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  .ג ד� פסחי�
  ?הא� מביאה קרב� אחד או שני�, והפילה אחר זמ� דלהל� עוד ולד, 1היולדת נקבה

  
  א"הפילה ביו� פ  א"הפילה לאור יו� פ  יו�' הפילה תו� פ  

  מביאה שני�  מביאה אחד  מביאה אחד  לבית שמאי
  מביאה שני�  2מביאה שני�  מביאה אחד  לבית הלל

  
  ].ה שהרי"תוד[? יש ובאשה בא מרכב ומושבמהיכ� לומדי� טומאת

  
  3 טמא עד הערב ואי� טעו� כיבוס� מושב   הנוגע טמא עד הערב ומכבס בגדי�� מרכב  

 ְוָכל ַהֶ,ְרָ)ב ֲאֶ*ר ִיְרַ)ב ָעָליו ַהָ%ב ִיְטָמא  באיש
  )ט:ויקרא טו(

  ְוָכל ַהְ)ִלי ֲאֶ*ר ֵיֵ*ב ָעָליו ִיְטָמא
  )ד:ש�(

 ִלי ֲאֶ*ר 6ֵֵ*ב ָעָליו ְיַכ2ֵסְוָכל ַה5ֵֹגַע 2ְָכל ְ)  באשה
  )כב:ש�(

  א7 ַעל ַהְ)ִלי ֲאֶ*ר ִהוא יֶ*ֶבת ָעָליו
  )כג:ש�( 

  
  
  

  
  

                                                           
, דכבר אחר ארבעי� יו� היא יוצאת לזמ9 הראוי להביא קרב9, אכ9 ביולדת זכר לא משכחת לה 1

פטר תשנדו9 בו ש עד =יו� ' ובתו; ארבעי� יו� אינה יכולה להתעבר בולד שיהיה בו עיבור של מ
 .בקרב9 אחד

 ,ועוד. הרי לכל דבר זמ9 היו� והלילה שוי�, א"א מיו� פ"מה שונה ליל פ ,ש"ה לב"וכ; אמרו ב 2
שכמו , כ יש להשוותו ג� לקרב9"א,  שדמיה טמאי9=א לעני9 טומאה "א שוה ליו� פ"דהרי ליל פ

ש " וב.א מביאה עוד קרב9"כ; בליל פ, א מודי� את� שמביאה עוד קרב9"שא� ראתה ביו� פ
 לכ9 מחשיבי� את =דכיו9 שלא יצאה בלילה לשעה שראויה להביא בה� את הקרבנות , עוני�

דהרי ג� בהפילה תו; מלאת דמיה של , ודמי� אינ� ראיה. יו�' ההפלה השניה כאילו היתה תו; פ
או "קרא ה דילפינ9 מ"ולמסקנא אמרו ב. הרי שאי9 הדמי� ראיה, השבועי� הראשוני� טמאי�

  . לרבות אור לשמוני� ואחד=" לבת
כיצד הוציא באשה מושב ' כ מקשי� התוס"וא, ז שיש חילוק דיני בי9 מרכב למשכב"נמצא לפ 3

אלא רק למדו מריבוי , שלא כתב בפירוש די9 מרכב באשה', שכוונת הגמ, ותירצו. בלשו9 מרכב
 .והטע� משו� שלא רצה להוציא לשו9 מרכב באשה, "הכלי"מ


