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  .להד�  נדה
  ?הא� מטמאת הטיפה רק במגע או ג� במשא, ושל זב מצורע, ראיה ראשונה ושניה של זב

  

  וזב מצורע, שניה של זב  ראשונה של זב מצורע  ראשונה של זב גרידא  
  מטמאת במשא  2איבעיא  לרב יוס� 

  לרבא ולאביי
  1מטמאת רק במגע: י"לרש

  את במשאמטמ  3מטמאת רק במגע  מטמאת במשא: ואית דמפרשי
  

  ?הא� חשובות ראיה או לא, זב שראה באונס בראיות דלהל�
  

   לסתירהראיה רביעית  ראיה שלישית  ראיה שניה  4ראיה ראשונה  
  6הוי ראיה  5לא הוי ראיה  הוי ראיה  לטומאה
  הוי ראיה: ק"לת  לא הוי ראיה  לא הוי ראיה  לקרב�

  א לא הוי ראיה"לר
  

  הוי ראיה

                                                           
  .הוקש לקריד ,י שאינו מטמא במשא"ל לרש"באיש טהור שאינו מצורע וראה עתה ראיה ראשונה ס 1
ויקרא (ומתרבה מקרא , י האיבעיא הא� מקו� זיבה מעי� הוא"לרשו. הא� מטמאת במשא או רק במגע 2

כ "וא, או מקו� זיבה לאו מעי� הוא. אות במשאומעינות מטמ,  לרבות מצורע למעינותיו! " ַלָ�ָכר" )לג:טו
, י"אית דמפרשי שברשול. אשונה מטמא רק במגע ולא במשאובראיה ר, אי� הבדל בי� מצורע לכל אד�

אבל במצורע שכבר הוא , הסוברי� שבזב גרידא ודאי טמא ג� בראיה ראשונה משו� שגורמת לו טומאה
 מטמא ג� מעי�וא� הוא , מימי רגליוכא כרוקו או  הומעי� אינה מטמאת הטפה אי לא אמרינ� !טמא 
  .י פירוש זה מכמה קושיות"ודחה רש. במשא

,  הנה פסוק זה מדבר בראיה שניה!" ז	ב	 ָטֵמא ה�אִאי+ ִאי+ ִ*י ִיְהֶיה ָזב ִמְ'ָ%ר$ ) "ב:ויקרא טו(כתיב  3
. ז"דבמגע לא איצטרי, דלא גרע מש, במשאובא לטמא ,  שתי�!" ז$ב$",  אחת!" ָזב ִמְ'ָ%ר$"דהרי כתוב 

דפשיטא דהטיפה , דאי בזב גרידא לא בעי קרא, ל לרבא דעל כרח, דהאי קרא מיירי בזב מצורע"וס
ה "ד(' ולתוס, י למה שנושא הזב"לרש[גורמת לטמא במשא ) הזב בעצמו!( דא� לאחרי� !מטמאת במשא 

 לומר בזב מצורע בראיה שניה פסוקה  ודאי שבא אלא.ש"לא כעצמה היא  ,]למי שנושא את הזב) לאחרי�
משו� שאי� הטיפה מטמאת לזב מצורע עצמו דהוא , ו שתטמא" דהת� ליכא ק!שהטיפה מטמאת במשא 
מ שבראיה ראשונה אי� "ש, ומזה שריבה הכתוב בזב מצורע דוקא בראיה שניה. כבר טמא מחמת צרעתו
דמצינו , ו כזה"דאי� ק, ודחה רב יהודה מדסקרתא. [ הואמעי� דמקו� זיבה לאו !הטיפה מטמאת במשא 

 !  מעי�א� מקו� זיבה אינו '  ואביי פשט דאפי].שעיר המשתלח שמטמא אחרי� א0 שהוא עצמו אינו טמא
דקט� ( אינו בא לרבות לקט� !" ַלָ�ָכר" )לג:ויקרא טו(דכיו� שהקרא , יש לטמא לראיה ראשונה דזב מצורע

הרי שהוקש בפסוק אחד מצורע לזב , אלא בא לרבות מצורע, )ול בי� קט�ילפינ� מזאת תורת הזב בי� גד
כ� , ראיות הטיפה שלו מטמאת במשא' וכמו שזב בעל ב, ")ְוַהָ�ב ֶאת ז$ב$ ַלָ�ָכר" :דלשו� הפסוק(גמור 

הרי , ומצורע נלמד ממצורעת נקבה, לקט�" ַלָ�ָכר"אבל אי ילפינ� קרא ד. [בראיה ראשונה' במצורע אפי
כ זה תלוי בבעית רב "וא. מעי�ואי� לטמאה מכח ההיקש אלא מכח , לא הוקשה טיפת לוב� דמצורע לזבש

  ]. הואמעי�יוס0 הא� מקו� זיבה 
ז "דכמו דש, "זֹאת $5ַרת ַהָ�ב ַוֲאֶ+ר 5ֵֵצא ִמ123ֶ ִ+ְכַבת ֶזַרע"ד) לב:ויקרא טו(הכי דריש רב הונא מקרא  4

כקרי עד  !ולטמא לרואה , לטמא במגע לנוגע בה: לעני�ו , מטמאת באונסמטמא באונס כ, ראיה ראשונה
 .אול� אינה מצטרפת לשלש ראיות להביא קרב�. ולהצטר0 לראיה שניה להיות זב גמור, הערב

אלא רק נטמא ', ואינו נטמא בה בטומאה חמורה של זב לטמא במשא ומשכב ומושב וספירת שבעה וכו 5
 .בה כטומאה קלה של ראיה ראשונה

 היה ,דא� צרי, [שאי� בכלל בדיקה לקרב� בשו� ראיהלדייק מדברי רבנ� בזבי� ' ומתחילה רצתה הגמ 6
ומשמע הא לטומאה צרי, לבדוק בכל , ]ה מכלל" תוד! א "לה� להצרי, ג� בראיה השלישית בדיקה כר

מדוע ', והקשו תוס [.וקשיא על רב הונא שסובר שלראיה ראשונה אי� צור, לבדוק לעני� טומאה, הראיות
כ לא מיירי לקרב� דא� "שע, שאמרו בשלישי אי� בודקי� אותובמשנה  מדברי רבנ� עצמ� 'ה הגמלא דייק

 ושמע מינה דרבנ� מצריכי� בדיקה ,אלא לטומאה,  ודאי צרי, בדיקה ג� בשלישית לכאורהלקרב�
דחולקי� '  ומתרצת הגמ].� שתיר8 באור,"בחידושי הר' וע, ש מה שתירצו"וע. בראיה ראשונה ושניה

  .דלרבנ� כבר הוקש לנקבה ולא צרי,, לעני� קרב� הא� צרי, לבדוק בשלישית
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  :נדה ד� לה
  ?מה דינה, בזמ� ימי טוהרד� ופני� דלהל� שראתה יולדת בזוב בא

  
   ברייתא נקיי� ולא טבלה ' כשספרה ז  1 משנתנו נקיי� ' כשלא ספרה ז  

  2ומדרבנ& מטמא רק לח, מדאורייתא טהורה  טמא מדאורייתא לח ויבש  לבית שמאי
  3טמא מדאורייתא לח ויבש  טמא מדאורייתא לח ויבש  לבית הלל

  
  ?מה דינה, ומימי טוהר לימי נדה, ידה לימי טוהריולדת ששופעת מימי ל

  
  נסת� הטהור ונפתח הטמא  נסת� הטמא ונפתח הטהור  
  'לאחר מ' מתו! מ  'לאחר ז' מתו! ז  :בזכר

  

  'לאחר פ' מתו! פ  ד"ד לאחר י"מתו! י  :בנקבה
  טמאה  טהורה  4 מעי� אחד הוא  לרב
  טהורה  טמאה  5 שתי מעינות ה�  ללוי

  
  ?מה דינה, וראתה ד�, מי לידתה ולא טבלהיולדת שעברו י

  
  ה "אליבא דב  ש"אליבא דב  

  6מטמא מדאורייתא לח ויבש: לרב  מטמא מדרבנ& רק לח  בפסקה
  7מטמא מדרבנ& רק לח: ללוי

  9מטמא מדאורייתא לח ויבש  8מטמא מדרבנ& רק לח  בשופעת
                                                           

ולכ, מטמא דמה לח , נקיי�' רה ז כיו� שלא ספע הד� שהיא רואה הוא כד� זבה רגילה"באופ� זה לכו 1
  .] שמטמאי� לח ולא יבש! ולא רק מדרבנ� כרוקה ומימי רגליה [, ויבש מדאורייתא

שלא טבלה '  ואפי, הוי ד� טוהר! וכיו� שמלו ימיה של נדה ושל זיבה, ל שד� טוהר תלוי בימי�"ש ס"ב 2
 וכדי� יולדת ,רוקה וממי רגליהורק רבנ� גזרו עליו שיטמא לח כ, אי� הד� עצמו טמא מדאורייתא כלל

  . שמטמאת בלח מדרבנ� אבל לא ביבשש"ל לב"דס !שלא טבלה ) לא בזוב(רגילה 
וכל ד� שתראה הוא טמא מדאורייתא כדי� ד� , ל שכל זמ� שלא טבלה לא מתחיל די� ד� טוהר"ה ס"ב 3

  .ולכ, טמא לח ויבש, לידה
, אי� משנה א� היא שופעת או פוסקת,  טהרתודכיו� שבי� כה מעי� אחד הוא ורק התורה טמאתו או 4

  .מעי�דכשעוברי� הימי� משתנה די� ה
 מעי�אכ� כל זמ� שהיא שופעת עדיי� מוכח שהיא ממשיכה לראות מאותו , ל דשתי מעיינות ה�"ס 5

 הקוד� מעי�לכ, כל זמ� שברור לנו שה,  ישתנה דינומעי�כ שאותו "וכיו� שללוי אי� גזה, שראתה קוד�
  .נה כמו מקוד� בי� לחומרא ובי� לקולאפתוח די

  .ת"מהלכ� טמאה , והתורה לא טיהרתו רק אחר ימי� וטבילה, מעי�דכיו� שג� ד� טוהר בא מאותו  6
לה יש לטהר יבלא טב' כ אפי"א,  הטמא כשעברו ימי לדתהמעי�דכיו� שבמציאות כבר נסת�  7

  .ורק רבנ� גזרו בלח, מדאורייתא
 אחד הוא והתורה טיהרתו מעי�ש דטעמ� הוא ד"מודה לוי אליבא דב, טמא המעי�והג� שלא נסת� ה 8

 ,בלבדש הכל תלוי בימי� "דלב,  הג� שלא טבלהמעי�וכיו� שעברו ימי לידתה נטהר ה, והתורה טמאתו
מעיינות ולא אמרינ� ' ה הוא ב"דלב, מעיינות'  אחד או במעי�ה הא� הוא "ש וב"מחלוקת בללוי ז "ולפ[

  ].היא טמאה !וכיו� שכא� היא שופעת , רק צרי, שיסגר ויפתח אחר, שהתורה טיהרתו
' שבמקרה זה אפי, )ה בשופעת"בד('  וכתבו התוס. הטמאמעי�היות שלא נסת� ה, באופ� זה ג� לוי מודה 9

  .  טמאמעי� ועדיי� היא רואה ממעי�כיו� שלא נסת� ה, א� טבלה לא מועילה לה טבילתה כלל
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  :הנדה ד� ל
  ?מה דינה,  ד�וראתה, טבלהספרה ולא שעברו ימי לידתה ולא בזוב יולדת 

  
  ה "ש וב"אליבא דב  

  1מטמא מדאורייתא לח ויבש: לרב  בפסקה
  מטמא מדרבנ& רק לח: ללוי

  2מטמא מדאורייתא לח ויבש  בשופעת
  

  ?יולדת בזוב מה היא צריכה לעשות כדי להטהר
  

  לספור שבעה נקיי� לגמרי  לפסוק בטהרה אחר ימי לידה  
  3צריכה  צריכה   אחדמעי�  לרב 
  אינה צריכה  4צריכה  מעיינות'  ב ללוי 

  
  

                                                           
מעיינות ' אבל ללוי שהוא ב.  עד שתספורמעי� שבזבה לא טיהרה תורה ליותה, ש מודי�"וכא� ג� ב 1

' ואומרת הגמ.  קשה למה מטמא מדאורייתא לח ויבש,ואינו תלוי בטהרת התורה אלא בימי� גרידא
 .נ דללוי לא מטמא אלא לח היכא שפסקה"דאה

, ה תטהר אותו לא יטהרוא� לא שהתור,  הטמאמעי�ע הוא עדיי� מה" לכו,דכיו� שעדיי� היא שופעת 2
אלא שמקשה . ע מטמאת לח ויבש"לכ� לכו, ה לא טיהרה התורה עד שתספור"ש ובי� לב"וכא� בי� לב

,  אינה טהורה! ומחמת שהיא שופעת ! מעי�ל שה� שתי מעיינות וכל זמ� שלא נתחל0 ה"ללוי שס' הגמ
כ "וא,  אחדמעי�א להו שהוא ש מודה לוי שסביר"דכיו� שאליבא דב', ומתרצת הגמ. כ פשיטא שטמאה"א
ה ביולדת בזוב שכל "ש לב"ל שמודי� ב"קמ, שלא ספרה' ד דהתורה תטהר אותו ביומי לחודיה אפי"ס

  . לא מטהרת למעיינה! שלא תספור התורה
נקיי� הוא בא מד� ' כ א� היא תראה ד� בז"וא, דכיו� שעדיי� היא סופרת לא טיהרה התורה למעיינה 3

 .טמא ולא עולי� לה
'  הטמא ולא יכולה להתחיל לספור זמעי�דכל עוד שהיא שופעת מימי טומאה לימי טהרה לא נסת� ה 4

, הג� שהיא יולדת בזוב וצריכה לספור שבעה,  הטמאמעי� ונסת� ה!אול� מרגע שתפסוק בטהרה , נקיי�
 ולכ� ,חשוב כמו ד� מחוטמהדהד� שהיא רואה עתה הוא ד� טוהר הוא ו, לא צרי, שיהיו נקיי� מד�

  .נקיי� מד� טמא' סגי מה שיש כא� ז


