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  .לזד�  נדה
  ?ומדוע, הא	 ראיה באונס או ראיה מחמת קושי לידה סותרת בזבה הסופרת שבעה נקיי	

  
  ראיה מחמת קושי  ראיה מחמת אונס  

   דרק דבר הגור� סותר!אינה סותרת : א"להו  א"לר
  1 דא� שאינו גור� סותר!סותרת : למסקנא

   דא� שאינו גור� סותר!סותרת 
   דרק דבר הגור� סותר!אינה סותרת   תר דדבר הגור� סו!סותרת   לרבנ�

  
  ?לספירתהימי לידה הנקיי	 הא	 עולי	 לה כ� ו,  לספירתהתהא	 לידה סותר, נקיי	' יולדת בז

  
  ?הא	 ימי לידה עולי	  ?2הא	 הלידה סותרת  

  3אינ� עולי�  אינה סותרת  לאביי
  עולי�  אינה סותרת  לרבא

  
  :נדה ד� לז

  ?הא	 דני	 אפשר משאי אפשר
  

  בהיקש  ירה שוהבגז  
  דני�  דני�  אליעזר' לר
  4דני�  אי& דני�  עקיבא' לר

  

                                                           
 ! פעמי� בודקי� אותו לידע שלא ראה באונס ' א הסובר שבכל הג"נ דלר"א השיב רבא דאה"בהו 1

' נ דג� א� יראה פע� רביעית תו* ימי ספירת הז"אה, ולהיות שראיה באונס אינה גורמת לטומאה
ה שהטיפה עצמה טמאה הכוונ, א שברביעית אי& בודקי& אותו"ומה שאמר ר. נקיי� לא תסתור

' יא יש לפשוט שאפ"נ דלר"ואה. א להדיא שסותר"דאמר ר', ודחתה הגמ. אבל לא לסתור, במשא
 .דבר שאינו גור� לטומאה סותר

ל דאונס "אליעזר דס' אבל אליבא דר, דכל הנידו& הוא אליבא דרבנ&) 'בעמוד ב(' מבואר בגמ 2
 !" דבר שאינו גור� סותר"ל ד"דהיינו שס, אסותר ימי ספירה של זבה הג� שאינו גור� לה להטמ

מרינוס ' ל לר"דס, )ה רבא"ד('  עוד מבואר בתוס.ה דכא& הלידה סותרת הג� שאינה גורמת"ה
 .ולכ& אינה סותרת, דאפשר לפתיחת הקבר בלא ד�

' י בתשובה כתב שכל מחלוקת אביי ורבא היא אליבא דר"דרש, )ה אביי"בד(' כתבו התוס 3
:) ד� נד(אבל ההלכה כהברייתא דסו� פרק בא סימ& , י& לידה סותרת בזיבהל דא"מרינוס דס

ועל כרח* דאביי לא פליג . האומרת שימי לידה שאינה רואה בה� עולי� לה לספירת זיבתה
ומדנקט , ל שאינה סותרת"מרינוס דס' אלא שכא& אמר את דבריו אליבא דר, אברייתא דהת�

ל דאדרבה הלכה "וס, ת פליג"ור. ל שאינ� עולי�"דסמ "ש, אינה סותרת ולא נקט שג� עולי�
שימי ו, ת"סעדיה גאו& כתב להדיא דלא כר' ור.  ימי לידה לספירת זיבתהכאביי שאינ� עולי�

  .לידה עולי� לה לספירת זיבתה
אול� א� ,  אול� כל זה כשאי& ל* ללמוד מזה דרשא אחרת! "על כרח* הקיש& הכתוב"דאמרינ&  4

  ).ה על"תוד( לומדי� אפשר משאי אשפר &ל דאי"ע וס"פליג ר, אפשר ללמוד דרשא אחרת
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  :נדה ד� לז
  ?ושפתה כדלהל� יו	 אחד לפני לידתה מה דינה, ידתהלימי	 סמו� ל' מעוברת שראתה ג

  
  שפתה מ� הצער ומ� הד	  שפתה מ� הצער ולא מ� הד	  

  יולדת בזוב  יולדת בזוב  לרב חסדא
  1 יולדת בזובאינה  יולדת בזוב  חנינא' לר

  
 ?באיזה ימי� אמרינ� שא� קשתה המעוברת בה� ולא שפתה היא טהורה, לוי' ללישנא קמא דר

  ].ה ורב"תוד[
  

  לרב אדא בר אהבה ברב  לרב   לוי' לר  
  3כל מה שיארי* מזיבתה  2 ספירה ימיזעוד   א יו� הראוי� לזיבה"י  י"לפירש

  ימי ספירה ' עוד ז  ימי�'  הועוד ,א"וי' ג� י  ימי� שנעשית בה� זבה' ט  4ח"לר
  

                                                           
'  אפי!  בידוע שחיילותיו של מל* ה&,לפניו יו� או יומי�) דמו(שיצא וחיילותיו ) הולד(משל למל*  1

. ודאי שהד� בא ממנו, שלא היה ד� ע� הולד' א& אפיכ& כ.  בא בלא חיילותיו בעצמוכשבא המל*
אנו יודעי� בודאי שאי& הד�  !) ששפתה מ& הצער ולא מ& הד�( !ורק א� היה ד� ולא היה צער 

, ל שא� בא המל* בלא חיילותיו סימ& שאי& החיילות שלו"וס, ורב חסדא חולק. מחמת הולד
, & כא& בולד א� נולד ושפתה ג� מ& הד�וכ, ש שבשעת בואו יש לו להרבות בחיילותיו"כ כ"דאל

הוא , הצער ולא מ& הד�ומה שנקטה המשנה ששפתה מ& . שקוד� לא היה זה הד� ממנומ "ש
 ומה שהפסיק הצער הוא מחמת עילפו& ! מ שהולד גור� לו"לרבותא שלא נאמר דא� יש לה ד� ש

שמוכח ,  מ& הד�ש בשפתה ג�"וכ, ל דג� בשפתה רק מ& הצער טמאה"קמאלא , שלא מרגשת בו
  . לנו שאי& הד� מחמת הולד וטמאה

אז אמרינ& שממשי* ג� בימי� הראוי� , הקושי בימי זיבהמחמת באופ& שהתחילה לראות רק ו 2
 . לספירת זיבה

ה כא& א� "כ ה"א, נקיי� אינה נכנסת לימי נדה' כל זמ& שלא גומרת לספור הזשזבה די& דכיו& ש 3
' והקשו התוס.  שהקושי מטהר לו עד שתשפה!עול� בתורת זבה התחילה הקושי בימי זיבה היא ל

, ת& לה לעול�וג� הוא נ, הרי ג� לרב שנת& לה עוד שבעה ימי�, דמה הוסי� רב אדא, )ה ורב"בד(
ושוב מתחילי� ,  כבר יש לכל ימי הנדה בתוכ�!א ימי זיבה " שבעה ימי� אחרי ישיושלמודכיו& 

ונמצא שג� לשיטתו א� התחיל הקושי בימי זיבה , יבהושוב ה� ימי� הראוי� לז, ימי זיבה
דכיו& שבזבה אינה נדה עד שתגמור לשבעה , ותירצו). עד חמשי� יו�', פי(נותני� לה לעול� 

 אי& מתחיל ימי הנדה שלה אלא אחר שבעה ימי� מסו� ימי ,ה כא& לרב בקושי"כ ה"א, נקיי�
'  אפי!ימי� הראוי� לספירתה ' הז דברי רב אדא א� תראה אחר אונמצא דלרב לול, הזיבה

 .בקושי תהיה טמאה
ימי� הראשוני� דימי זיבה שבה� אשה רגילה שהתחילה ' דלוי אינו מטהר אלא הטח מפרש "ר 4

ימי� האחרוני� שאשה רגילה שהתחילה לראות בה& אינה ' אבל הב. לראות ראויה להיות זבה
בה� , ימי� מימי זיבה'  דאי& לה ג! נדה ב אינה זבה אלא"א� תראה ג� יו� י' דאפי, נעשית זבה

אבל אינו , ורב מוסי� עוד שבעה ימי� הראויי� לספירה. לא מטהרי� ברואה מחמת קושי הולד
ורב . א ועוד חמשה ימי�"וי' כ נמצא שמוסי� לימי� י"וא,  של לויעל התשעה ימי�מוסי� אלא 

 נוס� !וכיו& שה� נוספו , קיי�נ' ימי� שראויה לספור בה� לז' ל להוסי� עוד לכל הז"אדא ס
ושוב מתחיל ימי זיבה שאינה טמאה א� , ימי נדה' ימי� האלה נבלעי� ז' דהרי בתו* הז, לעול�

  .רואה בה� מחמת הקושי


