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  .כטד�  נדה
  ?3 ולפטור הבא אחריו מ� הבכורה2מאימתי טמאה אמו לידהאו נפל של�  1ולד שיצא מחות	

  
  כשיצא  הנפל של�  כשיצא הנפל מחות	  

  עד שיצא רובו  אלעזר' לר  או ראשו או רובו דהראש פוטר בנפלי�  :ללישנא קמא
   ועד שיצא רובו#אי" הראש פוטר בנפלי�   :לאיכא דמתני

  או ראשו או רובו דהראש פוטר בנפלי�  או ראשו או רובו  �יוחנ' לר
   ועד שיצא רובו# אי" הראש פוטר בנפלי�  עד שיצא רובו  לשמואל

  
  , )דר� הראש�(באופ� שיצא כתיקונו , לתנאי� דלהל� מה הדי� ביצא מחות�

  ].ה מכלל"תוד [?)דר� רגליו�(ובאופ� שיצא מסורס 
  

  יוסי' אליבא דר  אליבא דתנא קמא  
לרב    בכולו :דייק רב זביד  ברובו  :מחות	 ומסורס

  ברובו  הראש פוטר  :מחות	 וכתיקונו  4פפא
  ברובו  ברובו  :מחות	 ומסורס

  6'לתוס  י"לרש
לרב 
  הראש פוטר  :מחות	 וכתיקונו  5זביד

  רוב ראשו  ברובו
  

  ?המפלת באופני� דלהל� מה דינה
  

  כשאינה יודעת שהיה ולד  כשיודעת שהיה ולד  
  7תשב לזכר ולנקבה  שהוחזקה מעוברתכ

  2תשב לזכר ולנקבה ולנדה  1תשב לזכר ולנקבה  בלא הוחזקה מעוברת
                                                           

 דהיינו שיצא דר� רגליו �אול� א� יצא ג� מסורס . ובזה מיירי האמוראי� דלהל�, דהיינו דר� ראשו, כתיקונו 1
 . ע בעינ� לפחות שיצא רובו"לכו

  .הראשו� או היו� השניוהנידו� הא� לטמאה לידה מהיו� , ביו� אחרמ כשיצא מקצתו ביו� אחד והשאר "נפ 2
והנידו� הא� , ושוב יצא שארית הנפל, ויצא אחיו כולו, מ ביולדת תאומי� ויצא מקצת הנפל באופני� דלהל�"נפ 3

, מ במעוברת תאומי�"י הנפ"צייר רש, אול� ביצא של�. מ במחות�" וזה הנפ�. יוב בכורה לחי או לאיש כא� ח
 אי� � דא� נאמר דהראש פוטר בנפלי� , כ יצא אחיו"והחזירו ואחראשו הוציא הנפל ) א"מהרש' ע(ובחדש השביעי 

 .ל לשמואל"וכ� ס,  בכור אחיו שנולד לתשעה הוי� וא� אי� הראש פוטר בנפלי� . אחיו שנולד לתשעה בכור
יצא מחות� : ל הברייתא"וז, יוחנ� לגבי יצא מחות� במחלוקת תנאי�' אלעזר ור' רב פפא מעמיד את מחלוקת ר 4

דא� יצא ג� : ק"ומפרש רב פפא את דעת ת. יוסי אומר משיצא כתקונו' ר, או מסורס משיצא רובו הרי הוא כילוד
יוחנ� ' וכדעת ר,  הראש פוטר� יש לדייק דא� יצא מחות� כתיקונו ומזה ,  עד שיצא רובו� מחות� וג� מסורס 

ואמר , )ולא על הדיוק(יוסי קאי על עיקר הברייתא ' ור). א מיירי ביצא מחות� כתיקונו"י ור"דמחלוקת ר(דלעיל 
עת פ בד"כ יוצא לדברי ר"דא, ועל זה מקשה רב זביד. דלא סגי במחות� ובמסורס ברובו אלא בעינ� שיצא כתיקונו

 .וקשה דבכל מקו� אמרינ� רובו ככולו, רובו עד שיצא כולו' לא מהני אפי) שאינו כתיקונו(שבמסורס , יוסי' ר
, "שהוא מחות�'  אפי�הא כתקנו הראש פוטר "ק שאמר "יוסי קאי על הדיוק של ת' רב זביד מפרש שדברי ר 5

, )א"וכדעת ר(שיצא כעי� חי שהוא של� ', יפ,  הראש פוטר�" כתקונו לחיי�"ל שדוקא כשיצא "יוסי וס' ופליג ר
  .ה דא� יצא ג� מסורס סגי ברובו"וה. א� יצא כתקנו אי� הראש פוטר עד שיצא רובו' אול� כשיצא מחות� אפי

  .ק לכל ראשו אלא סגי ברוב ראשו"לא כדבעי ת: ק"וה, יוסי בא להקל' מפרשי� אליבא דרב זביד שר' תוס 6
ורוב נשי� שהוחזקו לנו מעוברות יולדות ולד ואינ� יולדות , שאזלינ� בתר הרוב, וייהושע ב� ל' וזה דינו של ר 7

  .ומביאה קרב� לידה ונאכל, ולכ� נותני� לה ימי טומאה וימי טהרה כספק זכר ונקבה וכדלהל�, רוח
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  :נדה ד� כט
' ועתה הביאה ג, ובאה לפנינו, ואינה יודעת מתי ילדה, אשה שיצאה מלאה ובאה ריקנית

  ? לעני� תשמישמה דינה, ועשרה שבועות אחד טמא ואחד טהור, שבועות טהורי�
  

  7  6  5  4  3  2  1  3 נקיה#'  אשבוע. 1
  14  13  12  11  10  9  8  4 נקיה#' שבוע ב. 2
  21  20  19  18  17  16  15  5 נקיה#' שבוע ג. 3
  28  27  26  25  24  23  22  6רואה #' שבוע ד. 1
  358  34  33  32  31  30  29  7 נקיה#' שבוע ה. 2
  42  41  40  39  38  37  36  רואה #' שבוע ו. 3
  49  48  47  46  45  44  43  9 נקיה#' שבוע ז. 4
  56  55  54  53  52  51  50  רואה #' שבוע ח. 5
  63  62  61  60  59  58  57   נקיה#' שבוע ט. 6
  70  69  68  67  66  65  64  רואה #' שבוע י. 7
  77  76  75  74  73  72  71   נקיה#שבוע יא . 8
          80  79  78  רואה # יב עשבו. 9

                10 נקיה#שבוע יג . 10
  

                                                                                                                                                                                                   
 .ו ימי�"וה� כ, יו�' ל עד תשלו� מ" ר�וימי טוהר דזכר , ד ימי טומאה דנקבה"שנותני� לה י', פי 1
ד ימי� "וא� תראה ד� אחר י, ואי� נותני� לה ימי טוהר בכלל לקולא, ד ימי טומאה דנקבה"נותני� לה י', פי 2

, א"ד וראתה שוב ביו� מ"ראתה ביו� ל: וכגו�, אול� נותני� לה ימי טוהר דזכר ודנקבה לחומרא. דתהניושבת ל
ה ששומרת יו� כנגד יו� וטובלת ביו� א דינה כזבה קטנ"הראיה שביו� מ, א� נאמר שאי� לה ימי טוהר בכלל

ד אינה "ומספקינ� שמא ילדה זכר והראיה שהיתה ביו� ל,  טוהרימיאול� לחומרא נותני� לה . ב לערב וטהורה"מ
וכ� יש לחומרא זו מצד ספק . ח שמא נדה היא"ומקולקלת עד יו� מ, א היא ראית נדה"והראיה שביו� מ, כלו�

 .ל"ח מחמת הספק הנ"שמקולקלת למנינה עד יו� פ, א"ד וראתה שו� ביו� פ"נקבה כשראתה ביו� ע
  .ימי טומאה' דשמא יולדת זכר היא שיש לה ז, לשמשבשבוע זה היא אסורה  3
  .ד ימי טומאה"דשמא יולדת נקבה היא שיש לה י, בשבוע זה היא אסורה לשמש 4
' שצריכה למנות אחר ימי לידתה ז, דשמא יולדת נקבה כשהיא כבר זבה גדולה, בשבוע זה היא אסורה לשמש 5

  . לידתה עולי� לה לימי זיבתהד דאי� ימי "וכמ,  והיינו כל השבוע השלישי� נקיי� 
דשמא ילדה קוד� הרבה זמ� וכבר כלו לה , דאי� הדמי� שלה חשובי� לד� טוהר, בשבוע זה היא אסורה לשמש 6

  .וכיו� שרואה ד� בשבוע זה אולי הוא ד� נדה ולא ד� טוהר, ימי טהרה
א הוא בתו� ימי נדה של דבכל יו� חוששי� שמ, בשבוע זה היא אסורה לשמש חו# מהיו� האחרו� וכדלקמ� 7

כ לא התחילה להיות נדה אלא באמצעו או "וא, דיתכ� שימי טוהר כלו לה באמצע השבוע הקוד�, שבוע הקוד�
 .בסופו' אפי

היא סופרת אותו ועוד , דהא ג� א� רק התחילה למנות ימי נדתה רק ביו� האחרו�, ביו� זה היא מותרת לשמש 8
  . מותרת לשמשאז, ה"אור ליו� ל �בשבוע ' ליל זהוא ש ,לערבלספירת נדתה וביו� השביעי , ששה ימי� משבוע זה

דיתכ� שימי , דבכל יו� חוששי� שמא הוא בתו� ימי נדה של השבוע הקוד�, ג� בשבוע זה אסורה לשמש בכולו 9
 וא� תשאל. כ לשמש בכל השבועות הנקיי�"וזה הטע� שאסורה ג. טוהר כלו לה באמצע השבוע הקוד� או בסופו

ל דבכל שבוע טמא יש לנו "י. דבאותו היו� ודאי כלו ימי נדה, שתשמש כל פע� ביו� האחרו� של השבועות הנקיי�
וצריכה ,  כשראתה כל השבוע השישי היא זבה גדולה,דא� היתה נדה בשבוע הרביעי, לספק שמא היא זבה גדולה

דשבוע שמיני היתה ' אה מיד בערב בליל אנ א� לא היתה רו"ואה, שבעה נקיי� שלמי� דהיינו לכל השבוע השביעי
ש "וכדר, אסור, ולשמש ביו� שביעי עצמו אחר שטבלה ביו�. אבל כיו� שמיד ראתה אינה יכולה, יכולה למשש בו

כ "וכ� בכל השבועות הטמאי� אח.  שתראה באותו היו� ותסתור� שאמר דאסור לעשות כ� שמא תבוא לידי ספק 
שבוע הרביעי ראיה של נדה דראיה הדמתחילה אי� אנו יודעי� א� היתה , ולהיש לספק שמא היא נדה או זבה גד

  .נקיי�' וכ� הלאה וצריכה תמיד ז, וממילא יש ספק בשבוע שישי א� הוא של נדה או של זיבה, או של ימי טוהר
  . טהורהוא' טמא הזכיר ג� ששבוע י' טשבוע אלא משו� שאמר , דאי� צור� למנות לשבוע זהלקמ� ' מבואר בגמ 10
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  . ד� ל	  :נדה ד� כט
שבועות ' ועתה הביאה ג, ובאה לפנינו, ואינה יודעת מתי ילדה, אשה שיצאה מלאה ובאה ריקנית

  ?מה דינה לעני� טבילה, ועשרה שבועות אחד טמא ואחד טהור, טהורי�
  )?ה"ה לב" ול2ש"ה טבילות לב"צ 1לפחותכיצד יש לנו  (

  

  7  6  5  4  3  2  14  3 נקיה#' שבוע א. 1
  14  13  12  11  10  9  8  5 נקיה#' שבוע ב. 2
  21  20  19  18  17  16  15  6 נקיה#' שבוע ג. 3
  28  27  26  25  24  23  22  רואה #' שבוע ד. 1
  35  34  33  32  31  30  29  7 נקיה#' וע השב. 2
  42  41  40  39  38  37  36  רואה #' שבוע ו. 3
  49  48  47  46  45  44  43   נקיה#' שבוע ז. 4
  56  55  54  53  52  51  50  רואה #' שבוע ח. 5
  63  62  61  60  59  58  57   נקיה#' שבוע ט. 6
  70  69  68  67  66  65  64  רואה #' שבוע י. 7
  77  76  75  74  73  72  71   נקיה#שבוע יא . 8
          80  79  78  רואה # יב עשבו. 9

                 נקיה#שבוע יג . 10
  

                                                           
  .דיש עוד הרבה טבילות דלא חשיב.) ד$ ל(לקמ� ' באמיתות מבואר בגמ 1
היא מסיימת את השמוני� ימי יש לחוש אולי  דבכל לילה ,טבילות בכל לילה' ש מטבילי� לה פ"לב, ובקצרה 2

אר ג� בשבועות הוא כדי לב' וכל החשבו� בגמ, ש דטבולת יו� ארו� צריכה טבילה באחרונה"ודעת ב(טוהר שלה 
, בשבוע השני שמא היא יולדת זכר בזוב, ד טבילות ביממא"ועוד מטבילי� לה י). ה בשבוע" תוד� ה "אליבא דב

ומיירי שבאה בבי� (, ועוד טבילה אחת בלילה הראשו� שבאה לפנינו. ובשבוע השלישי שמא היא יולדת נקבה בזוב
ולכ� כל פע� מיד שיש , � דטבילה בזמנה מצוהה סוברי"ש ובי� ב"ובי� ב. [ה טבילות" ס� הכל הוא צ,)השמשות

 ].לנו ספק שמא עתה היא זמ� טבילתה מיד מטבילי� לה
דאולי יולדת זכר היא ובכל לילה יש לנו להסתפק שמא היו� עבר , טבילות בלילה' בשבוע זה מטבילי� אותה ז 3

ה שמיירי כא� היא בליל יו� כ דהיות שהטבילה הראשונ"אינו מדוייק כ, ומה שאמר שבוע. שבעה ימי� מלידתה
ולפי המסקנא שמיירי שכ� באה לפנינו בלילה , א" לפי ההו� דבליל היו� הראשו� עדיי� לא היתה לפנינו(השני 

אול� . (כ יש לנו ששה טבילות משבוע ראשו� וטבילה שביעית משבוע שני"וא, )טבילה נפרדת  הא חשיב לה� ראשו� 
  ).ה בשבוע" תוד� ו הטבילות דיממא ה� שבעה בשבוע כפשוט

 95 הטבילה ה� "  יתירתאהטביל"שבלילה שקוד� יו� זה מטבילי� לה עוד טבילה והיא הנקראת ' הסיקה הגמ 4
.  משו� שהיא טבילה חדא בשבוע,י כא�"לא מחשיבי� לה לפירשה "באלא ש, ה" לב29הטבילה הכ� היא  ו.ש"לב

ופירשו כמו . שבוע הראשו� מטבילי� אותה בלילהדאינה חדא בשבוע דהא כל ה, )ה עשרי�"בד(' ותמהו התוס
שבאמיתות היא בליל , בי� לטבילה האחרונה שבשבוע השלישייאלא שלא מחש, חשבינ� להכ� י בתשובתו ש"פירש

, דכבר נתבאר שכל הטבילות שבלילה שבכל שבוע ה� לא בליל אותו יו� אלא במוצאי אותו היו�, השבוע הרביעי
לא , ה לא טובלת בשבוע הרביעי"וכיו� שלב, יעי היא באמת כבר בשבוע הבאכ הטבילה שאחר יו� שב"וא

דיש להטביל ביו� זה ביו� מדי� שמא היא שומרת , .)ד$ ל(' עוד הקשתה הגמ. מחשיבי� לטבילה הראשונה שבו
  .נ דצרי� להטביל לה"אבל אה, ותירצה דבזבה קטנה לא מיירי, יו� כנגד יו� בו

' ועוד מטבילי� לה ז. ד ימי לידה לנקבה"פעמי� דשמא מסיימת עתה י' ל לילה זבשבוע זה מטבילי� לה בכ 5
  .נקיי�' דשמא היא יולדת זכר בזוב ומסיימת עתה ג� ז, טבילות ביו�

ובכל יו� מימי השבוע יש לנו , דשמא היא יולדת נקבה בזוב, פעמי� ביממא בלבד' ה מטבילי� לה ז"בשבוע זה לב 6
ה דאי� טבולת יו� ארו� צריכה טבילה "אול� בלילה אי� מטבילי� לב. עה נקיי�להסתפק שהיא מסיימת לשב

כ ג� בשבוע זה יש להטבילה שוב "וא, יו� ג� בלילה משו� טבולת יו� ארו�' ש מטבילי� בכל הפ"אול� לב. בסופה
  .ח טבילות"ה כ"ונמצא עד עתה לב. בכל לילה

ה "ס� הכל ל, וא סו$ ימי נדתה שראתה בשבוע הקוד�ה מטבילי� לה כל לילה ולילה דלמא ה"בשבוע זה לב 7
הרי מטע� כ "אלד, ה" שהיה ביו� ל�ה רק לטבילות שקוד� תשמיש "דחשבינ� לב.) ד$ ל(' ומבואר בגמ. טבילות

  .דשמא כל יו� הוא סו$ נדה, זה יש להטבילה בכל יו� בכל השבועות הנקיי� שלה


