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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

דּוֹפן"
יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – " ֵ
 .1מ ,א
יתין
מ,א ַמ ְתנִ ִ
יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן:
ֵאין יוֹ ׁ ְש ִבין ָע ָליו :יְ ֵמי טו ְּמ ָאה,
ימי ָט ֳה ָרה.
וִ ֵ
וְ ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ָק ְר ָ ּבן.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֲה ֵרי זֶ ה ְ ּכיָ לוּד.
ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ִמ ַּט ְּמאוֹ ת ְ ּב ַביִ ת ַה ִחיצוֹ ן,
ש ָר ּה" ) 191ויקרא טו ,יט(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּב ְב ָ ׂ
ֲא ָבל ַה ָּזב,
ו ַּב ַעל ֶק ִרי ֵ -אינָ ן ִמ ַּט ְּמ ִאין ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵצא טו ְּמ ָא ָתן ַלחוּץ.
ָהיָ ה אוֹ ֵכל ַ ּב ְּתרו ָּמה וְ ִה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶש ִ ּנזְ דַּ ְעזְ ע ּו ֵא ָב ָריו,
אוֹ ֵחז ָ ּב ַא ָּמה וּבוֹ ֵל ַע ֶאת ַה ְּתרו ָּמה.
ו ִּמ ַּט ְּמ ִאיןּ ְ :ב ָכל ׁ ֶשהוּא,
ֲא ִפילּ ּו ְ ּכ ֵעין ַה ַח ְרדָּ ל,
ו ְּב ָפחוֹ ת ִמ ֵ ּכן.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָמנִ י ַ ּבר ּ ַפ ּ ִט ׁיש:
ַמאי ַט ְע ַמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנָן?
ָא ַמר ְק ָראִ " :א ּׁ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר" ) 192ויקרא יב ,ב( ַ -עד ׁ ֶש ֵּתלֵ ד ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִהיא ַמזְ ַר ַעת.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
ַה ִהיא דַּ ֲא ִפילּ ּו לֹא יָ לְ ָדה,
ֶא ָּלא ְּכ ֵעין ׁ ֶש ִהזְ ִר ָיעה ִא ּמוֹ – ְט ֵמ ָאה לֵ ָידה.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה?
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָא ַמר ְק ָראֵּ " :תלֵ ד" ) 193ויקרא יב ,ה(  -לְ ַרבּ וֹ ת יוֹ צֵ א דּ וֹ ֶפן.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ַהאי ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ ַרבּ וֹ ת :טו ְּמטוּם,
וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס.
דְּ ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא" :זָ כָ ר" ּו"נְ ֵק ָבה" ְּכ ִתיב ,זָ כָ ר – וַ דַּ אי ,נ ְֵק ָבה – וַ דָּ ִאית,
וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ִמדְּ ָת ֵני ַ ּבר לִ יוַ אי,
דְּ ָתנֵי ַ ּבר לִ יוַ אי:
""לְ ֵבן" ) 194ויקרא יב ,ו( – ְל ֵבןִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם.
ש ָר ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ְבנִ דָּ ָת ּה וְ כָ ל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 191וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ בָ ה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּבבְ ָ ׂ
ימי נִ דַּ ת דְּ וֹ ָת ּה ִּת ְט ָמא
 192דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר וְ ָט ְמ ָאה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּכ ֵ
 193וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵתלֵ ד וְ ָט ְמ ָאה ׁ ְש ֻב ַעיִ ם ְּכנִ דָּ ָת ּה וְ ׁ ִש ׁ ּ ִשים יוֹ ם וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ֵּת ׁ ֵשב ַעל דְּ ֵמי ָט ֳה ָרה
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ תוֹ לְ ע ֹלָ ה וּבֶ ן יוֹ נָ ה אוֹ תֹר לְ ַח ָּטאת ֶאל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ֶאל ַהכּ ֹהֵ ן
 194ו ִּב ְמל ֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָר ּה לְ ֵבן אוֹ לְ בַ ת ָּת ִביא ֶּכבֶ ׂ
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"לְ ַבת" )ויקרא יב ,ו( – ְל ַבתִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם".
וְ ַר ָ ּבנָן?
ַהאי ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ ַח ּיֵיב ַעל ָּכל ֵ ּבן ו ֵּבן.
וּלְ ַח ּיֵיב ַעל ָּכל ַ ּבת ו ַּבת.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ִמדְּ ָת ֵני ַּת ּנָא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
יאה ָק ְר ָ ּבן ֶא ָחד ַעל וְ ָלדוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה.
""זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ּיוֹ לֶ ֶדת" ) 195ויקרא יב ,ז( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ְּמ ִב ָ
יָ כוֹ ל ָּת ִביא ַעל ֵל ָידה וְ ַעל זִ ָיבה ְ ּכ ַא ַחת?
ֶא ָּלא :יוֹ לֶ ֶדת דְּ ָאכְ לָ ה דָּ ם,
וְ יוֹ לֶ ֶדת דְּ ָאכְ לָ ה ֵחלֶ ב ּ ְ -ב ַחד ָק ְר ָ ּבן ִּת ְס ֵ ּגי לַ ּה?!
ֶא ָּלא יָכוֹ ל ָּת ִביא ַעל לֵ ָידה ׁ ֶש ִּל ְפנֵי ְמלֹאת וְ ַעל לֵ ָידה ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ְמלֹאת ְּכ ַא ַחת?!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זֹאת" )ויקרא יב ,ז(".
וְ ַר ָ ּבנָן?
ַאף ַעל ַ ּגב דִּ כְ ִתיב" :זֹאת" )ויקרא יב ,ז( ִאיצְ ְט ִר ְיך "לְ ֵבן אוֹ לְ ַבת" )ויקרא יב ,ו(.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ִ ּב ְת ֵרי ִעיבּ ו ֵּרי ֲ 196א ָבל ְ ּב ַחד ִעבּ ו ָּרא ְּכגוֹ ן יְהו ָּדה וְ ִחזְ ִק ּיָה ְ ּבנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא,
ֵא ַימרּ ְ :ב ַחד ָק ְר ָ ּבן ַס ִ ּגי לַ ּה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

 195וְ ִה ְק ִריבוֹ לִ ְפנֵ י ה' וְ כִ ּ ֶפר ָעלֶ ָיה וְ ָט ֲה ָרה ִמ ְּמקֹר דָּ ֶמ ָיה זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ּיֹלֶ ֶדת לַ ָּזכָ ר אוֹ לַ ּנ ְֵק ָבה
 196גירסת וילא) :דְּ ַחד ָהוֵ י ֶנ ֶפל(
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 .2מ ,א
]"יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן:
ֵאין יוֹ ׁ ְש ִבין ָע ָליו :יְ ֵמי טו ְּמ ָאה,
ימי ָט ֳה ָרה.
וִ ֵ
וְ ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ָק ְר ָ ּבן.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֲה ֵרי זֶ ה ְ ּכיָ לוּד"[.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵאינוֹ ָקדוֹ ׁש.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָ ּג ַמר "לֵ ָידה" ) 197ויקרא כב ,כז( "לֵ ָידה" ) 198דברים טו ,יט( ִמ ְ ּבכוֹ ר,
ָמה ָה ָתם ֶ ּ -פ ֶטר ֶר ֶחם,
ַאף ָּכאן ֶ ּ -פ ֶטר ֶר ֶחם.
וְ לִ גְ ַמר "לֵ ָידה" "לֵ ָידה" ) 199ויקרא יב ,ב( ֵמ ָא ָדם,
ָמה ָה ָתם  -יוֹ צֵ א דּ וֹ ֶפן,
ַאף ָּכאן  -יוֹ צֵ א דּ וֹ ֶפן.
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ִמ ְ ּבכוֹ ר ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילַ ף,
ׁ ֶש ֵּכן " ִא ּמוֹ " ) 200ויקרא כב ,כז( " ֵמ ִא ּמוֹ " ) 201שמות כב ,כט(.
ַאדְּ ַר ָ ּבה ֵמ ָא ָדם ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילַ ף,
ׁ ֶש ֵּכן ּ ָפ ׁשוּט ִמ ּ ָפ ׁשוּט!
ֶא ָּלא ִמ ְ ּבכוֹ ר ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילַ ף,
ׁ ֶש ֵּכןֵ " :אם",
ֶ ּב ֱה ַמת ָק ָד ׁ ִשים,
ּ ִפ ּגוּל,
נוֹ ָתר,
וְ ָט ֵמא.
ַאדְּ ַר ָ ּבה ֵמ ָא ָדם ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמילַ ף,
ׁ ֶש ֵּכןָ ּ :פ ׁשוּט,
זָ כָ ר,
ָקדוֹ ׁש,
ְ ּב ַמ ָּתנָה!
ישן.
ָהנ ְָך ְנ ִפ ׁ ָ

שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָ ּולֵ ד וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה לְ ָק ְר ַ ּבן ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה'
ׁ 197שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
ָּ 198כל ַה ְ ּבכוֹ ר ֲא ׁ ֶשר יִ ָ ּולֵ ד ִ ּב ְב ָק ְר ָך וּבְ צֹאנְ ָך ַה ָּזכָ ר ַּת ְקדִּ ׁיש לַ ה' ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ַת ֲעבֹד ִ ּב ְבכֹר ׁשוֹ ֶר ָך וְ ל ֹא ָתגֹז ְ ּבכוֹ ר צֹאנֶ ךָ
ימי נִ דַּ ת דְּ וֹ ָת ּה ִּת ְט ָמא
 199דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר וְ ָט ְמ ָאה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּכ ֵ
שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָ ּולֵ ד וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה לְ ָק ְר ַ ּבן ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה'
ׁ 200שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
ָ
ָ
שה לְ ׁש ְֹרך לְ צֹאנֶ ך ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים יִ ְהיֶ ה ִעם ִא ּמוֹ ַ ּביּוֹ ם הַ ׁ ּ ְש ִמינִ י ִּת ְּתנוֹ לִ י
ֵּ 201כן ַּת ֲע ֶ ׂ

רש"י
מודה ר''ש .ביוצא דופן:
שאיו קדוש .קדושת הגוף אלא
כשאר קדשים שקדם מומן
להקדשן דלא קדשי אלא כעצים
וכאבים לדמיהם ויוצאין
לחולין ליגזוז וליעבד:
לידה לידה .כתיב בקדשים
)ויקרא כב( שור או כשב או עז כי
יולד וכתיב בבכור )דברים טו(
אשר יולד:
מאדם .לעין טומאה וטהרה
דכתיב וילדה זכר:
אמו מאמו .בבכור כתיב )שמות
כב( שבעת ימים יהיה עם אמו
ובקדשים כתיב )ויקרא כב( והיה
שבעת ימים תחת אמו:
שכן אם בהמת קדשים פיגול
ותר וטמא .אם בתרוייהו כתיב
אמו ותרוייהו בהמת קדשים
ופגול וותר וטמא והג בהם
לאפוקי אדם דליתיה בכל הי:
פשוט .אדם משתעי בין בפשוט
בין בבכור וכן קדשים הוו
פשוטים ובין באדם ובין
בקדשים לא משתעו בזכרים
לחודייהו טפי מבקבות לאפוקי
בכור דליתיה אלא בזכרים
ותרוייהו בין אדם בין קדשים
לא הוו קדושין מאליהם אבל
בכור קדושתו מאליו ובין
קדשים ובין אדם לא הוו מתות
כהוה כגון שלמים לבעלים הן
לאפוקי בכור דהוי ממתות
כהוה:

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ
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 .3מ ,א – מא ,א
]" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ֵאינוֹ ָקדוֹ ׁש"[.
ֲא ַמר ַרב ִח ּיָיא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב הוּנָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ַּת ְניָא דִּ ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
"זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעוֹ לָ ה ִהיא ָהעוֹ לָ ה" ) 202ויקרא ו ,ב( ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִמיעו ִּטין:
מ,ב ּ ְפ ָרט ְלנִ ׁ ְש ֲח ָטה ַ ּב ַ ּליְ ָלה,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּ ַפ ְך דָּ ָמ ּה,
וְ ׁ ֶש ָ ּי ָצא דָּ ָמ ּה חוּץ ַל ְ ּק ָל ִעים ֶ ׁ -ש ִאם ָע ְל ָתה ֵּת ֵרד.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
"עוֹ לָ ה" ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא עוֹ ָלה ְ ּכ ׁ ֵש ָרהִ ,מ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ תֶ ׁ :ש ִ ּנ ׁ ְש ֲח ָטה ַ ּב ַ ּליְ ָלה?
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּ ַפ ְך דָּ ָמ ּה?
וְ ׁ ֶש ָ ּי ָצא דָּ ָמ ּה חוּץ ַל ְ ּק ָל ִעים?
וְ ַה ָ ּלן?
וְ ַה ּיוֹ ֵצא?
וְ ַה ָּט ֵמא?
וְ ַהנּוֹ ָתר.
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַחט חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ ?
וְ חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ?
וְ ׁ ֶש ִ ּק ְ ּבל ּו ּ ְפסו ִּלין?
וְ זָ ְרק ּו ֶאת דָּ ָמן ?203
וְ ַה ִ ּנ ָּתנִ ין ְל ַמ ְע ָלה ׁ ֶש ְ ּנ ָתנָ ן ְל ַמ ָּטה?
וְ ַה ִ ּנ ָּתנִ ין ְל ַמ ָּטה ׁ ֶש ְ ּנ ָתנָ ן ְל ַמ ְע ָלה?
וְ ַה ִ ּנ ָּתנִ ין ַ ּבחוּץ ׁ ֶש ְ ּנ ָתנָ ן ִ ּב ְפנִ ים?
וְ ַה ִ ּנ ָּתנִ ין ִ ּב ְפנִ ים ׁ ֶש ְ ּנ ָתנָ ן ַ ּבחוּץ?
וְ ַה ּ ֶפ ַסח,
וְ ַה ַח ָּטאת ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָח ָטן ׁ ֶשלּ ֹא ִל ׁ ְש ָמן?
ִמ ַ ּניִ ן?
יבה ּתוֹ ָרה ַא ַחת ְל ָכל ָהעוֹ ִלין,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעוֹ לָ ה" )ויקרא ו ,ב( ִ -ר ָ ּ
ׁ ֶש ִאם ָעל ּו  -לֹא יֵ ְרד ּו.
יָ כוֹ ל ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַר ֶ ּבה ֶאתָ :הרוֹ ֵב ַע?
וְ ַה ִ ּנ ְר ָ ּבע?
וְ ַה ּמו ְּק ֶצה?
וְ ַה ֶ ּנ ֱע ָבד?
וְ ֶא ְתנָ ן?
וְ ַה ְּמ ִחיר?
וְ ַה ִ ּכ ְל ַאיִ ם?
וְ ַה ְּט ֵר ָפה?
וְ יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זֹאת".
ית ְל ַרבּ וֹ ת ֶאת ֵאלּ ּו ,ו ְּלהוֹ ִציא ֶאת ֵאלּ וּ?
ו ָּמה ָר ִא ָ
יעט,
מא,א ַא ַחר ׁ ֶש ִר ָ ּ
יבה ַה ָ ּכתוּב ו ִּמ ֵ
ָא ַמ ְר ָּתְ :מ ַר ֶ ּבה ֲאנִ י ֶאת ֵאלּ ּו ֶ ׁ -ש ָהיָ ה ּ ְפסו ָּלן ַ ּב ּק ֶֹד ׁש,
וּמוֹ ִציא ֲאנִ י ֶאת ֵאלּ ּו ֶ ׁ -שלּ ֹא ָהיָ ה ּ ְפסו ָּלן ַ ּב ּק ֶֹד ׁש".
ָק ָּתנֵי ִמ ַיהת" :יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן" דְּ לָ א,
ַמאי לָ או "יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן" דְּ ָק ָד ׁ ִשים.

רש"י
דמסייע ליה לרבי יוחן .דאמר
דמודה ר''ש ביוצא דופן
דקדשים:
זאת תורת העולה היא העולה.
ומהאי קרא פקא לן בזבחים
)דף כז (:פסולין שאם עלו לא
ירדו דכתיב על מוקדה משתעלה
תוקד וכתב רחמא זאת דמשמע
מיעוטא כלומר זאת אם עלתה
לא תרד אבל אחרת אע''פ
שעלתה תרד וכתיב היא דמשמע
מיעוטא וכתיב העולה דמשמע
העולה עולה כשרה ולא פסולה
והי תלתא מיעוטי ממעטי הי
תלתא פסולי:
ששחטה בלילה וששפך דמה.
לארץ ולא זרק:
ושיצא דמה חוץ לקלעים .אבל
כל הך פסולי אחריי דמכשר
בהו רבי שמעון כגון לן ויוצא
שיצא הבשר קודם זריקת דם
וטמא וששחט לאוכלו חוץ
לזמו וחוץ למקומו כולן מודה
מי רבי יהודה דלא ירדו וטעמא
מפרש רבי יהודה במסכת זבחים
בפרק המזבח מקדש )דף פד(:
מפי מה אמרו לן בדם כשר
שהרי לן כשר בבשר וכן כולן:
והלן .דם הלן:
והיוצא .בשר עולה שיצא
והכיסה והעלה:
והותר .בשר שתותר חוץ לזמו
והקטירו:
וששחט .על מת לאוכלו חוץ
לזמו דהוי פגול:
ושקבלו פסולין את דמו
וזרקוהו .כגון בעל מום או שאר
פסולין ולהכי קט קבלו פסולין
ולא קט ששחטוהו פסולין
שהשחיטה כשרה בפסולין
כדתן )זבחים דף לא (:כל
הפסולין ששחטו שחיטתן
כשרה:
והתין למעלה .מחוט הסיקרא
דקי''ל חטאת בהמה למעלה
דכתיב בה קרות ועולה למטה:
התין בפים .על מזבח הפימי
כגון פר העלם דבר ופר כהן
משיח:
והחטאת ששחטו שלא לשמן.
להכי קט פסח והחטאת
דקיימא לן )שם דף ב (.כל
הזבחים שזבחו שלא לשמן
כשרין חוץ מפסח וחטאת:
הרובע והרבע מוקצה ועבד.
פסולין ליקרב כדיליף לקמן
בשמעתין:
מוקצה .שיחדו לצורך תקרובת
עבודת כוכבים:
ועבד .שהשתחוה לו:
כלאים .פסולין לקרבן שאמר
)ויקרא כב( שור או כשב פרט
לכלאים:
אחר שריבה הכתוב ומיעט
אמרת כו' .הואיל וכתוב אחד
ריבה וכתוב אחד מיעט מעתה
יש לך לילך אחר אומד הדעת:
מרבה אי את אלו שהיה פסולן
בקדש .שלאחר שבאו לעזרה
אירע פסולן:

ֲא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נָ ָתן:
לָ א! "יוֹ ֵצא דּ וֹ ֶפן" דִּ ְבכוֹ ר.
ַ 202צו ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת ָ ּבנָ יו לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעֹלָ ה הִ וא ָהע ֹלָ ה ַעל מו ְֹק ָדה ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ָּכל ַה ַּליְ לָ ה ַעד הַ בּ ֶֹקר וְ ֵא ׁש ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ּתו ַּקד בּ ֹו
 203דָּ מוֹ ?
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ְ ּבכוֹ ר ִמ" ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם" ) 204שמות יג ,יב( נ ְָפ ָקא.
ֶא ָּלא ַמאי? דְּ ָק ָד ׁ ִשים?!
ֵ ִ

מ"א ּמוֹ " ) 205ויקרא כב ,כז( "מא ּמוֹ " ) 206שמות כב ,כט( נָפקא!
ֵ ִ

ְָ

ַהאי ַמאי?
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :דְּ ָק ָד ׁ ִשים ַ -היְינ ּו דְּ ַאצְ ִריכֵ י ְּ 207ת ֵרי ְק ָר ֵאי:
ַחד  -לְ ֶב ֱה ַמת חו ִּּלין דְּ אוֹ לִ יד דֶּ ֶר ְך דּ וֹ ֶפן וְ ַא ְקדְּ ׁ ַש ּה,
וְ ַחד  -לְ ֶב ֱה ַמת ָק ָד ׁ ִשים דְּ אוֹ לִ יד דֶּ ֶר ְך דּ וֹ ֶפן,
ָיתן ֵהן ְקדוֹ ׁ ִשים.
וְ ָק ָס ַבר :וְ לָ דוֹ ת ָק ָד ׁ ִשים ּ ַ -ב ֲהוָ י ָ
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת :דִּ ְבכוֹ ר ִ -מ" ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם" )שמות יג ,יב( נ ְָפ ָקא!
ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָראִ ,מדְּ ָק ָּתנֵיָ " :הרוֹ ֵב ַע ,וְ ַה ִ ּנ ְר ָ ּבע ,וְ ַה ּמו ְּק ֶצה ,וְ ַה ֶ ּנ ֱע ָבד ,וְ ַה ִ ּכ ְל ַאיִ ם",
ָהנֵי ֵמ ָהכָ א נָ ְפ ָקא?! ֵמ ָה ָתם נָ ְפ ָקאִ "" :מן ַה ְ ּב ֵה ָמה" ) 208ויקרא א ,ב( ְ -להוֹ ִציא ָהרוֹ ֵב ַע וְ ַה ִ ּנ ְר ָ ּבע.
" ִמן ַה ָ ּב ָקר" ְ -להוֹ ִציא ֶאת ַה ֶ ּנ ֱע ָבד.
" ִמן ַהצּ ֹאן" ְ -להוֹ ִציא ֶאת ַה ּמו ְּק ֶצה.
"ו ִּמן ַהצּ ֹאן" ְ -להוֹ ִציא ֶאת ַהנּ וֹ ֵג ַח"!
שב אוֹ ֵעז" ) 209ויקרא כב ,כז( –
וְ ת ּו ִּכלְ ַאיִם ֵמ ָהכָ א נ ְָפ ָקא? ֵמ ָה ָתם נ ְָפ ָקאׁ "" :שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
" ׁשוֹ ר" ְ ּ -פ ָרט ְל ִכ ְל ַאיִ ם.
"אוֹ ֵעז" ְ ּ -פ ָרט ְלנִ ְד ֶמה"!
ֶא ָּלא ִאצְ ְט ִריכ ּו ְּת ֵרי ְק ָר ֵאי:
ַחד  -לְ ֶב ֱה ַמת חו ִּּלין,
וְ ַחד  -לְ ֶב ֱה ַמת ָק ָד ׁ ִשים.
ָהכָ א נ ִַּמיִ ,איצְ ְט ִר ְיך ְּת ֵרי ְק ָר ֵאי.

 204וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת כָ ל ּ ֶפ ֶטר ֶר ֶחם לַ ה' וְ כָ ל ּ ֶפ ֶטר ׁ ֶשגֶ ר ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַה ְּזכָ ִרים לַ ה'
שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָ ּולֵ ד וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה לְ ָק ְר ַ ּבן ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה'
ׁ 205שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ
ָ
ָ
שה לְ ׁש ְֹרך לְ צֹאנֶ ך ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים יִ ְהיֶ ה ִעם ִא ּמוֹ ַ ּביּוֹ ם הַ ׁ ּ ְש ִמינִ י ִּת ְּתנוֹ לִ י
ֵּ 206כן ַּת ֲע ֶ ׂ
 207דְּ ִאצְ ְט ִריכֵ י?
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ָא ָדם ִּכי יַ ְק ִריב ִמ ֶּכם ָק ְר ָ ּבן לַ ה' ִמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ִמן ַה ָ ּב ָקר ו ִּמן ַה ּצֹאן ַּת ְק ִריב ּו ֶאת ָק ְר ַ ּבנְ כֶ ם
 208דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
שב אוֹ ֵעז ִּכי יִ ָ ּולֵ ד וְ ָהיָ ה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ַּת ַחת ִא ּמוֹ ו ִּמיּוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִמינִ י וָ ָהלְ ָאה יֵ ָר ֶצה לְ ָק ְר ַ ּבן ִא ׁ ּ ֶשה לַ ה'
ׁ 209שוֹ ר אוֹ כֶ ֶ ׂ

מפטר רחם פקא .דלא קדיש
וכיון דחולין הוא למה לי למעוטי
פשיטא אם עלה ירד:
מאמו אמו פקא .מי דלא קדיש
דגמר מבכור:
תרי קראי .אמו אמו וזאת:
חד לבהמה דחולין .ואוליד דרך
דופן ואקדשיה ושמעין מאמו
אמו דלא קדיש וחד לבהמה
דקדשים דעל כרחך ולד היוצא
ממה קדוש מאליו ואיצטריך
למעוטי מזאת דאע''ג דקדיש
אם עלה ירד הואיל ולא היה
פסולו בקדש:
וקסבר ולדות קדשים בהוייתן
הן קדושין .ראה בעיי דלא
גרסי' ליה ופירוש משובש הוא
דכל שכן למאן דאמר משעת
יצירה הן קדושים דהייו במעי
אמו דאיצטריך למעוטי מזאת:
הכי מי מסתברא .דכל הי
פסולין דהכא בבהמות קדשים
קאמר ורובע ורבע כגון
שהקדישן ולבסוף רבעו ומוקצה
ועבד מי בקדשים קלים
ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר
ממון בעלים הן ויכול לאוסרן
והכי מי מוקמין בפרק בתרא
דזבחים )דף קיד (.ואתן ומחיר
כשתן לה עובר בהמת קדשים
קלים באתן וקסבר בהוייתן הם
קדושים ולא קודם לכן לפיכך
איסור אתן ומחיר חל עליהם
וקדושה דממילא מי חיילא
עלייהו והרי הם קדושים
וכלאים וטרפה ויוצא דופן מי
בולדות קדשים:
הכי מי מסתברא .דבקדשים
קאי ותרי קראי איצטריכא ליה
כדאמר מדקתי הרובע והרבע
וקא ממעט להו מהאי קרא וכי
מהכא פקא מהתם פקא:
מן הבהמה .אדם כי יקריב מכם
מן הבהמה ולא כל בהמה
להוציא את הרובע והרבע:
וגח .שהמית את האדם והאי
רובע ורבע ווגח דקתי כגון על
פי עד אחד או על פי הבעלים
דמודה בקס פטור הלכך
להדיוט שרי ולגבוה אסור אבל
ע''פ שי עדים בסקילה הוא
ולהדיוט מי אסור:
כלאים .מן העז ומן הכבש:
דמה .אביו ואמו מן העז והוא
כבש וכיון דפקי מהתם דלא
קדש למה לי למעוטי מהכא
דירדו הא חולין יהו:
לבהמה דחולין .ואקדשה:
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 .4מא ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַה ְמ ַק ׁ ּ ָשה ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים וְ יָ ָצא וָ ָלד דֶּ ֶר ְך דּ וֹ ֶפן ֲ -ה ֵרי זוֹ יוֹ ֶל ֶדת ְ ּבזוֹ ב.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֵאין זוֹ יוֹ ֶל ֶדת ְ ּבזוֹ ב.
וְ ַדם ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ׁ ּ ָשם – ָט ֵמא.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ -מ ַט ֵהר".
ישאַ :ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן – לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ֵר ׁ ָ
וְ ַר ָ ּבנָן – לְ ַט ְע ַמיְיה ּו.
ֶא ָּלא ֵס ָיפא ּ ְ -ב ַמאי ּ ְפלִ יגֵ י?
ֲא ַמר ָר ִבינָ א:
ְ
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּיָצָ א וָ לָ ד דֶּ ֶרך דּ וֹ ֶפן.
מא,ב וְ ָדם דֶּ ֶר ְך ֶר ֶחם,
וְ ָאזְ ָדא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן – לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
וְ ַר ָ ּבנָן – לְ ַט ְע ַמיְיה ּו.
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
ישא!
ֲח ָדא  -דְּ ַהיְינ ּו ֵר ׁ ָ
וְ עוֹ ד " ִמ ׁ ּ ָשם" ָ -מקוֹ ם וָ לָ ד ַמ ׁ ְש ַמע!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ְ
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּיָצָ א וָ לָ ד וְ ָדם דֶּ ֶרך דּ וֹ ֶפן,
ו ְּב ָמקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָט ֵמא ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
ָמר ָס ַברָ :מקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָט ֵמא.
ו ָּמר ָס ַברָ :מקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָטהוֹ ר.
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
לְ ִד ְב ֵרי ַה ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ָדם ְ -מ ַט ֵּמא ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה.
לְ ִד ְב ֵרי ַה ְמ ַט ֵהר ְ ּב ָדם ְ -מ ַט ֵהר ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַאף לְ ִד ְב ֵרי ַה ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ָדם ְ -מ ַט ֵהר ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה.
וְ ָאזְ ָדא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ִמ ַּניִן ׁ ֶש ֵאין ִא ׁ ּ ָשה ְט ֵמ ָאה ַעד ׁ ֶש ּיֵצֵ א ַמ ְדוֶ ה דֶּ ֶר ְך ֶע ְרוָ ָת ּה?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ֶאת ִא ּׁ ָשה דָּ וָ ה וְ גִ ָּלה ֶאת ֶע ְרוָ ָת ּה ֶאת ְמק ָֹר ּה ֶה ֱע ָרה" ) 210ויקרא כ ,יח( –
ְמלַ ֵּמד ֶ ׁ -ש ֵאין ִא ׁ ּ ָשה ְט ֵמ ָאה ַעד ׁ ֶש ּיֵצֵ א ַמ ְדוֶ ה דֶּ ֶר ְך ֶע ְרוָ ָת ּה.

רש"י
המקשה ג' ימים .בימי זיבה
וראתה דם כל שלשה דרך רחם:
ויצא ולד דרך דופן הרי זו יולדת
בזוב .כלומר זבה היא דכי טיהר
רחמא מזיבה דם הקושי הי
מילי בלידה מעלייתא אבל דרך
דופן לאו לידה היא:
אין זו יולדת בזוב .ור''ש לטעמיה
דאמר יוצא דופן ולד מעליא הוא
ומטהר את קישויו:
ודם היוצא משם .לקמן מפרש
מאי קאמר:
ר''ש לטעמיה .דאמר במתיתין
יושבין עליו ימי טומאה אפילו
בלידה יבשתא וימי טהרה אלמא
ולד הוא הלכך לעין קושי מי
ולד הוא ומטהר את קישויו:
אלא סיפא במאי פליגי .הא
ליכא למימר דם היוצא עמו דרך
דופן יהיה טמא כדם הלידה
דאם כן איפכא מבעי ליה רבי
שמעון מטמא דאמר ולד הוא
וחכמים מטהרים אלא ודאי
אפי' לרבי שמעון לא הוי אלא
כדם המכה והא דאמר רבי
שמעון במתיתין יושבין עליו ימי
טומאה משום ולד קאמר ולא
משום דם:
ודם דרך רחם .בשלשת ימי
הקושי קודם לידה ואמור רבן
דזיבה היא דלא מטהר לה ולד
דלאו לידה היא ורבי שמעון
מטהר לטמא הואיל וימי זיבה
הן ודם קושי בימי זיבה רחמא
טהריה:
שיצא ולד ודם דרך דופן.
ופלוגתא אחריתי היא ולאו
אקושי קאי דרישא איירי
כשיצא דם דרך רחם קודם
לידה:
רבן סברי מקור מקומו טמא.
הלכך טיפת דם מטמאה ואע''ג
דדרך דופן לאו ראייה היא
לטמא את האשה טומאת שבעה
מיהו טיפה עצמה מטמאה במגע
משום דגע במקור ומקור מקומו
טמא ורבי שמעון סבר מקור
מקומו טהור מלטמא טיפה
הוגעת בו הלכך כי אתא דם דרך
דופן טהור מלטמא וכדם מכה
דמי וכי אתא מי דרך רחם טהור
כל ימי זיבה היכא דליכא שופי
סמוך ללידה דולד מטהרו ואע''ג
דולד דרך דופן פק:
מטמא באשה טומאת שבעה.
משום ראיית דה ואע''ג דבא
דרך דופן:

 210וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ֶאת ִא ׁ ּ ָשה דָּ וָ ה וְ גִ ָּלה ֶאת ֶע ְרוָ ָת ּה ֶאת ְמק ָֹר ּה ֶה ֱע ָרה וְ הִ וא ִ ּג ְּל ָתה ֶאת ְמקוֹ ר דָּ ֶמ ָיה וְ נִ כְ ְרת ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ִמ ֶּק ֶרב ַע ָּמם
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 .5מא ,ב
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה:
ָמקוֹ ר ׁ ֶש ּנ ֱֶע ַקר וְ נ ַָפל לָ ָא ֶרץ – ְט ֵמ ָאה,
211
ְ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :יַ ַען ִה ּׁ ָש ֵפ ְך נְ ֻח ׁ ְש ֵּת ְך וַ ִּת ָ ּגלֶ ה ֶע ְרוָ ֵתך" )יחזקאל טז ,לו(.
לְ ַמאי?
ִאילֵ ָימא :לְ טו ְּמ ַאת ׁ ִש ְב ָעה – "דָּ ם" ) 212ויקרא טו ,יט( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא ,וְ לֹא ֲח ִתיכָ ה!
ֶא ָּלא ,לְ טו ְּמ ַאת ֶע ֶרב.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָמקוֹ ר ׁ ֶש ִה ִ ּז ַיע ִּכ ׁ ְש ֵּתי ִט ּ ֵיפי ַמ ְר ָ ּגלִ ּיוֹ ת – ְט ֵמ ָאה.

רש"י
שעקר .חתיכת בשר:
חושתך .שולייך והייו מקור
וכתיב ותגלי ערותך אלמא עקר
ושפך לארץ קרי ליה ערוה
כאילו הוא במקומו הילכך טמא.
חושתך שולים כדאמר במסכת
שבת )דף מא (.מפי שחושתה
מחממתה ובטהרות מי בכמה
דוכתין חושתו של תור )כלים
פ''ח מ''ג(:
לטומאת ערב .מפי שגעה בו
ביציאתה:
טיפי מרגליות .דם לבן וצלול:
לטומאת ערב .מפי שגע במקור
ווגע בה:
מעלמא .מן הצדדין:

לְ ַמאי?
ִאילֵ ָימא :לְ טו ְּמ ַאת ׁ ִש ְב ָעה ֲ -ח ִמ ׁ ּ ָשה דָּ ִמים ְט ֵמ ִאין ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה ,וְ ת ּו לָ א!
ֶא ָּלא ,לְ טו ְּמ ַאת ֶע ֶרב.
וְ ַדוְ ָוקא ַּת ְר ֵּתי,
ֲא ָבל ֲח ָדא ֵ -א ָימא ֵמ ָעלְ ָמא ָא ְתיָא.

 211כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י ה' יַ ַען ִה ׁ ּ ָש ֵפ ְך נְ ֻח ׁ ְש ֵּת ְך וַ ִּת ָ ּגלֶ ה ֶע ְרוָ ֵת ְך ְ ּב ַתזְ נו ַּתיִ ְך ַעל ְמ ַא ֲה ָביִ ְך וְ ַעל ָּכל ִ ּגלּ וּלֵ י תוֹ ֲעבוֹ ַתיִ ְך וְ כִ ְד ֵמי ָבנַ יִ ְך ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ְּת לָ ֶהם
ש ָר ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ְבנִ דָּ ָת ּה וְ כָ ל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 212וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ בָ ה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּבבְ ָ ׂ
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 .6מא ,ב
" ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ִמ ַּט ְּמ ִאין ְ ּב ַביִ ת ַה ִחיצוֹ ן,
ש ָר ּה" ) 213ויקרא טו ,יט(".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּב ְב ָ ׂ
ֵהי נִיה ּו ַ ּביִ ת ַה ִחיצוֹ ן?
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָּכל ׁ ֶש ִּתינוֹ ֶקת יוֹ ׁ ֶש ֶבת וְ נ ְִר ֵאת.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ָ ּגלוּי הוּא ֵאצֶ ל ׁ ֶש ֶרץ!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַעד ֵ ּבין ַה ׁ ּ ִשי ַּניִ ם.
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
" ֵ ּבין ַה ׁ ּ ִשי ַּניִם" – ְּכלִ ְפנִים,
אוֹ ְּ :כלַ חוּץ?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵי ַר ִ ּבי ז ַַּכאי:
" ַעד ֵ ּבין ַה ׁ ּ ִשי ַ ּניִ ם.
ֵ ּבין ַה ׁ ּ ִשי ַ ּניִ ם ַע ְצ ָמן – ְ ּכ ִל ְפנִ ים".
ִיתא ָּתנָא:
ְ ּב ַמ ְתנ ָ
ישה".
" ְמקוֹ ם דִּ ׁ ָ
ישה"?
ַמאי " ְמקוֹ ם דִּ ׁ ָ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ְמקוֹ ם ׁ ֶש ַה ׁ ּ ַש ָּמ ׁש דָּ ׁש.

ש ָר ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ְבנִ דָּ ָת ּה וְ כָ ל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 213וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ בָ ה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּבבְ ָ ׂ

רש"י
יושבת.

כשהתיוקת
רחמה קצת:
א''ר יוחן .לשון קושיא הוא:
אותו מקום .מי קרי בבשרה כולו
חוץ הוא ואפי' אצל מגע שרץ
דקיימא לן אין מגע בית
הסתרים מטמא גלוי הוא אם
גע שם שרץ:
טומאת בית הסתרים .לקמן
יליף מוידיו לא שטף במים
)ויקרא טו( דלאו בר טמויי הוא
ובתורת כהים מי מיה פקא
לן:
כמין שיים .יש בתוך הרחם
תלתולי בשר:
שהשמש .אבר:
פתח
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7מא ,ב – מב ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ְ ַ ֵ ֶ ִ ַ ְ ָ ִ ְ נִ ים ְ ּכ ַבחוּץ.
" ִ ְ ָ ָ
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא נִ דָּ ה ,זָ ָבה ִ -מ ַ ּניִ ן?
ש ָר ּה".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זוֹ ָב ּה ִ ּב ְב ָ ׂ
ּפוֹ ֶל ֶטת ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע – ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יִ ְהיֶ ה".
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
דַּ ָ ּי ּה ְ ּכבוֹ ֲע ָל ּה,
ַמה בּ וֹ ֲע ָל ּה ֵ -אינוֹ ִמ ַּט ֵּמא ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵצא טו ְּמ ָאה ַלחוּץ,
ַאף ִהיא ֵ -אינָ ּה ִמ ַּט ְּמ ָאה ַעד ׁ ֶש ֵּת ֵצא טו ְּמ ָא ָת ּה ַלחוּץ".
שר ּה" ) 214ויקרא טו ,יט(  -מל ּמד ׁש ּמ ּט ּמאה ּבפ
" ּבב ׂ

וְ ָס ַבר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן "דַּ ָ ּי ּה ְ ּכבוֹ ֲע ָל ּה"?
וְ ָה ַּת ְניָא:
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""וְ ָר ֲחצ ּו ַב ּ ַמיִ ם וְ ָט ְמא ּו ַעד ָה ָע ֶרב" )ויקרא טו ,יח( –
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
וְ ִכי ַמה ָ ּבא זֶ ה ְל ַל ְּמ ֵדנ ּו?
ִאם ְל ִענְ יַ ן נוֹ ֵג ַע ְ ּב ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע ֲ -ה ֵרי ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמר ְל ַמ ָּטה" :אוֹ ִא ׁיש" ) 216ויקרא כב ,ד(,
ֶא ָ ּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּטו ְּמ ַאת ֵ ּבית ַה ְּס ָת ִרים ִהיא,
וְ טו ְּמ ַאת ֵ ּבית ַה ְּס ָת ִרים ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ְ ּגזֵ ַרת ַה ָ ּכתוּב הוּא"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן – ִ ּב ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת.
ָּכאן – ְ ּבפוֹ לֶ ֶטת.
" ּפוֹ לֶ ֶטת" ֵּ -ת ּיפוּק לֵ ּיה דְּ ָהא ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה!
ְ ּב ׁ ֶש ּ ָט ְבלָ ה לְ ׁ ִש ּמו ׁ ָּש ּה.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דִּ ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּבטו ְּמ ַאת ֶע ֶרב ַ -ס ִ ּגי לַ ּה.
וְ ָהא ָא ַמר ָר ָבא:
ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ָּ -כל ׁ ְשל ׁ ָֹשה י ִָמים ֲאסו ָּרה לֶ ֱאכוֹ ל ַ ּב ְּתרו ָּמה,
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ּה ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְפלוֹ ט!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ׁ ֶש ִה ְט ִ ּבילו ָּה ַ ּב ִּמ ּ ָטה.
ִמ ְּכלָ ל דְּ כִ י ָק ָא ַמר ָר ָבא דְּ ָאזְ לָ ה ִא ִיהי ְ ּבכַ ְר ַע ּה וְ ָט ְבלָ ה,
דִּ ילְ ָמא ַ ּב ֲה ֵדי דְּ ָק ָאזְ לָ ה ׁ ְש ִד ָיתא!
ְישינַ ן ׁ ֶש ָּמא נ ׁ ְִש ַּת ּיֵיר' ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
מב,א וְ כִ י ֵּת ָימא :דִּ ילְ ָמא ִא ׁ ְש ְּתיַיר ִ -אי ָהכִ יָ ' ,חי ׁ ִ
ֶא ָּלא לְ ָר ָבא נ ִַּמיֶ ׁ ,ש ִה ְט ִ ּבילו ָּה ַ ּב ִּמ ּ ָטה,
וְ לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן – ְ ּב ִמ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת.
ָּכאן ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאינָ ּה ִמ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת.
וְ ָר ָבא ַא ְ ּק ָרא ָקאי ,וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִּכי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :וְ ָר ֲחצ ּו ַב ּ ַמיִ ם וְ ָט ְמא ּו ַעד ָה ָע ֶרב" )ויקרא טו ,יח( ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאינ ָּה ִמ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת,
ֲא ָבל ְ ּב ִמ ְת ַה ּ ֶפכֶ ת ָּ -כל ׁ ְשל ׁ ָֹשה י ִָמים ֲאסו ָּרה לֶ ֱאכוֹ ל ַ ּב ְּתרו ָּמה,
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ּה ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ְפלוֹ ט.

רש"י
תלמוד לומר זובה בבשרה.
ואע''ג דבדה כתיב מדאפקיה
בלשון זובה ילפין זיבה:
יהיה .זובה בבשרה:
בועלה .בעל קרי איו מטמא עד
שתצא טומאתו לחוץ כדכתיב
)שם טו( ואשר תצא ממו שכבת
זרע :ה''ג בתורת כהים מה בא
זה ללמדו אם לעין הוגע
בשכבת זרע הרי כבר אמור
למטה אלא מפי כו':
מה בא זה ללמדו .הא משום
טבילה דידיה לא איצטריך דהא
כתיב לעיל ואיש כי תצא ממו
שכבת זרע ואם ללמד עליה
שצריכה טבילה אם גע בשרה
מבחוץ בשכבת זרע כשיצתה
ממו הרי כבר אמור למטה
בפרשת אמור אל הכהים
)ויקרא כב( או איש אשר תצא
ואמר לקמן בפרקין )דף מג(:
מין לוגע בש''ז ת''ל או איש
אלמא מייה פקא לן:
אלא .בא ללמדו שאפי' לא גע
בשרה מבחוץ בקרי טמאה מפי
טיפת תשמיש והוצרך להשמיעו
שטמא דאי לא אשמעי' לא הוה
קיימא לן מפי שהיא טומאת
בית הסתרים ואיה מטמאה
אלא מפי שגזירת הכתוב הוא
אלמא לא אמרין דדיה כבועלה:
במשמשת .גזרת הכתוב ולא
בפולטת:
פולטת .תיפוק ליה דקודם
יציאתו חוץ טמאה היא דהא
שמשה:
בשטבלה לשמושה .ולמחר
פלטה וקאמר לך ר' שמעון בה
דיה כבועלה:
כל שלשה כו' .וכיון דכל שלשה
אסורה משום תשמישה דיה
כבועלה היכי משכחת לה אי
לאחר שלשה אפי' יצא מי
טהורה דהא שכבת זרע מסרחת
היא:
הכא במאי עסקין .הא דקאמר
ר''ש דטהורה בטבלה לתשמישה
שהטבילוה במטה דכיון דלא זזה
ממקומה אפשר לה בלא פליטה:
מכלל .דהא דרבא כגון דאזלא
איהי בכרעה א''כ מאי אי אפשר
שלא תפלוט כל שלשה דמשמע
טמאה ודאית הא בחזקת
טהורה היא טפי דאיכא למימר
בהדי דאזלא ומסגייא בכרעה
שדיתיה לכוליה קודם טבילה:
וכי תימא חיישי' שמא שתייר
בה .ומספיקא קא מטמאה א''כ
מאי אי אפשר חיישין מיבעי
ליה:
אלא לרבא מי .דלא אזלה
הילכך כל שעה פלטה והא דר'
שמעון דיכולה לטבול לשמושה
כגון שלא תהפכה לאחר
הטבילה ודרבא במתהפכת:
ורבא .לפרושי לן קרא אתא דכי
כתיב ורחצו במים דמשמע
דיכולה לטבול בו ביום כשאיה
מתהפכת ל''א מתהפכת בשעת
תשמיש ואין הזרע קלט ברחם
יחד הילכך פולטת והולכת מעט
מעט איה מתהפכת בשעת
תשמיש קלט הזרע יחד ויוצא
בבת אחת:

ש ָר ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ְבנִ דָּ ָת ּה וְ כָ ל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 214וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ בָ ה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּבבְ ָ ׂ
 215וְ ִא ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ִא ׁיש א ָֹת ּה ׁ ִשכְ ַבת זָ ַרע וְ ָר ֲחצ ּו ַב ַּמיִ ם וְ ָט ְמא ּו ַעד ָה ָע ֶרב
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דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ
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 .8מב ,א
ֵיה ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ִ ּב ְיסנָ א ֵמ ַא ָ ּביֵי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ּפוֹ לֶ ֶטת ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע:
רוֹ ָאה ָהוְ יָא,
אוֹ :
נוֹ גַ ַעת ָהוְ יָא?
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה :לִ ְס ּתוֹ ר,
וְ לִ ּ ָט ֵמא ְ ּב ַמ ׁ ּ ֶשה ּו,
וְ לִ ּ ָט ֵמא ִ ּב ְפנִים ְּכ ַבחוּץ.
ַמה ּנ ְַפ ׁ ָש ְך:
ִאי ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ַמ ְת ִנ ָיתא  :217לְ ַר ָ ּבנָן  -רוֹ ָאה ָהוְ יָא,
וּלְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן  -נוֹ גַ ַעת ָהוְ יָא.
וְ ִאי לָ א ׁ ְש ִמי ַע לֵ ּיה ַמ ְת ִנ ָיתא ִ -מ ְס ַּת ְ ּב ָרא נוֹ גַ ַעת ָהוְ יָא!
ִיתא,
לְ עוֹ לָ םְ ׁ ,ש ִמ ַיע לֵ ּיה ַמ ְתנ ָ
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבנָן  -לָ א ָק ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה,
ִּכי ָקא ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה ַ -א ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
וְ לִ ּ ָט ֵמא ִ ּב ְפנִים ְּכ ַבחוּץ  -לָ א ָק ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה,
ִּכי ָק ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה  -לִ ְס ּתוֹ ר וְ לִ ּ ָט ֵמא ְ ּבכָ ל ׁ ֶשהוּא.
ַמאי?
ִּכי ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן" :דַּ ָ ּי ּה ְ ּכבוֹ ֲע ָל ּה" ָ -הנֵי ִמ ֵּילי לִ ּ ַט ּמ ּויֵי ִ ּב ְפנִים ְּכ ַבחוּץ.
ֲא ָבל לִ ְס ּתוֹ ר וְ לִ ּ ָט ֵמא ּ ְ -בכָ ל ׁ ֶשהוּא,
רוֹ ָאה ָהוְ יָא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ׁ ְשנָא?
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
לְ עוֹ לָ ם לָ א ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ַמ ְת ִנ ָיתא,
וְ ָהכִ י ָק ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה:
ִמדְּ ַא ְח ִמיר ַר ֲח ָמנָא ַא ַ ּב ֲעלֵ י ְק ָריִין ְ ּב ִסינַי רוֹ ָאה ָהוְ יָא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ָ ּג ְמ ִרינַן ִמ ּ ִסינַי דְּ ִחדּ ו ּׁש הוּא,
דְּ ָהא זָ ִבין ו ְּמצוֹ ָר ִעים דַּ ֲח ִמ ֵירי ,וְ לָ א ַא ְח ִמיר ְ ּבה ּו ַר ֲח ָמנָא?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
רוֹ ָאה ָהוְ יָא.
ֲא ָתא ׁ ַשיְילֵ ּיה לְ ָר ָבא,
ֲא ַמר לֵ ּיה :רוֹ ָאה ָהוְ יָא.
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף,
ֲא ַמר לֵ ּיה :רוֹ ָאה ָהוְ יָא.
ֲה ַדר ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַא ָ ּביֵי,
ֲא ַמר לֵ ּיה :כּ ו ְּּלכ ּו ְ ּברו ָ ּּקא ֲח ָדא ְּת ִפית ּו!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ׁ ַש ּ ִפיר ֲא ַמ ִרי לָ ְך,
ַעד ָּכאן לָ א ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן" :דַּ ָ ּי ּה ְ ּכבוֹ ֲע ָל ּה" ֶא ָּלא לִ ּ ָט ֵמא ִ ּב ְפ ִנים ְּכ ַבחוּץ,
ֲא ָבל לִ ְס ּתוֹ ר וְ לִ ּ ָט ֵמא ְ ּבכָ ל ׁ ֶשהוּא  -רוֹ ָאה ָהוְ יָא.

ִיתין
 217וגם להלן ע"פ מסורת הש"ס .גירסת וילאַ :מ ְתנ ִ

רש"י
רואה הויא .משום ראייה טמייה
קרא ומשום וגעת בשכבת זרע
דעד השתא הויא גיעת בית
הסתרים ולא הויא טמאה אלא
ביום תשמיש ומגזרת הכתוב וכי
פלטה געה לבראי ומטמיא:
לסתור .בזיבה בימי ספירה אי
רואה הויא סותרת אבל וגעת
לא שאם געה בשום טומאה
איה סותרת דהא וספרה לה
כתיב והאיכא:
ולטמא במשהו .לראייה לא
בעין שיעורא כדאמרי' במתי'
לדם דה ולזיבה ולקרי מטמאין
בכל שהוא אבל וגע בעי שיעורא
כדאמר בפירקין )לקמן דף מג(:
איכא למ''ד בכעדשה ואיכא
למ''ד כחתימת פי האמה:
אי שמיע ליה .לרב שמואל:
מתיתא .דפליגי רבן ור''ש לעיל
דקאמרי רבן פולטת שכבת זרע
מטמא בפים כבחוץ ולר''ש
דדיה כבועלה:
לרבן רואה הויא .לעין לטמא
בפים כבחוץ ולר''ש וגעת
הויא:
ואי לא שמיע ליה .אמאי
מספקא ליה מסברא וגעת הויא
דהא לא מגופה חזיא אלא מה
שקבלה היא פולטת:
ואליבא דרבן לא קמיבעיא ליה.
דכיון דלרבן מטמיא בפים
כבחוץ אלמא רואה הויא וכ''ש
דמטמאה במשהו ולעין סתירה
מי סתרה דהא בתורת זיבה
מרבי ליה מיהיה זובו:
כי קא מיבעי ליה אליבא דר''ש.
ולטמא בפים לא מיבעי ליה
דהא שמעין לר''ש דלא מטמיא:
כי קא מבעיא ליה לסתור
ולטמא במשהו .מהו מי אמרי'
כי אמר ר' שמעון דיה כבועלה
לטמא בפים כבחוץ מה בועלה
לא מטמא איהי מי לא מטמאה
אבל לסתור ולטמא במשהו לא
משוי לה כוגעת דהא א'' אמר
דיה כבועלה סתרה ומטמאה
במשהו כבועלה או דילמא לא
שא דכי היכי דלעין טומאת
פים משוי לה וגעת לעין משהו
וסתירה מי משוי לה וגעת:
לעולם לא שמיע ליה .מתי'
ודקאמרין מסברא וגעת הויא
לא היא מסברא לא מיפשט לן
דאיכא למימר מדאחמיר רחמא
בבעלי קריין בסיי דכתיב
)שמות יט( אל תגשו אל אשה
ולא הזהיר על טמא שרץ רואה
הויא:
כולכו ברוקא חדא תפיתו.
כולכם שמעתם שמועה אחת.
תפיתו לשון רוק וחבירו
בכתובות תוף שדי בפרק אף על
פי )דף סא:(:
אמר ליה .אביי שפיר אמר לך:
אבל לסתור ולטמא במשהו
רואה הויא .דאי מי דיה כבועלה
מטמיא כבועלה במשהו וסתרה
כבועלה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9מב ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַה ִ ּנדָּ ה,
וְ ַה ָּז ָבה,
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְ ּכנֶ ֶגד יוֹ ם,
וְ ַה ּיוֹ ֶל ֶדת,
כּ ו ָ ּּלן ִ -מ ַּט ְּמאוֹ ת ִ ּב ְפנִ ים ְ ּכ ַבחוּץ".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :כּ ו ְּּלה ּו לְ ַח ּיֵי,
ֶא ָּלא יוֹ לֶ ֶדתִ :אי ִ ּב ֵימי נִדָּ ה ִ -נדָּ ה,
ִאי ִ ּב ֵימי זִ ָיבה  -זִ ָיבה!
לָ א ,צְ ִריכָ א ׁ ֶש ּי ְָר ָדה לִ ְטבּ וֹ ל ִמ ּטו ְּמ ָאה לְ ָט ֳה ָרה.
וְ כִ י ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
יוֹ לֶ ֶדת ׁ ֶש ּי ְָר ָדה לִ ְטבּ וֹ ל ִמ ּטו ְּמ ָאה לְ ָט ֳה ָרה,
וְ נ ֱֶע ַקר ִמ ֶּמ ּנָה דָּ ם:
ִ ּב ִיר ָידה – ְט ֵמ ָאה.
ַ ּב ֲעלִ ּיָיה – ְטהוֹ ָרה!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה לְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
" ִ ּב ִיר ָידה" ַ -א ַּמאי ְט ֵמ ָאה? טו ְּמ ָאה ְ ּבלו ָּעה ִהיא!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ּ
יש ּיה ֵ ּבי ִמ ְד ְר ׁ ָשא.
ִיהלֵ ּיה וְ כַ ְר ֵּכ ׁיש לִ י ְ ּב ֵר ֵׁ
נ
ית
ר
ב
ּ
ס
א
ין
ב
א
י
ב
ר
יה
ֲ
זִ יל ׁ ַשיְילֵ ּ לְ ַ ִ ָ ִ דְּ ַ ְ ְ ִ
ֲאזַ ל ׁ ַשיְילֵ ּיהֲ ,א ַמר לֵ ּיהֲ :ע ָׂשאו ָּה ְּכנ ְִבלַ ת עוֹ ף ָטהוֹ ר,
ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָאה ְ ּבגָ ִדים ְ ּב ֵבית ַה ְ ּבלִ ָיעה.
ִמי דָּ ֵמי?!
מב,ב ָה ָתם ֵ -אין לָ ּה טו ְּמ ָאה ַ ּבחוּץ,
ָהכָ א ִּ -כי נ ֵָפיק לְ ָב ַראי לִ ַיט ֵּמי!
ָהכָ א נ ִַּמיְּ ,כ ׁ ֶש ּיָצָ א לַ חוּץ.
ִאי יָצָ א לַ חוּץ ַ -מאי לְ ֵמ ְימ ָרא?
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :מגּוֹ דִּ ְמ ַה ּנֵי ְט ִבילָ ה לְ ָדם דְּ ִא ָּיכא ַ ּג ַ ּואיְּ ,ת ַה ּנֵי נ ִַּמי לְ ַהאי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ׁ ְש ַמ ְע ִּתין – ִא ּ ְיפ ִריק,
ֶא ָּלא יוֹ לֶ ֶדתִ :אי ִ ּב ֵימי נִדָּ ה – ִנדָּ ה.
ִאי ִ ּב ֵימי זִ ָיבה – זִ ָיבה!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְ ּבלֵ ָידה י ְֶב ׁ ְש ָּתא.
"לֵ ָידה י ְֶב ׁ ְש ָּתא" ַ -מאי " ִמ ַּט ֵּמא ִ ּב ְפנִ ים ְ ּכ ַבחוּץ" ִא ָּיכא?!
ֹאשוֹ חוּץ לַ ּ ְפרוֹ זְ דּ וֹ ר.
ְּכגוֹ ן ׁ ֶשהוֹ צִ יא וָ לָ ד ר ׁ
וְ כִ ְד ַרב אוֹ ׁ ַש ְעיָא,
דְּ ָא ַמר ַרב אוֹ ׁ ַש ְעיָ א:
ֹאשוֹ חוּץ לַ ּ ְפרוֹ זְ דּ וֹ ר.
ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא יוֹ צִ יא ַה ָ ּולָ ד ר ׁ
וְ כִ י ַההוּא דַּ ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ֲא ַמר לֵ ּיהַ :מה ּו לְ ִמ ְמ ַהל ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא?

רש"י
כולן מטמאין בפים כבחוץ .בראייה ראשוה אבל
בשיה ליכא למימר דהא בלא ראייה טמאה היא:
והיולדת .לקמן מפרש:
הזבה ושומרת יום .הכי קאמר בין שראתה ג'
ימים בין שראתה יום אחד מטמאה בבית החיצון
בראייה ראשוה:
אי בימי דה .ילדה וראתה הא תי ליה ואי בימי
זיבה הא תי ליה לזיבה:
מטומאה לטהרה .לאחר שבועים וקיימא לן כבית
הלל דאמרי בבות כותים )לעיל דף לה (:ביומי
וטבילה תלא רחמא דלא הוי דם טוהר אלא
לאחר טבילה:
ועקר דם .לבית החיצון ועמד שם יום או יומים:
טמאה .כל זמן שהוא בה וכשיצא בעיא טבילה
אחריתי דלא טהרתה טבילה והייו דתיא יולדת
מטמיא בבית החיצון:
טומאה בלועה היא .וקיימא לן בפרק בהמה
המקשה )חולין דף עא (.טומאה בלועה איה
מטמאה לא במגע ולא במשא והכא הא טומאה
בלועה היא ולא דמיא לכל השים שמטמאות
בבית החיצון דהתם משום ראייה דמאתמול היא
וטומאת שבעה ורחמא אמר בבשרה מכי אתא
בבית החיצון הויא ראייה אבל הכא משום משא
וגיעה היא וטומאת ערב דאי משום ראייה
מאתמול איעקר ומאתמול הויא ראייה וראייה
דמאתמול לא מהיא לה האידא דמאתמול הוה
להו ימי טומאה והשתא הוו להו ימי טוהר
וטומאה בלועה לא מטמיא במגע ובמשא:
אסברית יהליה .פירשתי לו טעמא:
וכרכיש לי ברישיה .הודה לדברי ועע בראשו:
בגדים בבית הבליעה .בגדים שהוא לבוש בהן
בשעה שוגע בה אין טמאין שאין להן טומאת
מגע דאמר רחמא לא יאכל לטמאה בה )ויקרא
כב( אין לך אלא מה שאמור בה אכילה ולא מגע
ומה היא מטמאה בגדים שהוא לבוש בשעת
בליעה כדכתיב )שם יז( ]וכל[ פש אשר תאכל בלה
וטריפה באזרח ובגר וכבס בגדיו וטהר ובבלת עוף
טהור כתיב דבלת בהמה לא מטמאה בבית
הבליעה כדאמר בשמעתין ובלת עוף טמא מי לא
מטמאה כדאמר בתורת כהים מי שאיסורו משום
בל תאכל בלה יצא עוף טמא שאין איסורו משום
בל תאכל בלה אלא משום בל תאכל טמא:
התם אין לה טומאה בחוץ .כדפרישית לטמאה בה
אין לך בה אלא מה שאמור בה והך הוא דגזור בה
רחמא:
הכא כי פיק לבראי תיטמי .וכיון דמטמא בחוץ
הויא כשאר טומאות דלא מטמאות בלועות:
הכא מי כשיצא לחוץ .לכשיצא לחוץ מטמא
אותה אם עקר קודם טבילה ואם טבלה טהורה
כל זמן שהוא שם ולכשיצא ויגע בה יטמאה:
מאי למימרא .הא דם טמא הוא דקודם טבילה
עקר:
שמעתין .דרבי זירא דהוה קשיא לן טומאה
בלועה היא:
איפריק .דלכשיצא לחוץ הוא דקאמר והשתא לא
מתוקמא ברייתא דקתי יולדת מטמאה בבית
החיצון כדרבי זירא דהא לרבי זירא לא מטמיא
עד השתא שיצא והדרא קושיא לדוכתין:
בלידה יבישתא .דליכא לא דה ולא זיבה:
אי ביבשתא .מאי מטמיא בפים איכא:
כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור .ואוליד
וקאמר דאע''ג דאכתי ראשו בפים הוא דהייו
בבית החיצון הוי כילוד וטמאה לידה וכרב
אושעיא דאמר חוץ לפרוזדור ולד הוי:
דאמר רב אושעיא .בפרק בהמה המקשה )חולין
דף עב (.אהא דתן אשה שמת עוברה בתוך מעיה
ופשטה חיה את ידה וגעה בו החיה טמאה
טומאת שבעה והאשה טהורה עד שיצא הולד
והוין בה חיה אמאי טמאה טומאה בלועה היא
ואמר רב אושעיא הך טומאת חיה מדרבן גזרה
שמא יוציא ולד את ראשו חוץ לפרוזדור ותגע בו
דמכי פק הוה ליה ילוד ולא הוי בלועה וטמא
מדאורייתא משום וגע במת אלמא חוץ לפרוזדור
ילוד הוא הילכך לעין לטמא את אמו טומאת
לידה מי ילוד הוא:
וכי ההוא דאתא כו' .כלומר מדרבא מי שמעין
דראשו חוץ לפרוזדור הוי כילוד:

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ

ֲא ַמר לֵ ּיהַ ׁ :ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ָ ּב ַתר דִּ נ ְַפקֲ ,א ַמר ָר ָבאָ :סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך דְּ ַההוּא ַ ּג ְב ָרא לָ א יָ ַדע דְּ ׁ ָש ֵרי לְ ִמ ְמ ַהל ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא?!
ֲאזַ ל ָ ּב ְת ֵר ּיהֲ ,א ַמר לֵ ּיהֵ :א ָימא לִ י ִאיזִ יּ ,גו ָּפא דְּ עו ְּבדָּ א ֵהיכִ י ֲהוָ ה?
ֲא ַמר לֵ ּיהְ ׁ :ש ַמ ִעית וָ לָ ד דְּ צָ וֵ יץ ַא ּ ַפ ְניָא דְּ ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא ,וְ לָ א ִא ְתיְ לִ יד ַעד ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ֹאשוֹ חוּץ לַ ּ ְפרוֹ זְ דּ וֹ ר" הוּא ,וְ ָהוֵ י ִמילָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה,
ֲא ַמר לֵ ּיהַ :האי "הוֹ צִ יא ר ׁ
וְ כָ ל ִמילָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה ֵ -אין ְמ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
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רש"י
ס''ד .כלומר אפשר שאין זה
האיש יודע שמילה בשבת
מותרת אלא ודאי דבר ספק
אירע בו:
דצויץ .שמעתי את הולד צועק
בתוך המעיים מבעוד יום של
ערב שבת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10מב ,ב
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ׁ ֶשל ִא ׁ ּ ָשה ּ ָ -בלו ַּע ָהוֵ י,
אוֹ :
ֵ ּבית ַה ּ ְס ָת ִרים ָהוֵ י?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה?
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ָּת ֲח ָבה לָ ּה ֲח ֶב ְיר ָּת ּה ְּכזַ ִית נ ְֵבלָ ה ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם,
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתּ ָ :בלו ַּע ָהוֵ י  -טו ְּמ ָאה ְ ּבלו ָּעה לָ א ְמ ַט ְּמ ָאה.
וְ ִאי ֲא ַמ ְר ְּתּ ֵ :בית ַה ּ ְס ָת ִרים ָהוֵ י  -נ ְִהי דִּ ְב ַמ ָ ּגע לָ א ְמ ַט ְּמיָא,
שא ִמ ָיהא ְמ ַט ְּמיָא.
ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ

רש"י
טומאה בלועה לא מטמאה.
דהרי היא כמי שאיה ואין בה
לא מגע ולא משא וטהורה אשה
זו:
ואי אמרת בית הסתרים הוי.
כשאר בית הקמטים טומאה לא
בטלה והי דבמגע לא מטמיא
דלא מטמא בית הסתרים
בגיעה במשא מיהא מטמאה
וטמאה אשה זו שהרי ושאת
את הבלה:

ַא ָ ּביֵי ָא ַמר:
ָ ּבלו ַּע ָהוֵ י.
ָר ָבא ָא ַמר:
ֵ ּבית ַה ּ ְס ָת ִרים ָהוֵ י.
ֲא ַמר ָר ָבא:
ְמנָא ֲא ִמינָא לַ ּה?
דְּ ַת ְניָא:
" ֶא ָ ּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּטו ְּמ ַאת ֵ ּבית ַה ְּס ָת ִרים ִהיא,
וְ טו ְּמ ַאת ֵ ּבית ַה ְּס ָת ִרים  -לֹא ְמ ַט ְּמ ָאה,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ְ ּגזֵ ַרת ַה ָ ּכתוּב ִהיא".
וְ ַא ָ ּביֵי?
ֲח ָדא וְ עוֹ ד ָק ָא ַמר.
ֲח ָדא  -דְּ טו ְּמ ָאה ְ ּבלו ָּעה ִהיא.
וְ עוֹ ד ֲ -א ִפילּ ּו ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמר" :טו ְּמ ַאת ֵ ּבית ַה ּ ְס ָת ִרים ִהיא" ֵ -אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְ ּגזֵ ַרת ַה ָּכתוּב ִהיא.

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
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 .11מב ,ב
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ְמקוֹ ם נ ְִבלַ ת עוֹ ף ָטהוֹ ר ּ ָ -בלו ַּע ָהוֵ י,
אוֹ :
ּ
ֵ ּבית ַה ְס ָת ִרים ָהוֵ י?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה?
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ָּת ַחב לוֹ ֲח ֵבירוֹ ְּכזַ יִת ְנ ֵבלָ ה לְ תוֹ ְך ּ ִפיו,
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתּ ָ :בלו ַּע ָהוֵ י  -טו ְּמ ָאה ְ ּבלו ָּעה לָ א ְמ ַט ְּמיָא!
שא ִמ ָיהא ְמ ַט ֵּמא!
ֶ)א ָּלא ִאי( ֲא ַמ ְר ְּתּ ֵ :בית ַה ּ ְס ָת ִרים ָהוֵ י  -נ ְִהי נ ִַּמי דִּ ְב ַמ ָ ּגע לָ א ְמ ַט ֵּמאּ ְ ,ב ַמ ּ ָ ׂ
ַא ָ ּביֵי ָא ַמר:
ָ ּבלו ַּע ָהוֵ י.
וְ ָר ָבא ָא ַמר:
ֵ ּבית ַה ּ ְס ָת ִרים ָהוֵ י.
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְמנָא ֲא ִמינָא לַ ּה?
דְּ ַת ְניָא:
יעה?
"יָ כוֹ ל ְּת ֵהא נִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָמה ְמ ַט ְּמ ָאה ְ ּב ָג ִדים ַא ֵ ּבית ַה ְ ּב ִל ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :נְ ֵבלָ ה ו ְּט ֵר ָפה ל ֹא יֹאכַ ל לְ ָט ְמ ָאה ָב ּה" ) 218ויקרא כב ,ח( –
ִמי ׁ ֶש ֵאין ָל ּה טו ְּמ ָאה ֶא ָ ּלא ֲא ִכ ָיל ָת ּה,
ֹאכ ֶל ָ ּנה.
יָ ְצ ָתה זוֹ ׁ ֶש ְּט ֵמ ָאה קוֹ ֶדם ׁ ֶש ּי ְ
יתי ְ ּב ַקל וָ ח ֶֹמר ִמ ִ ּנ ְב ַלת עוֹ ף ָטהוֹ ר:
וְ ֵת ֵ
ו ַּמה ִ ּנ ְב ַלת עוֹ ף ָטהוֹ ר ׁ ֶש ֵאין ָל ּה טו ְּמ ָאה ַ ּבחוּץ ,יֶ ׁש ָל ּה טו ְּמ ָאה ִ ּב ְפנִ ים.
זוֹ ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ָל ּה טו ְּמ ָאה ַ ּבחוּץ ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ָל ּה טו ְּמ ָאה ִ ּב ְפנִ ים!
ָא ַמר ְק ָראּ ָ " :ב ּה" – " ָ ּב ּה" וְ לֹא ְ ּב ַא ֶח ֶרת.
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָהאוֹ כֵ ל" ) 219ויקרא יא ,מ(?
יתן ׁ ִשיעוּרַ :לנּוֹ ֵג ַע,
ִל ֵּ
שא ּ ְ -כאוֹ ֵכל,
וְ ַלנּוֹ ֵ ׂ
ָמה "אוֹ ֵכל" – ְ ּב ַכ ַּזיִ ת,
שא ּ ְ -ב ַכ ַּזיִ ת".
ַאף נוֹ ֵג ַע וְ נוֹ ֵ ׂ

 218נְ ֵבלָ ה ו ְּט ֵרפָ ה ל ֹא יֹאכַ ל לְ ָט ְמ ָאה ָב ּה ֲאנִ י ה'
שא ֶאת נִ בְ לָ ָת ּה יְ כַ ֵ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב
 219וְ ָהאֹכֵ ל ִמ ִּנ ְבלָ ָת ּה יְ כַ ֵ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב וְ ַה ּנֹ ֵ ׂ

רש"י
מקום בלת עוף טהור .בית
הבליעה של אדם שאין לבלת
עוף טהור טומאה אלא שם:
שתחב לו חבירו .דאי תחב הוא
לעצמו איטמי ליה במגע:
בה .בגדים טמאים בבית
הבליעה ולא באחרת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12מב ,ב – מג ,א
ָא ַמר ָר ָבא:
ׁ ֶש ֶרץ ְ ּבקו ְּמטוֹ – ָטהוֹ ר.
נ ְֵבלָ ה ְ ּבקו ְּמטוֹ – ָט ֵמא.
" ׁ ֶש ֶרץ ְ ּבקו ְּמטוֹ – ָטהוֹ ר" ֶ ׁ -ש ֶרץ ִ ּבנְגִ ָיעה הוּא דִּ ְמ ַט ֵּמא,
ו ֵּבית ַה ּ ְס ָת ִרים  -לָ או ַ ּבר ַמ ָ ּגע הוּא.
"נ ְֵבלָ ה ְ ּבקו ְּמטוֹ – ָט ֵמא"  -נ ְִהי דִּ ְב ַמ ָ ּגע לָ א ְמ ַט ֵּמא,
שא ִמ ָיהא ְמ ַט ֵּמא.
ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ׁ ֶש ֶרץ ְ ּבקו ְּמטוֹ וְ ִהכְ נִיסוֹ לַ ֲאוִ יר ַה ַּת ּנוּר – ָט ֵמא.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאּ " :תוֹ כוֹ " ) 220ויקרא יא ,לג( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא,
וְ לֹא ּתוֹ ְך ּתוֹ כוֹ .
מג,א
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָקנֶה ְ ּבקו ְּמטוֹ ׁ ֶשל זָ ב ,וְ ֵה ִסיט בּ וֹ ֶאת ַה ּ ָטהוֹ ר – ָטהוֹ ר.
ָקנֶה ְ ּבקו ְּמטוֹ ׁ ֶשל ָטהוֹ ר ,וְ ֵה ִסיט בּ וֹ ֶאת ַה ָ ּזב – ָט ֵמא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ַ ּגע בּ וֹ ַה ָּזב וְ יָ ָדיו ל ֹא ׁ ָש ַטף ַ ּב ּ ָמיִ ם" ) 221ויקרא טו ,יא(  -זֶ ה ּו ֱה ֵסיטוֹ ׁ ֶשל זָ ב,
ׁ ֶשלּ ֹא ָמצִ ינ ּו לוֹ טו ְּמ ָאה ְ ּבכָ ל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה.
וְ ַא ּ ְפ ֵק ּיה ַר ֲח ָמנָא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן נְ גִ ָיעה – לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ֶה ֵיסט ּונְגִ ָיעה ְּכ"יָ ָדיו",
ָמה ָה ָתם – ֵמ ַא ְ ּב ַראי,
ַאף ָהכָ א – ֵמ ַא ְ ּב ַראי.

ש ֲא ׁ ֶשר יִ ּפֹל ֵמ ֶהם ֶאל ּתוֹ כוֹ כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ְ ּבתוֹ כוֹ יִ ְט ָמא וְ אֹתוֹ ִת ׁ ְשבּ ֹר ּו
 220וְ כָ ל ְּכלִ י ֶח ֶר ׂ
 221וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ַ ּגע בּ וֹ ַה ָּזב וְ יָ ָדיו ל ֹא ׁ ָש ַטף ַ ּב ָּמיִ ם וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב

רש"י
קומטו .כגון בין אציליו או שאר
קמטים פרוצ''ש בלע''ז:
קמ''ל .דהאי לא תוך תוכו הוא
אלא כגון כלי בתוך התור ופיו
למעלה מפי התור:
והסיט בו את הטהור טהור.
כדמפרש טעמא לקמן:
בקומטו של טהור והסיט בו את
הזב טמא .הטהור שהרי שא את
הזב וזב מטמא במשא דכתיב
במשכב )ויקרא טו( והושא
אותם וק''ו לזב עצמו:
מאי טעמא .טהור היסט בקה
של קומטו של זב טהור:
דכתיב וכל אשר יגע בו הזב וגו'.
והאי קרא לאו למגע איצטריך
דהא כתיב והוגע בבשר הזב
אלא זה הסיטו של זב מכאן
למדו זב שהסיט את הטהור
טמא שלא מציו בכל התורה
טומאה המסטת טהרה שתטמא
אלא אם כן שא טהור את
הטמא והכא בזב הוא דגלי
רחמא וכתב וידיו דדרשין הכי
היכא דהסיט בו הזב בידיו
כלומר בגלוי:
לא שטף במים .מילתא אחריתי
היא למילף לטילת ידים
לאכילה מהכא אלמא הסיט זב
את הטהור איו טמא אלא א''כ
הסיטו בגלוי בידיו ומדאפקיה
בלשון גיעה ילפין מי לכל
גיעות דאין מגע בית הסתרים
מטמא אבל טהור שהסיט את
הזב דפקא לן מקרא אחריא
דלא כתיב ביה ידיו טמא אפילו
הסיטו בקה שבקומטו מידי
דהוה אבלה בקומטו שהיא
מטמאה במשא דהא מ''מ הרי
הוא ושא את הטומאה ל''א קה
בקומטו של טהור והסיט את
הזב להכי טמא שגע הקה
בגילוי של זב וטמא הקה
מחמת הזב וחוזר ומטמא את
הטהור ואע''ג דטהור קמוט
דגילויא גבי זב הוא דבעין אבל
קה בקומטו של זב והסיט את
הטהור טהור הואיל וזב קמוט
וגבי זב כתיב וידיו ושיבוש הוא
מפי כמה דברים חדא דקה
פשוטי כלי עץ הוא ואיו מקבל
טומאה וא''ת בקה חלול הי
מי דמקבל טומאה אפ''ה אין
חוזר ומטמא הטהור שהרי אין
מגע של זב חוזר ומטמא אדם
שאין לך וגע בטומאה מטמא
אדם חוץ מן הוגע במת ועוד אי
טומאת הטהור משום גיעת קה
היא והרי בקומטו הוא דגע
ובית הסתרים לאו בר מגע הוא
דהא אמרין לעיל שרץ בקומטו
טהור ועוד לשון הסיט אמאי
קט ועוד הסיט טהור את הזב
מי פק מהאי קרא וכל אשר יגע
בו הזב כתיב והייו אשר יסיטו
הזב ולא כתיב כל אשר יגע בזב:
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 .13מג ,א
" ֲא ָבל ַה ָּזב ו ַּב ַעל ֶק ִרי ֵ -אינָ ן ִמ ַּט ְּמ ִאיןַ ,עד ׁ ֶש ֵּת ֵצא טו ְּמ ָא ָתן ַלחוּץ".
שרוֹ " ) 222ויקרא טו ,ב( ַ -עד ׁ ֶש ּיֵצֵ א זוֹ בוֹ ִמ ְ ּב ָׂשרוֹ .
"זָ ב" – דִּ כְ ִתיבִּ " :כי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂ
" ַ ּב ַעל ֶק ִרי" – דִּ כְ ִתיב" :וְ ִא ׁיש ִּכי ֵת ֵצא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זָ ַרע" ) 223ויקרא טו ,טז(.

" ָהיָ ה אוֹ ֵכל ַ ּב ְּתרו ָּמה וְ ִה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶש ִ ּנזְ דַּ ְעזְ ע ּו ֵא ָב ָריו,
אוֹ ֵחז ָ ּב ַא ָּמה וּבוֹ ֵל ַע ֶאת ַה ְּתרו ָּמה".
"אוֹ ֵחז" – וְ ָה ַּת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָ ּכל ָהאוֹ ֵחז ָ ּב ַא ָּמה ו ַּמ ׁ ְש ִּתין ְ ּכ ִאילּ ּו ֵמ ִביא ַמבּ וּל ָלעוֹ ָלם"!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְ ּב ַמ ְטלִ ית ָע ָבה.
ָר ָבא ֲא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ְ ּב ַמ ְטלִ ית ַר ָּכה,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲע ַקר – ֲע ַקר.
וְ ַא ָ ּביֵי?
ָחי ֵׁיש ,דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ אוֹ סו ֵּפי.
וְ ָר ָבא?
לְ אוֹ סו ֵּפי  -לָ א ָחי ֵׁיש.
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ְל ָמה זֶ ה דּ וֹ ֶמה?
ְלנוֹ ֵתן ֶא ְצ ַ ּבע ָ ּב ַעיִ ן ֶ ׁ -ש ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֶא ְצ ַ ּבע ָ ּב ַעיִ ן ְמ ַד ַּמ ַעת ,וְ חוֹ זֶ ֶרת ו ְּמ ַד ַּמ ַעת"!
וְ ָר ָבא?
ָּכל ִא ֲחמו ֵּמי וַ ֲה ַדר ִא ֲחמו ֵּמי ְ ּב ׁ ַש ְע ָּתא לָ א ׁ ְשכִ ַיח.

שרוֹ זוֹ בוֹ ָט ֵמא הוּא
ש ָר ֵאל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂ
 222דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
שרוֹ וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב
 223וְ ִא ׁיש ִּכי ֵת ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זָ ַרע וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם ֶאת ָּכל ְ ּב ָ ׂ

רש"י
כאילו מביא מבול .שמחמם את
אבריו ומביא לידי קרי וזהו
קלקול דור המבול שאמר
)בראשית ו( כי השחית כל בשר:
במטלית עבה .שאיה מחממת:
לא שכיח .והא דתיא כל זמן
שאצבע בעין מדמעת ה''מ היכא
דמתחלה ממשמש וחימם את
עצמו ויוצא כל שעה מעט אבל
זה שזדעזעו אבריו עקר כל
הזרע ביחד ושוב איו חוזר
ומתחמם לעקור עוד מיד בשעה
אחת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14מג ,א
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע ׁ ֶש ֵאין ָּכל ּגוּפוֹ ַמ ְר ִ ּג ׁיש ָ ּב ּה ֵ -אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
" ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע" )ויקרא טו ,טז( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָאּ ִ ,ב ְרא ּויָה לְ ַהזְ ִר ַיע.
ֵמ ִית ֵיבי:
שרוֹ ַחם ָ -ט ֵמא"!
" ָהיָ ה ְמ ַה ְר ֵהר ַ ּב ַ ּליְ ָלה וְ ָע ַמד ו ָּמ ָצא ְ ּב ָ ׂ
ִּת ְר ְ ּג ָמא ַרב הוּנָ א:
ִ ּב ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ּ ָטתוֹ ַ ּב ֲחלוֹ מוֹ ,
דְּ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְ ּבלֹא ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא:
לִ ׁ ְ
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה  224יוֹ ָרה ַּכ ֵחץ ֵ -אי ָנ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה.
ישנָא?
ישנָא ,לְ ַהאי לִ ׁ ְ
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַהאי לִ ׁ ְ
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
נ ֶֶע ְק ָרה ְ ּב ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ,וְ יָצְ ָאה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה.
ִמ ְּיל ָתא דִּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה לִ ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ַ ּיב ְעיָא לֵ ּיה לְ ָר ָבא.
דְּ ָב ֵעי ָר ָבא:
נ ֶֶע ְק ָרה ְ ּב ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה וְ יָצְ ָתה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ַ -מהוּ?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַ ּב ַעל ֶק ִרי ׁ ֶש ָּט ַבל וְ לֹא ֵה ִטיל ַמיִ םִ ,ל ְכ ׁ ֶש ָ ּי ִטיל ַמיִ ם ָ -ט ֵמא"!
ׁ ָשאנִי ָה ָתם  -דְּ רו ָ ּּב ּה ְ ּב ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה נ ְַפק.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא ָא ְמ ֵרי לַ ּה:
לִ ׁ ְ
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע ׁ ֶש ֵאינ ָּה יוֹ ָרה ַּכ ֵחץ ֵ -אי ָנ ּה ַמזְ ַר ַעת.
ַאזְ רו ֵּעי  -הוּא דְּ לָ א ַמזְ ְר ָעא,
ָהא ַט ּמ ּויֵי – ְמ ַט ְּמיָא,
225
ָ
ּ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ " :כי יִ ְהיֶ ה ְבך ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָטהוֹ ר ִמ ְק ֵרה" )דברים כג ,יא( ֲ -א ִפילּ ּו ֶק ִרי ָ ּבעוֹ לָ ם.

 224וילא :שאינו
ְ
ִּ 225כי יִ ְהיֶ ה ְב ָך ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָטהוֹ ר ִמ ְּק ֵרה לָ יְ לָ ה וְ יָ ָצא ֶאל ִמחוּץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ל ֹא יָ בֹא ֶאל ּתוֹ ך ַה ַּמ ֲחנֶ ה

רש"י
בשרו חם .אברו:
טמא .שמא יצא ממו קרי
ואמאי והא לא ארגיש:
במשמש מטתו בחלומו .דאי פק
ודאי ארגיש:
ויצתה בלא הרגשה .דאיו יורה
כחץ:
לכשיטיל מים טמא .דשתייר
מן הקרי ויוצא עכשיו ואע''ג
דלא פיק בהרגשה הואיל
ומעיקרא איעקר בהרגשה:

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ
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 .15מג ,א-ב
ָ ּב ֵעי ָר ָבא:
נָכְ ִרי ׁ ֶש ִה ְר ֵהר וְ י ַָרד וְ ָט ַבל ַ -מהוּ?
ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמרּ ָ :ב ַתר ֲע ִק ָירה ָאזְ לִ ינַ ן ָ -הנֵי ִמ ֵּילי לְ חו ְּמ ָרא ֲא ָבל ָהכָ א דִּ לְ קו ָּּלא לָ א ָא ְמ ִרינַן,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ׁ ְשנָא?
ֵּתיק ּו.
ָ ּב ֵעי ָר ָבא:
זָ ָבה ׁ ֶש ּנ ֶֶע ְקר ּו ֵמ ֵימי ַרגְ לֶ ָיה ,וְ י ְָר ָדה וְ ָט ְבלָ ה ַ -מהוּ?
ִאם ִּת ְמצָ א לוֹ ַמרּ ָ :ב ַתר ֲע ִק ָירה ָאזְ לִ י ַנן ָ -הנֵי ִמ ֵּילי ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע ,דְּ לָ א ָמצֵ י נ ֵָקיט לַ ּה,
ֲא ָבל ֵמ ֵימי ַרגְ לֶ ָיה דְּ ָמצֵ י נ ֵָקיט לַ ּה – לָ א,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ׁ ְשנָא?
ֵּתיק ּו.
ָ ּב ֵעי ָר ָבא:
מג,ב נָכְ ִרית זָ ָבה ׁ ֶש ּנ ֶֶע ְקר ּו ֵמ ֵימי ַרגְ לֶ ָיה^ ,וְ י ְָר ָדה וְ ָט ְבלָ ה ַ -מהוּ?
ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמרּ ָ :ב ַתר ֲע ִק ָירה ָאזְ לִ ינַ ן ַ -אף ַעל ַ ּגב דְּ ָמצֵ י נ ֵָקיט לְ ה ּו,
ְיתא,
ָהנֵי ִמ ֵּילי ִי ְׂש ְר ֵאלִ ית דִּ ְט ֵמ ָאה דְּ אוֹ ַרי ָ
ֲא ָבל נָכְ ִרית זָ ָבה דִּ ְט ֵמ ָאה דְּ ַר ָ ּבנָן – לָ א,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ׁ ְשנָא?
ֵּתיק ּו.

רש"י
עובד כוכבים שהרהר .ועקר
ולא יצא:
וירד וטבל .לשם גירות ואח''כ
יצא קריו:
מהו .אפי' אם תמצי לומר לגבי
ישראל דכי עקר בהרגשה ויצא
שלא בהרגשה טמא דאזלין
בתר עקירה הכא לא יזיל בתר
עקירה דהייו קולא הואיל
וכשהוא עובד כובים עקר
וטהור דאמר בבות כותים קריו
טהור אפילו לב''ה:
או דילמא לא שא .לחומרא כגון
לגבי עקירה דהרגשה דישראל
ולא שא לקולא כי הכא אזלין
בתר עקירה:
שעקרו מימי רגליה .דהוי מעין
אב הטומאה:
וירדה וטבלה .וטהרה מזובה
ואח''כ הטילתו מהו מי אזלין
בתר עקירה ומטמאו או לא:
דלא מצי קיט לה .מלצאת
הילכך מכי עקר חשיב ליה צורך
יציאה:
]עובדת כוכבים[ .סתם עובדת
כוכבים מי רגליה מטמאין
דחכמים גזרו עליהן שיהו כזבין
לכל דבריהם:
וירדה וטבלה .לשם יהודית אם
תמצי לומר בזבה עקרו מימי
רגליה וירדה וטבלה אזלין בתר
עקירה ה''מ בישראל דטומאתו
מדאורייתא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16מג ,ב
"ו ְּמ ַט ְּמ ִאין ּ ְ -ב ָכל ׁ ֶש ֵהן".
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
זָ ב צָ ִר ְיך ַּכ ֲח ִת ַימת ּ ִפי ָה ַא ָּמה,
שרוֹ ִמ ּזוֹ בוֹ " ) 226ויקרא טו ,ג(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :אוֹ ֶה ְח ִּתים ְ ּב ָ ׂ
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
" ִמ ַּט ְּמ ִאין ְ ּב ָכל ׁ ֶש ֵהן"!
הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי נ ָָתן,
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
זָ ב ָ -צ ִר ְ
ימת ּ ִפי ָה ַא ָּמה,
יך ַ ּכ ֲח ִת ַ
וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ ".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל?
שרוֹ ִמ ּזוֹ בוֹ " )ויקרא טו ,ג(.
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :אוֹ ֶה ְח ִּתים ְ ּב ָ ׂ
וְ ַר ָ ּבנָן?
ַההוּא ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה :לַ ח – ְמ ַט ֵּמא,
וְ ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא – י ֵָב ׁש.
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל?
ַההוּא ֵמ ָ"רר" )ויקרא טו ,ג( נ ְָפ ָקא.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ַההוּא לְ ִמ ְנ ָינָא הוּא דַּ ֲא ָתא.
ְּ
"בזוֹ בוֹ " – ֲח ָדא,
" ָרר ְ ּב ָשׂ רוֹ " – ְּת ֵרי.
" ֶאת זוֹ בוֹ " – ְּתלָ ת.
לִ ֵּימד ַעל זָ ב ַ ּב ַעל ׁ ָשל ֹׁש ְר ִא ּיוֹ ת ֶ ׁ -ש ַח ָ ּייב ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן.
שרוֹ "
"אוֹ ֶה ְח ִּתים ְ ּב ָ ׂ
" ִמ ּזוֹ בוֹ ֻט ְמ ָאתוֹ " ִ - 227מ ְקצָ ת זוֹ בוֹ ָט ֵמא.
לִ ֵּימד ַעל זָ ב ַ ּב ַעל ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת – ׁ ֶש ְּמ ַט ֵּמאִ :מ ׁ ְש ָּכב,
וּמוֹ ׁ ָשב.
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ִמ ְנ ָינָא ְמנָא לֵ ּיה?
נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ִמדְּ ַר ִ ּבי ִס ַימאי.
דְּ ַת ְניָא:
ימאי אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ִס ַ
ָמנָ ה ַה ָ ּכתוּב ׁ ְש ַּתיִ ם  -ו ְּק ָראוֹ ָ " :ט ֵמא" ) 228ויקרא טו ,ב(.
ׁ ָשל ֹׁש  -ו ְּק ָראוֹ ָ " :ט ֵמא" )ויקרא טו ,ג(.
יצד?
ָהא ֵכ ַ
ׁ ְש ַּתיִ ם – ְלטו ְּמ ָאה,
וְ ׁ ָשל ֹׁש ְ -ל ָק ְר ָ ּבן".
שרוֹ ִמזּוֹ בוֹ ֻט ְמ ָאתוֹ הִ וא
שרוֹ ֶאת ז ֹובוֹ אוֹ ֶה ְח ִּתים ְ ּב ָ ׂ
 226וְ זֹאת ִּת ְהיֶ ה ֻט ְמ ָאתוֹ ְ ּבז ֹובוֹ ָרר ְ ּב ָ ׂ
 227רשי ובפסוק .גירסת וילאָ :ט ֵמא
שרוֹ זוֹ בוֹ ָט ֵמא הוּא
ש ָר ֵאל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂ
 228דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

רש"י
לח מטמא .דהחתים משמע לח
שהיבש איו חותם פי האמה
דפיל:
רר .משמע לח כמו )שמוא''ל א
כא( ויורד רירו:
בזובו חדא .זאת תהיה טומאתו
בזובו חדא רר תרי את זובו תלת
לקרבן:
או החתים .לח:
מזובו .טומאתו היא מקצת זובו
אית ביה טומאת זיבה:
שתים וקראו טמא .כי יהיה זב
מבשרו חדא זובו טמא תרי
טמא:
שלש וקראו טמא .זאת תהיה
טומאתו בזובו חדא רר בשרו את
זובו תרי או החתים בשרו מזובו
תלת טומאתו היא:

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ

וּלְ ַמאן דְּ נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ַּת ְרוַ יְיה ּו ִמ"זֹאת ִּת ְהיֶ ה ֻט ְמ ָאתוֹ ְ ּבזוֹ בוֹ " )ויקרא טו ,ג(,
שרוֹ " )ויקרא טו ,ב( ַ -מאי ָע ֵביד לֵ ּיה?
" ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂ
ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיהַ :עד ׁ ֶש ּיֵצֵ א ִמ ְ ּב ָׂשרוֹ .
"זוֹ בוֹ ָט ֵמא" )ויקרא טו ,ב(  -לָ ָּמה לִ י?
לִ ֵּימד ַעל ַהזּוֹ ב ׁ ֶשהוּא ָט ֵמא.
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רש"י
על הזוב .שהטיפה עצמה טמאה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17מג ,ב
ָא ַמר ַרב ֲחנִ ילַ אי ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע:
לָ רוֹ ֶאה – ְ ּב ַמ ׁ ּ ֶשה ּו.
לַ נּוֹ גֵ ַע – ְ ּבכַ ֲע ָד ׁ ָשה.
וְ ָה ֲאנַן:
" ִמ ַּט ְּמ ִאין ְ ּב ָכל ׁ ֶש ֵהן" ְּתנַן,
ַמאי לָ או לַ נּוֹ גֵ ַע!
לֹא ,לָ רוֹ ֶאה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"חוֹ ֶמר ְ ּב ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע ִמ ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶרץ,
וְ חוֹ ֶמר ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶרץ ִמ ְ ּב ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע.
חוֹ ֶמר ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶרץ ֶ ׁ -ש ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ ֵאין ֲחלו ָּקה טו ְּמ ָאתוֹ ,
ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ְ ּב ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע.
חוֹ ֶמר ְ ּב ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע ֶ ׁ -ש ַה ׁ ּ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע ְמ ַט ָּמא ְ ּב ָכל ׁ ֶשהוּא,
ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶרץ".
ַמאי לָ או לַ נּוֹ גֵ ַע.
לֹא ,לָ רוֹ ֶאה.
וְ ָהא דּ ו ְּמיָא דְּ ׁ ֶש ֶרץ ָק ָּתנֵי,
ַמה ׁ ּ ֶש ֶרץ – ִ ּבנְגִ ָיעה,
ַאף ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע – ִ ּבנְ גִ ָיעה!
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ׁשוּם ׁ ֶש ֶרץ ָק ָּתנֵי,
וְ ׁשוּם ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע ָק ָּתנֵי.
וְ ׁ ֶש ֶרץ לֹא ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ׁ ּ ֶשה ּו?!
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
שר ַה ֵּמת,
" ָה ֵא ָב ִרים ֵ -אין ָל ֶהם ׁ ִשיעוּרָ ּ :פחוֹ ת ִמ ַ ּכ ַּזיִ ת ְ ּב ַ ׂ
שר נְ ֵב ָלה,
ו ָּפחוֹ ת ִמ ַ ּכ ַּזיִ ת ְ ּב ַ ׂ
ו ָּפחוֹ ת ִמ ַ ּכ ֲע ָד ׁ ָשה ִמן ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ" )אהלות א ,ז(!
ׁ ָשאנִי ֵא ֶבר דְּ כו ֵּּל ּיה ִ ּב ְמקוֹ ם ֲע ָד ׁ ָשה ָקאי,
דְּ ָהא ִאילּ ּו ָח ֵסר ּפו ְּר ָּתאֵ ,א ֶבר ִמי ָק ְמ ַט ֵּמיא?!
ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע דַּ ֲחלו ָּקה טו ְּמ ָאתוֹ ַ -מאי ִהיא?
ִאילֵ ָימאּ ֵ :בין ִי ְׂש ָר ֵאל לִ ְדנָ כְ ִרים ָ -הכָ א נ ִַּמי ִא ָּיכא ַעכְ ָ ּבר דְּ יָ ם ,וְ ַעכְ ָ ּבר דְּ י ָ ַּב ׁ ָשה!
ֶא ָּלא ֵ ּבין ָק ָטן לְ גָ דוֹ ל.
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
" ִמ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ ת נוֹ ֵג ַע ְ ּב ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ ִא ׁיש" ) 229ויקרא כב ,ה(".
ו ְּפלִ יגֵ י ַּת ּנ ֵָאי ְ ּב ָעלְ ָמא:
דְּ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי :דּ וּן ִמי ּנ ַּה ו ִּמי ּנ ַּה.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי :דּ וּן ִמי ּנ ַּה וְ אוֹ ֵקי ְ ּב ַא ְת ָרא.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :דּ וּן ִמי ַּנ ּה ו ִּמי ּנ ַּה" ַ -מה ׁ ּ ֶש ֶרץ ִ ּבנְגִ ָיעהַ ,אף ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע ִ ּבנְגִ ָיעה.
ו ִּמי ּנ ַּהַ :מה ׁ ּ ֶש ֶרץ ְ ּבכַ ֲע ָד ׁ ָשהַ ,אף ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע ְ ּבכַ ֲע ָד ׁ ָשה.
 229אוֹ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ַ ּגע ְ ּבכָ ל ׁ ֶש ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא לוֹ אוֹ ְב ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא לוֹ לְ כ ֹל ֻט ְמ ָאתוֹ

רש"י
לוגע בכעדשה .דמגיעה דשרץ
פקא לן גיעה דש''ז לקמן מאו
איש אשר יגע וגו':
אין לו חלוקת טומאה .דשרץ
קטן מטמא כגדול אבל קטן
פחות מבן ט' אין לו קרי:
שום שרץ קתי .אין לך שרץ
מטמא במשהו אבל ש''ז יש
מטמא במשהו כגון לרואה:
דכוליה במקום כעדשה קאי.
כלומר מתוך חשיבותיה שהוא
אבר הוי חשוב במקום כעדשה:
תדע .דמשום חשיבותא דאבר
הוא דהא אילו חסר פורתא מן
האבר דהוי בציר מכעדשה מי
מטמא:
עכבר דים .איו מטמא כדתיא
בהעור והרוטב )חולין דף קכו(:
דעל הארץ כתיב:
כתאי .וגע אי במשהו אי
בכעדשה:
ת''ל או איש .קס''ד מאו איש
אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא
ילפי':
ושמעי' בעלמא .תאי דפליגי
בכמה דוכתי בדון מיה ומיה
ובדון מיה ואוקי באתרא הילכך
ההו תאי על כרחך פליגי בוגע
בקרי למ''ד דון מיה ומיה דון
ש''ז משרץ דהא מקרא דשרץ
ילפין לה דמה שרץ מטמא
בגיעה אף ש''ז בגיעה ומיה מה
שרץ בכעדשה כו':

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ

וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :דּ וּן ִמי ּנ ַּה וְ אוֹ ֵקי ְ ּב ַא ְת ָרא"ַ :מה ׁ ּ ֶש ֶרץ ּ ִ -ב ְנגִ ָיעה,
ַאף ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע ּ ִ -בנְ גִ ָיעה.
וְ אוֹ ֵקי ְ ּב ַא ְת ָראַ :מה ׁ ּ ִשכְ ַבת זֶ ַרע  -לָ רוֹ ֶאה ְ ּב ַמ ׁ ּ ֶשה ּו,
ַאף לַ נּוֹ גֵ ַע ּ ְ -ב ַמ ׁ ּ ֶשה ּו.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נָ ָתן לְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ִמ ַּמאי דְּ ֵמ"אוֹ ִא ׁיש" דְּ ׁ ֶש ֶרץ ָק ְמ ַר ֵ ּבי לֵ ּיה?
דִּ ילְ ָמא ֵמ"אוֹ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זָ ַרע" ) 230ויקרא כב ,ד( ָק ְמ ַר ֵ ּבי לֵ ּיה!
ו ְּדכו ֵּּלי ָעלְ ָמא" :דּ וּן ִמי ַּנ ּה ו ִּמי ּנ ַּה"!

231

רש"י
ואוקי באתרא .הח ש''ז
במקומה כדאשכחן בראיה
דבמשהו:
דילמא מאו איש אשר תצא ממו
כו' .ילפין לה ואפי' למ''ד דון
מיה ומיה הוה במשהו דהא
גיעה מראיה יליף ודכ''ע דון
מיה ומיה הוה דהכא ליכא
פלוגתא דאוקי באתרא דהא
מייה וביה יליף:
איכא דתי כרב פפא .מאו איש
אשר יגע בכל שרץ:

ׁ ַשיְילִ ינְה ּו לְ ַת ּנ ֵָאי,
ּ
ּ
ִא ָּיכא דְּ ָתנֵי ְּכ ַרב ַפ ָפא,
וְ ִא ָּיכא דְּ ָתנֵי ְּכ ַרב ה ּונָא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ָנ ָתן.

ִ 230א ׁיש ִא ׁיש ִמ ֶּז ַרע ַא ֲהרֹן וְ הוּא ָצרו ַּע אוֹ זָ ב ַ ּב ֳ ּק ָד ׁ ִשים ל ֹא יֹאכַ ל ַעד ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָהר וְ ַה ּנֹגֵ ַע ְ ּבכָ ל ְט ֵמא נֶ ֶפ ׁש אוֹ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשכְ בַ ת זָ ַרע
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18מג ,ב – מד ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ִּתנוֹ ֶקתּ ַ :בת יוֹ ם ֶא ָחד ִ -מ ַּט ְּמ ָאה ְ ּבנִ דָּ ה.
ש ָרה יָ ִמים ִ -מ ַּט ְּמ ָאה ְ ּבזִ ָיבה.
ַ ּבת ֲע ָ ׂ
ִּתנוֹ קּ ֶ :בן יוֹ ם ֶא ָחד ִ -מ ַּט ֵּמא ְ ּבזִ ָיבה,
ו ִּמ ַּט ֵּמא ַ ּב ְ ּנ ָג ִעים,
ו ִּמ ַּט ֵּמא ִ ּב ְט ֵמא ֵמת,
וְ זוֹ ֵקק ַל ִ ּיבּ וּם,
וּפוֹ ֵטר ִמן ַה ִ ּיבּ וּם,
ו ַּמ ֲא ִכיל ַ ּב ְּתרו ָּמה,
וּפוֹ ֵסל ִמן ַה ְּתרו ָּמה,
וְ נוֹ ֵחל ו ַּמנְ ִחיל,
מד,א
וְ ַההוֹ ְרגוֹ – ַח ָ ּייב,
וַ ֲה ֵרי הוּא ְל ָא ִביו ו ְּל ִא ּמוֹ ו ְּל ָכל ְקרוֹ ָביו ּ ְ -כ ָח ָתן ׁ ָש ֵלם.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ֵ ִ ֶ ָ ִ ָ
" ִ ָ
ַ ּבת יוֹ ם ֶא ָחד ְלנִ דָּ ה ִ -מ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִא ּׁ ָשה" )ויקרא טו ,יט(".

"א ּׁשה" ) 231ויקרא טו ,יט(  -אין לי א ּלא א ׁ ּשה,

רש"י
מתי'
וזוקק ליבום .אם ולד יום אחד
קודם מיתת אחיו אבל ולד
לאחר מיתת אחיו איו זוקק
דכתיב )דברים כה( כי ישבו
אחים יחדו:
ופוטר מן היבום .אם ולד לאחר
מיתת אביו וחיה שעה אחת ומת
אבל כל זמן שמעוברת איו
מתירה לישא:
ומאכיל בתרומה .בת ישראל
שיסת לכהן ומת וולד לה בן
לאחר מיתתו אוכלת בשבילו
בתרומה בו ביום שולד כדכתיב
)ויקרא כב( ויליד ביתו הם יאכלו
בלחמו ודרשין יאכילו את אמם
אבל היחה מעוברת איה
אוכלת בשבילו עד שיולד:
ופוסל )את( התרומה .קס''ד
כגון בת כהן שיסת לישראל ומת
והיח בן יום אחד פסלה
מתרומת בית אביה כל ימי חייו
דכתיב )שם( וזרע אין לה ושבה
אל בית אביה והא יש לה זרע
ובגמרא פריך אפילו עובר מי
פוסל:
ווחל ומחיל .מפרש בגמרא:
כחתן שלם .מפרש בגמרא:
גמ'
אשה .ואשה כי תהיה זבה וגו'
והאי קרא בדה משתעי:
בת עשרה ימים כו' .ואשה כי
תזוב זוב דמה קא דריש:

ש ָרה יָ ִמים ְ -לזִ ָיבה".
" ַ ּבת ֲע ָ ׂ
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ִא ּׁ ָשה" ) 232ויקרא טו ,כה( ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא ִא ׁ ּ ָשה,
ש ָרה יָ ִמים ְלזִ ָיבה ִמ ַ ּניִ ן?
ַ ּבת ֲע ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִא ּׁ ָשה" )ויקרא טו ,כה(".
" ִּתנוֹ קּ ֶ :בן יוֹ ם ֶא ָחד ִ -מ ַּט ֵּמא ְ ּבזִ ָיבה".
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ִא ׁיש ִ
ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :א ׁיש ִא ׁיש"?
ְל ַרבּ וֹ ת ֶ ּבן יוֹ ם ֶא ָחד ׁ ֶש ִּמ ַּט ֵּמא ְ ּבזִ ָיבה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקא אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך,
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ְּנ ֵק ָבה" ) 234ויקרא טו ,לג( –
"לַ ָּזכָ ר" ּ ָ -כל ׁ ֶשהוּאּ ֵ ,בין ָ ּגדוֹ ל ֵ ּבין ָק ָטן.
"לַ ְּנ ֵק ָבה" ּ ָ -כל ׁ ֶש ִהיאּ ֵ ,בין ְ ּגדוֹ ָלה ֵ ּבין ְק ַט ָ ּנה.
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :א ׁיש ִא ׁיש"?
א ׁיש" ) 233ויקרא טו ,ב( –

ש ָר ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ְבנִ דָּ ָת ּה וְ כָ ל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 231וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ בָ ה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּבבְ ָ ׂ
ימי נִ דָּ ָת ּה ִּת ְהיֶ ה ְט ֵמ ָאה ִהוא
 232וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי יָ זוּב זוֹ ב דָּ ָמ ּה יָ ִמים ַר ִ ּבים ְ ּבל ֹא ֶעת נִ דָּ ָת ּה אוֹ כִ י ָתזוּב ַעל נִ דָּ ָת ּה ָּכל יְ ֵמי ז ֹוב ֻט ְמ ָא ָת ּה ִּכ ֵ
שרוֹ זוֹ בוֹ ָט ֵמא הוּא
ש ָר ֵאל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂ
 233דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
 234וְ ַהדָּ וָ ה ְ ּבנִ דָּ ָת ּה וְ ַה ָּזב ֶאת ז ֹובוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ְּנ ֵקבָ ה וּלְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ִעם ְט ֵמ ָאה

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ

דִּ ְ ּב ָרה ּתוֹ ָרה ִ ּכ ְל ׁשוֹ ן ְ ּבנֵ י ָא ָדם".
" ּו ִמ ַּט ֵּמא ַ ּב ְ ּנ ָג ִעים".
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רש"י
אדם .משמע כל שהוא מין אדם
אפילו קטן כדכתיב )במדבר
לא( ופש אדם מן השים וגו'
ובקטות משתעי קרא:
פשות .כל שיש בו פש:

שרוֹ " ) 235ויקרא יג ,ב( –
דִּ כְ ִתיבָ " :א ָדם ִּכי יִ ְהיֶ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂ
" ָא ָדם" ָּ -כל ׁ ֶשה ּו.
"ו ִּמ ַּט ֵּמא ִ ּב ְט ֵמא ֵמת".
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַעל ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ׁ ָשם" ) 236במדבר יט ,יח( –
"נֶ ֶפ ׁש" ָּ -כל דְּ ה ּו.
"וְ זוֹ ֵקק ַל ִ ּיבּ וּם".
דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי יֵ ׁ ְשב ּו ַא ִחים יַ ְחדָּ ו" ) 237דברים כה ,ה( –
" ַא ִחים" ֶ ׁ -ש ָה ָיה לָ ֶהם י ׁ ְִש ָיבה ַא ַחת ָ ּבעוֹ לָ ם.
"וּפוֹ ֵטר ִמן ַה ִ ּיבּ וּם".
"ו ֵּבן ֵאין לוֹ " )דברים כה ,ה( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא,
וְ ָהא ִ -אית לֵ ּיה.
"ו ַּמ ֲא ִכיל ַ ּב ְּתרו ָּמה".
דִּ כְ ִתיב" :וִ ילִ יד ֵ ּביתוֹ ֵהם יֹאכְ ל ּו ְבלַ ְחמוֹ " ) 238ויקרא כב ,יא( –
ְק ֵרי ֵ ּבי ּה :י ֲַאכִ יל ּו ְ ּבלַ ְחמוֹ .

שרוֹ לְ נֶ גַ ע ָצ ָר ַעת וְ הו ָּבא ֶאל ַא ֲהרֹן ַהכּ ֹהֵ ן אוֹ ֶאל ַא ַחד ִמ ָ ּבנָ יו ַהכּ ֲֹהנִ ים
ש ֵאת אוֹ ַס ּ ַפ ַחת אוֹ בַ ֶה ֶרת וְ ָהיָ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂ
שרוֹ ְ ׂ
ָ 235א ָדם ִּכי יִ ְהיֶ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂ
 236וְ לָ ַקח ֵאזוֹ ב וְ ָטבַ ל ַ ּב ַּמיִ ם ִא ׁיש ָטהוֹ ר וְ ִה ָּזה ַעל ָהא ֹהֶ ל וְ ַעל ָּכל ַה ֵּכלִ ים וְ ַעל ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ׁ ָשם וְ ַעל ַה ּנֹגֵ ַע ַ ּב ֶע ֶצם אוֹ ֶב ָחלָ ל אוֹ בַ ֵּמת אוֹ ַב ָּק ֶבר
ִּ 237כי יֵ ׁ ְשב ּו ַא ִחים יַ ְחדָּ ו ו ֵּמת ַא ַחד ֵמ ֶהם וּבֵ ן ֵאין לוֹ ל ֹא ִת ְהיֶ ה ֵא ׁ ֶשת הַ ֵּמת הַ חו ָּצה לְ ִא ׁיש זָ ר יְ ָב ָמ ּה יָ בֹא ָעלֶ ָיה וּלְ ָק ָח ּה לוֹ לְ ִא ׁ ּ ָשה וְ יִ ְ ּב ָמהּ
 238וְ כ ֵֹהן ִּכי יִ ְקנֶ ה נֶ ֶפ ׁש ִקנְ יַ ן ַּכ ְס ּפוֹ הוּא יֹאכַ ל בּ וֹ וִ ילִ יד ֵ ּביתוֹ ֵהם יֹאכְ ל ּו ְבלַ ְחמ ֹו
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19מד ,ב
"וּפוֹ ֵסל ִמן ַה ְּתרו ָּמה".
"וְ זֶ ַרע ֵאין לָ ּה" ) 239ויקרא כב ,יג( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא,
וְ ָהא ִאית לַ ּה.
ַמאי ִא ְיריָא "זֶ ַרע"? ֲא ִפילּ ּו עו ָ ּּבר נ ִַּמי!
דִּ כְ ִתיבִּ " :כנְ עו ֶּר ָיה" )ויקרא כב ,יג( ּ ְפ ָרט לִ ְמעו ֶ ּּב ֶרת.
צְ ִריכֵ י,
דְּ ִאי ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא" :וְ זֶ ַרע ֵאין לָ ּה" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַחד ּגו ָּפא ,וְ ַה ׁ ְש ָּתא ְּת ֵרי ּגו ֵּפי,
ֲא ָבל ָהכָ א  -דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַחד ּגו ָּפא ,וְ ַה ׁ ְש ָּתא ַחד ּגו ָּפא – ֵא ָימאֵּ :תיכוֹ לְּ ,כ ַתב ַר ֲח ָמנָא " ִּכנְ עו ֶּר ָיה".
וְ ִאי ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא " ִּכנְ עו ֶּר ָיה" ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ּגו ָּפה ְ 240ס ִר ָיקא וְ ַה ׁ ְש ָּתא ּגו ָּפה ַמלְ יָא,
ֲא ָבל ָהכָ א  -דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ּגו ָּפה ְס ִר ָיקא וְ ַה ׁ ְש ָּתא ּגו ָּפה ְס ִר ָיקא ֵ -א ָימא ֵּתיכוֹ ל,
צְ ִריכָ א.
ְק ָר ֵאי – ִא ַּתרוּץ,
ִיתין ַ -מאי ִא ְריָא " ֶ ּבן יוֹ ם ֶא ָחד" ֲא ִפילּ ּו עו ָ ּּבר נ ִַּמי!
ֶא ָּלא ַמ ְתנ ִ
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןּ ְ :בכ ֵֹהן ׁ ֶש ּי ֶׁש לוֹ ׁ ְש ֵּתי נ ׁ ִָשים,
ַא ַחת – ְ ּגרו ׁ ָּשה,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -ש ֵאי ָנ ּה ְ ּגרו ׁ ָּשה.
וְ י ֶׁש לוֹ ָ ּבנִים ִמ ׁ ּ ֶש ֵאינ ָּה ְ ּגרו ׁ ָּשה,
וְ י ֶׁש לוֹ " ֶ ּבן יוֹ ם ֶא ָחד" ִמן ַה ְ ּגרו ׁ ָּשה ,דְּ פוֹ ֵסל ְ ּב ַע ְב ֵדי ָא ִביו ִמ ֶּל ֱאכוֹ ל ַ ּב ְּתרו ָּמה,
וּלְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,דְּ ָא ַמר :עו ָ ּּבר נ ִַּמי ּפוֹ ֵסל,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןּ ֶ " :בן יוֹ ם ֶא ָחד" – ִאין,
עו ָ ּּבר – לָ א.

 239ו ַּבת כּ ֵֹהן ִּכי ִת ְהיֶ ה ַאלְ ָמנָ ה וּגְ רו ׁ ָּשה וְ זֶ ַרע ֵאין לָ ּה וְ ׁ ָשבָ ה ֶאל ֵ ּבית ָא ִב ָיה ִּכנְ עו ֶּר ָיה ִמ ֶּל ֶחם ָא ִב ָיה ּתֹאכֵ ל וְ כָ ל זָ ר ל ֹא יֹאכַ ל בּ ֹו
ּ 240גו ָּפא? וגם בהמשך

רש"י
כעוריה .ושבה אל בית אביה
כעוריה כלומר אם דומה לימי
עורים ושבה ואם לאו לא
תשוב:
קראי אתרוץ .דתרוייהו צריכי:
אלא מתיתין .מדקט יום אחד
ולא קט עובר דוקא קט:
אמר רב ששת .האי פוסל לאו
אאמו קאי אלא אעבדיו קאי
והכא בכהן שהיו לו שתי שים
וכו':
אחת גרושה .שהיתה גרושה
ועבר ושאה:
ויש לו בים .משאיה גרושה
והן כהים כשרים ועבדים
שפלו להן בירושה אוכלין
בתרומה בשבילן דכתיב )ויקרא
כב( וכהן כי יקה פש קין
כספו וגו':
ויש לו בן יום אחד מן הגרושה.
והוא חלל ואיו ראוי לכהוה
ויש לו חלק בעבדים ופוסל את
כולן מן התרומה שאין או
יודעין לברור מי מגיע לחלקו
ודוקא בן יום אחד דראוי
לירושה אבל כל זמן שלא ולד
אוכלין כולן דאין זכייה לעובר:
ולאפוקי מדר' יוסי .דאמר
במסכת יבמות בפרק אלמה
לכהן גדול )דף סז (.יש לו זכייה
ואפילו הוא במעי אשה זרה
הכשרה לכהוה פוסלה דקסבר
כל זמן שהוא במעי זרה זר הוא
וכל שכן האי דבמעי גרושה הוא
דאפילו כשיולד לא יהא ראוי:

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ
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 .20מד ,ב
"נוֹ ֵחל ו ַּמנְ ִחיל".
"נוֹ ֵחל" ִ -מ ַּמאן? ֵמ ָא ִביו.
"ו ַּמנְ ִחיל" – לְ ַמאן? לְ ֶא ָחיו ֵמ ָא ִביו.
ִאי ָ ּב ֵעי ֵמ ֲאבו ּּה – לֵ ְיר ֵתי,
ֵיה  -לֵ ְיר ֵתי!
וְ ִאי ָ ּב ֵעי ִמי ּנ ּ
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
"נוֹ ֵחל" ּ ְ -ב ִנכְ ֵסי ָה ֵאם.
" ְל ַהנְ ִחיל"  -לְ ֶא ָחיו ִמן ָה ָאב,
וְ ַדוְ ָקא " ֶ ּבן יוֹ ם ֶא ָחד",
ֲא ָבל עו ָ ּּבר – לָ א.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ישא,
דְּ הוּא ָמיֵית ְ ּב ֵר ׁ ָ
מד,ב וְ ֵאין ַה ֵ ּבן יוֹ ֵר ׁש ֶאת ִא ּמוֹ ^ ַ ּב ֶ ּק ֶבר לְ ַהנְ ִחיל לְ ֶא ָחיו ִמן ָה ָאב.
ִאינִי?! וְ ָהא ֲהוָ ה עו ְּבדָּ א ו ִּפ ְר ֵּכס ַעד ְּתלָ ת ּ ִפ ְרכּ ו ֵּסי!
ֲא ַמר ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ְ ּזנַב ַה ְּל ָט ָאה דִּ ְמ ַפ ְר ֶּכ ֶסת.
ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא ָא ַמר:
לוֹ ַמר ׁ ֶש ְּמ ַמ ֵעט ְ ּב ֵחלֶ ק ְ ּבכוֹ ָרה.
דְּ ָא ַמר ָ 241מר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ֵ ּבן ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ַא ַחר ִמ ַיתת ָה ָאב ֵ -אינוֹ ְמ ַמ ֵעט ְ ּב ֵחלֶ ק ְ ּבכוֹ ָרה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
242
"וְ יָ לְ ד ּו לוֹ " )דברים כא ,טו( ָ ּב ֵעינַן.
ְ ּבסו ָּרא ַמ ְתנ ּו ָהכִ י.
ְ ּבפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ַמ ְתנ ּו ָהכִ י:
ָא ַמר ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ּ
ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶשנּוֹ לַ ד לְ ַא ַחר ִמ ַיתת ָא ִביו ֵ -אינוֹ נוֹ ֵטל ִפי ׁ ְש ַניִם.
ַמאי ַט ְע ָמא?
"יַ ִּכיר" ) 243דברים כא ,יז( ָ ּב ֵעינַן,
וְ ָהא – לֵ ָּיכא.
ישנֵי דְּ ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא.
וְ ִהלְ כְ ָתא ְּככָ ל ָהנֵי לִ ׁ ְ

 241רש"ש על פי המקבילה בב"ב קמד,ב וגירסת וילא :וְ ָא ַמר
שנִ ָיאה
שנו ָּאה וְ ָהיָ ה ַה ֵ ּבן הַ ְ ּבכֹר לַ ּ ְ ׂ
שנו ָּאה וְ יָ לְ ד ּו לוֹ ָבנִ ים ָה ֲאהו ָּבה וְ ַה ּ ְ ׂ
ִּ 242כי ִת ְהיֶ י ָן לְ ִא ׁיש ׁ ְש ֵּתי נָ ׁ ִשים ָה ַא ַחת ֲאהוּבָ ה וְ ָה ַא ַחת ְ ׂ
אשית אֹנוֹ לוֹ ִמ ׁ ְש ּ ַפט הַ ְ ּבכ ָֹרה
ִּ 243כי ֶאת ַה ְ ּבכֹר ֶ ּבן הַ ּ ְ ׂ
שנו ָּאה יַ ִּכיר לָ ֶתת לוֹ ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ָּמ ֵצא לוֹ ִּכי הוּא ֵר ׁ ִ

רש"י
לאחיו מן האב .דהא אין ירושה
אלא לקרובי האב:
אי בעי מאבוה לירת .אפי'
חשיבא ליה כמאן דליתיה
ירתי לאחר מיתת אביהם
ואיהו מאי אהי:
וחל בכסי האם .אם מתה
אמו ביום שולד הרי הוא
יורשה וכשמת הוא באין אחיו
מאביו ויורשין הימו כסי אמו
דאי לאו איהו הוו שקלי ליה
קרובי האם דבן וחל את אמו
אבל האם איה וחלת את בה
וכל שכן קרובי האם שאין
וחלין אותו דכתיב )במדבר א(
למשפחותם לבית אבותם
משפחת האם איה קרויה
משפחה:
אבל עובר .שבמעיה אם מתה
מעוברת איו וחל להחיל את
קרוביו מן האב:
בקבר .כי מת הוא קודם לה:
ופרכס .עובר שבמעי אמו אחר
מיתתה תלתא פרכוסי אלמא
היא מייתה ברישא:
לומר שממעט כו' .מתיתין
דקתי וחל ומחיל לומר
שממעט בחלק בכורה כגון אם
היה בן יום אחד כשמת אביו
והיה לו אח בכור ואח פשוט
ומת הוא אחר אביו וחל הוא
מאביו את חלק רביעי שבכסיו
ומחילו לשי אחיו וחולקין
הבכור והפשוט את חלקו של
זה בשוה ומצא ממעט בחלק
הבכור דאי לאו איהו הוה שקיל
בכור תרי תילתי כגון מששה
זהובים ארבעה ופשוט וטל ב'
זהובים ועכשיו וטל הבכור ג'
זהובים כגד שי אחין ומחלקו
של זה ג' רבעי זהוב מצאו ביד
בכור ד' זהובים חסר רביע וביד
פשוט ב' זהובים ורביע ודוקא
בן יום א' אבל עובר איו ממעט
כדאמר לקמן בן שולד לאחר
מיתת אביו איו ממעט בחלק
הבכורה ווטל הבכור שליש
בכורתו ובין שלשתן יחלקו ב'
שלישים:
מאי טעמא .אמרין בן יום
אחד דממעט אבל עובר לא:
וילדו לו בעין .משמע בחייו:
בכור שולד אחר מיתת אביו.
כגון מת אביו והאשה מעוברת
תאומים אין היוצא ראשון
וטל פי שים בלאו תאומים לא
משכחת לה דכיון דבכור לא
ולד עד מות אביו פשוט מהיכן
בא אי מי שהיח ב' שים
מעוברות:
כמאן דלא כר' שמעון .אכולה
מתי' קאי דקא חשיב בן יום
אחד בן קיימא:
באדם .דאילו בבהמה שמוה
ימים לא הוי פל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21מד ,ב
"וְ ַההוֹ ְרגוֹ ַח ָ ּייב".
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִא ׁיש ִּכי יַ ֶּכה ָּכל נֶ ֶפ ׁש" ) 244ויקרא כד ,יז( ִ -מ ָּכל ָמקוֹ ם.
"וַ ֲה ֵרי הוּא ְל ָא ִביו ו ְּל ִא ּמוֹ ו ְּל ָכל ְקרוֹ ָביו ְ ּכ ָח ָתן ׁ ָש ֵלם".
לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לְ ִע ְניַן ֲא ֵבלוּת.
ְּכ ַמאן?
דְּ לָ א ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
דְּ ָא ַמרּ ָ " :כל ׁ ֶש ׁ ּ ָש ָהה ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ָ ּב ָא ָדם ֵ -אינוֹ נֵ ֶפל".
ָהא לֹא ׁ ָש ָהה ָ -ס ֵפק ָהוֵ י.
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
דְּ ִקים לֵ ּיה ׁ ֶש ָּכל ּו לוֹ ֳח ָד ׁ ָשיו.

 244וְ ִא ׁיש ִּכי יַ ֶּכה ָּכל נֶ ֶפ ׁש ָא ָדם מוֹ ת יו ָּמת

רש"י
כמאן דלא כר' שמעון .אכולה
מתי' קאי דקא חשיב בן יום
אחד בן קיימא:
באדם .דאילו בבהמה שמוה
ימים לא הוי פל:

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ
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 .22מד ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יאה,
ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחדִ :מ ְת ַקדֶּ ׁ ֶשת ְ ּב ִב ָ
יה יָ ָבם – ְקנָ ָא ּה.
וְ ִאם ָ ּבא ָע ֶל ָ
יה ִמ ׁ ּשוּם ֵא ׁ ֶשת ִא ׁיש.
וְ ַח ָ ּי ִיבין ָע ֶל ָ
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה ְל ַט ֵּמא ִמ ׁ ְש ָ ּכב ַּת ְח ּתוֹ ן ָ ּכ ֶע ְליוֹ ן.
ֹאכל ַ ּב ְּתר ּו ָמה.
נִ ּ ֵ ׂ
שאת ְלכ ֵֹהן ּ -ת ַ
יה ֶא ָחד ִמן ַה ּ ְפסו ִּלין ְ ּ -פ ָס ָל ּה ִמן ַה ְ ּכה ּו ָ ּנה.
ָ ּבא ָע ֶל ָ
יה,
יה ֶא ָחד ִמ ָ ּכל ָה ֲע ָריוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה  -מו ָּמ ִתין ָע ֶל ָ
ָ ּבא ָע ֶל ָ
וְ ִהיא ּ ְפטו ָּרה.
ּ ָפחוֹ ת ִמ ֵ ּכן ּ ְ -כנוֹ ֵתן ֶא ְצ ַ ּבע ָ ּב ַעיִ ן.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יאה,
" ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ִ -מ ְת ַקדֶּ ׁ ֶשת ְ ּב ִב ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד".
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ָא ְמ ֵרי דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו.
ֶע ֶרב ר ׁ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
" ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ַ ּב ׁ ּ ָשנָה ֲ -ח ׁשו ִּבין ׁ ָשנָ ה" ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים,
יאה,
וַ ֲא ִפילּ ּו ַ ּבת ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד ִ -מ ְת ַקדֶּ ׁ ֶשת ְ ּב ִב ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד"!
מה,א ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָןִּ :כי ֵהיכִ י דְּ ִא ָּיכא ַּת ּנָא דְּ ָק ָא ַמר" :יוֹ ם ֶא ָחד ַ ּב ׁ ּ ָשנָה ָח ׁשוּב ׁ ָש ָנה",
ָהכִ י נ ִַּמי ִא ָּיכא ַּת ּנָא דְּ ָא ַמרְ ׁ " :של ׁ ִֹשים יוֹ ם ַ ּב ׁ ּ ָש ָנה ֲ -ח ׁשו ִּבין ׁ ָש ָנה".
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי ַי ּנַאי ַק ׁ ְשיָא!
ַק ׁ ְשיָא.

רש"י
מתי'
בת ג' שים .ביאתה ביאה לכל
דבר:
מתקדשת .אם מסרה אביה
לכך:
אם בא עליה יבם קאה .וזכה
בכסי אחיו ליורשה ולטמא לה:
וחייבין עליה .אם קבל בה אביה
קדושין מזה ובא אחר עליה הרג
דביאתה ביאה:
ומטמאה את בועלה .אם היא
דה אבל פחות מכן אע''ג
שמטמאה במגע איה מטמאה
את בועלה משום בועל דה
לטומאת ז' אלא משום וגע
ולטומאת ערב:
תחתון .של בועל דה:
כעליוו .של זב:
מן הפסולין .כגון חלל תין
וממזר ועבד ועובד כוכבים:
פסלה .מתרומת אביה אם היא
בת כהן כדתיא בגמרא דאלמה
לכהן גדול ביבמות )דף סח (.מין
לכהת לויה וישראלית שבא
עליהן כו' ת''ל כי תהיה לאיש זר
כיון שבעלה לפסול לה פסלה:
מכל העריות .כגון אביה או
חמיה:
והיא פטורה .מפי שהיא קטה
ולאו בת עושין:
גמ'
ערב ראש השה .של שה
רביעית לרבי מאיר גופיה לא הוי
בת ביאה עד יום אחרון של
שלישית דהוא ערב ראש השה
ולרבן עד למחר דמיקלע יום
ראשון ברביעית:
שלשים יום איכא ביייהו .לרבי
מאיר מכי איקלע שלשים יום
בשה שלישית הויא בת ביאה
ולרבן עד דמיקלע שה רביעית
ואיכא ביייהו טובא:
בשלמא לרבי יוחן .דאמר מכי
איקלע חשיבות שה בשה
שלישית לרבי מאיר הויא בת
ביאה יחא ואע''ג דאמר רבי
יוחן ל' יום והכא קתי יום אחד
תאי היא בפרק ארבעה ראשי
שים )ר''ה דף י (.דאיכא למ''ד
יום אחד בשה חשוב שה ואיכא
למאן דאמר כו':
אלא לרבי יאי .דאמר לר''מ עד
סוף שה שלישית לאו בת ביאה
היא קשיא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .23מה ,א
" ּ ָפחוֹ ת ִמ ָ ּכאן ְ ּכנוֹ ֵתן ֶא ְצ ַ ּבע ָ ּב ַעיִ ן".
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ָהנֵי ְ ּבתוּלִ ין –
ֵמיזַ ל ָאזְ לֵ י וְ ָאת ּו,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ִא ְּתצו ֵּדי הוּא דְּ לָ א ִמ ַּתצְ דֵּ י ַעד לְ ַא ַחר ׁ ָשל ֹׁש?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה?
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ַעל ְ ּבתוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ,ו ָּמצָ א דָּ ם,
ו ָּב ַעל לְ ַא ַחר ׁ ָשל ֹׁש ,וְ לֹא ָמצָ א דָּ ם.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֵ " :מיזַ ל ָאזְ לֵ י וְ ָאת ּו" ָ ׁ -שהוּת הוּא דְּ לָ א ַהוְ יָא לְ ה ּו.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּתִ " :א ְּתצו ֵּדי הוּא דְּ לָ א ִמ ַּת ְצדֵּ י ַעד לְ ַא ַחר ׁ ָשל ֹׁש"ָ ,הא ַא ֵחר ָ ּבא ָעלֶ ָיה – ַמאי?
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב ִח ּיָיא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ו ַּמאן לֵ ָימא לָ ן דְּ ַמ ָּכה ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ֵאינָ ּה חוֹ זֶ ֶרת לְ ַאלְ ַּתר?
ׁ ֶש ָּמא חוֹ זֶ ֶרת לְ ַאלְ ַּתר ,וְ ָהא ַא ֵחר ָ ּבא ָעלֶ ָיה!
ֶא ָּלא ,נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּהְּ ,כגוֹ ןֶ ׁ :ש ָ ּב ַעל ְ ּבתוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ,ו ָּמצָ א דָּ ם,
ו ָּב ַעל לְ ַא ַחר ׁ ָשל ֹׁש ,ו ָּמצָ א דָּ ם.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֵ " :מיזַ ל ָאזְ לֵ י וְ ָאת ּו" ַ -האי דַּ ם ְ ּבתוּלִ ין הוּא.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּתִ " :א ְּתצו ֵּדי הוּא דְּ לָ א ִמ ַּת ְצדֵּ י ֶא ָּלא ַעד לְ ַא ַחר ׁ ָשל ֹׁש" ַ -האי דַּ ם ִנדָּ ה הוּא!
ַמאי?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ּ ָפחוֹ ת ִמ ָ ּכאן ְ ּכנוֹ ֵתן ֶא ְצ ַ ּבע ָ ּב ַעיִ ן".
לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְת ֵני " ְ ּכנוֹ ֵתן ֶא ְצ ַ ּבע ָ ּב ַעיִ ן"? לִ ְתנֵיָ ּ ' :פחוֹ ת ִמ ָּכאן וְ לֹא כְ לוּם'!
ַמאי לָ או ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןָ :מה ַעיִן ְ -מ ַד ַּמ ַעת וְ חוֹ זֶ ֶרת ו ְּמ ַד ַּמ ַעת,
ַאף ְ ּבתוּלִ ין ֵ -מיזַ ל ָאזְ לֵ י וְ ָאת ּו.

רש"י
הי בתולין .בתוך ג' שים:
איתצוד .לשון צידה כלומר אין
יטלין על ידי ביאה ואיו דם
בתולין עד ג' שים ויום אחד:
אי אמרת מיזל אזלי .בביאה
בתוך ג' לגמרי והדר אתו לא
מחזקין לה כזוה דהא דלא
הדור שהות הוא דלא הויא להו
מתוך בעילה שבעל תדיר:
אלא אי אמרת .לא אזלי בביאה
תוך ג' הוה ליה למיתי דם לאחר
ג' וכיון דלא חזיא אחר בא עליה
לאחר ג' וזוה היא ופסולה
לכהוה:
ומאן לימא לן .כלומר אפי' אם
תמצי לומר מיזל אזלי בביאה
תוך ג' מי איכא למימר שהות לא
הוה להו מאן לימא לן דלא הדרי
לאלתר:
האי דם דה הוא .האי דתוך ג':
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 .24מה ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
שה ְ ּביו ְּס ְטנִ י ִ ּב ּתוֹ ׁ ֶשל ַא ְסוִ ירוּס ֶ ּבן ַאנְ טֹנִ ינוּס ׁ ֶש ָ ּבאת ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי.
" ַמ ֲע ֶ ׂ
יסת?
ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּבי ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ַכ ָּמה נִ ֵּ
ָא ַמר ָל ּהּ ַ :בת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד.
ו ְּב ַכ ָּמה ִמ ְת ַע ֶ ּב ֶרת?
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד.
ָא ַמר ָל ּהּ ַ :בת ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
אתי ְ ּב ׁ ֵש ׁש,
ָא ְמ ָרה לוֹ ֲ :אנִ י נִ ּ ֵ ׂ
ש ִ
וְ יָ ַל ְד ִּתי ְ ּב ׁ ֶש ַבע,
אוֹ י ְל ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ִא ַ ּב ְד ִּתי ְ ּב ֵבית ַא ָ ּבא".
ו ִּמי ִמ ַע ְ ּב ָרה?!
וְ ָה ָּתנֵי ַרב ֵ ּב ַיבי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן:
" ׁ ָשל ֹׁש נָ ׁ ִשים ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ת ְ ּבמוֹ ְךְ :ק ַט ָ ּנה,
ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
יקה.
ו ֵּמנִ ָ
" ְק ַט ָ ּנה" ֶ ׁ -ש ָּמא ִּת ְת ַע ֵ ּבר וְ ָתמוּת.
שה עו ָ ּּב ָר ּה ַסנְ דָּ ל.
" ְמעו ֶ ּּב ֶרת" ֶ ׁ -ש ָּמא ֵּת ָע ֶ ׂ
יקה" ֶ ׁ -ש ָּמא ִּת ְגמוֹ ל ֶאת ְ ּבנָ ּה ,וְ יָ מוּת.
" ֵמנִ ָ
וְ ֵאיזוֹ ִהי " ְק ַט ָ ּנה"?
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד.
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד וְ ַעד ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ִמ ַ ּבת ַא ַחת ֶע ְ ׂ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ָ ּכאן ,אוֹ יָ ֵתר ַעל ֵ ּכן ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת וְ הוֹ ֶל ֶכת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַא ַחת זוֹ וְ ַא ַחת זוֹ ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּכ ַד ְר ָ ּכ ּה וְ הוֹ ֶל ֶכת,
ו ִּמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם יְ ַר ֵחמ ּו,
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ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרׁ " :שוֹ ֵמר ּ ְפ ָתאיִ ם ה'" )תהילים קטז ,ו(!
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ש ָרם" ) 246יחזקאל כג ,כ(.
שר ֲחמוֹ ִרים ְ ּב ָ ׂ
" ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַ ׂ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ימינָ ם יְ ִמין ׁ ָש ֶקר" )תהילים קמד ,ח(.
" ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ֶיהם דִּ ֶ ּבר ׁ ָשוְ א וִ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יבא.
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ַא ַחת ׁ ֶש ָ ּבאת ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּבי נִ ְב ַע ְל ִּתי ְ ּבתוֹ ְך ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ יםָ ,מה ֲאנִ י ַל ְ ּכה ּו ָ ּנה?
ָא ַמר ָל ּהּ ְ :כ ׁ ֵש ָרה ַא ְּת ַל ְ ּכה ּו ָ ּנה.
ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּבי ֶא ְמ ׁשוֹ ל ְל ָך ָמ ׁ ָשל ְל ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמה,
אשוֹ נָ ה ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה ּ -גוֹ ֵער ָ ּב ּה,
ְל ִתינוֹ ק ׁ ֶש ָּט ְמנ ּו לוֹ ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ִ ּב ְד ַב ׁשַ ּ :פ ַעם ִר ׁ
ישית – ְמ ָצ ָצ ּה.
ׁ ְש ִל ׁ ִ
ָא ַמר ָל ּהִ :אם ֵ ּכן ּ ְפסו ָּלה ַא ְּת ַל ְ ּכה ּו ָ ּנה.
ָר ָאה ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִמ ְס ַּת ְ ּכ ִלים זֶ ה ָ ּבזֶ ה,
ָא ַמר ָל ֶהםָ :ל ָּמה ַהדָּ ָבר ָק ׁ ֶשה ְ ּב ֵעינֵ ֶיכם?
יהּ ְ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ ּכל ַה ּתוֹ ָרה ֲה ָל ָכה ְלמ ׁ ֶֹשה ִמ ִּסינַ י,
ָא ְמר ּו ֵל ּ
ְ
ָ ּכך ּ ְפחו ָּתה ִמ ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ְ ּכ ׁ ֵש ָרה ַל ְ ּכה ּו ָ ּנה,
ֲה ָל ָכה ְלמ ׁ ֶֹשה ִמ ִּסינַ י.
יבא לֹא ֲא ָמ ָר ּה ֶא ָ ּלא ְל ַחדֵּ ד ָ ּב ּה ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים".
וְ ַאף ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ

ׁ 245ש ֵֹמר ּ ְפ ָתאיִ ם ה' דַּ לּ וֹ ִתי וְ לִ י יְ הוֹ ׁ ִש ַיע
ש ָרם וְ זִ ְר ַמת סו ִּסים זִ ְר ָמ ָתם
שר ֲחמוֹ ִרים ְ ּב ָ ׂ
 246וַ ַּת ְע ְ ּג ָבה ַעל ּ ִפלַ גְ ׁ ֵש ֶיהם ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַ ׂ

רש"י
יוסטי:
אוי לשלש שים שאבדתי.
משראיתי לביאה:
משמשות במוך .תקתן הוה
לשמש במוך שלא יתעברו:
סדל .כשמתעברת תאומים
פעמים שאחד דוחק את חבירו
ופוחת את צורתו כדאמרין
במכילתין אין סדל שאין עמו
ולד:
תגמול .תפריש את בה מלהיק
מחמת עיבורה:
פחות מכן .איה צריכה לשמש
במוך דודאי לא תתעבר:
יתר על כן .אם תתעבר לא
תמות:
מצצה .כלומר אף אי טעמתי
טעם זות:
לא אמרה .הא דקאמר פסולה
לכהוה אלא לחדד:
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 .25מה ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחדֶ ׁ :ש ָ ּבא ַעל יְ ִב ְמ ּתוֹ – ְקנָ ָא ּה.
וְ ֵאין נוֹ ֵתן ֵ ּגט ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְגדִּ יל.
ו ִּמ ַּט ֵּמא ְ ּבנִ דָּ ה ְל ַט ֵּמא ִמ ׁ ְש ָ ּכב ַּת ְח ּתוֹ ן ָ ּכ ֶע ְליוֹ ן.
וּפוֹ ֵסל,
וְ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִכיל ַ ּב ְּתרו ָּמה,
וּפוֹ ֵסל ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה ֵמ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
וְ נִ ְס ֶק ֶלת ַעל יָ דוֹ ,
וְ ִאם ָ ּבא ַעל ַא ַחת ִמ ָ ּכל ָה ֲע ָריוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה – מו ָּמ ִתין ַעל יָ דוֹ ,
וְ הוּא ּ ָפטוּר.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ לִ כְ ׁ ֶש ּיַגְ דִּ יל ּ ְ -בגֵ ט ַס ִ ּגי לַ ּה?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
יאת ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע ְ ּכ ַמ ֲא ָמר ְ ּב ָגדוֹ ל,
" ָע ׂ
ש ּו ִ ּב ַ
ְ
ּ
ָמה ַמ ֲא ָמר ְ ּב ָגדוֹ ל – ָצ ִריךֵ :גט ְל ַמ ֲא ָמרוֹ ,
יצה ְלזִ ָ ּ
יקתוֹ .
וַ ֲח ִל ָ
יאת ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע – ָצ ִר ְ
יךּ ֵ :גט ְל ַמ ֲא ָמרוֹ ,
ַאף ִ ּב ַ
יצה ְלזִ ָ ּ
יקתוֹ "!
וַ ֲח ִל ָ
ֲא ַמר ַרב:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
מה,ב לִ כְ ׁ ֶש ַ ּיגְ דִּ יל  -י ְִבעוֹ ל וְ י ִֵּתן ֵ ּגט.

רש"י
מתי'
קאה .וזכה בכסי אחיו
ואע''ג שאין קין לקטן הרי
קויה לו ועומדת:
ואיו ותן גט עד שיגדיל.
אם בא לגרשה דקידושי
אחיו קידושין גמורין
וגירושין של זה אים
גירושין גמורין דאיו בן
דעת:
ומטמא בדה .אם בא עליה
דביאתו ביאה לכל דבר:
ופוסל .כגון בן ט' שים
כותי או ממזר שבא על
הכהת פסלה מתרומת
אביה אבל בבן תשע ישראל
שבא על בת כהן ליכא
למימר דפוסל מן התרומה
דאי משום ביאת זות לא
פסלה זות דכשר מן
התרומה ואי משום קדושין
למהוי בת כהן לישראל לאו
קדושין יהו דקטן דקדיש
אין קדושיו קדושין:
ואיו מאכיל .כגון יבם בן ט'
כהן הבא על יבמתו אע''ג
דקי לה בהך ביאה לא
אכלה בתרומה:
ופוסל את הבהמה .אם
רבעה ע''פ עד אחד או ע''פ
הבעלים אבל סקילה לא
דמודה בקס פטור:
וסקלת על ידו .אם יש
עדים:
גמ'
בגט סגיא לה .בתמיה אם
בא לגרשה:
מאמר .קידושי יבמה:
וחליצה לזיקתו .דאין
קדושין גומרין ביבמה
להיות כאשתו לצאת בגט
בלא חליצה אבל ביאה
גומרת בה כדכתי' )דברים
כה( יבא עליה:
ביאת בן תשע .ביבמתו:
לכשיגדיל יבעול .והך ביאה
הוי קין גמור ואם בא
לגרשה איה צריכה חליצה
דכתיב )דברים כה( ולקחה
לו לאשה כיון שלקחה
עשית כאשתו לכל דבר:
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 .26מה ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יה  -נִ ְבדָּ ִקין.
ַ ּבת ַא ַחת ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד :נְ ָד ֶר ָ
ימין.
ַ ּבת ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
יה – ַק ָ ּי ִ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד :נְ ָד ֶר ָ
ש ֵרה.
וּבוֹ ְד ִקין ָ ּכל ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד :נְ ָד ָריו – נִ ְבדָּ ִקין.
ֶ ּבן ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ימין.
ֶ ּבן ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד :נְ ָד ָריו – ַק ָ ּי ִ
ש ֵרה.
וּבוֹ ְד ִקין ָ ּכל ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
קוֹ ֶדם ַל ְּז ַמן ַה ֶּזה ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו :יוֹ ְד ִעין ָאנ ּו ְל ׁ ֵשם ִמי נָ ַד ְרנ ּו,
יהם נֶ ֶדר,
ְל ׁ ֵשם ִמי ִה ְקדַּ ׁ ְשנ ּו ֵ -אין נִ ְד ֵר ֶ
וְ ֵאין ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ֶה ְקדֵּ ׁש.
ְל ַא ַחר ַה ְּז ַמן ַה ֶּזה ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוֵ :אין ָאנ ּו יוֹ ְד ִעין ְל ׁ ֵשם ִמי נָ ַד ְרנ ּו,
ְל ׁ ֵשם ִמי ִה ְקדַּ ׁ ְשנ ּו  -נִ ְד ָרן נֶ ֶדר,
וְ ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ֶה ְקדֵּ שׁ.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָתנָאּ ַ " :בת ַא ַחת ֶע ְ ׂ
יה נִ ְבדָּ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד  -נְ ָד ֶר ָ
ּ
" ַ ּבת ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ימין"  -לָ ָּמה לִ י?
יה ַק ָי ִ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד  -נְ ָד ֶר ָ

ִקין".

ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא :בּ וֹ ְד ִקין לְ עוֹ לָ ם,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ימין".
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָתנֵיּ ַ " :בת ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
יה ַק ָ ּי ִ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד נְ ָד ֶר ָ
ש ֵרה"  -לָ ָּמה לִ י?
"בּ וֹ ְד ִקין ָ ּכל ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא:
הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר ָמרְ ׁ " :של ׁ ִֹשים יוֹ ם ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ֲח ׁשו ִּבים ׁ ָשנָ ה",
ֵהיכָ א דִּ ְב ַד ְקנָא ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ לָ א יָ ְד ָעה לְ ַה ְפלוֹ ת – ֵא ָימאּ :ת ּו לָ א לִ ְיבדּ וֹ ק,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ימין",
וְ לִ ְתנֵי ָהנֵי ַּת ְר ֵּתי ָ ּב ֵביּ ַ " :בת ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
יה ַק ָ ּי ִ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד  -נְ ָד ֶר ָ
ש ֵרה".
"וּבוֹ ְד ִקין ָ ּכל ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
יה נִ ְבדָּ ִקין"  -לָ ָּמה לִ י?
" ַ ּבת ַא ַחת ֶע ְ ׂ
ש ֵרה וְ יוֹ ם ֶא ָחד  -נְ ָד ֶר ָ
ִאיצְ ְט ִר ְיך.
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ֲא ִמינָאְ :ס ָת ָמא ִ ּב ׁ ְש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה,
ְ ּב ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
וְ ֵהיכָ א דְּ ָחזֵ י ַנן לַ ּה דַּ ֲח ִר ָיפא ְט ֵפי ִ -מ ַ ּיבדְּ ָקה ְ ּב ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
קוֹ ֶדם ַה ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה וְ ַא ַחר ַה ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה  -לָ ָּמה לִ י?
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא:
ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לָ א ָק ָא ְמ ֵרי ִאינְה ּו,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ ָק ָא ְמ ֵרי ִאינְה ּו נ ְִסמוֹ ְך ֲעלַ ְייה ּו,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מתי'
בדקין .אם ידעה לשם מי דרה
ולשם מי הקדישה:
קודם הזמן הזה .כגון בתיוקת
קודם שיבא ראש השה של
שתים עשרה ובתיוק קודם
ראש השה של שלש עשרה:
אין דריהן דר .דקטים הן:
אחר הזמן הזה .בתיוקת מבת
שתים עשרה ויום אחד ולמעלה
בתיוק מי''ג שה ויום אחד
ולמעלה:
אפילו אמרו אין או יודעין כו'.
גדולים הם ובכלל שוטה מי לא
מחזקין להו דסופו לבא לכלל
דעת ואין שוטה אלא המקרע
כסותו והלן בבית הקברות
והיוצא יחידי בלילה אבל תוך
הזמן הזה אם יודע לשם מי דר
הוי דר ואם לאו לא הוי דר
דקטן הוא ובגמרא מפרש כולה
מילתא:
גמ'
למה לי .ממילא ידעא דמכאן
ואילך לא בעי בדיקה:
סד''א בודקין לעולם .והאי
דקתי בת אחת עשרה בדקין
למעוטי קודם זמן הזה דלא
בדקין ליה דאפילו ידע קטן הוא
קמ''ל דלמעוטי אחר זמן מי
אתא:
בודקין כל י''ב למה לי .הא תא
דמיום א' בשתים עשרה
מתחילין לבדוק ואין קיימין
בלא בדיקה עד יום אחד בי''ג
אלמא כל י''ב הוי זמן בדיקה:
היכא דבדקא ל' יום .קמאי
דשתים עשרה:
ולא ידעה להפלות .לפרש לשם
מי דרה ולישא דקרא קט כי
יפליא לדור:
תו לא בדוק .וליחזקה בקטה:
בת י''א כו' למה לי .מדתן ליה
בודקין כל י''ב שמעין דמקמי
הכי לא:
הי מילי .דמקמי הכי מוחזקין
קטים ולאחר זמן מוחזקין
גדולים:
היכא דלא קאמרי איהו .קודם
הזמן יודעין או ולאחר זמן אין
או יודעין:
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 .27מה ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֵאלּ ּו דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
דְּ ָב ִרים ָה ֲאמו ִּרים ְ ּב ִתינוֹ ֶקת ּ ְ -ב ִתינוֹ ק ֲאמו ִּרים.
דְּ ָב ִרים ָה ֲאמו ִּרים ְ ּב ִתנוֹ ק ּ ְ -ב ִתנוֹ ֶקת ֲאמו ִּרים".
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ֶבן ה' ֱא-ל ִֹ -הים ֶאת ַה ֵ ּצלָ ע" ) 247בראשית ב ,כב( –
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּנ ַתן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִ ּבינָ ה י ְֵת ָירה ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה יוֹ ֵתר ִמ ָ ּב ִא ׁיש.
וְ ִא ָיד ְך?
ַההוּא ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש,
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּש ּום ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א:
"וַ ִ ּי ֶבן ה' ֱא-ל ִֹ -הים[ ֶאת ַה ֵ ּצלָ ע ֲא ׁ ֶשר לָ ַקח ִמן ָה ָא ָדם לְ ִא ּׁ ָשה וַ יְ בִ ֶא ָה ֶאל ָה ָא ָדם" )בראשית ב ,כב( -
אשוֹ ן,
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ְ ּקלָ ָע ּה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ַח ָ ּוה וֶ ֱה ִב ָיא ּה ֵאצֶ ל ָא ָדם ָה ִר ׁ
ָיתא.
ׁ ֶש ֵּכן ִ ּבכְ ַר ֵּכי ַה ָ ּים קוֹ ִרין לְ ַקלְ ִע ָיתא ְ ּב ִנ ּי ָ
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ַ -מאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ַה ִּתינוֹ ק ָמצוּי ְ ּב ֵבית ַרבּ וֹ ִנכְ ֶנ ֶסת בּ וֹ ַע ְרמו ִּמית ְּת ִח ָּלה

 247וַ ִ ּי ֶבן ה' ֱאל ִֹהים ֶאת הַ ֵ ּצלָ ע ֲא ׁ ֶשר לָ ַקח ִמן ָה ָא ָדם לְ ִא ׁ ּ ָשה וַ יְ בִ ֶא ָה ֶאל ָה ָא ָדם

רש"י
דברים האמורים כו' .דתיוק
ממהר להתחכם יותר מתיוקת:
לעושין .וכגון דאייתי שתי
שערות תוך הזמן דאי לא אייתי
אפילו לאחר זמן לאו בר עושין
הוא ולאחר זמן אי אייתי ב'
שערות הוי גדול ובר עושין:

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ
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 .28מה ,ב – מו ,א
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ּתוֹ ְך זְ ַמן ְּ -כלִ ְפנֵי זְ ַמן,
אוֹ :
ִּכלְ ַא ַחר זְ ַמן?
לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
ִאי לִ נ ְָד ִרים  -לָ או ְּכלִ ְפנֵי זְ ַמן דָּ ְמיָא,
וְ לָ או ִּכלְ ַא ַחר זְ ַמן דָּ ְמיָא!
ֶא ָּלא לְ עוֹ נ ׁ ִָשין.
ַמאי?
ַרב וְ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
ּתוֹ ְך זְ ַמן ְּ -כלִ ְפנֵי זְ ַמן.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
ּתוֹ ְך זְ ַמן ִּ -כלְ ַא ַחר זְ ַמן.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
וְ ִס ָימנ ְ
ש ָר ֵאל" ) 248רות ד ,ז(.
ֵיך" :וְ זֹאת לְ ָפנִ ים ְ ּביִ ְ ׂ
ֵמ ִתיב ַרב ַה ְמנוּנָ א:
" ַא ַחר זְ ַמן ַה ֶּזה,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוֵ :אין ָאנ ּו יוֹ ְד ִעים ְל ׁ ֵשם ִמי נָ ַד ְרנ ּו,
יהם נֶ ֶדר,
ְל ׁ ֵשם ִמי ִה ְקדַּ ׁ ְשנ ּו  -נִ ְד ֵר ֶ
וְ ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ֶה ְקדֵּ ׁש".
ָהא ּתוֹ ְך זְ ַמן ְּ -כלִ ְפנֵי זְ ַמן!
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
ישא" :קוֹ ֶדם ַה ְּז ַמן ַה ֶּזה,
ֵא ָימא ֵר ׁ ָ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו :יוֹ ְד ִעים ָאנ ּו ְל ׁ ֵשם ִמי נָ ַד ְרנ ּו,
יהם נֶ ֶדר,
ר
ד
ין
א
ו
נ
ש
ְל ׁ ֵשם ִמי ִה ְקדַּ ׁ ְ ּ ֵ נִ ְ ֵ ֶ
וְ ֵאין ֶה ְקדֵּ ׁ ָשן ֶה ְקדֵּ ׁש".
ָהא ּתוֹ ְך זְ ַמן ִּ -כלְ ַא ַחר זְ ַמן!
וְ לָ א ִהיא,
ָר ָבא ָק ָט ֵעי,
ישא,
הוּא ָס ַברַ :רב ַה ְמנ ּונָא ִמ ִּמ ׁ ְשנָה יְ ֵת ָירה ָקדָּ יֵיק ,וְ ַאדְּ ָדיֵיק ִמ ּ ֵס ָיפא לֵ ידוּק ֵמ ֵר ׁ ָ
ִיתין ָקא דָּ יֵיק ַהאי  249לְ ַא ַחר זְ ַמן ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
וְ לָ א ִהיאַ ,רב ַה ְמנ ּונָא ִמ ּגו ָּפא דְּ ַמ ְתנ ִ
ְיתי ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ָ -ק ָטן הוּא,
ִאי דְּ לָ א ַאי ֵ
ְיתי ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת.
ֶא ָּלא לָ או דְּ ַאי ֵ
מו,א וְ ַט ְע ָמא דִּ לְ ַא ַחר זְ ַמן הוּא דְּ גָ ְמ ָרה לַ ּה לְ ִמ ְּיל ֵת ּיה,
ָהא ּתוֹ ְך זְ ַמן ְּ -כלִ ְפנֵי זְ ַמן!
וְ עוֹ ד ֵמ ִתיב ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
"א ׁיש ִּכי יַ ְפלִ יא לִ נְ דּ ֹר נֶ ֶ
" ִ
ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :א ׁיש"?
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד,
ְל ַרבּ וֹ ת ֶ ּבן ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
ימין".
ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְל ַה ְפ ִליא  -נְ ָד ָריו ַק ָ ּי ִ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
דר" ) 250במדבר ו ,ב( –

ש ָר ֵאל
ש ָר ֵאל ַעל ַה ְ ּגאו ָּּלה וְ ַעל ַה ְּתמו ָּרה לְ ַק ֵ ּים ָּכל דָּ ָבר ׁ ָשלַ ף ִא ׁיש נַ ֲעלוֹ וְ נ ַָתן לְ ֵר ֵעה ּו וְ זֹאת הַ ְּתעו ָּדה ְ ּביִ ְ ׂ
 248וְ זֹאת לְ ָפנִ ים ְ ּביִ ְ ׂ
 249מהר"ם .גירסת וילאָ :הא
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש אוֹ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי יַ ְפלִ א לִ נְ דּ ֹר נֶ ֶדר נָ זִ יר לְ ַה ִּזיר לַ ה'
 250דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

רש"י
כלפי הזמן .ולא עשין ליה
ושתי שערות הויא להו שומא:
וזאת לפים .וזאת לשון קבה
כלומר רב חיא דשמיה לשון
קבה אמר לפים כלומר לפי
זמן ולא תטעה להחליף דבריהם
ל''א שמו של רב דאמר כלפי
הזמן מובלע בתיבת בישראל:
מתיב רב המוא .קס''ד כדאמר
לקמן דרב המוא משה יתירה
דייק דלא איצטריך למתייה
כדפרכין לעיל והא דתי ליה
תא דמתי' למידק מיה לעין
עושין הא תוך הזמן כלפי הזמן
דאי לעין דרים לא כלפי זמן
ולא כלאחר זמן:
מגופא דמתי' דייק .דלא
מתוקמא אלא כשהביא שתי
שערות ואפ''ה לא חשיב ליה
גדול עד לאחר זמן והשתא ליכא
למיפרך לידוק מרישא דהא לא
דייק מידי דבין רישא ובין סיפא
לגופא איצטריך לעין דרים
דלא תימא הי מילי היכא דלא
קאמרי איהו אבל היכא דאמרי
איהו כו' כדאמר לעיל ומיהו
מגופא דסיפא שמעין דעד דמטו
לאחר זמן בעין יודע להפלות
ואם איו יודע להפלות ואפילו
הביא ב' שערות לאו איש הוא
דיהוי דרו דר מחמת אישות
בלא הפלאה:
קטן הוא .ואמאי דרו דר הא
לאו בחזקת גדול הוא כל זמן
שלא הביא ב' שערות ומופלא
סמוך לאיש מי לא הוי דהא
איו יודע לשם מי דר ומהיכא
תיתי דדרו דר:
אלא לאו כשהביא .ומשום הכי
דרו דר אע''ג דאין יודע
להפלות דהא גדול הוא:
וטעמא .דחשיבי להו שערות
דלאחר זמן הוא דגמרו למלתיה
בין בשערות בין בשים הא תוך
הזמן חשבין להו שומא דקטן
הוא ולא מצית לרבויי מאיש:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ְיתי ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ָ -ק ָטן הוּא!
ִאי דְּ לָ א ַאי ֵ
ְיתי ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת  -וְ ַט ְע ָמא דְּ ֶבן ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְׂש ֵרה וְ יוֹ ם ֶא ָחד הוּא דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ִא ׁיש.
ֶא ָּלא לָ או דְּ ַאי ֵ
ָהא ּתוֹ ְך זְ ַמן ְּ -כלִ ְפנֵי זְ ַמן!
ְּתיו ְּב ָּתא!
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
ש ָערוֹ ת – ׁשו ָּמא.
" ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד – ׁשו ָּמא.
ִמ ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע וְ ַעד ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ימן.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ :ס ָ
ימן".
ֶ ּבן ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ִס ָ
ָהא ּגו ָּפא ַק ׁ ְשיָא:
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד ׁ -שו ָּמא".
ֲא ַמ ְר ְּתִ " :מ ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע וְ ַעד ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ָהא ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְׂש ֵרה ׁ ָשנָ ה ּגו ָּפא – ִס ָימן.
ימן".
וַ ֲה ַדר ָּתנֵיּ ֶ " :בן ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד ִ -ס ָ
ָהא ׁ ְשל ֹׁש ֶע ְׂש ֵרה ׁ ָשנָ ה ּגו ָּפא – ׁשו ָּמא!
ַמאי לָ או ַּת ּנ ֵָאי ִהיא :דְּ ָמר ָס ַברּ :תוֹ ְך זְ ַמן ִּ -כלְ ַא ַחר זְ ַמן,
ו ָּמר ָס ַברּ :תוֹ ְך זְ ַמן ְּ -כלִ ְפנֵי זְ ַמן.
לָ א!
ְ
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאּ :תוֹ ך זְ ַמן ְּ -כלִ ְפנֵי זְ ַמן.
וְ ִא ִידי וְ ִא ִידי ְ ּב ִתינוֹ ֶקת.
ישא – ַר ִ ּבי,
וְ ֵר ׁ ָ
וְ ֵס ָיפא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא – ְ ּב ִתינוֹ ק.
ישא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר,
וְ ֵר ׁ ָ
וְ ֵס ָיפא – ַר ִ ּבי.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא – ַר ִ ּבי,
ָהא – ְ ּב ִתינוֹ ק,
ָהא – ְ ּב ִתינוֹ ֶקת.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ַ -ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר,
ָהא – ְ ּב ִתינוֹ ק,
ָהא – ְ ּב ִתינוֹ ֶקת.

רש"י
בן ט' שים שהביא שערות
שומא .ואפי' לר' יוסי ברבי
יהודה ומבן ט' ועד בן י''ב ויום
אחד פלוגתא:
שומא .ורוא''ה בלע''ז ודרכה
ליגדל שער בה:
הא י''ג גופיה סימן .ואפי' לרבן
והדר תי כו':
מאי לאו תאי היא .ואליבא
דרבן י''ג הוי תוך זמן לתיוק
כדקתי במתי':
ורישא .דמשוית י''ג סימן:
רבי היא .דאמר בתוקת הויא
י''ג לאחר זמן:
וסיפא .דמשמע שומא:
ר''ש בן אלעזר .דאמר י''ג
בתיוקת הוי תוך זמן בכל הך
תירוצי מוקמין תוך זמן כלפי
זמן:
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 .29מו ,א
ימן".
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ :ס ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ְּכרו ְּס ּ ְפ ַדאי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ַש ְ ּב ַתאי וְ הוּא ׁ ֶשעוֹ ָדן בּ וֹ .
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
ש ָערוֹ ת – ׁשו ָּמא.
" ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד ׁ ֶש ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה וְ יוֹ ם ֶא ָחד וְ עוֹ ָדן בּ וֹ – ׁשו ָּמא.
ִמ ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע וְ ַעד ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ימן".
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ :ס ָ
ֲא ַמר ָר ָבא:
ִהילְ כְ ָתאּ :תוֹ ְך זְ ַמן ְּ -כלִ ְפ ֵני זְ ַמן.
ישנָא:
ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר זו ְּט ָרא ַמ ְתנֵי לַ ּה לִ ׁ ְש ַמ ְע ָּתא דְּ ָר ָבאּ ְ ,ב ַהאי לִ ׁ ְ
ָא ַמר ָר ָבא:
ְק ַט ּנָה ָּכל ׁ ְש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ׁ ָש ָנה ְ -מ ָמ ֶאנֶת וְ הוֹ לֶ כֶ ת.
ִמ ָּכאן וָ ֵאילָ ְך ֵ -אינ ָּה ְמ ָמ ֶאנֶת,
וְ ֵאינ ָּה חוֹ לֶ ֶצת.
ָהא ּגו ָּפא ַק ׁ ְשיָא:
ֲא ַמ ְר ְּתֵ :אינ ָּה ְמ ָמ ֶאנֶת – ַאלְ ָמאּ ְ :גדוֹ לָ ה ִהיא.
ִאי ְ ּגדוֹ לָ ה ִהיא – ַּת ֲחלוֹ ץ!
וְ כִ י ֵּת ָימאְ :מ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה  -ו ִּמי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה?!
וְ ָה ָא ַמר ָר ָבא:
ְק ַט ּנָה ׁ ֶש ִה ִ ּג ָיעה לִ כְ לַ ל ׁ ְשנוֹ ֶת ָיה ֵ -אינ ָּה צְ ִריכָ ה ְ ּב ִד ָיקה,
ֲחזָ ָקה ֵה ִב ָיאה ִס ָימנִין!
ָהנֵי ִמ ֵּילי ִ ּב ְס ָת ָמא,
ֲא ָבל ָהכָ א דִּ ְב ַדק ּו וְ לָ א ַא ׁ ְש ַּכח ּו – לָ א.
ִאי ָהכִ יְּ ,ת ָמ ֵאן!
חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא נ ׁ ְָשר ּו.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין".
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
דְּ ִא ְּית ַמר:
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמרֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא נ ׁ ְָשר ּו.
ַרב ּ ַפ ּ ִפי ָא ַמר :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין!
ָהנֵי ִמ ֵּילי לְ ִע ְניַן ֲחלִ יצָ ה,
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן ֵמיאוּן – חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין.
ִמ ְּכלַ ל :דְּ ַמאן דְּ ָא ַמר "חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין" – חוֹ לֶ ֶצת.
וְ ָהא חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ְ ּב ָעלְ ָמא ָק ָא ַמר!
ֶא ָּלא לְ עוֹ לָ ם דְּ לָ א ְ ּב ַדק ּו .251
ְישינַן.
וּלְ ִע ְניַן ֲחלִ ָיצה – ָחי ׁ ִ
וְ כִ י ָק ָא ַמר ָר ָבאֲ ..." :חזָ ָקה" – לְ ֵמיאוּן,
ֲא ָבל לַ ֲחלִ ָיצה ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.

 251כתב יד? גירסת וילאּ ַ :ב ְד ַק ּה

רש"י
והוא שעודן בו .כשהגדיל אבל
שרו ביתיים איגלאי מילתא
דשומא הוי:
מתי לשמעתא דרבא בהאי
לישא .דשמעת מייה מי תוך
זמן כלפי זמן:
ממאת והולכת .ואין חוששין
שמא הביאה ב' שערות דאפילו
הביאה שומא יהו והייו תוך
זמן כלפי זמן:
איה ממאת .שמא הביאה
ועכשיו הוי סימן דהא לאחר זמן
הוא ואם יבמה היא לא חשבין
לה גדולה לעין חליצה ואיה
חולצת:
גדולה היא .אם הביאה:
וכי תימא מספקא ליה .אם
הביאה אם לא הביאה הלכך
מיאון לא דלמא הביאה וחליצה
מי לא שמא לא הביאה:
והא מיפשט פשיטא ליה לרבא.
דכיון דהגיעה לכלל שותיה
דודאי הביאה:
ה''מ לעין .דאי אתיא למיחלץ
לאחר זמן ובדקו ולא אשכחן
)ליה( חיישין למימר גדולה היא
ותחלוץ שהסימין שרו:
אבל לעין מיאון חיישין .שמא
שרו לחומרא וקאה בביאה
ובעיא גט:
והא חיישין קאמר .ולא ודאי
שרו וחיישין לחומרא משמע:
אלא לעולם .איה ממאת דרבא
בדלא בדקוה הלכך מסתמא
אמרין כיון שהגיעה לכלל
שותיה ודאי אית לה ואיה
צריכה בדיקה ובעיא גט :ולעין
חליצה חיישין גרסין כלומר
ולעין חליצה משום הכי איה
חולצת דחיישין שמא לא
הביאה סימין ודקשיא לך
האמר רבא חזקה הביאה סימין
ל''ק כי אמר רבא חזקה למיאון
דלא ממאת מסתמא אבל
לחליצה בעיא בדיקה:
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]" ִא ְּית ַמר:
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמרֵ :אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא נ ׁ ְָשר ּו.
ַרב ּ ַפ ּ ִפי ָא ַמר :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין"[.
ֲא ַמר ַרב דִּ ִימי ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא:
ִהלְ כְ ָתא :חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא נ ׁ ְָשר ּו.
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א :דְּ ַקדְּ ׁ ַש ּה ּ ְ -בתוֹ ְך זְ ַמן,
ְיתא,
ו ָּב ַעל  -לְ ַא ַחר זְ ַמן ,דְּ ִא ָּיכא ְס ֵפ ָיקא דְּ אוֹ ַרי ָ
ֲא ָבל ֵמ ִע ָ ּיק ָרא – לָ א.

רש"י
חוששין שמא שרו .ואם הגיעה
לכלל שותיה ובדקו ולא אשכחו
לא ממאת:
דקדשה תוך זמן .יתומה מדעת
אמה ואחיה לדעתה:
ובעל אחר זמן .דאיכא ספיקא
דאשת איש דאורייתא דבשעת
בעילה דלאחר זמן שמא הביאה
והויא לה ביאה זו קדושין גמורין
דהא גדלה ושוב איה יוצאה
במיאון:
אבל מעיקרא .דמכי עברה שתא
דתרתי סרי ולא בעל לא חיישין
שמא שרו דהא לא הוו בה
קדושין גמורין דאין מעשה
קטה כלום אא''כ קבל אביה
קדושין הלכך מספיקא לא
מחמרין עלה היכא דלא אשכחן
אבל הביאה ודאי סימין אע''ג
דקדושי קמאי לא הוו קדושין
אלא מדרבן לא תקו רבן
מיאון בגדולה דלמא אתיא
למאן הבעלת לאחר שגדלה
דההיא הויא אשת איש דביאה
שבא עליה משגדלה מקדשה לה:
הקדיש .תוך הזמן תיוק היודע
להפליא:
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 .31מו ,א-ב
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ִה ְקדִּ ׁיש וְ ָאכַ ל – לוֹ ֶקה,
"א ׁיש ִּכי יַ ְפלִ א לִ נְ דּ ֹר" ) 252במדבר ו ,ב(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ :
253
וְ "ל ֹא יַ ֵחל דְּ ָברוֹ " )במדבר ל ,ג(,
ָּכל ׁ ֶש ּי ׁ ְֶשנוֹ ְ ּב ַה ְפלָ ָאה  -י ׁ ְֶשנוֹ ְ ּב ַבל ַי ֵחל,
וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּב ַה ְפלָ ָאה ֵ -אינוֹ ְ ּב ַבל י ֵַחל.
ֵמ ִתיב ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה  254לְ ַס ּיו ֵּעי לְ ַרב ה ּונָא:
מו,ב " ְל ִפי ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ׁ ֶש ִה ׁ ְשוָ ה ַה ָ ּכתוּב ַה ָ ּק ָטן ַ ּכ ָ ּגדוֹ לִ :לזְ דוֹ ן ׁ ְשבו ָּעה,
יסר,
ו ְּל ִא ָּ
ו ְּל" ַבל יַ ֵחל",
יָ כוֹ ל יְ ֵהא ַח ָ ּייב ַעל ֶה ְקדֵּ ׁשוֹ ָק ְר ָ ּבן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זֶ ה ַהדָּ ָבר" ) 255במדבר ל ,ב(".
יסר ו ְּל" ַבל יַ ֵחל" ַ -ח ּיָיב!
ָק ָּתנֵי ִמ ַיהתְ " :ל ִא ָּ
ֵא ָימא :לְ ִא ּיסוּר " ַ ּבל יַ ֵחל".
ְיתא ִ -מילְ ָקא נ ִַּמי לִ ילְ ֵקי!
ִא ּיסוּר " ַ ּבל יַ ֵחל" ַמה ּנ ְַפ ׁ ָש ְךִ :אי "מו ְּפלָ א ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש" דְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתא ִ -א ּיסוּר נ ִַּמי לֵ ָּיכא!
וְ ִאי "מו ְּפלָ א ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש" לָ או דְּ אוֹ ַרי ָ
לְ אוֹ ָתן ַה ּמוּזְ ָה ִרים ָעלָ יו.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהָ :ק ָטן אוֹ כֵ ל ְנ ֵבלוֹ ת ּ ֵ -בית דִּ ין ְמצ ּו ִ ּוין ָעלָ יו לְ ַה ְפ ִר ׁישוֹ ?!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש הוּא ,וְ ָאכְ ל ּו ֲא ֵח ִרים.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ ":ה ְקדִּ ׁיש הוּא וְ ָאכְ ל ּו ֲא ֵח ִרים – לוֹ ִקין",
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אין לוֹ ִקין" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
דְּ ִא ְּית ַמר:
ִה ְקדִּ ׁיש הוּא וְ ָאכְ ל ּו ֲא ֵח ִרים:
ַרב ַּכ ֲהנָ א ָא ַמרֵ :אין לוֹ ִקין.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ ויְה ּו :לוֹ ִקין!
ִמדְּ ַר ָ ּבנָן,
ו ְּק ָרא ַ -א ְס ַמכְ ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא.

רש"י
ואכל .את הקדשו:
לוקה .ואע''ג דבמילתא אחריתי
לאו בר עושין הוא:
כי יפליא .מייה מרבין מופלא
סמוך לאיש מופלא יודע לפרש
לשם מי דר סמוך לאיש שהוא
סמוך לבא לכלל גדול דהייו שה
אחת קודם זמן שהוא ראוי
להביא שערות והייו בתיוקת
כל י''ב ובתיוק כל י''ג:
ולא יחל .אע''ג דבהאי קרא לא
כתיב כי יפליא מ''מ כיון דפקא
לן מייה דיודע להפלות הוי דרו
דר קאי בבל יחל דהא כתיב איש
כי ידור דר וגו' ומופלא סמוך
לאיש בכלל איש וסמיך ליה ולא
יחל דברו:
לפי שמציו שהשוה הכתוב.
מכי יפליא דמשמע יודע להפלות
סמוך לאיש דאכתי קטן הוא כל
שה זו:
זה הדבר אשר צוה וגו' .כלומר
לאיסר ולא יחל אמרתי שיהא
איסרו איסר ודרו בבל יחל ולא
לקרבן מעילה ובל יחל הייו
מלקות ומסייע ליה לרב הוא:
אימא לאיסור בל יחל .כלומר
איסורא בעלמא ולא מלקות:
אי מופלא סמוך לאיש
דאורייתא .מכי יפליא לדור
דר:
מילקא מי לילקי .דהא כל זמן
דדרו דר קאי עליה בבל יחל:
איסורא מי ליכא .עליו אם
אכלו דהא אי אתו רבן לתקוי
הכי תקון שלא יאכלו אחרים
את הקדשו או הוא לכשיגדיל
אבל בקטותו לא באו לאסור
עליו דקטן לאו בר קבולי עליה
תקתא דרבן הוא :ומשי
לעולם דרבן ואיסורא אמאן
קאי על אותן המוזהרים עליו
להפריש מאיסורא:
ש''מ כו' .פלוגתא היא בפרק
חרש ששא פקחת ביבמות )דף
קיד:(.
אלא הכא במאי עסקין כו'.
ולעולם כדקתי ולאיסר ולבל
יחל דהוי מלקות גמור ואפ''ה לא
תסייעיה לרב הוא מהא דהא
דקתי מלקות אהקדש קטן לאו
לדידיה קאמר אלא לאחרים
שאכלו את הקדשו:
מדרבן .כלומר מ''ד אין לוקין
מוקים להא דקתי לאיסר ולבל
יחל כדאוקמין לאיסור בל יחל
איסורא בעלמא ומדרבן ומקרא
דכי יפליא דקתי שהשוה הכתוב
אסמכתא בעלמא:

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש אוֹ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי יַ ְפלִ א לִ נְ דּ ֹר נֶ ֶדר נָ זִ יר לְ ַה ִּזיר לַ ה'
 252דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
שה
ִ 253א ׁיש ִּכי יִ דּ ֹר נֶ ֶדר לַ ה' אוֹ ִה ׁ ּ ָש ַבע ׁ ְש ֻב ָעה לֶ ְאסֹר ִא ָּסר ַעל נַ ְפ ׁשוֹ ל ֹא יַ ֵחל דְּ ָברוֹ ְּככָ ל הַ ּי ֵֹצא ִמ ּ ִפיו יַ ֲע ֶ ׂ
 254גירסת וילא :הריטבא גורס לרבא – קושיא על רבא שאמר שתוך הזמן כלפי הזמן לעושים ,וכך פרשו הרשב"ע והר"ן על אף
שגרסו כמו הכתבי יד שלא גרסו "לרבא" ,ויש שסברו שאין זה קושיא על רבא כי יש חילוק בין עושים לדרים.
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר זֶ ה ַהדָּ ָבר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ה'
אשי הַ ַּמ ּטוֹ ת לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
 255וַ יְ ַד ֵ ּבר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ָר ׁ ֵ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .32מו ,ב
ּגו ָּפא:
" ִה ְקדִּ ׁיש וְ ָאכְ ל ּו ֲא ֵח ִרים:
ַרב ַּכ ֲהנָ א ָא ַמרֵ :אין לוֹ ִקין.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיה ּו :לוֹ ִקין.
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ְיפלְ גֵ י?
ְיתא.
ָמר ָס ַבר :מו ְּפלָ א ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש – דְּ אוֹ ַרי ָ
ו ָּמר ָס ַבר :מ ּו ְפלָ א ָסמו ְּך לָ ִא ׁיש – ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.
ֵמ ִתיב ַרב י ְִר ְמיָה:
"יְ תוֹ ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ְד ָרה ּ ַ -ב ְע ָל ּה ֵמ ֵפר ָל ּה".
שו ִּאין דְּ ַר ָ ּבנָן ו ְּמ ַב ּ ְטלֵ י נ ְִד ָרא דְּ ַר ָ ּב ָנן.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא" :מו ְּפלָ א ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש – דְּ ַר ָ ּבנָ ן" ָ -את ּו ִנ ּ ׂ
ְיתא?!
ְיתא ָ -את ּו ִנ ּ ׂ
שו ִּאין דְּ ַר ָ ּבנָן ו ְּמ ַב ּ ְטלֵ י נ ְִד ָרא דְּ אוֹ ַרי ָ
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת :דְּ אוֹ ַרי ָ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ
" ַ ּב ְע ָל ּה ֵמ ֵפר ָל ּה" ִ -מ ַּמה ּנ ְַפ ׁ ָשךִ :אי דְּ ַר ָ ּבנָן  -דְּ ַר ָ ּבנָן הוּא!
ְיתא ָ -ק ָטן אוֹ כֵ ל ְנ ֵבלוֹ ת הוּא,
ִאי דְּ אוֹ ַרי ָ
וְ ֵאין ֵ ּבית דִּ ין ְמצ ּו ִ ּוין ָעלָ יו לְ ַה ְפ ִר ׁישוֹ .
ְיתא!
וְ ָהא ִּכי ָ ּג ְדלָ ה ָאכְ לָ ה ַ ּב ֲה ָפ ָרה ַק ַּמי ָ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר לִ יוַ אי:
ַ ּב ְעלָ ּה ֵמ ֵפר לָ ּה ָּכל ׁ ָש ָעה וְ ׁ ָש ָעה ,וְ הוּא ׁ ֶש ָ ּב ַעל.
וְ ָהא ֵאין ַ ּב ַעל ֵמ ֵפר ְ ּבקוֹ ְד ִמין!
ִּכ ְד ַרב ּ ִפי ְנ ָחס ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא,
דְּ ָא ַמר ַרב ּ ִפנְ ָחס ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ָּכל ַהנּוֹ ֶד ֶרת ַ -על דַּ ַעת ַ ּב ְעלָ ּה ִהיא נוֹ ֶד ֶרת.

רש"י
יתומה .שהשיאתה אמה דבת
מיאון היא דשואין דידה
מדרבן:
בעלה מפר דרה .ולא קרי לה
יתומה אלא בקטותה כל זמן
שראויה למיאון:
אי אמרת בשלמא מופלא סמוך
לאיש .לא הוי דרו דר אלא
מדרבן מש''ה בעלה מפר לה
דאתו שואין דרבן כו':
והא לכי גדלה אכלה .בההיא
הפרה דלאו הפרה היא ומצא
גדול אוכל בלות:
כל שעה .ואף משגדלה:
והוא שבעל .לאחר שגדלה
דהויא הך בעילה קדושין גמורין
דאורייתא דמעשה גדולה מעשה
הלכך אתו ישואין דאורייתא
ומבטלין דרא דאורייתא:
אין הבעל מפר .דרים הקודמין
לישואין במסכת דרים והאי
דר קדם להך בעילה דאורייתא
על דעת בעלה .והך קטה על
דעתו של זה דרה וכי אמרין
אין הבעל מפר בקודמין היכא
דלית לה בעל בשעת דר כלל:
כדרב פחס .כלומר לא תוקי לה
לברייתא כשהבעל מפר לה כל
שעה ושעה לעולם דרה
דאורייתא ודקשיא לך אתו
שואין דרבן ומבטלין דרא
דאורייתא אהכי מבטלת דכל
הודרת כו':
לעות דרים .הייו מופלא
הסמוך לאיש שדריו בדקין:
סברוה .רבן בי הישיבה דבעו
לאותובי לרב כהא מהכא:
תרומה דאורייתא .וקאמר
משבא לעות דרים תרומתו
תרומה ותרומה והקדש ודר
חדא היא דמקדשה בדבורו
שקורא עליה שם:
ירושה ראשוה .של יהושע:
ושיה .בימי עזרא:
יש להן .כלומר בגלות בוכדצר
בטלה קדושת הארץ וצטרכו
ליורשה ולקדשה בשיה:
אבל שלישית .לעתיד לבא:
אין להם .כלומר איה ירושה
דלא יצטרכו לרשתה ולקדשה
דלא בטלה קדושתה מגזרת
הכתוב:
ואמר רבי יוחן .בעלמא:

ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ש ָערוֹ ת:
" ָק ָטן ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאין ְּתרו ָּמתוֹ ְּתרו ָּמה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ְלעוֹ נַ ת נְ ָד ִרים ֵ -אין ְּתרו ָּמתוֹ ְּתרו ָּמה,
ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּבא ְלעוֹ נַ ת נְ ָד ִרים ְּ -תרו ָּמתוֹ ְּתרו ָּמה".
ְס ַברו ָּּה:
ְיתא.
ָק ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיְּ :תרו ָּמה ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה דְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתא.
ְיתא ו ְּמ ַת ֵ ּקן ִט ְבלָ א דְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתא" ָ -א ֵתי ַ ּג ְב ָרא דְּ אוֹ ַרי ָ
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא" :מו ְּפלָ א ָסמו ְּך לְ ִא ׁיש – דְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתא?!
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת :דְּ ַר ָ ּבנָן ָ -א ֵתי ַ ּג ְב ָרא דְּ ַר ָ ּבנָן ו ְּמ ַת ֵ ּקן ִט ְבלָ א דְּ אוֹ ַרי ָ
לָ א!
ָק ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיְּ :תר ּו ָמה ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה דְּ ַר ָ ּבנָן.
וְ ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְּתרו ָּמה ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה דְּ ַר ָ ּבנָן?!
וְ ָה ַּת ְניָא ְ ּב ֵס ֶדר עוֹ לָ ם:
256
ָ
אשוֹ נָ ה ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה  -יֵ ׁש ָל ֶהן,
"א ׁ ֶשר יָ ְר ׁש ּו ֲאב ֶֹתיך וִ ִיר ׁ ְש ָּת ּה" )דברים ל ,ה(  -יְ רו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
" ֲ
ישית ֵ -אין ָל ֶהן".
ׁ ְש ִל ִׁ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
 256וֶ ֱה ִב ֲיא ָך ה' ֱאל ֶֹה ָיך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יָ ְר ׁש ּו ֲאב ֶֹת ָיך וִ ִיר ׁ ְש ָּת ּה וְ ֵה ִיט ְב ָך וְ ִה ְר ְ ּב ָך ֵמ ֲאב ֶֹת ָיך

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ

ַמאן ָּתנָא ֵס ֶדר עוֹ לָ ם?
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי!
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיָּ :תנֵי לַ ּה,
וְ לָ א ָס ַבר לַ ּה.
ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ַת ְניָא:
שאוֹ ר ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה ַ ^ -ח ֶ ּי ֶיבת ַ ּב ַח ָ ּלה,
יסה ׁ ֶש ִ ּנדַּ ְּמ ָעה אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְּמ ָצה ִ ּב ְ ׂ
מז,א " ִע ָּ
וְ ֵאינָ ּה נִ ְפ ֶס ֶלת ִ ּב ְטבוּל יוֹ ם,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ּפוֹ ְט ִרין ִמן ַה ַח ָ ּלה".
ְיתא.
ְיתא" ַ -ח ָּלה דְּ אוֹ ַרי ָ
ְס ַברו ָּּהַ :מאן דְּ ָא ַמרְּ " :תרו ָּמה דְּ אוֹ ַרי ָ
ַמאן דְּ ָא ַמרְּ " :תרו ָּמה דְּ ַר ָ ּבנָן" ַ -ח ָּלה דְּ ַר ָ ּבנָן.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאָ :ק ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיַ :ח ָּלה ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה דְּ ַר ָ ּב ָנן ָ -א ֵתי דִּ ּמו ַּע דְּ ַר ָ ּבנָן ו ַּמ ְפ ַקע ַח ָּלה דְּ ַר ָ ּבנָן,
ְיתא?!
ְיתא ָ -א ֵתי דִּ ּמו ַּע דְּ ַר ָ ּב ָנן ו ַּמ ְפ ַקע ַח ָּלה דְּ אוֹ ַרי ָ
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּתַ :ח ָּלה דְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתא,
וְ ִדלְ ָמא ָק ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיְּ :תרו ָּמה ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה  -דְּ אוֹ ַרי ָ
וְ ַח ָּלה – דְּ ַר ָ ּבנָן.
וְ כִ ְד ַא ֲה ַדר ַרב ה ּונָא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע,
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ַא ׁ ְש ַּכ ְח ִּתינְה ּו לְ ַר ָ ּבנָ ן דְּ ֵבי ַרב דְּ י ְָת ֵבי וְ ָק ָא ְמ ֵרי:
ְיתא,
ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ " :תרו ָּמה ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה דְּ ַר ָ ּב ָנן" ַ -ח ָּלה דְּ אוֹ ַרי ָ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁ ֶש ַבע ׁ ֶש ִּכ ְ ּב ׁש ּו וְ ׁ ֶש ַבע ׁ ֶש ָחלְ ק ּו :נ ְִת ַח ּיְיב ּו ַ ּב ַח ָּלה,
וְ לֹא נ ְִת ַח ּיְיב ּו ַ ּב ַּמ ֲע ֵׂשר.
ְיתא ַ -ח ָּלה דְּ ַר ָ ּבנָן,
וַ ֲא ִמינָא לְ ה ּוֲ :אנָא ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ " :תרו ָּמה ַ ּב ְ ּז ַמן ַה ֶ ּזה – דְּ אוֹ ַרי ָ
דְּ ַת ְניָא:
258
257
ּ
" ִאי " ְ ּבב ֲֹואכֶ ם" )במדבר טו ,יח( יָ כוֹ ל ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָל ּה ׁ ְשנַ יִ ם ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ְמ ַר ְג ִלים?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ :
יאת כּ ו ְ ּּל ֶכם ָא ַמ ְר ִּתי,
"בב ֲֹאכֶ ם" )במדבר טו ,יח( ּ ְ -ב ִב ַ
יאת ִמ ְק ַצ ְת ֶכם".
וְ לֹא ְ ּב ִב ַ
וְ כִ י ַא ּ ְס ִקינְה ּו ֶעזְ ָרא לָ א כּ ו ְּּלה ּו ַסלוּק.

ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ְ ּבב ֲֹאכֶ ם ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ֵמבִ יא ֶא ְתכֶ ם ׁ ָש ָּמה
 257דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ִיתי אוֹ ֵמר
 258יש שגרסוִ :אילּ ּו נ ֱֶא ַמר ִּכי ָתבֹא ּו ָהי ִ
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רש"י
מאן תא סדר עולם רבי יוסי.
דהוא סתמה כי היכי דסתם
מתיתין ר''מ:
תי ולא סבר לה .להא דרשא
דקתי שלישית אין להן אלא
ודאי בטלה קדושת הארץ
ותרומתה דהשתא דרבן:
עיסת חולין שדמעה .כגון שפל
סאה של תרומה לתוך פחות
ממאה של חולין:
חייבת בחלה .ולא אמרין
דתרומה פוטרת לה ואע''ג
דתרומה איה חייבת בחלה
מדומע חייב בחלה מ''ט דדימוע
דרבן הוא דמדאורייתא חד
בתרי בטיל דכתיב )שמות כג(
אחרי רבים להטות ורבן הוא
דאצרוך אחד ומאה הלכך לא
אתי דימוע דרבן ומפקע חלה
אפילו בזמן הזה דקסברי ר''מ
ורבי יהודה חלה בזמן הזה
דאורייתא:
פוטרין מן החלה .כדמפרש
לקמן דקסברי חלה בזמן הזה
דרבן ואתי דימוע דרבן ומפקע
חלה דרבן והייו דאמרן לעיל
תי ולא סבר לה דהא חזין
דלרבי יוסי חלה בזמן הזה דרבן
וסברוה הך רבן דמייתי ראייה
מהכא דכי היכי דקאמר ר' יוסי
חלה בזמן הזה דרבן הוא הדין
לתרומה:
ודלמא .אע''ג דקא חזית מהכא
לר' יוסי חלה דרבן אפ''ה
סבירא ליה תרומה דאורייתא
וליכא הכי מי מסתברא דקא
בעית לאתויי:
תחייבו בחלה .דכתיב בחלה
)במדבר טו( בבואכם אל הארץ
והרי באו:
ולא תחייבו במעשר .דבמעשר
כתיב )דברים יד( תבואת זרעך
עד שיביא כל אחד ואחד את
שלו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .33מז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָמ ׁ ָשל ָמ ׁ ְשל ּו ֲח ָכ ִמים ָ ּב ִא ׁ ּ ָשהַ ּ :פ ָ ּגה,
בּ וֹ ַחל,
וָ ֶצ ֶמל.
" ּ ַפ ָ ּגה"  -עוֹ ָד ּה ִּתנוֹ ֶקת.
יה.
ּר
"בּ וֹ ַחל" ֵ -אלּ ּו יְ ֵמי נְ עו ֶ ָ
יא ָת ּה,
יה זַ ַ ּכאיּ ִ :ב ְמ ִצ ָ
ָ ּבזוֹ ו ָּבזוֹ ָ - 259א ִב ָ
יה,
ו ְּב ַמ ֲע ֵ ׂ
שה יָ ֶד ָ
יה.
ו ַּב ֲה ָפ ַרת נְ ָד ֶר ָ
יה ְר ׁשוּת ָ ּב ּה.
" ֶצ ֶמל" ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּב ְג ָרהׁ ,שוּב ֵאין ְל ָא ִב ָ
יה?
ימנֶ ָ
ֵאיזֶ ה ּו ִס ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַה ֶ ּק ֶמט ַּת ַחת ַהדַּ ד.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּי ּט ּו ַהדַּ דִּ ים.
ֶ ּבן ַע ַּזאי אוֹ ֵמר:
יטוֹ ֶמת.
ִמ ׁ ּ ֶש ַ ּי ׁ ְש ִחיר ַה ּ ִפ ּ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ֵהא נוֹ ֵתן יָ דוֹ ַעל ָהעוֹ ֶקץ וְ הוּא ׁשוֹ ֵק ַע וְ ׁשוֹ ֶהא ַל ֲחזוֹ ר.

ְ ּג ָמ ָרא
" ּ ַפ ָ ּגה  -עוֹ ָד ּה ִּתנוֹ ֶקת".
ְּכ ִדכְ ִתיבַ " :ה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה ַפ ֶ ּג ָיה" ) 260שיר השירים ב ,יג(.
"בּ וֹ ַחל ֵ -אלּ ּו יְ ֵמי ַה ְ ּנעו ִּרים".
ְּכ ִד ְתנַ ן:
" ַה ְּת ֵאנִ ים ִמ ׁ ּ ֶש ַ ּי ְב ִחל ּו" )מעשרות א ,ב(.
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַרב:
אש ֶיהן.
ִמ ׁ ּ ֶש ּיַלְ ִ ּבין ָר ׁ ֵ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ּ
ּ
ֵמ ָהכָ א" :וַ ִּת ְק ַצר נַ ְפ ׁ ִשי ָב ֶהם וְ גַ ם נַ ְפ ׁ ָשם ָב ֲחלָ ה ִ

בי" ) 261זכריה יא ,ח(.

" ֶצ ֶמל".
ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר :יָצְ ָתה ְמלֵ ָאה.

 259וסח המשיות .גירסת וילאָ :א ְמר ּו
ַ 260ה ְּת ֵאנָ ה ָחנְ ָטה ַפ ֶ ּג ָיה וְ ַה ְ ּג ָפנִ ים ְס ָמ ַדר נָ ְתנ ּו ֵר ַיח קו ִּמי לָ ְך ַר ְעיָ ִתי יָ ָפ ִתי וּלְ כִ י לָ ךְ
 261וָ ַאכְ ִחד ֶאת ׁ ְשל ֹ ׁ ֶשת ָהר ִֹעים ְ ּביֶ ַרח ֶא ָחד וַ ִּת ְק ַצר נַ ְפ ׁ ִשי ָ ּב ֶהם וְ גַ ם נַ ְפ ׁ ָשם ָ ּב ֲחלָ ה ִבי

רש"י
מתי'
פגה .סמדר כך באשה עודה
תיוקת קרו לה פגה כל זמן שאין
לה סימן לא בדדים ולא
בשערות:
בוחל .כשהפרי גדל קצת כדתי
בגמרא התאים משיבחלו כך
כשיש לה סימן דדין קצת בידוע
שהביאה שתי שערות וערה
היא:
צמל .בגמ' מפרש לה לשון
וטריקון יצתה מלאה שיש לה
סימן מובהק בדדיה ולקמן
מפרש סימין במתי' והיא
בוגרת:
בזו ובזו .אפי' כשהיא ערה אביה
זכאי כו' דכתיב )במדבר ל(
בעוריה בית אביה כל שבח
עוריה לאביה:
איזו היא סימין .אצמל קאי:
קמט .פרוצ''ש שגדלו דדיה עד
שכפול מעט על החזה ויראה
כקמט:
משיטו .גדולים יותר:
הפיטומת .ראש הדד כמו )סוכה
דף לד (:יטלה פיטמתו:
עוקץ .כמו עוקצי האגסים
)עוקצין פ''א מ''ז( פוכיצ''ש
בלע''ז חודו של דד שהתיוק
יוק ופיטומת הייו סביבות
עוקץ:
גמ'
משיבחלו .חייבין במעשר:
משילבין ראשיהן .שמשתין
כשמגדילין הכא מי משישתה
הדד ויראה בו סימן שמגדיל:
בחלה בי .גדלה עלי אדם הקץ
בדבר ראה לו כגדול אקייש''ץ
בלע''ז:

דּוֹפן"
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 .34מז ,א
יה?
ימנֶ ָ
"וְ ֵאיזֶ ה ּו ִס ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַה ֶ ּק ֶמט".
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ִמ ׁ ּ ֶש ּי ֲַעלֶ ה ַה ֶ ּק ֶמט ַמ ָּמ ׁש,
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּת ֲחזִ יר י ֶָד ָיה לַ ֲאחוֹ ֶר ָיה וְ נ ְִר ֵאית ְּכ ִמי ׁ ֶש ּי ֲַעלֶ ה ַה ֶ ּק ֶמט ַּת ַחת ַהדַּ ד.

רש"י
מייחד להו .שפחותיו מייחד
לאשים עבדיו ואיו מפקירן
משום בושת:
מחליף להן .את של זה בזה ואיו
מקפיד על בושתן:
שפחותיו
מפקיר
לערבי.
לערביים ווהג בהן מהג הפקר:

ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּב ַדק ְ ּב ַא ְמ ֵּת ּיה ,וִ ַיהב לַ ּה ַא ְר ְ ּב ָעה זוּזֵ י דְּ ֵמי בּ וֹ ׁ ְש ָּת ּה.
ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
"לְ עוֹ לָ ם ָ ּב ֶהם ַּת ֲעבֹדוּ" ) 262ויקרא כה ,מו(  -לָ ֲעבוֹ ָדה נְ ַת ִּתים,
וְ לֹא לְ בו ׁ ָּשה.
ַיחד לָ ֶהן.
ׁ ְשמו ֵּאל ְמי ֵ
ַרב נַ ְח ָמן ַמ ֲחלִ יף לָ ֶהן.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָמ ַסר לָ ֶהן לְ ַע ְר ִבי,
וְ ָא ַמר לָ ֶהן ִאזְ דְּ ַהר ּו ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל.

ש ָר ֵאל ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו ל ֹא ִת ְרדֶּ ה בוֹ ְ ּב ָפ ֶר ְך
 262וְ ִה ְתנַ ַחלְ ֶּתם א ָֹתם לִ ְבנֵ יכֶ ם ַא ֲח ֵריכֶ ם לָ ֶר ׁ ֶשת ֲא ֻח ָּזה לְ עֹלָ ם ָ ּב ֶהם ַּת ֲעבֹד ּו ו ְּב ַא ֵחיכֶ ם ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .35מז ,א-ב
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרּ ְ :כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ֵהא נוֹ ֵתן יָ דוֹ ַעל ָהעוֹ ֶקץ וְ הוּא ׁשוֹ ֵק ַע וְ ׁשוֹ ֶהא ַל ֲחזוֹ ר".
ַמאי "עוֹ ֶקץ"?
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
עו ְּקצוֹ ׁ ֶשל דַּ ד.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ימנֵ י ַב ְגרוּת:
" ֵאלּ ּו ֵהן ִס ָ
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּי ְת ַק ׁ ְש ְק ׁש ּו ַהדַּ דִּ ין.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה אוֹ ֵמר:
ֹאש ַהחוֹ ֶטם".
ִמ ׁ ּ ֶש ַ ּי ְכ ִסיף ר ׁ
" ִמ ׁ ּ ֶש ַ ּי ְכ ִסיף" ַאזְ ִקינָא לַ ּה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֹאש ַהחוֹ ֶטם.
ִמ ׁ ּ ֶש ּי ְַפצִ יל ר ׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ַּת ִ ּקיף ָה ֲע ָט ָרה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
מז,ב ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְת ַמ ֵע ְך ^ ַה ַ ּכף.
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּ)בן יוֹ ַחי(  263אוֹ ֵמר:
ימנִ ין נָ ְתנ ּו ֲח ָכ ִמים ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְ ּל ַמ ָּטה ,ו ְּכנֶ ְגדָּ ן ִמ ְל ַמ ְע ָלה:
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ִס ָ
ש ָערוֹ ת.
יאה ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ּ ַפ ָ ּגה ִמ ְל ַמ ְע ָלה ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִב ָ
ש ָערוֹ ת.
יאה ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
בּ וֹ ַחל ִמ ְל ַמ ְע ָלה ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ֵה ִב ָ
ֶצ ֶמל ִמ ְל ַמ ְע ָלה ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַמ ֵע ְך ַה ַ ּכף".

רש"י
משיתקשקשו .כמו )סוטה דף
ט (:מקשקשת לפיו כזוג בט''ט
בלע''ז כלומר גדולים הרבה:
חוטם .ספק:
משיפציל .ספק:
משתקיף עטרה .שגדול העוקץ
ועב ומוקף עטרה והייו שיעורא
דא''ר יוסי מי במתי' שיהא
ותן ידו על העוקץ ושוקע ושוהא
לחזור:
הכף .מלמטה הוא על בית הרחם
כמין תפוח גבוה כדמפרש לקמן:
מלמעלה .בדדין:
להחמיר .איזה מאלו שתביא
שוב אין אביה מפר דריה
דמחזקין לה בבוגרת תקשקשו
ואע''ג דלא הכסיף הכסיף אע''ג
דלא התקשקשו וכן כולם אית
דאמרי להחמיר איה ממאת
משעה שראה בה אחד מן
הסימין הללו ואיה חולצת עד
שיהו כולם ולאו מילתא היא
דאפילו לא הביאה אחד מהן
גדולה היא ואיה ממאת
וחולצת שהרי כל הסימים הללו
בבגרות אמרו ומימי ערות היא
גדולה למיאון ולחליצה שהרי
הביאה שתי שערות ל''א הלכה
כדברי כולן להחמיר הביאה
אחד מן הסימים הללו ואפילו
הקודם שבכולן ולא הביאה את
כולן בוגרת ואיה בוגרת ואם
קבל אביה בה קדושין וקדשה
היא את עצמה לאחר צריכה גט
משיהם דכיון שהביאה אחד מן
הסימין הללו יצתה לה במקצת
מרשות אביה דאיכא למימר
בוגרת הויא ואין כח בקדושי
אביה להפקיע קדושין שלה וגם
בה אין כח להפקיע קדושי אביה
עד שתביא את כולם:
שחייבת במעשר .שקובעת
תבואה למעשר דקי''ל חצר
קובעת במסכת ביצה )דף לד:(:

ַמאי " ַ ּכף"?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָמקוֹ ם ָּתפו ַּח י ֵׁש לְ ַמ ְעלָ ה ֵמאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַּמגְ דֶּ לֶ ת ִמ ְת ַמ ֵע ְך וְ הוֹ לֵ ְך.
" ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת ַר ִ ּביֲ :ה ָל ָכה ְ ּכ ִד ְב ֵרי ִמי?
ׁ ְש ַלח ְלה ּוּ ְ :כ ִד ְב ֵרי כּ ו ָ ּּלן ְל ַה ֲח ִמיר".
ַרב ּ ַפ ּ ָפא וְ ַרב ִחינְ נָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ַחד ַמ ְתנֵיַ :א ָהא.
וְ ַחד ַמ ְתנֵיַ :א ָחצֵ ר צוֹ ִרית.
דִּ ְתנַן:
שר?
" ֵאיזוֹ ִהי " ָח ֵצר צוֹ ִרית" ׁ ֶש ַח ֶ ּי ֶיבת ַ ּב ַּמ ֲע ֵ ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָח ֵצר ַהצּ וֹ ִרית ׁ ֶש ַה ֵ ּכ ִלים נִ ׁ ְש ָמ ִרים ְ ּבתוֹ ָכ ּה.
ַמאי " ָח ֵצר ַהצּ וֹ ִרית"?
 263בוילא המילים בן יוחאי בסוגריים .מסורת הש"ס לא גורס כי איו מופיע בתוספתא .כפי שכתבתי בעבר ,שכראה מדובר
בתוספת פרשות לגמרא ,פרשות כוה.

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ

ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶש ֵּכן ְ ּבצוֹ ר מוֹ ׁ ִש ִיבין ׁשוֹ ֵמר ַעל ּ ֶפ ַתח ֶה ָחצֵ ר.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָ ּכל ׁ ֶש ֶא ָחד ּפוֹ ֵת ַח וְ ֶא ָחד נוֹ ֵעל – ּ ְפטו ָּרה.
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם בּ וֹ ׁש ֶל ֱאכוֹ ל ְ ּבתוֹ ָכ ּה – ַח ֶ ּי ֶיבת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסים ָל ּה וְ ֵאין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ָמה ַא ָּתה ְמ ַב ֵ ּק ׁש – ּ ְפטו ָּרה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ּ
ּ
ימית ַ -ח ֶי ֶיבת,
ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצרוֹ ת זוֹ ִל ְפנִ ים ִמזּוֹ ַ :ה ְפנִ ִ
וְ ַה ִחיצוֹ נָ ה ְ ּ -פטו ָּרה" )מעשרות ג ,ה(.
" ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת ַר ִ ּביֲ :ה ָל ָכה ְ ּכ ִד ְב ֵרי ִמי?
ֲא ַמר ְלה ּוֲ :ה ָל ָכה ְ ּכ ִד ְב ֵרי כּ ו ָ ּּלן ְל ַה ֲח ִמיר".
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רש"י
שאחד פותח ואחד ועל .שאין
השומר קבוע לפתוח ולעול אלא
זה פותח וזה ועל לאו בת שימור
היא ופטורה דלאו שמה חצר:
כל שכסין לה כו' פטורה.
ואע''ג דאין אדם בוש לאכול
בתוכה:
כדברי כולן להחמיר .דאם יש
בה אחד מכל אלו חייבת אם יש
שם שומר חייבת כר' ישמעאל
אע''ג דאחד פותח ואחד ועל ואי
ליכא פותח וועל חייבת כר''ע
ואע''ג דליכא שומר ואי אין אדם
בוש לאכול בתוכה חייבת ואע''ג
דליכא שומר ואיכא פותח וועל
ואם אמר לו מה אתה מבקש
חייבת ואפי' לית בה חד מכל הי
ל''א הלכה כדברי כולן להחמיר
כיון שאין אדם בוש לאכול
בתוכה קובעת למעשר שאין
אוכלין מפירות הכסים לה עד
שיתעשרו ולהפריש מהן על טבל
אחר אסור עד שיהיה לה שומר
קבוע:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה.
ש ָערוֹ ת ָּ -ת ִביא ְר ָאיָ ה ׁ ֶש ִהיא ַ ּבת ֶע ְ ׂ
יאה ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ַ ּבת ֶע ְ ׂ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִב ָ
וְ ִהיאַ :איְ ילוֹ נִ ית,
לֹא חוֹ ֶל ֶצת,
וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּב ֶמת.
ש ִרים ׁ ָשנָ ה.
ש ָערוֹ ת  -יָ ִביא ּו ְר ָאיָ ה ׁ ֶשהוּא ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
וְ הוּאָ :ס ִריס,
לֹא חוֹ ֵלץ,
וְ לֹא ְמיַ ֵ ּבם,
ֵאלּ ּו דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ש ֵרה.
זֶ ה וָ זֶ ה ּ ֶ -בן ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַה ָּז ָכר ּ ְ -כ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל,
וְ ַה ְ ּנ ֵק ָבה ּ ְ -כ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי,
ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַמ ֶה ֶרת ָלבֹא ִל ְפנֵ י ָה ִא ׁיש.

ְ ּג ָמ ָרא
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ֶא ָחד ִלי ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד,
ש ָערוֹ ת" )יבמות צו!(:
ש ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
וְ ֶא ָחד ִלי ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק ָא ַמר ַרב:
וְ הוּא ׁ ֶשנּוֹ לְ ד ּו בּ וֹ ִס ָימנֵי ָס ִריס.
ֲא ַמר ָר ָבא:
דַּ י ְָקא נ ִַּמי,
דְּ ָק ָּתנֵי" :וְ הוּא ָס ִריס".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.
וְ כִ י לֹא נוֹ לְ ד ּו לוֹ ִס ָימנֵי ָס ִריס ַ -עד ַּכ ָּמה?
ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
" ַעד רוֹ ב ׁ ְשנוֹ ָתיו".
ִּכי ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
ִאי ְּכ ִח ׁיש ָ -א ַמר לְ ה ּו ַא ְב ְריו ַּּה.
ִאי ָ ּב ִריא ָ -א ַמר לְ ה ּו ַאכְ ֲח ׁשו ַּּה.
דְּ ָהנֵי ִס ָימנִים  -זִ ְימנִין דְּ ָאת ּו ֵמ ֲח ַמת ְּכ ִח ׁישו ָּתא,
זִ ְימנִין דְּ ָאת ּו ֵמ ֲח ַמת ְ ּב ִריאו ָּתא.

רש"י
מתי.
לא חולצת ולא מתיבמת .ושאת
לכל שתרצה דרחמא פטרה
דכתיב )דברים כא( והיה הבכור
אשר תלד פרט לאילוית שאיה
יולדת:
סריס .לאו בר חליצה הוא
דכתיב )שם כה( להקים לאחיו
שם בישראל והאי לאו בר הכי
הוא:
ה''ג יביאו ראיה שהוא בן
עשרים .קרובי האשה יביאו
ראיה:
גמ'
ורמיהי אחד לי בן תשע שים
וכו' .שיהם דין אחד להם
וביאתו כמאמר בגדול כדאמרין
לעיל אלמא קטן הוא ובעיא
אמתוי:
אמר רב שמואל .מתי' כגון
שולדו בו סימי סריס
המפורשים בהערל כל שאין
בשרו מוציא הבל כשהוא רוחץ
ושערו לקוי ובשרו מחליק:
כי אתו לקמיה דר' חייא .בן
עשרים שה שלא הביא:

דּוֹפן"
"יוֹצא ֶ
מסכת נדה פרק ה' – ֵ
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 .37מז ,ב
ֲא ַמר ַרב:
ִהלְ כְ ָתא ְ ּבכו ֵּּלי ּ ִפ ְר ָקאֵ :מ ֵעת לְ ֵעת.
וְ עו ָּּלא ֲא ַמר:
דִּ ְת ַנן – ְּתנַן,
ו ְּדלָ א ְּתנַ ן  -לָ א ְּתנַ ן.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ עו ָּּלאַ :היְינ ּו דְּ ָק ָּתנֵי ָהכָ א" :יוֹ ם ֶא ָחד" ,וְ ָהכָ א לָ א ָק ָּתנֵי.
ֶא ָּלא לְ ַרב :לִ ְיתנֵי!
וְ עוֹ ד,
ַ ְָ
יעזֶ ר:
יפּר אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ִ ּכ ֵ
יה.
ש ִרים ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ִמ ֶּמ ָ ּנה ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ֲ -ה ֵרי ִהיא ִ ּכ ׁ ְשנַ ת ֶע ְ ׂ
ׁ ְשנַ ת ֶע ְ ׂ
ש ִרים ְל ָכל דְּ ָב ֶר ָ
וְ ֵכן הוֹ ָרה ַר ִ ּבי ְ ּבלוּד:
יה".
ש ֵרה ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ִמ ֶּמ ָ ּנה ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם ֲ -ה ֵרי ִהיא ִ ּכ ׁ ְשנַ ת ׁ ְשמֹנֶ ה ֶע ְ ׂ
ׁ ְשנַ ת ׁ ְשמֹנֶ ה ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ְל ָכל דְּ ָב ֶר ָ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא דְּ ַר ִ ּבי ו ְּד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ִּכ ּ ֵיפר  -לָ א ַק ׁ ְשיָאָ :הא ְּ -כ ֵבית ׁ ַש ַּמאי,
ָהא ְּ -כ ֵבית ִה ֵּילל.
ֶא ָּלא לְ ַרב ַק ׁ ְשיָא!

ּתניא :264

ַּת ּנ ֵָאי ִהיא:
דְּ ַת ְניָא:
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"" ׁ ָשנָ ה" )ויקרא יב ,ו( ָה ֲאמו ָּרה ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים,
" ׁ ָשנָ ה" ) 266ויקרא כה ,כט( ָה ֲאמו ָּרה ְ ּב ָב ֵּתי ָע ֵרי חוֹ ָמה,
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה ) 267ויקרא כה ,טו(,
ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְ ׂ
" ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים" ׁ ֶש ְ ּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ) 268שמות כא ,ב(,
וְ ֵכן ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּבן וְ ׁ ֶש ַ ּב ַ ּבת  -כּ ו ָ ּּלן ֵמ ֵעת ְל ֵעת".
ׁ ָשנָה ָה ֲאמו ָּרה ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים ְ -מנָא לָ ן?
ֲא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ תוֹ " )ויקרא יב ,ו( –
ָא ַמר ְק ָראֶּ " :כ ֶב ׂ
ׁ ְשנָ תוֹ " – ׁ ֶשלּ וֹ ,
וְ לֹא ׁ ָשנָה ׁ ֶשל ִמ ְניַן עוֹ לָ ם.
"" ׁ ָשנָ ה" ָה ֲאמ ּו ָרה ְ ּב ָב ֵּתי ָע ֵרי חוֹ ָמה" – ְמ ָנלַ ן?
ָא ַמר ְק ָראַ " :עד ּתֹם ׁ ְשנַ ת ִמ ְמ ָּכרוֹ " )ויקרא כה ,כט( –
" ִמ ְמ ָּכרוֹ " – ׁ ֶשלּ וֹ ,
וְ לֹא ׁ ְשנַת ׁ ֶשל ִמ ְניַן עוֹ לָ ם.
ש ֵדה ֲאח ּו ָּזה" – ְמ ָנלַ ן?
" ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ִ ּב ְ ׂ
מח,א ָא ַמר ְק ָראּ ְ " :ב ִמ ְס ּ ָפר ^ ׁ ְשנֵ י ְתב ּואֹת יִ ְמ ָּכר לָ ְך" )ויקרא כה ,טו( –
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ כֵ ר ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְּתבוּאוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ׁ ָש ִנים.
"" ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים" ֶ ׁ 269ש ְ ּב ֶע ֶבד ִע ְב ִרי" – ְמ ָנלַ ן?

 264כתבי יד .גירסת וילא :תי
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ תוֹ לְ ע ֹלָ ה וּבֶ ן יוֹ נָ ה אוֹ תֹר לְ ַח ָּטאת ֶאל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ֶאל ַהכּ ֹהֵ ן
 265ו ִּב ְמל ֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָר ּה לְ ֵבן אוֹ לְ בַ ת ָּת ִביא ֶּכבֶ ׂ
מוֹשב ִעיר חוֹ ָמה וְ ָהיְ ָתה ְ ּג ֻא ָּלתוֹ ַעד ּתֹם ׁ ְשנַ ת ִמ ְמ ָּכרוֹ יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה גְ ֻא ָּלת ֹו
 266וְ ִא ׁיש ִּכי יִ ְמכּ ֹר ֵ ּבית ׁ ַ
ּ ְ 267ב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשנִ ים ַא ַחר ַה ּי ֹו ֵבל ִּת ְק ֶנה ֵמ ֵאת ֲע ִמ ֶית ָך ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ְשנֵ י ְתב ּואֹת יִ ְמ ָּכר לָ ךְ
ִּ 268כי ִת ְקנֶ ה ֶע ֶבד ִע ְב ִרי ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים יַ ֲעבֹד ו ַּב ׁ ּ ְש ִב ִעת יֵ ֵצא לַ ָח ְפ ׁ ִשי ִח ּנָם
 269כתבי יד .וכך גם גירסת הברייתא לעיל .גירסת וילא :שנה

רש"י
בכוליה פרקא מעת לעת .חשבין
לה שה ולא בתר מין עולם
שיהא יום אחד של שת עשרים
חשוב שה דאף על גב דלא תן
במתיתין בן עשרים שה ויום
אחד כמאן דתן יום אחד דמי
וצריך להשלים את כולה:
דתן תן .היכא דתן יום אחד
כגון בת שלשה שים ויום אחד
וכולהי דמתי' בר מסיפא דקתי
בת עשרים שלא הביאה שתי
שערות דהתם לא בעין עשרים
שלמים אלא משכס יום אחד
בשת עשרים:
בשלמא דרבי ודר' יוסי בן כיפר
לא קשיין .אהדדי למהוי מתי'
משבשתא דמר כב''ש ודמר
כב''ה דמתי':
בקדשים .היכא דכתיב כבש בן
שתו:
מעת לעת .מיום ליום ולא
אמרין למין עולם שתכלה
שתו ערב ר''ה:
שבבן ושבבת .קסבר הייו בן
עשרים שה ובת עשרים שה
דמתי' אלמא מעת לעת בעין
אליבא דהאי תא והך דלעיל
סברי לה כעולא:
שתי שים שבשדה אחוזה.
המוכר שדה אחוזה לחבירו איו
מותר לגואלה בפחות משתי
שים שיאכלה לוקח שתי שים
כדכתיב )ויקרא כה( במספר שי
תבואות ימכר לך ומכאן ואילך
אם בא לגאול גואל ומחשב לו
פירות של שתי שים לפי חשבון
הדמים שמכרה לו לפי שים
הבאים עד היובל שהלוקח שדה
מחבירו יודע שיחזירו לו ביובל
ואם היו עד היובל עשר שים
ומכרה לו בעשרה ליטרין מצא
קוה פירות של כל שה
בליטרא:
שי תבואות .מיעוט שי שים
וכתיב תבואות ומשמע כל
תבואות של שתי שים להביא
תבואה שלישית ושלש תבואות
לא משכחת לה בשתי שים אלא
מעת לעת כגון מכרה לו באלול
מלאה פירות מצא אוכלן ואוכל
תבואה עד שיחזור ויקצור קודם
אלול הבא הרי שתי תבואות
בשה אחת ועוד יאכל תבואה
השית שהיא שה השלישית לפי
מין העולם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
יעית" )שמות כא ,ב(
ָא ַמר ְק ָראֵ ׁ " :ש ׁש ׁ ָשנִ ים יַ ֲעבֹד ו ַּב ּׁ ְש ִב ִ

"ו ַּב ּׁ ְש ִב ִיעית"  -נ ִַּמי י ֲַעבוֹ ד.

" ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּבן וְ ׁ ֶש ַ ּב ַ ּבת"  -לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
לְ ִע ְניַן ֲע ָרכִ ין.
וְ ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
לְ ִפ ְר ִקין דְּ יוֹ צֵ א דּ וֹ ֶפן.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
ִמי ּ ְפלִ יגַ ת?
ֲא ַמר לֵ ּיה :לָ א.
הוּא ָא ַמרֲ :ח ָדא,
וַ ֲאנָא ֲא ִמינָאֲ :ח ָדא,
וְ לָ א ּ ְפלִ יגִ ינַ ן.
וְ ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךְ ּ :פלִ יגֵ י ַ -מאן דְּ ָא ַמר לַ ֲע ָרכִ ין לָ א ָא ַמר לְ יוֹ צֵ א דּ וֹ ֶפן,
וְ ָה ֲא ַמר ַרבִ :הלְ כְ ָתא ְ ּבכו ַּּל ּה ּ ִפ ְר ִקין ֵ -מ ֵעת לְ ֵעת.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר :לַ ֲע ָרכִ ין ַ -מאי ַט ְע ָמא לָ א ָא ַמר לְ יוֹ צֵ א דּ וֹ ֶפן?
דּ ו ְּמיָא דְּ ָהנ ְָך,
ָמה ָה ָנ ְך – דִּ כְ ִת ָיבן,
ַאף ָהנֵי  -נ ִַּמי דִּ כְ ִת ָיבן.
וְ ִא ָיד ְך?
ַהאי " ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּבן וְ ׁ ֶש ַ ּב ַ ּבת" ׁ ֶש ַ ּב" ָּזכָ ר" ) 270ויקרא כז ,ג( וְ ׁ ֶש ַ ּב" ְּנ ֵק ָבה" ) 271ויקרא כז ,ד( ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה.
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ִּכ ּ ֵיפר ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ֶאזְ ֶּכה וְ ֶא ּ ַיסק וְ ֶאגְ ַמר לִ ׁ ְש ַמ ְע ָּתא ִמ ּפו ֵּּמ ּיה דְּ ָמ ָרא,
ִּכי ְסלֵ יקַ ,א ׁ ְש ְּכ ֵח ּיה לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
ֲא ַמר לֵ ּיהֲ :א ַמ ְר ְּת ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ִּכ ּ ֵיפר?
ֲא ַמר לֵ ּיהִ :מ ְס ַּת ְ ּב ָרא ֲא ַמ ִריִ ,מדְּ כו ֵּּל ּיה ּ ִפ ְיר ִקין ָּתנֵי "יוֹ ם ֶא ָחד" וְ ָהכָ א לָ א ָק ָּתנֵי,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהִ :מ ְס ַּת ְ ּב ָרא ְּכוָ ֵת ּיה.

הדרן עלך יוצא דופן

ש ִרים ׁ ָשנָ ה וְ ַעד ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש
 270וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ִמ ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ָ
 271וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהוא וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכך ׁ ְשל ׁ ִֹשים ׁ ָש ֶקל

רש"י
בשביעית מי יעבוד .כגון מכר
ביסן וכשיגיע תשרי של שביעית
עברו שש למין עולם והוא יעבוד
עד יסן:
לערכין .דהיכא דכתיב )ויקרא
כז( מבן ששים שה ומעלה
פשיטא לן דשת ששים כלמטה
דהא ומעלה כתיב אבל בן חמש
שים דלא כתיב )שם( אלא מבן
חמש שים ועד בן עשרים שה
ולא כתיב מבן חמש שים ומעלה
אי לא אשמועין הכא מעת לעת
הוה אמיא שת חמש כלמעלה
להכי אשמועין הכא דבעין ה'
שים מלאים בכלל ערך הראשון
שהוא מועט:
לפרקין דיוצא דופן .להיכא דלא
תן ויום אחד כגון בן עשרים ובת
עשרים:
מ''ט לא אמר ליוצא דופן .הואיל
וס''ל מי בהך מעת לעת:
דומיא דהך .כלומר אף על גב
דבהך דיוצא דופן הוי מי מעת
לעת מיהו האי שבבן ושבבת
דמתיתין לא איירי בהן כלל
דהא דומיא דקדשים וערי חומה
ועבד עברי קתי דכתיבן הלכך
ערכין מי כתיבן אבל שת
עשרים לעין שערות לא כתיבי
באורייתא אלא הלכתא היא:
שבזכר ושבקבה מיבעי ליה.
לישא דקרא דכתיב )שם(
ולקבה עשרת שקלים אלא בן
ובת לישא דמתיתין היא בן
עשרים ובת עשרים:
אזכה ואיסק .לארעא דישראל
לאתריה דרבי אלעזר בן פדת:
ואגמר שמעתא .דרבי יצחק בר
חמי:
מפומיה דמרא .רבי אלעזר:

