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          .ערכי� ד� ח
  ].ה כיו�"תוד[? מה הצדדי� בזה, בבת אחת" שני ערכי עלי"ואמר , היו בידיו חמש סלעי�

  

    ?מהו ביאור הצדדי�  ?מה יעשה
  צד אחד   ביחד תפסו+כיו* שנדר בבת אחת   ית* תרי ופלגא לכל אחת ויצא ידי שניה�

  צד שני  הכל ראוי לראשו* והכל ראוי לשני  1ישאר חייב על השניהית* כל החמש לאחת ו

  

  
  ?י דמשנתנו"המבוארי ברש,  דיני נדה וזבה דאורייתאמה ה

  

    ראתה יו� אחד  ראתה שני ימי�  ראתה שלשה ימי�
  2ימי נדה' בז  וטובלת' סופרת עוד ו  וטובלת' סופרת עוד ה  וטובלת' סופרת עוד ד

  3א ימי זיבה"בי  וטובלת' שומרת יו� א  וטובלת' שומרת יו� א  נקיי� וטובלת'  זסופרת

  

                                                           
אחת כל שמשועבד לל "די כיו� ,א� אחתדא� ית� תרי ופלגא לכל אחת לא יצא ידי ', ולצד זה כתבו תוס 1

כמו  [,לא יצאמחמש א� נת� פחות ולכ�  ,)דחל שעבוד שתיה� כאחת על כל נכסיו (מה� לכל החמש
  ]. בד לראשונה לכל החמשע כיו� שמשו  ובתוחי לראשונה שלא יצא יד' בסוגיא לעיל בנת� ד

� מעריכו הכה� בזה אחר זה אבל א, שהספק הוא דוקא כשמעריכו הכה� על שניה� ביחד', עוד כתבו תוס
דלא גר ע  , והטע�. ויצא ידי שניה�   בזה אי� ספק ,ונת� תרי ופלגא על זה וחזר ונת� תרי ופלגא על זה

 ,שוי� בזמנ�שדבעלי חובות , ]שמבואר בסוגיא לעיל שיצא ידי שניה�[מנת� לשניה וחזר ונת� לראשונה 
היטב מה שהקשה על זה ' וע. [היה מאוחר שמהני וולא גרע מאיל, ודאי שא� אחד מה� קד� וגבה דמהני

 ].ובמה שהרחבנו בפני� הספר, ש טויבש כא�"וביתר ביאור בהגהות הר', ק א"ד סו� ס" קמ�ח סי"בקצוה
 היא מתחלת  ,] וכדלהל� אחר זמ� מסוי� שלא ראתה בו  [הנה כל אשה בפע� הראשונה שתראה ד� 2

אלא כיו� , וימי� אלו אינ� צריכי� להיות נקיי� מד�. י�וה� שבעה ימ, אותו יו� את ימי נדתהמלספור 
, קיעה פוסקת בטהרה וטובלת בליל שמינישובסו� השבעה ימי� קוד� ה. לה לספורישרואה ד� מתח

א "לה לספור בו עוד ייהיא מתח, ]בי� א� טבלה ובי� א� לא[ומליל שמיני הזה . ומותרת לבעלה ולטהרות
ראתה מיד  ש בי�   וראתה, ]א"וי' ז[ח ימי� "גמרה לספור י].  כדלהל�ודינ� [,שנקראי� ימי זיבהימי� 

  .ל"ימי נדה וזיבה כנ' דינה להתחיל שוב לספור לז, ראתה אחר זמ�שובי� , ט"ביו� הי
 שתשמור ק להשא� ראתה יו� אחד או שני� מספי: הקולא היא, בימי זיבה יש בה� קולא וחומרא 3

,   נקראת זבה גדולה שא� ראתה שלשה ימי� רצופי� : החומראו.  לערבותטבוללמחרת יו� אחד נקי 
,  כ"וא� תראה שוב אח. [צריכה להביא קרב�כ�  ו,צריכה לספור שבעה ימי� נקיי� ורק אז תוכל לטבולו

ימי�  ' וכגו� שראתה ג, וא� לא נגמרו. הרי היא מתחלת ימי נדה, א ימי זיבתה"שא� נגמרו י: הדי� הוא
 וראתה ,)א"וטבלה  בליל י(נקיי� עד סו� יו� העשירי ' סקה בטהרה וספרה זופ, א" היחלתרצופי� בת

 אינה ,)א"ק א ות י"ודינה מבוא ר  בשט מ(א לימי זיבה "שראייה זו היא עדיי� ביו� הי, א"למחרת ביו� י
דינה ממשי� , במש� שנה'  אפי נקיי� שלמי� ' זבה גדולה שלא הצליחה לספור ז]. ימי נדהעתה למתחלת 
  . ואינה יכולה להתחיל למנות ימי נדה כלל, זבה גדולהלהיות כ
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       .ערכי� ד� ח
,  שאמרה שראתה יו אחד או שני או שלש]היינו אשה שאינה יודעת א� היא בימי נדה או זיבה[טועה 

  . ז ימי"ימי ושמרה ט' או שראתה ד, ]ז כדינה"ולא י[ז ימי נקיי "ושמרה ט
  ?מי זיבההא הוא יהיה מימי נדה או מי, ז" כשתראה ביו הילצדדי דלהל�

  

לצד שראתה חלק� בימי 
  נדה וחלק� בימי זיבה

  לצד שראתה 
  בימי זיבה

  לצד שראתה 
  בימי נדה

  

  1בראתה יו� אחד  א דזיבתה"יו� י  יו� ראשו* דנדתה  +++++

  ימי�' בראתה ב  יו� ראשו* דנדתה  יו� ראשו* דנדתה  א דזיבתה"יו� י

  ימי�' בראתה ג  יו� ראשו* דנדתה  יו� ראשו* דנדתה  2א דזיבתה"� ייו

  3ימי�' בראתה ד  יו� ראשו* דנדתה  יו� ראשו* דנדתה  יו� ראשו* דנדתה

                                                           
כ זו שראתה יו� אחד ואינה יודעת א� הוא מימי "וא. ח יו�"שמחזור ימי נדה וזיבה הוא י, כבר נתבאר 1

עברו ישאז בתוספת היו� שראתה , ז ימי� נקיי�"נה רק אחר יוקי אינה חוזרת לת נדה או מימי זיבה 
אול� א� . לת נדה ודאי הוא תח שתראה כושוב , א ימי זיבה"ימי נדה וג� י' ח ימי� שבה� נגמרו ג� ז"י

 אותו יו� שראתה  ז נקיי� וראתה "או ששמרה פחות מט, ז"וראתה ביו� הי, ז ימי� נקיי�"שמרה רק ט
א�  [ השניה ראייהכ ה" הראשונה היתה מימי נדה אראייהדא� ה, ל"ר, הוא ספק ימי נדה או ימי זיבה

 ראייהכ ה" הראשונה היא מימי זיבה אראייהוא� ה, היא מימי זיבה]  שבעה ימי� ביניה�עברו לפחות
,  א� היא מימי נדה או מימי זיבהראייהוכשיש ספק על . היא מימי נדה] א יו�"א� עברו לפחות י[השניה 

ת וחומר,  חומרת ימי נדה שצריכה לספור עוד ששה ימי� שתי החומרות  את עליההדי� הוא שנותני� 
  . אינו נאכל ו נקיי� ולהביא קרב� ' מי� צריכה זי' ימי זיבה שא� ראתה ג

והיו� השלישי ,  הראשוני� היו סיו� ימי זיבתהמי�יו, ימי� שראתה' שיש לחוש שמתו� הג, כלומר 2
ז "וכיו� שהיא מנתה רק ט, א ימי זיבה"שצרי� להוסי� עליו עוד שש ימי נדה ועוד י, היה תחלת ימי נדותה

, ימי� שראתה' או דלמא יש לחוש שמתו� הג. א לזיבתה"נמצאת ביו� יכ לצד זה היא "א, ז"י� ולא ינקי
� וראתה יז נקי"כ אחר ששמרה ט"וא, ימי נדההתחלת היו ' וג' ויו� ב, א דזיבתה"יו� הראשו� היה יו� י

].  ז הנקיי�"� דזיבה בטא יו"ועוד י, ימי�' ימי הנדה בה' דנשלמו ז [,הת היא ביו� הראשו� לנד,ז"ביו� הי
  .ז נקיי�" וצריכה לשמור עוד י,היא בספק א� היא בימי נדה או בימי זיבהיוצא מזה ש

  ז "א� תראה ביו� הי' ואפי, שמא הוא מימי זיבה יותר חששז ימי� נקיי� אי� "באופ� זה א� מנתה ט 3
דכא� ג� א� נאמר שמתו� הארבעה ימי� שראתה היו שלשה  . את ימי נדתהעתה לה יודאי הוא שמתח

שמטע� זה חששנו לעיל [, ימי נדההיה צרי� להתחיל יו� הרביעי בימי זיבה וא "יימי� אחרוני� של 
'  לצד זה א� ראתה גהדאדרב. אי� לחוש לספק, ]ח ימי�"ז נקיי� כדי שבס� הכל יהיו י"שצריכה לספור י

כ היו� הרביעי "וא, נקיי�' בתה רק אחר זיואינה יוצאת מידי ז, י היא זבה גדולה הרפי�ימי� רצו
' אחר שתספור זלכ� ו, ]בשלשה ימי� ימי זיבתה א" יא� שנשלמו[ממשי� על כרחו להיות מימי זיבה 

, ז ימי� מחמת ספק אחר"אמנ� כ� צריכה לספור לפחות ט. ימי נדותהאת נקיי� היא יכולה להתחיל 
וא�  ,  ימי נדהחילתהיו מתהאחרוני� ימי� ' וב,  היו מסו� ימי זיבההארבעהמי� הראשוני� מי' דשמא ב

) ימי�' של ד(כל ראייתה  או דלמא .א לימי זיבתה" יו� היז הוא"נמצא שיו� ט ,ו ימי�"תספור רק עוד ט
הראשוני� שהרי גמרה ימי נדותה , ימי נדות הוא מ ו יו� א� תראה "וכ� עתה אחר ט, היתה בימי נדות

ל לכ� צריכה "ק הנפהיא בסוכיו� ש .ועכשיו עומדת שוב בימי נדות, א ימי�"וימי זיבות בי, ימי�' בג
  .ל"ז ימי� שודאי תצא מימי זיבה וכנ"טלספור 

לא היתה ראייתה בתחלת דתמיד החשש הוא שמא , יוב� ל� כל המש� הסוגיא,  בכללי� אלודקוכשתדק
 ושאר ,]שלא נעשית בזה זבה גדולה[ מימי זיבה יווני� שראתה ההשני ימי� הראשאלא ש, ימי נדות

 ,כגו�. רק כשתוסי� את ימי הפתיחה הנקיי� תצא מכלל ספקלכ� ו.  נדותחלתהימי� שראתה ה� ת
ב ימי� נקיי� יש "רק יתשמור א� ו, יש לחוש ששני הימי� הראשוני� ה� מימי זיבה, ראתה שבעה ימי�

 מחזור שהושל�ג נקיי� "ורק בי, ]ז"ב ה� י"דחמש ועוד י [א דזיבתה"ישמא הוא יו� ג "ביו� הילחוש 
וכדי שתזכור את ימי . מתחלת ימי נדהודאי ש שבראייתה עתה היות, ח ימי� לא יהיה ספק"של י

 ותחסר אות� מעשרי� ראייה תקח את ימי ה:כלל זה יהיה מסור ביד�, ] ימי� ואיל�משלשה[הפתיחה 
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        : ערכי� ד� ח
שיש מה ה החששות , ]'ביו החשוב ראתה ו[נקיי ' ב יו וספרה רק ז"טועה שראתה י

  ?עליה
  

    ?החשש  ...'ולכ. א� תראה שוב ביו� הח
  צד אחד  2הראשוני� ה� מימי זיבה' שמא ב  1א דזיבתה" יהיה יו� יהוא

  צד שני  הראשוני� ה� מימי נדה' שמא הז  3הוא יהיה תחילת ימי נדתה

  

  
  ?)ז:תהלי לו ("צדקת" כהררי אל משפטי" תהו רבה: " הפסוקטפשבמה נחלקו ב

  

    ?מהו ביאור הפסוק  ?וכסברת מי
 +אלמלא צדקת. שאתה מגביה כ� העונות   4"נושא: "ח דאמר"כריב

  הו� רבהעד ת) עונות+(היו משפטי. 
  לרב יהודה

) עונות+(צדקת. היא שאתה מסתיר משפטי.   5"כובש: "אלעזר דאמר' כר
  בתהו� רבה

  לרבה

  

  , 6מה די� נגעי אד שהוצרכו להסגר
  .)ד:ויקרא יג( עמוק מ� העור ולא הפ" השער לב� ָהֶאְראי� ַמוכגו� בבהרת לבנה בעור 

  

    בסו� שבוע ראשו* של הסגר
  7מני טומאהבנולדו סי  מטמאו

                                                                                                                                                                                                   
 , ג ימי הפתיחה"ויהיה ביד� את י,  יו�'מכחסר אות� , ימי�' כגו� ראתה ז. הויעלו ל� ימי הפתיח  יו� 

  ].'כי א� ז' אי� פתחה ו, ד ימי�"וכגו� שראתה י, נקיי�' ובלבד שלא יפחתו מז [.וכ� בכול�
ב ימי�  "דהא בי, א דזיבתה"לצד זה הוא יהיה יו� י', י� ותראה ביו� החנקי' דא� תשמור רק ז', פי 1

, ספרה שבעה נקיי� הרי עשרה ימי�שכ "ואח, ל" וכנ תחלת ימי זיבהימי� האחרוני� היו' הג ,שראתה
ביו�  שוב  כשתראה ,ג יו�"אול� בראתה י. [א לזיבתה"ועתה שתראה שוב ביו� השמיני הרי הוא יו� י

' כ ז"ואח, ימי זיבהשה� ימי� ראשוני� '  בנחשובדא� , ל"ר,  נדה ג� לצד זהחלת ת הואעל כרח�' הח
 והיא מתחלת ,נקיי� יסתיימו ימי הזיבה ג� לצד זה' אחר שתספור זהרי  ,כ ארבע ימי זיבה"ימי נדה ואח

 ].ימי נדה
 ]. ב יו�"ס� הכל י[ימי זיבה '  ימי נדה וג'ז: ה�, ראתהושאר עוד העשרה ימי� ש 2
וכשתספור , בהימי זיה� והחמש האחרוני� , הראשוני� ה� ימי נדה'  שמא ז,ב ימי�"דא� ראתה י', פי 3
'  הרי לנו ספק א� יו� הח. תתחיל ימי נדה' וכשתראה שוב ביו� הח, כ ימי הזיבה"נקיי� יסתיימו ג' ז

 . אחר שמונה נקיי� ולא שבעה או פחותולכ� פתחה הוא דוקא , הוא מימי נדה או מימי זיבה
  .כויות מכריעי� הזז"שעי העונות � שמגביה לכ היא שהוא נושא העו� ' שצדקת ה', פי 4
  .  בתהו� רבה  שתחת כסא כבודו המסתיר העונות במחילכובש וה בצדקתו " שהקב,'פי 5
,  דוקא מיירי בנגע שהוצר� להסגררח�כעל , "אי� בנגעי� פחות משבוע"הנה די� משנתנו שאמרה  6
 ].א"יכי� אות י[תפארת ישראל באור� וראה  . בלא שבועהא יתכ� שיטמא מיד כשיבוא לכה�כ "אלד
 שנראה בשר  מחיה ,  שגדלה הבהרת פשיו� ,  שנולד שער לב� ש ער , ]�" שפוסימנ�[ושלשה סימני� ה�  7

  .חי בבהרת
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  בעמד הנגע בעיניו  1מסגירו שנית לעוד שבוע

  מראיתו ולא פשה) נחלשה(=בכהה   מטהרו

   :ערכי� ד� ח
  ?כשבא הכה� וראה נגע בבית בשיעור מסוי, נגעי בתיבדי� המה 

  

    'בא שוב בסו� שבוע א  'בא שוב בסו� שבוע ב  'בא שוב בסו� שבוע ג
חול1 קוצה וטח   ְמַצֶוה לנתו1 את הבית  ++++

  סגירו לעוד שבועומ
  2בפשה הנגע

חול1 קוצה וטח   ְמַצֶוה לנתו1 את הבית
  3ומסגירו לעוד שבוע

בעמד הנגע בעיניו   מסגירו לעוד שבוע
  4'ופשה בב' בשבוע א

חול1 קוצה וטח   ְמַצֶוה לנתו1 את הבית
  ומסגירו לעוד שבוע

  5בעמד הנגע בעיניו  מסגירו לעוד שבוע

  

                                                           
לא נולדו בו  ,  טמא ולכ� א� בסו� שבוע שני נולדו בו סימני טומאה , אול� הסגר שלישי אי� בנגעי אד� 1

  .)י"טומאת צרעת ההלכות א מ"� פ"רמב (. טהור סימני טומאה 
זו היא ביאה זו הי א  "ש "ומכא* ילינ * בגז) מה+לז:וי קרא יד(י* זה מפורש בתורה  להדיא כל ד 2

כ.  , דכמו שפשה הנגע בסו�  שבוע ראשו* הדי*  שחול1 וקוצה וטח ומסגירו לשבוע שני, "שיבה
+(כ חו ל1 וקוצה ו טח ו מסגירו לעוד שבוע "ג ', כשעמד ה נגע בסו�  שבוע ראשו* ופ שה בסו�  שבוע ב

  . זה המ קרה  הבאו, )'שבוע ג
  .ל"ילפינ* ליה  בגזירה שוה הנ , וא�  שלא כתוב  די* ז ה בפי רוש 3
י "וב אור.  ראה ברש[, י"המקרה הזה והמקרה ה בא ה� הנזכרי� בתורת כהני � שהביא  רש 4
דאי* נ תיצה אלא אחר שחל1  , והכ לל הוא]. שהביא את כל הלשו* שבתורת כהני�, )מד: ויקר א יד(

בוע ולכ . א� עמד  בעינו  בסו � ש]. נותצי � ג� בלא  פשה,  וב חזר. [וקצה וטח  ונת*  שבוע וחזר  הנגע 
קול�  , וב שבוע שני א� נטהר ה נגע. כיו * שלא פשה' ד אי* צרי. לחלו1 האבנ י� וכו,  מסגירו+ראשו* 

 הדי * הוא  שחו ל1 את הא בני�  וקוצה וט ח ונו ת* עו ד +בי* פ שה ו בי* ל א , וא�  לא נטהר. את מקומו
אמ ר ה   וזהו  ש.  נות1 את הבית, בי*  פשה ובי*  לא, ו א� חזר הנגע,  טהור+ועתה א� נרפא . שבוע

  . המשנה שנגעי בתי� ה� בשלש שבועות
ד לטהר במקרה  "דהוה  ס) 'מצורע פרשה ז(בתורת כהני � ' וע,  ג� די* זה  לא נזכר ב פירוש בתורה 5

.   א נר פא עדיי * ונגע זה ל, אינו טה ור א לא בנרפא הנגע, "כי נ רפא הנגע"אלא דילפינ* מקרא ד , זה
וכתי ב גבי עמד  , "ובא הכה*) "מד :ויקרא יד(מדכתי ב גבי פשיו* , ולכ. ילפינ* לדי* זה בבמה מצינו

 דכ מו ש בפשיו* ה ד י* שח ול1 ו קוצה וטח   ונות*   לו עוד +" וא � בא  יב ֹא  הכה* ) "ח "ש� פסוק מ(הנגע  
  . וד  שבועכ חול1 וקוצה וט ח ונו ת* לו ע"ג, כ.  ג� בעמד בעיני ו ולא נרפא', שבוע ג
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  :ערכי� ד� ח 
ועשו בשנה מספר חדשי מעוברי , השנההיה מולד תשרי דשנה זו בכניסת ליל שבת דראש 

=)  ].ה דא כ�"י ד"רש[? ה"ומתי יחול ר, מתי יהיה מולד תשרי בשנה הבאה. כדלהל�) מלאי

  

    ?מתי יהיה המולד  ?מתי יחול ראש השנה
  2עשו ששה מלאי�  ו חלקי�"בליל רביעי שעה שמינית ותתע  1יבליל רביע

  עשו שבעה מלאי�  ו חלקי�"בליל רביעי שעה שמינית ותתע  3בליל חמישי

  עשו שמונה מלאי�  ו חלקי�"בליל רביעי שעה שמינית ותתע  בליל ששי

  עשו תשעה מלאי�  ו חלקי�"בליל רביעי שעה שמינית ותתע  בליל שבת

  

  

  

                                                           
', פי. ה אלא ארבעה ימי �"ה לר"ובשנ ה כזו  אי*  בי* ר , ד ימי�"כבר  נתבאר שבשנה כסדר ה יש  שנ 1

, ] הוא מספר שמתחלק בשבע350ד[ ונו ציא אות� בשבועות שלמי� ד"שנ+ יו� מה350כשנקח 
ימ י� ' ה דש נה זו  אחר  ד"יח ול ר, ה דא שתקד בלי ל שבת"כ  כשחל ר"וא, ישארו לנו  עוד א רבע י מי�

  .  בליל רבי עי+
ג "ב שעות ותשצ"ט יו� וי"דהנה  בי* מולד למולד יש כ, ד ימי�"והיינ ו שנה כסדרה שהיא בת שנ 2

ג חלקי� ב שעה ה �  "ות שצ,  חלקי�1080ויש  בשעה , כל חלק הו א שלש שניות ו שליש[חלקי� 
חד שי� אחד  מלא ואחד  חסר ' וכשנ עשה ב]. ג חלקי�"ועוד ע)  חלקי�720שה� (ארבעי� דקות 

ג חלקי� "פעמי� ת שצ' חו1  מחשבו*  ב (מ ולדות שלמי�  '  יהי ו  בה�  ב,  חמ שי� ותשע יו�שה� 
ו יבוא  מולד תשרי הב א  , תהי ה לנו  שנה  כסד רה, חד שי� כאלה' וכש נעשה שש זוגות של ב, )ל"הנ

. ו חלקי�"שעות ותתע'  ה אל אחר ח"או ל� לא יב וא ה מולד בתח לת ליל ר, ה עצמו"ביו� ר
, ג חלק י�"ג ח לקי� הית רי�  בכל  חדש ה�  ארב עי� דקות וע"ד כבר  הזכרנו ש תשצ, והטע�

ב "ג  חלקי� בי "וכשנו סי� ו נכפיל ע,  ש עות' יה יו לנו  עוד  ח, ב  חדשי�"וכשנכפיל  ארבעי� ד קות  בי
  .ו"יעלה תתע

, אי*  הדב ר מש פיע על היל ו. ה לבנה כלל, כשעושי� בשנה יותר  חדש י� מ עוברי � מח סרי�',   פי 3
אמנ� עיבור  . רי בדיו ק באותו זמ* שהיתה  באה ג� א� לא נעשהו מעוברוהיא  תבוא במולד תש

הרי   ,  ולכ . כש עושי� שבעה מ לאי� במק ו� ששה, החד שי� משנה את  היו�  שיחול בו   ראש  השנה
. וכ* ב המש. כש עושי� שמונה  או ת שעה.  ה יחו ל ביו � חמישי"  ור+שהוספנו עוד יו � אחד לשנה  

דא� כ* קדי � את י   "+שעה חדשי� מלאי� בשנה  ב טע� מה  שלא עושי� ת' וזה  שאמרה ה גמ
ה יהיה  רק "ואילו ר, ל"שהמולד יהיה  בליל רביעי  בשעה שמיני ת וכנ ', פי". סיהר א תלתא יומי

וחיישינ* שיבואו  לרנ* בתר רבנ*  לומר שעושי� כל מה שה�  . [ בליל שבת+ימי� ' כ בעוד ג"אח
  ].ה"כיו* שי ש מרחק כ ל כ.  גדול בי* ה מולד לר, רוצי �


