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  .לחד�  נדה
? באיזה ימי� אמרינ� שא� קשתה המעוברת בה� ולא שפתה היא טהורה, לוי'  דרבתראללישנא 

  ].להיותה "תוד[
  

  י /לאבא שאול משמיה דרב   כשראויה להיות זבה גדולהלוי ' לר  
  'ראתה יו� א' ואפי, א הימי�"בכל י   1ימי�'  וברואה ג# א הימי�"בכל י  י"לפירש

  א הימי�"בכל י  2א"ימי� הראשוני� מתו& י' ט  'י שבתוס"לפירש
  א הימי�"בכל י  3א"ימי� האחרוני� מתו& י' ט  ח"לר

  
  ?ומה הדי�, כיצד, ויש בדבר להקל ולהחמיר, יהודה אומר דיה חדשה' ר

  
  ?מה הדי�  ?מה המקרה  

  יולדת בזוב  4לא שפתה כלל' אפי, קשתה יומי� בשמיני ויו� אחד בתשיעי  להחמיר 
  אינה יולדת בזוב  5שפתה כל תשיעי' אפי, ה יו� אחד בשמיני ויומי� בתשיעיקשת  להקל

  
  ?בזמני� דלהל� מה דינה, המקשה ורואה ד� בימי� שראויה להיות נדה או ראויה להיות זבה

  
  בימי טוהר  בימי� סת�  

�  6תמיד טהורה  לרבנ
  אליעזר' לר

  טהורה: בימי נדה
  טבלא הבאה' ע  טמאה: בהיבימי ז

                                                           
וכ� לאפוקי א� משכה ראייתה . ולאפוקי א� ראתה רק יו� אחד או שני� שהיא שומרת יו� כנגד יו� 1

 .א יו� דזיבה"יותר מי
י שלפנינו לאפוקי א� ראתה ראיה העושה אותה רק "אי� הכוונה כפירש, ח"וג� לפירוש רג� לפירושו  2

א ה� ימי� שבה� א� תראה מחמת קושי "אלא הכוונה היא רק להגדיר איזה ימי� מתו� הי, זבה קטנה
, א� ראתה בימי� שראויה להיות בה� זבה גדולה א� תתחיל לראות בה�: ק"וה, הולד תהיה טהורה

ימי� האחרוני� שאז אינה ראויה ' אול� א� התחילה בב,  היא טהורה�ימי� הראשוני� ' טכגו� כל ה
  .להיות אלא זבה קטנה בזה לא אמרינ� שהיא טהורה

 א� קשתה בה� �א שאינה יכולה להיות בה� עדיי� זבה גדולה "ימי� הראשוני� מתו� הי' ל דהב"ס 3
  .אינה טהורה

ל דאי� השופי "וס, ודה בא לחלוק על כל התנאי� של משנתנויה' י דר"א שביאר לדעת רש"ריטב' ע 4
, אלא הכל תלוי א� קשתה בחדש תשיעי עצמו או קוד�, מהצער מגלה למפרע על הקושי שאינו מהולד

� שה� הרוב �ימי� שעושי� אותה זבה קשתה רק יומי� ' מתו� הג' ואפי, דא� קשתה קוד� התשיעי 
שילדה מיד בתחילת התשיעי '  ואפי. והרי היא יולדת בזוב� לה לא מטהרי�, בשמיני ויו� אחד בתשיעי

 .היות שהתחילה רוב ראיתה בשמיני, כ טמאה"ג, שלא הספיקה לשפות מהצער יו� אחד
.  הג� שהיה יו� אחד בשמיני אי� זה יולדת בזוב,ימי� מהקושי היו בתשיעי שה� הרוב' באופ� זה שב 5

כ אינה טמאה מחמת הקושי "א� שפתה אח' ואפי, ושייהודה לכל ק' דבחדש התשיעי מטהרי� לר
  ).כ תראה עתה ד� כששפתה"אלא א (,למפרע

ד� '  שאפי�"  על דמי טהרהתשב"דילפינ� מקרא , בתחילת ראיתה שה� ימי� הראויי� להיות נדה' אפי 6
דלכאורה לא גרע מדמי� שרואה בשופי בימי טהרה שה� , והא דאיצטרי� קרא.  טהורהמקושיהבא 

תירצו . ל דהיא בימי טוהר והכל טהור"ו תיפו"א מק"וכ� מדוע היו צריכי� חכמי� לענות לר, ורי�טה
דוקא דמיה ) א"כר(ויש לדרוש " וטהרה ממקור דמיה"דד� טוהר נלמד מקרא , )ה דיו"בד(' התוס

ולכ� . ולכ� אדרבה יש לטמא בקושי יותר משופי בימי טוהר, שמחמת עצמה ולא דמיה שמחמת ולד
  .ו"כדרשתנו תלמד מק" תשב"שאי� אתה דורש לקרא ד' א שאפי"והשיבו לר, רכו רבנ� ללמוד מפסוקהוצ
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  : לחנדה ד�
  ].ה אימא"תוד[? המקשה ורואה ד� בימי טוהר מה דינה, אליעזר' אליבא דר

  
  בימי זיבה  בימי נדה  
  1תמיד טמאה  י"לרש

  טהורה  טמאה  2מנח�' לר
  

                                                           
ו "א לא דריש לק"וכ, ר, א דריש דוקא דמיה מחמת עצמה ולא מחמת ולד"רי מפרש ד"רש 1

כ ימי זיבה דשפיר "משא, ת הניחא ימי נדה דמתמעטי� מהדיו"וא, משו� דאית ליה דיו, דרבנ,
,  ישיבה אחת לכול,#" תשב"א לדרוש מקרא ד"ל לר"דס' על זה תירצה הגמ. ו"אית למיל� מק

נדה טמא מחמת הבא בימי� הראויי� לוא� ד� , ולא מחלקי� בי, ימי זיבה לימי נדה בד� טוהר
  .זיבההבא בימי� הראויי� ליש לטמא ג� לד� , טוהר שלהה שבא מהולד ולא מדמי

דהיינו שג� הוא דורש , וכמו שאמר לרבנ, דיו, זיבהא לא מטמא אלא בימי "ל שר"מנח� ס' ר 2
ורבא אומר .  ודריש רק לימי זיבה אבל בימי נדה טהור#ו כמות� אלא שהוא לומד דיו "את הק

יש לרבנ, ) דדרשינ, מחמת עצמה ולא מחמת ולד" (דמיה"דמקרא ד'  פי#" א לרבנ,"בהא זכינהו ר"
וכיו, ,  ישיבה אחת לכול,#" תשב" רבנ, מקרא דועל זה עוני� לו. א שבימי נדה טמא"להודות לר

ה דטהורה בד� הבא בקושי "ה,  מד� הבא בקושי בימי� הראויי� לזיבהטוהרשטהורה בימי 
  .בימי� הראויי� לנדה


