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 "ְּבנֹות ּכּוִתים" –' דפרק נדה מסכת 
            לא, בלא, בלא, בלא, ב .42

   ַמְתִניִתין
נֹות ּכּוִתים     .ִנּדֹות ֵמֲעִריָסָתן -ּבְ

ִאים ֶעְליֹון   - ְוַהּכּוִתים ְמַטּמְ ְחּתֹון ּכָ ב תַּ ּכָ    ,ִמׁשְ
ֵני ׁשֶ     .ֵהן ּבֹוֲעֵלי ִנּדֹותִמּפְ

ם ָוָדם ל ּדָ בֹות ַעל ּכָ    .ְוֵהן יֹוׁשְ
יִבין ֲעֵליֶהן ׁש  ,ְוֵאין ַחּיָ יַאת ִמְקּדָ    .ַעל ּבִ

רּוָמה    ,ְוֵאין ׂשֹוְרִפין ֲעֵליֶהם ֶאת ַהתְּ
ּטּוְמָאָתן ָסֵפק ֵני ׁשֶ  .ִמּפְ

 

ָמָרא    ּגְ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ָקא ָחְזָיין  י -ִאי ּדְ יֲאִפיּלּו ּדִ    !ָדן ַנּמִ

ָלא ָקָחְזָיין  י ָלא -ְוִאי ּדְ יְדהּו ַנּמִ    !ּדִ
  

ר ַרב הּוָנאֲאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ֵריּה ּדְ תֲאַמר  ָרָבא ּבְ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ְסָתָמא    ,ּבִ
ָחְזָיין  א ִמיעּוָטא ּדְ ִאיכָּ ֵכיָון ּדְ יַנן –ּדְ    .ָחְייׁשִ

  
ָחיֵ  א ּדְ ּנָ   ?יׁש ְלִמיעּוָטאּוַמאן ּתַ

י ֵמִאיר ִהיא   לב,א    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה "    ,לֹא חֹוְלִצין   -ָקָטן ּוְקַטּנָ
ִמין    ,ְולֹא ְמַיּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ֵמִאירָאְמרּו לֹו ְל     :ַרּבִ

ֵאין חֹוְלִצין ה (דברים כה, ז) 143143143143"ִאיׁש " ,ָיֶפה ָאַמְרתָּ ׁשֶ ָרׁשָ ּפָ תּוב ּבַ    ,ּכָ
ה ְלִאיׁש ּוַמְק  ָ יַנן ִאׁשּ    .ׁשִ

ִמין ַעם ֵאין ְמַיּבְ    ?ּוַמה טַּ
ֵצא ָסִריס -ָקָטן  :ָאַמר ָלֶהן א ִיּמָ ּמָ    ,ׁשֶ

ה  ֵצא ַאְילֹוִנית -ְקַטּנָ ּמָ א תִּ ּמָ    ,ׁשֶ
ְמקֹום ִמְצָוה ּלֹא ּבִ ֶעְרָוה ׁשֶ    ".ְוִנְמְצאּו ּפֹוְגִעין ּבְ

  
ָנן ים ,ְוַרּבָ ְקַטּנִ א ּדִ ַתר רּוּבָ ים ָלאו ָסִריִסים ִניְנהוּ  - ִזיל ּבָ    ,ְורֹוב ְקַטּנִ

ְקַטּנֹות  א ּדִ ַתר רּוּבָ    !ְורֹוב ְקַטּנֹות ָלאו ַאְילֹוִנית ִניְנהוּ  -ִזיל ּבָ
  

י ֵמִאיר ַמַעּתְ ֵליּה ְלַרּבִ ׁשְ ִכיַח  ,ֵאיַמר ּדִ ׁשְ    ,ִמיעּוָטא ּדִ
ִכיַח  ָלא ׁשְ ַמַעּתְ ֵליּה  -ֲאָבל ִמיעּוָטא ּדְ    ?!ִמי ׁשְ

  
ִכיַח הּואָה  ׁשְ י ִמיעּוָטא ּדִ    ,א ַנּמִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ

ּה  ילּוָה קֹוֶדם ְלִאּמָ ֵעין ּבּול ְוִהְטּבִ ה ּבְ    .ַמֲעׂשֶ
יְוָאַמר     :ַרּבִ

ּה  ילּוָה קֹוֶדם ְלִאּמָ ָעִרים ְוִהְטּבִ ֵבית ׁשְ ה ּבְ    ."ַמֲעׂשֶ
  

   :ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
ִד  פּוְמּבְ ה ּבְ ּה ַמֲעׂשֶ ילּוָה קֹוֶדם ְלִאּמָ    .יָתא ְוִהְטּבִ

  
י  י יֹוֵסי ּוְדַרּבִ ַרּבִ ָלָמא ּדְ ׁשְ ָרֵאל -ּבִ רּוַמת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּום ּתְ    ,ִמׁשּ

ַרב יֹוֵסף  א ּדְ ה ִלי -ֶאּלָ    ?ָלּמָ
                                                        

ֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאן ְיָבִמי לְ  143 ְעָרה ֶאל ַהּזְ ַ ָרֵאל לֹא ָאָבה ַיבְּ ְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהׁשּ ִיׂשְ ם ּבְ   ִמיָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ

 רש"י
  מתי' 

. בות כותים דות מעריסתן
   מקטותן ובגמרא מפרש טעמא:

   . מפרש בגמ':תחתון כעליון
. והן יושבות על כל דם ודם

כלומר להכי הוו בועלי דות 
משום דכל דם שרואות בין אדום 
בין ירוק יושבות עליו ימי דות 

ה היא להם שאם רואה וזו תקל
דם ירוק היום מתחלת למות 
ששה והוא אם תראה באותם 
ימי דות דם אדום איה מוה 
אלא מיום ראייה ראשוה ואותו 
דם ירוק טהור היה ומראייה 

   שיה היא צריכה למות:
. הלובש או אין חייבין עליה

מתכסה באותן בגדים וכס 
למקדש פטור מקרבן או אם געו 

ים של משכב בתרומה אותן בגד
תולין דלא ידעין אי דה היא אי 
לא והא דאמר דמסתמא טמאות 

   גזירה דרבן היא:
  

  גמ' 
. אי חזיא אפילו דידן מי

בעריסתן טמאה דתיא לקמן 
(דף לב.) בת יום אחד לדה מין 

   תלמוד לומר ואשה:
. דאיכא מיעוטא דחזיין

   בקטותן:
. ומטמאין חיישין למיעוטא

ו מעריסתן משום דדילמא לכולה
  חזיא:

. (דברים כה) איש כתוב בפרשה
ואם לא יחפוץ האיש איש פוטרה 
בחליצה ולא קטן אלא מה טעם 

   אין מיבמין ויגדלו יחד:
. לאו בר הקמת שם הוא סריס

ואיו מצווה ליבם וכן אילוית 
וכיון דמייבם בלא מצוה ושא 
אשת אחיו בחם וערוה היא 

   ובכרת:
   מקום:. בעין בול

. יולדת קבה קודם לאמה
טובלת לי''ד ובתה ראתה ליום 
או ליומים שולדה והטבילוה 
קודם לאמה משום מגע תרומה: 
עין בול ובית שערים מא''י 

   פומבדיתא חוץ לארץ:
. דמיפסלא משום תרומת א''י

  בגיעה:
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מּוֵאלְוָהא ָאַמר     :ׁשְ
ּטּוְמָאה יֹוְצָאה ִמי ׁשֶ א ּבְ רּוַמת חּוָצה ָלָאֶרץ ֲאסּוָרה ֶאּלָ    ,ִמּגּופוֹ  ֵאין ּתְ

ֲאִכיָלה י ּבַ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ
ְנִגיָעה     !ָלא –ֲאָבל ּבִ

  
   :ָמר זּוְטָראָאַמר 

רּוָמה ל ּתְ ֶמן ׁשֶ א ְלסּוָכּה ׁשֶ    .לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ָרֵאל ֵאת"" ֵני ִיׂשְ י ּבְ לּו ֶאת ָקְדׁשֵ ר ָיִרימּו ַלה' ְולֹא ְיַחּלְ ךְ   :ּבֹותְלַר  – (ויקרא כב, טו) "ֲאׁשֶ    ,ֶאת ַהסָּ

ֹוֶתה    ."ְוֶאת ַהׁשּ
  
ה ִלי ְקָרא - "ׁשֹוֶתה" ְכַלל ֲאִכיָלה ?ָלּמָ ה ּבִ ִתּיָ    !ׁשְ
  

א ׁשֹוֶתה" :ֶאּלָ ְך כְּ    ".ְלַרּבֹות ֶאת ַהּסָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ַעְצמֹוָתיו" :ֵמָהָכא ֶמן ּבְ ֶ ִקְרּבֹו ְוַכׁשּ ִים ּבְ בֹא ַכּמַ   .(תהילים קט, יח) 144144144144"ַוּתָ

  
  

   ,ִאי ָהִכי
י יָדן ַנּמִ    !ּדִ

  
יַנן ָדְרׁשִ ה" :ֲאַנן ּדְ ָ ה"-"ִאׁשּ ָ    ,(ויקרא טו, יט) 145145145145"ְוִאׁשּ

י ְלהוּ  ָנן - ְוִכי ָחְזָיין ַמְפְרׁשֵ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    ,ָלא ּגָ
י ְרׁשֵ ָלא ּדָ ה" :ִאיְנהּו ּדְ ָ ה"-"ִאׁשּ ָ    ,"ְוִאׁשּ

י ְלהּו  ְזר -ְוִכי ָחְזָיין ָלא ַמְפְרׁשֵ ָנןּגָ הּו ַרּבָ    .ּו ּבְ
  

ה"ַמאי  ָ ה"-"ִאׁשּ ָ    ?(ויקרא טו, יט) "ְוִאׁשּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה"" ָ ה - (ויקרא טו, יט) "ִאׁשּ ָ א ִאׁשּ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ה ִמּנַ ת יֹום ֶאָחד ְלִנּדָ ינֹוֶקת ּבַ    ?תִּ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ָ    ."(ויקרא טו, יט) "ְוִאׁשּ
  

י ְקָר  :ַאְלָמא י ְמַרּבֵ י ,אכִּ ת יֹום ֶאָחד ְמַרּבֵ    .ּבַ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ה"" ָ ה - )ויקרא טו, יח( 146146146146"ִאׁשּ ָ א ִאׁשּ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ִנים ְויֹום ֶאָחד ְלִביָאה ִמּנַ לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ ינֹוֶקת ּבַ    ?תִּ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ָ    !)ויקרא טו, יח( ""ְוִאׁשּ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
   ,ִהְלָכָתא ִניְנהוּ 

ָרֵאיְוַאְסְמ  ָנן ַאּקְ    .ִכיְנהּו ַרּבָ
  

   ?ֵהי ְקָרא ְוֵהי ִהְלְכָתא
ת יֹום ֶאָחד ִהְלְכָתא :ִאיֵליָמא ִנים ְויֹום ֶאָחד ְקָרא  ,ּבַ לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ ִתיב!  -ּבַ   ְקָרא ְסָתָמא כְּ

א ִנים ְויֹום ֶאָחד  :ֶאּלָ לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ    ,ִהְלְכָתא -ּבַ
ת יֹום ֶאָחד     .ְקָרא -ּבַ

  
ִהְלְכָתאּוֵמַאַח  ה ִלי? ,ר ּדְ   ְקָרא ָלּמָ

  
   .ְלַמעּוֵטי ִאיׁש ֵמאֹוֶדם   לב,ב

                                                        
ַעְצמֹוָתיו 144 ֶמן ּבְ ֶ ִקְרּבֹו ְוַכׁשּ ִים ּבְ בֹא ַכּמַ ַמּדֹו ַותָּ ׁש ְקָלָלה ּכְ ְלּבַ   ַוּיִ
ּה ִיְט  145 ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים תִּ ָרּה ׁשִ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ   ָמא ַעד ָהָעֶרבְוִאׁשּ
ה ֲאׁשֶ  146 ָ ִים ְוָטְמאּו ַעד ָהָעֶרבְוִאׁשּ ְכַבת ָזַרע ְוָרֲחצּו ַבּמַ ב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ ּכַ   ר ִיׁשְ

 רש"י
   . כגון זב וזבה ודה:יוצאה מגופו

. כולה שמואל והי מילי באכילה
רה בבכורות בפ' הלוקח אמ

בהמה (דף כז.) ואפי' זב ודה לא 
   פסלי לה בגיעה:

. דסיכה לסוכה שמן של תרומה
כאכילה ובאכילה קאמרין 

   דתרומת חו''ל אסורה לדה:
   . דסיכה כאכילה:דתיא

. בפרשת אזהרת ולא יחללו
   טמאים בתרומה כתיב:

. בכלל בקדשים לרבות את הסך
תיה לא יאכל עד אשר יטהר ש

בכלל אכילה דכתיב (דברים יד) 
ואכלת מעשר דגך וגו' תירוש 

   חמרא הוא וקרי ליה אכילה:
. בקללה גבי רשע ותבא כמים וגו'

   קאי:
   . דחייש למיעוטא:א''ה

. ליטמו כולהו דידן מי
   מעריסתן:

. לרבות קטה אשה ואשה
   כדמפרש:

   . ממגע קדשים:מפרשי להו
 . בדהואשה כי תהיה זבה וגו'

משתעי קרא דכתיב (ויקרא טו) 
   שבעת ימים תהיה בדתה:

. ואשה אשר ישכב ורמיהו אשה
   איש אותה שכבת זרע:

. שמטמאה בביאת אדם לביאה
מגזרת הכתוב דכתיב וטמאו 
ולא משום וגעת בשכבת זרע 
הוא שהרי מגע בית הסתרים 

   הוא ואיו מטמא:
. לעין דה בת יום הלכתא יהו

ה בת ג' דברים אחד ולעין ביא
הללו הלכה למשה מסיי הם 
כדמפרש ואזיל דחדא מיייהו 

   הלכתא:
. כלומר הי קרא והי הלכתא

מכדי קרא חדא מיייהו משתמע 
הי מיייהו משתמע מקרא בלא 
הלכתא והי מיייהו אצטריך 

   הלכתא:
. כיון דוי''ו קרא סתמא כתיב

לרבויי אתא כל שהוא אשה 
' משמע בת יום אחד אבל בת ג

לא משמע מייה טפי מבת ב' או 
   בת ד':

. לעין ביאה הלכתא אלא בת ג'
דמקרא לא משתמע ורבן 
אסמכתא בעלמא אסמכוה ובת 

   יום א' לדה משתמעא מקרא:
. דביאה בת ג' הלכה ומאחר

למשה מסיי היא ומקרא לא 
משתמע עיקר קרא דוי''ו יתירא 

   למאי אתא:
. ואע''ג למעוטי איש מאודם

ו באודם מיירי על דקרא לא
כרחיך כיון דקרא יתירתא הוא 
לדרשא אתא ומה שיש לך 
לדרוש דבר הקרוב לעין דרוש 
בו וה''ק אשה טמאה בדבר 
האמור בה דהייו אודם ואין 
איש טמא בדבר האמור באשה 
ואי קשיא ה''ל למיכתב להך 
דרשה גבי דה אין ה'' דלגבי 
דה מי קרא אחריא כתיב 

ן הכי ומיהו דדרשין לה לקמ
תרוייהו צריכי כדקאמר לקמן 
ההוא דגבי דה למעוטי איש 
מדם ממש שאין דם היוצא מפי 
האמה מטמא בזיבה והאי 
למעוטי שכבת זרע אדום האי 
במאי דאישתעי ביה והאי במאי 

   דאישתעי ביה:
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ַתְנָיא    :ְוָהא ּדְ

ה"" ָ ה - )ויקרא טו, כה( 147147147147"ִאׁשּ ָ א ִאׁשּ ִין ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ָרה ָיִמים ְלִזיָבה ִמּנַ ת ֲעׂשָ    ?ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ָ    .""ְוִאׁשּ
  

ה ִלי ה ?ָלּמָ ּדָ    !ִליְגַמר ִמּנִ
  

  ,יָכאְצִר 
ה  ִנּדָ ַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ִאי כְּ ְבָעה :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ּדְ ֲעָיא ְלֵמיַתב ׁשִ ִכי ֲחַזאי ַחד יֹוָמא ּבָ ּום ּדְ ה ִמׁשּ    ,ִנּדָ

י ַלּה  ֶנֶגד יֹום ַסּגִ ׁשֹוֶמֶרת יֹום כְּ ִאי ֲחַזאי ַחד יֹוָמא ּבְ    .ֵאיָמא ָלא ,ֲאָבל ָזָבה ּדְ
  ְצִריָכא. 

  
ָזָבהְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמנָ  ה ,א ּבְ ִנּדָ ֵעי ּבְ ה ,ְוָלא ּבָ לֹא ִנּדָ ֵאין ָזָבה ּבְ    !ַוֲאָנא ָיַדְעָנא ּדְ

  
י    .ִאין ָהִכי ַנּמִ

  
ה ִלי א ְקָרא ָלּמָ    ?ְוֶאּלָ

  
   .ְלַמעּוֵטי ִאיׁש ֵמאֹוֶדם

  
יּה ֲחָדא ִזיְמָנא!    ָהא ִמיַעְטּתֵ

  
ְכַבת ֶזַרע -ַחד  ִ    ,ְלַמעּוֵטי ִמׁשּ

םְוַחד ְלַמעּוֵטי ִמ    .ּדָ
  
   

   .ְוֵכן ְלִעְנַין ְזָכִרים
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְלמּוד לֹוַמר - (ויקרא טו, ב) 148148148148"ִאיׁש " "ִאיׁש ""    ?"ִאיׁש ִאיׁש " :ַמה תַּ

ן יֹום ֶאָחד ינֹוק ּבֶ ִזיָבה ,ְלַרּבֹות תִּ א ּבְ ּמֵ הּוא ִמטַּ    ,ׁשֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י יוֹ  ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקהַרּבִ ן ּבְ    :אֹוֵמר ָחָנן ּבֶ
   ,ֵאין ָצִריךְ 

ֵקָבה" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ָכר ְוַלּנְ    ,(ויקרא טו, לג) 149149149149"ַלּזָ
ָכר" הּוא ָזָכר - "ַלּזָ ל ׁשֶ    ,ּכָ

הּוא ָקָטן ין ׁשֶ דֹול ּבֵ הּוא ּגָ ין ׁשֶ    .ּבֵ
ֵקָבה" ִהיא ְנֵקָבה  - "ְוַלּנְ ל ׁשֶ    ,ּכָ

ה ין ְקַטּנָ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ    .ּבֵ
ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ    ?"ִאיׁש ִאיׁש " :ִאם ּכֵ

ֵני ָאָדם ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ    ."ּדִ
  

י :ַאְלָמא ן יֹום ֶאָחד ְמַרּבֵ י ְקָרא ּבֶ י ְמַרּבֵ    ,כִּ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

א ִאיׁש  - (ויקרא טו, טז) 150150150150"ִאיׁש "" יִ  ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ִנים ְויֹום ֶאָחד ִמּנַ ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ    ?ןּבֶ

ְלמּוד לֹוַמר    !"(ויקרא טו, טז) "ְוִאיׁש " :תַּ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ָרֵאי ,ִהְלָכָתא ִניְנהוּ  ָנן ַאּקְ    .ְוַאְסְמִכיְנהּו ַרּבָ

  
  ֵהי ִהְלְכָתא ְוֵהי ְקָרא? 

                                                        
ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתהּ  147 ָתּה ּכָ ָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנּדָ לֹא ֶעת ִנּדָ ים ּבְ ָמּה ָיִמים ַרּבִ י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ ְהֶיה ְטֵמָאה ִהואְוִאׁשּ ָתּה תִּ יֵמי ִנּדָ    ּכִ
בְּ  148 רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּואּדַ ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ   רּו ֶאל ּבְ
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  לבלבלבלב 149 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ ֵקבָ  לגלגלגלג. זֹאת ּתֹוַרת ַהזָּ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהּזָ ִנּדָ ָוה ּבְ ב ִעם ְטֵמָאהְוַהּדָ ּכַ ר ִיׁשְ   ה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ
רֹו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 150 ׂשָ ל ּבְ ִים ֶאת ּכָ ּמַ ְכַבת ָזַרע ְוָרַחץ ּבַ ּנּו ׁשִ י ֵתֵצא ִמּמֶ   ְוִאיׁש ּכִ

 רש"י
. לעין זבה והא דתיא אשה

כתיב ואשה כי יזוב זוב דמה 
   ג': ימים רבים ימים ב' רבים

. דבציר מהכי ליכא בת י' ימים
זיבה ז' ימי דה וג' ימי זיבה 
שאין זיבה אלא לאחר דות 
כדמפרש בשמעתא בתרייתא 

   דמכילתין:
. כיון דבת יום אחד לגמר מדה

מטמא בדה בת י' מי מטמאה 
בזיבה דאין זיבה בלא דה 

   שאיה אלא לאחר דות:
. ואשה דכתיב גבי דה ואלא קרא

   למה לי:
. דהכי למעוטי איש מאודם

משמע אשה מטמאה בדה ולא 
   איש:

   . לעיל:והא מיעטתיה
. אדום חד למעוטי משכבת זרע

   אם יראה שכבת זרע אדום:
. מרבי בן יום וכן לעין זכרים

   אחד:
   . כי יהיה זב:איש איש

. ואיש כי איש אין לי אלא איש
 ''ו שכבת זרע: התצא ממ

א גרסין ומאחר דהלכתא קר
למה לי ואבן תשעה לשכבת זרע 

  קמהדר:
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ן יֹום ֶאָחד ִהְלְכָתא :ִאיֵליָמא ִנים ְויֹום ֶאָחד ְקָרא  ,ּבֶ ע ׁשָ ׁשַ ִת  -ּוֶבן ּתֵ    !יבְקָרא ְסָתָמא כְּ

א ִנים ְויֹום ֶאָחד  :ֶאּלָ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ    ,ִהְלְכָתא –ּבֶ
   .ְקָרא –ּוֶבן יֹום ֶאָחד 

  
ִהְלְכָתא ִהיא ה ִלי ,ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ    ?ְקָרא ָלּמָ

  
ה ִמּלֹוֶבן ָ    .ְלַמעּוֵטי ִאׁשּ

  
ְזָכִרים ב ּבִ ה ִלי ְלִמְכּתַ ְנֵקבֹות?  ,ָלּמָ ב ּבִ ה ִלי ְלִמְכּתַ   ְוָלּמָ

  
   ,ְצִריֵכי

ְזָכִרים  ַתב ַרֲחָמָנא ּבִ ִאי כְּ ִמים -ּדְ ַבּיָ ְרִאּיֹות כְּ אּו ּבִ ּמְ ִמּטַ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ִמים  ַבּיָ ְרִאּיֹות כְּ אּו ּבִ ּמְ ָלא ִמּטַ    .ֵאיָמא ָלא -ֲאָבל ְנֵקבֹות ּדְ

ְנֵקבֹות  ַתב ַרֲחָמָנא ּבִ אֹוֶנס -ְוִאי כְּ ּמּו ּבְ ָקִמּטַ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
אֹוֶנס ֲאָבל ְזָכִרים  אּו ּבְ ּמְ ָלא ִמּטַ    .ֵאיָמא ָלא -ּדְ

   .ְצִריָכא
  
  
  

 רש"י
. איש למה לי למיכתב בזכרים

איש לרבות קטן בן יומו ולמה לי 
למיכתב בקבות ואשה לרבות 
   בת יום אחד לדה ובת י' לזיבה:

. בין שרואה ג' בראיות כבימים
ביום אחד בין שרואה שלש 
בשלשה ימים רצופין הוי זב 

דף כדילפין בב''ק בפרק כיצד (
כד.) לזכר ולקבה מה קבה 
בימים אף זכר בימים וראיות 
בגופיה כתיב מה הכתוב שלש 
וקראו טמא אבל זבה שראתה 

   שלש ביום אחד לא הויא זבה:
. דכתיב זב לא מיטמא באוס

מבשרו ולא מחמת אוסו זבה 
מיטמאה באוס בהאי פירקא 
(לקמן דף לו:) כשהוא אומר כי 

   מור:יזוב זוב דמה הרי אוס א
. משכב הזב והדה מטמא אדם

דכתיב (ויקרא טו) ואיש אשר יגע 
במשכבו וכתיב (שם) וכל הוגע 

   במשכבה וגו':
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            לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––לב, ב לב, ב לב, ב לב, ב  .43
ֶעְליֹון" ְחּתֹון ּכָ ב תַּ ּכָ ִאין ִמׁשְ   ."ַהּכּוִתים ְמַטּמְ
  

ֶעְליֹון"ַמאי  ְחּתֹון ּכָ ב תַּ ּכָ    ?"ִמׁשְ
  

ר  :ִאיֵליָמא א ֶעׂשֶ ִאי ִאיכָּ ּמוּ ּדְ עֹות ְוָיֵתיב ֲעַלְייהּו ִמּטַ יָטא – ְלהוּ  151151151151ַמּצָ ׁשִ ַרס ְלהוּ  ,ּפְ ָהא ּדָ    !ּדְ
א ל ָזב :ֶאּלָ ֶעְליֹונֹו ׁשֶ ה כְּ ל ּבֹוֵעל ִנּדָ ְחּתֹונֹו ׁשֶ ֵהא ּתַ ּיְ    ,ׁשֶ

ל ָזב  א אֹוָכִלין -ָמה ֶעְליֹונֹו ׁשֶ א ֶאּלָ ִקין ,ֵאינֹו ְמַטּמֵ    ,ּוַמׁשְ
ה  ל ּבֹוֵעל ִנּדָ ְחּתֹונֹו ׁשֶ א אֹוכָ  -ַאף ּתַ א ֶאּלָ ִקין ,ִליןֵאינֹו ְמַטּמֵ    .ּוַמׁשְ

  
ל ָזב ְמָנַלן    ?ֶעְליֹונֹו ׁשֶ

  
ְכִתיב יו ִיְטָמא" :ּדִ ר ִיְהֶיה ַתְחּתָ כֹל ֲאׁשֶ    .(ויקרא טו, י) 152152152152"ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבְ

יו"ַמאי  ְחּתָ   ?"ּתַ
ָזב  :ִאיֵליָמא  לג,א יו ּדְ ְחּתָ בֹו"ִמ  -ּתַ ּכָ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ   ! ָנְפָקא (ויקרא טו, ה) 153153153153"ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

א יו :ֶאּלָ ְחּתָ ב ּתַ ר ִיְהֶיה ַהּזָ כֹל ֲאׁשֶ    ?ּוַמאי ִניהוּ  ,ַהּנֹוֵגַע ּבְ
ל ָזב    ,154154154154ֶעְליֹון ׁשֶ

תּוב ִמּטּוְמָאה ֲחמּוָרה קֹו ַהכָּ ה ,ִנּתְ    ,ֶוֱהִביאֹו ִליֵדי טּוְמָאה ַקּלָ
ִקין :לֹוַמר ָלךְ  א אֹוָכִלין ּוַמׁשְ א ֶאּלָ ֵאינֹו ְמַטּמֵ    .ׁשֶ

  
קוֹ  :ֵאיַמר ָגִדיםִנּתְ א ּבְ א ָאָדם ְלַטּמֵ ָלא ְמַטּמֵ תּוב ִמּטּוְמָאה ֲחמּוָרה ּדְ    , ַהכָּ

א!  ָגִדים ִליַטּמֵ   ֲאָבל ָאָדם אֹו ּבְ
  

ַמע - "ִיְטָמא" :ָאַמר ְקָרא ה ַמׁשְ   .טּוְמָאה ַקּלָ
  
   

ה  ל ּבֹוֵעל ִנּדָ    ?ְמָנַלן –ְוַתְחּתֹונֹו ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָתּה ָעָליו""    ?ָיכֹול ַיֲעֶלה ְלַרְגָלּה  - (ויקרא טו, כד) 155155155155"ּוְתִהי ִנּדָ

ְלמּוד לֹוַמר ְבַעת ָיִמים 156156156156ְוָטֵמא" :תַּ    ."ׁשִ
ְלמּוד לֹוַמר ָתּה ָעָליו" :ּוַמה תַּ   ? "ּוְתִהי ִנּדָ

א ָאָדם ּוְכֵלי ֶחֶרס כֹול לֹא ְיַטּמֵ ּיָ    ?ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ָתּה ָעָליו" :תַּ    ,ָאּה ָאָדם ּוְכֵלי ֶחֶרסַמה ִהיא ְמַטּמְ  - "ּוְתִהי ִנּדָ

א ָאָדם ּוְכֵלי ֶחֶרס    .ַאף הּוא ְמַטּמֵ
ָגִדים א ּבְ א ָאָדם ְלַטּמֵ ב ְלַטּמֵ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ה ִמׁשְ    ,ִאי ַמה ִהיא עֹוׂשָ

ָגִדים א ּבְ א ָאָדם ְלַטּמֵ ב ְלַטּמֵ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ה ִמׁשְ    ?ַאף הּוא עֹוׂשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ב ֲא " :תַּ ּכָ ׁשְ ב ָעָליו ִיְטָמאְוָכל ַהּמִ ּכַ ר ִיׁשְ    ,"ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ֵאין תַּ ב ָעָליו ִיְטָמא" :ׁשֶ ּכַ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ    ,"ְוָכל ַהּמִ
ְלמּוד לֹוַמר ר" :ּוַמה תַּ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ב ָעָליו ִיְטָמא ְוָכל ַהּמִ ּכַ    ?"ִיׁשְ

תּוב ִמּטּוְמָאה ֲחמּוָרה ֶוֱהִביאֹו  קֹו ַהּכָ הִליֵדי טּוְמ ִנתְּ    ,ָאה ַקּלָ
ִקין :לֹוַמר ֶלךָ  א אֹוָכִלין ּוַמׁשְ א ֶאּלָ ֵאינֹו ְמַטּמֵ    ."ׁשֶ

  
ִריְך     :ַרב ַאַחאיּפָ

ה תּוב ִמּטּוְמָאה ֲחמּוָרה ֶוֱהִביאֹו ְלטּוְמָאה ַקּלָ קֹו ַהכָּ    ,ֵאיָמא ִנּתְ
ָגִדים א ָאָדם ְלַטּמּוֵיי ּבְ ָלא ִליַטּמֵ   א! ֲאָבל ָאָדם ּוְבָגִדים ִליַטּמֵ  ,ּדְ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאּסִ

ַמע - "ִיְטָמא" ה ַמׁשְ    .טּוְמָאה ַקּלָ

                                                        
א 151   ?ְמַטּמֵ
ס  152 א אֹוָתם ְיַכּבֵ יו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֹוׂשֵ ר ִיְהֶיה ַתְחתָּ כֹל ֲאׁשֶ ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבְ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ   ּבְ
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 153 ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ בֹו ְיַכּבֵ ּכָ ִמׁשְ ע ּבְ ר ִיּגַ   ְוִאיׁש ֲאׁשֶ
ִתיב) 154 א כְּ א ַמאי ַטְעָמא ְוַהּנֹׂשֵ ָ י ִיְטָמא ּוַמאי ִניהּו ִניׂשּ א ַנּמִ   (ְוַהּנֹוׂשֵ
ב 155 ּכַ כֹב ִיׁשְ ב ָעָליו ִיְטָמא ְוִאם ׁשָ ּכַ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ְבַעת ָיִמים ְוָכל ַהּמִ ָתּה ָעָליו ְוָטֵמא ׁשִ   ִאיׁש אָֹתּה ּוְתִהי ִנּדָ
 ִיְטָמאמסורת הש"ס. גירסת וילא:  156

 רש"י
. ולא כתחתוו כעליוו של זב
  שמטמא אדם:

. דהוא מדרס אילימא תחתיו דזב
   הזב:

. בגד הישא על ומאי יהו ישא
הזב מאי טעמא והושא והישא 

יא וראה כתיב לא ידעא מאי ה
   בעיי שהוא פי' משובש:

. תקו הכתוב מטומאה חמורה
מדכתיב וכל הוגע בכל אשר 
יהיה תחתיו יטמא והושא 
אותם יכבס בגדיו ומדלא 
ערביהו וכתוב וכל הוגע בכל 
אשר יהיה תחתיו והושא אותם 
יכבס בגדיו ואפסקיהו ביטמא 
מכלל דהאי יטמא לאו באדם 

לין ובגדים קמיירי אלא באוכ
ומשקין והושא אותם דרש 
בתורת כהים לושא משכבו 

   ומושבו של זב:
. להכי אפסקיהו קרא אימא

דלא יטמא אדם לטמא בגדים 
שעליו להכי כתב יטמא דאדם 
לחודיה טמא או אם געו בגדים 

  יהו בגדים טמאים ולא הוא:
. יעלה לסופה כגון יעלה לרגלה

בא עליה בששי שלה יטבול בליל 
   מותה:המחרת כ
. ואפילו בא עליה ז' ימים
   בשביעי:

מה היא מטמאה אדם לטמא 
. שעליו דאתי בקל וחומר בגדים

ממשכבה אף הוא מטמא אדם 
   לטמא בגדים שעליו:

. ואע''ג דאין וכלי חרס בהיסט
כלי חרס מקבל טומאה אלא 
מאוירו בהיסט זב וזבה מיטמא 
כדכתיב (ויקרא טו) (כל כלי) 

ואמרי' חרס אשר יגע בו הזב 
במכילתין איזהו מגעו שהוא 

   ככולו הוי אומר זה היסטו:
שאין ת''ל וכל המשכב אשר 

. שהרי כבר ישכב עליו יטמא
אמר ותהי דתה עליו ובדידה 
כתיב וכל הוגע במשכבה יכבס 

   בגדיו:
. שלא יהיה מטומאה חמורה

משכבו חמור כמשכבה לטמא 
   אדם ובגדים שעליו:

אם  . או אדםאבל אדם ובגדים
  תגע בו או בגדים אם תגע בהם:
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ָתּה ָעָליו"   :ֵאיָמא ָלל – "ּוְתִהי ִנּדָ    ,כְּ
ב" ּכָ ׁשְ ָרט – "ְוָכל ַהּמִ    ,ּפְ

ָלל ּוְפָרט  ָרט -כְּ ּפְ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל ֶאּלָ כְּ    ,ֵאין ּבַ
ב  ב ּומֹוׁשָ כָּ    ,ִאין –ִמׁשְ
   !ָלא –ִמיֵדי ַאֲחִריָנא 

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ְבַעת ָיִמים"    ,ָהִעְנָין ַמְפִסיק "ְוָטֵמא ׁשִ
ה ָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקין ֶזה ִמּזֶ    ,ָהֵוי כְּ

ה  ָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקין ֶזה ִמּזֶ ְכָלל ּוְפָרט -ְוָכל כְּ ִנין אֹותֹו ּבִ    !ֵאין ּדָ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ִנין    .אִריּבּוָיא הוּ  "ְוָכל" ,ְלעֹוָלם ּדָ

  
י ַיֲעקֹבַמְתִקיף ַלּה     :ַרּבִ

ִהיא   :ֵאיָמא    ,כְּ
ָגִדים ְלחּוְמָרא א ּבְ א ָאָדם ּוְלַטּמֵ ָבּה ְלַטּמֵ כָּ ָעּה ְלִמׁשְ ין ַמּגָ ּה ּבֵ    ,ַמה ִהיא לֹא ָחַלְקּתָ ּבָ

ָגִדים א ּבְ א ָאָדם ּוְלַטּמֵ בֹו ְלַטּמֵ כָּ עֹו ְלִמׁשְ ין ַמּגָ ֲחלֹוק ּבֹו ּבֵ א ַאף הּוא לֹא ּתַ    !ְלקּוּלָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַמע - "ָעָליו"    .ְלַהְטִעינֹו ַמׁשְ

  

 רש"י
. כגון אדם וכלי מידי אחריא לא

   חרס:
. ריבויא הוא ולאו וכל המשכב

   פרטא:
. בועלה כמותה דהא אימא כהיא

   אקשיהו קרא:
. ששיהן מטמאין אדם לחומרא

   לטמא בגדים:
אף הוא לא תחלוק בין מגעו 

. ולקולא ששיהם לא למשכבו
שיטא לן יטמאו דהא במשכבו פ

שתקו הכתוב הלכך במגעו מי 
שאם גע באדם לא יטמאו 
לטמא בגדים דהא כתיב ותהי 
דתה עליו דהוקשו הוא והיא 

   בהאי קרא:
  . להחמיר משמע ולא להקל:עליו
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ֵהן ּבֹוֲעֵלי ִנּדֹות" ֵני ׁשֶ   .ְוכּו' "ִמּפְ
   

הּו     !ִניְנהּו? "ּבֹוֲעֵלי ִנּדֹות"ַאּטּו ּכּוּלְ
  

ָלָאהָאַמר  י ִיְצָחק ִמְגּדְ ּוִאין :ַרּבִ ִניׂשּ נוּ  157157157157ּבְ    .ׁשָ
  
  
  
בֹות ַעל " םְוֵהן יֹוׁשְ    .ְוכּו' "ּדָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֵמִאירָאַמר "    :ַרּבִ

ם ָוָדם  ל ּדָ בֹות ַעל ּכָ דֹוָלה ִהיא ָלֶהן -ִאם ֵהן יֹוׁשְ ָנה ּגְ ּקָ    .תַּ
ִלימֹות אֹותֹו ְלָדם ָירֹוק ם ָאדֹום ּוַמׁשְ רֹואֹות ּדָ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ְב  ּפֹוֶסֶקת ּבֹו סֹוַפְרּתֹו ְלִמְנַין ׁשִ    ."ָעהיֹום ׁשֶ

  
ר ָחָמאַמְתִקיף ַלּה     :ָרִמי ּבַ

ֶרּנוּ  ֵריּה  ,ְוִתְסּפְ י ִניְסּפְ    ,ַוֲאַנן ַנּמִ
כּוּלוֹ  ָקְייָמא ָלן ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ    !ּדְ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ַחת ַלּה  כַּ ִזיָבה ֵהיִכי ַמׁשְ ָסַתר ּבְ ְכַבת ֶזַרע ּדְ ן ׁשִ כּוּלוֹ  ?ִאם כֵּ    !ְוָהא ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ
  

יֹוָמא ִאי א ּדְ ַפְלּגָ ֲחַזאי ּבְ    ,ּדַ
י    ,ָהִכי ַנּמִ

ַמאי ָעְסִקיַנן ה :ָהָכא ּבְ ִקיַעת ַהַחּמָ ֲחַזאי ָסמּוְך ִלׁשְ    .ּדַ
  

   ,ְוֵליקּום ְוֵליָמא ֵליּה ִלְקָרא
ִתיָבא ָסמּוךְ  י כְּ ִתיָבא כִּ ה כְּ ִקיַעת ַהַחּמָ    ?!ִלׁשְ

  
   ,ִאין

ַבֵקיּה ִלְקָרא ְרָחְך ׁשְ    ,ַעל כָּ
יּה ּדְ  ְפׁשֵ ֵחיק ּומֹוֵקי ַאּנַ    .ִאיהּו ּדָ
  
  
  

                                                        
ְנׂשּואֹותרש"ש ועוד. גירסת וילא:  157  ּבִ

 רש"י
. אטו כולהו בועלי דות יהו

   והא איכא פויים:
. אם הן יושבות על כל דם ודם

שהן רואות בין טמא בין טהור 
שבת עליו ז' ימי דתה שהתחיל יו

מיה מששתה מראה דם 
   ותמה ז' ימים:

. אבל תקה גדולה היא להם
אין עושות כן אין מוות אלא 
מראיה ראשוה כשאר שים 
וזהו קלקולה שרואה דם אדום 
ומשלימתו לדם ירוק כגון ראתה 
ירוק תחלה סבורה היא שהיא 
טמאה ומוה ממו ז' ימים 

ישי שלה דם וכשרואה בחמ
אדום איה משמרת אלא שי 
ימים להשלים ז' לראייתה 
הראשוה והיא צריכה למות 

   מראייה שיה:
. כשהיא רואה ג' יום שפוסקת בו

רצופים לאחר ז' ימי הדה והויא 
זבה ופוסקת באמצע היום 
סופרת אותו קצת היום שעד 
הערב למין שבעה קיים ואן ז' 

   קיים שלמים בעין לזבה:
. דלעין קיים מקצת היום א''כ

ככולו זב שפסק והתחיל לספור 
וראה קרי וקיי''ל דסותר אותו 
היום ותו לא בהמפלת בשמעתא 
קמייתא (לעיל דף כב.) ואי 
מקצת היום ככולו מאי סותר 

   הא איכא קצת היום לבא:
. אי דחזאי בפלגא דיומא כו'

קושיא היא ומשי ולימא ליה 
   לקרא כו' בתמיה:

מהדר לאוקמי אתקפתיה  וקא
. אין על כרחיך שבקיה לקרא כו'

דכיון דקיי''ל בכל דוכתי מקצת 
היום ככולו איהו דחיק ומוקים 
   אפשיה בסמוך לשקיעת החמה:
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            בבבב----לג, אלג, אלג, אלג, א .45
ֵעי  ר ָחָמאּבָ    :ָרִמי ּבַ

ְכַבת ֶזַרע ִזיָבה - ּפֹוֶלֶטת ׁשִ ְסּתֹור ּבְ ּתִ    ?ַמהּו ׁשֶ
  

  .ְוסֹוֶתֶרת ,רֹוָאה ָהְיָתה
יְלָמא  לג,ב     :אֹו ּדִ

  ְוָלא ָסְתָרה? , נֹוַגַעת ָהְיָתה
  

   :ָרָבאֲאַמר 
אְלפּום חּוְרָפא ׁשַ  ּתָ ׁשְ    !ּבֶ
ָסְתָרה י ּדְ ְסּתֹור?  ,ְנִהי ַנּמִ ה ּתִ ּמָ   כַּ
ְבָעה  ְסּתֹור ׁשִ בֹוֲעָלּה!  -ּתִ ּה כְּ ּיָ   ּדַ

ְסּתֹור יֹום ֶאָחד  ְטַהר" –ּתִ    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא טו, כח) 158158158158"ְוַאַחר ּתִ
ן - "ַאַחר" יֵניֶהם ,ַאַחר ְלכּוּלָ ֵהא טּוְמָאה ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּלֹא ּתְ    !ׁשֶ
  

   ?ָזב ּגּוֵפיּה ֵהיִכי ָסַתר ,ְוִליַטֲעֵמיךְ 
יֵניֶהן ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא טו, יג) 159159159159"ְלָטֳהָרתוֹ " ֵהא טּוְמָאה ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּלֹא ּתְ    ,ׁשֶ

א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר    ?ֶאּלָ
יֵניֶהן ֵהא טּוְמַאת ִזיָבה ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּלֹא ּתְ    ,ׁשֶ

י ֵה  ,ָהָכא ַנּמִ ּלֹא ּתְ יֵניֶהןא טּוְמ ׁשֶ    .ַאת ִזיָבה ַמְפֶסֶקת ּבֵ
  
  
  
  

                                                        
ְבַעת ָיִמים ְוַאַחר  158 ּה ׁשִ ְטָהרְוִאם ָטֲהָרה ִמזֹּוָבּה ְוָסְפָרה ּלָ   תִּ
ים  159 ַמִים ַחּיִ רֹו ּבְ ׂשָ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבְ ס ּבְ ְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכּבֶ ב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ׁשִ   ְוָטֵהרְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ

 רש"י
. כגון ששמשה בזוב פולטת

ופסקה והתחילה למות ופלטה 
מהו שתסתור מייה הא דקי''ל 
דפולטת טמאה משום רואה היא 

  וסתרה:
   . ווגע לא סותר:ם וגעתאו משו

. זב המוה וראה דיה כבועלה
   קרי איו סותר אלא יום אחד:

. אם כן לא הוו תסתור יום אחד
רצופין ורחמא אמר ואחר 
תטהר אחר אחר לכולן כלומר 
זמן אחד לכולן שיהו רצופין 

   טהרתן:
. שבעת לטהרתו אמר רחמא

ימים לטהרתו משמע טהרה 
הם אחת שלא תהא הפסקה ביי

והיכי סתר קרי יום א' ולא הוו 
   רצופין:

אלא מאי אית לך למימר שלא 
תהא טומאת זיבה מפסקת 

. שאם רואה זוב סותר בייהן
את כל מה שמה אבל קרי לא 

  הוה הפסקה:
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ׁש " יַאת ִמְקּדָ יִבין ֲעֵליֶהן ַעל ּבִ    ,ְוֵאין ַחּיָ

רּוָמה    ,ְוֵאין ׂשֹוְרִפין ֲעֵליֶהם ֶאת ַהתְּ
ּטּוְמָאָתן ָסֵפק ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
א ּפָ אךְ  ַרב ּפַ ַלע ְלַתּוַ    ,ִאיּקְ

נָ  :ֲאַמר א צּוְרָבא ֵמַרּבָ יּה  ,ן ָהָכאִאי ִאיכָּ ל ַאּפֵ    ,ֵאיִזיל ֲאַקּבֵ
א ָנן :ֲאַמָרה ֵליּה ַהִהיא ַסְבּתָ א ָהָכא צּוְרָבא ֵמַרּבָ מּוֵאלוְ  ,ִאיכָּ ֵמיּה  ַרב ׁשְ    ,ׁשְ

ָווֵתיּה  ֶתֱהֵוי כְּ ָתא ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ    .ְוָתֵני ַמְתִנּיָ
ויּה  :ֲאַמר ַגּוֵ ָקְמָבְרֵכי ִלי ּבְ ּה  ,ִמּדְ ַמע ִמיּנַ ַמִים הּואְיֵרא  :ׁשְ    .ׁשָ

יּה     ,ְרָמא ֵליּה ּתֹוָרא   ,ֲאַזל ְלַגּבֵ
ָתא ַאֲהָדֵדי    :ְרָמא ֵליּה ַמְתִנּיָ

ַנן    :ּתְ
ׁש " יַאת ִמְקּדָ יִבין ֲעֵליֶהן ַעל ּבִ    ,ֵאין ַחּיָ

רּוָמה    ,ְוֵאין ׂשֹוְרִפין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהתְּ
ּטּוְמָאָתּה ָסֵפק ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

ֵפיָקא  :ַאְלָמא רּוָמהלָ  -ִמּסְ ְרִפיַנן ּתְ    .א ׂשָ
   :ּוְרִמיְנִהי

רּוָמה" ה ְסֵפקֹות ׂשֹוְרִפין ֶאת ַהתְּ ָ ׁשּ ְגֵדי ַעם ָהָאֶרץ : ...ַעל ׁשִ   ! (טהרות ד, ה) "ַעל ְסֵפק ּבִ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ָלָמא ִלְתֲאִכיל ַהאי ּתֹוָרא ִלׁשְ    ,ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ

ַמאי ָעְסִקיַנן כּוִתי ָח  :ָהָכא ּבְ    .ֵברּבְ
  

ית ֵליּה? ּוֵ ה ְמׁשַ    !ּכּוִתי ָחֵבר ּבֹוֵעל ִנּדָ
  

יּה ּדְ  ְבֵקיּה ַוֲאָתא ְלַקּמֵ יׁשַ ר ַאׁשִ יִמי ּבַ    ,ַרב ׁשִ
ַבל ְוָעָלה :ֲאַמר ֵליּה  ּטָ כּוִתי ׁשֶ ית ֵליּה ּבְ ּנֵ ְגֵדי ָחֵבר ,ַמאי ַטְעָמא ָלא ְמׁשַ ְגֵדי ָחֵבר ְוָנְגעּו  ,ְוָדַרס ַעל ּבִ ְתרּוָמהַוֲאַזלּו ּבִ    ,ּבִ

ּום טּוְמַאת ַעם ָהָאֶרץ  ִאי ִמׁשּ   !ָהא ְטֵביל ֵליּה  -ּדְ
ה  ּום ּבֹוֵעל ִנּדָ ָקרֹוב -ְוִאי ִמׁשּ ַעל ּבְ ָקרֹוב ,ָסֵפק ּבָ ַעל ּבְ   !ָסֵפק לֹא ּבָ

ָקרֹוב  ַעל ּבְ ְמֵצי לֹוַמר ּבָ ִליַמּתּו ָירֹוק -ְוִאם ּתִ ִליַמּתוּ  ,ָסֵפק ִהׁשְ    ,י ְסֵפק ְסֵפיָקאְוָהוֵ  ,ָסֵפק לֹא ִהׁשְ
ֵפק ְסֵפיָקא  רּוָמה -ְוַאּסְ ְרִפיַנן ּתְ    .ָלא ׂשָ

  
ְגֵדי ַעם ָהָאֶרץ ּום ּבִ    ,ְוֵתיּפּוק ֵליּה ִמׁשּ

ָאַמר ָמר ין" :ּדְ רּוׁשִ ְגֵדי ַעם ָהָאֶרץ ִמְדָרס ַלּפְ   ! (חגיגה יח:) "ּבִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
כּוִתי ָערֹום  .ּבְ

 

 רש"י
   . מקום:לתואך

. רב שמואל שחט רמא ליה תורא
   שור לכבוד רב פפא:

. כלומר על ספק בגדי עם הארץ
ץ אם געו בה על בגדי עם האר

שרפת משום שמא טמא היה 
והאי כותי מי תיפוק ליה אם 
גע משכבו בתרומה דתהא 
שרפת משום דעם הארץ הוא 

   והוה ליה בגדי עם הארץ:
. רב פפא לאושפיזיה שבקיה

משום דכספיה ואזל לגבי רב 
   שימי:

. לא תשי ליה מתי' מאי טעמא
דתן אין שורפין על תחתוו של 

רומה בכותי שטבל כותי את הת
ועלה ודרס על בגדי חבר דהייו 
במשכבו וגע ההוא מדרס 

   בתרומה:
. כבר עברו ימי לא בעל בקרוב

   טומאתו וסלקא ליה טבילה:
משום בגדי עם הארץ מדרס 

. כלומר כשם שמדרס לפרושים
מטמא אדם ובגדים כך בגדי עם 

   הארץ מדרס לפרושים:
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   ַמְתִניִתין

נֹות ְצדֹוִקין    :ּבְ
ַדְרֵכי ֲאבֹוֵתיֶהן  ֲהגּו ָלֶלֶכת ּבְ ּנָ ְזַמן ׁשֶ ּכּוִתּיֹות -ּבִ    .ֲהֵרי ֵהן ּכַ

ָרֵאל  ַדְרֵכי ִיׂשְ ְרׁשּו ָלֶלֶכת ּבְ ְרֵאִלית -ּפֵ ִיׂשְ    .ֲהֵרי ֵהן ּכְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְרֵאִלית ִיׂשְ    ,ְלעֹוָלם ֵהן ּכְ
ְפְרׁשּו ָלֶלֶכת ּבְ  ּיִ  .ַדְרֵכי ֲאבֹוֵתיֶהןַעד ׁשֶ

 

ָמָרא    ּגְ

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
  ְסָתָמא ַמאי? 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ּכּוִתּיֹות" ַדְרֵכי ֲאבֹוֵתיֶהן ֲהֵרי ֵהן ּכַ ּנֹוֲהגֹות ָלֶלֶכת ּבְ ְזַמן ׁשֶ נֹות ְצדֹוִקין ּבִ    – "ּבְ
ְרֵאִלית –ָהא ְסָתָמא  ִיׂשְ    .כְּ

  
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

ְרׁשּו ָלֶלֶכת ּבְ " ְרֵאִליתּפֵ ִיׂשְ ָרֵאל ֲהֵרי ֵהן ּכְ    – "ַדְרֵכי ִיׂשְ
ּכּוִתּיֹות –ָהא ְסָתָמא    !כַּ

   
יּה  ַמע ִמיּנֵ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליכָּ   !ֶאּלָ

   
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְתַנן    :ּדִ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְרֵאִלית ִיׂשְ    ,ְלעֹוָלם ֵהן ּכְ
ַדְרֵכי ֲאבֹוֵתי ְפְרׁשּו ָלֶלֶכת ּבְ ּיִ    – "ֶהןַעד ׁשֶ

א ָסַבר א ַקּמָ ַתּנָ ָלל ּדְ ּכּוִתּיֹות :ִמכְּ    .ְסָתָמא כַּ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּוק" ׁשּ דֹול ּבַ ר ִעם ּכֵֹהן ּגָ ּפֵ סִּ ְצדֹוִקי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ    ,ַמֲעׂשֶ

יו ָזה ִצּנֹוָרא ִמּפִ ָגָדיו ,ְוִנתְּ דֹול ַעל ּבְ דֹולְוהֹוִריקוּ  ,ְוָנְפָלה ְלכֵֹהן ּגָ ל ּכֵֹהן ּגָ ָניו ׁשֶ    , ּפָ
ּתוֹ  י ְצדֹוִקים ֵהן  :ָאְמָרה לוֹ  ,ְוָקַדם ֵאֶצל ִאׁשְ ׁשֵ ּנְ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ

ים רּוׁשִ ם ַלֲחָכִמים ,ִמְתָיְראֹות ִמן ַהּפְ    .ּוַמְראֹות ּדָ
י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ

ֶהן יֹוֵתר ִמן ַהּכֹל ִקיִאין ָאנּו ּבָ ם ,ּבְ    ,ַלֲחָכִמים ְוֵהן ַמְראֹות ּדָ
כּוָנֵתינוּ  ׁשְ ָהְיָתה ּבִ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ם ַלֲחָכִמים ,חּוץ ֵמִאׁשּ ּלֹא ֶהְרָאת ּדָ    ."ָוֵמָתה ,ׁשֶ

  
ַעם ָהָאֶרץ ּום ִצּנֹוָרא ּדְ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ִמׁשּ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ְצדֹוִקי ָחֵבר    .ּבִ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
וֵּ  - "ְצדֹוִקי ָחֵבר" ה ְמׁשַ    !ית ֵליּה?ּבֹוֵעל ִנּדָ
  

א ֲאַמר    :ָרָבאֶאּלָ
   ,ֶרֶגל ֲהָוה  לד,א

ֶרֶגל  ָנן -ְוטּוְמַאת ַעם ָהָאֶרץ ּבָ יְנהּו ַרּבָ ּוִ ָטֳהָרה ׁשַ    ,כְּ
ְכִתיב ִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים" :ּדִ ָרֵאל ֶאל ָהִעיר ּכְ ל ִאיׁש ִיׂשְ ָאֵסף ּכָ ן ֲחֵבִר ַהכָּ  – (שופטים כ, יא) 160160160160"ַוּיֵ ָאן ּכּוּלָ  .יםתּוב ֲעׂשָ

                                                        
ִאיׁש ֶאָחד ֲחֵבִרים 160 ָרֵאל ֶאל ָהִעיר ּכְ ל ִאיׁש ִיׂשְ ָאֵסף ּכָ   ַוּיֵ

 רש"י
. לתא קמא דאמר סתמא מאי

ו ללכת בדרכי אבותיהן הרי הג
אלו ככותיות פרשו ללכת בדרכי 
ישראלית הרי אלו כישראלית 

   סתמא מאי:
. אבל סתמא עד שיפרשו

כישראלית מכלל דלת''ק סתמא 
   ככותיות:

. חרה לו שטמאו והוריקו פיו
בגדיו וקדם כהן גדול אצל אשתו 
של צדוקי לשואלה אם השלימה 

   לדם ירוק או לא:
. אי מכיר בשי בהןבקיאין או 

   צדוקים ששכן היה להן:
. דאפילו עם הארץ ותיפוק ליה

ישראל דאיו בועל דה קי''ל 
ציורא דע''ה מטמאה כל זמן 

  שהיא לחה:
. רגל הוה וטומאת עם הארץ

דלאו צדוקי דדרך אשתו 
   להראות דם:

. ברגל אבל כטהרה שויהו רבן
צדוקי דסתמא בועל דה הוא 

עם הארץ ליכא הי מי דטומאת 
   טומאת בועל דה איכא:

. בפלגש בגבעה כתיב ויאסף וגו'
ומייה שמעין בכל זמן שישראל 
אספים למקום אחד קרי להו 

  חברים ורגל הייו אסיפה:
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   ַמְתִניִתין

ם ָנְכִרית    ,ּדַ
ל ְמצֹוַרַעת    :ְוַדם ָטֳהָרה ׁשֶ

אי מַּ ית ׁשַ    ,ְמַטֲהִרים ּבֵ
לוּ  ּה     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ רּוּקָ    ,ּכְ

   .ּוְכֵמיֵמי ַרְגֶליָה 
  

ּלֹא ָטְבָלה ם ַהּיֹוֶלֶדת ׁשֶ    :ּדַ
אי מַּ ית ׁשַ ּה     :אֹוְמִרים ּבֵ רּוּקָ    ,ּכְ

   .ֶליָה ּוְכֵמיֵמי ַרְג 
לוּ  א     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ    ,ַלח  ְמַטּמֵ

   ,ְוָיֵבׁש 
ָאה ַלח ְוָיֵבׁש  :ּומֹוִדים ִהיא ְמַטּמְ זֹוב ׁשֶ יֹוֶלֶדת ּבְ  .ּבְ

 

ָמָרא    ּגְ

אי ּמַ    :ְוֵלית ְלהּו ְלֵבית ׁשַ
י ִיְהֶיה ָזב" ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ    ,קרא טו, ב)(וי 161161161161"ּדַ

ְכִרים ִזיָבה ְוֵאין ַהּנָ ִאין ּבְ ּמְ ָרֵאל ִמּטַ ֵני ִיׂשְ ִזיָבה ּבְ ִאין ּבְ ּמְ    ,ִמּטַ
ְזרּו ֲעֵליֶהן  ְבֵריֶהם -ֲאָבל ּגָ ָזִבין ְלָכל ּדִ הּו כְּ ּיְ    ?!ׁשֶ

  
אי ּמַ ית ׁשַ    162162162162:ָאְמֵרי ָלְך ּבֵ

   ?!ֵהיִכי ַלֲעֵביד
א ַלח ְוָיֵבׁש  ׁשֶ  -ִליַטּמֵ יתֹו כְּ    !ל ּתֹוָרהֲעׂשִ

י ַלח י ָיֵבׁש  ,ִליַטּמֵ ל ּתֹוָרה -ְוָלא ִליַטּמֵ ׁשֶ    !ָחַלְקּתָ ּבְ
  

   ,ִאי ָהִכי
י ּה ּוֵמיֵמי ַרְגֶליָה ַנּמִ    !רּוּקָ

  
ָדָמּה  ָרא ּבְ ָעְבִדיַנן ֶהיכֵּ יָון ּדְ ָנן :ֵמיַדע ְיִדיַע  -כֵּ ַרּבָ ּה ּוֵמיֵמי ַרְגֶליָה ּדְ רּוּקָ    .ּדְ

  
ָר  ּה ְוַלֲעֵביד ֶהיכֵּ רּוּקָ    !ּוֵמיֵמי ַרְגֶליָה ּוְלַטּמּוֵיי ְלָדָמּה  ,א ּבְ

  
ִכיֵחי  ׁשְ ּה ּוֵמיֵמי ַרְגֶליָה ּדִ ָנן -רּוּקָ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    ,ּגָ

ִכיָחא  ָלא ׁשְ ָמּה ּדְ ָנן -ּדָ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .ָלא ּגָ
  
  
  
  

                                                        
ָרֵאל ַוֲאַמְר  161 ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּואּדַ ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ   תֶּ
ְנֵקבֹות) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 162 ִאי ּבִ ַמר ּדְ ְזָכִרים ִאיתְּ   (ַההּוא ּבִ

 רש"י
  מתי' 

. בדם עובדת כוכבים אע''ג בית שמאי מטהרין
דברוקה ובמימי רגליה מודו דחכמים גזרו 

ריהם אפי' הכי עליהם להיות כזבין לכל דב
דמה טהור וטעמא מפרש בגמרא דשיירו בה 

   רבן למיהוי היכרא דטומאתה מדרבן:
. ואע''ג דמעייות ודם טוהר של מצורעת

מצורעת כגון רוקה ומימי רגליה הוי אב 
הטומאה כדאמר בהמפלת (לעיל דף כח:) לזכר 
לרבות מצורע שמעייותיו טמאים כשל זב 

טהור אפילו הכי דם דכתיב ביה וכי ירוק הזב ב
טוהר שלה טהור דלאו מעיין הוא דדומיא 
דרוק בעין שמתעגל ויוצא כדאמרין בפ''ב 

   (לעיל דף יט:) גבי דם הירוק:
. וב''ה אומרים כרוקה וכמימי רגליה

שמטמאין לחין ואין מטמאין יבשין גבי דם 
עובדת כוכבים מטמא מדרבן שגזרו עליהן 

היכרא הוא שיהו כזבין לכל דבריהם והך 
דעבוד בה דאילו דישראלית מטמא לח ויבש 
ודעובדת כוכבי' לח ולא יבש כרוקה וכמימי 
רגליה דאמר לקמן בפרק דם הדה דאין 
מטמאין יבשין ודם טוהר של מצורעת מי 
אע''ג דדם לאו מעיין הוא דין מעיין אית ליה 

   דרחמא רבייה כדאמר בגמרא:
ולא  . שעברו ימי טומאת לידהדם היולדת

   טבלה:
. בית שמאי אומרים כרוקה וכמימי רגליה

מטמא לח ואיו מטמא יבש והכי תי לה 
בהדיא בתוספתא דעדיות דדה כל זמן שלא 
טבלה הרי היא בדתה לכל דבריה הלכך. רוקה 
ומימי רגליה בטומאתן ולקמן בפרק דם הדה 
(ו.) ילפין מקראי דאין רוק של זב מטמא יבש 

גב דדם טוהר הוא לבית שמאי  ודמה מי אף על
כדאמר בגמרא דביומי תליא רחמא והא מלו 
ומשום מעיין מי ליכא לטמויי דהא אין 
מתעגל ויוצא אפילו הכי רבן גזור עליה הואיל 
וטמאה היא גזרה לאחר ז' אטו תוך ז' ומיהו 
לא גזור עליה שיטמא לח ויבש כלפי ז' דעבוד 

ולא  בה היכרא דלידעו דטומאתה מדרבן
שרוף עליה תרומה וקדשים ואע''ג דגבי דם 
עובדת כוכבים לא אמרי בית שמאי הכי אלא 
מטהרי לגמרי והייו טעמא כדאמר בגמרא 
משום דחיישין דלמא אתי לחלק בשל תורה 
ולמימר מטמא לח ולא יבש התם הוא דכל 
טומאת עובד כוכבים דרבן כדי שלא יהו 

כיון דטמאו ישראל רגילין אצלן במשכב זכור ו
מגען ורוקן ומימי רגליהן ואיכא הרחקה טובא 
הלכך טהרו את דמה לגמרי להיכרא דלידעו 
דטומאת רוקה ומימי רגליה דרבן דלא שרוף 
תרומה עלייהו ולא חלקו בדמה דילמא אתי 
לחלק בשל תורה אבל הכא אין כאן מדרבן 
אלא דם לבדו שהוא דם טוהר הלכך גזור ושיור 

יכא למיחש דלמא אתי לחלוקי בה להיכרא דל
בשל תורה דהכל יודעין דכיון דעברו ימי 

   לידתה דדם טוהר הוא:
. דטומאתן ובית הלל אומרים מטמא לח ויבש

מן התורה כל זמן שלא טבלה דקסברי ביומי 
   וטבילה תלא רחמא:

  
  גמ' 

. משום גזרו עליהן שיהו כזבין לכל דבריהן
שכב שלא יהא תיוק ישראל רגיל אצלו במ

   זכור:
. דכיון דליכא היכרא אתי עשיתו כשל תורה

   למשרף עליה תרומה וקדשים:
   . כדקאמריתו:ליטמא לח ולא יבש

. אתי לחלק בדם ישראלית חלקת בשל תורה
שהוא של תורה ולמימר דמטמא לח ולא יבש 
הילכך שיירוה ולא גזור בה שום טומאה כי 
היכי דיהוי היכרא לטומאת עובדי כוכבים 

   דרבן היא ולא שרוף עליה תרומה:דמ
. דלגבי אי הכי רוקה ומימי רגליה מי

ישראלית לח ולא יבש כי מטמית להו בעובדת 
כוכבים עשיתו כשל תורה דקיי''ל בפ' דם הדה 
(לקמן דף ה.) רוקו ויעו מטמאין לחין ולא 
יבשין ועביד היכרא ברוקה דעובדת כוכבים 

   ומימי רגליה לטהרן לגמרי:
  . לגבי רוק לא שכיח חשיב ליה:םד
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            בבבב----לד, אלד, אלד, אלד, א .49
   :ָרָבאָאַמר 
   ,ָטֵמא  –זֹובֹו 

ּמַ     .איֲאִפיּלּו ְלֵבית ׁשַ
   ,ָטהֹור   –ֶקְריֹו 

ל    .ֲאִפיּלּו ְלֵבית ִהּלֵ
  
אי ,ָטֵמא –זֹובֹו " ּמַ ֶקְריוֹ  - "ֲאִפיּלּו ְלֵבית ׁשַ ָרא ּבְ ד ֶהיכֵּ א ְלֶמְעּבַ ָהא ִאיכָּ    .ּדְ
ל ,ָטהֹור –ֶקְריֹו " ָרא   - "ֲאִפיּלּו ְלֵבית ִהּלֵ ָנן ֶהיכֵּ יּה ַרּבָ    ,ַעבּוד ּבֵ

ר ָלא ִלׂשְ י ֵהיִכי ּדְ יםכִּ רּוָמה ְוָקָדׁשִ    .ֹוף ֲעֵליּה ּתְ
  

זֹובוֹ  ָרא ּבְ   ּוְלַטּמּוֵיי ְלֶקְריֹו!  ,ְוַלֲעֵביד ֶהיכֵּ
  

ה -זֹובֹו  ַמֲעׂשֶ ֵלי ּבְ ָלא ּתָ ָנן ,ּדְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .ּגָ
ה -ֶקְריֹו  ַמֲעׂשֶ ָתֵלי ּבְ ָנן  ,ּדְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ָלא ּגָ

  
יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ

ָרֵאל  ָנְכִרית" ׂשְ ְכַבת ֶזַרע ִמּיִ ְלָטה ׁשִ ּפָ    ,ְטֵמָאה –ׁשֶ
ְכִרי  ְכַבת ֶזַרע ִמן ַהּנָ ְלָטה ׁשִ ּפָ ָרֵאל ׁשֶ   . (מקוואות ח, ד) "ְטהֹוָרה -ּוַבת ִיׂשְ

מּוָרה    .ַמאי ָלאו ְטהֹוָרה ּגְ
  

אֹוַרְייָתא –ְטהֹוָרה  !ָלא    ,ִמּדְ
ָנן –ְטֵמָאה  ַרּבָ    .ִמּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָרֵאל ִנְמֵצ " ל ִיׂשְ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ָכל ָמקֹום   -אָת אֹוֵמר ׁשִ    ,ְטֵמָאה ּבְ
ְמֵעי ָנְכִרית                                                               לד,ב    ,ַוֲאִפיּלּו ּבִ

ל ָנְכִרי  ָכל ָמקֹום   -ְוׁשֶ    ,ְטהֹוָרה ּבְ
ְרֵאִלית ְמֵעי ִיׂשְ    ,ַוֲאִפיּלּו ּבִ

ּה  ּבָ י ַרְגַלִים ׁשֶ    ."חּוץ ִמּמֵ
יָמאְוכִ  י אָהכָ  :י ּתֵ אֹוַרְייָתא ,ַנּמִ ָנן  ,ְטהֹוָרה ִמּדְ ַרּבָ אוּ  163163163163םיִ ַאּטּו ֵמי ַרְגלַ  -ֲאָבל ְטֵמָאה ִמּדְ אֹוַרְייָתא ִמי ְמַטּמְ    ?!ִמּדְ

א ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנַ ָנן :ׁשְ ַרּבָ    .ְטהֹוָרה ֲאִפיּלּו ִמּדְ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ   .ׁשְ
  
   

                                                        
 ַרְגֶליָה רש"ש. גירסת וילא:  163

 רש"י
   . של עובד כוכבים:זובו

. טמא אפילו לבית שמאי
דמקילי בדם האשה בזוב של 
זכר מודו שהטיפה מטמא 

   אחרים במגע:
. קריו טהור אפילו לבית הלל

עבדי ביה היכרא דלידעו 
דטומאת עובדי כוכבים דרבן 
דב''ה מי היכרא בעו כדאמרין 

ים ברוקה בדם העובדת כוכב
ובמימי רגליה ולא טמאוהו לח 
ויבש כישראלית וגבי זב דגבי 
ישראל מי כל טומאותיו לחין 
ולא יבשין אי לא מטהרי חדא 

   מיייהו לגמרי ליכא היכרא:
. אין קרי בא קריו תלוי במעשה

   אלא ע''י חימום:
עובדת כוכבים שפלטה כו' 

. השכבת זרע אבל טמאה
 בעובדת כוכבים לא שייכא בה

   טומאה כבהמה דעלמא:
. הטיפה (אלא) קריו טהורה
  טהור:

. ואפי' במעי עובדת כוכבים
   שאם תפלטו על הבגד תטמאו:

. דאי חוץ ממימי רגליה שבה
פתיכי במימי רגליה טמאים 
כדאמרין לעיל גזרו עליהם 
שיהו כזבים אבל קריו טהור 
כדאמרין עבדו ביה רבן 

  היכרא:



182                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

            לד, בלד, בלד, בלד, ב .50
   :ָאַמר ָמר

ְכַבת ֶזַרע" ָרֵאל  ׁשִ ל ִיׂשְ ָכל ָמקֹום -ׁשֶ ְמֵעי ָנְכִרית ,ְטֵמָאה ּבְ    ."ֲאִפיּלּו ּבִ
  

א ּפָ ָבֵעי ַרב ּפַ ְפׁשֹוט ּדְ    .ּתִ
ָבֵעי  אּדְ ּפָ    :ַרב ּפַ

ְמֵעי ָנְכִרית  ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ   ַמהּו?  -ׁשִ
  

ה  לֹׁשָ תֹוְך ׁשְ א -ּבְ ּפָ ְעָיא ֵליּה ְלַרב ּפַ    ,ָלא ָקִמיּבַ
י ְעָיא ֵליּה  כִּ ה  :ָקִמיּבַ לֹׁשָ   ַמאי?  -ְלַאַחר ׁשְ
  

ִמְצֹות  ָדְייֵגי ּבְ ָרֵאל ּדְ    ,ֲחִביל ּגּוַפְייהּו ּוַמְסִריַח  -ִיׂשְ
ִמְצֹות  ָנְכִרים ְייֵגי ּבְ ָלא ּדָ    ,ְוָלא ַמְסִריַח  ,ָלא ֲחִביל ּגּוַפְייהוּ  -ּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָקִצים ּוְרָמׂשִ  ָאְכֵלי ׁשְ יָון ּדְ   ּוַמְסִריַח?  ,ֲחִביל ּגּוַפְייהוּ  -ים כֵּ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

 רש"י
. דלגבי ר ג'כי מיבעיא ליה לאח

ישראלית טהורה כדאמר 
   במסכת שבת בפרק ר''ע:

. יראים וחרדים במצות דדייגי
   ומתוך דאגתן מתחממין:

  . חם:חביל
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            לד, בלד, בלד, בלד, ב .51
ל ְמצֹוַרַעת" ם ָטֳהָרה ׁשֶ    :ּדַ

אי מַּ ית ׁשַ    .ְמַטֲהִרים ּבֵ
לוּ  ּה     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ רּוּקָ    ,ּכְ

   ."ּוְכֵמיֵמי ַרְגֶליָה 
  

ל?  ֵבית ִהּלֵ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ָכר"    .ְלַרּבֹות ְמצֹוָרע ְלַמְעְינֹוָתיו - רא טו, לג)(ויק 164164164164"ַלּזָ
ֵקָבה"    .ְלַרּבֹות ְמצֹוַרַעת ְלַמְעְינֹוֶתיָה  - "ְוַלּנְ

  ? "ַמְעְינֹוֶתיָה "ַמאי 
ָאר ַמְעְינֹוֶתיָה  :ִאיֵליָמא ָכר ָנְפָקא -ׁשְ    ,ִמּזָ

א ְלָדָמּה  ּה  ,ֶאּלָ ּלָ ם ָטֳהָרה ׁשֶ א ּדַ    .ְלַטּמֵ
  

אי ּמַ    ?ּוֵבית ׁשַ
  

ָכר ָלא ָאְתָיאנְ     ,ֵקָבה ִמּזָ
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ָזָכר :ּדְ ן ָטעּון   :ַמה ּלְ כֵּ ִריָעה  ׁשֶ    ,ּפְ

   ,ּוְפִריָמה
ה ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ    ,ְוָאסּור ּבְ

ָלא? ְנֵקָבה ּדְ    !ּתֹאַמר ּבִ
  

ל    ?ּוֵבית ִהּלֵ
  

ֵעי ָזָכר ְנֵקָבה ְוָלא ּבָ    ,ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבִ
ֵקָבה :ָנאַוֲאָנא ֲאִמי ֵאיָנּה ְטעּוָנה     ּוַמה ּנְ ִריָעה ׁשֶ    ,ּפְ

   ,ּוְפִריָמה
ה ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ י ַרֲחָמָנא ַמְעְינֹוֶתיָה  - ְוֵאיָנּה ֲאסּוָרה ּבְ    ,ַרּבֵ

ן?  -ָזָכר  כֵּ ל ׁשֶ   לֹא כָּ
ֵנהּו ִעְנָין ִלְנֵקָבה -ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלָזָכר     ,ּתְ

ֵנהּו ִעְנָין ְלָדָמּה  -ְעְינֹוֶתיָה ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלַמ  ּה  ,ּתְ ּלָ ם ָטֳהָרה ׁשֶ א ּדַ    .ְלַטּמֵ
  

אי ּמַ    ?ּוֵבית ׁשַ
  

ֵקָבה ָלא ָאְתָיא    ,ָזָכר ִמּנְ
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ָאה  ַמה :ּדְ ן ְמַטּמְ כֵּ ְנֵקָבה ׁשֶ    ,165165165165אֹוֶנסּבְ ּלִ

ָלא?  ָזָכר ּדְ   ּתֹאַמר ּבְ
  

ל    ?ּוֵבית ִהּלֵ
  

ְמצ ָזב?ָקְייֵמי ּבִ י ּדְ    !ֹוָרע ּוָפְרֵכי ִמיּלֵ
  

אי ּמַ    ?ּוֵבית ׁשַ
  

ְרֵכי 'טּוְמָאה'ׁשּום     .ּפָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
אי ּמַ ית ׁשַ    :ָאְמֵרי ָלְך ּבֵ

ָכר"ַהאי  ֵעי ֵליּה  "ַלּזָ ָכר" :ִמיּבָ הּוא ָזָכר - "ַלּזָ ל ׁשֶ ין ָקָטן 166166166166כָּ דֹול ּבֵ ין ּגָ    .ּבֵ
  

ל    ?ּוֵבית ִהּלֵ
  

ב"הּו ִמ ָנְפָקא לְ  ין ָקָטן - )ב(ויקרא טו, ל 167167167167"זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ דֹול ּבֵ ין ּגָ   .ּבֵ

                                                        
ֵקָבה ּוְלִאיׁש  164 ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהזָּ ִנּדָ ָוה ּבְ ב ִעם ְטֵמָאהְוַהּדָ ּכַ ר ִיׁשְ    ֲאׁשֶ
  ֵמאֹוֶנסמסורת הש"ס. גירסת וילא:  165
  (ַהאי) גירסת וילא: 166
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  167 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ

 רש"י
. כגון רוקה שאר מעיותיה

ומימי רגליה דאתו מזב דכתיב 
ביה (ויקרא טו) וכי ירוק הזב 

   ומייה פקי שאר מעייות:
. כיון דאתרבי מצורע מזכר פקא

יותיו אתרבי מצורעת לכל למע
מעיותיה דאיכא דכוותיהו 

   בזכר:
   . דליתיה בזכר:אלא לדמה

. בשבעת ואסור בתשמיש המטה
ימי ספירו דכתיב וישב מחוץ 
לאהלו ואין אהלו אלא אשתו 
שאמר (דברים ה) שובו לכם 

   לאהליכם:
תאמר בקבה מצורעת דליתא 

. בכריתות בפרק ד' בכל הי
:) איש פורע מחוסרי כפרה (דף ח

ופורם ואין אשה פורעת ופורמת 
וגבי תשמיש מי מחוץ לאהלו 
כתיב ולא מחוץ לאהלה הילכך 
לא אתיא מזכר ואיצטריך 
לקבה לגופה ולעולם לשאר 
מעיות ומהיכא דפקי שאר 
מעיות ליכא למימר דילפין 
לדם דשאר מעיות ילפין מרוק 
מה רוק שמתעגל ויוצא הוא 

אחר כך מתאסף תחלה יחד ו
יוצא ודם לאו מתעגל ויוצא 

   הוא:
. ואם איו עין לשאר מעיותיה

   דפקי מלקבה:
   . לגבי זיבה:שכן מטמאה באוס

. בתמיה: ה''ג ופרכי מילי דזב
ואי בעית אימא אמרי לך ב''ש 
האי לזכר מיבעי ליה כל שהוא 
זכר כו' ול''ג קבה כל שהיא 
קבה כו' דא''כ מעיות למצורע 

אלא לקבה לרבות  מא להו
מצורעת למעיותיה ויליף זכר 
מקבה למעיות והאי לזכר 
דמייתר להו לב''ה דרשי ליה 
ב''ש לזב קטן שמטמא בזיבה בן 
יומו ולא פקא להו מאיש איש 
דסבירא להו דברה תורה כלשון 
בי אדם ותיוקת קטה פקא 
להו מאשה ואשה כדילפין בריש 

א פירקא ואייתר להו לקבה דהכ
לרבות מצורעת למעיותיה וב''ה 
מי לא דרשי איש איש מיהו 
פקא להו מזאת תורת הזב בין 

  גדול בין קטן מטמא בזיבה:
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   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

ָזב ן ָלִקיׁש ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יט ַרּבִ ׁשֵ י ּפָ    ,כִּ
ֵעי ָהִכי    :ּבָ

ל ָזב ָקָטן  יה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ע -ְרִאּיָ ַמּגָ א ּבְ ַטּמֵ ּתְ    ?ַמהּו ׁשֶ
ְכַבת ֶזַרעזֹאת ּתֹוַרת ַהזָּ " ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר ּתֵ    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא - )ב(ויקרא טו, ל 168168168168"ב ַוֲאׁשֶ

א  ּלֹו ְמַטּמָ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ִ ׁשּ ל ׁשֶ ָאה -כָּ ּלֹו ְמַטּמְ יה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ    ,ְרִאּיָ
ָאה  ּלֹו ָלא ְמַטּמְ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ׁשִ יָון ּדְ י לֹא -ְוַהאי כֵּ יה ִראׁשֹוָנה ַנּמִ א ְרִאּיָ ַטּמֵ    ,ּתְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
י ְרּתֵ ִאיּלּו ִאיהּו ָחֵזי ּתַ יָון ּדְ ָיא?  -ִמְצָטְרָפא  ,כֵּ   ְמַטּמְ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ב"" ין ָקָטן - )ב(ויקרא טו, ל "זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ דֹול ּבֵ ין ּגָ    ,ּבֵ

דֹול  א -ַמה ּגָ ּלֹו ְמַטּמָ יה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ אַאף ָק  - ְרִאּיָ י ְמַטּמָ יה ִראׁשֹוָנה ַנּמִ   .ָטן ְרִאּיָ
  
  
  

                                                        
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  168 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ

 רש"י
   . כי דריש:כי פשיט

. שיה לא מיבעיא מהו שתטמא
לן דהא מרבין לה מלזכר כל 
שהוא זכר והתם תרתי ראיות 
כתיבי והזב את זובו וראשון של 

מהאי קרא זאת זב גדול פקא לן 
תורת הזב דהייו חדא ראייה 
דחדא זיבה כתיב בקרא (ויקרא 
טו) ואשר תצא ממו שכבת זרע 
איתקש ראייה ראשוה לקרי 
אבל דקטן מאי מי אמרין כיון 
דלקרי איתקש לא משכחת לה 
אלא בגדול דאיתיה בקרי אבל 
קטן דליתיה בקרי ליתיה 
בראייה ראשוה או דילמא כיון 

טן ראייה אחריתי דאילו חזי ק
מצטרפת לקמייתא טומאת 

   שבעה כדין זב בעל שתי ראיות:
. מי כשל גדול טומאת מטמא

   ערב בקרי:
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            לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  .53
ֵעי     :ַרב יֹוֵסףּבָ

א?  ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ ּתְ ל ְמצֹוָרע ַמהּו ׁשֶ יה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ   ְרִאּיָ
  

א ,ְמקֹום ִזיָבה ַמְעָין הּוא    ,ּוְמַטּמֵ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

  ָלאו ַמְעָין הּוא? 
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

הּוא ָטֵמא - (ויקרא טו, ב) 169169169169"זֹובֹו ָטֵמא הּוא"" ד ַעל ַהּזֹוב ׁשֶ    ."ִליּמֵ
ַמאי    ?ּבְ

ֵריָדא :ִאיֵליָמא   לה,א ָזב ּגְ ן ,ַלֲאֵחִרים ּגֹוֵרם טּוְמָאה – ּבְ כֵּ ל ׁשֶ    ?!ְלַעְצמֹו לֹא כָּ
ָזב ְמצֹוָרע יָטא ּבְ ׁשִ א ּפְ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלַרּבּוֵיי ּבִ  ,ֶאּלָ הּוִמּדְ ִנּיָ יה ׁשְ    ,ְרִאּיָ

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ְמקֹום ִזיָבה ָלאו ַמְעָין הּוא :ׁשְ
  

אֲאַמר ֵליּה  ְסַקְרּתָ    :ָרָבאלְ  ַרב ְיהּוָדה ִמּדִ
אי ֵריָדא ?ִמּמַ ָזב ּגְ יְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ּבְ    !ּדִ

כֵּ  ,ַלֲאֵחִרים ּגֹוֵרם טּוְמָאה" :ּוְדָקֲאַמְרּתְ  ל ׁשֶ    – ?!"ןְלַעְצמֹו לֹא כָּ
ַח יֹוִכיַח  ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ    ,ׂשָ

ּגֹוֵרם טּוְמָאה ַלֲאֵחִרים    .ְוהּוא ַעְצמֹו ָטהֹור ,ׁשֶ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ֵעי ֵליּה  ּבָ    ?ַמאי ּתִ

ָאַמר ב"" :ְוָהא הּוא ּדְ ין ָקָטן - )ב(ויקרא טו, ל 170170170170"זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ דֹול ּבֵ ין ּגָ    ",ּבֵ
ָנְפָקא ֵליּה     , ֵמָהָתםְוֵכיָון ּדְ

יַתר ֵליּה  ָכר"ִאּיְ    ,ְלַרּבֹות ְמצֹוָרע ְלַמְעְינֹוָתיו - )ג(ויקרא טו, ל 171171171171"ַלּזָ
ֵקָבה"    .ְלַרּבֹות ְמצֹוַרַעת ְלַמְעְינֹוֶתיָה  - "ְוַלּנְ

מּור יּה ַרֲחָמָנא ְמצֹוָרע ְלָזב ּגָ ׁשֵ א - ְוַאּקְ ָ ַמׂשּ א ּבְ מּור ְמַטּמֵ ב ּגָ    ,ַמה ּזָ
יה ִרא ל ְמצֹוָרע ַאף ְרִאּיָ א -ׁשֹוָנה ׁשֶ ָ ַמׂשּ א ּבְ    .ְמַטּמָ

  
  
  

                                                        
רוּ  169 ּבְ רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא ּדַ ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ   ֶאל ּבְ
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  170 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ
ֵקָבה ּוְלִאי 171 ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהזָּ ִנּדָ ָוה ּבְ ב ִעם ְטֵמָאהְוַהּדָ ּכַ ר ִיׁשְ   ׁש ֲאׁשֶ

 רש"י
. של ראייה ראשוה של מצורע מהו שתטמא במשא

איש טהור לא תבעי לך דודאי לא מטמא במשא 
דאיתקש לקרי וקרי לא מטמא במשא כדתן בפ''ק 

עי לך דאפילו באדם דמסכת כלים ושיה מי לא תב
טהור מטמיא במשא כדאמר לקמן בפרק דם הדה (דף 
ה.) זוב מטמא במשא ויליף לה מזובו טמא הוא וההוא 
בראייה שיה כתיב דמה הכתוב שתים וזב בעל שתי 
ראיות זב גמור הוא לטומאה אלא שאין טעון קרבן כי 
תיבעי לן ראשוה דבאדם דעלמא לא מטמיא אלא במגע 

רע מאי מקום זיבה מעיין הוא ואיתרבי הכא במצו
מלזכר לרבות מצורע למעייותיו ומעייות מטמאו 
במשא כדאמר בפרק דם הדה (לקמן דף ה:) וכי ירוק 

   הזב בטהור במה שביד טהור:
. והויא כשאר ראייה ראשוה של כל או לאו מעיין הוא

   אדם דבמגע מטמיא:
תוב שתים . הייו ראייה שיה שהרי מה הכזובו טמא

   זב מבשרו זובו טמא:
. ואמר בדם הדה (שם דף לימד על הזוב שהוא טמא

ה.) דהאי קרא לרבות למגע לא איצטריך דלא גרע 
   משכבת זרע אלא למשא:

. דלאו מצורע למה לי קרא לטיפה אילימא בזב גרידא
  עצמה פשיטא:

. כלומר טיפה זו גורמת לבעלה לאחרים גורם טומאה
יב (ויקרא טו) וכל אשר יהיה שמטמא במשא כדכת

   תחתיו ואוקמין בעליוו של זב היא עצמה לא כל שכן:
. איצטריך דלא אתי בקל וחומר דלא אלא בזב מצורע

גרמה לו טומאה שהרי מחמת געו היה מטמא במשא 
   ואפילו באהל:

. דלאו ומדאיצטריך קרא לרבויי לשיה ש''מ בראשוה
מטמאה שיה לא כל  מעיין הוא דאי מעיין הוא ראשוה

   שכן:
. דאי במצורע לא איצטריך לעולם אימא לך בזב גרידא

   קרא לרבויי דאפילו ראשוה מטמא משום מעיין:
. ודקאמרת כו' שעיר המשתלח יוכיח שגורם טומאה

למשלחו כדכתיב (ויקרא טז) והמשלח את השעיר וגו' 
   והוא עצמו טהור שאין בהמה מטמאה מחיים:

   לרב יוסף: .מאי תיבעי ליה
. בין קטן בין גדול לזיבה ולא הא איהו אמר כו'

איצטריך והזב את זובו לזכר לרבות קטן דהא מזאת 
   תורת הזב פקא ואייתר לזכר לרבות מצורע:

. בעל שתי ראיות דהא בהאי ואיתקש מצורע לזב גמור
קרא דהיקשא דמצורע תרתי כתיבי והזב את זובו הרי 

ות מצורע כדין זב גמור מה שתים וכתיב ביה לזכר לרב
זב גמור זובו מטמא במשא אף מצורע זובו מטמא 
במשא ואפילו ראשוה דבשלמא אי מפיק ליה האי לזכר 
לזב קטן ויליף מצורע זכר ממצורעת קבה איכא למבעי 
ראייה ראשוה מהו מי הוי מתעגל ויוצא ומתרבי עם 
שאר מעייות או לאו דבקבה ליכא זוב לובן למילפיה 
מהיקשא דזב גמור אי לאו מעיין הוי אבל השתא 
דמצורע זכר איתקש לזב גמור לא צריך תו למבעי: ואית 
דמפרשי בעיא דרב יוסף הכי ראייה ראשוה של מצורע 
מהו שתטמא במשא בזב גרידא לא תבעי לך דודאי 
מטמא כדאמר לקמן לימד על הזוב שהוא טמא 

י לך ומוקמין בדם הדה דקרא למשא אתא כי תבע
במצורע דאיכא למימר בזב גרידא הוא דמטמא משום 
דגורמת לו טומאה אבל במצורע כבר טמא הוא ואיה 
גורמת לו טומאה לא מטמיא הטיפה אי לא אמרין 
מעיין הוא כרוקו או מימי רגליו מאי מעיין הוא או לא. 
לימד על הזוב ומוקמין לה בראייה ראשוה והכי 

תו הזב טמא לאחרים משמע כי יהיה זב מבשרו או
לבעלה ומדאיצטריך לרבויי לראייה ראשוה ש''מ לאו 
מעיין הוא ושיבוש הוא מפי כמה תשובות חדא דקא 
פשיט ליה מקום זיבה לאו מעיין הוא והא למשא רבייה 
קרא כדאמר בדם הדה מה לי מעיין ומה לי לאו מעיין 
ועוד מי איכא לאוקמי להאי קרא בראייה ראשוה והא 

א פקא לן בכל דוכתי מה הכתוב שתים וקראו מהכ
טמא ועוד מי איכא למימר בראייה ראשוה בזב גרידא 
לאחרים גורם טומאת משא הא זב בעל ראייה אחת 
איו אלא כרואה קרי כדאמר בכמה מקומות שתים 
לטומאת זיבה ושלש לקרבן ועוד ראייה ראשוה הא 
אקשיה לעיל לקרי וקרי לא מטמא במשא ומשום 
שכתוב בספרים מדאיצטריך קרא בראייה ראשוה 
מפרשי ליה הכי ולאו מילתא היא דהאי בראייה 
ראשוה פירוש היה בספרים ולקמיה קאי והכי קאמר 
מדאיצטריך קרא לרבויי לשיה ש''מ ראשוה מקום 
זיבה לאו מעיין הוא וה''ג בשלהי שמעתתא מה זב גמור 

גמור הוא מטמא זובו במשא אף מצורע כו' אלמא זב 
  דמטמא טיפת זובו במשא אבל זב בעל ראייה אחת לא:
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            בבבב----לה, אלה, אלה, אלה, א .54
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

אֹוֶנס ָאה ּבְ ל ָזב ְמַטּמְ יה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ    ,ְרִאּיָ
ֱאַמר ּנֶ ְכַבת ֶזַרע" :ׁשֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר ּתֵ ב ַוֲאׁשֶ    – )ב(ויקרא טו, ל 172172172172"זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ

ְכַבת ֶזַרע  ִ אֹוֶנסְמַטּמָ  -ַמה ׁשּ    ,א ּבְ
ל ָזב  יה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ אֹוֶנס -ַאף ְרִאּיָ ָאה ּבְ    .ְמַטּמְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יה ִראׁשֹוָנה "    ,(זבים ב:) "ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ָרָאה ְרִאּיָ
   .ַמאי ָלאו ְלטּוְמָאה

  
ן ,ָלא    .ְלָקְרּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ה " ִנּיָ ְ ׁשּ   . (זבים ב:) "ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ּבַ
   ?ַמאילְ 

ן ֲאָבל ְלטּוְמָאה ָלא  :ִאיֵליָמא אן  -ְלָקְרּבָ רוֹ "ִאְקֵרי כָּ ׂשָ    .ְולֹא ֵמֲחַמת אֹוְנסוֹ  - (ויקרא טו, ב) 173173173173"ִמּבְ
א ָלאו ְלטּוְמָאה    .ֶאּלָ

ֵסיָפא ְלטּוְמָאה  י ְלטּוְמָאה -ּוִמּדְ א ַנּמִ    .ֵריׁשָ
  

   ?!ִמיֵדי ִאיְרָיא
ְדִאיָתא –ָהא     ,כִּ

ְדִא  –ְוָהא     !יָתאכִּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ֱאִליֶעֶזר" י  :אֹוֵמר ַרּבִ ִליׁשִ ְ ׁשּ ן -ַאף ּבַ ְרּבָ ֵני ַהּקָ    ."ּבֹוְדִקין אֹותֹו ִמּפְ

ָלל ֵני ַהּטּוְמָאה ָקָאַמר!  :ִמכְּ א ִמּפְ א ַקּמָ ַתּנָ   ּדְ
  

   ,ָלא
ן י ָעְלָמא ְלָקְרּבָ כּוּלֵ    ,ּדְ

ים'ּבְ  –ְוָהָכא     :ָקא ִמיְפְלֵגי 'ִאּתִ
נָ  ים -ן ַרּבָ י ִאּתִ ְרׁשֵ    ,ָלא ּדָ

י ֱאִליֶעֶזר  ים -ְוַרּבִ ֵריׁש ִאּתִ    .ּדָ
ים" י ִאּתִ ְרׁשֵ ָנן ָלא ּדָ ב"  - "ַרּבָ      ,ֲחָדא -  )ג(ויקרא טו, ל 174174174174"ַהּזָ

י -  )ג(ויקרא טו, ל "זֹובוֹ " ְרּתֵ    .ּתַ
ָכר"   . "ַלּזָ

יּה ַרֲחָמָנא לִ  ׁשֵ י ַאּקְ ִליׁשִ ְ ׁשּ   ."ְנֵקָבה"ּבַ
י ֱא " יםְוַרּבִ ֵריׁש ִאּתִ ב"  – "ִליֶעֶזר ּדָ    .ֲחָדא – "ַהּזָ

י – "ֶאת" ְרּתֵ    .ּתַ
ָלת – "זֹובוֹ "    .ּתְ

יּה ַרֲחָמָנא לִ  ׁשֵ ְרִביִעי ַאּקְ    ."ְנֵקָבה"ּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ִיְצָחק"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַעל ֶקִרי ָהָיה ְכָלל ּבַ ה ָיָצא ,ַוֲהלֹא ָזב ּבִ    ?ְוָלּמָ
   ,ִמיר ָעָליוְלָהֵקל ָעָליו ּוְלַהְח 

אֹוֶנס - "ְלָהֵקל ָעָליו" א ּבְ ּמֵ ֵאין ִמטַּ    .ׁשֶ
ב^  -" ּוְלַהְחִמיר ָעָליו"   לה,ב ב ּומֹוׁשָ ּכָ ה ִמׁשְ הּוא עֹוׂשֶ    ."ׁשֶ

   ?ֵאיַמת
ה  :ִאיֵליָמא ִנּיָ יה ׁשְ ְרִאּיָ ַעל ֶקִרי -ּבִ ְכַלל ּבַ    ?ֵהיָכא ֲהָוה ּבִ

יה ִראׁשֹונָ  ְרִאּיָ יָטא ּבִ ׁשִ א ּפְ ֵני ,הֶאּלָ אֹוֶנס" :ְוָקּתָ א ּבְ ֵאינֹו ְמַטּמֵ   ! "ְלָהֵקל ָעָליו ׁשֶ
  

                                                        
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  172 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ
רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא 173 ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ   ּדַ
ָתּה ְוַהזָּ  174 ִנּדָ ָוה ּבְ ב ִעם ְטֵמָאהְוַהּדָ ּכַ ר ִיׁשְ ֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכר ְוַלּנְ   ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ

 רש"י
. אותה טומאה מטמא באוס

קלה האמורה בה מגע וטומאת 
ערב בקרי ולהצטרף לשיה 
לטמא כזב גמור והא דכתיב 
מבשרו ולא מחמת אוסו על 
כרחך אראייה שיה דכתיב 
בתרה קאי ולא אראשוה דהא 
איתקש לשכבת זרע ושכבת זרע 

עצמו מחמת אוס חימום  כל
   בא:

. בשבעה דרכים בודקין אותו
במאכל במשתה בקפיצה 

   ובמשאוי כו':
. דאי באוס מאי לאו לטומאה

   הוא הוי טהור לגמרי:
. דאי קמייתא באוס לא לקרבן

לא מצטרפא לשלש לחייבו 
   קרבן:

. אילימא לקרבן אבל לטומאה
האמורה בו דהייו טומאה 

   חמורה לא בעי בדיקה:
קרי כאן מבשרו ולא מחמת 

. והאי מבשרו בקרא דשתי אוסו
   ראיות כתיב:

. (ויקרא טו) והזב את זובו אתים
   לזכר ולקבה:

. כלומר זב חדא זובו תרתי לזכר
עד כאן יש לו דין זכר שאיו 
מטמא באוס מכאן ואילך 
דהייו שלישית לקבה כתיב 
כלומר יש לו דין קבה שמטמאה 

פירקין (לקמן באוס כדילפין ב
דף לו:) מכי יזוב זוב ואיהי מי 

   מייתא ליה לידי קרבן:
. אז אקשיה רחמא ברביעית

לקבה. דאפילו באוס ולא לעין 
טומאה דהא מכי חזיא תרתי 
איטמי ליה ולקרבן מי לא 
דמשלשה איחייב ליה אלא 
לסתירה כגון דפסק והתחיל 
לספור שבעה קיים וראה ראייה 

   אוס סותר:רביעית אפילו ב
. והלא זב בכלל בעל קרי היה

כדמפרש לקמיה ואזיל 
   דאיתקוש לשכבת זרע:

. בפרשת זבין להכתב ולמה יצא
   לעצמו:

. שלא יטמא באוס להקל עליו
  דהא קרי מטמא באוס:

. אב שהוא עושה משכב ומושב
   הטומאה מה שאין כן בקרי:

. אלא פשיטא בראייה ראשוה
לעיל דהוי בכלל קרי כדאקשין 
  הזב ואשר תצא ממו וכו':
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ָרא ב -ְלַהְחִמיר ָעָליו " ?!ְוִתְסּבְ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ה ִמׁשְ הּוא עֹוׂשֶ    – "ׁשֶ
ב הּוא? ב ּומֹוׁשָ כָּ ר ִמׁשְ יה ִראׁשֹוָנה ּבַ ְרִאּיָ    !ּבִ

א ָהִכי ָקָאַמר    :ֶאּלָ
י ִיְצָחק אֹוֵמר יה ִראׁשֹוָנה ַוֲהלֹא ָזב :ַרּבִ ְרִאּיָ ַעל ֶקִרי ָהָיה ּבִ ְכַלל ּבַ יה ,ּבִ ִנּיָ יה ׁשְ ְרִאּיָ ה ָיָצא ּבִ    ?ְוָלּמָ

   ,ְלָהֵקל ָעָליו ּוְלַהְחִמיר ָעָליו
אֹוֶנס -ְלָהֵקל ָעָליו  א ּבְ ּמֵ ֵאינֹו ִמּטַ    ,ׁשֶ

ב -ּוְלַהְחִמיר ָעָליו  ב ּומֹוׁשָ כָּ ה ִמׁשְ הּוא עֹוׂשֶ    .ׁשֶ
  

   :אַרב הּונָ ָאַמר 
עֹוִרים ל ׂשְ    .זֹוב ּדֹוֶמה ְלֵמי ָבֵצק ׁשֶ

ת -זֹוב  ר ַהּמֵ ׂשָ א ִמּבָ    ,ּבָ
ְכַבת ֶזַרע  א –ׁשִ ר ַהַחי ּבָ ׂשָ    .ִמּבָ

יָצה ַהּמּוֶזֶרת -זֹוב  יֶהה ְודֹוֶמה ְללֹוֶבן ּבֵ    .ּדֵ
ְכַבת ֶזַרע  ֵאיָנּה מּוֶזֶרתְודֹוָמה ְללוֹ  ְקׁשּוָרה -ׁשִ יָצה ׁשֶ    .ֶבן ּבֵ

  
  
  

 רש"י
. כלומר מתמקמק ופרד דיהה

   ואיו קשור:
. שאיה משרצת אפרוח מוזרת

  תחת תרגולת:
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ּלֹא ָטְבָלה" ם ַהּיֹוֶלֶדת ׁשֶ    :ּדַ

אי מַּ ית ׁשַ ּה     :אֹוְמִרים ּבֵ רּוּקָ    ,ּכְ
   .ּוְכֵמיֵמי ַרְגֶליָה 

לוּ  א     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ    ,ַלח  ְמַטּמֵ
   ,ְוָיֵבׁש 

ָאה ַלח ְוָיֵבׁש  :ּומֹוִדים ִהיא ְמַטּמְ זֹוב ׁשֶ יֹוֶלֶדת ּבְ    ."ּבְ
  

ְנָיא    :ּתַ
יתָאְמרּו ָלֶהן " ל ּבֵ איְל  ִהּלֵ מַּ    :ֵבית ׁשַ

ִהיא ְטֵמָאה?  ם ׁשֶ ּלֹא ָטְבָלה ְוָרֲאָתה ּדָ ה ׁשֶ ִנּדָ ם מֹוִדים ּבְ   ִאי ַאתֶּ
איָאְמרּו ָלֶהם  מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ

ה ּדָ ּנִ ם ּבַ ֲאִפיּלּו ָטְבָלה ְוָרֲאָתה  ,לֹא ִאם ֲאַמְרתֶּ    ,ְטֵמָאה –ׁשֶ
ִאם ָטְבָלה ְוָרֲאָתה ּיֹוֶלֶדת ׁשֶ ִהיא ְטהֹוָרה - ּתֹאְמרּו ּבַ    ?!ׁשֶ

   :ָאְמרּו ָלֶהם
זֹוב ּתֹוִכיַח     ,יֹוֶלֶדת ּבְ

ִאם ָטְבָלה ְוָרֲאָתה ְלַאַחר ְיֵמי ְסִפיָרה     ,ְטהֹוָרה –ׁשֶ
   !ְטֵמָאה –לֹא ָטְבָלה ְוָרֲאָתה 

   :ָאְמרּו ָלֶהם
ין    ,הּוא ַהּדִ

ׁשּוָבה   ."ְוִהיא ַהתְּ
ְפִליֵגי :ְלֵמיְמָרא    .ּדִ

ַנן    :ְוָהּתְ
ָאה ַלח ְוָיֵבׁש " ִהיא ְמַטּמְ זֹוב ׁשֶ יֹוֶלֶדת ּבְ    !"ּומֹוִדים ּבְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ְפָרה –כָּ ּסָ    ,ׁשֶ
אן  ּלֹא ָסְפָרה -כָּ    .ׁשֶ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ְפָרה ְולֹא ָטְבָלה ְוָרֲאָתה" סָּ זֹוב ׁשֶ    :יֹוֶלֶדת ּבְ
אי  ּמַ ית ׁשַ ָתן –ָהְלכּו ּבֵ יטָּ    ,ְלׁשִ

ל  ָתן -ּוֵבית ִהּלֵ יטָּ   ."ְלׁשִ
  

 רש"י
. יולדת בזוב תוכיח שאם טבלה

לאחר שמתה ז' קיים לבד ימי 
   טומאת לידה:

. דדם טהור וראתה טהורה היא
   הוא וכי לא טבלה וראתה טמא:

הוא הדין  אמרו להם בית שמאי
. כלומר כי היכי דאמרין כו'

ביולדת גמורה גרידא שלא טבלה 
וראתה טהורה כך יולדת בזוב 
שעברו עליה ימי לידה ושבעה 
קיים ולא טבלה וראתה 

   טהורה:
. בראיותה בספרה כאן שספרה

ז' קיים מתיתין דמודו בית 
שמאי כשעברו ימי לידה ועדיין 
לא ספרה אחריהם שבעה קיים 

קאמר אף על גב דאמרי  והכי
בית שמאי ביולדת גרידתא 
כרוקה וכמימי רגליה מודים 
ביולדת בזוב שלא ספרה דכל 
זמן שלא ספרה זבה היא ואם 
ראתה לא הוי כרוקה וכמימי 
רגליה דאילו רוק מטמא לח ולא 
יבש כדאמר בדם הדה (לקמן 
ז.) וכי ירוק כעין רקיקה דהייו 
לח אבל דמה מטמא לח ויבש 

ר דם הדה כדילפין בדם כשא
   הדה (שם דף ד:):

   . ביחותא:והתיא
. כי היכי בית שמאי לשיטתן

דמטהרי ביולדת גרידתא מטהרי 
בהך דקסברי ביומי תלה רחמא 

   והא מלו לה כל ימים שלה:
. דקסברי ובית הלל לשיטתן

ביומי וטבילה תלה רחמא וכיון 
דלא טבלה הוי דמה טמא 

ב כטומאת לידה דהוי א
  הטומאה:
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ַמר    :ִאיּתְ

   :ָאַמר ַרב
   ,ַמְעָין ֶאָחד הּוא

ַאּתוּ  –ַהּתֹוָרה     ,ִטּמְ
   .ִטֲהַרּתוּ  –ְוַהּתֹוָרה 

   :ָאַמר ֵלִויוְ 
ֵני ַמְעָינֹות ֵהם    ,ׁשְ

ם ֵמא ִנְסּתָ הֹור ,ַהּטָ ח ַהּטָ    .ִנְפּתָ
הֹור ם ַהּטָ ֵמא ,ִנְסּתָ ח ַהּטָ    .ִנְפּתָ

  
יַנְייהוּ ַמא    ?י ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

ְבָעה ְבָעה ְלַאַחר ׁשִ    ,ׁשֹוַפַעת ִמּתֹוְך ׁשִ
ר ָעה ָעׂשָ ר ְלַאַחר ַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ    ,ּוִמּתֹוְך ַאְרּבָ

ִעים ִעים ְלַאַחר ַאְרּבָ    ,ּוִמּתֹוְך ַאְרּבָ
מִֹנים מִֹנים ְלַאַחר ׁשְ    :ּוִמּתֹוְך ׁשְ

א   :ְלַרב    ,אְלקּולָּ  –ֵריׁשָ
   .ְלחּוְמָרא –ְוֵסיָפא 

א   :ְלֵלִוי    ,ְלחּוְמָרא –ֵריׁשָ
א –ְוֵסיָפא     .ְלקּוּלָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ּלֹא ָטְבָלה" ם ַהּיֹוֶלֶדת ׁשֶ    :ּדַ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ּה  רּוּקָ    ,ּכְ
   .ּוְכֵמיֵמי ַרְגֶליָה 

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
א ַלח ְוָיֵבׁש     ."ְמַטּמֵ

  
ְעּתִ ָקא ָסלְ     ין:ָקא ּדַ

ָפְסָקה    .ּדְ
ָלָמא ְלַרב ׁשְ ָאַמר ,ּבִ א ַלח ְוָיֵבׁש  - "ַמְעָין ֶאָחד הּוא" :ּדְ ּום ָהִכי ְמַטּמֵ    .ִמׁשּ

א ְלֵלִוי ָאַמר ,ֶאּלָ ֵני ַמְעָינֹות ֵהן" :ּדְ א ַלח ְוָיֵבׁש  - "ׁשְ אי ְמַטּמֵ    !ַאּמַ
  

   :ָאַמר ָלְך ֵלִוי
ַמאי ָעְסִקיַנן ׁש  :ָהָכא ּבְ    .ֹוַפַעתּבְ

  
ׁשֹוַפַעת"ִאי  אי - "ּבְ ּמַ ֵבית ׁשַ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
אי ּמַ ית ׁשַ    .ַמְעָין ֶאָחד הּוא :ָקָסְבֵרי ּבֵ

  
ָלָמא ְלֵלִוי  ׁשְ ל -ּבִ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ין ּבֵ א ּבֵ ִאיכָּ    ,ַהְיינּו ּדְ

א ְלַרב  יַנְייהוּ  -ֶאּלָ    ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
   ,י ּוְטִביָלהיֹוֵמ 

אי ָסְבֵרי ּמַ ֵבית ׁשַ ָלה ַרֲחָמָנא :ּדְ יֹוֵמי ּתָ    .ּבְ
ל ָסְבֵרי יֹוֵמי ּוְטִביָלה :ּוֵבית ִהּלֵ    .ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָאה ַלח ְוָיֵבׁש " ִהיא ְמַטּמְ זֹוב ׁשֶ יֹוֶלֶדת ּבְ    ."ּומֹוִדים ּבְ
ְעּתִ ָסְלָקא  ָפְסָקהין: ּדַ י ּדְ    .ָהָכא ַנּמִ

ָלָמא לְ  ׁשְ ָאַמרּבִ א ַלח ְוָיֵבׁש  "ַמְעָין ֶאָחד הּוא" :ַרב ּדְ ּום ָהִכי ְמַטּמֵ    ,ִמׁשּ
ָאַמר א ְלֵלִוי ּדְ ֵני ַמְעָינֹות ֵהן  :ֶאּלָ א ַלח ְוָיֵבׁש  -ׁשְ אי ְמַטּמֵ    !ַאּמַ

 רש"י
. דם הבא בימי מעין אחד הוא

לידה ודם הבא בימי טוהר 
   ממעין אחד הן באין:

. כל שבעה לזכר התורה טמאתו
   וי''ד לקבה:

   . אחר מכן:והתורה טהרתו
. לאחר שבועים סתם הטמא
   ופתח הטהור:
. לאחר שמים סתם הטהור
   ופתח הטמא:

. דשופעת מתוך ימי לרב רישא
מי טהרה לקולא טומאה לי

וטהורה ואף על גב דלא פסק 
   דהא התורה טהרתו:

. דשפעה מתוך מ' לאחר וסיפא
מ' ומתוך פ' לאחר שמים 
לחומרא וטמאה לאחר שמים 

   דהתורה טמאתו:
. כיון דלא ללוי רישא לחומרא

   פסקה לא סתם מעין טמא:
. דכיון דלא פסקה וסיפא לקולא

   לא סתם מעין טהור:
. יום או שיםקס''ד דפסקה 

לאחר שבועים ומשום הכי 
מטמא לח ויבש דממעין טמא 
בא והתורה לא טהרתו לב''ה 

   אלא ביומי וטבילה:
. הא ממעין טהור אתא אלא ללוי

   דכי פסקה סתם הטמא:
. מתוך ימי טומאה לימי בשופעת

   טהרה ולא פסקה:
. דאמר לב''ה ב' בשלמא ללוי

   מעיות הן:
אי הייו דאיכא בין בית שמ

. דלבית הלל שי ובית הלל
מעיות הן וכיון דלא פסק טמאה 
דלא סתם הטמא ולבית שמאי 
מעין אחד הוא והתורה טהרתו 

   אחר שבועים:
. דאמר מעין אחד הוא אלא לרב

   אי בית הלל קיימי כוותיה:
. כלומר במאי מאי איכא כו'

קמיפלגי ומאי טעמא דבית הלל 
   דמטמאין:

שופעת . לא שא ביומי וטבילה
לא שא פוסקת כל זמן שלא 
טבלה הוי דמה טמא בימי 

   לידתה:
. ומודים ביולדת בזוב שמטמאה

ואוקימא כשעברו ימי לידתה 
ולא ספרה אחריהן ז' קיים 
וקס''ד הכא מי דפסקה אחר 
שבועים ומשום הכי מטמא 
דממעיין טמא אתו והתורה לא 
טהרתו עד שתשב ז' קיים כדין 

   זבה:
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   :ָאַמר ָלךְ 

ׁשֹוַפַעת י ּבְ    .ָהָכא ַנּמִ
  

ׁשֹוַפַעת ְלַמאי ִאיְצְטִריְך?    ִאי ּבְ
  

אי  ּמַ    ,ִאיְצְטִריךְ ְלֵבית ׁשַ
אי ּמַ ית ׁשַ ָקָאְמֵרי ּבֵ ב ּדְ    ,ַמְעָין ֶאָחד הּוא  :ַאף ַעל ּגַ

ָלה ַרֲחָמָנא    ,ּוְביֹוֵמי ּתָ
ֵריְדָתא יֹוֶלֶדת ּגְ י ּבְ ִלימּו ְלהּו יֹוֵמי ,ָהֵני ִמיּלֵ ׁשְ    ,ּדִ

זֹוב ָבֵעי ְסִפיָרה  ,ֲאָבל יֹוֶלֶדת ּבְ    .ָלא –ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְט "" ֹוָתּה ּתִ    .ְלַרּבֹות ֶאת ּבֹוֲעָלּה  - (ויקרא יב, ב) 175175175175"ָמאּדְ
ְטָמא" ֹוָתּה ּתִ ילֹות - "ּדְ    .ְלַרּבֹות ַהּלֵ
ְטָמא" ֹוָתּה ּתִ ים - "ּדְ ְבָעה ָיִמים ְנִקּיִ ב ׁשִ ׁשֵ תֵּ ִריָכה ׁשֶ ּצְ זֹוב ׁשֶ    ."ְלַרּבֹות ַהּיֹוֶלֶדת ּבְ

ָלָמא ְלַרב ׁשְ ָאַמר ,ּבִ יםִמ  - "ַמְעָין ֶאָחד הּוא" :ּדְ ְבָעה ָיִמים ְנִקּיִ ֲעָיא ׁשִ ּום ָהִכי ּבָ    .ׁשּ
א ְלֵלִוי   לו,א ָאַמר ,ֶאּלָ ֵני ַמְעָינֹות ֵהן" :ּדְ ְבָעה - "ׁשְ ה ִלי ׁשִ הּו ַסְגָיא!  ?ָלּמָ ֶ ַמׁשּ   ּבְ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ים ְבָעה ְנִקּיִ ֲעלּו ָלּה ְלׁשִ ּיַ הּו ׁשֶ ֶ ְפסֹוק ַמׁשּ ּתִ    .ְצִריָכה ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
   ,ְיֵמי ִעיּבּוָרּה עֹוִלים ָלּה ִליֵמי ֵמִניקּוָתּה "

   .ִויֵמי ֵמִניקּוָתּה עֹוִלים ָלּה ִליֵמי ִעיּבּוָרּה 
יַצד    ?ּכֵ

יֵמי ִעיּבּוָרּה  ִים ּבִ תַּ יֵמי ֵמִניקּוָתּה  ,ִהְפִסיָקה ׁשְ    ,ְוַאַחת ּבִ
יֵמי ֵמִניקּוָתּה  ִים ּבִ תַּ יֵמי ִעיּבּוָרּה  ,ׁשְ    ,ְוַאַחת ּבִ

יֵמי ִעיּבּוָרּה ַאַח     ,ת ּוֶמֱחָצה ּבִ
יֵמי ֵמִניקּוָתּה  לֹׁש עֹונֹות -ְוַאַחת ּוֶמֱחָצה ּבִ    ."עֹוִלין ָלּה ְלׁשָ

ָלָמא ְלַרב ׁשְ ָאַמר ,ּבִ לֹׁש עֹונֹות - "ַמְעָין ֶאָחד הּוא" :ּדְ ֵעי ֶהְפֵסק ׁשָ ּום ָהִכי ּבָ    ,ִמׁשּ
א ְלֵלִוי ָאַמר ,ֶאּלָ ֵני ַמְעָינֹות ֵה " :ּדְ לֹׁש עֹונֹות - "ןׁשְ ה ִלי ֶהְפֵסק ׁשָ י!  ?ָלּמָ הּו ַסּגִ ֶ ַמׁשּ   ּבְ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

לֹׁש עֹונֹות ֲעלּו ָלּה ְלׁשָ ּיַ ֵדי ׁשֶ הּו כְּ ֶ ְפסֹוק ַמׁשּ ּתִ    .ְצִריָכה ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִוין " ם טֹוַהר -ְוׁשָ רֹוָאה ַאַחר ּדַ ָעָתּה  ,ּבְ ּה ׁשָ ּיָ ּדַ    ."ׁשֶ

ָלָמא ׁשְ ָאַמר ,ִויְללֵ  :ּבִ ֵני ַמְעָינֹות ֵהן" :ּדְ ּום ָהִכי  - "ׁשְ ָעָתּה "ִמׁשּ ּה ׁשָ ּיָ    ,"ּדַ
א ְלַרב ָאַמר ,ֶאּלָ אי  - "ַמְעָין ֶאָחד הּוא" :ּדְ ָעָתּה "ַאּמַ ּה ׁשָ ּיָ א ֵמֵעת ְלֵעת!  ?"ּדַ ַטּמֵ   ּתְ

  
הּות א ׁשָ ֵליכָּ    .ּדְ

  
ִקיָדה ִלְפִקיָדה!  א ִמּפְ   ּוְתַטּמֵ

  
ֵמֵעת יָון ּדְ א כֵּ    ,ְלֵעת ֵליכָּ

ִקיָדה ִלְפִקיָדה  ָנן -ִמּפְ ּה ַרּבָ ְזרּו ּבַ י ָלא ּגָ   .ַנּמִ
   

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
זֹוב" ְפָרה ְולֹא ָטְבָלה ,יֹוֶלֶדת ּבְ סָּ    :ְוָרֲאָתה ,ׁשֶ

איָהְלכּו  מַּ ית ׁשַ ָתן – ּבֵ יטָּ    ,ְלׁשִ
לוּ  ָתן - ֵבית ִהּלֵ יטָּ    ."ְלׁשִ

ָלָמא ׁשְ ָאַמר ,ְלַרב :ּבִ א ַלח ְוָיֵבׁש  - "ְעָין ֶאָחד הּואַמ " :ּדְ ּום ָהִכי ְמַטּמֵ    ,ִמׁשּ
א ְלֵלִוי ָאַמר ,ֶאּלָ ֵני ַמְעָינֹות ֵהן" :ּדְ א ַלח ְוָיֵבׁש?  - "ׁשְ אי ְמַטּמֵ   ַאּמַ
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 רש"י
. דהא ממקום טהור הוא בא מטמאהאמאי 

והרי הוא כדם מגפתה וכרוקה שמטמא לח 
  משום מעין הזב ולא יבש:

. דקאמר מעין אחד הוא לב''ש אצטריך
ומטהרי לה ביולדת גרידתא אחר ימי לידתה 
מיד דביומי תלא רחמא אצטריך ביולדת בזוב 

   לאשמועין דמטמאה:
. דהוי דם טוהר לאחר ימי לידה דהי מילי

יולדת גרידתא אבל ביולדת בזוב דבעיא ב
ספורים כל זמן שלא ספרה הוי דמה כדם זיבה 
דהא מחד מעין אתי ותורה לא טהרתו עד 
שתספור כדכתיב ואחר תטהר אחר אחר 

   לכולן:
. קרא יתירא הוא דה''ל למכתב דותה תטמא

   וטמאה ז' ימים כימי דה ולשתוק:
. ולרבות לרבות שמטמאה את בועלה כדה

   הלילות כימים דלא תימא ימים כתיב: את
. הפסקה שבעה קיים משום הכי בעיא

דממעין דמים טמאים אתי והתורה לא 
טהרתו עד שתספור שבעה קיים כדכתיב 

  דותה תטמא:
. ותפסוק משהו לאחר אלא ללוי במשהו סגי

שבועים דסתם הטמא ותמתין שבעה ותטבול 
ואפי' תראה כל שבעה יעלו לה בקיים דהא 

   לאו דם טמא הוא:
. לאחר שבועים דקבה דאי שתפסוק משהו

בתוך שבועים לאו הפסק היא דכיון דחוזרת 
   ורואה בתוך שבועים חזר הטמא להפתח:

. בפ''ק (לעיל דף י:) ימי עיבורה עולין לה
אמרי' מעוברת ומיקה שעברו עליה ג' עוות 

   וראתה דיה שעתה:
תה . כלומר מצטרפים לימי מיקועולין לה

כגון היתה מיקה והתחילה לפסוק ותעברה 
והשלימה ג' עוות מצטרפין ימי עיבורה לימי 

   מיקותה:
. דאמר מעין אחד הוא משום הכי בשלמא לרב

מעוברת שהתחילה להפסיק וילדה צריכה 
להשלים ג' עוות שלא תראה אחר לידה כלום 
ודם לידה לא מפסיק לשלש עוות כדתרצין 

וד ודם לידה לחוד אבל אחר בפ''ק דם דה לח
לידה אי חזאי לא השלימה ג' עוות ומטמאה 

   מעת לעת שאין דמיה מסולקין:
. אפי' אי חזיא לאחר שבועים הא אלא ללוי

לאו ממעין טמא אתי ויעלו לה להשלמת שלש 
   עוות דהוי כאילו דם מחוטמה אתא:

. שתפסוק אחר ימי לידה משהו במשהו סגיא
   דימא סתם הטמא:

   . ימי טהרה:שיעלו לה
   . ואפי' תראה:לשלש עוות

   . שמאי והלל דפליגי במעת לעת:ושוין
. קס''ד ברואה אחר דם טוהר שדיה שעתה

אפי' לזמן מרובה כגון שלא ראתה עד יום 
   שמוים וארבע או תשעים:

בשלמא ללוי דאמר שי מעיות הן משום הכי 
. שהרי דמיה מסולקין שכמה ימים דיה שעתה

ברו ולא ראתה דם ממעין זה והויא לה שע
ראייה ראשוה ודיה שעתה ומיקה מארבע 

   שים היא דדיין שעתן בראייה ראשוה:
. לאו ראייה אלא לרב דאמר מעין אחד הוא

   ראשוה היא והרי הוחזקה בדמים:
. כגון שראתה ביום שמוים דליכא שהות

ואחד מיד דליכא למימר מעת לעת דאפי' הוה 
י האידא בבית החיצון דם טהור מאתמול כ

   הוא:
. כגון אם בדקה ותטמא מפקידה לפקידה

שחרית ומצאתה טמאה תטמא טהרות של 
ערבית והכא ליכא למימר דליכא שהות דאי 
אפילו מפקידה לפקידה ליכא צריכא למימר 

   דדיה שעתה:
. דכל זמן שלא טבלה מטמא לח וב''ה לשיטתן

דה ודאי ויבש והא כיון דספרה אחר ימי לי
   פסק וקשיא ללוי:
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   :ָאַמר ָלְך ֵלִוי

א ּדְ  ַתּנָ ֲאַמִרי כְּ ִוין"ֲאָנא ּדַ    ."ׁשָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ׁשֹוַפַעת    .ּבְ

  
ֵני!  "ָרהָסְפ "ְוָהא    ָקּתָ

  
זֹוב ָעְסִקיַנן יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה ּבְ    ,ָהָכא ּבְ

א  בּוַע ַקּמָ ׁשָ ְסָקה –ּדְ    ,ּפָ
ְתָרא  בּוַע ּבָ ְסָקה -ׁשָ    ,ָלא ּפָ

ֶהן  :ְוָקָסַבר ֵאין רֹוָאה ּבָ    .עֹוִלין ָלּה ִלְסִפיַרת ִזיָבָתּה  -ְיֵמי ֵליָדָתּה ׁשֶ
  
  
  

ילְ  ָרִביָנאֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ
ְכָראֲאַמר ָלן  ֶמן ִמּסִ    :ַרב ׁשֶ

ַלע     :ְוָדַרׁש  ,ְלַאְתִרין ָמר זּוְטָראִאּקְ
ַרב  ָווֵתיּה ּדְ    ,ְלחּוְמָרא –ִהיְלְכָתא כְּ
ֵלִוי  ָווֵתיּה ּדְ    .ְלחּוְמָרא –ְוִהְלְכָתא כְּ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ַרב  ָווֵתיּה ּדְ ין ְלחּוְמָר  -ִהְלְכָתא כְּ א ּבֵ ין ְלקּוּלָ    .אּבֵ
  

ֵריׁש     :ְמֵריָמרּדָ
ַרב  ָווֵתיּה ּדְ ין ְלחּוְמָרא -ִהְלְכָתא כְּ א ּבֵ ין ְלקּוּלָ    .ּבֵ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ַרב  ָווֵתיּה ּדְ ין ְלחּוְמָראּבֵ  -כְּ א ּבֵ   .ין ְלקּוּלָ
  

 רש"י
. דאמר לעיל ושוין כתא דשוין

ברואה אחר דם טוהר שדיה 
שעתה ואא אוקימא בדאיכא 
שהות ואפ''ה דיה שעתה אלמא 

   שי מעיות הן:
. ואי לא פסק והא ספרה קתי

היכי ספרה ומשי לעולם 
בשופעת מימי טומאה לימי 
טוהר וספירה הכי הואי כגון 

דת קבה בזוב וימי שהיתה יול
טומאת לידה שי שבועים 
ופסקה שבוע קמא וזו היא 
ספירתה דקסבר ימי לידתה 
שאיה רואה בהן עולין לה 
לספירת זיבתה ושבוע שי לא 
פסקה וחזר ופתח מעין טמא 
ושופעת מתוכו בתוך שבוע 
שלישי ומש''ה מטמא לח ויבש 
לב''ה דהא ממעין טמא אתא 

מי ותורה לא טהרתו אלא ביו
וטבילה ולב''ש טהור דביומי 
תליא רחמא והא שלמו להו 
ולהכי קט יולדת קבה דאי 
ילדה זכר אי אפשר לה לספור 
שבעה שלא תפסוק משהו אחר 

   ימי לידה דלא הוו אלא שבעה:
. בשופעת כוותיה דרב לחומרא

מתוך שמוים לאחר שמוים 
דמטמאה ולא אמרי' ממעין 

   טהור אתא:
. וי לחומראוהלכתא כוותיה דל

בשופעת מתוך י''ד לאחר י''ד 
דאמר ב' מעייות הן וכיון דלא 

   סתם הטמא לא הוי דם טוהר:
. כגון שופעת מתוך בין לקולא

י''ד לאחר י''ד דהוה ליה רב 
לקולא דאמר מעין אחד הוא 
והתורה טהרתו ולא בעי 

  הפסקה:
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   ַמְתִניִתין            לו,ב

ה  ָ ה –ַהְמַקׁשּ    .ִנּדָ
תֹוְך ַאַחד ָע  ה ָיִמים ּבְ לֹׁשָ ָתה ׁשְ ְ ר יֹוםִקׁשּ ְפָתה ֵמֵעת ְלֵעת ,ׂשָ זֹוב -ְוָיְלָדה  ,ְוׁשָ    ,ֲהֵרי זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ת ְויֹומוֹ  ,ַלְיָלה ָויֹום ּבָ ֵליֵלי ׁשַ    .ּכְ

ַער ְפָתה ִמן ַהּצַ ָ ׁשּ ם ,ׁשֶ    .ְולֹא ִמן ַהּדָ
ּוָיּה?  ה ִהיא ִקיׁשּ ּמָ   ּכַ

   :אֹוֵמר י ֵמִאירַרּבִ 
ים יֹום ִ ִעים ַוֲחִמׁשּ    .ֲאִפיּלּו ַאְרּבָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ּה ָחְדׁשָ ּיָ    .ּדַ

י יֹוֵסי ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ
תֹות ּבָ ֵתי ׁשַ ְ ּוי יֹוֵתר ִמׁשּ  .ֵאין ִקיׁשּ

 

ָמָרא    ּגְ

ל  ה "ַאּטּו כָּ ָ ה -ַהְמַקׁשּ   ִהיא?  "ִנּדָ
  

   :ַרבָאַמר 
ה ְליֹוָמא    .ִנּדָ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ה ּפֶ ׁשְ א ּתִ ּמָ יַנן ׁשֶ    .ָחְייׁשִ
  
י ִיְצָחקוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ה  ָ לּום -ַהְמַקׁשּ    .ֵאיָנּה כְּ
  

ֵני ה " :ְוָהָקּתָ ָ ה -ַהְמַקׁשּ   ! "ִנּדָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ה  יֵמי ִנּדָ ה –ּבִ    ,ִנּדָ

יֵמי ִזיָבה     .ְטהֹוָרה –ּבִ
  

נְ     :ָיאְוָהּתַ
ה" ָ ה    :ַהְמַקׁשּ יֵמי ִנּדָ ה –ּבִ    .ִנּדָ

יֵמי ִזיָבה     .ְטהֹוָרה –ּבִ
  

יַצד    ?ּכֵ
  

ַנִים ְפָתה ׁשְ ָתה יֹום ֶאָחד ְוׁשָ ְ    ,ִקׁשּ
ְפָתה יֹום ֶאָחד ַנִים ְוׁשָ ָתה ׁשְ ְ ׁשּ ּקִ    ,אֹו ׁשֶ
ְפָתה  ָתה ְוָחְזָרה ְוׁשָ ְ ְפָתה ְוִקׁשּ ָ ׁשּ ז -אֹו ׁשֶ    .ֹובֲהֵרי זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ

  

ַנִים ָתה ׁשְ ְ ְפָתה יֹום ֶאָחד ְוִקׁשּ    ,ֲאָבל ׁשָ
ָתה יֹום ֶאָחד ְ ַנִים ְוִקׁשּ ְפָתה ׁשְ ָ ׁשּ    ,אֹו ׁשֶ
ָתה  ְ ְפָתה ְוָחְזָרה ְוִקׁשּ ָתה ְוׁשָ ְ ׁשּ ּקִ זֹוב -אֹו ׁשֶ    .ֵאין זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ

  

ָבר ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    :ּכְ
י ָסמּוְך ְלֵליָדה  זֹוב ֵאין זֹו יֹוֶלֶדת -קֹוׁשִ    .ּבְ
זֹוב -ׁשֹוִפי ָסמּוְך ְלֵליָדה     .ֲהֵרי זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ

  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ    :אֹוֵמר ֲחַנְנָיא ּבֶ
ָחל ִקיׁשּ  ל ׁשֶ ּה ּכָ ּלָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ׁשּ ׁשֹוִפי , ּוָיּה ּבַ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ּבְ זֹוב -ֲאִפיּלּו ּכָ    ."ֵאין זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ

  
ל " ָללֹו ׁשֶ ָברּכְ   ְלָאתּוֵיי ַמאי?  - "ּדָ
  

ֲחַנְנָיא    .ְלָאתּוֵיי ּדַ

 רש"י
  מתי' 

. וראתה דם הרי זו דה המקשה
   רץ לה:ובגמרא פריך ומת

   . מחמת ולד:קשתה
. בתוך אחד עשר יום ג' ימים

שבין דה לדה וראתה כל 
   שלשתן הימים רצופין:

   . מצערה:ושפתה
   . ברביעי:מעת לעת

. איגלאי מילתא דדמים וילדה
שראתה לא באו מחמת ולד 
הלכך הרי זו יולדת בזוב אבל אם 
לא שפתה סמוך ללידתה כל 
דמים שראתה מחמת ולד הוא 

מא טהריהו מזיבה דכתיב ורח
זוב דמה דמה מחמת עצמה ולא 

   דמה מחמת ולד:
. דאם שפתה בחצי יום לילה ויום

שלישי וילדה יום רביעי דשפתה 
מעת לעת אין זו שופי אלא אם 
כן שפתה לילה ויום שלאחר 

   הלילה כלילי שבת ויומו:
. ששפתה מן הצער ולא מן הדם

   דאע''ג דחזיא דם הוי שופי:
. דלא אתיא א קישויהכמה הו

   לידי זיבה בכל דמים שתראה:
. אפילו ארבעים או חמשים יום

אם לא שפתה יום אחד סמוך 
ללידה לא אתיא לידי זיבה ולא 

   הויא יולדת בזוב:
. דיה אם טהר את דיה חדשה

הקושי חדש אחד הייו תשיעי 
אבל קשתה שלשה בתוך י''א ימי 
זיבה בחדש השמיי ואפי' מקשה 

כל תשיעי הרי זו יולדת  והולכת
בזוב מחמת שלשה ימים של 

   שמיי:
  

  גמ' 
. אילו אטו כל המקשה דה היא

קשתה בימי זיבה מי הויא דה 
   והא אין דות בימי זוב:
. וה''ק אמר רב דה ליומא

המקשה ורואה דם בימי זיבה 
אע''ג דלא אתיא ביה לידי זיבה 
מיהו באותו היום אסורה לשמש 

ת ואיה צריכה אבל לערב טובל
לשמור יום כגד יום דרחמא 

   טהריה לדם קושי:
. אף צריכה לשמור ושמואל אמר

יום כגד יום מדרבן דחיישין 
שמא תשפה ומצא שלא היה דם 
קושי מחמת ולד ומצא משמש 
עם זבה קטה דאורייתא ועוש 

   כרת:
. ואפילו באותו היום איה כלום

   משמשת:
 . בימים הראויםבימי דה

   לדות:
. דקושי לא טהריה רחמא דה

אלא מזיבה אבל מדה לא 
   טהריה כדאמרי' לקמן:

. בתוך אחד עשר יום בימי זיבה
   טהורה:
   . ביחותא:והתיא
. שים מן הצער ולא מן ושפתה

   הדם:
. אם ראתה כל הרי זו יולדת בזוב

שלש הואיל ושופי סמוך ללידה 
מצא דם הקושי שלא מחמת 

   ולד:
. לאו לשון ל קישויהכל שח

התחלה הוא אלא הכי קאמר כל 
שקשתה בשלישי אפי' שעה אחת 
בליל כיסת שלישי אפילו כל 
היום כולו בשופי ושפתה מליל ד' 
שעה אחת להשלמת מעת לעת 
אין זו יולדת בזוב דבעין שופי 

  כל יום ג' המביאה לידי זבה:
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י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ָמּה "" ָמּה ֵמֲחַמת ַעְצָמּה  - (ויקרא טו, כה) 176176176176"ּדָ    .ְולֹא ֵמֲחַמת ָוָלד ,ּדָ

ה אֹוֵמר א ֵמֲחַמת אֹוֶנס ,ֵמֲחַמת ָוָלד :ַאתָּ    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
הּוא אֹוֵמרּכְ  ָמּה " :ׁשֶ י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ    ,ֲהֵרי אֹוֶנס ָאמּור - (ויקרא טו, כה) "ְוִאׁשּ

ים ָמּה " :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ    ?"ּדָ
ָמּה     .ְולֹא ֵמֲחַמת ָוָלד ,ֵמֲחַמת ַעְצָמּה  -ּדָ

ָלד אֹוֶנס?  ,ּוָמה ָרִאיָת ְלַטֵהר ֶאת ַהּוָ א ּבְ   ּוְלַטּמֵ
ָלד ְמַטֵהר ֲאִני ּבַ  ׁש ָטֳהָרה ַאֲחָריו -ּוָ ּיֵ    ,ׁשֶ

אֹוֶנס  א ֲאִני ּבְ ֵאין ָטֳהָרה ַאֲחָריו -ּוְמַטּמֵ    ."ׁשֶ
  

ה ַרּבָ אֹוֶנס  !ַאּדְ ָזב ָטהֹור -ְמַטֵהר ֲאִני ּבְ ן אֹוֶנס ּבְ כֵּ    !ׁשֶ
  

ה ָקְייִמיַנן ָ ִאׁשּ א ִמיָהא ּבְ ּתָ    ,ַהׁשְ
ה  ָ ִאׁשּ ַחן -ְואֹוֶנס ּבְ כְּ    !ָלא ַאׁשְ

  
   :ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ 

יךְ  ְעּתִ    ?ַמאי ּדַ
אֹוֶנס ָלד ,ְלַטהּוֵרי ּבְ ּוָ    ?ּוְלַטּמּוֵיי ּבַ

ה דֹול ִמּזֶ    !ֵאין ְלָך אֹוֶנס ּגָ
  

   ,ִאי ָהִכי
י ֵניָמא ה ַנּמִ    .ְולֹא ֵמֲחַמת ָוָלד ,זֹוָבּה ֵמֲחַמת ַעְצָמּה  - (ויקרא טו, יט) 177177177177"זֹוָבּה " :ִנּדָ

  

ה אֹוֵמר    ,ָוָלד :ַאּתָ
א אֹוֶנסאֹו     ?ֵאינֹו ֶאּלָ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ י ִתְהֶיה ָזָבה" :כְּ ה ּכִ ָ    ,ֲהֵרי אֹוֶנס ָאמּור - "ְוִאׁשּ
ים    ?"זֹוָבּה " :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ

   ,ֵמֲחַמת ַעְצָמּה   -זֹוָבּה 
   !ְולֹא ֵמֲחַמת ָוָלד

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר 

ב" :ָאַמר ְקָרא ׁשֵ זוֹ ֶיׁש לְ  - (ויקרא יב, ה) 178178178178"ּתֵ ִהיא כָּ יָבה ַאֶחֶרת ׁשֶ    .ָך ְיׁשִ
  ְוֵאיזֹו זֹו? 

יֵמי ִזיָבה י ּבִ    .זֹו קֹוׁשִ
  

ה :יָמאְוֵא  יֵמי ִנּדָ י ּבִ    !זֹו קֹוׁשִ
  

א ֲאַמר  מּוֵאל ֲאבּוהַּ ֶאּלָ ׁשְ    :ּדִ
ָתּה" :ָאַמר ְקָרא ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ ִזיָבָתּה  - (ויקרא יב, ה) "ְוָטְמָאה ׁשְ    .ְולֹא כְּ

ָלל ּדְ     ,ָטהֹור –ִזיָבָתּה ִמכְּ
  ְוֵאיזֹו זֹו? 

יֵמי ִזיָבה י ּבִ    .זֹו קֹוׁשִ
  

ְכִתיב א ּדִ ּתָ ָתּה " :ְוַהׁשְ ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ ָמּה " – "ְוָטְמָאה ׁשְ ה ִלי?  "ּדָ   ָלּמָ
  

ָמה"ִאי ָלאו  ָתּה " :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ּדָ ִנּדָ ִזיָבָתּה  "ּכְ ׁשֹוִפי ,ְולֹא כְּ    ,ַוֲאִפיּלּו ּבְ
   .ַמע ָלןָקא ַמׁשְ 

                                                        
ָמּה ָיִמים 176 י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ ְהֶיה ְטֵמָאה ִהוא ְוִאׁשּ ָתּה תִּ יֵמי ִנּדָ ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתּה ּכִ ָתּה ּכָ ָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנּדָ לֹא ֶעת ִנּדָ ים ּבְ   ַרּבִ
ּה ִיְט  177 ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים תִּ ָרּה ׁשִ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ   ַעד ָהָעֶרב ָמאְוִאׁשּ
ֵמי ָטֳהָרה 178 ב ַעל ּדְ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ ׁשֶ ים יֹום ְוׁשֵ ִ ׁשּ ָתּה ְוׁשִ ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ   ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ׁשְ

 רש"י
. זוב משמע זוב מ''מ וכי יזוב זוב

   :ואפי' באוס
   . דם טוהר:שיש טהרה אחריו

. ואוס באשה לא אשכחן
   דטהור:

. דם יהיה זובה ובדה זובה
משתעי דפרשה ראשוה אמרה 
בדה ושיה בזבה כדכתיב 

   בשיה בלא עת דתה:
. אלמה אמרין ולא מחמת ולד

   לעיל בימי דה דה:
. דהוה ליה תשב על דמי טהרה

למכתב וששים יום וששת ימים 
   ה:דמי טהר

   . שדמיה טהורים:שהיא כזו
. כלומר היכא משכחת ואיזו זו

   זיבה טהורה:
. דסמיך זו קושי בימי זיבה

אדכתיב דמה מחמת עצמה ולא 
   מחמת ולד:

. ואפי' הפסיק שופי ואפי' בשופי
בין קושי ללידה ימא טהורה 

   הואיל ודם בקושי בא:
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ל ["  ה "ַאּטּו כָּ ָ ה -ַהְמַקׁשּ   ִהיא?  "ִנּדָ

  
   :ַרבָאַמר 

ה ְליֹוָמא    .ִנּדָ
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ה ּפֶ ׁשְ א ּתִ ּמָ יַנן ׁשֶ    .ָחְייׁשִ
  
י ִיְצָחקוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ה  ָ לּום -ַהְמַקׁשּ   "].ֵאיָנּה כְּ
  

ר ֲאִביָנא יָלא ּבַ ָווֵתיּה ּדְ ֲעַבד עּוְבּדָ  ׁשִ    .ַרבא כְּ
יּה ּדְ  י ָקא ָנח ַנְפׁשֵ יֲאַמר ֵליּה לְ  ַרבכִּ ֵעיּה  :ַרב ַאּסִ    ,ִזיל ַצּנְ

ְרֵייּה  –ְוִאי ָלא ָצֵיית     .ּגָ
ְדֵייּה  :הּוא ְסַבר    .ֲאַמר ֵליּה  ּגַ

יּה ּדְ  ָנח ַנְפׁשֵ ַתר ּדְ    ,ַרבּבָ
ךְ    :ֲאַמר ֵליּה     ,ֲהַדר ּבָ

יּה ַרב ֲהַדר ּבֵ    .ּדַ
יּה  :ֵליּה  ֲאַמר ֲהַדר ּבֵ    !ְלִדיִדי ֲהָוה ָאַמר ִלי ,ִאם ִאיָתא ּדַ

   .ָלא ָצֵיית
ְדֵייּה     .ּגַ

א :ֲאַמר ֵליּה  ֵליְקּתָ ֵפי ָמר ִמּדְ    ?ְוָלא ִמְסּתְ
ן ְיהּוָדהֲאָנא   :ֲאַמר ֵליּה     ,ִאיִסי ּבֶ

הּוא  ן ּגּור ַאְרֵיהּדְ    ,ִאיִסי ּבֶ
הּוא  ְמִליֵאלּדְ ן ּגַ    ,ִאיִסי ּבֶ

ה ן ַמֲהַלְלֵאלּוא ּדְ    ,ִאיִסי ּבֶ
א יּה ִרְקּבָ ֵליט ּבֵ ָלא ׁשָ א ּדְ ְנָחׁשָ    .ֲאִסיָתא ּדִ

ר ֲאִביָנאַוֲאָנא    :ֲאַמר ֵליּה  יָלא ּבַ    ,ׁשִ
א ְנָחׁשָ ר ֲאִסיָתא ּדִ ְמַתּבַ ַפְרְזָלא ּדִ    .ּבּוְכָנא ּדְ

יֲחַלׁש  קּוהַּ  ַרב ַאּסִ ֲחִמיֵמי ַאּפְ ילּוּה ּבַ ִריֵרי ַעּיְ קּוהַּ ַע  ,ִמּקְ ְקִריֵרי ַאּפְ ילּוּה ּבִ    ,ֵמֲחִמיֵמי ּיְ
יּה ּדְ  יָנח ַנְפׁשֵ   .ַרב ַאּסִ

יָלאֲאַזל    לז,א א ׁשִ    ,ֲאַמר ִלְדִביְתהּו ְצֵבית ִלי ְזַווְדּתָ
ָלא ֵליִזיל ְוֵליָמא ֵליּה ְל  ַואי ַרבּדְ י ִעיּלָ    ,ִמיּלֵ

א    ,ְצִביָתה ֵליּה ְזַווְדּתָ
יּה ּדְ  יָלאָנח ַנְפׁשֵ    .ׁשִ

ָפְרָחא ָאָסא ֵמַהאי ּפּוְרָיא ְלַהאי ּפּוְרָיא    ,ֲחזּו ּדְ
   :ָאְמֵרי

ּה  ַמע ִמיּנַ ָייָסא :ׁשְ ָנן ּפְ    .ֲעַבדּו ַרּבָ
  

 רש"י
   . דה ליומא:כוותיה דרב

ר אמור לו . הסתר אותו דבצעיה
   שיחזור בו דטהור לגמרי:

. ברי''ש כלומר גרור גרייה
ומשוך אותו בדברי טעם וראיות 

   שיחזור בו:
. הכריתו בשמתא כמו גדייה

   (דיאל ד) גודו אילא:
. דתלמידיה לדידי הוה אמר לי

   אא:
   . שמתיה:גדייה

   . שמא תכוה בגחלתי:מדליקתא
. משום דשמיה הכי אסיתא

   י:דריש לשמיה הכ
   . חולי חם:עיילוה בחמימי

  . חולי צון:קרירי
אזל שילא אמר לדביתהו צבית 

   . תכריכין:לי זוודתא
   . שלא ילשין עלי בפי רב:מילי

. רגילין היו דקא פרח אסא
להיח הדס על המטה וההדס של 
אלו פורח היה והולך ממטה 

   למטה:
  . שלום:פייסא
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ֵעי     :ָרָבאּבָ

י  ִזיָבה -קֹוׁשִ ְסּתֹור ּבְ ּתִ    ?ַמהּו ׁשֶ
  

א  ָבר ַהְמַטּמֵ    ,סֹוֵתר –ּדָ
ה הּוא יֵמי ִנּדָ א כִּ י ְמַטּמֵ    ,ְוַהאי ַנּמִ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָבר ַהּגֹוֵרם     ,סֹוֵתר –ּדָ

  ְוַהאי ָלאו ּגֹוֵרם הּוא? 
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ִזיָבה יֹוִכיַח     ,אֹוֶנס ּבְ

ֵאינֹו ּגֹוֵרם    .ְוסֹוֵתר ,ׁשֶ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   ?!ָלאִיי

י ּגֹוֵרם הּוא    !ַהאי ַנּמִ
ְתַנן    :ּדִ

יה "    ,ין אֹותוֹ ּבֹוְדִק  -ִראׁשֹוָנה   ָרָאה ְרִאּיָ
ה  ִנּיָ    ,ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ׁשְ

ית  ִליׁשִ   . (זבים ב,ב) "ֵאין ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ׁשְ
ָאַמר י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ית " :ּוְלַרּבִ ִליׁשִ ְ ׁשּ ֵרים ָלא ָסַתר? - "ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ַאף ּבַ ָלא ּגָ יָון ּדְ י כֵּ    !ָהִכי ַנּמִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

י ֱאִליֶעֶזר י ,ְלַרּבִ    .ָהִכי ַנּמִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ית  ִליׁשִ ְ ׁשּ    ,ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ַאף ּבַ
ְרִביִעית     ."ֵאין ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  -ּבָ

   !ַמאי ָלאו ִלְסִתיָרה
  

א ָ ַמׂשּ ה ּבְ    .ָלא ְלַטּמּוַיּה ְלַהִהיא ִטיּפָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ית" ִליׁשִ ְ ׁשּ י ֱאִל  - ּבַ    .ּבֹוְדִקין אֹותוֹ  :אֹוֵמר יֶעֶזרַרּבִ

ְרִביִעית    ֵאין ּבֹוְדִקין אֹותֹו,  -ּבָ
י ן ָאַמְרתִּ    ,ְלָקְרּבָ

   !"ְולֹא ִלְסִתיָרה
  

י ֱאִליֶעֶזר א ְלַרּבִ ְפׁשֹוט :ֶאּלָ ֵאינֹו ּגֹוֵרם  ּתִ ָדָבר ׁשֶ   סֹוֵתר,  -ּדְ
ָנן ַמאי?    ְלַרּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני ֲאבּוהַּ     :י ָאִביןַרּבִ ּדְ  ּדְ
ַרם לֹו זֹובוֹ "    ?ַמה ּגָ

ְבָעה    ,ׁשִ
ְבָעה    .ְלִפיָכְך סֹוֵתר ׁשִ

ַרם לֹו ֶקְריוֹ     ?ַמה ּגָ
   ,יֹום ֶאָחד

   "ְלִפיָכְך סֹוֵתר יֹום ֶאָחד
ְבָעה"ַמאי    ? "ׁשִ

ְבָעה  א ׁשִ ְמַטּמֵ ְבָעה'ַהאי  -ִאיֵליָמא ּדִ ֵעי ֵליּה!  'ַמה ּזֹובֹו ָטֵמא ׁשִ   ִמּבָ
א ָלא ָבר ַהּגֹוֵרם    ,וֶאּלָ    ,סֹוֵתר –ּדָ

ֵאינֹו ּגֹוֵרם  ָבר ׁשֶ    .ֵאינֹו סֹוֵתר -ּדָ
  

 רש"י
. כל קושי מהו שתסתור בזיבה

   ספרה:מה ש
. לידי זיבה אם דבר הגורם

ראתה שלש והאי לאו גורם הוא 
דלא אתיא בה לידי זיבה ואי 
קשיא והרי קרי שאיו גורם 
כדקי''ל וסותר ההיא לאו 
סתירה היא דחד יומא הוא 
דסותר וכי קא בעי רבא לסתור 

   הכל:
. כדקי''ל ולא מחמת שאיו גורם

  אוסו:
. כדאמר בפירקין וסותר

   בודקין אותו: ברביעית אין
. באמת אוס מי גורם הוא לאיי

לידי זוב שאם ראה שתים שלא 
באוס ושלישית באוס 
מצטרפין לקרבן דתן שלישית 

   אין בודקין אותו:
. דבעי בדיקה ולא לקרבן אמרתי

   לסתירה:
. לא תוקי כדתרצה לטמויי אלא

במשא אלא ודאי לסתירה ובעיין 
לא תפשוט דאן לרבן בעין ואת 

   פשטת מדר''א:
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ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
י  :ָנְקִטיַנן ִזיָבה -ֵאין קֹוׁשִ    ,סֹוֵתר ּבְ

ָאַמר א ּדְ ּנָ ַחת ּתַ כַּ י ֱאִליֶעֶזר ִהיא  -' סֹוֵתר' :ְוִאי ַמׁשְ    .ַההּוא ַרּבִ

 רש"י
. מדקט לשון גרמא מכלל ש''מ

   דקיימא ליה דבר הגורם סותר:
. דאמר אוס רבי אליעזר היא
   סותר ואיו גורם:
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ְניָ     :אּתַ

י ָמִרינּוס"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִזיָבה    ".ֵאין ֵליָדה סֹוֶתֶרת ּבְ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ֲעֶלה ּתַ    ?ַמהּו ׁשֶ
  

ֵיי    :ָאַמר ַאּבָ
   ,ֵאיָנּה סֹוֶתֶרת

   .ְוֵאיָנּה עֹוָלה
  

   :ָאַמר ָרָבא
   ,ֵאיָנּה סֹוֶתֶרת

   .ְועֹוָלה
  

   :ָרָבאֲאַמר 
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 

ַתְנָיא    :ּדְ
ְטַהר""    – (ויקרא טו, כח) 179179179179"ְוַאַחר ּתִ

ן  - "ַאַחר"    ,ַאַחר ְלכּוּלָ
יֵניֶהם ֵהא טּוְמָאה ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּלֹא תְּ    ."ׁשֶ

ָלָמא ׁשְ ָלא ַמְפֶסֶקת טּוְמָאה -עֹוָלה  :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ    .ַהְיינּו ּדְ
א ִאי ֲאַמְרּתְ     .ַאְפִסיק ֵליּה ֵליָדה -ֵאיָנּה עֹוָלה  :ֶאּלָ

  
ֵייוְ     ?ַאּבָ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
יֵניֶהם ֵהא טּוְמַאת ִזיָבה ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּלֹא ּתְ    .ׁשֶ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 
ַתְנָיא    :ּדְ

ְגָעּה  "ִמּזֹוָבּה "  – (ויקרא טו, כח) "ִמּזֹוָבּה ""    .ְולֹא ִמּנִ
יָדָתּה  - "ִמּזֹוָבּה "    ."ְולֹא ִמּלֵ

  
ֵיי    ?ְוַאּבָ

  
   :ָאַמר ָלךְ 
ֵני ֲחָדא ְגָעּה " :ּתְ    ."ִמּזֹוָבּה ְולֹא ִמּנִ

ְתֵני יָדָתּה " :ְוָלא ּתִ    ".ְולֹא ִמּלֵ
  

   ?ְוָרָבא
  

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ׁשְ יָדָתּה  :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ ָנא ִנְגָעּה ַאּטּו ֵליָדה -ִמּזֹוָבּה ְולֹא ִמּלֵ ִאְצְטִריְך ֵליּה ֵליָדה ּתְ    .ַאְייֵדי ּדְ

א ִאי ֲאַמְר  ְגָעּה " :ּתְ ֶאּלָ ב ִמּזֹובֹו"ַהאי ִמ  -" ִמּזֹוָבּה ְולֹא ִמּנִ    ,ָנְפָקא (ויקרא טו, יג) 180180180180"ְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ
ְגעוֹ  - "ִמּזֹובוֹ "    .ְולֹא ִמּנִ
  

ֵיי    ?ְוַאּבָ
  

ָזב –ַחד     ,ּבְ
ָזָבה –ְוַחד    .ּבְ

                                                        
ְטָהר 179 ְבַעת ָיִמים ְוַאַחר תִּ ּה ׁשִ   ְוִאם ָטֲהָרה ִמזֹּוָבּה ְוָסְפָרה ּלָ
בְ  180 ב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ׁשִ ים ְוָטֵהרְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ ַמִים ַחּיִ רֹו ּבְ ׂשָ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבְ ס ּבְ   ַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכּבֶ

 רש"י
. אם ילדה בזוב מהו שתעלה

ובימי לידתה לא ראתה מהו 
שיעלה לה לקיים ולא תצטרך 

   לספור אחריהן:
. אם היתה זבה איה סותרת

ר וילדה ופסקה והתחילה לספו
איה סותרת וימי לידתה אפי' 
איה רואה בהן אין משלימין 
לספירתה אלא משלמת אחריהן 

   אם טהרה:
   . וספרה לה מזובה:מזובה

. כיון שטהרה מזובה ולא מגעה
סופרת מיד ותביא קרבן לזיבתה 
ואז תטהר מלטמא בועלה 
ואפילו מוגעת ולא צריכה 

   להמתין עד שתטהר אף מגעה:
. כיון שטהרה תהולא מליד

מזובה סופרת מיד ואיה צריכה 
להמתין עד שיעברו ימי לידתה 
אלמא ילדה בימי ספירה איה 

  סותרת ועולה:
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ַתב ַרֲחָמָנא   לז,ב ִאי כְּ ָזב ^ ּוְצִריֵכי ּדְ ָלא ִמ  -ּבְ ּום ּדְ אֹוֶנסִמׁשּ א ּבְ ּמֵ    ,ּטַ
אֹוֶנס  ָיא ּבְ ּמְ ִמּטַ    .ֵאיָמא ָלא -ֲאָבל ָזָבה ּדְ

   .ְצִריָכא
ָזָבה  ַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ִמים -ְוִאי כְּ ַבּיָ ְרִאּיֹות כְּ ָיא ּבִ ּמְ ָלא ִמּטַ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ִמים  ַבּיָ ְרִאּיֹות כְּ א ּבִ ּמֵ ִמּטַ    .ֵאיָמא ָלא -ֲאָבל ָזב ּדְ
  .ְצִריָכא

   
ֵייַא ֲאַמר     :ּבָ

   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 
ַתְנָיא    :ּדְ

ְטָמא"" ֹוָתּה ּתִ    .ְלַרּבֹות ֶאת ּבֹוֲעָלּה  - (ויקרא יב, ב) 181181181181"ּדְ
ְטָמא" ֹוָתּה ּתִ ילֹות - "ּדְ    .ְלַרּבֹות ֶאת ַהּלֵ

ְטָמא" ֹוָתּה ּתִ זֹוב - "ּדְ ְבָעה ְנִק  ,ְלַרּבֹות ֶאת ַהּיֹוֶלֶדת ּבְ ב ׁשִ ׁשֵ תֵּ ִריָכה ׁשֶ ּצְ יםׁשֶ    ."ּיִ
יָדה ים ִמּלֵ    .ַמאי ָלאו ְנִקּיִ

  
ם !ָלא    .ִמּדָ

  
ֵייַוֲאַמר     :ַאּבָ

   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 
ַתְנָיא    :ּדְ

ְך ְיֵמי ֵליָדָתּה " ָתּה ּכָ יֵמי ִנּדָ    –ּכִ
ָתּה "ַמה     ,ֵאין ְראּוִין ְלִזיָבה  - "ְיֵמי ִנּדָ

ְבָעה עֹוָלה ֵמֶהן    .ְוֵאין ְסִפיַרת ׁשִ
ֵאין ְראּוִין ְלִזיָבה , יָדָתּה ַאף ְיֵמי ֵל  ְבָעה עֹוָלה ֵמֶהן -ׁשֶ    ."ֵאין ְסִפיַרת ׁשִ

  
   ?ְוָרָבא

  
י י ֱאִליֶעֶזר ִהיא ?ָהא ַמּנִ    .ַרּבִ
ָאַמר י ָסְתָרה :ּדְ ר ַנּמִ    .ִמְסּתַ

  
  

ר?  ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ   ְוִכי ּדָ
  

יֲאַמר  ר ַאּמִ    :ַרב ַאַחְדּבֹוי ּבַ
י ֱאִלי    ,ֶעֶזר ִהיאַרּבִ

ָאַמר ר :ּדְ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ    .ּדָ
  
תוְ  ׁשֶ    :ֲאַמר ַרב ׁשֵ

תּוב ן ַהכָּ יׁשָ ְרָחְך ִהּקִ    .ַעל כָּ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
  

יֲאַמר  ר ַאּמִ תֲאַמר  ַרב ַאַחְדּבֹוי ּבַ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
י ֱאִליֶעֶזר ִהיא    .ַרּבִ

ָאַמר ֶ  :ּדְ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ רּדָ    .ִאי ֶאְפׁשָ
  
אוְ  ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ

תּוב ַעל ן ַהכָּ יׁשָ ְרָחְך ִהּקִ    .כָּ
  

                                                        
ֹוָתהּ  181 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ    תִּ

 רש"י
זב מטמא בין בשלש ראיות ביום 
אחד בין בשלש ראיות בג' ימים 
רצופין אבל זבה איה מטמאה 
אלא בשלשה ימים כדכתיב בה 
ימים בב''ק (דף כד.) מרבין זב 

. שלא מים: קיים מלידהלי
תהא לידה בייהם דאע''ג דלא 
חזיא כמאן דחזיא דמי דהא ימי 

   לידה טמאין בלא דם:
. מה ימי דתה אין ראויין לזיבה

דאין זבה אלא אחר דה ואין 
ספירת שבעה לזיבה עולה מהן 
דהא מכי הויא זבה לא חיילא 
ימי דה לעולם עד שתשב שבעה 

אלא קיים וכל דם שרואה איה 
סותרת אבל דה לא הויא הילכך 
לא משכחת ימי ספירה בימי דה 

   ולא ימי דה בימי ספירה:
. הואיל ודמו לדה אף ימי לידה

ואין ראויין לזיבה כדאמר ולא 
דמה מחמת ולד הכי מי לעין 
ספירה מדמין להו לדה ולא 
תעלה בהן ספירת שבעה כגון אם 
ילדה בימי ספירה: הכי גרסין 

י לידתה שאין ראויין אף ימ
לזיבה אין ספירת שבעה עולה 

   מהן:
. וכ''ש דלא מסתר מי סתרה

סלקא כי היכי דס''ל באוס בזב 
שאיו גורם וסותר ימי לידה מי 
אע''ג דלא גרמי סתר וכי 
קאמיא אא לרבן דאמרי דבר 
שאיו גורם איו סותר איה 

   סותרת ועולה:
. כגון לידה וכי דין אפשר

   לה ללדת בימי ספירה: דאפשר
. מימי דה דלא משאי אפשר

   אפשר להיות דה בימי ספירה:
. במסכת מחות ר' אליעזר היא

בפ' התודה דיליף פסח דורות 
מפסח מצרים שלא יביא אלא מן 
החולין אמר לו ר''ע וכי דין 
אפשר משאי אפשר במצרים 
אכתי לא הוה מעשר אבל 
לדורות דאיכא מעות מעשר שי 

י מייהו אמר לו אף ע''פ יית
שאי אפשר ראיה גדולה היא 

   ולמד הימה:
. ואפי' לר''ע הי הקישן הכתוב

מילי דאין דין כגון גזרה שוה 
אבל הקישא אין משיבין על 

  ההיקש:
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תֹוךְ " ה ָיִמים ּבְ לֹׁשָ ָתה ׁשְ ְ ר יֹום ִקׁשּ ְפָתה ֵמֵעת ְלֵעת ,ַאַחד ָעׂשָ זֹוב -ְוָיְלָדה  ,ְוׁשָ    ,ֲהֵרי זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    .ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :ֵמראוֹ  ַרּבִ
ת ְויֹומוֹ  ,ַלְיָלה ָויֹום ּבָ ֵליֵלי ׁשַ    .ּכְ

ַער ְפָתה ִמן ַהּצַ ָ ׁשּ ם ,ׁשֶ    ."ְולֹא ִמן ַהּדָ
  

ה ַמהּו?  ה ּוִמּזֶ ְפָתה ִמּזֶ ְעָיא ְלהּו ׁשָ   ִאיּבַ
  

א    :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ
   .ְטֵמָאה

  
י ֲחִניָנא    :ָאַמר ַרּבִ

   .ְטהֹוָרה
  

י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ
ל ְלֶמלֶ  ָצאָמׁשָ ּיָ ֵחיילֹוָתיו ,ְוֵחיילֹוָתיו ְלָפָניו ,ְך ׁשֶ ָידּוַע ׁשֶ ל ֶמֶלְך ֵהן ּבְ    .ׁשֶ

  
אוְ     :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ

ָבֵעי ָנִפיׁש ֲחָיילֹות ְטֵפי ן ּדְ כֵּ ל ׁשֶ    .כָּ
  

ַנן    :ּתְ
ַע " י ְיהֹוׁשֻ ַע  :אֹוֵמר ַרּבִ ְפָתה ִמן ַהּצַ ָ ׁשּ ת ְויֹומֹו ׁשֶ ּבָ ֵליֵלי ׁשַ םַלְיָלה ָויֹום ּכְ    ."ר ְולֹא ִמן ַהּדָ

ם -ַטְעָמא  ַער ְולֹא ִמן ַהּדָ ִמן ַהּצַ    ,ּדְ
ה  ה ּוִמּזֶ    !ְטהֹוָרה –ָהא ִמּזֶ

  

א ַרב ִחְסּדָ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
  

א    :ָאַמר ָלְך ַרב ִחְסּדָ
ְעָיא ְטֵמָאה :ָלא ִמּבַ ה ּדִ ה ּוִמּזֶ ָפְסֵקי ְלהּו ֲחָיילֹות ְלַגְמֵרי ,ִמּזֶ    .ּדְ

ם ִמן ַהּצַ  ֲאָבל ְסָקה :ֵאיַמר –ַער ְולֹא ִמן ַהּדָ ם ָלא ּפָ ִמּדָ י ֵהיִכי ּדְ ְסָקה ,כִּ י ָלא ּפָ י ַנּמִ    .ִמּקֹוׁשִ
ָנַקט ַלּה  -ְוָהא  ָעְלָמא הּוא ּדְ    .ּתּוְנָבא ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ַנן    :ּתְ
ר יֹום" תֹוְך ַאַחד ָעׂשָ ה ָיִמים ּבְ לֹׁשָ ָתה ׁשְ ְ    ,ִקׁשּ

ְפָתה ֵמֵעת ְל  זֹוב -ְוָיְלָדה  ,ֵעתְוׁשָ    ."ֲהֵרי זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ֵני  :ִאיֵליָמא ְדָקּתָ לֹׁש  -כִּ ה ִלי ׁשָ י ?ָלּמָ ׁשֹוִפי ַסּגִ י ְוַחד ּבְ קֹוׁשִ ְתֵרי ּבְ    !ּבִ

א ה  :ָלאו ָהִכי ָקָאַמר :ֶאּלָ לֹׁשָ ָתה ׁשְ ְ ה, ִקׁשּ ה ּוִמּזֶ ְפָתה ִמּזֶ    ,ְוׁשָ
ָתה ׁשְ  ְ ׁשּ ּקִ ְפָתה ֵמֵעת ְלֵעת  ,ַנִיםאֹו ׁשֶ זֹוב -ְוׁשָ    .ֲהֵרי זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ

י ֲחִניָנא ַרּבִ א ּדְ    !ּוְתיּוְבּתָ
  

י ֲחִניָנא    :ָאַמר ָלְך ַרּבִ
   ,ָלא

ֵני ְדָקּתָ    ,ְלעֹוָלם כִּ
ַמע ָלן י :ְוָהא ָקא ַמׁשְ ִליׁשִ ְ ׁשּ ּוי ּבַ ַמְתִחיל ִקיׁשּ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ְפָתה ֵמֵעת ְלֵע  ,ּדְ    ,ְטֵמָאה –ת ְוׁשָ

י ֲחִניָנא    .ְלַאּפּוֵקי ֵמַרּבִ
  

 רש"י
. דהא רב חסדא אמר טמאה

   איכא שופי:
. כיון רבי חיא אמר טהורה

דשפתה אף מן הדם איגלאי 
מחמת ולד מילתא דדם הקושי 

אתא אבל כי שפתה מן הצער 
ורואה דם איגלאי מילתא 
דמקמי הכי הוי חזיא מי בלא 

   קושי:
. יום אחד או שים קודם לפיו

   ביאתו:
. סמוך דמפיש חיילות טפי

   לביאתו:
. דפסקו להו חיילות לגמרי

דהשתא ודאי קמאי לא 
מחמתיה אתו דאי מחמתיה 

   אתו כל שכן דמפיש חיילות:
שטורדישו''ן שאיה . אתובא

מרגשת בצערה מחמת 
   שעמומית החולי:

. שלשה בקושי אי מי כי קתי
וא' בשופי ובכולן ראתה למה 

   לי כולי האי:
או שקשתה שים ושפתה 

. בשלישי מן הצער מעת לעת
ולא מן הדם כדקתי שלשה 
בקושי ומקצת שלישי ומקצת 

   רביעי בשופי:
. דקשתה הא קמ''ל דאע''ג

ולא שפתה לילה  בקצת שלישי
ויום כלילי שבת ויומו אלא 

   לילה ושי חצאי יום טמאה:
ולאפוקי מדר' חיא בן אחי 

. דאמר לעיל (דף רבי יהושע
לו:) כל שחל קישויה להיות 

   בשלישי שלה כו':
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ּוָיּה " ה ִהיא ִקׁשּ ּמָ    ?ּכַ

י ֵמִאיר ים יֹום :אֹוֵמר ַרּבִ ִ ִעים ַוֲחִמׁשּ    ."ֲאִפיּלּו ַאְרּבָ
  

א  ּתָ ים"ַהׁשְ ִ ָיא "ֲחִמׁשּ ְ ׁשּ ִעים" ,ִמּקַ ְעָיא? "ַאְרּבָ    !ִמיּבַ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

   ,ְלחֹוָלה –אן כָּ 
אן     .ִלְבִריָאה –כָּ

  
  
  
  

 רש"י
   . ארבעים:בריאה
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.[]  

  
י ֵלִויָאַמר     :ַרּבִ

ֶהן ָזָבה א ָיִמים ָהְראּוִיין ִלְהיֹות ּבָ ָלד ְמַטֵהר ֶאּלָ    .ֵאין ַהּוָ
  
   :ָאַמר ַרבוְ 

ָיִמים ָהְראּוִיין ִלְסִפיַרת ָזָבה    .ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ר ַאֲהָבהֲאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ַרב   אלח,    .ֲאִפיּלּו ָיִמים ָהְראּוִיין ִלְסִפיַרת ְסִתיַרת ָזָבה^– ּוְלַטְעֵמיּה ּדְ

  
ַנן    :ּתְ

ּוָיּה " ה הּוא ִקׁשּ ּמָ    ?ּכַ
י ֵמִאיר ים יֹום :אֹוֵמר ַרּבִ ִ ִעים ַוֲחִמׁשּ    ."ַאְרּבָ

ָלָמא ְלַרב  ׁשְ ר ַאֲהָבה -ּבִ א ּבַ ַרב ַאּדָ ַחת ַלּה כְּ כַּ    ,ַמׁשְ
א ְלֵלִוי ָיא!  - ֶאּלָ   ַקׁשְ

  
   :ָאַמר ָלְך ֵלִוי

ֵני ן' :ִמי ָקּתָ כּוּלָ    '?!ְטהֹוָרה ּבְ
ה  יֵמי ִנּדָ ה –ּבִ    ,ִנּדָ

יֵמי ִזיָבה     .ְטהֹוָרה –ּבִ
  

ָנא ַאֲחִריָנא    :ִליׁשְ
  

   :ָאְמֵרי
י ֵלִויָאַמר     :ַרּבִ

ֶהן ָזָבה גְּ  א ָיִמים ָהְראּוִיין ִלְהיֹות ּבָ ָלד ְמַטֵהר ֶאּלָ    .דֹוָלהֵאין ַהּוָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
ים" ָמּה ָיִמים ַרּבִ ִתיב (ויקרא טו, כה) 182182182182"ּדָ    .כְּ
  

אּול א ׁשָ ֵמיּה ּדְ  ַאּבָ ְ    :ָאַמר ַרבִמׁשּ
ה ֶהן ָזָבה ְקַטּנָ    .ֲאִפיּלּו ָיִמים ָהְראּוִיין ִלְהיֹות ּבָ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ל ְיֵמי"וְ  "ְיֵמי" ִתיֵבי "ּכָ    .ָהָתם כְּ
  

ַנן    :ּתְ
ה" ּמָ ּוָיּה  ּכַ    ?הּוא ִקׁשּ

י ֵמִאיר ים יֹום :אֹוֵמר ַרּבִ ִ ִעים ַוֲחִמׁשּ    ."ֲאִפיּלּו ַאְרּבָ
ָיא ְלַתְרַוְייהוּ     !ַקׁשְ

  
ן כּוּלָ ֵני ְטהֹוָרה ּבְ    ?!ִמי ָקּתָ

ָתּה  יֵמי ִנּדָ ָתה ּבִ ְ ה –ִקׁשּ    ,ִנּדָ
יֵמי ִזיָבָתּה     .ְטהֹוָרה –ּבִ

  

                                                        
ָמ  182 י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ ְהֶיה ְט ְוִאׁשּ ָתּה תִּ יֵמי ִנּדָ ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתּה ּכִ ָתּה ּכָ ָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנּדָ לֹא ֶעת ִנּדָ ים ּבְ   ֵמָאה ִהואּה ָיִמים ַרּבִ

 רש"י
אין הולד מטהר אלא ימים 

. דהייו הראויין להיות בה זבה
לדה אבל  י''א יום שבין דה

ראתה אחריהן טמאה דה 
   כדאמר לעיל בימי דה דה:

. אף ימים הראויין לספירת זיבה
כגון התחיל הקושי בימי הזיבה 
טהורין כל ימי זיבה ושבעה 
אחריהם דהא בתר זבה שייכי 
וכי כתב רחמא בדתה ולא 
בזיבתה דזיבתה טהורה אהי 
מי קאי אבל אחר שבעה אם 

   יאריך טמאה דה:
. כיון דאמר רב טעמיה דרבול

בהך ימים דשייכי בתר זיבה 
  טהריהו רחמא לעין קושי:

אף ימים הראויין לספירת 
. בימי זיבה דלעולם סתירת זבה

היא טהורה עד שתשפה שהרי כל 
ימיה ראויין לכך שאם תספור 
ששה ותראה סותרת הכל 
ומצאו הימים הבאין ראויין 
לספירה והא דתיא בימי דה 

היכא דאתחיל קושי מימי דה 
דה אבל אתחיל בימי זיבה כל 

   מה שיאריך הקושי טהורה:
. ועוד ארבעים וחמשים יום

קס''ד לגמרי מטהר לה ר''מ 
   מזוב ומדות:

. וה''ק ר''מ כמה בימי דה דה
הוא קשויה שלא תבא להתחייב 
בקרבן ולספירת קיים ארבעים 
וחמשים יום ומיהו בכל הי 

י ימי זוב ומטו ארבעים כי שלמ
ימי דות טמאה דה וכי הדרי 
שלמי ז' ימי דות ומטו ימי זוב 

   טהורה:
. ראתה שלשה רצופין זבה גדולה

בתוך י''א יום טהורה מספירת 
קיים ומקרבן אבל לא ראתה 
אלא יום אחד צריכה לשמור יום 
כגד יום דכי כתיב דמה דדרשין 
ולא מחמת ולד בזבה גדולה 

וא קרא ימים כתיב דכתיב בהה
רבים ואם משך קשויה יותר 
מאחד עשר יום שכסה לימים 

   שראויים לדה טמאה:
. ימי וכל ימי זוב טומאתה וגו'

ומיייהו פקא לן זבה קטה 
בשילהי מכילתין בשמעתא 

   בתרייתא:
. דאמרי זבה קשיא לתרוייהו

גדולה וקטה הוא דמטהר ולד 
   אבל אם יאריך אחריהן טמא:

למר כדאית ליה  .בימי זיבה
  ולמר כדאית ליה:
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ְנָיא    :ּתַ

י ֵמִא ָהָיה "    :אֹוֵמר ירַרּבִ
ים יֹום ִ ה ֵמָאה ַוֲחִמׁשּ ָ ֶהן - ֵיׁש ְמַקׁשּ    .ְוֵאין ִזיָבה עֹוָלה ּבָ

יַצד    ?ּכֵ
לֹא ֵעת ַנִים ּבְ    ,ׁשְ

ה ְבָעה ִנּדָ    ,ְוׁשִ
ה ּדָ ל ַאַחר ַהּנִ ַנִים ׁשֶ    ,ּוׁשְ

ָלד ְמַטֵהר ַהּוָ ים ׁשֶ ִ    ,ַוֲחִמׁשּ
ל ְנֵקָבה מֹוִנים ׁשֶ    ,ּוׁשְ

ה ְבָעה ִנּדָ    ,ְוׁשִ
הּוׁשְ  ּדָ ל ַאַחר ַהּנִ    .ַנִים ׁשֶ

ֶהן :ָאְמרּו לוֹ  ל ָיֶמיָה ְוֵאין ִזיָבה עֹוָלה ּבָ ה ּכָ ָ ן ֵיׁש ְמַקׁשּ    ?ִאם ּכֵ
ּום ְנָפִלים :ָאַמר ָלֶהן ְייכּו ִמׁשּ ְעתַּ י ִלְנָפִלים ?ַמאי ּדַ   .!"ֵאין קֹוׁשִ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶהןְוֵאין ִזיָבה עֹוָלה  -ֵיׁש רֹוָאה ֵמָאה יֹום "    .ּבָ

יַצד    ?ּכֵ
לֹא ֵעת ַנִים ּבְ    ,ׁשְ

ה ְבָעה ִנּדָ    ,ְוׁשִ
ה ּדָ ל ַאַחר ַהּנִ ַנִים ׁשֶ    ,ּוׁשְ

ל ְנֵקָבה מֹוִנים ׁשֶ   ,ּוׁשְ
ה ְבָעה ִנּדָ    ,ְוׁשִ

ה ּדָ ל ַאַחר ַהּנִ ַנִים ׁשֶ    ."ּוׁשְ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

ָאַמר אן ּדְ ר ִלְפִתיַח " :ְלַאּפּוֵקי ִמּמַ םִאי ֶאְפׁשָ לֹא ּדָ ֶבר ּבְ    ",ת ַהּקֶ
ר  ֶאְפׁשָ ַמע ָלן ּדְ םָקא ַמׁשְ לֹא ּדָ ֶבר ּבְ    .ִלְפִתיַחת ַהּקֶ

  

 רש"י
   . שהיא רואה:יש מקשה

   . רצופין:ק'' יום
. ולא שתהא ואין זבה עולה בהן
   מקשה כל ק'' יום:

. בלא עת כיצד ראתה ב' בלא עת
דה הרי י''א ימים שלאחר דתה 
שהן ימי זיבה ואיה זבה עד 
שתראה בהן ג' רצופין ואם 
ראתה שים בסופן כשתראה 

חר הוי פתח של דותה ואיו למ
מצטרף לה לזיבה אלא תחלת 
דה הויא וכל שבעה תהיה דה 
הרי ט' ימים רצופין ושים 
שלאחר הדה שהן מן י''א של 
ימי זוב וכל כמה דלא חזיא ג' 
בימי זיבה לא הויא זבה הרי י''א 
רצופין וקשתה חמשים והיא 
חולה ואמרין לעיל בחולה 

ס''א חמשים הרי ס''א וביום 
ילדה קבה ואפילו רואה כל 
שמוים איה זבה ואחד 
ושמוים הוי תחילת דה ואם 
תראה ז' הרי מאה ומ''ח ושים 
שלאחר הדה ותפסוק הרי 
ראתה ק'' רצופין ואיה זבה 
אבל אם תראה יותר הויא זבה 

   דהוו להו ג' לאחר הדה:
. הך וחמשים שהולד מטהר

חמשים של קושי לפי 
   השמוים:

. דקחשבת שמוים של א''כ
   קבה:

. ואיה זבה יש מקשה לעולם
כגון טובלת לי''ד של קבה 
ומתעברת ולסוף שמוים שבעה 
לדה ושים לאחר הדה ומקשה 
חמשים וחוזרת ומפלת קבה וכן 

   לעולם:
. ר''מ מאי דעתייכו אמר להן

   משום פלים כדפרשין:
. אין הפל אין קושי לפלים

אן בולד דאית מטהר קישויו ו
   ליה קושי קמיירין:

   . בלא קושי:יש רואה
קמ''ל דאפשר לפתיחת הקבר 

. דאי לא אפשר הויא לה בלא דם
זבה כשילדה אחר שים שלאחר 
הדה דהוה ליה יום לידה שלישי 
ואי הויא חזיא קודם לידה 
בפתיחת הקבר הרי היא זבה 

  הואיל ובלא קושי ראתה:
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י ְיהּוָדה" ּה  :אֹוֵמר ַרּבִ ּה ָחְדׁשָ ּיָ    ."ּדַ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ י ַטְרפֹוןאֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ

ּה  ּה ָחְדׁשָ ּיָ    .ּדַ
ָבר ְלָהֵקל  ּדָ    .ּוְלַהְחִמירְוֵיׁש ּבַ

יַצד    ?ּכֵ
ִמיִני סֹוף ׁשְ ַנִים ּבְ ָתה ׁשְ ְ    ,ִקׁשּ

יִעי ׁשִ ת תְּ ְתִחּלַ    ,ְוֶאָחד ּבִ
יִעי ָיְלָדה  ׁשִ ת תְּ ְתִחּלַ זֹוב -ַוֲאִפיּלּו ּבִ    .ֲהֵרי זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ

ִמיִני ,ֲאָבל סֹוף ׁשְ ָתה יֹום ֶאָחד ּבְ ְ    ,ִקׁשּ
ִים תַּ יִעי ּוׁשְ ׁשִ ת תְּ ְתִחּלַ    ,ּבִ

יִעי ָיְלָדה  ׁשִ סֹוף תְּ זֹוב -ַוֲאִפיּלּו ּבְ   ."ֵאין זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ
  

ר ַאֲהָבהֲאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

י ְיהּוָדה ֵרים :ָקָסַבר ַרּבִ יּפֹוָרא ּגָ    .ׁשִ
  

   ?!ִאיִני
מּוֵאלְוָהא ָאַמר     :ׁשְ

א ֶרת ְויֹוֶלֶדת ֶאּלָ ה ִמְתַעּבֶ ָ ְבִעים ְוֶאָחד יֹוםְלָמאַתיִ     :ֵאין ִאׁשּ    ,ם ְוׁשִ
ַנִים יֹום ְבִעים ּוׁשְ    ,אֹו ְלָמאַתִים ְוׁשִ

ה לֹׁשָ ְבִעים ּוׁשְ    !אֹו ְלָמאַתִים ְוׁשִ
  

ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָאַמר כַּ    .הּוא ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
   :ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים"

ְרִביִעי א ּבָ ין ִמּטֹוֵתיֶהן ֶאּלָ ׁשִ ּמְ ת לֹא ָהיּו ְמׁשַ ּבָ ׁשַ    ,ּבְ
ּלֹא ָיבֹואּו ְנׁשֹוֵתיֶהן   לח,ב ת^ ׁשֶ ּבָ    "ִליֵדי ִחּלּול ׁשַ

  
ְרִביִעי"    !ְותּו ָלא? "ּבָ
  

   .ֵמְרִביִעי ָוֵאיָלךְ  :ֵאיָמא
  

   :ָמר זּוְטָראָאַמר 
ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים    ?ַמאי ַטְעַמְייהּו ּדַ

ְכִתיב ן ה' ָלּה ֵהָריֹון" :ּדִ ּתֵ ְבִעים ְוַחד ָהווּ  "ֵהָריֹון" – )(רות ד, יג 183183183183"ַוּיִ א ָמאָתן ְוׁשִ ְטִרּיָ ִגיּמַ   .ּבְ
   

  
   :ָמר זּוְטָראֲאַמר 

ָעה  ָאַמר יֹוֶלֶדת ְלִתׁשְ ִעים -ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ    .ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ
ְבָעה  ִעים -יֹוֶלֶדת ְלׁשִ    ,יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ

ֱאַמר ּנֶ ן""ַוְיִהי ִלְתֻקפֹות ַהיָּ  :ׁשֶ ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ַהר ַחּנָ    ,א, כ) '(שמואל א 184184184184ִמים ַוּתַ
קּופֹות"ִמיעּוט  ַנִים – "ּתְ    .ׁשְ
ַנִים – "ָיִמים"ִמיעּוט     .ׁשְ

  
  

                                                        
ן  183 תֵּ בֹא ֵאֶליָה ַוּיִ ה ַוּיָ ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ ח ּבַֹעז ֶאת רּות ַותְּ ּקַ ן ה'ַוּיִ ֶלד ּבֵ   ָלּה ֵהָריֹון ַותֵּ
י ֵמ ַוְיִהי לִ  184 מּוֵאל ּכִ מֹו ׁשְ ְקָרא ֶאת ׁשְ ן ַותִּ ֶלד ּבֵ ה ַותֵּ ַהר ַחּנָ ִמים ַותַּ יו ה'ְתֻקפֹות ַהּיָ ִאְלתִּ   ׁשְ

 רש"י
שאיו  . פעמיםלהקל ולהחמיר

מטהר כלום פעמים שהוא מטהר 
   חדש ויום אחד:

. הואיל ורוב הרי זו יולדת בזוב
זיבה בשמיי הואי שאין הולד 
מטהר שדין חד יומא בתר תרין 

   והרי היא זבה:
. ואע''ג ואפי' בסוף תשיעי ילדה

דתשיעי כולו בשופי חוץ משי 
ימים אין זו יולדת בזוב בלבד שלא 

ולא אמרין תראה דם בימי השופי 
כיון דשופי סמוך ללידה טמאה 
בדם הקושי דקסבר ר' יהודה 
שיפורא גרים כלומר החדש של 
תשיעי גורמת לידת הולד דמכי 
עייל הוה זמן לידה הילכך כל 
הדמים שרואה בו בקושי איו 
אלא מחמת הולד אע''ג דאיכא 
שופי בתרייהו ואפי' בתחלת 
תשיעי הוי מחמת ולד דקסבר 

   יולדת למקוטעין: יולדת לט'
. שופר שתוקעין בו ב''ד שיפורא

   בקדוש החדש:
. דהוו או למאתים ושבעים ואחד

להו ט' חדשים שלמים של שלשים 
   וביום ראשון של עשירי יולדת:

. כלומר אם לא קלט או לרע''ב
הזרע יום ראשון קולט בשי ומיום 

   קליטתו הוי התחלת העיבור:
. שאם לא קלט בשי או לרע''ג

קולט בשלישי אבל אם לא קלט 
בשלישי שוב איו קולט דקי''ל דעד 
שלישי הוי ראוי להזריע מכאן 
ואילך מסריח במסכת שבת (דף 
פו.) בפולטת שכבת זרע ביום 
השלישי בפרק ר' עקיבא אלמא לא 

   ילדה למקוטעין:
  . שמואל דאמר כחסידים:[הוא]

. שלא תלד בשבת לידי חילול שבת
   ת השבת:ויצטרך לחלל עליה א
. אבל ליל אלא מרביעי ואילך

שלישי וליל שי ומוצאי שבת לא 
דאי מתעברה למוצאי שבת שמא 
תלד לרע''ג דמטי בשבת ומצא 
שבת מתחלל שיתן רשות לחללו 
מפי סכת גופה והיכי דמי עשה 
מרע''ג ימים שבועים מאה ימים 
הוו שבועים שווין בר מתרי יומי 

מים וכן לק' ימים האחרים שי י
הרי ארבע ימים עודפים על 
השבועים וע' ימים כולן שוים וג' 
ימים תן על ד' העודפים הרי שבוע 
וכיון שהתחילו במוצאי שבת 
מצאו כלים בשבת ואם תעברה 
בשי דלמא ילדה לרע''ב דמטי 
בשבת ואם תעברה בשלישי דלמא 
ילדה לרע''א דמטי בשבת אבל בד' 
אי ילדה לרע''א מטי בחד בשבא 

אי לרע''ב מטי בתרי בשבא ואי ו
לרע''ג מטי בתלתא בשבא אלמא 

   כשמואל סבירי להו:
. כל שכן דאי ברביעי ותו לא

מעברא בה' או בו' או בשבת דלא 
   מטי יום לידה בשבת:

   . כתיב:לתקופות הימים
. דכל מקום מיעוט ימים שים

שאמר ימים ולא אמר כמה תפוס 
המועט בידך ולא המרובה שאם 

אומר ימים שלשה או ארבעה אתה 
אי אומר עשרה או ק' כך שו 
חכמים (סוכה דף ה:) כל ששמועו 
מרובה ושמועו מועטת תפסת 
מרובה לא תפסת תפסת מועט 
תפסת הלכך כאן שאמר ימים 
מכיון שכסו שי ימים בחדש 

   שביעי ילדה:
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י יֹוֵסי" ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :אֹוְמִרים ַרּבִ

תֹות ּבָ ֵתי ׁשַ ְ י יֹוֵתר ִמׁשּ    ."ֵאין קֹוׁשִ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ָנן?  ַמאי ַטְעַמְייהוּ  ַרּבָ   ּדְ

ְכִתיב ָתּה" :ּדִ ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ    – (ויקרא יב, ה) 185185185185"ְוָטְמָאה ׁשְ
ָתּה " ִנּדָ ִזיָבָתּה  - "ּכְ    ,ְולֹא כְּ

ִזיָבָתּה ְטהֹוָרה ָלל ּדְ    .ִמכְּ
ה בּוַעִים" ?ְוַכּמָ    ."ׁשְ

  
  

                                                        
ֵמי ָטֳהָרה 185 ב ַעל ּדְ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ ׁשֶ ים יֹום ְוׁשֵ ִ ׁשּ ָתּה ְוׁשִ ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ   ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ׁשְ

 רש"י
. ומהכא מכלל דזיבתה טהורה

   גמרין לעיל קושי בימי זיבה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה יֹום" ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ה ֶעׂשְ ָ ֶהן ְוֵאין - ֵיׁש ְמַקׁשּ    .ִזיָבה עֹוָלה ּבָ
יַצד    ?ּכֵ

ַנִים  לֹא ֵעת -ׁשְ    ,ּבְ
ְבָעה ה – ְוׁשִ    ,ִנּדָ
ַנִים  ה -ּוׁשְ ַאַחר ִנּדָ ּלְ    ,ׁשֶ

ר  ָעה ָעׂשָ ָלד ְמַטֵהר -ְוַאְרּבָ ַהּוָ    ,ׁשֶ
ה יֹום ָ ׁשּ ִרים ְוׁשִ ה ֶעׂשְ ֶ ְתַקׁשּ תִּ ר ׁשֶ לֹא ָוָלד ,ְוִאי ֶאְפׁשָ    ,ּבְ

ֵהא יֹוֶלֶדת ּבְ     ."זֹובְולֹא תְּ
  
לֹא ָוָלד" י - "ּבְ י ַסּגִ ְתָלָתא ַנּמִ    !ּבִ
  

תֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ׁש ָוָלד :ֵאיָמא ּיֵ ְמקֹום ׁשֶ    .ּבִ

  
   :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 

לֹא ָוָלד"ְוָהא  ֵני "ּבְ    !ָקּתָ
  

א ֲאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ה יֹום ּבִ  ָ ׁשּ ִרים ְוׁשִ ה ֶעׂשְ ֶ ְתַקׁשּ ּתִ ר ׁשֶ ׁש ָוָלדִאי ֶאְפׁשָ ּיֵ זֹוב ,ְמקֹום ׁשֶ ֵהא יֹוֶלֶדת ּבְ    .ְולֹא ּתְ
ֵאין ָוָלד א ֶנֶפל  ,ּוִבְמקֹום ׁשֶ י ָהְוָיא ָזָבה -ֶאּלָ ְתָלָתא ַנּמִ    .ּבִ

   ?ַמאי ַטְעָמא
י ִלְנָפִלים  .ֵאין קֹוׁשִ

 

 ש"יר
. שרואה כ''ה יום בין יש מקשה

   קושי ובין שופי:
שים בלא עת וז' דדה וב' לאחר 

   . בלא קושי:דה
. לרבי יוסי ולר''ש וי''ד בקושי

והכא לא חשיב אלא קודם לידה 
ואי אפשר למקשה כ''ו יום שלא 
תהא זבה שהולד איו מטהר 
אלא י''ד יום הסמוכים ללידה 

י ופשו להו ג' בין דות לקוש
   ובההו שלשה הויא זיבה:

. לקמן פריך משמע בלא ולד
שאין שם ולד א''כ לאו קושי הוא 
ולמה לי כ''ו בתלתא לאחר הדה 

  סגי:
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ה ּבְ  ָ ל ְנֵקָבהַהְמַקׁשּ מֹוִנים ׁשֶ   : תֹוְך ׁשְ
ִמים ׁשֶ  ל ּדָ    ,ְטהֹוִרין   –ִהיא רֹוָאה ּכָ

ָלד ֵצא ַהּוָ ּיֵ    .ַעד ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזרוְ  א ַרּבִ    .ְמַטּמֵ

י ֱאִליֶעֶזרָאְמרּו לֹו ְל     :ַרּבִ
י ַדם ַהּקֹוׁשִ ֹוִפי ֵהיֵקל ּבְ ַדם ַהׁשּ ֶהְחִמיר ּבְ ְמקֹום ׁשֶ    ,ּוַמה ּבִ

ֹוִפי  ַדם ַהׁשּ ֵהיֵקל ּבְ ַד  -ָמקֹום ׁשֶ ֵקל ּבְ ּנָ ין ׁשֶ י?ֵאינֹו ּדִ    !ם ַהּקֹוׁשִ
   :ָאַמר ָלֶהן

ּדֹון ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ    .ּדַ
ה ֵהיֵקל ָעֶליָה     ,ִמּטּוְמַאת ִזיָבה ?ִמּמַ

ה  .ֲאָבל ְטֵמָאה טּוְמַאת ִנּדָ
 

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ב"" ׁשֵ מֹוִנים ׁשֶ  – (ויקרא יב, ה) 186186186186"ּתֵ תֹוְך ׁשְ ה ּבְ ָ    ,ל ְנֵקָבהְלַרּבֹות ַהְמַקׁשּ

ִהיא רֹוָאה  ִמים ׁשֶ ל ּדָ ּכָ    ,ְטהֹוִרין –ׁשֶ
ָלד ֵצא ַהּוָ ּיֵ    .ַעד ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזרוְ  א ַרּבִ    .ְמַטּמֵ
י ֱאִליֶעֶזרָאְמרּו לֹו ְל     :ַרּבִ

ֶהְחִמיר  ְמקֹום ׁשֶ ָלד -ּוַמה ּבִ ְפֵני ַהּוָ ּלִ ֹוִפי ׁשֶ ׁשּ ָלד -ֵהיֵקל  ,ּבַ ַאַחר ַהּוָ ּלְ ֹוִפי ׁשֶ ׁשּ    .ּבַ
ָלד  ְפֵני ַהּוָ ּלִ י ׁשֶ ּקֹוׁשִ ֵהיֵקל ּבַ ָלד? -ָמקֹום ׁשֶ ַאַחר ַהּוָ ּלְ י ׁשֶ ּקֹוׁשִ ֵקל ּבַ ּנָ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

   :ָאַמר ָלֶהם
ּדֹון ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ    .ּדַ

ה ֵהיֵקל ָעֶליָה  ה ,ִמּטּוְמַאת ִזיָבה ?ִמּמַ ָאה טּוְמַאת ִנּדָ    .ֲאָבל ְמַטּמְ
   :רּו לוֹ ָאְמ 

יִבין ְלָך ָלׁשֹון ַאֵחר    :ֲהֵרי ָאנּו ְמׁשִ
ֶהְחִמיר  ְמקֹום ׁשֶ ָלד -ּוַמה ּבִ ְפֵני ַהּוָ ּלִ ֹוִפי ׁשֶ ׁשּ ִעּמוֹ  -ֵהיֵקל  ,ּבַ י ׁשֶ ּקֹוׁשִ    .ּבַ

ָלד  ַאַחר ַהּוָ ּלְ ֹוִפי ׁשֶ ׁשּ ֵהיֵקל ּבַ ִעּמוֹ  -ָמקֹום ׁשֶ י ׁשֶ ּקֹוׁשִ ֵקל ּבַ ּנָ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
   :ר ָלֶהםָאַמ 

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו  יִבין ּכָ ם ְמׁשִ ּדֹון -ֲאִפיּלּו ַאתֶּ ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ    .ּדַ
ה ֵהיֵקל ָעֶליָה  ה ,ִמּטּוְמַאת ִזיָבה ?ִמּמַ ָאה טּוְמַאת ִנּדָ   ."ֲאָבל ְמַטּמְ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ָנן י ֱאִליֶעֶזר ְלַרּבָ ָהא ָזִכיְנהּו ַרּבִ    :ּבְ
ָמּה "או ָאְמִריתּו לָ  ָמּה ": (ויקרא טו, כה) 187187187187"ּדָ    ,ֵמֲחַמת ַעְצָמּה ְולֹא ֵמֲחַמת ָוָלד - "ּדָ

י  ֶמיָה"ָהִכי ַנּמִ קֹר ּדָ ֶמיָה " (ויקרא יב, ז) 188188188188"ְוָטֲהָרה ִמּמְ    !ֵמֲחַמת ַעְצָמּה ְולֹא ֵמֲחַמת ָוָלד - "ּדָ
  

ה  :ֵאיָמא יֵמי ִנּדָ ה –ּבִ יֵמי ִזיָבה  ,ִנּדָ    !ֹוָרהְטה –ּבִ
  

ב" :ָאַמר ְקָרא ׁשֵ ן - "ּתֵ יָבה ַאַחת ְלכּוּלָ  .ְיׁשִ

 
        

                                                        
ֵמי ָטֳהָרהְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ׁשְ  186 ב ַעל ּדְ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ ׁשֶ ים יֹום ְוׁשֵ ִ ׁשּ ָתּה ְוׁשִ ִנּדָ   ֻבַעִים ּכְ
ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתהּ  187 ָתּה ּכָ ָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנּדָ לֹא ֶעת ִנּדָ ים ּבְ ָמּה ָיִמים ַרּבִ י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ ְהֶיה ְטֵמָאה ִהואְוִאׁשּ ָתּה תִּ יֵמי ִנּדָ    ּכִ
ֵקָבה ה'ִהְקִריבֹו ִלְפֵני וְ  188 ָכר אֹו ַלּנְ ֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלּזָ קֹר ּדָ ר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמּמְ   ְוִכּפֶ

 רש"י
  מתי' 

. המקשה תוך שמוים
שתעברה בימי טוהר או 
ששתהה ולד אחר חבירו ב' 
חדשים וחצי אחד גמרה צורתו 
באמצע שביעי ואחד גמרה 

י כמעשה צורתו לסוף תשיע
דיהודה וחזקיה בי ר' חייא 

   (לעיל דף כז.):
. דכל תוך מלאת הוי דם טהורין
   טוהר:

. דה דכיון ורבי אליעזר מטמא
דבקושי בא לאו דם טוהר הוא 
אלא מחמת ולד שבמעיה 
ומזיבה הוא דטהור אבל בימי 

   דה דה:
. כגון שאר שהחמיר בדם השופי

יולדת שרואה ג' בשופי וילדה 
   יולדת בזוב:הרי זו 

. לטהרה היקל בדם הקושי
   מזובה:

. מקום שהיקל בדם השופי
לטהרה מכל טומאה כגון תוך 

   מלאת:
. איו דין שקל בדם הקושי

לטהרה מכל טומאה ואפי' 
   מדות:

. כגון קושי של דיו לבא מן הדין
תוך מלאת שאתם למדין מקושי 

   דעלמא:
   . כקושי דעלמא:להיות כדון

  
  גמ' 

   דמי טהרה: . עלתשב
. יצא הולד טמאה עד שיצא הולד

   לידה:
הרי או משיבין אותך לשון 

. שלא למד קושי שלאחר אחר
מקושי שלפי כדאמרי' לעיל 
מקום שהיקל בקושי שלפי 
הולד איו דין שקל בקושי 
שלאחריו דהכא הוא דאיכא 
למימר דיו לקושי שלאחריו 
להיות כקושי שלפיו שהרי ממו 

אלא הכי גמרין או למדים 
מקום שהיקל בשופי שלאחריו 
איו דין שקל בקושי שעמו שעם 
השופי דהשתא יליף קושי של 
אחריו דטהור לגמרי וליכא 
למימר ממה היקל מטומאת 

   זיבה כדקאמר:
. שהרי ק''ו איו ידון דיו לבא כו'

אלא מכח קושי שלפיו כדקתי 
ומה במקום שהחמיר בשופי 

   ושי שעמו:שלפי הולד היקל בק
. תשובה צחת יכול זכיהו

   להשיבן:
. לר''א פריך אימא בימי דה דה

כיון דאית ליה דיו לודי מיהא 
דבימי זיבה טהורה כקושי 
שלפיו כגון ראתה בקושי שבעה 
ימים ראשוים תהא טמאה ואם 
ראתה יותר יהא הדם טהור 
ותטבול לאחר שבעה ראשוים 

   של קושי:
כולן  . אוישיבה אחת לכולן

  טהורין או כולן טמאין:
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ר יֹום  ל ַאַחד ָעׂשָ ֶחְזַקת ָטֳהָרה -ּכָ   .ּבְ
  

ְדָקה    לט,א ָבה ָלּה ְולֹא ּבָ ְגָגה   –ָיׁשְ    ,ׁשָ
   ,ֶנֶאְנָסה

ְדָקה     .ְטהֹוָרה –ֵהִזיָדה ְולֹא ּבָ
  

ַעת ֶוְס  יַע ׁשְ ּה ִהּגִ ְדָקה  ,תָּ    .ֲהֵרי זֹו ְטֵמָאה   -ְולֹא ּבָ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְדָקה  ּה ְולֹא ּבָ ַעת ֶוְסתָּ יַע ׁשְ ַמֲחֵבא ְוִהּגִ    ,ֲהֵרי זֹו ְטהֹוָרה -ִאם ָהְיָתה ּבְ
ִמים ֶקת ֶאת ַהּדָ ֲחָרָדה ְמַסּלֶ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ב  ֲאָבל ְיֵמי    ,ַהּזָ

ָבה    ,ְוַהּזָ
ֶנֶגד יֹום  ְוׁשֹוֶמֶרת יֹום ֶחְזַקת טּוְמָאה -ּכְ  .ֲהֵרי ֵאּלּו ּבְ

 

ָמָרא    ּגְ

  ְלַמאי ִהְלְכָתא? 
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִדיָקה ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבְ    .לֹוַמר ׁשֶ

  
ֵני ֵסיָפא ָקּתָ ְדָקה" :ְוָהא ִמּדְ ָבה ְולֹא ּבָ ִדיָקה - "ָיׁשְ ֲעָיא ּבְ ה ּבָ ִחּלָ ְלַכּתְ ָלל ּדִ    !ִמכְּ

  
הֵסיָפא ֲא     ,ָתאן ִליֵמי ִנּדָ

ֶחְזַקת ָטֳהָרה    :ְוָהִכי ָקָאַמר ר ּבְ ל ַאַחד ָעׂשָ ִדיָקה -כָּ ֲעָיא ּבְ    ,ְוָלא ּבָ
ָתּה  יֵמי ִנּדָ ִדיָקה -ֲאָבל ּבִ ֲעָיא ּבְ    .ּבָ

ְדָקה  ְגָגה ֶנֶאְנָסה ֵהִזיָדה ְולֹא ּבָ ְדָקה ׁשָ ָבה ְולֹא ּבָ    .ְטהֹוָרה –ָיׁשְ
  
  

א    :ֲאַמר ַרב ִחְסּדָ
י ֵמִאירלָ  א ְלַרּבִ ָאַמר ,א ְצִריָכא ֶאּלָ ׁש " :ּדְ ּמֵ ֵאין ָלּה ֶוֶסת ֲאסּוָרה ְלׁשַ ה ׁשֶ ָ    ,"ִאׁשּ

ָתּה  יֵמי ִנּדָ י ּבִ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
יֵמי ִזיָבָתּה  ֶחְזַקת ָטֳהָרה ָקְייָמא -ֲאָבל ּבִ    .ּבְ

  
   ,ִאי ָהִכי

י ֵמִאיר אי ָאַמר ַרּבִ    !"ָלִמיתיֹוִציא ְולֹא ַיֲחִזיר עוֹ " :ַאּמַ
  

ה יֵמי ִנּדָ ְלָמא ָאְתָיא ְלִקְלקּוָלא ּבִ    .ּדִ
  

ֵני ֵסיָפא ָקּתָ    :ָהא ִמּדְ
ְדָקה" ּה ְולֹא ּבָ ַעת ֶוְסתָּ יַע ׁשְ ׁש ָלּה ֶוֶסת ָעְסִקיַנן "ִהּגִ ּיֶ ה ׁשֶ ָ ְבִאׁשּ ָלל ּדִ    !ִמכְּ
  

ֵני ָרא ְוָהִכי ָקּתָ    :ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
ֶחְזַקת ָט " ר ּבְ ל ַאַחד ָעׂשָ ְרָיא ְלַבְעָלּה  ֳהָרהּכָ    .ְוׁשַ

ה ֲאסּוָרה    .ּוִביֵמי ִנּדָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֵאין ָלּה ֶוֶסת   :ּבַ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ    ,ּבְ

ֶרת   –ֲאָבל ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת     ,מּוּתֶ
ִדיָקה    .ּוְצִריָכה ּבְ

ְדָקה ָבה ְולֹא ּבָ ְגָגה    ,ָיׁשְ    ,ׁשָ
   ,ֶנֶאְנָסה

ְדָקה     .הֹוָרהְט  –ֵהִזיָדה ְולֹא ּבָ
ְדָקה  ּה ְולֹא ּבָ ַעת ֶוְסתָּ יַע ׁשְ    ."ְטֵמָאה –ִהּגִ

  
י ֵמִאיר ֵסיָפא ַרּבִ י ֵמִאיר ,ָהא ִמּדְ א ָלאו ַרּבִ    !ֵריׁשָ

 רש"י
  מתי' 

. אחר הדות כל אחד עשר יום
אשה עומדת בחזקת טהרה 

  ובגמרא מפרש למאי הלכתא:
. אכל שים ישבה לה ולא בדקה

   קאי ולאו לעיל מהדר:
   . דאורח בזמו בא:טמאה

. מחמת ליסטין או במחבא
   כרכום:
   . ימי ספירו:ימי הזב

 . כיון שפתחושומרת יום
מעייה וראתה היום אע''ג 
דבתוך י''א היא הויא למחר 

   בחזקת טמאה:
  

  גמ' 
. לומר שאיה צריכה בדיקה

שחרית וערבית ומשעברו צריכה 
לבדוק כדאיתא בפ''ק (לעיל דף 

   יא.):
. והא מדקתי סיפא ישבה

דמשמע דיעבד מכלל כו' והאי 
דפריך כן דס''ד דהאי ישבה 

   אתוך י''א קאי:
מים שראויין לדה . לילימי דה

   כגון אחר י''א שבין דה לדה:
. שסתלקו דמיה בחזקת טהרה
   בדותה ויצאו:

. לאחר שעברו י''א בימי דה
   וראויים לבא ימי דה:

. לכתחלה אבל בעיא בדיקה
ישבה ולא בדקה דיעבד טהורה 
ואם הגיע וסת הקבוע לה ולא 

   בדקה ההיא ודאי טמאה:
'א . הא דקתי כל י'לא צרכא

בחזקת טהרה אלא לר''מ בסוף 
   פרק ראשון בגמרא:

   . תשמש כל י''א:אמאי יוציא
דלמא אתיא לקלקולא בימי 

. בימים הראויים לדה דה
  אסורה לשמש שמא תקלקלו:
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י ֵמִאיר ִהיא ּה ַרּבִ    ,ּכּוּלַ

ְדָקה  :ְוָהִכי ָקָאַמר ּה ְולֹא ּבָ ַעת ֶוְסּתָ יַע ׁשְ ַמֲחֵבא ְוִהּגִ    ,ְטֵמָאה –ִאם לֹא ָהְיָתה ּבְ
י ֵמִאיר אֹוֵמר ַרּבִ ְדָקה ְטהֹוָרה :ׁשֶ ּה ְולֹא ּבָ ַעת ֶוְסּתָ יַע ׁשְ ַמֲחֵבא ְוִהּגִ    ,ִאם ָהְיָתה ּבְ

ִמים ֶקת ֶאת ַהּדָ ֲחָרָדה ְמַסּלֶ    .ׁשֶ
  
  

   :ָאַמר ָרָבא
ָאה ֵמֵעת ְלֵעת ֵאיָנּה ְמַטּמְ    .לֹוַמר ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ה" ּדָ    ,ַהּנִ
ָבה    ,ְוַהּזָ

ֹוֶמֶרת יוֹ  ֶנֶגד יֹוםְוַהׁשּ    ,ם ּכְ
   ,ְוַהּיֹוֶלֶדת

ן  אֹות ֵמֵעת ְלֵעת -ּכּוּלָ    !"ְמַטּמְ
  

א יּוְבּתָ    !ּתְ
  
  

יא ר ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ    :ׁשְ
תֹוְך ְיֵמי ִזיָבָתּה  ֵאיָנּה קֹוַבַעת ָלּה ֶוֶסת ּבְ    .לֹוַמר ׁשֶ

  
   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

ָתא ַמְעּתְ ִמיַע ִלי ָהא ׁשְ    .ָלא ׁשְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
   ,ַאּתְ ֲאַמְרּתְ ִניֲהָלן
ר"    :ְוַאָהא ֲאַמְרּתְ ָלן ה ָעׂשָ ָ    189189189189ָהְיָתה ְלמּוָדה ִלְהיֹות רֹוָאה יֹום ֲחִמׁשּ

ִרים  ָתה ְליֹום ֶעׂשְ יּנְ ׁש  -ְוׁשִ ּמֵ    .ֶזה ָוֶזה ֲאסּוִרין ְלׁשַ
ִרים  ֲעַמִים ְליֹום ֶעׂשְ ָתה ּפַ יּנְ   . (נדה סג:) "ןֶזה ָוֶזה ֲאסּוִרי -ׁשִ

   :ַוֲאַמְרּתְ ָלן ֲעַלּה 
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

א נּו ֶאּלָ ר ִלְטִביָלָתּה     :לֹא ׁשָ ה ָעׂשָ ָ    ,ֲחִמׁשּ
ָתּה  ַנִים ִלְרִאּיָ ִרים ּוׁשְ ֵהן ֶעׂשְ   , ׁשֶ

ָתּה ָקאי ַלּה  יֵמי ִנּדָ ָהָתם ּבִ    .ּדְ
ָתּה  ר ִלְרִאּיָ ה ָעׂשָ ָ ִב  ,ֲאָבל ֲחִמׁשּ    .ָלא ָקְבָעה -יֵמי ִזיָבָתּה ָקאי ּדְ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

יּה  190190190190ֲאַמִריָתא א ַקּמֵ ַמְעּתָ אִלׁשְ ְסַקְרּתָ    .ַרב ְיהּוָדה ִמּדִ
ע     ,ָלא ָקְבָעה -ִמְקּבַ
ֵניחּוׁש ַלּה?  -ֵמיַחׁש    ַמהּו ּדְ

  
יק ּתִ    ,ִאיׁשְ

   .ְוָלא ֲאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיֵדי
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
   ,ֵזי ֲאַנןֶנֱח 

   :ָהְיָתה ְלמּוָדה ִלְהיֹות רֹוָאה"
ר ה ָעׂשָ ָ ִרים  ,ְליֹום ֲחִמׁשּ ָתה ְליֹום ֶעׂשְ יּנְ   . (נדה סג:) "ֶזה ָוֶזה ֲאסּוִרין -ְוׁשִ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    לט,ב    :ׁשְ
ר ִלְטִביָלָתּה  ה ָעׂשָ ָ א ֲחִמׁשּ נּו ֶאּלָ נַ  ,לֹא ׁשָ ִרים ּוׁשְ ֵהן ֶעׂשְ יָתּה ׁשֶ    ,ִים ִלְרִאּיָ

ְבָעה ִרים ְוׁשִ ָתה ְליֹום ֶעׂשְ יּנְ    ,ְוׁשִ

                                                        
  (יֹום) גירסת וילא: 189
  ?ֲאַמִריַתּה  190

 רש"י
. מתי' דקתי כל י''א רבא אמר

   בחזקת טהרה:
. שאם תראה בהם איה לומר

מטמאה מעת לעת לפי שמסולקין 
   דמיה:
כלומר אשה שרואה דם  .הדה

מטמאה מעת לעת בראיית תחלת 
   דותה:

. כלומר והרואה והזבה ושומרת יום
בתוך י''א בין שרואה ג' ימים דהויא 
זבה בין שרואה יום אחד דהויא 
שומרת יום מטמא מעת לעת בראייה 

   ראשוה:
. שיצא דם בפתיחת הקבר היולדת

   מטמאה מעת לעת בראייה ראשוה:
   . פי' אמתי' מהדר:ואחייא בר רב ה

. כגון ראתה ג' בתוך ימי זיבתה
פעמים מט''ו לט''ו אין זה וסת לעין 
דיה שעתה או לעין שאם לא בדקה 
תהיה טמאה דמט''ו לט''ו הוו ימי 
זיבה וכן כל הימים מששלמו ז' ימי 
דות עד י''ח דשלמי ימי זיבה בהדי 

   דות:
. דרב יוסף לא שמיע לי הא שמעתתא

ו דרב יהודה שהוא תלמיד של תלמיד
רב ושמואל וחלה רב יוסף ועקר 
תלמודו וכשהיה שומע מימרא דרב 
ושמואל ואיו זכר לאותה שמועה 
מתמיה ולאו תלמידו של רב יהודה 
אי ולא אמר לי שמועה זו ואביי 

   תלמידו מזכירו (דרים דף מא.):
   . קודם חולייך:את אמרת יהלן

על משה זו . ה''ג ואהא אמרת יהלן
אמרת לו משמיה דאין אשה קובעת 

   לה וסת בימי זיבה:
   . רגילה:למודה

. לקמן מפרש ליום ט''ו יום ט''ו
   לטבילתה:

   . ליום כ' פעם אחת:ושיתה לה וסת
. אין צ''ל ט''ו שעבר זה וזה אסורין

שאסור שהרי כל היום המתיה שמא 
תראה דקי''ל דחייב אדם לפרוש 

ואין צ''ל יום כ'  מאשתו סמוך לוסתה
שראתה בו שהרי דה היא אלא ה''ק 
כשיחזור ויגיע ט''ו אסורה לשמש 
שהרי יום וסתה הוא ועדיין לא 
דילגתו אלא פעם אחת ואין וסת עקר 
בפחות מג''פ וכשיגיע יום כ' לראייה 
של כ' אסורה לשמש שמא תקבע וסת 
מכ' לכ' שהרי שיתה פעם אחת ליום 

זה וזה אסורין  כ' וכן פעמים ליום כ'
יום ט''ו ויום כ' הבא אבל ג' פעמים 
   ליום כ' הותר יום ט''ו ואסר יום כ':

. דליום ט''ו הוי וסת קבוע לא שו
   דליבעי תלתא זימי למיעקריה:

אלא שהיתה רגילה לראות יום ט''ו 
. לסוף ז' ימי דה ורואה לטבילתה

ליום ט''ו שהוא יום כ''ב לראייתה 
וב לסוף י''ח והרי ד' דכבר שלמו ימי ז

ימים שהגיעו ימים שראויה להיות 
   בהם דה:

. בתוך ימי זיבה מקבע לא קבעה
דתבעי ג' זימי למיעקריה דבחדא 
זימא הוא דעקר לה ואם ישבה ולא 

  בדקה טהורה:
. אם היתה מיחש מהו דיחוש לה

רגילה מט''ו לט''ו דהייו תוך ימי זוב 
''ו מי בעיא למיחש ולא תשמש ליום ט

  קודם ראייה שמא תראה:
. דהאי ט''ו הייו ואמר רב יהודה

לטבילה שהוא כ''ב לראייתה ושיתה 
לכ''ז וקתי דכי מטי יום כ''ב אסורה 
לשמש וקס''ד דהאי כ''ב לאו לראיית 
הדילוג קאמר אלא כ''ב לאותו יום 
שהיתה ראויה לראות בו ודילגתו 
דהוי יום י''ז לראייתה ובתוך ימי 

  לראיית כ''ז: זיבה היא
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י  ִרין ְוַתְרּתֵ ִכי ָהְדֵרי ְוָאתּו ֶעׂשְ תֹוְך ְיֵמי ִזיָבָתּה  -ּדְ    .ָקְייָמא ַלּה ּבְ
ֵני יַנן ַלּה  :ַאְלָמא – "ֲאסּוִרין -ֶזה ָוֶזה " :ְוָקּתָ ָחְייׁשִ    .ּדְ

  
אְוָקָסַבר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ִרי ין ָמִניַנןֶעׂשְ ִרין ְוַתְרּתֵ ין ֵמֶעׂשְ    ,ן ְוַתְרּתֵ
ה ּוִפְתָחּה  ְבָעה ָמִניַנן -ִנּדָ ִרין ְוׁשִ    .ֵמֶעׂשְ

  
ַע ֲאַמר ֵליּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ אלְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ    :ַרב ּפַ

אי    ?ִמּמַ
ְלָמא ְבָעה ָמִניַנן :ּדִ ִרין ְוׁשִ י ֵמֶעׂשְ ין ַנּמִ ִרין ְוַתְרּתֵ    ,ֶעׂשְ

יןּדְ  ִרין ְוַתְרּתֵ תֹוְך ְיֵמי ִנּדּוָתּה  ,ִכי ָהְדֵרי ְוָאתּו ֶעׂשְ    .ָקְייָמא ַלּה ּבְ
ָרא ּבְ י ִמְסּתַ יָמא ָהִכי ,ְוָהִכי ַנּמִ ִאי ָלא ּתֵ    ,ּדְ

א ְרְנגֹוְלּתָ ה יֹוָמא  :ַהאי ּתַ ָרְמָיא יֹוָמא ְוָכְבׁשָ    ,ּדְ
ה יֹוָמא    ,ְוָרְמָיא יֹוָמא ְוָכְבׁשָ

ֵר  ה ּתְ    ,י יֹוֵמי ְוָרְמָיא ַחד יֹוָמאְוָכְבׁשָ
י ָהְדָרה יּה ָנְקָטה ,כִּ ִדְלַקּמֵ ָרא ָנְקָטה ?ָנְקָטה כְּ ְדֵמִעיּקָ    ?אֹו כִּ

יּה ָנְקָטה ִדְלַקּמֵ ְרָחְך כְּ    .ַעל כָּ
  

אֲאַמר ֵליּה  ּפָ    :ַרב ּפַ
ָאַמר  א ָהא ּדְ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ֶאּלָ

תֹוְך ְיֵמי  ה קֹוַבַעת ָלּה ֶוֶסת ּבְ ָ    ,ִזיָבָתּה ִאׁשּ
תֹוְך ְיֵמי ִנּדּוָתּה  ה קֹוַבַעת ָלּה ֶוֶסת ּבְ ָ    .ְוֵאין ִאׁשּ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

תֹוְך ְיֵמי ִנּדּוָתּה  ה קֹוַבַעת ָלּה ֶוֶסת ּבְ ָ    .ִאׁשּ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ַיְרָחא א ּבְ ֲחַזאי ֵריׁש ַיְרָחא ְוַחְמׁשָ גֹון ּדַ    ,ָלאו כְּ
ַיְרָחאְוֵריׁש ַיְרָחא ְוַח  א ּבְ    .ְמׁשָ

ַיְרָחא א ּבְ ַחְמׁשָ א ֲחַזאי ּבְ ּתָ    ,ּוְבֵריׁש ַיְרָחא ָלא ֲחַזאי ,ְוַהׁשְ
תֹוְך ְיֵמי ִנּדּוָתּה " :ְוָקָאַמר ה קֹוַבַעת ָלּה ֶוֶסת ּבְ ָ    .ֵמֵריׁש ַיְרָחא ָמֵניָנא :ַאְלָמא – "ִאׁשּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   !ָלא
י יֹוָחָנןָהִכי ָאַמר     :ַרּבִ

גוֹ  ֲחַזאיכְּ    ,ֵריׁש ַיְרָחא  :ן ּדַ
   ,ְוֵריׁש ַיְרָחא

ַיְרָחא ה ּבְ ָ ִרין ַוֲחִמׁשּ    ,ְוֶעׂשְ
   .ְוֵריׁש ַיְרָחא

ָאְמִריַנן ּה  :ּדְ ִאּתֹוְספּו ּבַ ֵמי ְיֵתיֵרי הּוא ּדְ    .ּדָ
  

י ֲאָתא  אוְ  ָרִביןְוֵכן כִּ ַרב ְיהֹוׁשֻ  ֲאַמרּוהָּ  ָכל ָנחֹוֵתי ַיּמָ ֵריּה ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ         .ַע כְּ
        

        הדרן עלך בנות כותיםהדרן עלך בנות כותיםהדרן עלך בנות כותיםהדרן עלך בנות כותים

 רש"י
   . קרי חשבון הדה לימי הדה וזוב:פתחה
. דהאי יום כ''ב דאסרין ליה מין מיום ממאי

כ''ב שהיתה ראויה לראות כשדילגה דמטי ליה 
   בימי זיבה לחשבון ראייה שראתה בכ''ז:

. האי יום כ''ב דאסרין עלה מין מיום דלמא
ראייתה שכבר שלמו ימי זוב כי הדרי אתו הך 

מא לה ד' ימים בימים הראוים כ''ב וקיי
   לדות:

. דהא משום דחיישין שמא והכי מסתברא
תחזור לקדמותה לראות מכ''ב לכ''ב אסרין 
לה דהשתא הוי כ''ב לראייה אבל ליום כ''ב 
לחשבון יום שהיתה ראויה לראות לא מצי 
אסרין משום הא חששא דאפי' חוזרת 
לקדמותה לא תראה היום שהוא י''ז לראייתה 

ההיא לא היתה למודה לראות אלא לכ''ב ד
לראייה ואי משום שהוא כ''ב ליום הראוי לה 
אין זה דרך החוזרת לוסתה לקצר ימי טהרתה 
ולמהר ימי ראייתה כדי שיבא לפי חשבון של 
תחלה אלא חוזרת וקובעת כ''כ ליום שראתה: 
דאלת''ה האי תרגולתא דרמיא יומא וכבשה 

וכבשה תרי  יומא ורמיא יומא וכבשה יומא
יומי ורמיא יומא כי הדרה קטה כדלקמן 
קטה כו'. כלומר תרגולת הרגילה להטיל 
ביצה היום ולעמוד למחר ולהטיל יום ג' 
ולעמוד יום ד' ושיתה וסתה ועמדה מלדת יום 
ה' עם יום ד' דהוו להו תרי יומי ורמיא יום 
ששי כי הדרה קטה אם היא חוזרת למהגה 

   יום:להטיל יום ולעמוד 
. מעכשיו היא חוזרת למות כדלקמיה קטה

כגון שעומדת יום ז' שאחר יום ו' שהטילה 
   ומטלת יום שמיי:

. לפי חשבון שהיתה או כדמעיקרא קטה
ראויה להטיל מתחלה שהיתה ראויה לילד בה' 
ולעמוד בו' ולהטיל בז' ולעמוד בח' השתא 
מטילה יום ז' עם ו' כגד ב' ימים שעמדה כדי 

וד ביום ח' כפי שהיתה ראויה לחשבון שתעמ
   הראשון:

. והא אשה מי על כרחך כדלקמיה קטה
כשחוזרת לוסתה לראות ליום כ''ב לאו לפי 
חשבון הראשון אלא ליום כ''ב לראייתה הלכך 
האי יומא הוא דאסרין: א''ל רב פפא אלא הא 
דאמר כו' אין אשה קובעת לה וסת תוך ימי 

כדבעין לפרושי דותה. בימים שהיא דה 
מילתא דרבי יוחן דחזאי ריש ירחא וה' 
בירחא וריש ירחא וה' בירחא והשתא חזאי 
בה' בירחא דהוו להו ג' זימי בה' בירחא 
ומעכשיו יהיה לה וסת בה' בחדש לריש לקיש 
לא הוה וסת דהא תרי זימי קמאי דה' בירחא 
הוי תוך ימי דותה ממש דהא דה הויא מריש 

' הוה ימי דה לפי חשבון הראוי ירחא ופעם ג
שהיתה ראויה לראות ריש ירחא ומדקרי 
לפעם ג' תוך ימי דה אלמא לפי חשבון הראוי 

   מין:
. כגון דחזיא תרי א''ל לא אלא הכי א''ר יוחן

זימי בריש ירחא ופעם שלישית בכ''ה ורביעית 
בר''ח דה''ל הך ראייתה בתרייתא שהיא 

תוך ימי דותה שלישית לראייה של ר''ח ב
ממש שהיא דה מיום כ''ה ומש''ה קרי להו 
תוך ימי דותה דהא דה היא וטעמא מאי הוי 
קביעות הא אורחה בהכי שפתח מעייה 
משום דאמר הך ראייה דראש חדש ראיית 
וסתה היא והיום זמה והאי דאקדים וחזאי 

   בכ''ה דמים יתירי איתוספו בה:
   . להא דרבי יוחן:אמרוה

  . וכדמתרצין:הואכרב 
. דכי הדר אתו כ''ב לחשבון יום וקתי אסורה

שהיתה ראויה לראות בו כשדילגה בה קיימא 
לה בימי זיבה לחשבון ראייתה כדפרישית 
וקסבר רב פפא יום עשרין ותרתין דאסרין 
עלה מיום כ''ב מין כלומר לאו כ''ב לראיית 
דילוגה שהיה בכ''ז אלא כ''ב מיום שהיתה 

ות לימודה ומדקרי להו רב פפא ימי ראויה לרא
זיבה קסבר דה ופתחה ימי דותה וזובה 
מעשרין וז' מין דהייו מיום ראיית דילוגה 
ומיום ראיית כ''ז עד השתא לא הוו (לה) י''ז 
דאי ליום שראויה לראות כשדילגה מין ימי 
דות וזוב לא הוה קרי להו ימי זובה דהא חלפו 

  להו כ''ב מההוא יומא:


