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  .סטד�  נדה
  ?מה דינ� לתנאי� דלהל,  ומצאו טהור1הזב והזבה שבדקו עצמ רק  ביו� ראשו ושמיני

  
  עקיבא' יהושע ור' אליבא דר  אליעזר' אליבא דר  
  נקיי�' צריכי� לצר� לשמיני עוד ו  2בחזקת טהרה  לרב

  נקיי�' צריכי� לצר� לשמיני עוד ו  חנינא' לר
  
  

  ?3מה דינה, האומרת יו� אחד טמא ראיתי)  וזיבותהשאינה יודעת ימי נדותה(טועה 
  

  ?כיצד חלוקת  ? טובלתכמה טבילות  
  4לזבה' לנדה וב' ז  טבילות' ט  באה לפנינו ביו�

  לזבה'  וב5לנדה' ח  טבילות ' י  באה לפנינו בלילה
  6לזבה' לנדה וג' ח  א טבילות "י  באה לפנינו בבי השמשות

  

                                                           
אלא שיש כא( נידו( לגבי שמיני לחדש , ג� בלא בדקו בשמיני כללזו  לאיבעיא יכתה שי"ה 1

  .�א לצר� לו את הראשו( לעלות לשני ימי"יהושע א' שאליבא דר
  .ה כשיש תחלת( בלא סופ( נמי מהני"מ ה"מ, א אופ( שיש תחלת( וסופ("דהג� שבמשנה הזכיר ר 2
שמכא( אי( להוכיח דלא בעינ( לרבנ( ) ה שבעת"בד('  כתבו בתוס.ד טבילה בזמנה מצוה"למ 3

 .ל דבזה קטנה שאני"די, ספורי( לפנינו
' מטבילי( לה ז, תמול או בכל יו� אחרבאה לפנינו ביו� ואינה יודעת א� ראתה היו� או א', פי 4

ועוד צריכה . ימי נדה'  לזתדבכל לילה יש ספק שמא עתה היא מסיימ, לילות הבאי�' טבילות בז
אחת ביו� שבאה לפנינו שמא אתמול ראתה והיו� היא , טבילות ביו� משו� זבה' לטבול ב

י וצריכה לטבול ג� "כ מחר תהיה שומ"או שמא ראתה היו� וא, שומרת יו� שטובלת בו ביו�
 .מחר ביממא

כיו( שבאה לפנינו בלילה ויש לחוש שמא ראתה היו� בלילה קוד� שבאת לפנינו ומתחילה נדה  5
שמא מסיימת הלילה מחמת מלבד מה שטובלת הלילה , לילות' כ יש לה לטבול עוד ז"א, עכשיו

  .לימי נדתה
טבילות לנדה ' הרי צריכה ח,הואש ספק לילה "וכיו( שביה, ש דשבת"וכגו( שבאת לפנינו בביה 6

לילות ' ש קוד� שבאה וצריכה עוד ז" דיש לחוש שמא ראתה עתה בביה,כדי( באתה לפנינו בלילה
דמיד שבאה טובלת בבי( השמשות , טבילות לזיבתה' וכ( יש ג. לטבול מלבד מה שטובלת היו�

כ(  ו.הוא'  ועתה טובלת דשמא עדיי( יו� ו,י"עלה לספירת שומ'  ויו� ו,'יו� הדשמא ראתה ב
דשמא ראתה ,  וכ( ביו� ראשו( תטבול ביו�.' שמא ראתה ביו� ו,למחר בשבת תטבול ביו�

את יו� ראשו( בשבילו שצריכה לשמור , ש עצמו שבאה לפנינו בליל שבת והיה כבר לילה"בביה
 .ולטבול בו
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  :סטנדה ד� 
  ?מה דינה,  ואיני יודעת כמה והא� בימי נדה או בימי זיבהטועה האומרת ראיתי

  
  ?כיצד חלוקת  ?כמה טבילות טובלת  

  1לזבה' לנדה וח' ז  ו טבילות"ט  באה לפנינו ביו�
  2לזבה' לנדה וח' ח  ז טבילות"ט  באה לפנינו בלילה

  
  

  ?והא� מטמאי� מדאורייתא, איזה טומאות מטמא הזב והזבה הנדה והיולדת והמצורע
  

  במות�  בחייה�  
  מטמא מדאורייתא מדי( מת  מטמא מדאורייתא מדי( זב  במשא

   4מטמא רק מדרבנ(  מטמא מדאורייתא מדי( זב  3באב מסמא
  
  
  

                                                           
וג� בליל שבת , פעמי� דכל יו� שמא גמר נדה' דא� באה בשבת טובל ז, ל"וא כנלנדה ה' הנה ז 1

' ועוד ח. וטובלת בליל שבת' ימי נדה ביו� ו'  ומסיימת ז,דשמא ראתה בשבת שבאה, הבא מכלל
כלומר , הימי� הבאי�' ומטבילי� לה בכל הז, דשמא היתה זבה גדולה, טבילות ביו� לזיבתה

וכ( בכל יו� , נקיי�' ינ( שמא עוד היו� ראתה ורק ממחר מתחילה הזימי� מטע� דחייש' בעוד ז
דשמא , וג� מטבילי� לה ביו� שבת שבאה, נקיי�' גומרת בו את הזיו� שא ומטבילי� לה שמא ה
 .נקיי�' היו� היא גומרת לז

דחיישינ( שמא ראתה עוד בלילה זה קוד� , כיו( שבאה בלילה נוס� לה עוד טבילה אחת לנדתה 2
ל דטובלת "לזיבה כנ' וכ( ח. הומלבד זה טובלת ג� בלילה שבא,  וצריכה לטבול עוד שבעההשבא

נקיי� מתחילי� ' ואי( הז, וג� בעוד שבעה ימי� דשמא ראתה קוד� שבאת בלילה, למחרת שבאה
ז לא "משו� דט, ז"ו טבילות ולא ט"ומה שהזכיר ט. רק ביו� ראשו( ומסתיימי� בשבת הבאה

 .ו ודאי טובלת ג� כשבאה בלילה"כ לפחות ט"משא, ו"ביו� טובלת רק ט ליה דכשבאה אפסיק
דאינה טמאה מדי( משא ממה שנושאת את המת כיו( שאינה מטלטלת ע� המת , שיש עליה מת 3

אב( "אול� א� היא נמצאת על גבי כלי� טמאי� הכלי� מדי( חדש ד, שעליה מחמת כובדה
  .הג� שאי( שיי, לטמא� מדי( משא" מסמא

וכ( זב שמת לא היה לו לטמא כיו( שבטלה זיבתו ,  שכל מת אינו מטמא באב( מסמאהג� 4
  .מ גזרו רבנ( שיטמא בזב מת כדי שלא יבואו לטהר ג� בזב שרק נתעל�"מ, במיתתו


