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נדה ד ל.

המפלת בזמני כדלהל מה דינה?
1

לחכמי  יצירת זכר
ונקבה למ' יו
לר' ישמעאל  יצירת
נקבה לפ' יו
נדה ד ל:

לרש"י א'
לרש"י ב'
לתוס'

ליו מ'
יושבת לנדה
יושבת לנדה

ליו מ"א
יושבת לזכר ולנקבה
2
ולנדה
יושבת לזכר ולנדה

ליו פ"א
יושבת לזכר ולנקבה
ולנדה
יושבת לזכר ולנקבה
ולנדה

וכי תימא למסתמא רישא כרבנ וכו' ,מה הגירסאות כא? ]תוד"ה וכי[
מה הגירסא?
וכי תימא רישא למסתמא כרבנ ,#פשיטא יחיד ורבי הלכה כרבי ,מהו וכו'
4
וכי תימא למסתמא כרבנ #ויחיד ורבי הלכה כרבי ,פשיטא ,מהו וכו'
5
וכי תימא למסתמא כרבנ ,#פשיטא יחיד ורבי הלכה כרבי ,מהו וכו'

3

 1רש"י פירש המפלת שליא ,והקשה בשושני לדוד דהרי אי #שליא בלא ולד ,וא"כ אי' יש לנו
לספק כא #דלמא לא היה ולד וצריכה לשבת לנדה כשתראה אפי' בימי טוהר .ואי #לתר) דרש"י
לשיטתו )לעיל יח (.דרוב שליות יש לה ולד ומיעוט אי ,#דהא פסקינ #הת דאזלינ #בתר הרוב,
וא"כ אי #לחשוש לנדה בימי טוהר .ותיר) בחכמת בצלאל ע"פ הרשב"א בתורת הבית ,דהספק
הוא ביו מ"א עצמו דשמא לא נקלט הזרע עד ג' ימי ,וא"כ באמיתות אינו יו מ"א אלא יו
מ' ,ולכ #הג שאי #שליא בלא ולד ,מ"מ כל מ' יו דני למה שיש תו' השליא כמיא בעלמא.
)וע"ע חזו"א סימ #קי"ח אות ו'(.
 2ע' בד הקוד שביארנו עני #זה היטב.
 3כ #נראה הגירסא מפירש"י .וה"פ :דהגמ' באה לתר) דמה שתני הרישא הוא כדי לסתו כדעת
רבנ #דמתניתי / #ונשמע מיניה דהלכה כוותיהו ,ועל זה מקשה הגמ' פשיטא דלא צרי' לזה דהא
יחיד ורבי הלכה כרבי .ומקשה רש"י על גירסא זו ופירושה ,דהרי אי #כא #סתמא ברישא דהוא
סת ואח"כ מחלוקת ,ואי' אמרה הגמ' "רישא למסתמא כרבנ."#
 4בפירוש השני שינה רש"י לכל הגירסא ,וה"פ :דמה שאמר את הסיפא הוא כדי לבאר שהסתמא
שברישא היא כרבנ #ואינה דעת יחיד ונפסוק כמותה דיחיד ורבי הלכה כרבי .ועל זה מקשה
הגמ' פשיטא ,דלא צרי' לזה דבי #כה אני יודע שהסתמא דרישא היא רבי ,דהרי לא נזכר ש
האומר ש"מ דרבי היא.
 5כ #ביאר המהר" גירסת התוס' ,ולפ"ז הוא כגריסת רש"י בפירוש הראשו #ובהשמטת תיבת
"רישא" ,ולכ' ביאורו הפו' מפירש"י הראשו #וכעי #הפירוש השני .וה"פ :דתני לסיפא בש רבנ#
כדי לפסוק הלכה כסתמא דרישא .ועל זה מקשה פשיטא ,דהא בלא סיפא ידעינ #שפיר דהלכה
כת"ק ,דכיו #דתני לה בלשו #סתמא ש"מ דרבי היא ויחיד ורבי הלכה כרבי.

