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בס " ד  ,ט' בסיון התשע"ב.

מסכת נדה דף ט – דף טו




דףטע"א

אףשעדייןלאהוכר,כברנגמרגדלותושלעוברלכךולאמטמאה,אודלמא

א(גמ' ,אמר רב פפי הנח מעת לעת דרבנן .פירש רש"י ד"ה אמר רב פפי,

הכל תלוי בהכרת העובר ,ואהדר ליה דטעמא דמסולקת דמים ,דמחמת

משום דמעתלעת אינו אלא מדרבנן ,חשבינן הפלת רוח ללידה,לענין דיה

כובדמשאהעובר,ראשהואבריהכבדיןעליה,ושייךדוקאמשהוכרעוברה.

שעתה .והריטב"א כתב לבאר ,דכיון דבשעה שראתה דם טיהרנוה ,לא

ה(גמ',א"למידיהואטעמאאלאוכו',בעידנאדחזאיאיןראשהכבדעליה

הדרינן ומטמאינן לה השתא למפרע משום דהוי רוח ,כיון דטומאת מעת

וכו' .כתב הגרע"א בגליון הש"ס ,דמבואר דבראתה מיד לאחר שהוכר

לעת אינו אלא סייג ]ועיין עוד באות ג[ אף דאיגלאי דהוראה בטעות הוה.

עוברה אין מטמא למפרע ,והקשה דאיך שייך לומר דדמיה מסולקין ,הא

ולפיזהכתב,דאיבשעתראייתהלאבאתלישאלעלטהרותיהעדהשתא

חיישינן דהדם אתי מעת לעת קודם ,ובההיא שעתא לא היתה בחזקת

דהפילה רוח ,לא מטהרינן לה למפרע ,מה שאין כן לשינויא דרב פפא

מסולקת,ואםכןאדרבהכיוןדעתההיאמסולקתדמים,רגליםלדבריותר

בסמוך.

שהדםבאאתמולכשלאהיתהמסולקת.וכברעמד עלכך הריטב"א ,וכתב,

ב(גמ',רבפפאאמרוכו'.כתבהריטב"א ,דאףרבפפאמודהלתירוצאדרב

דכיוןדאיכאנשיםשמסתלקדמןיוםאחדקודםהכרתהעובר,מחמתכובד

פפי,דהאטעמאתריצאהוא,אלאדניחאליהלאשמועינןהאיטעמא דהוי

ראשהקלשמתחילבאותוזמן,לארצוחכמיםלחלקבדבר,כיוןדמעתלעת

קושטא דמילתא .וכתב ,דהנפקא מינא בין שינויא דרב פפי לדרב פפא ,מה

דרבנן.והמאיריכתבבפשיטות,דחכמיםלאחלקובדבר.

שכתבנובאותהקודמת.ועייןעודבאותהבאה.

ו(גמ' ,בעא מיניה ההוא סבא מר' יוחנן הגיע עת וסתה בימי עבורה ולא

ג(גמ' ,שם .כתב בחידושי הגרע"א ,דלכאורה איכא נפקא מינה לדינא בין

בדקה מהו וכו' ,כיון דוסתות דאורייתא בעי בדיקה וכו' הכא נמי דמיה

שינויא דרב פפי לדרב פפא ,בכתם הנמצא במיטה ששוכבים בה מעוברת

מסולקיןולאבעיאבדיקה.כתבובחידושיהרשב"אוהריטב"אבשםהראב"ד

ואינהמעוברת,דמבוארלקמן)ס,(:דתוליןהכתםבאינהמעוברת.אמנםאם

)בעלי הנפש ,שער הוסתות א ,טז( ,דלכתחילה צריכה בדיקה ,ורק כשעבר

אחר כך המעוברת ילדה רוח ,לכאורה אליבא דרב פפי דמשני הנח מעת

וסתהולאבדקה,טהורהבדיעבד.וכתבהרשב"א,דמשמעליההכי,מדקתני

לעתדרבנן,היינודוקאבמעתלעתדקילטפי,כמושכתבוהתוס'לעיל )ז(.

הגיעזמןוסתהולאבדקה,דמשמעלשוןדיעבד.אמנםהרשב"אוהריטב"א

ד"ה הנח ,דמקילין משום דבשעה שהיתה עסוקה בטהרות ,לא היה ספק

כתבו ,דאינה צריכה בדיקה אפילו לכתחילה ,מדקתני לישנא ד"לא בעיא

טומאה ,מה שאין כן לענין כתמים ,אף דהוי נמי דרבנן ,לא מקילינן ,אבל

בדיקה" .וכתב הריטב"א ,דהא דקתני הגיע זמן וסתה ולא בדקה טהורה,

לשינויא דרב פפא דמשני דמשום דראשה כבד עליה וכו' ,הוא הדין לענין

לישנא דדיעבד ,היינו אגב דקתני רישא לישנא דטמאה .וכן שיטת הטור

כתמים חשיבא לידה .ולפי זה כתב ,דצריך עיון מדוע השמיטו הפוסקים

)יור"דקפטסל"ד(אמנםלגביהיתהבמחבא,כתב)יור"דקפדס"ח(דחוששת

לדינא דהפילה רוח ,דאף דלדידן לא שייך טומאת מעת לעת ,דהא אינה

לכתחילה,ובדיעבדאילאבדקהבשעתוסתהטהורה.וכתבהביתיוסף)שם

אלא לטהרות ,מכל מקום איכא נפקא מינה לענין תליית כתמים וכמו

סק"ח( ,דטעמא דמילתא ,דמעוברת דחזינן דכל המעוברות דמיהן מסולקין,

שנתבאר.

אמרינןדאףלכתחילהאינהחוששת,אבלהיתהבמחבואדלאברירלןכולי

ד(גמ' ,ראתה ואח"כ הוכר עוברה מהו וכו' .הקשה הריטב"א ,מאי קא

האידתהאמסולקתדמים,דהאחזינןכמהנשידאףדהוובמחבואלאשינו

מבעיאליה,הרי כלמדותחכמיםכךהם,כדאמרינן",בארבעיםסאההוא

את וסתם ,לא אמרינן בה אינה חוששת אפילו לכתחילה .אמנם הקשה,

טובל ,בחסר קורטוב אינו טובל" .ותירץ ,דאנן מספקא לן דלמא הא דקתני

מהאדהכאפשטרבייוחנןדינאדמעוברתמדיןהיתהבמחבוא,ואםכןאיך

משהוכר עוברה ,לא הוכר ממש ,אלא משהתחיל העובר לעשות ההיכר

חילק הטור בין מחבוא למעוברת .ותירץ הט"ז )שם סקי"א( ,דשאני היתה

בכובדהראשואברים,שגורםלסילוקדמים,אודלמאדתלויהדברבהכרת

במחבוא דחיישינן שמא בשעה שתזקק לבעלה יצא הפחד מלבה ותטמא,

העובר ממש ,לפי שאין הקדמת כובד ראש שוה בכל הנשים ,ולפיכך רצו

דהא לא אמרו דחרדה מסלקת הדמים אלא אם היתה כל שעת הוסת

לתת גבול אחד לכולן ,כשיוכר העובר ממש לעין .ואהדר ליה מידי הוא

בחרדה ולא הפסיקה ממנה ,מה שאין כן במעוברת שכבר היא מסולקת

טעמא וכו' ,דאין ספק דאפילו יתלו בכובד ראש ,אין כובד ראש העושה

דמים ,אין חשש לאסור אותה אפילו בשעת הוסת ,והכא מדמי מעוברת

סילוקדמיםבא,אלאלאחרהכרתהעוברממש.ובחידושיהר"ןפירש,דהכי

להיתה במחבא כל זמן הוסת ,דההיא אינה צריכה בדיקה .והפליתי )שם

קאמבעיאליה,מיאמרינןדטעמאדשלשהחדשיםמשוםדמחמתגדלושל

סק"ט(השיגעליו,דמדבריומבוארדהאדכתבהטורדהיתהבמחבואצריכה

העוברהואמושךהדםלעצמו,ומסלק דמים,ולפיזהכלמעתלעתלמפרע

בדיקה,אינואלאאםמשמשתבאותוהזמן,ואילומהטורמשמעדלכתחילה

א
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צריכה בדיקה בזמן הוסת בכל גווני .ובמגן גבורים )סימן ג סקי"ב( כתב

אשה שיש לה וסת ארוך יותר מעונה בינונית ,אזלינן בדינא דשלש עונות

ליישב דברי הטור ,דבזמן התלמוד שהיו בקיאין בבעתותא יש לה חזקת

בתר עונות בינוניות .וכן כתב )סקס"ו( בשם הפרישה ,דאשה שיש לה וסת

טהרה ,דאינה עתידה לראות ,מה שאין כן לדידן דאין בקיאין בבעתותא,

קצר משלשים יום ,לא סגי שיעברו שלש וסתות דידה ,אלא בעי שיעברו

שפירצריכהלבדוקעצמה,דהיכאדאיכאלברורימבררינן,ודוקאאםעבר

שלש עונות בינוניות ,ובכך נעשית מסולקת .ועיין עוד מה שכתב בהגהות

הזמן מותרת בלא בדיקה ,דקיימא אחזקת טהרה .וכעין זה כתב המהר"ל

הרד"ל)י(:בשםהירושלמי.

)מובאבטורמכוןהמאור(.

יד(רש"י ד"ה הרי היא ,בתוה"ד ,וכי תימא תיגלי מילתא למפרע שאף

ז(רש"יד"הוסתותדאורייתא,בתוה"ד ,הלכהלמשהמסיני.וכןכתברש"י

בראשונה וכו' ,לא אמור רבנן כולי האי במעת לעת .להלן הקשו בחידושי

לקמן )טו (.ד"ה דאורייתא .והמרומי שדה הקשה ,אמאי כתב רש"י דהוי

הרמב"ן והרשב"א והריטב"א ,מהא דמבואר לעיל )ח ,(:דבהיתה מעוברת

הלכהלמשהמסיני,האבגמ'שבועות)יח(:דרשינןמקראד"והזרתםאתבני

וראתהולאחרמכןהפילה רוח,דסלקאדעתיןדנטמאהמעתלעתלמפרע,

ישראל מטמאתם" ,אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן.

ולא אמרינן דלא אחמור רבנן כולי האי במעת לעת .ותירצו ,דשאני התם,

והחכמת בצלאל ביאר דברי רש"י על פי מה שכתב הנודע ביהודה )קמא

דאיגלאי מילתא שלא היתה מעוברת ,מה שאין כן הכא ,דאיכא למימר,

יור"ד נה( ,דקרא ד"והזרתם" איירי דוקא לענין פרישה קודם לוסת ,ולא

דמעיקרא לא שכיחא בה דמים והשתא הוא דאיתרעי .והרשב"א הוסיף

לגוונאדעברהוסתונמצאהטהורה,דילפינןמהלכהלמשהמסינידטמאה.

לחלק ,דהתם אפשר לטמאותה מעת לעת לפי שסמוך לראיה הפילה ,מה

ח(גמ' ,רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אומרים דיין שעתן כל עשרים

שאיןכןהכאדלאחרתשעהעונותאיאפשרלטמאהלמפרע.

וארבעחודש .כתבובחידושיהרשב"אוהריטב"א )לקמןי,(:דלרבייוסילאו

טו(תוס' ד"ה זקנה ,בתוה"ד ,והא דתנן במה אמרו וכו' ,היינו כי ראתה

כולהו עשרים וארבע חודש דיה שעתה ,דהא סבר )לעיל ז (:דבעי הפסקת

בשניה בסוף שלושים .וכן תירץ בחידושי הרמב"ן בתירוץ קמא .עוד כתב

שלש עונות בתחילה ,אלא הא דאמר כל עשרים וארבע חודש ,היינו עד

לחלקביןזקנהלבתולה,דמתניתיןאיירא בבתולה,ובהאסגיבראיהאחת,

תשלוםעשריםוארבעחודש.

והברייתא איירא בזקנה שצריכה להחזיק עצמה בראיות על ידי חזקה.

ט(גמ' ,כשתמצא לומר לדברי ר"מ דם נעכר ונעשה חלב לדברי רבי יוסי

והביאור הגר"א )יור"ד קפט סקמ"ט( פירש ,דמתניתין איירא בגוונא שחזרה

ורבי יהודה ורבי שמעון אבריה מתפרקין וכו' .כתב בחידושי החתם סופר,

וראתה באותה עונה שהיתה רגילה לראות ,ובהא נטמאת בפעם השניה,

דלכאורה משמע דפליגי במציאות אי החלב אתי מהדם אי לאו ,אמנם

אבלאםראתהבעונותאחרותבעינןשלשראיות.

במסקנתדבריוכתב,דליביאומרלידלאנחלקובמציאות,אלאדרבנןסברי

טז(גמ' ,אמרו לו אין שעת הדחק ראיה .בירושלמי )פ"א ה"א( איתא,

דהואיל ואיבריה מתפרקין ,אין נפשה וכוחה חוזרת עליה לבשל הלחות

דהשיבו לו חכמים ,דקטן היית ואין עדות לקטן .והקשה בחכמת בצלאל,

להפכםלדם,אלאנעשהמהםחלב,ומשוםהכילאמוקמילהלןקראד"מי

מהא דאיתא בכתובות )כח ,(.דבמילי דרבנן נאמן גדול לומר מה שראה

יתן טהור מטמא" על חלב אשה ,משום דאין הדם נעכר ,דמעולם לא היה

בקטנותו ,ואם כן אמאי אמרו לו דאין עדות לקטן ,הא מעת לעת דרבנן.

עדייןדם.ורבימאירסברדמתחילהנעשהמהןדם,ושובנעכרונעשהחלב.

וכתבליישב,דאיןהכוונהקטןממשאלאעםהארץ,עייןשם.

וכן הביא בשו"ת חתם סופר )יור"ד סימן ע( מהתוס' חדשים )על המשניות

יז(גמ' ,לאחר שנזכר אמר כדי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק.

פ"אמ"ד(.

רש"ילעיל )ו(:ד"הבשעתהדחק פירש,דהוישניבצורתולארצהלהפסיד

י(גמ' ,לדברי רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון אבריה מתפרקין וכו' .כתב

טהרות.ותוס'לעיל)שם(ד"הבשעתהדחקהקשועליו,מהאדאמרינןלעיל,

בשו"ת שיירי טהרה )לרבי שלמה קלוגר סימן קפט( ,דדינא דמינקת דדיה

דבהאי גוונא אפילו רבנן מודו לטהר .ולכן פירשו ,דלא איירינן הכא בשני

שעתה היינו דוקא בתחילת ההנקה ,אבל בלא הניקה אחר הלידה אין לה

בצורת ,אלא מיירי דנגע במעת לעת שבנדה ועשה מעט טהרות לפני

דיןמינקת.אמנםבשו"תמהרש"ם )ח"גסימן ריד(כתב,דכיוןדהטעםמשום

ראייתה,ואחרהוראתועסקבטהרותהרבה,ולהכיחמירטפי ,כיוןדמקודם

דאבריהמתפרקין,אפילולאהניקהמעולםישלהדיןמינקת.

לכן לא היתה שעת הדחק ואפיש בטהרות על ידי הוראת טעות .ועיין שם

יא(תוס' ד"ה ונוגע טמא ,וא"ת והלא מזין עליו נמי בעי טבילה וכו' .כתב

עוד .והחכמת בצלאל )שם( כתב ליישב דברי רש"י על פי מה שכתב הב"ח

המרומישדה ,דתוס'אזלילשיטתםבמגילה )כ (.ד"הולא,דסברידלאמהני

)הנהגתאיסורוהיתרהנדפסבראשטוריור"דמכוןירושלים(,דמהשאמרו

הזאהאםטבלאחריוםהשביעי קודםהזאה,אמנםלשיטתהרמב"ם )פי"א

חכמיםאיןשעתהדחקראיה,לדבריודרביאליעזרקאמרי,ולדידהולעולם

מפרהה"ב(,דאףאםעבריוםהשביעימצילהזותעליואףשכברטבל,ואין

אין דיה שעתה ,וסברי דהתם טיהרו מטעמא אחרינא ,ורק אמרו לרבי

צריךעודטבילה,לאקשיאמידי,דהאנטהרלגמריעלידיההזאה.

אליעזרדאףלדידךמיהתליכאראיהמהתםכיאםלשעתהדחק.

יב(גמ' ,אלא מאי מזה נושא וכו' ,קמ"ל דעד דדרי כשיעור הזאה .הקשו

יח(גמ',שם .כתבהש"ך )יור"דסוףסימןרמב,הנהגתאיסורוהיתר(,בשם

התוס' ביומא )יד (.ד"ה אלא ,מאי טעמא הדר ביה ממאי דאמר "מאי מזה

הב"ח )הנהגתאיסורוהיתרהנדפסבראשטוריור"דמכוןירושלים(,דדוקא

נוגע" ,לימא דהא דכתיב נוגע ולא כיבוס ,היינו כי לא נגע בשיעור הזאה,

בשכברהורהפסקרבידלאמהדרינןעובדא,אבלאיןלסמוךלכתחילהעל

ומזהדבעיכיבוסהיינוכינגעכשיעורהזאה.ותירצו,דאיהוהמוקמינןליה

היחידכנגדרבים,אפילובשעתהדחקשישבוהפסדמרובה.והש"ךהשיג

לקרא בנוגע ולענין כיבוס ,הוה משמע דבמשא טהור לגמרי ,ולא אשכחן

עליו ,דבתשובות הרשב"א )ח"א סימן רנג( משמע ,דבשעת הדחק אפילו

טומאהדלאמטמיאאלאבמגעלעניןכיבוסובמשאטהורה.וכןכתבהתוס'

לכתחילהסמכינןאיחיד,היכאדלאאיפסקהלכהבפירושכרבים.

הרא"שהכא.

יט(גמ' ,ת"ר תנוקת שלא הגיע זמנה לראות וכו' שלישית הרי היא ככל



הנשים וכו' .רש"י ד"ה ה"ג כתב ,דברייתא זו אתיא כרבי דבתרי זימני הוי

דףטע"ב

חזקה,והאדבפעםהשניהאינהמטמאהמעתלעת,משוםדראיהדמתחזקת

יג(גמ' ,וכמה עונה אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה עונה בינונית

בה ,אין מטמאה מעת לעת .וכן כתבו התוס' לקמן )י (.ד"ה ברוב ספרים.

שלשיםיוםוכו' .כתבהמאירי,דישאומרים,דאםהיהלהוסתקבועאחר,

ובחידושי הרשב"א כתב בשם יש מפרשים ,דהיינו טעמא שאינה מטמאה

הולכיםאחרעונותשלה,ולאאמרוהבשלשיםאלאשסתםוסתותכךהם.

בפעם השניה מעת לעת ,משום דהראיה הראשונה אינה אלא אקראי

וכן מבואר בפסקי הרשב"ץ .אמנם הש"ך )יור"ד קפט סקס"ה( כתב ,דגם

בעלמא,ואינהחשובהלהצטרףעםראיותשאחריה,ונמצאשאינהמתחזקת

ב

מסכת נדה דף ט – דף י
ט' בסיון – י בסיון התשע"ב
להיות רואה דם אלא מחמת שתי הראיות האחרונות .ובחידושי הרמב"ן

לומר ,דלהאי גירסא לא הוכיחו מרישא דהוי כרבי ,דאינה סברא פשוטה

ביאר,דכיוןדטעמאדמטמאהלמפרעאינואלאקנסמדרבנןעלשלאבדקה

דאתיאכרבי,ודוקא השתאדחזינןמסיפאדאתיארבי,אמרינןדאףהרישא

עצמה שחרית וערבית כתקנת חכמים ,הכא דלא היתה צריכה לבדוק ,לא

כרבי[.

היתה בכלל הקנס] .אמנם לכאורה צריך עיון ,דלקמן )לט (.קתני ,דאשה

ו(בא"ד ,ובפרק אלו הנשרפין גבי מי שלקה ושנה וכו' .ביאר הערוך לנר,

אינה צריכה בדיקה בי"א ימי זיבותה ,ואפילו הכי קתני התם ,דאי ראתה

דשם מוכח דאי עבירות מחזקות ,לרבן שמעון בן גמליאל ,מי שלקה שתי

באותןימיםמטמאהמעתלעת.ועייןעודתוס')שם(ד"הוהיולדת).ש.א.[(.

פעמים ושנה ,כונסין אותו לכיפה ,כיון שחטא שלשה פעמים ,ואם כן הוא

כ(רש"יד"הועודעברו,בתוה"ד ,ולאשכוונהאלאשפיחתהוהותירהוכו'.

הדין לרבי ,מי שלקה פעם אחת ושנה ,גם כן כונסין אותו לכיפה ,שהרי

כתבבחידושיחתםסופר,דאףדרבנןסברידאפילובכוונהמטמאתלמפרע,

הוחזקבעבירותשניפעמים,ואםכןמוכח,דבמהשנעשהמוחזק,נדוןכאילו

שאניבתולהשלאהגיעזמנהלראות,דבשאריומינשארהבחזקתהקמייתא

כברהואמוחזק.

שלאתראהבהם.והמיםחייםכתב,דרש"יפסקכרבידוסא.

ז(גמ',כתםשביןראשונהושניהטהור.כתברש"יד"הכתם ,דמייריבבגדה



של תינוקת שלא הגיע זמנה לראות .ואזיל לשיטתיה לעיל )ה (.ד"ה חוץ

דףיע"א

מתינוקת,דכתב,דבהגיעזמנהלראותישלהכתםואפילובראיהראשונה.

א(גמ' ,אמר רב גידל אמר רב וכו' ,מני רבי היא .הקשה המצפה איתן,

וכןשיטתהריטב"א)הכאולעילשם(.אמנם)לעילשם(הביאדיששסוברים,

דלקמן )סד (.משמע ,דרב סבר כרבן שמעון בן גמליאל ,דבתלתא זימני הוי

דאף בהגיע זמנה אין לה כתם אי לא ראתה מעולם .וכן כתב בפסקי

חזקה] .ולכאורה יש לומר ,כעין שכתבו תוס' לקמן ד"ה ורבי יוחנן ,דהכא

הרשב"ץבשםהרא"ה.

קאיאברייתא,אבלאיהוגופיהפסקכרבןשמעוןבןגמליאל[.

ח(גמ' ,חזקיהאמרטמאוכו'.פירשרש"יד"החזקיה ,דהיינומשום דבתרי

ב(תוס' ד"ה קחזיא ,בתוה"ד ,ולפי' זה הא דתניא זקנה שעברו עליה שלש

זימנאאיתחזקהבדמים,דהיינודנחלקואליבאדרבי,וכדכתבונמיתוס'ד"ה

עונותשניותדדיהשעתהאתיאדלאכרבי,דלרבימטמאהמעתלעתכאילו

רבי .אמנם בחידושי הרמב"ן )לעיל ט (:כתב ,דאיפליגו אליבא דרבן שמעון

חזיא לסוף עונה .כתב החזון איש )יור"ד סימן קא סק"ז( ,דיש לבאר דברי

בןגמליאל,דחזקיהסברדכיוןדבראיהשלישיתתתחזקבטומאה,אףכתם

רש"י בתרי אנפין ,או דהא דאמרינן בתנוקת דמתחזקת בשלשה פעמים,

מחזיקה,ורבייוחנןסברדכיוןדאכתילאאיתחזק,אףכתמהטהור.

היינו משום דעל ידי הראיות עצמן שרואה שלשה פעמים ,נעשה טבעה

ט(רש"י ד"ה ורבי יוחנן אמר טהור כיון דלא אתחזקה בדם ,כלומר כל זמן

להיות רואה ,ולא דמי לזקנה ,דהתם מה שרואה שלש פעמים הוי גילוי

שלא נהגנו בה עדיין וכו' .ביאר בספר מטעמי מאיר )באסיפת זקנים(,

מילתא למפרע שאינה מסולקת כלל .או דאף בתנוקת הוי גילוי מילתא

דהוקשה לרש"י ,הא בתרי זימני איתחזקה בדמים ,לרבי דאמר בתרי זימני

למפרע דאינה מסולקת ,אלא דמכל מקום לא דמיא לזקנה ,משום דבזקנה

הוה חזקה ,ואם כן מאי טעמא דרבי יוחנן דאמר כתמה טהור ,ולכן פירש

הוברר על ידי שראתה שלש פעמים שהיתה טעות גמורה ,והרי היא

רש"י דכל זמן שלא נהגנו בה בפועל עדיין תורת מוחזקת בדמים לטמאה

בחזקתההראשונהשהיתהרואהדם,מהשאיןכןבתינוקתדבעינןלהחזיקה

למפרע,לאגזרועלכתמה.

שהתחילהלראות,לאמטמאינןלמפרעבאותהראיה.



ג(בסוה"ד ,ומדלאאשמעינןבהגיעזמנהלראותדהוידיהשעתהוכו'.ביאר

דףיע"ב

המהר"ם,דהיינומדקתניבסיפאדברייתאדלעילוכשהגיעזמנהלראותוכו',

י(גמ' ,מתקיף לה ר' אלעאי וכי מה בין זו לבתולה שדמיה טהורין .פירש

עברועליהשלשעונותוראתהדיהשעתה,ולאקתניועודעברועליהוכו'

רש"יד"המתקיף ,דאחזקיהפריך,דאמרדכיון דאילוחזיאמטמאה,כתמה

כדקתנילעילבלאהגיעזמנהלראות.

נמי טמא ,דמאי שנא מבתולה שדמיה טהורין ,דאף דאי חזיא דם משונה

ד(גמ' ,מני רבי היא דאמר בתרי זימני הוי חזקה .הקשה הערוך לנר ,כיון

שהוא מן המקור טמאה ,אפילו הכי כתמה טהור .וכתב הריטב"א ,דאין

דהברייתא אתיא כרבי ,אמאי קתני דדוקא אי עברו עליה שלש עונות

פירושומחוור,דמעיקראמאיפרכינן,והיכימדמינןלהלהתם.ועודדלישנא

וראתה דיה שעתה ,ומאי טעמא לא מהני שתי עונות להחזיקה למסולקת.

דמשני דאין שירפה מצוי ,לא דייק שפיר ,דהוה ליה למימר דהכא אין לה

ובחידושיחתםסופר )לעילט(:כתבלצדד,דאפשרדהאדבעינןשלשעונות,

שירפה כלל .והביא פירוש ר"ח דפירש ,דאחזקיה פרכינן ,מאי שנא בתולה

לאמשוםעקירהאתינןעלה,אלאשיעורחכמיםכךהוא,דעדשלשעונות

שנותניןלהארבעהלילותלטהרה,ותוליןהכלבדםבתוליה לפישלאהגיע

דרךהואלפעמים,לאלראותדם.אמנםבכתביקהילותיעקב)החדשיםנדה

זמנהלראות,והכאלאתלינןבכתמהלהקל,אףדלאאתחזקהבדם.ופריק,

סימן ז( כתב ,דאי נימא דבעינן שלש עונות דידה ]עיין לעיל אות יג[ ,ודאי

דהכאבמאידאייריחזקיהשירפהמצוי,דהיינושירפהדטומאה,כיוןשכבר

משמע שהוא מדין חזקה ,ואפילו אם נאמר דבעינן שלש עונות בינוניות,

ראתה שני פעמים ,וזו ,דהיינו בתולה ,אין שירפה מצוי עכשיו לראות מן

משמענמישהואמדיןחזקה.וכתב,דאפשרדהאדאמררבידבתריזימניהוי

המקור,כיוןשנפתחפתחבתוליה.

חזקה ,היינו בדבר שלפני החזקה לא היה מבורר לנו מהותו ,אבל היכא

יא(גמ' ,זו שירפה מצוי .פירש רש"י ד"ה זו ,דבתולה שדמיה טהורין שרף

דמוחזקת בהחלט בהיפוך ממה שמוחזקת עכשיו ,גם רבי מודה דלבטל

שלה מצוי וכו' .וכתב החכמת בצלאל ,דמשמעות לשונו ד"שירפה" היינו

החזקה צריךשלש פעמים .אמנם כתב ,דצריך עיון ובדיקה בש"סאם יתכן

מלשוןשרףולחלוחית,וכןהביאמתוס'שבת )כג (.ד"הכל .אמנםבחידושי

לומר כן] .אמנם עיין בבא קמא )כג (:דחזרת שור המועד הוי משיחזור בו

הרשב"א והריטב"א כתבו ,ד"שירפה" לשון חולי הוא ,והביאו כן מלשון

שלשהפעמים.וכתבשםהשיטהמקובצת בשם התוס'שאנ"ץ ,דהיינולרבן

המדרש.והיינולפירושר"חשהובאבאותהקודמת.

שמעוןבןגמליאל,אבללרביסגיבחזרתשניפעמים[.

יב(גמ',אלאאימאאינהאלאכשופעת.שיטתהרשב"אבתורתהביתהקצר

ה(תוס' ד"ה ברוב ספרים ,בתוה"ד ,ועוד אי מסיפא דייק ורישא כרשב"ג

)ביתזשערד(,דהיינודוקאאםהדםנוטףממנהטפהאחרטפהכדלף,אבל

תקשירישארשב"גוסיפארבי.תוס'הרא"שלעיל )ט(:כתבליישבשיטהזו,

אםפסקהמעטוחזרהוראתהשלשהפעמיםאפילוביוםאחד,היינומוחזקת

דדוקאבהגיעזמנהאמרינןדבראיהשמתחזקתבהמטמאהמעתלעת,אבל

בדמים,וכתמהמטמאכראייתה.וכתבהביתיוסף)יור"דסימןקצסק"ג(,דכן

בלא הגיע זמנה בעינן שתתחזק תחלה ,ולרבן שמעון בן גמליאל כשהגיע

נראה מרש"י ד"ה מדלפת ,דכתב דמדלפת היינו "טיף אחר טיף" .אמנם

זמנהמטמאבשלישיתוכשלאהגיעזמנהמטמאהברביעית].ולפיזהצריך

בספריחוסיתנאיםואמוראים )ערךרבחלקיהברטובי,מובאבקובץשיטות

ג

מסכת נדה דף י – דף יא
י בסיון – יא בסיון התשע"ב
קמאי(מבוארבשםרבינושמואל,דבעינןהפסקתיוםאחד.ושיטתהרמב"ם

ב(בא"ד,ובכליוםשתקפוץמחזקינןלהברואהואםלאבדקהטמאה.כתבו

)פ"טמאיסוריביאהה"ה(,דכלזמןשלאהפסיקהביןראיהלחברתהשיעור

בחידושי חתם סופר ובמרומי שדה ,דהא דלא פירש נמי לענין דיה שעתה,

וסת,חשיבאכשופעת.

כמו שפירש לעיל בד"ה אילימא לימים ,לענין קביעת וסת לימים ,היינו

יג(גמ' ,משהגיעו לפרקן הרי הן בחזקת טומאה ונשים בודקות אותן .כתב

משום דסבירא ליה לרש"י דבקפיצה ,אפילו בלא קביעות וסת אין מטמאה

הנצי"ב במרומי שדה )לעיל ה (.ובשו"ת משיב דבר )ח"ה כט ,ל( ,דמהא

למפרע ,כיון דאתי מחמת הקפיצה .וכן מפורש בתוספתא )נדה פ"א ה"ב(.

דקתנידנשיםבודקותאותןולאהןבודקותעצמן,מוכחכשיטתרש"ילעיל

אמנםבשו"תביתיצחק )יור"דח"בסימן טאותה(כתבאיפכא,דרש"י סבר

)ה (.ד"ה אין חוששין ,דשיעורא דהגיע זמנה לראות ,היינו בת י"ב שנים

דאף אי נימא דקבעה וסת לקפיצות ,היינו דוקא לחומרא דצריכה לחוש

אפילו לא הביאה שערות ,ולהכי אינן יכולות לבדוק עצמן ,דקטנה היא

ולפרושבעתהקפיצה,אבללאלעניןשיהאדיהשעתה.

ואינה נאמנת ,ודלא כשיטת הרשב"א )שם( דכתב ,דשיעורא דהגיע זמנה

ג(תוס'ד"האלא,בתוה"ד,וקשהדאםכןלשניבסמוךלאקבעהוסתלימים

לראות היינו דוקא בבת י"ב שנה שהביאה שתי שערות .ובהגהות חשק

אלא לקפיצות לחודייהו ולמה חוזר מסברתו .בחידושי הר"ן תירץ ,דפשטא

שלמה)שם(כתבכן,אףבדעתרש"ישם.

דברייתאמשמעדלקפיצהאינהקובעת,דבברייתאלאקתניימיםכללאלא

יד(גמ',ורבייהודהאומראיןבודקיןאותןבידמפנישמעוותותאותן.פירש

אונס.

רש"י ד"ה שמעוותות ,דהיינו דמסרטין לה בצפורן ומייתו לה לידי ראיה.

ד(בסוה"ד ,אבל קפיצות לחודייהו פשיטא להש"ס דלא קבעה .כתב בספר

וכתב בשו"ת נחלת שבעה )סימן ס( ,דאפשר דכוונת רש"י ,דמייתי לה לידי

מלבושי טהרה )הובא בבדי השולחן סימן קפט ס"ק קסט( ,דטעמא דאין

השרת בתולים ,וכתב המנחת יצחק )ח"ד סימן נח ,א( ,דמבואר בדבריו,

קובעין וסת לקפיצות ,דהרי איןלומר שכל פעם שתקפוץ תראה דם ,דאטו

דהשרתבתוליןעלידיסריטתיד,דינוכמושראתה.

נימא דאם תקפוץ בכל יום תראה בכל יום ,ובהכרח דהוי רק סיבה למהר

טו(גמ' ,ומילתא אגב אורחא קמ"ל דימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה

ראיותיה.והלבוש)יור"דקפטסעיףיז(כתב,דהיינומשוםדראתהמפניאונס

וכו' .כתב בחידושי החתם סופר ,דאף דטעמא דמעוברת מסולקת ,משום

וכתיב"וכייזובזובדמה",דהיינוזיבהדמאליהולאמחמתאונס.

דראשה ואבריה כבדין עליה ,ומינקת מסולקת משום דאבריה מתפרקין,

ה(גמ' ,לימים לחודייהו פשיטא .כתב בחידושי הרשב"א בשם הרז"ה

מהני צירוף שניהם ,משום דתלי הא בהא ,דאם אבריה כבדין עליה ,אף

)בהגהותיועלבעליהנפשלהראב"ד,תיקוןוסתותיט(,דמהאדלאמקשינן

אבריהמתפרקין .ובספרמינדה הוסיף,דרבייוסיאזיללשיטתיהלעיל )ט(.

נמי,דקפיצותלחודייהופשיטא,מוכחכשיטתרש"י )הבאה באותא(דזמנין

דמינקת מסולקת משום דאבריה מתפרקין ,אבל לרבי מאיר דטעמא משום

דקבעה וסת בקפיצות לחוד ,כגון בימים שאינן מכוונים ולהכי לא הוה

דדםנעכרונעשהחלב,אםלאשייךלצרפינהו.אמנם במדרשרבה )פרשת

פשיטא,דהאהואעיקרהגורם.

תזריע פי"ד ג( איתא ,דאמר רבי מאיר ,דכל תשעה חדשים שאין האשה

ו(גמ' ,אמר רב אשי כגון דקפיץ בחד בשבת וכו' ,ולחד בשבת חזאי בלא

רואהדם,בדיןהואשתהארואה,ומההקב"העושה,מסלקולמעלהלדדיה

קפיצה וכו' .כתב החוות דעת )סימן קפט סקכ"ג( ,דהא דתלינן דהקפיצה

ועושהוחלב,כדישיצאהולדויהיהלומזוןלאכול.ולפיזהאףלרבימאיר,

דאתמול גרמה ,היינו דוקא בגוונא שבשני הפעמים הראשונות ראתה ביום

מצטרפים ימי ההנקה עם ימי העיבור .והקהילות יעקב )טהרות סימן טו(

הקפיצה ,ומשום הכי אמרינן דאף בפעם השלישית הקפיצה גרמה לראיה

הקשה ,מהא דמבואר לקמן )לו (.דדינא דימי עיבורה עולין לה לימי

דמחר,אבלאםראתהבכלהשלשפעמיםלמחרתהקפיצה,לאתלינןכלל

מניקותה ,קאי נמי אליביה דלוי דסבירא ליה דימי טוהר וימי טומאה הוו

שהקפיצה גרמא לראיה .אמנם בשו"ת חתם ספר )יור"ד סימן קפג( כתב

שתימעיינות,וקשה,דכיוןדאליביהדלויבימיטוהרנסתםמעיןטמא,איך

איפכא,דאפילוללישנאבתראדפליגאוסברהדלאתלינןבקפיצהדאתמול

מצטרפיןאותןהימיםשלאראתהבימיטוהרלהשליםלשלשעונותלהחזיק

)עייןלקמןאותח(,היינודוקאמשוםדבשתיפעמיםהראשונותראתהביום

למסולקת.וכתבליישב,דהפסקתשלשעונותאינומוכיחשהאשהמסולקת,

הקפיצה,אבלאםבכלהשלשפעמיםראתהלמחרתהקפיצה,לכוליעלמא

אלאדעלידיביטולראייתהבשלשעונותנתרגלטבעהלהיותמסולקתכל

תלינןדהקפיצהדאתמולגרמאבכלהשלשפעמים.

ימיעבורהוהנקתה.

ז(רש"י ד"ה קמ"ל ,בסוה"ד ,ולא לקפיצה בלא אחד בשבת מדלא חזיא

טז(גמ',ואיבעיתאימאדםנדהלחודודםלידהלחוד.כתבבחידושיהחתם

מאתמול .כתב הרש"ש )בתוס' ד"ה אלא( ,דמבואר מדבריו דאף למסקנא,

סופר ,דמדלא קאמר דראיית אונס שאני ,כדקתני מתניתין לעיל )ז ,(:דאם

קפיצותלחודייהוקבעהוסת.ועייןעודאותא.

ראייתה הראשונה מאונס אף השנייה דיה שעתה .מוכח דשאני הפסקה

ח(גמ' ,לישנא אחרינא וכו' ולחד בשבת חזאי בלא קפיצה דהתם איגלאי

שבתוךשלשעונות,דאףראייתאונסמפסקת.

מילתא וכו' .שיטת הרשב"א בתורת הבית הקצר )ז ,ג( ,דהאי לישנא לא
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בלא קפיצה כלל .אמנם ברמב"ם )פ"ח מאיסורי ביאה ה"ה( מבואר ,דהאי

א(רש"י ד"ה אלא לקפיצות ,כיון דראתה שלש פעמים על ידי קפיצה

לישנאפליגאאלישנאקמא,דהכינמימיירידבשבתקפצהולאראתה,ובחד

הורגלה לראיית קפיצה ובכל יום שתקפוץ וכו' ,ואפילו שאר ימות שבת.

בשבת ראתה בלא קפיצה ,דסברה דלא תלינן לה בקפיצה ,וקבעה וסת

כתבבחידושיהריטב"א,דלכאורהמדכתב,דאילאבדקהטמאהאפילושאר

לימים.

ימות שבת ,משמע דמיירי בשקפצה וראתה שלש פעמים ביום ידוע ,אמנם

ט(רש"י ד"ה אע"פ שאמרו דיה שעתה ,באשה שיש לה וסת .המעדני יו"ט

כתב דאין לומר כן ,דהא אמרינן בסמוך דכי קבעה וסת בקפיצות וימים

)על הרא"ש סימן ה אות י( ותוס' הגרע"א )פ"א מ"ז אות ו( והמי נפתוח

מסוימים,לאקבעהוסתלקפיצותלחודייהו.ולכךפירשכוונתרש"י,דמיירי

)פרפר מח ,א( כתבו ,דמבואר ברש"י ,דארבע נשים דקתני לעיל )ז(.

בקפיצותבימיםשאינםמכוונים,ומהשכתבדטמאהאפילושארימותשבת,

דמסולקותדמים,אינןחייבותבדיקהזו.והגרע"אהקשהמרש"יד"הובתולה

היינואפילובשארימיםשלאראתהבהםכללבקפיצה.וכתבבדעתרש"י,

דכתב,דדמיהטהוריןהיינוד'לילות,והאדינאדד'לילותהיינודוקאבנערה

דאף למסקנת סוגיין ,אשה קובעת וסת אף לקפיצות לחודייהו .וכן כתב

שלאראתהבביתאביה,ואםכןהויא בתולתדמים,ומבוארדבלאוטעמא

בחידושי הרשב"א בדעת רש"י ]ועיין עוד באות ז[ ,ודלא כשיטת תוס' ד"ה

דדמיה טהורין היתה צריכה בדיקה .אמנם המשנה אחרונה )שם( כתב,

אלאלקפיצות.

דרש"ימודהדאףנשיםהמסולקותדמיםצריכותבבדיקה,והאדפירשרש"י

ד

מסכת נדה דף יא – דף יב
יא בסיון – יב בסיון התשע"ב
דכוונתהמשנהלאשהשישלהוסת,משוםדחכמיםלאאיירובארבענשים,

יח(בא"ד,שם.הקשההמהרש"א,מאיקשיאלהו,האבלאוהכימינקתהיא

אלאבישלהוסת.

ומסולקת דמים .ועוד הקשה על תירוצם ,דלקמן )לו (.אמרינן ,דימי טוהר

י(רש"י ד"ה והיושבת על דם טוהר ,דלמה לה בדיקה אפילו תראה דם

משלימין לג' עונות .וכתב ליישב בדוחק ,דדוקא אם היו שתי פעמים קודם

טהורה היא .הקשה הערוך לנר ,דהוה ליה לפרושי איפכא ,דבלאו הכי

ימי טוהר מהני פעם שלישית דימי טוהר להשלים לשלש עונות ,אבל אם

טמאה לענין תרומה וקדשים ,אפילו בלי ראית דם ,כמבואר לקמן )עא(:

כולןבימיטוהרלא.

דהריהאדצריכהבדיקההיינומשוםלהכשירטהרותכדאמרינןלעיל)ד.(:

יט(גמ' ,אבל פסקה מחמת תשמיש וראתה טמאה .פירש רש"י ד"ה אבל

יא(מתני',ופעמיםצריכהלהיותבודקתשחריתוביןהשמשות .כתבהסמ"ג

פסקה ,דהיינו בין שראתה עתה מחמת תשמיש ובין שראתה שלא מחמת

)לאוין קי"א( ,דבספירת שבעה נקיים ,צריכה להיות בודקת פעמיים ,אחת

תשמיש .אמנם הרמב"ם )פ"ה מאיסורי ביאה הכ"ד( כתב ,דהיינו דוקא

בשחרית ואחת ערבית .וכתב הב"ח )יור"ד קצ"ו סק"ה( ,דמקורו ממתניתין.

בראתהעתהשלאמחמתתשמישולהכיטמאה,אבלראתהמחמתתשמיש

והוסיף ,דאף דמסיק בגמ' דלא אמרו אלא לטהרות אבל לבעלה לא בעי

טהורה .וכן דעת הרי"ף )שבועות ד (.דגרס "אבל פסק דם מחמת תשמיש

בדיקה ,היינו דוקא לאחר שטבלה ,דהרי היא בחזקת טהורה לבעלה ,אבל

וראתהדםשלאמחמתתשמישטמאה".

בספירתשבעהנקייםשהיאבחזקתטומאה,צריכהבדיקהפעמים.

כ(גמ' ,שם .הקשה התוס' הרא"ש ,אם כן במתניתין תבדוק שמא פסקה

יב(מתני' ,ובשעה שהיא עוברת לשמש את בעלה .ביאר בחידושי הר"ן

מחמת תשמיש ,וכדמקשינן להלן דתבדוק דלמא נשתנו מראה דמים שלה.

)לקמןעמודב(,דהיינובשעהשהיאעוברתמשארעסקיהלשמשאתביתה,

ותירץ,דבמתניתיןמייריבתוךארבעלילות,דבזהאפילוחיתההמכהופסק

וכתבדפירושיקמפרשמאידתניברישאומשמשתבעדים,דלאתימאדהיינו

טהורה .עוד כתב ,דלא מצינו בדיקה שלא מהניא לטמאותה עכשיו ,אלא

לאחרתשמישועדיםדקתניבלשוןרביםהיינואחדלוואחדלה,אבללפני

שאםתראהאחריכןתהיהטמאה .והמהרש"א כתב,דלאמקשינןדתבדוק

תשמישלאצריך,קמשמעלןדאףקודםתשמישצריךבדיקה.

משום כן ,דמכל מקום אין הדבר מצריך בדיקה קודם תשמיש ,דבין תראה

יג(גמ' ,אלא לרבי יוחנן וכו' ,תבדוק דלמא קבעה לה וסת .הקשה התוס'

ובין לא תראה טהורה ,מהשאין כן אהא דנשתנו ,מצריך בדיקהאף קודם

הרא"ש,מהיכיתיתישתקנוחכמיםשתהאאשהצריכהלבדוקשמאקבעה

תשמיש.והתוס' חדשים)עלהמשניותפ"אמ"ז(הבין כוונתו,דמהאיטעמא

וסת ,דאם כן אפילו אשה טהורה שאינה עסוקה בטהרות תבדוק בכל יום

עדיפא ליה לאקשויי דתבדוק שמא נשתנה .ולפי זה תמה ,דאכתי קשה

שמאתקבעלהוסת.והכרתיופלתי)סימןקפ"וסק"ג(ביאר,דישלומר,דהא

אליבאדאמת,אמאיאינהצריכהבדיקהאחרתשמיששמאפסקהלראות

דלא חיישינן בטהורה ,משום דאם תראה מסתמא תרגיש ,ואם תרגיש

מחמת תשמיש .אמנם החידודי הלכות הבין ,דכוונת המהרש"א ,דבאמת

תבדוק עצמה ,מה שאין כן בימי נידתה וימי טוהר דאין לה נפקא מינה

צריךבדיקהאחרתשמישמהאיטעמא,והאדתניבמתניתיןחוץמבתולה,

לטהרהבראיתה,ואםלאתצריכהבדיקה,לאתרגישדלאואדעתה.

קאי אקודם תשמיש .אלא דמכל מקום תמה ,דאם כן הדרא קושיית הגמ'

יד(רש"יד"הממעיןסתום,בתוה"ד,כגוןדחזאירישירחאוכו'.כתבהערוך

לדוכתה ,דתהא צריכה בדיקה קודם תשמיש שמא נשתנו ,כיון דצריכה

לנר ,דיש להסתפקאי חזאי רקבפעם הראשונה במעיין סתום ושני פעמים

לבדוק אחר תשמיש שמא פסקה לראות מחמת תשמיש .וכתב ,דכיון דאין

במעין פתוח ,אי חשיב מעין סתום וקבעה וסת .וכתב ,דממה שכתב רש"י

צריכהבדיקהלאחרתשמישאלאמשוםדאםפסקה תטמאהראיהשאחרי

"דמשום דתחלת הוסת הוחזק ממעין סתום" ,משמע דהכל תלוי בתחילת

כן,משםהכילאמחמרינןלבדוקקודםתשמיש.והחוותדעת )קפזסקכ"ה(

הוסתבלבד.וכןנסתפקאיפכא,איראיהראשונההיתהממעיןפתוחושתי

הוכיחמכחקושייתהתוס' הרא"ש,דגםאםלאתבדוקלאחרתשמיש,מכל

ראיותאחרונותהיוממעיןסתום,אינימאכיוןדראיהראשונההיתהממעין

מקום כיון דלא חזינן דם ,לא תלינן בראיה שאחרי כן בדם בתולים ,ולהכי

פתוח לא קבעה וסת .וכתב דממה שכתב רש"י לישנא "כגון שהראיות

אינהצריכהלבדוק,דבלאוהכיתלינןשפסקהמדםבתולים.

ראשונות של וסת וכו'" ,משמע דוקא אם שתי ראיות ראשונות היו ממעין

כא(רש"י ד"ה פשיטא שחרית תנן ,דטהרות הוא דהא אין משמשין מטה

פתוח חשיב מעין פתוח .ובחידושי הריטב"א מבואר איפכא ,דכתב דממעין

ביום.כתבבחידושיחתםסופר,דאףדקתנילקמן )יז(.דתלמידחכםמאפיל

פתוחהויאכשהיהאחדמשני ראיותראשונותבתוךימינדה.ומעיןסתום

בטליתו,היינובשעתהדחקולאשכיחא.

ביארשהיושתיראיותראשונותבתחילתימינדה.

כב(גמ',לאשנואלאבאשהעסוקה בטהרותדמיגודבעיאבדיקהלטהרות



בעיאנמיבדיקהלבעלה.שיטתרש"ילקמן)טז(.ד"השניעדים,דעדשקודם

דףיאע"ב

תשמיש אינה צריכה לעיין בו קודם תשמיש אלא למחר .והא דהצריכוה

טו(רש"י ד"ה דילמא קבעה לה וסת ,תוך שמונים דנקבה ג' ראיות וכו'.

בדיקהקודםתשמישלבעלה,פירשרש"ילקמן )טז(:ד"הזו,דאםימצאדם

הקשההמינדה,מידחקולפרשכך,האמצילפרשדרקפעםאחתאושתי

באותו שלפני תשמיש ,תביא חטאת לכפרתה .אמנם בחידושי הרמב"ן

פעמיםראתהבימיטוהרופעםשלישיתבימיטומאה,ומצטרףונעשהוסת.

והרשב"אוהריטב"א)הכא(כתבולחלוקעליו,דצריכהלבדוקהעדשלקודם

טז(גמ' ,קמ"ל דמעין טהור למעין טמא לא קבעה .כתב בחידושי הרמב"ן,

תשמישלראותאםטמאההיאואסורהלשמש.

דמשמע ,דדוקא בימי טהרה לא קבעה ,הא בימי טומאה קבעה אף שהיא



מינקת ומסולקת דמים כל כ"ד חודש ,ודלא כראב"ד שפסק ,דמינקת וכן

דףיבע"א

מעוברת,אינהקובעתוסת.ובחידושיהריטב"א כתבליישבשיטתהראב"ד,

א(גמ',אשהמהושתבדוקעצמהלבעלה.ביארובחידושיהרמב"ןוהרשב"א

דהכא מיירי באשה שאינה מניקה ,כגון שמת או גמלתהו ,ואליבא דרבי

והריטב"א ,דמספקא ליה ,אי הא דצריכה לבדוק לטהרות משום חשש

מאירדאמרלעיל)ט,(.דבכהאיגוונאאיןלהדיןמינקת,ולהכיבימיטומאה

דתראהדם ,והאדלאבעיאבדיקהלבעלה,קולאהואשהקילוחכמיםשלא

קובעתוסת.

להאריך עליהן את הדרך ,ולפי זה אם באת לבדוק הרי זו משובחת ,או

יז(תוס'ד"האפילו,בתוה"ד ,תבדוקבימיטוהרשמאתפסוקג'עונות.כתב

דלמאחומרהואשהחמירובטהרות,אבללבעלהלאצריךכלל.ואהדרליה

הערוךלנר,דאףדאםתפסוקהויקולא,ואיןלחייבהלבדוקאלאלחומרא,

דלא תבדוק .וביארו הרמב"ן והרשב"א ,דרצה לומר ,דהא דהצריכו בדיקה

מכלמקוםבעינןלחייבה לבדוקכדישלאנטמאהטהרותמעתלעתמשעת

לטהרות,היינומשוםחומראדטהרותאבללבעלהאיןצריךלחושכלל,ואף

ראייתה.

הרוצה להחמיר אין רוח חכמים נוחה הימנו .אמנם הריטב"א כתב ,דהא

ה

מסכת נדה דף יב
יב בסיון התשע"ב
דאהדר ליה דלא תבדוק ,אף אי נימא דיש חשש שתראה דם ,משום שלא

ט(רש"יד"הל"אמהו,בתוה"ד,מטילשכרהוהוכו'.כתבהמהרש"ל,דכל

יהא לבו נוקפו ופורש] .אמנם הרמב"ן והרשב"א הבינו ,דאי היה חששא

דיבור זה אינו מרש"י ,דאי לאו הכי ,מדוע מערב שני הפירושים ,הא אף

מועטת,לאהיינואוסריםעליהלבדוקמהאיטעמא[.

לפירושקמאיכוללפרשדסודניהיינומטילשכר.אמנםרש"יבמנחות)עא(.

ב(תוס' ד"ה בעי ר' זירא אשה מהו שתבדוק ,פי' לפני תשמיש .הבית יוסף

ד"הסודני,כתבגםכןשניפירושיםבסודני.

)יור"דקפדסק"א(הביאשההגהותמיימוני כתבבשםרבינושמחה,דלאחר

י(רש"יד"הדלמא,בסוה"ד ,וחלילהלעשותכן.כתבבשו"תהלכותקטנות

תשמיש קאמר ,אבל לפני תשמיש מצוה ,דתנן לקמן )יג ,(.היד המרבה

)ח"ב סימן מ( ,דאפשר דהיינו דוקא היכא שיוכל לבא לידי איסור כההיא

לבדוק בנשים משובחת .וכן איתא בהגהות מיימוני דפוס קושטא .אמנם

דהכא ,אבל בדבר הפשוט לו להיתר ,אלא שצריך להראות לאחרים שלא

לפנינו )פ"ד מאיסורי ביאה אות ב( איתא בלשון אחר קצת ,וכתב הכרתי

יקלובאיסורים,וברורלושהואלאיבואלטעות,מותרלולהקילבינולבין

ופלתי)סימןקפוסק"א(דלפיזה,איןרבינושמחהחולקעלהתוס'.ועייןעוד

עצמו.

מהשכתבנולקמןיג.אותא.

יא(גמ',אשהשאיןלהוסתאסורהלשמש.כתבבשו"תבאריצחק )אהע"ז

ג(תוס'ד"הלבונוקפוופורש ,פר"חכיוןדרואהאשתובודקתמחשבשאם

סימןד(,דאינואלאמדרבנן,משםדישלהחזקתטהרה,ומהיכיתיתיליחוש

לאהרגישהוכו'.כתבבסדריטהרה )סימןקצסק"ג(,דלכאורהמוכחמתוס'

שמא תראה .ובשו"ת אגרות משה )יור"ד ח"ב סימן עב,ג( כתב ,דאולי רבי

כשיטת התרומת הדשן )מובא בשולחן ערוך שם סעיף א( ,דהיכי דהרגישה

מאיראזיללשיטתיהדחיישלמיעוטא.

לא מהני בדיקה ,דתלינן שיצא ממנה טיפה ונאבד ,דאי לאו הכי אמאי

יב(גמ' ,ואין לה לא כתובה וכו' .כתב בשו"ת הר"י מיגאש )סימן קכט(,

יפרוש ,הא מיירי שבדקה עצמה .מיהו כתב דיש לדחות דאפשר דהבעל

דמייריאפילובמישיושבתתחתבעלה,והוכיחכןמדקתנידאיןלהבלאות,

יחוש לעצמו שמא מתוך שמהומה לביתה לא בדקה יפה .וכן מבואר

וכיתעלהעלדעתךשבאהבמוםזהמביתאביהונשארהאצלובאיסורעד

בחידושיהריטב"א,דלאיסמוךעלבדיקתהשמאלאבדקהיפהיפה.

דבלו נכסי ,וכן מדקתני ולא פירות .וכתב ,דהא דלא אמרינן דנסתחפה

ד(רש"י ד"ה לקינוח ,בתוה"ד ,שהרי לא בצד המשקוף וכו' .כתב הרש"ש,

שדהו ,משום דלא אמרינן הכי אלא במי שהיא ראויה לאחר ,כיון שיכולה

דבפשוטו נראה לפרש ,דבדיקה גרידא שמכנסת לחורין וסדקין ,הוא יותר

לטעון אנא הא חזיא לזולתך ואנת מן שמיא הוא דקנסוך לגבאי דידי

משיעור זה .וכן כתב בנימוקי הגרי"ב .וכן מבואר בתוס' לעיל )ו (.ד"ה

ונסתחפה"שדך",אבלאםאסורהלכוליעלמאלאנשארעליהשם"שדה"

כשבדקה .ובגליונותקהלותיעקב כתב,דנראהדרש"ימפרש,דהאדאמרינן

ולאשוםאישותלחדמעלמא.

"נכנס עד" ,היינו בדיקה של חורים וסדקים ,ולא קינוח ,אלא דכאן שאינו

יג(רש"י ד"ה ולא בלאות ,בתוה"ד ,עיילא ליה גלימא מכסי וכו' .הקשה

בצד המשקוף אלא בידה ,כבר ארך השיעור ,ומשום הכי אמרינן דוסת

הרש"ש,דבכתובותשםמיירילגבינכסימלוגשלאכותביןבכתובתה,והכא

שאמרולקינוחולאלבדיקה.

מפרשדהכניסהלובשומתכתובתה,דהיינו נכסיצאןברזל.וכןמהשפירש

ה(גמ',כדילחייבבעלהחטאת.כתבהתוס'הרא"ש,דלאודוקאחייב,דהרי

רש"י דלא מחזיר אף הבלאות הקיימין ,הביא דתוס' בבא מציעא )סז (.ד"ה

שלא בשעת וסתה חשיב אנוס ,כדאמרינן בשבועות )יח ,(.אלא רצה לומר

ובלאותהשיגועליו,ופירשו,דבלאותהיינודוקאבגדיםשאינןקיימיםאבל

להיותבאיסורחטאתהיכאדלאאניס.והנודעביהודה )מהדו"תיור"דצ"ו(

הקיימיםחייבלהחזיר.

הביא,שמוהר"רוולף הוכיחמהכא,דסוגיאדשבועותמיירי דוקאבשבדקה,

יד(גמ' ,משמשת בשני עדים וכו' .כתבו בחידושי הרמב"ן והריטב"א בשם

אבל בלאו הכי לא מקרי אנוס .ודחה דבריו ,וביאר כדברי התוס' הרא"ש.

רש"י ,וכן כתב רש"י על הרי"ף כתובות )ס (:ד"ה בשני עדים ,דהיינו אחד

ומוכיחכן,דעלכרחךאשםתלוידאמרינןהכא,לאודוקאהוא,דהריבעינן

קודםתשמישואחדאחרתשמיש.אבלבשםהרי"ף )שם(כתבו,דשניעדים

חתיכהמשתיחתיכות,ועיקרהשאלההוא,לטמאאותוטומאתשבעהמדין

היינואחדלוואחדלה.

בועל נדה אם תבדוק מיד ,וכדאיתא לקמן )יד (.במתניתין .ולפי זה ביאר,

טו(גמ' ,שם .בכתבי קהילות יעקב )החדשים נדה סימן כ( כתב ,דכל הני

אמאי נקט לחייב בעלה ,הא גם היא חייבת בקרבן ,אלא מוכח דלא מיירי

דצריכות בדיקה לפני תשמיש ]אף לבעלה[ ,פשיטא דאין צריכות סמוך

לגביקרבןאלאלעניןלטמאאותומדיןבועלנדה,ולאשייךבה,דאיהיממה

לתשמיש ממש כענין אותיום ,שהוא כמעט נמנע מהמציאות ,ובודאי דכל

נפשך טמאה גם אם תבדוק אחר כך .אמנם בחידושי הריטב"א כתב ,דנקט

שמכינה עצמה לבעלה בלא הפסק מלאכות אחרות בינתיים מיקרי שפיר

לחייב בעלה ,כיון דבעלה חייב לשלם קרבנה ,כדתנן בנגעים )פי"ד מי"ב(

לפני תשמיש .אמנם כתב להוכיח ,דכל שבדקה עצמה באותה עונה סגי,

ובנדרים )לה ,(:דאדם מביא קרבנות אשתו .ואם כן מבואר דסבר דצריכים

ממה שכתב הרמ"א )יור"ד סימן קפו סעיף ב( דהני נשים דצריכות בדיקה

להביאקרבן,ודלאכתוס'הרא"שוהנודעביהודה.

לפני ולאחר תשמיש ,אין צריכות לבדוק עצמן אחר כל תשמיש ,ואם כן

ו(גמ' ,אלא אמר רבא צנועות עד שבדקו בו עצמן לפני תשמיש זה אין

נמצאשהבדיקהבתחילתהלילההיהזמןרבלפניהתשמיששבסוףהלילה,

בודקותבולפניתשמישאחר.כתבהמהר"ם,דהאדלאקאמרדעדשבודקות

ואפילו הכי מהני .וכתב ,דאפשר לדחות קצת הראיה ולומר ,שכך היתה

בו לפני תשמיש אין בודקות בו לאחר תשמיש ,משום דלאחר תשמיש אין

התקנהלבדוקסמוךלתשמישהראשוןויועיללכלהלילה.

צורךבעדלבןכלכך,דבלאוהכימתלכלךמשכבתזרע.

טז(גמ' ,הן עותוה הן תקנוה .בחידושי הרמב"ן והריטב"א כתבו ,דלשיטת

ז(תוס' ד"ה מהו למעבד ,בסוה"ד ,אי נמי בערות דוקא וכו' .ביאר

רש"י )הובאה באותיד(,הןעותוה,היינולאסרהבתשמישאולחייבוקרבן

המהרש"א ,דבישנה בעיא תביעה טפי לבעל מבערה ,דכיון דאינה עסוקה

אם מצאה טמא ,והן תקנוה ,היינו להתירה לבעלה ולפוטרו מקרבן אם

בטהרותליתלןלהחמירבערה.

מצאהטהור.אמנם הרי"ף )כתובותס(:מפרש,דצריכהבדיקהשלשפעמים

ח(בסוה"ד ,אי נמי ביש לה וסת .ביאר המהרש"א ,דבישנה ויש לה וסת

עדשתוחזקשאינהרואהמחמתתשמיש,והןעוותוה,היינואםתראהשלש

היכאדאינהעסוקהבטהרותלאקמיבעיאליהדלאבעיתביעה ,אבלביש

פעמיםשתאסרלבעלהלגמריכדלקמן)סה.(:

להוסתועסוקהבטהרותהואדקמיבעיאליהאיצריכהתביעה.

יז(גמ',אילוהייתייודעוכו'.הקשהבחידושיהר"ן,כיוןדחייבלגרשה,איך



יכול לומר שלא הייתי מגרשה .וכתב ,דצריך לומר דהא דקתני יוציא לא

דףיבע"ב

שיכפוהו בית דין לכך ,אלא דכיון שאינו יכול לשמש עמה מוטל עליו
להוציא,ולכןיוכללומרהייתישוההומחזרלתקנה.והביתשמואל)אבהע"ז

ו

מסכת נדה דף יב – דף יג
יב בסיון – יג בסיון התשע"ב
סימןקי"זסק"ג(כתב,דאףדאמרינןלקמן)לט,(.דיוציאדלמאמקלקלהליה,

אחת,אםכןאמאיאמרינןהכאדתקצץאפילובחדאזימנא.ותירץ,דהכא

דהיינו שאסורלולדורעמה,מכלמקוםאיןכופיןלגרשה.אמנם בתוס'ד"ה

מיירי ביד לאמה לבדוק דבכהאי גוונא הוי חימום טפי ,מה שאין כן רבי

כיון,מבוארשחייבלגרשה.

טרפון מיירי בנגיעה בעלמא ,ובהאי גוונא לא תקצץ ידו אלא ברגיל בכך.

יח(גמ' ,שם .כתב בחידושי הרשב"א ,דהיינו דוקא באמר לה הוי יודעת

והברכייוסף )או"חסימןגסעיףח(כתבבשם ספרפרחמטהאהרן ,דדברי

דמשום דאין לך וסת אני מגרשך ,ולרבי מאיר דאמר לה תנאי כפול ,הא

התוס'שם,אינםאלאלסלקאדעתיןהכא.

בסתמאיכוללהחזיר,דאינהיכולהלקלקלו,וכעניןשאמרובגיטין)מו(:לגבי

ה(גמ',בד"אלעניןשכבתזרעאבללעניןזובאףהואמשובחכנשים.בתוס'

איילונית וכדומה .אמנם כתב ,דיש אומרים דהכא שאני ,דכיון שאסורה

הרא"ש ובמאירי מבואר ,דטעמא דמילתא ,דכיון דזוב בא אף בלא הרגשה,

לשמש,בידועשלאגירשאלאמחמתפסולזה,אבלבאיילוניתוכדומה,כיון

דהאבאמאברמת,לאאסרועליולבדוק,מהשאיןכןבקרי דלאבאאלא

שגירש סתם ,יש לחוש שמא עילה מצא לגרש ,שהרי יש כמה אנשים

עלידיהרגשה,לאבעילמיחשדראהקרי.ובפסקיהרשב"ץכתב,דלעניןזוב

שמשהיןנשותיהןאיילונית,הואילונהניןמהןקצת.

שרי,משוםדליכאהרהוראבזיבה.והאורזרוע)ח"אסימןקכא(והפסקירי"ד

יט(תוס' ד"ה אילו ,בתוה"ד ,דלא חיישינן לקלקול גבי איילונית .הקשה

ביארו,דזבאינומוציאשכבתזרעעלידימשמוש,דמתוךשהאברמתאינו

המהרש"א ,אכתי מדוע רבנן דרבי יהודה ,דהיינו רבי מאיר ,לא חיישי

מתחמם .וכן ביארהמשנה אחרונה )פ"ב מ"א(,דכיון דזוב באמחמת חולי,

לקלקולמשוםדאמרינןהשתאהואדאיברית,והכאחיישרבימאיר.וכתב

דהיינו מאבר מת שאינו מתקשה ,ליכא למיחש שמא יתקשה ויוציא קרי.

הערוך לנר ,שהדבר מתורץ במה שכתבו לעיל ,דבוסת בקל יש לה רפואה,

עוד ביאר האור זרוע בשם רבינו שמואל ,שמבשר המת בא ואינו ראוי

ולכן הכא יכול לקלקל טפי ,אבל באיילונית יש לומר דרפואה קשה היא,

להוליד .וכן כתב המנחת חינוך )מצו א ,לא( ,דמי שאינו ראוי להוליד כגון

ולהכיליכאלעז.

סריס,אינומצווהעלהשחתתזרעו.אמנםבשו"תבניןציון)סימןקלו(כתב,

כ(רש"יד"המאןדתני ,ואיתדמפרשיוכו'וטועיןבדברדאםכןתקשידרב

דאף הוא מצווה על השחתת זרע] .ולהני טעמי אתי שפיר אמאי לא

יהודה אדרב יהודה .בחידושי הרמב"ן תירץ קושית רש"י ,דאמוראי נינהו

הצריכוהולבדוקבצרוראובחרס,אמנםלכאורהלביאורקמא,צריךביאור

אליבאדשמואל,וכןאמוראיאליבאדרביהודה,והחוותדעת )קפ"וסק"א(

אמאיהתירולולבדוקבכלגווני.וישלומרדבדיקהבדברקשהאינהמועלת

כתב ,דלעיל דלא מצרכינן בסתם אשה בלא טהרות,מיירי בבדיקה גמורה,

כל כך .ובעיקר לשיטת הערוך לנר )לקמן לט (.והאור שמח )פ"ג ממחוסרי

אבלהכאמייריבקינוחדבעינןבכלאשה.

כפרהה"א(דזבבעיהפסקטהרהקודםשמתחיללספור).ש.א.[(.
ו(גמ' ,היה אוכל בתרומה והרגיש שנזדעזעו אבריו וכו' .כתב בחידושי



הריטב"א,דמייריבדברדאישדיליהמפומיהמימאס.ולכאורהאיןכוונתו,

פרקכלהיד
דףיגע"א

דאילאמימאס,חייבלשדותומפיואףדעדיןלאיצאממנוקרי,דהרישכבת

א(מתני' ,כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת .כתב הרא"ש )סימן א(,

זרע מטמאה רק בחוץ כדאיתא לקמן )מ ,(.אלא דהבין ,דאי יוציאו מפיו

דהיינו דוקא לגבי אשה העסוקה בטהרות ,אבל אינה עסוקה בטהרות לא

שפיר טפי ,כיון שיכול להוציאו קודם שיטמא אף ללא אחיזה באברו .וכן

תבדוק כלל ,שלא יהא ליבו נוקפו ופורש ,כדאמרינן לעיל )יב .(.אמנם

כתבהדרךאמונה)פ"זמתרומותה"דבציוןההלכהס"קמג(.

בחידושי הריטב"א )לעיל שם( כתב ,דמתניתין איירא באותן שצריכות

ז(גמ',אוחזוהתניארביאליעזראומרכלהאוחזוכו'.הקשההתוס'הרא"ש

בדיקה ,ולהכי המרבה בבדיקות הרי זו משובחת .והרשב"א בתורת הבית

)לקמן מג ,(.כיון דאסור לטמא תרומה מדאורייתא מדכתיב "משמרת" ,וכי

)בית ז שער ב( כתב ,דמתניתין איירא בשעה שאינה עוברת לשמש את

בשביל שאמרו חכמים כאילו הביא מבול ,יטמא התרומה] .וצריך לומר,

ביתה,ולהכיליכאחששאשיהאלבונוקפו.ועייןעודמהשכתבנושםאות

דפשיטאליהדלקושיתהגמ'לאיבלעהתרומהאלאיפלוט,ולכךלאהקשה

ב.

הרא"ששעבר באיסור טמא שאכל תרומה שהוא במיתה בידי שמים ,אלא

ב(גמ' ,נשים לאו בנות הרגשה .התוס' הרא"ש כתב בשם רש"י דמפרש,

דהוקשהלו,דמכלמקום עדשיפלוטכולו,כבריטמאבתוךפיו,ועייןבאות

שאינןמתחממותעלידיהמשמוש.ובשםר"ח פירש,דנשיםרואותדםבלא

הקודמת.ולכאורהנראהנמידקושייתו,היינודוקאלשיטותדפחותמכביצה

שירגישו ,ומשום הכי חיישינן שראתה ,אבל באנשים ,כיון שמרגיש אם

מקבלטומאהמדאורייתא,דאי לאו הכימהיכי תיתילהעמידבגוונאדחיקא

נטמא,למהיבדוקאםלאהרגיש.והמעדנייו"ט)אותב(כתבדאיןלפרשכן,

דיש כביצה שלמה בתוך פיו להקשות קושייתו ,דבפשטות ליכא כביצה.

דהאודאידנשיםמרגישות,דהאמןהתורהאינהטמאהנדהבלאהרגשה.

)א.ג.[(.

ג(תוס'ד"הנשיםדלאובנותהרגשהנינהו ,לר"תדמפרשוכו'ושארנשים

ח(גמ' ,רבא אמר אפילו תימא במטלית רכה .הרמב"ם )פ"ז מתרומות ה"ד(

מותרותוכו'.בחידושיהרמב"ןחלקעליו,משוםדתיפוקליהדמגרייצרהרע

כתב בסתמא ,דאוחז ,וכתב המהר"י קורקוס ,דמשמע מדבריו ,דאפילו בידו

בנפשיה ,כדאמרינן לקמן )עמוד ב( ,ובהא שוות הנשים לאנשים.עוד כתב,

ממש שרי בלא מטלית ,ומאי דנקט רבא מטלית רכה ,איידי דנקט אביי

דודאינשיםאסורותבהשחתתזרעכאנשים,מדאמרינןלהלןדהמוציאזרע

מטלית עבה ,או משום נקיות הוא ,שאם יגע בידו לא יוכל לברך ברכה

לבטלהכאילוהביאמבול,משוםשעבירהזוהיתהבידם,תדע דבמבולגם

אחרונהוכןכלדברשבקדושה.

הנשיםנענשו,ועלכרחךשגםנשיםמוזהרותבכך.ובשו"תבניןציון )סימן

ט(גמ',כלהמוציאשכבתזרעלבטלהחייבמיתהוכו' .כתבהחלקתמחוקק

קלז(כתב,דפשיטאלרבינותםנמיאינותלויממשבפריהורביה,ואףעקר

)אהע"ז סימן כג סק"א( בשם ספר חסידים )סימן קעו( ,דאם יצרו של אדם

וסריס,וכןמישכברקייםפרוורבואסורבהשחתה אלא,דמישאינומצווה

מתגברעליוומתיראשלאיכשלבאשתאישאובאשתונדהאושארעריות,

כללבפריהורביה אינואסורבה.ובשו"תאבנינזר )אהע"זסימןעטאותז(

ישלולהוציאזרעובאותהשעה,ומוטבשיעבורבכךואליחטאבאשה,אלא

כתב ,דלרבינו תם צריך לפרש ,דהא דקתני ברותחין קלקלו ,היינו בעריות

שהואצריךכפרה.וכתבהביתשמואל)שםסק"א(,דאףשאמרושהואעוון

הנאסרותלבנינח.

חמורמכלעבירותשבתורה,לאודווקאהוא.

ד(גמ' ,כי קתני מרבה אנשים .הקשה בספר נחלת עזריאל )תלמיד רבי

י(גמ',אאיגראדביכנישתאדשףויתיב .פירשרש"יד"הדשףויתיב,דהוי

יהונתןאייבשיץ(,האכתבותוס'סנהדרין)נח(:ד"הקץידא,דהאדאמררבי

שםמקום.ובמגילה)כט(.ד"הדשףויתיבפירש,שלקחויכניהוסיעתומאבני

טרפון לקמן )עמוד ב( יד לאמה תקצץ ,היינו דוקא ברגיל בכך ולא בפעם

ז

מסכת נדה דף יג – דף יד
יג בסיון – יד בסיון התשע"ב
ועפרארץישראל,ובנוביתהכנסתבבבל,לקייםמהשנאמר"כירצועבדיך

יח(גמ' ,קשין גרים לישראל כספחת .עיין מה שפירש רש"י ד"ה כספחת,

אתאבניהואתעפרהיחוננו".

והתוס' בקידושין )ע (:ד"ה קשים גרים פירשו בשם יש מפרשים ,משום

יא(גמ' ,אם היה נשוי מותר .הרמב"ם )פכ"א מאיסורי ביאה הכ"ג( כתב,

שהזהירהתורהעלאונאתןבהרבהמקומותונכשליןבזה.ובשםה"ראברהם

דאפילו נשוי לא יושיט לאמה כלל ,חוץ משעה שצריך לנקביו .ובהגהות

הגר פירשו ,שהגרים מדקדקין במצות ביותר ,ומתוך כן הקב"ה מזכיר

מימוני)שםאותמ(הביאמהסמ"ג,דר"יהיהמסופק,אינשוישרילהתחכך,

עונותיהן של ישראל כשאין עושין רצונו .והרמב"ם )פי"ג מאיסורי ביאה

אודוקאלהשתין.

הי"ח(פירש,דגריםרובןחוזריןבשבילדבר,ומטעיןאתישראל,וקשההדבר

יב(גמ' ,שם .שיטת הט"ז )או"ח סימן ט סקי"ג( והמגן אברהם )שם סקי"ד(,

לפרוש מהן אחר שנתגיירו .והתוס' הרא"ש כתב ,דיש מפרשים ,לפי שאין

דהיינו דוקא כשאשתו עמו והיא טהורה .אמנם הבית שמואל )אהע"ז סימן

שכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל ,ועל יד שהגרים

כגסק"ד(מתירבכלגווני.

מעורבים בהם ,אין הקב"ה משרה שכינתו .אמנם בקידושין )ע (:כתב דלא

יג(תוס' ד"ה אם היה נשוי מותר ,ובפ' כל כתבי וכו' .כתב המגן אברהם

נהירא ,אלא דגרים ראויים שתשרה עליהם שכינה ,ומשפחת המיוחסות

)או"ח סימן ג' סקי"ד( ,דצריך לומר דפשיטא לתוס' דלמטה מאבנטו לאו

היינולמעוטימשפחותשישבהםפסולשאיןראויןבקהל.

דוקא ,אלא הכונה על אמתו ,ולהכי הוקשה להם מאי רבותא דרבי .וכתב

יט(גמ' ,אלא דנסיבי קטנות .כתב החלקת מחוקק )אהע"ז סימן כג סק"ב(,

המחצית השקל )שם( ,דמסתבר ליה להמגן אברהם ,דלמטה מטבורו דרבי

דכל שכן עקרה וזקינה ,ונקט קטנה לרבותא ,דאף שתהא ראויה לילד אחר

טרפוןודאילאודוקא],עייןלקמןעמודב'אותכ[,דאילאוהכישפירקשיא

שתגדל,מכלמקוםאיןלנושאה.אמנםבשו"תאבנינזר )אבהע"זסימןפג(

להתוס' מאי רבותא דרבי ,דלמטה מאבנטו ולמטה מטבורו מסתמא חד

כתב ,דהא דהרמב"ם )פכ"א מאיסורי ביאה הי"ח( לא הזכיר בהלכה זו רק

שיעורהוא,והאלמטהמאבנטולכוליעלמאאסור.והדעתתורה )שםסעיף

קטנה ,משום דמבואר בדבריו דהאיסור הוא משום לתא דהוצאת זרע

יד( כתב ,דבירושלמי )ביצה פ"ה ה"ב( מוכח ,דהיינו למטה מאבנטו ממש.

לבטלה ולא משום פרו ורבו ,ולהכי שאני זקינה ועקרה דלא חשיב הוצאת

וכתב בספר הזכרונות )מ"ע א פ"ב( ,דאף הנוהגים מידת חסידות וקדושה

זרעלבטלהכיוןשישבהםמצוותעונה,אבלקטנהאףמצותעונהאיןבה,

כרבינו הקדוש לא להניח ידם מתחת לאבנטם ,מכל מקום על ידי מטלית

דמצוות עונה היינו למלאות תשוקת האשה ,וקטנה אינה בת תאוה ,כמו

אפילורכהאפשרדשפירדמי.והפרימגדים)אשלאברהםשםס"קטו(כתב,

שכתבותוס'קידושין)מג(:ד"הוכלשאינה.

דהא דרבי לא הניח ידו למטה מאבנטו ,לא איירי כשהוא לבוש ,אלא על

כ(גמ',מוטבתבקעכרסווכו'.כתבבחידושיהריטב"א,דגוזמאבעלמאהוא,

בשרואועלכתונתדקה,דלאמסתברשהיוידיואסורותולאהניחםלמטה

ורצהלומרדפעמיםשהקוץמצעראותוהרבה,ואםימתיןעדשיטלנובדבר

כלל.

אחר,יצטערהרבה.וכןכתב החזוןאיש )יו"דסימןק"דסק"ג(,דצריךלומר



דמייריבדליכאסכנתנפשותאלאצערא,דהאלאמצינושיהרגואליעבור

דףיגע"ב

על כך .עוד כתב הריטב"א ,דגדר גדול הוא שגדר רבי טרפון בדבר מפני

יד(גמ' ,המקשה עצמו לדעת וכו' .ברמב"ם )פכ"א מאיסורי ביאה הי"ט(

חומרהעבירה,דמעיקרהדיןכיוןדאיכאצעראובעיתוליכאהרהוראשרי,

משמע,שעושהכןכשלאמשמשמטתו.וכןכתברש"יעלהרי"ףשבת)לט(:

אלא כיון דאפשר ליטול הקוץ בבגדו ,קיצרו עליו את הדרך .אמנם החזון

ד"ה המקשה ,דמיירי שלא לצורך תשמיש .והוסיף דמיירי שעושה כן תדיר

איש)שם(כתב,דצריךלומרדישבלוקוץלאהויכביעותאדשרי.

בידים ממש .אבל הראב"ד בבעלי הנפש )שער הקדושה( כתב ,דהיינו

כא(גמ' ,רבי אליעזר ברבי צדוק אומר עושין לו כיס של עור וכו' .בהגהות

במשמשכשאינוצריך,אלאשמעוררתאותו,דמגרהיצרהרעבנפשיה.

הרד"ל כתב ,דרבי אליעזר ברבי צדוק סבר ,דבלא כיס לא שרי כלל אפילו

טו(גמ' ,המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי .כתבו תוס' ד"ה המקשה ,דהיינו

כשלאישן,ולהכיקאמרלהולרבנןשאסרולעשותלוכיס,דאם כןאיןלו

שחייבים לנדותו ,אבל אינו מנודה מעצמו .אמנם הרמב"ם )פכ"א מאיסורי

תקנהכלל.ומפרשיליהרבנןדעתייהו,דמפלגיביןישןללאישן].אמנםלולי

ביאה הי"ח( כתב ,דבנידוי הוא יושב .וכתב המגיד משנה ,דמשמע בדבריו,

דבריולכאורהיש לומר,דאףרביאליעזרברביצדוקאינואוסרכללבשלא

דרבנן נידו מי שיעשה כן .אמנם בהלכות תלמוד תורה )פ"ו הי"ד( כתב

ישן.והאדאמרלהולדבריכםשוטהאיןלותקנה,היינודכיוןדאיישןנאסר

שחייבים לנדותו ,וכתב בביאור הגר"א )אהע"ז סימן כ"ג סק"ה( ,דתרוייהו

בתרומה קרי ליה רבי אליעזר דאין לו תקנה .ואהא אמרו לו דאדרבה

איתנייהולדעתהרמב"ם,דיהאבנידויהיינושמעצמויהיהכן,אבלצריךגם

לדבריךקשה).ש.א.[(.

כן לנדותו ,וכדמשמע בחולין )קלב ,(:דאף המנודה מאליו ,בית דין מנדין

כב(גמ' ,עושין לו כיס של מתכת .וכן פסק הרמב"ם )פ"ז מתרומות ה"ה(.

אותו .ובשו"ת הרדב"ז )סימן אלף תקנא( כתב בדעת הרמב"ם ,דנואף ביד,

וכתבהמהר"יקורקוס ,דצריךלומרדרבנןלאפליגיעליהדרביאלעזר,לפי

הויבנידוימאליו,ומקשהעצמולדעת,צריכיןלנדותו.

דבנחושתאינונבלע.אודאףדפליגירבנןעליהפסקכרביאלעזר,כיוןדאביי

טז(גמ' ,שם .הרמב"ם )פכ"א מאיסורי ביאה הי"ט( כתב להאי דינא ,דוקא

מפרשדבריו.

במנאף ביד ממש ולא במקשה גרידא ,וכתב הדברי חמודות )אות ח'(,



דהרמב"םמפרש,דהאדאמרינןהכאהמקשהעצמו,היינואם באמתוךכך

דףידע"א

לאיסורהוצאתזרעלבטלה.

א(גמ',ואיכאדאמריהאדמטרטיןוכו'.בשלחןערוך)אהע"זסימןכגסעיף

יז(גמ',לאתנאףלאיהיהבךניאוףביןבידביןברגל.ביארהמעדנייו"ט

ו( פסק על פי הסמ"ק )רצב( ,שאסור לרכב בלא אוכף ,ולא הזכיר חילוק

)אותמ(,דפירשהכי,מדלאכתיב"לאתנאףבאשה" כדכתיב)ויקראכ,י(

דמטרטין,וכתבהדבריחמודות )אותיב(,שהוא פירש דלישנאבתראאיירא

"ואישכיינאףאתאשתרעהו",אלא"לאתנאף" לומרדאפילושלאבאשה

אףבלאאוכף,ואפילוהכילאאסראלאבמטרטין,הלכךפסקכלישנאקמא

אסורוהיינובידאוברגל.וכןמבוארברש"יעלהרי"ףשבת )לט (:ד"הלא

ולחומרא .אבל בעזר מקודש )שם( ,מפרש להיפך ,דלישנא בתרא לחומרא

תנאף.והביאמהסמ"ק )רצב(דמנהלאוזהביןהלאוין,ופירשדדרשינןלא

אתי ,דאפילו באוכף לא שרי במטרטין ונקטינן לקולא כלישנא קמא.

תהנה לאף ,דהיינו שלא יתן מקום לאף וחימה שיהנה ממנו .אמנם בשו"ת

]ולכאורה אפשר לומר נמי לומר דתרי הלישנות לא פליגי ,והא דלא חילק

פנייהושע)אהע"זסימןמד(כתב,דהויאסמכתאבעלמא.

השולחן ערוך בין מטרטין ללא מטרטין ,משום דדבר פשוט הוא דבלא
מטרטיןליכאלמיחשלמידי).ש.א.[(.

ח

מסכת נדה דף יד
יד בסיון התשע"ב
ב(רש"י ד"ה דמכף ,בתוה"ד ,אבל דרך גמלין לרכוב בלא אוכף אלא

דמהאיטעמאהנבעלתלזבאינהטמאה,דהאאיןבכךאיסור.אמנםעייןמה

במרדעתומתחמם.אמנםהרמב"ם )פ"זמתרומותה"ו(כתב,דרוכביגמלים

שכתבנובאותהבאה.

אסורין לאכול בתרומה מפני שחימום הרכיבה על עור הגמל מוציא טיפה

י(מתני' ,מודים חכמים לרבי עקיבא ברואה כתם שמטמאה את בועלה.

שלזרע.וכתבהרדב"ז)שם(,דהרמב"םאינומחלקביןאוכףלמרדעת.וכתב

בחידושי הרמב"ן )לקמן יט (:הביא בשם הראב"ד דכתב ,דעיין בכל מילי

הדרך אמונה )שם בביאור ההלכה ד"ה רוכבי גמלים( ,דלפי זה צריך לומר,

דרבוותאולאמצאאינהיגנאהאידנאדליכאטהרותדינאדכתמים.ואףעל

דהאדקתנידרוכביגמליםכולםרשעים,לפישאיןדרךרוכביגמליםלהניח

גב דאמרינןהכאדמטמאהאתבועלה,דלמאלטהרותהיא.אמנםהרמב"ן

אוכףומרדעתעלהגמל.

כתב,דודאיטומאתכתמיםאףלבעלה].ומבוארמדבריהראב"דדלאכדברי

ג(גמ' ,איני והאמר רב יוסף פרקדן לא יקרא קריאת שמע .הקשה הערוך

הזכר יצחק באות הקודמת ,דהא כתב דאף על גב דמותרת לבעלה ,מכל

לנר,דלכאורההאדלייטרבייהושעבןלויאמאןדגניאפרקיד,היינודוקא

מקוםטמאהואלגביטהרותמשוםבועלנדה[.

בישןולאבשוכבשאינוישן,דהאבשוכבלאשייךטעמאדכתברש"יבד"ה

יא(גמ',וניחושדלמאדםמאכולתהוא.ביארבחידושיהריטב"א,דכלהיכא

אפרקיד,ואםכןמאיקמקשי,האהכאמייריבשוכבולאבישן.והוסיף,דאף

דליכא כגריס ועוד ,דאיכא למיחש לדם מאכולת נחוש בה ,וליכא למימר

לטעםהגליוןשבתוס'ד"הלייט,דכששוכבאפרקידמתחמםהשדרהומחמת

דמתניתיןאייראדאיכאכגריסועוד,דהאמתניתיןסתמאקתניבכלגווני.

זהמתקשההאברויבאלידיקרי,כלזהבישןאבלבשוכבלאחיישינןשעל

יב(רש"י ד"ה מאכולת ,בתוה"ד ,ולהביא אשם תלוי .הקשה הערוך לנר,

ידי חימום יבוא לידי קרי .והשונה הלכות )סימן רלט דין ג( כתב ,דמוכח

אמאיכתברש"ילעניןאשםתלוי,האלקמן)עמוד ב(מוקימתניתין,כמאן

מהכא ,דאפילו שכיבה בלא שינה אסור .וכתב דכן העידו גם בשם החזון

דאמרדבעינןחתיכהמשתיחתיכות,ובלאוהכיליכאאשםתלוי.אמנםעיין

איש.וכןאיתאבקיצורפסקיהרא"ש)ברכותפ"באותד(.

תוס')שם(ד"הבעינן,דאיןזהמוכרחממתניתין.

ד(תוס'ד"הלייט,בתוה"ד ,ומהשפירשעודשפעמיםמתקשהומתגלהלא

יג(בא"ד,דדלמאדםמאכולתהואשהיהבאותומקוםבאשהוכשבעלנדבק

נראה שבבית סגור או אפל מאי איכא למימר .והמעדני יו"ט )ברכות פ"ב

בו .כתבו בחידושי הרמב"ן והר"ן ,דרש"י פירש דעל עד שלו פריך ,וכתבו,

אותר(כתבבישובשיטתרש"י,דלאפלוגרבנן,ואסרובכלגווני.וכןכתב

דמיהו הכי נמי קשיא לעד שלה .ובחידושי הריטב"א כתב ,דרש"י פירש

הערוךלנר,וכתבדלכלהפירושיםצריךלומרכן,דאילאוהכיאףלפירוש

דקושייתהגמ'אפילובנמצאעלשלה.

רשב"ם ,כשישן ערום בלא בגדיו ,יהיה מותר ,ולפירוש קמא דרש"י ,יהיה

יד(תוס'ד"הוליחושדלמאדםמאכולתהוא,אבלעלבדיקותדמטמאינןלה

מותרבשידיואסורות.

אםמצאדםלאפריךוכו'.בחידושיהרשב"אוהריטב"אוהר"ןכתבוליישב,

ה(תוס' ד"ה ק"ש ,בתוה"ד ,אבל על צדו לגמרי שרי .בתלמידי רבינו יונה

דהכאשאנידכיוןשבדקהקודםביאהומצאהטהור,ולאחרביאהמידבדקה

ברכות )טו .מדפי הרי"ף( כתב ,דיותר נכון לומר ,דדוקא כשפשט את בגדיו

ומצאה טמא ,רגלים לדבר דדםמאכולת הוא,אבל בעלמא ודאי מטמאינן.

וטורחלולחזורוללבשן.

אמנם בחידושי הרמב"ן כתב דתירוצם אינו מחוור ,ועל כן תירץ דשלא

ו(מתני',דרךבנותישראלמשמשותבשניעדיםוכו'.שיטתרש"ילעיל)יב(.

בשעתבעילה אףהמקשןידעדאותומקוםבדוקהואאצלמאכולת,שהוא

ד"ה לבו ,דמתניתין איירא לטהרות ,אבל לבעלה אין צריכה בדיקה .אמם

סתום מלכנוס ,ואם נכנסה מתה היא ואין דמה יוצא ממנה ,אבל כאן יש

הרמב"ם )פ"ד מאיסורי ביאה הט"ז ובפ"ה מאישות ה"כ( פסק ,דאשה שיש

לחוש שמא בשעת בעילה דחקה ונכנסה ,והשמש הרגה ושפך דמה ונדבק

לה וסת ,בעיא בדיקה אף לבעלה לאחר תשמיש ,אחד לו ואחד לה,

בו,אודשמאעלהשמשהיתהמאכולתועמונכנסה.

והצנועות בודקות אף קודם תשמיש .וכתבו בחידושי הרמב"ן לעיל )יב(.

טו(תוס'ד"הוטחתובירכה ,פירושבמקוםשאיןדםהמקוריכולליפולשם.

ובחידושי הר"ן לעיל )יב ,(:דהרמב"ם מפרש מתניתין דידן ,דאיירא באשה

במהר"םמבואר,דלתוס',במקוםשאיןדםהמקוריכולליפולשם,טמאהאף

שיש לה וסת ,ובעיא בדיקה אף לבעלה ,אבל באשה שאין לה וסת פסק

בלאטחתובירכה.אמנםהחוותדעת)סימןקצסק"כ(ביאראיפכא,דבמקום

דמשמשתאףבעדקודםבדיקהמדינא.

שדםהמקוריכולליפולשם,אפשרלהקל,כיוןדישלהחזקתטהרה,ונתלה

ז(רש"י ד"ה אחד לו ואחד לה ,לקנח לאחר תשמיש .כתב הערוך לנר,

שנפללשםלאחרהבדיקהותהאטמאהרקמשוםכתםולאטומאהודאית

דבאמתהאשהצריכהבדיקהגמורהבחוריןוסדקין,והאדנקטרש"יקינוח

מןהתורה.

היינואגבהבעל,דהויקינוחגרידא,ועייןעודשם.

טז(תוס' ד"ה ולמחר ,בתוה"ד ,וא"ת ותבדוק העד וכו' .כתב החוות דעת

ח(מתני' ,נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק וכו' .כתב הרש"ש,

)סימן קצ סקי"ט( ,דמוכח בדבריהם דאם נמצא גם על הירך ולא על העד,

דלכאורה הא דקתני דתרווייהו טמאין מספק ,אף שהיא ודאי טמאה .כיון

והעדלפנינוטהורה,דאימעדאתי,אףעלהעדאיבעיליהלאישתכוחי,דמן

דמשעתביאהעדהבדיקההויספק,ואינגעהקודםבדיקהבטהרותטמאין

העדלאיכוללהתקנחדם.ודלאכדמשמעמהגליוןתוס' הכאדתירץ,דכיון

מספק .וכן כתב בחידושי הבית מאיר .אמנם כתב הרש"ש ,דאפשר לומר

שנמצאעלירכהבמקוםשנגע,מוכחמילתאשמחמתהעדהוא,ורצהלומר

דאף משעת בדיקה ואילך ,דינה כטומאת ספק דאין שורפין אלא תולין,

אףדהעדנקי.

ומיירידלאהרגישהבשעתבדיקה,דהאבלאוהכיצריךלומרדמייריבלא

יז(בא"ד,וכגוןשישגריסועודוכו'.כתבהמהר"ם,דלאקאיאשנויאבתרא

הרגישה,דאיהרגישהאףבועלהאינו טמאכלל].ועייןמהשכתבנולעילג.

לחוד,אלאגם לשינויאקמאצריךלומרכןדאותוהכתםהנמצאעלירכה

אותז[ודםשלאבאבהרגשהאיןשורפיןעליהתרומהכמושאיןשורפיןעל

היהכגריסועוד.

הכתם .והמשנה אחרונה )פ"ב מ"ב( כתב ,דהא דקתני דטמאין מספק ,היינו

יח(בא"ד ,ור"ח גרס וכו' ,וטחתו בירכה היינו בגלוי וכו' .אמנם בחידושי

אגבדתניברישאלישנאדטמאין,אףדבאמתהיאטמאהבודאי.

הרמב"ןוהרשב"אוהריטב"אותוס'הרא"ש מבואר,דאףלפירושר"ח,טחתו

ט(מתני' ,ואינה מטמאה את בועלה .כתב הזכר יצחק )סימן נה( ,דהא דלא

בירכה היינו כפשוטו ,וקא משמע לן ,דאף דיש לתלות בדם מאכולת לא

תקנוטומאתבועלנדהבמעתלעת,משוםדטומאתבועלנדהמשוםאיסור

תלינן וטמאה נדה ,וכתבו ,דלפי זה אפילו פחות מכגריס דטמאה ,דאי לאו

ביאת נדה הוא ,ובמעת לעת ליכא איסור ,דהא רק לטהרות חיישינן ולא

הכימאיקמשמעלן,האלאשייךלתלותבדםמאכולת,ולדםבעלמאודאי

לבעלה ,הלכך ליכא טומאה .והאור שמח )פ"ב ממשכב ומושב ה"י( כתב,

דליכאלמיחש,דהיאךיהאדםמרובהעלהעדולאיהאעלהירךכלום.

ט

מסכת נדה דף יד
יד בסיון התשע"ב
יט(גמ' ,א"ל רב שימי בר חייא והא חוששת אמרת לן .כתב בחידושי

חיישינן למאכולת אינה טמאה נדה בודאי ואיך התם טמאה בודאי .וכתב

ריטב"א,דרבשתיקכיוןדידיעבנפשיהדקאהדרביההשתאמההיאסברא,

הערוך לנר ,דאפשר לומר ,דאין הכי נמי דמה שכתבו התוס' לעיל דאיירי

וסברדטמאהודאיוכדמוריןבימדרשא.

שיש בו גריס ועוד ,היינו אליבא דהלכתא דפסקינן כרבי ,אבל לרבי חייא

כ(רש"י ד"ה ולמחר מצאה עליו דם ,בתוה"ד ,להכי לא נקט הכא טחתו

באמת מטמא ודאי אפילו בפחות מכגריס ועוד .והמהרש"א כתב ליישב,

בירכה דא"כ הו להו תרי ספיקי לקולא וכו' .כתב בחידושי הגרע"א ,דאף

דשאניהכאדהכיהויקשיאליהלר'חייא,דממהנפשך,אםתוליןשהיהעל

דבבדוקוטחתובירכהטמאהודאי,ואינובגדרספק,מכלמקוםבהצטרףיחד

העדדברמקודם,אפילוביותרמכגריסלאנטמאודאי,ואםלאתולין כןגם

הוי ספק ספיקא ,וכן הוכיח מכאן בשו"ת משכנות יעקב )יור"ד סימן לז(,

פחות מכגריס לא נתלה במאכולת] ,ועל כך השיב רבי ,דבמאכולת תולין

דספק שיש כנגדו רוב מצטרף לספק ספיקא .והשולחן ערוך )יור"ד סימן קצ

דשכיחטפיאבללאבדבראחר[,אבללעילבעדהבדוקידעשפירר'חייא

סקל"ז( פסק על פי רש"י ,דבדקה עצמה בעד שאינו בדוק וטחתו בירכה,

הך סברא דכיון דאיכא כגריס ועוד נפק לה מדם מאכולת ובודאי מגופה

ואחר כך נמצא עליו דם ,טהורה .והסדרי טהרה )שם סקס"ד( הקשה,

אתי,דליכאלמיתליבמקמיהכי.וכדבריומבוארבחידושיהרשב"אוהר"ן.

דלכאורה כל דברי רש"י ,אינו אלא לרבי חייא דפסק בעד שאינו בדוק

כה(גמ',ורביסברבעינןכגריסועודלאפוקימדםמאכולתוכיוןדנפקוכו'.

דטמאה משום כתם ,ואם כן השתא בהצטרף נמי עוד ספק ,דלמא מירכה,

כתבבשו"תאבנינזר )יור"דסימןנטאותטו(,דמבוארהכאדהאדמקילינן

טהורה ,אבל לרבי דטמאה נדה ,כיון דסבירא ליה דודאי מגופה אתיא לה,

בכתמים בפחות מכגריס ועוד ,לא הוי רק משום דספק דרבנן לקולא ,דהא

משוםדלאשכיחשיהיהעלהעדמעלמא,וגםקיימאלןבבדקהבעדהבדוק

הכא בכגריס ועוד טמאה מן התורה ,ואפילו הכי מטהרינן בפחות מאותו

לה וטחתו בירכה דטמאה נדה ,בהצטרף הני תרי מילי דלא שכיח ,די לנו

שיעור.ובהכרחדהיינוטעמאהכא,דמחזקינןלהבחזקתטהרה.

להשוותלהספיקאולאספקספיקא.

כו(תוס' ד"ה מאי לאו בזקנותו ,בתוה"ד ,ש"מ דבזקנותו היה דהא תלמיד

כא(רש"יד"הרצופה ,מעוכהעלהעדרחוקמןהדםקצת.כתבהביתיוסף

חבר וכו' .מבואר בדבריהם דאף תלמיד שלמד רוב חכמתו מרבו ,יכול

)יור"ד סימן קצ ס"ק לג-לה( ,דלכאורה כוונתו ,דאם היתה רצופה על הדם

להתחכםאחרכךמעצמוולהיות"תלמידחבר"בלבד,דהאאיתאבמסכת

תלינן במאכולת ואינה טמאה .והביא ,דהרשב"א בתורת הבית הקצר )ב"ז

נדרים )מא (:דרבי היה רבו מובהק של רבי חייא .וכן פסק בשו"ת מהרי"ק

ש"ג(כתב,דאףבנמצאתעלהכתםטמאה.אמנםכתב,דאפשרדאףרש"י

)סימןקע(.

מודה דטמאה בכהאי גוונא ,אלא דסבירא ליה דבכהאי גוונא ,אף ללישנא

כז(גמ',אמרלוכדבריאבאאימאלךאוכדברירביוכו'.הקשההערוךלנר,

דבדוק,אינהודאיטמאהאלאספק.

דמעיקרא שאלו כמי יאמר לו ,ואחר כך אמר לו איך מניחין דברי הרב.



וביאר ,דאף דסבירא ליה כרבי יוסי ,לא רצה לומר כן בפירוש ,כיון שהיה

דףידע"ב

כפוףלפנירבי וגםרבישלחו,ולכןשאלוכדברימיאומרלך,ורצהשיבקש

כב(תוס' ד"ה בעד ,בתוה"ד ,אבל אין נראה לפרש שלא היה בדוק מעולם

ממנודעתרבייוסי,אועלכלפניםדעתשניהם.

דבהאלאהיהרבימחזיקטומאהודאי.מלשוןהתוס'משמעדבכהאיגוונא

כח(תוס'ד"הורבייוסי,בתוה"ד ,דהתםנראהדלגמרימטהר.ביארהערוך

אינהטמאהודאיאלאמספק.אמנםבחידושיהרמב"ן כתב,דטהורהבודאי.

לנר,דהתוס'דייקילה,דכיוןדאמררבייוסיבין עומדתביןיושבתטהורה,

ובחידושיהרשב"א כתבדאיןמחוורכלללומרדאינהטמאהודאי,דאםכן

והריביושבתודאיטהורהלגמרי,אםכןהואהדיןבעומדת.אמנםבחידושי

תקשיכולהמכילתין,דקתניבמתניתיןלקמן)נט(:דשלשנשיםשלבשוחלוק

הרשב"א מבואר ,דהראיה ,מדאמרינן התם דסיפא קמשמע לן דאף

אחדוכןשלשנשיםשישנובמטהאחתאושישבועלספסלאחד,טמאות,

לכתחילהשרי,והבינוהתוס'דהיינואףברישא.

ואמאי כיון שאנו תולין במקרה שאינו ידוע ואפילו בעד ,וכל שכן בחלוק

כט(גמ' ,ורמינהי איזהו אחר זמן וכו' כדי שתושיט וכו' תבדוק בו .כתב

וסדיןוספסל).ועייןבדבריומהשהקשהכןמעודמשניות(.ועלכןכתב,דכל

בחידושי הר"ן ,דמדלאמשני,דהכאבבדיקתחוריןוסדקין,ומתניתיןבקינוח

שבדקתו לכך אינו יוצא מחזקתו עד שתדע מהיכן בא אותו דם ,וכן להפך

בצירוף שתרד מן המטה ,ואידי ואידי חד שיעורא הוא ,מוכח דתדיח

אם לקחה בגד מן האשפה ודאי אינה טמאה כלל ,ולא נחלקו הכא אלא

דמתניתין היינו גם כן בדיקת חורין וסדקין ,וכן מבואר בחידושי הרמב"ן.

בבודקתבעד,דסתםעדיםמוצנעיםהןבמקוםשאיןמתעסקיןבהןבכתמים

אמנם הרשב"א בתורת הבית )ב"ז ש"ד( מפרש איפכא ,דגם ברבי אליעזר

ואיןמוליכתןבשוק.וכתבדכןנראהמפירושרש"י.

ברביצדוקהכונהלקינוחבלבד.וכתבהסדריטהרה )סימןקפזסק"א(,דכתב

כג(בא"ד,שם.כתבהסדריטהרה )סימןקצסקנ"ח(,דלדבריהתוס'והרמב"ן

כן משום דהוקשה לו קושיית הר"ן ,ולהכי כתב דאף שיעור שתושיט הוא

)הובא באות הקודמת( היכא דבדקה בעד בדוק והניחתו במקום מגולה

בקינוחולאבבדיקה.

ונמצאעליודםפחותמכגריסועוד,תלינןבמאכולת,דלאגרעמהיכאדהיה

ל(תוס'ד"המאיאחראחראחר ,ותימהכיוןדתנאוכו',מילאידעינןדאם

מונחבמקוםגלויקודםהבדיקהדתלינןבמאכולת,אףשהיהבדוקמעיקרא,

תשהה וכו' .התוס' הרא"ש תירץ ,דתני לה ,כדי להבחין ולידע זמן של

אבללשיטתהרשב"א )שהובאהבאותהקודמת(דסב דעדשאינובדוקהיינו

"אחר",ד"אחראחר"הויטפיפורתא.ובחידושיהרמב"ןוהרשב"אוהריטב"א

כגוןשלאבדקהמעולם,ישלומרדדוקאבהאתלינןבמאכולת,מהשאיןכן

כתבו ,דלפירושם באות הבאה אתי שפיר ,דהא באמת התנא לא פירש

בעד הבדוק ואחר כך הניחתו בגלוי לא תלינן במאכולת .וכשיטת רבינו

שיעורא דאחר אלא פירש שיעורא דאחר אחר שמתוך כך נדע שיעורא

חננאלבתוס'לעיל )עמודא(ד"הולמחר וכמושכתבנושםבאותיח.אמנם

דאחר.

בגר"ז )שם סקע"א( כתב ,דאף לשיטת תוס' והרמב"ן ,אם בשעת הבדיקה

לא(רש"י ד"ה הכי קאמר ,חסורי מחסרא והכי קתני וכו' .אמנם בחידושי

היהעדבחזקתבדוק,איתרעחזקתהואיןתוליןבמאכולת.

הריטב"א כתב ,דמדלא אמרינןדחסורי מחסרא הוא,שמעינן דהכי פירושו,

כד(גמ',אמרלו ר' חייאאיאתהמודהשצריכהכגריסועודוכו',א"כאף

דתנא דמתניתין לא פירש מהו שיעורא דאחר זמן קמא שהוא ספק של

אתה עשיתו כתם .כתבו התוס' לעיל )עמוד א( ד"ה אמר שמואל ,דאף ר'

תורה ,אלא פירש אחר זמן בתרא דנחלקו בו רבי עקיבא ורבנן ,וממילא

חייאמודהלגביבדקהבעדהבדוקלהוטחתובירכהדטמאהנדה.עודכתבו

שמעינן דכל שאינו כדי שתשב ,הווי ספק של תורה ,וכן כתבו בחידושי

התוס' לעיל )שם( ד"ה למחר ,דהתם מיירי בגוונא שיש כגריס ועוד ,אבל

הרמב"ןוהרשב"א.

בלאוהכיתלינןבמאכולת.והקשה המהרש"א ,האאמרר'חייאהכאדאי

י

מסכת נדה דף יד – דף טו
יד בסיון – טו בסיון התשע"ב
לב(גמ' ,רב אשי אמר אידי ואידי חד שיעורא וכו' .רש"י ביומא )ו (.ד"ה

אשה שיש לה וסת חוששת לעונה בינונית אי הוי אחר וסתה ,דאי אפשר

כמאן פירשאליבאדרבחסדאדהתם,דשיעוראשםתלוי,הואבכדישתרד

לומר שלעולם לא תראה .והאשכול )סימן לג( כתב מטעם אחר ,דכיון

וכו',וכתבהערוךלנר,דמוכחמדבריו,דלדינאלאפליגירבחסדאורבאשי,

דהורעה חזקת וסתה שלא ראתה ,הרי היא כרוב הנשים שרואות בעונה

אלא דרב חסדא מיירי באין עד בידה ,אבל בעד בידה מודה דאיכא אשם

בינונית .אמנם בחידושי הרשב"א כתב ,דאף רש"י לא אמר שצריכה לחוש

תלוי בכדי שתרד וכו' ,דהוא אותו שיעור דכדי שתושיט ידה לכר ותיטול.

לעונה בינונית אלא שוסתה קודם לעונה בינונית ,אבל כשוסתה יותר

]ולפי זה צריך ביאור ,דהא קושיא דמקשינן לקמן אדרב אשי ,קשה אף על

משלשיםיוםאינהצריכהלחושלעונהבינונית.אמנםהרשב"אכתבלחלוק

רבחסדא[.אמנםרש"י הכאד"הבכדי כתב,דלרבחסדאאפילובעדבידה

עלשיטתרש"יוסברדאשהשישלהוסתקבועלעולםאינהחוששתלעונה

הוי אחר אחר .וכן כתב הליקוטי הלכות ,דמסתימת הרמב"ם )פ"ה משגגות

בינונית.

ה"ו(משמע,דבכדישתרד,פטוריןמקרבןאפילובעדבידה,והיינומשוםדרב

ז(גמ' ,קסבר וסתות דאורייתא .פירש רש"י ד"ה דאורייתא ,דמחזקינן לה

חסדאפליגלדינאעלרבאשי.

בטומאתספק.וכעיןזהכתברש"ילעיליא(.ד"האילימאלימים,אמנםתוס'



ד"האפי' כתבו,דחשבינןלהכודאיראתה.ולכןכתבודאפילוכשיעורזמן

דףטוע"א

טבילהאסורה.אבללשיטתרש"י,כתבהערוךלנר,דאםשהתהכשיעורזמן

א(גמ' ,שמא כר"ע אתם אומרים וכו' .ביאר בחידושי הרמב"ן ,דרצה לומר

טבילה מותרת .וכתב החזון איש )יור"ד סימן פ סק"י( ,דמה שכתבו התוס'

דלכך אי אתם חוששין לפרש אחר זמן ,שהרי כל מעת לעת כך דינו .ואף

דהויכודאי,אינומדאורייתאאלאמדרבנן,דהאקתנילקמן )טז(.דחוששת

שהיו צריכין לפרש משום אשם תלוי ,יודע היה בהם דבעו חתיכה משתי

לוסתה ולראייתה ,וביארו תוס' )שם( ד"ה וחוששת ,דהיינו לענין שתהא

חתיכות.והקשהבחידושיהר"ן,דמכלמקוםהיוצריכיןלפרש,דנפקאמיניה

מקולקלתלמניינה,ואיהויכודאיהיהלהלמנותמשעתוסתה.

אפילו לרבי עקיבא בחולין שנעשו על טהרת תרומה ,דבאחר זמן טמאין

ח(גמ' ,אפילו הגיע שעת וסתה נמי מותרת קסבר וסתות דרבנן .כתב

מספקלכלדבר.וכתבליישב,דאףדלרביעקיבאאיכאנמינפקאמינה,מכל

בחידושי הרמב"ן ,דלפירוש רש"י ד"ה וסתות דרבנן ,הא דמותרת ,אף

מקוםהאלאהוהקשיאליה,דאפשרדלאחשולפרשמאידלאנפקאמינה

דאמרינןלקמן)טז(.דאפילולמאןדאמרוסתותדרבנןתבדק,ישלומרדבבא

למהשהואשנויומפורשבמשנתנו.

מן הדרך הקילו ,דכיון דאיכא תביעה ,אין לך בדיקה גדולה מזו ,ומהניא

ב(גמ' ,בעלה נכנס להיכל ומקטיר קטורת .כתב הפני אריה ,דהא דהוצרך

לחששאדוסתותכדמהניאלבדיקהדטהרות,כדאמרינןלעיל )יב].(.ולפיזה

לומר ומקטיר קטורת ,ולא אמר רק דנכנס להיכל ,דאילו אמר בעלה נכנס

מייריהכאבערהדוקא,דבישנהבעיאבדיקה[.עודכתבלתרץ,דכיוןדלא

להיכל,הוימצילטעותדדוקאכשרביםמצוייםשםלאהחמירו,דהואספק

ידעינן תולין שמא בדקה ומצאה טהור .וכתב החשק שלמה ,דכפירוש זה

טומאה ברשות הרבים ,וקמשמע לן דנכנס להקטיר קטורת ,דאף דבשעת

משמע מלשון רש"י .וביאר ,דאמרינן דודאי מצאה עצמה טהורה ,דאם

הקטרה פורשין מבין האולם ולמזבח כדאיתא במסכת תמיד )לג (.ובכלים

מצאה טמאה בודאי היתה אומרת לו שהיא טמאה .ועיין עוד מה שכתבנו

)פ"אמ"א(,והוירשותהיחיד,מכלמקוםשרי,דלאוספיקאהואכלל.

לקמןעמודב'אותיג.

ג(תוס' ד"ה אמר ,בתוה"ד ,ועוד י"ל דהיא תבדוק חלוקה קודם פרישתו.

ט(תוס' ד"ה אפי' הגיע זמן וסתה מותר ,תימה היאך מותרת וכו' ,אזהרה

כתב המהרש"ל ,דהא דכתבו קודם פרישתו כוונתם קודם בעילה ,והכי

לבני ישראל שיפרשו וכו' .ביאר המהר"ם ,דכוונתם ,דכיון דחזינן דאפילו

קאמרי,קודםשמפרישיןאותומאשתושלאיבעולעוד,תוכללבדוקולבעול

למאןדאמרוסתותדרבנןצריךלפרוש,אםכןמישבאמןהדרךואינויודע

אחר כך ולא נצטרך להפרישו .והמהרש"א ביאר כוונתם "קודם פרישתו",

אם ראתה ,אסור לבוא עליה עד שתאמר טהורה אני .והפרדס רימונים

דיוםאחדודאיצריךלפרושכדילהנצלמחששנוגעבמעתלעת,אלאדלפני

)פתיחה עמוד יז( כתב ,דקושייתם היאך מותר לבוא עליה בישינה ,שאינה

יוםהאחרוןתבדוקחלוקהקודםתשמיש.והרש"ש תמה,מהתועילבדיקה

יכולהלומרלושנטמאה.

זו ,דמכל מקום מיד אחר הבדיקה ,דיינינן לה כטמאה ,והרי הוא בא עליה

י(בא"ד ,שם .בחידושי הריטב"א כתב ,דמאן דאמר וסתות דרבנן ,פרישה

אחר הבדיקה] .ולכאורה נראה דאינה לובשת חלוקה אחר הבדיקה אלא

סמוךלוסתהוינמימדרבנן,וקראאסמכתאבעלמאהוא,וגביהבאמןהדרך

לאחרהתשמיש,ולהכיאםתמצאכתםנדעדבאאחרבעילה).ש.א.[(.

הקילועליווהתירוהו.ועייןעודלעילאותח.

ד(רש"יד"ההכאהרישורשחוטלפניך,בסוה"ד,ומיוםשלבשתוהיאבספק



זה.כתב הרש"ש,דכוונתרש"ילתתבכךטעםנמי לשיטתרבדאמרדלרבי

דףטוע"ב

מאיראףבכתםמטמאהאתבועלהלמפרע.

יא(גמ' ,לימים ולקפיצות .הקשה הערוך לנר ,דלעיל )יא (.פריך לרב הונא

ה(רש"יד"הבתוךימיעונתה,ל'יוםלראייהאבללאחרל'יוםבעיאבדיקה

דלימיםלחודייהופשיטא,וחשרבאשילקושיאזו,והכארבאשיגופאאמר

וכו'.כתבהש"ך )יור"דסימןקפטסק"ל(,דמבוארבדבריו,דיוםשלשיםהוא

כן ,דהיכא דיש לה וסת לימים ולקפיצות לא חוששת לימים לחודא,

בתוך ימי עונתה ,ואין דרכהלראות אלא ביום שלשים ואחד.אמנם שיטת

ולכאורהיקשהלנפשיה,מאיקמשמעלן.

הט"ז)שםסקי"ז(,דהויביוםהשלשים.

יב(גמ',אימאלאקפיץ.כתבהרשב"אבתורתהבית )ב"זש"ג(,דמכלמקום

ו(גמ' ,ל"ש אלא שאין לה וסת .פירש רש"י ד"ה לא שנו ,דקאי אתוך ימי

בכהאי גוונא משעבר עונתה ,חושש לעונה בינונית ,וחמור מוסת הימים

עונתה .וכתב בחידושי הרמב"ן דלדעתו ,אף אשה שיש לה וסת ולא הגיע

לחודיה,שאיןצריךלחושלעונהבינוניתאפילוכשהואמל"היוםלל"היום.

שעתוסתה,אסורהאחרימיעונתשלשיםיום.והרמב"ןכתבלחלוקעליו,

והיינולשיטתולעילעמודאאותו.

דכיוןשישלהוסת,דמיהמסולקיןממנהעדשעתוסתה,ולמהניחושלעונה

יג(גמ',אשהשישלהוסתבעלהמחשבימיוסתהובאעליה .כתב בחידושי

שקודםהוסת,ולכךכתבלפרש,דרישלקישמייריבאשהשאיןלהוסת,ורב

הרמב"ן )בעמודא(,דאףדאמרינן לעיל)עמודא(דאיוסתותדרבנןמותרת

הונאדאמרלאשנואלאשלאהגיעשעתוסתהאייריבאשהשישלהוסת,

לו אפילו הגיע שעת וסתה ,ומטעמא דנתבאר לעיל אות ח ,הכא מיירי

ולאודפליגאדרישלקיש,אלאדאיהואשמועינןדאשהשישלהוסתאינה

בשוהה בעיר ובא עליה אפילו ישנה ואינה אומרת לו כלום ,ולא הוא

בחזקתטהרהאלאבשלאהגיעשעתוסתה,ולאפוקימסבראדרבהברבר

תובעה .וכתב דכן נראה לפרש לפירוש רש"י .אמנם בחידושי הר"א תמה,

חנה ,ולא קאי אדריש לקיש אלא אמתניתין .אמנם כתב ,דמכל מקום אף

דרש"י ד"ה מחשב כתב ,דהכי נמי מיירי בשהה בדרך .ולכן כתב ,דרש"י

יא

מסכת נדה דף יד
יד בסיון התשע"ב
סביראליהדרבייוחנןפליגארבהברברחנהוסברדאףדוסתותדרבנן,בעי

יח(]גמ' שם ,עיין באות הקודמת דברי המהר"ם חלאוה והתוספות רי"ד,

חישובימיםלטבילה.

ולכאורה נראה לומר דלפי דבריהם דעושה כן כדי שלא יבואו לידי תקלה,

יד(גמ' ,שם .כתב בחידשו הריטב"א ,דבירושלמי )פ"ב ה"ד( דקדקו מהכא,

אתישפירמהשלאעובריםבכךעל"ויראת",דאיתהבקידושין )לג,(.יכול

שאסורלאשהלשהותימיטומאתה.והביתיוסף)יורהדעהקצזסק"ב(כתב,

יעציםעיניווכו',תלמודלומרויראת,וביארהנחלתצבי )יור"דרמ,ז(,דאף

דכן הנהיג רבינו שמשון את בתו לטבול בזמן טבילתה ,אפילו בימי החורף

דאינו עובר על מצות קימה ,אכתי עובר על "ויראת" כיון שמבטל המצוה.

אףכשאיןבעלהבעיר.וכתבהטור)יור"דשםסעיףב(,דמבוארמהירושלמי,

וכןמוכחבביאורהלכה)סימןקכחסעיףדד"האינם(.וכעיןזהמצינובתוס'

דאף בזמן הזה דליכא טהרות אין לשהות בטומאה ,דטבילה בזמנה מצוה.

ברכות )לז (:ד"ה אמר רבא ,דהיה רגיל רבינו דוד ללבן פירורים במים כדי

והב"ח )שם סק"ג( דחה ראייתו ,דיש לומר דמשום הכי אסור לה לעמוד

לאכלןבלאברכתהמזון,שלאיאחרלמסורהשיעורלבחורים).ש.א.[(.

בטומאתה,שמאיבואעליהבעלה.

יט(רש"יד"הכדישתהא,בסוה"ד,דלגביאיסוראדרבנןמהניאחזקתחבר.

טו(תוס'ד"האפילוילדה,בתוה"ד ,ור"חמפרשוכו',פי'שהולידהומפחדת

התוס'הרא"שהבין,דכוונתרש"ידבדרבנןספקמוציאמידיודאי,והאדכתב

לטבולוכו'.הקשההצל"ח,דלפירושזהמאיסלקאדעתא,האאמרינןלעיל

רש"ידמהניאחזקתחברהיינוכדישיהאספקהרגיל,דספקגמורודאיאינו

)יא(:דהניחהבחזקתטומאהלעולםהיאטמאהעדשתאמרלוטהורה אני.

מוציאמידיודאי.והקשה מפסחים )ט(.דחזינןדאףבדרבנןאיןספקמוציא

ותירץ,דהתםאיכאתריספיקילחומרא,אימרלאטבלהואפילוטבלהאימר

מידיודאי,וכמושהוכיחוהתוס'ד"הבהמתו.אמנםבחידושיהרמב"ןעבודה

חזרה וראתה ,אבל הכא מיירי בילדה שהולידה וכשטבלה טהורה היא,

זרה )מא (:כתב ,דלאו קושיא היא ,דהכי קאמר ,דתירוץ בתרא סובר

דבימימניקותהאפילוחזרהוראתהטהורה,וליכאאלאחדאספיקא.

דלדאורייתאלאמהניאחזקתחבר,ואלאלהכישרינןדכיוןדהוידרבנןמהני

טז(תוס' ד"ה חבר שמת ,בפ"ק דחולין וכו' ,ולא מייתי מהך דחבר וכו'.

חזקתחברלדרבנן,אבלבסתםספקרגיל,אףבדרבנןאיןספקמוציאמידי

הקשה הרש"ש ,דאדרבה התם הוי סייעתא להכא ,דהא הכא דהוי ספק

ודאי.וכןכתבבחידושיהר"ןפסחים)ט.(.

להתירא,ואפילוהכימוציאמידיודאיחזקתאיסור,וכןהתםנאמרגםכן,

כ(תוס'ד"הכדישתהא,בתוה"ד ,וי"לדדרשינןבבמהמדליקיןוכו'.המשנה

דספק נשחטה כראוי בלא פגימת הסכין יוציא מידי חזקת איסור ודאי,

למלך )פ"ב מתרומות הי"ד( הביא דעת הר"ש ,דבתרומה ,הנאת כילוי אינו

ואפילואיהויאמרינןדעצםספקפוגםהוהאפשרלומרכן,כלשכןהשתא

אלא מדרבנן .ונסתפק ,אם לדעת הר"ש הוא הדין בטבל ,וקרא אסמכתא

דאמרינןהתםדעצםודאיפוגם.

בעלמא,אודשאניטבלדאיכאקראלאסורכדכתבותוס'הכא.

יז(גמ',דא"ר,אושעיאמעריםאדםעלתבואתווכו'.הקשההמהר"םחלאוה

כא(בא"ד ,שם .המנחת חינוך )רפ"ד י"ב( כתב ,דלדעת הט"ז )יו"ד סימן א

פסחים)ט,(.כיוןדהויחבר,איךיעריםעלתבואתולהפקיעהממעשרות,הא

סקי"ז(,דחיוב הפרשת תרומות ומעשרות אפילו באינו רוצה לאכול ,אם כן

אמרינן בברכות )לה ,(:דדורות האחרונים אינם כדורות הראשונים,

יאסר משום מבטל המצוה בידים .והחזון איש )דמאי ד ,ב( כתב ,דאם

דמכניסיםפירותיהןדרךגגותוקרפיפותכדילפוטרןממעשר.ותירץ,דהתם

הבעליםנהנה,מבטלמצותעשהואםמכלהובלאהנאה,לאחשיבשמבטל

שאנידאייריבפירותדגוניםומפקיעןלגמרי,אבלהכאבמוץדאכתילאאדגן

המצוה,דכיוןשמתכלהאזדאמצותו.

ומצילאיתויינהולידיחיובאיימרחם,איןכאןהפקעה,אלאדהשתאחייש

כב(גמ',שלמסיק.כתבוהתוס'ד"המסיק,דבסמ"ךגרס,והיינושהיהמוסק

לבניביתודלמאאתובהלידיתקלה.והתוספותרי"ד )שם(כתב,דבדורות

זיתים .ובפסחים )ט (.הגירסא מציק ,ופירש רש"י )שם( ד"ה מציק ,איניש

האחרונים גם החברים היו מפקיעים מידי מעשר ,כיון דכונתם שלא יבואו

אלמאוישראלהוה.ובהגהותכת"יבגליוןדפוסשונצינונוסףעלדבריתוס',

בהם לידי תקלה .והרמב"ן עבודה זרה )מא (:ובחידושי הר"ן פסחים )ט(.

דלאגרסינן"מציק",דלמהלןלהזכיררשעותו.

הביאשיטתרבינואפרים,דהערמהזומהניאףלאדם,והאידקאמרשתהא

כג(תוס' ד"ה בשפחתו של מסיק ,משמע דשפחה מטמאה בלידה .כתב

בהמתו ,לאו למימרא דאדם לא מצי אכיל ,אלא אמערים קאי ,דמותר

הרש"ש ,דלפי מה שכתבו לקמן בד"ה ובא ,דיש לפרש דשל גבירתה היה,

להעריםבכךכדילהאכיללבהמה,אבללאכילתאדםאסורלעשותכן.

לאמוכחמידי.
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