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  .לוד�  נדה
  ? מה היא צריכה לעשות1עונות' הרוצה לפסוק ג

  
  עונות נקיי� לגמרי' להשלי� ג  לפסוק בטהרה אחר ימי לידה  

�לרב  �  2צריכה  צריכה   אחדמעי
  אינה צריכה  3צריכה  מעיינות'  ב�ללוי 

  
  ?4הא� דיה שעתה, וראתה שוב אחר ששלמו ימי טהרתה, רואה ד� טוהרה

  
  ע מימי טוהר"כשראתה תו  מעל  מימי טוהרע "כשראתה אחר מעל  

�לרב  �  דיה שעתה  מטמאת למפרע מעת לעת   אחדמעי
  5דיה שעתה  דיה שעתה  מעיינות'  ב�ללוי 

  
� הד�מה די, וראתה ד�, ולא טבלהנקיי� ' בזוב שספרה זיולדת ?  

  
  ה "אליבא דב  ש"אליבא דב  

  6שמטמא מדאורייתא לח ויב: לרב  מטמא מדרבנ$ רק לח  בפסקה
  7מטמא מדרבנ$ רק לח: ללוי

  מטמא מדאורייתא לח ויבש  1מטמא מדרבנ$ רק לח  8בשופעת
                                                           

, ימי
 שפסקה מלראות בה
 מימי עיבורה ומימי מניקותהב ,עונות' דיכולה להשלי
 לג' מבואר בגמ 1
 .)דד
 נדה לחוד וד
 לידה לחוד(עונות ' סיק לג אי� ד
 לידה מפ�והג
 שהיתה לה לידה באמצע 

וא
 , מ אינה חשובה מסולקת דמי
"מ, הג
 שטיהרה התורה לד
 בימי טוהר,  אחדמעי�דכיו� שהוא  2
ולכ� , כ בימי טומאתה לא נאמר שדיה שעתה כדי� מסולקת דמי
 אלא תטמא מעת לעת"תראה אח

, שתחשב מסולקת דמי
, )ל"סקה בימי מינקותה וכנמי
 שפליויכולה לצר  ג
 (חדשי
 ' צריכה לפסוק ג
 . דיה שעתה�ואז א
 תראה בימי טומאתה 

 הטמא ולא יכולה להתחיל להשלי
 מעי�דכל עוד שהיא שופעת מימי טומאה לימי טהרה לא נסת
 ה 3
 הוא ד
 טוהר �הג
 שהיא רואה עתה ד
 ,  הטמאמעי� ונסת
 ה� אול
 מרגע שתפסוק בטהרה , עונות' לג
דכל מה דאמרינ� ד
 נדה , ש"א והרש"קשו הרעאכ� ה. [עונות' וממילא עולי
 לה לג, מו ד
 מחוטמהוכ

אבל א
 היא רואה בשבוע או ,  ובד
 פתיחת הקבר�לחוד וד
 לידה לחוד הוא דוקא בלידה ממש 
ומה שיי# לומר שתפסוק במשהו בי� ימי טומאה . עונות'  זה עצמו מפסיק לה לג�שבועיי
 של ימי לידתה 

 ].וא
 לא ראתה בימי לידתה לא צריכה להפסיק, נותעו' נ א
 ראתה כבר הפסידה הג"דממ, לימי טוהר
יוסי שהוא התנא דלעיל שימי ' הוא פליג על רש ,נתבאר) 'בתירו% א, ה שוי�"בד('  ובתוס.לתנא דשוי� 4

דא
 היא מניקה , דהנידו� כא� כשאינה מניקה בפועל' עוד כתבו התוס. עיבורה עולי
 לה לימי מניקותה
 .דיה שעתה מצד ההנקה

וכיו� שכ� אי� ג
 , ע הוא ד
 טוהר"מעלתחילת הדאדרבה א
 כבר יצא ב, � דליכא למימר מעת לעתדכיו 5
ע לא גזרו למפרע כלל ג
 לא "דהיכא שלא גזרו מעל.  דהיינו מליל שמוני
 ואחד�לחוש מפקידה לפקידה 

 .מפקידה לפקידה
  .ת"לכ� טמאה מה, וטבילהוהתורה לא טיהרתו רק אחר ספירה , מעי�דכיו� שג
 ד
 טוהר בא מאותו  6
7  
בלא טבילה יש לטהר ' כ אפי"א,  הטמא דזיבתה כשגמרה לספורמעי�דכיו� שבמציאות כבר נסת

  .ורק רבנ� גזרו בלח, מדאורייתא
דהרי , ל שאי אפשר להעמיד כא� בשופעת"אול
 בתירו% הראשו� ס. בתירו% השני' כ� העמידה הגמ 8

דברייתא זו , ל כתנא דשוי� דפליג על ברייתא זו"נ דלוי ס"הוא, ספרה שבעה נקיי
 ועל כרח# פסקה
.  רק אחרי ספירה וטבילהמעי�וג
 בפוסקת טמאה כי לא טהרה התורה ל,  אחד הואמעי�סוברת כרב ד
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  :נדה ד� לו
, )קישוי�(ויש לה צער חבלי לידה , 2א יו� שבי� נדה לנדה"מעוברת העומדת לילד והיא בי
  ?מה דינה, בזמ� כדלהל�) שפתה�(ושוב פסק צערה , וראתה ד� שלשה ימי�

  
  ילה ויו� שלמי�שפתה ל  שפתה מעת לעת  

  טמאה זיבה  טמאה זיבה  לרבי אליעזר
  טמאה זיבה  טהורה מזיבה  לרבי יהושע

  
  ?מה דינה באותו היו� ולמחרת, ל וראתה ד� רק יו� אחד"בהנ

  
  ?הא� צריכה לשמור יו� כנגד יו�  ?מה דינה ביו� ראיתה  
  אינה צריכה  ולערב טובלת, אסורה לשמש  לרב

  לשמור מדרבנ$צריכה   אסורה לשמש  3לשמואל
  אינה צריכה  מותרת לשמש  יצחק' לר

  
  ? באופני� דלהל� מה דינה,תהבבימי� הראויי� לזי �) בקושי ובשופי(ימי� ד� רצו� ' ראתה ג

  
  ?הדי�  ?המקרה  

כששפתה ביו� 
�  האחרו

קשתה שני� ושפתה יו� ) ב. קשתה יו� אחד וששפתה שני�) א
  4'תה אשפו' וקשתה א' שפתה א) ג. אחד

  ת בזוביולד
כשקשתה ביו� 

�  האחרו
שפתה שני� וקשתה יו� ) ב. שפתה יו� אחד וקשתה שני�) א

  'ושפתה וקשתה א' קשתה א) ג. אחד
אינה יולדת 

  בזוב
  

                                                                                                                                                                                                   
ובשבוע הראשו� הספיקה ,  שטומאתה שבועיי
�דמיירי ביולדת נקבה בזוב ' א תירצה הגמ"אמנ
 באיבע

ה "ולכ# לב, ובשבוע שני ראתה ושפעה מימי טומאה לימי טוהר, ובהנקיי
 לז' לעשות את הספירת ז
  . הטמאמעי� מדאורייתא דלא נסת
 ההטמא

 אחד הוא והתורה טיהרתו מעי�ש דטעמ
 הוא ד"מודה לוי אליבא דב,  הטמאמעי�והג
 שלא נסת
 ה 1
  . בימי
ש הכל תלוי"דלב,  הג
 שלא טבלהמעי�וכיו� שעברו ימי לידתה נטהר ה, והתורה טמאתו

 . טמאה נדה�שלא שפתה מהקושי ' אול
 הרואה בימי
 הראויי
 לנדתה אפי 2
וא
 לא תשמור ,  ותהיה זבה קטנה מחמת ראייתה יו
 אחד�שמואל חושש שמא לבסו  תשפה מהצער  3

 
  . נמצא משמש ע
 זבה קטנה�יו
 כנגד יו
ש מרישא "דהא הוא כ, נה ג
 אותוומחמת האחרי
 מ, דמקרה זה אי� בו חידוש, )ה או"ד(' כתבו תוס 4

נ בא "א. ש שג
 ביו
 הראשו� ראתה בשופי"כ, ששפתה רק יו
 אחד בסו  טמאה זיבה' שמבואר שאפי
  .פתה בו או קשתה בו רק מקצתו הדי� שוהשהיו
 האחרו� ש' לאשמועינ� דאפי


