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39.3.9 

30a ( זמשנה  )31b (סיום הפרק) 

  ד, ד משלי :ֶוְחֵיה ִמְצֹוַתי ְׁשֹמר ִלֶּב� ְּדָבַרי ִיְתָמ� ִלי ַוֹּיאֶמר ַוֹּיֵרִני .1

  ד-ב, כט איוב :ָאֳהִלי ֲעֵלי ֱאלֹוּהַ  ְּבסֹוד ָחְרִּפי ִּביֵמי ָהִייִתי ַּכֲאֶׁשר :ֹחֶׁש� ֵאֶל� ְלאֹורוֹ  ֹראִׁשי ֲעֵלי ֵנרוֹ  ְּבִהּלוֹ  :ִיְׁשְמֵרִני ֱאלֹוּהַ  ִּכיֵמי ֶקֶדם ְכַיְרֵחי ִיְּתֵנִני ִמי .2

  ז, ד בראשית :ּבוֹ  ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתוֹ  ְוֵאֶלי� ֹרֵבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב �א ְוִאם ְׂשֵאת ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא .3

  כג, מה ישעיהו :ָלׁשֹון ָּכל ִּתָּׁשַבע ֶּבֶר� ָּכל ִּתְכַרע ִלי ִּכי ָיׁשּוב ְו�א ָּדָבר ְצָדָקה ִמִּפי ָיָצא ִנְׁשַּבְעִּתי ִּבי .4

  ל, כב תהלים :ִחָּיה �א ְוַנְפׁשוֹ  ָעָפר יֹוְרֵדי ָּכל ִיְכְרעּו ְלָפָניו ֶאֶרץ ִּדְׁשֵני ָּכל ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָאְכלּו .5

  ד, כד תהלים :ְלִמְרָמה ִנְׁשַּבע ְו�א ַנְפִׁשי ַלָּׁשְוא ָנָׂשא �א ֲאֶׁשר ֵלָבב ּוַבר ַכַּפִים ְנִקי .6

  ו, עא תהלים :ָתִמיד ְתִהָּלִתי ְּב� גֹוִזי ַאָּתה ִאִּמי ִמְּמֵעי ִמֶּבֶטן ִנְסַמְכִּתי ָעֶלי� .7

  כט, ז ירמיהו :ֶעְבָרתוֹ  ּדֹור ֶאת ַוִּיֹּטׁש ה' ָמַאס ִּכי ִקיָנה ְׁשָפִים ַעל ּוְׂשִאי ְוַהְׁשִליִכי ִנְזֵר� ָּגִּזי .8

  טו, קלט תהלים :ָאֶרץ ְּבַתְחִּתּיֹות ֻרַּקְמִּתי ַבֵּסֶתר ֻעֵּׂשיִתי ֲאֶׁשר ִמֶּמּךָ  ָעְצִמי ִנְכַחד �א .9

  ו, קטז תהלים :ְיהֹוִׁשיעַ  ְוִלי ַּדּלֹוִתי ה' ְּפָתאִים ֹׁשֵמר .10

  י, ט איוב :ִמְסָּפר ֵאין ַעד ְוִנְפָלאֹות ֵחֶקר ֵאין ַעד ְגֹדלֹות ֹעֶׂשה .11

  יד, קלט תהלים :ְמֹאד ֹיַדַעת ְוַנְפִׁשי ַמֲעֶׂשי� ִנְפָלִאים ִנְפֵליִתי נֹוָראֹות ִּכי ַעל אֹוְד� .12

  א, יב ישעיהו :ּוְתַנֲחֵמִני ַאְּפ� ָיֹׁשב ִּבי ָאַנְפּתָ  ִּכי ה' אֹוְד� ַההּוא ַּבּיֹום ְוָאַמְרּתָ  .13

  יח, עב תהלים :ְלַבּדוֹ  ִנְפָלאֹות ֹעֵׂשה ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ֱא�ִהים ה' ָּברּו� .14

  ג, קלט תהלים :ִהְסַּכְנָּתה ְּדָרַכי ְוָכל ֵזִריתָ  ְוִרְבִעי ָאְרִחי .15

  מ, כב ב"שמו :ַּתְחֵּתִני ָקַמי ַּתְכִריעַ  ַלִּמְלָחָמה ַחִיל ַוַּתְזֵרִני .16

  לג, יח תהלים :ַּדְרִּכי ָּתִמים ַוִּיֵּתן ָחִיל ַהְמַאְּזֵרִני ָהֵאל .17

  י, כג במדבר :ָּכֹמהּו ַאֲחִריִתי ּוְתִהי ְיָׁשִרים מֹות ַנְפִׁשי ָּתֹמת ִיְׂשָרֵאל ֹרַבע ֶאת ּוִמְסָּפר ַיֲעֹקב ֲעַפר ָמָנה ִמי .18

  ג, כד במדבר :ָהָעִין ְׁשֻתם ַהֶּגֶבר ּוְנֻאם ְבֹער ְּבנוֹ  ִּבְלָעם ְנֻאם ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיָּׂשא .19

  טז, ל בראשית :הּוא ַּבַּלְיָלה ִעָּמּה ַוִּיְׁשַּכב ְּבִני ְּבדּוָדֵאי ְׂשַכְרִּתי� ָׂשֹכר ִּכי ָּתבֹוא ֵאַלי ַוֹּתאֶמר ִלְקָראתוֹ  ֵלָאה ַוֵּתֵצא ָּבֶעֶרב ַהָּׂשֶדה ִמן ַיֲעֹקב ַוָּיֹבא .20

  יד, מט בראשית :ַהִּמְׁשְּפָתִים ֵּבין ֹרֵבץ ָּגֶרם ֲחֹמר ִיָּׂששָכר .21

  ב, יב ויקרא :ִּתְטָמא ְּדֹוָתּה ִנַּדת ִּכיֵמי ָיִמים ִׁשְבַעת ְוָטְמָאה ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריעַ  ִּכי ִאָּׁשה ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .22

  טו, מו בראשית :ְוָׁש�ׁש ְׁש�ִׁשים ּוְבנֹוָתיו ָּבָניו ֶנֶפׁש ָּכל ִבּתוֹ  ִּדיָנה ְוֵאת ֲאָרם ְּבַפַּדן ְלַיֲעֹקב ָיְלָדה ֲאֶׁשר ֵלָאה ְּבֵני ֵאֶּלה .23

  מ, ח א"דהי: ִבְנָיִמן ִמְּבֵני ֵאֶּלה ָּכל ַוֲחִמִּׁשים ֵמָאה ָבִנים ּוְבֵני ָּבִנים ּוַמְרִּבים ֶקֶׁשת ֹּדְרֵכי ַחִיל ִּגֹּבֵרי ֲאָנִׁשים אּוָלם ְבֵני ַוִּיְהיּו .24

  ז, נא תהלים :ִאִּמי ֶיֱחַמְתִני ּוְבֵחְטא חֹוָלְלִּתי ְּבָעוֹון ֵהן .25

  נב, יד ויקרא :ַהּתֹוָלַעת ּוִבְׁשִני ּוָבֵאֹזב ָהֶאֶרז ּוְבֵעץ ַהַחָּיה ּוַבִּצֹּפר ַהַחִּיים ּוַבַּמִים ַהִּצּפֹור ְּבַדם ַהַּבִית ֶאת ְוִחֵּטא .26

  ט, נא תהלים :ַאְלִּבין ּוִמֶּׁשֶלג ְּתַכְּבֵסִני ְוֶאְטָהר ְבֵאזֹוב ְּתַחְּטֵאִני .27

  א, טז ישעיהו :ִצּיֹון ַּבת ַהר ֶאל ִמְדָּבָרה ִמֶּסַלע ֶאֶרץ ֹמֵׁשל ַכר ִׁשְלחּו .28

  כג, ו ב"מל: ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ָלבֹוא ֲאָרם ְּגדּוֵדי עֹוד ָיְספּו ְו�א ֲאֹדֵניֶהם ֶאל ַוֵּיְלכּו ַוְיַׁשְּלֵחם ַוִּיְׁשּתּו ַוֹּיאְכלּו ְגדֹוָלה ֵּכָרה ָלֶהם ַוִּיְכֶרה .29

  כח, ל בראשית :ְוֶאֵּתָנה ָעַלי ְׂשָכְר� ָנְקָבה ַוֹּיאַמר .30

   יד, ב ש"שה :ָנאֶוה ּוַמְרֵאי� ָעֵרב קֹוֵל� ִּכי קֹוֵל� ֶאת ַהְׁשִמיִעיִני ַמְרַאִי� ֶאת ַהְרִאיִני ַהַּמְדֵרָגה ְּבֵסֶתר ַהֶּסַלע ְּבַחְגֵוי 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 שומרת יום כנגד יום – but must view it as זיבה (#34 may have been ימי טוהר לזכר); same with days #74/81 

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

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

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

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

(a) חכמים: perhaps אם נקבה waited 40 more days before becoming pregnant ("אין אפוטרופוס לעריות") 

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

i Challenge: חכמים::ת"ק (not identity, as it would already be clear that הלכה כחכמים)  

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

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 רשב"י: explaining reason for קרבן יולדת, timing of ימי טומאה for M~=F, timing of מילה on 8th day 

e ר"מ: explaining reason for טומאת נדה 

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

  


