
 ורי סיטי'סנצ'ישראל הצעיר ד  מסכת נדה  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   24 © Yitzchak Etshalom 2012 

 

39.3.9 

30a ( זמשנה  )�31b (הפרק 
 (סיו

�ָבַרי ִיְתָמ� ִלי ַוֹ�אֶמר ַוֹ�ֵרִני .1ְ �  ד, ד משלי :ֶוְחֵיה יִמְצֹותַ  ְ ֹמר ִלֶ�

  ד3ב, כט איוב :1ֳהִלי ֲעֵלי ֱאלֹו*ַ  ְ�סֹוד ָחְרִ/י ִ�יֵמי ָהִייִתי ַ(ֲאֶ ר :ֹחֶ � ֵאֶל� ְלאֹורוֹ  ֹראִ י ֲעֵלי ֵנרוֹ  ְ�ִה,וֹ  :ִיְ ְמֵרִני ֱאלֹו*ַ  ִ(יֵמי ֶקֶד
 ְכַיְרֵחי ִיְ'ֵנִני ִמי .2

  ז, ד בראשית :�וֹ  ִ'ְמָ ל ְוַאָ'ה ְ' 9ָקתוֹ  ְוֵאֶלי� ֹרֵב8 ַח7ָאת ַלֶ/ַתח ֵתיִטיב א6 ְוִא
 5ְֵאת ֵ'יִטיב ִא
 ֲהלֹוא .3

  כג, מה ישעיהו :ָל ֹו> ָ(ל ִ'ָ;ַבע ֶ�ֶר� ָ(ל ִ'ְכַרע ִלי ִ(י ָי 9ב ְו6א ָ�ָבר ְצָדָקה ִמִ/י ָיָצא ִנְ ַ�ְעִ'י ִ�י .4

  ל, כב תהלי
 :ִחָ�ה 6א ְוַנְפ וֹ  ָעָפר יֹוְרֵדי ָ(ל ִיְכְרע9 ְלָפָניו ֶאֶר8 ִ�ְ ֵני ל(ָ  ַוִ�ְ ַ'ֲחו9 1ְכל9 .5

  ד, כד תהלי
 :ְלִמְרָמה ִנְ ַ�ע ְו6א ַנְפִ י ַלָ;ְוא ָנ5ָא 6א ֲאֶ ר ֵלָבב 9ַבר ַכַ/ִי
 ְנִקי .6

7. �  ו, עא תהלי
 :ָתִמיד ְתִהָ,ִתי ְ�� גֹוִזיגֹוִזיגֹוִזיגֹוִזי    ַאָ'הַאָ'הַאָ'הַאָ'ה ִאAִי ִמAְֵעי ִמֶ�ֶט> ִנְסַמְכִ'י ָעֶלי

  כט, ז ירמיהו :ֶעְבָרתוֹ  �ֹור ֶאת ַו7ֹ�ִ  'ה ָמEס ִ(י ִקיָנה ְ ָפִי
 ַעל 5ְ9ִאי ְוַהְ ִליִכיְוַהְ ִליִכיְוַהְ ִליִכיְוַהְ ִליִכי    ִנְזֵר�ִנְזֵר�ִנְזֵר�ִנְזֵר�    CִDָיCִDָיCִDָיCִDָי .8

Iֵיִתי ֲאֶ ר ִמHAֶָ  ָעְצִמי ִנְכַחד 6א .9 Jֶתר עKְֵמִ'י ַבLַ Jַתְחִ'�ֹות ר�1ֶר8 ְ: 
  טו, קלט תהלי

  ו, קטז תהלי
 :ְיהֹוִ יעַ  ְוִלי ַ�,ֹוִתי ''''הההה    ְ/ָתאִי
ְ/ָתאִי
ְ/ָתאִי
ְ/ָתאִי
    ֹ ֵמרֹ ֵמרֹ ֵמרֹ ֵמר .10

  י, ט איוב :ִמְסָ/ר ֵאי> ַעד ְוִנְפָלאֹות ֵחֶקר ֵאי> ַעד ְגֹדלֹות ֹע5ֶה .11

12. �  יד, קלט תהלי
 :ְמֹאד ֹיַדַעת ְוַנְפִ י ַמֲע5ֶי� ִנְפָלִאי
 ִנְפֵליִתי נֹוָראֹות ִ(י ַעל אֹוְד

  א, יב ישעיהו :9ְתַנֲחֵמִני ַאְ/� ָיֹ ב ִ�י 1ַנְפ'ָ  ִ(י 'ה אֹוְד� ַהה9א ַ��ֹו
 'ָ ְו1ַמְר  .13

  יח, עב תהלי
 :ְלַב�וֹ  ִנְפָלאֹות ֹע5ֵה ִי5ְָרֵאל ֱא6ֵהי ֱא6ִהי
 'ה ָ�ר�9 .14

  ג, קלט תהלי
 :ִהְסַ(ְנָ'ה ְ�ָרַכי ְוָכל ֵזִריתָ  ְוִרְבִעי 1ְרִחי .15

  מ, כב ב"שמו :ַ'ְחֵ'ִני ָקַמי ַ'ְכִריעַ  ַלAְִלָחָמה ַחִיל ִניִניִניִניַוַ'ְזרֵ ַוַ'ְזרֵ ַוַ'ְזרֵ ַוַ'ְזרֵ  .16

�ְרִ(י ָ'ִמי
 ַוִ�ֵ'> ָחִיל ַהְמַאCְֵרִניַהְמַאCְֵרִניַהְמַאCְֵרִניַהְמַאCְֵרִני ָהֵאל .17ַ: 
  לג, יח תהלי

  י, כג רבמדב :ָ(ֹמהE 9ֲחִריִתי 9ְתִהי ְיָ ִרי
 מֹות ַנְפִ י ָ'ֹמת ִי5ְָרֵאלִי5ְָרֵאלִי5ְָרֵאלִי5ְָרֵאל    ֹרַבעֹרַבעֹרַבעֹרַבע    ֶאתֶאתֶאתֶאת    9ִמְסָ/ר9ִמְסָ/ר9ִמְסָ/ר9ִמְסָ/ר ַיֲעֹקב ֲעַפר ָמָנה ִמי .18


 ַוֹ�אַמר ְמָ לוֹ  ַוIָ�ִא .19 Jְנא 

 ְבֹער ְ�נוֹ  ִ�ְלָע J9ְנא
 J9ְנא
 J9ְנא
 Jֶבר    9ְנאDֶֶברַהDֶֶברַהDֶֶברַהDֶַה    
 Jת ְ
 Jת ְ
 Jת ְ
 Jג, כד במדבר :ָהָעִי>ָהָעִי>ָהָעִי>ָהָעִי>    ְ ת  

  טז, ל בראשית :ה9אה9אה9אה9א    ַ�ַ,ְיָלהַ�ַ,ְיָלהַ�ַ,ְיָלהַ�ַ,ְיָלה    ִעAָ*ִעAָ*ִעAָ*ִעAָ*    ַ(בַ(בַ(בַ(בַוִ� ְ ַוִ� ְ ַוִ� ְ ַוִ� ְ  ְ�ִני ְ�ד9ָדֵאי 5ְַכְרִ'י� 5ָֹכר ִ(י ָ'בֹוא ֵאַלי ַוֹ'אֶמר ִלְקָראתוֹ  ֵל1ה ַוֵ'ֵצא ָ�ֶעֶרב ַהIֶָדה ִמ> ַיֲעֹקב ַוָ�ֹבא .20

  יד, מט בראשית :ַהAְִ ְ/ָתִי
 ֵ�י> ֹרֵבDָ 8ֶר
Dֶָר
Dֶָר
Dֶָר
    ֲחֹמרֲחֹמרֲחֹמרֲחֹמר    ִיIָשָכרִיIָשָכרִיIָשָכרִיIָשָכר .21

  ב, יב ויקרא :ִ'ְטָמא ְ�ֹוָת* ִנַ�ת ִ(יֵמי ָיִמי
 ִ ְבַעת ְוָטְמ1ה ָזָכרָזָכרָזָכרָזָכר    ְוָיְלָדהְוָיְלָדהְוָיְלָדהְוָיְלָדה    ַתְזִריעַ ַתְזִריעַ ַתְזִריעַ ַתְזִריעַ     ִ(יִ(יִ(יִ(י    ִאָ;הִאָ;הִאָ;הִאָ;ה ֵלאֹמר ִי5ְָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ַ�ֵ�ר .22

  טו, מו בראשית :ְוָ 6  ְ 6ִ י
 9ְבנֹוָתיו ָ�ָניו ֶנֶפ  ָ(ל ִב'וֹ ִב'וֹ ִב'וֹ ִב'וֹ     ִ�יָנהִ�יָנהִ�יָנהִ�יָנה    ְוֵאתְוֵאתְוֵאתְוֵאת ֲאָר
 ְ�ַפַ�> ְלַיֲעֹקב ָיְלָדה ֲאֶ ר ֵל1הֵל1הֵל1הֵל1ה    ְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵניְ�ֵני ֵאֶ,ה .23

  מ, ח א"דהי: ִבְנָיִמ> ִמְ�ֵני ֵאֶ,ה ָ(ל ַוֲחִמִ;י
 ֵמ1ה י
י
י
י
ָבנִ ָבנִ ָבנִ ָבנִ     9ְבֵני9ְבֵני9ְבֵני9ְבֵני    ָ�ִני
ָ�ִני
ָ�ִני
ָ�ִני
    9ַמְרִ�י
9ַמְרִ�י
9ַמְרִ�י
9ַמְרִ�י
 ֶקֶ ת ֹ�ְרֵכי ַחִיל Dִֹ�ֵרי ֲאָנִ י
 א9ָל
 ְבֵני ַוִ�ְהי9 .24

  ז, נא תהלי
 :ִאAִי ֶיֱחַמְתִני 9ְבֵחְטא חֹוָלְלִ'י ְ�ָעוֹו> ֵה> .25

  נב, יד ויקרא :'ֹוָלַעתהַ  9ִבְ ִני 9ָבֵאֹזב ָהֶאֶרז 9ְבֵע8 ַהַחָ�ה 9ַבOִֹ/ר ַהַחִ�י
 9ַבAִַי
 ַהOִ/ֹור ְ�ַד
 ַהַ�ִיתַהַ�ִיתַהַ�ִיתַהַ�ִית    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוִח7ֵאְוִח7ֵאְוִח7ֵאְוִח7ֵא .26

  ט, נא תהלי
 :Eְלִ�י> 9ִמֶ;ֶלג ְ'ַכְ�ֵסִני ְוֶאְטָהר ְבֵאזֹוב ְ'ַח7ְֵאִניְ'ַח7ְֵאִניְ'ַח7ְֵאִניְ'ַח7ְֵאִני .27

  א, טז ישעיהו :ִצ�ֹו> ַ�ת ַהר ֶאל ִמְדָ�ָרה ִמKֶַלע ֶאֶר8ֶאֶר8ֶאֶר8ֶאֶר8    ֹמֵ לֹמֵ לֹמֵ לֹמֵ ל    ַכרַכרַכרַכר    ִ ְלח9ִ ְלח9ִ ְלח9ִ ְלח9 .28

  כג, ו ב"מל: ִי5ְָרֵאל ְ�ֶאֶר8 ָלבֹוא ֲאָר
 Dְד9ֵדי עֹוד ָיְספ9 ְו6א ֲאֹדֵניֶה
 ֶאל ַוֵ�ְלכ9 ְ,ֵח
ַוְי ַ  ַוִ�ְ '9 ַוֹ�אְכל9 ְגדֹוָלה ֵ(ָרהֵ(ָרהֵ(ָרהֵ(ָרה    ָלֶה
ָלֶה
ָלֶה
ָלֶה
    ַוִ�ְכֶרהַוִ�ְכֶרהַוִ�ְכֶרהַוִ�ְכֶרה .29

  כח, ל בראשית :ְוֶאֵ'ָנה ָעַלי 5ְָכְר� ָנְקָבהָנְקָבהָנְקָבהָנְקָבה ַוֹ�אַמר .30

   יד, ב ש"שה :ָנאֶוה 9ַמְרֵאי� ָעֵרבָעֵרבָעֵרבָעֵרב    קֹוֵל�קֹוֵל�קֹוֵל�קֹוֵל�    ִ(יִ(יִ(יִ(י קֹוֵל� ֶאת ִניַהְ ִמיִעי ַמְרEִי� ֶאת ַהְרִאיִני ַהAְַדֵרָגה ְ�ֵסֶתר ַהKֶַלע ְ�ַחְגֵוי יֹוָנִתי .31

 

I משנה ז: status of a יולדת who has הפלה on days 40/41/81 

a If: she has הפלה on day 40 (from conception) – no possibility of וולד 

b But if: she has הפלה on day 41, must observe ימי לידה for M and F – as well as נדה (no ימי טוהר)  

i Question: why mention זכר; she observes 14 days of טומאה (per F) and no ימי טוהר (per נדה)  

ii Answer: if she sees on day 34 (after הפלה) then on day #41, cannot count #41 as זיבה (being after ימי נדה which started on 

day #34) and keep 
 same with days #74/81 ;(ימי טוהר לזכר may have been #34) זיבה but must view it as – שומרת יו
 כנגד יו

c ישמעאל' ר : M formed on day 41 (הפלה� on days 41-80, only observe M and נדה); F is formed on day #81 (�M, F, נדה) 

i ישמעאל' ר :ברייתא  argued that יצירה parallels ימי טומאה (M:40, F:80) 

1 
  )שפחות counter-proof from story in Egyptian court (with convicted ;טומאה cannot infer formation from :חכמי

ישמעאל' ר 2 : cannot bring proof from 
הזכרא
  who had girls became pregnant 40 days before שפחה perhaps – שוטי  

ישמעאל' ר 3 : then brought proof from Greek court (also convicted שפחות) 

(a) 
) waited 40 more days before becoming pregnant א
 נקבה perhaps :חכמי "אי> אפוטרופוס לעריות" ) 

d 
  )נדה for both, plus ימי לידה on day 41, observe הפלה�both are formed on day 41 ( :חכמי

i Challenge: 
ק"ת::חכמי  (not identity, as it would already be clear that 
  (הלכה כחכמי

ii Answer: א"סד  we follow י"ר , as he has 
ל"קמ – to support him (”תלד“) פסוקי  

II Aggadic excurses on conception and birth (vv. 1-31) 

a Status: of עובר while in utero (vv. 1-10); including advisability of תשמיש during different stages of pregnancy 

b Conception:miraculous nature of,  ה'  as partner, advisable timing vis-à-vis ווסת and/or טבילה (vv. 11-27) 

c Gender: reaction to birth of boy, girl (vv. 28-30) 

d י"רשב : explaining reason for רב> יולדתק , timing of ימי טומאה for M~=F, timing of מילה on 8th day 

e מ"ר : explaining reason for טומאת נדה 

f דוסתאי' ר : explaining why men seek women; positions during תשמיש; men are easire to appease, beauty of ול אשהק  (v. 31) 


