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בס " ד  ,ח' בתמוז התשע"ב.

מסכת נדה דף ל ח – דף מה



דףלחע"א

מצינו בשום מקום דבית דין תוקעים בכניסת החודש לא בזמנו ולא שלא

א(גמ' ,תנן כמה הוא קישויה רבי מאיר אומר וכו' בשלמא לרב וכו' אלא

בזמנו.וכתב,דלולידבריהםהיהמפרש,דהיינותקיעהבחצוצרותשתוקעין

ללוי קשיא .כתב הערוך לנר ,דהכי נמי קשיא מדברי רבי יוסי ורבי שמעון,

על הקרבן בקרבן מוסף ראש חודש ,דתוקעין על כל מוסף שביום תקיעות

דאינהו אמרי ב' שבועות וללוי אינו אלא י"א יום .והא דפריך מדברי רבי

חדשות,כדאיתאבסוכה)ד,(.והיינולפרסומימילתאדהואראשחודש.

מאיר דוקא ,משום דמדבריו קשיא נמי לרב ,ולא משכחת לה אלא כדרב
אדאבראהבה,אבלמרבייוסיורבישמעוןלאקשיאלרבכלל.

דףלחע"ב

ב(גמ',אמרלךלויוכו'בימינדהנדהבימיזיבהטהורה .הקשההערוךלנר

ז(גמ',מאיטעמייהודחסידיםהראשוניםדכתיבויתןה'לההריוןוכו'.ביאר

לעיל )לז ,(:לפי פירוש הר"ח שהובא בתוס' )שם( ד"ה ורב אדא ,דמפרש,

הערוך לנר ,דדייק מדשני קרא בלישניה ,דבכל דוכתי כתיב "ותהר ותלד",

דאינומטהראלאט'ימיזיבהדראויהליעשותבהןזבה,אבללאי'וי"א,אם

והכאכתיב"הריון".

כןמאיבימיזיבהטהורהדקאמר,האבהניימיזיבהטמאה.ותירץ,דאינם

ח(גמ',מיעוטתקופותשניים .דהיינו,דתקופההיאג'חדשים,ושניתקופות

קרוייםימיזיבה.כיוןדאינהראויהליעשותבהןזבהגדולה,אלאשהלשון

הםו'חדשים.

דחוק.

ט(מתני' ,המקשה בתוך שמונים של נקבה .פירש רש"י בד"ה המקשה תוך

ג(גמ',אלאימיםהראוייןלהיותבהןזבהגדולה.עייןבתוס'ד"הלהיותבהן

שמונים ,דהיינו או שנתעברה מחדש בימי טוהר ,או שנשתהה ולד אחר

זבה גדולה ,דמייתי פירוש הר"ח דלאפוקי יום ראשון ושני של י"א ,דלא

חברוב'חדשיםוחצי.אבלבחידושיהר"ןכתב,דאיןלפרשדאייריבנשתהה

נעשית זבה גדולה עד שתראה יום שלישי .וכתב הערוך לנר לעיל )לז,(:

ולד אחר חבירו ,דאם כן ,אמאי נקט תוך שמונים של נקבה ,הא הוה מצי

דמפרש כך ,משום דהוא מפרש בלישנא קמא דלוי )שם בד"ה ורב אדא(,

לאשכוחישפיראףבתוךמ'דזכר,דלאהוהמיאבעלמא,דהאנתעברעם

דאתאלאפוקיי'וי"א,דאינהראויהלהיותבהםזבהגדולה,ובלישנאבתרא

הראשון אלא שנשתהה ,ומדנקט בתוך פ' של נקבה ,משמע דאתי

מפרש,דאתאלאפוקיאפילוראשוןושני,אםלאראתהשלישי.אכןהקשה,

לאשמועינן דיש קושי לנפלים ,וכגון שחזרה ונתעברה ,ומשום הכי לא מצי

היאךיפורשכןבלשוןהגמ',האביןא'וב'וביןי'וי"אאיןראויהלהיותזבה

למינקטבתוךמ'דזכר,דאישמשהלסוףז'וילדהתוךמ',הולדמיאבעלמא

גדולה ,ומנלןדבלישנא קמא אתי לאפוקי רק י' וי"א .וכתב ,דבלישנא קמא

ואיןבודיןלידהוקושיכלל,אלאנקטפ',ובגונאדנשתהה,וסביראליהדיש

דקאמר"להיותבהןזבה",משמע,הראויןלהתחלתזבה],ולאמפיקאלאי'

קושילנפלים .ועייןבאותהבאה.

וי"א[,ובלישנאבתראמשמעימיםשנעשיתבהןכברזבהגדולה.

י(מתני' ,שם .פירש רש"י ד"ה המקשה תוך שמונים ,כגון שנתעברה בימי

ד(גמ' ,לאפוקי ממאן דאמר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם וכו' .כתב

טוהר .ובפירוש המשניות להרמב"ם )פ"ד מ"ו( הוסיף ,דהפילה .והקשה

רש"יד"הקאמשמעלן,ואיהוהחזיאקודםלידהבפתיחתהקברהריהיא

המשנה אחרונה )שם( ,הא קיימא לן דאין קושי לנפלים ,ומאי קאמר רבי

זבה הואיל ובלא קושי ראתה .אבל בחידושי הרשב"א כתב ,דכל דם שבא

אליעזר דהיקל בטומאת נדה ,הרי בנפל לא היקל אף בזיבה .ומשום הכי

בשעתלידה,דינוכרואהבקושיולאשפתהקודםלידה,והכאבנפליםאיירי,

כתב ,דהדין עם רש"י ,שלא כתב "והפילה"] .ולכאורה אינו מובן ,דאיך

דאיןקושילנפלים.וכתבהערוךלנר,דאףרש"יסוברכן,אלאדמפרש,דאי

משכחתלהקושידלפנילידהבתוךשמונים,ואףדיתכןכגוןשקשתהמתוך

חזיא בפתיחת הקבר שקודם לידה ,טמאה] .אמנם בתוס' ד"ה מאי דעתיך

שמונים עד הלידה שהיתה חמשה חדשים לאחר מכן ,אך לכאורה הוא

כתבו ,בתוה"ד ,דלא בעי סוגיין לאורויי בנפלים .וביאר החידוד הלכות,

דחוק מאוד .ובודאי אף רש"י נתכוון לומר שהפילה ,והאי תנא סבר דיש

דאזלי לטעמייהו בתוס' לעיל )לז (.ד"ה רבא אמר ,דדם בשעת לידה אינו

קושילנפלים,כמושביארבחידושיהר"ן).א.י.נ.[(.

כקושי[.ועייןבאותהבאה.

יא(גמ',הכינמידמיהמחמתעצמהולאמחמתולד.הקשההמשנהאחרונה

ה(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת .והקשה הערוך לנר על דברי החדושי

)נדהפ"דמ"ו(,דפשטיהדהאיקראהיינו,דטהרהעכשוכימיטהרתהמימי

הרמב"ןוהרשב"א,האברישאדהךברייתאקתני"אמרולואםכןישמקשה

טומאתלידתה,דהתםאףשתראהדםטהורה,ואםכן,השתאדפרכינןולא

כל ימיה" ,ואמר להו רבי מאיר דאין קושי לנפלים ,אבל אינהו סברי דיש

מחמת ולד ,משמע לכאורה דבימי טומאתה ,אם תראה בקושי מחמת ולד

קישוי]דהואהרישאדהךברייתאכדאיתאבתוספתא[אםכן,אףאינימא

לא תטמא ,וזה ודאי דאינו ,דבז' דזכר וי"ד דנקבה טמאה בכל ענין .וביאר,

דאיאפשרלפתיחתהקברבלאדם,אכתידםקישויהוא.

דדיוקהגמ'מדכתיב"דמיה",דלכאורההואמיותר,דהאביולדתטמאהאף

ו(גמ' ,שיפורא גרים .פירש רש"י ד"ה שיפורא ,שופר שתוקעין בו בית דין

בלאראייתדם,אלאבאלומר,שישלךאשהשדמיהטהוריםמחמתעצמה

בקידושהחודש.וכןכתבוהתוס'ד"ה שיפוראגרים .והעירהערוךלנר,דלא

ולאמחמתולד.

א

מסכת נדה דף לח – דף לט
ח' בתמוז – ט בתמוז התשע"ב
קובעת.

יב(מתני',שם.כתבהמשנהאחרונה)נדהפ"דמ"ו(,דאףדלעיל)יט(.דרשינן
מדכתיב תרי זימני "דמיה" ,ללמד על ב' מיני דמים שטמאים באשה ,מכל

ו(תוס' ד"ה רב הונא בר חייא אמר שמואל וכו' ,ולא מיבעיא בימי ספירת

מקוםאימשוםהכיבלחוד,לכתוב"דמים",ומדכתב"דמיה",דרשינןמחמת

זיבהממשדאינהקובעתוכו'.ופליגאדרבייוחנןורישלקיש.אבלבחידושי

עצמהולאמחמתולד.וכןכתבהערוךלנר.

הרשב"א כתב,דלאפליגאדרבייוחנןורישלקיש,דהכאאייריבימיזיבתה

יג(גמ',שם .הקשההערוךלנר,אםכןנדרושהכינמיגביאידךקראדכתיב

ממש],דהיינוימיםשרואהבהן[,דבהניימיםאינהקובעתוסת,אבלבימים

"והיאגילתהאתמקורדמיהונכרתו",ונימא,דאינםבכרתרקבדמהמחמת

הראויים לזיבה ,דהיינו כגון דחזיתיה ממעין סתום ,קבעה אף לשמואל

עצמה ולא מחמת ולד ,והא ודאי אינו כן .ותירץ ,כיון דכתיב "כימי נדת

דהכא ,ובהנך הוא דמודו רבי יוחנן וריש לקיש דקבעה בימי זיבתה.

דוותה תטמא" ,דהכתוב הקיש לידה לדם נדה לכל דבריו ,על כרחך ליכא

]ולכאורה קשה על הרשב"א ,דבמתניתין תנן ,כל י"א יום הרי היא בחזקת

למעוטימכרת.

טהרה,ומשמעדקאיאימיםשלאראתהבהםעדיין,דהאקתניבסיפא,אבל
ימיהזבוהזבהוכו'דהיינוימיםשהיארואהבהם).א.י.נ.[(.

דףלטע"א

ז(גמ' ,מיחש מהו דניחוש לה .עיין מה שפירש רש"י בד"ה מיחש מהו

א(מתני',ישבהלהולאבדקהשגגהנאנסהוכו'.הקשההערוךלנר ,אמאי

דניחוש לה .ובתוס' ד"ה מקבע לא קבעה .והקשה בחידושי הרשב"א,

תנן "ישבה" ,דלכאורה היינו שגגה או נאנסה .וביאר ,דישבה ולא בדקה,

דלפירוש רש"י ,מאי מייתי רב פפא מהא דשמואל הא התם כבר קבעה

היינוששכחהולאבדקה,ושגגההיינושלאידעהכללשצריכהלבדוק,או

וסתה בימים הראויים לנדותה ,אבל היכא דלא קבעה אלא בימי זיבותה,

שנפרש איפכא ,דשגגה היינו שלא ידעה כלל וישבה היינו ששכחה ,וקתני

אימא לא ניחוש להו כלל .וכתב ,דמשום הכי פירשו התוס' ,דהכא נמי

בלאזואףזו.אכןקצתקשה,שלאהקדיםהתנאנאנסהלשגגהדהאפשיטא

כשקבעהבימינדותובאהלחושלהכשנפלבימיזיבות.והיינומאידמסיימי

טפי דינא דנאנסה טהורה ,משגגה דטהורה .ובאמת בפירוש המשניות

התוס',ואהאמייתישפירדחיישינן.וכתבהחכמתבצלאל,דלשיטתהתוס',

להרמב"ם )נדה פ"ד מ"ז( ,נמי פירש הכי למתני' ,שכתב ,בטלה הבדיקה

בגוונאדרש"יפשיטאדלאחיישינן,ואפילולאאיבעיאליהלרבפפאבכהאי

באונסשגגהאורצון,והיינולאזואףזו.אמנםהואפירשדישבהולאבדקה

גוונא .אבל לרש"י ליכא הפרשה ביניהן .ומשמעות דברי הרמב"ם )פ"ח

היינוששכחה,אלאפירושיקמפרשכגוןשנאנסהוכו'.

מאיסוריביאהה"ט(נמימשמעדמפרשכרש"י.

ב(מתני',אבלימיהזבוהזבהושומרתיוםכנגדיוםוכו' .הקשההערוךלנר,
כיון דקתני שומרת יום כנגד יום דבחזקת טומאה היא ,אמאי קתני הזבה

דףלטע"ב

דהיינושראתהב'ימיםבהנךי"איום,תיפוקליהדבחזקתטומאההיאמעת

ח(גמ' ,וקסבר רב פפא עשרין ותרתין מעשרין ותרתין מנינן נדה ופתחה

שראתהיוםראשון.ותירץ,דלאזואףזוקתני,דלארקזבהשראתהג'ימים

מעשריםושבעהמנינן.הקשהבחידושיהרמב"ןלקמן)נד,(.לשיטתהרמב"ם

רצופים ,אלא אפילו ראתה רק יום אחד ,נמי בחזקת טומאה היא .ומשום

)פ"ו מאיסורי ביאה ה"ו( ,דלעולם מתחלת ימי זיבה לאחר שבעה שראויה

הכיקתנילהובסדרזה.

להיותבהןנדה,ואפילולאראתהבהנךשבעהימיםכלל,מהשתראהאחר

ג(מתני' ,הרי אלו בחזקת טומאה .הקשה הערוך לנר ,מאי קמשמע לן

כךהווימיזיבהולאימינדה.אםכן,מאחרשעברועליהכ"היוםמראייתה,

מתניתין,האקראכתיבבזבובזבה"וספרלו""וספרהלה",ומשמע,דאינם

מתחלת ימי זיבתה מיום כ"ט לראייתה ,ואמאי אמרינן הכא דזמן פתח

יוצאים מחזקת טומאתם עד שיגמרו ימי הספירה .ותירץ ,דמקראי לא

נדותהבכ"ז,האהווימיזיבתה,ואמרינןהשתאדאינהקובעתלהוסת.

שמעינן רק שיהיו לזב ולזבה ז' ימים שלא ידעו שראו בו ,אבל אכתי לא

ט(גמ' ,אשה קובעת לה וסת בתוך ימי זיבתה ואין אשה קובעת בתוך ימי

שמעינןשצריכיןהפסקטהרהובדיקהכלשבעה,והאקמשמעלןמתניתין.

נדותהוכו'.עייןבתוס'לעיל )עמודא(ד"הרבהונאברחייאאמרשמואל,

וכןכתבהאורשמח )פ"גממחוסריכפרהה"א(.אמנםבמשךחכמה )ויקרא

דימיזיבתהדהכאהיינוימיספירתזיבתה,דומיאדימינדותה,דהיינולאחר

טויז(נקטמטעמיםרבים,דזבלאבעיהפסקטהרה.

שהתחילהלראות,וכלשכןדקובעתבימיםהראוייםלזיבה,דהיינוי"איום

ד(גמ',לאנצרכאאלאבימיזיבתהבחזקתטהרהקיימאומותרתלשמשוכו'

דמתני'.אבלבחידושיהרשב"אלעיל)שם(כתב,דימיזיבתהדמודובהורבי

לומר שאינה מטמאה מעת לעת וכו' שאינה קובעת לה וסת וכו' .הקשה

יוחנן וריש לקיש דקבעה בהן ,היינו בימים הראויים לזיבה ,דחזינהו ממעין

המהר"ם,להנךשינויי,סיפאדמתני'דתנן,אבלימיהזבוהזבהושומרתיום

סתום,ולאפליגאדשמואללעיל)שם(דמפרשמילתאדמתני'דאינהקובעת

כנגדיוםהריאלובחזקתטומאה],דהיינו,דלאהווכימיזיבהשאינהרואה

וסתבימיזיבתה.

בהם,אלאהרי הם בחזקת טומאה[ ,לאאתי שפיר ,ובשלמא אשומרת יום

י(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת מה שהובא מחידושי הרשב"א .עוד כתב,

כנגדיום]דהיינושראתהיוםאחדבימיזיבתהוכןימיהזבהדהיינושראתה

דלרב פפא)להלן בגמרא( דמפרש מילתא דרב יוחנן ]אקובעת בימי נדותה[

ב' בימים אלו[ ,שייך לומר דבחזקת טומאה היא ואסורה לשמש ,ולא הוו

כגוןדחזאירישירחאוה'בירחאוכו'.הכינמימפרשהכא,כגוןשראתהבב'

כימים שאינה רואה בהם ,וכן שייך לומר שמטמאה בהם מעת לעת ,וכן

פעמיםהראשונותבא'בירחאובח'בירחא],דהויתחלתימיזיבותה[,ופעם

שקובעתלהוסת,אבלימיראייתהזבלכאורהאיןשייךלומרבהםדבחזקת

שלישיתראתהבח'בירחאבלארישירחא,דמנינןמיניהאףדלאראתהבו,

טומאה הם ואסור בתשמיש ,דומיא דרישא דמותרת בתשמיש ,וכן טומאת

אלא היתה ראויה לראות בו ,ולרב הונא בריה דרב יהושע דמפרש כגון

מעתלעתלאאשכחןכללבראייתלובןדזכר,וכןקביעתוסתלאשייךבזב,

שראתהבפעםשלישיתבכ"הבחודש,הכינמייפרשדב'פעמיםהראשונות

ובשלמאלתירוץקמא,דנפקאמינהלעניןבדיקהשייךשפירגםבזבהלומר

חזיתיהממעיןסתוםושלישיתבימיזיבתה.

ה(גמ' ,שמואל אמר לומר שאינה קובעת לה וסת בימי זיבותה .כתב

דףמע"א

שצריכהבדיקה,אבללהנךשינוייקשיא.
בחידושי הרמב"ן ,דלפי זה ,כל שכן דלא קבעה בימי נדותה] ,דהא לקמן

פרקיוצאדופן

)עמוד ב'( פליגי רבי יוחנן וריש לקיש על ימי נדותה ,ולכולי עלמא קבעה



בימי זיבותה ,ואם כן ,הכא דתנן דלא קובעת בימי זיבותה ,כל שכן בימי

א(]מתני' ,יוצא דופן וכו' כל הנשים .לכאורה נראה פשוט דהאי דקתני

נידותה] ,והיינו ,בימים שהתחילה לראות בהם פתח נדותה[ .ולפי זה ,אם

ברישאמילתאדלידה,משוםדבעילמתניבסיפאבאיזהמקוםטמאההנדה

ראתהדםבימינדותה,אינהקובעתלהוסתי"חימים,דהיינוז'ימינדות,

והזבהוהזכרים,תניברישאבאיזהמקוםטמאההאשהבלידה[.

וי"אימיזיבותה,והאדתניאחדעשר,משוםדבי"איוםלאקובעתלעולם,

ב(מתני' ,היה אוכל בתרומה וכו' .כתב בחידושי הריטב"א) ,לעיל יג,(.

אבלבימינדהרקאםראתהבהםאינהקובעת,אבלימיםהראוייםלנדתה

דאייריהכאדווקאבאוכליןשאםיוציאםמפיוימאסו].דאילאוהכייוציאם

ב

מסכת נדה דף מ
י בתמוז התשע"ב
כרבייוחנן,דאמרבפרקיוצאדופןדמודהרבישמעוןבקדשים.והתוס'ודאי

מפיושלאיטמאו,ולאיצטרךלאחוזבאמה[.
ג(מתני',אוחזבאמהובולעוכו'.עייןלקמן)מג(.אותו.

לאגרסילה.

ד(מתני' ,ומטמאין בכל שהוא וכו' .פירש רש"י לקמן )מב (.ד"ה ולטמא

יג(גמ',מאיטעמאגמרלידהלידהמבכורוכו'.כתבוהתוס',ד"הגמרלידה

במשהו,דקאיאכולהו,דםנדהוזיבהוקרי.וכןפסקהרמב"ם )פ"המאיסורי

לידהמבכור,בסוה"ד,דאיכאתריגזירהשוה",לידהלידה"ו"אמואמו".וכן

ביאה ה"א( .אמנם בפירוש המשניות )נדה פ"ה מ"ב( כתב ,רומז אל שכבת

איתא לקמן )מא (.מאמו אמו נפקא .אמנם בחידושי הרמב"ן כתב ,דליכא

זרעואלהזוב.והקשההרש"ש,אמאילאמפרשנמיאנדהוזבה.

אלאגזירהשוהדלידהלידה.ו"אמואמו"לאהויאלאסבראלמילףמבכור

ה(רש"י ד"ה כל הנשים ,לענין נדה .כתב הערוך לנר ,דלא אתא לאפוקי

משום דדמי ליה ,והא דקתני לקמן )שם( אמו אמו ,חדא מטעמיה דגזירה

מזבה ,וכדאיתא לקמן )מא ,(:דגם בזבה מטמאה בבית החיצון,אלא משום

שוהנקט.

דלקמן )שם(איתא,דפולטתלרבישמעוןאינהמטמאהבביתהחיצון,וכיון

יד(רש"י ד"ה זאת תורת העולה היא העולה ,בתוה"ד ,דכתיב על מוקדה

דאייריהכארבישמעוןברישאקאמר,דלעניןנדהוזבההואדמטמאהבבית

משתעלהתוקד.דהיינו,דמהכאילפינןלעיקרדינאדפסוליןשעלולאירדו.

החיצון,ועלייהולאפליגרבישמעון,אבלבפולטתאינהמטמאהעדשתצא

אמנם בזבחים )כז (:כתב רש"י בד"ה זאת היא העולה ,דילפינן לה מדכתיב

לחוץ.

"על מוקדה על המזבח כל הלילה" ,ודרשינן ,משעלה על מוקדה תהא שם

ו(גמ' ,מאי טעמייהו דרבנן וכו' מאי טעמיה דרבי שמעון .הקשה בחידושי

כל הלילה .וברש"י זבחים )פג (.בד"ה היא העולה על מוקדה פירש דילפינן

הריטב"א ,דמעיקרא פריך מאי טעמייהו דרבנן ,אלמא דהסברא הפשוטה

מ"היא"בהוייתהתהא.ובתוס')שם(בד"ההיאהעולהכתבו,דא"זאתתורת

כרבי שמעון ,ולהלן משמע איפכא .ותירץ ,דודאי הסברא הפשוטה דלידה

העולה"סמיך,וכדאיתאלקמן)בעמודב(ומהאדרשינןלכולהו.

דוקאדרךרחם,והאידפריךמאיטעמייהודרבנן,משוםדרבישמעוןדריש

טו(תוס' ד"ה זאת היא העולה ,בתוה"ד ,ואם תאמר והא רבי יהודה סבר

מ"תלד" לרבות יוצא דופן דמקרי ולד ,פריך ,אמאי רבנן נמי לאסברי הכי.

דרצפה מקדשת כמזבח .עיין ברש"י בזבחים )יד (.ד"ה ואם תמצי לומר

ובתוס' ד"ה יוצא דופן נמי כתבו כן ,אלא שכתבו ,דהטעם דבסתמא דרך

)הראשון( שכתב ,דדוקא רצפה שבין האולם ולמזבח מקדשת לרבי יהודה,

רחםמשמע,משוםדאיכאלמילףמבכורכדלהלן.ומשמעמדבריהם,דמצד

וכתבהערוךלנר )הכא(,דלפיזהלאקשיאקושיתהתוס',דנפקאמינהבכל

הסברא לבד ,הוה משמע דסתם לידה נמי דרך דופן ,ורק משום דילפינן

הקרבנות שנשחטין מחוץ לבין האולם למזבח ומעלן מיד למזבח .והתוס'

מבכור,דרךרחםהוא.וכןכתבהתוס'הרא"ש.ועייןלקמןבאותח.

שהקשו כן נראה דלא סברי הכי .אמנם עיין ברש"ש בזבחים )שם( שהגיה

ז(]גמ'אשהכיתזריעוילדהזכרוכו' .ואףדלעיל )לא(.דרשינןמיניהאשה

הגירסאברש"י,ולפיזהליכאלדיוקא.

מזרעתתחילהיולדתזכר.אוליישלומרדהתםדרשאדאגדתאהיא,ושפיר

טז(בא"ד ,ואם תאמר והיכי ממעט הני ג' פסולי וכו' ויש לומר דנשחטה

מצינןלמדרשיההכאלדרשאגמורה,להלכתא).א.י.נ.[(.

בלילהויצאדמהממעטתרוייהומחדמיעוטדשקוליםהם.דהיינודבאמת

ח(גמ' ,ורבי שמעון מאי טעמיה .עיין באות ו ,ומה שנתבאר בפירכת הגמ'

ממעט כל מה שממעט רבי שמעון ,ממיעוטא ד"זאת" .אמנם בזבחים )פד(.

מאיטעמייהודרבנן,דמשוםטעמיהדרבישמעוןקפריך.והכאדפריךאדרבי

ד"ה פרט לנשחטה בלילה כתבו ,דלרובע ונרבע ]דהני הוא דממעט רבי

שמעון ,כתב התוס' רא"ש ,דפריך איפכא ,אמאי לא אמר כטעמא דרבנן,

שמעוןנמילקמן)עמודב'([,לאצריךקרא.

דלא חשבי ליה לידה] .ואף דאיהו דריש מיניה אפילו לא ילדה אלא כעין

יז(בא"ד,ואםתאמרקדשיקדשיםששחטןבדרוםוכו'.ובזבחים )פד(.ד"ה

שהזריעה אמו ,מכל מקום ,שפיר מצינן למשמע מינה תרתי ,כמו שכתבו

פרט לנשחטה בלילה תירצו עוד ,דנפקא לן מהא דממעטינן התם בזבחים

התוס'ד"הכעיןשהזריעה[.

)לו(:מ"כלדבררע",ריבהחטאתשנשחטהבדרום.ועייןעודבתוס'במעילה

ט(רש"י ד"ה אלא כעין שהזריעה ,בתוה"ד ,אבל רבנן לא צריך להו קרא

)ב(:ד"האליבאדרבייהודהוכו' שכתבו],בטעמאדלרבייהודה כוליעלמא

להכי וכו' דלית להו נמוק .ועיין בתוס' ד"ה אלא כעין שהזריעה ,מה

לא פליגי דירדו[ ,דאם נשחטה בלילה דלא שחט בדרום קאמר דירדו ,כל

שנתקשודמשכחתלהאםמיעכהאתהולד].ובביאורדעתרש"י,לכאורה

שכןהיכאדנשחטבדרוםדשינהמקוםשחיטתודתרד]ועייןנמישםבתוס'

יש לומר ,דהמיעוך לא יביאנו שיהיה כעין שהזריעה אמו ,וכמו שהקשה

ד"הורבהאמרלך,שביארודפסולמקוםגרעמפסולזמן[,והעירהערוךלנר

הערוךלנרעלדבריהם,באותהבאה[.

)הכא( ,אם כן מאי מקשו הכא מנלן דירד בנשחט בדרום .וביאר,דאדרבה,

י(תוס'ד"הכעיןשהזריעה,בתוה"ד,ומיהואיצטריךלהיכאדהושיטהחיה

כיוןדיותרסבראלפסולנשחטהבדרום,אםכןאמאימוקימיעוטלנשחטה
בלילה,הוהליהלאוקמיאנשחטהבדרום.

ידהומיעכהאתהולד.הקשההערוךלנר,דלאיביאנושיהיהכעיןשהזריעה
אמו.והביא,דבחידושיהרמב"ן הקשהבסתמא,דגםלרבנןצריךקרא,היכי
שמצאשנמוח].ועייןבאותהקודמת[.

דףמע"ב

יא(בסוה"ד ,ויש לומר דתרתי שמעת מינה .ביאר בחידושי הרמב"ן ,דאי

יח(גמ' ,והלן .הקשה בתוס' חכמי אנגליה ,למאן דאמר בזבחים )פז ,(.אין

להאי דרשא לחוד אתא ,הוה מצי למכתב "אשה כי תבעל" ,והוה דייקינן

לינה מועלת בראשו של מזבח ,אמאי נקט הכא לן ,לרבי יהודה דאית ליה

מינהעדשתלדבמקוםשנבעלת,והוהממעטינןיוצאדופן,ומדכתבבלשון

בזבחים )כד ,(.דרצפת העזרה מקדשת ,דאם כן ,כולה כמזבח ,ולא משכחת

"כיתזריע",דרשינןנמילדרשאדרבישמעון.והקשההערוךלנר ,דאיכתב

להלינה.ותירץ,דהיינובגוונאשישהפסקביןהבהמהלרצפתהעזרה,וכמו

כיתבעל,הוהאמינאדאףביצאהולדדרךביתהרעיהוהלידה,דהאנמי

שתירצו התוס' לעיל )עמוד א( בד"ה זאת היא עולה] .ועיין במה שכתבנו

חשיב מקום בעילה בשלא כדרכה ,וכדמרבינן מ"משכבי אשה" שתי

לעיל)שם(באותטומרש"יבזבחים)יד(.ד"הואםתמצילומר)הראשון(ולפי

משכבותבאשה,כדאיתא בסנהדרין.ומשוםהכיפירש,דהיינומשוםדהוה

זהאתישפיר,דשייךלןבכלרצפתהעזרה[.

מצי למכתב "אשה כי תהר וילדה" ,דהוה דרשינן דתלד ממקום שהרתה,

יט(רש"יד"הושיצאדמה חוץלקלעים,בתוה"ד,ויוצאשיצאהבשרקודם

ויתמעטהכל.והביא,דבזוהרהקדוש )ויקראדףמגע"א(נמיהקשהליכתוב

זריקת דם .הקשה הרש"ש ,אמאי מפרש דוקא בשיצא קודם זריקה ,דלא

אשהכיתהר.ולפימהשכתבאתישפיר].ולכאורהישלבארדבריהרמב"ן,

אשכחןחילוקבזהאלאבבשרקדשיםקלים]שהואנאכל[כדאיתאבזבחים

דאי הווי כתיב "כי תבעל" לא הוה שמעינן אם ילדה ממקום בעילה שלא

)פט,(:דפליגיבזהרבייוחנןורישלקיש ולרישלקישפסיל,אףשסופובלאו

כדרכה ,דכיון דכתיב כי תבעל וילדה ,היינו מקום בעילה שראויה להוליד

הכי לצאת ,אבל הכא ,הא ודאי לא איירי בבשר הנאכל ,דירד בכל גווני,

בבעילה,ולאממקוםאחר[.

כדתנןבזבחים)פה.(:ועייןלהלןבאותכד.

יב(תוס' ד"ה מודה רבי שמעון ,בפרק בתרא דבכורות וכו' ותימה .עיין

כ(רש"יד"הושקבלופסוליןאתדמווזרקהו,כגוןבעלמוםאושארפסולין.

בבכורות )שם( ,דגרסינן "ודלא כרבי יוחנן" ,ופירש רש"י )שם( ד"ה ודלא

הקשה בחידושי הריטב"א ,דבזבחים )פד (:מוקמינן להנך פסולים בדחזו

ג

מסכת נדה דף מ – דף מא
י' בתמוז – יא בתמוז התשע"ב
דבקדשיםלאשייךבכור,דפטורהמןהבכורה.

לעבודת ציבור דוקא ,וטעמא ,משום דכשרים במקום אחר .ותירץ ,דהיינו
דוקאלרבייהודה,ואמרינן,דבהאיגוונאמודה,אבלרבישמעוןדמכשיראף

ה(]גמ',שם.לכאורהקשה,דאפילוקאיבבכור,מכלמקוםבעיקראד"זאת"

בהנך תלתא ולא מצריך שיהיה כשר במקום אחר ,מיתוקמא שפיר אפילו

למעוטי שאר פסולין שירדו ,ואף דכל הפסולין נמי נפקי מקרא ,כדלהלן,

בפסוליןדעלמאנמי.

דאינם קדושים וממילא ירדו ,מכל מקום ,איצטריך תרי קראי חד לחולין

כא(רש"י ד"ה והנותר ,בשר שנתותר חוץ לזמנו והקטירו .הקשה התוס'

ואקדשיה וחד לולדות קדשים ,והיאך מוכח מהא דאיצטריך למעוטי

רי"ד ,הא ודאי לא מיירי בבשר חטאת או אשם שניתותר ,דהא האי בשר

מ"זאת",דיוצאדופןפסולבקדשים,האלאמוכחדמיעוטאקאיאיוצאדופן

אפילו לא ניתותר ירד ,דכל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו] ,וכמו

דוקא )ש.א .(.ולכאורה יש לבאר ,דכיון דמקרא קמא ודאי ילפינן דחולין

שכתבו התוס' ד"ה הלן[ ואי בבשר עולה דעולה לאישים ,לא בכלל "הלן"

ואקדשיה פסול ,מסתבר לומר דאידך קרא נמי אתא ליוצא דופן בולדות

הוא,דלןהיינודם,בשרואימורין,ואמאיקתניליהבפניעצמו.וכתב,דאית

קדשים).א.ג.[(.

דלאגרסי"והנותר",וכןבתורתכהנים)רישפרשתצו(לאגרסינןלה.

ו(גמ' ,הני מהכא נפקא מהתם נפקא וכו' .הקשה בחידושי הרשב"א ,מאי

כב(תוס' ד"ה פרט לנשחטה בלילה ,בתוה"ד ,אבל הכשר דם דחמירא לא

פריך דלא איצטריך "זאת" למעוטי ,הא האי קרא לא אתי למעטם שיפסלו

ילפינןמבמה.ביארוהתוס'בזבחים )פד(:ד"הומציאאני ,דדםחמורמשום

לקדשים ,אלא דאם עלו לא ירדו ,ומהיכא שמעינן מ"זאת" לפסלם .ותירץ

דמתירוכןפירשו)שםנא(.ד"המפנימהאמרו.

דהכיקאמר,דאיבבהמתחולין],שהיתהפסולהבכלהנךפסולי[והקדישה,

כג(בא"ד ,דפסול דם לא ילפינן מאימורין שכשרים לכתחילה כל הלילה

לאאיצטריךלאשמועינןדירדו,דאנאידענאכיוןדחוליןנינהופשיטאדירדו.

משוםדאיכאתרתיחדאדהוידםמבשרועודדהויפסולמהכשרובכך.עיין

אלא להכי איצטריך האי קרא ,לומר ,דאף בקדשים מעיקרא דלאו חולין

בתוס'זבחים )פד(:ד"הומוציאאני,שביארולפיזהנמיהאדבעינןלפרושי

נינהו ,ירדו ,משום דלא היה פסולן בקודש .ועיין נמי ברש"י ד"ה נדמה,

בחוץ למקומו משום דילפינן מחוץ לזמנו ,ולא ילפינן מהא דכשר בבמה,

בסוה"ד.

)דהתם ליכא מחיצות כלל( דהוא משום דפסול דם ,דהיינו חוץ למקומו,

ז(רש"י ד"ה נוגח ,בתוה"ד ,והאי רובע ונרבע ונוגח וכו' על פי הבעלים

שהוא מחשב בשעת שחיטה שהיא מ"עבודות הדם" ,לא ילפינן לה מבשר

דמודה בקנס פטור .התוס' בזבחים )עא (.ד"ה על פי עד אחד תמהו על

דהכשרובכך[.

פירושו,ופירשו,דפטורמשוםדכיווןדאסרתוהתורהלגבוה,אלמאלהדיוט

כד(תוס' ד"ה הלן ,בתוה"ד ,דאילו בשר אפילו אינו נותר ירד דכל שממנו

שרי.

לאישיםהריהואבבלתקטירו.הקשההרש"ש ,דמההיאדרשאלאשמעינן

ח(רש"יד"ההכינמימסתברא)הראשון(,בתוה"ד,ואתנןומחירכשנתןלה

דאם עלו לא ירדו ,והוה להו לאתויי ממתני' בזבחים )פה (:דתנן להדיא

עובר בהמת קדשים קלים באתנן וכו' .הקשה המהרש"א ,אמאי בעי

דבשרהנאכלאםעלהירד.

לאוקמיה בשנתן לה קדשים קלים ,הא כך הדין נמי בקדשי קדשים ,וכן
בזבחים )קיד (.לא נזכר קדשים קלים ,אלא ולדות קדשים בסתמא .ותירץ

דףמאע"א

הסדרי טהרה )בחידוד הלכות( דנקט קדשים קלים ,משום דקדשי קדשים

א(גמ' ,שהיה פסולן בקודש ,פירש רש"י ד"ה מרבה אני את אלו ,שלאחר

כולם זכרים ולא שייך בהן ולדות ,לבר מחטאת ,ובחטאת בלאו הכי ולדה

שבאולעזרהאירעפסולן.וכןפירשבזבחים)כז(:ד"האמרת,ושם)פד(.ד"ה

למיתהאזלאולאחזילהקרבה.והקשההערוךלנר,דשפירמשכחתלהאף

שהיהפסולןבקדש.ובתוס'בזבחים)סח(:ד"האמררב,הקשולפירושרש"י,

בקדשיקדשיםכגוןבתמורתםאיהוונקבות,כדאיתאבתמורה)יח.(.

דאםכןנרבעבעזרהמאיאיכאלמימר.וכתבהערוךלנר)הכא(,דמשוםהכי

ט(בסוה"ד ,וכלאים וטריפה ויוצא דופן נמי בולדות קדשים .הקשו

לאניחאלהוגםכאןבפירושרש"י,ופירשו)בד"השהיהפסולןבקדש(,שאין

המהרש"א והמהר"ם ,דבטרפה איצטריך לצייר בולדות קדשים ,דאפשר

פסולןיכוללהיותעדאחרשבאולעזרה.וכתבהערוךלנר,דאףברש"ייש

לאוקמי כשהקדישה ולבסוף נטרפה ,וכדמוקי לה הכי בתמורה )יא .(.וביאר

לכוון כן ,דפסולו בקודש היינו שאין הפסול יכול להיות עד שבאו לעזרה,

הערוךלנר ,דמשוםדכלהניצריךלאוקמינהובולדות,לאהוציאטרפהמן

אבל רובע ונרבע יכול להיות נרבע גם קודם שבא לעזרה .ועיין בכל דברי

הסדר,ואוקמהנמיבולדות.

התוס'מהשהקשו ומה שפירשו .ובזבחים )שם( פירשו עוד ,דפסולו בקדש,

י(תוס' ד"ה שהיה פסולן בקדש ,בתוה"ד ,ושמאל ולילה נמי הוה מטמאינן

היינו שאירע פסול משנשחט ונתקדש בקדושת כלי .וביאר הערוך לנר

אילאווכו'.הקשההערוךלנר,מאימקשומהנך,האפסולםדכלהניהוא

בכונתם,דהפסולנעשהעלידיהשחיטהאואחרכךמשנתקדשהדםבכלי,

משום נבילה ,וגבי נבילה שייך שפיר לומר דפסולה שייך קודם שהוקדשה,

ולא כמו שפירשו כאן ,דנפסל אחר שהוקדש .ובפירושם דהתם מיושב מה

ויחשבמשוםהכיאיןפסולןבקדש.

שהקשו מזר וסכין ,אבל מדוקין שבעין עדיין קשה דהא נפסל קודם לכן,

יא(רש"יד"הרבישמעוןלטעמיה,דאמרבמתניתיןיושביםעליוימיטומאה

ומשוםהכיפירשוהכאעוד,דהיינושכשרבכיוצאבובמקוםאחר.

וכו' וימי טהרה .העיר החתם סופר ,אמאי צריך להוכיח אף מימי טומאה,

ב(גמ',בכורמפטררחםנפקאוכו'מאמואמונפקא.פירשרש"יד"המפטר

ולא סגי לי בהא דיהבינן לה ימי טהרה לבד .וביאר ,דהא דיהבינן לה ימי

רחםנפקא ,וכיוןדחוליןהואלמהלילמעוטיפשיטאאםעלהירד.והקשה

טוהר ,אפשר דלאו משום דהוי ולד מעליא ,דאף אי לא חשיב ולד ,מכל

בחידושי הריטב"א ,מדשמואל דאמר בתמורה )יז ,(.המקדיש את הטריפה

מקום ללוי דאמר לעיל )לה (:ב'מעינות הן ,שייך ]לכאורה[ ימי טוהר בכל

צריכה מום קבוע ליפדות עליו ,אלמא דקדיש אף על גב דפסול למזבח,

גווני,וכמושהקשוהתוס'לעיל )לו(.ד"ההלכתאכרבלחומרא ,ומשוםהכי

ואפילו בטריפה דאסורה באכילה ,וכל שכן בזו שמותרת באכילה .ותירץ,

מייתיאףמימיטומאה,דמהאודאימוכחדהויולדמעליא.

דהכא כיון שפסולו מתחלתו ,ולא היתה לו שעת הכושר מעולם ,דכנפל

יב(בא"ד ,ימי טומאה ואפילו בלידה יבישתא .הקשה הערוך לנר ,מאי

חשיבליהרחמנאוכחתיכתבשרבעלמא,ומשוםהכילאקדישאלאכעצים

רבותאולשון"אפילו"דנקט,האודאידלרבישמעוןהטומאהלאמשוםהדם

ואבניםבעלמא,אבלבטריפהאינוכן,ומשוםהכינחתאליהקדושה,ומיהו

שבלידה,אלאמשוםעצםהלידה,דהאקאמררבייוחנןבשמיהלקמן)עמוד

איהונמיאימעיטמ"זאת",משוםשלאהיהפסולובקודש,כדאמרבברייתא.

ב'(,דאיןאשהטמאהעדשיצאדםדרךערותהולאדרךדופן.ועייןבחידושי

ג(גמ' ,מאמו אמו נפקא .עיין לעיל )מ (.בתוס' ד"ה גמר לידה מבכור,

החתםסופר,דכתב,דעלכרחךצריךלומר,דלרבישמעוןאףבלידהיבישתא

בסוה"ד,שכתבודאיכאנמיגזירהשוהד"אמואמו",ועייןבמהשכתבנושם

מטמאהדהאאיתליהלעיל )כא,(.דאפשרלפתיחתהקברבלאדם,ואםכן

באותיגבשםהרמב"ןומיישבהגמ'כאן.

הטומאההיארקמשוםלידה,ומשוםהכינקטרש"יהאמת,דאפילובלידה

ד(גמ' ,אלא אי אמרת דבכור מפטר רחם נפקא .פירש בתוס' חכמי אנגליה

יבישתאאיתלהימיטוהרוימיטומאה.

בשם הרש"ם ,דהכא ליכא למימר דחד לבהמה דחולין וחד דקדשים,

ד

מסכת נדה דף מא
יא' בתמוז התשע"ב
דףמאע"ב

מקרא ד"בשרה" ,דטומאת פנים כבחוץ ,אמאי לא מטמאינן נמי בבין

יג(גמ',כגוןדיצאולדדרךדופןודםדרךרחםוכו'.פירשרש"יד"הודםדרך

השיניים ,הא מכל מקום יצא מן המקור .וכתב דצריך לומר ,דזו מן

רחם ,בשלשת ימי הקושי קודם לידה .וצריך ביאור ,מאי סלקא דעתיה

השיעורים,דהלכהלמשהמסיניהם.

דרבינאלאוקמיהכי,דהוהממשכמילתאדרישא.ובחידושיהריטב"א כתב

כב(גמ' ,ואין לי אלא נדה זבה מנין תלמוד לומר זובה .פירש רש"י ד"ה

לפרש,דיצאדםבקושיולאבג'ימיםשלפניהלידה,אלאבשעתלידה,והוא

תלמוד לומר ,דאף דבנדה כתיב ,מדאפקיה בלשון "זובה" ילפינן זיבה.

הדיןבלאקושי,לפישאיןקושיגדולמלידהגופה].ועייןלעיל)לח(.אותד[,

ובמלבי"ם )על התורת כהנים פרשת זבים פרשתא ד פיסקא ד סימן קע(

ומכלמקוםפריךליהרביוסףדהיינורישא,דהוויכפלוגתאדרישאדתליא

הוסיףלבאר,ד"זב",היינוכלדברהניגרטיפיםטיפים,וכוללכלמהשזבבין

ביוצאדופן,איהוהולדלטהרבקושיאולא.

בימי נדה או בימי זיבה ,אלא דבימי נדה שהוא זמן שהדם יוצא אצל כל

יד(גמ' ,מקור מקומו טמא .פירש רש"י ד"ה רבנן סברי ,בתוה"ד ,דטיפה

הנשיםובדרךטבען,נקראת"נדה"או"דוה",ולאחרז'ימיםנקראת"זבה",

עצמה מטמאה במגע משום דנגע במקור .והקשה בחידושי הרמב"ן ,היאך

וכשאומר הכתוב "זובה" ,הינו דם הנוסף על הדם הרגיל ,והוא ימי זיבה,

נטמאת הטפה מהמקור ,הא בית הסתרים הוא וליכא טומאה התם .ועוד,

והוה סגי לקרא למימר "כי תהיה זבה דם זובה בבשרה" ,וכשאמר "יהיה"

דדםאינולאאוכלולאמשקה.ועייןתוס'הרא"שלעיל)כב(.שהקשהעוד,

משמע כל דבר הניגר ממנה מטמא כיוצא בו ופנים כבחוץ דהיינו פולטת

דאם כן ,היאך חוזרין ומטמאין את האשה טומאת ערב ]כדאמרינן להלן

שכבתזרע,ורבישמעוןדפליגלאמשמעליהלמדרשיהאףאפולטת,ועיין

בגמ'[,האאינואלאראשוןבעלמאמחמתנגיעתהמקור.וכתב,דצריךלומר

באותהבאה.

דהלכותמקורהלכהלמשהמסיני]ולפיזהלכאורהישליישבנמיקושיית

כג(גמ',פולטתשכבתזרעמניןוכו' .כתבבמשנהאחרונה )נדהפ"המ"ד(,

הרמב"ן מבית הסתרים ,דכך נאמרה הלכה דמקור) .א.י.נ .[(.ובחידושי

דפולטת לא מטמאה אלא בבת ג' ויום אחד ,דומיא דשאר דיני בעילה,

הרמב"ןפירש,דגזירתהכתובשטומאהנבראתשםמתחלה,וכלשנבראבו

דאינםאלאבבתג',ואילונבעלהתוךג'ופולטתמתוךאותהבעילה לאחר

טמא והוא מטמא בנגיעתו טומאת ערב במשהו כדם הנדה ,דבמקומו הוא

ג',כיוןדבשעתביאהלאבאהלכללביאה,גםפליטתביאהזולאחשיבא

נעשה דם הנדה] .ולכאורה אפשר לבאר דברי רש"י דאין כוונתו דנטמאת

פליטה .והוכיח זאת מהא דפריך להלן בגמ' ,פולטת תיפוק ליה משום

הטפה בנגיעתה במקור ,אלא שהיא כמו חלק מן המקור .ועיין לקמן באות

משמשת ,משמע דאין פולטת שאין בה משום משמשת ,אם כן ,גם אותה

יז[.

שנבעלהפחותהמבתג',איןלהדיןפולטת.

טו(גמ' ,אמר ריש לקיש לדברי המטמא בדם מטמא באשה לדברי המטהר

כד(]גמ' ,פולטת שכבת זרע מנין תלמוד לומר יהיה רבי שמעון אומר דיה

בדם מטהר באשה .עיין בחידושי הריטב"א שכתב ,דריש לקיש פליג אדרב

כבועלהוכו' .לכאורהקשה ,דלקמן )נד(:דרשינןמ"יהיה"לומרשדםהנדה

יוסף ,והא דלא אמרינן "ריש לקיש אמר" ,משום דלאו עלה דרב יוסף

מטמאלחויבש),ח.ו,נ.ו.(.אמנםעייןבתורתכהנים)פרשתאדזביםפרשהד

איתמרא ,דאיהו קדים ליה טובא ,ואמתניתין הוא דאיתמרא ,וביאר ,דריש

פיסקאד(דיליףהתםדרשאדהכאמ"תהיה",דכתיבברישיהדקרא).א.י.נ.(.

לקיש נמי מפרש הברייתא ומוקים לה ביצא דם דרך דופן ,אלא דמפרש,

והמלבי"ם )עלתורתכהניםשם(גרסמ"יהיה",וכתב,דרבישמעוןאיצטריך

דלרבי שמעון אף נטמאת האשה ,ודלא כרב יוסף וכרבי יוחנן דרק הדם

ליה לההיא דרשא ,אבל לרבנן לכאורה יקשה מהיכא דרשי דמטמא יבש.

טמא,וכדמפרשינן,דלאבעינןשיצאמדוהדרךערותה.

ועייןבאותהבאה[.

טז(גמ',מקורשנעקרונפללארץטמאהוכו' .כתבהסדריטהרה )יורהדעה

כה(גמ' ,ורבי שמעון אומר דיה כבועלה וכו' .העיר הערוך לנר ,האי קרא

סימןקפחסק"ד(,דהפלוגתאאםמקורמקומוטמאאילאו,היינודוקאבדם

ד"יהיה" דמרבינן מינה פולטת ,מאי דריש ביה רבי שמעון .ועיין באות

הבא מן המקור ,אבל מקור עצמו לכולי עלמא טמא ,והיינו דאמרינן הכא

הקודמתמה שהובאמהמלבי"ם,דישלומרדדאיצטריךליהלדרשאדלקמן

דטמא,ועייןבאותהבאה.

)נד(:לטמאותדםנדהיבש].ולכאורהמוכחמדבריהם,דרבישמעוןליתליה

יז(גמ' ,שם .עיין מה שביאר ברש"י ד"ה נחושתך ,דאלמא כשנעקר ונשפך

דיןפולטתכלל,ולאשסוברשיש,אלאשלאמטמאפניםכבחוץמשוםדיה

לארץ קרי ליה ערוה כאילו הוא במקומו .וביאר בשו"ת נודע ביהודה

כבועלה ,והיינו משום דכשיוצא מחוץ לבשרה תיפוק ליה דטמאה משום

)מהדורא תנינא יורה דעה סימן צז( דהמקור מטמא דוקא במקומו ,ומשום

מגע כדלהלן) .א.ל .(.אמנם לקמן )מב (.משמע דלרבי שמעון נמי יש דין

הכי קרינן ליה מקור מקומו טמא ,ולא אמרינן מקור טמא או טהור ,ומשום

פולטתלסתורולטמאבמשהו,ועייןשםבאותד[.

הכי צריך הכא להביא מקרא דחשיב ליה כבמקומו ,כמו שפירש רש"י.

כו(רש"יד"הבועלה,בתוה"ד ,כדכתיבואשרתצאממנושכבתזרע.העיר

]אמנםעייןבאותהקודמתמהסדריטהרה,דהכאאיירינןאפילולמאןדאמר

הרש"ש ,דהאיקראדויקרא )כב,ד(בפרשתטמאיםלאכילתתרומהכתיב,

מקורמקומוטהור[.

ולקמן )מג (.ילפינן מקרא דויקרא )טו טז( .דכתיב בענין זבים דהתם כתיב

יח(גמ' ,מקור שהזיע כב' טיפי מרגליות טמאה .עיין בתוס' לעיל )טז (.ד"ה

"ואישכיתצאממנושכבתזרע".

במקור מקומו טמא,דהטומאה כאן מדיןמקור מקומו טמא ,וכן משמע כאן

כז(גמ' ,פולטת תיפוק ליה דהא שימשה .כתב בחידושי הרמב"ן ,דאדרבי

ברש"י ד"ה לטומאת ערב )השני( ,שכתב ,מפני שנגע במקור ונוגע בה ,וכל

שמעון דוקא פריך,אמאי בעישתפלוט לחוץ,הא בפנים נמי מטמאה .אבל

טומאת האשה מחמת שנגעה בטפה ביציאתה .וכתב בשו"ת נודע ביהודה

לרבנן לא פריך ]אמאי בעי קרא דפולטת תיפוק ליה דשמשה[ ,דלרבנן יש

)מהדוראתנינאיורהדעהסימןצז(,דאייריהכאדוקאבשעתהזיעהממש,

לומרדקראדפולטת אתילגלוייעלמשמשתדמשוםפליטההואדמטמאה,

שהם עדיין מחוברים למקור מבחוץ ,ובאותו רגע הם נוגעים באשה

אבללרבישמעוןליכאלמימרהכי,דהאפולטתאינואלאבחוץממש].וכן

ומטמאיםאותהדמקוראינומטמאאלאבמקומו].כמושנתבארבשמובאות

משמע קצת ברש"י ד"ה בשטבלה לשימושה ,שכתב וקאמר לך רבי שמעון

הקודמת[,אבלכשניתקומןהמקורפסקהטומאתן.ועייןעודבדבריושכתב,

בה דיה כבועלה .ומדלא פירש כפשוטו ,דמשום הכי איצטריך לדין פולטת,

דהנימיליבדםטהור,אבלבדםהנדה,אדרבה,עיקרטומאתובחוץ.

משמעדכלהקושיאהיתהרקלרבישמעון).א.י.נ].[(.אמנםבתוס'ד"הוסבר

יט(גמ' ,אותו מקום גלוי הוא אצל שרץ .ביאר בתוס' חכמי אנגליה ,וכיון

רבישמעון כתבולהדיא,דלרבנןישמשמשתגםבליפולטתוכגוןששימש

דגלוי,היאךקריליה"בבשרה",דמשמעשהואנסתר.

בבית הפנימי ולא יצא עדיין לבית החיצון ,למאן דאמר דבית החיצון אינו

כ(גמ',במתניתאתנאמקוםדישהוכו'.כתבו התוס'ד"הוסבררבישמעון,

מקוםשהשמשדשאלאחוצהלו,ואפילולמאןדאמרשהואמקוםשהשמש

דמשמעדפליגאאדרבייוחנן.אמנםהרמב"ם)פ"המאיסוריביאהה"ב(כתב,

דש,שמאאיןפולטתאלאבשיצאלביתהחיצון,ולאשהגיעלשםמעיקרא.

דתרוייהוחדשיעוראהוא.

ולפיזהישלומרדקושיתהגמ'נמיארבנן.ובדעתהרמב"ןישלומר,דסובר

כא(גמ' ,ובין השיניים עצמן כלפנים .הקשה הערוך לנר ,כיוון דנפקא לן

כרמב"םשהובאבאותכ,דביןהשינייםהיינומקוםשהשמשדש,ואםכןלא

ה

מסכת נדה דף מא  -דף מב
יא' בתמוז – יב בתמוז התשע"ב
יתכן שתשמש בלא פולטת ,וגם על התירוץ השני שחידשו התוס' דבעינן

דהשתאלאדייקינןבסבראכלל,אלאבמאידמוכחאברייתא,ומיהוקושטא

דוקאשיצא,פליגהרמב"ן,ואםכןאיאפשרדשימשהולאפלטה,משוםהכי

דמילתא ,דאי לרבי שמעון רואה הויא ]וכדמסקינן[ ,מסיני הוא דיליף,

כתבדאתילגלויי).א.י.נ.[(.

מדאחמיררחמנאאבעליקריין,ורבנןלאבעולמילףמהתםדחידושהוא.

כח(גמ' ,למימרא דמשמשת בטומאת ערב סגי לה והא אמר רבא משמשת

ה(גמ',עדכאןלאקאמררבישמעוןרואההויאאלאלטמאבפניםכבחוץ,

כלשלשהימיםאסורהלאכולבתרומהשאיאפשרלהשלאתפלוט .הקשה

אבללסתורולטמאבמשהורואההויאאודלמאלאשנא.עייןברש"יד"ה

בחידושי הרמב"ן ,הא רבא משום פליטה קאמר ויש לומר דבהא אתי רבי

כי קמיבעיא ליה ,שפירש בתוה"ד ,דהא אי נמי אמר דיה כבועלה ,סתרה

שמעוןלמימרשאינהטמאהעדשתצאטומאתהלחוץ.וביאר,דהכימקשה,

ומטמאה במשהו כבועלה .ועיין מה שהקשו בתוס' ד"ה עד כאן לא קאמר

היאךאמררבישמעוןדטהורהכלשלאפלטהלחוץממש].כלומר,שתרגיש

וכו' ,הא רבי שמעון גופיה סבירא ליה דבועלה בעי שיעורא ]ובודאי איהו

ותדעשפלטה[,האאמררבאדודאיפולטתואפילולאהרגישהבודאיהכי

נמינוגעהוא[,ומהשפירשו,דלאואליבאדרבישמעוןקאמרינןהכאאלא

הווה.וכתבדקשיאנמילרבנן,אלאכיוןדאייריבדרבישמעוןמפרשואזיל

כמאן דסבר כוותיה בפולטת ,אבל בבעל קרי סבר דמטמא במשהו .אמנם

בדידיה.

בחידושי הר"ן תירץ ,דאפילו לרבי שמעון דבעי שיעורא בזב ,והוא הדין

כט(גמ' ,מכלל דכי קאמר רבא דאזלא איהי בכרעה וטבלה דלמא בהדי

בבעלקרי,לאמוכחדנוגעהוא],וליתלןלהאדפשיטרבהונאלעיל )כב(.

דקאזלה שדיתא וכו' .בחידושי הרמב"ן כתב ,דהכי הוא למסקנא בודאי,

דמדבעי בעל קרישיעור כחתימת פי האמה נוגע הוי ולאסתראלא משום

דאם הולכת לאחר שימושה בודאי שדיתה לכולה ובודאי טהורה משום

צחצוחי זיבה[ ,דאי בבעל קרי נוגע הוי אף דמגופיה קחזי כל שכן באשה

פולטתדרבא.דאיספקהואהוהליהלרבאלמימרדחיישינןשמאנשתייר.

דלאומגופהחזיאדנוגעתהויאולאסתרה,ועוד,דבפליטתהאשהלאשייך

וכתב הערוך לנר ,דכן מוכח נמי בדברי התוס' ד"ה פולטת תיפוק ליה,

לומרדתסתורמשוםצחצוחיזיבה,כדאמרינןלעיל )שם(,דהאאיןבפולטת

שכתבו ,דאיכא לאוקמי לקרא דאזלא איהי בכרעא .אמנם הרמב"ן הביא,

צחצוחידםכלל.אלאהשתאסביראלן,דנהידלרבישמעוןצריךשיעורא,

דיש מפרשים דאליבא דאמת ספק הוא דלמא לא שדיתה לכולה ואסורה

אפילוהכיסביראליהדרואההוא,ושיעוראבעלמאהואדאצרכיהרחמנא.

בתרומה,והאדפרכינןאיהכיחיישנןשמאנשתיירמבעיליה,היינודרבא

אבל גבי אשה דלא שייך למימר בה כחתימת פי הרחם ,מטמאה במשהו

לאאייריבהאיגוונא,וכןכתבבחידושיהר"ן,והוכיח,מדתנןבמקואות)פ"ח

כראיה אחרת שבה ,ולא אמרינן דיה כבועלה ,ומשום דלא אפשר .אמנם

מ"ד( ,האשה שטבלה לשימושה ולא כבדה את ביתה כאילו לא טבלה,

בחדושי הריטב"א הביא דעת רבינו תם ,דבאמת איירי הכא בשבועלה זב,

ומסתמא הלכה )דהא ירדה לטבול ,ולא שהורידוה( ,ואפילו הכי תנן דלא

דדוקאהואסותרלרבישמעוןיוםאחדמשוםצחצוחיזיבהכדלעיל )שם(,

עלתה לה טבילה ,אלמא חיישינן שמא נשתייר .ועיין מה שנכתוב לקמן

ובהאיגוונאדוקאאמרינןדיהכבועלהשתסתור.

)מב(.אותא.

ו(גמ' ,דהא זבין ומצורעים דחמירי ולא אחמיר בהו רחמנא .הקשה הערוך
לנר ,הא איתא במדרש ,דכל החולים נתרפאו במתן תורה ואם כן לא היו

דףמבע"א

שםגםזביןומצורעיםואיךמוכח.ותירץ,דאףשנתרפאומחליין,אכתילא

א(גמ' ,אלא וכו' ורבא אקרא קאי וכו' אבל המתהפכת אסורה כל ג' ימים

נטהרו מטומאתם ,וצריך הזב לספור ז' נקיים ,והמצורע ליטהר בתגלחת

וכו' .הקשה בחידושי הרשב"א ,אמאי דחיק לפרושי לקרא הכי ,לוקמה

וצפורים.

בשהילכה ושדיתה לכולה ,דהשתא ליכא לחוש לג' ימים דהכי אמרינן

ז(גמ' ,אמר ליה רואה הויא וכו' .כתב בחידושי הר"ן בשם רבינו יצחק,

בסמוך דלמא בהדי דקאזלה שדיתה וכי תימא דלמא אשתייר וכו' .וכתב,

דלמסקנת הסוגיא דלכולי עלמא רואה הואי ,וסותרת ז' נקיים דזיבתה,

דמינה מוכח דלאו אליבא דאמת אמרינן דבהילכה שדיתה לכולה ,אלא

השתאדנהגובנותישראללישבלעולםז'נקייםכזבהגדולה,אפילוברואה

דרבא לא איירי בהכי ,דאם כן חיישינן דלא אישתייר מיבעיא ליה .אבל

טיפתדםכחרדל,בעינןז'נקייםאףמשכבתזרע,ואישימשהבלילהוראתה

כתב ,דיש לדחות ,דלהכי לא אוקמא רבא לקרא בהכי ,משום דאם כן,

למחרתדםופסקהבטהרה,אינהיכולהלספורז'נקייםעדשיעברועליהו'

טמאה משום מגע ולא צריך לטמאותה משום משמשת ,דהאהכי נמי הוה

עונות שלמות ,דבהכי לא הויא פולטת ,אלא אם כן כבדה את הבית יפה

מצי לאוקמי בשכבדה את ביתה ולא נשתייר כלום ,כדתנן במקואות )פ"ח

יפה ,דאז אין חוששת לפליטה .אמנם כתב בשם הראב"ד ,שאין פולטת

מ"ב(,אלאדאםכןהיינונוגעת.

סותרת אלאלענין טהרות ,אבללא לבעלה כיון דאמרינן לעיל )לז ,(.דדבר

ב(גמ' ,אבל במתהפכת כל ג' ימים אסורה .כתב בחידושי הריטב"א ,דלאו

הגורם סותר דבר שאינו גורם אינו סותר ,ופולטת שאינה גורמת טומאה

דוקא מתהפכת במטה אלא אפילו מהלכת נמי אסורה ,אלא דכיוון

לבעלה רק לטהרות ,אינה סותרת לבעלה ,וכתב הר"ן ,דאינו מוכח ,דלא

דאיצטריך לאוקמי קרא שהטבילוה במטה ובשאינה מתהפכת דוקא,

נתנה תורה דבריה לשיעורין ,וכיון שסותרת לטהרות סותרת נמי לבעלה.

איצטריך למימר אבל מתהפכתבמטה וכו' ,דאפילו בהיפוך קל פולטת מיד

דנקייםמכלטומאהבעינן.

ואסורה כל שלשה ימים שמא תפלוט ,וכל שכן במהלכת ,ואין לה טהרה

ח(גמ',אמרליהרואהואיוכו'הדראתאלקמיהדאבייוכו'אמרליהשפיר

גמורהעדשתתכבד.

אמרולךעדכאןלאקאמררבישמעוןוכו'.הקשההערוךלנר,מההוקשה

ג(גמ',לעולםשמיעליהוכו'כיקמיבעיאליהאליבאדרבישמעוןוכו'אבל

לודהוצרךאביילומרלו,שפירקאמרילךוכו'.ועוד,מההלשוןשפיראמרי

לסתורולטמאבמשהורואההויא .הקשהבחידושיהר"ן,האאמרינןבסמוך

לך,הריאבייבעצמוכבראמרלוכן,וביאר,דרבשמואלברביסנאשאלאת

דאישמיעליהמתניתאפשיטאדלרבישמעוןנוגעתהויא,ואפילולאשמיע

האיבעיא בסתמא ,ולא פירש אם אליבא דרבי שמעון כדאמרינן בלישנא

ליהמתניתא,מסבראנוגעתהויא,ואילחזרהבההגמ'כלכךלמימרדשמיע

קמא ,ואמנם מתשובת אביי דאמר ליה השתא "עד כאן לא קאמר רבי

ליה ,דאפילו אליבא דרבי שמעון איכא למימר רואה ,ותיפוק ליה לכל

שמעון" היינו כלישנא קמא ,דשמיע ליה הברייתא ונסתפקאי אליבא דרבי

הפחותמסבראדנוגעתהויא,כדאמרינן.ותירץ,דהשתאהכיקאמרינן,כיון

שמעון,אבלהואשאלבסתמאולאפירש,וכשהשיבלואביידרואההוי,לא

דלרבנןודאירואההויאדאיאפשרשתטמאבפניםכבחוץאלאאםכןרואה

ידעאיאמרליההכיאליבאדרבנןומשוםדקיימאלןכוותייהו ,אואליבא

הויא ,ורבי שמעון נמי לא פליג עלייהו ,אלא במאי דאיכא למימר בה דיה

דרבי שמעון ,ולכך שאל גם לרבא ולרב יוסף ,והשיבו לו כולם בסתמא

כבועלה,משמעדבלאוהכימודהלהודרואההויא.

"רואה הוי" ,והיה קשה בעיניו ,למה השיבו לו כולם כן ,ולא אמרו דתלי

ד(גמ' ,שם .הקשה בחידושי הר"ן ,היכי בעינן למימר דלרבי שמעון רואה

בפלוגתא דרבי שמעון ורבנן ,משום הכי הדר לגבי אביי ,והשתא אמר לו

הויא ,והא לא דריש "יהיה" כדדרשי רבנן לעיל )מא] (:דאם כן הווי ליה

שפיראמרילך,דאפילואליבאדרבישמעוןרואההויא.

לטמא אף בפנים כבחוץ[ ,ואם כן מנא ליה דין פולטת מדין רואה .וכתב,

ט(תוס' ד"ה מדאחמיר וכו' ,מאיש לא מוכח דפשיטא דרואה הוי .הקשה

ו

מסכת נדה דף מב
יב בתמוז התשע"ב
הערוךלנר,דלעיל)כב(.אמרינןדאישודאינוגעהוי.

לא יצא לבית החיצון .ותירץ ,דאם כן לא יהיה דומיא דזבה ונדה ,דהתם

י(תוס' ד"ה עד כאן לא קאמר רבי שמעון ,ואם תאמר וכו' .עיין באות ה,

היינודנטמאתהשתאבראייתהדם,וביולדתהיינושדםזהטמאלכשיצא.

שהובאו עוד תירוצים מחידושי הר"ן .ועיין שם שכתב עוד לתרץ ,דהא

ועייןבחדודהלכות.

דאמרינן הכא במשהו לאו דוקא ,אלא לאפוקי מכעדשה ,ומיהו בעינן

טז(גמ',כגוןשהוציאולדראשוחוץלפרוזדור.כתברש"יד"הכגוןשהוציא

שיעוראדידיה,דהיינוכחתימתפיהאמה.

ולד,דאכתיראשובפנים הוא,דהיינושאםיהיהבביתהחיצון)ולאבפנים(

יא(גמ' ,אמאי טומאה בלועה היא .עיין בתוס' ד"ה אמאי טומאה בלועה

הויכילודוטמאהלידה.ומשמעמלשונו,דפרוזדורהואלפניםמביתהחיצון.

היא,שהעירו,דלרבאלאקשיא,דהאאותומקוםביתהסתריםהוא,ומטמא

וכןמשמעבתוס'ד"השהוציאולד ,שכתבו,דדםהנמצאבפרוזדורטהורעד

במשהו ,ומה שביארו ,דמיירי שלא יצא הדם לחוץ ועדיין הוא לפנים מן

שיצא מחוץ לפרוזדור ,דדוקא שם הוא בית החיצון .ועיין באות יח .וכתב

הביתהחיצון,ואיןשםאפילוטומאתמשא.וביארהמהרש"א,דהכימשמע

בחידושי הריטב"א ,דהכי עדיף טפי לפרש ,דהשתא הוי יולדת דומיא דנדה

ליה לרבי ירמיה בלישנא דרבי זירא ,דקאמר" ,ונעקר ממנה דם" ,דמשמע,

וזבהדכולםמטמאיןבביתהחיצון.ועייןבתוס'חולין)סח(.ד"האדםמבהמה

אפילוקצתמןהמקור,שלאיצאעדייןלביתהחיצון,וכןכתבהמהר"ם.ועיין

לאיליף,ובבכורות)מו(:ד"הדאדםמבהמהלאיליףשכתבו,דפרוזדורהיינו

בכלדבריהתוס'.אמנםבחידושיהרשב"א ובחידושיהר"ן כתבו,דלאפריך

בית החיצון .וכתב הערוך לנר ,דכך סבר התירוץ השני בתוס' )הכא( .ועיין

אלאלאבייאבללרבאניחא,דשפירמטמאמשוםמשאבביתהחיצון,דאינו

באותיטדכןמוכחמתוס'להלןבד"הוכדרבאושעיא.

טומאהבלועה.והוכיחוזאת,מהאדאמרליהרביאביןלרביירמיה,עשאוה

יז(גמ' ,דאמר רב אושעיא גזירה וכו' וכי ההיא דאתא לקמיה דרבא וכו'.

כנבלת עוף טהור ,דהיינו דהוא טומאה בלועה ,ואילו לרבא בית הסתרים

הקשה בחידושי הריטב"א ,אמאי מייתי מתרוייהו .וביאר ,דאיצטריך דרב

הוא,וכמושהוכיחוהתוס'בסוףהדיבור.עודעייןבדבריהםשדחוההוכחה

אושעיא,לומרשגזרובפניםכבחוץ,ואיצטריךדרבא,לאשמועינןדכלהיכא

מפירכא דרבי אבין ,משום דיש לומר ,דלא פליג רבא לומר בית הסתרים

דנפיקראשולבחוץדהויכילוד,מטמאאפילומהשבפניםכאילוהיהבחוץ,

הוא ,אלא בתחלת בית הבליעה ,אבל בסוף בית הבליעה מודה לאביי

ולפיכך גזרו בו כשלא יצאלחוץכלל ,גזירה פניםאטו חוץ,שאםאין הדין

דטומאהבלועההיא,ומינהמוכיחר'אביןואףלרבאניחאשפיר,ועייןלקמן

לטמאאלאמהשיצאלחוץ,היאךגזרובזהשלאיצאלחוץכלל.

)עמוד ב( באות כ] .ולכאורה יש לומר ,דאף כונת התוס' לומר דלא פרכינן

יח(תוס'ד"השהוציאולדראשוןחוץלפרוזדור,בתוה"ד,ועודישלחלקבין

אלאלאביי,והשתאהדריבהוממאידכתבובתחילהמשוםדמסקנאדלקמן

דםנדהלדםלידה.עייןבמהר"ם שגורסביןלידהלדםנדה.דהיינודטומאת

)עמודב(לאאתאיכרבא,כמושכתבובתוה"ד.ובאמתכןהקשההמהרש"א

לידה הוי דוקא מכי הוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור ,דאי לאו הכי לא הוי

על דבריהם .ויש לומר דהתוס' עצמם הרגישו בכך ,ויישבו כרשב"א והר"ן[

כילוד ,אבל בדם נדה ,סגי שיצא לבית החיצון .וכתב הערוך לנר ,דתוס'

ועייןעודבאותיג.

בתירוץסברידפרוזדורהואביתהחיצוןכשיטתםבכמהדוכתי].עייןבאות

יב(רש"י ד"ה כולן מטמאים בפנים כבחוץ ,בראייה ראשונה אבל בשניה

הבאה[,ולאמטמאהבטומאתלידהעדשיצאהולדמביתהחיצון.

ליכא למימר דהא בלא ראיה טמאה היא .עיין ביאור כונתו בתוס' הרא"ש,

יט(תוס'ד"הוכדרבאושעיא,בתוה"ד,תימהאמאינקט ראשווכו'דמשמע

דלא רצה לומר דלא נעשית זבה על ידי ראיות דבית החיצון] ,דמאי שנא[

דאפילו הוציא ידו נמי טמאה החיה שנגעה בו וכו' .כתב המהרש"א,

אלאמשוםדלאשייך,דאיראתהבביתהחיצוןביוםשלישימסתמאיצאגם

דמשמעות לשונם דבעינן שיוציא ראשו משום טומאה בלועה ,והקשה ,הא

לחוץ באותו יום ,וממילא הויא זבה גדולה ,וליכא נפקותא בבית החיצון,

בעינן שיהיה ילוד ,ולידה לא הויא אלא ביציאת ראש ,וכמו שפירש רש"י

]ולטמאותה נמי לא נפקא מינה ,דבלאו הכי טמאה היא[ אמנם הקשה,

בד"הדאמררבאושעיא,בתוה"ד,דמכינפקהוהליהילוד,ולאסגיבהוצאת

דאכתי נפקא מינה אם לא יצא לחוץ עד יום רביעי דהשתא הויא זבה רק

ידולמהויכילוד.וכתב,דתוס'כאןסבריכמושכתבובחולין )סח(.ד"האדם

משוםביתהחיצוןביוםג'.

מבהמה,ובבכורות )מו(:ד"הדאדםמבהמה,דפרוזדורדשמעתיןהויינובית

יג(תוס' ד"ה אמאי טומאה בלועה היא ,בתוה"ד ,ולרבא נמי וכו' יש לומר

החיצון ,ודלא כרש"י דמשמע ,דחוץ לפרוזדור הוא בית החיצון ,וכדמשמע

דמייריבשנעקרהדםמןהמקורולאיצא.והאדמסיקשיצאלחוץלרבאלא

נמי בתירוצא קמא דתוס' בד"ה שהוציא .והא דאמרינן הכא כגון שהוציא

צריך וכו' .העיר המהרש"א ,דאם כן קושיא דמקשינן לקמן )עמוד ב(,

וכו' היינו דודאי טומאת לידה הוי רק כשיוצא הולד מבית החיצון ,ואתא

שמעתין איפרקא אלא יולדת וכו' ,לא קשיא אלא לאביי ,דלרבא איכא

ברייתא לאשמועינן דאף שמוציא רק ראשו מבית החיצון וכל גופו נשאר

למימר דבנמצא בבית החיצון מטמא במשא .ותירץ ,דאפשר דאף לרבא

בפניםחשיבכילודומטמאטומאתלידה.

פריך ,משום דקתני יולדת שמטמאה בפנים כבחוץ דומיא דנדה וזבה

כ(גמ',מקוםנבלתעוףטהורוכו'רבאאמרביתהסתריםהיאוכו'אמראביי

דטומאתן במגע .והקשה עליו החידוד הלכות ,דנדה וזבה טומאתן משום

מנאאמינאלהוכו'.כתבובחידושיהרשב"אובחידושיהר"ןלעיל)עמודא(,

רואה ולא מגע .ואי כוונתו דאותו דם מטמא לאסור הנוגע בו] ,דלא שייך

דדוקא תחילת מקום הבליעה לרבא הוא בית הסתרים ,אבל סוף בית

בית הסתרים ,כשהטומאה והטהור בתוך בית הסתרים ,וכמו שכתב רש"י

הבליעה] ,שהוא במקום עמוק יותר[ ,לכולי עלמא מקום בלוע הוא .והא

בחולין )עא (:ד"ה כי קאמר רבה[ אם כן ,גם דם לידה מטמא בכהאי גונא

דמוכיחאביימברייתאדבסמוך,משוםדמשמעליהדאייריאףבתחלתבית

לאחרהנוגעבו,עייןשםעודמהשכתבעליו.
ֵ

הבליעה,ורבאלאחשלהוסברדההיאבסוףביתהבליעה].ומיישביםבכך
קושייתהתוס'ד"היצתהזושמטמאהוכו'[.וכתבבחידושיהריטב"א,דלהאי

דףמבע"ב

פירושא ,לית הלכתא כאביי ,דקיימא לן כרבא בכל דוכתי ,ואף הכא ,דלא

יד(גמ',הכאנמיכשיצאלחוץ.הקשהבחידושיהריטב"א,אםכןמאיקאמר

קשיאעליהמברייתא.אבללסובריםדפליגרבאאףבסוףביתהבליעה,יש

רביאביןלעיל )עמודא(,בטעמאדמילתאדרביזירא",עשאוהכנבלתעוף

לפסוק הלכתא כאביי ,ואף דליתא ביע"ל קג"ם ,משום דרבא איתותב

טהור" ,דמה ענין נבלת עוף טהור לטומאת דם המטמאה בחוץ במגעה.

מברייתא.אמנםבתוס'תירצואתהקושיאבאופןאחר.ועייןעודבאותכב.

וביאר,ד"עשאוהכנבלתעוףטהור"היינו,דאחשבוהכגלוי,לעניןדלאמהני

כא(רש"י ד"ה שתחב לו חבירו ,דאי תחב הוא לעצמו איטמי ליה במגע.

להטבילהכמודמהנילדםשבפנים.

העיר הרש"ש ,דאכתי נפקא מינה במה שאוכל לטומאת משא ,דבמגע לא

טו(גמ',שמעתיןאיפריקאלאיולדתוכו'.עייןלעיל)בעמודא(באותיג,מה

מטמא בגדים ,וכתב ,דצריך לומר ,איטמי ליה במשא דהיינו כיון שנוטלו

שהובא מהמהרש"א ומה שכתבנו ,עוד הקשה המהרש"א )שם( ,אמאי לא

בידיםלתחובנטמאבמשא.

א ָדם ,ונפרש ד"מטמא בפנים כבחוץ" היינו ,דדם
מוקי הכא לברייתא נמי ַ

כב(תוס'ד"היצתהזושטמאהוכו',בתוה"ד,ואםתאמרוכו'וישלומרוכו'

שהגיע לבית החיצון לא נטהר בטבילה ,ומטמא לכשיצא ,ואינו כדם שעוד

כגון שבית הבליעה רחב כל כך שלא יסיט נבלה וכו' .לכאורה היינו ,דאין

ז

מסכת נדה דף מב – דף מג
יב' בתמוז – יג בתמוז התשע"ב
טמא משום משא ,אלא כשמסיט .וכן דעת הר"ש בכלים )פ"א מ"ג ובזבים

ז(גמ' ,לישנא אחרינא כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מטמאה וכו'.

פ"המ"ג(.ועייןבהקדמתיבקשדעת לסדרטהרות)לבעלהתפארתישראל(,

הקשה בחידושי הרמב"ן ,אם כן ,סריס חמה לא יטמא בביאה ,דהא אינו

שהוכיחכדעתו,מכחקושייתהתוס',אמנםהביאשםדעתהרמב"םבפירוש

יורהכחץ,כדאיתאבנדרים )צא(.וביבמות )סה,(.איהיקיםלהביורהכחץ

המשניות בזבחים )שם( ,ובחיבורו )פ"א מטומאת מת ה"ו ופ"ו ממשכב

איהו לא קים ליה .ותירץ ,דהכא לא בעינן אלא הרגשה בעקירה וביציאה,

ומושב ה"ה( .דמשא לא בעי היסט .ולכאורה יש לומר דהרמב"ם כדעת

והא איכא שפיר אף לסריס ,וראיה לכך ,דאם אינו מרגיש אמאי אמרינן

הרשב"א הר"ןבאותכ,דאףרבאמודהדסוףביתהבליעההווי בלוע,ולא

)שם(דאיהולאקיםליהביורהכחץ,האיודעשאינומרגיש,אלאעלכרחך

ביתהסתרים.

דמרגישביציאתונמיאלאדמחמתחוליאינויורהכחץלגופה שלהאשה,

כג(]בא"ד ,כגון שבית הבליעה רחב כל כך שלא יסיט נבילה .לכאורה יש

וזרעו דיהה ,ומשום הכי אינה מתעברת ,אבל הרגשה אית ליה ,והכא לא

לבאר ,דהיסט היינו דוקא אם מניד הטומאה בכחו ,ולא שנדה מעצמה על

בעינןאלאהרגשה].אמנםבתוס'ד"הבראויהלהזריע,לכאורהמשמעקצת

גופו,וכגוןמהלךחשיבמסיטלמהשמונחעלראשו,אבלטומאההנשמטת

דבעינן הכא יורה כחץ ממש ואם כן ,סריס חמה באמת לא יטמא .ומשום

מעל גבי ראשו לכתפו לא חשיב הסיט ,והכא כשבית הבליעה רחב ובולע

הכיכתבבחידושיהריטב"א,דנראיםדבריהרמב"ן[.

הנבילהבלאתוספתפעולהמצידואלאשנבלעתמעצמהלכריסו,בהאלא

ח(גמ' לישנא אחרינא אמרי לה אמר שמואל כל שכבת זרע שאינה יורה

חשיבהסיט[.

כחץ אינה מזרעת וכו' הא טמויי מטמיא .עיין בתוס' ד"ה טמויי מטמיא,
דלהאילישנאלאבעינןאפילונעקרהבהרגשה.ועייןברמב"ם )פ"המאבות
הטומאות ה"ב( דפסק כלישנא קמא ,דכל שאין כל גופו מרגיש בה לא

דףמגע"א
א(גמ' ,מהו דתימא תוכו אמר רחמנא ולא תוך תוכו קמשמע לן .עיין מה

מטמיא ,אמנם לא בעינן נמי יצתה בהרגשה ,וסגי בנעקרה .והקשה עליו

שפירש רש"י ד"ה קא משמע לן .ועיין בחידושי הריטב"א שביאר ,דטעמא,

בהשגות הראב"ד ,אמאי לא פסק כלישנא בתרא דאמר )הכא( ,דלא בעינן

כדאמרינןבזבחים)ג,(.דמינאמחריבבהדלאמינאלאמחריבבה].ועייןשם

הרגשהאפילובעקירה,ועייןבכסףמשנה.וכתבהערוךלנר,דהרמב"םאינו

בסוגיא,דבבגוונאדאוקירש"י,לכאורהאיןצריךלהאיטעמא,וצריךעיון[.

מפרשכפירושהתוס',דלהאילישנאלאבעיאהרגשהאפילובעקירה,אלא

ב(גמ',מאיטעמאדאמרקראוכלאשריגעבוהזבוכו'זהוהיסטושלזב.

מפרש,דלעניןטומאה,שוהלישנאבתראללישנאקמא,ולאפליגירקלענין

ובתורת כהנים )פרשת זבים פרשתא ג פיסקא ב( יליף היסט הזב מקרא

אימזרעתבלאיורהכחץ,דללישנאקמאמזרעת,דהאסביראליהדמטמיא

ד"וכליחרשאשריגעבוהזבישבר")ויקראטויב(.וכןכתברש"ילעיל )ו(.

אףעלגבדדרש"שכבתזרע"בראויהלהזריע,וללישנאבתראאינהמזרעת,

ד"הוכליחרסהמוקף.

אבל לענין טומאה ,שוין דודאי לכולי עלמא באין מרגיש בעקירה אינה

ג(גמ' ואפקיה רחמנא בלשון נגעיה למימרא דהיסט ונגיעה כידיו וכו'.

ראויהלהזריע,ושפירפסקהרמב"םדבלאהרגשהבעקירהלאמטמיא.ועיין

הקשה הרש"ש ,דבתורת כהנים )פרשת זבים פרשתא ב פרק ד פיסקא ה(

באותהבאה.

דרשינן מהאי קרא ]מתיבת "וידו"[ ,דאין צריך לטבול את מקומות בית

ט(גמ',שנאמרכייהיהבךוכו'אפילוקריבעולם .הקשההערוךלנר ,האי

הסתרים שבגופו והביאוהו התוס' בקידושין )כה (.ד"ה כל הראוי .וכתב,

קרא ד"שכבת זרע" מאי דריש ביה .ותירץ ,דאיצטריך לכדדרשינן ביבמות

דתרתישמעתמינה,דשדינןתיבת"וידיו",אדלעילמיניה"וכלאשריגעבו

)לד (:למעט העראה ]דאין בה טומאת בעילה[ .אמנם כתב ,דלמה שביאר

הזב" ,ומינה דרשינן בסוגיין דינא דבית הסתרים גבי היסט ,ואדלקמיה נמי

בדעתהרמב"ם)הובאבאותהקודמת(,ניחאשפיר,דאףלהאילישנאדרשינן

לעניןטבילה.

בראויה להזריע ,רק סבר דאף שבתחילה ראוי להזריע ולבסוף אינו ראוי,

ד(רש"יד"הלאשטףידיובמים ,מילתאאחריתיהיאלמילףלנטילתידים

מטמא,והאידינאיליףמ"מקרהלילה",אפילוקריבעולם.

מהכא .משמע מדבריו ,דדרשא גמורה היא ,אבל התוס' בחולין )קו (.ד"ה

י(גמ' ,בעי רבא עובד כוכבים וכו' אם תמצי לומר בתר עקירה אזלינן הני

מצוה כתבו,דאסמכתאהיא,דעיקרקראאתאלכדדרשינןבסוגיין,מהידיו

מילי לחומרא אבל לקולא לא וכו' .הקשה בחידושי הרמב"ן ,אמאי לא

מאבראיוכו'.ורש"יכאןביארדתרתישמעינןמינה,דדרשאדהכאשמעינן

פשטוה מדלעיל )מב (.יולדת שירדה לטבול מטומאה לטהרה ונעקר ממנה

מ"וידיו".

דםבירידהטמאה,כלומר,דאםנעקרדםאפילולאיצאלביתהחיצון]ועיין

ה(בא"ד ,ומדאפקיה רחמנא בלשון נגיעה ילפינן נמי לכל נגיעות דאין מגע

בסמוך[,טמאלכשיצא,אלמאבתרעקירהאזלינן,וכיוןשנעקרקודםדטביל

ביתהסתריםמטמאוכו'.עייןמהשהקשועליו בתוס'ד"הלמימרא דהיסט

טמא ,והכא נמי בתר עקירה אזלינן .וכתב בחידושי הר"ן ,דהקושיא אינה

ונגיעה כידיו ,ומה שחלקו עליו בביאור הסוגיא .וביישוב דעת רש"י ,כתב

אלאלפידעתודמפרשההיאדלעיל )שם(,דנעקרממנהדםבביתהפנימי,

הערוךלנר,דאפשרלפרשכוונתדברירש"י,כדבריהתוס'שכתבו)בסוה"ד(,

אלמאבתרעקירהאזלינןאפילולאיצאלמקוםשמיטמא,אבלרש"י )שם(

דמנגיעה דהכא דהוא בגלוי דומיא דידיו ,ילפינן לכל נגיעות דהיינו בגלוי,

בד"ה ונעקר דם פירש ,דיצא לבית החיצון ,ולא מוכח מינה כלל דבתר

והיינו מה שכתב רש"י" ,ומדאפקיה בלשון נגיעה ילפינן נמי כל נגיעה",

עקירהאזלינן,דהתםכבריצאלמקוםשמיטמא.וכתבהר"ן,דאףלפידעתו

היינו ,דמהכא דכתיב לשון נגיעה גבי ידיו דמשמע מאבראי ,ילפינן דבכל

ישלתרץ,דהתםלאמדיןראיההואאלאמדיןהדםלחודיה,דדיינינןעליה

מקוםדכתיבנגיעהבעינןמאבראי.

אי דם טמא הוא או לא ,דהא רובא סגיא בעקירה קודם שיצא ,אבל לענין

ו(גמ',אוחזוהתניארביאליעזראומרכלהאוחזבאמהומשתיןכאילומביא

ראיהאיכאלמימרדעיקרראיהביציאההיאולאבעקירה.והרמב"ןתירץ,

מבול לעולם .הקשה התוס' רא"ש ,כיון דכתיב בקרא "משמרת תרומתי"

דהכא ,כיון שטבל אי אפשר שלא בטלה הרגשתו .אמנם בבעיא דזבה

וצוההכתובלשמורעליהשלאתטמא,איךבגללדבריחכמיםשאמרודהווי

שנעקרומירגליהדלהלן,דלאשייךלומרכן,לכאורהאפשרלפשוטמהתם,

כאילו מביא מבול לעולם ,לא ימנע מלטמאות את התרומה .ועיין הגהות

והאדלאפשטינןאלאאמרינן"אםתמצילומר"וכו',סירכיהנקט.

החשק שלמה )אות א( מה שהביא מהבית יוסף )אבן העזר סימן כב( בשם

יא(תוס' ד"ה זבה שנעקרו מימי רגליה ,בתוה"ד ,והשיב לפי שבאשה

הזוהרהקדוש,דעווןזהחמורמכלהעוונות,ולפיזהנתיישבשפיר,ועייןשם

מתעגלין כל מימי רגליה בבת אחת לפתחה מה שאין כן בזב .הקשה

מהשיישבעוד.ובאורשמח )פ"זמתרומותה"ד(תירץ,דהגמ'רצתהליישב

בחידושי הריטב"א ,אטו בעי למימר ,דבזכר ליכא מי רגלים ,הא קיימא לן

משנתינו גם לרבי אליעזר דאית ליה בתרומות )פ"ח מ"ב( ,אמרו לו]לכהן

בכל דוכתי דאיכא ,כדתנן בכלים )פ"א מ"ג( ולקמן )נה (:מפקינן לה מקרא.

שאכל תרומה טהורה[ נטמאת ונטמאת התרומה ,יבלע .והכא נמי כיון

וביאר ,דלאו למימרא שמי רגלים של זב אינם מתעגלין כלל ,אלא דאינן

שהתחיל לאכול] ,דהיינו שלעס התרומה[ בהיתר ,אף שיטמא  יבלע,

מתעגליןכלכךדמצילמינקטינהו,אבלבזבהמצילמינקטינהו,להכיבעילה

ולדידיהדוקאפריך,היאךיאחזבאמההאהויכמביאמבול.

בזבהדוקא,משוםדבעילמימרעלהההיאסבראדמצילמינקטינהו.

ח

מסכת נדה דף מג – דף מד
יג בתמוז – יד בתמוז התשע"ב
וכו' .לעיל )לב (:מסקינן דתרוייהו שמעינן מריבויא דכתיב גבי זבה ,דכיון
דףמגע"ב

דנעשיתזבהעלכרחךדהיתהנמינדה.וכתבהרש"ש,דהואעלדרךשכתבו

יב(גמ' ,אם תמצי לומר בתר עקירה אזלינן וכו' הני מילי ישראלית וכו'

התוס' בסנהדרין )לד (:ד"ה דכתיב דדרך הש"ס להביא הפשוט יותר אף

תיקו .הרמב"ם )פ"ב ממטמאי משכב ומושב ה"ט( פסק דמסקינן בתיקו בין

שאינולמסקנאבדוכתיה.

אישראלית בין אעובדת כוכבים .וכתב הכסף משנה ,דאף דאמרו על בעיא

ב(גמ',אישמהתלמודלומראישאישלרבותבןיוםאחד.ביארהתוספות

דישראלית "אם תמצי לומר" לא פסק כן ,משום דאמרינן מקמי הכי לעיל

יו"ט )זבים פ"ב מ"א( דאף ד"איש" משמע בן י"ג שנה ,כדתנן באבות )פ"ה

)עמודא("תיקו".אמנםהלחםמשנה )פ"בממעשיהקרבנותה"ט(לאכתב

מכ"א(,הכאהואכעיןמיעוטאחרמיעוט]מדכתיבתרי"איש"[,דאינואלא

כן.ועייןבידמלאכי)כלליהרמב"םאותיד(.

לרבות.

יג(]גמ',אמרשמואלזבצריךכחתימתפיהאמה.לעיל)כב(.אמררבהונא,

ג(גמ'רביישמעאלוכו'לזכרכלשהואזכרוכו' .וכתבבחידושיהריטב"א,

דבעל קרי אינו מטמא אלא בחתימת פי האמה .ופירשו התוס' )שם( ד"ה

דרבנןילפימינה]מ"לזכרולנקבה"[,האדדרשינןלעיל )לד,(:לרבותמצורע

אלא בחתימת פי האמה ,דלאו למימרא דבעי שיעורא דחתימת פי האמה,

למעיינותיו ומצורעת למעיינותיה ,ורבי ישמעאל תרתי שמעת מינה

אלא דאין השכבת זרע מטמא עד שיגע בפי אמתו מבחוץ .אמנם בסוגיין

ובחידושיולעיל)לד(:כתב,דאיתליהשוםקראאחרינאדנפקאליהמיניה.

לכאורה ודאי לענין שיעורא קאמר ,מדפרכינן עליה ממתני' דמטמא בכל

ד(גמ' ,אם כן מה תלמוד לומר איש איש דברה תורה כלשון בני אדם.

שהוא[.

הקשה בחידושי הריטב"א לעיל )לד ,(:התינח גבי איש איכא למימר הכי,

יד(גמ',הואדאמרכרבינתן .הקשהבחידושיהריטב"א,ולימאהלכהכרבי

אבלגבי"ואשה"דילפימינהרבנןלאשהקטנה,בנגעיםמאידרישביההא

נתן.ותירץ,דדלמאלאמפרסמאהאדרבינתן,אודאיכאדמסיקלהבשמא

לנקבהנמילאאיצטריך,דהאדרישתרוויהומלזכרולנקבה.ואיןלומרדלא

דתנאאחרינא

דריש"ווין",דהוהליהלתלמודאלפרשכדפירשעלאיש.וכתב,דבאמתגבי

טו(גמ' ,מאי טעמא דרבי ישמעאל .הקשה בחידושי הריטב"א ,הא שמואל

נקבהלאפליגאדרבנןונפקאליהמ"ואשה".ומתוךכךדחהמהשכתבשם

מפרשטעמיה,ואמאיבעינןתומאיטעמיה.וכתב,דהאיסוגיאאמרוהבבי

)הובאבאותהקודמת(דרביישמעאלתרתידרישמינה]לקטניםולמעיינות

מדרשאאמתניתא,אלאשרבאשיסדרהכאן.

דמצורעומצורעת[,דבאמתאייתר"לנקבה"למעיינותדמצורעת],ובמצורע

טז(גמ',מאיטעמיהדרביישמעאלוכו'אוהחתיםבשרומזובו .להלןבגמ'

זכרלכאורהמשמע,דאיןמעיינות,וכןמוכחברמב"ם )פ"הממטמאימשכב

יליף רבי ישמעאל דבג' ראיות טמא וחייב בקרבן ,מהא דמנה הכתוב ג'

ומושב ה"ה( כמו שדקדק המרומי שדה לעיל )לד (:ועיין באור שמח )שם(

וקראוטמא.ועייןמהשפירשרש"יבד"השלשוקראוטמא ,דראיהשלישית

שהאריךבדברירמב"םאלו[.

מ"החתים בשרו את זובו" הוא .והקשה הערוך לנר ,אם כן לא ניבעי

ה(רש"יד"האדם,משמעכלשהואמיןאדםאפילוקטןכדכתיבונפשאדם

כחתימת פי האמה אלא בראיה שלישית ,דהתם דוקא כתוב "החתים",

מן הנשים ובקטנות משתעי קרא .הקשה הערוך לנר ,מאי מוכח מהתם,

ובפשטות בכל הג' ראיות דזב בעינן כחתימת פי האמה .ואין לומר דילפינן

ודלמא התם משום דכתיב נמי "נפש" ,דמשמע כל דהוא ,כדאמרינן בסמוך

מהדדי ,דאם כן גם בראיה הראשונה יטמא משכב ומושב כראיה שניה,

גבימטמאבמת.

ובראיהשניהיתחייבקרבןכמובג'ראיות.

ו(גמ',אפילועוברנמידכתיבכנעוריהפרטלמעוברתוכו'משוםדמעיקרא

יז(גמ',ורבנןוכו'מטמאלחולאמטמאיבשורביישמעאלההואמררנפקא.

גופאסריקא והשתאגופאמליא.הטור )יורהדעהסימןשלאסעיףלג(כתב,

לקמן )נו(.ילפינןמ"רר"דמטמאלחולאיבש.והקשההמלבי"ם )עלהתורת

דדוקא בת כהן לישראל והניחה מעוברת אינה אוכלת בתרומה ,אבל בת

כהניםפרשתאדזביםפרשתאאפרקאמשנהגאותקכו(,דהיינוסתמאכר'

כהן לכהן אוכלת בתרומה ,ומאכלת נמי לעבדיה .וביאר הבית יוסף ,דלא

ישמעאל,דהכאילפילהרבנןמ"החתים".

שייךטעמאד"כנעוריה",דגםאםהיאמעוברתכנעוריההיא.והקשההערוך

יח(גמ' ,מנין לרבות נוגע בשכבת זרע וכו' .הקשה בחידושי הרמב"ן לעיל

לנר ביבמות )סז ,(.הא למאי דמפרש הכא ,דמעיקרא גופא סריקא והשתא

)לה ,(.לרבא דאמר לעיל )שם( לאחרים גורם טומאה לעצמו לא כל שכן,

גופאמליא,איןנפקאמינהביןאשתישראללאשתכהן.וכתב,דיותרהיה

ולית ליה פירכא דשעיר המשתלח יוכיח ,למה לי קרא הכא לנוגע ,תיפוק

נראה לפרש טעם הטור ,דמשום דקרא ד"כנעוריה" משמע ,דמיירי באשת

ליהממהשגורםטומאהלאדםשרואה,לעצמולאכלשכן.ותירץהחידוד

ישראלדווקא,דכתיב"ובתכהןכיתהיהאלמנהוגרושהוזרעאיןלהושבה

הלכות )לעיל( ,דאיצטריך לשכבת זרע דטמא מת או מגע נבילה ,דלדידיה,

וגו'כנעוריהוכו'",ומשמע,דאםישלהזרעאינהשבה,ושייךדוקאבנשאת

לאו גורם טומאה הוא דבלאו הכי טמא הוא .וכדאמרינן התם דאיצטריך

לישראל,דבנשאתלכהןאוכלתבשבילם.

לשכבתזרעשלמצורעדליתליהלהאיקלוחומרוכדפירשרש"י )שם(ד"ה

ז(גמ'אמררבששתהכאבמאיעסקינןבכהןשישלוב'נשיםוכו' .עייןמה

אלא בזב מצורע .אמנם כתב ,דהרמב"ן שהקשה לשיטתו אזיל ,דלא פירש

שהקשובתוס'ד"האמררבששת ,וביארו,דבאמתהעובריורש,והאדאינו

)שם(כרש"י,עייןשם .ועייןבאותהבאה.

פוסל משום סמוך מיעוטא דמפילות למחצה נקבות .אמנם ברש"י ד"ה ויש

יט(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת בקושיית הרמב"ן ,והנה לא הקשה אלא

לו בן יום אחד ,פירש כפשוטו ,וכתב )בסוה"ד( ,דאין זכיה לעובר .והקשה

לרבא דלית ליה פירכא דשעיר המשתלח .ובחידוד הלכות )הכא( הקשה,

הערוךלנר,דיקשהלרבששתלשיטתודסברדישזכיהלעובראפילובמזכה

דאף לרבא לא אתי שפיר ,דהא כתבו התוס' לקמן )נה (:ד"ה כי איצטריך

לומתנה,וכלשכןבירושהדממילא.וביאר,דאףרש"יסוברכתירוץהתוס'

קראלמשאבסוה"דדשעירהמשתלח,כיוןדמטמאאחריםאינוטהורגמור

אליבאדרבששת,ופירושולמאידקיימאלןלהלכתא,דעובראינויורש.

ושייך לטומאת עצמו ,אם כן הכא נמי ליכא פירכא דשעיר המשתלח ועיין

ח(גמ'איבעימאבוהלירתיואיבעימיניהלירתי .כתבבחידושיהריטב"א,

מהשכתבבערוךלנר.

דמכאןישלהוכיחדהאדאיתא בבבאבתרא )קנה,(.דאיןיכוללמכורבנכסי

כ(גמ' ,איכא דתני כרב פפא .היינו ,דנפקא להו מ"או איש" דשרץ .וביאר

אביועדשיהאבןעשרים,לאודוקאאביו,דהואהדיןלכלשארמורישים,

בחידושיהריטב"א,דעדיףלהוטפילמדרשמהא,דנראהמיותרלפישהוא

דאילאוהכי,האאיכאנפקותאאיירתי מיניהאומאבוהון,דמאבוהון,אין

בראשפסוק,מהשאיןכן"אואיש"דשרץ,שהואבאמצעפסוק,ואיצטריך

יכוליםלמכור,ומיניהמצולמכור.

לחלק.אינמי,דאיצטריךלהו"אואיש"דשכבתזרע,לדרשאאחריתי.

ט(גמ' ,שם .כתבו התוס' בבא בתרא )קמב (.ד"ה נוחל בנכסי האם ,דהוה
מצי לתירוצי הכא ,כגון שלא היה לו אלא העובר לבד ,והקנה נכסיו

דףמדע"א

לאחרים,אםלאירשנוזה,וקתני,דדוקאבןיוםאחדאבלעוברלא].ואתו

א(גמ',מנהנימיליוכו'בתיוםאחדלנדהמניןוכו'בתי'ימיםלזיבהמנין

לתרץקושייתהתוס'כאןד"הואיבעימיניהלירות[.ותמההערוךלנר,דהא

ט

מסכת נדה דף מד
יד' בתמוז התשע"ב
ומתאבליןעליו.

ודאידלאכרבששת,דלדידיהעוברנמייורש.ותירץ,דכונתםדסתמאדגמ'
הוהמצילתרוציהכי,ולאאליבאדרבששת.

כ(גמ' ,הכא בדכלו ליה חדשיו .כתב בחידושי הריטב"א ,דאפילו הכי ,אין

י(תוס'ד"הבנעוריה,בתוה"ד,וישלומרדהתםלאקאמראלאעייןוהמתן

עומדין עליו בשורה ,וכדתניא בשמחות )פ"ג ה"ב( ,תינוק עד ל' יום ,נקבר

וכו'.וכתבהערוךלנר,דישלהוסיףביאורבדבריהם,דאףדמצד"עייןעליו"

באשה אחת וכו' ואין אומרין עליו לא ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים.

נמיהואבספק,ואסורלהלאכולתרומה,מכלמקוםנפקאמינהלעניןחומש

ובודאיאייריבדכלולוחדשיו,דאילאוהכי,מאיברכתאבליםשייכאביה.

באוכלתתרומהבשגגה,דאםאינהאוכלתרקמשוםספקדלמאהואולדבן

כא(מתני' ,וחייבין עליה משום אשת איש .פירש רש"י ד"ה וחייבין עליה,

קיימא,אינהנותנתחומש,אבלהשתאמשום"כנעוריה",הויאזרהודאית,

אם קיבל בה אביה קידושין מזה .וכתב התוס' יו"ט )נדה פ"ה מ"ד( ,דודאי

ואף משלמת חומש] .והיינו בגוונא שהיתה בת ישראל שנשאת לכהן ומת

הוהמצילרש"ילפרושינמיבמסרהאביהלביאהכדקתניהכאברישא,אלא

ויש לה ממנו בן ,דאוכלת בתרומה בשבילו ,ועכשיו נשאת לישראל ,דדינה

נקט קידושי כסף דתנן להו ברישא דמתניתין בקידושין )ב .(.והרש"ש כתב,

לתתחומשבאוכלתתרומהבשגגה,דאילובתכהןשנשאתלישראלאינה

דרש"י נקט בדוקא קידושי כסף ולא מסרה לביאה ,דמלישנא דמתניתין

חייבתחומשאפילוישלהזרעגמורממנו[.

משמעדאתאלאשמועינן,דאףדהיאאשתאישמכבר,איןחייביןעליהעד

יא(תוס'ד"הואיבעימיניהלירות ,ואםתאמרדבפרקמישמתוכו'.ובבבא

ג'שניםויוםואחד.ומשוםהכיבקידושיביאהלאהוהמצילמינקט,דאםכן

בתרא )קמב (.ד"ה ואי בעי כתבו התוס' עוד ,דהכי נמי מצי לשנויי הכא

הויא כבר בת ג' שנים ,אבל בקידושי כסף ,מצינן לאוקמי ,דאף שנתקדשה

דנוחלאתאמולהנחיללאחיםמןהאב.

קודםג'שנים,מכלמקוםאיןחייביןעליהעדשתהיהבתג'.

יב(תוס' ד"ה איהו מיית ברישא ,בתוה"ד ,אי נמי כגון במתה אמו מחמת

כב(מתני' ,שם .הקשו התוס' בקידושין )י (.ד"ה וחייבין עליה משום אשת

לידה,דכיוןדעקרהולדלצאתלאמיית.ובחידושיהריטב"א כתבעודטעם,

איש ,אמאי איצטריך למתני ,הא קתני בסיפא ,ואם בא עליה אחד מכל

דכיוןשמתהמחמתהריון,כנהרגהדמיא.

העריותמומתיםעלידהוהיאפטורה,ואשתאישבכלל,כדמוכחבסנהדרין

יג(בא"ד )בנמשך לעמוד הבא( ,ואם תאמר אם תמצי לומר דמותר להרגו

)סט ,(.ואפילו בהמה כדאיתא בסנהדרין )נה .(:ותירצו ,דאיצטריך למתני,

בבטןוכו'אמאימחלליןעליואתהשבתוכו'.ובחידושיהריטב"אהביאדיש

לאשמועינן דהא דקתני בסיפא דמומתין על ידה ,היינו אף בהמה ,דאי לא

מתרצים,דשאניהתםדכיוןשכברמתההאם,הריהואעומדלעצמו,ואינו

תניאלאסיפאדמומתיםעלידה,הוהאמינאהיינודוקאעריותדאשתאיש,

נגרר אחרי אמו ,ולא הוי אלא כמי שנפלה עליו מפולת ,או שננעלה דלת

דומיא דההיא דסנהדרין ודיבמות ,אבל בהמה לא ,אמנם השתא דקתני

לפניושמחלליןעליואתהשבת,ומכלמקוםההורגופטור,דספיקאהואואין

רישא "וחייבין משום אשת איש" ,אם כן סיפא דקתני מומתין על ידה

לו חיות גמור ,אבל כשאמו בחיים ,הרי הוא כא' מאבריה וכירך אמו ,ואין

אשמועינןאףבהניעריותדאינםדומותלאשתאיש,כגוןבהמה.ועייןבאות

מחלליןעליואתשבת.

הבאה.

יד(בא"ד )בנמשך לעמוד הבא( ,שמביאין סכין דרך רשות הרבים לקרוע

כג(מתני',שם.הקשה המשנהאחרונה)נדהפ"המ"ד(,אמאיחייביןעליה,

האםוכו'.דמשוםחיתוךהאם,ליכאאלאמצותפרושמדבריהם,כדאיתא

האכתיב"אשת רעהו",ו"אשה"משמעגדולה,כדאיתאלעיל )לה",(.אשה

בערכין)שם(.

אין לי אלא אשה גדולה שמטמאה בנדה ובזיבה" .ותירץ ,כיון דכתיב תרי

טו(בא"ד)בנמשךלעמודהבא(,אףעלגבדמותרלהרגו.הקשההערוךלנר,

זימני"אשתאיש"ו"אשתרעהו",הויכעיןאיןמיעוטאחרמיעוטדאינואלא

מדאמרינן ביבמות )מב (.הכי נמי חייס עליה ]שמא ימות[ ,ואיירי בעובר,

לרבות .ולפי זה ,לא קשיא מה שהקשו התוס' בקידושין )י (.ד"ה וחייבין

ומשמעלכאורהדאסורלהרוגעובר].ועייןשםשביארבערוךלנר,דאףדרק

עליה],והובאבאותהקודמת[,דאיצטריך,דהוהאמינאדוקאבאביהואחיה,

בנינחנצטוועלהעובריןכדאיתאבסנהדרין)נח,(:מכלמקוםאיסוראאיכא

אבל באשת איש דכתיב "אשה" דמשמע גדולה לא ,קמשמע לן דאפילו

אף בישראל ,כמו שכתבו התוס' )שם נט (.ד"ה ליכא[ .וכן הקשה בשו"ת

בקטנה,ומדרשאדלעיל.ועייןעודבערוךלנר.

חוותיאיר)סימןלא(,דהוהלהולתוס'למינקטלשון"פטור",ולא"מותר".

כד(מתני' ,נשאת לכהן תאכל בתרומה .אבל פחותה מבת ג' לא תאכל
משוםדאיןביאתהביאהובכתובות)נז(:אמרינן,דמדאורייתא,אפילוארוסה

דףמדע"ב

בת ישראל תאכל בתרומה ,ולא בעינן שתהיה בת ג' הראויה לביאה ,אבל

טז(גמ' ,בכור שנולד לאחר מיתת אביו וכו' מאי טעמא יכיר בעינן והא

מדרבנן שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקהו לאחיה ולאחיותיה ,או

ליכא.הקשהבחידושיהריטב"א,אמאילאיליףהכאנמימ"וילדולו".וכתב,

משוםשמאיחזורבומחמתסימפוןתיקנושלאתאכלעדשתכנסלחופה.

דאיןהכינמיומהתםילפינן,ולרווחאדמילתאהואדאמרינןמ"יכיר",דהא

כה(גמ' ,אמרי דבי רבי ינאי ערב ראש השנה איכא בינייהו ור' יוחנן אמר

איצטריךלדרשאאחריתא,בדוכתיה.

שלשיםיוםבשנהחשוביןשנהאיכאבינייהווכו'.הקשהבחידושיהריטב"א

יז(גמ',דכתיבכייכהכלנפשמכלמקום .הקשההערוךלנר,האאיצטריך

לקמן )מה ,(.וכי לית להו לרבנן שלשים יום בשנה חשובין שנה ,הא לא

לכדדרשינן בסנהדרין )עח (.עד דאיכא כל נפש ,או כל דהו נפש לרבנן ור'

משמע הכי בראש השנה )י .(.וכתב ,דשאני הכא דקים להו שאין בתוליה

יהודה בן בתירה .וכתב ,דאפשר דהכא דריש לרבות קטן מדכתיב "נפש",

עומדיןבפחותמג'שניםויוםאחד.והיינונמיטעמאדרבימאיראליבאדרבי

והתםדרישמ"כל".

ינאידבעיערבראשהשנהולאסגיליהבל'יום.והוכיחכן,דהאודאידלא

יח(גמ' כמאן דלא כרבן שמעון בן גמליאל .פירש רש"י ד"ה כמאן דלא

אמרינןדשלושיםיוםבשנהחשוביןשנה,אלאבמניןשניםבלבד,כגוןלענין

כרבןשמעוןבןגמליאל ,דאכולהמתניתיןקאי,דחשיבבןיוםא'בןקיימא.

שנותאדםובהמהושנותערלה,אבללעניןתנאיםונדרים,כלשאומר"כך

לכאורהמשמעותדבריו,דלרבןשמעוןבןגמליאללאחשיבבןקיימאאפילו

וכךשנים"צריךשלימות,כלשנהבתי"בחודש.

לקולא.אמנםבתוס'ד"הדקיםליהכתבו,דלאאמררבןשמעוןבןגמליאל

כו(תוס' ד"ה שלשים יום איכא בינייהו ,בתוה"ד ,היינו משום דשנת ג'

אלאלחומרא,ובאבילותדוקאהואדמיקל.

בשביל יום אחד לא הוה קרי ליה שלש שנים .הקשה הרש"ש לקמן )מה,(.

יט(גמ',כחתןשלםלמאיהלכתאוכו'לעניןאבילות.ומאידקריליה"כחתן

הא רבי יוחנן גופיה דריש בראש השנה )י (.טעמא דרבי מאיר דיום אחד

שלם"ביארהאליהרבה )נדהפ"המ"ג(משוםשהחתןשמת,דרךלהתאבל

בשנהחשיבשנה,מקראד"אחתוששמאות",והתםיוםאחדהוי,הרידקרי

עליומאד,וקאמר,דהתנוקשמת,הריהואכיוצאבוואינוחלוקממנו.ועוד

שנהליוםאחדממש,והכאנמיאמאילאנימאדקריליוםאחדשנה.ותירץ,

ביאר התוס' יו"ט )שם( ,משום דתינוק הנימול קרוי חתן כדאיתא בנדרים

דהתםעיקרהדרשאמדכתיב"באחתוששמאות".ועוד,דלשוןתורהלחוד

)לב(.וקאתילאשמועינן,דלאתימאהואילולאהגיעלשמונהאיןמתאבלין

ולשוןחכמיםלחוד.

עליו ,קא משמע לן דהוא "כחתן שלם" דהיינו כאילו נימול לשמנה

י

מסכת נדה דף מה
טו' בתמוז התשע"ב
דףמהע"א

איכא,אבלבאמת,גביקטנההוהמצינןלמימר,דלאקאי"מומתיןעלידה"

א(גמ',בשלמאלרבייוחנןוכו'הכינמיאיכאתנאדאמרל'יוםבשנהחשיב

אבהמה,משוםדאףעלשהיאמזידה,מכלמקום,פיתויקטנהאונסהואולא

שנה.הקשההרש"ש,והארבימאירגופיהסברבראשהשנה)י(:דיוםבשנה

הוימזידגמור.

חשוב שנה .ותירץ ,דתרי תנאי ואליבא דרבי מאיר ,והא דמפרש רבי יוחנן

ט(רש"י ד"ה קנאה ,וזכה בנכסי אחיו .הקשה הערוך לנר ,מהא דאמרינן

הכיכמאןדאמרל'יום,משוםדדחקולשוןהברייתאדקאמרג'שנים,דלא

)להלן(בגמ',דעשוביאתבןט'רק"כמאמרבגדול",ובמאמרודאידלאזכה

משמעיוםאחד,כמושכתבוהתוס'לעיל )מב(:ד"השלושיםיום .וכןכתב

בנכסי אחיו .ותירץ,דרש"י לשיטתו בקידושין )יט ,(.ד"ה דמדאורייתא חזיא

הערוךלנר.

ליה ,דיבם בן ט' קונה בביאתו לכל דבר מדאורייתא] ,ועיין שם בחידושי

ב(גמ' ,אלא לרבי ינאי קשיא .כתב בחידושי הריטב"א דלא מסקינן לה

הרשב"א[ ,ושפיר מועיל אף לזכות משום הכי בנכסי אחיו .ורק לענין

בתיובתא .משום דאיכא למימר דתנאי היא אליבא דרבי מאיר ,ותנא

קידושין,לאמהני.

דברייתא קמייתא סבר דג' שנים שלימות בעי ולא שלשים ולא יום אחד,
]דהאלרבייוחנןנמיבעינןלמימרדתריתנאיאליביה.ועייןבאותהקודמת[.

דףמהע"ב

ומכלמקוםמסקינןלהבקשיא,דלאנשויכוליהאיפלוגתאביןתנאיאליבא

י(]מתני' ,בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין וכו' בן י"ב שנה

דרבימאיר,אלאשילמודסתוםמןהמפורש.

נדריונבדקין.והואהנקרא"מופלאהסמוךלאיש",ומרבינןליהבתמורה)ב(:

ג(גמ' ,האי דם נדה הוא .פירש רש"י ד"ה האי דם נדה הוא ,האי דתוך ג'.

מדקראד"אישכייפליא",והביאורש"ילקמן )מו(.ד"הכייפליא,והכאתנן

כתב הערוך לנר ,דנפקא מינה לטהרות ,ואפילו לבעלה נמי נפקא מינה אם

לענין נדרים ,ולקמן )מו (:איתא דהוא הדין נמי גבי הקדשות ,ובערכין )ב(.

בעילה דתוך ג' היתה בסוף הג' שנים ,כך דהבעילה לאחר ג' היתה בתוך

אמרינןנמיגביערכין],שמעריךכגדול[.ובב'מקומותבתורהכתיב"אישכי

שבעהלביאהדתוךג',דאידםנדההוא,אףהשתאנדה,דשבעהימיםהיא

יפליא" ,אחד בויקרא )כז ב( בפרשת ערכין ,דכולל נמי הקדשות ,והשני

בנדותה .ועוד נפקא מינה אם לא טבלה ,דלא נטהרה מטומאת נדתה עד

בבמדבר )ו ב( ,בפרשת נזיר ,ובקרא דפרשת ערכין כתיב "איש" ,ולא כתיב

שתטבול.

"אשה",ואףדלעניןערכיןמרבינןבערכין )ד,(:מקראד"נפשות",דגםאשה

ד(תוס'ד"האמרבאעליה,בתוה"ד,וישלומרדניחאליהלאשכוחילענין

מעריכה כאיש ,מכל מקום לכאורה היינו דוקא לדין ערכין ולא לכל ריבויי

זנות דהויא כל ימיה אסורה לבעלה .הקשה החידוד הלכות ,דאיכא נפקא

דקרא ,אמנם בקרא דפרשת נזיר כתיב "איש או אשה" ,והתם כתיב "כי

מינהאםהואדםבתוליםאודםנדהלעניןרואהמחמתתשמיש,דאםהוא

יפליא לנדור נדר" ,אבל פרשת הקדשות לא נזכר שם .ולכאורה יש להעיר,

דם בתולים ודאי דלא נאסרה ואם הוא נדות נאסרה מדין רואה מחמת

מהיכא מרבינן מופלא הסמוך לאיש גם באשה לענין הקדשות דאי מקרא

תשמיש כדאיתא לעיל )סו .(.וכתב הערוך לנר ,דאינו מוכרח ,דהרואה דם

דפרשת ערכין ,הא לא כתיב התם "אשה" וקרא דנזיר לא איירי בהקדש.

נדהבתוךג'תחשברואהמחמתתשמיש,כיוןדאינהראויהלביאה.

)א.י.נ.[(.

ה(בסוה"ד ,דאפילו הוא דם בתולים הא תקון שבועל בעילת מצוה ופורש.

יא(מתני' ,נדריה נבדקין וכו' אף על פי שאמרו יודעין אנו לשם מי נדרנו

הקשההחידודהלכות,דאיכאנפקאמינהאםמותרלפרושבאברחי,דאם

לשם מי הקדשנו .דהיינו ,שהיא הבדיקה שעושים לבן י"ב ובת י"א ,אם

הוא דם נדה אסור ,משום דיציאתו הנאה לו כביאתו .ותירץ הערוך לנר,

יודעין לשם מי נדרו ולשם מי הקדישו .וכן כתב הרמב"ם )פי"א מנדרים

דתוך ג' אין איסור בעילת עריות כלל ,וממילא גם לפרוש באבר חי מותר.

ה"א(.ואיתאבתוספתא)נדהפ"הה"ז(,מעשהבתינוקאחדשהקדישקרדומו

והנפקאמינה,במאידאמרינןבגמ'דדםנדההוא,לעניןלאחרג'ועוד,כמו

לשמיםוכו'והיהרביעקיבאבודקו,אמרלו,בנילמיהקדשת,שמאלחמה

שנתבארבאותג.

ולכוכבים ומזלות שהן יפין ,אמר לו לא הקדשתי אלא למי שהברזל שלו,

ו(גמ',אלאלחדדבהאתהתלמידים.הקשההערוךלנר,מהשייךלחדדאת

אמר רבי עקיבא בדוק זה ומתוקן .שוב מעשה בתנוק אחד ,שהיו באים

התלמידים על דבר שהוא הלכה למשה מסיני .ועוד הקשה ,היאך הוציא

בספינה ,ועמד עליהן נחשול ,והיו זועקין לאלוהיהם וכו' ,אמר להם אותו

דבר שקר מפיו כדי לחדד התלמידים .וביאר ,דרבי עקיבא לא היתה כונתו

תינוק ,עד מתי אתם נשטין ,זעקו למי שברא הים ,בא מעשה לפני חכמים

באמת לפוסלה מן הכהונה שאם כן היה אומר לה בקיצור שהיא פסולה

ואמרו,בדוקזהומתוקן.

לכהונה ,ומדוע האריך "אם כן פסולה את" ,אלא שהבין שחשבה ,שמה

יב(מתני' ,בת י"ד שנה ויום אחד נדריה קיימין וכו' בן י"ג שנה ויום אחד

שהכשירה בתחילה היה מפני שאינה טועמת טעם ביאה ,ואמר לה ,אם

נדריוקיימין .כתב הרמב"םבפירושהמשניות )נדהפ"המ"ו(,דבעינןהבאת

כדעתךשמפניטעםביאההכשרתיך,פסולהאתלכהונה,אבלאיןהדברכן,

שערות .אבל בחידושיו )פי"א מנדרים ה"ג-ד( כתב ,דלא בעינן הבאת

אלא שהלכה למשה מסיני היא שכשרה את ,ורצה לחדד את התלמידים,

שערות.ותמההמשנהלמלך ,דבגמ')להלן(מוכחדצריךב'שערות,דפריך,

לראותאםיבינוכוונתובאמתכמושנתבאר,אוכפשוטו.

אילאאייתיב'שערותקטןהוא.ועייןלקמןבאותיח.

ז(מתני' ,בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנה וכו' .הקשה האליה

יג(גמ',סלקאדעתךאמינאוכו'דבדקנאל'ולאידעלהפלות אימאתולא

רבה )על המשניות נדה פ"ה מ"ד( ,אמאי לא תנן דאחר שבא עליה אחר

ליבדוקקאמשמעלן .עייןברמב"ם )פי"אמנדריםה"ב(שכתב,הקדישואו

ביאתו ,חייב משום אשת איש כיון דקנאה בביאתו ,וכדתנן לעיל )מד,(:

נדרובתחלתשנהזוושאלואותןונמצאויודעיןונתקייםנדרןונדרונדראחר

בקטנהשבאעליהיבם],וכדפירשוהתוס'בסנהדרין)נה(:ד"הוחייביןעליה,

אפילו בסוף שנה זו צריכין בדיקה ,ואין אנו אומרים הואיל ונמצאו יודעין

דקאיאבאעליהיבםקנאה[.ותירץ,דהכאבאמתלאיתחייבוהבועלוהיא,

בתחילתהשנהאינןצריכיןבדיקה,אלאבודקיןכלהשנהזוכולה.והקשה

משום ביאת הקטן ,דאין קנינו קנין גמור ,לחייב עליה משום אשת איש,

הכסף משנה ,דבסוגין אמרינן דבלא ידעה להפלות צריכה בדיקה ,משמע

וכתנןבסיפאואינונתןגטעדשיגדיל.

דבידעה בתחלת השנה אינה צריכה ,וכתב דאפשר שהרמב"ם גרס וידעה

ח(מתני',ונסקלתעלידו .הקשההאליהרבה )עלהמשניותנדהפ"דמ"ה(,

להפלות ,וסיים בצ"ע  .כתב הערוך לנר ,דלא יתכן לומר כן ,דבפירוש

אמאי לא תנן הכי נמי לעיל )מד ,(:גבי קטנה בת ג' ,דנסקל השור על ידה,

המשניות )נדה פ"ה מ"ו( הביא את סוגית הגמ' כגירסתנו .ועל כן ביאר,

וכדאיתאבסנהדרין )נה,(:דהאדקתני)בסיפאדבתג'(,ואםבאעליהאחד

דהוקשה לרמב"ם אמאי קאמר "כיון דאמר מרל' יום בשנה חשובין שנה",

מכל העריות מומתין על ידה ,היינו אפילו בהמה .ותירץ ,דבסנהדרין )שם(

דמשמע ,דלמאן דאמר יום א' בשנה חשוב שנה ליכא למימר הכי ,ואמאי,

אמרינן ,דהבהמה נהרגת משום תקלה] ,שבאה לאדם תקלה על ידה[,

הא אף לדידיה יש לומר היכא דבדקנא יום אחד וכו' .וצריך לומר ,דהא

ומשוםקלון],קלוןהאדם,שנסקלפלוניעלידיהבהמה[,ופרכינן,והאהכא

פשיטאלגמ'דמשוםיוםאחדדלאידעהלהפלות,לאתקראעדייןמוחזקת

בקטןובקטנהקלוןאיכאתקלהליכא,ומשנינן,כיוןדמזידיםהם,תקלהנמי

שלאתדעכלהשנה,אףדיוםא'בשנהחשובשנה,וכיוןדלהאימאןדאמר

יא

מסכת נדה דף מה
טו בתמוז התשע"ב
בהביאב'שערות.אמנם בחידושיהריטב"א כתב,דאיירישהביאב'שערות.

איןחילוקביןיוםא'לשלשיםיום,תואיאפשרלומרדהרבותאבמתניתין
דהיכא דלא ידע אכתי בודקין כל השנה אולי ידע ,משום דלא סגי לבדוק

]ולכאורה קצת קשה ,דאם כן מאי קאמר אילימא לענין נדרים לאו כלפני

באותו זמן שנקרא "שנה" לשיטתו ,דפשיטא ,אלא על כרחך ,דלדידיה

הזמן וכו' ,כלומר דתלוי רק בידע למינדר ,הא אם הוי כלאחר הזמן ודאי

הרבותא איפכא ,דהיכא דבדק יום אחד לא נימא דסגי בכך ,אלא צריך

דנדרו נדר אפילו לא יודע לשם מי נדר] .ועיין באות הבאה[ .ועיין בדברי

לבדוקכלהשנה,וכיוןדהרמב"םפסקכמאןדאמריוםא'בשנהחשובשנה,

המגיהעלהריטב"א,דטעותסופרנפלבדבריו.

שפיר פירש בהלכותיו כהך מאן דאמר ,ובפירוש המשניות פירש כסוגיית

יז(גמ',אילנדריםלאוכלפניזמןדמי ולאוכלאחרזמןדמי .הקשההתוס'

הגמ',למאןדאמרשלשיםיוםבשנהדוקאחשוביןשנה.

רי"ד ,אמאי לא מיבעיא ליה לענין נדרים ,אי הא דתנן דבודקים כל י"ב

יד(גמ',מאיטעמאדרבימאירויבןה'אלקיםוכו'מלמדשנתןהקב"הבינה

]דהיינואםיודעיםלשםמינדרו[,אףדהביאהסימניםהואדסימניםשבתוך

יתירהבאשהוכו' .ביאר הגליוןמהרש"א,ד"ויבן"הואמלשוןבינה,כיהיכי

הזמן לאו מילתא הוא ,או דלמא בודקין היינו כשלא הביאה סימנים ,אבל

דדרשינן בסנהדרין )ז (.אקרא ד"ויבא אהרן ויבן מזבח") ,שמות כה ב(

אם הביאה סימנים לא בעיא בדיקה ,דסימנים אלו כסימני גדלות נינהו,

ודרשינן,שהבין"מזבוח" דהיינו שראה חור זבוח לפניהם] .וכן כהא דכתיב

ובלאוהכינדרןקיים.ותירץ,דאיןהכינמידהוהמצילמיבעיכהאיגוונא,

"והיהאםבןהכותהרשע")דבריםלבה(שפירושומלשוןבינתהדיינים[.

והא דלא בעי ,משום דבלישנא דמתניתין משמע ,דלענין נדרים לא אדכר

טו(גמ' ,שם .הרמב"ם בפירוש המשניות )נדה פ"ה מ"ו( פירש טעם אחר,

סימנים אלא שנים ,דתנן בת י"א שנה בת י"ב וכו' ,ולא תנן סימנים אלא

דהנקבהקודםהזכר,משוםדחייהןקצריםמחייהאישברוב.וביארהראשון

בענינא דעונשין לקמן )נב ,(.תינוקת שהביאה ב' שערות חייבת בכל מצות

לציון )על המשניות שם( ,משום דבשבת )צה (.איתא דהגודלת ופוקסת

האמורותבתורה.

]בשערה[חייבתמשוםבונה,וילפינןמהאיקראדרישלקישמ"ויבן".דהיינו

יח(גמ' ,אי דלא אייתי שתי שערות קטן הוא .עיין באות יב ,שהובאו דברי

שקלעההקב"הלחוהכדאמרינןבסמוךלאידךמאןדאמר.ופסקה הרמב"ם

הרמב"ם )פ"אמנדריםה"ג(דלעניןנדרים,כלשבאולכללשניםנדריהןנדר

)פכ"במשבתהכ"ב(,משוםהכיכתבטעמאאחרינאלהךמאןדאמר,דהכא

אפילו באינם יודעים לשם מי נדרו ,ואפילו בלא הבאת שערות ,וקשיא

הלכתאכרביכמושכתבוהתוס'ד"האודברירבי.וכןביארהערוךלנר.

מסוגיין.ותירץהגרע"א)בגליוןהשולחןערוךיורהדעהסימןרלג(,דטעמא

טז(גמ' ,איבעיא להו וכו' אילימא לענין נדרים לאו כלפני זמן דמי ולא

דהרמב"םדנדריהןנדראףשלאהביאושערות,משוםדחיישינןשמאנשרו

כלאחר זמן .פירשו בתוס' ד"ה אילימא לנדרים ,דהיינו בדלא הביא ב'

ולחומראאמרינןדגדוליםהן,ונדריהןנדר,אבללקולאלא,ומתניתיןסתמא

שערות ,ונימא דנדרו נדר בידע למינדר .וכן משמע ברש"י ד"ה לעונשין

קתני דנדריהן נדר ,ומשמע ,דאף אם יאכלו אחרים יתחייבו משום נדרם,
ואם

דכתב ,וכגון דאייתי שתי שערות תוך הזמן ,משמע ,דעד כאן לא איירי

יב

רק

משום

שמא

נשרו,

לא

יתחייבו

מלקות

על

ידם.

