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בס " ד  ,כב' בסיון התשע"ב.

מסכת נדה דף כב – דף ל



דףכבע"ב

אלא אליבא דרבי ישמעאל ,דסבר דמופנה מצד אחד למדין ואין משיבין,

א(]גמ' ,מאי טעמא דרבי מאיר הואיל ונאמרה בו יצירה כאדם .ולכאורה

דאילולרבנןדלמדיןומשיבין,לאמצי לשתוקמהפנאה דאדם,דאםכן הוי

צריךביאור,מהבכךדנאמרהבויצירה,סוףסוףחיהאינהאדם.וישלומר,

מופנה מצד אחד דלמדין ומשיבין ,ואיכא למפרך מה לאדם שכן מטמא

דלעניןטומאתלידהלאבעינןשהולדיהיהאדם,אלא דבעינןלידה,ולהא

מחיים )וכדאמרינן לקמן( .וכתב ,דלדברי רש"י ד"ה להכי )הובא באות

סגידנאמרהבויצירהכאדם[.

הקודמת(דדברירביהודהאמרשמואלאזליכדעתרבנן,לאקשיאקושית

ב(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.והחזוןאיש)סימןקיסק"ב(ביארבדעתרבי

התוס'.

מאיר,דאףדאינוראוילחיותחיותשלקיימא)ולאסגילהחשבולדאיאינו

ג(גמ' ,מה לאדם שכן מטמא מחיים .הקשה בחדושי הר"ן ,כיון דילפינן

ראויבלאשראוילחיות(,אית ליהלרבימאירדכיוןדבמינוראוילהתקיים,

מגזירה שוהד"יצירהיצירה" לרבותבהמהועוף,נימאבהמהתוכיח.ועוד,

סגי להחשב ולד .וכן מבואר לכאורה לקמן )כג (.דאמרינן" ,לא אמרה רבי

דנילף מ"ויצר" דבהמה ,דהא בכל התורה למדין למד מן הלמד )חוץ

מאיראלאהואילובמינומתקיים".

מקדשים( .ותירץ ,דאיכא למפרך מה לשניהן שכן מטמאין במגע ובמשא,

ג(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ועיין בחזון איש )שם( שדן בדעת רבנן

תאמרבדגיםדאףשמקבליןטומאה,טומאתעצמןאיןלהן.

דמטהרי לאמו,איסברי דלא חשיבאדם,אודאף דחשיבאדםאינו מטמא,

ד(גמ',אלאמעתההמפלתדמותהרתהא אמוטמאהלידה .הקשההערוך

כיוןדאינוראוילחיותשלקיימא,עייןשם.

לנר ,האלאנאמרודיניטומאתיולדתאלאבלידתזכרונקבה,ובהרדליכא

ד(גמ' ,שם .הקשה הערוך לנר ,אי ילפינן גזרה שוה ד"יצירה יצירה" ,נילף

זכר ונקבה ,מהיכי תיתי לטמא .ותירץ ,דאף במידי דלאו בעלי חיים מצינו

נמידחשיבאדםלעניןטומאתאהל.דהאלקמן )כג(.משמעדאףלעניןדיני

לשוןזכרונקבה,דבהרכתיבהרהגדול,וברוחמצינולשוןזכרונקבהדכתיב

עריותחשיבכאדם,אלאדלאמשכחתלה,כיוןדאינוחי.ותירץ,דלאילפינן

רוח גדולה וחזק] .ולכאורה צריך עיון ,דאף דקרי ליה בלשון זכר או נקבה,

גזרה שוה ד"יצירה יצירה" ,אלא לענין מידי דתלי ביצירה ,דטומאת לידה

מכלמקוםאינוזכרממשונקבהממש.ולולידבריולכאורהישלומר,דמהא

תלי ביצירה ,וכן עריות אפשר דתלי ביצירה כיון דנוצרו מאב אחד ואם

דילפינן לקמן )מ (.דאף בילדה טומטום ואנדרוגינוס טמאה ומתיא קרבן,

אחת.

מוכחדלאבעיזכרונקבה.וצריךעיון).א.ק.[(.



ה(גמ' ,שם .עיין ירושלמי )פ"ג ה"ב( דמשני ,דשאני הר דלא נאמרה בו

דףכגע"א

יצירה בתחילת בריאתו .וביאר המהר"ץ חיות דבתחילת הבריאה לא היו

א(גמ' ,ולהכי אפניה רחמנא לבהמה משני צדדין כי היכי דלא נגמר מן

הריםבעולם,ונוצרורקלאחרמיכן,ועייןבדבריושהאריך.

מופנה צד אחד .פירש רש"י ד"ה להכי ,דאתיא כרבנן ,דלרבי ישמעאל

ו(גמ' ,אין דנין דברי תורה מדברי קבלה .כתב הערוך לנר ,דדברי קבלה

דלמדין ואין משיבין קשה אמאי לא נילף בין אדם בין תנין .אמנם בתוס'

מדבריקבלהילפינן,דהאלעיל )יט (:יליףרבימאירגופיהגזירהשוהלדברי

לעיל )כב(:ד"הזו,מבואר דאףלרביישמעאל אתישפיר,דלאנאמרה גזרה

קבלהמדבריקבלה.

שוה אלא על חדא מינייהו ,ולהכי שבקינן תנין דהוי מופנה מצד אחד,

ז(גמ',אמררבהברברחנהאמר רבייוחנןהיינוטעמאדרבימאירהואיל

וילפינןאדםדמופנהמב'צדדים.ועייןבערוךלנרובאותהבאה.

ועיניהםדומותכשלאדם.ביארהחתםסופר,דאףלרבהברברחנהיליףרבי

ב(תוס'ד"הוילפינן,תימהולשתוקמהפנאהדאדםדהשתאתניןלאמופנה

מאיר גזירה שוה ד"יצירה יצירה" .והנך אמוראי אתו לפרושי בהך גזירה
שוה,אמאימרבילבהמהוחיהטפימשארבעליחיים,וכתב,דלפיזהצריך

כלל ובהמה מופנה בצד אחד ואין משיבין .כתב המהר"ם ,דקושיתם אינה
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לומר,דהאדמקשי"אלאמעתההמפלתדמותנחש',אףדבנחשלאכתיב

מאשה,אףדצורתוכבהמהלאובהמההואאלאאדם.ועייןשםעוד.
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דומותכשלאדם.

דףכגע"ב

ח(גמ' ,אלא מעתה המפלת דמות נחש תהא אמו טמאה לידה .עיין מה

טז(גמ' ,ואי סלקא דעתך דחיי הבא אחריו בכור לנחלה מי הוי .תמה

שיתבארלהלן)כד(:אותיט.

הרש"ש ,הא כיון דאיירי בנפל ,אף במפלת דמות אדם הבא אחריו בכור

ט(גמ',האבאוכמאהאבציריא.עייןבירושלמי)פ"גה"ב(דאיתאלחלקעוד

לנחלה,וכדתנןבבכורות)מו.(.

ביןעיניאדםלעיניבהמה.

יז(גמ' ,אדם במעי בהמה מאי .עיין תוס' ד"ה ומצא דמבואר דלתירוצם

י(גמ' ,למימרא דחיי .פירש רש"י ד"ה למימרא ,הא אחותה לא מיתסרא

הראשון ,לרבנן פשיטא דאסור באכילה ואינו ניתר בשחיטת אמו ,וכן כתב

אלאבחייה.והקשהבחדושיהרמב"ן,האנפקאמינהלעניןאמהואםאמה,

התוס'הרא"ש,דלרבנןפשיטאדאינוניתר,דכיהיכידבהמהבמעיאשההוי

דחמותו אף לאחר מיתה אסורה מן התורה .ועוד ,דנפקא מינה נמי לענין

בהמה הכי נמי אדם במעי בהמה הוי אדם .ובתירוץ הב' כתבו התוס',

אחותה ב' או ג' ימים )עד שתמות( .הלכך כתב דהכי פירושא ,דכיון דלא

דלרבנן פשיטא דשרי דרק לענין ולד לא חשיב עד שיהא צורת אדם .ועיין

חיי ,לא תפסי קידושין כלל ,דהוי נפל וכאבן לכל דבריו .וכן ביאר בספר

במנחת חינוך )מצוה קנד אות ח( שנסתפק בבהמה שילדה דמות עוף ,אי

הישרלרבינותם)סימןכ(ועייןבחדושיהחתםסופר].ועייןבאותהבאה[.

אית ליה דין נבלת בהמה או נבלת עוף ,ולכאורה תלי בב' תירוצי התוס',

יא(גמ',שם.עייןבאותהקודמתשהובאודברירמב"ןורבינותםדסברידלא

דלתירוץא',אליבאדרבנןלאאזילבתראמוכלל,ולתירוץהב',לשארמילי

תפסיקידושיןבנפל.ועייןרמ"א)אבןהעזרסימןלזס"א(שהביאכןבשםיש

)מלבדטומאתלידה(אףלרבנןאזילבתראימיה.

אומרים.וכתבהחלקת מחוקק )שםסק"ב( ,דלפיזהצריךלומר,דהאדאיתא

יח(גמ',נהידפרסותליכאפרסהמיהאאיכא.כתבוהתוס'בחולין)סט(.ד"ה

בירושלמי דבת יום אחד מתקדשת ,היינו בידוע שכלו חדשיה ,אי נמי

תלתא לא אמרינן ,דהשוחט בהמה ומצא בה בהמה שאין לה רגלים או

דלאחר ל' איגלאי מילתא למפרע דהוו קידושין .ובבית שמואל )שם( הביא

שרגליהכרגלייונהשריאבשחיטתאמה,ולאקאסררבייוחנןאלאמצאבה

דברי תוס' )בסוגיין( ד"ה לאיתסורי דמשמע דסבירא להו ,דכל שאינו יכול

דמותיונהדליכאבמינופרסות,ובחדושיהרשב"א)שם(הקשהעלדבריהם,

לחיות ,אףשחילפישעה ,לאהויולדולאתפסיביהקידושין.ובדעתרש"י

דבסוגיין תלי לה בפרסות ,ולדבריהם הוה לה לגמ' למימר בעינא בהמה

)הובאבאותהקודמת(כתב,דאפשרדסביראליהדאינוחיכלל.

וליכא .וכתב ,דיש לדחוק וליישב ,דכיון דבתורה כתיבי פרסות לגבי בהמה

יב(תוס' ד"ה לאיתסורי ,לענין גופה לא בעי וכו' או אם חייב ההורגה

נקטלשוןפרסותאףדלאתלויאלאבבהמה.ועייןעודבתורתהבית )ביתב

דפשיטא ליה דאינה חיה וכו' ולא שנה שלא תהא טרפה .בפשוטו כוונתם,

שערה(ור"ןחולין)כד:בדפיהרי"ף(.

דכיוןדלאחיהי"בחדש,אםכןחשיבאטרפה,ומבוארלכאורה,דשםטרפה

יט(גמ',הכלמודיםגופותישופניואדםאדםגופואדםופניותישולאכלום.

הויאףבלאי"חטרפות,וסגיבהאדאינויכוללחיותי"בחדש.אמנםהערוך

פירש רש"י ד"ה גופו ,דבתר צורת פנים אזלינן .ועיין בירושלמי )פ"ג ה"ב,

לנר נקט,דכוונתםדחיישינןלספקטרפהממש,ונהידבכלאדםלאחיישינן

והובא בתוס' הרא"ש לעיל עמוד א( דמבואר נמי דבתר צורת פנים אזלינן

לספקטרפה,היינומשוםדאזלינןבתררובבניאדם,מהשאיןכןהכאדאינו

)לכל מילי(,דקאמרכולואדםופניובהמהעומדוקוראבתורהאומרלובא

אדםוליכארובאלמישדיהבתריה.

לשחטך ,כולו בהמה ופניו אדם עומד וחורש בשדה אומר לו בא חלוץ בא

יג(גמ' ,עד כאן הביאו רבי ירמיה לרבי זירא לידי גיחוך ולא גחיך .פירש

יבם.

רש"י ד"ה לידי גיחוך ,דרבי זירא לא שחק דאסור לאדם שימלא פיו שחוק

כ(גמ',לאנחלקואלאשפניואדםונבראבעיןאחתכבהמה.עייןתוס'ד"ה

ורבי זירא מחמיר טפי .וביאר הערוך לנר ,דרבי ירמיה סבירא ליה דלדברי

שרבי מאיר שכתבו ,דלא פליג אהא דקאמרי לעיל דטעמיה דרבי מאיר

תורהשרי.

משום יצירה .אמנם בחידושי הרמב"ן והרשב"א כתבו בדעת רש"י ,דפליג,

יד(גמ' ,לא אמרה רבי מאיר אלא הואיל ובמינו מתקיים .הקשה בחדושי

וסבירא ליה דרב ירמיה לית ליה כאמוראי דלעיל בדעת רבי מאיר ,אלא

הרמב"ן ,האטעמיהדרבימאיראינו משוםהא,אלאאומשוםגזירהשוה

דרבי מאיר מיירי בפניו אדם ונברא בעין אחת כבהמה .ועיין בתוס' רי"ד

ד"יצירהיצירה"אומפנישעינהםדומותכשלאדם.וכתב,דהכיקאמר,דלא

שגרס הכא רבי )ולא רבי מאיר( ולפי זה לא שייכא הך פלוגתא לפלוגתא

קאמררבימאירשהואולד,דהיינושהואחי,אלאדחשיבולדלעניןטומאה,

דלעיל.

דבמינו מתקיים ,וכנפל ,דאף דאינו מתקיים חשיב ולד מהאי טעמא .ועיין

כא(גמ' ,עד שיהו כולם כאחד .כתב רש"י ד"ה עד ,ואאוזן לא קפיד .ועיין

בחדושיהרשב"א.ומהשהובאלעיל)כב(:מדבריהחזוןאיש)סימןקיסק"ב(.

רמב"ם )פ"ימאיסוריביאהה"ט(שכתב,דלאחיישינןאפהואזניםואף,ואף

טו(תוס' ד"ה לאיתסורי ,בתוה"ד ,ומיהו הוה מצי למבעי אי הרובעה חייב

איהווכשלבהמה,הריזהולד.

סקילהכדיןהבאעלהבהמה.כתבהחזוןאיש)סימןקי,סק"ד(,דאפשרדאף

כב(רש"יד"המןהצד,שעינובצדווירכובצידוכשארבניאדם.כתבהערוך

אם תמצי לומר דבהמה שנבראה על ידי ספר יצירה הרובעה חייב ,דדין

לנר,דמשמעדרש"יביארדטעמאדמןהצדאמוטמאהלידהובאמצעאמו

התורה לא נאמר על המין אלא על דמות בהמה ,מכל מקום הכא דנולד
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דבתורתהבית)ביתזשערו(כתבבשםרש"יאיפכא,דמןהצדטהורהומן

בגוונאדנחסרעםהקרום,הואהדיןהכאדלאחשיבאטוםאלאאםכןהוי

הצדדיןטמאה.וצריךעיון.

בהדיקרום.ועייןבאותהבאה.

כג(גמ' ,אמר רבא ושטו נקוב אמו טמאה ושטו אטום אמו טהורה .מפירש

ה(גמ' ,שם .כתב החזון איש )סימן קי סקי"ג( ,דאף דחסרון עצם הגולגולת

רש"י ד"ה ושטו נקוב ,ולקמן כד .ד"ה עד הארכובה ,משמע דכיון דהויא

לאהויאלא טרפה,הכא לכוליעלמאאין אמוטמאה לידה,כיוןדקים להו

טרפה אין אמו טמאה לידה] .וכן מבואר בדברי התוס' ד"ה אמר רבא[

דבהאי גוונא אינו ראוי לבא לכלל חיות של קיימא ,וכתב ,דלפי זה הא

ובחדושיהרמב"ן הקשהדלפירוש רש"ייהיו דברירבאשלאכהלכה,ועוד,

דקאמרכדישינטלמןהחיוימות,לאהויאלאלסימנאבעלמא.

וכימפנישאיןטרפהחיהי"בחדשנטהראמו,הריאפילו נפלשהואכאבן

ו(גמ',המפלתכמיןאפקתאדדיקלא.פירשרש"יד"הכמין,דהיוידיוורגליו

ואינו יכול לחיות ,או שיצא מת ומחותך ואפילו הולד שנימוק בשליא אמו

עלכתפיוומלמטההואבלאצורה.ועייןכסףמשנה)פ"ימאיסוריביאהה"י(

טמאה,וקלוחומרזהשיצאנקובהושטוכלולוחדשיו,דשמאעכשיונקב.

שביאר בדעת הרמב"ם )שם( ,דכמין אפקתא דדיקלאהיינו ,שהפילה בריית

לפיכך כתב ,שכל שנולד בטריפות ודאי אמו טמאה אפילו היה טרפותו

ראששאינוחתוך.

בתחלת ברייתו ,שהרי ראוי לחיות י"ב חדש ,והא דאמר רבא "ושטו נקוב

ז(גמ' ,המפלת מי שפניו מוסמסין וכו' מי שפניו טוחות .כתב החזון איש

טמאה" לדבריהכלקאמר ולאאתא אלאלאשמועינן דבגוונאשנולדוושטו

)סימןקיסקט"ו(,דפלוגתייהו,איולדכיהאיראוילברייתנשמהאילאו.וכן

אטוםאמוטהורה ,דאינו בכללאדםהואילונברא באופןשאיאפשרלחיות.

משמעבתורתהבית)ביתזשערו(שכתבדקיימאלןכרבייוחנןדפניוטוחות

וכןכתבובחדושיהרשב"אוהר"ןועייןלקמןכד.אותא.

איןראוילברייתנשמה,ומשמעדבהאגופאפליגי.



ח(גמ' ,המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה .פירש רש"י לעיל )יח (.ד"ה יד

דףכדע"א

חתוכה ,מחותכת בצורתה בחיתוך אצבעות .ועיין מה שיתבאר לקמן )כח(.

א(גמ',איכאבינייהוטרפהחיה .עייןבעמודהקודםאותכגדבריהרמב"ן,

אותא.

והוסיף לבאר ,דהא דאמרינן דקא מפלגי "בטרפה חיה" היינו דאזלי אלשון

ט(תוס' ד"ה ליתני ,ואם תאמר והא איכא טובא דלא תני כגון פניו תייש

הברייתאשאמרה"וכמהכדישינטלמןהחיוימות",דקסברהאיתנאשכל

וכו' .כתב החזון איש )שם( ,דיש ליישב בפשיטות ,דפניו תייש ואפקותא

שנברא אטום עד מקום שאלו ינטל מן החי ימות אינו בכלל ולד ,ולא

דדיקלאדהוישינוי בברייתודנשתנהלברייהאחרת,לאחיישינןאבללגוף

דאיירינןבגוונאדלהוויטרפה,אלאדנחלקואמוראיבכמהחשיבדאילוינטל

אטוםופניוטוחותשפירישלחושכיוןדאינואלאקלקולבצורתו.

מןהחיימות.

י(]גמ',כיפליגיבפניוטוחות .פירשרש"יד"הכיפליגי ,דהיינושאיןצורה

ב(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .ועיין ברמב"ם )פ"י מאיסורי ביאה הי"א(

ניכרת בהן לגמרי .ולכאורה צריך עיון ,דאי אין צורה ניכרת בהן ,הוי כגוף

שפסקכרבייוחנן,דגוףאטוםחשיבאיאטוםעדמקוםטבורו.והקשההכסף

אטום ,ומאי טעמא דמאן דמטמא .ויש ליישב דעדיין ניכר צורת האדם

משנה ,הא קיימא לן דנטלו רגליה מן הארכובה ולמעלה טרפה ,וקיימא לן

באבריו,מהשאיןכןבגוףאטום[.

דטרפה אינה חיה .ואם כן הוה לרמב"ם לפסוק דמן הארכובה הוי אטום.

יא(גמ' ,המפלת בריה שיש לה שני גבין וכו' .כתב רש"י ד"ה בבהמה ,אם

וכתב הערוך לנר ,דיש לומר דהרמב"ם סבר דמאי דחשיב אטום אינו תלוי

נשחטה אמו ונמצא במעיה וכל שכן יצא לאויר העולם דנפל הוא ונבלה.

במה שאם ינטל מן החי ימות ,אלא דמוכיחין לפלוגתא דאמוראי מלשון

וברמב"ם )פ"א ממאכלות אסורות ה"ו( כתב ,דאסורה הנולדת משום

הברייתא ,וכדברי הרמב"ן )הובאו באות הקודמת( .ובבית הלוי )ח"ב סוף

השסועה ,והקשה הערוך לנר ,דתיפוק ליה דהויא נבלה ,ואין לומר דכיון

סימןכב(כתב,דהרמב"םסבר,דלהלכהקיימאלןדאיןטומאתלידהתלויה

דחייל עליה שם שסועה תו לא אתי איסור נבלה וחייל ,דאם כן מנא ליה

במה שהוא עתיד לחיות ,דרבנן פליגי על רבי ,וכדמוכח מההיא דלקמן

לרבדאסורהבמעיאמהמשוםהשסועה,דלמאאיצטריךקראד"השסועה"

)עמוד ב( ,דאמרינן דאם אינו ראוי לחיות ח' ימים אין אמו טמאה לידה,

ללאחריציאתה,דאסורהמשוםהשסועהולאמשוםנבלה,וצריךעיון.ועיין

ומוכח דאי ראוי לחיות ח' ימים ,אף דאינו ראוי לחיות י"ב חודש ,אמו

עוד בטור )יו"ד סימן יג( שכתב ,המפלת בריה שיש לה שני גבין ושני

טמאה.עייןשם.ועייןשו"תחכםצבי)סימןעז(ומאירי.ועייןעודב"ח )יו"ד

שדראותאסורה,והקשוהב"חוהביתיוסף)שם(,דתיפוקליהדאסיראמשום

סימןקצד(וכרתיופלתי)סימןנסק"ב(.

נבלה ,וכתב הבית יוסף דיש לגרוס מצא בה בריה וכו' ,דבהאי גוונא

ג(גמ' ,שגולגלתו אטומה ,פירש רש"י ד"ה אטומה ,חסרה .וכתב הרמב"ן

איצטריךדלאתיתילהתירהמשוםשחיטתאמה.

דאינונראה,אלאאטוםכמשמעו,שאיןלוחיתוךאיבריםואיןלוחללשבהן

יב(גמ',אמררבבאשהאינוולדבבהמהאסורבאכילהושמואלאמרבאשה

אלאכמיןגולםאטום ,ודמיאלהאדתניאלקמןברייתגוףשאינוחתוךוכו'.

ולדבבהמהמותרבאכילה .עייןברש"יד"הבבהמהוד"הרביחנינא ,דנקט,

]ועיין לעיל )בעמוד הקודם( גבי ושט ,שפירש רש"י דהיינו סתום ,ועל כן

דבבהמהלכוליעלמאאינוולד,ונחלקובמעיאמו,ובאשהנחלקואיהויולד

לכאורהנראהשמהשכתבהרמב"ןשםבשםרש"יהיינורש"ידידן[.

אולא.ועייןחזוןאיש )סימןקיסקט"ז( שנתקשה,דבסוגייןמשמעדתלייןזה

ד(גמ',המפלתאתשגולגלתואטומהאמוטהורה.כתבהערוךלנר,דלפימה

בזה.וביאר,דבאשהנמילכוליעלמאאינוחי,אלאשמואלסביראליהדכיון

שכתבו התוס' בחולין )מב (:ד"ה דבנחסרה הגולגולת הויא טרפה היינו
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דבבהמה מצינו דבהמה כהאי גוונא חיה ,שפיר שייך לטמא באדם ,דחשיב

מסכת נדה דף כד  -דף כה
כד בסיון – כה בסיון התשע"ב
ולד)נפל(,וכעיןהאדמצינולעיל )כג(:גופותישופניואדם,והכאנמיפניו

ח'ימים בבהמההויספק נפל ,ופסקינןכוותיה,ואםכן מאינפקאמינה אם

אדם,ובגופונשתנהלבהמהדכהאיגוונאחשיבאחיות.

בהמה יולדת לז' או לא ,ממה נפשך ,אם לא שהה ח' ימים לעולם אסור

יג(גמ',רבאמרבריהבעלמאליתא וכיאגמריהרחמנאלמשהבמעיאמה

משום ספק נפל ,ואם שהה ,הרי ידענו דאינו נפל  .וכתב ,דאפשר דנפקא

אגמריה .כתב החזון איש )סימן קי סקי"ז( ,דמוכח דאי לאו קרא ,הוה שרי

מינה לענין מלקות )דקודם ח' ימים דהוי ספק נפל אין לוקין עליו( ,אמנם

לכולי עלמא ,ומוכח דהא דעובר ניתר בשחיטת אמו ,לא בעי שיהא עובר

בדברירש"יד"ההרי,משמעדנסתפקולעניןאיסורוהיתר.וצריךעיון.

הראוילהתקייםולבאלידיחיותשלקיימא,ולכאורהלפיזהאףושטואטום

כ(גמ',המפלתדמות נחשוכו' אמו טמאה וכו' הואילוגלגלעינועגולכשל

אובירךאחד,נמישריבמעיאמו,ומכלמקוםבעישיוכללבאלידיחיותכל

אדם .וכן פסק הרמב"ם )פ"י מאיסורי ביאה ה"י( דטמאה משום דגלגל עינו

דהוא ,ולהכי בפניו אדם או דמות יונה אסור באכילה .ועוד ,דאפשר דבעי

עגול כשל אדם .והקשה הראב"ד ,דהא קיימא לן דלא סגי במקצת צורת

צורתפניםדבהמה,ולהכיבפניואדםאודמותיונהאסורבאכילה.

פנים אלא בעי כל פנים כשל אדם וכדאמרינן לעיל )כג (:וכדפסק הרמב"ם



גופיה )שם ה"ט( ורבי יהושע הוא דקאמר לה ופליג ארבנן .והכסף משנה

דףכדע"ב

)שם( כתב ליישב,דמדאמרבגמ'לשון הורה,משמעדהכיקיימא לן ,ואתיא

יד(גמ',שאינןראוייןלברייתשמונה .צריךעיוןלדעתרש"ילעיל )כג(:ד"ה

אףכרבנן,ונחששאנימשאר בעליחייםדדומיןבמקצתלאדם ,דשאני נחש

ושטו ותוס' )שם( ד"ה אמר ,דולד דאינו ראוי לחיות י"ב חודש אין אמו

דעיניונראותלגמריכשלאדם ,ביןבאוכמאבין בציריא.והאורשמח )שם(

טמאה .דהכא משמע דסגי בראוי לחיות שמנה ימים שתהא אמו טמאה.

הוסיף לבאר ,דהא דשאני נחש משאר בלי חיים דדומין במקצת לאדם,

ועיין סדרי טהרה )סימן קצב סקט"ו( שכתב ,דסוגיא דהכא פליגא אסוגיא

דתשמישו שוה לאדם ,דמשמשין פנים כנגד פנים כדאיתא בבכורות )ח(.

דלעיל ]וקאיאליבא דגרסינןשאינוראוילברייתנשמה,ולכאורההואהדין

ועייןבדבריושהאריך.

לגירסא דמי שאינו ראוי לבריית שמונה[ .ועיין עוד בית הלוי )חלק ב סוף

כא(גמ' ,הואיל וגלגל עינו עגול כשל אדם .הקשה הערוך לנר ,דלכאורה

סימןכב,והובאלעילכד.אותב(.

בברייתא זו מבואר דלא כדברי רב יהודה אמר שמואל לעיל )כב (:דאמר

טו(גמ' ,שם .עיין עוד בית הלוי )שם( שהוכיח ,דאף אי נולדו בולד סימני

דטעמא דרבי מאיר משום דיליף "יצירה יצירה" .וכתב ,דלדברי הרמב"ן

טרפהתוךח',מחוייבבברית מילה.וכןכתבהתוס'רי"דבשבת )קלו,(.עיין

שכתב בחדושיו ,דרב יהודה אמר שמואל אזיל בשיטת רבי יהושע ולא

שם.

בשיטתרבימאיר,אתישפיר.ועייןשםעוד.

טז(גמ' ,וקיימא לן הלכתא כרב באיסורי בין לקולא בין לחומרא .כתב

כב(גמ' אמר אביי כמה יין חי שתת אמו וכו' רבא אמר מלא תנן וכו' רב

הריטב"אלעיל)עמודא(,דלפיזהאיןלךבעלב'גביןוב'שדראותשמתקיים

אדאבראבוהאמרגווניםתנןוכו'.כתבהערוךלנר,דלכאורהנראהדאיכא

בעולם.והקשה,דמצאלאחדמהגדוליםשהעידעלאשהבעלתב'גביןוב'

נפקותא לדינא ,דלרב אינה חוששת אלא אם כן מלא ,ולרב אדא אינה

שדראותשחייתהונתקיימה זמןגדול.ותירץ,דקיםלהולרבנןמילתאדאינו

חוששתאלא איהויגוונים ,אבל איהויגווןאחדחוששת,ולאבייחוששת

ראוי לחיות ,וההוא מיעוט הוי מיעוטא דמיעוטא ואין חוששין לו .ועיין

בכל גווני .אמנםהביא ,דבתורתהבית )בית ז שער ו( כתב ,דמראמר חדא

בהערותשהביאמהריטב"אכתביד )הובאבפתח עינייםלהחיד"א(,שכתב

ומראמרחדאולאפליגי,עייןשם.

מכחההיאעובדא,דקיימאלןכשמואל.

כג(גמ' ,ניחוש שמא ולד היה ונמוח .הקשה בגליון הגרע"א על הרמב"ם

יז(גמ' ,סבר למעבד עובדא כשמואל .פירש רש"י ד"ה כוותיה ,דהוה לידה

)פי"א מאיסורי ביאה ה"ד( ,לשיטת התוס' לעיל )יח (.ד"ה שליא )בתירוצם

יבשתא)ולכךבלאטומאתלידהאינהטמאה(.וביארהמהרש"א ,דלאכתב

השני( דלדעת רבנן לקמן )מ (.לא דרשי הא דאפילו לא ילדה אלא כעין

רש"ידנפקאמינהלעניןשבועייםדיולדתנקבה,כדפירשרש"ילעיל )עמוד

שהזריעה טמאה ,וסבירא להו דבילדה ולד מחוי טהורה ,מאי מקשי הכא

א(ד"הלחומרא,גביפניומוסמסין,דהכאדניכרהולד,איןלחושכהאיגוונא

דניחוששטמאהיהונמוח,האאםנמוחאינו מטמא.ותירץ,דמקשיאליבא

בזכראלאבנקבה,ולאבעילאוקמידוקאביולדתנקבה.

דרבישמעון,עייןשםועייןבאותהבאה.

יח(גמ' ,חומרא דאתי לידי קולא .עיין בחדושי הרשב"א שהקשה ,דמצינו

כד(גמ' ,שם .הרמב"ם )פי"א מאיסורי ביאה ה"ד( כתב לדינא דמתני'

דוכתידמחמרינןולאאמרינןדחומראדאתילידיקולאהוא .וכדלקמן )כה(:

כצורתה,והקשה בגליון הגרע"א,אמאי לאחילקבין גווניםלגווןאחדובין

דאמרינן לחוש חוששת ימי טהרה לא יהבינן לה .ותירץ ,דשאני הכא

מלאלחסר.וכתב,דסביראליהלהרמב"ם,דלאמקשידלמאולדהיהונמוח

דקיימא לן כרב בין לקולא בין לחומרא ולא מספקינן אלא דבעי לאחמורי,

אלאלדעתרבי שמעון)עיין באותהקודמת(אבללדעתרבנן,בכלגווניאי

ולכךאיןלהחמיר חומראדאתילידיקולא.אמנםהקשה,דאףבכהאי גוונא

הוהולדונימוח,איןאמוטמאה.

מצינו לקמן דוכתי דמחמרינן אף דלא קיימא לן הכי ,ולא אמרינן דהוא



חומראדאתילידיקולא.וצריךעיון.ועייןבערוךלנר.

דףכהע"א

יט(גמ',בהמהגסהוכו'יולדתלשבעהאואיןיולדתלשבעה.הקשההערוך

א(גמ' ,שאלו לפני רבי המפלת שפיר מלא בשר מהו .הקשה החזון איש

לנר ,מהאדאיתאבשבת )קלו (.רבןשמעוןבןגמליאלאומרכלשלאשהה

4

)סימןקיאסק"א(,דבשלמאלאביידאמרלעיל )כב(:דבמיםודםוגוונים אין

מסכת נדה דף כה  -דף כו
כה בסיון – כו בסיון התשע"ב
להחזיק שנמוח הולד ,שפיר קמיבעיא ליה ,דבבשר יש להחזיק טפי בולד,

השמיטלהאידינא.וביארהערוךלנר,דליכאנפקותאדבלאוהכילאיהבינן

אבל לרבא דתלי במלא ואינו מלא ,מאי שנא בשר מגונים ,ממה נפשך אי

להימיטוהרכדשמואל,וכדלהלן.

בבשר נמי במלא אין לחוש שמא נימוח ,ודאי טהורה ,ואי בבשר נמי יש

ז(גמ' ,מלמטה למעלה .כתב הערוך לנר ,דלכאורה היינו דוקא מלמטה

לחושאףבמלאשמאנמוח,ודאיישלחוש,וכןלרבאדאבראהבהדאמר

למעלה ,דדרך האבר לנטות למטה .והקשה בדעת הרמב"ם )פ"י מאיסורי

דבחד גוונא חוששין לולד מאי קמיבעיא ליה בבשר .וכתב ,דנראה דהא

ביאהה"ג(שכתבמלמעלהלמטה.ועייןחסדי דוד )עלהתוספתאפי"דה"י(

דאמרינןדבמלא לרבא וכן בחדגוונילרבאדאבראהבהטהורואין חוששין

שנסתפקבזה.

לולד ,אינה הוכחה גמורה ,אלא עיקר טעמא דמוקמינן לה אחזקת טהרה,

ח(גמ' ,לא תעביד עובדא עד שישעיר .ביאר החזון איש )סימן קיט סק"ח(,

דאףדהויספקטומאהברשותהיחיד,בספקכגוןדא דהוי ספקראיהוספק

משום דקשהלעמודעלשפירמרוקםאם הואערוך על משפטוהראוי לואו

לידהמוקמינןאחזקתה,אלאמשוםדריקוםודםוגווניםלאשכיח,הוימיחוי

לא.

ולדכרובלגבייהוומשויליהספקכמחצהעלמחצה,ובגוונאדמלאאובחד

ט(גמ' ,לחוש חוששת ימי טהרה לא יהבינן לה .הקשה בחידושי הרשב"א

גוונאליכאלהךרובאושפירמוקמינןלהאחזקתטהרה,והיינודווקא בדם

לעיל )כד,(:דהתםאמרינן דבכהאיגוונאדנקטינןדאינהיולדתאיןלהחמיר

ובגוונים,אבלבבשרישלתלותיותרבמיחויהולדואפילובמלאובחדגוונא,

ולטמא,דהויאחומראדאתילידיקולא.ותירץ,דהתםקיימאלןדהלכהכרב

ומשוםהכימספקאליה.

דאינה טמאה ,ולא אתו להחמיר אלא משום חומרא בעלמא ,ולכך היכא

ב(גמ',אילמלידברחדשאמרתלנווכו'.תמההחזוןאיש)סימןקיאסק"ה(,

דאיתילידקולאלאמחמרינן,מהשאיןכןהכאדספוקימספקאלן.ועייןשם

מה בכך דבחדא מילתא פסק כיחידאה ,ואי משום דיש לתלות דבהא נמי

עוד.

פסק כרבי יהושע דהוי יחידאה ,אף בלא מה שפסק כרבי מאיר יש לחוש

י(גמ' ,טיהרתם את הוולדות .ביאר האור שמח )פ"י מאיסורי ביאה הי"ב(,

דלמא פסק כרבי יהושע .ותירץ ,דאם היה אומר רבי דשפיר מלא בשר

)בדעת הרמב"ם שם שפסק דאף על פי שאין לו צורת פנים( ,דהיינו משום

טמאה משום לידה ,לא הוה מספקינן דלמא כיחידאה קאמר ,אלא אמינא

דיבואו לטהר את הולד שעמו ,וכיון שאמו טמאה מחמת ולד ,תו מטמאינן

דאשמועינןדבשרגרעמכלהנישהוזכרובמתני',אבלהשתאדסמכולההיא

מספק גםמחמת הסנדלאף שאיןלו צורתפנים,והאדאמרוצריךשיהאבו

דמלאדם,מוכחדאתאלפסוקולהכריעבפלוגתאדתנאיהלכהכמי,ואםכן

צורת פנים ,היינו לענין קרבן ,דאי לית ליה צורת פנים ,לא הוי ודאי ולד

שפירישלתלותדאףבהאדקאמרדמלאבשרטמאה לידה,דאתאלהכריע

אלאספק.

ולפסוקכרבייהושע.

יא(גמ',מעדותושלרבינחוניאנשניתמשנהזו .היינו,דלאקיימא לןהכי

ג(גמ',כסומכוסשאמרמשוםרבימאיר .פירשרש"יד"הכסומכוס,דקאמר

ואףבאיןלו צורתפניםטמאהאמו.וכדכתברש"יד"המשנהזו,דכיחידאה

לעיל דדם שבתוך החתיכה מטמא .והקשה החזון איש )שם( ,הא הכא

היא .והקשה בחדושי הרשב"א ,מה בין זו להא דאמרינן לעיל )כד (.דפניו

לכאורההויכדםאגורואףלרבישמעוןלעיל )כא(:טמאה,ומנא לןלפסוק

טוחותאין אמו טמאה לידה.ותירץ ,דשאני סנדלדמתחילתוהיהולדוראוי

כסומכוס משום רבי מאיר דכל דם שבתוך החתיכה מטמאה .ועיין בערוך

להתקיים ,אלא שהולד שני סטר פניו ומחק צורתו ,וכדאמרינן דמתחילתו

לנר דהקשה כעין זה ,מנא לן דפסק כסומכוס ,דלמא משום דאי אפשר

ולדהואאלאשנרצף.

לפתיחת הקבר בלא דם .ותירץ החזון איש ,דדם אגור בשפיר דמוכח דהוי



ריקום,לאהוהכיאםכדםבחתיכה.

דףכוע"א

ד(תוס'ד"המחלוקתבצלול,פירשהקונטרסמלאמיםוכו'וקשהדוכיעדיף

א(גמ',גביבכורותשיצאודרךמרגלותיהם .ביארבחדושיהריטב"א,דמיירי

ממלאהדםדאמרלעילדטמאהנדהולאלידה.ובדעתרש"ימבואר,דשאני

כבגוונא שהיתה עומדת בנהר לטבול ,ויצא הראשון קודם גמר טבילתה.

מים מדם ,דאף דבדם תלינן דאינו ולד ,במים חיישינן לולד ,וכן מבואר

ועייןבאותהבאה.

בירושלמי)פ"גה"ג(.

ב(גמ' ,שם .הקשה הערוך לנר ,אם כן הויא חציצה ,דאף לטבילת גירות

ה(גמ' ,וחיתוך ידים ורגלים אין לו .מבואר דאף בלא חיתוך ידים ורגלים

פסלה חציצה וכדאמרינן ביבמות )מז ,(:ואף דהוי כבית הסתרים )כדאיתא

חשיב ולד .והקשה החזון איש )סימן קיא סק"ז(,אם כןאמאיאמרינן לעיל

לקמן מב ,(.הא בעי ראוי לביאת מים כדאיתא בקידושין )כ .(.ותירץ ,דכיון

)כג(:נבראבירךאחתבאמצעאמוטהורה,האקודםשנעשיתבוצורתהרגל

דהוי מיעוט ומדאורייתא אינו חוצץ )אלא רובו ומקפיד עליו( ,מן התורה

כבר חשיב ולד ,וכיון דנחשב ולד ,אף דאחר כך נתקלקלה צורתו ,לא יגרע

חשיבא גירות ובעי לאתויי קרבן לידה .ובהערות לריטב"א ציין לדברי

מנימוח .ותירץ ,דכל שנתרקם באופן זה איגלאי למפרע דהיה מקולקל

הריטב"אבחדושיולקידושין )כה(.דהאדבעיראוילביאתמיםהוימדרבנן,

מתחילתברייתו.

ומדאורייתאלאהויחציצה.



ג(מתני' ,שליא בבית הבית טמא וכו' .עיין בהא דאיתא בבכורות )כב,(.

דףכהע"ב

דהאשהשמתעוברהבתוךמעיהמשיעגילראשכפיקהמטמאהבאוהל.

ו(גמ' ,ואם לאו בידוע שנקבה היא .הרמב"ם )פ"י מאיסורי ביאה ה"ג(

5

ד(מתני',שם .עיין רש"ילעיל )יח(.ד"השאין ,דמבוארדהויאמשוםדרוב

מסכת נדה דף כו
כו בסיון התשע"ב
שליותאינםבלאולדועייןתוס')שם(ד"השליא.

פחותמד'אף אי ליכא שבירתרבו,לאהוי משום דינאדשבירה,אלאדלא

ה(גמ' ,וכמה שיעור שופר וכו' כדישיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן טפח.

חשיב ,מה שאין כן תנור בן ט' דנטהר בשבירת רובו אף אי איכא ד' ,הוי

בחדושיהרשב"אלאגרסטפח,וכןבראשהשנה)כז(:ליתא.וכתב,דאףדאין

משוםדינאדטהרתתנורעלידישבירה[.

מפורשדשיעוריהטפח,הכיקיםלהודשיעוראדכדי שיאחזוכו'היינוטפח,

יב(בא"ד ,שם.בתוס' ד"התחילתו הביאודברירש"יבחולין )קכד (.דמפרש

ונקטיה בהאי לישנא כדי לפרש אגב אורחיה טעמא דמילתא .ומבואר

לחומרא,דתנורט'אינונטהרבשבירתרובואלאבעינמידלאיהאבושיעור

דטעמא הוי כדי שיראה לכאן ולכאן ,וכן כתב הרא"ש בראש השנה )פ"ג

ד' טפחים ,ובתנור ז' אינו נטהר בחסרון ד' טפחים אלא בעי נמי שבירה.

סימןו(.והוסיף,דהיינוכדישלאיאמרולתוךידוהואתוקע.והוכיחהביאור

ולפנינו בחולין )שם( לא פירש רש"י כן ,אלא כדהכא ,אמנם בר"ש בכלים

הלכה )סימן תקפו ד"ה ד' גודלים( ,דסבירא ליה דשיעור טפח הוי מדרבנן,

)פ"המ"א( הביאנמילהאיפירושא,וכןביארהרא"ש )שם(] .ולהךפירושא

אמנם הביא ,דמדברי התוס' בסוכה )ז (:ד"ה סיכך מוכח ,דסברי דהוא

מבואר דשבירת כלי חרס לא מהניא בגוונא דאכתי תורת כלי עליו ,ולהכי

מדאורייתא,וכןמשמעברש"י בראשהשנה )כח(.ד"הכתותי,וכתבהביאור

בתנורט'אףאינשבררובו,כיוןדאיכאד',אכתיבטומאתוקאי.וצריךעיון,

הלכה,דאף לדבריהרא"ש דהךשיעורא דטפחהוא מדרבנן,מכלמקום אף

מאי שנאמטליתדאמרינן בחולין )קכג(:דכיון שנקרעה רובהטהרהאף אי

מדאורייתא איכא שיעורא לכל הפחות כדי תקיעה ,ובהא אתי שפיר הא

אכתי איכא שיעור בגד .ועיין בספר שחיטת חולין )חולין קכד (.שהאריך

דפסלינןבראשהשנה)כח(.שופרשלעירהנדחת,דכתותימכתתשיעוריה.

לחלקביןטהרתשבירתכליחרסלטהרתנתיצתתנור .ואכתי צריך ביאור,

ו(גמ' ,שם .עיין ביאור הלכה )הובא באות הקודמת( ,שהביא פלוגתת

ועייןבאותהבאה[.

הראשוניםאיבעיטפחשוחקאולא.

יג(בא"ד ,שם.עיין באותהקודמתשהובא ביאורהראשונים דבשבירתתנור

ז(גמ' ,שם .כתב בחדושי הריטב"א ,דבאדם גדול דטפח דידיה גדול מטפח

לא סגי לטהר אי אכתי אית ביה שיעור .ולכאורה מבואר דסבירא להו

דעלמא ,בעי כדידיה] .ולכאורה סבירא ליה כהרא"ש) ,הובא לעיל אות ה(

ששבירהאינה מעשההמטהר,אלאדעלידישנשבראינוראויהלמלאכתו.

דטעמאמשוםדלאיאמרולתוךידוהואתוקע).א.ק.[(.

אמנםבחזוןאיש)סימןקיבסק"ב(מבואר,דאפשרדהביאורהואדלאחשיב

ח(גמ' ,אזוב טפח .כן פסק הרמב"ם )פ"ג מפרה אדומה ה"ב( לענין אזוב

שבירה,אלאדממעטומתנורגדוללתנורקטן,ולאנשתנהבעיקרו.ועייןשם

דשריפתהפרה,וכן)פי"אמטומאתצרעתה"א(לעניןאזובדטהרת מצורע,

שכתב ,דאפשר דבתנור קטן דנשבר ונשאר פחות מטפח אכתי טמא ,דלא

אבל לענין אזוב דהזאת מי חטאת לא כתב כן .ועיין בערוך לנר שהביא

נשתנהבעיקרואלאנתמעטבשיעורו,האדפריךבגמ'"טפחלמאיחזי"היינו

דהתוס'יו"ט בפרה )פי"אמ"ט(תמהאמאילאכתב הרמב"םנמיהכא דבעי

דמקשימאישנאמפחותמד'בגדול,אמנם כתב דבדבריהתוס'ד"התחלתו

טפח .וכתב הערוך לנר ,דנראה דסבירא ליה להרמב"ם דכיון דאמרינן

משמעדבקטןפחותמטפחלכליעלמאטהור.ועייןשםעוד.

דגרדומיו כל שהוא ,מוכח דליכא שיעורא דטפח דאי הוה שיעורא מהלכה

יד(תוס' ד"ה אבל ,בתוה"ד ,דגדול וקטן היינו ברוחב והרוחב הרבה צריך

למשה מסיני ,לא הוה מהני בגרדומיו פחות מטפח ,ועיין שם עוד .ועיין

גובה ד' להחזיק חומו וכו' .העיר החזון איש )סימן קיב סקי"א( ,דלדבריהם

תפארתישראל)שםבועזאותכז(.

צריך עיון ,אמאי לא תני שיעורא דגדול וקטן .דבשלמא לפירוש רש"י ד"ה



תנורי ,דקטן היינו דגבהו טפח ,שפיר תני שיעורא .ועוד ,דמהו שיעורא דד'

דףכוע"ב

וטפח,האבכלשיעורבעילשערגבהולפירחבו.וצריךעיון.

ט(גמ',תנוריבנותטפח .פירשרש"יד"התנוריבנות ,דהיינותנורשלבנות

טו(גמ',בדרבנןלאקמיירי.כתבהערוךלנר,דהיינודהיכאדהדברשניתןבו

קטנות ,וכן פירש הרא"ש בכלים )פ"ה מ"א( .ובתפארת ישראל כלים )שם

השיעור הוא מדרבנן ,לא קתני ,אבל היכא דהשיעור בלבד מדרבנן שפיר

בועז אות א( כתב ,דמדברי התוס' ד"ה אבל נראה ,דביארו דהכי קאמר,

קחשיב ,דהא שיעורא דלולב דהוי כדי לנענע בו ,וכדאמרינן בסוכה )לב(:

תנוריםדשיעורןטפח.ו"בנות"היינוכעין"בניכרכים".

דבעי שיעור שלשה טפחים ועוד טפח כדי לנענע בו ,אינו אלא מדרבנן,

י(גמ',תחלתוארבעהוכו'.כתבהמשנהאחרונה)כליםפ"המ"א(,דלכאורה

דנענועגופיהלאהויאלאמדרבנןכמבוארבסוכה)לז,(:ומדאורייתאלאבעי

היינו בגבהו ,וכדפירש ר"ע מברטנורה )שם( אמנם כתב ,דמדברי הרא"ש

אף בלולבאלא ג'טפחים,ועייןעודשו"תבנין ציון )סימןלג( .אמנםבקרית

)שם(משמע,דביארדקאיעלרחבו.

ספר )פ"זמלולב( הוכיח מסוגיין דנענועיןדאורייתא,ועיין עודבמאיריסוכה

יא(]רש"י ד"ה הכי גרסינן ,בתוה"ד ,ההוא בתנור בר ז' דד' הוי רובו והא

)לז.(:

בתנורברט'.דהיינו ,דבתנורברז'לאסגיברובו )להחשב עדין תנור(אלא

טז(]גמ' ,שם .עיין באות הקודמת שהובאו דברי הערוך לנר ,ולפי זה אתי

בעי לכלהפחותד' ,ותנור ברט'לאסגיבד'אלאבעירובו.ועיין תוס' ד"ה

שפירנמיהאדשופר,לדעתהרא"ש),הובאלעילעמודא'אותה(דהשיעור

תחלתושכתבו ,דהכימסתברא ,דבפחותמד'לאמהניאףבהווי רובו,דלא

הוימדרבנןולאעצםהדין[.

יהא סופוחמורמתחילתו.ומבואר,דאיכא ב'עניניטהרהבשבירת תנור.א.

יז(גמ' ,הפילה נפל ואחר כך הפילה שליא כל ששה ימים תולין וכו' ילדה

כשאינו בשיעור תנור דהיינו שיעור ד' .ב .על ידי שבירה ,ולהכי בן ט'

ואחרכךהפילהאפילומכאןועדעשרהימיםאיןחוששיןלולדאחר.ביאר

שנשבררובו ,אףדאכתי הויד' ,טהור.ואפשר ,דהאדבתנורז'טהוראיהוי

6

החזון איש )סימן קיד סק"ד( ,דולד של קיימא היינו דכלו לו חדשיו ,ואי

מסכת נדה דף כו  -דף כז
כו בסיון – כז בסיון התשע"ב
ניחושלולדאחרהיינודתלינןדנתעברהתאומים,לדעתהתוס'לעיל )כה(:

ותוס')שם(ד"ההריני.

ד"ה קא משמע לן ,דאין אשה מתעברת וחוזרת ומתעברת כלל ,ואפילו

ד(תוס' ד"ה חומר ,בתוה"ד ,הא הוי ספק ספיקא .עיין ש"ך בכללי ספק

לשיטתרש"י )הובאבתוס'שם(דסביראליה ,דאפשרדמתעברתולדשאינו

ספיקא)יו"דסימןקיסקל"ו(שכתבדבהאיגוונאלאבעישיהאמתהפך.

שלקימא,מכלמקוםכיוןדאינוראוילקיוםאינומתעכבאחרשיצאהולד

ה(בא"ד,איאפשרבתרווייהולמיזללקולאדסתרואהדדי.תמההמהרש"ל,

ביןקיימא,מהשאיןכןבנפליםדאיןשייךלומראיןולדמתעכבאחרחבירו,

מה בכך דסתרי אהדדי  ,סוף כל סוף כל חד מכח ספק ספיקא נישרי .ואי

דאפשרדהראשוןנפלוהשניבןקיימאונתעכבעדשיגמר.ועייןשםעוד.

משוםדסתריאהדדי,האלחומראנמיסתריאהדדי.ועייןבמהרש"אשתמה

יח(גמ' ,והאמר רב אין הולד מתעכב אחר חבירו כלום .ביאר המהר"ם,

עלדבריו,מנאליהדבכהאיגוונאלאאזלינןבתרחומרידסתריאהדדי,עיין

דמקשי דאם כן ודאי יש לתלות את השליא בולד ,דאם איתא דאיכא ולד

שם.ועייןעודתוס'בבאקמא)יא(.ד"הדקא.

אחר,לאהיהמתעכבאחרחבירוכלום.

ו(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת .הקשה הערוך לנר ,מאי שנא מכל ב'

יט(גמ' ,ילדה ואחר כך הפילה שליא אפילו עד עשרה ימים אין חוששין

שבילין דנקטינן דתרוייהו טהורין אף דהוו תרי קולי דסתרי אהדדי .ועיין

לולדאחר.כתבהתוס'ד"הילדה,דאףעלגב דאמרינןלקמן )כז(.דנשתהה

שערי יושר )שער א פכ"א( שכתב ,דכהאי גוונא דסתרי אהדדי ,הוי כבאו

הולד שלשה חדשים,לא חיישינן לה דלא שכיח .ובחידושי הריטב"א כתב,

לשאול בבת אחת ,דלא מקילינן כתרי קולי דסתרי אהדדי .ועיין חזון איש

דהכא לא מיירי בכהאי גוונא דאחד נולד לז' ואחד נולד לט' ,דבהאי גוונא

מנחות)סימןיזסק"א(ובחדושיהריטב"אבבאבתרא)קכז.(.

רבנמימודהדהולדמתעכב.ועייןעודחזוןאיש)סימןקיגסק"ד(.

ז(גמ' ,אמרו לו לרבי מאיר אי אתה מודה שאם הוציאוהו בספל לבית

כ(גמ' ,אין תולין את השליא אלא בדבר של קיימא .ביאר התוס' רי"ד,

החיצון שהוא טהור .ביאר הערוך לנר ,דהוה פשיטא להו דרבי מאיר מודה

דחוששין לולד אחר ,ואתי דלאכרב יהודה דלעיל ,דאמר דאף בנפל עד ג'

בהא ,מדקאמר שליא בבית הבית טמא ,ולא קאמר "שליא טמאה" דהא

ימים תולין את השליא בולד .ולכאורה רש"י פליג ,דבד"ה אלא פירש,

איכא נפקא מינה נמי לטומאת מגע ומשא ,אלא על כרחך דדוקא בבית

דאתיאלמעוטי גוף אטוםאו מפלתמין בהמהחיה ועוף ,דבכהאי גוונאאין

שנולדהואטמא,אבלאםיצאלביתהחיצוןטהור.

תולין בהןאתהשליא,ומשמעדבנפלסתמאתוליןוכדברירביהודה.ועיין

ח(גמ',שם.ביארהחזוןאיש )סימןקידסק"ג(,דאףלרבימאיראיכאסברא

עודבחדושיהריטב"א.

דביטול ברוב או בלבול צורה )וכדמפרשינן להלןטעמא דרבישמעון( ,אלא

כא(גמ',הדרחזייהלרביהודה בישות .פירש רש"יד"החזייה,דשמעהולא

דסביראליה ,דבביתהפנימיעדייןלאנימוקולאנתערבולאנתבלבל,ורבי

אמרה ניהליה .ובתוס' רי"ד ביאר ,על פי שיטתו )הובאה באות הקודמת(,

שמעוןסביראליהדכברשםנימוחונתבלבל,ועייןשםעוד.

דקפידמשוםדדברירביהודהאמררבסתרילדברירבדהכא.

ט(גמ' ,לפי שאינו דומה נימוק פעם אחת לנימוק ב' פעמים .עיין בהגהות



ר"ש מדעסוי לעיל )כו (.שהביא ,דהרמב"ם )פכ"ה מטומאת מת ה"י( כתב,

דףכזע"א

דהמפלת שליא הבית טמא ודאי ,ושינה מלשון מתני' דקתני שליא בבית

א(גמ' ,תיובתא .פירש רש"י ד"ה תיובתא ,דקאי אמאי דאמר דבר שאינו

הבית טמא ,והיינו משום דהרמב"ם פסק כרבי מאיר ,דאינו דומה דנימוק

שאלת.וביארהחידודהלכות בשםבנו הר"ריואל ,דליכאלפרושידתיובתא

פעםאחתלנימוקב'פעמים,ולהכירקבביתשהפילהבוטמא,אבלאינטלו

דרביאדינאדקאמרדאין תולין אלאבדברשישבמינו שליא,דאפשרדרבי

אתהשליאלביתאחראינהמטמא,ועיין שם שיישבלפיזהקושייתהתוס'

פליגאברייתא,אבלאהאדקאמרדברשאינושאלת ,שפירהויאתיובתיה,

יו"טבסתירתדבריהרמב"ם,דגביהמפלתחררתדם,פסקדאינהמטמאכיון

דחזינן דמשכחת כהאי גוונא .אמנם כתב ,דמדברי הרשב"א בתורת הבית

דבטלה ברוב ,והכא פסק דהבית טמא ,ומשמע דהולד לא בטל ברוב,

משמע,דתיובתאהיינואדינאדרבי.

דהרמב"ם פסק כרבי מאיר דמודה לרבי שמעון דאיכא ביטול ברוב ,אלא

ב(גמ',עד כ"גוכו' עדכ"ד .כתבהערוךלנר ,דדוחקלומרדטעובמנין דיום

דאינודומהנימוקפעםאחתלנימוקב'פעמים.ועייןשםעוד.

אחד,וכתב,דנראהדלאפליגי,דהיוכ"גשלמיםמעתלעת,ומאןדאמרכ"ד



היינויוםכ"ד.ודייקכןמדלאגרסינןבדעתמאןדאמרכ"דימים.ובביתיוסף

דףכזע"ב

ובב"ח )יו"ד סימן קצב( כתבו ,דכ"ג היינו בלא יציאת השליא ,וכ"ד היינו

י(גמ,אדרבהאיאפשרלב'פרידותשלרקבשלאירקבוונפישליהשיעורא.

בהדייוםיציאתהשליא.

לכאורה מוכח דביטול ברוב מהני אף להחיל דינים )ולא רק לבטל דינים(

ג(רש"יד"החומר,אםזהזכרחיישינןדלמאנקבההוהההואדשליאותשב

ועייןעונגיוםטוב)או"חסימןד(שדןבזה.אמנםבחזוןאיש)סימןקידסק"כ(

לזכר ולנקבהולרבנןדאמריהמפלתחיהועוףאינוולדוכו'מחמרינןעלה

נתקשה ,היכי אמרינן דנפיש שיעורא ,הא עפר המתבטל ברוב לא חשיב

למימר ליכא שום ולד .מבואר ,דהא דקאמר הריני מטיל עליהן חומר ב'

רקב ,והיאך יצטרףשיעור רקב .וביאר ,דרבה סבירא ליה דיש בילה וחשיב

וולדות היינו בין לרבי מאיר בין לרבנן ,וכן מבואר בדברי תוס' ד"ה חומר.

דמיעוטהעפרנמצאביןהרוב,ולאמהנילבטלאתהרוב,עודכתבדאפשר

אמנם בחדושי הרשב"א והריטב"א הביאו יש מפרשים ,דאתיא דוקא כרבי

דרבהסבר,דכיוןדמעורבכולו,אזלינןבתררובדכלהתערובתואיןהמיעוט

מאיר ,וישמפרשים דאתיארק כרבנן .ועיין עודבחולין )עז(:ברש"י ד"המין

7

דעפרמבטלאתהרקבכלל.ועייןעודבקהלותיעקבמנחות)סימןכסק"ב(.

מסכת נדה דף כז  -דף כח
כז בסיון – כח בסיון התשע"ב
יא(גמ' ,נעשה לו דבר אחר גנגילון .פירש רש"י ד"ה גנגילון ,דאותו דבר



אחרמבטלו,ובמפרשבנזיר)נא(.ד"הנקברביאר,דהיינומשוםדלאנאמרה

דףכחע"א

הלכהלמשהמסינידתרוודרקבמטמא ,אלאבגוונאדאתיממתבלבדבלא

א(גמ' ,המפלת ידחתוכהורגלחתוכהאמו טמאה לידהואיןחוששיןשמא

תערובתדבראחר.

מגוף אטום באו .פירש רש"י לעיל )יח (.ד"ה יד חתוכה ,דאיירי בחתוכה

יב(גמ' ,למעוטי הרוג .פירשו רש"י ד"ה לאפוקי ותוס' ד"ה למעוטי ,דהרוג

בחיתוך אצבעות )ולהכי לאחיישינןשמאמגוף אטוםבאו(.והקשה בחדושי

מפקינן כיון דנחסר דמו,וקיימא לןדליכאדינאדרקבאלאבבאממתשלם.

הרשב"א,דאףבאיןלהחיתוךאצבעותתהאטמאה,דמיגרעמשפירמרוקם

והקשה הערוך לנר ,דהא בכלל הרוג הוי נמי מת בחניקה .ועוד ,דאף בלא

דאף דליכא חיתוךאצבעות אמו טמאה .וכתב ,דהכא שאני דכיון שהפילה

הרוג משכחת לה דאינו טמא ,בנפצע קודם מיתתו .וכתב ,דלולי דבריהם

תבנית יד ורגל ואינה חתוכה בחיתוך אצבעות ,חזקה דמגוף אטום באו,

היהנראה ,דהאדממעטינן הרוגהוי מהלכהלמשה מסיני ,וכשםדאיןרקב

דכשם שהיא אטומה כך תלינן דבאה מגוף אטום ,או דשמא היא חתיכה

מחוסראברמטמא,משוםשכךהיתהההלכהלמשהמסיני.

בפני עצמה שנעשית כתבנית יד .ובתורת הבית )בית ז שער ו כט (.הוסיף,

יג(גמ',אבלנתפזראימאמודוליהלרבישמעוןדאיןמאהילוחוזרומאהיל.

דאיליכאחיתוךאצבעותלאחיישינןדאתימגוףמרוקם,כיוןדזמןמועטיש

בחדושי הריטב"א ביאר ,דאימא מודו ליה רבנן דכיון דנתפזר בטלי לגבי

בין ריקום לחיתוך אצבעות ,ומלתא דלא שכיחא שתפיל באותו זמן .ובשם

הבית,ושובאינו חוזר וניעור.ומשמעלכאורה דלאגריסדאין מאהילוחוזר

הראב"ד כתב ,דלא אמרו דבעי חתוכה אלא לענין קרבן לידה ,אבל לענין

ומאהיל.

טומאה ,טמאה אף בלא חיתוך אצבעות ,ודחה דבריו ,דמדקתני "אמו טמא

יד(גמ' ,דאין מאהיל וחוזר ומאהיל .עיין אהלות )פ"ג מ"א( וחולין )קכד(:

לידה"משמעדלאאיירילעניןקרבן,אלאלעניןטומאה.עודביארהרשב"א,

דהוויפלוגתאדתנאי.

דאף דקתני יצא מחותך או מסורס משיצא רובו הרי זה כילוד ,ולא סגי

טו(גמ' ,שם.לכאורה משמעקצתדהיינוטעמאדרבישמעוןבנתפזרבבית

ביציאתיד,ועוד ,דאמרינןלהלןדבהוצאתידלאחשיבלידה אלא מדרבנן.

דאין מאהיל וחוזר ומאהיל.אמנם במהרש"ל כתב,דטעמאדרבישמעוןאף

שאני התם דנשאר ולדה בתוך הגוף ומשום הכי לא חשיב לידה עד דנפיק

בהא הוא משום דשמא נתערב מעט עם עפר הבית ונתבטל ,ולהכי שפיר

כוליה,מהשאין כןהכאדלאחזינןולד,מטמאינן משוםיד ,דחיישינןדאתי

עבידצריכותא,דאילאוהכילאשייכיהנךבביאהדדי.

מגוףשלם.

טז(גמ' ,מלא תרווד רקב ועוד עפר בית הקברות .עיין מה שפירשו רש"י

ב(גמ',אימאהרחיקהלידתה.עייןרש"ילעיל)יח(.ד"האמושכתב,דנותנין

ותוס' ד"ה מלא ,ובחידושי הרשב"א ביאר ,דהיו קוברין את מתיהם בלא

לה ימי טוהר דמחזקינן לה בלידה ודאית דרוב נשים ולד מעליאילדן אלא

כסות וברצפה של אבנים ,ופעמים דעל ידי חרישה או על ידי גשמים

שנימוק .והקשו הערוך לנר וגליון הש"ס לעיל )יח ,(.דהוא נגד המבואר

הארונותמתקלקלים ,ורקבשבהןמתפזרומתערב בעפרבית הקבורת,וכיון

בסוגיין.ובחזוןאיש )סימןקטוסק"ד(תירץ,דכוונתרש"ילעניןדמחזקינןלה

שהואמקוםקבר,חיישינןלעפרהנמצאשםדאיתביהרקב.

בולד גמור אף דבפועל אין לה ימי טוהר דאין יודעים מתי ילדה את רוב

יז(גמ' ,רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב אמרו דבר אחד .הקשה הרמב"ן,

הולד ,ונפקא מינה בהפילה ליל מ' לשימושה דבהאי גוונא נותנין לה ימי

דבבכורות )כג (.מסקינן דטעמא דרבי שמעון משום דהויא טומאה סרוחה,

טוהר,דודאילאילדהקודםמדחזינןדהואולדגמור.

וצריךעיון.

ג(גמ',הוציאעובראתידווהחזירהוכו' .ומסקינן דמדאורייתאאינה טמאה

יח(גמ',בהמהגסהששפעהחררתדםוכו'ופטורהמןהבכורהותנירביחייא

דלא חשיב לידה .והקשו בחדושי הרשב"א והריטב"א ,דתיפוק ליה דטמאה

בראבאאינהמטמאה לאבמגע ולא במשא .הקשה הקהלותיעקבבכורות

משום דאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם .וכתב הרשב"א ,דאפשר דרב

)סימן כ( ,דכיון דבטלה ברוב אמאי פוטרת מן הבכורה ,הא לא חשיב ולד

הונא סבירא ליה דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,ועוד ,דנפקא מינה

בשעתלידהדנחשבכהרוב,דהוידםוגנינים.וכתב,דליכאלמימרדסגיבהא

בהוציאידווהחזירהולאילדה עדי"דיום,דאי משוםנדה,טהורהאחרז'

דקדםלולדהשניבמעיאמו ,דבעינןדוקא לידה להפקיעמהנולדאחריושם

ימים,ומחמתלידהחוששת)מדרבנן(י"דיום,דלמאנקבההיא.והריטב"א

פטררחם ,עיין שם.וכתב,דלכאורה מוכח,דאףבגוונאדאיכא בטולברוב,

כתב ,דבהוצאת יד לא אמרינן אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,וגרע

היינו דווקא לענין דיני המיעוט ,אבל שמו לא נתבטל ממנו ,ולכך לענין

מחתיכה].אמנםהרשב"אבתורתהביתהקצר)ביתזשערו(כתב,דבהוצאת

לפטוראתאמו שפיר חשיב ולד ,ואפילו למאןדאמרשבטלהכמאן דליתא,

יד ורגל אמרינן אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ,ולכאורה הוא הדין

היינונמידלעניןדיניהטומאהבטל,אבללאלעניןמציאותו.ועייןעודמנחת

בהוצאתיד,ולכאורהמהאיטעמאלאבעילשנוייכריטב"א).א.ק.[(.

אברהםבכורות)כא.(:

ד(גמ' ,שם .כתב הרשב"א בתורת הבית הקצר )בית ז שער ו( ,דנראה דלא

יט(גמ',אמאיתקבר .הקשה התוס' הרא"ש ,דבלאוהכיתיקשי ,אמאי בעיא

אמרו אלא ביד ,דאסמכו לה אקרא ד"ויהי בלדתה ויתן יד" ,אבל בשאר

קבורה,האאיכא מחצהנקבותומיעוטדנדמה ,וסמוך מיעוטאלמחצהוהוו

איבריםלא,אמנםכתב,דישמישהורהדביןבידביןברגלחוששת.

זכריםרובא.וכתב,דלאלומיפירכיהנקטהכי.ועייןעודתוס'חולין)עז(:ד"ה

ה(גמ' ,ימי טוהר לא יהבינן לה עד דנפיק רוביה .עיין בתורת הבית הקצר

סמוך,ועייןבערוךלנר.
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)שם(שכתב,דאין נותניןלהימי טוהרעדשיולד.ודעתהבה"ג ,דלעניןימי

מסכת נדה דף כח
כח בסיון התשע"ב
טוהר מנינן לה לחומרא משעה שהוציא ידו .והאור זרוע )סימן כט( כתב,

קודש ,דהךקראד"מזכרועדנקבהוכו'' אייריבביאתמקדשולאבקדשים.

דאינהמפסדתימיטוהר)וכדבריהרשב"א(כיוןדלאהויאלידהאלאחומרא

אמנם הרמב"ם )פ"א ממשכב ומושב ה"ז( כתב להך דינא אף לגבי אוכל

בעלמא היא לטמאותה בהוצאת היד .ועיין עוד בסדרי טהרה )סימן קצב

קודש ,וכתב ,דהרמב"ם סבירא ליה ,דקדשים ומקדש שוים לכל דבריהם,

סקכ"ז( שהביא ,דהכרתי ופלתי כתב ,דלחומרא מנינן ימי טומאה וטהרה

וכדמשמעבשבועות)ז.(.והביא,דבתוספתאדזבחים)פ"בה"א(איתאלהדיא

משעתהוצאתידו.ודחהדבריו.

דהךדינאאיתאאףבקדשים.

ו(מתני' ,המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה .עיין לקמן )מ(.



דילפינן מקראי דטומטום ואנדרוגינוס מטמאים בלידה .וכתב החזון איש

דףכחע"ב

)סימן קטזסק"ג(,דאףדילפינן)לעיל( דאףאילאילדהאלאכעין שהזריעה

יד(גמ' ,זכר ודאי וכו' .עיין בערוך לנר )לעיל עמוד א( שנסתפק בטומטום

טמא )אף דלא ניכר בין זכר לנקבה( ,איצטריך קרא לטומטום ואנדרוגינוס,

שנכנס למקדש ונקרע ,אי כיון דהשתא הוי ודאי ,חייב קרבן ,או דכיון

דגרע מיניה ,כיון דהיה שפיר מרוקם ,כבר ניכר אם זכר או נקבה אלא

דבשעתכניסההויספק,פטורמקרבן.והמנחתחינוך)מצוהקכגאותב(נקט

שנימוח,מהשאין כןבטומטום ואנדרוגינוסדמעולםלאנעשו במתכונתזכר

בפשיטות,כיוןדמקראדממעטינןזכרודאיולאספקוכו',ילפינןדאינובכלל

אונקבה.

שילוחטמאים.

ז(גמ',מדהאיזכרהאינמיזכר.העירבחדושיהרשב"א,דבשלמאבטומטום

טו(גמ',זכר ודאינקבה ודאיולא טומטום ואנדרוגינוס .עייןערוךלנרלעיל

דמספקאלןאיהויאזכראונקבהשייךלמימרהכי,אבלאנדרוגינוסלעולם

)עמודא(שנסתפק,איאףלכתחילהשרילהכנס,אודממעטינןליה מעונש

הואזכראונקבה,והאיךשייךלומרדמדהאיזכרהאינמיזכר.וכתב,דצריך

בלבד] .ויש לדון לפי מה שכתב המנחת חינוך )הובא באות הקודמת(,

לומרדאגבטומטוםנקטיה.

דממעטינןליהדאינובכלשילוח,דאפשרדילפינןדאינובכללאלו,ושריליה

ח(גמ',טומטוםואנדרוגינוסשראולובןאו אודםאיןחייביןעלביאתמקדש

אףלכתחילה)א.ק.[(.

וכו' .כתב החזון איש )סימן קטז סק"ד( ,דלא שייך לדון דיהא ספק טומאה

טז(]גמ',בעינןדידעאיבלובןאיטמיוכו'.מבואר,דטומאתזבוטומאתזבה

ברשותהיחידוטמא,כיון דהויספקראיה,וכמושכתבותוס'לעיל )יז(:ד"ה

הווב'מיני טומאות,אודלובןדזבודםבזבההווב'מיניטמא,דאיהוושם

ואין .והקשה ,דמכל מקום יטמא משום נגיעה ,שהרי ספק נגע באודם או

אחד ,לכאורה אף רבי אליעזר לא בעי דידע באיזה אופן נטמא ,וכגון נגע

בלובן,ומאישנא מנגע בספקשרץדטמא)ברשותהיחיד(.וצריך עיון .ועיין

בשרץואינויודעבאיזהשרץנגע,דאףלרביאליעזרחייב,ועיין עודכריתות

לקמןעמודב'אותכא.

)ח,(:דמשמענמידחלוקיןזבוזבהבשמותטומאתן[.

ט(גמ' ,שם .כתב החזון איש )שם( ,דליכא למימר דמוקמינן ליה אחזקת

יז(גמ',לאהאמנירביאליעזרהיאוכו'.הרמב"ם)פ"אממשכבומושבה"ז(

טהרה,דחזקתטהרהלאמהניאלברראתהספקאםזכראונקבההוא.

כתבדפטוריןמטומאתמקדשוקדשיו,משוםדילפינןמקראדמזכרועדנקבה

י(גמ' ,שם .העיר החזון איש )שם( ,דהא אשהאינה מטמא אלא בהרגשה,

כו'.והקשההמנחתחינוך )מצוהקכגאותב(כיוןדפסק)פי"אמשגגותה"ב,

אםכןהאדראתהאודםעלכרחךדמייריבהרגישה,ובשלמאלדעותדסגי

עייןלחםמשנה שם(כרביאליעזרדבגוונא דאינויודעבאיזהטומאהנטמא

בהרגשתזיבתדברלח,ניחא,אבללדעותדבעיהרגשתפתיחת פיהמקור,

פטור מקרבן ,תיפוק ליה מהאי טעמא .ותירץ ,דפטורא דמזכר ועד נקבה

קשה,האבטומטוםואנדרוגינוסליכאהךהרגשה.וכתב,דצריךלומרדמיירי

מהנילפטוראףבמזידממלקות,ועייןשםשהאריך.

בהרגשתהזדעזעותפנימית,אינמיבהרגשהפנימיתואינהמכרעת.

יח(גמ' ,אי הכי כי איטמי בשאר טומאות לא לישלחו .הקשה החזון איש

יא(גמ' ,אין חייבין על ביאת מקדש .פירש רש"י ד"ה אין חייבין ,דחיישינן

)סימן קטז סק"ז( ,כיון דהן מקבלין טומאה ,מי גרע מכלי שנטמא ,דהמכניס

דלמא טהור הוא וקמייתי חולין לעזרה .ויש לעיין ,אמאי לא מצי לאתויי

טומאהלמקדשעובר.וצריךעיון,ועייןנמילעילאותחולהלןאותכ-כא.

)בעניות( חטאת העוף הבאה עלהספק ,כדאשכחן יולדת )כריתות ז .(:ועיין

יט(גמ',אמרקראמזכרמטומאההפורשתמןהזכר.ביארהחזוןאיש )שם(,

רמב"ם )פי"א משגגות ה"ב( שכתב ,דלא מייתי אף חטאת העוף הבאה על

דהכי קאמר ,דלא מסתבר דממעט קרא בטומאה דלא מצינו בה חילוק בין

הספק דלא נאמר הך דינא דחטאת העוף הבאה על הספק אלא במחוסר

זכרלנקבה,דרקבטומאהדחלוקיןזכרונקבהאפשרדממעטינןלה.

כיפורים.ועייןמהשביארבחדושימרןרי"זהלוי)פ"אממחוסריכפרהה"ה(.

כ(גמ' ,מטומאה הפורשת מן הזכר .עיין רמב"ם )פ"א ממשכב ומושב ה"ז(

]אמנםבתוס'לקמן )ע(.ד"הומביא משמע,דפליגיעלהרמב"םוסביראלהו

שכתב ,דאחרים שנגעו באודם ולובן דטומטום ואנדרוגינוס פטורין מביאת

דבכלגוונימצילאתוייחטאתהעוףמספק,עייןשם).א.ק.[(.

מקדש,אבלהןעצמןשנגעובלובןואודםשלהן,חייבין.ותמההכסףמשנה,

יב(גמ' ,ואין שורפין עליהן את התרומה .כתב הערוך לנר ,דלכאורה אם

דמאישנאהםמאחרים.ועייןבחידושיחתםסופרשכתב,דאפשרדהרמב"ם

נקרעהטומטוםונמצאזכר אונקבה,שורפיןאתהתרומה .ועייןלקמן עמוד

סבירא ליה ,דמספקינן אי הא דממעטינן טומטום ואנדרוגינוס מטומאת

באותא-ב.

מקדש וקדשיו ,היינו דממעטינן ליה מטומאת נגיעה ,או מטומאת ראיה,

יג(גמ' ,ראו לובן ואודם כאחד אין חייבין על ביאת מקדש .כתב המנחת

ולהכיכשנגעהואעצמובאודםולובןשלו,חייבממהנפשך,דגםראהוגם

חינוך )מצוהקכגאותב(,דבגמ'לאאייריאלאבביאתמקדש ,ולאבאכילת
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נגע.

מסכת נדה דף כח  -דף כט
כח בסיון – כט בסיון התשע"ב
כא(גמ',שם.כתבהחזוןאיש)סימןקטזסק"ז(,דלכאורהאףהנוגעבהןאינו

הקצר )ביתז שערו(דפליג ,וכתבדלעולםהראשברובו,ועיין שםשהאריך.

חייב על ביאת מקדש וקדשיו ,דאי לאו הכי יתחייבו אף הן עצמן משום

ועיין חידוד הלכות שכתב בשם בנו להוכיח כדעת הרמב"ם ,מדברי התוס'

דנוגעיןבעצמן.וכתב,דדוחקלומרדמייריבטבלו ,ואיןכאןאלאספקראיה.

ד"ה מכלל.ועיין ערוךלנר .ובצפנתפענח )פ"ימאיסוריביאהה"ו(תמה על

וטעמא משום דלענין שילוח טומאה לא צוותה התורה בטומאה זו] .אמנם

דעתהרמב"ם,ממהנפשך,אי ראשאףדמחותךחשיבכרוב גופו ,מאישנא

לדעת הרמב"ם )הובא באות הקודמת( דהוא עצמו שנגע באודם ולובן שלו

דבעיכלראשו.וכתב,דאייריבראשמחותך,וכןביארבדבריהגמ',עייןשם.

חייב ,לא שייך לומר כדברי החזון איש ,וצריך עיון )וכקושית החזון איש(

ולפיזהאפשרדהרמב"םוהרשב"א לאפליגי ,דהרשב"אאייריכשאין ראשו

אמאילאיהאחייבמשוםדנגע בעצמו.ועייןשו"תרמ"עמפאנו )סימןקל(

חתוך ולהכי סגיברובראשו .ועיין עודתוס' לעיל )כו(.ד"הסנדל בשם ר"ח,

וסדריטהרה).כליםסא.[(:

דמבוארנמידישלחלקביצארובראשוביןבןקיימאלאינובןקיימא,דבולד



סגי ברוב ראשו ,ובסנדל דליכא חיותא בעי כוליה רישיה ,ומבואר כדעת

דףכטע"א

הרמב"ם )ודלא כדברי הצפנת פענח( .ועיין עוד במהרי"ט אלגאזי בכורות

א(גמ',אמררביאלעזר אפילוראשעמהן .פירש רש"י ד"הואפילו ,דלרבי

)פ"חסימןסג(.

אלעזר לא סגי בראש ובעי יציאת רובו ,ולרבי יוחנן סגי בראשו .ובחדושי

ח(גמ',וקמיפלגיבדשמואל.השולחןערוך)יו"דסימןשהסכ"ג(פסק,דבןח'

הריטב"א ביאר איפכא ,דלרביאלעזרסגיבראשדהויכרוב,ולרבי יוחנןלא

שהוציא ראשו מת ,אינו פוטר מן הבכורה) .ואי הוציא ראשו חי ואחר כך

הויכרוב.

מת פוטר( .ובהגהות הגר"א )שם סקל"ט( כתב ,דדברי השולחן ערוך הוו

ב(גמ',שם.עייןבאותהקודמת.ועייןרש"שבבאקמא)יא,(.שהקשהבהא

כשגגה היוצאת מפי השליט ,דבבן ח' אין חילוק בין חי למת ,וקיימא לן

דאיתאהתם,אמררביאלעזרשליאשיצתהמקצתהמוניןלהמןהראשון,

דהראש פוטר בנפלים .ועיין חזון איש )סימן קיז סקי"ב( שהקשה ,דלדעת

עייןשם ,ומבוארבחולין )סח(.דהוא משוםדחיישינןליציאתהראש,ומוכח

השולחן ערוך צריך להעמיד סוגיין דנחלקו בבן ט' ,דאילו בבן ח' לכולי

דיציאת ראש דולד שנימוח חשיב לידה ,ומאי שנא מיציאת ראש חתוך,

עלמא אין הראש )מחותך( פוטר .ועוד ,דלדברי השולחן ערוך ,ראש דבןט'

וצריךעיון].ולדבריהריטב"אבחדושיו)הובאובאותהקודמת(דביארבדברי

מחותךעדיףמראששלםדמתבןח',ודוחק.וצריךעיון.

רביאלעזרדהכאדאףבראשחתוךחשיבאלידה,אתישפיר[.

ט(גמ' ,יצא מחותך או מסורס .עיין צפנת פענח )שם( ,שכתב דאף דלקמן

ג(גמ',לימאבדשמואלקמיפלגידאמרשמואלאיןהראשפוטרבנפליםוכו'.

)מב(:אמרינןדביציאה לפרוזדור חשיבלידה ,ביצאמחותךלא חשיבלידה,

ביאר החזון איש )סימן קיז סק"ב( ,דהא דיציאת הראש חשיבא להחשב

עייןשם.

כילוד)אףדלאיצארובגופו(,היינומשוםדכיוןדראשובאוירהעולם,הרי

י(גמ' ,אמר רב פפא כתנאי .כתב בחדושי רשב"א ,דאלישנא קמא קמהדר,

הואחיבאוירהעולם,ומהשגופובתוךמעיאמו,אינומגרעאתחיותועל

דכולי עלמא לית להו דשמואל ,וקמיפלגי במחותך ומסורס ,ובברייתא

פני הארץ ,אלא חשיב כנולד וחזר למעי אמו ,ולהכי סבירא ליה לשמואל

דקמייתי גרסינן מחותך ולא או מסורס ,ופרשה רב פפא לברייתא דהכי

דאיןהראשפוטראלאבחי,ולאבנפל,דבנפלאיןחיותובראשו,ומאןדאמר

קאמר ,יצאמחותךמסורס ,משיצארובוהריזהכילוד,הא)מחותך(כתקנו,

דאףבנפלהראשפוטרסבירא ליה ,דכיון דבחיעיקרחיותותלויהבראשו,

הראשפוטר,והיינו כרבי יוחנן,ורבי יוסיאומרמשיצארובוכתקנו,כלומר,

אףבנפלאזלינןבלידהבתרראשו.

דאפילו כתקנו בעי שיצא רובו ואין ראש חתוך פוטר ,והיינו כרבי אלעזר,

ד(גמ',שם.עייןבכורות)מו(:דיליףלהשמואלמקראד"כלאשרנשמתרוח

אבלבשלםלכוליעלמאהראשפוטר,ודלאכשמואל.

חיים באפיו" ,דכל היכא דאית ליה חיות חשיב רישיה ,אידך לא חשיב

יא(]גמ' ,שם .עיין בדברי הרשב"א שהובאו באות הקודמת ,ומה שכתב

רישיה.

דקמיפלגיבמחותךומסורסלכאורהצריךעיון,דהאמסורסאיירישיצאדרך

ה(גמ',בשלםדכוליעלמאלאפליגיוכו' .כתבהחזוןאיש )סימןקיזסק"ד(,

מרגלותיו.וכמושכתברש"יד"המחותך.ואפשר,דהרשב"אפליג.וצ"ע[.

דביןאםהראשמחוברלגוףוביןאםנפרדממנוחשיבכשלם.

יב(מתני,חשיבלזכרולנקבהולנדה.כתברש"יד"האיןידוע,ובגמ'מפרש

ו(גמ',כיפליגיבמחותך.ביארהחזוןאיש )סימןקיזסק"ד-ה(,דמאןדאמר

למההוזכרזכרהואילואיןלהדםטוהרדאימשוםטומאתלידההאקתני

דבמחותך לא מהני יציאת הראש ,סבירא ליה דכיון דנמחה הראש בשעת

נקבה .ובפירוש המשניות להרמב"ם כתב ,דאתא לאשמועינן דבעיא טבילה

הלידה תו ליכא ליה תורת ראש ,ולא חשיבא לידה אלא ביציאת רוב

בסוףמ',אףדאכתיטמאהמספק].והיינומשוםדטבילהבזמנהמצוה,עיין

המיחוי,ומאןדאמרדאףבמחותךהראשפטורסביראליה,דכיוןדמיחוילא

לקמן)ל.[(.ועייןעודמעדנייו"ט)אותצ(.

הוי ולד ,אזלינן בתר שלימותו הקודמת ,דכשהיה שלם ודאי תליא עיקר

יג(גמ' ,רוב נשים ולד מעליא ילדן .עיין שו"ת מהרי"ק )סימן קמג( שכתב,

חיותובראשו.

דהמפלתשליאולאבדקהאםהואמרוקם,הבאאחריובכורלנחלה,דחזקה

ז(גמ' ,הראש כרוב איברים .כתב הרמב"ם )פ"י מאיסורי ביאה ה"ו( ,דהני

שלאנתרקםעוברה,וחזקהלאשהשלאילדה.והקשהעליוהחכםצבי)סימן

מיליכשיצאכלהראשולאסגי ברובו )אףדביצאכתקנומהניביציאתרוב

קד( מסוגיין ,דאמרינן רוב נשים ולד מעליא ילדן .ותירצו הנודע ביהודה

פדחתו( ,ועיין בית יוסף )סימן קצד( שהביא דעת הרשב"א בתורת הבית
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)תניינאיו"דסמןקפח,מבןהמחבר(והאבנינזר)יו"דסימןשצח(,דהמהרי"ק

מסכת נדה דף כט  -דף ל
כט בסיון – ל בסיון התשע"ב

אייריבהפילהאחרח'שבועות,ואכתילאחשיבהוכרעוברה,ובהאיליכא

דמהכא שמעינן דאין שכבת זרע סותרת למפרע ביום השביעי ,הואיל

לחזקהדרובנשיםולדמעליאילדן.ועייןאותהבאה.

ומדאורייתאמקצתהיוםככולו,ועייןשםעוד.

יד(גמ',כיקאמררבייהושעבןלויכשהוחזקהעוברה.עייןמאירילקמן)ל,(.

יט(גמ',שם.פירשרש"יד"הרבישמעון ,דאסרולשמשזבהביוםטבילתה,

שכתב דעד שיהא עוברה ניכר חוששת דאינו ולד )ולכאורה היינו עד ג'

ודעתהתוס'לקמן)סז(:ד"האבל,דאסרולטבולשמאתשמש,עייןשם.ועיין

חדשים,עייןלעילח.(:והביא,דישמפרשיםדמיוםמ"גאינהחוששתלנדה,

עודתוס')הכא(ד"הרבישמעון.

דודאי נקלט הזרע ועברו עוד מ' יום ,עיין שם ,ולפי זה מיום מ"ג חשיב

כ(גמ',ביתשמאיהיאדאמריטבולתיוםארוךבעיאטבילה.הקשההחכמת

הוחזקהעוברה.ועייןעודבאותהקודמת.

בצלאל ,האאףלביתהלללקדשיםבעיאטבילה,וכדכתברש"ילקמן )עא(:



ד"האינהצריכה ]ולכאורהלאקשיאמידי,דברש"ישםמבוארדהיינובתר

דףכטע"ב

דהביאה כפרתה ,והכא דבלאו הכי לא מתיא חובתה אלא ביום אחד ,לא

טו(גמ' ,אשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית .וחיישינן ליולדת בזוב ולרואה

שייךלחייבהכליוםמשוםטבילתיוםארוך).א.ק.[(.

אחרלידה.כתבבחדושירמב"ן ,דמיירי כשאומרת ראיתי שלאבשעתלידה



ואיני יודעת כמה ראיתי ,אבל אי לאו הכי לא חיישינן לה ,דלא חיישנן

דףלע"א

לטועה אלא בגוונא דודאי ראתה ואין ידוע מתי ,דאם לא כן ,כל חרשת

א(גמ',כגוןשבאתביןהשמשות.כתבבחדושיהרשב"א,דעדיפאמיניהמצי

ושוטה תהא אסורה לעולם שמא ראתה .ועיין בחידושי הרשב"א שדחה,

למימר,דבאהלפנינובלילה,דבאותולילהמטביליןאותה,שמאביוםשעבר

דשאניחרשתושוטהדבחזקתטהרהנינהו,ואיןלהצריכןמספקטבילה,מה

נשלם שבוע דזכר ,ואי הוה משני הכי לא הוה מצי לאקשויי דבסוף שבוע

שאיןכןהכא,דכיוןדאיתלההרבהספיקות,מטיליןעליהאףחומרידזיבה

קמאליטבלהכדמקשיבסמוך,כיון דאיבאה בלילה לאמציאלטבולבסוף

ושומרתיוםכנגדיום.

שבוע ,דלא היה לה הפסק טהרה בתחילת היום ,אלא דכיון דקתני שלש

טז(גמ',ועשרהשבועיןאחדטמאואחדטהורוכו'.כתבבחדושיהריטב"א,

שבועין טהורין ,משמע לגמ' דהיינו שלשה שבועין שלמים ,ואילו באה

דכולאסוגייןמוכחאדלאחיישאאלאלדםלידהודם נדה,אבללדםזיבה

בלילהלאחשיבדאיכא ג'שבועין שלמים] .ומבואר בדבריהרשב"א ,דבבין

לא חיישא ,וטעמא ,דכיון דעברו עליה ג' שבועות טהורין ,לא משכחת לה

השמשות מהני הפסק טהרה ועיין חכמת אדם )כלל קיז סעיף עד( ונדחי

דתראה זיבה ,דאין זיבה אלא אחר ז' ימי נדה ,וכתב דמכאן קושיא גדולה

ישראל)סימןמא([.

לדעת הרמב"ם )פ"ו מאיסורי ביאה ה"ו( ,דסבר דאזלינן בתר מנין הימים,

ב(גמ' ,טבילה בזמנה מצוה .פירש רש"י ביומא )ח (.ד"ה טבילה ,דכתב

ומשכחת לה זיבה אף בלא שתראה דם נידות .וצריך עיון .ועיין חכמת

"וחטאו ביום השביעי וגו' ורחץ" .ובשבת )קכא (.ד"ה טבילה כתב ,דילפינן

בצלאל שתירץ על פי דברי הרמב"ן )הבאו באות הקודמת( שכתב ,דלא

מדכתיב "והיהלפנותערבירחץבמים".וברש"ש בשבת )שם(העיר,דרש"י

מספקינןלהדלמאראתה,וכלשכןדאיאומרתלאראיתידנאמנת,ואיירי

ביומא יליף מקרא אחרינא .וכבר הקשה כן בחדושי החתם סופר ועיין מה

באומרת ראיתי קודם לידה ולא ידענא כמה ,אבל לאחר לידה לא ראיתי,

שהקשהעוד,ומהשתירץ.עודכתב,דלעניןטומאתערבלאאמרינן טבילה

ולכךלאחיישינןלימינדה,כיוןדהלידהמפסקת)וליכאמניןדימינדהוזיבה

בזמנהמצוה,עייןשם.

אלאבתרדראתהנדהלכלהפחות(.

ג(תוס' ד"ה ושמע מינה ,בתוה"ד ,ומעשים בכל יום שאין לך אשה טובלת

יז(גמ' ,ומטבילין אותה תשעים וחמש טבילות דברי בית שמאי .הקשה

בזמןנדהולאבזמןשומרתיוםכנגדיוםוכו'.עייןב"חוביתיוסף )יו"דסימן

הערוך לנר בשם הסדרי טהרה ,הא בצרו להו טבילות דשבתות ,דלבית

קצז(שדחו,דאףדטבילהבזמנהמצוה,בזמנינודתקוןרבנןדבעיאלשבתז'

שמאי אין טובלין בשבת כדאיתא בביצה )יט .(.ותירץ הערוך לנר ,דטעמא

נקייםלאחשיבהגיעזמןטבילתהעדדמניאז'נקיים.

דבית שמאי דאין טובלין בשבת משום "מתקן" ,והך טעמא לא שייך הכא,

ד(בא"ד ,שם .עיין עוד תוס' שבת )יג (:ד"ה בימי שכתבו בשם רבינו תם,

כיון דאכתיאסורהלבעלהמספק.וכןהביאבשםהפני יהושעבביצה )שם(.

דהיו נוהגים )בזמן חז"ל( לטבול ב' טבילות ,אחת בסוף ז' ימי נדות אחת

וכעין זה כתב הרש"ש ,עיין שם .ובחכמת בצלאל תירץ ,דאף בית שמאי

בסוף ימילבון,ובספרהתרומה )פ"ג(כתב,שנהגוכן,משוםדטבילהבזמנה

דקאסרי טבילה בשבת ,היינו דווקא ביכול לטבול מקמי שבת ,אבל אם זמן

מצוה,אמנםבחדושיהרמב"ןוהרשב"א )שם(כתבו,דהוא משוםדלטהרות

טבילתולאמטיאלאבשבת,מודודשרילטבול,דטבילהבזמנהמצוה.ועיין

לא החמירו חומרא דר' זירא )דבעי ז' נקיים( וטבילה דסוף ימי נדות היתה

עודבחדושיהחתםסופר.

לטהרות.ועייןשו"תהריב"ש)סימןתכה(.

יח(גמ',רבישמעוןהיאדאמראסורלעשותכןשמאתבאלידיספק .היינו,

ה(בא"ד ,שם .עיין טור )יור"ד סימןקצז( שהוכיח בשם הירושלמי,דטבילה

דחיישינן שמא תראה אחר כך דם ונמצאת סותרת מנינה למפרע .הקשה

בזמנה מצוה ,ובעיא לטבול אף כשאין בעלה בעיר ,מההיא דלעיל )טו(:

בחדושיהריטב"א,דתיפוקליהדפולטתשכבתזרעסותרתלכלהפחותיום

דאשה שיש לה וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה ,ומוכח דטבלה אף

אחד)כדאמרינןלקמןמא,(:ואםהיאמשמשתבשביעיהיינוצריכיןלשמרה

דלאהיהבעיר.אמנםהב"ח)יו"דסימןקצז(כתב,דאףאילאאמרינןטבילה

שלאתתהפךבתשמיש ושלאתרדמןהמטה ,דהוא חששיותרקרוב.וכתב,
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בזמנהמצוה,בעיאלטבול ,שמאיגיעבעלהוסומךעליהדודאיתטבול ,כל

מסכת נדה דף ל
ל בסיון התשע"ב
היכאדאפשרלהשמאיבואלביתופתאוםויבאעליה.

צופהמהשבאספמיא,ומשוםהכינמימשיגאתכלהתורה,וכשיוצאלאויר

ו(מתני' ,ליום ארבעים ואחד תשב לזכר ולנקבה ולנדה .פירש רש"י ד"ה

העולם מלאך סוטר על פניו ומשכחו וכו' ,והיינו דעל ידי הכנסת הנשמה

ולנדה ,דחיישא דלמא ליכא ולד .ועיין במאירי שכתב דעד שהוכר עוברה

לגוףנעשיתחציצהבינולהשגה,ומשכחתלמודו.

חיישאדעדיןליכאחזקתעובר.והביאדישמפרשים)וכןהואדעתהרשב"א

יב(גמ',ומלמדיןלו כלהתורה.ביארהעץיוסף )עלהעיןיעקב(עלפידברי

בתורת הבית )בית ז שער ו(( ,דיום ארבעים ואחד חוששת לנדה ,שמא לא

האלשיךעלהתורה )עייןאלשיךויקראטז,ג( שביארהבקשהד"ותןחלקנו

נקלטהזרעעדג'ימים ואכתילאעברומ'יום,וכתב,דלשיטהזו,מיוםמ"ג

בתורתך" ,דכל אחד מישראל יש את חלקו בתורה ,והיינו מה שמלמדים

אינהחוששתלנדה.ועייןעודלעיל)כט(.אותיד.

אותובמעיאמו.



יג(גמ',שם .ביארהעיוןיעקב ,דישלבארעלפידבריהגמ'בסנהדרין )צא(

דףלע"ב

דהקשודאיאיכאיצרהרעבעובראםכןמבעטבאמוויוצא,דכיוןשלומד

ז(גמ' ,וכן לענין נקבה שאם תראה יום ע"ד ותחזור ותראה יום פ"א .כתב

תורה שהיא תבלין ליצר הרע ,אינו מבעט ,ואמנם כשהגיע זמנו לצאת

בחדושי הריטב"א ,דלא הוה צריך לכך )דשפיר איצטריך למיתני לנקבה

משכחתלמודוואיתליהיצרהרע,ומבעטויוצא.

דחוששתלפ'יום(,אלאנקטהאגבאידך.

יד(גמ' ,ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע.

ח(גמ',אמרולולרביישמעאלמעשה בקליאופטראמלכתאלכסנדרוסוכו'

כתברבינו יונהבשעריתשובה )שערג'אותקצב(,הצדיקיםיחלצובדעתם

אמר להם רבי ישמעאל מעשה בקלפטרא מלכת יונית וכו' .כתב בחדושי

מנזקי החנף ,כי אם ישבחנו לא ירום לבבו על ידי זאת ,וכדאמרו אילו כל

הריטב"א ,דכי מעיינת בהו בהנך תרי עובדי ,משכחת דחד מיניהו שיקרא,

העולםוכו'.ועייןעודארחותצדיקים)שערכד(.ובבןיהוידעביאר,דאףאם

וכלחדתלישיקראבההיאעובדאדלאאתיאכוותיה.

הוא צדיק עליו לחשוש שמא בגלגול קודם היה רשע .ועוד ,דיש לו לחוש

ט(גמ',למההולדדומהבמעיאמולפנקסוכו'.כתבהבןיהוידע,דבאלרמוז

לעברותשאדםדשבעקיבו,כגוןאיסורגאוהוכעסדהםחמורים,ועודישלו

אמתניתיןדאבות)פ"גמט"ז(דהפנקספתוחוהידרושמתוכו'.

לחוש לעבירות שאחרים עושים מחמתו ,כגון שבידו למחות ואינו מוחה.

י(גמ' ,ידיו על שני צדעיו .ביאר הבן יהוידע ,דאתי לרמוזי דהקדוש ברוך

ועייןבאותהבאה.

הואמצרףמחשבהטובהלמעשה)כדאיתאבקידושיןמ.(:

טו(גמ' ,ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה וכו' והוי יודע

יא(גמ' ,ונר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו .ביאר

שהקב"הטהור וכו'.ביארבחדושיהחתםסופר ,דהכיקאמר,משוםדהקדוש

בחדושי החתם סופר ,דנר דלוק על ראשו רומז לאור הנשמה דשופע עליו,

ברוך הוא טהור וכו' ,אף דכל העולם אומרים לו צדיק אתה,תהיה בעיניך

ועדין אין הגוף חוצץ מפניה ,ולהכי יכול להביט מסוף העולם ועד סופו,

כרשע,דאףדלפיראייתבניאדםחשיבצדיק,מכלמקוםאינונחשבכלפי

וכדמדמה לאדם ישן כאן וראה חלום באספמיא ,דעל ידי שבטלו חושיו

הקדושברוךהוא.
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