ואיש ואשה לרבות התינוקים נדה לב

בס"ד

ויקרא פרק טו – זב
תניא :איש איש מה ת"ל איש איש  -לרבות תינוק בן יום אחד ,שהוא מטמא בזיבה  -דברי רבי יהודה.
ובן יום א'  -קרא
למה למכתב בזכרים ובנקבות? אי כתב בנקבות  -משום דקמטמו באונס ,אבל זכרים דלא מטמאו באונס  -אימא לא ,צריכא

אַהרֹן ֵלאמֹר:
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
)ב( ַדּ ְבּרוּ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
ַא ַמ ְר ֶתּם ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִאישׁ ִכּי יִ ְהיֶה זָב ִמ ְבּ ָשׂרוֹ זוֹבוֹ ָט ֵמא הוּא:
)ג( וְ זֹאת ִתּ ְהיֶה ֻט ְמאָתוֹ ְבּזוֹבוֹ ָרר ְבּ ָשׂרוֹ ֶאת זוֹבוֹ אוֹ ֶה ְח ִתּים ְבּ ָשׂרוֹ ִמזּוֹבוֹ ֻט ְמאָתוֹ ִהוא:
ֵשׁב ָע ָליו יִ ְט ָמא:
)ד( ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ָע ָליו ַהזָּב יִ ְט ָמא וְ ָכל ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר י ֵ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
)ה( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ גַּע ְבּ ִמ ְשׁ ָכּבוֹ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ֵשׁב ָע ָליו ַהזָּב יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
)ו( וְ ַהיּ ֵֹשׁב ַעל ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר י ֵ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ֵע ִבּ ְב ַשׂר ַהזָּב יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
וְהנֹּג ַ
)ז( ַ
)ח( וְ ִכי ָירֹק ַהזָּב ַבּ ָטּהוֹר וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב) :ט( וְ ָכל ַה ֶמּ ְר ָכּב ֲא ֶשׁר יִ ְר ַכּב ָע ָליו ַהזָּב יִ ְט ָמא:
אוֹתם יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
נּוֹשׂא ָ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ְה ֵ
ֵע ְבּכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַת ְח ָתּיו יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב ו ַ
ְכל ַהנֹּג ַ
)י( ו ָ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ָדיו לֹא ָשׁ ַטף ַבּ ָמּיִ ם וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
)יא( וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ גַּע בּוֹ ַהזָּב וְ י ָ
וּכ ִלי ֶח ֶרשׂ ֲא ֶשׁר יִ גַּע בּוֹ ַהזָּב יִ ָשּׁ ֵבר וְ ָכל ְכּ ִלי ֵעץ יִ ָשּׁ ֵטף ַבּ ָמּיִ ם:
)יב( ְ
ָדיו וְ ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ְבּ ַמיִ ם ַחיִּ ים וְ ָט ֵהר:
ָמים ְל ָט ֳה ָרתוֹ וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
וְכי יִ ְט ַהר ַהזָּב ִמזּוֹבוֹ וְ ָס ַפר לוֹ ִשׁ ְב ַעת י ִ
)יג( ִ
מוֹעד וּנְ ָתנָם ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
וּבא ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ ַקּח לוֹ ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ָ
)יד( ַ
ֹתם ַהכּ ֵֹהן ֶא ָחד ַח ָטּאת וְ ָה ֶא ָחד ע ָֹלה וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִמזּוֹבוֹ :ס
)טו( וְ ָע ָשׂה א ָ
שכבת זרע
תניא :איש  -אין לי אלא איש ,בן תשע שנים ויום אחד מנין? ת"ל ואיש!
בן ט' שנים ויום אחד  -הלכתא
קרא למה לי? למעוטי אשה מלובן.
ָרע וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם ֶאת ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
)טז( וְ ִאישׁ ִכּי ֵת ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ֻבּס ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב :פ
ָרע וְ כ ַ
)יז( וְ ָכל ֶבּגֶד וְ ָכל עוֹר ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָע ָליו ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ביאת שכבת זרע
תניא :אשה  -אין לי אלא אשה ,תינוקת בת ג' שנים ויום אחד לביאה מנין? ת"ל :ואשה!
בת ג' שנים ויום אחד  -הלכתא
קרא למה לי? למעוטי איש מאודם .חד  -למעוטי משכבת זרע
ְט ְמאוּ ַעד ָה ָע ֶרב:
ְר ֲחצוּ ַב ַמּיִ ם ו ָ
ָרע ו ָ
שּׁה ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ִאישׁ א ָֹתהּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
)יח( וְ ִא ָ
נדה
תניא :אשה  -אין לי אלא אשה  -תינוקת בת יום אחד לנדה מנין? ת"ל :ואשה.
בת יום אחד  -קרא
וליכתוב רחמנא בזבה ,ולא בעי בנדה ,ואנא ידענא דאין זבה בלא נדה! אין ה"נ.
קרא למה לי? למעוטי איש מאודם .וחד  -למעוטי מדם
ֵע ָבּהּ יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ָמים ִתּ ְהיֶה ְבנִ ָדּ ָתהּ וְ ָכל ַהנֹּג ַ
ָבה ָדּם יִ ְהיֶה ז ָֹבהּ ִבּ ְב ָשׂ ָרהּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
שּׁה ִכּי ִת ְהיֶה ז ָ
)יט( וְ ִא ָ
)כ( וְ כֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַכּב ָע ָליו ְבּנִ ָדּ ָתהּ יִ ְט ָמא וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵשׁב ָע ָליו יִ ְט ָמא:
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ֵע ְבּ ִמ ְשׁ ָכּ ָבהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
)כא( וְ ָכל ַהנֹּג ַ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ֵע ְבּ ָכל ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵשׁב ָע ָליו יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
)כב( וְ ָכל ַהנֹּג ַ
)כג( וְ ִאם ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב הוּא אוֹ ַעל ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר ִהוא י ֶֹשׁ ֶבת ָע ָליו ְבּנָגְ עוֹ בוֹ יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
וְכל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ָע ָליו יִ ְט ָמא :פ
ָמים ָ
וְט ֵמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
וּת ִהי נִ ָדּ ָתהּ ָע ָליו ָ
)כד( וְ ִאם ָשׁכֹב יִ ְשׁ ַכּב ִאישׁ א ָֹתהּ ְ
זבה
תניא :אשה  -אין לי אלא אשה ,בת י' ימים לזיבה מנין  -ת"ל ואשה.
למה למכתב בזכרים ובנקבות? דאי כתב בזכרים  -משום דמטמאו בראיות כבימים ,אבל נקבות דלא  -אימא לא ,צריכא
ימי נִ ָדּ ָתהּ ִתּ ְהיֶה ְט ֵמאָה ִהוא:
אָתהּ ִכּ ֵ
ָמים ַר ִבּים ְבּלֹא ֶעת נִ ָדּ ָתהּ אוֹ ִכי ָתזוּב ַעל נִ ָדּ ָתהּ ָכּל יְ ֵמי זוֹב ֻט ְמ ָ
שּׁה ִכּי יָזוּב זוֹב ָדּ ָמהּ י ִ
וְא ָ
)כה( ִ
זוֹבהּ ְכּ ִמ ְשׁ ַכּב נִ ָדּ ָתהּ יִ ְהיֶה ָלּהּ וְ ָכל ַה ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵשׁב ָע ָליו ָט ֵמא יִ ְהיֶה ְכּ ֻט ְמאַת נִ ָדּ ָתהּ:
)כו( ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָכּב ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ַכּב ָע ָליו ָכּל יְ ֵמי ָ
אַחר ִתּ ְט ָהר:
ָמים וְ ַ
זּוֹבהּ וְ ָס ְפ ָרה ָלּהּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב) :כח( וְ ִאם ָט ֲה ָרה ִמ ָ
ֵע ָבּם יִ ְט ָמא וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
)כז( וְ ָכל ַהנּוֹג ַ
וֹעד:
אוֹתם ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל מ ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִתּ ַקּח ָלהּ ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה וְ ֵה ִביאָה ָ
)כט( ַ
אָתהּ:
יה ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִמזּוֹב ֻט ְמ ָ
)ל( וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָה ֶא ָחד ַח ָטּאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד ע ָֹלה וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
תוֹכם:
אָתם ְבּ ַט ְמּאָם ֶאת ִמ ְשׁ ָכּנִ י ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
ָמתוּ ְבּ ֻט ְמ ָ
אָתם וְ לֹא י ֻ
ַר ֶתּם ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֻטּ ְמ ָ
)לא( וְ ִהזּ ְ
ֶרע ְל ָט ְמאָה ָבהּ:
ַא ֶשׁר ֵתּ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
תּוֹרת ַהזָּב ו ֲ
)לב( זֹאת ַ
)לג( וְ ַה ָדּוָה ְבּנִ ָדּ ָתהּ ַ
וּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ִעם ְט ֵמאָה :פ
ָכר וְ ַלנְּ ֵק ָבה ְ
וְהזָּב ֶאת זוֹבוֹ ַלזּ ָ
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