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  .לדד�  נדה
  ?ד� הנשי� דלהל�מה די� 

  

  אליבא דבית הלל  אליבא דבית שמאי  
  2טמא מדרבנ� רק לח  1טהור  ד� נדה דגויה 

  4רק לחטמא מדאורייתא   3טהור  ד� טוהר דמצורעת
ד� יולדת שעברו ימי טומאתה 

  ולא טבלה
  6טמא מדאורייתא לח ויבש  5טמא מדרבנ� רק לח

  טמא מדאורייתא לח ויבש  מדאורייתא לח ויבשטמא   7לא טבלהשד� יולדת בזוב 
  

  ?מה די� רוק ומי רגלי� של הנשי� דלהל�
  

  יבש  לח  
  טהור  8מדרבנ� טמא  של גויה

  טהור   מדי� מעיינות#מדאורייתא טמא   של מצורעת
  יולדת שעברו ימי טומאתה 

  ולא טבלה
  מדרבנ�' טהור אפי: ש"לב
  טמא מדאורייתא: ה"לב

  טהור
  טהור  טמא מדאורייתא  )ולא ספרה( טבלה יולדת בזוב שלא

                                                           
 # שלה שיירו רבנ� לגמרי לטומאת ד�, בגויה הג� שגזרו רבנ� עליה� להיות כזבי� לכל דבריה� 1

מחמת טומאתה  שכל טומאת� הוא רק מדרבנ� ולא יבואו לשרו� כדי שיהיה היכר, שלא יטמא
כדי , לא רצו לחלק בד� עצמו,  והג� שיכלו לעשות היכר בזה שיטמא הד� לח ולא יבש.תרומה

  .ולכ� טיהרו לד� גויה לגמרי, שלא יבואו לטעות ג� בד� ישראלית ולומר שטמא רק לח ולא יבש
,  דאי� צרי, לעשות כל כ, היכר ולטהר הד� לגמרי,ה סברי שדינו כרוקה וכמימי רגליה"ב 2

שבישראלית מטמא הד� , תד� שלה משאר טומאות ד� של ישראליומספיק מה ששונה טומאת 
  . וסגי בזה להיכר, ואילו בגויה אינו מטמא רק יבש, לח ויבש

  .לכ� הוא טהור, כיו� שד� טוהר אינו מעיי� 3
 דה� #  שדינ� במצורעת שטמאי� מדאורייתא,ה שדינו כרוקה וכמימי רגליה"ל לב"ג� כא� ס 4

ורוק ומי רגלי� לא ,  לרבות נקבה למעינותיה#" ולנקבה) "'בעמוד ב(וכדדרשינ� לקמ� . מעינותיה
אמנ� טמא רק . בא לרבות ד� טוהר שלה שטמאעל כרח, שו, דלא גרעה מזכר #לרבות להצרי, 

  . וכדי� רוק ומי רגלי�, לח ולא יבש
ד אטו "בכל אופ� גזרו בו רבנ� אחר שבע או י, ו מד� המעיי� הטמאכבר אינוהג� שלשיטת�  5

. שלא ישרפו עליה תרומה, כדי לעשות היכר, ומיהו לא גזרו ג� שיטמא יבש. ד"קוד� שבע או י
שש� טיהרו חכמי� לגמרי את הד� , בטע� החילוק בינה לבי� גויה, )ה בית שמאי"בד(י "ופירש[

דבגויה שגזרו על רוקה ומי רגליה יש הרחקה מה� שלא , הואו. ואילו כא� טמאו יבש וטהרו לח
ש רוקה ומי רגליה "אול� כא� ביולדת שעברו ימי טומאתה שלב, יהיו רגילי� ישראל אצל�

ואי� לחוש שמא יבואו לטעות ג� בד� נדה רגיל לטהר . היה צרי, לגזור לפחות בדמה, טהורי�
 .]דרבנ�טומאה וא רק דהכל יודעי� דשאני הכא שהוא ד� טוהר וה, ביבש

 .ה שדמה טמא מדאורייתא עד שתטבול"ל לב"דס:) ד� לה(מבואר בסוגיא לקמ�  6
ש שטמא "ולכ� מודי� בזה ב,  שבעה נקיי�לא ספרה עדיי�שג� מוקמי לה ) ש�(לקמ� ' בגמ 7

 .ה"ש וב"נחלקו בזה בולא טבלה אבל א� ספרה , מדאורייתא לח ויבש
משו� שרוק ומי , ש דמה טהור" רגליה יותר מדמה שאליבא דבוהטע� שגזרו כא� ברוקה ומי 8

  .רגלי� יותר שכיחי� ביחס לד� נדה
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  .נדה ד� לד  
  ?לעני� שתטמא הטיפה אחרי� במגע, ה"ש ובי� לב" בי� לבשל גויקריו או זובו מה די� 

  

  מדרבנ�  1מדאורייתא  
   דגזרו עליה� כזבי�#טמא   טהור  זובו
  2 עשו היכר שלא ישרפו תרומה#טהור   טהור  קריו

  

  :נדה ד� לד
  ?ושל גוי במעי ישראלית, ישראל במעי גויהמה די� שכבת זרע של 

  

  אחר שלשה ימי�  תו" שלשה ימי�  
  3תיקו  טמא מדאורייתא  של ישראל במעי גויה
  4מדרבנ�' טהור אפי  של גוי במעי ישראלית

  

  ?ש"ה ולב"לב, "ְוַלְ)ֵקָבה" "ַלָ$ָכר" )לג:ויקרא טו(הפסוק ייתור מה ילפינ� מ
  

  ְוַלְ)ֵקָבה  ַלָ$ָכר  
  5 ד� טוהר#לרבות מצורעת למעיונותיה    רוקו וממי רגליו#לרבות מצורע למעינותיו   ה"לב
   רוקו וממי רגליו#לרבות מצורע למעינותיו   ש"לב

  6הוא זכר בי� גדול ובי� קט�שכל : א"לאיבע
 רוקה וממי #לרבות מצורעת למעיונותיה 

  7רגליה
  

  ?ו שתטמא הטיפה במגעמה, קט� שראה כדלהל�
  

  ראיה שניה דזב  ראיה ראשונה דזב  שכבת זרע  
  מטמאת  8איבעיא  אינה מטמאת  ל"לרב יוס� בש� ר

  מטמאת  מטמאת  אינה מטמאת  לרבא
  

                                                           
 .� מטמאי� בזיבה"ואי� עכו) ובקרי( בני ישראל מטמאי� בזיבה �' וכו" דבר אל בני ישראל"דרשינ�  1
ב כלא שכיח  ויכול למנוע עצמו חשו�משו� שקרי תלוי במעשה  , והטע� שגזרו יותר בזובו ולא בקריו 2
 .ואילו זוב אינו תלוי במעשה, )ש"הרא' תוס(
, כיו� שאינ� דואגי� במצות, ימי�' אי� חביל גופייהו להתחמ� ולהסריח הזרע מהר בגל ד"ידמצד אחד  3

 ,)ה כי"בד(' ודנו התוס. אמנ� מצד שני יש לומר שכ� חביל גופ� מחמת השקצי� והרמשי� שה� אוכלי�
מעמידה את ' ואילו כא� משמע שרק כ! הגמ, דמסוגיא דשבת משמע שכ�, הא� זו איבעיא של רב פפא

ובתירו" . 'וכו" תפשוט דבעי רב פפא"כ מה אמר המקש� "דאל, אבל רב פפא לא איבעיא ליה הכי, הבעיה
 .ל שכ�"נ ס"ובא. ל שזה אינה איבעיא של רב פפא באמיתות"ס', הא

  . י� כיו� שגזרו על הגוי� שיהיו כזבי� לכל דבריה� ה� טמא� אול� א� מעורב בו המי רגלי� של הגוי  4
 .זכרת מנלמד, מעינות השוי� ג� בזכרדב 5
ה בא� "אינ� דורשי� כבש רק ,וקרא דזכר מיותר, ש ילפינ� מצורע ממצורעת למעינות"א ג� לב"לאיבע 6

 . א בזיבהל שצרי! לרבות גבי זכר ג� קט� שמטמ"אלא ס, אינו עני� לזכר תנהו עני� לד� טוהר דנקבה
 דאי� לנו ,מעינות המצורעתל" ולנקבה"דאיצטרי! , ולעול� אי� מקור לטמא ד� טוהר דמצורעת 7

ואילו נקבה , ר דמה לזכר מצורע שחמור במה שטעו� פריעה ופרימה ואסור בתשמיש המטה,ללומד� מזכ
 .חומרות אלה' מצורעת אי� עליה ג

או ,  לא ג� זיבתו� ז שלו אינה מטמאת"כ כמו שש"א, ז"ל כיו� שהוקשה ראיה ראשונה לש"הסתפק ר 8
 .כ הוא טמא ג� בראיה שניה"א, כיו� שראיה זו הראשונה מצטרפת לראיה שניה ג� בקט�


