דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת נדה
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וַ יּ ֵֹרנִ י וַ יֹּאמֶ ר לִ י י ְִת ָמ ְדּבָ ַרי לִ בֶּ ְשׁמֹ ר ִמ ְצו ַ
ֹתי וֶ ְחיֵה :משלי ד ,ד
ִיתי ִבּימֵ י ָח ְר ִפּי ְבּסוֹד אֱ לוֹהַּ עֲ לֵי
ֹשׁ  :כַּאֲ ֶשׁר הָ י ִ
ֹאשׁי לְ אוֹר ֹו אֵ ֶל ח ֶ
ִמי י ְִתּנֵנִ י כְ י ְַרחֵ י ֶק ֶדם כִּ ימֵ י אֱ לוֹהַּ י ְִשׁ ְמ ֵרנִ יְ :בּ ִהלּ ֹו נֵר ֹו עֲ לֵי ר ִ
יטיב לַפֶּ ַתח ַחטָּ את רֹבֵ ץ וְ אֵ לֶי ְתּ ָ
יטיב ְשׂאֵ ת וְ ִאם א תֵ ִ
הֲ לוֹא ִאם תֵּ ִ
שׁוּקת ֹו וְ ַא ָתּה ִתּ ְמ ָשׁל בּ ֹו :בראשית ד ,ז
ִבּי נִ ְשׁבַּ ְע ִתּי יָצָ א ִמ ִפּי ְצ ָד ָקה ָדּבָ ר וְ א יָשׁוּב כִּ י לִ י ִתּכְ ַרע כָּל בֶּ ֶר ִתּ ָשּׁבַ ע כָּל לָשׁוֹן :ישעיהו מה ,כג
אָכְ לוּ וַ יּ ְ
ִשׁ ַתּחֲ ווּ כָּל ִדּ ְשׁנֵי אֶ ֶרץ לְ פָ נָיו יִכְ ְרעוּ כָּל יו ְֹרדֵ י עָ פָ ר וְ נ ְַפשׁ ֹו א ִחיָּה :תהלים כב ,ל
ִשׁבַּ ע לְ ִמ ְר ָמה :תהלים כד ,ד
נְקי כַפַּ יִם וּבַ ר לֵבָ ב אֲ ֶשׁר א נ ָָשׂא ל ַָשּׁוְ א נ ְַפ ִשׁי וְ א נ ְ
ִ
עָ לֶי נִ ְס ַמכְ ִתּי ִמבֶּ טֶ ן ִמ ְמּעֵ י ִא ִמּי אַ ָתּה ג ֹוזִי ְבּ ְת ִהלּ ִָתי ָת ִמיד :תהלים עא ,ו
וּשׂ ִאי עַ ל ְשׁפָ יִם ִקינָה כִּ י ָמאַס ה' וַ ִיּטֹּשׁ אֶ ת דּוֹר עֶ ְב ָרת ֹו :ירמיהו ז ,כט
ָגּזִּי ִנז ְֵר וְ הַ ְשׁלִ יכִ י ְ
יתי בַ סֵּ ֶתר רֻ ַקּ ְמ ִתּי ְבּ ַת ְח ִתּיּוֹת ֶ
א נִ כְ ַחד עָ ְצ ִמי ִממֶּ ָךּ אֲ ֶשׁר עֻ ֵשּׂ ִ
אָרץ :תהלים קלט ,טו
שֹׁמֵ ר פְּ ָתאיִם ה' ַדּלּו ִֹתי וְ לִ י יְהו ִ
ֹשׁיעַ  :תהלים קטז ,ו
ֹשׂה גְ דֹלוֹת עַ ד אֵ ין חֵ ֶקר וְ נִ ְפלָאוֹת עַ ד אֵ ין ִמ ְספָּ ר :איוב ט ,י
ע ֶ
שׂי וְ נ ְַפ ִשׁי י ַֹדעַ ת ְמאֹ ד :תהלים קלט ,יד
ֵיתי נִ ְפל ִָאים ַמעֲ ֶ
או ְֹד עַ ל כִּ י נו ָֹראוֹת נִ ְפל ִ
אָמ ְר ָתּ בַּ יּוֹם הַ הוּא או ְֹד ה' כִּ י אָנ ְַפ ָתּ ִבּי ָישֹׁב ַא ְפּ ְ
וְ ַ
וּתנַחֲ מֵ נִ י :ישעיהו יב ,א
ֹשׂה נִ ְפלָאוֹת לְ בַ דּ ֹו :תהלים עב ,יח
בָּ רוּ ה' אֱ ִהים אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ע ֵ
ית וְ כָל ְדּ ָרכַי ִה ְסכַּנְ ָתּה :תהלים קלט ,ג
אָר ִחי וְ ִר ְב ִעי ז ִֵר ָ
ְ
וַ ַתּז ְֵרנִי ַחיִל ל ִַמּלְ ָח ָמה ַתּכְ ִריעַ ָק ַמי ַתּ ְח ֵתּנִי :שמו"ב כב ,מ
הָ אֵ ל הַ ְמאַ זּ ְֵר ִני ָחיִל וַ יּ ֵ
ִתּן ָתּ ִמים ַדּ ְרכִּ י :תהלים יח ,לג
וּת ִהי אַחֲ ִר ִ
וּמ ְספָּ ר אֶ ת רֹבַ ע י ְִשׂ ָראֵ ל ָתּמֹ ת נ ְַפ ִשׁי מוֹת י ְָשׁ ִרים ְ
ִמי ָמנָה עֲ פַ ר יַעֲ קֹ ב ִ
יתי כָּמֹ הוּ :במדבר כג ,י
ֹאמר נְאֻ ם ִבּלְ עָ ם ְבּנ ֹו ְבעֹר וּנְאֻ ם הַ גֶּבֶ ר ְשׁתֻ ם הָ עָ יִן :במדבר כד ,ג
וַ יּ ִָשּׂא ְמ ָשׁל ֹו וַ יּ ַ
דוּדאֵ י ְבּנִ י וַ יּ ְ
וַ יָּבֹ א יַעֲ קֹ ב ִמן הַ ָשּׂ ֶדה בָּ עֶ ֶרב וַ ֵתּצֵ א לֵאָה לִ ְק ָראת ֹו וַ תֹּאמֶ ר אֵ לַי ָתּבוֹא כִּ י ָשׂכֹר ְשׂכ ְַר ִתּי ְבּ ָ
ִשׁכַּב ִעמָּ הּ בַּ ַלּ ְילָה הוּא :בראשית ל ,טז
י ָ
ִשּׂשכָר חֲ מֹ ר גּ ֶָרם רֹבֵ ץ בֵּ ין הַ ִמּ ְשׁ ְפּ ָתיִם :בראשית מט ,יד
ֹתהּ ִתּ ְט ָמא :ויקרא יב ,ב
ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ִא ָשּׁה כִּ י ַתז ְִריעַ וְ יָלְ ָדה ָזכָר וְ ָט ְמאָה ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים כִּ ימֵ י נִ ַדּת ְדּו ָ
ֹתיו ְשׁ ִשׁים וְ ָשׁ שׁ :בראשית מו ,טו
וּבנו ָ
אֵ לֶּה בְּ נֵי לֵאָה אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ יַעֲ קֹ ב ְבּפַ ַדּן אֲ ָרם וְ אֵ ת ִדּינָה בִ תּ ֹו כָּל נֶפֶ שׁ בָּ נָיו ְ
וַ יּ ְִהיוּ ְבנֵי אוּלָם אֲ נ ִָשׁים גִּ בּ ֵֹרי חַ יִל דּ ְֹרכֵי ֶק ֶ
שׁת וּמַ ְרבִּ ים בָּ נִים וּבְ נֵי בָ נִים מֵ אָה וַ חֲ ִמ ִשּׁים כָּל אֵ לֶּה ִמ ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן :דהי"א ח ,מ
וּבחֵ ְטא יֶחֱ מַ ְתנִ י ִא ִמּי :תהלים נא ,ז
הֵ ן ְבּעָ ווֹן ח ֹולָלְ ִתּי ְ
וּב ְשׁנִ י הַ תּ ֹולָעַ ת :ויקרא יד ,נב
וּבעֵ ץ הָ אֶ ֶרז וּבָ אֵ זֹב ִ
וְ ִחטֵּ א אֶ ת הַ בַּ יִת ְבּ ַדם הַ ִצּפּוֹר וּבַ ַמּיִם הַ חַ יִּים וּבַ ִצּפֹּ ר הַ ַחיָּה ְ
שּׁלֶג אַלְ ִבּין :תהלים נא ,ט
וּמ ֶ
ְתּחַ ְטּאֵ נִי ְבאֵ זוֹב וְ אֶ ְטהָ ר ְתּכ ְַבּסֵ נִ י ִ
שׁל אֶ ֶרץ ִמסֶּ לַע ִמ ְדבָּ ָרה אֶ ל הַ ר בַּ ת ִציּוֹן :ישעיהו טז ,א
ִשׁלְ חוּ כַר מֹ ֵ
וַ יִּכְ ֶרה לָהֶ ם כּ ֵָרה גְ ד ֹולָה וַ יֹּאכְ לוּ וַ יּ ְִשׁתּוּ וַ י ְַשׁלְּ חֵ ם וַ יֵּלְ כוּ אֶ ל אֲ ֹדנֵיהֶ ם וְ א י ְָספוּ עוֹד גְּדוּדֵ י אֲ ָרם לָבוֹא ְבּאֶ ֶרץ י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :מל"ב ו ,כג
ֹאמר נ ְָקבָ ה ְשׂכ ְָר עָ לַי וְ אֶ ֵתּנָה :בראשית ל ,כח
וַ יּ ַ
וּמ ְראֵ י נָאוֶה :שה"ש ב ,יד
יעינִי אֶ ת ק ֹו ֵל כִּ י ק ֹו ֵל עָ ֵרב ַ
י ֹונ ִָתי ְבּ ַחגְ וֵי הַ סֶּ לַע ְבּסֵ ֶתר הַ ַמּ ְד ֵרגָה הַ ְר ִאינִ י אֶ ת ַמ ְראַ ִי הַ ְשׁ ִמ ִ

אָהֳ לִ י :איוב כט ,ב-ד

 on days 40/41/81הפלה  who hasיולדת : status of aמשנה ז
וולד  on day 40 (from conception) – no possibility ofהפלה a If: she has
)ימי טוהר  (noנדה  for M and F – as well asימי לידה  on day 41, must observeהפלה b But if: she has
i
)נדה  (perימי טוהר  (per F) and noטומאה ; she observes 14 days ofזכר Question: why mention
 which started onימי נדה  (being afterזיבה ) then on day #41, cannot count #41 asהפלה ii Answer: if she sees on day 34 (after
); same with days #74/81ימי טוהר לזכר  (#34 may have beenזיבה  – but must view it asשומרת יום כנגד יום day #34) and keep
c
)נדה ); F is formed on day #81 (M, F,נדה  on days 41-80, only observe M andהפלה: M formed on day 41 (ר' ישמעאל
i
) (M:40, F:80ימי טומאה  parallelsיצירה  argued thatר' ישמעאל :ברייתא
)שפחות ; counter-proof from story in Egyptian court (with convictedטומאה : cannot infer formation fromחכמים 1
אם הזכר  who had girls became pregnant 40 days beforeשפחה  – perhapsשוטים : cannot bring proof fromר' ישמעאל 2
)שפחות : then brought proof from Greek court (also convictedר' ישמעאל 3
)"אין אפוטרופוס לעריות"(  waited 40 more days before becoming pregnantאם נקבה : perhapsחכמים )(a
)נדה  for both, plusימי לידה  on day 41, observeהפלה: both are formed on day 41 (חכמים d
i
)הלכה כחכמים  (not identity, as it would already be clear thatחכמים::ת"ק Challenge:
קמ"ל – ”) to support himתלד“( פסוקים , as he hasר"י  we followסד"א ii Answer:
)Aggadic excurses on conception and birth (vv. 1-31
 during different stages of pregnancyתשמיש  while in utero (vv. 1-10); including advisability ofעובר a Status: of
) (vv. 11-27טבילה  and/orווסת  as partner, advisable timing vis-à-visה' b Conception:miraculous nature of,
c
)Gender: reaction to birth of boy, girl (vv. 28-30
 on 8th dayמילה  for M~=F, timing ofימי טומאה , timing ofקרבן יולדת : explaining reason forרשב"י d
e
טומאת נדה : explaining reason forר"מ
f
) (v. 31קול אשה ; men are easire to appease, beauty ofתשמיש : explaining why men seek women; positions duringר' דוסתאי
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