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  .עבד�  נדה
  ?וטבלה ושמשה כדלהל� מה דינה, הרואה יו� אחד עשר לזיבתה

  
    טבלה ביו� ושמשמה  טבלה בלילה ושמשה

  להתחייב בקרב�  לטמא משכב ומושב  להתחייב בקרב�  לטמא משכב ומושב
  פטורי�  מטמאי� מדרבנ#  חייבי�  ת"מטמאי� מה  1ש"לב
  פטורי�  אינ� מטמאי�  פטורי�  מטמאי� מדרבנ#  2ה"לב

  
  ?וטבלה ושמשה כדלהל� מה דינה,  אחד עשר לזיבתהמייתו� הרואה 

  
    טבלה ביו� ושמשמה  טבלה בלילה ושמשה

  להתחייב בקרב�  לטמא משכב ומושב  להתחייב בקרב�  לטמא משכב ומושב
  3ז תרבות רעה ומגע# ובעילת# תלויי#"ה  חייבי�  ת"מטמאי� מה  ?מה הדי�

  
 מה די� משכבה ומושבה,  זיבתה ששמרה מעט מהיו� וטבלהא ימי"שומרת יו� כנגד יו� תו� י

  ?לבית שמאי
  

  כשלא ראתה  כשראתה  
  4מטמאה מדרבנ#  מטמאה מדאורייתא  לרב הונא ורב יוס�
  אינה מטמאה  מטמאה מדאורייתא  לרב כהנא ולאביי

                                                           
שאי# שימור לילה (ב "ולכ' א� שמשה בליל י, ב"א בעי שימור ביו� י"ש דג� יו� י"ל לב"ס 1

ול� א� א. ז משמש ע� זבה קטנה ומטמאי� משכב ומושב וחייבי� קרב#"ה, )מיקרי שימור
, אול� חכמי� גזרו טומאה דרבנ#, פטורי� מקרב#, שעשתה שימור דמקצת היו�, שמשה למחר

דא� תראה אחר , א יו� אסור לעשות כ# שמא תבוא לידי טומאה דאורייתא"דכיו# שבתו' י
כיו# (א יו� הג� שא� א� תראה לא תסתור שמירתה "לכ' ג� אחר י, טבילתה סותרת שמירתה

  .ולכ' אמרו שתטמא מדרבנ#, א"מ גזרו חכמי� אטו תו' י"מ, )ימי נדהשעכשיו היא כבר ב
ב פטורה מ# "ולכ' א� שמשה בליל י, א לא בעי שימור"חדא דיו� י, ש בתרתי"ה פליגי ע� ב"ב 2

א יו� שאסור לשמש ביו� "אול� מטמאי� משכב ומושב מדרבנ# משו� גזירה אטו י, הקרב#
ש מטמאי� מדרבנ# משו� "שלב, ב"ועוד פליגי א� שמשה ביו� י. שראתה בלילה עד שתשמור

אול� ). א יו�"ואינו דומה לתו' י, ב"כיו# שאי# צרי' שמירה כלל ביו� י(ה לא גזרו "וב, גזירה
א יו� "דהא א� ירגיל בכ' יש לחוש שמא יעשה כ# בתו' י, דהוא ממהר לחטוא, גרגר#נקרא 

 . ואז אסור לשמש דא� תראה תסתור שמירתה, לשמש ביו� המחרת אחרי שימור
ז משמש ע� זבה קטנה וחייב בקרב# "ה, שא� תראה באותו יו� ותסתור את השימור', פי 3

 תראה פטורי� מ# הקרב# ומגע# טהור וא� לא. ת"ומשכבות ומושבות שלה� טמאי� מה
 .מדאורייתא

דגזרינ# ראתה אטו , השתא נמי מטמיא מדרבנ#, וטעמו של רב הונא דכיו# דאילו חזיא מטמאה 4
כ "ב ושמשה את ביתה ואח"ורב יוס� אמר שיש ללמוד זאת מהמשנה שא� טבלה יו� י. לא ראתה

וענה רב , "ראתה שאני" כהנאהודחה רב . ש שמטמאת משכב ומושב מדרבנ#"ל לב"ראתה שס
וכל הטע� שמטמאת משכב ומושב ומטמאת את בועלה , דאי# ראיה זו מצטרפת לראיית זבהיוס� 

א ראתה "נ נגזור תו' י"וה, א"ב אטו י"הוא משו� דגזרינ# י) ע שבנדה"מה שאי# בטומאת מעל(
  . אטו לא ראתה
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  :נדה ד� עב
  ?לה�שומרת יו� כנגד יו� וכ� הבועל שומרת יו� כנגד יו� מה די� משכבות ומושבות ש

  
  הבועל שומרת יו� כנגד יו�  שומרת יו� כנגד יו�  

  לבית שמאי  תולי#  לאביי
  טמא מדרבנ#  לרב הונא

  תולי#

  טהור  טהור  לבית הלל
  
  

  ?)הצריכי� שימור ונעשי� שימור לאחרי� (א לשאר הימי�"מה ה� החילוקי� שיש בי� יו� י
  

  1ריהא� נעשה שימור ליו� עשי  א הא� צריכה שימור"ראתה בי  
   דעשירי צרי' שימור-נעשה   אינה צריכה  יוחנ�' לר

   דעשירי אינו צרי' שימור-אינו נעשה   אינה צריכה  ל"לר
  

                                                           
לוקת� הא� יש הלכה למשה מסיני שאי# הדבר כפשטות הסוגיא שמח) ה רבי"בד(' ביארו התוס 1

א " הא קראי מיירי על עצ� מני# י-" הני קראי נינהו"' כ אי' אמר בגמ"דא, הלכות' אחת או ב
' ומחלוקת ר, דההלכה היא על מני# הימי�' ולכ# ביארו תוס. אבל לא על הפרטי� דשימור, ימי�

, וכפשטות הדברי�, א"יו� יי משמע שההלכות נאמרו על "אכ# מלשו# רש. ל היא בסברא"יוחנ# ור
  .ש"הרא' וכ# מבואר בתוס


