש"אכולתין
.,לממקשכןולאלשמואללתלות.'כו(")ודאיולפניםהלולמן)בפרוזדורנמצא

שבאבחזקה)ט"פרישם"הרמבמלשוןכמבואר
שלאמשמעדנמצאל"ור,(בפרוזדורנמצאדיןביארשם)])ה"בפוהיינו,שביארנוכמו(בהרגשה
דאמרינןולא)בהרגשהשחזקתומכללז)וקדשיםתרומהומדשורפיןנ)הדםביציאתהרגישה
כשיעוראלאמדאורייתאלשדוף")למפרעמטמאהאינהדהא,אדעתהולאומעיקראדארגישה

")טהורההיאאמאיושתיםשעהעליהוישבהעולםקרקעדבדקהועוד.י)אחדרגעשהוא,"וסת
אף(בפרוזדורנמצאגבי)ןטמאוהדםטהורהדהאשהלומרואין.(ן)אדעתאולאוארמשהדלמא
ביאתעלעליוחייביןבפרוזדורהנמצאדם""חייא'רדתניהאנמישפירואתי,בהרגשהבאשלא

,ז"מבבשרהנ"ילפינןהרגשהדהא,אייודוה.]"הנדהעלרבאקרבןחיובקתניולא,המקדש
שאינהמשוםהואהמיעוט,ןח"פברישן"הרולפי)""מבבשרהממעטינןנמיוחתיכהושפופרת
ורמי,טמאמקומומקורדאמר,למאאלאטמאאינודהרםי"בגמראאמרינןוהתם,(הדםמרגשת

,הוחם'תל,כשהם,ההיצנןבביתאלאהכנפהלאאם,עזא.,בקאתבאר.אשרה.רב,נו.מרנטתה.רא,נעז .(א,שמם)צ.צר.פםראה,.,בתהלת
.רעת'לפה.רא.,בקתבאר'

אוריןלקינטרםם.ינ.צ

.א"סקצא"סכדלקמןלט פסראהמ

עא(,י.נ)ת"יגויקובץ,(כ,רבד)צ"צד" קט4'ע)א"קוביאור.ריאש

.א"הקובתחלתומלעיל.מרגשתה"דא,גמא ,הרגישהולאמגופהבאשבודאימב

'סילקמןוראה.הרגשהבלאאףחטאתשמחייבמג בזהלחייבאיןאופןשככל)אק"ססוףא"קוקפו

.(ולטעמיךלמיסרמציוהוי,הרגשהבלאחטאת ד)כ"במהווומסקנתו

.הרגשהבלאדמיירי,ומיהדיה" ,ב"ממהדוהיאזוהגההשגםואפשר

אומריםשאין,המקשהבושפירשמהלפימד כוכסבורה

וואה,חטאתלחייבולאלחומרארק' ,(ב,רכו)צ"נד"פס

,והגישהמה .לקולאולאלחומראוק'כוכסבורהאומריםשאיןמו
.(א,ג)ק"ברפמז פסראהמת

.(ו,רכו)צ"צד" צ"צו"פסוואה.טהורההיאדלשמואלונאמרמט

.(א"מע,רכז) וכסבורהבהרגשהשבאחזקהדאמוינןההוכחהנ

,(הוגישהשלאוהיינו)'כונמצא(ב,יז)מדתנן,'כו ,שבבגמראהתאובנא

,ע)מאטהיעקבשכת"בשוורשכל,ההלכהב ג4

כ"במהדולקמןנתבארוכן,אק"סכרתייפלתי יובס(א"ס)

,אק"ססוףא"קוקמו" א4,צערכה"צי"פסראהגג

.שכבגמואא"חובתםנד במהדולקמךאמנםנח

הטעםשעיקרהומה(א"ס)ב" ומבאר)וכדעתהולאוארמשהדאמרעןהואכאן

.למפרעמטמאהדאעההטעם(ואילךד"ס)בארוכה עס,א"מעהגמראע

.ב" אבל,אדעתהולאוארושהלזמראץאבדוברגעמ

דהויאף)כזהלומראפזורעדהרגזותכסבורה דעוולפיה"ד)כדלקמן,(בדיקהקודם

"
ולדעת, התוס

.כ"ממהדוכהגההולעיל,טסלקמןראה,' אוכשעהשאפילוהוי,בגגגמראכמוטמעותנח

אמנם,אדעתהולאוארושהאומריםאיןשתים במהדו

וכדקהיטההיא,מסיקהבקהגההבסוף)ב" ה,טהורהעולשקרקע

אחרמועטתבשעהדוקאמ" ,טהורהומצאהעצמהשבדקה

ב4,רכה)צ"צד"פסראהנט א4"סע,רם.ג,רכה)צ"צו"פסראהס

,ב,תסא ,א,ובמשנהכדאמרעןסב

.כ,תסג .יט,סותקראסד
,ב,כאטה אץאבלה"ו)דלקמןהתבארתרתקה"דב,מסו

לומר4 מובןב"וא,חתיכהלעמן)א,כבסו

לעמןגםה"טכ' הרגשה4בלא



קפגנדתתלכותרלח

הכנימהשלאפיעלאףןברקהשלארבומןשהתהאםוכן)("קפה'סיי"ובפי"מהרא)
אלאהרםביציאתכשהרגישהסיירי]ןממאהוראיולפניםהלולרמןוהא.("]בעומקהער

.היו.העלמןאוהמקורמןאםיודעתשאינה
אחריןקינמרם

דמתניתיןמשמע(ת"ידף)סוגיארכולהותו.'כונמצא'במתניוץתני,טהורמץומו""ליהמבירא
דלהוסביראלא'והתוס.ן"היאעלמאככולא

-

לוסלתיכרתיעיין.גוונאבכהאינמצאלשוןדוץ

ליהסביראנמיאי.(]לממשדארגישהדמיירילזמרורוצה)"לדשבועותב"עריש'התוסעלש"מ
ארגשהדלאודאיאלא)מעליהאומהמץוראםמרגישההיתההדםביציאתהרגישהאם,ם"להרמב
אםלהרגישלהאפשרשאי,שבמץורמכהגבילנא"הרשבשכתבכמו,להומבירא,והתרס.(ממש

.מרגשתדאינהאפשרנמיהכיהדיןוהוא,מהמכהאומהמקור
ם"הרמבכמשמעות,לזהמץורמןביציאתוהדםשתרגישבעידלא'להתוסלהודסביראאפשרוגם

אלא,"צל"ץ'סיע"ושי"בהובאהדשןליבתרומתי"ומהרא,ןל"ורמב(ז"י'הה"וס"טל"פריש)

משמעוכן."]החיצוןביתדהיינוןלהילפינןמבבשרהדהא,לןמטמאהתידוןביתהרגשתדאף
מביתלומרשרוצהמשמע,מהרתםנופלשהדםשמרגשתמכהגביוסיעתוי]התרומהספרמלשון
ליההוהכןלאראם.ט"סרישש"וראז]'ובתוסנ]קמאפרקרישבגמרארתםדמץריהתיצגן
לקרקעושוהונמוךאתוריהלצדשהואכיוןבאוירנופלאינושהרי,יוצאאושותתתלמימר

י"בעיין)החיצוןבביתהיאזוובדיקה,'כומקוסבאותובודקתאםכתבדתתלהועוד.הפרוזדור
נדחקזוקושיאדעכת,,]הואשכןכלהא,'כומרגשתאםתולמימרליהולמה,("][קצנו'סי רמ

הטור,ומלשו.שםש"כמאינו1האבל,"]1"קפ'סיש"כמבמקורהיאזודבדיקהלפרשי]א"

,ם.הרמבולרעת.שם'הת1םלרעתפפק'ה1בזהשנםפא.נו..010ם.נפפקעח .ואילךב.םב.כמהר1,(במופזר)ייןה.רא.ק1ראה.בתאבתוכתבה.רבפתועט

.ב,1'גמראפגבגיהתל'כרלע,ארעתה1לא1שארנקקהל1נו,ש'שאזפ מהר

.('.ישטיןה.פר)א.בק1נתבארפגהואזהמ1פנרשנםואפשר)ב.ממהר1ל.' .(ב.ממהר1

איריןלקינטרםם.ינ.צ
.בק"סשםולקמן,א"סעת אומהמקווהואאםבהרגשהחילוקאיןב"ואעט

גםשאפשר(ולפיה"סד)לקמןוראה,מהעליה הרמב

ולקמןהגההראהאמנם,מןסובריםן"ורמבם" כהגההדלקמןכ"ובמהדו,(ב"ממהדו,שםעייןה"ד)

לחדברזיבת.הדעותשלכלומוכיח,מזהשחוזר)'הא ,רכו)צ"צד"פס.(הרגשהמקרילאהחיצוןבכית

בירור)1-צומהשם.יכאותצו"סצ"צת"שו.(ב"מע ,63שיבד"חבהדס.(השיטות

,ב,מכגמואפ סד)כדלקמןפא

צו'סיצ"צת"שווואה.(ולפיה" ס.גאות

.ואותקכטסח,יאאותצז" .צב'סיפב
.(העמידוהוהרחםביתכותלי)א"מע,גפג .(נפתחוחמהשאיןבעומדת)האשהה"דב,נטפד

,יבאותצז'סיצ"צת"שווראה .ו"טסוףשםא"וסוראה.שתכניסהוש"ומה"דפה
מיריודאיאלא.מ"מהריציאתובהרגשתפו ,החיצוןמביתנפילתובהרגשת

הארוךמשהכורכישמירשמהפ"ע,ה"ס.קם"ספז ,זאותשם

,וק"סא"בקופת

,א,טזטת שבאהוםשחזקתם"הרמבמוכיחזהשמכלסט

'והתוס.הואעדהרגשתוכסבורהבהגשה כנעליושחולק

'כול"סלאל" במשנהש"שמ,,התוםלדעתשמוכיח)אק"ססוףע

קפומהלקמןוואה,(בהרגשהמיירי.,נמצא.א,יד זו.משנהמיירים"הרמבלרעתשגס)אק"ססוףא"קו

שמוכיח,ומיהוה"ד)ב"מהדו,(דוקאבהרגשה ,רכה)צ"צד"פס.(הוגשהבלאמיירישלמסקנא

,(ד"מע ,נמצאוהאה"וא,יהעא

שמלשון,ב"ממהדובהגההלעילראהאמנםעב התוס

דכעיכשמואלולאל"ססוגיהדהךמשמע' 'החוסבועתביאוריםהנילכלצריך)איןכ"וח,הרגשה

.כאןהמובאים וכולקמן.(א,בג)דשערסוףהארוךהביתתורתעג

.ק"וס,(ואילך,א"הרשכ14בל;ד"ד)כגק"סקפז"ס .(כ"משאה"ד)לג
.גק"סרישנפניםכדלעילעד צ"צד"פסוואה,בבשתדםותראהשתרגישערעה

,יבאותצז"סצ"צת"שו.כ,רכו .ח"רג"כעו
,(מקורהשנפתחשהרגישה)רמו"סעז



רלטקפגנדההלכות

מגופהולאוהערעלהרםאחארמעלמאלמתליראנאהיבאכלם"הרמברעתולפי
בעצמהמרגשתאשהרכלממשמרגשתהיתההואמגופהראםלרבהררגליםתלינןהוא

אחריןקינמרם

.מהמקורביציאתומידשמטמאהחיצוןשבביתבדםדמיירימשום,ראיהאינו,ן]זה'סיע"וש
משמע,]'ן"ורמב"'ם"הרמבכלשוןבבשרהולא,'מבשרהשיצאצ"ק'בסימדכתבוואדרבה

החיצוןביתהרגשתדדוקאלומראיןאבל.מהנידקראבשרהדהיינו,ביציאתושמרגשתדאףל"דר
לראותאשהשלדרמהשאיןמשוםשפופרתלמעוטילילמהכןראם,דקראכלישנא,בעינן

ליהתיפוק,(,'ה"קפ'סיש"במעיין)שדה"והראמן1"הרמבוכפירוש,1',בגמכדאיתא,בשפופרת
ליהמביראולא,במקורהיאדהרגשהם"להרמביצאשמכאןואפשר.מרגשתםשאינהמשום

אלאהשפופרתמכנסתאינהדהא,הרגשהמשוםממעטינןדשפופרת"'ח"פרישן"רכפירוש
מביראן"ולהר.ן'ה"בפם"הרמבש"כמבפרוזדור

דםהרגשתדוקאדבעינןז"בישםח"ע"הרגשתדהא,בעינןדוקא"החיצוןביתדהרגשתליה

מאי"י,כןאםומיהו.כה'יהתשפייילא.בשפופרתברואהגםלהיותיכולמהמקוריציאתו גבי)ך"ברפפריך
(צדתהעושהשהיאהאשי לומרואין.;7ן"הרד"לתדיפלויידפלילהתיכהרדמי,דםעםרגליםמישה,ארגודאיהא,'כושה,דארגואי

דבריךדהאאלא,"7למקירדהדורבעניןהואדהא,דיכלוםלאווהרגשתםמהמקורשאינםרגלים'מ'דשאנ וא

ן"לרליהסבירא,שפופרתם'וגב.שםן"ורמבם"דרמבש"כמ,ממשהגוףהרגשתנו"ה'כושה'דארג' "כפרש

.בתוכהאגורשדםכה'דהתדומיא,שבתוכההדםולאהשפופרתוארגשההמקורתוךשהכניסה,7' מקד"פלו'בפלאבל
בליחותמעורבדם'גבעקבכן'ביתבשם"עקבם'כשבדלא.בשוהלשניהםהרגשה' מתוךטמאדםבשופעתט7י"פ'בגיוגם."פלו'מפלשנא'דמא,אינודוה,ש"עלדםהרגשה'מיקרדלא

דיישםש"מגם..",7למקורדבהדודמדגשתשאצהרגלים,לס,דםולא.למעטדבביןהילקולאטהורדם בס

מהמקורבאיםטהוריםדמיםגםהא,גדולעיוןצריך,מהמקורדילות,אםכמכההןהרבהדליחותא"מ" ,הדשןתרומתש"כמ
גדילותדבאבלדביו~לחלקמפיסומאף,דכאנשיםדרך'כעליהןמכהשםואין,"

אחריףלקינטרםם.ציינ
רישבפניםלעילונתבאר)'כוביציאתושתרגישפט ס

בומשתרגיש,(למרוזוורמהמקורדהיינו,גק" ,לחונןיצאשלאי"אעמטמאהויצאממקומושנעקר

,(ולמיה"סו)לקמןוראה.אסעיףצ ,היאפיטצא

,א"חר"פצב ,ב,כאצג

בהפסקכשרואהשממעט)ו"והטו"היה"פצד .(השפופרת

רקמעצמוהדסיצאכשלאשממעט)ב'סינ"פצח .(חתיכהאושמופרתי"ע
,(בזהש"והראם"הרמבדעתשביאר)טק"סצו

.המקורבהרגשתסגיודאיאלאצי וואה,(וחתיכהשפיולענין)תרתיה"דב,גזצת

,האותצו"סצ"צת"שו סךהלכהצט

דהגההסגם',יכאותסוףצו"סצ"צת"שוראהק ,א"הקובפניםכאןש"ממשהחר,ב"ממהווהיא

מקוילא(וגליםבמיכמו)לחדברטויבת,ומוכיח ,הרגיש

,החיצץבמתלחוכרדבתהרגשתדבעעןקא ה"וס,ביהקועאוככשרהב"מע,כאדאמריקקב

קפח"סכדלקמן,ם"הידסדוהרמבלדעתלמסקנא ,טק"ססוף

שמעורבאף,הוםהרגשתשנחשביפרששבודאיקג כהמשךלקמןחתכאו)החתיכההרגשתעם

.וגליםמיעםכמעורב,הוםהוגשתנחשבוכןההגהה4

כדבתואלאהוגשההשיבלחדברדבתשאץקד ה"וכמהמקוה

בהגההב"כמהחולקמןמסקני סותורהדבריקובץכיוראהגטאיממוכיח.וכאך,'הא

.קצט,ע למקוודגליםמיהדודעומדת:(ב,מ)דאמרעןקה

ת"שווראההרגשה4חשיבלאמ"ממוםואיתי לקמןרבתמסקנתעלכןשהקשה)טאותטטהצ"צ

אוממם4,כבבדוחקומקשב.'הא.בהגההב"במהדו הקגט"מקו

,בשפופרת(ה"וה,וחלבהמשמיר)ן" הגטפופרתשהכמסהל"עכצ,הוגשהחשיבשלא

וראה.מהמקורביציאותיהרגישהלאולמןהמקורתוך שו
.דאותצו"סצ"צת" ונתבאר,בסהג"פש"בראהובא)גט"כפיר:ל"אוצקו

,כאי"רשוראהט4-חק"סבחמםקפח"סלקמן מקוםבאותוחלולקנההכמסה)בשפופרתה"דב

דהמו)האותכה,סהצ"צת"שו7ם4בחוכו.ונמצא .בלכדלפרחדורשהכמסתוב"הטה"פם"הרמככדעת
ט4ק"סשםלקמןונתבאר סקת

אותצז"סצ"צת"שוגס.וראהג4-בסג)מ" ,ואילךגאותקלו"ס.ט

,(קס1"ס)מצויזמרי"למהרקט

,ב"רע,סגקי .המקורפתיחתרק,ל"כנהרגשהחשיבדלאקיא
ליבר"הנבתשובה,(ד,סו)שםיעקבשבת"שוקיב שו-וראה,ממענץ

.ח,ואותקלזסהצ"צת" ת"שווראה,הק"סקמח"סוכדלקמן,רמו"סקיג

.גאותקאסהצ"צ



קפגנרההלכותרם

רליכאהיבאאלאהואערהרגשתוכמבורהרארגישהאמרינןולאמגופההרםביציאת

אחריןקינמרם

,לומראפשרהיהז],ן"ורמבם"הרמבדעתולפי עדהרגשתכסבורהאמרינןבפרוזדורבנמצאדדוקא

דפתח,למקורמפרוזדורלטעותהדברדקייב,]],הוא
,],המיומשום,],לפנים,בעומהואהפרוזדור

ח],פרוזדורונקטבלשונוט"פרישם"הרממדקדק
ביתדבלם"הרמבלדעתשכתבן],ט"יו'כתוסדלא

ובגמרן,ה"בפכתבשהרי,פרוזדורנקראהחיצון
שפיראתיובהכי.'כו(לפרוזדורנכנסהאבר)ביאה
האשהדאף,מספקטמאיםזמןלאחי"ן,המשנהלשון
]ן,דרישאדומיאדמיירימשום,ודאיטמאהאינה

אףנמישפירראתיואפשר)בבדיקהולאינ,בקינוח
כסבורהלמימרוליבא,מבחוץהואדקינוחיד,,"להר

מהאאלא.שמבפניםבהרגשהשבחוץעדהרגשת
משמע,הוא,דחוממםאותו"בגמעןדאמרינן
ש"כמ,מעטשהכניסהאלאדוקאלאודמבחוץ

הובאיי,ירוחםברבינוהואוכן,בפירוש,ן,ש"הרא
ראמיב"ע,סדף)פראדברוהא.("ן,ו"קצ'סיח"ב

וגם.אבריםמשארשמישבאואומדמץור

ש"מוגם.בדוייםדבייםהםלמעטיככיןלדלץ ,למץאכריםמשאדהכאאלא.איננדהדדם
י'7י אםוגם.גדולעיוןצויךבמקורדגדלדםולא

דדםלסדראין,כמכדשדליחותלומר'מצ'ת דמא,דמעורב

מכדלךשאין"פלו'מפלשנא' מהתגדולד
אםדכידמשום,'""שדפילדכד' עלמא7לכולאטדודדדיאהתיכדדם

אלא" דםדלאומשוםפלוייבפלימטמא,ץ7י"דת

,הדהיכהככץעישנכנסנדהדםאלאהואההיכה יפרשבזדרץ.בליחותשכןוכלדדיןודוא

אמרינןלאבליהותדמעורבתדםשטיפתכתב

דואשקולספץאלא"דימדמץורבאהזקתו דטיפדבאדדמסתמאמשום,מדעלידשמא

א7י"ץצבסימןש"כע,דליהות7יןממטם בשם

'דמולא.ש"עש7יי"ודרא"דתוספות7י לפל

הוציאהכה'שהדהאמיינןדההם;די"פלו' .שבדבבקעותונבלענדדדםעמד

דמיירילומריש,(טמאותיהןטהיותיה(הדםלמציאתוסתכלפיעוישבדקהכגון)מחטאתשבעלהכל

אחריןלקינטייםם.ינ.צ
,(אםוגם.ה"ד)יאק"סא"קוקמו'סילקמןואהקיד סרישקפח,סילקמןראהקטו

.יק" ,ב,כאבברייתאקטו

כדלקמן,ס"ורמב'התוסלדעת,למסקנאה"וכקיז ,טק"ססוףשם

ק"סא"ובקו,כחק"סבפניםקפו,סילקמןואהקית ד)ה
.(בשופעתוגםה" ,א"הרמבדעת)יטק"סקצ'סילקמןראהקיט

צ"צת"שו.(מהמקורהדםוגםשהליחותשתולין ושם,(מהמקורבאלאהליחותושמא)ןאותקלו,סי

.קנ'סי,ואות ,ג"וש,(רגליהבמירואהלענין)אק"סרישקב

עשייתקווםחזאימולא)דלמאה"דב,נטקכא אלאאתאממילאלאוהדםכ"אכ"אחאוצוביה

.(וגליםמיי"ע פקבב

.א.'סיט" ,(כולעיל,ס"וומכ,התוםולדעתק"לח)דטמאהקכג

שהיא)מהחתיכהבאהשהטיפהאומריםואין סקפז'סילקמןוראה.(ל"כנמכה
מתי,ה-כדק"וסה" ,המקודבתוךבמכהלהקלחולין

,כמלעיל,מהמקוריציאתוהרגשתשהצריכוקכד אמשר,הרגישהלאאס,הרחםבכותליכ"משאקבה

כדלעילדלא)מדאורייתאטמאהשאינהלומר סבפנים

שטמאהס"הומבלדעתלומרשיש,אק" ל"מהויבהגהתבנסמןוואה.(בפרוזדורכמו,מספק

,כתאשמהוורא,שם סבפניםכדלעילקבו

.נ"ושא.ק" ת"שוגםוראה,אק"סופלחיבכרתיפירשכןקכז

לפיזהדיוקיתמרשוכן,טאותצט'סיצ"צ במהדוהמבואר

טהווההוחסביתשבכותליב" ,(ומיהוה"וכד,כתחלתהב"מהדוראה)מהתורה

,,הבהגההב"ובמהדו,בסמוךלקמןש"מלפיאמנם ריוקיתבאר,מהתורהטמאההרחםביתככותלישגם

,הבבהגההב"ובמהדו,כסמוךלקמן)אחרבאומןזה ,(היינוומיהוה"ר

ז"הבפרוזדורלמניםהדםומצאהבדקהשאםקבת ,כהרגשהשכאכחנקת

בועתה-ח"מ1"מבאהלותש"מוראה,ה"סמ"מקכט הר

ב"במהדולקמןאמנם,ם"הרמבובדעתש" התוססותכדעתלפרששאפשרמסיקהמקהגההריש)

.ס"הרמכלשוןומיישב,ט"יו הקל
,אק"סבפניםוכדלעיל,ד" מסמק.טמאיםזמןלאחרשלהעלנמצא:א,יוקלא

.(תשמישכשעתוםהיהאםסמק) :ב,יוכברייתאוכמבואר)טמאיםאותיוםקלם

לקמןגםוראה,(לבדיקהלאאבללקינוח מהדו

סוףא"קוקפז,סי.'הכובהגהה(ומיהוה"ד)ב" ,אק"ס

,(העדהוגשתמטעם)מדאורייתא.לטמאהשאיןקלג וכסבורה)תשמישבשעתשראתהנאמראםאלא

,(היאשמעדמעת אמנם,א"הקוכפניםלעילשנתבארמהלפיקלד

ן"הרשגם,נתבארב"ממהווולעילבהגהה כהרמבבזהסובר
.המקורמתיחתרקהיאשהרגשה,ם" .א,ידקלה

.הי"סוסי"פקלו
,(ד,רבא)ב"חמזנתיבקלי .1הורךועלה"דקלת
לפני)וסתשיעזותוךבהןשנגעהשטהרותקלט וכ).נשרפות(הקינוח

ואף,(א"מעובדףה" וסייריואף,ל"כנבקינוחרקשייךוסתשיעורשתוך

,ודאיתטומאתהמ"ומ,תשמישבעתשלא



רמאקפגנדההלכות

אמרינןפלא'התוםרעתולפי.רני"למעיףצ"קמימןכדלקמןאתרינאבמיריהרםלמיתלי

אחריןקינמרם

שחזקתולהומביראדלא'התוסדעתלפילומרשצריךכמו,הטהרותעסקבשעתולא,בדארגישה

צריךכ"וע.אזהרגישהשלאכיון,וסתבכשיעוראפילותטמאאמאיעיוןשצריךאלא.בהרגשה
דףי"רשעיין)משהואפילוכללהבאהמחוסרואינוממשרתהמשקוףבצדעומדדמשהעדלומר

אבל.]ת,ם"הרמבש"כמבהרגשהשחזקתומשום,'כוכסבורהבבשרהמנגעומרגשתהיא("ת,ב"י להתוס

ביתבכותלילפרוזדוררחוץמשוםהוא,תז,בפרוזדורט"פרישם"הרמבש"ומתנ,ע"צ' ליבאהרחם
,ולפניםהלולמןטומאהודאידאיכאבפרוזדורכןשאיןמה,"ת,לעולםטומאהודאי

דנמצאממתניתין11לחזקהראיהלהביא,ת,ם"הרמבוכוונת.בהרגשהשחזקתומשוםוהיינו
בקינוחכךכללטעותהדברשקשהאלא.תי,שביארנוכמוכדמסיים,ולפניםהלולמןבפרוזדור
רעובילומרדיש,"שפיררתאתיהחיצוןביתבהרגשתדסגילומרתמציאםאבל.המקורלפתיחת

ביתכותלידמקרי,תן,מבפניםבחללםכמובעוביםבבשרהבהוקרינןמבחוץהרחםביתכותלי )),בגמראהרחם

ממנוכןשאיןמה,("),ב"פב"בשערחייםבעץש"כמעורולאבשרהואועובי והרמב.בבשרהביהקרינןולאהואעורולחוץ

הרגשתנקטוושטא,ודלרבותאאפשר,ן"ורמבם" טמאהנמידבהכי,]),מהמקוריציאתו

כתבוולכן.כלללדווקאנתכוונוולא,בפניםשהדםפיעלאד בדמשמע,סתםמבשרהנ)צל"ק'סיע"ושהטור

.ע"וצלחודיההחיצוןביתביןלחודיהמקור,'
לומרשישלבד,עלמאלכולאדאורייתאספיקאהוהדבבדיקהז),י"למהראליהדפשיטאמאיוהנה

שהואלומרכללאפשרשאימצאתיזהראה,דלעילוסיעתו"),התרומהספרמלשוןכןשהוציא
כמוטהורהטומאהמקבלשאינובדברבדקהכןראם,לחודכתמיםטומאתמשוםדרבנןאיסור
,י),טומאהמקבלשאינוגפןבצמרהיאהבדיקהעיקרדהא,אינווזה,",'כועולםקרקעבדקה

.ישא)'.רנבנעתנסמךלקמןנםיאה,.נ.ש,,,תהוק.ספד

אחריףלקינטורםם.ינ.צ
בצדהעדהיההטהוותעסקבעתשכברהיינוקם טהרותיהולכן,העוהרגשתוכסבורההמשקוף

.ה"סלג'סיד"יושלמה.ביתת"שווראה.נשרפים עדייןהטהרות.עסקשבשעת)לקינוחה"דא"עקמא

.(המשקוףבצדהעדעמד.לא זמןשכל,דבריובתחלתלעילשביארכמוודלאקמב

.'כוכסבורהאומריםאיןבפרוזדורבדקהשלא בטעםסגיולא,הוכיח(א"ס)ב"במהדולקמןאמנם

הטעם(ס"ס)שםוביאר,העדהוגשתכסבורה בזמן)אדעתהולאורארגשהכינןנשרפיםשטהרותיה

.הואוגליםמיהרגשתכסבורהאו(מרובה לעילוואה.בנריקהקווםהרגישהלאשבודאיקמג

:,התוםסובריםזהשמכעס)צ"שמהדובהגהה ת"יגדיקובץ,(הרגשהרבעימשמואלדלאסוגיהדהך

.ריגשעא(,י.נ) .בהרגשהשבאהוםשחזקתאומריםשםשדוקאקמך
שנמצא,ס"הרמבלדעתאק"סבפניםכדלעילקמה מהלולבפרוזדורואפילו,הרחםביתבכותלי

מפרשוכן.(מעליה.באושמא)בספקטומאתו,ולחוץ ד)'הבבהגההב"במהרולקמןם"הרמבדברי

ומיהוה" ,(היינו

שכאחזקתושלעניןאף,פרוזדורכאןשהזכירקמו ,ל"כנמבחוץבקינוחאפילוסגיבהרגשה

,(י"רשועייןה"ד)וכדלעילקמו כמודלאקמת

שלדעת,ובויובתחלתשביצי .מהמקוריציאתוהרגשתווקאצויךם"הומב
ולקמן,(ב"ממהדו)ן"בדש"עה"דבהגההלעילאמנם ם"הרמבבדעתהן)רבנומסיק,(,האהגהה)ב"במהדו

אלאהוילארהרגשה,(ן"הרבועתוהןן"ורמב ,מהמקורביציאתו

נוגעכשהעדשאףוכדלעיל,זובהרגשתאףדסגיקמט ,העדהרגשתכסבורהאסריק.המשקוףבצד

,א,גקב א:בחיטת'גבו2,יקנא

יותר'גבעד,בעודשל' סוגריםהסהבשר..,הרחםבפנימיתפנימי

.זהעםזההרחםשפתונושקיםהרחם .(אפשרוגםה"ד)לעילשהובע,לשונםכמשמעותקנב
הטורבדעת(אפשרוגםה"ד)לעילוראה.א"סקנג .ע"ושו

,א"הקוברישלעילהובא.מזי"סוסבפסקיםקנד סובפנים

.גק" סקנה
ההוכחה,א"הקובתחלתלעילשנתמאר)צב" .(ואורייתאספיקאשהואמדבריו

באשכודאישאף)ב-כאק"וסי"פקצ"סדלקמןקנו שאינווברעלומצאההרגישהשלאכיון,מגופה

ולעיל,אק"סשםלקמןה"וכ,(מהווה,טומאהמקבל סרישבפנים

שםל"מהויהגהתראהאמנם,גק" אלאבהשאיןבאופןהבודקתלענין)ב"ממהוו

מקבלשאינובדברהבודקתשגם,כתמיםטומאת בבשרההיהשכבומשוסמדרבנןטמאהטומאה

ד"פסוואה,שלפניהההוכחה.מפלתשבזה,(מבפנים סטהרהשערי,ד"רע,רכזע"צ

.ג"מסו" תורהיגדיל.ושערבפתיחהדעהפריראהקנז

צטק"סקצ'סיהשלחןבדי.55'עב(ו"ירות) דבביאורים

הערהו"מכהלכהטהוה,שאיתדברה"



קפגנרההלכותרמב

אימאאלאהואערהרגשתוכמבורההרגישהרוראילמימתבעצמהמרגשתאשהרכל
פסקוכן."נפקאןלאמפיקאמירילמיתלימיריראיכאאףנמיהכיהואערהרגשת

אחריןקינמרם

נגעיםטומאתאפילומץבלאינון,סתםצמרוגם.ן),ו"ץצ'סיוכדלץמן(")זו"ידף),בגמכדאיתא
,בגמכדאיתאלבדיץהדמעלידכיתנאשחץיהם,]ן,שםדלץמןפשתןבגדוגם."ן,טווישיהאעד

למאןדליכאודאיאלא.אז'געל'גבהםישכןאםאלאטומאהמץבליםאינןהםוגם)],שם
כיוןדאורייתאספץכאןראיןג"כץ"ס)צ"ץ'סיו"הטבלשוןלטעותואין.מדרבנןדהואדאמר
ק"בסל"1)להיפךמבוארא"רמט"כק"בס,ן,דעועליוגיד'ד,("ן,המץורמןבדםהרגישהשלא

העדעלראתהולא'כוהרגישהשלאכלט"כץ"ובס,דברלכלכראיהדהוה'כוהבדוץבעדא"מ

הרגישהשלאדכיון)י],י"הבש"למנתכויןג"כץ"ובס,(להרגשהדמיהעדדראייתמשמע'כו
מ"ומהר.ש"עבהעתץהוץיצר,('כושאפשרבמהחוליןולפיכךמגופהבאשלאלדבררגלים

,('כושתרגישבעינןדמדאורייתאכיון)'כובודץתשהיתהבאשהשמיחה"ן,מיימוניותבהגהות

חזאידילמאל,אזלתחששאבתראי,נפשךדממהמשום,ט],ם"הרמבר"לפדווץאשפיראתי בלא
שחנקתאזלתהזקהבתרואי,אמרווהםאמרווהםמדרבקאלאטמאהאינההרי,הרגשה

"צקל"ץ'סיי"הבש"כמממשארגישהמדלאחזאידלאלדבררגליםהריכןאם,בהרגשההדם
זוחזץהדגדולה.(]ל,ז"ץפ'סיש"מעיין,זמןבלאחדתשמישמחמתרואהמץרימדלאותדע)

חומרא,וחומראץולאמשמשתוהיא)ל,וץדשיםתרומהעליהשורפיןשהריבהרגשההדםשחזץת
להךוקולא,'כווכסבורהבהרגשהשבאוחזץתולפניךדםשהריולהבאמכאןץדשיםלשרוף
בביתהיהשמאחיישינןלא"ל,לפניךדםהיהכשלא,למפרעלעניןמרגשתראשהלז,לישנא

אלאלישנאאינךפליגידלא,,ל,מגופהדםדליכאלמיתלידאיכאהיבאעלמאולכולא,החיצון למפרע

בזמןכןשאיןמה,לי,ח"פריש'התוסש"כמ,אדעתהולאוארגישהלמימרדאיכאומשום
כסבורהליהדסביראי"רשמעלמרגשתה"ד"],'התוסץושיתנסתלץהובזה).דתשמישמועט

,(לשמאישעתהדיהואמאישמשהרגשתכסבורהנמישימשהכיאתמולכןראם,הואעדהרגשת

אמרינןלפניךהיהוכשלא,לחומראחזקהאמרינןלפניךוכשהדם,ליהמביראם"כהרמבי"דרש
י"הבכדעתאחרבדברלתלותואפשרואילפניךכשהדםאלא'כוכסבורהאמרינןולא,לץולא

:(ונימוץוטעמולן,ז"ץפסימןש"במועיין)

.5"'ענ11.י1ת')תניהגרע'יאהפה

אחריףלקינטרםם.ינ.צ
ד"לסשדוקא,גק"ססוףבמניסכדלעילקסט הרמב

לובררגליםארגישהמולאאמוינןם" ,(חזאידלאלוברוגלים,כאןז"ועד)מגופהבאשלא

וראה,ואורייתאספיקאהוי'התוסלדעתכ"משא שו

.ואותצח'סיצ"צת" .ב,יזהגמרא.בלשוןקע
באשלאתוליןזהשמטעם)לעילכמצוייןקעא .(מגופה

תשמישבשעתהרגישהשאמילו)יק"וסא"סקעב אשהמוציאיןשאין,היאשמששהרגשתתולין

.(לפניוכשהוםאלאטהרהמחזקת הרמבלועת.ב,יזחייאוביתניקעג

שהוא,ט"רפם" ,בהרגשההוםחזקתמטעם

,א,גגמראקער לקמן.(לפניךשחוטשוראין)א,סוגמואואהקעה

,יק"סבפניםקמו'סי.ומשוםה"דב"מהדו מהבכדלעילקעו

,נראהמ"ומה"ך.קצ'סיי" ,איסורה"חב,נוקעו

,א,גקעת קק"סא"וקו,לגק"סקעט

,פקולץ:א"עשםשמואלקנת .וסעיףקנט
,שםע"ושוטור.שםשמואלקם פיצרעתטומאתהלס"ומבקמא

.ה"הג" סקטב
ה"סקצו" סל,בלגיןבגדים,וכיתנאוטחקיה"די"וברפקסג

טתך,פ פככליםקפד

.א"הב"מבכליס'הלס"רמב.ב"מז" סוכדלעיל

קצטהלקמןונתבארג"סטרסד" טומאהלקבלשלאלוגורסכששיעורויטגם,כאק"ס

כהלכהטהוה,צהטהבשםקנהוראה.טהורההיד ,4447ןהערותו"מט

ק"סקצ"סקק"סא"קוקפז,סילקמןגסראהקטה סג

.ב,לאיבמותמ"עקטו סקסז

סוףבמניסוכדלעיל.נואהמ"ומה"דקצ" ב"וש,גק"ס

.מרוטנבווגמ"מהרמורומ"ב,כאותר"פקסת שסברת,אק"סופלחיבכותיבדברהופירש

.מדרבנןרקהיאשמשהרגשתכסבורה



רמגקפגנדההלכות

לחוץ[י]יצאשלאפיעלאףממאה:ויצאממקומושנעקרבומשתרגיש
הגולהבאר

.'א'משטמשהו

משמעוהאכל:,!הדהה4ינ~"קפ'סיכדלקמן]אן"ורמ"ין"הברעתכןואין.",ין"מהרא

ש'ישיפחני,ס'ת":ציי"קומימן בספרמשמעוכן,,!ק"פ

להברוראםדאלן!מד,דתדהואל("ים"רמב)שתתולאהרחםמןנעקראלא.לחוץ,]]

טמאה'נמבייהיגישהשלא11הריהרחמייבשרתלתולישהן,השיניימןמביןויצא עין)מדאורייתאודאי

.(יד"בדגאהרוןבקונטרסיהיהרם"שנאמריבבשרהעדייןשהרםפיעלואףממאה

~
נפקאכרלעיליןבבשרהשתרגישרבעינןוהא.בבשרהובה
השיניםביןהואהיכןוער.(,גמרא)תרתימינהשמעבבשרהמאיבבשרכתיבמרלאלן
האברכלהכנמתשהוא]"ביאהגמרבשעתהאברשמגיעמקוםרהויא""רישהמקוםער

(

נקיא1תשאקהוה1ב1מן.;"כלפניםשהואהשינייםביןהואולפניםדישהשממקום"

אחריןקינמרם

והיולדת'כוהנדה)דברייתאדפשטא(ב"ועא"עב"מדף),גם]"עיין.גדריטהשממקום(ג)

ה"ד'בתוסש"וע.בטומאתןללידהדמיאדנדהבהדיאמשמע(כבחוץבפניםמטמאיןכולן
פרץ)מתטומאת,הלם"רמבועיין.(לידהלדםנדהדםביןלחלץשיששנויאלחדדכתב)שהוציא

היהשכךמבואר,'כולפרוזדורמשיצא([ב]"י,בהל)ושם,'כוהרחםשנפתחכיון[(]ה"הה"ב
'בגיולא),(מפרוזדורבפניםלידהמשוםשמטמאה)לפרוזדור(דולר)יצאשמא"בגמראאגרסתו

דהא'הא,גירסתנולפי,שהוציאה"ד)התוספותץושיות'בומתורצים.(לפרוזדורחוץשלפנינו
גבידאשמועינןל],המץשהבבהמה](ץ"בב)דאמרינן'והב,טמאבפרוזדורהנמצאדם]],תנן

ה"בפכתבנמיהכיומשום.(לוחוצהשיצאכיוןהפרוזדוראהניומאי,פרוזדורלהדאיתאשה
אלא.ליהומנאמינהנפץאלמאידלכאורה,הלולמןלפניםמגיעדהאבר]],ביאהאיסורי,מהל

וץא)בכללעדולאעדהוא,'כודישהמץוםעד'כוהיכןועד"],שכתבומה.ש"למדנתכויןודאי

'בירורקפו"מבשםקנהיראה,כץ'"מוםבצמקיםפד הש

.ג-ב"מה"םמפרלת'מג,ד"םזמימית' לבדעשהגההשםן"ע:(א,שמת)צ"מד"פםראהפז

של-הקימותכ"משא]ל"הנ"בםק"'כתהיא ,[מהרצל

.מרגשתה"דא,גפח .לגמרידשמואלממראשהשמשפט

בפצםכאןש"ממבהשחור,ב"ממהדו)'האהגההצ התוםבדעתא"יבקו

'), .נראהמ"ימה"דקצמיצא

.(שם'"הב'כדברשצמק)ד"מלקצמיצב ק"משםא"יקולגק"מצג

'"מהרארעתהובאישם)'

,(א"רמ."הברעת כרלעל"דקי)1-מהק"מצד

ולא,ם"הרמבבדעתל' ,(א,שימם')צ"צר"פםוראה,('התוםבדעתכדלעיל

.ב"חפיהצה .שםם"רמב.ב,מאבריתאצד

,כמיןה"דשם'"רשצו .ש,מזוקראצח

צט

-

,גק"םש ,ב,נוק

.ב,מאבריתאקא ,שםם"רמבקב

.שםם"רמב.שםבריתאקג

אחרוןלקונטרסציונים
.דהלכהקפד,וציוניםמ"מראה,אחרוןהקונטרסלכללותקפ מקוםעוהשינייםביןהואהיכןועד:ב"השםקפהביאורעםא"קו.נדה'הלא"בקווהערותביאורים

ובין,ניאהגמרבשעתהאבראליושיגיע.א"קוביאורעםנוה'הלע"שו.הקונטרסמדרכי נראה)וישהמקוס:(ב,מא)ובגמרא.כבפניםהשינייםה"ד)ב"נמהדולקמןגסוראה,א,עבחוליןקפא

ואינוכבמניסהואהאמרבושנכנסשמקוםלכאורה,(נמוסגר,אבל .(מטמא.ם,יזקפא
.א,סחחוליןקפג



קפגנדתכלכותרמד

.נקייםשבעהעליויושבת"כחרדלדםשיפתאלאראתהלאיואפילו
סגין)גסו6ס)פגויסמןחיקוקוקין.ו"ק5קינוןקנון)נוספטןית63רכלסר:מגס

.כרתחייגסגדת)ע630)ככי(י"3נו3י6ו[ס]"תכקינוןס"רי3)גרסליקור
הגולהבאר

.א"ע1"םרףשםוירארובימימראה,כמשנהשםד

ממקוםלפניםהרבהבעומקהכנימתואפילוממאהשלהבעררםמוצאתשהאשהכלברבר
הלולמןהואאםמפקסומאתמדינאממאהדישהמקוםבכלאבל.(י,ן"רמב)דישה
""כרלעילהלולמןלפניםמגיערהאברולמניםהלולמןהואאםוראיוסומאתולצוץ

:(,"ב"עב"מרףכתוספותרלאם"הרמבר"ב)

אחריוקינמרם

וכלשונוככתבום"הרמבלשוןהעתיקשלאי],ט"יוכתוספותדלא,ון(לבחוץמבפניםנקט

.אחרתלדרךוהשיאו
אלא,קאמרלמטה(ממנו)שיצאלא,"],'כוהמקוםמןדםיצאאםהמשנהבפירוששכתבומה

משעהלמפרעלטומאות',מינהונפקא.ן],בדםבושהרגישהמקוםבאותושבודקתהעדעלשיצא
ומשום,בדםכללארגשהדלא"היכאלאהואעדהרגשתאמרינןדלא"',נמיאי.שהרגישה
והוציאתו,עדייןבפניםשהואאלאממשבדםדארגישההיבאאבל,]"בהרגשהשבאהדםשחזקת

טהורההיאכןואם,מחזקתהלהוציאהתיפידמהיכינ',הכיאמרינןלא,העדבמדיקת
הוציאהאםכגוןנמיאי."',טומאהמקבלשאינודברהואהעדאםמדרבנןוגם,ז"מדאורייתא

צן,ם"הרמבדעתלמי,,בשפופרתכןדרואהדומיא,היאדטהורהבבשרההדםנגעשלאבעניןהעד
כדלקמןגוונאבכהאיאורחאולאובבשרהנוגעשאינולבשרדםביןהפסץמשוםדקראדטעמא

נמילהמשכחת,אוירבהפסץסגיולא,בעינןממשדהפסקהלומרתימציאםואף.("',ח"קפ'סי)
החיצוןביתלבשרדםביןמפסיקיןהמוךצדדיונמצאו,המוךתוךהדםשירדגוונאבכהאיבעד

מייריובשפופרת.ן"בושבדקהמקוםאותועדמהמקורבצאתושנטמאהאלא,דשפופרתדומיא
'סי)כדלקמן,ם"הרמבדעתלפי,למקורסמוךדישהממקוםלמעלהעדהפרוזדורבכלשהכניסתו

.ם.הרמבברית,אק.םקח,(ם.הרמבלרעת)נק.םפלא.,קיאה.ב.הנ.פקל ,.שהוציאה.רקוהרםביציאתוממאהשלכאפהאף)מזהמ.נפקכמה
.נק.םמ"יא.,נקהתבאי .(להט

אוריןלקינטייםם.ינ.צ
מביןהעדעליצאאם,נוספתמינהנפקאקצא ,דישהממקוםאוהשיניים

,בק"סא"בקוובארוכה,גק"סבמניםכמלעילקצב ססוףבמניםכולעילקצג
,כק"ססוףא"ובקו,גק" .חוליןלתלותוישהרגישה.שלאשבמקום

,השינייםמביןחוץיצאלאעדייןהרגשהשכעתקצר ,הרגישהלאהכדיקהוכעת

בהגהתוראה,גק"סרישכפניםכדלעילקצה כברשהיהשכיון,ב"ממהוו,שםל"מהוי

.אופןבכלמורבנןטמאה,בבשרה נזואבניוראה.וטהורהג"מקפח,סידלקמןקצו

,ח-ז"סתלג,סיח"או ,ו"הטה"סקצו

.טק"סקצת השינייםמכיןהעועליצאאםמינהנפקאולכןקצט

.שטמאהדישהממקוםאו,וטהורה

עוולא,וישהמקוםעד,כבפניםהשינייםשביןקפו ,ככלל

השינייםובין:ם"מהרמבשהעתיק)א"מה"סקפו .ביאהגמרכשעתהאבראליושיגיעמקוםהוא
ההגההרישב"במהדולקמןוראה,(עד:תיבתוהשמיט .שם'סיצ"צ.ת"שו,(שםכ"הרעבדעתגס),הב

התוספותהוכיחשמזה)האמהראשיגעאשרקפת ,(כבפניםהואדישהמקוםשגס,שםט"יו

בדעת,'האבהגההב"מהדולקמןואהאמנםקפט מגיעהיהאםוגם,שםמגיעהעדואין)ם"הרמב

.(העוי"עלחוץיצאהריבדקהאילו למאיב"וא,טמאהכודאילחיןשכשהוציאהאףקצ

אוהשיגייסמכיןהנךעליצאאסמינהנפקא לקמןאמנם.אופניםבכמהומתרץ.דישהממקום

באופןומפרש,בזהמסתפקאינוב"למהדו,האבהגהה



רמה

"בתראמהדורא
(]רבותשניםע"השוחיבוראחרבזקנותובקאדיכתבו)

טמאההחיצוןבביתדבדיקההטעם,"ופלחיובכרתייעקבישבבתשובותשכתבוומה
בפרוזדורבפנים,ם"הרמבכתבהכיומשום,היאעדדהרגשתמשוםמדאורייתא

טעמאלפרושיאלאכןכתבולאהנדהק"רפ'ן"ורןא"רשבוחידושי"'בתוסהנה.דוקאי
לכולאולהבאמכאןבבדיקההטומאהטעםעיקרשזהולזמרלאאבל,"'בלמפרעדשמאי
שםולמסקנא,כותשחתהאימורופרוזדורדחררבסוגיא]'אבייאמרבהדיאדהא,עלמא

ש"כמ,עליהבגגולפניםהלולמןבנמצאשחתהדאימורט"מהוקדשיםתרומהשורפין
שהואמשוםדמוכחקורבאהוירעליה,,"ב"דבמסוגיאהכידמוכחשםעיין)י'שם'התוס

.(י"'כומועטשינוי
,ופלתיובכרתין'יעקבבשבפירשו,"'שביארנוכמוט"רפם"הרמבשכתבמה,'זהנה

כזהואין.'כוהמקור,משהזקתוטמאמפיקוולפניםהנקבמןה"בפש"מדהיינו
,"]שביארנוכמוכתבדבריובפתחגםוהנה.]הרגשהזכרכללשםהזכירלאשהריבארדי

שצריכההכוונהשכאן,כלללכאןעניןאינוולכאורה,החיצוןבביתשמטמאדהיינו
עדם"הרמבמלשוןאך.'כועולםקרקעבדקהכמוממשלחוץיצאאםואפילו,להרגיש

,כ"המהדונעתקה(ואילךג,רכז)צדקצמחד"בפסא לכללות.לקמןויצויינו,וקיצוריםהגהותבתוספת

רי,עעא(.י,נ)תורהיגרילקונתןגםדאהב"המטו בקווהערותכיאורים,וציוניםמ"מ.ואילך

,נדה'הלא" 63,עיבד"חבמרוס.א"קוביאורעםנדה'הלע"שו

.ואילך שוב

.קל'סיד"יוצדקצמחת" ,ם"הרמבלדעתנתבארבגק"סא"וקו,גק"סלעילג

דארגשהולא)הואעוהרגשתכסבורהדאמרינן דאמרינןהטעםשעיקרמוכיחבאוכאן.(אדעתהולאו

,אדעתהולאוארגשה ,השיגואשרה"ד(ג,סט)מא,סיד

.אק"סקפג'סיה 'כושתרגישעד'כומתטמאההאשהאין:א"דט"פ1

לפניםהדסומצאהובוקההרגישהלאואם ,בהרגשהשכאכחזקת1"הבפוו1דור

,הואעוהוגשתכסבורהאמרינןבפרוזדורדוקאכיז ולא

ה"ו)בק"סא"קווכדלעיל,הרחםביתבכותלי עדבלאשגם)כאןהמבוארלמיוגס,(ועתולמי

אומריםאיןמ"מ,(אדעתהולאואדגשהאמוינן לקמן)כהרגשהשכאהוםחזקתהרחםביתבכותלי

שגס(,הבבהגהה)וכנומסקנתולפי.(ומיהוה"ד זהדיוקיתפרש,מהתורהטמאההרחםביתככותלי

.(היינוומיהוה"דשםלקמן)אחרבאופן שעכשיומה:(שםי"כשבדעת)מוגשתה"וא,גת

,הואעוהרגשתכסבורההחישהלא ,אימאבעיתואיה"דשםט

.(י"רשכדעת,,התוםבשם)ימא".מעיתואיה"די מולאטהורהשלממנע)שםבגמראלישנאלחדיא

,(הואעוהרגשתדכסבורהטמאה.ועמשימנישה .ב,יזיב
קודםאלא,בריקהכשעת'כושרתהלאובודאייג .דאותצח'סיצ"צת"שווראה,אדעתהולאו

יובאו(ומיהוה"ד)ולקמן,א,קמחצ"צחימושי ארושהאמרינןהגמראשלמסקנת,נוססותהוכחות

.אדעתהולאו סדיד
.הלולמןה" ששורפין)א,כדב"מבכןהוכיחשם,התוססו

,דמוכרקורכאכמקוםאףומצוירובעלהתרומה 'גבוכהגהה,(להבאה"סד)לקמןוראה,(בגגוהיינו

ש"ממבחיבורובוחורעליהגגשלענין,(ועודה"ד) ,המשניותבפירוש

בשינויומהחדרמועטבשינוילשםבאשמהעליהטז ע-ומשניהם,גלול

.,כושחתהי" הואההרגשהטעםס"הרמבשלדעתלהוכיחבאיז

ה"ד,הכבהגההלקמןראה)מהמקורשבאבירור היינו.(ע"ושווהטורא"הרשבבדעת,צריךאיןומיהו

כ"משא)וכהרגשהמהמקורשבאהדםשחזקת כשנמצא

ובמיעולםובקרקעהרחםביתבכותלי קל'סיצ"צת"שווראה,(ומיהוה"דכדלקמן,רגלים

רבנושכתל,דהוגשהההיתרטעםיפולזהשלפי) לקמן

ד"ממ.(מאלפארלענין,יק"סבפניםקפת'סי .(וקיצורהגהות,א"ס)ג,רכזצ"צ
לפניםהדסומצאהובדקההרגישהלאואםיה כמובהרגשהויודבחזקתז"הבפרוזדור

,שביארנו ה"ד)בק"סא"קולעילנתבארוכן.(ג,ע)מא'סייט

.ג"וש,(י"רשועיין היינו,המקורמןשחיקתושםש"מודאיאלאכ

,ל"כנבירורשהוא,בהרגשה דםותראהשתוגישעד,מזהטמאההאשהאיןכא

ה"בפש"מרואיינו.שביארנוכמובבשרהויצא ה

שלאמ"ואע,החיצוןבמיחלמתטמאותהנשיםמל:ב" ויצאהואיל,שתתולאמהרחםנעקראלאלחונןיצא

,בבשרההדסשעדייןפ"ואעטמאההשינייםמבין .בבשרהזובה'יהידםשנאמר



קפגבתראמהבורארמו

מילתאחראוראיהדהרגשהמובן,'כושתראהמעת'כובבשרהויצאדםותראהשתרגיש
יאייתאלא,בושבדקההעדעלהעיןראייתאינהחכמיםשבלשוןינדהיאיהדיתם]]היא
רגליםמיכהרגשת,הגוףבשינוייויודעו]שמרגישוהדעתוהמחשבההשכלעיןאוו]הלב

הרגשתהואוכןך]שנעקרהזרעשכבתהרגשתוכן,לחוץיצאושלאאףממקומןשנעקרו
,]שותתתלשוןם"הרמבכתבמכהכדםשהואהעליהדםגביאבל.ממקורושנעקרנדהדם
זרעושכבתרגליםבמיכמו,לחוץמפניםששותתבזההגוףבתולדתשינוישאיןלפי

מהרגשת,לחוץדוחהוכשהטבענדהבדםהואוכן,]זובהרגשהונגמרונולדושעכשיו

המשום.ממשיגליםמיעקירתכהרגשתממקורוויציאתוהדםבעקייתגופהבתולדותשינוי
ונמו,"חנ"פוישהואונק,"היאיוגליםמיהוגשתכסבורהלהיללק"פבוישאמוינןהכי

מסתמאבעקירתו(א)מרגשתשאינהוכל.'כוונזדעזעהגופההרגישהןשםם"ברמבשכתב

הנהית

דוקאמהמקורהדםביציאתשהרגישהרק"גופהשנזדעזעהרגישהלאאפילוהדיןהואומיהו(א)

הגוףזעזועהזכירוולאופוסקיםישארנד"הראבסתמו'הכומשום,]הרגשהנמימיקרי ,דוקא
ממקורודםביציאתכשמרגשתדממילאלומרדישאלא)כללהפוסקיםביןמחלוקתכאןואין

דטמאהה"פרישל"ר,,שביארנוכמום"הרמבשכתבוזה.("קצתהגוףנזדעזעשלאאמשראי כשנעקר
הריבדקהאילומגיעהיהאםוגם,שםמגיעהעדואיןשתתשלאאף,לבדהרחםמן

דמיולא."מהמקורהדםיציאתשהרגישה,רכללבדקהשלאודאיאלא,העדיידיעללחוץיצא
כללהרגשהמקרילאהכיומשום,לחוץרגליםמיביציאתרקמרגשתדהתם,ןהאשהפרקלריש

:"'עקב'שבמתשובתדלא,'בגמרא'חפרקבריש

ב"הה"כסשגס)שכארנוכמו:ז"עכאןכתבולכןכב כהגההוכדלקמן,הרגשהי"עלראיההיאהכוונה

,('הא הצהגהתבג

,ראהולכי[טז,אקהלת]ש"כמ:צ" .רואההלב[שםר"קה]ר"ובמד
בעללספרבהשגותה"הרזליג"וכה:צ"הצהגהתכד להראבהנפש

.ה"סוהבדיקההספירהבשערד" ,מג)מן,ךיוצאפרקשמואלדאמר:צ"הצהגהתכה

וכן,כהמרגישגוסוכלשאיןזרעשכבתכל(א ,הרגשהבלאלשמשאמשרדאיבחלומומטתומשמש

.'כואויה"חשם,תוםועיין

הרגשתאו)ו"היה"פם"מהרמבכאןכמניםכמובאא ,(בק"וסא"סקצ'סידלקמן,המקורפתיחת

ק"סא"קולעילוראה)גק"סרישבפניםכדלעילב לעילאמנם,(ועתולפיה"וח,אפשרוגםה"ד,ב

הרגשתשאפילומוכיח,בק"סא"לקו'הגבהגהה ד"ממוראה.הרגשהמיקרילאמהמקורלחדבר.זיבת

יבאותסוףצו'סיצ"צת"שו.(י"מ)ב,רלאצ"צ גהיאההיאוהגהה)

א"פכהלכהטהרה.(כ"ממהדוכ" ת"שוראה,וביאורםכזההדעותליקוט.א"סביאורים

.ואילךהאותצז'סיצ"צ .א"הט"סג
.קפג'סיע"ושוטורד צת"שוראהה

לתווךיששכזה)טאותסוףצז,סיצ" 'הגכהגההלעילהממקנאלביןכאןהממקנאבין

,(בק"סא"לקו בכיתשמטמאוהיינו:כמניסשהקשה.מהלתרץבא1

אומהעליהשבאמוכיחהרגישהשלאזהב"ואבו ה"דוכהגהה,ומיהוה"ד)כדלקמן,מהצדדים

ה"ד)לגק"ס.קפז'סילקמן.ש"ממוחוזר,(צ"אומיהו לתלותבמהמשישאלאאינהךשהוכחה,(כ"משא

.(לחדברזיבתהרגשתאמילו).כללהרגשהבלישיבא סצ"צת"שוראהבז

,קמח" הרגשהשייךדבשניהםמשוסל"וזצן"הצהגהתכת

.ממש ,הואירגליםמיהרגשתואימור:ב,גזכס

,חוששתאינהותושעהגופההרגיש:ז"היב"פל שהרגשת

.זוהיארגליםמי

הכוונהשכאן,כלללכאןעניןאיתולכאורה,החיצון .להרגיש.שצריכה
ככמהתירץ(ומהה"ו)גק"סא"קולעילראהז ,(יוכפירושם"הרמבדבריבפירוש)אופנים

בפירוש)אחרכאופןומבארבזהמסתפקאינווכאן .(כחיבורוס"הרמבוכרי
.מהמקורהוםיציאתבהרגשתדסגימזהרואיםח .קש'עוהערותכיאוריםוראה
,('כוצרכיהעושהשהיאהאשה)במשנהב,נטט ובגמ

הרגישהשוואיאף,ארגשהדלא)ב,מ' .(רגליםמיביציאת
ואין:כק"סא"לקו'הגבהגההלעילראהאמנםי והרגשתםמהמקורשאינםרגליםמידשאנילומר

ת"שווראה,למקורדהווובעניןהואדהא,כלוםלאו ל

.טאותצז"סצ" .(ל"הנמגמראכןשהוכיח,ג,נט)לט"סיא

להנהותציונים
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אם,הרחםביתכותלישהם,מהצדדיםאוהעליהדםאלא"המקורןמןהבאנדהדםאינו
.]יהדםשםנמצא

,שלמטהיזהרהמביתמכותלישלמעלההרחםצואושהוא)בפרוזדורנמצאאםאבלה

ובשעת(נ),מלשונותכמבואר,לפרוזדורראשושהוציא"מן"הרמבלגירסתאף

הנהית

שרוצהדאפשר)'אלא.שםעיין,הרחםלצוארשיגיעעד]'ר"פסוףבלשונובהדיאהואוכן(ב)

חוץלצדהפרוידורמתפשטבאמתאבל,בונוגעואינו,ןהוא[רחובלמטהכי,ז'שיגעלומר
בשביליכתבוכן,'כועצביים'כואצבעות'חי"טוביהבמעשהש"כמ,התורףאורךבכלולמטה
,הפרוזדורבפתחכללנכנסתאינהשמאשינן"חולא,שפופרתאבדיקתמדסמכינן"'ותדע7'אמונה

כןגםנמשךהפרוזדורשקרקעליהדסביראאלא]בזהמודהי"רשוגם)ן'י"לפרששבאמצעו
ייצא)]ה"פם"רמבבפירושהואיכןך]ב"פט"תויכתביכן(א]התורילצדמהפתחלהלאה
ש"ומ.(טוביוםכתוספותדלא,]ביאהגמדלימךצריךשמתב"יברע),כןז]הרחממציאר

שיגיעד"ספש"מנמישמיריאפיח]עצמוהרחםלצוארהיינו.דוקאביאהגמרבשעת:]בחיבורו
היוצאמקום"לאפוקיה,לשונוכפל,בפרוזדורןלפניםט"פרישש"מיכןכפשוטות'כולצואר
.הרחםלכותליממנו

לי.שיליההאשה:המבפניהמתטימאת'הללהביויוהיאשההורשה,ס,מהומבניטפתהינחהלא צא.מש'.נמת.השתא.יעהלקמן-מהמקושבא

.(נ,,סא,.,נדלעיל)ייו:לפוי חיץ.ואשלי.ייציא:(א,עבהילין).נ.נניוסתילא.(.מיה.יעה)לקמןיחבאולב

חיץהסהוחסביתשניחליפייט:"שלפי)ייו:לפוי.יצוו,.הנהית-(סיב)ב,ונח,צ,צפסעיואהלג בניתלנמצאייןלד

.(ו.י:.לפויעהלקמןתבאו'הוחסבית' .אק"סוישס'בפנל'כדלע..העדפעהלו.'כבכהגההכאן.,.ישה

להגהיתציינים
בואשוומוךכתוכוומכחולשפופרתבדיקתלעניןיב סדלקמן)

לצוארהמוךשיגיעעד:(ס"סקפו" בצוארנכלליםאינםהוחםביתשכותליהרי)הרחם

.(הפרוזדורהואהרחםשצוארג"רה"סוראה.הרסס ,במוסגרכאן)ב"המהדוכמניםש"ממחוזועתהיג

בכותליכקינוחהדסנמצאשאס,ומיהוה"דולקמן שגםומסיק,(כתמיםטומאתאלאבואיןהרחםבית

,(הררםוצואר)בפרוזדורנכלליםהוחסביתכותלי להיות

משםקנהוראה.(מממקפ"עכ)מהתורהטמאי ח,ח-עמה

ג"סשערפותח,עה"סב"חהאתוכ" 39;35הערהמ"נכהלכהטהרה.יאות המקוולפתחבסמוך,הרחםבצוארהמוךשיגעיד

.צרהואששם סלקמןראהגםסו

.יכק"סכממסקפז" דע,הרחםבכמותנדבראםאמנם:א"פנטלגןטז

,אצבעותשמתההוא"נימנכמדההרחסשאוזך ולמיכרשיעוראיןברחבואבל

'יהי"עצבטהרחס' הטמונההרי)הנצרךכפייותזיתקבץאוארוך

ביתכותליעםהמרוזדוראתכולל,ועצבייאצבעות .(יחדהררם
אל.יגיעהרחםוצואר:הרחסה"ד'בשבילדנתיביז ,התורף

המשךאלא,נפרדיםמעייםשניהםשאיןית ,אחתוהתפשטות

וכותלי:(אק"סבמניםוכדלעיל)סדרה"דב,יזיט דמיםשםודרך,פרוזדורבאמצעלמטהרחם

.יוצאים

,אחדמעיהמשךשהםב ,כאמצעושהואכותבולכןכא

י"רשלשוןשהעתיקב"הרעלשוןגבי)המשנהכב ,הנ

שמאמצעו,ל"וזנראה,פרוזדורובאמצע:לז מתרחבטהפדזזדיר,וכלומר,הללוהכתליםנמשכו

,תרחםכותלימחלל רפהמשניותפירושבג

מןכנויהחיצוןובית:ה" המקום

המקוםוהוא,הוחםמצואויוצאהואשר" המקוםמןוםיצאאם,המשגלבעתהאמהבושיכנס

לעילונתבאר)טמאההיאהנההאמהראשיגעאשר הרחםביתכותליאתכוללהחיצוןשבית,גק"סא"קו

.(טמאדםשםנמצאשאם,הפרוזדורואת המנימיהחלקהואהוחסשצואר.נראהשכאןאלאכד

.וכדלקמן,הפרוזדורשל בשעתבודששהאכרמקוםמקריהחיצוןוביתכה

דהיינו,שםט"יו,התוםהוכיחשמזה)ביאה .(בלבוהרחםכיתכותלי
,הפווזדוראתגסשכוללבו שהמרוזדור,בפניםכאןהוכיחשמזה):ד"ה.ה"פבז

.(הררםביתכותלית%כוללאינו ,וכדלקמן,הפרוזדוושלהפנימיהחלקכת

והיינו,(ההגההכתהלת)לעילשנדוקכמודלאכס ,שיגע

לדניסדםומצאהוכדקההרגישהלאואםל .בהרגשהשבאבחזקתז"הכמרוזדור
אף)'כוהיוצאהפרוזדורשלהחיצוןהחלקלא ,(הוחםכיתכותליאתגםכוללשפרוזדור
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הםשםהנמצאיםדמיםשרובכיון,(יי'כומגיעואינובפרוזדורנכנסהאברביאהגמר
לזמרשיששכןוכל,אדעתהיןולאודארגישהואמרינן,"רובאיבתילינן,אמהמקור

בצירוףאלאשקולספקאינו]מולחוץהלולמן"הוגם.מהיארגליםמיהרגשתדכסבורה
מןדאףל"ור,'כוביותרמצוייםהחדררדמימשוםהתוסטוש"כמ,ראשהטהרהחזקת

הנהית

שםנכנסשהאברינולפניםהלולמןוהיינו,'כובחזקתזההרילומרלעניןדוקאהיינו]ןומיהו
,,ןהרחםצוארשהוא,"ןפרוזדורגביכןגםם"הרמבכתבזהולשון,יזביאהגמרבשעת

נמצאיןם"הרמבש"מאבל."1ט"תויועיין,הפרוזדורפתהכנגדהואשהלוליי[י"]וכדפרש
והיינו,]ממנותומתפשט"מהצוארתהיוצאהמקוםגםשכולללומריש,לנקבתחוץבפרוזדור

נראהוהרי,לנקבחוץשכתבמאחר,כןלפרשם"הרמבהוצרךילאתנשבגמראפרוזדורקרקע
כותליבצדדינמצאואפילו.מהצוארלהתפשטהמתחילמקוםשהוא,הפתחכנגדשהנקבבחוש
ושביליטוביהבמעשהמ"וכ,טוביוםהתוספותש"מלפי,פרוזדורבכללדהוילומרישתיהרחם
לשונומסתימתמ"וכ.,תהצדדיםמדוחקכשבאהיינו"תטהורהצדדיםדדםר"פסוףש"ומ.אמונה
ם"הרמבפירששלאשפירואתי.%בפרוזדורל"והל,"בבשרהלפניםמצאהוכאילוב"הט"מריש

..ה.מ.יעהלקמןיחבאו.ננגס.אינאה.בנמוים.,הוי:צ,הצהזהתלז .,שםבצמואניאמוינןמ.הוחסביתניחליבבלוננסשנבואף,בפויוייו
.(להלל)א,נביי .ישו,.הנהית-(נ"נ)י,ונחצ,צפסעיואהמאשבאלבוו,וההוחשהפעילתניין:צ,הצהזהתלח נואיתלמו)מהעליהבאישמא,,מספ.שטימאתמב,מהמלו.וגבבפויוויוהנמצאיס.,מהמלו

נולעיל,ץ,ילהמהליל.מה,ה.לת.נואלמו.ה.לוהמלוויבאבתואולינןהורישהשלאאףנ"ע ,מהמצוימיםויבנאןשאיןניין..(א,,סבפנים,הורישה.נאיל

.הוכשהולאמטיסלרמוינטיולאמויל.לא.אונשהמויבהבנמן.,בפניסהיםשנשתההלט .א100,7ףבפניםנילעיל..אין.ויהב,ו.מג.למתקנא(ב,נו)בצמואניאמוינן,איעתה

להגהיתציינים
כא;הרחםוצוארפרוזדורנקרא..מהשביאראחרילב קיצור,ג"רע,רלאצ"צו"פסוראה,לדינאלבאר

ל"יהרחםכותליכצודינמצאאפילו:לקמןמהבא משמעוכאן,..מספקוטמאפרוזדורבכללדהוה

,כתמיםטומאתרקל"י..,ודאיטמאהרחםבכותלי .הרובמחמתודאיאו,ספקאפשואו
,בפרוזדורלפניםלכתובם"הרמבשמדייקמהלג המהדובתחלת)לעילנחבאו

בק"סא"ובקו,ב" .הרחםביתכותלילמעוטידהיינו,(דעתולמיה"ד
שגס(ל"הנה"סוא"בקוולעיל)כאןהאמורולפי כאןמפרש,פרוזדורקרקע.כסוינוהרחםמיתכותלי

,לטמאותה.ולפניםהלולמן:הואוהדיוק(שסולעיל)
,(ם"הרמככדעת,אק"סבפניםכדלעיל)ודאי ,ל"ה.סוףה"פם"רמבלד

נכנסהאכוביאהגסוובשעת:ד"הריששםלה שלהפנימיכחלקדמייויהרי)בפרוזודור

.(הפרוזווו השםלו
פרוזדוראותוקוראין..,הרחם.וצואר:נ" .(הפרוזדורשלהפנימיהחלקשהוא)

לאאחאמחורואי:('הג)טמאמפיקוה"דב,יזלז נפיקוהוהולחונןהלולמןערבפרוזדוראזיל.הוה

צ"צחידושיוראה,פרוזדורפתחיציאתרוךונחית ,ב"רע,רפו

.קפח'עוהערותמיאוריםראהלח ,ה"הה"פלט

,בספקטומאתוהרימ .ולעילהמשניותשבפירושמא

כפרוזדור:שכתבומה,הרחםביתכותלידהיינומב 'בגמיישב,(ולחונןהלולמן:ב,יזכבגמראדלא)

הואבגג(ב,לנקבחונןהיינובקרקע(א:אופנים (ג.(ועודה"דלקמן)התורףעדארוךאחדהמשך

,(שםלקמן)דהתיואכהאאשמעינן שסובר,פרוזדורבקרקעכשנמצאכאן:א,יהמג

לחוץשיטהומה:ב"פכפירושוש"כמבחיבורו ,טהרהבחזקת(הפרוזדורגג)עליונו(ולחוץמהלול)

ראהאבל,מספקטמא(דור,מרוקרקע)ותחתיתו המהכיובפנים

ה"רד)ולקמן,(במוסגר,להבאה"ד).ב" ,ביניהםחילקולאמזחיושבחמורול"וי,(ועוד

.לכאווהה"דג,רסוצ"צחידושיראהמד ואם:שפופותוכפיקתתשמישמחמתרואהלעניןמה

שרואהשהחסבידועכלוםהמוךעלנמצאלא .היאוטהורההצוויםמדוחק
שגם,(ומיהוה"ח)ב"המהדובפניםש"כמדלאמו שהואאמרינןהוחסביתבכותליבנמצא

.מהצדריכ מז

כשרהעלדםכתםהרואהשכלסופריםומדברי שבדקהפ"אע,הרגישהשלאפ"אע,'בגדיעלאו

דםמצאהוכאילו,טמאהז"ה,דםמצאהולאעצמה סיכדלקמן)בבשרהלפנים

מ"מהכ,אק"ססוףקצ' הויככשרהולפנים,ס"סהויובגדיהבשרהשעל,שם

.(אחוספק מהתורהטמאההוחסביתבכותליגםודאיאלאמת

,(צריךומיהוה"ד)לקמןוראה,(פ"עכמספק) ,זוהוכחהליישב
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שאיןמה,תידשכיחאמיעוטאהוהדמהעליהדמיעוטאאלאמהחדרומצוירובולחוץהלול
כאןהנמצאיםדמיםשיובולפניםמהלולגבי"תשכתבם"הימבוגם.ולפניםהלולמןכן

הנהית

בקנוחהיאדבדיקה)תןר"בפלשונומסתימתואדרבה.מפרוזדורלמטההרחםבכותלינמצאדין
אפילוולהבאמכאןטמאהזמןאחרלאחרבנמצאדאפילו(לשונומסתימת)שםומשמע,לבד

מבפניםדםהוציאשהאברלשרשלאימןאחרבלאחרלדבריששיעוראיזהכןואם,לבדבקינוח
האיכללמסתברלאוגם.(בהרגשהדמיירילומרדישראיהאין")ה"סרישמפירושואבל)

ר,1],בגמננכרשלאחדשדיןולהמציא,]]טעמא

-

ששרואתי)טעמאדאישפיראתיבאותתם

דאמרינןכיוןדארגישהבעינןלאהכידמשום,")למסקנא,(ן)דתנןמספקטמאיםלשוןנמי
מהמקורהוציאשהאברמילתאמוכחאבאותיוםכןאם,"דעלמארואהבכלאדעתהולאושה'דארג

.עונהפרישתגביי)ה"במש"כמ,חימוםידיעלדםלהביאהתשמישדרךוגם,מהמקורדמיםשרוב
ש"ממידיקשיאדלאנמישפירואתי.לבעלהאפילולבדוק")ד"הראבהחמירנמיהכיומשום
.דחוקןותירוצם,ן)לאבייח"ידף'התוס
הואדהתפשטיתימשים,לנקבבחיץפריזדירבלשונים"הרמבנקטדלכך"לומרנישועוד
בגגובנמצאדאפילוואשמועינן,ארוךאחדקוציההתורףעדעליושמולמעלהאבל,]"למטה
פליגידלאכמו,לימרישי"דלמסקנאליהדסבירא)נ"בפירושוש"כמולא,מספקטמאלמעלה

מן,נאהנמצאיןס"בימשויב...החיומן.שחלת-החיוים.,ניונסלשטבאסה.העלשיטמד ויבהיילאלחיץ.שמהליללנאיוהמשמע)החיולהייתהחקהעםמצטוףלנן.'.נשחתה.,ע

נמלאלרמוישהולאמייענ"א.,מהיוימים.א,פל.פלנא .(הוחשהטמאהיולפנס.הלילמןנמצאאס:ה"הפעהמה

להגהיתציינים
שלובעדהואמקנח'כומטתוהמשמש:ו"הימט כושלהבעדוהיא

אושלהעועלהדסנמצא' ,(נוהזוהרי:ט"בהיכ"ואח)טמאהזוהרישלועדעל

,לבדיקהולאלקינוחשאמרו.וסת(ב,יד)דתניאהאנ לחברדרגליס,בקינוחדסגי)אותיוםלעניןהוא

בפניםכמבואו,תשמישבשעתמהמקורשבא המהדו

משמעשםס"בומבאבל,(ומיהוה"דב" בקינוחאףוואיאלא)זמןאררלאררגםה"שכ

ה"ד)לקמןוראה,(לטמאהסגיהוחםביתבכותלי ,זוהוכרהליישב,(צריךומיהו

יוצאהואאשרהמקוסמןכנויהחיצוןוביתנא יגעאשרהמקוםמןיצאאם'כוהרחםמצואר

גק"סא"קולעילוואה,טמאההיאהנההאמהראש דמיירי-,האבהגההולעיל,בבדיקהדמיירי-

,מהמקורהדליציאתשהרגישה ורגלים,זמןאחובלאחרהטומאהשטעםלומרנב

,הדםהאברהוציאהתשמיששבשעתלדבר ,תשמישאתריוקמטמאשקינוחגג

מספקטמאיןזמןלאחרשלהעלנמצא:א,ידנד סא"קווכדלעיל)

האשהדאף:ועתולפיה"חבק" בקינוחווישאדומיאלתיירימשום,ודאיטמאהאינה

.(בבדיקהולא ,(ומיהוה"ח)ב"המהדובפניםוכמבואר.ב,מגה

מועיללכן,מספקלטמאהבלבדבקינוחאףע לדבפניםנתבארוכן)וחי.לטמרהאותיומ
ה" ,(ומיהו

בשערהביתבבדקה"הראכ"דכ)ה"בב:ל"אוצט סבפניםלקמןהובא,(א,ד)

.(ג"וש,ו"מקקפד"

צויכהאינהוסתלהשישאשהאבל.:ו"הטר"פנח הכלתשמישאחר.אבלכרתשמישלפניעו

צורךעיקרכלכי:שםעוזוכמגדול,עדיםשניצריכין רגילהשהיאלפי,תשמישלאחראלאאינההבדיקה

'סילקמןראה,ולהלכה)התשמישמרימוםלראות מקקמר

,(ג" דבתרבלישנאדאבייאליבאי"לפרש)כאןה"דנט

,בספקטומאתהפרוזדורבקרקעדגם,חששא חייביןאמאישלועלאושלהעלמנמצאהקשה

י"שלרש,אק"ססוףא"קוקפו"סלקמןראה.(בקרבן ,ומיהוה"וב"המהוובפניםוכאן,בהרגשהסיירי

דרךכיוהיינול"צב"וא,בהרגשהמיירידלא ,תשמישבשעתחימוםי"עהדסלהביאהתשמיש

טומאתהולפניםהלולמןחששאדבתרשללישנאס בקרקעכ"משא,הפרוזוורבגגדוקא-בספק

,(ולפניםהלולמן)הפרוזוור טעםמא

שפווזדור,פירשלאם"שהרמבמהעלמסר .הרחסכותליגםכוללולחוץמהלול
התפשטותרק.הואהרחםשכותלישאמרתזהסב הואהפווזדורבגגאבל,למטההיינו,הפרוזדור

,התווףעדאחוהמשך פסג

לעילה"וכ.לגמריטהווהפרוזדורשבגג,ב" בהגההלעילוראה.(להבאה"ד)ב"המהכיובפנים

,בחיבורוגםכןסוברשאפשר(הייתומיהוה"ו) ילפניםהלולשמן,חייא'דרברייתא)כאן:א,יהסד

וכאן,פרוזדורבקרקעכשנמצא(ודאיטמא בגגשנמצא(בספקשטומאתהדאמריאמוראי)

.פווזדור



קפגבתראמהרורארנ

שםימי"כפירשודלא,,בת"דבב"פ'שבגמומצוירובהיינודהנמצאיםלזמריש,'כו
לשיטתיהי"ורש,למטההרחםביתבכותלי)ולחוץמהלול"מכןהאם,'כולנובשיגילין

שכיחדלאהעליהדםולאהחדרדםמצוידוקאשכאןאלא,נמי(מןבפניםש"כמאזיל

הנהית

ובחבורו,ממשלשונושאינואף,חייא'דרלישנאדנקט,""הונאאדרבפליגילאכךחייאאדרבי חזר
איזהישאלא,י"כפירשליהמביראדלאמשמע""ב"בפבפירושומלשונוומיהות.(,"בו

ולכן.'כויטהאשרהרחםפהשםבלשונושנקרא,הפתחעדולחוץמהלולהצוארבאורךמשך
ולפניםמהלולשביןוההיטק,וקולאדהתיראכהאלאשמועינןמננ"הרמבשכוונתהעיקר

הכיומשום,("למדרבנןספקכללם"ולהרמב)ספקאלאדאינוולחוץמהלולוביןודאישטומאתו
משמעוכן)מספקטמאהמהפרוזדורדלמטהלאשמועינןנחיתלאאבל,לרבותאפרוזדורנקט

ד"בסש"מעלשסמך,(]להגמראכלשוןמספקטמאכתבולא,'כוטומאתוהרילשונומדקדוק

אפילווממילא,ג"וכהלאלתרלשוןאפילוולאאותיוםשםהוזכרולא,לבדבקינוחהיאדבדיקה

ולפניםבפרוזדורהזכיר,"להתורהדיןתחלהלהקדיםשנתכוין]לט"פוברישלנזמןאחראחר

דבריאינןהספיקותדבללשיטתיהדא1יל,'כובהזקת1"הכדמפרש,ולפניםמהלולדהיינו,דוקא

.,לתלויאשםשמתחייבאיסוראבדאיקבעאלא,בעריותואפילו,תורה
לחומראדאורייתא,ספהוהולא,לגמריטטהורהאמאיעולםקרקעבבדקהעיוןצריךומיהו

זמןאחרבלאחראפילונדהטמאהה"ואפ,בצדדיםלמיתלינמידאיכארחםבכותליכמו,מדרבנן
,אינודוה,ןדוקאמציאתןובמקוםמציאתןלןכשעתהטומאותדכלמשוםלומרואין."דל"בפ

,השרץשםנפלדמעלמא]]בקופהכמו,"]גורםשהמקורלתלותכשישאלאמקוםשינוימהנידלא
ששינתהאףמציאתהמקוםדמיקריאבאשהכןשאיןמה,נפלדשםדוקא'הבבמקוםלתלותוויש

בניחלינםנ,וא,נושילפוטינזל.איים,הומבמחאתשיופין.יאית.טימאתהזה1שמטעסא,גימז לעילנחבאוהוי.;מהחיומציי.ויבהוחסבית.('.נהתוימה

.,בספטימאתהס,הומבשליעת,א,,סבפנסה..עלמשלתו..ס.וב..ים:מציי.ויביעהשםמז .
טימאתההוחסבית'בניתללשנסא,,סלעילמט.משםלריבן'ו'תישהןעיי .(יאית.

להגהיתמ.ינ.ע
הלולמןטמאודאיולמניםהלולמן(א,יז)דאמרמה ,מרו1דורבקרקעסיירי,טמאספקוולחוץ

מןטמאסמקוולפניםהלולמןדאמריל"הנואמוראי ,פרוזדורבגגמערי,טהורספקוולחוץהלול

איןה"שלרוסובר,המשניות'בפיש"ממם"הרמבסו ,כוותיהוהלכתא,לגגופרוייורקרקלביןחילוק

שגם,(היינוומיהוה"ד)לעילש"ממעתהחוזרסו הרמב

,המתחכננושהנקבי"לרשמודהם" המקוםביןהרחםצוארוהואכמרוזדורוםנמצאמת

הרחםמהוכין[הלול]התוססותאלהבואשר לחיצונייטהאשר
.הגור הרילנקבחוץבמוו1דורהדס.נמצא:ה"הה"פסט

,בספקטומאתו אלושכלידועוכר:מתטומאת'מהלט"ספע

שלהןהרי,ספקמשוםשהןבהןוכיוצאהטומאות כעריותביןבטומאותכיןהספיקותכל,בודבריהן

ש"כמדלא)סופריםמדבריאלאלהםאיןושבתות וכ.(כרתשזדונובדברמודהס"שהרמכ,שםמ"כ

ג" ,סיצ"צת"שווראה.(ס"הרמכבדעת)בסמוךלקמן

.71'עז"חשיחותלקוטי.עא ,מחרבנן(לחומרא,דאורייתא)ספקכלעא

.טמאספקוולחונןהלולמן:(ב,יז)הונארבעב

,(היינוומיהוה"ד)וכדלעילעג בהזקתז"הבפרוזדורלמניםהוםומצאהכחקהעד

(היינוומיהוה"רו)לעילונתבאר,בהרגשהשבא שגםאף)ודאיתטומאהלענין,ולטניסמהלילדהיינו

חזקתוטעםצויךמספקשטומאתוולחוץמהלול ,(ב"המהכיובהמשךבארומהממבואר,בהרגשה

.'כוהתורהמןמתטמאההאשהאיןעה סרסאטהח"אולעילראהעו

כללי.ג"ושא" ,עחכללוההוואההפוסקים

שטהורהנתכפנו(ומיהוה"ד)ב"המהדובפניםעז כאןש"למאמנם,הרחםביתבכותליכמומהתורה

מספק)טמאההוחםביתבכותלישגם,בהגהה .,כועיוןצריך,(פ"עכואורייתא
.(היינוומיהוה"ד)וכדלעיל,ט-ו"היעת .(ואףה"ח)כ"המהעיוכמניםואהעט
שאין)1"סלתסו-סיח"ו"וכדלעיל.א,דברייתאפ וה.נ"וש,(למקוםממקוםאנסורמחזיקין

נאמרנ" .לגופהמקרקענוהטומאתמחזיקיןשאין
והערותכיאורים,כ1ק"סקצ"סלקמןראהפא ,עוכללוההוראההפוסקיםכללי.רבשא"לקו

מויתטהרותבהשנשתמשוקופה:ב,גכגמואפב ,אחותכזויתשרץונמצאזו



רנאקפגבתראמהיורא

אינוולחוץהלולמןכןשאיןמה.)'התוסש"כמשכיחלאשנזדקרהמשום,דוקאכאןכלל
שהמקור,לחודיהיובאאלא,נזדקיהשלאאףכריכולבאיוכלהעליהדםשגם,ומצוירוב

.ופלגאפלגאהויראשהחזקהובצירוף,שםי"רשכדפירשמרוביםדמיו
דהרגשהטעמאלהיללמהנידלאכמו,")דהרגשהטעמאנמימהנילאנמיהכיזמשימ

דאשהלישנאלהךק"פברישלשמאיזהצירוףדמהניהיכיכי,])חזקהבצירוף

הנהית

דודאיבדוקהבקרקעשכןוכלנ]התוספותש"כמ,ראתהדוקאזהשבמקוםתלינןולאמקומה
לאפניםכלועל,מקומהשינתהעצמההאשהמאילו'טפמציאתןמקוםליהוהוה,אחאמגופה
דאיסורלומרודוחק.ז]ם"להרמבבאיסוריןולאבטומאהאלאהכיאמרינןדלאועוד.מינהעדיפא

צריךלכאורהוהלכך.ה]כדיניהוהאיכדיניההאיודאיאלא,איפכאדאימא,בטומאהתלוינדה
שאינובדברוהבודקת.מבחוץבשרהבעלכמו,]כתמיםטומאתאלאליבאנמירחםדבכותלילומר
ש"ומ.י]מבפניםבשרהעלהיהשכברמשוםטמאהנמיבצבעוניםפוסקיםלשאראוטומאהמקבל

'ט"פברישש"ומ.תשמישםאחרמידלבדוקדמילתאדאורחאמשוםהיינו,נדהז"ה"דן"בפ
מלתבראדהתםומשום,רחםבכותליאפילונמיאי.הרחםבצוארהיינו,'כולפניםמצאהכאילו
בדמיםלמיתלידאיכאבגדיהועלמבחוץבשרהעלכןשאיןמה,מהמקורשהרובאתאדמחדרטפי המרוביםדעלמא

.דאורייתא,ספדהתהמשוםולאו,""בוכאילוכתבהכיומשום.סמי
דבעינןפוסקיםושאר,'ע"ושו"'וטורז'א"לרשבנ'כרחךעלדהא,]'בכךלדחוקצריךאיןומיהו
לומרצריךכ"ע,(אתאדמעלמאדתלינןמשוםולא)כתמיםגביכתבועטעמאוהאי,ממשהרגשה
אחרמועטתבשעהכגון,אדעתאולאודארגישהלמימרדליכאגוונאבכהאיאפילודמיירימשום

.ס,הומבליעת-(אף.יעה)נ,אח.,(ימינהיעליה.שטצ,צפסעיואהנ ואה.מילא(לחיץ.מהליל)אמוינןילאהאלפושבאנא

.יצרו,.הנהית-(סעי)נ,ונטצ,צפסעי נסביוה,הלל.:(א,נ)ניאמוינן.,למפועלטהוהנבואתמבאובתחלה.אתאמעליהבייאיאונשה

.היאס.ונל.מהודשתובא.,יהיי,לחיץ.הלילבמן)'תוס.ושילפיויש
להגהיתציינים

גםוקאי,שסלעילהוכיחומזה)בבשרהלפניםדם .(מהתווהטמאההרחםלכותלי
שעל,שםמ"מהכ,אק"ססוףקצ,סיכדלקמןצא סהויובגדיהבשרה

ספקהויככשרהולפנים,ס" אלאטמאהאינההרחםככותלישגםאף)אחו

,(מדרבנן טומאתאלאאינההרחםביתבכותלישגםלומרצב

,בדוחק.ם"הרמבלשונותדיוקיוליישב,כתמים ולאוארגשהאומריםשאין,כ"למהדוש"מצג

כ"משא)מהמקוררמיםווככשישאלאאורעתה רקהוא,(רובליכאעולסוקרקעהרחםביתבכותלי

א"לרשבכ"משא,בירורהיאשהרגשהם"הרמבלדעת ,ד,רלאו"כפסוואה,'כו

תורהדבר:(כ,סו)דשעררישהארוך.הביתתורתצד שתוגישעונוהמשוםמטמאההאשהאין

קפו,סילקמןגסוראה.דםיציאתבשעתבבשרה סא"קו

אינוא"שהרשבשאפשר,(א"והרשבה"ד)יק" .בהרגשהשבאהוםשחנקתס"כרמבסובר
טמאהדםממנהשתזובמקוסבכללא:קפג,רמיצח אינהכאלוואףכרהמקורמן.הבאדםדוקאאלא

,ביציאתושתרגישעדטמאה והוא,טמאה'כוממקורהדםשיצאאשה:שםצו

,ביציאתושתרגיש ושווטור,שםא"הרשבצו

.קצי"וסע"

.ע"מעלה"דא,כפג שלדעת,ואףה"ד)ב"המהדובפניםלעילראהפד

לעיל.(טומאהלעניןלהנמיריהלבתאם"הרמב או

עה"סע"אהצ"צת"שו.(איסוריםלענין)שםח" 'עוהערותביאורים.(ב,קפג)צ"צחיוושי.(ו,קיט)

,עהכללוההוראההפוסקיםכללי,קמב סציצת"שוראהפה

.גאותקלט'סי,א.ות"קלח" הפוסקיםכללי.אהערה984'עג"חש"לקו

,ע1כללוההוראה .(ומיהוה"ד)ב"המהדוכפיסשנתבארוכפיפו
כק"סא"קולעילוראה.טומאהמקבלשבשרהפז גפןבצמרהיאהבדיקהעיקרוהא:(והנהה"ו)

כותלישכפיקתנאמרואם),כוטומאהמקבלשאינו ,כאץכאמורלתרץצרין,מהתורהטהורההרחם.בית

,ג"וש,גק"סרישבפניםלעילל"מהריהגהתוראה יגחיל.תתשצה,עט,תתקמג'עתח.ירושלים.אוצרות

.59'עכ(ו"יוות)תורה הוכיחשמזה)טמאהז"ה:שם1"ולפנ,ט"היפת

הרחםביתככותלישגם,הייתומיהוה"דלעיל .(מספקפ"עכ,מהתורהטמאה
גםה"שכ,לשונומשמעותשםלעילש"כמדלאפט ,לדבריששיעורואיזה,זמן.אחרלאחר

עלדםכתםהרואהשכלסומריםומדברי:ה"הצ בגדעלאובשרה

מצאהוכאילו,טמאה1"ה'כו"



קפגבתראמיורארנב

משוםהטעםאיןמקוםמכל,")לחוליןולאז)וקדשיםלתרומהדוקאדהתםואף.ימיגעת

דלאכמהכל"לחודהחזקהמהנידמדאורייתאמשוםאלא,דהיגשהלטעמאחנקהצירוף

דלאוהא,דחזאי"הוהשתאלזמרבחזקתהדמוקמינןלמפרעלטהרדהיינו,י)אתרעאי

הנהית

מרובהולזמן,דהרגשהטעמאלהאיהוצרכודוקאגוונאדלכהאי)"'טהורהומצאהעצמהשבדקה
ולאוטבחיםשלבשוקדעברה,מעלמאדאתאלמתלידאיכאמשוםהכיבלאושפיראתיקצת

דאיכאקצתמרובהלזמןאבל,(דרבנןדכתמים'ממתנילשמואלמסייעמדלאן'תדע.אדעתה
הרגישהדאוכרחךועל,אדעתהולאושהתהדאימור,דגמראאסתמאתייגידלאודאי,הכילמימר

ד"לס",'התוסש"וכמ,מועטתבשעהמייריכרחךעלעולםקרקעדבדקהוהא.אדעתהולאוכןגם
שחתהדאימורלהוומבירא,למועטמרובהזמןביןלחלקצריךפוסקיםושארא"דלרשבוכיון.ש"ע

ם"דהרמבלומרישכןאם,אדעתהולאוששכחהלומרדישגוונאבכהאי,קצתמרובהבזמןמיירי
למימרדליכא,ד"לס'התוסש"כמ,מועטתבשעהמייריעולםקרקעבבדקההכאליהמביראנמי

וליבא,היאמרגשתשהמקור,מהעליהאומהצדדיםבאמסתמאכןואם,אדעתהולאודארגשה
אתרמידמצאהאפילו,],בכתמיםרבנןפלוגדלא,כתמיםטומאתאלאוליבאדאורייתאספק

אחרכללריוחלהנתנוולאנ,ממשהפקידהעדלמפרעאפילודמטמאהטהורהומצאהשבדקה
,דמילתאבטעמארק,ז,דהרגשהדדייאבגופאהפוסקיםמחלוקתבזהאיןזהולפי.הפקידה
אפשרוגם.המקורמןאחאלאדמסתמאמשוםאלאהיאחדשההכתובגזירתלאום"דלהרמב
,כלללהקלאיןהלכך,אתאומהמקורהיאעדהרגשתדאימא",הביתבמשמרתשכתבלמהדמודה
.ל"הנ,,ופיתיהכרתישכתבכמו
",בן]"פהמשנהלשוןסובאשפיראתי,משמעהכילבתרדנמצאי,דשבועותדסוגיאלמסקנאוהנה
בלאדנמצאוסיפא,החדרמןשבאבהרגישהמיירידרישא,'כובפרוזדורנמצא'כוטמאהחדרדם

לשמואלמינהפריךדלאוהא)ן,אדעתהולאוארגישהאימוראמרינןנמיולפניםהלולומן,הרגשה
לדחוקאפשרוברישא,"',דשבועותדסוגיאד"פסליהדסביראלומרדישמשום,',ח"פבריש

לחהורישהילאטעמאמטעםלמפועשמטהו)איבעית.דעהשט'תיסגג

"
הלילמןלרמוילטהוה.,ה

ואהס,הומבליעת..איבעית.יעהא,נ,תיסעבן..(ב,סע,.)הינאיובאליבאבתואנלישנאנד .ף.ציומשיםהיאלמפועשנס,(אף.ה"ד)לקמןנ"פמישב.משנבמטמאי'בהלס,הומבפסל
,,ססיףא,.,נילעיל..לפניךיםשאין,למפועמ.העט .בנאןמצופיןאיןט"מיקשהנ"א.:צ,הצהגהתגה

להגהיתציינים
,אימרר"ודהרואהה"דב,מ,פתוסכמבואוצת שטהורה,מועטתבשעהמתניתיןמיירידלאצט

.הרגשהמטעכ ,ב,יזק

טיהוששמואלוגמראד"לס)הרואהה"דב,נוקא ליבאכתמיםומדיניי"הרואומר,(מדרבנןאפילו

משעתמרובהזמןשישלהעמידיכוליןדהיינולמפרך .אדעתהולאוהרגישהואימור,הכבוס
,אתאדמעלמאאף-לטמאותגזרומרובהבזמןקב .הרגישהדלאאף-לטמאותגזרומועטובזמן
הרי)לפקידיהמפקידה:להללמכילתיןברישקג אף,מיגהקודמתהבדיקהאחרעדלמפרעטמאו

,(אדעתהולאומארושהלומרשייךאיןשעדיין ולאוארגשהאמרינןם"הרמבלדעתגםכיקד

וראה,מהמקוררמיםורובה"הבלאאףאדרתה צד"פס

לענין)קלמהצ"צת"שו.ד"מע,רלאצ" 'עלד,חוב.קו'עלג,חובתורהיגדיל.(פארפאל

ק"סרישא"קולעילהובא.(ב,יה)הכתמיםשערקה .ב

,(מועטתבשעהאפילו,עדבבדיקת)להקלאיןקו בתחלתלעילהובא)אק"ספ"הכוש"וכמ

ה"ד)גק"לסל"מהויהגהת.לעילגםוראה.(ב"המהדו יגדי.קובץ.(והיינו
,רבא'עעא(,י.נ)ת" בפניםונחבאו.א,יובנדההמשנהלגבי)א,יחקו

,(ומיהוה"סוב"המהוו .ב,יזקת
,ודאילטמאהקט

במסקנאשמתרציםלפני,הסוגיהבתחלת)ב,נזקי ,(אדעתהולאוארגשהדאמרינן

יוכלוכן)בהרגשהמייריא,ידשבדףשמשנהקיא וראה,(בהרגשהב,יזשבדףמשנהגםלפרש

ישה.שלפי,(י"רשועייןה"חבק"סא"קולעיל לפרש
אומהמקווהואאםלהרגישלהאפשרשאי .מהעליה

קמא



רנגקפגבתראמהבורא

.הואעדהרגשתוכסבורהוהרגישההמקורמןן,נמיאי)",אחאדמעליהמשוםהרגישה
בבדיקתהשחתהלאאםןבגגואבל,שחייהבלאשםלבאשיוכלפרוזדורבקרקעוהיינו

שהואואף.לפניךדםשהריחזקתהדאתרעאי""ולהבאבמכאןכןשאיןמה.(בעליהתלינן
אתאמרוביםדמיושהמקורכיוןמקוםמכל,אתאמעליהלמימרואיכא,ולחוץמהלול
ועליהממשהרגישהולאהואיל,פניםכלעלופלגאפלגאלמהוילחזקהומרערובא ]מקרבאן

אמרינןוהוה,]"מחזקהדעדיףממשרובאבתראזלינןהוההכיםלאודאי,

וזהו.ולפניםמהלולכמו,לשרוףאפילו,אדעתהולאושחתהוגםאדעתהולאודהרגישה
'בתוסש"ע,'כוכודאיועשאוםהרובאחרחכמיםהלכומקומותבשלשה""בגמראלאמיו

שלאוגםדמונחקורבאננגדל"וו,'נוגווווזבהוילא'נולמעוטיה"דב"עח"' הרגישה

",.
למימרלמפרעומטהרין,וארגישהדשחתהואמרינןלהבאמטמאיםאם"לתמוהלאין

דהאשה"ןדיבמותו"טבפרקאשכחןממשג"דכה.אהדדידסתרן,ראתהדעכשיו
'סיי"מהראובפסקי,בתוספןש"ע,דאורייתאאפילובתרומהאוכלתוצרתהלינשאמותרת

היינומסוטהילפינןלאש"דממשום,'התוסמסקנתהואשכןוהבין,לכןשפסקא"רכ

הזהית

לפירחםבכותלינמילומרצריךוכן.(לסיפאוהקדמההצעהאלאהיאנפשהבאפימילתאדלאו
משום,טמאדודאי]','התוסכתבויכןנ"דנדהב"פץ"ורשב,]"[ד]"כדףב"בבי"רשדעת

קרקעדבדקהוההיא.(,ן,אדעתהולאודשחתהעודלהוסיףצריךובפרוזדור)אדעתהולאודארגשה
מעלמאלומרדישמשוםהיינומרובהלזמןגםדרבנןדכתמיםוהא.מועטתבשעההיינועולם
וחמה'כודארגישהלומראיןכךכלרבהזמןאיןואם.אדעתהולאוטבחיםשלבשוקועברהאתא
:'כונפשך

(עכשיול"ר)הרגישהדלאוהא:צ"הצהגהתנח שלאכדילעניןל"יכךל"ור)אתיא'ומעלימשוס

לאולכןאתי'מעליעכשיודגםאמרינן,למפרעלטמא .(הרגישה

לומראיןמועטתוכשעה,מהמקורחזאיהשתאנט ,עוהוגשתכסכירהאלא,אדעתהולאו.ארגשה

בתחלתכדלעיל,שחתהכ"אאלטמאשאיןס .נ"ש,ב"המהדו
כמניסהוםנשתההאמרינן)ולהבאמכאןלעניןמא .,בודאתרעיכיון,(אדעתהולאוקודםואונשה

.(ואיא"הרשכש"ומה"ו)בגק"סקפו'סילקמןוראה תוססב

וכדלעיל.(וקורבאהזקה)ואיןה"דב,יז' ,אק"ססוףבמנים

,ם"הרמכולדעת)ועליהקורבאטעםצירוףבליסג ,להבאה"סדלקמןראה,ומוכרקורבאוליבא

,(לחוווהוגשהוטעמאחזקהמצירוףשהוא ,סי.כבק"סא,סילעילגסוראה.ב,יהגמראסד

כה,סי,מק"וסלהק"ססוףכד'סי.יאק"סבג ק"ססוףא"קוקפז'סי,(ומיהוה"ד)לקמן.ג-בק"ס

ש"ומה"ד)יק"וס,(צ"החש"ומה"ו)הק"וס,א

,אק"סקצ'סי,(בתורת ,(עצמומצדודאישאינוהרי)א,יהטה

צירוףמועילולחוץמהלולוכן,ולפניםמהלולגםסו .ופלגאמלגאשיהיהוקורבאהרגשהטעם
ועייןה"ו)כק"סא"קולעילש"מליישבבאמז ארגישהלהבאלעניןנאמרשאס,(כמוסגר,י"רש

גםכןאומויסאיןמדוע,אדעתהולאומעיקרא פסוראה,למפרע

.(ה"ס)ג,רלצ"צד" צ"צד"פסראהזהקטעביאור,א,קיחמשנהטת

.(ב,שצב) בתרומהנוקאאיי"לרמספקא:ישראלבתה"דסט

דמוקמינןדאורייתאכתוומהנמיאי,דרבנן להאמינהאיןצרתהועל,ומינסכאדוייקאאחזקה

,שביליןאשנידהוהמידיאישאשתאחזקתואוקמא ,נפשךסמהאיסורארעביוהדאהכאאיבאמיהו

נדה'מסברישכרמשמעמסוטהילמינןלאג"ובכה .(ושם:טוף)חולין'ובמס(ושם.כדף)
ש0הכסךונקודות,ה"סקי"ק,סיד"יוו"טגסדאהע ד)

.(סובאאשכחןג"וכה,ומסיים,'אמגוףדהאה" ,א,וכד.כ,פטצ"צחידושי

להגהיתציינים
לעיל,ל"מהריבהגהתגםהובא)וםה"וכ,יזקיגהרחםביתכותליביןבנמצאשגם,נמצאה"דקיב .(אק"סבפניםלעילנתבארו'ותוסי"ושדעת)ודאיטמאה

טומאתופרוזדורבגגשוק)הלולמןה"דב,יזקידנמצאהמשנהימייניבזהוגם,(אק"ססוףכפנים .(כסמקולאוארגשהאמרינןי"לפרשגסב"וא.'כובפווזוור
.ב"המהדובתחלתל"כנקטוקובץ.אק"סקצ'סילקמןוראה.מדאורייתאאדעתה ,קהש,לג(,י.נ)תורהיגעיל



קפגבתראמהיורארנה

הדיןהואכןואם,וחוליןבנדה'התוסש"כמ,חזקהמשוםשביליןדבשנידטעמאלומד
ספקלהגמייאדהילכתאמסוטהילפינןאיכןשאיןמה,אחזקהדמוקמינןלאיסורים

אין,הרביםשברשותשבילייבשנימטהרינןהכיומשום,טהורהרביםברשותטומאה
ברשותהמסוכןדטהרותו"פבריש"לאשכחןנמיגוונאוכהאי.לאיסוריםמשםללמוד
הרביםלרשותאותווכשהוציאומתדכבראמרינןהיחידברשותדכשהיה,'כוהרבים
.(חירעודנואמרינן
מסייעארעליהדמוכחדקורבאדכיוןלזמריש,]למפרעיחזקתהאתרעאיהיאזהא

לאאבל,לפניךשדםמאחרכברדאתרעאימחזקהאלארובאעדיףלא,לולחזקה למפרעת
,ולהבאמכאןדשורפיןבכתמים'התוסלשיטתלומרצריךממשגוונאוכהאי.
בכלטהורובחוליןחוליןולמפרע,'כואיכאוהאה"בד'גדףש"כמטמאבחוליןדאפילו

לשוןפשטכמשמעות,'כוושרציםה"ד'בתוסש"ע,אחאמעיקראדודאיביבשאפילו,ענין
,בלמפרעלאחזקהדמוקמינןלומרצריךכ"וע,"ל'כותוליןוזהוזה'ודףשםהברייתא
,"ללראותזמנההגיעשלאבתינוקתכמו,אדעתהולאוטבחיםשלבשוקדעברהמואמרינן
נשיםשארגבי'הדף'בגמכןגםלומרצריךוכן)]'בתוסש"עלשמאילן'בגמוכדפריך
.("]יבשאפילולמפרעטהורשכתמן,שעתןשדיין
גביריהלכתאמציאתןכשעתהטומאותרכלדההיא]]ם"הרמבלשיטתש"מיפיואף

ו]חיבראוהוחכמיםדמודיםוטעמא,בדוקהכקופהברורהחזקהבמקוםאפילוו]לה

מרגשתראשהמשוםטעמאהיינוי]ובאשה,,]דעירוביןג"בפכדאיתא,"ןחזקיתרתימשום

מכל."'דחוקבמוךדמודה'כדרבאן]אתיהוהמעיקראדםדהוהאיתאדאינמיאי,"]'כו
תרתילהוהוי,חזקהכמומהני'כואיתאדאינמיאידמרגשתטעמאדהאילומרישמקום

דוקא;'למפרעדהיינו,אתרעאידלאכמהכל,]'דאשהטהרהחזקתבצירוףולקולאחזקה
י'להבאולא

כיון,(מסוטהדילמינן)י"ורהה"רלעניןאףעא בניוון1"ועד.ג"ממאיסוואדעבידהדאדליכא

.ויון נשתהה'כושחתהואמוינןלהבאמדמטמאינןעב

חזקתהאתרעיכ"א,אדעתהולאווארושההום ,למפרעאף

דמוכחקורבאאיכא,בושחתהדאמרינןבהאעג .דעליה
לעניןהחנקהלבטלכדי,מבורוהזההרובשאיןעד .למפרע

,בחוליןדטהורמוכחוקדשיםבתרומהמדתוליןעה ביבשלהבאשלעניןאף,למפרע.חזקהאיתרעדלאעו

ספומגילתוראה.מגופהאתאדמעיקראאמרינן ,ד"סיג,סי

.למפרעלעניןעז קצ'סיכולקמן,להבאאףזהמטעםשמטהריןעת

.ג"וש,וק"וסכ"מ לטהוהצריךהיהשלשמאי)כתמיםוהאיכא:א,געט

.(ארגישהמדלא דפ

.(ולהבאמכאןאפילוכתמיםלטהר)והאיכאה" חקהמטעםלטהושאמשרש"מכ.לקדשיםאףפא

,בחוליןהנשיםבכלזו "פיהטומאהאבות,הלפב

ח"אולעילגםוראה.ב"בי .א,להצ"צס"מס.ג"ושט"ומל.ב"סל.תסו'סי

רקדהיינו,ועודה"ו)'הבבהגההלקמןראהפג אותקבו'ליל"צת"שו,באיסוריךולאבטומאה

.(ב,קמג)צ"צחידושי,א פטהרותתוספתאפד

,ד"היח"פישםס"ומב,ו"הו" ,הנוגעוחזקתחיעדיין,שהיהמתחנקתפה

ראוהולאאמילורלטהרמ"לרבטעמא)א"רע,לופו ,(חי

ראה.חנקהמטעםלחוליןלמפרעלטהרהשאיןפז סדא,ב'התוסקושית

ה"דב,בן"וו,מעתה" .דאילו
,להבאגסלטהרהישזהשמטעם,יוקשהב"ואפת .אדעתהולאווארגשה'כושחתהלומוולא
ולא,להבאלטהרהישזהמטעםשגס,ויוקשהפט ,'כוהוםונשתהה'כושחתהלומר

.א"מע,גצ ה"דשם'התוסקושייתליישב)לחוליןאףצא

.(שיבעית משוםהטעםשאין,(ומשוםה"ד)כדלעילודלאצב

,דהרגשהלטעמהחזקהצירוף טעםיששוב,טהרהחזקתבצירוףשהואכיוןצג

שהרילהבאלבין,אתרעי.דלאלמפרעביןלחלק ,לפניךדם

.המוסגראחר,לקמן-המשפטהמשךצד



רנהקפגבתראמהיורא

החדרמדםזהכתםשמאבספקזווטומאה,'ם"הרמבש"מנמישפיראתי"'להשתא
זהבספקשכוונתודאף.מדאורייתאטמאהחדרדםהוההאילומשמע,'כו

לעניןן'נמיאי)"'משכב'מהלנ"פבסוףש"כמוקדשיםתרומהלשרוףשלאי'לקולאהיא
אבותשאר'מהלג"פיסוףעיין.הטומאהאבשהואאףספיקאספקדלהוימגעספק

ואי,הרגישהשלאאףשורפיםהיומהחדרהוהדאימשמעממילאמקוםמכל.(7הטומאה

וששה)"ב7"ספשםש"כמשורפיםאיןסופריםדבריעלסופריםמדבריאלאטמאהאינה

סוףהטומאהאבותשאר'בהש"כמ,מדאורייתאדוודאןמשוםטעמאהיינו]ספיקותי פי
,סופריםמדבייאבספקעלאפילוהשורפיםדטהרות7ור"פהמשנהבפירושש"ומ.ג7ו"
טמאדספיקו""ו"טבפרקש"ומ.שגופיםתורהשלבספקדדוקאונתבשםבחבווובוחזר
ששורפיןסופריםמדברישעיקרןטומאותדישואף.(שורפיםראיןלזמרישמקוםמכל
אותןאלאהזכירלאדיב"פסוףאלובהלכותשםם"שהרמבמאחרמקוםמכל,,7ידיםכמו
שםמדכללוגם.שפיראתינמיהכיבלאו,ספקמשוםלמימרליהלמה,שורפיןשאין

הדדיוכיהואטעמאדחדמכלל,"כוםוכןכתבכאןוכן,לעתמעתטומאתעםכתמים

.'7לקולאדרבנןספקליההוהדהאדרבנןספקעלגזרואמאיקשהנמיהכיובלאו.זןנינהו
כבאסוריןלהחמיראיןטומאהלעניןמקוםמכל,מקומןהו,באילחומראנמידאשכחןואף

("'י7"רש'בפי'זדףבביצהכדאיתא,מפשינןלאטומאהדאפושי
שדםואף.העליהמדםמרוביםדמיושהמקור,ו'לחזקה7ומרערובאדאתא,]'להבא7

דמיםשרובכאןשייךולא,המקורציכדםולחוץמהלולכןגםמצויהעליה
אלודמיםשניכאןומצוייםשרגיליןמאחר,ולפניםכמלולהמקורדמיהםכאןהנמצאים

כנגדופלגאפלגאלמהוירובאמהנימעליהמרוביםדמיושהמקורכיוןמקוםמכל,בשוה
ולאהמקורמןשאינוהוכחהאיכאממשארגשהדמדלא,,זןהרגשהוחזקתטהרהחזקת

להךוגם.הילללביתאףי"7בחוליןלמפרעמטהריכןטעמאדמהאי,'כודכסבורהאמרינן
למתלינמישייךממשטעמאהאימשום,י'7אחאהוהמעיקראדםדהוהאיתאדאילישנא

ביגוראלא,כ"גזהאינהשההרגשהשנתבארצה לעניןוגם,(והנהה"דלעיל)מהמקורבאשהדם

(ואףה"ד)ולמפרע(ומשוםה"ר)ולחוץמהלול אומהעליהשבאלומרההרגשהטעםמצרפים

.מהצדריכ פצו

בשרהעלוםכתםהרואהשכלס"ומד:ב"הט" טמאה1"ה'כוהרגישהשלאפ"אעבגדיהעלאו.

בספק11וטומאה,בבשרהלפניםדםמצאהוכאילו .'כו
גבישובכתמיכ,כ"גזההיאשהרגשהאפשרב"ואצו ,דרבנןטומאהספקוהוי,מהמקורהוםאםסמק

הכלכתמיםוטומאת.,,לעתמעתוטומאתצת שורפיןאיןלמיכךמספק.וטומאתןסופריםמדברי

,וקדשיםתרומהעליהן עלולאמגעםודאיעלששורפיןספקטומאתישצט

קמה'עוהערותביאוריםוראה,מגעםטפן .ואילך
אוטמאיןשמאהספקמפניטומאתןשהעיקרק נגעלאשמאנגעשמאטמאיןתאמרואםטהורים

,ספיקותשניעלשורפיןואיןספיקותשניונמצא יבואולאס"מדשהיתהבטומאתןשיודעיןומאחרקא

.וקושיםתרומהעליהלשרוף עלולאמגעןודאיעלששורפין)ה"מד"טהרותלפקב

.(מגעןסמק .התורהמןטומאתאלו.ספיקותוודאיהואילקג

מאבותבאבנטמאאסהאדםנסתפקאם:א"מיקד טמאממיקוכי,סופניםמדבריהםאשרהטומאה

.הוזרומהאתאליוושורמין ,טמאמפיקוס"מדשהואהטומאהאבאבל:א"הקח

,ה"הר"פהטומאהאבותהלס"רמבקו ואין'כולמיכךס"מדטומאהאבמאלואחלכלקו

,התרומהאתעליהןשורפין פקת
עתבלאוםהרואהשכלס"מדוכן:נ"הט" .'כוכתםהרואהוכלוסתה

טעםבצירוף-מדאורייתאטהורהשבשניהםקט ,מהצודיםאו'עלידםהואשמאספק,הרגשה

וספק,הרגישהמולא-מדרבנןדהיינונפרעןאםקי ,(הואאחדטעםודאיאלא)מהחץבאאס-

.ואפושיה"דא.,זקיא וראה,המוסגרקודם-ולעילהמשמטסיוםקיב

.ת"ס)ד,רלצ"צד"פס קיג
,למניךדםשהרי,ואיתרעי לאשלכן)ם"הרמבבדעת(אבלה"ד)כדלעילקיד

.(לחודרובאלאומצוירובהוי ,בסמוךודלקמן,(קורבאצירוףבלא)לחודקטו

הואם"הרמבשלדעת,(ואףה"ד)כדללילקטו .הרגשהוחזקתטהרהמחקת
בצירוףכףאיתאדאימטעםלמפגעדמטהוינןקיז פסוראה.(ואףה"וכמלעיל)טהרהחקת

צ"צד"



קפגבתראמהיורארנו

אלאמעיקראהדםאחאמדלא,היארגליםמיהרגשתדכסבורהלזמרולא,"'"בעליהטפי
ליהדסבייא]"ם"להימבשפייאתין'"והשתא.יגליםמיהרגשתאפילולהשאיןהשתא
לשיטתפרוזדורכבגגדמוכחקורבאדליכא,ולחוץמהלולספקהויפרוזדורבקרקעדאף
ליהמביראלאם"והרמב,טמאודאיפרוזדורדבקרקע]]"ח"ידף'התוסש"וכמ"]"'התוס

חזרובחבורו,טהורו]"עליהדבגגכתבדשםאלא)ו]"בהדיאהמשנה'בפיש"כמהכי
טהרהלחזקתמסייעבהרגשהשבאהדםהחזקת,]"טעמאוהיינו,(ביניהםחילקולאך]"בו
.דמקוררובאנגד

ביתבכותלילמטהאבל.עליהבדמירקלתלותשםשאין,בפרוזדורדוקאהיינו,]"ומיהו
מחמתרואהגבי"],כדתניא,הרחםדכותליהצדדיםדםנמידשכיחאהרחם

חכמיםשמשלוכמשלהעליהמןשהואבידועקתניולא,הצדדיםמןשהואבידועתשמיש
ן"ם"שרמבועוד,העליהעלכללשפיראתילארביםלשוןצדדיםוגםן]"'כוהחדרבאשה
.למטההרחםבכותליאלאדוחקהאבראיןובעליההצדדיםמדוחקכתבו"י"ן"ורמב

דמילתאמכלל]אחתירפעםשפופרתבדיקתידיעללעולםשתראהמהכלומדמטהרינן
מרוביםהמקורדמיראיןלזמרצריךכ"ועיו"הצדדיםמןלעולםלראותהיאדשכיחא
שלאזמןשכלאלא."ן"דאשהטהרהמחזקתיו"עדיףרובאכןלאהאם,הצדדיםמדמי
מחמתשראתהדכיוןמשום,,ן"תשמישמחמתברואהבצדדיםתלינןלאבשפופרתבדקה

סמוךבפרוזדורומשמושובתשמישוהדםהוציאשהשמשלדברניירגליםתשמיש למקורם

מהמכחולהמוךוהגיעבשפופרתכשבדקהאלאהצדדיםבדוחקתלינןולא,"

טהרהלחזקתלצרפו,ולחוץמהלוללהבאגםקיה ,מעליהשמאמסמקשטומאתולזמר

להבאוהן,לגמנילטהרהלמפרעהן)שנתבארקיט טעםשמצרפים(ולחוץמהלולסמקלעשותו

.הווכנגדלחזקה('כואיתאאיטעםאו)הרגשה .אק"סכפניםלעילונתבאר.ה"הה"פקב
קורכאדאיכאבגגומייני)מןה"דב,יזקכא וד,(דמוכח

י"עומלגאמלגאדהוה)ואיןה" (ומשוםה"ד)לעילונתבאר,(וקורבאחזקהצירוף

,לחזקהוקורבאהרגשהטעםשמצרפיןדהיינו .כאןה"דקבב
בין'כוכמרוזדורדםנמצאואם:(ב,יז)ב"פקכג פהוכין(הלול)התוססותאלהבואשרהמקום

,(הרחםלכבלי,הנטי)הגוףלחיצונייטהאשרהרחם 'כוכעליונותנמצאשאסוזה,גדולהבדל.בזהישהנה

הדסנמצאואם,.כטהורדםהואהנהפרוזדורגג ,מסמקטמאהואהנהפרוזדורקרקע'כובתחתיתו

,פרוזדור,ל"אוצקכד ,(ועודה"ד)'הבבהגההגם.ראהקבה

כמלעיל,מחזקהעדיףרוב(ב,יה)ל"דקייאףקבו וש(ומשוםה"ד)

קורבאכאןדליכאואף,ג" ,לחזקהלצרףדמוכח

,(אבלה"ווו,והנהה"סו)לעילש"למחוזרקכז הרגישהמדלאאמרינןמהמקורדםרובשבלי

ביתבכותליולכן,מהצוויםאואחאמעליההוא ,הוגשהבלאמדאורייתאטהורהעולםובקרקע.הרחם

שלדעת)אק"סבמניםלעילש"ממבזהוחוזי בספקטומאתההרחםביתבכותלים"הרמב

ומסיקמזהחוזר'הבבהגההכאןאמנם.(דאווייתא וגאה.ת"סהדטמאהאמשרהרחםבכותלישבמוצאת

.(ח"מ)ב,רלאצ"צד"פס שמומרתמביאה,עצמהאתבודקתכיצד:א,סוקבת

דםנמצאאס,ראשועלמונחומוך,מכחולובתוכה נמצאלא,כאהיאהצקיושמןכידוע,המוךואשעל

וכדלקמן,באהואהצודיםשמןכידוע,ואשועלום .אק"סא"וק,יגק"סשםוראה,ב"טקפו,סי
,ב,יזמשנהקכט פקל

,כ"הכר" ,ז"היו"פ.קלא

,(כזההפוסקיםועות)יגק"סשםלקמן.ראהקלב ,(אלאה"ד)אק"סשםא"ובקו,שםלקמןקלג

בשעתרקצדדים"לדוחקשחוששיםמבואר גםה"שכמסיקכאןאמנם.שפופרתובדיקתתשמיש

'הכבהגההוכאן.הרחםכותליכיניקתי"עכנמצא כשבארקדהיינוומבארמזהחוזר(היינוומיהוה"ד)

אחשרהמחסככותליובמוצאת,הצוויםמהחק .ת"כהדיכאה

,נ"וש(ומשוםה"ד)ודלעילקלו כמומהניהצוויםשדוחק,מבוארשבלקמןקלה

ומלגאפלגאלעשותו)הרוסנגודמוכחקורבא כאןאמנס,(החזקהכצירוף

בכותלישבנמצאמצאי רובכאןשאיןמטעם,מדאורייתאטמאהאינההרחם

.כלל רקולא,(א"סקפז'סיכדלקמן)לבעלהשאסורהקלו

הרחםבכותליכנמצאכמו)כתמיםטומאת ,ודאיתטומאתןזהשמטעםיתבארולקמן.(דלעיל

לקמןיובא-ש"ורא'מהתוסזולסבראהמקורקלו .בהמשך

הויכזהוגםמבאו(אלאה"ד).א"בקושםלקמןקלת סבראואיבא,מהצדויסשמאהשקולספק

אמנם,(לקולא)תשמישי"שעהצדדיםבדוחקלתלות ,השקולספקהוידלא(ס"הומכלדעת)מבאוכאן

ממשתשמישמחמתשהואזהמטעםתוליןאלא ,(לחומרא)



רנזקפגבתראמהיורא

הואדהשתאאמרינןבזאתגםואף.שםובנגיעתםבמשמושםדםהוציאוולאהרחםבצואר
האבהדיאכןשכתבמשנהבמגידש"ע.ין"ד"פסוףם"הרמבמלשוןכמבואר,דנתרפאה

שכתבשםם"הרמבמלשוןבהדיאמוכחוכן.מ"בנתרפאהמיירילוולאלאחריםדתינשא
ראשוןבבעל"ה"והיינו,'כותתרפאשמאהטעםביארושם,אישות'בהלשביארנוכמו
משוםנמיהיינולאחריהבבדיקהדשרינןשלישידבבעלמבוארממילאכןואם,בדיקהבלא

ש"כמהטעםהגירושיןוקודם)הגירושיןאחרלואסורההכיומשוםנתרפאהדאמרינן

אסורהאמאילמפרעהצדדיםמןשהואבידועאמרינןאיאבל,('כושמא]ת"משנהבמגיד
'בהלש"למעניןאינולעולםלאסורמהנימשנהשבמגידהטעםואם)מו"הגייושיןאחרלו

תל"ממתניתיןזהם"לרמבלוויצא.דנתדפאההואדהשתאדתלינןודאיאלא,(אישות

בבעלבשפופרתתבדוקכךאחראםגם,לעולםקדשיםושורפיםבקרבןחייביםדאותיום

בודקיםואיןלעזרהחוליןומביאיםשורפיםאמאיוגם.מידובדקהעברהאםאו,שלישי
ליהדסביראמשום,,מ"'כודארגישהלעולם"ת,כאוקימתאליהמביראולא.בשפופרת
מדמסיק,מן,מדאורייתאאפילווהיינו)"מ,אדעתאולאודארגשהדאמרינןמי,דבמסקנא

וכדמוכחא,כפשטה")"מתניתיןשפיראתיכןאם()"'בתוסש"ע,'כושמואלמודהכךאחר

דנמצא]"דשבועותב"בשבהדיאוכדאיתא.])"ב"דפואזדקיהשחתהדאימורסוגיאכולא
אמרהולאהרגישהראם.הרגישהשלאמכלל,ו)"אפרישהמיחייביולא,משמעהכילבתר

אונתרפאתעםעצמהבורקתכיצד:שמתחילקלט ואס:ומסיים.כרשפופותמביאהנתרפאתלא

מוזחקשוזריהשהשביוזע.נלוםהמוךעלנמצא.לא כמולאחריםלהנשאומותרתהיאוטהורההצווין

(והנהה"ח)שםלקמןוראה,אישות'בהלשביאונו צוויעלשכשנמצא,ס"הרמבמשמעותשמבאר

נמלאוכשלא,הצדדיםמדוחקשהואתוליןהשפופרת ה"ד)שםכ"ואח,דנתרפאהתלינן.בשפופרתכללדם

הואאומןשככל,ס"כרמבמפרשי"שהבמביא(אבל ,ס"מהרמבלהוכיחכאכאןאמנם.בצדדיםתלינן

עכשיושראתהוהדם)דנתרמאהתלינןאומןשמכל סרישבפניםשםוראה,(הצודיםמווחקהוא

יגק" ,(כדיקהאחרטהורהם"הרמבשלדעת)

שנתכאוכמו,אצלולחזורשוביכולהואינהקם :(ה"ה)שםש"מוהיינו.אישות'מהלה"מכ

שלאונמצאתתרפאשמאלעולםיחזירולאויוציא כמניסקפומהלקמןוראה.גירושיןבשעתלגרשהגמר

.ם"כרמכל"קיי.לאשבזה,יגק"סריש בהלקמא

בלא)ראשוןכבעלמיינישםאישות' .(בבדיקה)שלישיוכעל-וכאן,(בדיקה
להשאיןסוברשהוא,רבינובדעתליונראהקמע קודםעליהיבאשמא,בבדיקהבעלהעםלעמוד

,כדיקה 'עא"הקוביאור.קסזעםוהערותכיאוויסראהקמג

.קמ ,זמןלאחרה"ושםי"ושראה)טמאין:א,ידקמך

.בקרבןוחייבין(לשרוףאףוהיינו ,ב,מגמראקמה

(א,יד)דמתניתיןמיישב(והאה"ד)שםלקמןקמו ולכן)תשמישבשעתלמשמדאונשהתיירי

טומאתןה"בלאכ"משא,כקרבןוחייכיןובאיטומאתן בלאדמיירימפרשכאןאמנם.(טעמיםמכמהבספק

מחמתשראתהכיון,ודאיתשטומאתןוהטעם)הרגשה

,(בסמוךולקמןכדלעיל,,בולדבררגליםתשמיש דאימור,כוארגשהולןג"ואע:שםבגמראקמו

צח"סצ"צת"שווואה.גועתהולאואונשה .באות

דלאבמקוםדאף,ב"המהחובתחלתודלעילקמת הרגשתאו)הואעדהרגשתאיסורלזמרשייך

הרגשתאו)אדעתהולאוארגישהאמרינןמ"מ,(שמש
,מדאורייתאוטמאה(היארגליםמי (אק"סקצטהלקמן)שפסקממהכזהחוזרקמט

א"רע,נח)שםי"כפרש

"
וראה.מדרבנןדהיינו ,י"ברשאףכןשמפרש,'הבההגההבסוף

לאודאישאפילו)שמואלמודהה"וא,נחקנ ימיהשכשווכמוכן.ב"וא.מדרבנןטמאההרגישה

,(מדאורייתאאדעתהולאוארגשהאמוינןכהרגשה אותיום'כונמצאלענין-.א,יד)המשניותשתיקנא

בפרוזדורנמצאלענין-כ,יי,בקרכןחייבים ולאוארגשהואמרינןהרגשהלכלאסיירו(טמאסמקו

,ק"רשועייןה"ד)בק"סא"קולעילוראה.אועתה ובדעת,שהרגישהשיירוששניהם'התוסבדעתשפירש

,(שםלעיל)הרגישהבלאמייריב,יזמשנהם"הרמב א,ידומשנה
ק"סא"קוקמז"סלקמן)בהרגישהמיירי אמנם,(הכיתכתורתש"ומה"דיק"וס,והאה"דא

ובשבועות,(ב,מ)ננדה,הגסשלמסקנת,מוכיחכאן ה"ו)'הבבהגההגםוראה.הרגשהכלאמיירו(א,יה)

.(למסקנאוהנה המהדוכתחלתוכדלעיל,ב,יזקבב

,מכאןשמוכיח,ב" במקוםאפילו.אדעתהולאוארגשהשאומרים

,היאעדהרגשתלזמרשאין .(א,יוכנדה_המשנהלגבי)א,יחקנג
מהעלבקרבןייב"אינושלכן,שםבגמרארבאקנד פ"וכ,לוסתהסמוךהכניסהעלאלא,פרששלא

,ו"הה"סשגגות'כהלם"הרמב



קפגבתראמהיורארנת

רגליםדאותיוםי)טעמא7והיינו."הוארמידיעתושבולאהיאמזידה,")פירשןולאלו

גבילקולאאפילוט"פרישש"והראן]7'התוסכתבוג"דכה.")707הוציאשהשמשלדבי ספקהוינמיהכידבלאומאחר,זןבקינוחאפילוודאיטמאההכיומשום.רגליםמי

שתירצומה,רגליםמיגבילהלכה]זןם"הרמבדהעתיקוהא.ארגשהדאימוי"ן,דאורייתא
לגמרצריךכרחךעללמסקנאגםדהתםמשוםהיינו,'כודארגשהלעולםד"לסו"7'בגמ

ובקרקע,ב"ער"ידף'בגמכדמסיק"זןנדהמשוםטימאמאיר'רדהא,ז"7דארגשהדמיירי
כתםל"הטומאהמקבליםאםגםרגליםומי,,ן"טומאהמקבלשאינומשוםטהורהעולם
לחודבצדדיםדתלינן,עולםמבקרקעטפיבהולמיתליעדיפאי"7רגליםומי,נדהולא

:"ן"בצדדייגםלמתלינמיאיבאדגליםובמי,"""עליהדםעלהנוספים

עלרקהפרישהעלהכעלרייבאינושלכןונאמרקנה ,הכניסה

בקוכןהאשהתתחייבלאב"וא.א,סטשבתראהקנו ,הכניסהעלאף

יוקשהעויין,אדעתהולאוארגשהדאמרינןאף.קנז הדסבאואנשו,מראורייתאנטהרהלאמדוע

.מהצדריכ דמהלעילשנתבארקנת

תוליןואיןלבעלהנאסוה.ט" גםשזהו,מוסיףז"וע,הצדדיםמדוחקשכא

ולשרוףקרבןלחייבם)ודאיתשטומאתההטעם .הרגשהכלאאף,(וקדשיםתרומה
ק"סרישקצא'סיוכדלקמן,דלמאה"דב,נטקנט ,נ"ש,א

,כקרבןוחייכיןטמאיןאותיוס(א,יד)דתנןאהאקט ,לבדיקהולאלקינוחשאמרווסת(ב,יד)תניא

קינוחהכוונהאם(ועתולפי)בק"סא"קולעילוראה בסמוךלעילונתבאר,הרחםבכותליאובחוץ

,ם"הרמבלדעתמהתורהטמאהאינההרחםשבכותלי ,סילקמןהקשה1"ועד,בקינוחודאיטמאהואמאי

,בהרגישהוסייריותרץ,(והאה"ד)אק"סח"קוקנז ,(היינוומיהוה"סד)'הבבהגההכאןנתכאוכןקמא

הרחםביתשבכותלישםשנתבארמהלפי ה"דולעיל,זהקטעבתחלתלעילוראה)מספקטמאה

.(מדאורייתאטהווההרחםשבכותלי,אבל פקטב
עםוםויצאמיםשהשתינההאשה:ו"היה" גופההרגישואפילו,טהורהזוהרי,בורגליםמי

,זוהיארגליםמישהרגשת,רוששתאינהונזדעזעה הואמכהום1הוחם,החדרמןרגליםמישאין

,בכוליאאוברלרולית גלגבי)ב,נוקסג

,(המשניות' ,(והאה"ר)אק"סא"קוקפז'סילקמןה"וסקסד

המשנהולענין.(הכיתבתורתש"ומה"ד)י.ק"וס הג

ק"ס)שסלקמןראה,(הכרתרת.נתוןשהיהעד)' .למסקנאאףבהרגשהסייריאי,(י
,(יק"ס)שםלקמןנתבארוכןקטה .ג"ושי"מקצ.'סיכדלקמןקטו
.'כועדיפארגליםמישהריקסז שאיןכתב(י"רשועייןה"ח)כק"סא"קולעילקסת

קרקעבוקהכ"וא,אדניתהולאוארגישהלזמר בזהכי,הכעסמבארכאןאמנם.,טהורהאמאיעולם

דםעלנוסף)הרחםכותליבצדדיגםלתלותיש וכאן.דלעילהרחםביתבכותליבנמצאכמו,(העליה

מזהגםחוזר(עריךאיןומיהוה"לד,הבבהגהה אחרמועטתבשעהומייירי)אחרכאופןומבאר

.(טהורהומצאהעצמהשבדקה .הנגליםמימקורכצדדיקסט


