שיטת ר' יהודה ביולדת כריתות ט-י

בס"ד
זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה
וילדה זכר

ואם נקבה תלד

איבעיא להו בטומאה מה לי א"ר יהודה
מי אמרינן :עד כאן לא קא"ל ר' יהודה ,ולד שני כמאן דליתיה דמי' אלא לענין קרבן,
כיון דלא יצאה שעה שראויה להקריב בה קרבן ,הואיל וכן ,ולד שני כמאן דליתיה דמי,
אבל לענין טומאה וטהרה אימא סבירא ליה כמאן דאיתיה דמי
אבל לענין טומאה וטהרה אימא סבירא ליה כמאן דאיתיה דמי ,ומפסקא טומאה דשני

והדר מונה יומי טהרה לשני

וממלא יומי טהרה דראשון

או דלמא לרבי יהודה חומרא הוא דאית ליה ,אבל הכא קולא הוא וקולא לית ליה?
ע"פ תוספות ישנים
לכן נראה דלר' יהודה לא יהבינן לשני ימי טוהר כלל

ע"פ רש"י
ויהיב ימי טומאה וימי טהרה לשני משעת לידתה ואילך ומעוכבת לאכול בקדשים עד מלאת ימי טומאה וטהרה
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בס"ד
יולדת ,שוחטין וזורקין עליה ביום מ' לזכר וביום שמונים לנקבה
ואמר רב חסדא :הא מני? ר' יהודה הוא ,דאמר :ולד שני כמאן דליתיה דמי;
ואי אמרת :בטומאה ס"ל לר' יהודה ,ולד שני כמאן דאיתיה דמי ,היכי שחטינן עלה ביום מ'? לאורתא נמי לא מציא אכלה!
אלא לאו ש"מ :לטהרה ולטומאה ס"ל לרבי יהודה ולד שני כמאן דליתיה דמי
ומוקים הא מתניתא ביולדת תאומים
היום אחד ושני למחר

דמ' דשני הוי מ"א לראשון

שהולד השני גרם להאריך ימי טוהר של ראשון יום אחד שהרי שמיני לראשון הוא שביעי לשני ומימי טומאתו הוא
והפסיק מניינו של ראשון וצריכה להשלימו ועד יום מ' ושנים לראשון אינה ראויה להביא כפרתה
ואשמועינן דשוחטין עליה ואפי' מחוסרת כפרה ולאחר שחיטת פסחה תביא כפרתה ותאכל לערב פסחה
לעולם אימא לך :לטומאה ולטהרה סבירא ליה לרבי יהודה דולד שני כמאן דאיתיה דמי ,וכי תניא ההיא  -בפסח הבא בטומאה.
ומי אכלה? והתנן :פסח הבא בטומאה ,לא יאכלו ממנו זבים וזבות ,נדות ויולדות! דכי אישתראי טומאה בצבור לגבי טומאת מת אישתראי
ההיא לא אכלי כי לא טבילן דלא פסקו מזיבה או פסקו ולא ספרו ז' ולא טבלו
וההיא ברייתא לאו בולד שני מיתוקמא אלא בכל ולדות דעלמא

כי תניא ההיא דשוחטין וזורקין עליה דהא טבלה.
א"ה ,משמיני דיליה הוא דחזיא! אבל יולדת טבלה בשמיני ללידתה
משמיני לא חזיא ,קסבר :טבול יום דזב כזב דמי
אי הכי ,ביום מ' נמי לא חזיא!
לאיי ,ביום מ' חזיא ,קסבר :מחוסר כפורים דזב לאו כזב דמי
ולרבא דאמר :מחוסר כפורים דזב כזב דמי ,הא מתנייתא היכי מתרץ לה?
אמר רב אשי ,רבא מתרץ לה :ביום מ' ליצירת זכר וביום שמונים ליצירת נקבה
ור' ישמעאל היא ,דאמר :לזכר מ' ואחד ,לנקבה שמונים ואחד

רבא לא מתרץ לה ביום מ' דימי טוהר כלל אלא הכי מוקים לה ביולדת ביום מ' להריונה וילדה זכר שוחטין עליה בו ביום
ור' ישמעאל היא דאמר בפרק המפלת חתיכה )נדה ל( בריית נקבה לפ"א.
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בס"ד
א"ר שמעיה ,ת"ש :ששים  -יכול בין רצופין בין מפוזרין? ת"ל יום ,מה יום רצוף ,אף ששים כולן רצופין
מני? אלימא רבנן ,מי אית לרבנן מפוזרין?
אלא לאו רבי יהודה היא ,ומדקא יהיב לה ששים רצופים בהדי הדדי
ש"מ :חומרא אית ליה לר' יהודה ,קולא לית ליה!
לא ,לעולם רבנן היא
והכא במאי עסקינן  -ליולדת זכר מתוך שמונים של נקבה
סוף סוף שלמין יומי דקדמאה ועד כאן דבתראה לא שלמין ,דהא רבנן לולד שני מנו!
אלא משכחת לה לרבנן ביולדת תאומים
וזכר בתראה
נקבה קדמייתא

וכגון דילידתיה לזכר בתראה בעשרים ליומי טהרה
דבעיא מינקט ליה שבעה יומי טומאה דלידה

וה"ד מפוזרין ביולדת זכר בתוך שמונים של נקבה שימי טוהר של זכר כלין קודם לשמונים דנקבה ראשונה
ובכה"ג דימי טוהר של שני כלין קודם לימי טוהר דראשון לית להו לרבנן דמוולד שני לימנו ובעיא לאשלומי ימי טוהר דראשון
ואתא קרא לאשמועינן דלא משלימין לבתר פ' דלידה ראשונה שבעה כנגד ז' ימי טומאה דזכר שהפסיקו בינתיים אלא משני מונה
וה"ק :יכול היכא דילדה תאומים נקבה מעיקרא וזכר לבסוף
תפסיק טומאה דלידה במיצעי

ונימני לה ששה וששים מפוזרין?
ת"ל :יום ,מה יום כולו רצוף ,אף ששים כולם רצופין.
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בס"ד
אמר אביי ,ת"ש :שלשים  -יכול בין רצופין בין מפוזרין? ת"ל :יום ,מה יום כולו רצוף ,אף שלשים רצופין
מני הא? אלימא רבנן ,ומי אית להו לרבנן מפוזרין?
כגון יולדת תאומים וילדה שני
בתוך ל' דזכר ראשון

יכול יתנו לה שבעה לבד מ' ללידה הראשונה כגון ז' ימי טומאה דשני
דהשתא הוו ל' מפוזרין שהרי הפסיקו ימי טומאה בינתיים שלא עלו למנין
הא אמרי :רבנן לולד שני מניא!
הא לולד שני מנו וכיון דבראשון זכר ליכא לאוקומי כדאוקמא ליה דימי טוהר דראשון משכין לבתר ימי טוהר דשני

אלא לאו ר' יהודה היא
וש"מ :חומרא אית ליה קולא לית ליה
דמונה ל' לראשון וקאמר דרצופין יהבינן לה )ע"פ תוס'(

ועוד אמר רב אשי ,ת"ש וששת ימים  -יכול בין רצופין ובין מפוזרין? ת"ל :ששים ,מה ששים כולן רצופין ,אף ששה כולן רצופין
מני? אלימא רבנן ,מי אית להו לרבנן מפוזרין? האמרי :רבנן לולד שני מניא!
כגון הפילה לאחר ס"ג דטוהר דנקבה
שהן ע"ז ללידתה

והיה לה למנות עוד ג' ימים והפילה ונטמאו
יכול יתנו לה ג' אחרים כנגד ג' אלה דנטמאו דנהוו ו' מפוזרים
דהכא לא כתיב יום אלא ימים דמשמע אפילו מפוזרין
אלא לאו רבי יהודה היא
וש"מ :חומרא אית ליה ,קולא לית ליה ,ש"מ
דמונה ו' לראשון וקאמר דרצופין יהבינן לה )ע"פ תוס'(
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