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 "ִּתינֹוֶקת" –' יפרק נדה סכת מ
            סד, בסד, בסד, בסד, ב .1

   ַמְתִניִתין
ּה ִלְראֹות יַע ְזַמּנָ ּלֹא ִהּגִ ינֹוֶקת ׁשֶ ת ,תִּ    :ְוִניסֵּ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ָעה    .ֵלילֹות 338338338338נֹוְתִנין ָלּה ַאְרּבָ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ה ּכָ ְחֶיה ַהּמַ תִּ    .ַעד ׁשֶ

  

ּה ִלְראוֹ  יַע ְזַמּנָ תִהּגִ    :ת ְוִניסֵּ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

   .נֹוְתִנין ָלּה ַלְיָלה ָהִראׁשֹון
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ת ּבָ    ,ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ
ָעה    .ֵלילֹות ַאְרּבָ

  

ֵבית ָאִביָה     :ָרֲאָתה ְועֹוָדּה ּבְ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ִעיַלת ִמְצָוה    .נֹוְתִנין ָלּה ּבְ
   :אֹוְמִרים לֵבית ִהּלֵ וּ 

ּה  ְיָלה ּכּוּלָ ל ַהּלַ  .ּכָ
 

ָמָרא    ּגְ

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
   .ַוֲאִפיּלּו ָרֲאָתה

  
אי    ?ִמּמַ

ּלֹא ָרֲאָתה  ׁשֶ ין ּבְ ין ָרֲאָתה ּבֵ ֵסיָפא ּבֵ ָקא ַמְפִליג ּבְ ָנא ָהִכי -ִמּדְ ָנא ָהִכי ְוָלא ׁשְ א ָלא ׁשְ ֵריׁשָ ָלל ּדְ    .ִמכְּ
  

ְנָיא י ָהִכי ּתַ    :ַנּמִ
ל" ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ין לֹא ָרֲאָתה ין ָרֲאָתה ּבֵ ה ּבֵ ּכָ ְחֶיה ַהּמַ תִּ    ."ַעד ׁשֶ
  
  
ה" ּכָ ְחֶיה ַהּמַ תִּ    ."ַעד ׁשֶ
  

ה?  ּמָ   ַעד כַּ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ּנֹוֶחֶרת ל ְזַמן ׁשֶ    .כָּ

  
יּה ּדִ  י ֲאַמִריַתּה ַקּמֵ מּוֵאלכִּ    ,ׁשְ

   ,זֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ִהיא 'ְנִחיָרה' :ִליָאַמר 
ִמיׁש  ׁשְ ה ֵמֲחַמת ּתַ תֹוְך ַהּפֶ ָהרֹוק ָמצּוי ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ א כָּ    .ֶאּלָ

  
ָקָאַמר ַרב  'ְנִחיָרה' ֵמי -ּדְ    ?ֵהיִכי ּדָ

  
ר ַרב ִיְצָחקֲאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ

ַרב יּה ּדְ א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ    ,ְלִדיִדי ִמּפָ
ֶבת ְוֵאיָנּה רֹוָאה  ,ְורֹוָאה עֹוֶמֶדת ה -יֹוׁשֶ כָּ ּלֹא ָחְיָתה ַהּמַ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

י ַקְרַקע ְורֹוָאה ּבֵ ִרים ּוְכָסתֹות ְוֵאיָנּה רֹוָאה  ,ַעל ּגַ י כָּ ּבֵ ה -ַעל ּגַ כָּ ּלֹא ָחְיָתה ַהּמַ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
ם ְורֹוָאה י ּכּוּלָ ּבֵ    ,ַעל ּגַ

ם ְוֵאי י ּכּוּלָ ּבֵ ה -ָנּה רֹוָאה ַעל ּגַ כָּ ָחְיָתה ַהּמַ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

                                                        
עגירסת המשיות, וגם בהמשך. גירסת וילא:  338  ַאְרּבַ

 רש"י
  מתי' 

. תיוקת ותין לה ארבע לילות
לשמש ואפי' רואה אמרין דם 

   בתולים הוא:
. מפרש עד שתחיה המכה

   בגמרא:
   . ולא ראתה:הגיע זמה לראות
. והיא יסת עד מוצאי שבת

   ברביעי:
  

  גמ' 
. בבית אביה אמרו אפילו ראתה

ב''ה הואיל ולא הגיע זמה 
ראות ותין לה עד שתחיה ל

   המכה:
. בהגיע זמה מדפליג בסיפא

קתי חילוק בין ראתה ללא 
   ראתה:

   . לקמן מפרש:שוחרת
. שרואה מחמת שהרוק מצוי

   תשמיש:
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            סד, בסד, בסד, בסד, ב .2
ת"    :ִלְראֹות ְוִניסֵּ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
   .נֹוְתִנין ָלּה ַלְיָלה ָהִראׁשֹון

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ת ּבָ    ,ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ

ָעה   ."ֵלילֹות ַאְרּבָ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ִמים ּיָ ה ּבַ ׁשָ יּמְ    :ׁשִ

   :ַמרָא  ַרב
   .לֹא ִהְפִסיָדה ֵלילֹות

   :ָאַמר ֵלִויוְ 
   .ִהְפִסיָדה ֵלילֹות

  
ת" – "לֹא ִהְפִסיָדה ֵלילֹות :ָאַמר ַרב" ּבָ ַנן "ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ    .ּתְ
ע ֵלילֹות"ַמאי  - "ִהְפִסיָדה ֵלילֹות :ָאַמר ֵלִויוְ " ֵני "ַאְרּבַ ָקּתָ ָעה עֹונֹות ?ּדְ    .ַאְרּבָ
  

ה ִלי -ּוְלַרב  ע ֵלילֹות" :ְלִמיְתָנא ָלּמָ    ?"ַאְרּבַ
  

ַמע ָלן ילֹות :אֹוַרח ַאְרָעא ָקא ַמׁשְ ּלֵ ִביָאה ּבַ ּה ּדְ ַדְרכָּ    .ּדְ
  

ע ֵלילֹות' :ִליְתֵני –ּוְלֵלִוי  ת", 'ַאְרּבַ ּבָ ה ִלי?  "ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ   ָלּמָ
  

ַמע ָלן ֵרי :ָהא ָקא ַמׁשְ ׁשָ ת ּדְ ּבָ ַ ׁשּ ה ּבַ ִחּלָ    .ְלִמְבַעל ְלַכּתְ
  

מּוֵאל ִדׁשְ    ,כְּ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ

ת ּבָ ַ ׁשּ ּה ּבַ ֵנס ּבָ ר ִליכָּ חּוָקה מּוּתָ ְרָצה ּדְ    ,ּפִ
יר ְצרֹורֹות ִ ׁשּ ּמַ י ׁשֶ    .ְוַאף ַעל ּפִ

  
  

 רש"י
. ביום עד מוצאי שבת תן

   ובלילה:
. אף ע''פ דשרי למבעל בשבת

שלא בעל עדיין כי אם שתי 
   בעילות ופתח דחוק:
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            סד, בסד, בסד, בסד, ב .3
ַמר    :ִאיּתְ

ם ַעל ְולֹא ָמָצא ּדָ    ,ּבָ
ם    :ְוָחַזר ּוָבַעל ּוָמָצא ּדָ

י ֲחִניָנא    .ְטֵמָאה :ָאַמר ַרּבִ
יוְ  י ַרּבִ    .ְטהֹוָרה :ָאַמר ַאּסִ
  
י ֲחִניָנא" תּוִלים - "ְטֵמָאה :ָאַמר ַרּבִ ם ּבְ ֲהָוה ּדַ ִאם ִאיָתא ּדַ ָרא ָהֵוי ָאֵתי ,ּדְ    .ֵמִעיּקָ
י"וְ " י ַאּסִ מּוֵאל   - "ְטהֹוָרה :ָאַמר ַרּבִ ִדׁשְ יְלָמא ִאְתְרֵמי ֵליּה כְּ    ,ּדִ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ ה :ׁשְ ּמָ ם ָיכֹוְלִני ִלְבעֹול כַּ לֹא ּדָ ִעילֹות ּבְ    .ּבְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַרב ּגּוְבֵריּה  מּוֵאל ּדְ אִני ׁשְ    .ׁשָ
  
  

 רש"י
   . בתוך ארבע לילות:בעלוחזר ו
   . דדם דה הוא:טמאה
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        סה, אסה, אסה, אסה, א    ––––    סד, בסד, בסד, בסד, ב .4
   :ַרבָאַמר 

   .ּבֹוֶגֶרת נֹוְתִנין ָלּה ַלְיָלה ָהִראׁשֹון
  

ּלֹא ָרֲאָתה י ׁשֶ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ
ִעיַלת ִמְצָוה ְותּו ָלא -ֲאָבל ָרֲאָתה  א ּבְ    .ֵאין ָלּה ֶאּלָ

  
   :יִתיֵביֵמ 
ע" י ַאְרּבַ ה ְוָנַתן ָלּה ַרּבִ ר חֶֹדׁש  339339339339ַמֲעׂשֶ ֵנים ָעׂשָ    .ֵלילֹות ִמּתֹוְך ׁשְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
יֵמי ַקְטנּות   סה,א הּו ּבִ יֵהיב ַלּה ּכּוּלְ ה"^ - ִאיֵליָמא ּדִ ּכָ ְחֶיה ַהּמַ תִּ ַנן "ַעד ׁשֶ    !ּתְ

  
יֵמי ַנֲערּות  הּו ּבִ יֵהיב ַלּה ּכּוּלְ א ּדִ א   -ֶאּלָ ר חֶֹדׁש ִמי ִאיכָּ ֵנים ָעׂשָ    ?!ַנֲערּות ׁשְ

מּוֵאלְוָהא ָאַמר     :ׁשְ
ְלַבד ים ּבִ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ א ׁשִ ין ַנֲערּות ְלַבְגרּות ֶאּלָ    !ֵאין ּבֵ

  

יָמא א :ְוִכי ּתֵ ֵליכָּ ִציר ֵמָהִכי הּוא ּדְ    ,ּבְ
א  ְלַבד"ָהא  -ָהא ְטֵפי ִאיכָּ    !ָקָאַמר "ּבִ

יֵהיב ַלּה  א ּדִ יֵמי ַקְטנּות  :ֶאּלָ ִים ּבִ ּתַ    ,ׁשְ
יֵמי ַנֲערּות  ִים ּבִ ּתַ יּה    -ּוׁשְ ָעא ִמיּנֵ ֶלְמָיאָהא ּבְ ר ׁשֶ    :ַרבֵמ  ַרב ִחיְנָנא ּבַ

ְעָלּה  ַחת ּבַ ּה ִלְראֹות ּתַ יַע ְזַמּנָ    ?ַמהוּ  –ִהּגִ
א ַאַחת :ֲאַמר ֵליּה  ה ּבֹוֵעל ֵאיָנן ֶאּלָ ַאּתָ ִעילֹות ׁשֶ ל ּבְ    ,כָּ

ָאר ְ ָעה ֵלילֹות ְוַהׁשּ ִליִמין ְלַאְרּבָ    !ַמׁשְ
יֵהיב ַלּה  א ּדִ יֵמי ַקְטנּות  :ֶאּלָ    ,ַאַחת ּבִ

יֵמי ַנֲערּות ִים ּבִ ּתַ    ,ּוׁשְ
ְגרּות יֵמי ּבַ ָלָמא ,ְוַאַחת ּבִ ׁשְ ָעְלָמא ָיֲהִביַנן ַלּה ְטֵפי :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ    ,ּבֹוֶגֶרת ּבְ

יֵמי נַ  ַאֲהֵני ַקְטנּות ּבִ י ֵהיִכי ּדְ    ,ֲערּות ְלִמְבַצר ַלּה ֲחָדאכִּ
י ַנֲערּות ְלַבְגרּות ְלִמְבַצר ַלּה ֲחָדא    .ַאֲהֵני ַנּמִ

ָעְלָמא ָלא ָיֲהִביַנן ַלּה ְטֵפי  א ִאי ֲאַמְרּתְ ּבֹוֶגֶרת ּדְ ִעיַלת ִמְצָוה ְותּו ָלא!  -ֶאּלָ א ּבְ   ָלא ֵליֵתב ַלּה ֶאּלָ
  

יֵהיב ַלּה  ,ְלעֹוָלם יֵמי ַקְטנ  :ּדִ    ,ּותַאַחת ּבִ
יֵמי ַנֲערּות  לֹׁש ּבִ ָלָתא ַיְרֵחי ֲחָדא עֹוָנה :ִמי ָסַבְרּתְ    -ְוׁשָ ל ּתְ    ?!כָּ

ֵרי ַיְרֵחי ֲחָדא עֹוָנה ל ּתְ    .כָּ
  

ֵקיל ְוָאֵזיל ְלַאְתֵריּה ּדִ  ִמְנָיִמין ַסְקְסָנָאה מּוֵאלֲהָוה ׁשָ ָווֵתיּה ּדְ  ׁשְ א כְּ ד עּוְבּדָ    ,ָתהֲאִפיּלּו ָרֲא  ַרבְסַבר ְלֶמְעּבַ
ין לֹא ָרֲאָתה :ֲאַמר ין ָרֲאָתה ּבֵ ֵליג ַרב ּבֵ    .ָלא ּפָ

אֹוְרָחא ֵכיב ּבְ    ,ְקֵדים ׁשְ
מּוֵאלָקֵרי  ַרב ׁשְ ל ָאֶון" :ֲעֵליּה ּדְ יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ    .(משלי יב, כא) 340340340340"לֹא ְיֻאּנֶ

  
  

ֶלְמָיאֲאַמר  ר ׁשֶ ֵמיּה ּדְ  ַרב ִחיְנָנא ּבַ ְ    :ַרבִמׁשּ
קוּ  ּתְ ּנִ יָון ׁשֶ ל ָאָדם  כֵּ יו ׁשֶ ּנָ    ,ִנְתַמֲעטּו ְמזֹונֹוָתיו -ׁשִ

ֱאַמר ּנֶ י ָלֶכם :ׁשֶ ָכל ָעֵריֶכם 341341341341""ְוַגם ֲאִני ָנַתּתִ ִים ּבְ ּנַ כֹל ְמקֹומֵֹתיֶכם ,ִנְקיֹון ׁשִ    .(עמוס ד, ו) 342342342342"ְוחֶֹסר ֶלֶחם ּבְ
  
  

                                                        
ָעה 339  ?ַאְרּבָ

ִעים ָמְלאּו ָרע 340 ל ָאֶון ּוְרׁשָ יק ּכָ ּדִ ה ַלּצַ   לֹא ְיֻאּנֶ
  (אנכי נתתי לך) מסורת הש"ס על פי לשון הפסוק. גירסת וילא: 341
ם ָעַדי ְנֻאם  342 ְבתֶּ כֹל ְמקֹומֵֹתיֶכם ְולֹא ׁשַ ָכל ָעֵריֶכם ְוחֶֹסר ֶלֶחם ּבְ ִים ּבְ ּנַ י ָלֶכם ִנְקיֹון ׁשִ   ְיהָוהְוַגם ֲאִני ָנַתתִּ

 רש"י
בוגרת ותין לה לילה 

. ואפי' לב''ה הראשון
דאמרי בהגיע זמה 
לראות ארבעה הי מילי 
ערה דמשיגיעו ימי 
העורים הוי זמה אבל 
בוגרת לילה הראשון ותו 

   לא:
. מתוך שים עשר חדש

שבעל לילה הראשון 
והלך בדרך מיד ושהה 

שים וחזר ובעל שלשה חד
ומצא דם וכן פעם שיה 
ושלישית ובא לפי רבי 

  ואמר דם בתולים הוא:
. עד שתחיה המכה תן

וד' לילות לקטה מאי 
   עבידתייהו:

. ושלש אין אלא אחת
בעי למיתב לה לבד ב' 

   דקטות:
אי אמרת בשלמא בוגרת 

. שיסת לאחר בעלמא
   שבגרה:

. מלילה אית לה טפי
לות אחת דאית לה ב' לי

מש''ה יהיב להך 
משבגרה לילה אחת 
שלמה ואע''ג דבעלה 
קודם לכן דכי היכי 
דאהי בעילות קטות 
למבצר חדא מד' לילות 
היתות לערה דהא 
אמרין כל בעילות שבעל 
אין אלא אחת הא לילה 
אחת מיהא מבצרי דתו 
   לא יהבין לה ד' אלא ג':

אהי מי בעילת ערות 
. מלילות למבצר חדא

בגרות ותו לא הלכך ד
להך בוגרת שבעלה 
קודם לכן יהבין מיהא 

   לילה אחת מהשתים:
. אלא אי אמרת בוגרת

לילה הראשון ותו לא 
אמאי יהיב לה להך אחת 
בימי בגרות א''כ בעילות 
דקודם לכן מאי אהו 
חדא בעילה הוא דבעי 
למיתב לה בימי בגרות 

   ולא כל הלילה:
. וליכא וג' בימי ערות

גרות כלל ודקשיא הכא ב
לך הא לא משכחת ג' 
עוות של ג' חדשים בימי 

   ערות מי סברת כו':
. בוגרת כל כוותיה דרב

   לילה הראשון:
. שלא כשל לא יאוה כו'

   זה בדבריו:
   . זקה:משתקו שיו

. קשין תמעטו מזוותיו
   לבא:
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        בבבב----סה, אסה, אסה, אסה, א .5
ֵבית ָאִביָה "    :ָרֲאָתה ְועֹוָדּה ּבְ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ִעיַלת ִמְצָוה    .נֹוְתִנין ָלּה ּבְ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ּה  ְיָלה ּכּוּלָ ל ַהּלַ    ."ּכָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵבית ָאִביָה "    :ָרֲאָתה ְועֹוָדּה ּבְ
ל ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ּה  ּלָ ְיָלה ׁשֶ ל ַהּלַ    ,ּכָ
ֵלָמה    .ְונֹוְתִנין ָלּה עֹוָנה ׁשְ

  

ה  ֵל "ְוַכּמָ    "?ָמהעֹוָנה ׁשְ
  

יַרׁש  ְמִליֵאלּפֵ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
   ."ַוֲחִצי יֹום ,ַלְיָלה

  
י ַהאי ֵעיָנן ּכּוּלֵ    ?ּוִמי ּבָ

   :ּוְרִמיְנִהי
יו ְטֵמאֹות" ּדָ יו ּוֵבית ּבַ תָּ ָהיּו ּגִ    ,ֲהֵרי ׁשֶ

ָטֳהָרה ׁש ַלֲעׂשֹוָתן ּבְ    :ּוִבּקֵ
ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ

ין ּפִ    ,ַהּדַ
   ,ָלִביןְוַהּלוּ 

ין    .ְמִדיָחן –ְוָהֲעָדׁשִ
ל ְנָצִרים    :ָהֲעָקִלים   סה,ב    ,ׁשֶ

ְצּבּוץ  ל ּבִ ָבן –ְוׁשֶ    .ְמַנּגְ
יָפא ל ׁשִ    ,ׁשֶ
ִמי  ל ּגֶ ָנן   –ְוׁשֶ ְ    .ְמַייׁשּ

  
ה  ָנן"ְוַכּמָ ְ    "?ְמַייׁשּ

  

ר חֶֹדׁש  ֵנים ָעׂשָ    .ׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

יָחן  ת ְלַגתַמּנִ    ,ִמּגַ
ד ְלַבד    .ּוִמּבַ

  
א!  א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    .ָחְרֵפי ְוָאְפֵלי :ִאיכָּ

  
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ד  רֹוְתִחין   -ָהרֹוֶצה ְלַטֵהר ִמּיָ    ,ַמְגִעיָלן ּבְ
ֵמי ֵזיִתים    .אֹו חֹוְלָטן ּבְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ וּ  ַרּבָ י יֹוֵסים אֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
ִחין יָמיו ְמַקּלְ ּמֵ יּנֹור ׁשֶ ַחת ַהּצִ יָחן תַּ    ,ַמּנִ

יָמיו רֹוְדִפין ּמֵ ַמְעָיין ׁשֶ    .אֹו ּבְ
ה    ?ְוַכּמָ
   .עֹוָנה

ֵיין ֶנֶסךְ  ָאְמרּו ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ    ,ּכְ
ְטָהרֹות ְך ָאְמרּו ּבִ    ."ּכָ

  
י ְלָייא ַלּפֵ    ?!כְּ

ְטָהרֹות ָקְייִמיַנן    !ּבִ
  

א ְטָהרֹות :ֶאּלָ ָאְמרּו ּבִ ֶדֶרְך ׁשֶ    ,כְּ
ֵיין ֶנֶסךְ  ְך ָאְמרּו ּבְ    .כָּ

 רש"י
   . ליין:גתיו

   . לשמן:ובית בדיו
על . זהו הדלת שותין הדפין

   העבים:
. הייו חופיא הלולבים

אישקוב''א שמקים בה את 
   הגת:

. זו היא הגת עצמה והעדשין
  שהעבים תוים שם:

. רדוט''ש יש מקומות העקלים
שקושרין את התפוח של חרצים 

   בעקלים סביב:
   . קבוס:בצבוץ
   . שאים בולעין כל כך:מגבן
   . גומא גליי''ד בלע''ז:שיפא

לר''ש פעמים שהן . חרפי ואפלי
יותר מי''ב חדש פעמים שהן 

  פחות:
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ה     ?"עֹוָנה"ְוַכּמָ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

   ,אֹו יֹום
   .אֹו ַלְיָלה

  
אֹוָנא י ָחָנה ׁשְ אֹוָנאְוָאְמֵרי ַלּה  ַרּבִ ר ׁשְ י ָחָנה ּבַ ה ּבַ ָאַמר  ַרּבִ ר ָחָנהַרּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ר ּבַ    :ַרּבִ

   .ֲחִצי יֹום ַוֲחִצי ַלְיָלה
  

ר ַרב ִיְצָחקְוָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
ִליֵגי    :ְוָלא ּפְ

ֵרי -ָהא  ְתקּוַפת ִניָסן ְוִתׁשְ    ,ּבִ
ּמּוז ְוֵטֵבת -ָהא  ְתקּוַפת ּתַ    .ּבִ

  
ה י ִנּדָ ּבֵ י ֵאיָמא ּגַ    ,ָהָכא ַנּמִ

   .י ַלְיָלהֲחִצי יֹום ַוֲחִצ 
  

   !ָקָאַמר "ַלְיָלה ַוֲחִצי יֹום"ְוָהא 
  

א ֵרי :ֶאּלָ ִניָסן ְוִתׁשְ    ,ִאי ַלְיָלה ּדְ
ֵטֵבת ְוַתּמּוז    .ִאי ֲחִצי יֹום ַוֲחִצי ַלְיָלה ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ָחְתֵמי ּה ְטֵפי ַעד ּדְ י ּבַ ַמְגּבֵ ה ּדְ תּוּבָ אִני כְּ    .ׁשָ
  
  
  

 רש"י
. רבי חייא ורבה בר בר לא פליגי

   חה:
. שהיום בתקופת יסן ותשרי

   והלילה שוים או יום או לילה:
. שאים בתקופת תמוז וטבת

שוין חצי יום וחצי לילה דהוי 
   עוה שלימה של י''ב שעות:

. יש שאי כתובה דמגהי בה טפי
דבר לדקדק בכל עיכוב ב

ולחותמה הילכך בעין לילה 
  שלימה וחצי יום:
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        סה, בסה, בסה, בסה, ב .6
מּוֵא וּ  ַרב ְרַוְייהוּ  לׁשְ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

ִעיַלת ִמְצָוה ּופֹוֵרׁש  :ֲהָלָכה    .ּבֹוֵעל ּבְ
  

אֵמִתיב     :ַרב ִחְסּדָ
ה ְוָנַתן ָלּה " יַמֲעׂשֶ ר חֶֹדׁש  :ַרּבִ ֵנים ָעׂשָ ָעה ֵלילֹות ִמּתֹוְך ׁשְ    !"ַאְרּבָ
  

   :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 
ה לָ  יְרָכא ָלּמָ    ?343343343343ךְ ַהּדּוֵרי ַאּפִ

ְת     !ִניִתיןאֹוֵתיב ִמּמַ
  

ה ַרב    .הּוא ְסַבר ַמֲעׂשֶ
  

ָיא מּוֵאל ַקׁשְ ל ָמקֹום ְלַרב ּוׁשְ    !ִמכָּ
  

ַרּבֹוֵתינוּ  ֲעַבדּו כְּ    ,ִאיְנהּו ּדַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִעיַלת ִמְצָוה :ָחְזרּו ְוִנְמנוּ  ַרּבֹוֵתינוּ "    ".ּופֹוֵרׁש  ,ּבֹוֵעל ּבְ
  

אֲאַמר     :עּוּלָ
ּה  י ַהּוּו ּבַ י יֹוָחנָ כִּ ָרָבא - "ִתינֹוֶקת"ּבְ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ןַרּבִ י כְּ ֲעָלא ִמּבֵ יק ּתַ ְדַמּסִ א כִּ ּה ֶאּלָ ֵקי ִמיּנַ    .ָלא ֲהוּו ַמּסְ

ּה ָהִכי יֵמי ּבַ ִעיַלת ִמְצָוה" :ּוְמַסּיְ    ".ּופֹוֵרׁש  ,ּבֹוֵעל ּבְ
  

אֲאַמר ֵליּה  י ַאּבָ ילְ  ַרּבִ    :ַרב ַאׁשִ
ַעל ֶנֶפׁש לֹא יִ  ה ּבַ א ֵמַעּתָ יָאתוֹ ֶאּלָ    !ְגמֹור ּבִ

  
ן ִלּבֹו נֹוְקפֹו ּופֹוֵרׁש  :ֲאַמר ֵליּה     .ִאם כֵּ

                                                        
  ִליכתב יד, דפוס שוציו. גירסת וילא:  343

 רש"י
. בין הלכה בועל בעילת מצוה

   הגיע זמה בין לא הגיע:
. בהאי כי הוו מעייי בתיוקת

   פרקא ששמה תיוקת:
   . שועל:תעלא

. מן המחרישה שאיו מבי כרבא
מוציא משם אלא אבק ברגליו 
הכי מי לא ילפין מפרקא 

די אלא מברייתא דמתי' מי
וכרבותיו דאמרי בועל בעילת 

  מצוה ופורש:
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        סה, ב סה, ב סה, ב סה, ב  .7
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָעה ֵלילֹות" ָעה ֵלילֹות ְלַאַחר ַאְרּבָ ם ּוָבאֹות ִמּתֹוְך ַאְרּבָ ָהיּו ׁשֹוְפעֹות ּדָ ן ׁשֶ    ,ְוכּוּלָ
ְיָלה ְיָלה ְלַאַחר ַהּלַ    ,ִמּתֹוְך ַהּלַ

ן ְצִריכוֹ     .ת ִלְבּדֹוק ֶאת ַעְצָמןּכּוּלָ
ן  י ֵמִאיר -ּוְבכּוּלָ אי ַרּבִ ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ    .ַמְחִמיר ּכְ

ל  אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ין ּבֵ ּבֵ ָאר ְרִאּיֹות ׁשֶ ְך ַאַחר ַמְרֵאה ָדִמים -ּוׁשְ    ,ַהּלֵ
ָהָיה  י ֵמִאירׁשֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ים ֵהן ֶזה ִמּזֶ    .ַמְרֵאה ָדִמים ְמׁשּוּנִ
ה ם ִנּדָ יַצד ּדַ    .ָאדֹום ?ּכֵ

תּוִלים  ם ּבְ    ?!ֵאינֹו ָאדֹום -ּדַ
ה  ם ִנּדָ    ,ִזיהּום –ּדַ

תּוִלים  ם ּבְ    .ֵאינֹו ִזיהּום -ּדַ
ה  ם ִנּדָ קֹור -ּדַ א ִמן ַהּמָ    .ּבָ

תּוִלים  ם ּבְ ָדִדין -ּדַ א ִמן ַהּצְ    ."ּבָ
  

י יֹוֵסיָאַמר  ר ַרּבִ י ִיְצָחק ּבַ יָאַמר  ַרּבִ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
י ֵמִאיר: זוֹ  ְבֵרי ַרּבִ    ,ּדִ

ל ַמְרֵאה ָדִמים ַאַחת ֵהן :ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים    .כָּ
  
  

 רש"י
. ללא ראתה בבית מתוך ד' לילות

אביה או מתוך הלילה לראתה 
בבית אביה צריכות לבדוק שאין 
סומכות לומר הואיל ושופעות 
דם מדם בתולים הוא ואפילו 
אחר ד' לילות אלא בודקות אם 

   שתו מראה דמים כדמפרש:
. מחמיר כדברי ב''ש ובכולן ר''מ

לקטה ד' לילות להצריכה 
בדיקה אם שופעת מתוך ד' 

   לאחר ד' ולערה לילה אחד:
. היכא דאיה ושאר ראיות

שופעת שבין ב''ש וב''ה דלב''ה 
טהורין ואפי' שתו ואמר ר''מ 
הלך אחר מראה דמים ובהא לא 
ס''ל כב''ש לגמרי דלב''ש אפילו 
לא שתו טמאין כיון דאיה 

פעת מתוך ד' לאחר ד' לקטה שו
ומתוך לילה לאחר לילה להגיע 

   זמה ולא ראתה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִמיׁש " ׁשְ ם ֵמֲחַמת תַּ   :ָהרֹוָאה ּדָ
ַעם ת ּפַ ׁשֶ ּמֶ    ,ִראׁשֹוָנה    ְמׁשַ

ה ִנּיָ    ,ּוׁשְ
ית ִליׁשִ    ,ּוׁשְ

אן ָוֵאיָלְך  ֵרׁש    -ִמּכָ ְתּגָ תִּ ׁש ַעד ׁשֶ ּמֵ ׁשַ   ,לֹא תְּ
א ְלַאֵחר                                                 סו,א ׁשֵ    .ְוִתּנָ

  
ִמיׁש  ׁשְ ם ֵמֲחַמת תַּ ת ְלַאֵחר ְוָרֲאָתה ּדָ    :ִניסֵּ

ַעם ת ּפַ ׁשֶ ּמֶ    ,ִראׁשֹוָנה    ְמׁשַ
ה ִנּיָ    ,ּוׁשְ

ית ִליׁשִ    ,ּוׁשְ
אן ָוֵאיָלְך  ְת    -ִמּכָ תִּ ׁש ַעד ׁשֶ ּמֵ ׁשַ ֵרׁש לֹא תְּ    ,ּגָ

א ְלַאֵחר ׁשֵ    .ְוִתּנָ
  

ת ְלַאֵחר ְוָר  ִמיׁש ִניסֵּ ׁשְ ם ֵמֲחַמת תַּ   : ֲאָתה ּדָ
ַעםְמ  ת ּפַ ׁשֶ ּמֶ    ,ִראׁשֹוָנה    ׁשַ

ה ִנּיָ    ,ּוׁשְ
ית ִליׁשִ    ,ּוׁשְ

אן ָוֵאיָלְך  ְבּדֹוק ַעְצָמּה  -ִמּכָ תִּ ׁש ַעד ׁשֶ ּמֵ ׁשַ   .לֹא תְּ
  

יַצד ּבֹוֶדֶקת ֶאת ַעְצָמּה     ?ּכֵ
  

ח ַעל רֹאׁשוֹ ְמִביָא  פֹוֶפֶרת ּוְבתֹוָכּה ִמְכחֹול ּומֹוְך מּוּנָ    ,ה ׁשְ
ם ַעל רֹאׁש ַהּמֹוְך  א -ִאם ִנְמָצא ּדָ קֹור הּוא ּבָ ן ַהּמָ ּמִ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

ם ַעל רֹאׁשֹו  א -לֹא ִנְמָצא ּדָ ָדִדין הּוא ּבָ ן ַהּצְ ּמִ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
  

אֹותֹו ָמקוֹ  ה ּבְ ָתּה  -ם ְוִאם ֶיׁש ָלּה ַמּכָ ַמּכָ    .ּתֹוָלה ּבְ
ּה  -ְוִאם ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת  ֶוְסתָּ    .ּתֹוָלה ּבְ

יָתּה  ם ְרִאּיָ ה ִמּדַ ָתּה ְמׁשּוּנֶ ם ַמּכָ    .ֵאיָנּה ּתֹוָלה -ְוִאם ָהָיה ּדַ
  

ה לֹוַמר ָ ם יֹוֵצא" :ְוֶנֱאֶמֶנת ִאׁשּ ה ּדָ ּנָ ּמֶ ּמִ קֹור ׁשֶ ּמָ ה ֶיׁש ִלי ּבַ    ",ַמּכָ
ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
קֹור  א ִמן ַהּמָ ה ַהּבָ ם ַמּכָ    .ָטֵמא –ּדַ

קֹור  ַרּבֹוֵתינוּ וְ  א ִמן ַהּמָ ה ַהּבָ ּכָ ם ַהּמַ הּוא ָטהֹור -ֵהִעידּו ַעל ּדַ    ."ׁשֶ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

אֲאַמר     :עּוּלָ
יַנְייהוּ  - "ָמקֹור ְמקֹומֹו ָטֵמא" א ּבֵ    .ִאיכָּ
  

ָרא ַלּה!  פֹוֶפֶרת ַאְפּגּוֵרי ַמְפּגְ   ׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ל ֲאָבר פֹוֶפֶרת ׁשֶ ׁשְ    .ּוִפיָה ָרצּוף ְלתֹוָכּה  ,ּבִ

  
י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

ַעל ָהִראׁשֹון ל ּבַ ית ׁשֶ ִליׁשִ ִביָאה ׁשְ    !ְוִתְבּדֹוק ַעְצָמּה ּבְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
וֹותְלִפי ׁשֶ  עֹות ׁשָ ל ָהֶאְצּבָ    .ֵאין כָּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

י ִליׁשִ ַעל ׁשְ ל ּבַ ִביָאה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ    !ְוִתְבּדֹוק ַעְצָמּה ּבְ

 רש"י
. לאו בבתולה קא הרואה דם

  מיירי אלא בדם דות:
. כדמפרש לקמיה ותשא לאחר

   שאין כל האצבעות שוות:
. דתלתא זימי ותשא לאחר

בעין לחזקה כרשב''ג בכולה 
   גרסין ושלישית:

על . קיסם ארוך ומוך מכחול
   ראשו של מכחול:

   . וטהור:מן הצדדין
. לקלקול הזה ואם יש לה וסת

שאיה רואה כל שעה מחמת 
תשמיש אלא לפרקים תולה 
בוסתה ומשמשת בלא בדיקה 

   בין וסת לוסת:
. הך מילתא לחודה דברי רבי

דאמת אשה קאמר רבי אבל 
   רישא כולה רבן שמעון היא:

. שהעץ איו חלק אפגורי מפגרא
   ומוציא דם: ומסרטט

   . כפול:רצוף
ותבדוק בביאה שלישית של 

. כלומר מביאה בעל ראשון
שלישית של ראשון ואילך 
תשמש ע''י בדיקה ולמה 

   תתגרש:
. לפי שאין כל האצבעות שוות

ושמא בבעל אחר לא תצטרך 
בדיקה ומוטב שתתגרש ותתקן 
ולא תבא לידי כרת הלכך 
מתגרשת עד שתתחזק בשלש 

   אצבעות:
בביאה ראשוה של בעל  ותבדוק
. משבא עליה פעם אחת שלישי

לא תשמש שיה בלא בדיקה 
שהרי הוחזקה בג' אצבעות 
ומשין אין חזקת ביאה אחת 
חזקה דאין כל הכחות שוין 
ושמא בעילה זו היתה בכח 
מרובה הלכך עד שתתחזק בג' 
ביאות לכל אחד ואחד והדר 
תבעי בדיקה לביאה רביעית של 

   בעל שלישי:
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וֹות ל ַהּכֹחֹות ׁשָ ֵאין כָּ    .ְלִפי ׁשֶ

  
יּה ּדְ  ֲאַתאי ְלַקּמֵ יַהִהיא ּדַ    ,ַרּבִ

ן ֲעַתּה  :ֲאַמר ֵליּה ְלַאְבּדָ    .ִזיל ּבַ
ֲעַתּה  ם ,ֲאַזל ּבַ ה ֲחָרַרת ּדָ ּנָ    .ְוָנַפל ִמּמֶ

יָאַמר  ָאה זֹאת :ַרּבִ    .ִנְתַרּפְ
  

יּה ּדְ  ַהִהיא ֲאַתאי ְלַקּמֵ ָתא ּדַ מּוֵאלִאּתְ    .ָמר ׁשְ
ר יֹוֵסףֲאַמר ֵליּה לְ  יִמי ּבַ ֲעַתּה  :ַרב ּדִ    ,ִזיל ּבַ

ה ְוָלא ִמיֵדי ּנָ ֲעַתּה ְוָלא ְנַפל ִמּמֶ    .ֲאַזל ּבַ
מּוֵאלָאַמר  ָאה ְונֹוֶפֶצת ִהיאזֹו ְמ   :ׁשְ    ,ַמּלְ

ָאה ְונֹוֶפֶצת  ָנה -ְוָכל ַהְמַמּלְ ּקָ    .ֵאין ָלּה ּתַ
  
  

יּה ּדְ  ֲאַתאי ְלַקּמֵ י יֹוָחָנןַהִהיא ּדַ ָמא ַרּבִ ִביַלת ִמְצָוה ֲהָות ָקָחְזָיא ּדָ ֲהָות ָסְלָקא ִמּטְ ָכל ֵאיַמת ּדַ    .ּדְ
יךְ  יַמת ִעיֵריְך ָעְלָתה ּבִ א ּדִ ּמָ    ,ֲאַמר ַלּה ׁשֶ

ָהר ב ַהּנָ ֲעִלי לֹו ַעל ּגַ    .ְלִכי ְוִהּבָ
  

ָאַמר א ּדְ    :ִאיכָּ
י ֵהיִכי :ֲאַמר ַלּה  י ְלַחְברֹוַתִיְך כִּ ַגּלִ ְתַווהוּ  ּתְ יָסא  344344344344ּדִ ְווהוּ ָעַלִיְך ְלַהְך ּגִ יָסא ִנּתַ    .ֲעַלְך ְלַהְך ּגִ

  
ָאַמר א ּדְ    :ְוִאיכָּ

י ֵהי :ֲאַמר ַלּה  י ְלַחְברֹוַתִיְך כִּ ּלִ ִלְבעּו ָעַלִיְך ַרֲחִמיםּגַ    .ִכי ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ים - (ויקרא יג, מה) 345345345345"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא"" ים ָעָליו ַרֲחִמים ,ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ַצֲערֹו ָלַרּבִ ים ְמַבְקׁשִ    ."ְוַרּבִ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
י ּסֵ ִדיָתא ְוִאּתַ פּוְמּבְ א ּבְ    .ֲהָוה עּוְבּדָ

  

                                                        
 ִנְתֲהווּ ...  דתהווכתבי יד. גירסת וילא:  344

ַגע בְּ  345 ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ ָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָראְוַהּצָ   ָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ׂשָ

 "ירש
. שהיתה רואה דם ההיא דאתאי

   מחמת תשמיש:
  . הבהילה פתאום:בעתה

. מתמלאה דם ממלאה וופצת
   ומפצתו בשעת תשמיש:

. בות עיריך שהיו דימת עיריך
מתקאות ביך בחיבה שבייך 
לבעליך דימת לשון ליעוז 
פרליר''ץ כמו (יבמות דף ב.) 
מידם דיימא וכמו (סוטה דף כז.) 

   :לא ישא אדם דומה
. עד השתא כי היכי דתהוו עליך

להאי גיסא על חיבה יתירה 
   שבייכם:

. תהוו עליך לאידך גיסא
ויאמרו כמה שואה זו ותשוב 

   קאה ממך:
. וגילתה צערה הוה עובדא

לרבים ובקשו עליה רחמים 
  ותרפאה:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ב יֹוֵסףַר ָאַמר 

יִהְתִקין  דֹות ַרּבִ ָ ׂשּ    :ּבַ
ה ָוהּוא -יֹום ֶאָחד     :ָרֲאָתה" ָ ׁשּ ב ׁשִ ׁשֵ    .תֵּ

ַנִים  ה ָוֵהן -ׁשְ ָ ׁשּ ב ׁשִ ׁשֵ    .תֵּ
ה  לֹׁשָ ים -ׁשְ ְבָעה ְנִקּיִ ב ׁשִ ׁשֵ    ."תֵּ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ָרֵאל ֶהְחִמירּו ַעל ַע  נֹות ִיׂשְ ל ּבְ ַחְרּדָ ם כַּ ת ּדָ ֲאִפיּלּו רֹואֹות ִטּפַ ים -ְצָמן ׁשֶ ְבָעה ְנִקּיִ בֹות ָעֶליָה ׁשִ    .יֹוׁשְ
  

ֵריּה  מּוֵאלְל  ָרָבאַאְדּבְ    :ְוָדַרׁש  ַרב ׁשְ
יָלה  י ִהּפִ ִליׁשִ ְ ֵני ָיִמים ְוַלׁשּ ָתה ׁשְ ְ ים -ִקׁשּ ְבָעה ְנִקּיִ ב ׁשִ ׁשֵ    .ּתֵ

  
ָפִלי :ָקָסַבר ּוי ַלּנְ    .םֵאין ִקׁשּ

ם לֹא ּדָ ֶבר ּבְ ר ִלְפִתיַחת ַהּקֶ    .ְוִאי ֶאְפׁשָ
  

אֲאַמר ֵליּה  ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
ֵני ָיִמים ָתה ׁשְ ְ ָעְלָמא ?ַמאי ִאְרָיא ִקׁשּ הּו ּבְ ֶ    !ֲאִפיּלּו ַמׁשּ

ָהא ָאַמר  י ֵזיָראּדְ    :ַרּבִ
ֲאִפיּלּו רֹואֹות ִטּפַ  ָרֵאל ֶהְחִמירּו ַעל ַעְצָמן ׁשֶ נֹות ִיׂשְ יםּבְ ְבָעה ְנִקּיִ בֹות ָעֶליָה ׁשִ ל יֹוׁשְ ַחְרּדָ ם כַּ    !ת ּדָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   ?!ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ִמְנָהָגא ,ֲאִמיָנא ָלְך ִאיּסּוָרא
ַאְחמּור     ,ַאְחמּור –ֵהיָכא ּדְ

ָלא ַאְחמּור     .ָלא ַאְחמּור -ֵהיָכא ּדְ
  
  
  

 רש"י
. מקום שאין בי תורה בשדות

ואין יודעות למות פתח דות 
   תי הן ימי זוב:מתי הן ימי דה מ

. כדין תורה ושמא ששה והוא
   בימי דה הוא:

. לחומרא שים תשב ששה והן
שמא ראשון סוף זוב ושי תחלת 
דה וצריכה עוד ששה אבל 
שלשה דאילו הוה ימי זיבה 
צריכה ז' קיים השתא מי תשב 
שבעה קיים שמא בימי זיבה 

   עומדת:
   . וראתה בימי זוב:קשתה שים

י' היכא דלא . דאפאיסורא
אחמור תשב על כרחה מן 

   התורה:
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        סז, בסז, בסז, בסז, ב    ––––סו, א סו, א סו, א סו, א  .10
ין ִלְט   ַחּמִ ָבעּוָה ֶנֶתר ּבְ י ָנָמל ִסיָמן)(תְּ ּבֵ    .ּבֹול ְקָמִטים ַעל ּגַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

יָסה  ּיְ א ְוִנְתּפַ ׁשֵ ָבעּוָה ִליּנָ ים -ּתְ ְבָעה ְנִקּיִ ב ׁשִ ׁשֵ ּתֵ    .ְצִריָכה ׁשֶ
  

י  ָרִביָנא ק ֵליּה ִלְבֵריּה ּבֵ    :ַרב ֲחִניָנאִאיַעּסַ
ה :ֲאַמר ֵליּה  תּוּבָ ב כְּ   ?ָעה יֹוםְלַאְרּבָ  ָסַבר ֵליּה ָמר ְלִמְכּתַ

  

   .ִאין :ֲאַמר ֵליּה 
  

ָעה ָעה ְנַטר ַעד ַאְרּבָ י ְמָטא ְלַאְרּבָ    ,ַאֲחִריָנא כִּ
ַתר ַההּוא יֹוָמא ְבָעה יֹוֵמי ּבָ ב ׁשִ    .ִאיַעכַּ

  

   ?ַמאי ַהאי :ֲאַמר ֵליּה 
  

ָרָבא :ֲאַמר ֵליּה     ,ָלא ָסַבר ַלּה ָמר ְלָהא ּדְ
ָאַמר     :ָרָבאּדְ

א וְ  ׁשֵ ָבעּוָה ִליּנָ יָסה ּתְ ּיְ ים -ִנְתּפַ ְבָעה ְנִקּיִ ב ׁשִ    ?!ְצִריָכה ֵליׁשֵ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ָאַמר ָרָבא  ָמא -ֵאיַמר ּדְ ָקָחְזָיא ּדָ ְגדֹוָלה ּדְ    ,ּבִ

ָמא  ָלא ַחְזָיא ּדָ ה ּדְ ְקַטּנָ    !ִמי ָאַמר? -ֲאָבל ּבִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ֵפירּוׁש ָאַמר  דֹוָלה :ָרָבאּבְ ָנא ּגְ    ,ָלא ׁשְ

נָ  הָלא ׁשְ    .א ְקַטּנָ
  

דֹוָלה ַטְעָמא ַמאי ָדא ?ּגְ ְמַחּמְ ּום ּדִ    .ִמׁשּ
ָדא י ְמַחּמְ ה ַנּמִ    .ְקַטּנָ

  
  

   :ָרָבאָאַמר 
ה   סו,ב ָ חֹוף^ ִאׁשּ ֶתר    :לֹא ּתָ ּנֶ    ,לֹא ּבַ

חֹול    .ְולֹא ּבַ
  
ֶתר" ּנֶ ּום – "ּבַ ף :ִמׁשּ ְמַקּטֵ    .ּדִ
ַמְסִריךְ  - "ּוַבחֹול" ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  
  

ֵמיּה ּדְ  ֵמיָמרַא ְוָאַמר  ְ    :ָרָבאִמׁשּ
ין ַחּמִ א ּבְ חֹוף ֶאּלָ ה לֹא ּתָ ָ ה ,ִאׁשּ י ַחּמָ ַחּמֵ   .346346346346ַוֲאִפיּלּו ּבְ

צֹוֵנן    .ֲאָבל לֹא ּבְ
  
   ?ַמאי ַטְעָמא ָלא - "צֹוֵנן"

רּו ַמְזָייא ְקִריֵרי ּוְמׁשָ ּום ּדִ    .ִמׁשּ
  
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
יתֹו  תֹוְך ּבֵ ד ָאָדם ּבְ ַמִיםְלעֹוָלם ְיַלּמֵ ית ְקָמֶטיָה ּבְ ה ְמִדיָחה ּבֵ ָ ֵהא ִאׁשּ ּתְ    .ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָתִרים ֵאיָנן ְצִריִכין ְלִביַאת ַמִים" ָמִטים ּוֵבית ַהסְּ ית ַהּקְ   ! (מקוואות ח, ה) "ּבֵ
  

ִביַאת ַמִים  ֵעיַנן -ְנִהי ּדְ    ,ָלא ּבָ
ֵעיַנן –ָמקֹום ָהָראּוי ְלִביַאת ַמִים     .ּבָ

  
י זֵ  ְדַרּבִ    ,יָראכִּ
ָאַמר  י ֵזיָראּדְ    :ַרּבִ

ה  ל ָהָראּוי ְלִביּלָ ֶבת ּבוֹ  -כָּ ה ְמַעכֶּ יּלָ    ,ֵאין ּבִ
                                                        

 הגהות הב"ח 346

 רש"י
. צריכה לישב שבעה קיים

שמא מחמת תאות חימוד ראתה 
   דם:

. בתר יומא איעכב ז' יומי
  שתפייסה לישא:

   . שערה:לא תחוף
. ותק שער ומתבלבל מקטף

   וחוצץ:
   . מדביק השער וחוצץ:סריך

. די לה בחמין ואפילו בחמי חמה
   שהוחמו בשמש:

. מקשין את משרו מזיאד
   השערות ואין לכלוכן עובר:

. בית השחי ובית קמטיה
   הסתרים שלה:

. במסכת כל הראוי לבילה
מחות ששים עשרוים הבאים 
בכלי אחד ראוין לבלול ואין 
בילה מעכבת בו שאם לא בלל 
כשר ושאין ראוי לבילה כגון 
ששים ואחד עשרוים בכלי אחד 

ל בילה מעכבת בו ופסולה הואי
   ואי בעי לבלול לא מצי למבלל:
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ה  ֵאין ָראּוי ְלִביּלָ ֶבת ּבוֹ  -ְוׁשֶ ה ְמַעכֶּ יּלָ    .ּבִ
  

אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ י ִיְצָחקָאַמר  ָרִבין ּבַ    :ַרּבִ
ל  ְפָחתֹו ׁשֶ ׁשִ ה ּבְ יַמֲעׂשֶ ְבָלה ְוָעְלָתה ַרּבִ ּטָ יָה  ׁשֶ יּנֶ ין ׁשִ    ,ְוִנְמָצא ָלּה ֶעֶצם חֹוֵצץ ּבֵ

י ְטִביָלה ַאֶחֶרת    .ְוִהְצִריָכּה ַרּבִ
  
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ָבר חֹוֵצץ    :ָטְבָלה ְוָעְלָתה ְוִנְמָצא ָעֶליָה ּדָ

   .ֵאיָנּה ְצִריָכה ָלחֹוף ְוִלְטּבֹול -ִאם ָסמּוְך ַלֲחִפיָפה ָטְבָלה 
   .ף ְוִלְטּבֹולְצִריָכה ָלחוֹ  -ְוִאם ָלאו 

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

ָחְפָפה ָטְבָלה " אֹותֹו יֹום ׁשֶ    ,ֵאיָנּה ְצִריָכה ָלחֹוף ְוִלְטּבֹול -ִאם ּבְ
   .ְצִריָכה ָלחֹוף ְוִלְטּבֹול -ְוִאם ָלאו 

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

   .ְלִמְסַמְך ַלֲחִפיָפה ְטִביָלה
  

יָמָמ  ֵליְלָיאְלֵמיַחף ּבִ ל ּבְ    .א ּוְלִמְטּבַ
  
  

   :ָרָבאָאַמר 
ִלי ֶחֶרס ְוִתְטּבֹול י כְּ ּבֵ ֲעמֹוד ַעל ּגַ ה לֹא ּתַ ָ    .ִאׁשּ

  
ֲהָנאְסַבר     :ְלֵמיַמר ַרב ּכַ

   ?ַטְעָמא ַמאי
ֵזיַרת ֶמְרֲחָצאֹות ּום ּגְ    .ִמׁשּ

  
ֵמי -ָהא  יר ּדָ ּפִ א ׁשַ י ִסיְלּתָ ּבֵ    .ַעל ּגַ

  
ָעאַרב ָחָנן ֲאַמר ֵליּה  ַהְרּדְ    :ִמּנְ

ְבִעיָתא ּום ּדִ    ,347347347347ָהָתם ַטְעָמא ַמאי ִמׁשּ
ִעיָתא י ּבְ א ַנּמִ    .ִסיְלּתָ

  
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
ְטּבֹול   סז,א ה לֹא ּתִ ָ ָמל^ ִאׁשּ ּנָ    ,ּבַ

א א ֵליכָּ ּתָ ַהׁשְ ב ּדְ ַרְדיֹוֵני ְנַפל :ֵאיַמר ,ַאף ַעל ּגַ    .ּבְ
  

מוּ  ׁשְ יֹוֵמי ִניָסן  :ֲעַבד ִלְבָנֵתיּה  ֵאלֲאבּוּה ּדִ    ,ִמְקָוואֹות ּבְ
ֵרי ׁשְ יֹוֵמי ּתִ ֵצי ּבְ    .ּוַמּפָ

  
לָאַמר  יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

יל ִלְבָנּה ְוָטְבָלה ְוָעְלָתה  ְבׁשִ    ,לֹא ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה  -ָנְתָנה ּתַ
א א ֵליכָּ ּתָ ַהׁשְ ב ּדְ ַרְדיֹוֵני נְ  :ֵאיַמר ,ַאף ַעל ּגַ    .ַפלּבְ

  
אֲאַמר  ר ַאּבָ    :ָרִמי ּבַ

א כּוִסיְלּתָ    :ָהֵני ִרְבֵדי ּדְ
ָלָתא יֹוֵמי     .ָלא ָחְייֵצי -ַעד ּתְ

אן ָוֵאיָלְך     .ָחְייֵצי –ִמכָּ
  

                                                        
 דבעיתכתבי, רש"י. גירסת וילא:  347

 רש"י
. איה צריכה לחוף ולטבול
   דודאי לאחר שטבלה בא עליה:

. ללישא קמא איכא ביייהו כו'
   בעין סמוך לחפיפה טבילה:

. שדרך גזירת מרחצאות
מרחצאות לישב ע''ג אצטבאות 
של אדמה דדמי לכלי חרס ואתי 

   למימר טבילה עולה בהן:
מו . בקעת עבה כסילתא

בחברתה ולא בסילתא [ביבמות] 
   (דף סג:):
. שלא תפול ולא טבלה דבעיתא

  שפיר:
. פורט''ו מקום שהספיות במל

   קבעות שמעלות טיט וחוצץ:
. הטיט מעליה ברדיוי פל

ברדיוי איי יודע לשוו וראה 
שהוא לשון שיכשוך 
שכששכשכה רגליה במים 

   בצאתה פל:
ם . מקוה מימקוואות בימי יסן

מכוסין ואין טובלות בהר לפי 
שרבו המים בימות הגשמים 
מגשמים שפלו וחייש שמא ירבו 
וטפין על הזוחלין ותיא בתורת 
כהים מה מעין מטהר בזוחלין 
אף מקוה מטהר בזוחלין כלומר 
שמטבילין במכוסין דרך 
זחילתן קודם שקוו וחו במקוה 
ת''ל אך מעין מעין מטהר 

מטהר בזוחלין והמקוה 
באשבורן ומהו אשבורן דקוו 
וקיימי דאין מטבילין במכוסים 
אלא משקוו למקוויהם וחו 
מזחילתן ותן במסכת מקוואות 
(פ''ה מ''ה) הזוחלין כמעין 
כלומר זוחלין שבהרות כמעין 
והוטפין כמקוה ומים הוטפין 
מההרים הרי הן כמקוה ואין 
מטהרים בזחילה הילכך בימי 

תרבה היסן ש הר על ידי
גשמים חייש שמא רבו וטפין 
שבו על חיים שבו ובטלו זוחלין 
ואין מטהרין את הטמא הטובל 
בהן דרך זחילה וכל ההרות 
לעולם הן הולכים וזוחלין לפיכך 
עביד להו מקוה באשבורן לטבול 
בתוכו יש מפרשים דבעין מים 
חיים לזבה ולאו מילתא היא 
דתיא בתוספתא חומר בזב 

הזב טעון מים חיים מבזבה ש
   כו':

. שטובלין ומפצי ביומי תשרי
בהר שהזוחלין מרובין אבל 
מפי חציצת הטיט ותן מחצלות 

   בהר שעוברות עליהן:
   . פויטור''ט:רבדי

. פלומ''א ודרכן של כוסילתא
מכות של הקזת דם להעלות 

   גלד:
. גלדן רך ומחובר תלתא יומי

  והוי כגוף הבשר ולא חייצי:
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   :ָמר עּוְקָבאָאַמר 
ַעִין ּבָ    :ִלְפלּוף ׁשֶ

   .ֵאינֹו חֹוֵצץ -ַלח 
   .חֹוֵצץ –ָיֵבׁש 

  
   "?ָיֵבׁש "ֵאיָמַתי ִנְקָרא 

  
ָע  ָ ְתִחיל ִליַרקִמׁשּ ּמַ    .ה ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

תֹוְך ָהַעִין  ּבְ חֹול ׁשֶ    .ֵאינֹו חֹוֵצץ -כְּ
י ָהַעִין  ּבֵ ַעל ּגַ    .חֹוֵצץ –ְוׁשֶ

  
י ָהַעִין ֵאינֹו חֹוֵצץ -ִאם ָהיּו ֵעיֶניָה ּפֹוְרחֹות  ּבֵ    .ֲאִפיּלּו ַעל ּגַ

  
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
יֹוֵת  ְתָחה ֵעיֶניָה ּבְ    ,רּפָ

יֹוֵתר     .לֹא ָעְלָתה ָלּה ְטִביָלה -אֹו ָעְצָמה ֵעיֶניָה ּבְ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ִדיָלָתּה  ֶרְך ּגְ א ּדֶ ְטּבֹול ֶאּלָ ה לֹא ּתִ ָ    .ָהִאׁשּ

  
ִדְתַנן    :כְּ

עֹוֵדר ּומֹוֵסק ֵזיִתים -ָהִאיׁש "    .ִנְרֶאה ּכְ
ה  ָ אֹוֶרֶגת ּוְכֵמִניָקה ֶאת ּבְ  -ִאׁשּ   .(נגעים ב, ד) "ָנּה ִנְרֵאת ּכְ

  
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
  .חֹוֶצֶצת –ַאַחת ְקׁשּוָרה     :ִניָמא

לֹׁש              סז,ב    .ֵאיָנן חֹוְצצֹות -ׁשָ
ִים  ּתַ    .ֵאיִני יֹוֵדַע  -ׁשְ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

א ֶאָחת    .ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאּלָ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ַבר ּתֹוָרה יד ָעָליו   :ּדְ ְקּפִ    .חֹוֵצץ –רּוּבֹו ַהּמַ

יד ָעָליו     .ֵאינֹו חֹוֵצץ -רּוּבֹו ְוֵאינֹו ַמְקּפִ
יד ֵאינֹו ַמְקּפִ יד ,ְוָגְזרּו ַעל רּוּבֹו ׁשֶ ְקּפִ ּום רּוּבֹו ַהּמַ    ,ִמׁשּ

יד ְקּפִ יד ,ְוָגְזרּו ַעל ִמיעּוטֹו ַהּמַ ְקּפִ ּום רּוּבֹו ַהּמַ    .ִמׁשּ
  

י יד ְוִלְגזֹור ַנּמִ ֵאינֹו ַמְקּפִ יד ,ַעל ִמיעּוטֹו ׁשֶ ְקּפִ ּום ִמיעּוטֹו ַהּמַ    !ִמׁשּ
  

ֵזָרה -ִהיא     ,ּגּוַפּה ּגְ
ֵזָרה ִלְגֵזָרה?    !ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִנְגזֹור ּגְ

  
  
  

 רש"י
   . קציד''א:לפלוף

. פותחת ועוצמת תדיר פורחות
בין כך ובין כך איו חוצץ לפי 
שפריחתה מעבירתו ואיו עב על 
גב העין ואין בו ממש ל''א 
דומעות שהדמעה מלחלחת את 

   הכחול ואיו חוצץ:
. הויא פתחה עייה ביותר

   חציצה למעלה:
. הויא עצמה עייה ביותר

   חציצה למטה:
. רך גדילתהלא תטבול אלא כד

כלומר לא תדחק זרועותיה על 
בשרה ולא רגליה ושוקיה זה בזה 
אלא כדרך הליכתה ושמושה 
תמיד ומה שכסה וקמוט ואין 
מים באין בו לא איכפת לן ואיה 
צריכה לפשט בית קמטיה 

   וסתריה אלא כדרכן תמיד:
. גבי ראיית געים שטיהר כדתן

בהן הכתוב בית הסתרים דכתיב 
לכל מראה עיי הכהן  (ויקרא יג)

ותן האיש מראה געו לכהן 
   כעודר וכמוסק זיתים:

. בבית השחי וכמוסק כעודר
זיתים בבית הערוה דאם יש לו 
גע בבית השחי אין צריך 
להגביה זרועותיו יותר מדאי 
להראותו אלא כעודר שמגביה 
ואיו מאס עצמו ומה שיוכל 
כהן לראות יראה ואם לא יוכל 

בבית הערוה א''צ לראות טהור ו
לכוף ולשוח יותר מדאי אלא 
כמוסק זיתים אחר ששרו מן 

   האילן ומלקטן על הארץ:
   . לכהן בגעה:והאשה ראית

. בבית השחי ואם בבית כאורגת
הערוה היא כופפת עצמה 

   כמיקה את בה:
. מיהדקא שפיר ימא אחת

  וחוצצת:
   . לא מיהדקי:שלש

. הלכה למשה מסיי דבר תורה
מר (סוכה דף ה:) שיעורין  דאמר

חציצין ומחיצין הלכה למשה 
   מסיי:

. רוב שערו קשור אחת רובו
  אחת:
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        סז, בסז, בסז, בסז, ב .11
   :ַרבָאַמר 

ה ּה   :ִנּדָ ְזַמּנָ ְיָלה -ּבִ ּלַ א ּבַ    .ֵאיָנּה טֹוֶבֶלת ֶאּלָ
ּה  ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ְיָלה -ְוׁשֶ ּלַ ין ּבַ ּיֹום ּבֵ ין ּבַ    .טֹוֶבֶלת ּבֵ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ּה  ְזַמּנָ ין ּבִ    ,ּבֵ
ּה  ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ין ׁשֶ ְיָלה -ּבֵ ּלַ א ּבַ    ,ֵאיָנּה טֹוֶבֶלת ֶאּלָ

ּה  ּתָ ּום ְסַרְך ּבִ    .ִמׁשּ
  

יּה  ַרבְוַאף     .ֲהַדר ּבֵ
  

ָאַמר  יּדְ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ    :בַר ָאַמר  ַרּבִ
ּה  ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ין ׁשֶ ּה ּבֵ ְזַמּנָ ין ּבִ ה ּבֵ ְיָלה  -ִנּדָ ּלַ א ּבַ    ,ֵאיָנּה טֹוֶבֶלת ֶאּלָ

ּה  ּתָ ּום ְסַרְך ּבִ    .ִמׁשּ
  

ָנָרׁש  ַרב ִאיִדיַאְתִקין  ָנָרׁש ּבְ ָנָרׁש ּבְ ָנָרׁש ּבְ ּום ַאְרָיָוָתא ּבְ ְתָמְנָיא ִמׁשּ יֹוָמא ּדִ ל ּבְ    .ְלִמְטּבַ
  

ר ַיֲעקֹב ַפּפּוְנָיא ִמׁשּ  ַרב ַאָחא ּבַ ֵביּבְ ּנָ    .ּום ּגַ
  

ה ַרב ְיהּוָדה ּום ִצּנָ ִדיָתא ִמׁשּ פּוְמּבְ    .ּבְ
  

ּום ַאּבּוָלֵאי ָרָבא ְמחֹוָזא ִמׁשּ    .ּבִ
  
  
  

אֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵייּולְ  ָרָבאלְ  ַרב ּפַ    :ַאּבָ
ִדי ָהִאיְדָנא    :ִמכְּ

ָנן יְנהּו ַרּבָ ּוִ הּו ְסֵפק ָזבֹות ׁשַ    ,ּכּוּלְ
יָמָמא ּדִ  ִליְנהּו ּבִ ִביָעָאהִליְטּבְ    .ׁשְ

  
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְטַהר""    – (ויקרא טו, כח) 348348348348"ַאַחר ּתִ
ן  - "ַאַחר"    ,ַאַחר ְלכּוּלָ

יֵניֶהן ֵהא טּוְמָאה ַמְפֶסֶקת ּבֵ ּלֹא תְּ    .ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְטַהר" ְטַהר - "ַאַחר ּתִ ה תִּ    .ַאַחר ַמֲעׂשֶ
   :ֲחָכִמיםּו ֲאָבל ָאְמר

ן    ,ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ

בֹא ִליֵדי ָסֵפק א תָּ ּמָ    ."ׁשֶ
  

                                                        
ְטָהר 348 ְבַעת ָיִמים ְוַאַחר תִּ ּה ׁשִ   ְוִאם ָטֲהָרה ִמזֹּוָבּה ְוָסְפָרה ּלָ

 רש"י
. בשביעי ובדה בזמה

דאורייתא קמיירי שלא ספרה ז' 
   קיים:
. דכתיב בה (ויקרא טו) בלילה

   תהיה בדתה תהא בדתה כל ז':
   . בשמיי:שלא בזמה

. שוהגת משום סרך בתה
ל ביום ואפילו אחריה לטבו

בזמה ואתיא לידי כרת ולא 
ידעה דאמה בשמיי הוא דטבלה 

   ביום:
. שוערי העיר ועובדי אבולאי

כוכבים הן ל''א ביים של 
מערות היו בדרך בית הטבילה 

   ואם תפול שם תסתכן:
. שאפילו דה ספק זבות שויהו

סופרת ז' קיים דהחמירו על 
   עצמן כדר' זירא:
שבעה ממה . דליטבלה ביממא

פשך אם דה היא הרי יום 
טבילתה יותר מז' לראייתה ואם 

   זבה היא טובלת זבה ביום:
. כיון שספרה מקצת אחר מעשה

   היום של ז' תטהר ע''י טבילה:
. שמא תשמש בו ביום לידי ספק

ותראה מיד לאחר תשמיש 
ומצא סותרת כל שלפיה 

  וטבילתה פסולה:
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        סז, בסז, בסז, בסז, ב .12
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ת ּבָ ַ ׁשּ י ּבַ ִליׁשִ ְ ׁשּ ת ְוטֹוֶבֶלת ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ֶאָחד ּבַ ה חֹוֶפֶפת ּבְ ָ    ,ִאׁשּ
ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת ְוטֹוֶבֶלת ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ה חֹוֶפֶפת ּבְ ָ ן ִאׁשּ כֵּ    .ׁשֶ

  

 ָ תִאׁשּ ּבָ ַ ׁשּ ְרִביִעי ּבַ ת ְוטֹוֶבֶלת ּבָ ּבָ ַ ׁשּ ֶאָחד ּבַ    ,ה חֹוֶפֶפת ּבְ
ת ּבָ ַ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ׁשֶ ת ְוטֹוֶבֶלת ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ה חֹוֶפֶפת ּבְ ָ ן ִאׁשּ כֵּ    .ׁשֶ

  

ת ּבָ ַ ׁשּ י ּבַ ֲחִמיׁשִ ת ְוטֹוֶבֶלת ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ֶאָחד ּבַ ה חֹוֶפֶפת ּבְ ָ    ,ִאׁשּ
ָחל ִלְהיֹות ַא  ָנה ׁשֶ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ מֹוָצֵאי ׁשְ ת ְוטֹוֶבֶלת ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ה חֹוֶפֶפת ּבְ ָ ן ִאׁשּ כֵּ תׁשֶ ּבָ ַ    .ַחר ַהׁשּ

  
אוְ     :ָאַמר ַרב ִחְסּדָ

הּו     ,ָאְמִריַנן –ּכּוּלְ
ן " כֵּ    .ָלא ָאְמִריַנן -..." ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ר –ֵהיָכא ּדְ    ,ֶאְפׁשָ
ר  ָלא ֶאְפׁשָ ר -ֵהיָכא ּדְ    .ָלא ֶאְפׁשָ

  
   :ָאַמר ַרב ֵייַמרוְ 

ן"ֲאִפיּלּו  כֵּ י ָאְמִריַנן - ..." ׁשֶ    ,ַנּמִ
ת ּבָ ׁשַ י ּבְ ֲחִמיׁשִ ת ְוטֹוֶבֶלת ּבַ ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ ה חֹוֶפֶפת ּבְ ָ    – ְלַבר ֵמִאׁשּ

לְּ  ָנה ׁשֶ ָ ל רֹאׁש ַהׁשּ ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ ְלמֹוָצֵאי ׁשְ ת ּדִ ּבָ ַ    ,ֵליָתא –ַאַחר ַהׁשּ
ְיָלה ּלַ ְיָלה ְוטֹוֶבֶלת ּבַ ּלַ חֹוֶפֶפת ּבַ ר ּדְ ֶאְפׁשָ    .ּדְ

  
ַרׁש     :ְמֵריַמרּדָ

א :ִהְלְכָתא ַרב ִחְסּדָ    ,כְּ
  .ּוְכִדְמָתֵרץ ַרב ֵייַמר

  
   

 רש"י
שכן אשה חופפת בע''ש 

. דהא לת למוצ''שוטוב
איה יכולה לחוף בשבת 
ודין אפשר משאי 

   ואפשר:
. היכא דהגיע כולהו אמרי'

טבילתה במוצ''ש חופפת 
בע''ש ואם הגיע טבילתה 
במוצאי י''ט אחר השבת 
או למוצאי ב' ימים טובים 
של ר''ה אחר השבת 
חופפת מי מבע''ש דהא 

   לא אפשר לחוף ביו''ט:
. היכא שכן לא אמרי'

לת בליל יום חול דטוב
שיכולה לחוף היום 
אסורה לחוף מאתמול 
כדקאמרן משום טעמא 
דשכן אשה חופפת בע''ש 
וטובלת למוצאי שבת 
דהתם לא אפשר אבל 
מוצאי יום חול אפשר 

   לחוף היום:
. אפילו שכן אמרין

דאפילו טבלה מוצאי יום 
חול יכולה לחוף 

   מאתמול:
לבד מאשה חופפת באחד 

שי בשבת וטובלת בחמי
. דרחוק יותר מדאי בשבת

ואפילו טעמא דשכן ליכא 
למימר דאפילו במוצאי 
שי ימים טובים של ר''ה 
שאחר השבת אסורה 
לחוף בע''ש ומוטב שתחוף 

   בליל טבילתה:
. והלכתא כרב חסדא

לחומרא דאמר שכן לא 
אמרין דהיכא דטבלה 
מוצאי יום חול לא תחוף 
מאתמול ובמאי דאמר רב 

ן חסדא כולהו אמרי
דהיכא דטבלה במוצאי ב' 
ימים טובים [של ראש 
השה] אחר השבת חופפת 
בע''ש לית הלכתא כוותיה 
אלא כדמתרץ רב יימר 
חייפא בליליא וטבלה 
בליליא מרימר חומרי 
חומרי קט מדרב חסדא 

  ומדרב יימר:
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        סח, אסח, אסח, אסח, א    ––––סז, ב סז, ב סז, ב סז, ב  .13
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ְיָלה ּלַ חֹוף ּבַ ּתָ ה ַמהּו ׁשֶ ָ ְיָלהְוִתְטּבֹול ּבַ  ,ִאׁשּ    ?ּלַ
  

ֵרי ָמר זּוְטָרא    .ׁשָ
  
   .349349349349רַס ָא ִמּסּוָרא  ַרב ִחיְנָנאוְ 
  

אֲאַמר ֵליּה    : ִמּסּוָרא ַרב ִחיְנָנאלְ  ַרב ַאּדָ
ֵאיקּוט לּוָתא ּדְ א ָמִרי ֵריׁש ּגָ ַאּבָ ְדִביְתהּו ּדְ א ּבִ    ,ָלאו ָהִכי ֲהָוה עּוְבּדָ

ר ִיְצָחקֲאַזל     ,ְלַפּיּוַסּה  ַרב ַנְחָמן ּבַ
א :ַוֲאַמָרה ֵליּה    אסח, ּתָ י ַאְייֵתי ְלָמָחר? ^ַמאי ִאיֵתיּה ַהׁשְ ְסּגֵ    .ִויַדע ַמאי ָקָאְמָרה ֵליּה  ,ּתִ

   ?!ּדּוֵדי ָחַסְרּתְ   :ֲאַמר
ְטֵקי ָחַסְרּתְ     ?!ַטׁשְ

י ָחַסְרּתְ     ?!ַעְבּדֵ
  

                                                        

349
ֵרי .אֹוֵסר ָמר זּוְטָרא :רוב כתבי היד ודפוסים ישים. גירסת וילא   .ְוַרב ִחיְנָנא ִמּסּוָרא ׁשָ

 רש"י
. בליל מהו שתחוף בלילה

טבילתה מי אמרין מתוך 
שממהרת לטבילתה לא חייפא 

   שפיר:
. לשון קטטה ולא רצתה דאיקוט
   לטבול:

. מה לך מאי איתיה השתא
  למהר הלילה:

. די לך אם תסגי ואייתי למחר
   אטבול למחר:

   . רב חמן:וידע
   . שלא חפפה:מאי קאמרה ליה

. להביא מים עבדי חסרת
   ולחמם:

   . קדרות להחם בהם חמין:דודי
. פלדושטו''ל לישב טשטקי
  עליהן:
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ַרׁש     :ָרָבאּדָ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ה חֹוֶפֶפת ּבְ ָ מֹוָצ  ,ִאׁשּ תְוטֹוֶבֶלת ּבְ ּבָ    .ֵאי ׁשַ
  

אֲאַמר ֵליּה  ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
ַלח  יּה  ָרִביןְוָהא ׁשְ ְרּתֵ ִאּגַ    :ּבְ

ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת ְוִתְטּבֹול ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ חֹוף ּבְ ה לֹא ּתָ ָ    .ִאׁשּ
ְיָלה :ּוְתַמּה ַעל ַעְצָמךְ  ּלַ ּיֹום ְוטֹוֶבֶלת ּבַ ֶכף לַ  ?ֵהיָאְך חֹוֶפֶפת ּבַ ֵעיַנן ּתֵ א ,ֲחִפיָפה ְטִביָלהָהא ּבָ    !ְוֵליכָּ

  
   :ְוָדַרׁש  ,ָאמֹוָרא ֲעֵליּה  ָרָבאֲהַדר אֹוֵקי 

ָיִדי י ִלְפֵניֶכם ָטעּות ֵהן ּבְ ָאַמְרּתִ ָבִרים ׁשֶ    !ּדְ
ֵמיּה ּדְ  ְ ְך ָאְמרּו ִמׁשּ ַרם כָּ י יֹוָחָנןּבְ    :ַרּבִ

ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת ְוִתְטּבֹול ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ חֹוף ּבְ ה לֹא ּתָ ָ    .ִאׁשּ
ְיָלה :ּוְתַמּה ַעל ַעְצָמךְ  ּלַ ּיֹום ְוטֹוֶבֶלת ּבַ    ?ֵהיָאְך חֹוֶפֶפת ּבַ

ֵעיַנן א ,ָסמּוְך ַלֲחִפיָפה ְטִביָלה :ָהא ּבָ    !ְוֵליכָּ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ּיֹום ְוטֹוֶבֶלת ּבַ  ה חֹוֶפֶפת ּבַ ָ ְיָלהִאׁשּ    .ּלַ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ְיָלה ּלַ א ּבַ חֹוף ֶאּלָ ה לֹא ּתָ ָ    .ִאׁשּ
  

ָיא ִהְלְכָתא ַאִהְלְכָתא350350350350    !ַקׁשְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ר –ָהא  ֶאְפׁשָ    ,ּדְ
ר -ָהא  ָלא ֶאְפׁשָ  .ּדְ

 

                                                        
א) מהרש"ל. גירסת וילא: 350  (ֶאּלָ

 רש"י
. מך היאך אשה כו'ותמה על עצ

שהרי בקושי התירו להרחיק 
חפיפתה מטבילתה כל כך אלא 
משום דאי חפפה בליל טבילתה 
אימור לא חייפא שפיר משום 
דממהרת לטבילתה מתוך 

   שמהומה לביתה:
. לחוף ביום חופפת הא דאפשר

   ביום:
. לחוף כגון הא דלא אפשר

מוצאי יום טוב לא תחוף אלא 
  בלילה:
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   ַמְתִניִתין

ִביִעי ְדָקה ַעְצָמּה יֹום ׁשְ ּבָ ה ׁשֶ ֲחִרית    :ִנּדָ    ,ֹוָרהּוָמְצָאה ְטה -ׁשַ
ָמׁשֹות  ְ ה -ּוֵבין ַהׁשּ    ,לֹא ִהְפִריׁשָ

ְדָקה ּוָמְצָאה ְטֵמָאה  ֶחְזַקת ְטהֹוָרה -ּוְלַאַחר ָיִמים ּבָ    .ֲהֵרי ִהיא ּבְ
ִביִעי יֹום ׁשְ ְדָקה ַעְצָמּה ּבְ ֲחִרית   :ּבָ    ,ּוָמְצָאה ְטֵמָאה -ׁשַ

ָמׁשֹות  ְ ה -ּוֵבין ַהׁשּ    ,לֹא ִהְפִריׁשָ
ֶחְזַקת ְטֵמָאה -ְדָקה ּוָמְצָאה ְטהֹוָרה ּוְלַאַחר ְזַמן ּבָ     .ֲהֵרי זֹו ּבְ

ָאה    ,ֵמֵעת ְלֵעת  :ּוְמַטּמְ
ִקיָדה ִלְפִקיָדה    .ּוִמּפְ

ָעָתּה  -ְוִאם ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת  ּה ׁשָ ּיָ    .ּדַ
  
י ְיהּוָדהוְ     :אֹוֵמר ַרּבִ

ְנָחה ּוְלַמְעָלה  ָטֳהָרה ִמן ַהּמִ ה ּבְ ּלֹא ִהְפִריׁשָ ל ׁשֶ ֶחְזַקת ְטֵמָאהֲהֵר  -ּכָ    .י זֹו ּבְ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ְדָקה ּוָמְצָאה ְטהֹוָרה ָתּה ּבָ ַנִים ְלִנּדָ ׁשְ    ,ֲאִפיּלּו ּבִ
ה ָמׁשֹות לֹא ִהְפִריׁשָ ְ    ,ּוֵבין ַהׁשּ

ְדָקה ּוָמְצָאה ְטֵמָאה  ֶחְזַקת ְטהֹוָרה -ּוְלַאַחר ְזַמן ּבָ  .ֲהֵרי זֹו ּבְ
 

ָמָרא    ּגְ

ַמר    :ִאיּתְ
אי :ָאַמר ַרב    .ָזָבה ַוּדַ

   .ָזָבה ָסֵפק :ָאַמר ֵלִויוְ 
  

   ?ַאֵהָייא
א  ֶחְזַקת ְטהֹוָרה" –ִאיֵליָמא ַאֵריׁשָ ֵני "ֲהֵרי זֹו ּבְ    !ָקּתָ

יָפא א ַאּסֵ ָלָמא  :ֶאּלָ ׁשְ י - "ְסֵפק ָזָבה ָאְמִריַנן"ּבִ אי ַנּמִ א ָזָבה ַוּדַ ְדָקה ּוָמְצָאה ְטהֹוָרה ,ֶאּלָ    !ֲהֵרי ּבָ
  

ַרב ְוֵלִויֶאלָּ  ַמר ּדְ י ִאיּתְ ַמר :א כִּ ּה ִאיּתְ י ַנְפׁשַ ַאּפֵ א ּבְ ַמְעּתָ     - ׁשְ
ְדָקה ַעְצָמּה  ּבָ ה ׁשֶ ִביִעי   :ִנּדָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֲחִרית     ּבַ    ,ּוָמְצָאה ְטֵמָאה -ׁשַ

ה ָמׁשֹות לֹא ִהְפִריׁשָ ְ    ,ּוֵבין ַהׁשּ
ְדָקה ּוָמְצָאה ְטֵמָאה  אי :ַמרַרב ָא  -ּוְלַאַחר ָיִמים ּבָ    .ָזָבה ַוּדַ

   .ָזָבה ָסֵפק :ְוֵלִוי ָאַמר
אי :ָאַמר ַרב" יו ִנְמֵצאת ְטֵמָאה  - "ָזָבה ַוּדַ ָרא ִנְמֵצאת ְטֵמָאה ְוַעְכׁשָ ֵמִעיּקָ יָון ּדְ אי -כֵּ    .ְטֵמָאה ַוּדַ
יֵני ּוֵביֵני :ֵאיַמר – "ְסֵפק ָזָבה :ָאַמר ֵלִויוְ " ְסָקה ּבֵ   .ּפָ
  

ָנא    סח,ב ַמְתִניָתא ִוילֵ ְוֵכן ּתָ    :351351351351ּבְ
ִמים" ְדָקה ּוָמְצָאה ְטהֹוָרה   ,ַאַחר ַהּיָ ין ּבָ    ,ּבֵ

ְדָקה ּוָמְצָאה ְטֵמָאה  ין ּבָ    ."ֲהֵרי זֹו ְסֵפק ָזָבה -ּבֵ
  

                                                        
ַמְתִניֵתיּה  351   ?ּבְ

 רש"י
  מתי' 

. לא בדקה הפרישה לא
   עצמה להפריש בטהרה:

. הרי זו בחזקת טהורה
בימים שביתיים 
וטהרותיה שגעה בהן 
לאחר שטבלה בליל שמיי 
טהורות דהשתא הוא 

   דחזאי:
. ומטמאה מעת לעת

ארישא קאי דקתי אחר 
ימים בדקה ומצאה טמאה 
מטמאה מעת לעת של 

   ראייה זו:
אפילו בשים לדתה 

אה . שחרית ומצבדקה
טהורה ובין השמשות לא 
הפרישה ולסוף ז' טבלה 
ואחר ימים בדקה ומצאה 
טמאה הרי זו עד עכשיו 
בחזקת טהורה ושלש 
מחלוקות בדבר לתא 
קמא שביעי הוא 
דמטהרתה בדיקת שחרית 
אבל שי לא ולר' יהודה 
אפילו בדיקת שביעי 
שחרית לא מטהרה עד 
שתפריש בין השמשות 
ולרבן בתראי אפילו 

   בשי:
  

  גמ' 
   . מפרש ואזיל:זבה ודאי

   . קאי:אהייא
. בדקה שביעי אסיפא

שחרית ומצאה טמאה ובין 
   השמשות לא הפרישה:

. בשלמא ספק זבה לחיי
דכיון דלא הפרישה 
בטהרה לא שחרית ולא 
ערבית איכא לספוקי 

   ברואה ח' וט' וי':
. בתמיה אלא זבה ודאי מי

והרי בדקה לאחר הימים 
כא ומצאה טהורה ואי

למימר כיון דמצאה 
טהורה עד השתא מי לא 

   חזאי:
. ולאו באפי פשה

  אמתיתין:
. וכן תא לוי במתיתא

אסיפא דמתי' תי הכי 
בדקה ז' שחרית ומצאה 
טמאה ובין השמשות לא 
הפרישה ואחר הימים בין 
בדקה ומצאה טהורה בין 
בדקה ומצאה טמאה הרי 

  זו ספק זבה:
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ָאה"    .ֵמֵעת ְלֵעת    :ּוְמַטּמְ

ִקיָדה ִלְפִקיָדה[    ].ּוִמּפְ
  

ָרָבא א ּדְ יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ    !ֵליָמא ּתֶ
  

ָאַמר     :ָרָבאּדְ
תֹוְך ְיֵמי ִזיָבָתּה  :לֹוַמר ָאה ֵמֵעת ְלֵעת ּבְ ה ְמַטּמְ ָ ֵאין ָהִאׁשּ    .ׁשֶ

  
  ְוָלאו אֹוְתִביֵניּה ְלָרָבא ֲחָדא ִזיְמָנא? 

  
   :ָהִכי ָקָאְמִריַנן

י ֵמָהא ָרָבא ַנּמִ א ּדְ יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ    .ֵליָמא ּתֶ
  

   :ָאַמר ָלְך ָרָבא
ֵני י ָקּתָ ָאה ֵמֵע " :כִּ ְרִקין ָקאי - "ת ְלֵעתְמַטּמְ ֵבית ָאִביָה "ַא  :ַאֵריׁש ּפִ    ."ָרֲאָתה ְועֹוָדּה ּבְ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ַמְפְסֵקי ְלהּו ָיִמים ְטהֹוִרין   :ָסְלָקא ּדַ יָון ּדְ    ,כֵּ
ְמָיא ָתּה ּדָ ת ִנּדָ ְתִחּלַ    ,כִּ

א ֵמֵעת ְלֵעת ַטּמֵ    .ְוָלא ּתְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

 רש"י
. ת לעתלומר שאיה מטמאה מע

בפ' בות כותים (לעיל לט.) קתי 
כל אחד עשר בחזקת טהרה 
ואמרין למאי הלכתא ואמר 
רבא לומר שאם תראה בתוך י''א 
איה מטמאה מעת לעת 
ומתיתין קתי מטמאה מעת 
לעת ארישא דקתי אחר הימים 
בדקה ומצאה טמאה ומתמה 
הש''ס ולאו אותבייה בפ' בות 

   כותים (שם) ולא איפרוק:
   . ומטמאה מעת לעת:כי קתי

. ראתה ועודה אריש פירקין קאי
בבית אביה ב''ה אומרים כל 
הלילה שלה וקאמר דאם ראתה 
   לאחר מכאן מטמאה מעת לעת:

. כבתולת דמים כתחלת דה
דקי''ל (לעיל דף ז.) דיה שעתה 

  בראייה ראשוה:
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ָעָתּה  -[ ּה ֶוֶסתִאם ֶיׁש ָל " ּה ׁשָ ּיָ   ]."ּדַ
  

מּוֵאל יא ָאַמר ׁשְ ר ִחּיָ ַרב הּוָנא ּבַ א ּדְ יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ    .ֵניָמא ּתֶ
  

ָאַמר  יאּדְ ר ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ    :ׁשְ
יֵמי ִזיָבָתּה  :לֹוַמר ה קֹוַבַעת ָלּה ֶוֶסת ּבִ ָ ֵאין ָהִאׁשּ    !ׁשֶ

  
ר  יאָאַמר ָלְך ַרב הּוָנא ּבַ    :ִחּיָ

י ָאְמִריַנן יֵמי ִזיָבָתּה " :כִּ ה קֹוַבַעת ָלּה ֶוֶסת ּבִ ָ ָלָתא ִזיְמֵני ְלֶמיֱעַקר - "ֵאין ִאׁשּ ֲעָיא ּתְ ָלא ּבָ    ,ּדְ
ָאְמִריַנן ִקין" :ּדְ ֶמיָה ְמסּוּלָ    ",ּדָ

ִקין  ָדֶמיָה ְמסּוּלָ ָעָתּה  -ְוֵכיָון ּדְ ּה ׁשָ ּיָ   .ּדַ
  
  

 רש"י
. קא סלקא ואם יש לה וסת

דעתך אסיפא דמתי' קאי דקתי 
ר הימים בדקה ומצאה אח

טמאה מטמאה מעת לעת ואם 
יש לה וסת קבוע לאחר הימים 
דהייו ימי זיבה וראתה בו דיה 

   שעתה:
. בפ' בות לומר שאיה קובעת

כותים גבי כל י''א בחזקת 
   טהרה:

. כי אמרי אא אמר לך שמואל
לקולא דלא בעין תלת זימי 
למיעקריה דהא קתי כל י''א 

ו קולא בחזקת טהרה דהיי
דדמיה מסולקין אבל לעין דיה 
שעתה כל שכן דהוי וסת דהא 

   דמיה מסולקין:
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י ְיהּוָדה"    ֵמר:אוֹ  ַרּבִ
ְנָחה ּוְלַמְעָלה [ ָטֳהָרה ִמן ַהּמִ ה ּבְ ּלֹא ִהְפִריׁשָ ל ׁשֶ ֶחְזַקת ְטֵמָאה -ּכָ   ]."ֲהֵרי זֹו ּבְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדהָאְמרּו לֹו ְל "    :ַרּבִ

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ל ּבֵ ֵעיֶניָה ּכָ חֹות ּבְ ה אֹוֵמר -ִאְלָמֵלי ָיֶדיָה מּוּנָ    .ָיֶפה ַאתָּ
יו    ,ִעם ִסּלּוק ָיֶדיָה ָרֲאָתה :רֵאיַמ    ,ַעְכׁשָ

ְנָחה ּוְלַמְעָלה ִביִעי ִמן ַהּמִ ְ ׁשּ ָטֳהָרה ּבַ ה ּבְ י ִהְפִריׁשָ    ,ַמה ּלִ
ִראׁשֹון ָטֳהָרה ּבָ ה ּבְ י ִהְפִריׁשָ    ."ַמה ּלִ

  
ִראׁשֹון" ָאַמר?  - "ּבָ א ְלַמאן ּדְ   ִמי ִאיכָּ
  

   .ִאין
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
יָאַמר "    :ַרּבִ

י ֶא  ַאְלתִּ י יֹוֵסית ׁשָ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ ֶרךְ  ַרּבִ ּדֶ ִכים ּבַ ָהיּו ְמַהּלְ ׁשֶ    :ּכְ
ֲחִרית ּוָמְצָאה ְטהֹוָרה ִביִעי ׁשַ ְדָקה ַעְצָמּה יֹום ׁשְ ּבָ ה ׁשֶ    ,ִנּדָ

ה  ָמׁשֹות לֹא ִהְפִריׁשָ ְ    ,ּוֵבין ַהׁשּ
ְדָקה ּוָמְצָאה ְטֵמָאה  ִמים ּבָ   ַמהּו?  -ּוְלַאַחר ַהּיָ

ֶחְזַקת ָטֳהָרה :352352352352ִלי ָאְמרוּ     .ֲהֵרי זֹו ּבְ
י ִ ׁשּ    ?ׁשִ

י    ?ֲחִמיׁשִ
   ?ְרִביִעי

י ִליׁשִ    ?ׁשְ
ִני    ?ׁשֵ

  ַמאי? 
ָנא :ָאְמרּו ִלי    .ָלא ׁשְ
ִראׁשֹון  י  -ּבָ ַאְלתִּ    ,לֹא ׁשָ

י ַאְלתִּ ּלֹא ׁשָ    .ְוָטִעיִתי ׁשֶ
ֶחְזַקת טּוְמָאה ָקְייֵמי הּו ָלאו ּבְ    ?ַאּטּו ּכּוּלְ

ְפַס  ַסק –ק ְוֵכיָון ּדִ    ,ּפְ
י  ַסק -ִראׁשֹון ַנּמִ ְפַסק ּפְ יָון ּדִ    ."ּכֵ

  
ָרא ַמאי ְסַבר?    ּוֵמִעיּקָ

  
תּוַח הֹוִא   .יל ְוהּוְחַזק ַמְעָין ּפָ

 
        
        
        

                                                        
 לומסורת הש"ס. גירסת וילא:  352

 רש"י
. ואפילו עם סילוק ידיה ראתה

הכי אמרת טהורה הלכך מה לי 
   הפסיקה בטהרה בראשון כו':

. והא מי איכא למאן דאמר כו'
אפילו רבן בתראי בשי שלה 
הוא דקאמרי אבל בראשון דהוי 

א למאן פתיחת מעייה ליכ
דאמר דאם בדקה בצהרים 

   ומצאה טהור דתהוי הפרשה:
. שאילו וטעיתי שלא שאלתי

   שאלתי היו מטהרין:
. שלא רצה מעיקרא מאי סבר

  לשאול:
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   ַמְתִניִתין

ְדקּו ַעְצָמן ּבָ ָבה ׁשֶ ב ְוַהּזָ יֹום ִראׁשֹון   :ַהּזָ    .ּוָמְצאּו ָטהֹור -ּבְ
ִביִעי  ְ    .ְצאּו ָטהֹורּוָמ  -ּוַבּיֹום ַהׁשּ

ִיים  יְנתַּ ּבִ ָאר ָיִמים ׁשֶ ְדקוּ  -ּוׁשְ    .לֹא ּבָ
י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶחְזַקת ָטֳהָרה    .ֲהֵרי ֵהן ּבְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

א    ,יֹום ִראׁשֹון    :ֵאין ָלֶהם ֶאּלָ
ְלַבד ִביִעי ּבִ    .ְויֹום ׁשְ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
א ְלַבד ֵאין ָלֶהם ֶאּלָ ִביִעי ּבִ  .יֹום ׁשְ

 

ָמָרא    ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר ָאַמר לֹו " ַע ְל ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ֵסירּוִגין ה מֹוֶנה ּבְ ְטַהר" :ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ,ִלְדָבֶריָך ַאתָּ    – (ויקרא טו, כח) 353353353353"ַאַחר ּתִ
ן - "ַאַחר"    ,ַאַחר ְלכּוּלָ

ֵהא טּוְמָאה ַמְפֶסֶק  ּלֹא תְּ יֵניֶהןׁשֶ    .ת ּבֵ
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ה מֹוֶדה ה ִאי ַאתָּ ָרָאה ֶקִרי    :ְוַאתָּ ָזב ׁשֶ    ,ּבְ
ְך ְסָככֹות ּוְפָרעֹות  ִהיּלֵ ֵסירּוִגין -ּוְבָנִזיר ׁשֶ ּמֹוֶנה ּבְ    ,ׁשֶ

לוּ " :ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה ִמים ָהִראׁשֹוִנים ִיּפְ    !(במדבר ו, יב) 354354354354"ְוַהּיָ
  

י     ?ֱאִליֶעֶזרְוַרּבִ
  

ָלָמא ָהָתם ׁשְ    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא טו, לב) 355355355355"ְלָטְמָאה ָבּה " :ּבִ
א יֹוָמּה  ֵאיָנּה סֹוֶתֶרת ֶאּלָ    .ׁשֶ

ּום ִאיַחּלּוֵפי  ף -ְוִאי ִמׁשּ ַבַעל ֶקִרי ָלא ִמיַחּלַ    !ָזב ּבְ
ךְ  ִהיּלֵ י –ְסָככֹות ּוְפָרעֹות  356356356356ָנִזיר ׁשֶ אֹוַרְייָתא אֹ   ,ַנּמִ ֵעיַנןִמּדְ ָיא ּבָ    ,ֶהל ְמַעּלְ

ַגזּור ָנן הּוא ּדְ    ,ְוַרּבָ
ף ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִמיַחּלַ ָנן ּבִ    .ְוַרּבָ

ָסֵפק : ֲאָבל ָהָכא ְלָמא ֲחַזאי ּבְ יַנן ּדִ אי -ִאי ָחְייׁשִ ַוּדַ    .ָאֵתי ְלִאיַחּלּוֵפי ּבְ
  
   :ינֵ ּתָ 
י יֹוֵסי" ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :357357357357אֹוְמִרים ַרּבִ

ַע ִנְרִאין  י ְיהֹוׁשֻ ְבֵרי ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ִמּדִ ְבֵרי ַרּבִ    ,ּדִ
ן ְבֵרי כּוּלָ י ֲעִקיָבא ִמּדִ    .ְוִדְבֵרי ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ."ֲאָבל ֲהָלָכה ּכְ
  
  

                                                        
ְטָהר 353 ְבַעת ָיִמים ְוַאַחר תִּ ּה ׁשִ   ְוִאם ָטֲהָרה ִמזֹּוָבּה ְוָסְפָרה ּלָ
יר ַליהָֹוה ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוהֵ  354 י ָטֵמא ִנְזרוֹ ְוִהּזִ לּו ּכִ ִמים ָהִראׁשִֹנים ִיּפְ ם ְוַהּיָ ָנתֹו ְלָאׁשָ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ   ִביא ּכֶ
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  355 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ
י הגהות רבי שמחה מדעסוי. גירסת וילא:  356 ּבֵ   ַעל ּגַ
 כתב יד 357

 רש"י
  מתי' 

. שפסקו והתחילו הזב והזבה
לספור ז' ובדקו יום ראשון 

   ושביעי כו':
רבי עקיבא אומר אין להם אלא 

. שמא ראו ביתיים שביעי
   סתרו ספירתן הראשוה:ו

  
  גמ' 

. אי אתה מודה בזב שראה קרי
בימי ספירו שאיו מוה אותו 
יום דקיימא לן דסותר יום א' 

   ומוה לסירוגין:
. וזיר שהילך סככות ופרעות

שהן ספק אהל אין אותו יום 
עולה למין זירותו ומצא 
שמוה ל' יום של סתם זירות 

   בסירוגין:
   . זב שראה קרי:התם

. זאת תורת לטמאה בה כתיב
הזב ואשר תצא ממו שכבת זרע 
וגו' (ויקרא טו) מה זיבה סותרת 
אף קרי סותר אי מה זיבה 
סותרת הכל אף קרי סותר הכל 
ת''ל לטמאה בה אין לך סתירה 
אלא בטומאתה האמור בה מה 
טומאת קרי יום אחד אף 

   סתירתה יום אחד:
. דלא ליתי ואי משום איחלופי

   ירוגין בזיבה גמורה:למות לס
. אין זיר אהל מעליא בעין

מטמא אלא באהל מת ודאי 
כדכתיב (במדבר ו) וכי ימות מת 
עליו במחוורת עליו כדאמר 

   בכיצד צולין (פסחים פא:):
. לסתור אותו יום ורבן גזור ביה

וא''ת אתי לאיחלופי באהל מת 
   גמור ולא יסתור אלא יום א':

פק . אהל סדרבן בדאורייתא
דרבן באהל דאורייתא לא 

   מיחלף:
. אי חיישין ולא תמה אבל הכא

יום שביתיים משום דלמא 
חזאי בספק אתי למיחלף בודאי 
דאמרין מדלא מין הי ימים 
ודאי חזאי ביתיים וקא מיא 
לראשון ואתיא למות ודאי 

   רואה בסירוגין:
ראין דברי ר''א מדברי רבי 

יהושע  . דכיון דחייש רבייהושע
לשמא ראה ביתיים היה לו 

   לסתור אף הראשון:
. דבעי ודברי ר''ע מדברי כולן

   ספורין ובדוקין:
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ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ְדקּו ַעְצָמן ּבָ ָבה ׁשֶ ב ְוַהּזָ    ,יֹום ִראׁשֹון    :ַהּזָ
ִמיִני     ,ּוָמְצאּו ָטהֹור -ְויֹום ׁשְ

ִמים  ָאר ַהּיָ ְדקוּ  -ּוׁשְ   .לֹא ּבָ
י ֱאִליֶעֶזר    סט,א    ?ַמהוּ  –ְלַרּבִ

ֵעיַנן  ָתן ְוסֹוָפן ּבָ ִחּלָ א :ְוָהָכא –ּתְ ָתן ִאיכָּ ִחּלָ א ,ּתְ    ,סֹוָפן ֵליכָּ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵאין סֹוָפן?  ב ׁשֶ ָתן ַאף ַעל ּגַ ִחּלָ   ּתְ
  

   :ַרבָאַמר 
ָתןּתְ  –ִהיא ִהיא  ֵאין סֹוָפן ,ִחּלָ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ

  
י ֲחִניָנאוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ֵעיַנן ָתן ְוסֹוָפן ּבָ ִחּלָ    ,ּתְ
א -ָהָכא  ָתן ִאיכָּ ִחּלָ א ,ּתְ    .סֹוָפן ֵליכָּ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ְדקּו ַעְצָמן" ּבָ ָבה ׁשֶ ב ּוַבּזָ ּזָ ִוין ּבַ    ,יֹום ִראׁשֹון    :ְוׁשָ
ִמיִני     ,ָטהֹורּוָמְצאּו  -ְויֹום ׁשְ

ְלַבד ִמיִני ּבִ א ׁשְ ֵאין ָלֶהם ֶאּלָ    ."ׁשֶ
ִוין"ַמאן     ?"ׁשָ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ    !ָלאו ַרּבִ
  

י ֲעִקיָבא ,ָלא ַע ְוַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ
  

 רש"י
. כבר עברו ימי יום שמיי

הספירה ולא היה סופן בטהרה 
  דלא בדקה יום ז':

. דמכשר בבדיקת לרבי אליעזר
   שביעי עם הראשון:

. דלרבי יהושע ודאי אין מהו
דאף ע''ג להם אלא שמיי בלבד 

דתליא מילתיה בבדיקה ומוה 
ימים הבדוקין אפילו בסירוגין 
הי מילי בראשון ושביעי דחזו 
לאיצטרופי לחד מיא אבל 
שמיי לאו מסדר ספירת 
הראשון הוא ולא מצטרף ולר' 
עקיבא מי אין לו אלא שמיי 
בלבד שמא ראה ביתים ומכאן 
ואילך צריך לספור ששה אלא 

חזקין כל ז' לרבי אליעזר מי מ
בטהרה משום בדיקת ראשון 

   דהוו תחלתן בטהרה או לא:
   . טהורין:היא היא

. לאו רבי אליעזר ורבי יהושע
דאע''ג דפליגי עליה דרבי עקיבא 

   בראשון ושביעי הכא מודו:
. לא רבי יהושע ורבי עקיבא

כדפרישית אבל לרבי אליעזר 
הואיל ותחלתן בטהרה מחזקין 

  לכולהו בטהרה:
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תָאַמר  ׁשֶ אָאַמר  ַרב ׁשֵ ר ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ה ּבְ  ִהְפִריׁשָ ה ׁשֶ ּה ִנּדָ ּלָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ׁשּ ים -ָטֳהָרה ּבַ ְבָעה ְנִקּיִ    .סֹוַפְרּתֹו ְלִמְנַין ׁשִ
  
ה" ה ָלּה  - "ִנּדָ    !ְסִפיָרה ָלּמָ
  

א    ,ֶאּלָ
ּה  :ֵאיָמא ּלָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ׁשּ ָטֳהָרה ּבַ ה ּבְ ִהְפִריׁשָ ים -ָזָבה ׁשֶ ְבָעה ְנִקּיִ    .סֹוַפְרּתֹו ְלִמְנַין ׁשִ

  
תֲאַמר ֵליּה  ׁשֶ אלְ  ַרב ׁשֵ ר ַאּבָ    :ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

יּה  ַמְעּתֵ כּוָתֵאי ֲאַמַרּה ִלׁשְ    ?!ַרב כְּ
ָאְמֵרי ּפֹוֶסֶקת ּבוֹ  :ּדְ ְבָעה יֹום ׁשֶ    !סֹוַפְרּתֹו ְלִמְנַין ׁשִ

  
י ָקָאַמר ַרב י :כִּ ִליׁשִ ְ    .ְלַבר ִמׁשּ

  
י" ִליׁשִ ְ ר ִמׁשּ יָטא!  "?!ּבַ ׁשִ   ּפְ
  

ְדָק  ָלא ּבָ גֹון ּדְ ִביִעיָלא ְצִריָכא כְּ    ,ה ַעד ׁשְ
מּוִעיַנן ָהָתם ָתן :ְוַאׁשְ ִחּלָ ֵאין סֹוָפן ,ּתְ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ

ַמע ָלן ָתן :ְוָהָכא ָקא ַמׁשְ ִחּלָ ֵאין ּתְ י ׁשֶ    .סֹוָפן ַאף ַעל ּפִ
  

ֵתיָמא ַמהּו ּדְ ֵאין סֹוָפן    :ּדְ י ׁשֶ ָתן ַאף ַעל ּפִ ִחּלָ אֹוְקִמיְנהּו ַאֶח  -ּתְ ָאְמִריַנן ּדְ    ,ְזַקְייהוּ הּוא ּדְ
ָתן  ִחּלָ ֵאין ּתְ י ׁשֶ    ,ָלא –ֲאָבל סֹוָפן ַאף ַעל ּפִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

   ?ִאיִני
י ֲאָתא     :ֲאַמר ָרִביןְוָהא כִּ

י ֲחִניָנאֵמִתיב  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    ,"טֹוָעה" :ַרּבִ
יּה  ְוָלא יּוְבּתֵ    .ָיַדְעָנא ַמאי ּתְ

ָא  :ָלן 358358358358ָקְייָמאוְ  א ּדְ בּוַע ַקּמָ ן ׁשָ ִליַנן ַלּה   -ְתָיא ְלַקּמָ ֵליְלָוָתא ַמְטּבְ    ,ּבְ
יָמָמא  ִליַנן ַלּה  -ּבִ    .ָלא ַמְטּבְ

ךְ  ְעּתָ ֵעיַנן ְספּוִרין ְלָפֵנינּו  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ִליַנּה   -ָלא ּבָ י ַנְטּבְ יָמָמא ַנּמִ    !ּבִ
זֹוב ִהיא יְלָמא יֹוֶלֶדת ָזָכר ּבְ    !ַוֲעַבָדה ַלּה ְספּוִרין ,ּדִ

ּה ֶאלָּ  ַמע ִמיּנַ ָפֵנינוּ  :א ָלאו ׁשְ ֵעיַנן ְספּוִרין ּבְ    !ּבָ
  

י ֲעִקיָבא ַרּבִ    ?!ְוָלאו ִמי אֹוִקיְמָנא כְּ
ָאַמר ֵעיַנן ְספּוִרין ְלָפֵנינוּ  ּדְ    .ּבָ

  
ֵעיַנן ְספּוִרין ְלָפֵנינּו?  ָנן ָלא ּבָ ְלַרּבָ יְמָרא ּדִ   ּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

ָאְמָרה" יִלין אֹוָתּה  - "ֶאָחד ָטֵמא ָרִאיִתייֹום "  :טֹוָעה ׁשֶ ע ְטִבילֹות  :ַמְטּבִ ׁשַ    ,תֵּ
ַבע  ה –ׁשֶ    ,ְלִנּדָ
   .ְלִזיָבה –ּוְתֵרי 

ָמׁשֹות ָטֵמא ָרִאיִתי" ְ ין ַהׁשּ יִלין אֹוָתּה   - "ּבֵ    :ַמְטּבִ
ֵרה ְטִבילֹות    .ַאַחת ֶעׂשְ

  
ֵרה" ְייהּו?  - "ַאַחת ֶעׂשְ   ַמאי ֲעִביְדּתַ
  

יַרב ִיְרְמ ֲאַמר  ְפּתִ    :ָיה ִמּדִ
גֹון ָמׁשֹות  :כְּ ְ ין ַהׁשּ את ְלָפֵנינּו ּבֵ ּבָ    ,ׁשֶ

ה ְמֵני ְלִנּדָ    ,ְוָהְוָיין ּתַ
   .ּוְתָלת ְלִזיָבה
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 ירש"
. בפרק בות ככותאי אמרה לשמעתיה

   כותים (לעיל דף לג.):
. דלא הוי תחילת דלא בדקה עד שביעי

ימי ספירה בטהרה דלא בדקה בראשון 
משהפרישה בבין השמשות של שלישי 
לזיבה שראתה בו ביום עד ז' לספירה 

   ותרי קולי אשמועי' רב בספירה:
. דאמר רב לעיל דמטהר רבי התם

שון ושמיי אליעזר בבודק רא
   אשמועין תחלתן אע''פ שאין סופן:

והכא אשמועין סופן אע''פ שאין 
. דמשום בדיקת ז' מחזקין כל תחלתן

ששה לפיו בטהרה הואיל ופסקה 
בשלישי ומיהו הפרשה בטהרה בעין 
דמשהוחזק מעין פתוח ליכא לאחזוקי 
בטהרה עד שתבדוק ותמצא שפסק 
כדאמרין במתי' דהפרשה בטהרה 

   ין:בע
. לרב פריך דלא בעי ספורין איי

ובודקין ודאי וקיימא לן בהמפלת 
(לעיל דף כט:) דשבוע קמא בלילותא 
מטבלין לה כל ליליא דילמא השתא 
שלמו שבעה של טומאת זכר ביממא 
לא מטבילין לה לספוקה ביולדת בזוב 
ולמימר בכל יומא היום כלין ז' קיים 
שאחר טומאת לידה ומשום הכי לא 

טבילין לה דאי מי מתרמי האידא ז' מ
של קיים משום דטבילה בזמה מצוה 
ודה ויולדת טבילתן בלילה וזבה 
טבילתה ביום לא הויא ספירה הואיל 
ולא ספרה בפיו עד שתשב בפיו 

   שבוע טהור:
. ואיי יודע יום אחד טמא ראיתי

אימתי ואפילו היום י''ל זהו ואיה 
מי דה אם יודעת אם יום ראייתה בי

בימי זבה מטבילין אותה משום טבילה 
   בזמה מצוה:

. תשע טבילות ז' לדה ותרתי לזיבה
וכגון דאתאי לקמן ביממא ומטבילין 
אותה הלילה שמא דה היא והלילה 
כלו ז' ימי דה וכן לליל יום ז' וכן כל 
ליל שבוע זה וטפי לא איכא לספוקי 
ותרתי לזיבה ביממא ביומא דאתאי 

טבילין לה דלמא אתמול חזאי לקמן מ
וימי זיבה הוו והואי שומרת יום כגד 
יום ולמחר מי טבלה דילמא ביומא 
דאתאי לקמן הוא דחזאי וטפי ליכא 
לספוקי אבל אתיא לקמן בליליא איכא 
י' טבילות ח' לדה וב' לזיבה דההוא 
ליליא גופיה איכא לספוקי השתא זמן 
טבילתה וכן כל לילות שבוע זה 

אי שביעי מי טבלה משום ולמוצ
דילמא בליליא דאתאי קמן חזאי 
והשתא הואי זמן טבילה והאי דלא קא 
תי י' טבילות משום מילתא דלא 
פסיקא היא דהא כי אתיא ביממא 
ליכא אלא ט' אבל ט' פסיקא ליה 

   דבציר מהכי ליכא והכי מוקי לקמן:
. אם באתה ביום או מאי עבידתייהו

ת טמא בלילה ואומרת בין השמשו
ראיתי אין כאן טבילה יתירתא דהא כי 
אמרה מי יום טמא ראיתי ואיי יודע 
מתי אם בימי דה ואם בימי זיבה 
מספקי ליה דילמא האידא ביום 

   שבאת לפיו חזאי:
. כגון באת לפיו בין תמי לדה

השמשות של ערב שבת טובלת מיד 
בלילי שבת שמא השתא זמן טבילתה 

לילי שבת הבאה שמא וכן כל שבוע זה ו
בין השמשות שבאת לפיו ראתה 
ולילה היא ומשכה ז' ימי דה עד עכשיו 
ולפי שיום שבת היה תחלת דתה הרי 
ח' טבילות לדה ותלת לזבה דמטבילין 
לה בין השמשות דאתאי לקמן דילמא 
בין השמשות דאתמול חזאי ומיום ה' 
בשבת היה ושמרה ערב שבת כגד יום 

השמשות עד שלא  ה' וטובלת בין
תחשך דשמא עדיין יום הוא וראוי 
לטבילת זוב ולמחר בשבת מי טבלה 
שמא בין השמשות דאתמול כשבאת 
לפיו ראתה ומיום ששי היה והיום 
טובלת ליום כגד יום ובאחד בשבת 
מי טבלה משום ספק ההוא בין 
השמשות גופיה שמא לילה הוא 
כשראתה ובאת לפיו ובכל יום השבת 

ראשון וא' בשבת הוי שימור  הוי
  וטבלה:
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ר " ל ִעיּקָ יִלין אֹוָתּה  -לֹא ָרִאיִתי ּכָ ֵרה ְטִבילֹות :ַמְטּבִ    "ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
   :ָרָבאֲאַמר 

גַ  ְייֵני ּבְ יָנא ּדָ ָלא ּדִ יָנא ּדְ ֵחיַהאי ּדִ    :ּלָ
ִאית ֵליּה ּתֹוָרא     ,ִליְרֵעי ַחד יֹוָמא -ּדְ
ֵלית ֵליּה ּתֹוָרא  ֵרי יֹוֵמי -ּדְ    .ִליְרֵעי ּתְ

א  ר ַאְרַמְלּתָ    .ֵליּה ּתֹוֵרי 359359359359ְיַהבוּ  -ִאְתְרֵמי ְלהּו ַיְתָמא ּבַ
ִאית ֵליּה ּתֹוָרא    :ֲאַמר ְלהוּ   -ֲאַזל ַנְכִסיְנהּו  א -ּדְ כָּ קֹול ַחד ַמׁשְ    .ִלׁשְ

ֵלית ֵליּה ּתֹוָרא  י -ּדְ כֵּ ֵרי ַמׁשְ קֹול ּתְ    .ִלׁשְ
ָקֲאַמְרּתְ  :ֵליּה  ֲאַמרוּ     ?ַמאי ַהאי ּדְ

יָנא :ֲאַמר ְלהוּ  ת ּדִ ְתִחּלַ יָנא כִּ    ,סֹוף ּדִ
יָנא  ת ּדִ ִחּלַ ֵלית ֵליּה ָעִדיף -ּתְ    ,ָלאו ַמאן ּדְ

י  יָנא ַנּמִ ֵלית ֵליּה ָעִדיף -סֹוף ּדִ    .ַמאן ּדְ
יָהָכא נַ  ָאְמָרה ָרִאיִתי  ,ּמִ ע ְטִבילֹות -ּוָמה ֵהיָכא ּדְ ֵתׁשַ י ַלּה ִאי ּבְ    ,ַסּגִ

ֵרה ְטִבילֹות ַאַחת ֶעׂשְ    ,ִאי ּבְ
ָקָאְמָרה ֵרה ְטִבילֹות? - "לֹא ָרִאיִתי" :ִאיִהי ֵהיָכא ּדְ ֲעָיא ֲחֵמׁש ֶעׂשְ    !ּבָ

  
א ֵאיָמא ָהִכי ה  :ָרִאיִתי ְוֵאיִני יֹוַדַעת - ֶאּלָ ּמָ    ,ָרִאיִתיכַּ

ה ָרִאיִתי יֵמי ִנּדָ    ,ִאי ּבִ
יֵמי ִזיָבה ָרִאיִתי    – אֹו ּבִ

יִלין אֹוָתּה  ֵרה ְטִבילֹות :ַמְטּבִ    .ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
יָמָמא  ן ּבִ ה  :ָיֲהִביַנן ַלּה  -ֲאַתאי ַקּמָ ב ְלִנּדָ   .ׁשַ

   .ְוַתְמֵני ְלִזיָבה                                             סט,ב
ֵליְלָוָתא  ן ּבְ ה    :ָיֲהִביַנן ַלּה  -ֲאַתאי ַקּמָ ְמֵני ְלִנּדָ    ,ּתַ

ב ְלִזיָבה    .ְוׁשַ
ֲעָיא!  ְמֵני ּבָ   ִזיָבה ּתַ

  
א ִאיִדי ְוִאיִדי ה  :ֶאּלָ ב ְלִנּדָ    ,ׁשַ

   .ְוַתְמֵני ְלִזיָבה
  

ֵליְלָוָתא  ֵעי!  -ּבְ ה ּבָ ְמֵני ְלִנּדָ   ּתַ
  

ְפִסיָקא ֵליּה  ן ּבִ    ,ִזיָבה ּדִ י ָאְתָיא ַקּמָ ָנא כִּ ָלא ׁשְ    ,יָמָמאּדְ
ֵליְלָיא ן ּבְ י ָאְתָיא ַקּמָ ָנא כִּ    ,ָלא ׁשְ

ִסיָקא ֵליּה  ָלא ּפְ ה ּדְ יב ַלּה, ִנּדָ ן ,ָחׁשֵ ִכי ָאְתָיא ַקּמָ ֵליְלָוָתא   ּדְ ְמֵני -ּבְ ֵעי ּתַ    ,ּבָ
יָמָמא  ְמֵני -ּבִ ֵעי ּתַ יב ַלּה  ,ָלא ָקּבָ    .ָלא ָקָחׁשֵ

  
ְך ְספּוִרין ְלָפֵנינוּ  ְעּתָ ֵעיַנןְוִאי ָסְלָקא ּדַ ה ִלי -  ּבָ ל ָהֵני ְטִבילֹות ָלּמָ    ?כָּ

ְבָעה ַוֲהַדר ְסּפֹור ׁשִ ְטּבֹול ּתִ    !ּתִ
ּה  ַמע ִמיּנַ א ָלאו ׁשְ ָנן ִהיא   :ֶאּלָ    ,ַרּבָ

ֵעיַנן ְספּוִרין ְלָפֵנינּו  ָאְמֵרי ָלא ּבָ   ּדְ
  

ַרב יֹוֵסףֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ    :ַרב ַאׁשִ
רּוֵצ     ?!י ָקְמָתְרִציַנן ַלּה ָלאו ּתָ

ֵריץ ְוֵאיָמא ָהִכי י  :ּתָ ה ָסַפְרּתִ ּמָ י ְוֵאיִני יֹוַדַעת כַּ    ,ָסַפְרּתִ
י ה ָסַפְרּתִ יֵמי ִנּדָ    ,ִאם ּבִ

י  יֵמי ִזיָבה ָסַפְרּתִ יִלין אֹוָתּה  -ְוִאם ּבִ ֵרה ְטִבילֹות :ַמְטּבִ    .ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
  
ה ָס " ּמָ י ְוֵאיִני יֹוַדַעת כַּ יָסַפְרּתִ ָלא ָסְפָרה - "ַפְרּתִ ר ּדְ    !ָחְסָרה ַלּה ְטִביָלה ,ַחד יֹוָמא ִמיָהא ִאי ֶאְפׁשָ
  

א יֵאיִני יֹוַדַעת ִא  :ֵאיָמא ,ֶאּלָ י ִאם לֹא ָסַפְרּתִ  .ם ָסַפְרּתִ
 

                                                        
  יהביגירסת וילא:  359

 רש"י
האי דיא דלא דיא דייי 

. דין זה שאיו דין היו בגלחי
   דין באותו מקום:

. כל בהמות לירעי חד יומא
   העיר:

. שלא היה לו שור אזל יתמא
וכפאוהו לרעות בהמותיהן 

   ב' ימים:
   . שחטן:כסיהו

   . אם א' אם ג':כמה ראיתי
ת . באתה בשבשב לדה

טובלת למוצאי שבת שמא 
באחד בשבת ראתה תחלה 
וכן עד לילי שבת הבאה 
ולילי שבת בכלל שמא 
בשבת שבאת לפיו ראתה 

  ואותו היום לבד ראתה:
. בשבת גופה ותמי לזיבה

אתאי מטבילין לה שמא 
שלשה ימים ראתה בימות 
זוב והיום כלין ספורין וכן 
למחר וכן ביום שבת הבאה 

ה יש לומר ביום שבאת
לפיו ראתה והוא שלישי 
לזיבה והיום כלו ספורין 

   שלה:
. אם באת לפיו בלילותא

בלילה תמי לדה באת 
בלילי שבת טובלת מיד שמא 
הלילה כלו ימי דה וכן כל 
לילות שבוע זה ולילי יום 
שבת הבא משום דשמא 
בליל שבאת לפיו ראתה 

   הרי ח':
. לאו מילתא היא ושב לזיבה

בה תמי הויין דהא פרכין ז
דהא למחר בשבת טבלה 
ויום שבת הבא מי טבלה 
שמא בלילי שבת כשבאת 
לפיו ראתה והוא שלישי 
לזיבתה והיום כלין ימי 

   הספירה:
. בין באת לפיו אידי ואידי

ביום בין באת לפיו בלילה 
וקא פריך דה בלילותא כו' 
כלומר כשבאת לפיו בלילה 
איכא טבילה יתירתא 

מיד משום דה  שטובלת
ומהדר ומשום זיבה 
דפסיקא ליה טבילה ספק 
זיבה דפסיקא ליה דתמי 
יהו לעולם חשיב להו 

   כתמי:
. כל הי טבילות למה לי

אטבילות דיממי דזיבה קא 
פריך לספור שבעה קמן 
ולטבלה בשביעית ומקמי 
הכי לא דאפילו שלמי קיים 
דילה לאו בת טבילה היא 

   הואיל ולא בדקה:
. לאו ש''מ רבן היא אלא

דפליגי עליה דרבי עקיבא 
ורבי דאמר לא בעין ספורין 

   לפיו כרבן סבירא ליה:
. בדקתי קצת קיים ספרתי

או כולן ואיי יודעת כמה או 
שמא קיים שראיתי לאו 
אחר ימי הזוב היו אלא 
לאחר ימי דות מטבילין 
אותה ט''ו טבילות שמא 

   עכשיו כלין וכדפרישית:
ומא מיהא אי אפשר חד י

. וליכא לספוקה דלא ספרה
ברואה יום שבאת לפיו 
   ובצרי להו טבילות דשביעי:

אימא איי יודעת אם 
. ספרתי אם לא ספרתי

הלכך אפילו יומא קמא 
טבלה דלמא כל ז' (שלפיו) 
ספרה ובדקה דהא קאמרה 
שמא ספרתי ויום ז' מי 
טבלה שמא לא ספרה קודם 

  לכן:
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        סט, בסט, בסט, בסט, ב .22
   ַמְתִניִתין

ב    ,ַהּזָ
ָבה    ,ְוַהּזָ
ה ּדָ    ,ְוַהּנִ

   ,ְוַהּיֹוֶלֶדת
צֹוָרע  תוּ  –ְוַהּמְ ּמֵ    :ׁשֶ

רְמַט  ׂשָ ּמֹוק ַהּבָ ּיִ א ַעד ׁשֶ ָ ַמׂשּ ִאין ּבְ    .ּמְ
ת  ּמֵ א -ָנְכִרי ׁשֶ ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ    .ָטהֹור ִמּלְ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ים ֵמתֹות ִנּדֹות ׁשִ ל ַהּנָ    .ּכָ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ה ָתה ִנּדָ ּמֵ א ׁשֶ ה ֶאּלָ  .ֵאין ִנּדָ
 

ָמָרא    ּגְ

א"ַמאי  ָ ַמׂשּ    ?"ּבְ
ׁש ִאילֵ  א ַמּמָ ָ ַמׂשּ א -יָמא ּבְ ָ ַמׂשּ א ּבְ ל ֵמת ִמי ָלא ְמַטּמֵ    ?!ַאּטּו כָּ

  
א ַמאי  א"ֶאּלָ ָ ַמׂשּ ֶאֶבן ְמָסָמא ?"ּבְ    .ּבְ

  
ְכִתיב א" :ּדִ ּבָ ם ּגֻ ַמת ַעל ּפֻ    .(דניאל ו, יח) 360360360360"ְוֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדא ְוׂשֻ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
   :ַרבָאַמר 

א ִיְתַעְלּפֶ  ּמָ ֵזָרה ׁשֶ    .הּגְ
  

ָנא    :ּתָ
ּום " י ֱאִליֶעֶזרִמׁשּ    :ָאְמרוּ  ַרּבִ

ֵריסוֹ  ַקע ּכְ ּבָ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
  
  

                                                        
נֵ  360 י ָלא ִתׁשְ ִעְזְקֵתּה ּוְבִעְזָקת ַרְבְרָבנֹוִהי ּדִ א ּבְ א ְוַחְתַמּה ַמְלּכָ ּבָ ם ּגֻ ַמת ַעל ּפֻ אלְוֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדה ְוׂשֻ ָדִנּיֵ   א ְצבּו ּבְ

 רש"י
  מתי' 

. בגמרא פריך כל טמאין במשאמ
מת מי מטמא במשא ומשין 
באבן מסמא דשאר מתים לא 
מטמו הכא מטמו מדרבן הואיל 
ומחיים מטמו באבן מסמא 
מדאורייתא שהרי מטמאין 
מושב כל שתחתיהם גזור בהו 
רבן לאחר מיתה כדמפרש 
טעמא בגמרא גזרה שמא 

   יתעלפה:
. דמהשתא הוי עד שימוק הבשר

   מת ודאי:
. אע''ג עובד כוכבים שמת

דמחיים הרי הוא כזב לכל דבריו 
ולטמא באבן מסמא משמת 
טהור מלטמא באבן מסמא 
כדמפרש בגמרא הואיל וטומאת 
זיבה שעליו מחיים איה אלא 

   מדברי סופרים:
. כל השים מחזקין להו כדות

ומטבילין כלים שהיו עליהן 
סמוך ליציאת שמה וטעמא 

  מפרש בגמרא:
  

  גמ' 
כדכתיב והיתית אבן חדא 

. לשון ושומת על פום גובא
מסמא קא מפרש דהייו אבן 
כבדה העשויה להיוח ואיה 
מטלטלת הלכך כשהיא על גבי 
כלים ומת תון עליה אין זה 
משא הואיל ואיה ראויה 

   להטלטל עמו:
. גזור רבן בזב וזבה מאי טעמא

לטמא אף לאחר מיתה באבן 
   מסמא:

פאשמיי''ר  .גזרה שמא יתעלפה
ודומה למת ואי אמרת זב מת לא 
מטמא בזב חי אתי מי לטהורי 

  כי האי:
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        עא, אעא, אעא, אעא, א    ––––סט, ב סט, ב סט, ב סט, ב  .23
ת  " ּמֵ א ָטהֹור -ָנְכִרי ׁשֶ ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ    ."ִמּלְ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאַמר "    :361361361361ַרּבִ

א?  ָ ַמׂשּ א ּבְ ַטּמֵ ת ָטהֹור ִמּלְ ּמֵ ֵני ָמה ָאְמרּו ָנְכִרי ׁשֶ   ִמּפְ
ְבֵרי תֹוָרהְלִפ  ים ִמּדִ ֵאין טּוְמָאתֹו ֵמַחּיִ ְבֵרי סֹוְפִרים ,י ׁשֶ א ִמּדִ   ."ֶאּלָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

א ֶאת  ִרּיָ ַסְנּדְ י ֲאֶלּכְ ֲאלּו ַאְנׁשֵ ָבִרים ׁשָ ר ּדְ ֵנים ָעׂשָ ןׁשְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   :ֲחַנְנָיא ַרּבִ
ְבֵרי ָחְכָמה ה ּדִ לֹׁשָ    ,ׁשְ

ָד  ְבֵרי ַהּגָ ה ּדִ לֹׁשָ    ,הׁשְ
ְבֵרי בֹורּות ה ּדִ לֹׁשָ    ,ׁשְ

ֶרְך ֶאֶרץׁשְ  ְבֵרי ּדֶ ה ּדִ   .לֹׁשָ
  

ְבֵרי ָחְכָמה" ה ּדִ לֹׁשָ    – "ׁשְ
תּו  ּמֵ צֹוָרע ׁשֶ ה ְוַהּיֹוֶלֶדת ְוַהּמְ ּדָ ָבה ְוַהּנִ ב ְוַהּזָ א?  -ַהּזָ ָ ַמׂשּ ִאין ּבְ   ַעד ָמַתי ְמַטּמְ

ר :ָאַמר ָלֶהן ׂשָ ּמֹוק ַהּבָ ּיִ    .ַעד ׁשֶ
  

ת ְמׁש  ַחת ּבַ    ?ַמה ִהיא ְלכֵֹהן -ּוּלַ
גּום    :ַקל ָוחֹוֶמר   :ִמי ָאְמִריַנן ָנּה ּפָ ּכֹל ּבְ ֶוה ּבַ ֵאין ִאיּסּוָרּה ׁשָ דֹול ׁשֶ    ,ּוָמה ַאְלָמָנה ְלכֵֹהן ּגָ

ּכֹל  ֶוה ּבַ ִאיּסּוָרּה ׁשָ גּום -זֹו ׁשֶ ָנּה ּפָ ּבְ ין ׁשֶ    ?ֵאינֹו ּדִ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ַאְלָמָנה ְלכֵֹה  ֶלתַמה ּלְ ִהיא ַעְצָמּה ִמְתַחּלֶ דֹול ׁשֶ    ?ן ּגָ
ֶניָה ּתֹוֵעִבין ,ִהיא ּתֹוֵעָבה^: ָאַמר ָלֶהן   ע,א    .ְוֵאין ּבָ

  

ֶזה נֹוֵתיֶהן ֶזה ּבָ ְתָעְרבּו ָקְרּבְ ּנִ ֵני ְמצֹוָרִעין ׁשֶ    ,ׁשְ
ל ֶאָחד ֵמֶהן נֹו ׁשֶ    ,ְוָקַרב ָקְרּבָ

   ,ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהן
ֵהא ָעָלי ִני ַמה תְּ ֵ   ו? ַהׁשּ

ָאה ,ְוָהֵוי ָעִני ,ּכֹוֵתב ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים :ָאַמר ָלֶהן את ָהעֹוף ַהּבָ ֵפק ּוֵמִביא ַחטַּ    .ַעל ַהסָּ
  

ם!  א ָאׁשָ   ְוָהִאיכָּ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
מוֹ  ַרב ֲאׁשָ ּקָ ׁשֶ    .כְּ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

מּוֵאל ׁשְ ה כִּ ְבָרא ַרּבָ ָתא? ,ּגַ י ַהאי ִמיּלְ    !ֵליָמא כִּ
   ?ַמאןכְּ 

י ְיהּוָדה  ַרּבִ ם ָקְבָעה :ָאַמרָה     –ִאי כְּ    ,ָאׁשָ
ַדּלּות את ּבְ ירּות ָלא ָמֵצי ַמְייֵתי ַחּטָ ֲעׁשִ ם ּבַ ָקְבָעה ָלּה ָאׁשָ    !ְוֵכיָון ּדְ

ְתַנן    :ּדִ
יר" ן ָעִני ְוֶהֱעׁשִ ֵהִביא ָקְרּבַ    ,ְמצֹוָרע ׁשֶ

יר ְוֶהֱעִני    ,אתַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַחטָּ  - אֹו ָעׁשִ
ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדהוְ     :אֹוֵמר ַרּבִ
ם    .ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ָאׁשָ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

  .(נגעים יד, יא) "ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ִצּפֹוִרים
  

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    ,ְוִאי כְּ
ָאַמר את ָקְבָעה  :ּדְ ָלא -ַחּטָ ב ּדְ ם  ַאף ַעל ּגַ    ,ַנְיֵתי ַאֵחר  -ָקַרב ָאׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ ְמִעיַנן ֵליּה ְלַרּבִ ָהא ׁשָ    ,ּדְ
ָאַמר    !ַלְייֵתי ְוַלְתֵני :ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ
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 רש"י
   . הלכה:דברי חכמה
   . שטות:דברי בורות

. ישראל שהחזיר גרושתו בת משולחת
משיסת לאחר והוליד בת: אלמה 

   איה אסורה אלא לכ''ג:
. חלל דכתיב (ויקרא כא) לא בה פגום

   יחלל זרעו:
. בישראל שוה בכל זו שאיסורה

ובכהים אסור להחזיר גרושתו 
   משיסת:

. משיסת לכהן גדול היא עצמה
מתחללת שאם מת אסורה להשא 
להדיוט ואם היתה כהת פסלת מן 
התרומה בביאתו דכתיב לא יחלל זרעו 

  בעמיו ועמיו זו אשתו:
. במחזיר גרושתו כתיב היא תועבה

   (דברים כד) כי תועבה היא:
. היאך יטהר א עליוהשי מה תה

לקדשים שאילו היה מצורע חבירו חי 
אע''פ שתערבו קרבותיהם זה יקרב 
לשם מי הוא וזה יקרב לשם מי שהוא 
או אם מת האחד והיו שי הקרבות 
בפיו היו הקרבות מתים וזה מקריב 
קרבן אחר אבל עכשיו איו יכול 
להקריב את זה שמא של מת הוא והוי 

וקרבן אחר מי חטאת שמתו בעליה 
איו יכול להביא שמא אותו שקרב היה 
שלו ופטר ומצא מביא חולין לעזרה 
ואיו יכול להתות בדבה שאין חטאת 
באה דבה ואפי' לרבי שמעון דאמר 
לקמן אשם קרב מספק על תאי אם 
הוא חייב אשם הרי זה לאשם ואם לאו 
הרי זה שלמי דבה הי מילי אשם שמתן 

ים אבל חטאת שאין דמו דומה לשלמ
מתן דמה דומה לשלמים איו יכול 
להתות ולומר אם קרבה חטאתי הרי 
חטאת זו שלמי דבה דמתן דמה היכי 
ליעביד ליעביד ארבעה מתות ולמעלה 
מחוט הסיקרא שמא שלמי דבה יהו 
ואם שתי מתות ולמטה מחוט הסיקרא 

   שמא חטאת הוא:
. וראוי להביא בדלות והוי ליה עי

טאת העוף באה בספק ואין שם וח
   משום מביא חולין בעזרה:

. ששוה בעשיר ובעי והא איכא אשם
והיאך הוא מביא אשם מספק דלמא 

   מייתי חולין בעזרה:
. הך תקתא דרבי יהושע אמר שמואל

כשהביא את אשמו קודם מיתת חבירו 
   אבל אם לא קרב אין לו תקה:

. דאמר אין אשם בא על אי כרבי יהודה
תא באשם:תאי ומשום הכי ליכא תק   

. ואם קרב את אשמו הא אמר אשם קבע
לית ליה תקתא בחטאת דאשם שהביא 
בעשירות קבע את שאר קרבותיו 
בעשירות ואין יכול להביא את חטאתו 

   עי:
   . אחד מקרבותיו:מצורע שהביא

. עד שלא הספיק להביא את והעשיר
   כולו או עשיר והעי:

. אם הביא חטאת אתהכל הולך אחר חט
בדלות מקריב מי עולתו בדלות ואם 

   בעשירות מקריב מי עולה בעשירות:
. אם כשהקריב אשמו היה אחר אשם

   עשיר יקריב את האחרים בעשירות:
. שתי צפרים חיות טהורות אחר צפורים

שהיה כהן מטהר בהם את המצורע 
שבעה ימים קודם תגלחתו ולאו קרבן 

ואם באותה שעה  הן ושוות בעשיר ובעי
היה עשיר מביא כל קרבותיו בעשירות 
וטעמא דכולהו מפרש בכריתות אשר 
לא תשיג ידו בטהרתו רבי שמעון סבר 
טהרתו דבר המכפרו ורבי יהודה סבר 
דבר המכשירו והייו אשם שממו ותן 
על הבהוות ורבי אליעזר סבר דבר 

   הגורם לו טהרה ומאי יהו צפורין:
. דאמר אשם לא קבע ןואי כרבי שמעו

והלכך אפילו הקריב את אשמו כשהוא 
עשיר יכול להביא חטאת עי למה ליה 
לשמואל לאוקמי כשקרב אשמו כשהוא 
עשיר יכול להביא חטאת עי אפילו לא 
קרב מי איכא תקתא באשם לאתויי 
אשם מביתו ולומר אם קרבן שקרב של 
חבירי הרי זה שלי ואם שלי היה הרי זה 

  לשלמים:
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ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ    :ַרּבִ
מֹו ְולּוּגֹו ִעּמוֹ  ֳחָרת ֵמִביא ֲאׁשָ    ,ַלּמָ

נֹור ַער ִנּקָ ׁשַ    ,ּוַמֲעִמידֹו ּבְ
מֹו ְולּוּגֹו ִעּמוֹ  -ִאם ְמצֹוָרע הּוא    :רְואֹוֵמ  ,ּוַמְתֶנה ָעָליו    ,ֲהֵרי ֲאׁשָ

ְלֵמי ְנָדָבה -ְוִאם ָלאו  ם ֶזה ְיֵהא ׁשַ    ,ָאׁשָ
ם    ע,ב פֹון^ ָטעּון  :ְואֹותֹו ָאׁשָ ּצָ ִחיָטתֹו ּבַ    ,ׁשְ

ַנת  :ְוָטעּון    ,ַמתְּ
הֹונֹות    ,ּבְ

   ,ּוְסִמיָכה
   ,ּוְנָסִכים

   ,ָחֶזה ָוׁשֹוקת ּוְתנּוָפ 
ה ְליֹום ָוַלְיָלהְוֶנֱא     ,ָכל ְלִזְכֵרי ְכהּוּנָ

ְמעֹוןְל  ֲחָכִמיםְולֹא הֹודּו לֹו  י ׁשִ    ,ַרּבִ
סּול ים ְלֵבית ַהּפְ ִביא ָקָדׁשִ ּמֵ ֵני ׁשֶ    !"ִמּפְ

  
ֲחָדא ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ מּוֵאל ָסַבר ַלּה כְּ    ,ׁשְ

ֲחָדא    .ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ
  

ָדה ְבֵרי ַאּגָ ה ּדִ לֹׁשָ    :ׁשְ
ת ת" :ּוב ֶאָחד אֹוֵמרּכָ מֹות ַהּמֵ י לֹא ֶאְחּפֹץ ּבְ    ,(יחזקאל יח, לב)  362362362362"ּכִ

י ָחֵפץ ה' ַלֲהִמיָתם" :ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר    !ב, כה) '(שמואל א  363363363363"ּכִ
  

אן  ׁשּוָבה -ּכָ ין תְּ עֹוׂשִ    ,ּבְ
אן  ׁשּוָבה -ּכָ ין תְּ ֵאין עֹוׂשִ ׁשֶ    .ּבְ

  
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר ר" :ּכָ ח ׁשַֹחד"לֹא יִ  364364364364ֲאׁשֶ א ָפִנים ְולֹא ִיּקַ ָ    .(דברים י, יז) 365365365365ׂשּ

ָניו ֵאֶליךָ " :ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר א ה' ּפָ ָ   !(במדבר ו, כו)  366366366366"ִיׂשּ
  

ין ַזר ּדִ אן ְלַאַחר ּגְ ין ּכָ ַזר ּדִ אן קֹוֶדם ּגְ    .ּכָ
  

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר ִצּיֹון" :ּכָ י ָבַחר ה' ּבְ   ,(תהילים קלב, יג)  367367367367"ּכִ
י ְוַעל ֲחָמִתי ָהְיָתה ָהִעיר ַהּזֹאת"   :ֶאָחד אֹוֵמרְוָכתּוב  י ַעל ַאּפִ    ,ּכִ

ה נּו אֹוָתּה ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ר ּבָ   !(ירמיה לב, לא)  368368368368"ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ
אן  ְרעֹה -ּכָ ת ּפַ לֹמֹה ֶאת ּבַ א ׁשְ ׂשָ ּנָ    .קֹוֶדם ׁשֶ
אן  ְרעֹה -ּכָ ת ּפַ לֹמֹה ֶאת ּבַ א ׁשְ ׂשָ ּנָ    ."ְלַאַחר ׁשֶ

  
ְבֵרי בֹורּות" ה ּדִ לֹׁשָ    ":ׁשְ

א?  ַטּמֵ תְּ ל לֹוט ַמהּו ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ   ִאׁשְ
  

א –ֵמת     :ָאַמר ָלֶהם    ,ְמַטּמֵ
א    .ְוֵאין ְנִציב ֶמַלח ְמַטּמֵ

  

א?  ַטּמֵ ּיְ ית ַמהּו ׁשֶ ן ׁשּוַנּמִ   ּבֶ
  

א –ֵמת   :ָאַמר ָלֶהן    ,ְמַטּמֵ
א    .ְוֵאין ַחי ְמַטּמֵ

  

ִביִעיְצ    -ֵמִתים ֶלָעִתיד ָלבֹא  י ּוׁשְ ִליׁשִ ָאה ׁשְ    ,ִריִכין ַהּזָ
  אֹו ֵאין ְצִריִכין? 

  

ם ָלֶהן :ָאַמר ָלֶהן ְחיּו ֶנְחּכַ ּיִ    .ִלְכׁשֶ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ֶהם" ינּו ִעּמָ ה ַרּבֵ בֹא מֹׁשֶ ּיָ    ."ִלְכׁשֶ

                                                        
ת 362 מֹות ַהּמֵ י לֹא ֶאְחּפֹץ ּבְ יבּו ִוְחיוּ  ּכִ   ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ְוָהׁשִ
ְמעּו ְלקֹול ֲאִביֶהם 363 ל לֹו ְולֹא ִיׁשְ ּלֶ י ָחֵפץ ְיהָוה ַלֲהִמיָתם ִאם ֶיֱחָטא ִאיׁש ְלִאיׁש ּוִפְללֹו ֱאלִֹהים ְוִאם ַליהָוה ֶיֱחָטא ִאיׁש ִמי ִיְתּפַ   ּכִ
יגירסת וילא:  364  כִּ

י ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֱאלֹהֵ  365 ח ׁשַֹחדּכִ א ָפִנים ְולֹא ִיּקַ ָ ר לֹא ִיׂשּ ּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֲאׁשֶ דֹל ַהּגִ  י ָהֱאלִֹהים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ָהֵאל ַהּגָ

לֹום 366 ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ְיהָֹוה ּפָ ָ   ִיׂשּ
ב לוֹ  367 ּה ְלמֹוׁשָ ִצּיֹון ִאּוָ י ָבַחר ְיהָוה ּבְ   ּכִ
י ְוַעל ֲחָמִת  368 י ַעל ַאּפִ ָניּכִ ה ַלֲהִסיָרּה ֵמַעל ּפָ נּו אֹוָתּה ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ר ּבָ י ָהִעיר ַהּזֹאת ְלִמן ַהּיֹום ֲאׁשֶ   י ָהְיָתה ּלִ

 רש"י
. בספק מצורע קאי למחרת

וקאמר למחר של טבילתו שהוא 
יום הבאת קרבותיו מביא את 

  אשמו כו':
שחיטתו בצפון ומתן בהוות 

. כחומר אשם וליום ולילה
ותופה וסמיכה וחזה ושוק 
כחומר שלמים דבאשם ליכא 
סמיכה כדאמרין במחות בפ' 

   שתי מדות:
. דלמא לא מצורע לבית הפסול

שלמים וממעט זמן  הוא והוי
אכילתן ששורף את הותר ליום 
ולילה והיה לו לאוכלו בשי 

   ימים:
   . דאשם לא קבע:כוותיה בחדא

. שאין אשם ופליג עליה בחדא
   בא על תאי:

. שהחיה אלישע בן השומית
מהו שיטמא לאחר שהחיהו מי 

   חשוב כמת:
   . תיישב בדבר:חכם להן
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ֶרְך ֶאֶרץ" ְבֵרי ּדֶ ה ּדִ לֹׁשָ    ":ׁשְ

ם ה ָאָדם ְוֶיְחּכַ ֲעׂשֶ    ?ַמה ּיַ
  

יָבה  :ָלֶהןָאַמר  יׁשִ ה ּבִ    ,ַיְרּבֶ
ְסחֹוָרה    .ִויַמֵעט ּבִ

  

ן ְולֹא הֹוִעיל ָלֶהם :ָאְמרוּ  ה ָעׂשּו ּכֵ    !ַהְרּבֵ

  

ּלוֹ  : 369369369369ָאַמר ָלֶהן ַהָחְכָמה ׁשֶ י ׁשֶ    ,ְיַבְקׁשּו ַרֲחִמים ִמּמִ
ֱאַמר ּנֶ ַעת ּוְתבּוָנה" :ׁשֶ יו ּדַ ן ָחְכָמה ִמּפִ י ה' ִיּתֵ    .(משלי ב, ו) "ּכִ

  
נֵ  יאי ּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ה ַלֲעָבָדיו" ה ְסעּוּדָ ָעׂשָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ל ְלֶמֶלְך ּבָ    ,ָמׁשָ
ָפָניו ּלְ ֶ ה ׁשּ ר ְלאֹוֲהָביו ִמּמַ ּגֵ    ."ּוְמׁשַ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ָלא ָהא ָלא ַסְגָיא ָהא ּבְ    .ּדְ

  
ר?  ֵ ה ָאָדם ְוִיְתַעׁשּ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ

  

ְסחוֹ   :ָאַמר ָלֶהן ה ּבִ    ,ָרהַיְרּבֶ
ֱאמּוָנה ן ּבֶ א ְוִיתֵּ ָ    .ְוִיׂשּ

  

ן ְולֹא הֹוִעילוּ  :ָאְמרּו לוֹ  ה ָעׂשּו ּכֵ    !ַהְרּבֵ
  

ּלוֹ     :ָאַמר ָלֶהם ר ׁשֶ ָהעֹוׁשֶ י ׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ִמּמִ    .ְיַבּקֵ
ֱאַמר ּנֶ ָהב" :ׁשֶ ֶסף ְוִלי ַהּזָ    .(חגי ב, ח) 370370370370"ִלי ַהּכֶ

  
ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ָלא ָה  ָהא ּבְ יּדְ    .א ָלא ַסּגִ

  
ִנים ְזָכִרים?  ה ָאָדם ְוִיְהיּו לֹו ּבָ ֲעׂשֶ   ַמה ּיַ

  

ה ַההֹוֶגֶנת לוֹ     :ָאַמר ָלֶהם ָ א ִאׁשּ ָ   ,ִיׂשּ
ִמיׁש                      עא,א ׁשְ ַעת תַּ ׁשְ ׁש ַעְצמֹו ּבִ    .ִויַקּדֵ

  

ן ְולֹא הֹוִעילוּ  :ָאְמרוּ  ה ָעׂשּו ּכֵ    !ַהְרּבֵ
  

ׁש ַרֲחִמים    :ָאַמר ָלֶהם ּלוֹ  ְיַבּקֵ ִנים ׁשֶ ַהּבָ י ׁשֶ    ,ִמּמִ

ֱאַמר ּנֶ ֶטן" :ׁשֶ ִרי ַהּבָ ָכר ּפְ ִנים ׂשָ ה ַנֲחַלת ה' ּבָ    ."(תהילים קכז, ג) "ִהּנֵ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

י ָלא ָהא ָלא ַסּגִ ָהא ּבְ    .ּדְ
  

ֶטן"ַמאי  ִרי ַהּבָ ָכר ּפְ   ? "ׂשָ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :ַרּבִ
ַכר ׁשֶ  ׂשְ הּבִ ִחיּלָ ּתֹו ּתְ ְזִריַע ִאׁשְ ּתַ ֵדי ׁשֶ ֶטן כְּ ּבֶ ִהין ַעְצָמן ּבַ ׁשְ    ,ּמַ

ִרי  ָכר ּפְ רּוְך הּוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ ֶטןנֹוֵתן לֹו ַהּקָ    .ַהּבָ
  

                                                        
אכתב יד מיכן וילקוט שמעוי. וגם בהמשך. גירסת וילא:  369   ֶאּלָ
ָהב ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות 370 ֶסף ְוִלי ַהּזָ   ִלי ַהּכֶ

 רש"י
. כך לאוהביו משגר ממה שלפיו

חכמה שהיא לאוהביו של מקום 
תה להם מפיו ולא מאוצר 

   אחר:
. למה ליה למימר להו מאי קמ''ל

ירבה בישיבה הואיל וברחמים 
  הדבר תלוי:
   . לשמש בציעות:ויקדש עצמו

  . להוציא את הזרע:שמשהין
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        עא, אעא, אעא, אעא, א .24
אי" מַּ ית ׁשַ ים ֵמתֹות ִנּדֹות :אֹוְמִרים ּבֵ ׁשִ ל ַהּנָ   ."ּכָ
  

אי ּמַ ֵבית ׁשַ    ?ַמאי ַטְעַמְייהּו ּדְ
ְכִתיב   :ִאי ֵניָמא ּום ּדִ ה" :ִמׁשּ ְלּכָ ְתַחְלַחל ַהּמַ   .(אסתר ד, ד)  371371371371"ַוּתִ

ה  :ַרבְוָאַמר  ְרָסה ִנּדָ ּפֵ ד ׁשֶ מֹוָתא ָחְזָיא -ְמַלּמֵ ַמְלֲאָכא ּדְ יֲעתּוָתא ּדְ ב ּבִ י ַאּגַ    – ָהָכא ַנּמִ
ַנן ִמים" :ְוָהֲאַנן ּתְ ֶקת ֶאת ַהּדָ ֲחָרָדה ְמַסּלֶ   ! (נדה לט.) "ׁשֶ

  
   :ָיאָהא ָלא ַקׁשְ 

א  ְחּדָ    ,ָצֵמית –ּפַ
יֲעתּוָתא  ָיא –ּבִ    .ְמַרּפְ

  
ְתַנן א ָהא ּדִ    :ֶאּלָ

אי" מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ים ֵמִתים ָזִבין ל ָהֲאָנׁשִ    .ּכָ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ת ָזב ּמֵ א ִמי ׁשֶ    ,"ֵאין ָזב ֶאּלָ

אן  רוֹ "ִאְקֵרי כָּ ׂשָ    .ת אֹוְנסוֹ ְולֹא ֵמֲחַמ  - (ויקרא טו, ב) 372372372372"ִמּבְ
  

אי ּמַ ֵבית ׁשַ א ַטְעָמא ּדְ    :ֶאּלָ
ְדַתְנָיא    :כִּ

ִראׁשֹוָנה" י ִנּדֹות ֵמתֹות  :ּבָ ּבֵ ִלים ַעל ּגַ יִלין ּכֵ    ,ָהיּו ַמְטּבִ
יׁשֹות ּיְ    .ְוָהיּו ִנּדֹות ַחּיֹות ִמְתּבַ

ים  :ִהְתִקינוּ  ׁשִ ל ַהּנָ י ּכָ ּבֵ יִלין ַעל ּגַ הּו ַמְטּבִ ּיְ    ,ׁשֶ
ֵני ּכְ  ל ִנּדֹות ַחּיֹותִמּפְ    .בֹוָדן ׁשֶ

  

ִראׁשֹוָנה י ָזִבין ֵמִתין :ּבָ ּבֵ יִלין ַעל ּגַ    ,ָהיּו ַמְטּבִ
ין יׁשִ ּיְ ין ִמְתּבַ    .ְוָהיּו ָזִבין ַחּיִ

ים   :ִהְתִקינוּ  ל ָהֲאָנׁשִ י ּכָ ּבֵ יִלין ַעל ּגַ הּו ַמְטּבִ ּיְ    ,ׁשֶ
ים ל ָזִבין ַחּיִ בֹוָדן ׁשֶ ֵני ּכְ  ."ִמּפְ

 

                                                        
בֹואָנה ַנֲערֹות ֶאְסתֵּ  371 ַכי ּוְלָהִסיַותָּ יׁש ֶאת ָמְרּדֳ ָגִדים ְלַהְלּבִ ַלח ּבְ ׁשְ ה ְמאֹד ַותִּ ְלּכָ ְתַחְלַחל ַהּמַ ידּו ָלּה ַותִּ ּגִ לר ְוָסִריֶסיָה ַוּיַ ּקֹו ֵמָעָליו ְולֹא ִקּבֵ   ר ׂשַ
רֹו זוֹ  372 ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ   בֹו ָטֵמא הּואּדַ

 רש"י
. דאגת יראה כי פחדא צמית

הכא מפי פחד כרכום והגיע 
 שעת וסתה ולא בדקה טהורה

   שהחרדה מסלקת הדמים:
. הבהלות פתאום ביעתותא

שאדם רואה או שומע בהל 
   מרפיא:

. אלא הא דתן כל האשים
המתים מחזקין להו כזבין 
סמוך למיתתן ואי טעמייהו 
דב''ש משום ביעתותא דמלאך 
המות זכרים היכי מטמאו הא 
זכר איו מטמא באוס דקרין 

   ביה מבשרו ולא מחמת אוסו:
. מדרבן מייהו דב''שאלא טע

משום כבוד זבין התקיו שיהו 
מטבילין כלים של סמוך למיתה 
אף על פי שלא געו בהם לאחר 

   מיתה:
. אף הכלים של קודם [כלים]

   למיתה:
. שאפילו במיתתן הם מתביישין

  משוין מכל אדם:
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        עא, אעא, אעא, אעא, א .25
        ִניִתין ַמְת 

ָתה ּמֵ ה ׁשֶ ָ ם  ,ָהִאׁשּ ה ְרִביִעית ּדָ ּנָ ֶתם  -ְוָיְצָאה ִמּמֶ ּום ּכֶ ָאה ִמׁשּ    .ְמַטּמְ
אֶֹהל ָאה ּבָ    .ּוְמַטּמְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶתם ּום ּכֶ ָאה ִמׁשּ    ,ֵאיָנּה ְמַטּמְ

ֱעַקר ּנֶ ֵני ׁשֶ ָתה ִמּפְ ּמֵ ֶ   .ִמׁשּ
י ְיהּוָדהּומֹוֶדה     :ַרּבִ

ֶבת יֹוׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ם  ,ָוֵמָתה ,ַעל ַמׁשְ ה ְרִביִעית ּדָ ּנָ ֶתם -ְוָיְצָאה ִמּמֶ ּום ּכֶ ָאה ִמׁשּ ִהיא ְמַטּמְ    .ׁשֶ
י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ

אֶֹהל ,ְלִפיָכךְ  ָאה ּבָ  .ֵאיָנּה ְמַטּמְ
 

ָמָרא    ּגְ

א ָסַבר א ַקּמָ ַתּנָ ַלל ּדְ ָתה  :ִמכְּ ּמֵ ֶ ם ִמׁשּ ֶנֱעַקר ּדָ ב ּדְ ֶתםְמַטּמְ  -ַאף ַעל ּגַ ּום כֶּ    .ָאה ִמׁשּ
   :ְזִעיִריָאַמר 

יַנְייהוּ  -ָמקֹור ְמקֹומֹו ָטֵמא  א ּבֵ    .ִאיכָּ
  

 רש"י
  מתי' 

. דדם דה מטמא משום כתם
במשהו דאי משום טומאת מת 

   ברביעית:לא מטמא אלא 
. אם כל הרביעית ומטמא באהל

   יחד:
. שעקר שמטמאה משום כתם

   מחיים:
  

  גמ' 
. הילכך לת''ק מקור מקומו טמא

אף על גב שעקר לאחר מיתה 
מטמא בדות מפי שהיה במקור 
מחיים ואע''ג דלאחר מיתה לאו 

  רואה היא:
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        בבבב----עא, אעא, אעא, אעא, א .26
י ְיהּוָדהּומֹוֶדה "    :ַרּבִ

ֶבת יֹוׁשֶ ר ּבְ ּבֵ ם  ,ָוֵמָתה ,ַעל ַמׁשְ ה ְרִביִעית ּדָ ּנָ ֶתם -ְוָיְצָאה ִמּמֶ ּום ּכֶ ָאה ִמׁשּ ִהיא ְמַטּמְ    .ׁשֶ
י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ

אֶֹהל ,ְלִפיָכךְ  ָאה ּבָ    ."ֵאיָנּה ְמַטּמְ
  

א ָסַבר א ַקּמָ ַתּנָ ַלל ּדְ א :ִמכְּ י ְמַטּמָ אֶֹהל ַנּמִ    .ּבָ
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
יַנְייהוּ  א ּבֵ בּוָסה ִאיכָּ ם ּתְ    .ּדַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

בּוָסה"ֵאיֶזהּו " ם תְּ    "?ּדַ
יֵרׁש  י ְיהּוָדהּפֵ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ

םָה  ּנּו ּדָ ָצא ִמּמֶ ּיָ יו  :רּוג ׁשֶ ַחּיָ ין ּבְ    ,ּבֵ
מֹותוֹ  ין ּבְ    ,ּבֵ

יו ָיָצא ַחּיָ    ,ָסֵפק ּבְ
מֹותֹו ָיָצא    ,ָסֵפק ּבְ

יו ּוְבמֹותֹו  ַחּיָ בּוָסה"ֶזהּו  -ָסֵפק ּבְ ם תְּ    ".ּדַ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ִחיד  ְרׁשּות ַהּיָ    .ְסֵפקֹו ָטֵמא -ּבִ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ְסֵפקֹו ָטהֹור -ּבִ

א ֵאיֶזהּו  בּוָסה"ֶאּלָ ם תְּ    "?ּדַ
יו ּוְבמֹותוֹ  ַחּיָ ם ּבְ ָצא ֵהיֶמּנּו ְרִביִעית ּדָ ּיָ ַסק, ָהרּוג ׁשֶ     :ַוֲעַדִיין לֹא ּפָ

מֹותוֹ  יו ּוִמיעּוטֹו ּבְ ַחּיָ    ,ָסֵפק רּוּבֹו ּבְ
מֹותֹו  יו ְורּוּבֹו ּבְ ַחּיָ ם תְּ "ֶזהּו  -ְסֵפק ִמיעּוטֹו ּבְ    ".בּוָסהּדַ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ּנּו ְרִביִעית ּדָ ָצא ִמּמֶ ּיָ ה ,ָהרּוג ׁשֶ טָּ ּמִ ל ּבַ א  ,ְוָהָיה מּוטָּ    ,ָטֵמא –ְוָדמֹו ְמַטְפֵטף ַלּגּוּמָ

ל ִמיָתה ְמעֹוֶרֶבת ּבוֹ  ה ׁשֶ ּפָ ַהטִּ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
   ,ְמַטֲהִרין ֲחָכִמיםוַ 

ֵני   עא,ב ִראׁשֹון ִראׁשוֹ ^ ִמּפְ    .ן ִנְפַסקׁשֶ
  

י ְיהּוָדה ָנן ְלַרּבִ יר ָקָאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ ּפִ    .ׁשַ
  

י ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה     ,ַרּבִ
ָאַמר ם.  :ּדְ ל ּדָ ם ְמַבּטֵ   ֵאין ּדָ

  
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

מֹו ׁשֹוֵתת ָלָאֶרץ ,ָצלּוב ַעל ָהֵעץ ּדָ ם  ,ׁשֶ יו ְרִביִעית ּדָ ְחתָּ    .ָטֵמא –ְוִנְמָצא תַּ
   .ְמַטֵהר י ְיהּוָדהַרּבִ 

ֲאִני אֹוֵמר ב ָהֵעץ :ׁשֶ ל ִמיָתה עֹוֶמֶדת לֹו ַעל ּגַ ה ׁשֶ    ."ִטּפָ
  

י ְיהּוָדה ֲאִני אֹוֵמר ,ְוַרּבִ יּה ׁשֶ ה" :ֵניָמא ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ ּטָ ב ַהּמִ ל ִמיָתה עֹוֶמֶדת ַעל ּגַ ה ׁשֶ    "!ִטּפָ
  

ְמַחְלֲחָלהׁשָ  ה ּדִ ּטָ ּמִ  .אִני ּבַ
 

 רש"י
. בתמיה הרי באהל מי מטמא

   יוצא מחיים:
. לר' יייהודם תבוסה איכא ב

יהודה הואיל וספק הוא ספק 
אם עקר כולו מחיים ספק אם 
עקר מקצתו לאחר מיתה הוה 
דם תבוסה ומדרבן מטמא 
באהל דמדאורייתא עד שתהא 
רביעית לאחר מיתה ור' יוסי 
סבר האי לאו דם תבוסה הוא 
דכיון דכורעת לילד הוא כולו 

   עקר מחיים:
. דאמרין איזהו דם תבוסה

דלעיל (דף סב:)  בפירקין
   דטומאתו דרבן:
. שהתחילה בחייו ובמותו

הרביעית לצאת מחיים ספק 
כולו מחיים ספק כולו במותו זהו 
דם תבוסה וטמא מדרבן באהל 
כדאמרי' בפירקין דלעיל דם 

   תבוסה דרבן:
. זה איו הואיל ואיכא וחכ''א

לספוקי שמא כולו במותו הוה 
ליה ספק טומאה דאורייתא 

   וספקו טמא:ברה''י 
. אלא איזהו דם תבוסה

   דטומאתו מדברי סופרים:
. דפשיטא לן דלא הרוג שיצא כו'

פיק מייה רביעית שלמה לאחר 
מיתה וספק רובו מחיים כו' 
רבותא אשמעין דאע''ג 
דמספקא לן אי רובו מחיים גזר 
עליה טומאה ומיהו אי הוה מי 
רובא לאחר מיתה אין טומאתו 

שלמה דמת  מן התורה דרביעית
בעין ומיהו אי הוה פשיטא לן 

  דרובא מחיים לא גזרו עליה: 
. שאין זב שראשון ראשון פסק

בקילוח אלא וטף והלכך אפי' 
היה רוב לאחר מיתה טהור 
שהרי מתחילה דם פל מחיים 
בתוך הגומא ואח''כ פל דם 
מיתה עליו טיפין טיפין כל טיפה 
וטיפה שפלה בטלה בדם 

גומא מחיים הראשון שהיה ב
והיכא אמרי' דם תבוסה בשוכב 
על הארץ ודמו זב ואיו פסק 
ההוא כי הוי לאחר מיתה רובא 
אזלין בתריה מדרבן ואי מי 

   מספקא לן גזור בה טומאה:
. בפרק כסוי דאין דם מבטל דם

   הדם:
. שאיו וטף אלא שותת לארץ

שותת ואיו פסק הילכך לא 
מבטל ההוא דלאחר מיתה שהוא 

רבה אבל וטף ראשון בטל ה
ואפילו טפה שלאחר מיתה 

  מרובה בטלה שלא פל ביחד:
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        עא, בעא, בעא, בעא, ב .27
   ִתיןַמְתִני

ִראׁשֹוָנה ם טֹוַהר  :ּבָ ֶבת ַעל ּדַ ַסח - 373373373373ָהיּו אֹוְמִרים ַהּיֹוׁשֶ    .ָהְיָתה ְמָעָרה ַמִים ַלּפֶ
ים :ָחְזרּו לֹוַמר ָדׁשִ ע ְטֵמא ֵמת ַלּקֳ ַמּגַ ִדְבֵרי  ,ֲהֵרי ִהיא ּכְ לּכְ ית ִהּלֵ    .ּבֵ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ְטֵמא ֵמת  .ַאף ּכִ
 

ָמָרא    ּגְ

   ,ִאין – "ְמָעָרה"
   .ָלא –נֹוַגַעת 
ֲעׂשּו ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש  :ַאְלָמא ּנַ ין ׁשֶ מוּ  -חּוּלִ קֶֹדׁש ּדָ    .כְּ

ים" :ֵאיָמא ֵסיָפא ָדׁשִ ע ְטֵמא ֵמת ַלּקֳ ַמּגַ    ."ָחְזרּו לֹוַמר ֲהֵרי ִהיא ּכְ
ים" ָדׁשִ    ,ִאין – "ַלּקֳ

ין     .ָלא –ַלחּוּלִ
ֲעׂשּו ַעל ָט  :ַאְלָמא ּנַ ין ׁשֶ מוּ  -ֳהַרת ַהּקֶֹדׁש חּוּלִ קֶֹדׁש ּדָ    .ָלאו כְּ

  
י –ַמְתִניִתין     ?ַמּנִ

  
אּול ִהיא א ׁשָ    .ַאּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

אּול" א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ
ה ַלּקֶֹדׁש  ִחיּלָ ַנִים   -ְטבּול יֹום תְּ א ׁשְ    ,ְלַטּמֵ

 ."ְוִלְפסֹול ֶאָחד
 

                                                        
 ָטהֹור המשיות, כתב יד מיכן וכן העתיקו הראשוים. גירסת וילא: 373

 רש"י
  מתי' 

. מכלי אל כלי מערה מים לפסח
לרחוץ בו את בשר הפסח אבל 
במים איה וגעת שהיא טבולת 
יום שטבלה לסוף שבועיים ואין 
לה הערב שמש עד יום שמוים 
שהוא תכף להבאת כפרתה 

ום והכתוב עשאה טבולת י
דכתיב (ויקרא יב) בכל קדש לא 
תגע וקי''ל בכל קדש לרבות את 
התרומה וטבול יום שי הוא 
וכשהיא מערה איה וגעת במים 
אלא בכלים ושי איו מטמא 

   כלי:
חזרו לומר הרי היא כמגע טמא 

. שהוא ראשון לקדשים אבל מת
לחולין לא הילכך אפילו וגעת 
במים אם תרצה שהמים חולין 

ל יום שי הוא ואין שי הם וטבו
עושה שלישי בחולין ואף ע''פ 
שהמים הללו עשים על טהרת 
הקדש שהרי לרחיצת פסח 
עשויות לא מהי בהו שי דחולין 
העשה על טהרת הקדש לאו 

   כקדש דמו:
  

  גמ' 
   . במים לא:וגעת

  . ומהי בהו שי:כקדש דמו
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        עא, בעא, בעא, בעא, ב .28
   ַמְתִניִתין

ִהיא     :ּומֹוִדים ר אֹוֶכֶלת  -ׁשֶ ֲעׂשֵ ּמַ    ,ּבַ
ה    ,ְוקֹוָצה ָלּה ַחּלָ

ֶפת    ,ּוַמּקֶ
ם    .ְוקֹוָרא ָלּה ׁשֵ

  
ּה     ,ְוִאם ָנַפל ֵמרּוּקָ

ם ָטֳהָרּה  רּוָמה   :ּוִמּדַ ל תְּ ר ׁשֶ ּכָ הּוא ָטהֹור -ַעל ּכִ    .ׁשֶ
  

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ַאֲחרֹוָנה    .ְצִריָכה ְטִביָלה ּבָ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ַאֲחרֹוָנהֵאינָ   .ּה ְצִריָכה ְטִביָלה ּבָ

 

ָמָרא    ּגְ

ָאַמר ָמר    :ּדְ
ר" ֲעׂשֵ ּמַ   . (נגעים יד, ג) "ָטַבל ְוָעָלה אֹוֵכל ּבַ
  
  
ה"    ."ְוקֹוָצה ָלּה ַחּלָ

ה  בּוִלין ְלַחּלָ ין ַהּטְ מוּ  -חּוּלִ ה ּדָ ַחּלָ   .ָלאו כְּ
  
  
ֶפת"   ".ּוַמּקֶ
  

ָאַמר ָמר ףִמְצָוה ִלְתרֹום ִמן ַהּמוּ " :ּדְ    ."ּקָ
  
  
ם"    ."ְוקֹוָרא ָלּה ׁשֵ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ַראי :ָסְלָקא ּדַ ּה ֵמַאּבְ ע ּבַ ְלָמא ָאֵתי ְלִמְנּגַ    ,ִנְגזֹור ּדִ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  
ּה "    ."ְוִאם ָנַפל ֵמרּוּקָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ֵקה ְטבּול יֹום " ּנּו)ַמׁשְ ִקין ַהּיֹוְצִאין ִמּמֶ ִקין ַהּנֹוֵג  374374374374(ַמׁשְ ַמׁשְ ֶהםּכְ    ,ַע ּבָ

ִאין   -ְוֵאּלּו ָוֵאּלּו     ,ֵאיָנן ְמַטּמְ
ב -חּוץ  ֵקה ַהּזָ ׁשְ הּוא ַאב ַהּטּוְמָאה ,ִמּמַ    .(טבול יום ב, א) "ׁשֶ

  
  
אי" מַּ ית ׁשַ    ."... ּבֵ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

   :ַרב ְקִטיָנאֲאַמר 
יַנְייהוּ ְטבּול יוֹ  א ּבֵ  .ם ָארֹוְך ִאיכָּ

                                                        
  מילים אלו בסוגריים בוילא אים מגוף המשה ואין מופיעות במשה.  374

  כתבתי בעבר שאלו כראה פרושים מאוחרים שהוכסו לטקסט הגמרא    

 רש"י
  מתי' 

. כדין ומודים שאוכלת במעשר
   טבול יום:

. עד שלא תקרא וקוצה לה חלה
   עליה שם ומחתה בכלי:

. ומקרבת הכלי אצל ומקפת
העיסה כמו אקפיהו ולא אדמו 
בשחיטת חולין (דף .) וכמו אין 
מקיפין שתי חביות במס' ביצה 
(דף לב:) ובגמרא מפרש דמצוה 
לתרום מן המוקף מן הקרוב 

   לדבר שהוא תורם עליו:
. דהוו להו ואם פל מרוקה

קים היוצאין מן הטבול יום מש
   וטהורים כדתיא בגמרא:

. ליל שמוים צריכה טבילה
לתרומה מפי שטבולת יום ארוך 
היא והסיחה דעתה מן התרומה 
ואם ישראלית היא טובלת 

   לביאת מקדש:
. אבל לקדשים מודו איה צריכה

ב''ה דקיימא לן (חגיגה דף כא.) 
האון ומחוסר כפורים צריכין 

הילכך לאחר  טבילה לקדש
שהביאה כפרתה טובלת 

   לקדשים:
  

  גמ' 
. ולא מהי בהו לאו כחלה דמו

  שי:



  ""ִּתינֹוֶקת –מסכת נדה פרק י' 
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        עב, אעב, אעב, אעב, א    ––––עא, ב עא, ב עא, ב עא, ב  .29
   יִתיןַמְתנִ 

ר ה ,ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב ,ָהרֹוָאה יֹום ַאַחד ָעׂשָ ׁשָ ּמְ    : 375375375375ְוׁשִ
אי מַּ ית ׁשַ    ים:ִר אֹוְמ  ּבֵ

ב ב ּומֹוׁשָ ּכָ ִאין ִמׁשְ    ,ְמַטּמְ
ן ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ   .ְוַחּיָ

לוּ    עב,א    :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ן ְרּבָ טּוִרים ִמן ַהּקָ    .ּפְ

  
ל ַאֲחָריו ּיֹום ׁשֶ יָתּה וְ  ,ָטְבָלה ּבַ ה ֶאת ּבֵ ׁשָ ּמְ ְך ָרֲאָתה ,ׁשִ    :ְוַאַחר ּכָ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ב ב ּומֹוׁשָ ּכָ ִאין ִמׁשְ    ,ְמַטּמְ

ן ְרּבָ    .ּוְפטּוִרין ִמן ַהּקָ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ָרן ְרּגְ    .ֲהֵרי ֶזה ּגַ
  

   :ּומֹוִדים
ר יֹום תֹוְך ַאַחד ָעׂשָ רֹוָאה ּבְ ה  ,בְוָטְבָלה ָלֶעֶר  ,ּבָ ׁשָ ּמְ ב  -ְוׁשִ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ִאין ִמׁשְ ַטּמְ ּמְ    ,ׁשֶ

ן ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ    .ְוַחּיָ
ל ַאֲחָריו ּיֹום ׁשֶ ה  ,ָטְבָלה ּבַ ׁשָ ּמְ ְרּבּות ָרָעה   -ְוׁשִ    ,ֲהֵרי זֹו תַּ

ָען    ,ּוַמּגָ
לּוִיין -ּוְבִעיָלָתן   .תְּ

 

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִוין" טֹוֶבֶלת ַל  :ְוׁשָ ָבה ּבְ ֵאיָנּה ְטִביָלה -ְיָלה ַלּזָ    .ׁשֶ

ִוין ר יֹום  :ְוׁשָ תֹוְך ַאַחד ָעׂשָ רֹוָאה ּבְ ה  ,ְוָטְבָלה ָלֶעֶרב ,ּבָ ׁשָ ּמְ ב  -ְוׁשִ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ָאה ִמׁשְ ַטּמְ ּמְ    ,ׁשֶ
ן ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ    .ְוַחּיָ

ר יֹום יֹום ַאַחד ָעׂשָ א ּבְ    :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ
איׁשֶ  מַּ ית ׁשַ ב   :ֹוְמִריםא ּבֵ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ִאין ִמׁשְ    ,ְמַטּמְ

ן ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ    .ְוַחּיָ
לוּ  ן :ֵבית ִהּלֵ ְרּבָ    .ּפֹוְטִרין ִמּקָ

איָאְמרּו ָלֶהן  מַּ ית ׁשַ לְל  ּבֵ    :ֵבית ִהּלֵ
ר ָנא יֹום ַאַחד ָעׂשָ ר ,ַמאי ׁשְ    ?ִמּיֹום ּתֹוְך ַאַחד ָעׂשָ

ה לֹו ַלּטּוְמָאה יּוָ ן?לֹא ִיׁשְ  ,ִאם ׁשִ ְרּבָ    !ֶוה לֹו ַלּקָ
לָאְמרּו ָלֶהן  ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ מַּ    :ֵבית ׁשַ

ַאֲחָריו ִמְצָטֵרף ִעּמֹו ְלִזיָבה,  ּלְ ן יֹום ׁשֶ ּכֵ ר יֹום ׁשֶ תֹוְך ַאַחד ָעׂשָ   לֹא ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ
ְצָטֵרף ִעּמֹו ְלִזי ּנִ ַאֲחָריו ׁשֶ ּלְ ֵאין יֹום ׁשֶ ר ׁשֶ יֹום ַאַחד ָעׂשָ    !ָבה?ּתֹאְמרּו ּבְ

איָאְמרּו ָלֶהם  מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ
וּו ִמּדֹוֵתיֶכם    !ַהׁשְ

ה לֹו ַלּטּוְמָאה  יּוָ ן -ִאם ׁשִ ְרּבָ ֶוה לֹו ַלּקָ    !ִיׁשְ
ן  ְרּבָ ה לֹו ַלּקָ יּוָ ֶוה לֹו ַלּטּוְמָאה -ְוִאם לֹא ׁשִ   ! ?לֹא ִיׁשְ

לָאְמרּו ָלֶהם  ית ִהּלֵ    :ּבֵ
ן ְלָהֵקל? - ְחִמירִאם ֲהִביאֹנּוהּו ִליֵדי טּוְמָאה ְלַה     !לֹא ְנִביֵאהּו ִליֵדי ָקְרּבָ

ם  ,ְועֹוד ְבֵריֶכם ַאתֶּ ם אֹוְמִרין    !יןִב נֹוׁשָ ִמּדִ ַאתֶּ ַאֲחָריו   :ׁשֶ ּלְ ה ,ָטְבָלה יֹום ׁשֶ ׁשָ ּמְ    ,ְוׁשִ
ְך ָרֲאָתה  ב  -ְוַאַחר ּכָ ב ּומֹוׁשָ ּכָ א ִמׁשְ    ,ְמַטּמָ

ן ְרּבָ    .ּוְפטּוָרה ִמן ַהּקָ
ם ַה  וּו ִמּדֹוֵתיֶכםַאף ַאתֶּ    !ׁשְ

ה לֹו ַלּטּוְמָאה  יּוָ ן -ִאם ׁשִ ְרּבָ ֶוה לֹו ַלּקָ    !ִיׁשְ
ן  ְרּבָ ה לֹו ַלּקָ יּוָ ֶוה לֹו ַלּטּוְמָאה -ְוִאם לֹא ׁשִ    ?!לֹא ִיׁשְ

א ְלַהְחִמיר ְולֹא ְלָהֵקל    ,ֶאּלָ
י ְלַהְחִמיר ְולֹא ְלָהֵקל   ."ָהָכא ַנּמִ

                                                        
ה גירסת וילא: 375 ׁשָ ּמְ  ּוְמׁשַ

 רש"י
  מתי' 

. שהיא סוף ימי הרואה יום י''א
זוב ואין יום שלאחריו מצטרף 

   עמו לזיבה:
. אפילו בעלה משכב ומושב

מטמא משכב ומושב לטמא 
אוכלין ומשקין שהוא כבועל 
 שומרת יום כגד יום דקסבר יום

  י''א בעי שימור:
. דלא וב''ה פוטרין מן הקרבן

בעי שימור אבל לעין טומאה 
מודו מדרבן להחמיר גזרה יום 
י''א אטו תוך י''א יום דמטמאה 
בועלה מדאורייתא עד שתספור 
קצת יום המחרת כדיליף לקמן 

   מיהיה לה:
. דעבדה טבלה יום שלאחריו

שימור קצת ושימור מעליא הוא 
ום אסור לעשות אלא שתוך י''א י

כן שלא תבא לידי ספק שמא 
תראה לאחר תשמיש ומצטרפין 
הימים לזיבה ואין טבילתה 

   טבילה:
. ואפילו מטמאין משכב ומושב

בועלה מדרבן גזרו אטו תוך י''א 
   יום:

. דהא עבדי ופטורין מן הקרבן
שימור ואע''פ שחזרה וראתה 
אין מצטרפין לזיבה שהרי 

   תחילת דה היא:
ממהר לחטוא שמא ירגיל . גרגרן

בכך תוך י''א אבל לעין טומאה 
   טהור:

. ואפילו לא וחייבין בקרבן
תראה למחר דהא בעי שימור 

   והרי בעל זבה קטה:
. דעבדה טבלה יום שלאחריו

   קצת שימור ושמשה:
. שמא תראה ה''ז תרבות רעה

אחר כן ותצטרף לשלפיו ואין 
   טבילתה טבילה:

   הרה:. לעין טומאה וטומגען
   . לעין קרבן:ובעילתן

. שאם תראה מגען מגע תלויין
זבה וחייבין בקרבן ואם לא 
תראה מגען טהור ובעילתן 

   פטורה:
  

  גמ' 
. ת''ר ושוין בטובלת לילה לזבה

ואע''פ שחלוקין ב''ה ברואה יום 
י''א וטבלה לערב שפטורין מן 
הקרבן התם משום דיום י''א לא 

אי בעי שימור הילכך לאו זבה הו
אבל זבה קטה של תוך י''א יום 
בעיא שימור דאין טבילת לילה 
עולה עד שתשמור יום המחרת 

   קצת ותטבול:
ושוין ברואה תוך י''א יום 
וטבלה לערב ושמשה שחייבין 

. כאילו בועלה ביום והך בקרבן
   סיפא פירוש דרישא הוא:

. שאתם אם שיוה לו לטומאה
מודים שמטמאה בועלה משכב 

   מוצאי י''א:ומושב ליל 
. בתוך י''א מצטרף עמו לזיבה

הילכך צריכה לשמור יום 
   המחרת כגד יום הראייה:

   . מדרבן:להחמיר
   . להביא חולין בעזרה:להקל

  . מוקשין:ושכים
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        בבבב----עב, אעב, אעב, אעב, א .30
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ִניִמׁשְ  ֵ ׁשּ ּבַ ָבּה ׁשֶ ָבּה ּומֹוׁשָ    :כָּ
ִאין אי ְמַטּמְ ּמַ ית ׁשַ    ,ּבֵ

ְבָלה ּטָ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ
ּלֹא ָרֲאָתה י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ

  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ִאיּלּו ַחְזָיא  יָון ּדְ ָאה –כֵּ    ,ְמַטּמְ
ָיא י ְמַטּמְ א ַנּמִ ּתָ    .ַהׁשְ

  
   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא    !ּתָ

יָתּה " ה ֶאת ּבֵ ׁשָ ּמְ ַאֲחָריו ְוׁשִ ּלְ ְך ָרֲאָתה ,ָטְבָלה יֹום ׁשֶ    :ְוַאַחר ּכָ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

בֹות בֹות ּומֹוׁשָ ּכָ ָאה ִמׁשְ    ,ְמַטּמְ
ן ְרּבָ    !"ּוְפטּוָרה ִמן ַהּקָ

  
ֲהָנאֲאַמר     :ַרב ּכַ

אִני    .ָרֲאָתה ׁשָ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ה ִהיא ?ָרֲאָתה ַמאי ָהֵויְוִכי  ִנּדָ יה ּדְ    !ְרִאּיָ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבָ

ָיא ֵליּה  ֲהָנא ָהִכי ָקא ַקׁשְ    :ַרב כַּ
ָרֲאָתה ָלָמא ֵהיָכא ּדְ ׁשְ ָזָבה ,ּבִ יה ּדְ ה ַאּטּו ְרִאּיָ ִנּדָ יה ּדְ ְזִריַנן ְרִאּיָ    ,ּגָ
ָלא ָרֲאָתה  א ֵהיָכא ּדְ ּה ַמאי ִנְגזַ  -ֶאּלָ    ?ר ּבַ

  
ַנן ,ְועֹוד    :ּתְ

ל זֹוב" יה ַאַחת ׁשֶ    :ָהרֹוֶאה ְרִאּיָ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֶנֶגד יֹום ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ    .ּכְ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ַבַעל ֶקִרי   ,"ּכְ
   :ְוַתְנָיא   עב,ב

יה" ִסיט ֶאת ָהְרִאּיָ    :ַהּמֵ
אי מַּ ית ׁשַ    .ּתֹוִלין :אֹוְמִרים ּבֵ

לוּ     .ְמַטֲהִרין ֵבית ִהּלֵ
יה ִנּיָ יה ׁשְ יה ִראׁשֹוָנה ִלְרִאּיָ ין ְרִאּיָ ּבֵ בֹות ׁשֶ בֹות ּומֹוׁשָ ּכָ    :ִמׁשְ

אי מַּ ית ׁשַ    ,ּתֹוִלין ּבֵ
לוּ     ."ְמַטֲהִרין ֵבית ִהּלֵ

א ֵני ֵריׁשָ ל זֹוב" :ְוָקּתָ יה ַאַחת ׁשֶ    :ָהרֹוֶאה ְרִאּיָ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ׁשֹוֶמֶר  ֶנֶגד יֹוםּכְ    ."ת יֹום ּכְ
אי ּתֹוִלין!  :ַאְלָמא ּמַ ֶנֶגד יֹום ְלֵבית ׁשַ   ׁשֹוֶמֶרת יֹום כְּ

  
יָמא ֶנֶגד יֹום :ָלא ּתֵ    ,ׁשֹוֶמֶרת יֹום כְּ

א ֵאיָמא ֶנֶגד יֹום :ֶאּלָ בֹוֵעל ׁשֹוֶמֶרת יֹום כְּ    .כְּ
  

ב ב ּומֹוׁשָ כָּ א ִמׁשְ ָלא ְמַטּמֵ ָנא ִאיהּו ּדְ ָיא ֵליּה? ּוַמאי ׁשְ  ,ַמאי ׁשְ ְמַטּמְ   ָנא ִאיִהי ּדִ
  

ִמים  יּה ּדָ ִכיֵחי ּבֵ ָלא ׁשְ ָנן -ִאיהּו ּדְ יּה ַרּבָ זּור ּבֵ    .ָלא ּגַ
ִמים  ּה ּדָ ִכיֵחי ּבַ ׁשְ ָנן -ִאיִהי ּדִ ּה ַרּבָ זּור ּבַ    .ּגַ

  

 רש"י
אמר רב הוא משכבות ומושבות 

. לראייתה הרואה תוך י''א שבשי
וטבלה יום שלאחריו לב''ש 

שב דמחמירי ומטמאין משכב ומו
מדרבן לאחר טבילה ואפילו לא 
ראתה מאי טעמא דכיון דכי חזיא 
מטמאה למפרע מדאורייתא שהרי 
מצטרף לזיבה כי לא חזיא מי 

   גזרין מדרבן אטו ראתה:
. יום י''ב תיא טבלה יום שלאחריו

שאיו מצטרף ואחר כן ראתה 
וקס''ד האי ראתה דלאחריו כאילו 
לא ראתה תוך י''א דמיא דהא 

יו היא מטמאה מתחילת דה עכש
ואיה פוסלת טבילה של שחרית והך 
טומאה מדרבן היא דגזרין י''ב 
אטו י''א ה'' גזרין לא ראתה אטו 

   ראתה:
. ואיה מצטרפת ראיית דה היא

אלא מעכשיו מטמאה וטומאת מעת 
לעת הוא דאיכא עליה וטומאת מעת 
לעת איה מטמאה את בועלה אלא 

שלאחר י''א אטו משום דגזרין יום 
תוך י''א דאורייתא ה'' תוך י''א כי 
לא ראתה בשי אחר טבילתה גזרין 

   אטו ראתה:
. א''ל אביי לרב יוסף רב כהא

דאמר ראתה שאי הכי קא קשיא 
ליה אע''ג דהך טומאה מדרבן ליכא 
למימר דכי היכי דגזרי ב''ש ראייה 
שיה דלאחר י''א אטו ראייה שיה 

 ''גזור לא ראתה אטו תוך י''א ה
ראתה דראייה בראייה מיחלפא 

   ראתה בלא ראתה לא מיחלפא:
   . דלא כרב הוא:ועוד תן

. באיש הרואה ראייה אחת של זוב
   מיירי:

. בשי שלה כשומרת יום כגד יום
שמגעה תלוי אחר טבילה אף זה 
מגעו תלוי אם טבל לאחר ראייה 
וגע במעשר מגעו תלוי שמא יראה 

   ה ומצטרף לזיבה:ראייה שי
. וטהור למעשר לאחר כבעל קרי

טבילה מיד קתי מיהא לב''ש 
שומרת יום וזב בראייה ראשוה 

  שוין:
   . בזב בראייה ראשוה:ותיא

. טהור שהסיט המסיט את הראייה
   את הטפה ראשוה:
. אם יחזור הזב ב''ש אומרים תולין

ויראה היום שים מצא זב גמור 
   א:למפרע וזוב מטמא במש

. כמסיט את הקרי וב''ה מטהרין
   דלא מטמא במשא:

. אלמא משכבות ומושבות כו'
מדמקשי ב''ש ראייה ראשוה 
לשומרת יום וקתי משכב ומושב 
של בין ראייה ראשוה לשיה תולין 
אלמא משכב ומושב דשומרת יום 
בשי שלה תולין ואם לא תראה 
טהורה ודוקא בשי אבל בראשון לא 

עד שתשמור קצת  סלקא לה טבילה
   שי וכל זמן שלא טבלה זבה היא:

. אלא אימא כבועל שומרת יום
דמודה רב הוא בבעילה בשי לאחר 
טבילתה שהיא תולה כל זמן שלא 
ראתה ואין טומאתה עליו אפילו 

   מדרבן:
   . בועל:מאי שא איהו

. דיליה דלא מטמא משכב ומושב
   ומאי שא איהי דמטמאה:

דמים לא גזרו  איהו דלא שכיח ביה
. לטמא משכב ומושב כל ביה רבן

  זמן שלא ראתה לאחר תשמיש:
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ָיא ֵליּה  ְמַטּמְ ב ּדִ ב ּומֹוׁשָ כָּ ָנא ִמׁשְ ָלא ְמ  ,ּוַמאי ׁשְ ָנא ּבֹוֵעל ּדְ ָיא ֵליּה? ּוַמאי ׁשְ   ַטּמְ
  

ִכיַח  ׁשְ ב ּדִ ב ּומֹוׁשָ כָּ ָיא ֵליּה  -ִמׁשְ    ,ְמַטּמְ
ִכיַח  ּבֹוֵעל ָלא ׁשְ ָיא -ּדְ    .ָלא ְמַטּמְ

  
  

ַנן    :ּתְ
ַאֲחָריו" ּלְ ה  ,ָטְבָלה יֹום ׁשֶ ׁשָ ּמְ ְרּבּות ָרָעה   -ְוׁשִ    ,ֲהֵרי זֹו תַּ

ָען    ,ַמּגָ
לּוִיין -ּוְבִעיָלָתן     ."תְּ

ְבֵר     .י ַהּכֹל ִהיאַמאי ָלאו ּדִ
  

ל ִהיא !ָלא ית ִהּלֵ    ,ּבֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדהָאַמר ָלֶהם " לְל  ַרּבִ    :ֵבית ִהּלֵ
ְרּבּות ָרָעה ם קֹוִרין תַּ    ?!ְוִכי ָלזֹו ַאתֶּ

ה ּדָ א ִלְבעֹול ֶאת ַהּנִ ון ֶזה ֶאּלָ ּוֵ    !"ַוֲהלֹא לֹא ִנְתּכַ
  
ה" ךְ  - "ִנּדָ ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ
  

א ָבה :ָמאֵאי ,ֶאּלָ    .ִלְבעֹול ֶאת ַהּזָ
  
ךְ  - "ָזָבה" ְעּתָ    ?!ָסְלָקא ּדַ
  

א ֵאיָמא ֶנֶגד יֹום :ֶאּלָ    .ִלְבעֹול ׁשֹוֶמֶרת יֹום כְּ
  
  

 רש"י
. כיון ומאי שא משכב ומושב

דאמרת איהי דשכיחי בה דמים 
גזרו בה רבן מאי שא בועל דלא 

   גזרו ביה רבן שתטמאו:
. ואפילו ב''ש וקתי דברי הכל

בשי שבתוך י''א מגעה תלוי 
  וקשיא לרב הוא:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א    ––––עב, ב עב, ב עב, ב עב, ב  .31
ַמר    :ִאיּתְ
יִרי    :ֲעׂשִ

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
יִעי ְתׁשִ יִרי כִּ    ,ֲעׂשִ

יִעי  ׁשִ יּמּור -ַמה ּתְ ֵעי ׁשִ    ,ּבָ
יִר  יּמּור -י ַאף ֲעׂשִ ֵעי ׁשִ    .ּבָ

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ר ַאַחד ָעׂשָ יִרי כְּ    ,ֲעׂשִ

ר  יּמּור -ָמה ַאַחד ָעׂשָ ֵעי ׁשִ    ,ָלא ּבָ
יִרי  יּמּור -ַאף ֲעׂשִ ֵעי ׁשִ    .ָלא ּבָ

  
ַמְתֵני ַלּה ַאָהא א ּדְ   :ִאיכָּ

  
ן ֲעַזְרָיהָאַמר לֹו " י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ֲעִקיָבאְל  ַרּבִ    :ַרּבִ

ה ֲאִפי ה ְמַרּבֶ ֶמן"ּלּו ַאתָּ ֶ ׁשּ ֶמן" "ּבַ ֶ ׁשּ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו  (ויקרא ז, יב) 376376376376"ּבַ    ,ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ְלךָ  -ּכָ
ֶמן ַלּתֹוָדה א ֲחִצי לֹוג ׁשֶ    ,ֶאּלָ

ֶמן ִזיר 377377377377ּוְרִביִעית ׁשֶ    ,ַלּנָ
ה  ה ְלִנּדָ ין ִנּדָ ּבֵ ר יֹום ׁשֶ יַני -ְוַאַחד ָעׂשָ ה ִמסִּ    ."ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ

  
  ? "ֲהָלָכה"ַמאי 

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ר -ֲהָלָכה     .ַאַחד ָעׂשָ
  

   :אֹוֵמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ר    .ִהְלכֹות ַאַחד ָעׂשָ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ר  יּמּור -ֲהָלָכה ַאַחד ָעׂשָ ֵעי ׁשִ ָלא ּבָ ר הּוא ּדְ יּמּור ,ַאַחד ָעׂשָ    .ָהא ְלַאֲחִריֵני ָעֵביד ׁשִ
  
   :ָאַמר ׁש ֵריׁש ָלִקיוְ 
ר" יּמּור   - "ִהְלכֹות ַאַחד ָעׂשָ ֵעי ׁשִ ר ּבָ    ,ָלא ַאַחד ָעׂשָ

יִרי ָהֵוי יּמּור ָלֲעׂשִ   .ְוָלא ׁשִ
  

  ָהֵני ְקָרֵאי ִניְנהּו!  ?!ָהֵני ֲהָלכֹות ִניְנהוּ 
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵהא ָזָבה" ה ְרצּוִפים תְּ ת ִנּדָ ְתִחיּלַ ה ָיִמים ּבִ לֹׁשָ    ,ָיכֹול ָהרֹוָאה ׁשְ
יםּוָמ  ם ִיְהֶיה זָֹבּה" :ה ֲאִני ְמַקּיֵ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ    ?(ויקרא טו, יט)  378378378378"ִאׁשּ

רֹוָאה יֹום ֶאָחד ְהֶיה ָזָבה) ּבְ ה ּתִ ִחיּלָ ּתְ ה ָיִמים ּבַ לֹׁשָ    ?!(ֲאָבל ָהרֹוָאה ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר    עג,א ָתּה " :תַּ לֹא ֶעת ִנּדָ ָתּה ָסמּוְך ְלנִ  - 380380380380 (ויקרא טו, כה) 379379379379"ּבְ    .ּדָ

ָתּה  א ָסמּוְך ְלִנּדָ    ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין?  ָתּה יֹום ֶאָחד ִמּנַ   מּוְפָלג ְלִנּדָ

ְלמּוד לֹוַמר    .(ויקרא טו, כה) "אֹו ִכי ָתזּוב" :תַּ
א יֹום ֶאָחד    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ְלַרּבֹות מּוְפָלג ַנִים  ִמּנַ    ,ׁשְ
ה לֹׁשָ    ,ׁשְ

ָעה    ,ַאְרּבָ
ה ָ    ,ֲחִמׁשּ

ה ָ ׁשּ    ,ׁשִ

                                                        
ֶמן ְוסֹ ִאם ַעל ּתֹוָדה יַ  376 ָ ׁשּ ִחים ּבַ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶמןְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ   ֶלת ֻמְרּבֶ
  ַיִיןשוציו, וספרי הגהות רבים. מהדורת וילא:  377
ם ִיהְ  378 י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ ּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבְוִאׁשּ ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים תִּ ָרּה ׁשִ ְבׂשָ   ֶיה זָֹבּה ּבִ
ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתהּ  379 ָתּה ּכָ ָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנּדָ לֹא ֶעת ִנּדָ ים ּבְ ָמּה ָיִמים ַרּבִ י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ הְ ְוִאׁשּ ָתּה תִּ יֵמי ִנּדָ   ֶיה ְטֵמָאה ִהוא ּכִ
ָתּה) גירסת וילא: 380   (ַעל ִנּדָ

 רש"י
. אין לו צרוף לזיבה שאין עשירי

מצטרף עמו אלא י''א דהוי להו 
   תרי:

. דפשיטא לן ביה דבעי כתשיעי
שימור אם ראתה בו דהא ראוי 

   להביאה לידי זבה גמורה:
. אם התחילה לראות אף עשירי

   בו:
. י''א כגדו אע''ג בעי שימור

דאיה ראויה לבא לידי זבה 
   גמורה:

עי . לב''ה דאמרי לא בכי''א
   שימור:

. גבי רבוכה של בשמן בשמן
תודה במחות בפ' ב' מדות (דף 
פט.) דכתיב והקריב על זבח 
התודה וכתיב תלתא בשמן 
ותיא אילו אמר בשמן הייתי 
אומר כל המחות ללוג ת''ל 
בשמן בשמן דחלות ורקיקין הוי 
ריבוי אחר ריבוי למעט לחצי 

   לוג:
. ללמד דבר זה מן איי שומע לך

שהלכה למשה מסיי על  המקרא
   פה הוא:

. בין סוף דה שבין דה לדה
לתחילת דה משכלו ימי דה 
איה חוזרת להיות דה לישב 
לראייה אחת ששה והוא עד 

   שיכלו י''א יום:
. דמשמע איום י''א מאי הלכה

קאמר רבי אלעזר בן עזריה דהוי 
הלכה למשה מסיי ובעי הש''ס 
מאי הלכותיו משאר הימים 

   יו:שלפ
. בדבר אחד הוא הלכה י''א

   חלוק משלפיו:
. בשי דברים הוא הלכות י''א

   חלוק:
   . לעשירי:שימור לאחריי

. לא איהו בעי שימור
מדאורייתא לשמור י''א כגדו 
ולא לאחריי הוי שימור דעשירי 
לא בעי שימור מדאורייתא 
הואיל ולא תבא בהן לידי זיבה 
 ומדרבן מיהא אפילו רואה יום
י''א אסורה לשמש ביום 
שלאחריו כדקתי מתי' ה''ז 
גרגרן ואמרין בפרק בא סימן 
   (לעיל דף ד.) גרגרן דתן אסור:

יכול הרואה ג' ימים בתחלת 
. לספירת דה רצופים תהא זבה

ז' קיים ולקרבן דכתיב (ויקרא 
טו) ימים רבים וקמצריך לה 

   ספירה וקרבן:
מה אי מקיים ואשה כי תהיה 

. האמור בפרשה ראשוה זבה
שלא הצריכה ספירת קיים 

   וקרבן:
. אבל ראתה ג' ברואה יום אחד

  תהא זבה:
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ְבָע     ,הְוׁשִ
מֹוָנה    ,ׁשְ
ָעה ׁשְ    ,תִּ
ָרה ִין?  - ֲעׂשָ   ִמּנַ

ְרִביִעי :ָאַמְרתָּ  ִצינּו ּבָ ָראּוי ִלְסִפיָרה ,ַמה ּמָ    ,ְוָראּוי ְלִזיָבה ,ׁשֶ
ָראּוי ִלְסִפיָרה ְוָראּוי ְלִזיָבה יִרי ׁשֶ    .ַאף ֲאִני ָאִביא ָהֲעׂשִ

ר ִין ְלַרּבֹות ַאַחד ָעׂשָ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ָת " :תַּ לֹא ֶעת ִנּדָ    .(ויקרא טו, כה) "ּה ּבְ

ר?  ֵנים ָעׂשָ ה ַאף ׁשְ ֲאִני ְמַרּבֶ   ָיכֹול ׁשֶ
   !ָלאו :ָאַמְרתָּ 

ר?  ֵנים ָעׂשָ ר ּוְלהֹוִציא ׁשְ   ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ַאַחד ָעׂשָ
ָראּוי ִלְסִפיַרת ר ׁשֶ ה ֲאִני ַאַחד ָעׂשָ    ,(ויקרא טו, כה) "אֹו ִכי ָתזּוב" :ְמַרּבֶ

ֵאין ר ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ    ."אֹו ִכי ָתזּוב" :ָראּוי ִלְסִפיַרת ּומֹוִציא ֲאִני ׁשְ
ה ָיִמים לֹׁשָ א ׁשְ    ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין?  ֵני ָיִמים ִמּנַ   ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר    .(ויקרא טו, כה) "ְיֵמי" :תַּ

ִין?    יֹום ֶאָחד ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל ְיֵמי" :תַּ    .(ויקרא טו, כה) "ּכָ

ה - (ויקרא טו, כה) "ְטֵמָאה" ּדָ ּנִ ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה ּכַ ַטּמְ ּמְ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה    - "ִהיא"    ,ִהיא ְמַטּמְ

ב ְמ  הּוא ּבֹוֵעלְוֵאין ַהּזָ ֶ א ַמה ׁשּ    .ַטּמֵ
ין הּוא ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה   :ַוֲהלֹא ּדִ ִמים ְמַטּמְ ַבּיָ ְרִאּיֹות ּכְ ָאה ּבִ ּמְ ֵאיָנּה ִמטַּ    ,ּוַמה ִהיא ׁשֶ

ִמים  ַבּיָ ְרִאּיֹות ּכְ א ּבִ ּמֵ טַּ ּמִ הּוא ּבֹוֵעל? -הּוא ׁשֶ ֶ א ַמה ׁשּ ַטּמֵ ּמְ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה ִהיא ְמ   - (ויקרא טו, כה) "ִהיא" :תַּ    ,ַטּמְ

הּוא ּבֹוֵעל א ַמה ׁשֶ ב ְמַטּמֵ    .ְוֵאין ַהּזָ
ב?  ב ּומֹוׁשָ ּכָ ה ִמׁשְ הּוא עֹוׂשֶ ִין ׁשֶ   ּוִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ָתּה " :תַּ ב ִנּדָ ּכַ ִמׁשְ    .(ויקרא טו, כו) 381381381381"ּכְ
ה ָיִמים לֹׁשָ א ׁשְ    ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

ֵני ָיִמים  ִין?  -ׁשְ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    .(ויקרא טו, כו) "ְיֵמי" :תַּ

ִין?  יֹום   ֶאָחד ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל ְיֵמי" :תַּ    .(ויקרא טו, כו) "ּכָ

ּסֹוֶפֶרת ֶאָחד ְלֶאָחד ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ּה " :תַּ    .(ויקרא טו, כו) "ִיְהֶיה ּלָ

ַנִים ְבָעה ִלׁשְ ְסּפֹור ׁשִ    ?ָיכֹול תִּ
ַנִים    :ְוִדין הּוא ְבָעה ִלׁשְ ֵאין סֹוֵפר ֶאָחד ְלֶאָחד סֹוֵפר ׁשִ    ,ּוַמה הּוא ׁשֶ

ּסֹוֶפֶרת ֶאָחד ְל  ַנִים -ֶאָחד ִהיא ׁשֶ ְבָעה ִלׁשְ ְסּפֹור ׁשִ תִּ ין ׁשֶ    !?ֵאינֹו ּדִ

ְלמּוד לֹוַמר ּה " :תַּ א יֹוָמּה  - (ויקרא טו, כו) "ִיְהֶיה ּלָ    ."ֵאיָנּה סֹוֶפֶרת ֶאּלָ
  

  ְקָרֵאי ִניְנהּו!  :ַאְלָמא
  

י ֲעִקיָבא     ,ְקָרֵאי –ְלַרּבִ
ן ֲעַזְרָיה  י ֶאְלָעָזר ּבֶ    .ִהְלָכָתא –ְלַרּבִ

  
  
  
  

                                                        
ָתּה ִיְהיֶ  381 ב ִנּדָ ּכַ ִמׁשְ ל ְיֵמי זֹוָבּה ּכְ ב ָעָליו ּכָ ּכַ ׁשְ ר תִּ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ ָתהּ ּכָ ֻטְמַאת ִנּדָ ב ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה ּכְ ׁשֵ ר תֵּ ִלי ֲאׁשֶ ּה ְוָכל ַהּכְ   ה ּלָ

 רש"י
  . בפרשה שיה:תלמוד לומר

. איו אומר לך אלא בלא עת דתה
ברואה שלשה אחר ימי דתה סמוך 
לדתה שראתה יום ראשון אחר ז' 
ימי דתה וראתה שמיי ותשיעי 

   ועשירי:
רואה ט' וי' ואחד . לרבות או כי תזוב

   עשר:
. שכולן מין לרבות שים שלשה כו'

   יש להן דין אחד:
. לימים אמרת מה מציו ברביעי

   שאחר הדה:
. לספירת קיים אם שהוא ראוי

   ראתה אב''ג ופסקה:
. לצרף עם בג''ד אם לא וראוי לזיבה

ראתה בא' דהא אתרבי מופלג יום 
אחד מקרא דאו כי תזוב דהייו 

אי מרבה כל אלו עד י'  בג''ד אף
ויו''ד בכלל שהן ראויין לספירה אם 
ראתה שלשה ראשוים משכי ז' 
קיים עד שיהו מי ראין לזיבה 
   באיזה מהם שתראה שלשה רצופין:

. שיצטרף עם מין לרבות י''א
הראשוים לזיבה לג' רצופין ואע''ג 
שאיו ראוי לספירת קיים של זיבת 

   ג' ראשוים:
. ואפילו מופלג עת דתהת''ל בלא 

   לימים הרבה:
. כיון דכתיב בלא עת דתה יכול

שאי מרבה אף י''ב שאם ראתה י' 
י''א י''ב תהא זבה גמורה ולא תהא 
תחלת דה בראיית י''ב אלא 

   מצטרף לזיבה:
. שהוא ראוי לספירת זיבה יום י''א

או כי תזוב דזיבה רביעי מתרבי מאו 
ה משכי ימי כי תזוב ולאותה זיב

   ספירה עד י''א:
. שתקרא זבה לטומאה אלא ואין לי

   רואה שלשה רצופין:
. כל ימי זוב טומאתה כימי ת''ל ימי

   דתה תהיה:
. מלמד שמטמאה את בועלה טמאה

כדה שמפורש בה אשר ישכב איש 
   וגו':

. בשלש ראיות היא שאיה מטמאה
ביום אחד טומאת זוב גמור לקרבן 

ימים אבל זב  כאילו ראתה שלשה
מטמא בין בג' ראיות ביום אחד בין 
בג' ימים רצופין בב''ק בפ' כיצד 

   הרגל (דף כד.):
. עושה משכב ומושב בימים ואין לי

שאחר הדה אלא הרואה שלשה 
   ימים שי ימים מין:

. כל המשכב אשר ישכב עליו כל ת''ל
   ימי זובה כמשכב דתה:

   . הוסיף לה הויה של שמור:יהיה לה
. זב הוא שאיו סופר אחד לאחד

בעל ראייה אחת כבעל קרי וטובל בו 
   ביום סופר שבעה לשים:

. כל דין י''א שבין אלמא קראי יהו
דה לדה מכאן למדו שהן י''א יום 
והרואה בהם ג' הרי זו זבה והרואה 
בא' בב' סופרת יום כגד יום ולסוף 
י''א מתחילין ימי דה אם תראה 

והוא שהרי לא אחד תשב ששה 
רבין לדין יום זובה אלא י''א 
ומכאן ואילך הרי היא בדין פרשה 
ראשוה דכתיב בה שבעת ימים 

   תהיה בדתה:
. דלא גמר הך לרבי עקיבא קראי

הלכתא הלכה למשה מסיי דקאמר 
ר' אלעזר בן עזריה וכי היכי דיליף 
חצי לוג שמן לתודה מקראי הכי מי 

ה לדה יליף אחד עשר יום שבין ד
   מקראי:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .32
ַמְעָיהֲאַמר ֵליּה  אַר לְ  ַרב ׁשְ י ַאּבָ    :ּבִ

יָמָמא    :ֵאיָמא ֱהֵוי ָזָבה -ּבִ    ,ּתֶ
ֵליְלָיא  ה -ּבְ ֱהֵוי ִנּדָ    !ּתֶ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ָתּה " :ֲעָלְך ָאַמר ְקָרא ָתּה  - (ויקרא טו, כה)  382382382382"ַעל ִנּדָ    .ָסמּוְך ְלִנּדָ
  
ָתּה "    ?ֵאיַמת ָהֵוי - "ָסמּוְך ְלִנּדָ
  

ֵליְלָיא    ,ּבְ
   ."ָזָבה"ְוָקא ָקֵרי ַלּה 

  
  
  

הוּ  ֵבי ֵאִלּיָ ָנא ּדְ    :ּתָ
ל " ָכל יֹוםּכָ ֹוֶנה ֲהָלכֹות ּבְ    :ַהׁשּ

א -מּוְבָטח לֹו  ן ָהעֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ א ֲהָלכֹות - (חבקוק ג, ו) 383383383383"ֲהִליכֹות עֹוָלם לוֹ " :ׁשֶ ְקֵרי ֲהִליכֹות ֶאּלָ   ."ַאל תִּ

  
        הדרן עלך תינוקת הדרן עלך תינוקת הדרן עלך תינוקת הדרן עלך תינוקת 

        וסליקא לה מסכת נדהוסליקא לה מסכת נדהוסליקא לה מסכת נדהוסליקא לה מסכת נדה
 

                                                        
ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתהּ  382 ָ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
ְבעֹות עֹוָלם ֲהִליכֹות עֹוָלם לוֹ  383 חּו ּגִ ְתּפְֹצצּו ַהְרֵרי ַעד ׁשַ ר ּגֹוִים ַוּיִ תֵּ   ָעַמד ַוְימֶֹדד ֶאֶרץ ָרָאה ַוּיַ

 רש"י
. ראתה ביום תהיה זבה ביממי

כדכתיב (ויקרא טו) ימים רבים 
אבל ראתה בלילות לא תהא 

   זבה:
. ליל שמיי שהרי סמוך לדתה

ימי דות כל שבעה עד הלילה 
כדכתיב שבעת ימים תהיה 

   בדתה:
. משה וברייתא הלכה הלכות

  למשה מסיי:
  


