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מסכת נדה 
פ"א שמאי 

גמ' ב. � ג: 
נדה מטמאה � לשמאי דיי שעת, להלל מבדיקה אחרונה,  

לחכמי� מעת לעת (לרש"י � רק ברה"י) [ד: � הואיל ולא בדקה קנסוה עונה יתירה (וב' לשונות 
בנאנסה)] 

ו. � לקדשי� ותרומה תולי, לחולי לכו"ע דיה שעתה  

מח' שמאי והלל: 1) בחזקת טהורה או דיש ריעותא מגופה (רש"י � רגילה לכ�) (ומודה שמאי בתרתי 
לריעותא (מקוה חסר, תר� מחבית ונמצא חומ�, שר� דמבוי וג� מעלמא) 

2) אי אשה מרגשת (ומודה שמאי בשוטה, בכתמי� [אי תל� ת]) 

3) אי אי העמדת בית הרח� (ומודה שמאי במו� (דחוק לרבא)) 

4) משו� ביטול פו"ר או דעשה סייג  

גמ' לו. � לכו"ע דיה שעתה אחר ימי ד� טוהר (לרב ביו� אחריו, ללוי אפי' מופלג),  
אחר גירות מח' (בכתובות לז.)  

מקוה שנמצא חסר � לרבנ ברה"ר וברה"י למפרע טמאות ודאי [תרתי לריעותא (חזקת טומאה, חסר 
לפני�), ל"ק לרש"י � רה"י ילי� מסוטה] 

לר"ש ברה"ר טהורות [מסוטה, ל"ב � סו� טומאה מתחלת טומאה]  
ברה"י תולי [לרש"י � א"א ללמוד מסוטה דאי רגלי� לדבר 

וכ מח' בתר� ונמצא חומ� 

רש"י ב. � ג. 

ספק נגע ברה"ר טהור � לרש"י � הלכתא גמירי 

לרש"י מקוה ברה"ר טמא � אלמא כודאי משוי ליה 

לשמאי א� בלי הרגשה דיה שעתה � לרש"י � סברה הרגשת עד הוא 

גמ' ג: � ד: 
הלל ושמאי � שר� בזוית אחרת של קופה � טומאה למפרע (ביש שולי�, אינה בדוקה, אינה מכוסה, 

בזוית הקופה)  
   מח' באי שולי� ויש אוגני, בדוקה, מכוסה, בזוית בית אחרת נמצא השר� בקופה: 

לחזקיה הראשונות טהורות [אוגני� לא מעכבו (חו� ממי� � לא מהפכו לגמרי), 
לא מחזקינ טומ' ממקו� למקו� (רש"י � ואינו ספק [לא איתחזיק טומ' בזוית ראשונה])] 

לר' יוחנ טמאות [יש אוגני� דמעכבו, נפל מיד אחרי בדיקה, נפל בשעת תשמיש ע"י כיסוי, 
 מחזקינ טומ' ממקו� למקו� � השר� ג� בזוית הראשונה ע� הטהרות] ותלינ (כשעת מציאת

ובמקו� מציאת � שרפינ וכ לקולא) 
   חו� ממצא ככר ע"ג קרקע וספק אי נפל על טומאה [אד� טהור נטלה בכוונה, אינו ספק טומ' � 

אי דעת לישאל, בטומאה דרבנ (לרש"י � בגדי פרושי� ספקו טהור)] 

גמ' ד: � ו. 
משנה � בשעת וסת דיה שעתה כר' דוסא, רבנ � למפרע; שלא בשעת וסת לכו"ע למפרע  

 כת� � ר' חנינא ב אנטיגנוס � למפרע (רש"י � עד כיבוס) [כראייה שלא בשעת וסת], מסולקת דמי� � דיי
שעת [כראיית], תינוקת עד ימי הנעורי� (רש"י � שערות או י"ב שנה) � טהור [עברה בשוק טבחי� 

ולאו אדעתה] 

ר"מ � אפי' מסולקת דמי� � למפרע  

  [שמואל � ֵעד שלפני תשמיש אינו ממעט [מהומה � אינה מכנסת לחורי
לל"ב � מצוה לשמש בב' עדי� � אפי' יש לה וסת 

זעירי � מעל"ע עושה משכב ומושב לטמא בגדיו [ק"ו מצמיד פתיל הניצול באוהל, וטמא בהיסט נדה 
[אשר יגע בו � ככולו]]  



דעת לישאל � אוחז ביד [לרש"י � כָיָדה], ר' יוחנ � ספק הבא בידי אד� אפי' במונח ע"ג קרקע  

כת� מטמא בעלה למפרע לר"מ  
ראייה � לר"ע מטמא למפרע (ברייתא � חו� ממעוברת ומניקה), לת"ק לא 

כת� מקולקלת למני ז' וי"א 

גמ' ו. � ז. 
ל"ק דרב הונא � מעל"ע לקדשי� ולא לתרומה (דלא כרב חסדא) 

ובדיקת ר"י אחר אכילת תרומה מיד לשרו� השיריי� (רש"י � ואפי' חולי� טמא), 
ל"ב � מעל"ע לקדשי� ולתרומה ולא לחולי על טהרת תרומה 

חולי הטבולי לחלה כחלה � ותלויה אפי' בספק נשע על זב שטהור בחולי (לרש"י � אפי' משא� כבד 
[אינו היסט גמור, ספק]) 

  ,[חו� מטומאת טבול יו� [לא גזרו, דלא מטמא ודאי לחולי
לל"ב � מעל"ע [דרבנ] (לל"ק טמא � תרומה מעורבת בו  

משא"כ חולי על טהרת תרומה) 

רש"י ז. 

בשעת קריאת ש� חלה בעי הקפה � לרש"י � קרבה 

גמ' ז. � יא. 
דיי שעת: בתולת דמי�,  

מעוברת � לר"א ור"מ ג' חדשי�, לר' יוסי ג' עונות 
מניקה � לר"א מיד, לר' יוסי ג' עונות  

עד � שתגמול לר"מ [מי ית טהור מטמא � ד� נעכר ונעשה חלב],  
ר"י, ר' יוסי, ר"ש � כ"ד חודש [אבריה מתפרקי ואי דמה חוזרת] 

זקנה � לחכמי� ג' עונות (90) סמו� לזקנתה ("זקנה", "אמא" ואינה בושה/מקפדת),  
לר' אלעזר כל אשה שלא ראתה ג' עונות (לכו"ע בשעת הדחק) 

ראייה שנייה מעת לעת (אא"כ הראשונה מאונס) ולא מעוברת ומניקה לשמואל, ר' יוחנ, ר"מ (ורב, 
  (ר"ל, ר' יוסי, ר"י, ר"ש חולקי

הל' כר"א: 1) דיי שעת (לר' יהושע רק בתולת דמי�),  
2) נחה מעל"ע מקושי � ד� מעצמה ולא מולד (לו.),  

3) א' וז' מספיק לנקיי�, 

  4) שר� > משקי > אחורי כלי� > מטמא משקי

  ולא אוכלי אפי' תרומה [אי עלולי לקבל טומ' לא גזרו],  
אבל       > תוכי כלי� > פוסל אוכלי תרומה 

5) מלמדי קטנה (אחות זקוקתו) שתמא, 6) צירו� סל לחלה, 7) הבדלה בהודאה 

 �משנה � קדושת שביעית לקט
 ר' פדת � לר"א, ולא לרבנ

 (�ר' זירא � לכו"ע בקטפא דפירא, ומח' בקטפא דגווזא (שר
ל"ב (הו"א) � לכו"ע באיל שאינו עושה פרי [זהו פריו (שר�)] ומח' בעושה פירות  

הריו רוח אינו הריו לעני זיבה אלא לדיה שעתא 
[ר' פפי � מעל"ע דרבנ, ר"פ � ראשה ואבריה כבדי דיה שעתה]  

אפי' למ"ד וסתות דאו', מעוברת א"צ בדיקה ביו� הוסת 

זקנה � * 90 *דיה ·90 *דיה1 ·90  *מעל"ע [רש"י � אינו סילוק אלא שינוי וסת] 
        1(לרש"י � לרבי מעל"ע [כבר רואי� למפרע דרק היה שינוי וסת] 

תינוקת שלא הגיע זמנה �  
*מעל"ע לרבי ·90 *דיה [כר"א] ·90 *דיה3 ·90/30 *מעל"ע · 

*דיה ·30 *דיה ·30 2



    ·30 *דיה3 ·   30    *מעל"ע · 
2 כת� לחזקיה טמא, לר' יוחנ (להל') טהור 

3 [רש"י � חזרה לקדמותה וצריכה להתחזק כבתחלה] 

הגיע זמנה � *דיה ·30 *מעל"ע ·90 *דיה [כר"א] ·90 * 
 ונשי� בודקות אות

מצרפי ימי עיבורה וימי מניקותה לחשבו ג' עונות, לתי' ב' בגמ' � ד� לידה לא מפסיק 

אי קביעות וסת מחמת אונס (קפיצות) אלא בצירו� ימי� 
לל"ב דרב הונא � וסת לימי� לבד כשפע� שלישית בלי קפיצה וי"ג בקפיצה יו� מוקד� 

רש"י ח. � י. 

לרש"י � יי מגתו פסול לנסכי� 

וסתות דאו' � הללמ"ס דאורח בזמנו בא 

בהגיע זמנה � בפע� א' איתחזקה,  
בלא הגיע זמנה � לרבי בב' לרשב"ג בג', ולא גזרו מעל"ע אלא לראייה הבאה 

אולי מודו רבנ לר"א דבלא הגיע זמנה חוזרת לקדמותה בג' עונות 

גמ' יא. � יב: 
בדיקת שחרית וערבית לעוסקת בטהרות 

חו�: מנדה (לר' יוחנ מתו� מעי פתוח דוקא (רש"י � ר"ח, ה', ה', ה'; ל"ב � א', ב', ג',  
ד', ד', ד'), יושבת על ד� טוהר (ללוי אחר הפסק מד� טומאה [ב' מעיינות]),  

לא הגיע זמנה, כל י"א יו� 

תשמיש בעדי� ליש לה וסת, שמואל � ולאי לה וסת 
חו�: מיושבת על ד� טוהר, 

בתולה ד' לילות [אימא השמש עכר, רש"י � ולפני תשמיש אי� מגו דבעיא בדיקה לאחר תשמיש], 
שמואל � לאינה עוסקת בטהרות אסור [לבו נוקפו]      , 

ישנה שיש לה וסת [רש"י � לא אטרחוה, לא חזיא לטהרות (אפי' רגילה בטהרות)], 
תבעה [לרש"י � קי� לה דטהורה] 

בדיקה לכהנות באכילת תרומה, ר"י � מיד אח"כ 

לקבוע וסת: ראיות בימי זיבה מצטרפי � ושמואל חולק (לט.),  
בימי נדה � לר"ל לא, לר' יוחנ ממעיי סתו� כ (רש"י � ר"ח, ר"ח, כ"ה, ר"ח [כ"ה הוי תוספת דמי�], 

ל"ב � ר"ח, פסקה, ד', ד', ד'; לר"פ לט: � אפי' ר"ח, ה', ר"ח, ה', ה', 

 מימי טוהר � לא מצטרפי

לא הגיע זמנה � תולי בד� בתולי�, חו�: מאחר ד' לילות לב"ש, אחר תשמיש בלי ד�, משעבר לילה 
בלא תשמיש, שינוי מראה הדמי� ביו� שאחרי תשמיש, וע"ע ריש פ"י לקמ� 

אי לה וסת � לר"מ אסורה ואי לה כתובה וכו' ולא יחזירה עולמית [לעז], ל"ק דאבא חנ � יש לה 
כתובה 

לר' חנינא ב אנטיגנוס (שמואל להל') מותרת לשמש בעדי� (רש"י � י"מ יש אמורא לשמואל אפי' באינה 
עסוקה בטהרות) 

 



פ"ב כל היד 

גמ' יג. � טו. 
בדיקת אנשי� � לזוב, בצרור או בחרס, במטלית עבה, אחר תשמיש 

היתר אחיזת אמה � לרבא אפי' במטלית רכה לבליעת תרומה [כיו� דעקר מחמת הרגשה לא מוסי�], 
לרבנ� דר"א � בשעת השתנה משו� לעז, לר"א כשיש ביעתותא (לילה, גג, רבו, שכינה (בית 

הכנסת)), אימת הקב"ה, נשוי (ורבי החמיר), מעטרה ולמטה, מסייע בביצי� מלמטה 

{חומרת שז"ל וכו'} 

חרשת שאינה מדברת ושוטה � פקחי� בודקות ומטבילות אות�,  
כה� שוטה � מטבילי� ומאכילי� אותו תרומה עד שיש�, לר' אלעזר עושי� לו כיס מתכת 

מכנסי� אסורי� אא"כ אי� בית הערוה 

רוכבי גמלי� וחמורי� בלי אוכ� ורגל מכא� ומכא� � רשעי� ואסורי� בתרומה 

מגנא מעט על צדו, לק"ש לגמרי על צדו חו� מבעל בשר 

אותו מקו� בדוק/דחוק אצל מאכולת 

עד בדוק וטחתו בירכה ולמחר מצאה ד� (לרש"י על היר�) טמאה ודאי 
עד שאינו בדוק, בקופסא, ולמחר ד� על היר� � רש"י � ספק ספיקא 

על העד � רבי � טמאה ודאי 
ר' חייא בזקנותו � טומאת ספק 

ר' יוסי � טהורה 
פחות מגריס ועוד � לכו"ע תולי� במאכולת 

ד� על עד שלו � טמאי� ז' וחייבי� חטאת 
שלה � מיד � טמאי� וחייבי� חטאת  

כדי שתושיט תחת הכר ותבדוק � טמאי� מספק, ואש� תלוי למ"ד א"צ א' מב' חתיכות  
כדי שתרד ותדיח � רב חסדא � לרבנ� מעל"ע לטהרות והוא טמא מגע (ולא לשמאי  

ור"י בריב"ז), לר"ע טמא ז' (רש"י � מעל"ע) 
רב אשי � לכו"ע טמאי� מספק ואש� תלוי, אח"כ � מח' רבנ� ור"ע 

  � [�כת� לכו"ע טמא ז' [שור שחוט לפני
לרב ור"ל למפרע מזמ� כביסה [כר"מ], לשמואל ור' יוחנ� מכא� ולהבא 

רש"י יג: � יד. 

 

גרי� כספחת � פורענות דאי� בקיאי� במצות, למדי� ממעשיה�, ערבות (ורש"י חולק)

איסור פרקד� � לרש"י � גנות שנתקשה ויתגלה, ידיו על אבר 

גמ' טו. � יז. 
בא מ� הדר� תו� ל' יו� בחזקת טהרה 

לרב הונא חו� מהגיע יו� וסת דוסתות דאו' [רש"י � הללמ"ס � טומאת ספק] 
ורבה בב"ח חולק דוסתות דרבנ� [לרש"י � לא מספקינ�] 

   ר' יוחנ� � בעלה מחשב ימי וסתה (ועוד ז') ובא עליה 
חו� מודאי ראתה [אי� ספק טבילה מוציא מידי ודאי] 

ל"ק לרב הונא אמר רב וסתות דאו' � וחוששת לוסתה וחוששת לראייתה בפועל (לרש"י � לעני� מעל"ע) 
לל"ב וסתות דרבנ� � וא� אח"כ מצאה טמאה חוששת לוסתה; מצאה טהורה, טהורה 

מצאה טהורה � לרב טהורה, לשמואל טמאה [מח' אי דרבנ� או דאו'; דאו' ובדקה מיד אחר וסתה] 

להל' וסתות דרבנ� כרנב"י וכר' יהושע וחכמי� (ולא כר"א ור"מ) ולכתחלה יבדוק בשעת הוסת 

לרשב"ג ד� מכה ממקור טמא אב הטומאה למגע 
לרבי � להו"א חוששת לוסתה מדאו', לרבינא טהור [מקור טהור] 

עדי� לתשמיש �  



לרש"י � ב"ש � חדש לפני, חדש אחרי ומצנעת עד הבקר (רש"י � לטהרות) 

ב"ה � א' לפני תשמיש ראשו�, א' לאחר אחרו� 
ר' זירא � בעל נפש יבדוק אחר כל תשמיש לבעלה, לרבא אסור 

בדקה בעד ואבד אסורה עד שתבדוק [אי� מוכיחה קיי� (רש"י � כמו שלא בדקה)] 

אסור לשמש ביו� [לילה נית� להריו�, בוזה דרכיו, ואהבת לרע� כמו� � תתגנה, קדושי�]  
חו� מבית אפל ות"ח מאפיל בכסותו 

{מלא� ("לילה") � טפה זו מה תהא עליה � חו� מיר"ש; ב� סירא � ג' שנאתי וד' לא אהבתי, רשב"י � 
ד' דברי� הקב"ה שנא� ואני איני אוהב� � הנכנס לביתו פתאו�, אוחז ומשתי�, משתי� ערו� 

לפני מטתו, משמש בפני בע"ח; דמו בראשו � שו� ובצל וביצה קלופי� (ולא שייר עיקר� 
וקליפת�) ומשקי� מזוגי� בכלי מתכות ונתר שעבר הלילה, ל� בבית הקברות, זורק צפרניו, מקיז 

ומשמש; ג' דברי� שבח לבית מונבז} 

בודקי� בקוטו"� או צמר נקי ור� או בגד פשת� בלויי� 

שלג � נטמא טומאת משקי� א� חישב עליו � ורק מקו� מגעו [רש"י � כל קורט בפנ"ע]  
והשקה מטהרת כולו (בנטמא מאויר כלי חרס) 

רש"י טו: 

יש לה וסת קבוע בודקת ביו� ל' 

הכניס תבואה במו� שלה אסור מדרבנ� לאד� לאכול קבע,  
ובספק מותר [רש"י � בדרבנ� מהני חזקת חבר] 

גמ' יז: � כ: 
 

מ� הלול ולחו� מ� הלול ולפני� נמצא ד�  
רמי בר שמואל, 

ר' יצחק בר"י 
בגג ספק,  

ר' חייא � בקרקע טמא 
טהור 

ספק טמא רב הונא  
ספק [שמא אזדקרה]  אביי � בתר חששא

(לרש"י א� בקרקע) 
ספק [שמא שחתה] 

טהור  טמא אביי � בתר חזקה 
(רש"י � א� בקרקע) 

 

ר' יוחנ� � רוב כודאי: 
1) ד� מ� הלול ולפני�,  

2) רש"י � רוב שליות יש לה� ולד ומטמא באהל,  

3) רוב נשי� לאו גו� אטו� ילד�,  

כל דפריש � ט' חנויות, ט' צפרדעי�,  
רוב נשי� ולד ילד� ולא רוח  

   אבל לא רוב תינוקות מטפחי� (ור"ל בש� ר' אושעיא חולק)  
ולא רוב חתיכות דמפלת מד' מיני דמי� לר"י (רק תולי�) 

לת"ק ד' מיני דמי� טמאי� [המי� אדומי� כד�, דמיה דמיה],  
והשאר לת"ק תולי� ולב"ה טהור [בי� ד� לד�]  

לב"ש כמימי תלת� וכמוהל מבשר צלי טמא 
ירוק � לעקביא ב� מהללאל טמא [ה' דמי�, אדו� שלקה],  

וכ� ס"ל ר"מ לר' יוחנ� 
לר' יוסי טהור (לחכמי� ודאי, לת"ק תולי�) 

לר"מ טהור אבל הוי משקה [ג"ש � שלחי� פרדס רמוני� � ושולח מי�] 

אדו� � כד� תחלת שחיטה, כד� ציפור חיה, כד� ראש מאכולת, כאצבע קטנה דבחור פע� שנייה, כד� 
הקזה ראשונה 



שחור (אדו� שלקה) � כדי�  יבש; עמוק מכ� טמא, דיהה מכ� טהור  
מח' בשאר דמי� עמוק ודיהה 

{מראות דמי� וראיית�} 

אשה נאמנת "כזה ראיתי ואבדתיו", ספק � "כזה טיהר פלוני" 

אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות = מראה טהור ביבש, לא יחשוש לאתמול כשהיה לח 

לא יבדוק בחמה 

רש"י יח:  

לרש"י � רוב תינוקות מטפחי� בשרצי�, וודאי נגע בעיסה 

ר"מ מטהר � סמו� מיעוט לחזקה = ב' כנגד א' (רוב) 



פ"ג המפלת 

גמ' כא. � כד: 
מפלת כמי� בהמה חיה ועו� (לפשט ג'  דוקא קריא (owl) וקיפופא) לבד טמאה לידה לר"מ  

[ג"ש וייצר, שחור עיניה� עגול כאד�, עיניה� לפניה� כאד�, והואיל במינו מתקיי�]  
וחכמי� חולקי�  לרב אחא בד"ר איקא חו� מקריא וקיפופא [לסתות כאד�] 

מפלת חתיכה  שמואל  לחכמי� בלי ד� טהורה,  
לר"י טמאה נדה כשהחתיכה מד' מיני דמי� [= ד�] 

ר' יוחנ�  מח' בספק מה הפילה  לר"י הולכי� בתר רוב חתיכות מד' מיני�  
(גמ' יח:  ותולי� תרומה) 

ל"ב דר' יוחנ� ורנב"י  לחכמי� בלי ד� טהורה [רש"י � חתיכה = בשר אפי' מד' מיני�], 
לר"י טמאה אפי' חתיכה לבנה [כר' יהושע דא"א לפתיחת הקבר בלי ד�] 

סומכוס בש� ר"מ  טמאה א� בתוכה יש ד�, לרשב"י  הרבה, לר' אחא  אפי' מאדי�  
ור"א חולק [בבשרה ולא בחתיכה]  לרבא אינו ד� נדה אלא טומאת ערב בנגע במקור 

ורבנ� חולקי� [אינו ד� נדה, אינו כדרכה (לרש"י  ולכ� אינו ד� נדה)] (מח' ר"א וחכמי�  בשפופרת, 
בבקעי�, בחתיכה, מגע במקור) 

ר' בנימי�  טמאה לידה א� החתיכה לבנה ועצ� בתוכה 

ר' זירא  ד� בשפופרת טהורה [בבשרה, לא כדרכה] 
חו� מד� בחתיכה לרשב"י [כדרכה  רש"י = בבשרה דמי� במינו לא חיי�] (ור"א ורבנ� חולקי� כנ"ל) 

רב הונא  קרי בקיס� טהור [לרש"י � אי� שיעור חתימת פי האמה, (הו"א דרבה  ממנו  מבשרו)] 
אע"ג דקרי טמא משו� נוגע מ"מ סותר נקיי� [א"א בלא צחצוחי זיבה, היקש לזיבה אע"פ 

שמעורב] יו� א' [לטמאה בה  כטומאתה] 

ד� שיצא יבש  א� נמוחו טמאה, לא נמוחו טהור [בריה] 
נימוח  ת"ק  בפושרי� וספק אי מעל"ע, רשב"ג  מיעו� ברוק ע"ג צפור� 

מפלת כמי� דגי�  ר"ל ולל"ב דר' יוחנ�  מח' ר"י וחכמי�, ל"ק דר' יוחנ�  מודה ר"י דהוי בריה 

ג"ש שאינה מופנה כל עיקר  לשמואל אי� למדי�, לר' אלעזר למדי� ומשיבי�  
מופנה מצד א'  לר' ישמעאל למדי� ואי� משיבי�, לרבנ� משיבי�  

מופנה מב' צדדי�  לכו"ע למדי� ואי� משיבי� 
עדי� ללמוד מהמופנה יותר 

ספק לר"מ א� "אד�" במעי בהמה מותר באכילה [לרש"י � א� הולכי� בתר אמו], אבל לא דמות יונה [אי� 
פרסה] 

לכו"ע גופו תייש ופניו אד� הוי אד� 

רב  לר"מ צרי� מצורת אד�  חצי פרצו�, לחכמי� כל צורת 
ברייתא  לר"מ כל צורת (לרש"י כ"ש � אפי' עי� א' כאד�), 

חכמי�  מצורת (חצי פרצו� כאד�) 

רבא  ושט נקוב טמאה לידה [טריפה חיה] 

גו� אטו� (רש"י � חסר) טהורה מלידה: 
ר' זכאי  ניטל עד למעלה מארכובה [טריפה אינה חיה] 

ר' ינאי  עד לנקביו [נבלה כר"א, אבל טריפה חיה] 
ר' יוסי ב� יהושע  עד מקו� טבורו [נבלה] 

ר' יוחנ�  ניטל כל שהוא מלמעלה;  
פניו טוחות (אי� צורה) (ור"ל חולק) רש"י כה: � חו� מסנדל [ולד שעמו דחקו] 

מפלת ב' גבי� ושדראות 
רב  באשה אינו ולד, 

במעי בהמה אסורה באכילה [שסועה הכתובה בתורה] 
שמואל  באשה ולד [לרש"י � מתקיי�], 

בבהמה כשרה [לרש"י � יש מי� שסועה שאסורה] 



ביצא לאויר העול� אסורה [לרש"י � נבלה] 

גו�/ראש שאינו מחות� אי� טומאת לידה [וביו� השמיני ימול  הראוי לברית שמנה / לבריאת נשמה] 

ספק אי בהמה גסה יולדת לז' 

מפלת דמות לילית (כנפיי�), נחש (לר"מ ור' יהושע) טמאה לידה 

רש"י כב.  

לרב הונא קרי טמא משו� נוגע  לרש"י  לטמא משו� ראייה א"צ שיעור  

גמ' כד: � כו. 
שפיר (עור הולד) שאינו מרוק� מלא מי�, ד�, גנוני� טהורה מטומאת לידה [א"א שנימוח הולד באופ� 

זה] 

שפיר מלא בשר לר' יוסי טמאה לידה 

{אבא שאול קובר מתי�  נכנס לקולית של עוג וגלגל עי� של אבשלו�; ארו� בדורו  אבא שאול, ר"ט, 
ר"מ, רבי, ר' חייא, רב, רב יהודה, אדא דיילא, פרשתבינא דפומבדיתא; אבא שאול  תחלת 

ברייתו של אד� וכו'} 

שפיר שאינו מרוק�  לר' יהושע טמאה לידה (וכ� חושש שמואל להל' ולא רב), וחכמי� חולקי� 
ומח' א� חולקי� בעכור (לרש"י במלא מי�) [נימוח, ספק ולד לחומרא]  

או רק/א� בצלול [כתנות ע"ג "עור"], ומודה ר' יהושע במלא ד� דלאו ולד 
ודאי מרוק�  שיער 

סנדל  חוששי� לזכר ולנקבה (נ"מ  אולי הסנדל נקבה והולד זכר, נקבה לפני שקיעה וסנדל אחרי); 
מח' א� צרי� צורת פני� ולהל' א"צ 

ולד וסנדל יוצאי� כרוכי�  לר"פ אפלגיה (ראש הולד כנגד טבורו) ודחפו לסנדל,  
    לרבא מצומצמי� וסנדל מחליק 

רש"י כה: � כו. 

לרש"י אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת נפל 

לידת סנדל ביציאת רוב  לרש"י  אי� הראש פוטר בנפל

גמ' כו. � כח. 
שיעור טפח: שליא, שופר, שדרו של לולב יותר מההדס, דופ� שלישית של סוכה, אזוב,  

אוהל וחציצה לטומאת מת, יד תנור כגבו, שיעור תנור, מסגרת, כפורת, קורה למבוי 

נפל ואח"כ שליא  לרב תולי� באותו ולד עד ג' ימי� 
ילדה ואח"כ שליא  לרב תמיד תולי�, לר' יוחנ� עד כ"ג או ל"ג ימי� 

רש"י � אי� ראוי לבריית נשמה ואח"כ שליא  אפי' תו� ג' חוששי� לאחר 

שליא לבד  חוששי� לזכר ולנקבה 
כחיה ועו� ואח"כ שליא  ברייתא  חוששי� לאחר לחומרא (אא"כ קשורי�),  

  רבי  עו� חוששי�, חיה אי� חוששי�  

שליא בבית  ר"מ  טמא [ולד עמה], הוציאוהו לבית אחר טהור [נמוק בטלטול]  
ר"ש (ור' יוסי ור"י)  טהור [נימוק  רב המנונא  נתערב במי� אחר (ד� הלידה),  

ר' יוחנ�  בטל ברוב ד�,  
ר"ל  נטר� ונתבלבל צורתו (צרי� מת וצורתו של�)] 

   אבל טמאה לידה [כי תזריע  אפי' כעי� שהזריעה] 

  בלבול צורת המת 
ר"א  אי� שלדו קיימת טמא אפי' רובע הקב 

רבנ�  רובע הקב טהור  לר"ל אפי' של� טהור אא"כ שלדו קיימת,  
לר' יוחנ� של� טמא אפי' אי� שלדו קיימת ופתח גדול אינו מציל הקטני� [חזי לאפוקי חד 

אבר] 

מפלת יד חתוכה טמאה לידה ואי� ימי טוהר [אולי הרחיקה לידתה] 



לידת יד הוי לידה מדרבנ� [וית� יד]  

רש"י כו: � כז: 

שיור תנור שעדיי� טמא  רש"י כא�  בר ז' טפחי�  ד"ט, בר ט' טפחי�  רובו  
גי' תוס' ברש"י חולי�  בר ז'  רובו, בר ט'  ד"ט 

שליא ואח"כ ולד חוששי� לוולד אחר 

מלא תרווד רקב ועוד עפר טמא ור"ש מטהר  
לרש"י  כגו� שנקבר בכסותו 

גמ' כח. � לא:  
טומטו� ואנדרוגינוס שראו לוב� ואוד�  שורפי� תרומה 

אבל אי� קרב� לביאת מקדש [מזכר (טומאה הפורשת מזכר) עד נקבה (ודאי) תשלחו,  
לר"א  שר� ונעל� ממנו (ולא על העל� מקדש)  דידע במה איטמי (ור"ע חולק)]  

אי� כלי חרס טמא טעו� שילוח מ� העזרה [מזכר ועד נקבה  שיש לו טהרה במקוה] 

לידת מסורס (דר� מרגלותיו) ברובו, כדרכו  רוב ראשו (צדעיו, פדחתו, גובה ראשו) 

 ברובו   �לידת מחות
לר' יוחנ�  לת"ק בראשו, ור' אלעזר חולק (וכ� ר' יוסי לרש"י),  

נפל של�  לשמואל ול"ב לר"א ור' יוסי לר"ח  אי� הראש לידה 

ספק מה הפילה  ריב"ל  הוחזקה עוברה  מביאה קרב� ונאכל [רוב ולד מעליא]  
לא החוזקה עוברה  תשב לזו"נ ונדה  

 �ב"ש  צ"ה טבילות [יולדת הוי טבולת יו� ארו�] [טבילה בזמנה מצוה, כר"ע  ז' נקיי� צרי
בפנינו  ידועי�, כר"ש  איסור שימוש בז' לנקיי�, כאביי  י"ד ימי לידה לא עולי� לנקיי�]  

ב"ה  ל"ה טבילות [טבולת יו� ארו� א"צ טבילה, ולא קחשיב טבילות דלאחר תשמיש],  
ר' יוסי בר"י  טבילה באחרונה [אי� טבילה בזמנה מצוה] 

מפלת ליו� מ' אינה חוששת לולד,  
ר' ישמעאל  נקבה בעי פ"א [יצירה כמו ימי טומאה וטוהר, תלד  לידה אחרת]  

{ולד במעי אמו וכו' וצופה ומביט מסו� העול� עד סופו, ומלמדי� אותו כל התורה, משביעי� אותו תהי 
צדיק וכו', ג' חדשי� ראשוני� דר במדור התחתו� ותשמיש קשה לאשה ולולד וכו', מתהפ� ויוצא; ג' 

שותפי� באד�; לא כמדת הקב"ה מדת בשו"ד  צר העובר וכו'; אפי' בעל הנס אינו מכיר בנסו; נוצר מ� 
הברור שבטפה; מי מנה עפר יעקב  ע"ז נסמית עי� בלע�;  

בני� זכרי�  מזרעת תחילה (משהי�, יבעול וישנה); מתעברת סמו� לוסתה/לטבילה;  
בא זכר  בא שלו�, ככרו בידו; קרב�  שנשבעת שלא תזקק ומתחרטת לז' לזכר וי"ד לנקבה; מילה לח' 

 שלא יהו אביו ואמו עצבי�; נדה לז'  שתהא חביבה ככניסתה לחופה;  
בעל אבידה מחזיר על אבידתו; פניה למעלה ולא מקבלת פיוס וקולה ערב  ממקו� שנבראת} 

רש"י כח. � כט: 

ימי טומאה וטוהר של זכר מובלעי� תו� של נקבה 

ג' שבועות טהורות  אח"כ ודאי ימי נדה  אי� זיבה אלא לאחר נידות 

 



פ"ד בנות כותי� 

גמ' לא: � לד. 
סת� בנות כותי� נדות מעריסת� [כר"מ דחייש למיעוט השכיח דחזיי�  וה� לא דרשי ואשה כי יזוב 

זוב, ר' ישמעאל  ולנקבה  בת יו� א' לנדה ובת י' ימי� לזיבה] 

כותי� נשואי� בועלי נדות מדרבנ� [יושבות על ד� ירוק ומשלימות ז' ימי� באדו�, סופרות מקצת היו� 
שפוסקת לנקיי�] 

סיכת תרומה כשתייה [ולא יחללו, כמי� בקרבו וכשמ� בעצמותיו] 

ואשה אשר ישכב איש אותה שכ"ז  למעוטי איש משכ"ז אדו�  
ואשה כי תהיה זבה  למעוטי איש מד� 

ואיש כי תצא ממנו שכ"ז  למעוטי אשה מלוב� 

ב� יו� א' לזיבה [ר"י  איש איש, ר' ישמעאל בריב"ב וב"ש  לזכר, ב"ה  זאת תורת הזב] 
לראייה ראשונה [זאת תורת הזב  גדול וקט�, הו"א  ראויה להצטר�] 

הללמ"ס  בת ג' לטומאת ביאה, ב� ט' לשכ"ז 

עליונו של זב מטמא רק אוכלי� [אשר יהיה תחתיו יטמא והנשא  רק טומאה קלה (לרש"י � הלימוד 
מתחתיו)] 

תחתונו של בועל נדה מטמא רק אוכלי� [וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא]  

 ספק לרמי ב"ח  פולטת סותרת נקיי� יו� א' כקרי [רואה], הו"א דרבא  לא סותרת [אחר תטהר 
רצופי�] 

אי� שורפי� תרומה שנגע כותי ערו� אחר שטבל [ספק ספיקא], אבל בלא"ה שורפי� [בגדי ע"ה] 

לת"ק סת� בנות צדוקי� ככותיות, לר' יוסי כישראלית 

ברגל הג� דאי� לו טומאת ע"ה [כאיש אחד חברי�], אבל הוי ספק בועל נדה 

גמ' לד. � לו. 
טיפת ד� נכרית  לב"ש טהור [היכר בדלא שכיח  ושלא יבא לחלק בד� ישראלית בי� לח ליבש],  

לב"ה טמא לח ולא יבש [כזב  ע� היכר] ולא גזרו כת� בגוי  
לכו"ע טיפת זב נכרי טמא מגע, וקריו טהור [היכר בדתלי במעשה] 

ד� טוהר של מצורעת  לב"ש טהור [לאו מעיי�] 
לב"ה טמא לח ולא יבש [(רש"י � יש לו די� מעיי� �) לזכר ולנקבה לרבות מעיינות המצורע  א� אינו 

עני�] 

  טיפת ד� יולדת שלא טבלה אחר ימי טומאה, ילדה בזוב שספרה ולא טבלה 
ב"ש  מטמא לח ולא יבש [רש"י � גזרה לאחר ז' אטו תו� ז' � ע� היכר, מדאו' טהור דתלוי בימי� לבד ואפי' 

לא פסקה הוי ד� טהור לכו"ע] 

ב"ה (וב"ש בזבה שלא ספרה)  לח ויבש (רש"י � אב הטומאה) [כנדה, צריכה ימי� וטבילה (לב"ש 
ימי� וספירה [ואחר תטהר]) כדי לטהר,  

ללוי  שופעת מימי טומאה  מעיי� טמא] 

זב (ראייה א' לזב קט�, ב' לזב גדול, ג' לקרב�  אפי' באותו יו�) (ג' ימי� לזבה גדולה ולקרב�):  

    ראייה ראשונה ]היקש לבעל קרי[ 
טיפת זוב  לא מטמא במשא [היקש לקרי] אלא במגע, י"מ ברש"י א� במשא [זובו טמא הוא]  

של מצורע מטמא במשא [לזכר למעיינותיו  היקש לזב גמור] 
רב הונא  מטמא באונס [כשכ"ז] אבל לא מצטר� לקרב� 

    ראייה שנייה 
זוב מטמא במשא [זובו טמא הוא, הו"א  רבא  לאחרי� גור� טומאה כ"ש לעצמו] 

ובמגע לטמא בגדי� שעליו [נה:  זובו לזכר ולנקבה  מקיש זובו לו] 
מעיינותיו מטמא במשא [בטהור  במה שביד טהור]  

ובמגע לטמא בגדי� שעליו [נה:  בטהור  טמאתי מה שטהרתי במגע ונבלה] 
באונס אינו טמא [מבשרו ולא מחמת אונסו] 



     ראייה שלישית 
באונס  לת"ק ג� מביא קרב� [1הזב, 2זובו, 3לזכר היקש לנקבה] ור"א חולק 

     ראייה רביעית 
ר"א  א� באונס (רש"י � סותר נקיי�) [1הזב, 2את, 3זובו, 4לזכר היקש לנקבה] 

שכ"ז  מבשר חי, קשורה, כלוב� ביצה שאינה מוזרת fertilized, רש"י נו: � מתעגל ויוצא  
משא"כ זוב 

ד� טוהר  לרב (ולהל') מעיי� א'  ואינו עולה לנקיי� [דותה תטמא] 
ללוי ב' מעיינות וצרי� הפסקה משהו ביניה�  ומאז עולי� לנקיי� אפי' תראה  

ולב"ש מעיי� א' הוא 
(נ"מ בי� רב ללוי: שופעת מי"ד לט"ו (לנקבה), מפ' לפ"א, א� ד� טוהר עולה לנקיי�, להפסקת ג' 

עונות, א� דיה שעתה בראייה ראשונה כמה ימי� אחרי ד� טוהר) 

רש"י לה. � לו.  

לאחרי� גור� טומאה  לרש"י  הטיפה גורמת שבעלה מטמא במשא  עליונו דזב  

לרש"י  ראייה ראשונה אחרי ד� טוהר = מניקה ודיה שעתא 

גמ' לו: � לח: 
ד� קושי מחמת ולד (ר"מ  מ' יו� לבריאה, נ' לחולה; ר"י  חודש הלבנה התשיעי [שופר גור�] ואפי' 

שפתה מד� וצער בינתיי�; ר' יוסי ור"ש  י"ד יו� [שבועי� כנדתה ולא כזיבתה]):  
בימי נדה  נדה [ר"ל  תשב על דמי טהרה  ישיבה אחרת כזו  רק בזיבה,  

אבוה דשמואל  וטמאה שבועי� כנדתה  ולא כזיבתה] 
בימי זיבה אינה זבה גדולה [דמה ולא מחמת ולד] (מא.  חו� מיוצא דופ� לרבנ� דר"ש) 

   הו"א דרב  הוי נדה ליומא ובערב טובלת 
   שמואל  שומרת יו� כנגד יו� מדרבנ� [שמא תשפה] 

   רש"י לל"ב דלוי  מדאו' [דמה בזבה גדולה כתיב] 

   לרש"י  מסקנת רב, ר' יצחק  טהורה, וכ� כל ההמש� טהורה עד: 

רש"י � ל"ק  ללוי יו� י"א, לרב י"ח (ואז ז' ימי נדה), לר' אדא ב"א לרב לעול�  

ל"ב  ללוי יו� ט', לרב י"א 

{ויכוח שילא בר אבינא ורב אסי (איסי ב� יהודה), עשו שלו� כשנפטרו} 

ד� קושי מטמא בשפתה סמו� ללידה [רש"י � היתה רואה ג� בלי קושי]  
לר"א מעל"ע, לר' יהושע (ולרש"י חנניא ב� אחי ר' יהושע) לילה ויומו 

אבל לא א� שפתה מצער ומד� לר' חנינא [חיילות לפני המל�]  
ורב חסדא חולק  טמאה [דאי� חיילות לפני ביאתו] חו� מר"י 

אי� קושי לנפלי� 

ד� קושי בימי טוהר  לרבנ� טהורה א� בימי נדה [ק"ו משופי] 
לר"א טמאה [דיו  ימי זיבה, וטהרה ממקור דמיה  ולא מחמת ולד] 

רש"י � א� בימי זיבה [תשב  ישיבה א' לכול�] 

 דבר שאינו גור� טומאה )ד� קושי, זיבת אונס לר"א, ימי לידה )רש"י(( 
רש"י � סותר יו� א' 

לר"א  סותר ז' נקיי� (ספק לרבא) 
לרבנ�  אינו סותר 

ר' מרינוס  אי� לידה סותרת נקיי� 
   אביי  אבל ימי לידה נקיי� אינ� עולי� [דותה תטמא  נקיי� מלידה, כימי נדתה  אי� ספירה ב� 

(דני� מא"א, היקש)] 
   רבא  עולה [ואחר תטהר  בלי טומאה מפסקת, וספרה לה מזובה ולא מלידתה] 

לר"א  סותרת נקיי� 

ר"י בש� ר"ט  ב' ימי� ד� קושי בחודש ח' וא' בט' = זבה [רוב] 

ר"י  יולדת בחודש ט' אפשר למקוטעי� 



חסידי� ראשוני�  דוקא שלמי� [כמני� הריו"�] אבל יולדת בחודש ז' אפשר למקוטעי� [לתקופות 
הימי�] 

גמ' לט. � לט: 
כל י"א ימי זיבה בחזקת טהרה 

רב יהודה  דא"צ בדיקת שחרית וערבית [רש"י � נתרוק� דמיה] 
רב חסדא  היתר לשמש אשה שאי� לה וסת לר"מ 

לרבא  אי� מעל"ע (איתותב) 
שמואל  א"א לקבוע וסת, סח.  אבל דיה שעתה 

    ר"פ  אבל חוששי� (לרש"י � רגילות ט"ו � לא תשמש בט"ו הבא), לרב הונא בד"ר יהושע אי� חוששי� 
ר' יוחנ� ור"ל  קובעת וסת (לרש"י יא. � פע� ג' לא בי"א יו�) 

ר"פ  דילגה יו� הוסת  מנינ� יו� הוסת מיו� שהיתה ראויה לראות ופתחי נדה מיו� שראתה 
רב הונא בדר"י  מנינ� מיו� שראתה [כתרנגולת  כדלקמיה נקטה] 

ר"מ  במחבא בחזקת טהורה [חרדה מסלקת דמי�] 

בימי ספירה בחזקת טומאה 

 



פ"ה יוצא דופ� 

גמ' מ. � מא: 
יוצא דופ� � רבנ� � אינה לידה [כי תזריע וילדה � במקו� שמזרעת] 

ר"ש � ולד [תלד], בכור לנחלה [לידה לידה מאשה],  
אבל א"א להקדיש [לידה לידה, אמו אמו מבכור, ואפי' נולד מקדשי� � זאת תורת  

העולה � א� עלה ירד] (לר"א בר"י קדוש) 

ר"ש � פסול� בקודש (לרש"י � לאחר שבאו לעזרה) א� עלו לא ירדו  
[על מוקדה � זאת תורת העולה, ר"י � יש לה� הכשר במקו� אחר] 

חו�: לר"י � נשחטה בלילה, נשפ� דמה, יצא דמה [זאת, היא, העולה],  
שחיטה בדרו� (וכ� רבה לר"ש), ר' יהושע � חו� למקומו, בשר קדשי� [ממנו לאשי� בבל 

תקטירו], מליקת העו� למטה לרב יוס� לר"י, קבלה וזריקה ע"י מי שלא חזי לעבודת ציבור 
לר"י, א� לר"ש נשפ� ד� מהצואר 

אי� פסול� בקודש ירדו אפי' נולד מקדשי� [זאת] 

ד� דר� דופ� � לר"ש טהור [מקור מקומו טהור (רש"י � כד� מכה)] 
לרבנ� הטיפה מטמאה במגע, האשה � לר"ל טמאה ז', לר' יוחנ� טהורה [דוה וגלה ערותה] 

   מקור שנעקר, ב' טיפי לב� � טמאה טומאת ערב [רש"י � מקור מקומו טמא] 

גמ' מא: � מג: 
מטמאה בבית החיצו� (חו� לבי� השיני�, מקו� הדישה) [בבשרה] 

פולטת שכ"ז �  
לרבנ� מטמאה בפני� [יהיה, רואה הויא] 

לר"ש כשיוצא לחו� [דיה כבועלה] 
אבל יש טומאת ערב מפני תשמיש [ורחצו וטמאו עד הערב]  

(נ"מ בטבלה במטה ולא נתהפכה (אחר טבילה, בשעת תשמיש)) 
וסותרת נקיי�, ושיעורו בכל שהוא [רואה הויא, רש"י � דיה כבועלה] 

יולדת שירדה לטבול ובירידתה נעקר ד� (לרש"י � לבית החיצו�) 
ויצא לחו� אח"כ � טמאה טומאת ערב 

ר' אושעיא � לידה יבשתא � טמאה, כילוד ביציאת הראש חו� לפרוזדור (לרש"י � בבית החיצו�) 

זב וקרי מטמא בחו� [מבשרו] [ממנו] 

אותו מקו� � לאביי בלוע הוי, לרבא בית הסתרי� הוי ומטמא במשא ולא במגע 

בית הבליעה � לאביי בלוע הוי [דוקא נבלת עו� טהור טמא � בה ולא באחרת]  
 לרבא בית הסתרי� הוי 

שיעור נושא ונוגע נבלה בכזית [והאוכל � כאוכל] 

קנה בקומטו של זב והסיט הטהור � טהור [וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שט� � בגלוי]  
להיפ� � טמא [רש"י � משא [והנושא אות� � כ"ש זב עצמו]]  

ג' לשונות לשמואל �  
שכ"ז מטמא 1) כשיש עקירה בהרגשה [שכבת זרע � ראויה להזריע]  

2) יצאה בהרגשה (כח�) � וא� הטלת מי� [רובה בהרגשה] 
3) בלי הרגשה [מקרה] 

עקירת שכ"ז דגוי (קולא), מי רגלי� (מצי נקיט) דזבה, דנכרית (דרבנ�) לפני טבילה ויצא אחר טבילה � 
תיקו 

קרי: שיעור הרואה � לכו"ע במשנתנו כ"ש, רב הונא כב. � פי האמה [נוגע הוי] 
שיעור נוגע � ר"א בר"ש � כעדשה [או איש � כנגיעה דשר�],  

תנא � כ"ש [אוקי באתרא � כרואה, או איש וכו' שכבת זרע � כרואה],  
ר"ש פסחי� � פי האמה [כזב לר' נת� בש� ר' ישמעאל ושמואל [או החתי� בשרו]] 



זב � ג' ראיות לקרב� [רבנ� � זאת תהיה טומאתו בזובו, רר בשרו, את זובו;  
ר' ישמעאל ור' סימאי � רש"י � בזובו, רר בשרו את זובו, או החתי� מזובו]  

ב' לטומאת משכב [רבנ� � מזובו טמא � מקצת זובו; ר' סימאי � כי יהיה זב מבשרו, זובו טמא, רש"י 
לה. � והזב, את זובו]  

רש"י מג. 

לרש"י מגע בית הסתרי� טהור נלמד מזב 

רש"י ו. � היסט הזב בכלי חרס [וכלי חרס אשר יגע בו הזב � מגעו שהוא ככולו] 

גמ' מד. � מה. 
ב� יו� א' � לטומאת נדה [ואשה], זיבה [איש איש, לזכר ולנקבה], נגעי� [אד�], מת [נפשות], ליבו�, 

לתרומה, לירושה, לאבילות (נפל מגג), לרציחה [כל נפש]  
א� עובר פוסל בת כה� לתרומה [כנעוריה] 

רב ששת � עובר של גרושה לכה� לא פוסל עבדי� לרבנ� דר' יוסי [לרש"י � אי� זכייה לעובר] 

רב ששת � עובר אינו נוחל אמו [הוא מת קוד�] (חו� מנהרגה, על המשבר) 

רבא � אי� עובר ממעט חלק בכורה [וילדו לו] 
אי� עובר מקבל פי שני� [יכיר]  

בת ג' לר"מ (ר' ינאי � יו� אחרו� דשנת ג', ר' יוחנ� � ל' יו� בשנה ג', ברייתא � יו� א' דשנת ג'),  
בת ג' ויו� א' לרבנ� � ביאתה ביאה לקני�, עריות, בועל נדה, אשת כה� לתרומה;  

קוד� לכ� � כשרה לכהונה [הללמ"ס] 

פחותה מג' שבתוליה הולכי� וחוזרי� � ראתה ד� בביאה קוד� ואחר ג' � שניה� ד� בתולי� ולא נדה 

ב� ט' ויו� א' ביאתו ביאה, ומדרבנ� כמאמר ביבמה � בעי גט וחליצה ואינו מאכיל בתרומה 

רש"י מה. 

נבעלה לאחר אחר ג' שני� זונה היא ופסולה לכהונה 

גמ' מה: � מז. 
רבי � בת י"א ויו� א' [בינה יתירה], ב� י"ב ויו� א' � נדריה� נבדקי� א� יודעי� לש� מי נדרה [מופלא] 

    בת י"ב, ב� י"ג ויו� א' � נדר אפי' לא יודעי� [איש, רש"י � סופו לבא לכלל דעת (ושוטה רק המקרע 
וכו')] 

רשב"א � איפכא [ערמומית מבית רבו] 

ב� י"ב שהביא שערות � רב, ר' חנינה, רב המנונא, רבא, ר' זירא � שומא 
ר' יוחנ�, ריב"ל � בר עונשי� 

לר' יוסי בר"י � שערות מב� ט' הוי סימ� כשעוד� בו כשהגדיל  

רבא � בת י"ב חזקה שהביאה שערות 
חו�: בדקו ולא אשכחו (להל' חוששי� שנשרו לעני� מיאו� כשבעל אחר י"ב), לחליצה 

רב הונא � מופלא שהקדיש ואכל לוקה [איש כי יפליא, ולא יחל � כל שישנו] 
אבל אי� עליו קרב� [זה הדבר]  

אכלו אחרי� או כשיגדל � לרב כהנא אי� לוקי� (אלא מדרבנ�) [מופלא דרבנ� � רק אסמכתא] 
   לר' יוחנ� ור"ל לוקי� [מופלא דאו'] 

נישואי� יתומה דרבנ� � בעלה מפיר נדריה [על דעת בעלה נודרת]  

תרומת מופלא � לר' יוסי תרומה [מופלא דאו'/דרבנ�  מתק� תרומה דאו'/דרבנ�  בזה"ז] 
לר"י לא (גי' כא�) 

דימוע � לר"מ ור"י חייב בחלה, לר' יוסי ור"ש פטור [מח' אי חלה בזה"ז דאו' או דרבנ�] 
בזה"ז � דבי רב � לכו"ע חלה דאו' [ז' שכבשו וחלקו � חלה ולא מעשר]  

רב הונא בדר"י � דרבנ� [בבואכ� � כולכ�] 



רש"י מו: � מז. 

קט� לאו בר קבולי עליה תקנתא דרבנ�  

ז' שכבשו וחלקו חייבי� בחלה [בבואכ�] 
ופטורי� ממעשר [רש"י כא� � תבואת זרע� � כאו"א שלו,  

רש"י כתובות כה. � בשנה השלישית שנת המעשר � תלוי במני� שמיטה, 

רש"י ב"מ פט. � עשר תעשר � במקו� אשר יבחר � שילה] 

גמ' מז. � מח. 
מח' א� מותר לבייש עבד � לשמואל אסור [תעבודו ולא לבושה] 

מח' בשיעור סימ� עליו� � רבי � הל' ככול� להחמיר (רש"י ל"ק � איזה מאלו הויא בוגרת, ל"ב � בוגרת ואינה 
בוגרת (אי� כח להפקיע קידושי�)) 

חצר שקובעת למעשר: ר"ש � שומר בפתח, לר"ע � בת שימור, ר' נחמיה � אינו בוש לאכול,  
ר' יוסי � שואלי� למה נכנסת, ר"י � חצר הפנימית; רבי � הל' ככול� להחמיר  
(לל"ב דרש"י � אבל לא להפריש על טבל אחר אא"כ יש שומר קבוע) 

איילונית וסריס � ע� סימני סריס � לב"ה בת כ' וב� כ' [רש"י � הילכתא], 
לרבי וב"ש בת י"ח וב� י"ח, לר"א בת י"ח וב� כ' 

      רב � ויו� א', עולא � אפי' יו� א' בשנת י"ח/כ', רבי ור"א (להל') � ל' יו� בשנת י"ח/כ' 
בלי סימני סריס � רוב שנותיו 

רש"י מז. 

סימני קמט, יטו, פיטומת, עוק� � לרש"י סימ� בגרות 

 



פ"ו בא סימ� 

גמ' מח. � נ. 
בא סימ	 עליו	 ולא שערות �  

ר"מ � קטנה [אפשר שיקדי�] וחכמי� חולקי	, רשב"ג � בבנות כפרי� כר"מ 

סימ	 תחתו	 מספיק [איש או אשה � שוה לכל עונשי	]  

בדיקה בנשי�: ר"א, ר' ישמעאל � ראשוני � יראות חטא, אפילו אשה אחת 
ר"י � בודקות לפני הפרק (שערות אלו שומא ולא תחלו�)  

ואחרי הפרק (להקל שתחלו�) 
ולא בודקות תו� הפרק [כלאחר הפרק אבל אי	 חזקה דרבא (מו.)] אלא להחמיר 

ר"ש � תו� הפרק (לרש"י � מבת י"א עד י"ב) בודקות [כלפני הפרק � להגיד שאלו שומא] 
ולא לאחר הפרק אלא להחמיר [לית לי' חזקה דרבא]  

כלי שמוציא משקה ואינו מכניס כשר למי חטאת, ומח' אי� בודקי	 

אבר שיש בו עצ� ולא ציפור	 �  
יתרת שאינה נספרת ע"ג יד � מטמא במשא ובמגע 

נספרת, אינה יתרה � מטמא א� באוהל 

סאה ותרקב � טמא במת ולא במדרס [עמוד ונעשה מלאכתנו] 

ראוי לדו	 דיני ממונות ולא נפשות � ממזר [רש"י � כול� יפה רעיתי], גר (לרש"י � אפי' לדו� ישראל), חלל, בעל 
  מו

כשר להעיד ולא לדו	 � סומא בעי	 א' לר"מ [היקש ריבי� לנגעי� � לכל מראה עיני הכה	], אוהב ושונא 
לרבנ	 דר"י  

גמ' נ. � נא: 
בשר ודגי� וביצי� � טומאת אוכלי	 ופטורי	 ממעשרות  

מחשבה במחובר לרבא � מעשר ולא טומאה 

תאנה (אי	 לקיטתו כאחד) וירק (אי	 מכניסו לקיו�) חייב במעשרות ולא בפאה  
הפקיר ובצרו � פאה ולא מעשר  

ר' יוחנ	 � עולשי	 שזרע	 לבהמה � מחשבה לאכילת אד� רק לכשיתלשו [רש"י � דמחובר לאו בר קבולי 
טומאה]  

רבא � למעשר אפי' במחובר, ורב אשי חולק  

לרבא לא מהני מחשבת אוכל בבע"ח בחיי� [לרש"י � לאו בר קבולי טומאה], ור' זירא ור"פ חולקי� 

נבלת עו� טהור בכפרי�, נמאס בגת בכר� �  
לר' יוחנ	 ב"נ א"צ מחשבת אוכל ומיד מטמא טומאה קלה [ק"ו מטומאה חמורה (בגדי� בבית 

הבליעה) בלי מחשבה]  
לרבנ	 צרי� מחשבה ואז מיד מטמא טומאה קלה � דסופו לטמא טומאה חמורה [שאני טומאה קלה 

דבעלמא בעי הכשר]  

מידי דעביד לטעמא (למתק הקדרה) לא מטמא טומאת אוכלי	,  
ֶשֶבת רק משנתנה טע� בקדרה [סתמא לכותח] 

בקר חייב במתנות ולא בראשית הגז, טרפה לחכמי� דר"ש � גז ולא מתנות  

עיקר הלו� שוטה ועיקר הדנדנה יש לה� שביעית ולא ביעור [לא כלו מ	 השדה] 

דג טמא יש סנפיר ולא קשקשת; כל שיש לו קרני� יש לו טלפי� סדוקות 

ירק, מי�, ִמצות, בשמי� � יש ברכה ראשונה ולא אחרונה  

רש"י נ. � נ: 

פאה מדאו' בכל חו� מהפקר וכו' תאנה וירק [אינו דומה ל"קציר"]  



כזית נבלה בהמה טמאה מטמא בלי מחשבה, פחות מכזית מצטר� לשיעור כביצה לקבל טומאת שר� 
רק במחשבה 

גמ' נב. � נב: 
ב	 סורר � מב' שערות עד שיקי� זק	 התחתו	 [ב	 ולא הראוי להיות אב]  

מיאו	 עד: ר"מ ור"ע, ת"ק דמשנתנו � ב' שערות � לרב הונא בגומות, לרב מלכיו גומות אפי' בלי 
שערות, לרב אשי אפי' ב' שערות בגומא א'  

לרבנ	 � במקו� א', ר"ש ב	 יהודה ושמואל � אפי' רחוקי� זמ"ז 
ר"י � שירבה השחור (ב' ארוכות) או ב' שערות ונבעלה 

ר' יוסי � עד שתקי� העטרה, ב	 שלקות � עד שתכלכל (רש"י � הרבה)  
ר' ישמעאל � אפי' ילדה � בעילות על דעת קדושי� הראשוני [והיא לא נתפשה אסורה] 

שיעור ב' שערות בכ"מ להחמיר � לאחוז בצפור	, לכו� ראש	, ניטלות בזוג 

גמ' נב: � נג: 
ר"ח ב	 אנטיגנוס � אי	 זוב לכתמי� 

חו� מג' חלוקות בדוקות בג' ימי� (רש"י � קרב� ואינו נאכל, רמב"� � אי� קרב�)  
רבנ	, ר"מ � כת� ג' גריסי	 ועוד הוי זבה מספק [לא תלינ	 בדאפשר לחלק�] 

ר"י ב	 אגרא בש� ר' יוסי � אפי' ב' גריסי	 ועוד � חוששי	 לבי	 השמשות  
רבי � וכ	 לחכמי� אא"כ בדקה עצמה כל ביה"ש דר"י ולא ביה"ש דר' יוסי � מח'  

ויש תנאי אליבא דר"י ב	 אגרא דבדקה כל ביה"ש דר"י אינה חוששת [סבר דביה"ש  
דר' יוסי שיי� בדר"י]  

לרבי כת� מטמא קדשי� ועצמה (לרש"י � לטהרות) למפרע עד שעת כיבוס, לרשב"א מעל"ע [שלא יהא 
חמור מראייה]  

תולה כת� בראייה (לרש"י � ולא למפרע עד כיבוס) לרש"י � למנות מכתמה ז' ימי טבילה ומני� זיבה 
רבי � בראתה תו� מעל"ע 

לר"ל � חו�: רש"י � לא בדקה בז' [גילוי דעתא דמנה מראייה, וכת למפרע]  
רשב"א � בראתה באותו יו�  

כתמי� בעי הפסק טהרה � לרש"י � בז' לכתמה כדי לטבול בערב 

גמ' נד. � נד: 
ימי זיבה אפי' לא טבלה לנדותה, ימי נדה אחר ז' נקיי� לזיבה או מיד אחר זבה קטנה 

ראתה י"א לזיבתה � רב ששת � לב"ה אסור לשמש ביו� י"ב, ורב אשי חולק 

רב אשי � עשירי בעי שימור 

ברייתא � ימי נדה עולי	 לספירה; ימי לידה � לר"פ אי	 עולי	, לרב כהנא ורב הונא בדר"י עולי	 



פ"ז ד� הנדה 

גמ' נד: � נו. 
מטמאי� לחי�: זב [רר], מעיינותיו [ירוק], שכ"ז [ראויה להזריע],  

שר� שאינו של� ונבלה [במות�/כי ימות � כעי� שעת מיתה] 

מטמאי� א� יבשי�: ד� נדה [לח � לרבא � ק"ו דגור� לאחרי� טומאה, והדוה בנדתה � מדוה כמותה; 
יבש � יהיה בהויתו; ולא משכב � היא, ולא אב� מסמא � והנושא אות�],  

בשר מת [ר"ל � לכל טומאתו, ר' יוחנ� � או בעצ� (בלא מיפר�)]  
ור' יוסי חולק אא"כ יש תרווד רקב,  

יכול להשרות מעל"ע בפושרי� (לר"י ב� נקוסא בתחלתו, לרשב"ג פושרי� כל מעל"ע), 
שר� ששלדו קיימת [הנוגע בה�] 

לל"ק עור מת מטמא רק מדרבנ� [גזעו לגמרי מחלי� אינו "בעצ�"]  
לל"ב מדאו' [אי� גזעו מחלי�], בעבד� מדרבנ� [שלא יעשה שטיח]  

טומאת מי הא� � לרב דוקא בנגררי� דר� הפה [צחצוחי רוק], לר' יוחנ� אפי' דר� חוט� [מעיי�]  

זיעה וריעי הזב טהורי�; דמעה וד� מכה וחלב � טומאת משקי� ברביעית;  
זוב ורוק ומי רגלי� מטמאי� אד� ובגדי� [כיחו וניעו ומי א� � וכי ירוק, מי רגלי� � זובו טמא וזאת 

� כל שמתעגל ויוצא וחוזר ונבלע [כרוק]]  

רש"י נה. � נה: 

אב� מסמא � רש"י שבת � ע"ג יתידות וכלי תחתיה [וכל אשר יהיה תחתיו],  
רש"י כא� � ע"ג כלי� (אע"ג דאינה מטלטלת) 

מגע נבלה מטמא האד�, משא נבלה א� בגדי� שעליו [יכבס בגדיו]  

גמ' נו. � נז. 
ת"ק � שר�/כת� מטמא למפרע עד בדיקה, כיבוד/כיבוס [חזקה שבדקו]  

אפי' לח [אולי מי� נפל על יבש] 
ר"ש � מציאת שר� לח � עד שעה שאפשר להיות [אילו נפל מי� היה נמרט ונפר�]  

כתמי� הנמצאי� בגלוי בערי ישראל טהורי� [מצניעי�]  
לר"י בֶרֶק� ולר"מ בערי כותי� טמאי� [לא מצנעי]  

בית הטמאות של כותי� � טומאת אהל [קוברי� נפלי�], ור"י חולק 

אי� נאמנות לכותי על מה שנחשדי� � 
לפני עור, תחומי�, יי� נס�, 

"אי� הקבר תחת אבנות הבוטלות/סככות האיל� הזה"  
אא"כ כותי כה� הול� על פני כולה (דא"א לתלות במק"א) 

בית הפרס (אבד בה קבר (אא"כ הול� ע"פ כולה), נחרש, ספק שכח בו מת), 
   אבל נאמני� על קבורה, בהמה שמבכרת, ציו� קברות 

 



פ"ח הרואה כת� 

גמ' נז: � נט. 
כת� מדרבנ� [בבשרה  עד שתרגיש, ר"ע  זבה ד�  ולא כת�; מדרבנ� (רש"י  שלא להקל בנדה גמורה): 

ר' ירמי'  לרש"י  דלמא ארגשה ולאו אדעתה,  
רב אשי  סדרי טהרה לרש"י  דלמא מגופה (הרגשה רק לברר)] 

יש לתלות הרגשה במי רגלי�, עד, שמש 

עברה בשוק טבחי�  מצאה על בשרה טמאה [לא נמצא על חלוקה] וספק בשלא כאורחי' 
מצאה על בגד תחתו� טהורה 

ספק א� עברה  טמאה 

שמואל  ישבה על קרקע בדוקה ומצאה ד�  לרב ירמיה מדפתי מדאו' טהורה [לא הרגישה],  
לרב אשי א� מדרבנ� [אינו מקבל טומאה] 

אי� כת� במקו� שא"א להגיע לש�, ולא מחזקינ� שבא ממקו� למקו� 

כת� על משתיתא (שתי של מארג)  שוני� בה כדי להחמיר  

לחיוב כיבוס תולי� כת� בחברתה אע"פ שבדקה, ולא לטומאה 

נמצא כסלע על זו ועל זו אי� תולי� בציפור שיש בו כסלע 

תולי�: ר"ח ב� אנטגינוס  עד כגריס של פול (לרב הונא ולא עד בכלל [לחומרא],  
           לרב חסדא (רש"י להל') עד בכלל) תולה במאכולת, ובארכו כרחבו אפי' יותר [פשפש], 

   רשב"ג  דוקא בהרגה תולה, חכמי�  תולי� עד כתורמוס (פשפש) 
ר' ינאי  תולי� במאכולת רצופה לגריס ועוד, ור' חנינא חולק,  

וספק בנתעסקה בגריס ומצאה ועוד 
רבא  תולה כמה מיני� במי� א' (לרש"י  של קילור) שנמצא עליה,  

ולא שנתעסקה בה, ל"ב  תולי� בנתעסקה בתרנגולת שיש כמה מיני ד�  

ר"א בר' צדוק  עד בדיקה תחת הכר ומצאה ד� משו�  טמא בכל שהוא, וחכמי� חולקי� 

רש"י נז: 

מגעות שלה טמאות א� רוב ימיה טמאי�  לרש"י  אי� לה וסת ורגילה לראות תדיר 

 



פ"ט האשה 
גמ' נט: � ס: 

ד� במי רגלי�: 
ר"מ � לרש"י � מזנקת (מקלחת) טהורה [אי� דר� ד� מקור לצאת ע� מי רגלי�], 

שותתת טמאה ודאי (יד:) [מי רגלי� חזר למקור ואייתי ד�] 
לר' יוחנ� מודה ר"מ באיש ואשה עומדי� דטהורה [ספק ספקא], ור"ל חולק 

ר' יוסי � בי� כ� ובי� כ� טהורה 
ר"ש � בי� כ� ובי� כ� טמאה ואפי' איש ואשה יושבי� [חזקת דמי� מאשה] 

תולה: בנכרית � לת"ק בגדולה שכבר ראתה, לר"מ בראויה לראות, 
בנדה, בשומרת יו� בראשו� שלה, ביושבת על ד� טוהר, בד� בתולי� של חברתה,  

הד' נשי� מסולקות בחבירתה � אא"כ שניה� שוי� [מאי חזית דמקלקלה לה� טפי מה�] 
לרשב"ג בשומרת יו� בשני שלה [רש"י � מעיינה פתוח, קלקול פורתא] ובסופרת שלא טבלה,  

ורבי חולק [רש"י � דראויה לטבול כשתרצה] 
רב חסדא � טמא וטהור בשני שבילי� לרבי לא תולי� טמא בטמא 

   ורב אדא חולק [אינ� שוי� ותולי� לכו"ע] 
לר"י בר ליואי אי� תולי� בבעלת כת� [מעלמא בא ואינה בחזקת רואה], לרב אשי לרשב"ג תולי� 

לעני� טומאה למפרע (לרש"י � לחצאי�) 
לבר פדא במצאה טמאה מיד אחר מציאת הכת�, 

ור' אושעיא חולק (טהרותיה תלויות � אבל בעלה בחטאת [שמש עיכב ד�]) 

לר' נחמיה (להל') אי� גזרת כתמי� בדבר שלא מקבל טומאה 
[ונקתה � לאר� תשב]  

ור' יעקב חולק 

רש"י נט: 

לרש"י � חוששי� לד� כי אורחא אחר שכלו מי רגלי� 

הראוי ליטמא במושב מקבל טומאת כת� 

גמ' סא. � סא: 
ג' במטה ונמצא ד� � בנפרדות זמ"ז תולי� בזו שנמצא תחתיה ולצדה, במי שלא בדקה;  

בדקו שלשת� וטהורות � כול� טמאות  

גל טמא שבדקו � לר"מ טמא [חזקת טמא עד שיוודע], לחכמי� טהור [אימא עורב נטלה] 

{בדיקת ר' יהושע בסלע בית חורו� גילה בור שמילא ישמעאל ב� נתניה חללי�, מתו� שגדליה  
  לא חש לעצת יוחנ� ב� קרח כאילו הרג�, סיחו� ועוג בני אחיה בר שמחזאי, משה ירא מזכות עוג} 

נאבד כת� � לת"ק מעביר ז' סממני�, לרשב"א בודקו כל ג' אצבעות 

נאבד שכ"ז � בודק במחט, בחמה 

נאבד כלאי� � לא ימכור לגוי, לא יעשנו מרדעת, עושה תכריכי� (לר' יוחנ� לקוברו [מצות בטלות 
לעת"ל], לר' ינאי רק לספדו); צובעו ואי לא ניכר אימא דנשר  

שעטנז מדאו' רק בשוע וטווי ונוז 

צבעוני� � לת"ק מטמא כת�, לר' נת� בר יוס� אינו מטמא כת�  

רש"י סא. � סא: 

לשה"ר � מיחש מבעי � לרש"י � שמא הרגת� ואסור להצילכ�  

שעטנז � לרש"י � שוע = חולקי� יחד במסרק, טווי יחד, נוז = ארוג, מדרבנ� ארוג בלי שוע וטווי 



גמ' סב. � סג. 
הטביל בגד ועשה טהרות ואח"כ ז' סמני� כסדר� וכסכס ג"פ לכ"א ולא עבר � טהרותיו טהורות [רש"י 

סנהדרי� � ודאי צבע הוא]  

ז' סמני� פע� ב' ועבר � טהרותיו טמאות מתכבוסת שנייה [מדרבנ� � הקפיד ועבר (לרש"י � נעשה בו 
מעשה ד�)] 

ר' חייא � ודאי ד� הנדה נתבטל ע"י ז' סמני� אפי' לא עבר [לרש"י � אי� הקפדה מדאזל חזותא] 
ור"ל חולק [בלוע שיכול לצאת ע"י הדחק (סבו�) טמא]  

ומודה ר"ל לר' יוחנ� דבלוע לא מטמא בטומאת משקי�, כת�, ד� תבוסה [מדרבנ�] 
ר"פ � ומודה ר' יוחנ� דבלוע מטמא בהקפיד 

רוק טפל � לא טע� מבערב ויש� (מתנמנ�) בחצות והשכי� ועוד לא דיבר ג' שעות 

רש"י סב. 

שביעית לדבר שיש בו עיקר � רש"י ע"ז � המתקיי� באר� בימות החמה וגשמי�  
רש"י כא� � יש בו שורש באר�  

גמ' סג: � סד: 
וסת הגו� (מפהקת (stretch, yawn), מעטשת (sneeze, belch), שופעת (רואה ד� טהור קוד�), צמרמורות, 

אבריה כבדי� וכו') �  
ר"ג ברבי, רשב"ג � קובעת בג"פ 

חכמי�, רבי � בפע� א', ימי� ב"פ, אביי � אכילת שו�, בצל, פלפל ג"פ, לרב יוס� � ראשה ואבריה 
כבדי� ג"פ 

פרישה סמו� לוסת [והזרת� את בנ"י מטומאת�] �  
לר' יוסי אותה שעה, לר"י (להל') אותה עונה  

קביעת, עקירת וסת בג"פ 

ראתה ט"ו, ט"ז, י"ז לחודש � לרב קובע לדילוג, לשמואל לא קובע עד פע� הבאה 
[מח' אי חזקה בב' או ג', אי ט"ו מ� המני�] 

מודה רב דאי� ט"ו מ� המני� � בלמודה בט"ו [רש"י � שדינ� ע� ראיות שעברו] 

ר"פ � חוששי� לחדא זימנא אפי' בתו� ימי זיבתה  
(רש"י � מהר"� � 22 > 22 > 22 > 17 (ימי זוב) > 5 > חוששת 17; 

   מהרש"א � 22 > 22 > 22 > 17 > חוששת 17, 22)  

20 > 20 > 20 > 30 > 30  > 50 (20 לחודש) > חוששת 20 [אורח בזמנו בא (רש"י � לאו עקירה שהרי לא 
שינתה ל�30 ג"פ)]  

{ד� בתולי� נמשל ליי�, דמיה מרובי� בניה מרובי�} 

 



פ"י תינוקת 

גמ' סד: � סו. 
 

ב"ה ב"ש ד� בתולי� 

לא הגיע זמנה  
אפי' ראתה 

עד שתחיה המכה (לשמואל כל זמ� שרואה ד' לילות 
מתשמיש, לרב כל זמ� שנוחרת (רואה עומדת 

ולא יושבת, ע"ג קרקע ולא אכרי�)) 

הגיע זמנה ולא 
ראתה 

לילה 
ראשו� 

ד' לילות (לרב יו� ולילה, ללוי ד' עונות)  
וא� בעל בקטנות (אפי' הרבה) � ג' לילות 

בעילת הגיע זמנה וראתה 
מצוה 

כל לילה ראשו� וחצי יו� (י"ב שעות בתקופת 
תמוז וטבת; משו� עיכוב בכתובה) 

רב � לילה ראשו�, וא� בעל בנערות � בעילת  בגרה ולא ראתה 
מצוה 

רב � בעילת מצוה  בגרה וראתה  

רבותינו (להל') � בכול� רק בעילת מצוה 

ביאה ראשונה בלי ד� ושנייה בד� � לר' חנינא טמאה,  
          לר' אסי טהורה [אתרמי ביאה בלא ד� (הטיה)] 

{רב � משנתקו שיניו (זקנה) נתמעטו מזונותיו} 

לטהר עקלי� של שיפא וגמי � לת"ק מיישנ� י"ב חודש, לרשב"ג מגת לגת 
מיד � ר' יוסי � הגעלה או חולט� במי זיתי�,  

  רשב"ג בשמו � עונה (י"ב שעות) תחת קילוח מי� או במעיי� 

א� שופעת ד� יותר מ� השיעור, טהורה כשבודקת ולא נשתנו מראיתו 

לרש"י � בלי שופעת � תו� השיעור טהור אפי' נשתנו, אחרי השיעור טמא אפי' לא נשתנו  

לר"מ � עד שיעור דב"ש טהור מ"מ, עד שיעור דב"ה בודקת א� נשתנו 

רואה מחמת תשמיש � אחרי ג' בעלי� ג"פ [לא כל אצבעות/כוחות (לרש"י � דביאות) שוות] בודקת 
בשפופרת � אולי מצדדי�,  

ותולי� במכה במראה דומה, בוסתה, בחררת ד� שנפל מביעתותא 

רש"י סו. 

לרש"י � אסורה לראשו� אפי' בבדיקת שפופרת [עדי� שתתגרש ותתק� משגגת כרת]  

גמ' סו. � סז: 
תקנת רבי � ראתה יו� א' � תשב ו' והוא, ב' ימי� � ו' וה� [לרש"י � שמא ראשו� סו� זוב], ג' ימי� � ז' נקיי� 

ר' זירא � אפי' טפה � ז' נקיי� 
תבעוה לינשא � ז' נקיי� אפי' קטנה [חשש ד� מחמת חימוד] 

לא תחו� בצונ� [רש"י � מקשי� שערות ואי� לכלוכ� עובר] 
מדיחה בית הסתרי� [ראוי לביאת מי�] 

ב' לשונות אי צרי� סמו� לחפיפה טבילה 

לא תעמוד ע"ג כלי [מפחדת ולא טבלה טוב] 
לא תטבול בנמל [לרש"י � טיט]  

נתנה תבשיל לבנה או מפשלת בנה לפני טבילה פוסלת [אולי היה טיט ונפל] 
גלד על מכה עד ג' ימי� לא חיי� [רש"י � ר� ומחובר � כגו� הבשר] 

חציצות: לפלו� יבש (מתחיל לירק) שבעי�, כחול על גבי העי� (אא"כ עיניה  
פורחות [רש"י � אינו עב; לח]), פתחה/עצמה עיניה ביותר 



ר"ל � תטבול כדר� גדילתה � כאורגת (לרש"י � בבית השחי)  
וכמניקה (לרש"י � בבית הערוה) 

נימא א' קשורה, רובו (לרש"י � שערו קשור אחת אחת) או מקפיד חוצצי� 

רש"י סז. 

לרש"י � מקוואות בניס� � נוטפי� פסולי� דר� זחילה, מפצי בתשרי � מחצלות לטיט 

גמ' סז: � סח. 
טבילת נדה בלילה אחר ז' [רש"י � תהיה בנדה � כל ז'] 

יו� ח' � להו"א דרב א� ביו�, ר' יוחנ� � בלילה [סר� בתה] אא"כ יש סכנה או פחד 

ר"ש � אחר תטהר � מדאו' זבה טובלת אחר מקצת יו� ז', אבל משו� ספק החכמי� אסרו  
(רש"י כט: � מלשמש, רש"י סז: � מלטבול) 

רב הונא � חופפת א' בשבת וטובלת אפי' ה' בשבת שכ� מצינו בר"ה יו� א' שחופפת ע"ש 
רב חסדא � "שכ�" לא אמרינ� [אי� דני� אפשר מא"א] 

רב יימר � "שכ�" אמרינ� חו� מר"ה יו� א' � תחו� בליל טבילתה מוצאי ר"ה 
מרימר � כחומרי רב חסדא ורב יימר 

ר' יוחנ� � אינה חופפת ע"ש אפי' לטבילת מוצ"ש 

למר זוטרא לא תחו� בליל טבילה [רש"י � ממהרת], ורב חיננא מסורא חולק 

רש"י סח. 

להל' לרש"י לכתחלה תחו� ביו� [מהומה], בדיעבד או מוצ"ש תחו� בלילה 
כשמוצ"ש הוי יו"ט � תחו� מע"ש (מרימר) 

 

גמ' סח. � סט: 
נדה בחזקת טהרה � 

ת"ק � אי בדקה יו� ז' שחרית 
ר"י � מ� המנחה ולמעלה ביו� ז' (רש"י � בי� השמשות) 

רבנ� � אפי' בֵשני 
רבי � אפי' בראשו� (אע"פ שהוחזק מעי� פתוח) 

טמאה בשחרית יו� ז' וטמאה אחר כמה ימי� � לרב ודאי זבה, ללוי ספק זבה 

בדקה א' וז' של נקיי� � ר"א (להל') � בחזקת טהרה [אחר אחר תטהר], לרב אפי' א' או ז' ע�  
הפסק טהרה, ור' חנינא חולק 

ר' יהושע � יש לה רק ב' ימי� [ספק חזאי לא מיחלי� בודאי],  
א' וח' � רק ח' 

ר"ע � יש לה רק יו� ז' 

ר"ע � בעינ� ספורי� לפנינו, רב � ורבנ� חולקי� 

גמ' סט: � עא. 
נדה וכו' ומצורע מטמאי� אב� מסמא במיתת� עד שימוק הבשר למשנתנו, עד שיבקע כריסו לר"א [שמא 

יתעלפה � עדיי� חי] 
   לב"ש � כל נשי� [שלא לבייש נדות חיות] וכ� אנשי� סמו� למיתת�  

אבל לא נכרי שמת [טומאתו מחיי� מדרבנ�] 

מחזיר גרושתו � בתו מותרת לכה� [כי תועבה היא � ואי� בניה תועבי�] 

מצורע שהעשיר, העני � ר"ש ושמואל � הול� אחר שעת החטאת [בטהרתו � דבר המכפרו] 
ר"י � שעת האש� [דבר המכשירו], ראב"י � ב' צפורי� [דבר הגור� טהרה]  



ספק מצורע � לר"ש מתנה על אשמו שיהא שלמי�,  
ורבנ� ושמואל חולקי� [מביאו לבית הפסול]  

{שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע ג' דברי חכמה, ג' אגדה, ג' בורות, ג' דר� אר� � מה יעשה אד� 
ויחכ�, ויתעשר, בני� זכרי� � אלא יבקש רחמי� דהא בלא הא לא סגי} 

רש"י ע. 	 ע: 

חטאת בהמה לא באה בנדבה, וא"א להתנות � דמת� דמה שונה משלמי� 

לרש"י � באש� אי� סמיכה 

גמ' עא. � עא: 
ד� שנעקר משמתה � לת"ק משהו מטמא בנדות [מקור מקומו טמא],  

ור"י חולק חו� מיושבת על המשבר [נעקר מחיי�] 

רביעית ד� ממתה על המשבר � ר' יוסי � טומאת נדות ולא טומאת אהל  
    ר"י � יש טומאת אהל [ד� תבוסה מדרבנ�] 

ד� תבוסה � 
ר"א בר"י � ספק הכל מחיי� או הכל במותו או ½ ½ (לחכמי� ברה"י טמא דאו') 

חכמי� � רביעית שיצא בחייו ובמותו וספק מתי רובו ועדיי� לא פסק  
ר"י � א� דמו מטפט� לגומא [טפה של מיתה מעורבת ואי� ד� מבטל ד�] 

 [�חו� מצלוב על הע� [טפה של מיתה ע"ג הע
וחכמי� מטהרי� [ראשו� ראשו� בטל (רש"י � אפי' במותו מרובה)] 

יושבת על ד� טוהר � ב"ה ואבא שאול � כראשו� לקדשי�, כשני (טבול יו�) לחולי� דאינה  
עושה שלישי אפי' על טהרת הקודש [לאו כקודש] 

ב"ש � כאב הטומאה לקדשי� 
ואוכלת מעשר, ודמה ורוקה על תרומה טהור 

לסו� פ' יו� � לב"ש צריכה טבילה [טבולת יו� ארו� (רש"י � כהנת הסיחה דעתה מתרומה, ישראלית 
טובלת לביאת מקדש)], לב"ה א"צ (רש"י � אלא לקדשי�) 

גמ' עב. � עג. 
יו� י"א בעי שימור � לב"ש מדאו' 

לב"ה מדרבנ� מטמאה בועלה [אבל לא מדאו' � אי� יו� שלאחריו מצטר� לזיבה] 
שמרה מקצת י"ב וטבלה ונבעלה וראתה ד� � 

לב"ש מדרבנ� מטמאה משכב וא� בועלה [אטו תו� י"א] 
לב"ה טהור וגרגר� (לרב ששת � ואסור) 

זבה קטנה � אסורה לטבול בלילה 
אחר טבילה ביו� � מגעה ובעילתה תלויי� עד סו� היו� 

רב הונא לב"ש � מטמאה משכב מדרבנ� [לא ראתה אטו ראתה]  
אבל לא בועלה ומשכבו [בועל לא שכיח, לא שכיח בו דמי� לא גזרו אטו ראתה]  

ורב כהנא חולק [ראתה בלא ראתה לא מיחלפא] 

זב אחר ראייה ראשונה וטבילה �  
לב"ש מגעו תלוי (לרש"י � א� יראה עוד היו� הוי זב גמור למפרע) 

לב"ה טהור כבעל קרי 

עשירי � לר' יוחנ� בעי שימור, לר"ל מדאו' א"צ [משמע מרש"י � מח' בהללמ"ס] 

אי� דיני זבה לנדה [בלא עת נדתה] 

דיני י"א יו� � לראב"ע הללמ"ס,  
לר"ע פסוקי� � יו� א' � בלא עת נדתה (גי' רי"� � על נדתה) � סמו� לנדתה,   

יו� ב' � או כי תזוב, יו� ג' עד י' � כיו� ד' דראוי לספירה ולזיבה,  
יו� י"א � על נדתה (בלא עת נדתה), ולא יו� י"ב � אינו ראוי לספירת "או כי תזוב"  



טומאת זבה קטנה � כל ימי זוב טומאתה, משכב � כל ימי זובה כמשכב נדתה,  
שומרת יו� � יהיה לה  

זבה מטמאה בועלה [טמאה] ולא זב [היא] 

{כל השונה הלכות בכל יו� מובטח לו שהוא ב� עוה"ב} 

 

הדר� על� מסכת נדה 
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