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 "ָּבא ִסיָמן" –' ופרק נדה מסכת 
            בבבב----, א, א, א, אמחמחמחמח .1

   ַמְתִניִתין

א ָהֶעְליֹון  ּלֹא ּבָ ְחּתֹון ַעד ׁשֶ א ִסיָמן ַהתַּ      ,אֹו חֹוֶלֶצת   -ּבָ
ֶמת    .אֹו ִמְתַיּבֶ

ְחּתֹון א ַהתַּ ּלֹא ּבָ א ָהֶעְליֹון ַעד ׁשֶ ר ,ּבָ ִאי ֶאְפׁשָ י ׁשֶ י ֵמִאיר    :ַאף ַעל ּפִ    ,תלֹא חֹוֶלֶצ   :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶמת    .ְולֹא ִמְתַיּבֶ

   ,אֹו חֹוֶלֶצת  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֶמת    .אֹו ִמְתַיּבֶ

ָאְמרוּ  ֵני ׁשֶ א ָהֶעְליֹון :ִמּפְ ּלֹא ּבָ ְחּתֹון ָלבֹא ַעד ׁשֶ ר ַלתַּ    ,ֶאְפׁשָ
ְחּתֹון א ַהתַּ ּלֹא ּבָ ר ָלֶעְליֹון ָלבֹא ַעד ׁשֶ  .ֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ

 

ָמָרא    ּגְ

ִא " י ׁשֶ רַאף ַעל ּפִ א!  - "י ֶאְפׁשָ   ַוֲהלֹא ּבָ
  
א" י ֵמִאיר "ּבָ    ,ְלַרּבִ
ר" ִאי ֶאְפׁשָ י ׁשֶ ָנן – "ַאף ַעל ּפִ    .ְלַרּבָ
  

א ָהֶעְליֹון ' :ְוִלְתֵני י ֵמִאיר אֹוֵמר  -ּבָ ֶמת :ַרּבִ    .לֹא חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיּבֶ
ֶמת :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים    ',אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַיּבֶ

ר הּוא :ְעָנאַוֲאָנא ָיַד  ִאי ֶאְפׁשָ ּום ּדְ    !ִמׁשּ
  

ָנא ר" :ִאי ָלא ּתָ ִאי ֶאְפׁשָ י ׁשֶ ים  :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ַאף ַעל ּפִ א -רֹוב ָנׁשִ ֵריׁשָ ְחּתֹון ָאֵתי ּבְ    ,ּתַ
א -ּוִמיעּוט  ֵריׁשָ    ,ֶעְליֹון ָאֵתי ּבְ

ָחֵייׁש ְלִמיעּוָטא י ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה ּדְ    ,ְוַרּבִ
ָנן לְ  י ְלִמיעּוָטאְוַרּבָ ָלא ָחְייׁשֵ    .ַטְעַמְייהּו ּדְ

  
ְסָתָמא י ּבִ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ

ַחן  כְּ ָבְדָקן ְוָלא ַאׁשְ ֶעְליֹון ָקֵדים :ֵאיַמר –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ י ֵמִאיר ּדְ ָנן ְלַרּבִ    ,מֹודּו ֵליּה ַרּבָ
ַמע ָלן ר  :ָקא ַמׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ    ,ּדְ

ר הּוא  אי ָאֵתי ּוִמְנּתַ נָ ַוּדַ    .ַתרּדְ
  

י ֵמִאיר ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ְכִתיב ,ּבִ ַח " :ַהְיינּו ּדִ ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹנּו ּוׂשְ    ,(יחזקאל טז, ז)272272272272"ׁשָ
א ֵעי ֵליּה  ֶאּלָ ָכא ִמּבָ ָנן ִאיּפְ    !ְלַרּבָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ַדִים ָנכֹונּו  ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ַח  -כֵּ ָעֵרְך ִצּמֵ ְ ׂשּ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
  

ָלָמא לְ  ׁשְ ְכִתיבּבִ י ֵמִאיר ַהְיינּו ּדִ ֵדי ְנעּוָרִיךְ " :ַרּבִ ִיְך ְלַמַען ׁשְ ּדַ ְצַרִים ּדַ ְעׂשֹות ִמּמִ    ,(יחזקאל כג, כא) 273273273273"ּבַ
ָנן א ְלַרּבָ ֵעי ֵליּה  ,ֶאּלָ ָכא ִמּבָ    !ִאיּפְ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ִיְך  ּדַ אּו ּדַ ּבָ יָון ׁשֶ אּו ְנעּוַרִיךְ  -כֵּ ּבָ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
  

ֵע     :ית ֵאיָמאְוִאיּבָ
ֵדי"ַמאי  ִתיב ?"ׁשְ י כְּ ַדּדֵ ּה ּבְ    ,ּכּוּלַ

ָרֵאל רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   :ְוָהִכי ָקָאַמר ַהּקָ
ִיְך    מח,ב ּדַ ַרפּו ּדַ ךְ  -ִאיכְּ    ,ָלא ֲהַדְרּתְ ּבָ

ִיְך  ּדַ ּדּו ּדַ ּתַ ךְ  -ִאיׁשְ י ָלא ֲהַדְרּתְ ּבָ    .ַנּמִ
  

ְח  י ָעְלָמא ִמיָהא ַאּתַ כּוּלֵ   ְמָנַלן?  -ּתֹון ָסְמִכיַנן ּדְ

                                                        
ַח ְוַא ְרָבָבה כְּ  272 ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנכֹנּו ּוׂשְ ֲעִדי ֲעָדִיים ׁשָ בִֹאי ּבַ ִלי ַותָּ ְגּדְ י ַותִּ ְרּבִ יְך ַותִּ ֶדה ְנַתתִּ ָ   תְּ ֵערֹם ְוֶעְרָיהֶצַמח ַהׂשּ
ֵדי ְנעּוָרִיךְ  273 ִיְך ְלַמַען ׁשְ ּדַ ְצַרִים ּדַ ְעׂשֹות ִמּמִ ת ְנעּוָרִיְך ּבַ ְפְקִדי ֵאת ִזּמַ   ַותִּ

 רש"י
  מתי' 

. שתי שערות בא סימן התחתון
   סימן ערות:

   . בוחל:וןהעלי
. גדולה היא או חולצת

שהשערות סימן מובהק ועליהן 
   סמכין ולקמן מפרש טעמא:

. פרכין אע''פ שאי אפשר
   בגמרא והלא בא:

. דהא ודאי אבל אי אפשר כו'
מדאתא עליון תחתון מי אתא 

   אלא ששרו:
  

  גמ' 
. דכיון דאמר ר''מ לא בא לר''מ

חולצת דקטה היא מכלל דס''ל 
ון לבא קודם אפשר לעלי

   לתחתון:
. עד שלא יבא וליתי בא העליון

התחתון ולא ליתי אע''פ שאי 
   אפשר:

רוב שים תחתון אתי ברישא 
. והאי דקאמר ומיעוט עליון

ר''מ קטה היא משום דחייש 
למיעוטא שהעליון בא 
בקטותה ורבן אזלו בתר רובא 
הלכך מכי אתא עליון לא בעיא 
בדיקה דמסתמא תחתון אתא 
וכיון דטעמייהו דרבן משום 
רובא הוא ה''מ בסתמא היכא 

   דלא בדקו:
. אבל היכא דבדקו ולא אשכחו

   תחתון:
. דקטה היא אימא מודו

   וממעוטא היא קמ''ל כו':
. והדר ושערך צמח שדים כוו

   אלמא עליון זימין דקדים:
. שהיו בעשות ממצרים דדיך

מצרים משחקים ביך וממעכין 
   דדיך:

. כדי להתאף די עוריךלמען ש
ולזות ביך כשתהיה ראויה 
לאשה ותבואי לימי ערות שדי 
לשון השלכה כלומר עדיין היו 
שערות עוריך עומדים 
להשתלח ולצאת אלמא דדים 

   קדמי:
. דמשמע דעדיין היו ומאי שדי

   לצאת:
. והאי שדי כולה בדדי כתיב

  לשון שדים:
. כשהתחילו לגדל איכרפו

   ולעקוץ:
. גדולות כל צרכן ואישתד

כשדים גמורים לשון אחר 
איכרפו פחו ממיעוך מצרים 
כלומר לקית על ידם אישתדו 

  יבשו זאת מצאתי:
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   ,ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלְוֵכן ּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ל ַחּטֹאות ָהָאָדם" :ָאַמר ְקָרא י ַיֲעׂשּו ִמּכָ ה ּכִ ָ    – (במדבר ה, ו) 274274274274"ִאיׁש אֹו ִאׁשּ

ּתֹוָרה ּבַ ין ׁשֶ ה ָלִאיׁש ְלָכל עֹוָנׁשִ ָ תּוב ִאׁשּ ָוה ַהכָּ    ,ִהׁשְ
ִסיָמן ֶאָחד -ָמה ִאיׁש     ,ּבְ
ה  ָ ִסיָמן ֶאָחד -ַאף ִאׁשּ    .ּבְ

  
   !אֹו ַהאי אֹו ַהאי :ְוֵאיָמא

  
ִאיׁש     ,כְּ

ְחּתֹון ְולֹא ֶעְליֹון -ָמה ִאיׁש     ,ּתַ
ה  ָ ְחּתֹון ְולֹא ֶעְליֹון -ַאף ִאׁשּ    .ּתַ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י ָצדֹוקָאַמר " ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :ַרּבִ
ַיְבֶנה ין ּבְ ְך ָהיּו ְמָפְרׁשִ    :ְוָאְמרוּ  ,ּכָ

ְחּתֹון  א תַּ ּבָ יָון ׁשֶ יִחין ַעל ֶעְליֹון -ּכֵ ּגִ   ."ׁשּוב ֵאין ַמׁשְ
  
  
  

                                                        
ר ֶא  274 ּבֵ ֶפׁש ַההִ ּדַ ָמה ַהּנֶ יהָֹוה ְוָאׁשְ ל ַחּטֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ּבַ י ַיֲעׂשּו ִמּכָ ה ּכִ ָ ָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ   ואל ּבְ

 רש"י
. אין בו סימן עליון שאין בו איש

   סימן דדים משתים:
. דאתחתון תיא מי הכי

  סמכין:
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        מט, אמט, אמט, אמט, א    ––––    מח, במח, במח, במח, ב .2
ְנָיא    :ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ים  ַרּכִ נֹות ּכְ ְחּתֹון ְמַמֵהר ָלבֹא   -ּבְ    ,תַּ

ְר  ֵני ׁשֶ ֶמְרֲחָצאֹותִמּפְ    .ִגילֹות ּבְ
ָפִרים  נֹות ּכְ    ,ֶעְליֹון ְמַמֵהר ָלבֹא  -ּבְ

ֵרַחִים ּטֹוֲחנֹות ּבָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

יִרים  נֹות ֲעׁשִ    ,ַצד ָיִמין ְמַמֵהר ָלבֹא  -ּבְ
ַאְפְקִריסּוָתן ֹוף ּבְ יׁשּ ּנִ    .ׁשֶ

ים  נֹות ֲעִנּיִ מֹאל ְמַמֵהר ָלבֹאַצד  -ּבְ    ,ׂשְ
י ַמִים ֲעֵליֶהן ּדֵ ֹוֲאבֹות ּכַ ׁשּ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ְסֵסיֶהן ִאין ֲאֵחיֶהן ַעל ּגִ ּנֹוׂשְ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ
   

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
מֹאל קֹוֵדם ְלַצד ָיִמין"    .ַצד ׂשְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
מֹאל ְלַצד ָיִמין    ,ֵמעֹוָלם לֹא ָקַדם ַצד ׂשְ

כּוָנִתי ׁשְ ָהְיָתה ּבִ    ,חּוץ ֵמַאַחת ׁשֶ
מֹאל ְלַצד ָיִמין ְוָחַזר ְלֵאיָתנוֹ  ַדם ַצד ׂשְ ּקָ    ."ׁשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

קֹות " ְבּדָ ל ַהּנִ ים -ּכָ י ָנׁשִ קֹות ַעל ּפִ    .ִנְבּדָ
י ֱאִליֶעֶזרְוֵכן ָהָיה  ּתוֹ מֹוֵסר ְל  ַרּבִ    .ִאׁשְ

ָמֵעאלוְ  י ִיׁשְ    .מֹוֵסר ְלִאּמוֹ  ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶרק    ,ִלְפֵני ַהּפֶ
ֶרק  ים ּבֹוְדקֹות אֹוָתן -ּוְלַאַחר ַהּפֶ    .ָנׁשִ

ֶרק  ים ּבֹוְדקֹות אֹוָתן   -ּתֹוְך ַהּפֶ    ,ֵאין ָנׁשִ
ים י ָנׁשִ יִאין ְסֵפקֹות ַעל ּפִ ִ ֵאין ַמׂשּ    .ׁשֶ

ְמ  י ׁשִ    :אֹוֵמר עֹוןַרּבִ
ֶרק  ים ּבֹוְדקֹות אֹוָתן -ַאף ּתֹוְך ַהּפֶ    .ָנׁשִ
ה  ָ    ,ְלַהְחִמיר   –ְוֶנֱאֶמֶנת ִאׁשּ

   .ֲאָבל לֹא ְלָהֵקל
יַצד    ?ּכֵ

ָמֵאן" ּלֹא תְּ דֹוָלה ִהיא ׁשֶ    ",ּגְ
ֲחלֹוץ" ּלֹא תַּ ה ִהיא ׁשֶ    ",ְקַטּנָ

ָמֵא "    :ֲאָבל ֵאין ֶנֱאֶמֶנת לֹוַמר תְּ ה ִהיא ׁשֶ    ",ןְקַטּנָ
ֲחלֹוץ"    תַּ   ."ּוְגדֹוָלה ִהיא ׁשֶ

  
  

   :ָאַמר ָמר
י ְיהּוָדה" ים ּבֹוְדקֹות אֹוָתן :אֹוֵמר ַרּבִ ֶרק ָנׁשִ ֶרק ּוְלַאַחר ַהּפֶ    ."ִלְפֵני ַהּפֶ
  

ָלָמא  ׁשְ ֶרק"ּבִ ִדיָקה  "ִלְפֵני ַהּפֶ ֵעי ּבְ ֶרק ׁשּוָמא ִניְנהוּ  -ּבָ ֵחי ְלַאַחר ַהּפֶ כְּ ּתַ ִאי ִמׁשְ    .ּדְ
ֶרק"א ֶאלָּ  ִדיָקה - "ְלַאַחר ַהּפֶ ה ִלי ּבְ    ?ָלּמָ

   :ָרָבאְוָהָאַמר 
נֹוֶתיָה  יָעה ִלְכַלל ׁשְ ִהּגִ ה ׁשֶ ִדיָקה -ְקַטּנָ    ,ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבְ

   !ֲחָזָקה ֵהִביָאה ִסיָמִנין
  

י ָאַמר     ,ְלֵמיאּון   – "ֲחָזָקה" :ָרָבאכִּ
ִדיָקה -ֲאָבל ַלֲחִליָצה  ֲעָיא ּבְ    .ּבָ

  
  

 רש"י
. ומתוך שטוחות ברחים

שמידות זרועותיהן תדיר 
   מתפשטים דדיהן:

. פריי''ד בלעז כמו (יומא שישוף
   דף ל.) מצוה לשפשף:

. מעפורת והוא אפקריסותן
סודר ותולה על דד הימין אבל 

   בות עיים אין להן מעפורת:
. על צדיהן על צד על גססיהן

תשאו מתרגמין על גססיהן 
   תתטלון (ישעיהו סו):

. קודם עות דרים לפי הפרק
שאפילו הביאה שומא יהו 

   קטה היא:ו
. דבין אמרו שים בודקות אותן

איתהו בין אמרו ליתהו בקטה 
מחזקין לה ולאו עלייהו סמכין 
ובדיקתן להכי מהיא דאי 
משתכחי בה הי גופייהו לאחר 
הפרק אמרין שומא יהו 
כדמפרש לקמן ולאחר הפרק מי 
אי אמרי איתהו מהימי וחלצה 
דהא אורחא הוא למיהוי לה ואי 

רי ליתהו לא ממאת אמ
דחיישין שמא שרו הלכך 

   אשים לא סמכין:
. דמסתמא לאו גדולה תוך הפרק

היא ואי משתכחי מחזקין לה 
   בגדולה:

. שאין אין שים בודקות אותן
שים כדאי לסמוך עלייהו 
להתיר ספקות על פיהן ולומר 
גדולה היא שתחלוץ וס''ל לרבי 
יהודה הביאה שתי שערות תוך 

סימן הוא כלאחר הפרק  הפרק
הלכך לא מהימן והכי מפרש לה 

   לקמן:
   . מפרש לקמן:ר''ש אומר כו'
. השתא אמרין דאי משתכחי

מי לאחר הפרק שומא יהו ולא 
חלצה אי לא אתו בה אחריי 
ולהכי הוא דמהימי למיאון 

   להחמיר שלא תמאן:
. אבל לחליצה בעיא בדיקה

ואשה אמת עליה הואיל 
פרק הוה ואורחא ולאחר ה

למהוי לה כדפרשין לקמן לאחר 
הפרק דאיכא חזקה דרבא 
סמכין אשים: ה''ג קסבר תוך 
הפרק כלאחר הפרק (דמי) 
ולאחר הפרק דאיכא חזקה כו'. 
והכי פירושא תוך הפרק להכי 
לא מהימא דקסבר רבי יהודה 
תוך הפרק אם הביאה אמרין 
סימן הם וגדולה היא הלכך אתי 

דלאו אורחא ע''פ  למשרי מידי
שים דלאו כהלכתא דאע''ג 
שאמות הן לאחר הפרק התם 
הוא דאיכא חזקה דרבא אבל 

  תוך הפרק כו':
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ֶרק " ים ּבֹוְדקֹות אֹוָתן -ּתֹוְך ַהּפֶ    ."ֵאין ָנׁשִ
  

ֶרק    :ָקָסַבר ֶרק -ּתֹוְך ַהּפֶ ְלַאַחר ַהּפֶ ֵמי) כִּ    .(ּדָ
ֶרק ָרָבא, ּוְלַאַחר ַהּפֶ א ֲחָזָקה ּדְ ִאיכָּ ים ּוָבְדֵקי - ּדְ ׁשִ    .ָסְמִכיַנן ַאּנָ

ֶרק ָרָבא, ּתֹוְך ַהּפֶ א ֲחָזָקה ּדְ ֵליכָּ יםָלא ָסְמִכינַ  - ּדְ ׁשִ ים ,ן ַאּנָ ְדֵקי ָנׁשִ    .ְוָלא ּבָ
  
  
ְמעֹון" י ׁשִ ֶרק  :אֹוֵמר ַרּבִ ים ּבֹוְדקֹות אֹוָתן -ַאף ּתֹוְך ַהּפֶ    ."ָנׁשִ
  

ֶרק  :ָקָסַבר ִלְפֵני ַהּפֶ ֶרק כְּ    ,ּתֹוְך ַהּפֶ
ֶרק ׁשּוָמא ִניְנהוּ  ֵחי ְלַאַחר ַהּפֶ כְּ ּתַ ִאי ִמׁשְ ִדיָקה ּדְ    .ּוָבֲעָיא ּבְ

  
ה ְלַהְחִמיר ֲאָבל לֹא ְלָהֵקלְוֶנֱאֶמנֶ " ָ    ."ת ִאׁשּ
  

ֵני ַלּה     ?ַהאי ַמאן ָקּתָ
  

ֵעית ֵאיָמא י ְיהּוָדה :ִאיּבָ ֶרק ,ַרּבִ   .ְוַאּתֹוְך ַהּפֶ
ֵעית ֵאיָמא   מט,א ְמעֹון   :ְוִאיּבָ י ׁשִ    ,ַרּבִ

ֶרק    ,ּוְלַאַחר ַהּפֶ
ָרָבא    .ְוֵלית ֵליּה ֲחָזָקה ּדְ

  
  
  

 רש"י
. ר''ש אומר כלפי הפרק דמי

ושומא יהו הלכך לאו עלייהו 
סמכין למימר גדולה היא או 
קטה היא ולהכי הוא דמהי 
דאי משתכחי לאחר הפרק שומא 

   יהו:
. דהא אדר''ש קתי לההא מאן 

לא מתוקמא דכיון דאמר תוך 
הפרק כלפי הפרק אי בדקו לה 
תוך הפרק מאי גדולה היא שלא 
תמאן איכא והא אמרת אפי' 

   משתכחי שומא יהו:
. אי בעית אימא רבי יהודה

ואתוך הפרק דקאמר אין השים 
בודקות אותן דתוך הפרק 
כלאחר הפרק דמי ואי לא בדקו 

ר אקטה שפיר אתי למימ
דגדולה היא וקמ''ל דלהחמיר 
מהימא אבל לפי הפרק ליכא 
למימר גדולה שלא תמאן דהא 
אפילו הביאה דברי הכל שומא 
יהו ולאחר הפרק אפילו להקל 

  קאמר רבי יהודה מהימא:
ואיבעית אימא ר''ש ולאחר 

. קאי דקאמר ר''ש תוך הפרק
הפרק בודקות ולא אתין 

יאון למסמך עלייהו לחליצה ולמ
דהא אפי' משתכחי כלפי הפרק 
דמי וקטה היא אבל לאחר 
הפרק דאי משתכחי סימן יהו 
ושרין לה לא מהימי אלא 
 להחמיר דלית ליה חזקה דרבא:
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        מט, אמט, אמט, אמט, א .3
ָאְמר" ֵני ׁשֶ א ָהֶעְליֹון :וּ ִמּפְ ּלֹא ּבָ ְחּתֹון ָלבֹא ַעד ׁשֶ ר ַלתַּ    ,ֶאְפׁשָ

ְחּתֹון א ַהתַּ ּלֹא ּבָ ר ָלֶעְליֹון ָלבֹא ַעד ׁשֶ    ."ֲאָבל ִאי ֶאְפׁשָ
  

ה ִלי א ?ָהא ּתּו ָלּמָ ָנא ֵליּה ֵריׁשָ    !ָהא ּתָ
  

יָמא ָנן  :ְוִכי ּתֵ ַרּבָ ַמּה כְּ ֵעי ְלִמְסּתְ ָקא ּבָ ּום ּדְ יָט  -ִמׁשּ ׁשִ יםּפְ ַרּבִ ים ֲהָלָכה כְּ    !א ָיִחיד ְוַרּבִ
  

ֵתיָמא י ֵמִאיר :ַמהּו ּדְ ַרּבִ ָרא ַטְעָמא ּדְ ּבְ יע ֵליּה ְקָרֵאי  ,ִמְסּתַ ָקא ְמַסּיַ ַמע ָלן -ּדְ    !ָקא ַמׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָקא  ּום ּדְ ֵעי ְלִמְתֵני ִמׁשּ ּיֹוֵצא בוֹ "ּבָ  ."ּכַ

  
  
 

 רש"י
. דהא מפי למסתמה כרבן

שאמרו סתמא היא וקמ''ל סתם 
   משה כרבן דאמרי אי אפשר:

. שדים כוו בעשות קראי
  מצרים דדיך:
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        בבבב----מט, אמט, אמט, אמט, א .4
   ַמְתִניִתין

ּיוֹ     :ֵצא בוֹ ּכַ
הּוא ַמְכִניס מֹוִציא ִלי ֶחֶרס ׁשֶ ל ּכְ    ,ּכָ

ּמֹוִציא ְוֵאינֹו ַמְכִניס    .ְוֵיׁש ׁשֶ
  

ׁש ּבֹו ִצּפֹוֶרן  ּיֶ ל ֵאֶבר ׁשֶ    .ֶיׁש ּבֹו ֶעֶצם -ּכָ
ׁש ּבֹו ֶעֶצם  ּיֶ    .ְוֵאין ּבֹו ִצּפֹוֶרן -ְוֵיׁש ׁשֶ

  

א ִמְדָרס  ּמֵ טַּ ל ַהּמִ א ְטֵמא ֵמת -ּכָ ּמֵ    .ִמטַּ
א ִמְדָרסוְ  ּמֵ א ְטֵמא ֵמת ְוֵאינֹו ִמטַּ ּמֵ טַּ ּמִ  .ֵיׁש ׁשֶ
 

ָמָרא    ּגְ

את  - "ַמְכִניס" סּול ְלֵמי ַחּטָ    ,ּפָ
ְסְטָרא ּום ּגִ    .ּוָפסּול ִמׁשּ

את  - "מֹוִציא" ר ְלֵמי ַחּטָ ׁשֵ    ,כָּ
ְסְטָרא ּום ּגִ    .ּוָפסּול ִמׁשּ

  
יָאַמר     :ַרב ַאּסִ
ִלי ֶחֶרס  :ׁשֹוִנין יעוּ  -כְּ ֶקהׁשִ כֹוֵנס ַמׁשְ    .רֹו ּבְ

ֶקה" :ְולֹא ָאְמרוּ  ְלַבד "מֹוִציא ַמׁשְ ְסְטָרא ּבִ א ְלִעְנַין ּגִ    .ֶאּלָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ַרב ַנְחָמןָאַמר  ֵריּה ּדְ    :ָמר זּוְטָרא ּבְ
ְסְטָרא ְלִגְסְטָרא ֵאין אֹוְמִרים ָהֵבא ּגִ    .ְלִפי ׁשֶ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יַצד ּבֹוְדִקין ּכְ " ֶקה ִאם ָלאוּכֵ כֹוֵנס ַמׁשְ ב ּבְ    ?ִלי ֶחֶרס ֵליַדע ִאם ִניּקַ

   :ָיִביא ֲעֵריָבה ְמֵלָאה ַמִים ְונֹוֵתן ְקֵדָרה ְלתֹוָכּה 
ְנָסה  ֶקה -ִאם ּכָ ּכֹוֵנס ַמׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ
ֶקה -ְוִאם ָלאו  ּמֹוִציא ַמׁשְ ָידּוַע ׁשֶ   .ּבְ

י ְיהּוָדה   מט,ב    :אֹוֵמר ַרּבִ
   :ֵני ְקֵדָרה ְלתֹוָכּה ּוֵמִציף ָעֶליָה ַמִיםּכֹוֵפף ָאזְ 

ֶקה -ְוִאם ּכֹוֵנס  ּכֹוֵנס ַמׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ
ֶקה -ְוִאם ָלאו  ּמֹוִציא ַמׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

  

י ָהאּור ּבֵ    :אֹו ׁשֹוְפָתּה ַעל ּגַ
ֶקה -ִאם ָהאּור ַמֲעִמיָדּה  ּמֹוִציא ַמׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ

ֶקהּבְ  -ְוִאם ָלאו  ְכִניס ַמׁשְ ּמַ    .ָידּוַע ׁשֶ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

י ָהאּור ּבֵ    ,ַאף לֹא ׁשֹוְפָתּה ַעל ּגַ
ָהאּור ַמֲעִמיָדּה  ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

י ָהֶרֶמץ ּבֵ א ׁשֹוְפָתּה ַעל ּגַ    :ֶאּלָ
ֶקה -ִאם ֶרֶמץ ַמֲעִמיָדּה  ּמֹוִציא ַמׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ

ּכוֹ  -ְוִאם ָלאו  ָידּוַע ׁשֶ ֶקהּבְ    .ֵנס ַמׁשְ
  

ה  ה ַאַחר ִטיּפָ ֶקה -ָהָיה טֹוֵרד ִטיּפָ ּכֹוֵנס ַמׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    ."ּבְ
  

י ְיהּוָדה?  א ְלַרּבִ א ַקּמָ ּנָ ין ּתַ א ּבֵ   ַמאי ִאיכָּ
  

אָאַמר     :עּוּלָ
יַניְ  א ּבֵ ָחק ִאיכָּ יּנּוס ַעל ְיֵדי ַהּדְ   .יהוּ כִּ

 רש"י
  מתי' 

. משקה כשמיחו על המים יש בו קב שהוא מכיס
   גדול שהמים כסין לתוכו:

. כל שכן אם ותן המים לתוכו יוצא המשקה מוציא
   לחוץ:

. קב קטן שמוציא ואיו מכיס ובגמרא מפרש ויש
   מאי פקא מיה:

   . אצבע יתרה:כל אבר
. והוי אבר חשוב ומטמא שיש בו צפורן יש בו עצם

אפי' אין בה שיעור דקיימא לן האברים אין באהל 
   להם שיעור אפי' פחות מכזית מן המת:

. לא הוי אבר אם יתרת היא ויש שיש בו עצם כו'
אבל איה של יתרת אפי' אין בו צפורן אבר הוא 

   ומטמא:
. כדמפרש כל המטמא במדרס הזב מטמא במת

בגמרא שאין לך כלי הראוי למושב הזב שאין שם כלי 
ראוי לקבל כל טומאות והא דקט טמא מת עליו ו

משום דומיא דמדרס הוא דאב הטומאה הוא והכי 
קאמר כל הראוי להיות אב הטומאה במדרס הזב 
ראוי להיות אב הטומאה אם גע במת או טמא 

   באהל המת:
. שהוא כלי גמור לקבל כל טומאות ועשה אב ויש

הטומאה על ידי מת ואיו עשה אב הטומאה על ידי 
   הזב במדרס כדמפרש בגמרא:

  
  גמ' 

. לקדש בו מי חטאת דרחמא אמר למי חטאת
   (במדבר יט) מים חיים אל כלי והאי לאו כלי הוא:

. כלומר כל שכן אם קבה ופסול משום גסטרא
גסטרא בכוס משקה בטיל לה מתורת גסטרא 
וטהורה מכל טומאה דהא אפי' כלי שלם מכי קיב 

   ככוס משקה בטיל ליה:
. הייו שברי כלי חרס הראויין למלאכה סטראג

ועדיין מקבלין טומאה כדתיא בגמרא באלו טרפות 
(חולין דף ד:) הדקין שבכלי חרס הן וקרקרותיהן 
ודופותיהן יושבין שלא מסומכין שיעורן בכדי סיכת 

   קטן עד לוג ומלוג עד סאה ברביעית כו':
   . דקב קטן הוא:מוציא

לם בקב קטן כולי האי לא . דכלי שכשר למי חטאת
   בטיל:

. גסטרא שקבה אפילו כמוציא ופסול משום גסטרא
   . הלכה למשה מסיי:שוין משקה בטלה לה:

. פחות של שיעורים המבטלים שיעורו ככוס משקה
אותו מהיות כלי. כוס משקה הוא שיעור הראשון 
שהוא מבטלו מהיות כלי למי חטאת כדאמר במסכת 

ש מדות בכלי חרס [יקב כמוציא שבת (דף צה:) חמ
משקה טהור מלטמא גסטרא ועדיין כלי הוא לקדש 
בו מי חטאת] יקב ככוס משקה פסול לקדש בו מי 
חטאת ועדיין כלי הוא לכל שאר דברים יקב כשורש 
קטן טהור להכשיר זרעים ועדיין כלי הוא לטומאה 
שהרי ראוי לקבל בו זיתים יקב כמוציא זית טהור 

שקבל עד שייחדו לרמוים יקב כמוציא מטומאה 
רמון טהור מכלום מצא כוס משקה הוא שיעור 

   הראשון אבל כמוציא משקה לא בטיל:
. בטיל אלא לעין גסטרא ולא אמרו מוציא משקה

בלבד אע''פ שאיו מכיס לפי שאין אומרים הבא 
גסטרא לגסטרא כשיקבה כמוציא משקה שוב אין 

בה שאין אומר הבא גסטרא חס עליה ואיו משתמש 
אחרת ויח תחת גסטרא זו לקבל משקה היוצא 
אבל בכלי שלם שקב כמוציא משקה לא בטיל 
מכלום לפי שהוא חס עליו ואיו שוברו ומשתמש בו 

   ומביא גסטרא ומיח תחתיו לקבל משקה היוצא:
   . אם כס משקה לתוכה:אם כסה

ולא הוא . לא כך בודקין אותה דהא קר' יהודה אומר
דאיידי דדחיק להו לשולים אימא עיילי מיא לגוה 
אפילו בקב קטן אלא הכי בדקין לה כופה פי 
הקדרה לתוך העריבה קודם שיתן המים ואח''כ ותן 
מים בעריבה עד שיהו מים צפין על שוליה אם כסה 

   בידוע כו':
. שלא יצא המשקה בידוע שקב אם האור מעמידה

   הכיס משקה:קטן הוא ואיו ראוי ל
   . אפילו קב גדול:שהאור מעמיד

   . גחלים ואפר בוערים:רמץ
. כלומר וזו מי בדיקה היה טורד טיפה אחר טיפה

אם תן לתוכו מים והן יוצאין טיף אחר טיף בידוע 
  שכוס משקה: 

ה''ג מאי איכא בין תא קמא לר' יהודה כיוס ע''י 
  רישית:הדחק איכא ביייהו. לת''ק הוי כיוס כדפ
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        מט, במט, במט, במט, ב .5
ל ֵאֶבר" ׁש ּבֹו ִצּפֹוֶרן    :ּכָ ּיֶ    .ֶיׁש ּבֹו ֶעֶצם - ׁשֶ

ׁש ּבֹו ֶעֶצם  ּיֶ    ."ְוֵאין ּבֹו ִצּפֹוֶרן -ְוֵיׁש ׁשֶ
  

א –ֶיׁש ּבֹו ִצּפֹוֶרן  ע    :ְמַטּמֵ ַמּגָ    ,ּבְ
א ָ    ,ּוְבַמׂשּ
   .ּוְבאֶֹהל

א -ְוֵאין ּבֹו ִצּפֹוֶרן  ,ֶיׁש ּבֹו ֶעֶצם ע :ְמַטּמֵ ַמּגָ    ,ּבְ
א ָ    .ּוְבַמׂשּ

א אֶֹהל :ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ    .ּבְ
  
אַמר ָא     :ַרב ִחְסּדָ

דֹול ֲאָמרוֹ  ינּו ַהּגָ ָבר ֶזה ַרּבֵ ֶעְזרוֹ  ,ּדָ קֹום ִיְהֶיה ּבְ    :ַהּמָ
ׁש ּבֹו ֶעֶצם ּיֶ ע ְיֵתָרה ׁשֶ א   –ְוֵאין ּבֹו ִצּפֹוֶרן  ,ֶאְצּבַ ע  :ְמַטּמֵ ַמּגָ    ,ּבְ

א ָ    .ּוְבַמׂשּ
א אֶֹהל :ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ    .ּבְ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

ֵאי דּוְכׁשֶ ב ַהּיָ ֶרת ַעל ּגַ    .ָנּה ִנְסּפֶ
  

 רש"י
. ואפי' היא יתרה יש בו צפורן

   כגון אצבע ששית:
. מטמא במגע ובמשא ובאהל

דהוי אבר חשוב ואפי' ליכא כזית 
בשר מטמא באהל דקי''ל 
האברים אין להן שיעור בפ' יוצא 
דופן (לעיל דף מג:) אין בו צפורן 
לא הוי אבר ומיהו מטמא במגע 
ובמשא כדין עצם כשעורה שהרי 

   ם:יש בו עצ
. עד דאיכא ואיו מטמא באהל

כזית בשר דקיימא לן עצם 
כשעורה מטמא במגע ובמשא 
ולא באהל ואי איכא כזית בשר 
ודאי מטמא דהא איכא כזית מן 
המת ואי לאו יתרה היא ודאי 
מטמא משום אבר באהל ואע''ג 
דליכא כזית בשר דאפילו יתרה 
אמרי' לקמן דאי ספרת על גב 

   היד הויא אבר:
   . רב:הגדול רביו

. שאיה עומדת על גב היד
  בשורת האצבעות:
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        מט, במט, במט, במט, ב .6
א ִמְדָרס " ּמֵ טַּ ל ַהּמִ א ְטֵמא ֵמת -ּכָ ּמֵ    .ִמטַּ

א ִמְדָרס ּמֵ א ְטֵמא ֵמת ְוֵאינֹו ִמטַּ ּמֵ טַּ ּמִ    ".ְוֵיׁש ׁשֶ
  

ֲחִזי ְלִמְדָרס  ל ּדַ א ְטֵמא ֵמת -כָּ ּמֵ    .ִמּטַ
א ְטֵמ  ּמֵ ּטַ ּמִ א ִמְדָרס -א ֵמת ְוֵיׁש ׁשֶ ּמֵ    .ְוֵאין ִמּטַ

  
   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי

  
   ,ְסָאה  :ְלָאתּוֵיי

   .ְוַתְרַקב
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ִלי"" ב ַעל ַהּכְ     .(ויקרא טו, ו) 275275275275"ְוַהּיֹוׁשֵ
ב ָעֶליָה  ָפה ְסָאה ְוָיׁשַ    ,ָיכֹול ּכָ

ב ָעָליו ְרַקב ְוָיׁשַ    ,אֹו תַּ
   ?ְיֵהא ָטֵמא

ְלמּוד לֹוַמר בֲאׁשֶ " :תַּ ב ָעָליו ַהּזָ יָבה - (ויקרא טו, ו) "ר ֵיׁשֵ יּוָחד ִליׁשִ ּמְ    ,ִמי ׁשֶ

אֹוְמִרים לוֹ  נוּ  :ָיָצא ֶזה ׁשֶ ה ְמַלאְכתֵּ  ."ֲעמֹוד ְוַנֲעׂשֶ
 

                                                        
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 275 ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ב ְיַכּבֵ ב ָעָליו ַהזָּ ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ ב ַעל ַהּכְ   ְוַהּיׁשֵ

 רש"י
. שאין לאתויי סאה ותרקב

מדרס הזב לטמא אדם וכלים 
אבל טמאין הם טומאת מגע הזב 
להיות ראשוים ובמת עשין אב 

   הטומאה:
. הוא דהוו מי שמיוחד לישיבה

אב הטומאה דכתיב וכבס בגדיו 
  וגו':
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        מט, במט, במט, במט, ב .7
   ַמְתִניִתין

יֵני ְנָפׁשֹות  ל ָהָראּוי ָלדּון ּדִ יֵני ָממֹונֹות -ּכָ    .ָראּוי ָלדּון ּדִ
ָראּוי ָלדּון ּדִ  יֵני ְנָפׁשֹות -יֵני ָממֹונֹות ְוֵיׁש ׁשֶ  .ְוֵאינֹו ָראּוי ָלדּון ּדִ

 

ָמָרא    ּגְ

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
   .ְלָאתּוֵיי ַמְמֵזר

  
ֵניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא    :ּתָ

יֵני ָממֹונֹות" ִרין ָלדּון ּדִ ׁשֵ    ,ַהּכֹל ּכְ
יֵני ְנָפׁשֹות ִרין ָלדּון ּדִ ׁשֵ    ."ְוֵאין ַהּכֹל ּכְ

ּה  יַנן ּבַ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי :ְוַהּוֵ
   !ְלָאתּוֵיי ַמְמֵזר :ַרב ְיהּוָדהַוֲאַמר 

  
ר :ֲחָדא    .ְלָאתּוֵיי ּגֵ

   .ְלָאתּוֵיי ַמְמֵזר :ַוֲחָדא
  

   .ּוְצִריֵכי
ְמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ר :ּדְ ָהל  ,ּגֵ ּקָ ָראּוי ָלבֹא ּבַ ּום ּדְ ָהל ֵאיָמא ָלא -ִמׁשּ ּקָ ֵאין ָראּוי ָלבֹא ּבַ    !ֲאָבל ַמְמֵזר ּדְ
ְמִעיַנן ָרה  ,ַמְמֵזר :ְוִאי ַאׁשְ ׁשֵ ה כְּ ּפָ ָקָאֵתי ִמּטִ ּום ּדְ סּוָלה ֵאיָמא ָלא -ִמׁשּ ה ּפְ ּפָ ָקָאֵתי ִמּטִ ר ּדְ    !ֲאָבל ּגֵ

 .ְצִריָכא
 

 רש"י
  מתי' 

. כ''ש דיי פשותכל הראוי לדון 
   שהוא כשר לדיי ממוות:

  
. דכשר לדיי גמ' לאתויי ממזר

ממוות ופסול לדיי פשות 
כדכתי' (בסהדרין דף לו:) כולך 

  יפה רעיתי:
   . מי כשר לדיי ממוות:גר
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        נ, אנ, אנ, אנ, א    ––––מט, ב מט, ב מט, ב מט, ב  .8
   ַמְתִניִתין

ר ָלדּון  ׁשֵ ל ַהּכָ ר ְלָהִעיד -ּכָ ׁשֵ    .ּכָ
ר ְלָהִעיד  ׁשֵ ּכָ ר  -ְוֵיׁש ׁשֶ ׁשֵ  .ָלדּוןְוֵאינֹו ּכָ

 

ָמָרא    ּגְ

   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי
  

י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ
ַאַחת ֵמֵעיָניו    .ְלָאתּוֵיי סּוָמא ּבְ

  
י   ?ּוַמּנִ

י ֵמִאיר ִהיא   נ,א    .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֵמִאירָהָיה "    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלמּוד לֹוַמר ל ִריב ְוָכל ָנַגע" :ַמה תַּ יֶהם ִיְהֶיה ּכָ   .כא, ה) (דברים  276276276276"ַעל ּפִ
   ?ְוִכי ָמה ִעְנַין ִריִבים ֵאֶצל ְנָגִעים

יׁש ִריִבים ִלְנָגִעים    ,ַמּקִ
ָגִעים  ּיֹום –ַמה ּנְ    ,ּבַ

ְכִתיב    .(ויקרא יג, יד)  277277277277"ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבוֹ " :ּדִ

ּיֹום –ַאף ִריִבים     .ּבַ
ָגִעים  סּוָמא   -ּוַמה ּנְ ּלֹא ּבְ    ,ׁשֶ

ְכִתיב    .(ויקרא יג, יב) 278278278278"יֵני ַהּכֵֹהןְלָכל ַמְרֵאה ֵע " :ּדִ
סּוָמא -ַאף ִריִבים  ּלֹא ּבְ    .ׁשֶ

יׁש ְנָגִעים ְלִריִבים    ,ּוַמּקִ
ְקרֹוִבים -ָמה ִריִבים  ּלֹא ּבִ    ,ׁשֶ
ְקרֹוִבים -ַאף ְנָגִעים  ּלֹא ּבִ    .ׁשֶ

  
ה –ִאי ָמה ִריִבים  לֹׁשָ ׁשְ    ,ּבִ

ה –ַאף ְנָגִעים  לֹׁשָ ׁשְ    .ּבִ
  

ה –ֹונֹו ָממ   :ְוִדין הּוא לֹׁשָ ׁשְ    ,ּבִ
ן -ּגּופֹו  כֵּ ל ׁשֶ    !לֹא כָּ

  

ְלמּוד לֹוַמר ָניו ַהּכֲֹהִנים" :ּתַ    .(ויקרא יג, ב) 279279279279"ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ
ָגִעים :ָהא ָלַמְדּתָ  ֲאִפיּלּו ּכֵֹהן ֶאָחד רֹוֶאה ֶאת ַהּנְ    .ׁשֶ

  
  

                                                        
ׁשּו ַהּכֹ  276 ל ִריבְוִנּגְ יֶהם ִיְהֶיה ּכָ ם ְיהָֹוה ְוַעל ּפִ ׁשֵ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבְ ַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלׁשָ י ָבם ּבָ ֵני ֵלִוי ּכִ   ְוָכל ָנַגע ֲהִנים ּבְ
ר ַחי ִיְטָמא 277 ׂשָ   ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבֹו ּבָ
ַרַעת ֵאת כָּ  278 ָתה ַהּצָ עֹור ְוִכסְּ ַרַעת ּבָ ְפַרח ַהּצָ רֹוַח תִּ ַגע ֵמרֹאׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהןְוִאם ּפָ   ל עֹור ַהּנֶ
רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲה  279 ׂשָ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ ֵאת אֹו ַסּפַ רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ָניו ַהּכֲֹהִניםָאָדם ּכִ   רֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ

 רש"י
. לאתויי סומא באחת מעייו

דכשר להעיד ואיו כשר לדון 
אבל בשתי עייו אפילו לעדות 

  ב (ויקרא ה) או ראה:פסול דכתי
. דפסיל סומא רבי מאיר היא

   באחת מעייו לדון:
. אפילו סומא שלא בסומין
   באחת מעייו:

. עד דכתיב לכל מראה עיי הכהן
   דאיכא כולו מראה:

. ומה ריבים שלא בקרובים
דפקא לן מלא יומתו אבות על 
בים (דברים כד) אף געים אין 

   כהן רואה גע קרובו:
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        נ, אנ, אנ, אנ, א .9
ֲהָוה ּבְ  ְבבּוֵתיּה ּדְ ַההּוא ַסְמָיא ּדַ י יֹוָחָנןׁשִ ֲהָוה  ַרּבִ יָנא 280280280280יןִא ָד ּדַ    ,ּדִ

   .ְוָלא ָקָאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיֵדי
  

  ?ֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר     :ַרּבִ

ָנה ְסַתם ִמׁשְ    ,ֲהָלָכה כִּ
   :ּוְתַנן

ר ְלָהִעיד ְוֵאין " ׁשֵ ר ְלָהִעיד ְוֵיׁש ּכָ ׁשֵ ר ָלדּון ּכָ ׁשֵ ל ַהּכָ ר ָלדּוןּכָ ׁשֵ    ."ּכָ
   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי :ְוָאְמִריַנן

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ַאַחת ֵמֵעיָניו   !ְלָאתּוֵיי סּוָמא ּבְ

  
ח כַּ י יֹוָחָנן ְסָתָמא ַאֲחִריָנא ַאׁשְ    ,ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ְיָלה" ּלַ ּיֹום ְוגֹוְמִרין ּבַ ִנין ּבַ יֵני ָממֹונֹות ּדָ   . (סנהדרין לב.) "ּדִ
  

ַהאי ְסָתָמא ֵמַהאי ְסָתָמאּוַמא    ?י אּוְלֵמיּה ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ים ָעִדיף ַרּבִ    .ְסָתָמא ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֵני ַלּה  ָקּתָ ּום ּדְ ִדיֵניִמׁשּ י ִהְלָכָתא ּדְ ּבֵ  . ּגַ
 

                                                        
ֵיין הש"ס. גירסת וילא: מסורת 280  ָקּדָ

 רש"י
. אלמא לא ומרין בלילהוג

מקשין ריבים לגעים דכתיב 
וביום הראות בו בשר וכי היכי 
דלעין לילה לא מקיש לעין 

   סומא מי לא מקיש:
. ההיא סתמא דרבים עדיף

דלעיל אוקמין כר''מ דיחיד 
   הוא:

. דקתי לה גבי הלכתא דדיי
בסהדרין דקא מיירי כולי 
מסכתא בדיין הילכך עיקר היא 

הך לא תן לה הכא גבי דה אבל 
  אלא אגב גררא דקט כיוצא בו:
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        נ, אנ, אנ, אנ, א .10
   ַמְתִניִתין

רֹות ַעׂשְ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ ל ׁשֶ א טּוְמַאת אֹוָכִלין - ּכָ ּמֵ    .ִמטַּ
א טּוְמַאת אֹוָכִלין  ּמֵ טַּ ּמִ רֹות -ְוֵיׁש ׁשֶ ַעׂשְ ּמַ יב ּבַ  .ְוֵאינֹו ַחּיָ

 

ָמָרא    ּגְ

  ְלָאתּוֵיי ַמאי? 
  

ר ְוָדִגים ּוֵביִציםְלָאתוּ  ׂשָ  .ֵיי ּבָ
 

 רש"י
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        בבבב----נ, אנ, אנ, אנ, א .11
   ַמְתִניִתין

ֵפָאה  יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ רֹות -ּכָ ַעׂשְ ּמַ יב ּבַ    ,ַחּיָ
רוֹ  ַעׂשְ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ ֵפָאה -ת ְוֵיׁש ׁשֶ יב ּבְ  .ְוֵאינֹו ַחּיָ

 

ָמָרא    ּגְ

   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי
  

ֵפָאה יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ֵאָנה ְוָיָרק ׁשֶ    .ְלָאתּוֵיי ּתְ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָאה" ּפֵ ָלל ָאְמרּו ּבַ    :ּכְ

הּוא ל ׁשֶ    ,אֹוֶכל  :ּכָ
ָמר    ,ְוִנׁשְ

   ,ְוִגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ
ֶאָחד    ,ּוְלִקיָטתֹו ּכְ

ֵפָאה - ְלִקּיּום ּוַמְכִניסוֹ  יב ּבְ   . (פאה א, ד) "ַחּיָ
  
   .ְסִפיֵחי ָסִטים ְוקֹוָצה   :ְלַמעּוֵטי – "אֹוֶכל"
ָמר"    .ְלַמעּוֵטי ֶהְפֵקר - "ְוִנׁשְ
ֵמִהים ּוִפְטִרּיֹות - "ְוִגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ"    .ְלַמעּוֵטי כְּ
ֶאָחד" ֵאָנה - "ּוְלִקיָטתֹו ּכְ    .ְלַמעּוֵטי ּתְ
   .ְלַמעּוֵטי ָיָרק - "יסֹו ְלִקּיּוםּוַמְכנִ "
  

ר י ַמֲעׂשֵ ּבֵ    ,ְוִאיּלּו ּגַ
ַנן    :ּתְ

הּוא" ל ׁשֶ    ,אֹוֶכל  :ּכָ
ָמר    ,ְוִנׁשְ

רֹות -ְוִגיּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ  ַעׂשְ ּמַ יב ּבַ   .(מעשרות א, א) "ַחּיָ
ֶאָחד'  :ְוִאיּלוּ     ',ְלִקיָטתֹו כְּ

ֵני - 'ּוַמְכִניסֹו ְלִקּיּום'    .ָלא ָקּתָ
  

ֶהם יִבין –ׁשּוִמים ּוְבָצִלין  :ִאם ָהיּו ּבָ    .ַחּיָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָרק" ין ַהּיָ ּבֵ ָצִלים ׁשֶ נֹות ּבְ    :ַמְלּבְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ַאַחת ְוַאַחת ָאה ִמּכָ    .ּפֵ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  . פאה ג, ד)( "ֵמַאַחת ַעל ַהּכֹל

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןַר ָאַמר  ַרּבָ    :ּבִ

ֵהָמה   נ,ב ה ַלּבְ ִחיּלָ ָרָען ִמּתְ ּזְ ין ׁשֶ ְלׁשוּ ^ - ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ָלָאָדם ,עֹוָלׁשִ ּתָ ּיִ ָבה ִלְכׁשֶ    .ְצִריכֹות ַמֲחׁשָ
  

ֶבת ִחּבּור  :ָקָסַבר ָבה -ַמֲחׁשֶ ָמּה ַמֲחׁשָ    .לֹא ׁשְ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ֵניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ

ה ָע " לֹׁשָ ִנְבַלת עֹוף ָטהֹורׁשְ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ר ּדְ    ,ׂשָ
ָבה   :ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶהן    ,ְצִריָכה ַמֲחׁשָ

ר   . (טהרות א, א) "ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ֶהְכׁשֵ
ים  :ַאְלָמא ֶבת ַחּיִ ָבה -ַמֲחׁשֶ ָמּה ַמֲחׁשָ    ,לֹא ׁשְ

י ֶבת ִחּבּור  ,ָהָכא ַנּמִ ָבה -ַמֲחׁשֶ ָמּה ַמֲחׁשָ    .לֹא ׁשְ
  

   :ֲאַמר י ֵזיָראַרּבִ 

 רש"י
  מתי' 

כל שחייב במעשרות מטמא 
. דאין חייב לך טומאת אוכלין

  במעשר אלא אוכל:
  

  גמ' 
. כתיב (ויקרא יט) בפאה

ובקוצרכם את קציר וגו' דומיא 
דקציר דמכיסו לקיום ואיכא 

   כל הי:
. שאדם יכול מכיסו לקיום

   צרו:לאו
. למעוטי ספיחי סטים וקוצה

   דאין אוכל אלא מין צבע:
   . קרו''ג:סטים
. גויטר''א ולא ידעא אמאי קוצה

קט ספיחים וכמדומה לי 
   שהראשוים ראויים לאכילה:

   . איה מבשלה כאחד:תאה
. דממעט ואילו לקיטתו כאחד

תאה ומכיסו לקיום דממעט 
   ירק:

. אלמא תאה וירק לא קתי
ין במעשר מדרבן חייב

דמדאורייתא לא מיחייב אלא 
   דגן ותירוש ויצהר:

. מכיסן לקיום שומים ובצלים
   לפיכך חייבים בפאה:

   . שורות:מלבות
. דירק הזרוע בין מכל אחד ואחד

   שורה לשורה מפסיק להו:
  . עשב ושמו קרישפל''א:עולשין

. לאכילה ושוב צריכות מחשבה
תטמא טומאת אוכלין שיחשב 

הן לאחר תלישתן לאוכלן עלי
ואע''ג דכבר חשב בחבורן שהרי 

   מלך עליהן לאדם:
. לאכילה ושוב צריכות מחשבה

תטמא מאיליה ותחזור ותטמא 
אוכלין במגע דהא מאיליה קודם 
מחשבה אין לה טומאה אלא 

   בבית הבליעה:
. כדיליף ואיה צריכה הכשר

לקמן בשמעתין כל שסופו לטמא 
הכשר  טומאה חמורה אין צריך

לא שום הכשר ירידת טומאה לא 
הכשר מים ולא הכשר שרץ אלא 

   מאיליה בלא שום גיעה:
. דהא אלמא מחשבת חיים

מחיים סתמא לאכילה ואפ''ה 
לא מהיא ההיא מחשבה 
לטומאה דבעין מחשבה בשעה 
שראוי לקבל טומאה ומחיים 

   לאו בר קבולי טומאה הוא:
. הואיל הכא מי מחשבת חבור

או בר קבולי טומאה ומחובר ל
  לא שמה מחשבה:
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ַפל ִמן ָהרּום ָעְסִקיַנן ּנָ גֹוָזל ׁשֶ    ,ָהָכא ּבְ
ִלְחׁשֹוב ֲעֵליּה  ן ּדְ ָלא ֲהָוה ַקּמָ    .ּדְ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ

ַיְבֶנה  ּבְ ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ א ְלֵמיַמר?  -ּתַ   ַמאי ִאיכָּ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ָרא ֲהָוה ְרְנגֹול ּבָ    .ּתַ

  
   ,ַאִחיכּו ֲעֵליּה 

ָראּתַ "    ,עֹוף ָטֵמא הּוא - "ְרְנגֹול ּבָ
א?    !ְועֹוף ָטֵמא ִמי ָקְמַטּמֵ

  
ֵייֲאַמר ְלהּו     :ַאּבָ

ָתא  ה ָאַמר ִמיּלְ ְבָרא ַרּבָ ִחיכּו ֲעֵליּה  -ּגַ    !ָלא ּתְ
ְרָדה ּמָ ַתְרְנגֹוֶלת ׁשֶ    ,ּבְ

ָרא"ּוַמאי  ַרּה  "?ּבָ ַראי ִמּמָ ִאיּבָ    .ּדְ
  

א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ
ְרְנגֹולְ  ַאְגָמא ֲהַואיּתַ א ּדְ    .ּתָ

  
א ְלַטְעֵמיּה  ּפָ    ,ַרב ּפַ

ָאַמר  אּדְ ּפָ    :ַרב ּפַ
ַאְגָמא  ְרְנגֹול ּדְ    ,ָאסּור –ּתַ

ַאְגָמא  א ּדְ ְרְנגֹוְלּתָ ְרָיא –ּתַ    .ׁשַ
  

   .ְולֹא ַעּמֹוִנית - "ַעּמֹוִני" :ְוִסיָמֵניךְ 
  

ַרׁש     :ְמֵריַמרּדָ
ַאְגָמא  א ּדְ ְרְנגֹוְלּתָ    ,אֲאִסיָר  –ּתַ

ירּוָתא ָדְרָסה ְוָאְכָלה ְוַהְיינּו ּגִ ָנן ּדְ    .ַחְזיּוָה ַרּבָ
  
  

 רש"י
. עוף הבר פורח באויר מן הרום

דלא הוה קמן מחיים 
   דליחשביה:

. דאמרין תרגולת שביבה
לקמן כותים היו שם וחשבו 
עליה והא תרגולת עוף מזומן 
הוה והויא קמן מחיים ואפילו 

   הכי בעי מחשבה לטומאת מגע:
עוף טמא מי מטמא בבית 

קיימא לן (חולין  . והאהבליעה
דף ק:) מי שאיסורו משום בל 
תאכל בלה יצא זה שאיסורו 
משום בל תאכל טמא לא 
ותרגולת שביבה מטמיא בבית 
הבליעה הואי מדקא מייתי לה 
רבי יוחן בן ורי לקמן סייעתא 
למילתיה דפליג בגוזל שפלה 

   בגת אלמא דומיא דגוזל הוא:
. שברחה ועשית שמרדה

יה ושם גדלה מדברית לאדו
אפרוחין ומהן פל אחד כאן דלא 

  היתה בו מחשבה מעולם:
   . דקאמר לכו:ומאי ברא

. העשה דאיבראי ממרה
   מדברית לאדויה:

. קבה דאגמא הואי תרגולתא
דההוא עוף טהור הוא אליבא 

   דרב פפא:
. מקבלת חזיוה רבן דדרסה

ברגליה מה שאוכלת ואי אומר 
שדורסת על מאכלה ברגליה 
לאחוז שלא יבא כולו לפיה ואין 

   עוף טהור עושה כן:
. דקיימא לן והייו גירותא

גירותא עוף טמא הוא דאמר 
בפרק כל הבשר (חולין דף קט:) 
כל מה דאסר לן רחמא שרא לן 
לקבליה אסר לן דמא שרא לן 
כבדא אסר לן גירותא שרא לן 

  לישא דכוורא:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ב ָעָליו ְלַה " ַ ת ְוִחׁשּ ַפל ַלּגַ ּנָ    .ָטֵמא - 281281281281ַלּכּוִתי  ֲעלֹותוֹ ּגֹוָזל ׁשֶ
ֶלב     .ָטהֹור  –ַלּכֶ

ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶלב     .ָטֵמא –ַאף ַלּכֶ

ן נוִּריר ָאַמ  י יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבִ
    :ַקל ָוחֶֹמר

ָבה  ַמֲחׁשָ ּלֹא ּבְ א טּוְמָאה ֲחמּוָרה ׁשֶ ָבה? -ִאם ְמַטּמֵ ַמֲחׁשָ ּלֹא ּבְ ה ׁשֶ א טּוְמָאה ַקּלָ    !לֹא ְיַטּמֵ
   !לֹא  :ָאְמרּו לוֹ 

ן ֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ְלָכְך  ּכֵ טּוְמָאה ֲחמּוָרה ׁשֶ   –ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ
ט ן יֹוֶרֶדת ְלָכךְ ּתֹאַמר ּבְ ּכֵ ה ׁשֶ    ?!ּוְמָאה ַקּלָ

ַיְבֶנה ּתֹוִכיַח    :ָאַמר ָלֶהן ּבְ ְרְנגֹוֶלת ׁשֶ    ,תַּ
ּיֹוֶרֶדת ְלָכךְ  ָבה ,ׁשֶ ַמֲחׁשָ ּלֹא ּבְ אּוָה ׁשֶ    !ְוִטּמְ

ם ְרָאָיה :ָאְמרּו לוֹ  ָ ם ?!ִמׁשּ בּו ָעֶליָה ַלֲאִכיָלה ,ּכּוִתים ָהיּו ׁשָ ְ    ."ְוִחׁשּ
  

ַמאי ָעְסִקי    ?ַנןּבְ
ים  :ִאיֵליָמא ְכַרכִּ ָבה  -ּבִ ה ַלּה ַמֲחׁשָ    ?ָלּמָ

ַנן    :ְוָהּתְ
ֵהָמה " ָכל ָמקֹום -ִנְבַלת ּבְ    .ְטהֹוָרה ּבְ

   ,ְוִנְבַלת עֹוף ָטהֹור
ים –ְוַהֵחֶלב  ַרּכִ ּכְ ָבה  ֵאין ְצִריִכין  :ּבַ    ,לֹא ַמֲחׁשָ

ר   . (עוקצין ג, ג) "ְולֹא ֶהְכׁשֵ
ָפִרים כְּ א ּבַ    ,ֶאּלָ

ָבהּוִמ  ֲעָיא ַמֲחׁשָ ָלא ּבָ ָאַמר ּדְ א ְלַמאן ּדְ    ?!י ִאיכָּ
ַנן    :ְוָהּתְ

ֵהָמה " ָכל ָמקֹום -ִנְבַלת ּבְ    ,ְטֵמָאה ּבְ
ָפִרים –ְוִנְבַלת עֹוף ָטהֹור  ּכְ ָבה  :ּבַ   ,ְצִריָכה ַמֲחׁשָ

ר   ! (עוקצין ג, ג) "ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ֶהְכׁשֵ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י ְזֵעיָרא ּבַ    :ַרּבִ
ַרךְ  כְּ    ,ְלעֹוָלם ּבַ

ְכָפר ַאּתּו כִּ    .ְוִגּתֹו ְמָאַסּתּו ַוֲעׂשָ
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 רש"י
   . טהור:גוזל

   . ומת:שפל לגת
. להעלותו לכותים עליו וחשב

   להאכילו:
. טומאת אוכלין ומטמא טמא

אוכלין אחרים במגע דמעצמו 
באה עליו טומאה משחשב עליו 
כדיליף לקמן הואיל וסופו 
מטמא אדם כגון האוכלו מטמא 
בגדים בבית הבליעה לעין 
טומאה קלה מי לא בעי הכשר 
מים ולא הכשר גיעת שרץ 
הכשר הייו דבר שמכשירו 

   מאה כגון שרץ ומים:לטו
. טומאת אוכלין אף לכלב טמא

ולאו משום דאכילת כלב 
מחשבה היא אלא לר' יוחן בן 

   ורי לא בעי מחשבה:
. כגון האוכלה טומאה חמורה

מטמא בגדים בבית הבליעה 
ואפילו לא חשב עליו כגון שלא 

   ידע שזה הוא:
   . אוכלין ומשקין:טומאה קלה

ת . איה יורדאיה יורדת לכך
לדין מחשבה ולקמן מפרש מה 

   היא:
. שמתה תרגולת שביבה תוכיח

תרגולת ביבה ובא מעשה לפי 
חכמים וטמאוה שלא במחשבה 
ואף על פי שיורדת לכך כלומר 
דלטומאה קלה טמאוה שלא 
במחשבה ובטומאה קלה אמרת 

   יורדת לכך:
. ואפילו בכפרים בכל מקום

דליכא אוכלין מרובין סתמא 
   לאכילה:

. בלת עוף טהור בכרכיםו
דאיכא עם רב ואוכלין הכל וכן 
חלב בהמה דכרכים אין צריכין 
מחשבה אבל בכפרים בעי 

   מחשבה:
. בלת בהמה טמאה בכל מקום

סתמא לאו לאכילה הלכך בעיא 
מחשבה והי דאי איכא כזית 
בלא מחשבה מטמיא אפילו אדם 
וכלים וכל שכן אוכלין ומשקין 

ה דאי אלא להכי מהיא מחשבת
איכא פחות מכביצה שאר 
אוכלין ופחות מכזית בלה 
משלים לכביצה אי חשיב ליה 
מצטרפא בהדייהו ומקבלת 

   טומאה במגע שרץ ואי לא לא:
. דסופה ואיה צריכה הכשר
   לטמא טומאה חמורה:

. והייו טעמא לעולם בכרך
דלרבן בעיא מחשבה דגת שפל 
לתוכה מאסתו ואיו הגון 

  לאכילה כל כך:
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ן נּוִריָאַמר " י יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבִ

   :ַקל ָוחֹוֶמר
ָבה  ַמֲחׁשָ ּלֹא ּבְ ָאה טּוְמָאה ֲחמּוָרה ׁשֶ ָבה? -ִאם ְמַטּמְ ַמֲחׁשָ ּלֹא ּבְ ה ׁשֶ א טּוְמָאה ַקּלָ ַטּמֵ    !לֹא תְּ

   !לֹא :ּו לוֹ ָאְמר
ן ֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ְלָכךְ  ּכֵ טּוְמָאה ֲחמּוָרה ׁשֶ     - ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ

ן יֹוֶרֶדת ְלָכךְ [ ּכֵ ה ׁשֶ טּוְמָאה ַקּלָ   ].?!"ּתֹאַמר ּבְ
  

   ?"ֵאיָנּה יֹוֶרֶדת ְלָכךְ "ַמאי 
  

   :ָרָבאֲאַמר 
   :ָהִכי ָקָאְמֵרי ֵליּה 

  !לֹא
טּוְמָאה ֲחמ^ ִאם ָאַמְרּתָ    נא,א ּיֹוֵצא ָבּה ּבְ ה כַּ ן ֵאיָנּה עֹוׂשָ כֵּ    –ּוָרה ׁשֶ

ּיֹוֵצא ָבּה  ה כַּ עֹוׂשָ ה ׁשֶ טּוְמָאה ַקּלָ    .ּתֹאַמר ּבְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ֵכן הּוא ל ּדְ א ,כָּ ִקיּלָ ּיֹוֵצא ָבּה  ,ּוַמה ּטּוְמָאה ֲחמּוָרה ּדְ ה כַּ ֵאיָנּה עֹוׂשָ ָבה,  ,ּדְ ַמְחׁשָ ּלֹא ּבְ ָאה ׁשֶ   ְמַטּמְ

ֲחִמיָראט ה ּדַ ּיֹוֵצא ָבּה  ,ּוְמָאה ַקּלָ ה כַּ עֹוׂשָ ּלֹא ,ּדְ ָאּה ׁשֶ ַטּמְ ּמְ ין ׁשֶ ָבה ֵאינֹו ּדִ ַמְחׁשָ    !ּבְ
  

א ֲאַמר  תֶאּלָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
   !לֹא :ָהִכי ָקָאַמר

טּוְמָאה ֲחמּוָרה :ִאם ָאַמְרּתָ  ר  ,ּבְ ן ֵאיָנּה ְצִריָכה ֶהְכׁשֵ כֵּ טּוְמָאה ַקלָּ  -ׁשֶ רּתֹאַמר ּבְ ִריָכה ֶהְכׁשֵ ּצְ    .ה ׁשֶ
  

ר    ?!ּוִמי ְצִריָכה ֶהְכׁשֵ
ַנן    :ְוָהּתְ

ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור" ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ר ּדְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ָבה  :ׁשְ    ,ְצִריָכה ַמֲחׁשָ
ִליָעה ֵבית ַהּבְ א ּבְ ָאה ֶאּלָ    ,ְוֵאיָנּה ְמַטּמְ

ר   !(טהרות א, א) "ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ֶהְכׁשֵ
  

ֶה  ֲעָיאְנִהי ּדְ ֶרץ ָלא ּבָ ר ׁשֶ    ,ְכׁשֵ
ֲעָיא ר ַמִים ּבָ    .ֶהְכׁשֵ

  
ֲעָיא ָלא ּבָ ֶרץ ּדְ ר ׁשֶ ָנא ֶהְכׁשֵ    ?ַמאי ׁשְ

ָמֵעאל י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ְדָתָנא ּדְ ֵעי, כִּ ּבָ י ָלא ּתִ ר ַמִים ַנּמִ    .ֶהְכׁשֵ
ָמֵעאל י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ְדָתָנא ּדְ    ,כִּ

ֵבי  ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ֵרַע "" ר ִיּזָ ל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאׁשֶ    – (ויקרא יא, לז) 282282282282"ַעל ּכָ
א טּוְמָאה ֲחמּוָרה  ֵאין סֹוָפן ְלַטּמֵ ָרִעים ׁשֶ ר -ַמה ּזְ    ,ְצִריִכין ֶהְכׁשֵ

א טּוְמָאה ֲחמּוָרה  ֵאין סֹוָפן ְלַטּמֵ ר -ַאף ּכֹל ׁשֶ    .ְצִריִכין ֶהְכׁשֵ

ּסֹוָפּה ְלַט  רָיְצָתה ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור ׁשֶ ֵאין ָצִריְך ֶהְכׁשֵ א טּוְמָאה ֲחמּוָרה ׁשֶ    !"ּמֵ
  

א ָאַמר  יָמא  ָרָבאֶאּלָ אְוִאיּתֵ ּפָ    :ַרב ּפַ
עֹוָלם עֹוָלם ,ׁשּום טּוְמָאה ֲחמּוָרה ּבָ ה ּבָ   .ׁשּום טּוְמָאה ַקּלָ

  
  
  

                                                        
ֵרַע ָטהֹור הּוא 282 ר ִיּזָ ל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאׁשֶ ְבָלָתם ַעל ּכָ   ְוִכי ִיּפֹל ִמּנִ

 רש"י
טומאה חמורה איה עושה 

. מאחר שמטמאה כיוצא בה
בלה את האדם אין אותו אדם 
חוזר ומטמא אדם שאין מטמא 
אדם אלא אב הטומאה אבל 
אוכל חוזר ומטמא אוכל 

   מדרבן:
. שיכשירו שרץ הכשר שרץ

   להביאו לידי טומאה:
שאין סופן לטמא טומאה 

. אין לך אוכל מטמא חמורה
   אדם:

חמורה שום שום טומאה 
. לא אם אמרת טומאה קלה

בטומאה חמורה דין הוא 
שמטמא בלא מחשבה שלא 
מציו שום טומאה ששמה 
טומאה חמורה שתהא צריכה 
הכשר תאמר בטומאה קלה 
דאוכלין שאע''פ שזו איה 
צריכה הכשר הרי כל אוכלין יש 
עליהם שום טומאה קלה 
וצריכין הכשר הלכך הכא מי 

  בעיא מחשבה:
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ר ָחָנהָאַמר ["  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

ָרָען ּזְ ין ׁשֶ ֵהָמה עֹוָלׁשִ ה ַלּבְ ִחיּלָ ְלׁשוּ  - ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ָלָאָדם ,ִמּתְ ּתָ ּיִ ָבה ִלְכׁשֶ    .ְצִריכֹות ַמֲחׁשָ
ֶבת ִחּבּור  :ָקָסַבר ָבה -ַמֲחׁשֶ ָמּה ַמֲחׁשָ   "].לֹא ׁשְ

   
י יֹוָחָנןּומֹוֶדה  ָרָבאָאַמר  ָבה ַרּבִ ָמּה ַמֲחׁשָ ֶבת ִחיּבּור ׁשְ ַמְחׁשֶ ר ּדְ    .ְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 
ְתַנן    :ּדִ

ָחֵצר" ּבֶ יָאה ְוָהֵאזֹוב ְוַהּקּוְרִנית ׁשֶ ָמִרין  ,ַהסִּ יִבין -ִאם ָהיּו ִנׁשְ   .(מעשרות ג, ט) "ַחּיָ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ה ָלָאָדם  ִחּלָ ַזְרִעיְנהּו ִמּתְ    ?!ְצִריָכא ְלֵמיַמר -ִאיֵליָמא ּדְ
ַזְרִע  א ָלאו ּדְ ֵהָמהֶאּלָ ה ַלּבְ ִחּלָ ֵני ,יְנהּו ִמּתְ ָמִרין " :ְוָקּתָ יִבין -ִאם ָהיּו ִנׁשְ    ."ַחּיָ

  
יָאַמר     :ַרב ַאׁשִ

ָעלּו ֵמֵאיֵליֶהן ָעְסִקיַנן ָחֵצר ׁשֶ    ,ָהָכא ּבְ
   ,ּוְסָתָמא ָלָאָדם ָקְייֵמי

ירֹוֶתיָה    :ְוָהִכי ָקָאַמר ֶרת ּפֵ ּמֶ יִבין –ִאם ֶהָחֵצר ְמׁשַ    ,ַחּיָ
טּוִרין –ָלאו ְוִאם     .ּפְ

  
יֵמִתיב     :ַרב ַאׁשִ

ִאין טּוְמַאת אֹוָכִלין" ּמְ רֹות ִמטַּ ַעׂשְ ּמַ יִבין ּבַ ַחּיָ ל ׁשֶ   , (נדה נ.) "ּכָ
א ָהֵני ,ְוִאם ִאיָתא ר ,ָהא ִאיכָּ ֲעׂשֵ ּמַ יִבין ּבַ ָקַחּיָ ִאין טּוְמַאת אֹוָכִלין ,ּדְ ּמְ    !ְוֵאין ִמּטַ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ר כָּ  :ָהִכי ָקָאַמר ֲעׂשֵ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ל ִמין ׁשֶ ּמֵ    .ִמּטַ
  

ָרא ּבְ י ִמְסּתַ    ,ָהִכי ַנּמִ
ֵני ֵסיָפא ָקּתָ ז "  :ִמּדְ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ נֹות -ּכָ תָּ ּמַ יב ּבַ    ,ַחּיָ

נֹות  תָּ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ ז -ְוֵיׁש ׁשֶ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ יב ּבְ   . :)(נדה נא "ְוֵאין ַחּיָ
נֹות ,ְוִאם ִאיָתא ּתָ ּמַ יֶבת ּבַ ז ְוֵאיָנּה ַחּיֶ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ יֶבת ּבְ ַחּיֶ א ְטֵרָפה ּדְ    !ָהִאיכָּ

  
   :ָרִביָנאֲאַמר 

י ְמעֹון ִהיא ?ָהא ַמּנִ י ׁשִ    ,ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ְמעֹון" י ׁשִ ז ַרּבִ ית ַהּגֵ ֵרָפה ֵמֵראׁשִ    ."ּפֹוֵטר ֶאת ַהטְּ
  

ר ֲאַמר  יִמי ּבַ יַרב ׁשִ    :ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ּבֶֹקר ּוְבָצרֹו " ים ּבַ ּכִ ְרמֹו ְוִהׁשְ ְפִקיר ֶאת ּכַ יב  –ַהּמַ ֶרט    :ַחּיָ ּפֶ    ,ּבַ
   ,ּוָבעֹוֵללֹות

ְכָחה ִ    ,ּוַבׁשּ
ָאה    .ּוַבּפֵ

ר  :ּוָפטּור ֲעׂשֵ    ."ִמן ַהּמַ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
רֹות" ַעׂשְ ּמַ יב ּבַ ֵפָאה ַחּיָ יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ    !"ּכָ

ּה ֶא  ַמע ִמיּנַ א ָלאו ׁשְ ֵני "ִמין" :ּלָ    .ָקּתָ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

 רש"י
. דהואיל ומלך ין מעשרלע

עליהן לאדם הויא מחשבה 
   וחייבין במעשר:

   . פוליו''ל:הסיאה
   . שדריא''ה:והקורית

. ס''ד אם היו שמרין שמרין
   לאכילת אדם:

. וקתי אלא לאו דזרען לבהמה
   אם חזר ושמרן לאדם חייבין:

. וכיון דסתמייהו לאדם קיימי
לאדם מאי אם היו שמרין הכי 

החצר משמרת קאמר אם 
   פירותיה דלא הוי הפקר חייבין:

   . לרבא:מתיב רב אשי
. דלעין מעשר הויא ואם איתא

מחשבה הא איכא עולשין שזרען 
לבהמה ומלך עליהם לאדם 
דחייבין במעשר ואין מטמאין 
דהא לעין טומאה אמרת לאו 

   מחשבה היא:
. הגוזז צאו חייב ראשית הגז

ן ליתן בכל שה מן הגז מעט לכה
   ובשחיטת חולין מפרש שיעורא:

   . זרוע לחיים והקיבה:במתות
. כגון בקר ויש שחייב במתות

   ואיו חייב בראשית הגז:
   . דמין קתי במתי':ת''ש

. דהפקר פטור ופטור מן המעשר
מן המעשר ובפרט ובפאה להכי 
מחייב כדאמרין בהגוזל בבבא 
קמא משום תעזוב יתירתא 

תפאר דכתיב במשה תורה לא 
אחריך ואמר מר (חולין דף 
קלא.) לא תטול תפארתו ממו 
והייו פאה ודרשין בספרי 
אחריך זו שכחה וכתיב לגר 
ליתום ולאלמה יהיה וכתיב 
בתריה כי תבצור כרמך לא 
תעולל אחריך לגר ליתום 
ולאלמה יהיה הרי פאה ושכחה 
ועוללות ל''ל למהדר ומכתב 
בפרשה קדושים בכולהו לעי 

תעזוב אותם לרבות הפקר ולגר 
כי האי גווא אבל הפקר גמור 
פטור מכולם כדתן לעיל ושמר 

   פרט להפקר:



274                                       ָרא ְסדּוָרהְּגָמ         

        בבבב----נא, אנא, אנא, אנא, א .15
ַנן ָהָתם    :ּתְ

י ֲעִקיָבאְל  ֲחָכִמיםמֹוִדים "    :ַרּבִ
ה ְמקֹומֹות  לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ׁשְ ל ּבִ ֶבת אֹו ַחְרּדָ זֹוֵרַע ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד -ּבְ ָאה ִמּכָ ּנֹוֵתן ּפֵ   .(פאה ג, ב) "ׁשֶ

  
ֶבת"ָהא וְ    נא,ב ֵפָאה "ׁשֶ יב ּבְ ִמיַחּיַ יב - ּדְ ר 283283283283ִמיַחּיַ ַמֲעׂשֵ    .ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
ר" ֲעׂשֵ ּמַ יב ּבַ ָאה ַחּיָ ּפֵ יב ּבַ ַחּיָ ל ׁשֶ    – "ּכָ

ר  ַמֲעׂשֵ יב ּבְ ַחּיָ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ּוִמּדְ ּמֵ    .ִמּטַ
ֲעִביד ְלַטֲעָמא  :ַאְלָמא י ּדַ ל ִמיּלֵ א טּוְמַאת אֹוָכלִ  -כָּ ּמֵ    ,יןִמּטַ

ֶבת ְלַטֲעָמא ֲעִביָדא ַהאי ׁשֶ    .ּדְ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ְט "    ,ַהּקֹוׁשְ

   ,ְוַהִחיּמּום
ִמים י ְבׂשָ    ,ְוָראׁשֵ

יָאה    ,ְוַהתִּ
ית    ,ְוַהִחְלתִּ

ִלים ְלּפְ    ,ְוַהּפִ
ת ָחִריַע  ר  -ְוַחּלַ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ִחין ּבְ    ,ִנּקָ

ִאין טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמְ    ,ְוֵאין ִמטַּ
ְבֵר  י ֲעִקיָבאי ּדִ    .ַרּבִ

ן נּוִריָאַמר לֹו  י יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבִ
ר  ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ִחין ּבְ ִאין טּוְמַאת אֹוָכִלין -ִאם ִנּקָ ּמְ ֵני ָמה ֵאין ִמטַּ    ?ִמּפְ

ִאין  ּמְ ר -ְוִאם ֵאיָנן ִמטַּ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ְקחּו ּבְ    !ַאף ֵהם לֹא ִיּלָ
ן נּוִריְוָאַמר  י יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבִ

ר  :ְמנּו ְוָגְמרוּ נִ  ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ִחין ּבְ ֵאין ִנּקָ    ,ׁשֶ
ִאין טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמְ   ! (עוקצין ג, ה) "ְוֵאין ִמטַּ

  
אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ֶבת ָהֲעׂשּוָיה ְלָכָמךְ  ׁשֶ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ    .כִּ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
יּה ּדְ  ין ַקּמֵ ַמְעּתִ ֲה ֲאַמִריַתּה ִלׁשְ    284284284284 :ָנאַרב ּכַ

ֶבת ָהֲעׂשּוָיה ְלָכָמךְ  ׁשֶ יָמא ּבְ    ,ָלא ּתֵ
   ,ָהא ְסָתָמא ִלְקֵדָרה

ֶבת  א ְסַתם ׁשֶ    .ְלָכָמְך ֲעׂשּוָיה -ֶאּלָ
  

ְתַנן    :ּדִ
ֵדָרה " ּקְ ְתָנה ַטַעם ּבַ ּנָ ֶ ֶבת ִמׁשּ ֶ רּוָמה    -ַהׁשּ ּום תְּ ּה ִמׁשּ    ,ֵאין ּבָ

ָאה טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמְ   .קצין ג, ד)(עו "ְוֵאיָנּה ִמטַּ
ֵדָרה  ּקְ ּלֹא ָנְתָנה ַטַעם ּבַ רּוָמה  -ָהא ַעד ׁשֶ ּום ּתְ ּה ִמׁשּ    ,ֶיׁש ּבָ

ָאה טּוְמַאת אֹוָכִלין ּמְ    !ּוִמּטַ
ךְ  ְעּתָ י ְסָתָמא ִלְקֵדָרה -ְסָתָמא ִלְקֵדָרה  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ י לֹא ָנְתָנה ַנּמִ    !כִּ

ּה  ַמע ִמיּנַ א ָלאו ׁשְ    .ְך ֲעׂשּוָיהְסָתָמא ְלָכָמ  :ֶאּלָ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ  .ׁשְ
 

                                                        
יבהגהות הב"ח. גירסת וילא:  283  ּוִמיַחּיַ

  (ֲאַמר) גירסת וילא: 284

 רש"י
. האי דקט לה הכא תן התם כו'

משום דאותיב עלה ממתי' ודר' 
יוחן מי עולשין שזרען כו' 
משום דאותיב עליה ממתי' קט 

   לה הכא:
. מודים חכמים לרבי עקיבא

מר שדהו ושייר אע''פ דפליגי במ
קלחים לחים ממר טיי''ר בלע''ז 
שמלקט כאן את המבושלים כל 
צרכן ומיח את הלחים שלא 
בשלו וחוזר ומלקט במקום אחר 
דהוה ליה מומר וקאמר ר' 
עקיבא כשהוא חוזר ולוקט ותן 
פאה מכל אחד ואחד שהקציר 
שביתים מפסיק וחכמים 
אומרים פאה מאחת על הכל 

י עקיבא ומודים חכמים לרב
בזורע שבת או חרדל כו' להכי 
קט הי שאין דרכן לעשות מהן 
ערוגה אלא זורען לתבלין 
בעלמא בשים ושלשה מקומות. 

  שבת אי''ט:
. לאו קושיא היא והא שבת וכו'

   אלא מילתיה דייק ואזיל:
   . למתק הקדרה:לטעמא

   . פיטרטר''א:והחימום
   . הייו סאה:והתיאה

   וא כרכום:. קרו''ג והחלת חריע
. אף הם לא ילקחו בכסף מעשר

דרחמא אמר ותת הכסף וגו' 
ואכלת לפי וגו' והי לדידן לאו 

   אוכל יהו:
. אלמא כל מידי מו וגמרו כו'

דלא עביד לאוכלו אלא להטעים 
הקדירה לא מטמא דהא פלפלין 

   וכרכום לטעמא עבידי:
. דכותשין אותו וותין לכמך

בתוכו אותו בכותח ועיקרו ש
מטבילין כל אוכל דהאי לאו 

   לטעמא עביד דהוה עיקר:
. הך אמריתה לשמעתא כו'

שמעתא דפרישית לקמיה לא 
   תימא כו':

. שהציעה לכך הא העשויה
   סתמא לקדרה ולא מטמא:

   . ומטמא:אלא סתם שבת לכמך
  . סתם שבת משמע:דתן השבת

. שאם אין בה משום תרומה 
 חזר הקלח ופל לתוך קדרה של

   חולין איו מדמע:
. סתמא לקדרה כי לא תה מי

ואמאי מטמאה הא אמרין לעיל 
דמידי דעביד לטעמא לא 

  מטמא:
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   ַמְתִניִתין

ז  ית ַהּגֵ ֵראׁשִ יב ּבְ ַחּיָ ל ׁשֶ נֹות -ּכָ תָּ ּמַ יב ּבַ    .ַחּיָ
נֹות  תָּ ּמַ יב ּבַ ַחּיָ ז -ְוֵיׁש ׁשֶ ית ַהּגֵ ֵראׁשִ יב ּבְ    .ְוֵאינֹו ַחּיָ

  
יעּור  ׁש לֹו ּבִ ּיֶ ל ׁשֶ ִביִעית -ּכָ    .ֶיׁש לֹו ׁשְ

ׁש  ּיֶ ִביִעית ְוֵיׁש ׁשֶ יעּור -לֹו ׁשְ  .ְוֵאין לֹו ּבִ
 

ָמָרא    ּגְ

ָנה ְנּדָ גֹון ֲעֵלה ַהּלּוף ׁשֹוֶטה ְוַהּדַ    .כְּ
  
יעּור" ִביִעית ְוֵאין לֹו ּבִ ׁש לֹו ׁשְ ּיֶ    – "ֵיׁש ׁשֶ

ר ַהּלּוף ׁשֹוֶטה    ,ִעיּקַ
ָנה ְנּדָ ר ַהּדַ    .ְוִעיּקַ

  
ְכִתיב    :ּדִ

ַא  ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחּיָ בּוָאָתּה ֶלֱאכֹל""ְוִלְבֶהְמּתְ ְהֶיה ָכל ּתְ    – (ויקרא כה, ז) ְרֶצָך ּתִ
ֶדה  ָ ה אֹוֶכֶלת ִמן ַהׂשּ ַחּיָ ל ְזַמן ׁשֶ ִית -כָּ ּבַ ָך ּבַ ה ַמֲאִכיל ִלְבֶהְמּתְ    .ַאּתָ

ֶדה  ָ ה ִמן ַהׂשּ ָלה ַלַחּיָ ִית -כָּ ּבַ ּבַ ָך ׁשֶ ה ִלְבֶהְמּתְ ּלֵ    ,כַּ
לּו ְלהוּ   .ְוָהֵני ָלא כָּ

 

 רש"י
  מתי' 

. שהוא מצווה כל שיש לו ביעור
לבערו מן הבית בשביעית כשכלה 

   לחיה מן השדה:
. לעין שחייב יש לו שביעית

להפקיר ואסור לעשותן סחורה 
   ומלוגמא ואפיקטויזין:

. שוהגת בו קדושת שביעית ויש
ואין לו ביעור כדמפרש בגמרא 
עיקר הלוף והדדה שאין כלים 

   מן השדה בימות הגשמים:
  

  גמ' 
. שם לווי הוא ועשבים לוף שוטה

   הם:
. וה''ה עלה הלוף שוטה והדדה

לכל הכלים בימות הגשמים 
מהשדה אלא הא דקט הי 
משום דסיפא דמתיתין 

ן ואשמועין מיתוקמא בעיקרי
  חילוף בין עיקרן לעליהן:
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  ִניִתין ַמְת 

ת  ֶקׂשֶ ׁש לֹו ַקׂשְ ּיֶ ל ׁשֶ יר -ּכָ    ,ֶיׁש לֹו ְסַנּפִ
יר  ׁש לֹו ְסַנּפִ ּיֶ ת -ְוֵיׁש ׁשֶ ֶקׂשֶ   .ְוֵאין לֹו ַקׂשְ

   
ׁש לֹו ַקְרַנִים  ּיֶ ל ׁשֶ    ,ֶיׁש לֹו ְטָלַפִים -ּכָ

ׁש לֹו ְטָלַפִים  ּיֶ  .ְוֵאין לֹו ַקְרַנִים -ְוֵיׁש ׁשֶ
 

ָמָרא    ּגְ

ׁש לֹו ַק " ּיֶ ל ׁשֶ תּכָ ֶקׂשֶ ג ָטהֹור - "ׂשְ    .ּדָ
ׁש לֹו " ּיֶ ירֵיׁש ׁשֶ ת - ְסַנּפִ ֶקׂשֶ ג ָטֵמא - "ְוֵאין לֹו ַקׂשְ    .ּדָ
  

ת ָסְמִכיַנן ֶקׂשֶ ׂשְ ִדי ֲאַנן ַאּקַ    ,ִמכְּ
ְכַתב ַרֲחָמָנא  יר ּדִ ה ִלי?  -ְסַנּפִ   ָלּמָ

  
יר  ַתב ַרֲחָמָנא ְסַנּפִ ת :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ִאי ָלא כְּ ֶקׂשֶ ְכִתיב ַמאי ַקׂשְ יר ?ּדִ ג ָטֵמא ,ְסַנּפִ    .ַוֲאִפיּלּו ּדָ

ַתב ַרֲחָמָנא ת :כְּ ֶקׂשֶ יר ְוַקׂשְ    .ְסַנּפִ
  

ת ֶקׂשֶ יר ְוַקׂשְ ְכַתב ַרֲחָמָנא ְסַנּפִ א ּדִ ּתָ    ,ְוַהׁשְ
א הּוא ת ְלבּוׁשָ ֶקׂשֶ ַקׂשְ    ?ְמָנַלן ּדְ

  
ְכִתיב ים הּוא ָלבּוׁש " :ּדִ ִ ַקׂשּ ְריֹון ַקׂשְ    .ה) (שמואל א יז, 285285285285"ְוׁשִ

  
יר ֵעי ְסַנּפִ ת ְוָלא ּבָ ֶקׂשֶ    !ְוִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ַקׂשְ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלְוֵכן ּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
יר" יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ  .286286286286(ישעיה מב, כא)  "ַיְגּדִ
 

                                                        
ים הּוא ָלבּוׁש  285 ִ ַקׂשּ ְריֹון ַקׂשְ ת ַעל רֹאׁשֹו ְוׁשִ תְוכֹוַבע ְנחֹׁשֶ ָקִלים ְנחֹׁשֶ ת ֲאָלִפים ׁשְ ְריֹון ֲחֵמׁשֶ ִ ַקל ַהׁשּ    ּוִמׁשְ
יר 286 יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ  ְיהָוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגּדִ

 רש"י
  מתי' 

   . מלבושין של דג:קשקשת
. אלו כפים ששט בהן על ספיר

   פי המים:
. פרסותיו סדוקות יש לו טלפים

שאין קרים אלא לבהמה ולחיה 
   טהורה:

. כגון חזיר ויש שיש לו טלפים
   ואין לו קרים:

  
  גמ' 

   . איכא דיש לו ספיר:דג טמא
. דהאמרת כל שת סמכיןאקשק

   שיש לו קשקשת:
ה''א מאי קשקשת דכתב 

. כפים רחמא הייו ספיר
שפורח בהן מכי אית ביה כפים 
שרי ואתי למישרי דג טמא ולהכי 
כתב תרוייהו דעל כרחך חד 
מיייהו לבושא הוא אייקררי''ץ 

   בלע''ז:
ופרכין והשתא דכתיבי 
תרוייהו מלן דקשקשת לבושא 

י כל שיש לו קשקשת . דקתהוא
יש לו ספיר אלמא פשיטא לן 
מאי קשקשת ודאי מהאי קרא 
פקא ושריון קשקשים הוא 
לבוש אלמא לבושא מיקרי וכיון 
דמהאי קרא פקא קשקשת דהא 
ליכא למימר הוה אמיא מאי 

   קשקשת ספיר:
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   ַמְתִניִתין

ָרָכה ְלַאֲחָריו  עּון ּבְ ל ַהטָּ ָרָכה ְלָפָניוָטעּון  -ּכָ    .ּבְ
ָרָכה ְלָפָניו  עּון ּבְ טָּ ָרָכה ְלַאֲחָריו -ְוֵיׁש ׁשֶ  .ְוֵאין ָטעּון ּבְ

 

ָמָרא    ּגְ

   ?ְלָאתּוֵיי ַמאי
  

   .ְלָאתּוֵיי ָיָרק
  

ָרק  ְמָבֵרְך ַאּיָ י ִיְצָחק ּדִ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי -ּוְלַרּבִ
  

א    .ְלָאתּוֵיי ַמּיָ
  

ְמָבֵרְך ַאּמַ  א ּדִ ּפָ א ּוְלַרב ּפַ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי -ּיָ
  

   .ְלָאתּוֵיי ִמְצֹות
  

ַסִליקוּ  ַתר ּדְ ְמָבְרֵכי ּבָ ְייהוּ  287287287287ְוִלְבֵני ַמֲעָרָבא ּדִ ִפיּלַ יו" :ּתְ מֹור חּוּקָ נּו ִלׁשְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ    ?ְלָאתּוֵיי ַמאי - "ֲאׁשֶ
  

 .ֵריָחִני^ ְלָאתּוֵיי   נב,א
 

                                                        
ְמַסְלֵקי 287   ? ּדִ

 רש"י
. לאחריו בורא דמברך אירקא

פשות רבות כי היכי דמברכין 
ועל כל פרי העץ אכל מיי מאכל 

חוץ משבעת המיים דבעין 
   ברכה אחת מעין ג':

. ציצית ולולב ושאר מצות מצות
  שמברכין עליהן עובר לעשייתן:

. מברכין עליהן בורא עצי יחיר
בשמים ואין טעון ברכה לאחריו 

  דהאה מועטת היא:
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   ַמְתִניִתין

ָערֹות י ׂשְ תֵּ ֵהִביָאה ׁשְ ינֹוֶקת ׁשֶ    ,אֹו חֹוֶלֶצת  :תִּ
ֶמת    .אֹו ִמְתַיּבֶ

ּתֹוָרה ָכל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ יֶבת ּבְ    .ְוַחּיֶ
  

ָערֹות י ׂשְ תֵּ ֵהִביא ׁשְ ינֹוק ׁשֶ ּתֹוָרה  :ְוֵכן תִּ ָכל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ יב ּבְ   .ַחּיָ
ן סֹוֵרר ּומֹוֶר  ָערֹות  -ה ְוָראּוי ִלְהיֹות ּבֵ י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ ּיָ ֶ    ,ִמׁשּ

יף ָזָקן ּקִ ּיַ    .ַעד ׁשֶ
  

ְחּתֹון    ,ְולֹא ָהֶעְליֹון ַהתַּ
ה ָלׁשֹון ְנִקּיָ רּו ֲחָכִמים ּבְ ּבְ ּדִ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

  
ָערֹות י ׂשְ תֵּ ֵהִביָאה ׁשְ ינֹוֶקת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלָמֵאן  :תִּ

י ְיהּוָדה ְרּבֶ  :אֹוֵמר ַרּבִ ּיִ חֹורַעד ׁשֶ ָ  .ה ַהׁשּ

 

ָמָרא    ּגְ

ְתַנן ּתֹוָרה" :ְוֵכיָון ּדִ ָכל ִמְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ יֶבת ּבְ    ,"ַחּיֶ
ֶמת" ה ִלי?  - "אֹו חֹוֶלֶצת אֹו ִמְתַיּבֶ   ָלּמָ
  

י יֹוֵסי ַרּבִ    ,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
ָאַמר ה (דברים כה, ז) 288288288288"ִאיׁש " :ּדְ ָרׁשָ ּפָ תּוב ּבַ    ,כָּ

ה  ָ ין גְּ  -ֲאָבל ִאׁשּ הּבֵ    ,דֹוָלה ּוֵבין ְקַטּנָ
ַמע ָלן ָערֹות  :ָקא ַמׁשְ י ׂשְ ּתֵ ִאי ַאְייֵתי ׁשְ    ,ִאין –ּדְ

   .ָלא –ִאי ָלא 
   ?ַמאי ַטְעָמא
ִאיׁש  ה כְּ ָ    .ִאׁשּ

  
ָתָנא ָערֹות " :ְוֵכיָון ּדְ י ׂשְ ּתֵ ֵהִביא ׁשְ ינֹוק ׁשֶ ּתֹוָרה -ְוֵכן ַהּתִ ְצֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ָכל ַהּמִ יב ּבְ ה ִלי - "ַחּיָ   !ָלּמָ

   
יָמא ֵעי ְלִמְתֵני :ְוִכי ּתֵ ָקּבָ ּום ּדְ ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה" :ִמׁשּ ֵניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא - "ְוָראּוי ִלְהיֹות ּבֵ    !ּתָ

ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה"    ?ֵאיָמַתי הּוא ּבֵ
ְחּתֹון ְולֹא ָהֶעְליֹון יף ָזָקן ַהתַּ ּקִ ּיַ ָערֹות ְוַעד ׁשֶ י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ ּיָ ֶ    ,ִמׁשּ

ה ָלׁשֹון ְנִקּיָ רּו ֲחָכִמים ּבְ ּבְ ּדִ א ׁשֶ   ! (סנהדרין סח:) "ֶאּלָ
  

י    ,ִאין ָהִכי ַנּמִ
ִתינֹוֶקת ָקְמָפ  י ּדְ ָפֵריׁש ִמיּלֵ א ַאְייֵדי ּדְ ִתינֹוקֶאּלָ י ּדְ י ִמיּלֵ    .ֵרׁש ַנּמִ

  

                                                        
ֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵא  288 ְעָרה ֶאל ַהּזְ ַ ִמיְוִאם לֹא ַיְחּפֹץ ָהִאיׁש ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמּתֹו ְוָעְלָתה ְיִבְמּתֹו ַהׁשּ ָרֵאל לֹא ָאָבה ַיּבְ ִיׂשְ ם ּבְ   ן ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ׁשֵ

 רש"י
  מתי' 

. וראוי להיות בן סורר ומורה
משיביא שתי שערות עד שיקיף 

ן אבל קודם ב' שערות לאו בר זק
עושין הוא ומשהקיף זקן ראוי 
להוליד ורחמא אמר בן ולא 

   הראוי להיות אב:
. באיזו התחתון ולא העליון

הקפת זקן אמרו בתחתון 
  שלמטה ולא העליון: 

ה''ג רבי יהודה אומר עד שירבה 
השחור ול''ג על הלבן כלומר 
שישחיר אותו מקום משערות 

   הרבה:
  

  גמ' 
. (דברים כה) ש כתיב בפרשהאי

ואם לא יחפוץ האיש הלכך קטן 
לא חליץ אבל אשה בין גדולה בין 

  קטה:
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ָערֹות" י ׂשְ תֵּ ֵהִביָאה ׁשְ ינֹוֶקת ׁשֶ    .ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלָמֵאן    :תִּ

י ְיהּוָדה חֹור :אֹוֵמר ַרּבִ ָ ה ַהׁשּ ְרּבֶ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ    .ֲהָלָכה כְּ

ָערֹות  י ׂשְ ּתֵ ֵהִביָאה ׁשְ ִאם ִנְבֲעָלה ְלַאַחר ׁשֶ י ְיהּוָדה ׁשֶ    .ׁשּוב ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלָמֵאן -ּומֹוֶדה ַרּבִ
  

ֲהָנאִהי ּדְ ַחְברוֹ  י ְיהּוָדה ַרב ּכַ ַרּבִ א כְּ    ,ַסבּור ְלֶמֱעַבד עּוְבּדָ
ִנְבֲעָלה ב ּדְ    .ְוַאף ַעל ּגַ

  
ֲהָנאֲאַמר ְלהּו     :ַרב ּכַ

ָמֵעאל י ִיׁשְ ל ַרּבִ ִבּתֹו ׁשֶ ה ּבְ ְך ָהָיה ַמֲעׂשֶ    ?!לֹא כָּ
ְדָרׁש ְלָמֵאן את ְלֵבית ַהּמִ ּבָ ב ָלּה ַעל כְּ  ,ׁשֶ    ,ֵתָפּה ּוְבָנּה מּוְרכָּ

ֵבית ַהּמִ  דֹוָלה ּבְ יה ּגְ ִכּיָ ְדָרׁש ּוָבְכָתה ּבְ ֵבית ַהּמִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ל ַרּבִ ָבָריו ׁשֶ רּו ּדְ    ,ְדָרׁש ְואֹותֹו ַהּיֹום הּוְזכְּ
ל ּבֹו ַזְרעוֹ  :ָאְמרוּ  ׁשֵ יק ִיכָּ ָאַמר אֹותֹו ַצּדִ ָבר ׁשֶ    ?!ּדָ

ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ וּ  ׁשְ ָמֵעאלם ִמׁשּ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ה" ׂשָ    .ֲאסּוָרה – (במדבר ה, יג) 289289289289"ְוִהיא לֹא ִנְתּפָ

ה  ׂשָ ֶרת –ָהא ִנְתּפְ    .מּוּתֶ
ה  ׂשָ ּלֹא ִנְתּפְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ֶרת –ְוֵיׁש ְלָך ַאֶחֶרת ׁשֶ    ,מּוּתֶ

  ְוֵאיזֹו? 
י ָטעּות יָה ִקּדּוׁשֵ ּדּוׁשֶ ּקִ    ,זֹו ׁשֶ

ָנּה מ ּבְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ֵתָפּה ׁשֶ ב ַעל כְּ    .ְמָמֶאֶנת ְוהֹוֶלֶכת ָלּה  -ּוְרכָּ
ת ְמָמֶאֶנת :ְוִנְמנּו ְוָגְמרוּ     ?ַעד ָמַתי ַהּבַ

ָערֹות י ׂשְ ּתֵ ִביא ׁשְ ּתָ    .ַעד ׁשֶ
  

רּוׁש  א ,ּפַ    .ְוָלא ַעבּוד עּוְבּדָ
  
  

י ִיְצָחק י ֲחִניָנאְוַתְלִמיֵדי ּדְ  ַרּבִ י ְיהּוָד  ַרּבִ ַרּבִ א כְּ    ,הַעבּוד עּוְבּדָ
ִנְבֲעָלה ב ּדְ    .ְוַאף ַעל ּגַ

  
אֲאַזל  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ יּה ּדְ  ַרב ׁשֶ י יֹוָחָנןֲאַמַרּה ַקּמֵ    ,ַרּבִ
י יֹוָחָנןֲאַזל  יּה ּדְ  ַרּבִ יָאהֲאַמַרּה ַקּמֵ י ְיהּוָדה ְנׂשִ    ,ַרּבִ

קּוָה  א ְוַאּפְ ׁשָ ּלָ ר ּבַ ּדַ    .ׁשַ
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 רש"י
. שאם לא בא הלכה כרבי יהודה

עליה משהביאה שתי שערות 
שיכולה לעקור ישואי קטותיה 

   עד שירבה השחור:
. דהך שוב איה יכולה למאן

ביאה הוו להו קדושין גמורין 
ה לקדש עצמה דגדולה היא וביד

וכי פליג כשלא בעל לאחר 
שגדלה פליג ואפ''ה לר''מ לא 
ממאת דכיון שהגדילה שעה 
אחת ולא מיחתה שוב איה 
יכולה למחות וחלו להו קדושין 

   קמאי:
. בבתו של רבי ישמעאל

שהשיאתה אמה כשהיא קטה 
יתומה ולאחר שילדה באת 

   למאן:
. מיעוטא הוא והכי דריש והיא

שקדושיה היא אשה סתמא 
גמורין היא דכי לא אסה 
אסורה לבעלה ויש לך אחרת 
שאפילו זתה שלא באוס 
מותרת לבעל ולבועל ואיזו זו 
שקידושיה קדושי טעות כגון 
ע''מ שאי כהן והרי הוא ישראל 
וכגון קטה דאין מעשיה כלום 

   ואמה מי אין בידה לקדשה:
. דלאו ואפילו בה מורכב כו'

זות מי לא  ישואין הוו לעין
מיתסרה עליה דפויה בעלמא 
היא ולא אמרין בעילות שבעל 
משגדלה הוו קדושין דקסבר כל 
הבועל על דעת קדושין 
הראשוים הוא בועל ולא תכוין 

   לחזור ולקדשה:
   . חיל:בלשא

. מבעלה האחרון ואפקוה
  ששאה במיאון זה:
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אָאַמר     :ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ׁש  חֹור ַמּמָ ָ ה ַהׁשּ ְרּבֶ ּיִ    ,לֹא ׁשֶ
ָבן חֹור ַעל ַהּלָ ָ ה ַהׁשּ ְרּבֶ ּיִ ִמי ׁשֶ ָערֹות ׁשֹוְכבֹות ְוִנְראֹות כְּ י ׂשְ ּתֵ ְהיּו ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ א כְּ    .ֶאּלָ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ָפה ָפה ְלׂשָ ָ יפֹות ִמׂשּ ּקִ ָערֹות ַהּמַ י ׂשְ ּתֵ    .ׁשְ
  

י ֶחְלּבוֹ ָאַמר     :ָנאַרב הוּ ָאַמר  ַרּבִ
ָאְמרוּ  ָערֹות ׁשֶ י ׂשְ ּתֵ ָרן ּגּוּמֹות ,ׁשְ ִעיּקָ ֵהא ּבְ ּיְ    .ָצִריְך ׁשֶ

  
ּיוֹ  ר ַאֲהָבהָאַמר  ַרב ַמְלּכִ א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ָערֹות ֵאין ׂשְ י ׁשֶ    .ּגּוּמֹות ַאף ַעל ּפִ
  

ַרב ִאיָקאָאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ֲחִניָנא ּבְ
ּפּוד    ,ׁשַ

ָפחֹות    ,ׁשְ
ּיוֹ  ַרב - ְוגּוּמֹות    .ַמְלכִּ
לֹוִרית    ,ּבְ

   ,ֵאֶפר ַמְקֶלה
ה  א -ּוְגִביּנָ ּיָ    .ַרב ַמְלכִּ

  
א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפַ

א -ַמְתִניִתין ּוַמְתִניָתא  ּיָ    .ַרב ַמְלכִּ
ָתא  ַמְעּתְ ּיוֹ  -ׁשְ    .ַרב ַמְלכִּ

  
ָתא :ְוִסיָמָנא    .ַמְתִניָתא ַמְלכְּ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ ָפחֹות :ִאיכָּ    .ׁשְ

  
  
  

 רש"י
. שיהו שתי שערות שוכבות

   ארוכות:
ין היא בכתובות . מתיתשפחות

ואמר רב מלכיא עלה הלכה 
   כר''א:

. מתיתין היא עובד בלורית
כוכבים המסתפר מישראל כיון 
שהגיע לבלורית שומט את ידו 
ואמרין וכמה ואמר רב מלכיא 

   עלה ג' אצבעות לכל רוח:
. מי משה היא באין גביה

מעמידין מפי מה אסרו גביות 
העובדי כוכבים כו' ואמר רב 

יא עלה מפי שמחליקין מלכ
פיהן בשומן חזיר כל הך תלתא 
לא אתא רב מלכיא אלא לפרושי 
טעמא דמתיתין שיעורא או 
לאוקמי הלכתא אבל גומות 
שפוד ואפר מקלה שמעתא 
דפשיה היא ורב פפא מחליף 
שפחות לרב מלכיא ואפר מקלה 

   לרב מלכיו:
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ּיוֹ ["  ר ַאֲהָבהָאַמר  ַרב ַמְלּכִ א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ָערֹות ֵאין ׂשְ י ׁשֶ   "]ּגּוּמֹות ַאף ַעל ּפִ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
   :ָמר זּוְטָראֲאַמר ִלי 

ּה  ה ּבַ י ֲחִניָנא ִמּסּוָראְקׁשֵ מּוִעיַנן ּגּוּמוֹ  :ַרּבִ א ְוַאׁשְ ּנָ יט ּתַ ּמֵ ּתַ    ?!תָלא ִליׁשְ
  

מּוִעיַנן ּגּוּמֹות  י ּגּוּמֹות :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ִאי ַאׁשְ ּתֵ ׁשְ ָערֹות ּבִ י ׂשְ ּתֵ הּו ׁשְ ּיְ    ,ַעד ׁשֶ
ַמע ָלן א ַאַחת :ָקא ַמׁשְ גּוּמָ ָערֹות ּבְ י ׂשְ ּתֵ ֲאִפיּלּו ׁשְ    .ּדַ

  
ְווָנא י ַהאי ּגַ א כִּ    ?!ּוִמי ִאיכָּ

ִתיב ָעָרה ְיׁשּופֵ " :ְוָהכְּ ׂשְ ר ּבִ םֲאׁשֶ ה ְפָצַעי ִחּנָ    ,(איוב ט, יז) "ִני ְוִהְרּבָ
ְסָעָרה'ִאּיֹוב    :ָרָבאְוָאַמר     ,ֵחיֵרף – 'ּבִ

ְסָעָרה' יבּוהוּ  – 'ּבִ    .ֱהׁשִ
  
ְסָעָרה ֵחיֵרף"    :ָאַמר ְלָפָניו - "ּבִ

ל עֹוָלם ין ִאיּ  :ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָפה ְלָך ּבֵ א רּוַח ְסָעָרה ָעְבָרה ְלָפֶניָך ְוִנְתַחּלְ ּמָ    ?ֹוב ְלאֹוֵיבׁשֶ
יבּוהוּ "   נב,ב ְסָעָרה ֱהׁשִ ַען ה' ֶאת - "ּבִ ָעָרה ַוּיֹאַמר"^ "ַוּיַ    (איוב לח, א) ִאּיֹוב ִמן ַהּסְ

עֹוָלם  : 290290290290ָאַמר לוֹ  ּבָ    !ׁשֹוֶטה ׁשֶ
ל ָאָדם רֹאׁשֹו ׁשֶ ָראִתי ּבְ ה ִניִמין ּבָ    ,ַהְרּבֵ

ְפנֵ  א ּבִ ָראִתי לֹו ּגּוּמָ    ,י ַעְצָמּה ּוְלָכל ִניָמא ְוִניָמא ּבָ
א ַאַחת ִים יֹוְנקֹות ִמּגּוּמָ ּתַ ּלֹא ִיְהיּו ׁשְ    ,ׁשֶ

א ַאַחת  ִים יֹוְנקֹות ִמּגּוּמָ ּתַ ִאְלָמֵלא ׁשְ ל ָאָדם -ׁשֶ    .ַמְכִחיׁש ְמאֹור ֵעיָניו ׁשֶ
ף ִלי  א לֹא ִנְתַחּלֵ גּוּמָ א ּבְ ף ִלי? -ּגּוּמָ אֹוֵיב ִנְתַחּלֵ    !ִאּיֹוב ּבְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

גּוָפא –ָהא     ,ּבְ
א –ָהא  ֵריׁשָ    .ּבְ
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 רש"י
. אי סלקא קשה בה רבי חיא

דעתך גומות אף על פי שאין 
שתמיט בכוליה שערות לא לי

הש''ס חד תא ולאשמועי' 
  תיוקת שהביאה שתים גומות:

. כלומר משער הראש מן הסערה
אי משיבך תשובה הרבה ימין 

  בראתי באדם וכו':
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ָאְמרוּ  ָערֹות ׁשֶ י ׂשְ ּתֵ ף -ַאַחת   :ֲאִפיּלוּ    ,ׁשְ    ,ַעל ַהכַּ
יִצים -ְוַאַחת     .ַעל ַהּבֵ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ָאְמרוּ " ָערֹות ׁשֶ י ׂשְ תֵּ ּה  -ַאַחת   :ֲאִפיּלוּ , ׁשְ ַגּבָ    ,ּבְ
ְכֵריָסּה  -ְוַאַחת     .ּבִ
ל ָיד -ַאַחת  עֹוֶתיָה ׁשֶ ֵרי ֶאְצּבְ י ִקׁשְ ּבֵ    ,ַעל ּגַ

ל ֶרֶגל -ְוַאַחת  עֹוֶתיָה ׁשֶ ֵרי ֶאְצּבְ י ִקׁשְ ּבֵ    ,ַעל ּגַ
ְבֵרי  ַפר ַעּכוֹ ּדִ ן ְיהּוָדה ִאיׁש ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ְמעֹוןׁשֶ י ׁשִ    ."ַרּבִ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ָמקֹום ֶאָחד ָערֹות ּבְ י ׂשְ ּתֵ הּו ׁשְ ּיְ   ."ַעד ׁשֶ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת ְמָמֶאֶנת? "   ַעד ָמַתי ַהּבַ

ָערֹות י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ    ,ַעד ׁשֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
חֹור ָ ה ַהׁשּ ְרּבֶ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
יף ָהֲעָטָרה ּקִ תַּ    .ַעד ׁשֶ

ָלקֹות ן ׁשְ    :אֹוֵמר ּבֶ
ל ַכְלּכֵ תְּ    .ַעד ׁשֶ

ְמעֹוןְוָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ
ן ֲחִכיַנאיְמָצַאִני  ַצְיָדן ְוָאַמר ֲחִניָנא ּבֶ יַע ֵאֶצל  :ּבְ ה ַמּגִ ַאתָּ ׁשֶ י ֲעִקיָבאּכְ    ,ַרּבִ

ת ְמָמֶאֶנת :ֱאמֹור לוֹ     ?ַעד ָמַתי ַהּבַ
ָערֹות" :ךָ ִאם יֹאַמר ְל  י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ    – "ַעד ׁשֶ

ָלקֹותַוֲהלֹא  :ֱאמֹור לוֹ  ן ׁשְ ַמ  ּבֶ ַיְבֶנה ַעדֵהִעיד ּבְ ֶכם ּבְ ל ֲעַמד ּכּוּלְ ַכְלּכֵ תְּ ָבר ,ׁשֶ ם לֹו ּדָ   !ְולֹא ֲאַמְרתֶּ
אִתי ֵאֶצל  ּבָ ׁשֶ י ֲעִקיָבאּכְ ְלּכּול ֶזה   :ָאַמר ִלי ,ַרּבִ    .ֵאיִני יֹוֵדַע ַמהוּ  -ּכִ

ָלקֹות ּבֶ  יר -ן ׁשְ    .ֵאיִני ַמּכִ
ת ְמָמֶאֶנת ָערֹות ?ַעד ָמַתי ַהּבַ י ׂשְ תֵּ ִביא ׁשְ תָּ  ."ַעד ׁשֶ

 

 רש"י
. גובה שעל האבר למטה על הכף

   מן הכרס:
. אע''ג אחת על הכף כו' אפילו

  דאיו במקום אחד:
   . תחת אותו מקום:אחת בגבה

. ואיה בין קשרי אצבעותיה
   מביאה שער עד שתגדיל:

. לא שמעתי מהו וראה שתכלכל
בעיי שחברו במס' שבת (עח:) 
כדי לסוך כלכול ואמרין (שם 
פ:) מאי כלכול צדעה ובת צדעה 
ה'' עד שיהו שם שערות הרבה 

וף ומלובש בשער ואי שיהא רצ
מצאתי עד שתבלבל בבי''ת שער 
גדול כפוף ומבולבל ולא ישר 

   בעיי:
. כלומר לא איי יודע מהו

  סבירא לי:
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   ַמְתִניִתין

ָערֹות ָהֲאמּורֹות י ׂשְ תֵּ ָרה  :ׁשְ ּפָ    ,ּבַ
ָגִעים    ,ּוַבּנְ

ָכל ָמקֹום  ָרן -ְוָהֲאמּורֹות ּבְ ן ְלִעיּקָ ֵדי ָלכֹוף רֹאׁשָ    ,ּכְ
ְבֵרי  ָמֵעאלַרּבִ ּדִ    .י ִיׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
יּפֹוֶרן ּצִ ֵדי ִלְקרֹוץ ּבַ    .ּכְ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּזּוג לֹות ּבַ הּו ִניטָּ ּיְ ֵדי ׁשֶ  .ּכְ

 

ָמָרא    ּגְ

אָאַמר     :ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ן ְלַהְחִמיר ֲהָלָכה ִדְבֵרי ּכּוּלָ  .כְּ

 

 רש"י
  מתי' 

. ב' שערות האמורות בפרה
דקיימא לן ב' שערות שחורות 
פוסלות בה בגמרא דאין 
מעמידין (ע ז דף כד.) ובמסכת 

   פרה (פ''ב מ ה):
לבן דקי''ל בת''כ . שער ובגעים

   מיעוט שערות שתים:
. בתיוק והאמורות בכל מקום

   ובתיוקת:
   . לאחוז מעט:לקרוץ

. שיעורא רבה שיהו יטלות בזוג
   (דכולהו):

  
  גמ' 

. משקרצות בצפורן לא להחמיר
ממאת שמא גדולה היא ולעין 
חליצה עד דאיכא שיעורא רבה 

  דכולהו:
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   ַמְתִניִתין

ֶתםָהר    ,ֲהֵרי זֹו ְמקּוְלֶקֶלת   - ֹוָאה ּכֶ
ּום זֹוב ת ִמׁשּ ׁשֶ    ,ְוחֹוׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ּום זֹוב ָתִמים ִמׁשּ ּכְ  .ֵאין ּבַ

 

ָמָרא    ּגְ

  ַמאן ֲחָכִמים? 
  

ן ַאְנִטיְגנֹוס ִהיא י ֲחִניָנא ּבֶ    .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן" י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַאְנִטיְגנֹוס ַרּבִ

ָתִמים  ּום זֹוב -ּכְ ֶהן ִמׁשּ    .ֵאין ּבָ
ָתִמים  ַהּכְ    .ְמִביִאין ִליֵדי ִזיָבה -ּוְפָעִמים ׁשֶ

יַצד   ?ּכֵ
דּוקֹות לֹׁש ֲחלּוקֹות ַהּבְ ה ׁשָ ֶתם 291291291291ָלְבׁשָ    ,ָלּה ּוָמְצָאה ֲעֵליֶהם ּכֶ

ֵני ָיִמים ְוָחלּוק ֶאָחד  ָרֲאָתה ׁשְ ָתִמים ַהְמִביִאין ִליֵדי ִזיָבהֵהן ֵהן ַה  -אֹו ׁשֶ    ."ּכְ
  

ה ֲחלּוקֹות לֹׁשָ א ׁשְ ּתָ יַנן 292292292292ַהׁשְ ָלאו ִמּגּוַפּה ָקָחְזָיא ָחְייׁשִ    ,ּדְ
ְעָיא? ֵני ָיִמים ְוָחלּוק ֶאָחד ִמיּבַ    !ׁשְ

  
ֵתיָמא ן ְוֶנֱאָכל :ַמהּו ּדְ ְווָנא ְמִביָאה ָקְרּבָ י ַהאי ּגַ ל כִּ    ,כָּ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

   :ָרָבאר ֲאַמ 
ָנן ן ַאְנִטיְגנֹוס ְלַרּבָ י ֲחִניָנא ּבֶ ָהא ְזַכְנהּו ַרּבִ    ,ּבְ

ָמקֹום ֶאָחד ִריִסין ּבְ ה ּגְ לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ָנא ּפָ יַנן ,ַמאי ׁשְ ָלא ָחְייׁשִ    ?ּדְ
ְתֵרי יֹוֵמי ֲחֵזיֵתיּה  ָאְמִריַנן ּבִ י -ּדְ ָמקֹום ֶאָחד ַנּמִ ִריִסין ּבְ ה ּגְ לֹׁשָ    ,ׁשְ

א ִמּגּוַפּה ֲחֵזיֵתיּה ֵניָמא ּתַ  י ּוַפְלּגָ    ,ְרּתֵ
ם ַמֲאכֹוֶלת הּוא ,ְוִאיָדךְ  ב זּוֲהָמא ּדַ    !ַאּגַ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ְגִריס ָועֹוד ְלָכל יֹוָמא  א ְלַפּלּוֵגי ּבִ ִאיכָּ יָון ּדְ ִליַנן -כֵּ    .ָלא ּתָ

  
ן ַאְנִטיְגנֹוס י ֲחִניָנא ּבֶ ָמקוֹ  ,ְוַרּבִ ִריִסין ּבְ ה ּגְ לֹׁשָ יַנןׁשְ ָלא ָחְייׁשִ    ,ם ֶאָחד הּוא ּדְ

ה ְמקֹומֹות  לֹׁשָ ׁשְ יַנן –ָהא ּבִ    ?ָחְייׁשִ
לֹׁש ֲחלּוקֹות    :ָהא ֲאַמְרּתְ  ׁשָ    ,ִאין –ּבְ

ה ְמקֹומֹות  לֹׁשָ ׁשְ    !ָלא –ּבִ
  

ָנן ָקָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ    ,ְלִדְבֵריֶהם ּדְ
לֹׁש ֲחלּוקֹות   :ְלִדיִדי ׁשָ    ,ִאין  -ּבְ

ה ְמקוֹ  לֹׁשָ ׁשְ    .ָלא –מֹות ּבִ
א ְלִדיְדכוּ  ָמקֹום ֶאָחד :ֶאּלָ ִריִסין ּבְ ה ּגְ לֹׁשָ ֲחַזאי ׁשְ ֵהיָכא ּדַ    ,אּודֹו ִלי ִמיַהת ּדְ

ָאְמִריַנן א ִמּגּוַפּה ֲחֵזיֵתיּה  :ּדְ ֵרי ּוַפְלּגָ    ,ּתְ
ם ַמֲאכֹוֶלת הּוא ב זּוֲהָמא ּדַ    .ְוִאיָדְך ַאּגַ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

א ְלַפּלוּ  ִאיכָּ יָון ּדְ ְגִריס ָועֹוד ְלָכל יֹוָמא כֵּ ִליַנן -ֵגי ּבִ    .ָלא ּתָ

                                                        
ה ֲח  291 לֹׁשָ דּוִקיןׁשְ  ?לּוִקין ַהּבְ

 ?ֲחלּוִקין 292

 רש"י
  מתי' 

יה יודעת . אהרי זו מקולקלת
פתח דותה לידע מתי יתחילו 
י''א יום שבין דה לדה דהא לא 

   ידעה אימת חזאי:
. אם עברו וחוששת משום זוב

עליה ג' ימי זיבה משלבשה חלוק 
זה ומצאה עליו כתם גדול שיעור 
ג' גריסין ועוד מספקין להו 
דילמא כל חדא וחדא בחד יומא 
חזיא אע''ג דבמקום אחד 

   מצאו:
  

  גמ' 
. הבדוקות לה ולבשתן ג' חלוקות

   בשלשת ימי זיבה אחד ליום:
. ראיה ממש או שראתה ב' ימים

מגופה בתוך י''א יום ובשלישי 
לבשה חלוק הבדוק לה ומצאתה 

   עליו כתם:
מהו דתימא כל כי האי גווא 

. להכי קט ב' ימים וחלוק וכו'
אחד לאשמועין דהשתא מי 
חששא בעלמא היא ומביאה 

ו אכל דשמא לאו קרבן ואי
מגופה הואי הך כתם שלישי 
ומליקת חולין בלה דאי לא 
אשמועין הוה אמיא הרי 

   רגלים לדבר דודאי זבה היא:
   . תשובה יצחת השיבן:זכהו

. דדות אתאי אגב זוהמא
   מאכולת ותמעכה שם:

. לרבא פרכין ורבי חיא כו'
דאמר לרבי חיא שלשה גריסין 

   במקום אחד:
. אלמא לא פליג ופלגא כו' תרי

רבי חיא אלא במקום אחד 
אבל בשלשה מקומות מודה והא 
קתי רבי חיא לעיל לבשה ג' 
חלוקות כו' אבל בחלוק אחד בג' 

   מקומות לא:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶתם"    :ָהרֹוָאה ּכֶ
ִריס ָועֹוד  ּגְ ֵהן ּכַ ִריִסין ׁשֶ ה ּגְ לֹׁשָ ק ׁשְ ֵדי ְלַחּלֵ ת –ִאם ֶיׁש ּבֹו ּכְ ׁשֶ    .חֹוׁשֶ

ת -ְוִאם ָלאו  ׁשֶ    .ֵאיָנּה חֹוׁשֶ
ן ַאְגָר  י ְיהּוָדה ּבֶ ּום  אַרּבִ י יֹוֵסיאֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
ת –ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו  ׁשֶ   .חֹוׁשֶ

יָאַמר    נג,א    :ַרּבִ
ְדָקה ּלֹא ּבָ ׁשֶ ן ַאְגָרא ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ְבֵרי ַרּבִ    ,ִנְרִאין ּדִ

ְדָקה ּבָ ׁשֶ    ."ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ
  

ְדָקה"ַמאי  ְדָקה"ּוַמאי  ,"ּבָ   ? "לֹא ּבָ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
יְנהּו לְ ַא  ְחּתִ כַּ ֵבי ַרבׁשְ ָנן ּדְ ָיְתֵבי ְוָקָאְמֵרי ַרּבָ    :ּדְ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
גֹון ְדָקה ַעְצָמּה   :כְּ ּבָ    ,ׁשֶ

ְדָקה ֲחלּוָקּה     ,ְולֹא ּבָ
י ְיהּוָדה ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ין ַהׁשּ א ּבֵ ְדָקה ֶאּלָ    ,ְוַאף ַעְצָמּה לֹא ּבָ

ַר  ָמׁשֹות ּדְ ְ ְדָקהּוְבֵבין ַהׁשּ י יֹוֵסי לֹא ּבָ   .ּבִ
ָנן ָסְבֵרי ַרּבָ י יֹוֵסי    :ּדְ ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ֵבין ַהׁשּ    .ֵליְלָיא הּוא -ּבְ

י ְיהּוָדה ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ֵבין ַהׁשּ ְדָקה ּבְ    .ְוָהא ּבָ
י יֹוֵסי ְלַטְעֵמיּה  ָאַמר ,ְוַרּבִ ָמׁשֹות ְסֵפיָקא ָהֵוי :ּדְ ְ ין ַהׁשּ    .ּבֵ

ֵעיֶניָה "ִאיְלָמֵלי   :ֲאָנאַוֲאִמיָנא ְלהּו  ָמׁשֹות  "ָיֶדיָה ּבְ ְ ין ַהׁשּ ל ּבֵ ם אֹוְמִרים -כָּ    ,ָיֶפה ַאּתֶ
יו  א ִעם ִסּלּוק ָיֶדיָה ָרֲאָתה -ַעְכׁשָ ּמָ    .ׁשֶ

ְתָנה  :ְוָאְמרּו ִלי ּנָ ׁשֶ י ָקָאְמִריַנן כְּ ֵעיֶניָה "כִּ ָמׁשֹות "ָיֶדיָה ּבְ ְ ין ַהׁשּ ל ּבֵ    .כָּ
  
  
יָאַמר " ְדָקה :ַרּבִ ּלֹא ּבָ ׁשֶ ן ַאְגָרא ּכְ י ְיהּוָדה ּבֶ ְבֵרי ַרּבִ   . "ִנְרִאין ּדִ
  

ְדָקה"ַמאי    ? "לֹא ּבָ
י יֹוֵסי  :ִאיֵליָמא ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ י ְיהּוָדה ְולֹא ּבָ ְדַרּבִ ָבְדָקה ּבִ    –ּדְ

י ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ ָלל ּדְ ַתְרַוְייהּו ָחְייׁשָ  :ִמכְּ ָבְדָקה ּבְ ב ּדְ ְדָקה!  -א ַאף ַעל ּגַ   ָהא ּבָ
  

ְדָקה ָלא ּבָ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ י ְיהּוָדה ,ֶאּלָ ְדַרּבִ י יֹוֵסי ,לֹא ּבִ ְדַרּבִ    ,ְולֹא ּבִ
י יֹוֵסי  ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ י ְיהּוָדה ְולֹא ּבָ ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ א -ֲאָבל ּבָ    ,ָלא ָחְייׁשָ

י  :ַאְלָמא י יֹוֵסי ְלַרּבִ ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ין ַהׁשּ    .ְלָיא הּואֵלי -ּבֵ
  

ְדָקה" :ֵאיָמא ֵסיָפא ּבָ ׁשֶ ְדָקה?  - "ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים ּכְ   ַמאי ּבָ
י ְיהּוָדה :ִאיֵליָמא ְדַרּבִ ָבְדָקה ּבִ י יֹוֵסי ,ּדְ ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ    ,ְולֹא ּבָ

ָנן ָסְבֵרי ַרּבָ ָלל ּדְ יַנן  :ִמכְּ ַתְרַוְייהּו ָלא ָחְייׁשִ ְדָקה ּבְ ָלא ּבָ ב ּדְ ְדָקה -ַאף ַעל ּגַ    !ָהא ָלא ּבָ
  

ָבְדָקה יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ י ְיהּוָדה ,ֶאּלָ ְדַרּבִ ין ּבִ י יֹוֵסי ,ּבֵ ְדַרּבִ    ,ּוֵבין ּבִ
י יֹוֵסי  ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ י ְיהּוָדה ְולֹא ּבָ ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ יַנן –ֲאָבל ּבָ    ,ָחְייׁשִ

י ְסֵפָקא :ַאְלָמא י יֹוֵסי ְלַרּבִ ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ין ַהׁשּ    !ָהֵוי ּבֵ
  

י!  ַרּבִ י ַאּדְ ַרּבִ ָיא ּדְ   ַקׁשְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ָנן ן ַאְגָרא ְלַרּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ְבֵרי ַרּבִ ָלל   :ִנְרִאין ּדִ ְדָקה כְּ לֹא ּבָ    ,ּדְ

י ְיהּוָדה ְדַרּבִ    ,לֹא ּבִ
י יֹוֵסי ְדַרּבִ    .ְולֹא ּבִ

ָבְדָקה ּבִ  א ּדְ ַאף ֲחָכִמים לֹא ֶנְחְלקּו ָעָליו ֶאּלָ י יֹוֵסיׁשֶ ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ י ְיהּוָדה ְולֹא ּבָ    ,ְדַרּבִ
ָלל  ְדָקה כְּ ָלא ּבָ    .מֹודּו ֵליּה  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

 רש"י
. כלומר שלשה גריסין גסין שהן כגריס ועוד

דאיכא בכל חד וחד כגריס ועוד דהכי הוי שיעור 
   (דף ט.):כתם לקמן בפרק הרואה כתם 

. אפילו בשתי גריסין חוששין אחת זו ואחת זו
שמא ראתה אותן בשי בין השמשות או אחת 
היום ואחת בין השמשות של מחר וראיית בין 
השמשות עולה לשי ימים שמקצתה מן היום 

  ומקצתה מן הלילה ויש כאן שלשה רצופין:
   . כולה מפרש לה:א''ר ראין כו'

דרבן ורבי יהודה  . פלוגתאהכא במאי עסקין
   בן אגרא:
   . עצמה כל שי בין השמשות:כשבדקה

. בשי ימים אלא בג' ומצאה ולא בדקה חלוקה
ב' גריסין ולפי שלא בדקה חלוקה עד הה לא 
ידעה מאימת הן באין לפיכך יש לחוש שמא 
בשי בין השמשות ראתה או אחת ביום ראשון 
ואחת בין השמשות של מחר דהוו להו ג' 

   ת:ראיו
. בבמה מדליקין בין השמשות דרבי יהודה

הכסיף העליון ולא הכסיף התחתון ושיעורו חצי 
מיל ולר' יוסי כהרף עין ובסוף היום הוא זה 

   כס וזה יוצא:
. הלכך והא בדקה בבין השמשות דרבי יהודה

לא ראתה אחת מהן בין השמשות שתעלה 
   לחומר ב' ימים:

לוק ידיה . דחיישין שמא לאחר סיספקא הוא
בבין השמשות דרבי יוסי חזאי והוא עולה לשי 
ימים והוו להו שלשה ימים רצופים ולרבן לילה 

   הוא ואפילו חזאי לא הוו להו שלשה ראיות:
   . באותו מקום:אילמלי ידיה בעייה

   . דרבי יהודה:כל בין השמשות
. לרבן דלא חיישי כיון דכל יפה אתם אומרים

   לא חזאי: בין השמשות דר' יהודה
. דהא בין אימור עם סילוק ידיה ראתה

   השמשות דרבי יהודה ארוך הוא:
   . דחייש:ראין דברי רבי יהודה

. ומדקאמר רבי בהא ס''ל כרבי בשלא בדקה
יהודה אבל בשבדקה לא ס''ל כוותיה מכלל 
דרבי יהודה בן אגרא אפילו בדקה מי חייש 

את ומאי לא בדקה אי ימא ה''ק רבי רואה אי 
דברי ר' יהודה בשלא בדקה בדרבי יוסי ואע''ג 
דבדקה בדר' יהודה דאיכא לספוקי בבין 
השמשות דרבי יוסי אבל איי רואה את דבריו 

   כשבדקה בשיהם:
. מכלל דרבי יהודה אפילו בדקה בתרוייהו

חייש הא ודאי בין השמשות לא חזאי ואין לך 
   לחלוק ראיה אחת לשתים:

לא בהא ולא בהא . אלא פשיטא דלא בדקה
דחוששת שמא ראתה בבין השמשות דר' 

   יהודה:
. בדר' יהודה אין אי רואה את אבל בדקה

   דבריו לחוש לזיבה:
. קסבר רבי בין השמשות דרבי יוסי לילה אלמא

   הוא והראייה שבה איה עולה לשתים:
אי ימא כשבדקה בדרבי יהודה ולא בדרבי 

בריהם . וקאמר רבי בזו אי רואה את דיוסי
דלא חיישין אבל לא בדקה לא בזו ולא בזו איי 
רואה את דבריהם דאא סבירא לי דחיישא: 
מכלל דלרבן אע''ג דלא בדקה לא בהא ולא 
בהא לא חיישא והא לא בדקה. ויש לחוש 

   לראיית בין השמשות המתחלקת לשתים:
. דראין דברי חכמים כשבדקה אלא פשיטא

ר אבל באחד דקאמר רבי שבדקה בשיהם קאמ
מהן דקאמרי איהו מי לא חיישא איי רואה 
דבריהם דכיון דלא בדקה בדר' יוסי יש לחוש 
לראיית בין השמשות אלמא לרבי ספקא הוא 

   כו':
. האי ראין דקאמר רבי לאו לטעמיה ה''ק

דפשיה קאמר דתידוק מיה מדקאמר בזו אי 
רואה את דברי זה ובזו איי רואה מכלל דאיהו 

וייהו פליגי ותקשי לך אלא רבי לפרושי בתר
פלוגתייהו אתא לאשמועין במאי פליגי וה''ק 
ראין דברי ר' יהודה לחכמים ומודים לו 
דחיישין כשלא בדקה לא בזה ולא בזה שדברי 
חכמים כשבדקה באחד מהי דקסברי בין 
השמשות דרבי יוסי ליליא הוא ורבי יוסי 

תבדוק לטעמיה דאמר ספקא הוא הילכך עד ש
   בשיהם יש לחוש בראיית בין השמשות:
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ֶתם" ה   :ָהרֹוָאה ּכֶ ה ְמרּוּבָ ת –ִלְרִאּיָ ׁשֶ    .חֹוׁשֶ
ה מּוֶעֶטת  ת -ִלְרִאּיָ ׁשֶ    ,ֵאיָנּה חֹוׁשֶ

ְבֵרי  ן זֹו ּדִ י ְיהּוָדה ּבֶ ּום  ַאְגָראַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ י יֹוֵסיׁשֶ    .ַרּבִ
יָאַמר     :ַרּבִ

ּנוּ  י ִמּמֶ ַמְעתִּ ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו  :ֲאִני ׁשָ ת –ׁשֶ ׁשֶ    .חֹוׁשֶ
ה ָאַמר ִלי ַעם ַהּזֶ    :ּוִמן ַהטַּ

ה ְנָחה ּוְלַמְעָלה  ,ּוָמה ִאיּלּו ִנּדָ ָטֳהָרה ִמן ַהּמִ ה ּבְ ּלֹא ִהְפִריׁשָ    –ׁשֶ
ֵהא ּבְ     ?!ֶחְזַקת ֻטְמָאהלֹא תְּ

ְדָקה ּבָ ׁשֶ ָבָריו ּכְ    ."ְוִנְרִאין ּדְ
  

ְדָקה"ַמאי     ?"ּבָ
י ְיהּוָדה :ִאיֵליָמא ְדַרּבִ ָבְדָקה ּבִ י יֹוֵסי  ,ּדְ ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ    –ְולֹא ּבָ

ן ַאְגָרא ָסַבר י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ ָלל ּדְ ְדָקה :ִמכְּ ָלא ּבָ ב ּדְ י יְ    ,ַאף ַעל ּגַ ְדַרּבִ    ,הּוָדהלֹא ּבִ
י יֹוֵסי  ְדַרּבִ א -ְולֹא ּבִ    ?!ָלא ָחְייׁשָ

ְדָקה    !ְוָהא לֹא ּבָ
  

ָבְדָקה יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ י ְיהּוָדה ,ֶאּלָ ְדַרּבִ ין ּבִ י יֹוֵסי ,ּבֵ ְדַרּבִ    ,ּוֵבין ּבִ
ן ַאְגָרא ָסַבר י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ ָלל ּדְ י ְיהּוָדה :ִמכְּ ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ ְדָקה ּבִ  ,ּבָ י יֹוֵסי ְולֹא ּבָ א -ְדַרּבִ    .ָלא ָחְייׁשָ

ן ַאְגָרא  :ַאְלָמא י ְיהּוָדה ּבֶ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ין ַהׁשּ    .ֵליְלָיא הּוא -ּבֵ
ן ַאְגָרא!  י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ ן ַאְגָרא ַאּדְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ ָיא ּדְ   ַקׁשְ

  
ָלָמא ׁשְ י  :ּבִ ָלא ַרּבִ ָיא -ּבְ    ,ָלא ַקׁשְ

י ְיהּוָדה -ם ָהָת  ְדַרּבִ ָבְדָקה ּבִ י יֹוֵסי ,ּדְ ְדַרּבִ ְדָקה ּבִ    ,ְולֹא ּבָ
י ְיהּוָדה -ָהָכא  ְדַרּבִ י ּבִ ָבְדָקה ַנּמִ י יֹוֵסי ,ּדְ    .ּוִבְדַרּבִ

י  ְדַרּבִ א ּבִ ָיא!  -ֶאּלָ   ַקׁשְ
  

ן ַאְגָרא י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ְוַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ    ,ּתְ
נָּ    נג,ב י ְיהּוָדה :א ָסַברַהאי ּתַ ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ין ַהׁשּ ֵלים ּבֵ י יֹוֵסי, ^ׁשָ ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ין ַהׁשּ    .ַוֲהַדר ָחֵייל ּבֵ

א ָסַבר ּנָ י ְיהּוָדה :ְוַהאי ּתַ ְדַרּבִ יְך ּבִ ּיָ ְך ׁשַ י יֹוֵסי ֵמיׁשַ ַרּבִ ָמׁשֹות ּדְ ְ ין ַהׁשּ    .ּבֵ

 רש"י
. ג' גריסין לראייה מרובה

   בועודות:
. שי גריסין לראייה מועטת

   בועודות:
  . מדרבי יוסי:ממו

. בשביעי שלא הפרישה בטהרה
   קה בין השמשות:שלא בד

. ואיה לא תהא בחזקת טומאה
טובלת לערב ואע''פ שהפרישה 
בטהרה שחרית אלמא משראתה 
הויא כל היום בחזקת חוזרת 
ורואה עד גמר היום אף זו הואיל 
ולא בדקה בין השמשות שלם 
איכא למיחש דלמא בסוף בין 
השמשות ראתה והיא עולה 

   לשתי ראיות:
   י לו:. ומודה אוראין לי דבריו

. בין השמשות שלם תו כשבדקה
לא חיישא ובשלא בדקה אי 

   חולק עליו:
. קשיא דרבי יהודה אדר' יהודה

דלעיל ס''ל בין השמשות דרבי 
   יוסי ספיקא הוא:
. אי לא פירש בשלמא בלא רבי

רבי לפלוגתייהו בין לעיל בין 
הכא לא הוה קשיא דרבי יהודה 

   אדר' יהודה התם דבדקה כו':
. מכי אתא רבי ביאלא בדר

לפרושי פלוגתייהו ולא מתוקמא 
לן אלא כדפירשה דלרבי יהודה 
דלעיל ספיקא הוא והכא מיתחזי 

   דליליא הוא קשיא:
. מתחיל דרבי יוסי וספקא והדר
   הוא:

. מישך שייך בדרבי יהודה
מובלע הוא בתוך של רבי יהודה 
וכיון דלדידיה בעין כל בין 
השמשות דרבי יהודה הרי בדקה 

  בשיהם:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶת " ָאה ַעְצָמּה   :םָהרֹוָאה ּכֶ    ,ְמַטּמְ
ים     ,ְלַמְפֵרַע  –ְוָקָדׁשִ

ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים  ָאה –ָקָדׁשִ    ,ְמַטּמְ
ָאה -ַעְצָמּה     ,ֵאיָנּה ְמַטּמְ

יָתּה  ְתָמּה ָחמּור ֵמְרִאּיָ ּלֹא ְיֵהא ּכִ    ."ׁשֶ
  

ְתָמּה ָחמּור ֵמְרִא  ים! ְוָהא ָמִצינּו כִּ יָתּה ְלִעְנַין ָקָדׁשִ   ּיָ
  

ֵני ָהִכי א ּתְ    :ֶאּלָ
ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאה   :ַרּבִ ים ֵאיָנּה ְמַטּמְ    ,ַאף ָקָדׁשִ

ָבר יָתּה ְלָכל ּדָ ְתָמּה ָחמּור ֵמְרִאּיָ ּלֹא ְיֵהא כִּ    ".ׁשֶ

 רש"י
. הרואה כתם מטמאה עצמה

מטמאה עצמה לטהרות 
   וקדשים:

   . עד שעת הכבוס:למפרע
. למפרע חמור מראייתה

דלראייתה לא הוי אלא מעת 
   לעת וכתמה עד שעת הכבוס:

. דהא מודה ר''ש והא מציו כו'
בן אלעזר בקדשים דמטמאתן 

  וס:למפרע עד שעת הכב
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        נג, ב נג, ב נג, ב נג, ב  .28
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְך ָרֲאָת " ֶתם ְוַאַחר ּכָ ם ָרֲאָתה ּכֶ יָתּה ֵמֵעת ְלֵעת -ה ּדָ ְרִאּיָ ְתָמּה ּבִ    ,ּתֹוָלה ּכִ
ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .יֹומוֹ 

יָאַמר     :ַרּבִ
ָבַרי ָבָריו ִמּדְ   ,ִנְרִאין ּדְ

הּוא  ָנּה  –ׁשֶ    ,ְמַתּקְ
וָתּה  -ַוֲאִני     ."ְמַעּוְ

  
ָנּה "   ית ַלּה! ַעּוּוֵתי ְמַעוֵּ  ?!"ְמַתּקְ
  

   :ָרִביָנאֲאַמר 
   .ֵאיפּוךְ 

  
   :ֲאַמר ַרב ַנְחָמן

יפּוךְ     ,ְלעֹוָלם ָלא ּתֵ
ן ִהְלכֹוֶתיָה ִליֵדי ִזיָבה הּוא ְמַתּקֵ    ,ׁשֶ

ות ִהְלכֹוֶתיָה ִליֵדי ִזיָבה    .ַוֲאִני ְמַעּוֵ
  
  

יּה  ֵעי ִמיּנֵ י ֵזיָראּבָ יֵמ  ַרּבִ י ַאּסִ    :ַרּבִ
ָתִמים    ק ָטֳהָרה אֹו לֹא? ְצִריִכין ֶהְפֵס  -כְּ

  
יק ּתִ    .ְוָלא ֲאַמר ֵליּה ְוָלא ִמיֵדי ,ִאׁשְ

  
ָיֵתיב ְוָקָאַמר ֵחיּה ּדְ כְּ יָתּה ֵמֵעת ְלֵעת" :ִזיְמִנין ַאׁשְ ְרִאּיָ ְתָמּה ּבִ ְבֵרי  ,ּתֹוָלה ּכִ יּדִ    ."ַרּבִ

  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְדָקה ּבָ    .ְוהּוא ׁשֶ

  

י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ
ְדָקהַאף ַע  ּלֹא ּבָ י ׁשֶ    .ל ּפִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ְכָתִמ  ָלל ּדִ    ?!ים ְצִריִכין ַהְפָסַקת ָטֳהָרהִמכְּ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   .ִאין

  
ַעאי יִאין ּבְ ְך ְוָלא ֲאַמְרּתְ  293293293293ְוָהא ִזיְמִנין ַסּגִ    !ְוָלא ִמיֵדי ִליִמיּנָ

  
יְטָפְך ָאְתָיא ָלְך?  ב ׁשִ ְלָמא ַאּגַ   ּדִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

יְטַפאי ָאְתָיא ִלי ,יןִא  ב ׁשִ  .ַאּגַ
 

                                                        
ָעא כתבי יד. גירסת וילא: 293   ּבְ

 רש"י
. ראתה כתם ואח''כ ראתה דם

   תוך מעת לעת:
. ואמרין תולה כתמה בראייתה

האי כתם מדם דות זה הוא 
וטהורה מלטמא עד שעת הכבוס 

   אלא משמצאתו ולהבא:
. אם ראתה בו ביום תולה יומו

ואם שקעה חמה אף על פי 
שראתה בתוך מעת לעת איה 

   תולה:
. מיקל עליה וכיון שהוא מתקה

תמים דרבן ראין דברי דכ
המיקל ולקמן פריך עוותי מעוות 
   לה דהא ר''ש בן אלעזר מחמיר:

. ואימא ראין דברי איפוך
  מדבריו:

. הוא מתקן הלכותיה לידי זיבה
לעין זיבה הוא מיקל דלדידיה 
היכא דלא חזיא בו ביום לא 
תלין כתמה בראייתה ומוה ימי 
דות מיום ראייתה ואין ימי 

ילין עד יום ח' זיבה מתח
לראייתה לרבי מוה מיום 
מציאת כתמה ואף להקל 
ולטבול לליל שביעי לכתמה אם 
פסקה ומיום ח' לכתמה הוו ימי 
זוב ומצא רבי מחמיר לעין 
זיבה דכי חזיא בח' לכתמה 
אמרין יום זיבה הוא וצריכה 
לשמור תשיעי יום כגד יום ואם 
תראה שים עמו תהא זבה 

הוא ולא מצריך ולר''ש סוף דה 
שימור ואם תראה שים עמו לא 
תהיה זבה מצא אי מביאה ע''י 

   כתמה לזיבה אבל איהו לא:
. בשביעי צריכין הפסק טהרה

לטבול בערב צריכה לבדוק בין 
השמשות להפסיק בטהרה או 

   לא:
   . פעם אחרת:זימין

   . רבי זירא לרבי אסי:אשכחיה
. הך מלתא דרבי דיתיב וקאמר

ה אמר ר''ל והוא ומפרש על
שבדקה בין השמשות של שביעי 
לכתמה להפסיק בטהרה אבל 
לא הפרישה בטהרה גליא דעתה 
דמיום ראייתה קטה מיא 
דידיה והיא גרמה לעצמה 
להבדיל כתמה מראייתה וכתמה 
מטמא למפרע מיום לבישה ורבי 
יוחן אמר אף על פי שלא בדקה 
דכיון דיכולה לתלות לאו בגילוי 

א מלתא ולא מפסדא דעתה תלי
   בהכי:

. א''ל רבי זירא לרבי אסי
מדפליגי רבי יוחן ור''ל לעין 
תליא בבדקה ולא בדקה מכלל 
דאורחא הוא לבדוק ביום שביעי 

   לכתמה ולהפסיק בטהרה:
  . ריהטך:שיטפך
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        נג, ב נג, ב נג, ב נג, ב  .29
   ַמְתִניִתין

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ר ּבֵ ה  -ָהרֹוָאה יֹום ַאַחד ָעׂשָ ה ְוסֹוף ִנּדָ ת ִנּדָ ִחּלַ    .תְּ
ת ִזיָבה ְוסֹוף ִזיָבה ִחּלַ    .תְּ

ָכר ִעים ַלּזָ ֵקָבה ,יֹום ַאְרּבָ מֹוִנים ַלּנְ ָמׁשֹות ,ְויֹום ׁשְ ְ ין ַהׁשּ ן ְלכוּ  ּבֵ    .ֲהֵרי ֵאּלּו טֹועֹות -ּלָ
  

ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ֹוטֹות ִנים ֶאת ַהׁשּ ם ְמַתּקְ ַאתֶּ חֹות ,ַעד ׁשֶ ּקְ נּו ֶאת ַהּפִ  .ּבֹאּו ְוַתּקְ

 

ָמָרא    ּגְ

ה" ה ְוסֹוף ִנּדָ ת ִנּדָ ִחּלַ    ?!"תְּ
ה ְוסֹוף ִזיָבה ִהיא!  ת ִנּדָ ִחּלַ   ּתְ

  
אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ָמׁשֹות  :ָהרֹוָאה ְ ין ַהׁשּ ר ּבֵ ה - יֹום ַאַחד ָעׂשָ ת ִנּדָ ִחיּלַ    .ְוסֹוף ִזיָבה ,ּתְ

ָתּה  ִביִעי ְלִנּדָ ְ ה -ּוַבׁשּ ת ִזיָבה ,סֹוף ִנּדָ    .ּוְתִחּלַ
  

 רש"י
  מתי' 

הרואה יום אחד עשר בין 
. וספק יום הוא והוי השמשות

דם זיבה או ספק לילה ותחלתו 
:דה   

. תחלת דה וסוף דה כו'
ובגמרא פריך תחלת דה וסוף 
זיבה היא והויא טועה ובע''כ 
תשב שבעה ואם ראתה לסוף 
שבעה יום אחד חמיר עליה 
לומר ראיה ראשוה סוף זיבה 
הואי והשתא הויא תחלת דה 
ותשב שבעה ואם שלשה תראה 
חמיר עליה לומר ראייה 
ראשוה תחלת דה הואי 

וצריכה שבעה והשתא זבה 
קיים ולא תשב ארבעה והן וכן 
לעולם היא מקולקלת ותקתה 

   כדמפרש בערכין (דף ח.):
יום ארבעים לזכר ויום שמוים 
ללידת קבה בין השמשות 

. כלומר באיזה מאלו לכולן
שתראה בין השמשות הוי האי 
בין השמשות ספק טמא ספק 
טהור ואם תראה ליום שמיי 

ם כגד ספק דה ספק שומרת יו
יום וכן לעולם עד שתפסוק כדי 

  שיעור המפורש לה בערכין:
. את הטועות כגון את השוטות

   אלו שראו בשעת הספק:
. הרואות באו ותקו את הפקחות

בשעה ודאית וצריכין או לתקן 
פתחיהן ולפרש ימי שימורן 
ותשמישן כדמפרש בברייתא 

   בגמרא:
  
  



290                                       ָרא ְסדּוָרהְּגָמ         

        נד, אנד, אנד, אנד, א    ––––נג, ב נג, ב נג, ב נג, ב  .30
ַע ָאַמר " י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ֹוטֹות ִנים ֶאת ַהׁשּ ם ְמַתּקְ ַאתֶּ נּו ֶא  ,ַעד ׁשֶ חֹותּבֹאּו ְוַתּקְ ּקְ    ."ת ַהּפִ
  

   !טֹועֹות ִניְנהוּ  !?ׁשֹוטֹות ִניְנהוּ ^ נד,א ָהֵני
  

ֵני א ּתְ    .טֹועֹות :ֶאּלָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִמיִני ְוֵלילֹו ִעּמוֹ    :יֹום ֶאָחד ָטֵמא ְויֹום ֶאָחד ָטהֹור" ת ׁשְ ׁשֶ ּמֶ    ,ְמׁשַ

ר יֹום מֹוָנה ָעׂשָ ָעה ֵלילֹות ִמּתֹוְך ׁשְ    .ְוַאְרּבָ
ֶעֶרבְוִאם ָהְיָת  ְלַבד :ה רֹוָאה ִמּבָ ִמיִני ּבִ א ׁשְ ת ֶאּלָ ׁשֶ ּמֶ    .ֵאיָנּה ְמׁשַ

ֵני ָיִמים ְטהֹוִרין ֵני ָיִמים ְטֵמִאין ּוׁשְ ת   :ׁשְ ׁשֶ ּמֶ ִמיִני –ְמׁשַ    ,ׁשְ
ר ֵנים ָעׂשָ    ,ּוׁשְ
ר ה ָעׂשָ ָ ׁשּ    ,ְוׁשִ

ִרים    .ְוֶעׂשְ
  

ַסר!  ְתׁשַ י ּבִ ׁש ַנּמִ ּמֵ   ּוְתׁשַ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ָרן"ֶמֶרת זֹאת אוֹ  ְרּגְ ְתַנן "ּגַ    .ָאסּור – (נדה עב.) ּדִ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ר  ַחד ָעׂשָ יּמּור -ְנִהי ּדְ ֵעי ׁשִ    ,ָלא ּבָ
יִרי  יּמּור -ֲעׂשִ ֵעי ׁשִ    .ִמיָהא ּבָ

  
ה ָיִמים ְטהֹוִרין  לֹׁשָ ה ָיִמים ְטֵמִאין ּוׁשְ לֹׁשָ ֵני ָיִמים  -ׁשְ ת ׁשְ ׁשֶ ּמֶ    ,ְמׁשַ

ת ְלעֹוָלםְוׁשּוב ֵאיָנּה  ׁשֶ ּמֶ    .ְמׁשַ
ָעה ָיִמים ְטהֹוִרין  ָעה ָיִמים ְטֵמִאים ְוַאְרּבָ ת יֹום ֶאָחד  -ַאְרּבָ ׁשֶ ּמֶ    ,ְמׁשַ

ת ְלעֹוָלם ׁשֶ ּמֶ    .ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמׁשַ
ה ָיִמים ְטהֹוִרין  ָ ה ָיִמים ְטֵמִאים ַוֲחִמׁשּ ָ ה ָיִמים  -ֲחִמׁשּ לֹׁשָ ת ׁשְ ׁשֶ ּמֶ    ,ְמׁשַ

ת ְלעֹוָלםְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמ  ׁשֶ ּמֶ    .ׁשַ
ה ָיִמים ְטהֹוִרין  ָ ׁשּ ה ָיִמים ְטֵמִאין ְוׁשִ ָ ׁשּ ה ָיִמים -ׁשִ ָ ת ֲחִמׁשּ ׁשֶ ּמֶ    ,ְמׁשַ

ת ְלעֹוָלם ׁשֶ ּמֶ    .ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמׁשַ
ְבָעה ָיִמים ְטהֹוִרין  ְבָעה ָיִמים ְטֵמִאין ְוׁשִ ת ְרִביַע ָיֶמיָה   -ׁשִ ׁשֶ ּמֶ   ְמׁשַ

ִרים ּוׁשְ     .מֹוָנה ָיִמיםִמּתֹוְך ֶעׂשְ
מֹוָנה ָיִמים ְטהֹוִרין  מֹוָנה ָיִמים ְטֵמִאין ּוׁשְ ר יֹום   -ׁשְ ה ָעׂשָ ָ ת ֲחִמׁשּ ׁשֶ ּמֶ   ְמׁשַ

מֹוָנה ִעים ּוׁשְ    .ִמּתֹוְך ַאְרּבָ
  

יַסר ָהוּו!  ֲהֵרי   ַאְרּבֵ
  

ר ִיְצָחקָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ֶה  ֵאין רֹוָאה ּבָ ָתּה ׁשֶ    .ן עֹוִלין ִלְסִפיַרת ִזיָבָתּה זֹאת אֹוֶמֶרת ְיֵמי ִנּדָ

  
ְעָיא ְלהוּ  ִאיּבַ   :ּדְ

ֶהן            נד,ב ֵאיָנּה רֹוָאה ּבָ ֲעלּו ִלְסִפיַרת ִזיָבָתּה?  -ְיֵמי ֵליָדה ׁשֶ ּיַ   ַמהּו ׁשֶ
  

ֲהָנאֲאַמר     :ַרב ּכַ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַנִים"    ,ָרֲאָתה ׁשְ
יָלה י ִהּפִ ִליׁשִ ְ    ,ְוַלׁשּ

יָלהְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ַמה ִה     ,ְסֵפק ִזיָבה ֲהֵרי זוֹ  :ּפִ
ן   -ְסֵפק ֵליָדה     ,ְמִביָאה ָקְרּבָ

   .ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל
ֶהן  ,ִויֵמי ֵליָדָתּה  ֵאין רֹוָאה ּבָ   ."עֹוִלין ָלּה ִלְסִפיַרת ִזיָבָתּה  -ׁשֶ

  

 רש"י
  גמ'

   . בתמיה:שוטות יהו
   לפרושי פקחות דמתיתין קאתי: .דתיא

. כל ימיה וקמיירי יום אחד טמא ויום אחד טהור
   כשרואה ביום:

. ליום שראתה בו ראייה ראשוה שהרי משמשת שמיי
טהורה הות שהרי בשביעית לערב טבלה ולא תראה עד 

   תשיעי הלכך משמשת שמיי שלם לילה ויום:
   . ליל אחריו גהי תשיעי:ולילו עמו

. לראייה לילות מתוך שמוה עשר יום וארבעה
הראשוה שהרי אשה זו לא תהא זבה לעולם שאיה 
רואה ג' רצופין וכשהיא רואה תשיעי תהא שומרת 
עשירי ותשמש בלילה ותראה בי''א ותשמור י''ב ותשמש 
בלילה הרי שתים ותראה בי''ג ותשמור י''ד ותשמש 
 בלילה הרי שלשה ותראה ט''ו ותשמור ט''ז ותשמש

לערב הרי ד' ובי''ז תראה ותשמור י''ח הרי כלו י''ח ולא 
שמשה אלא ד' לילות לבד שמיי ולילו ותשמיש אחרון 
איו בתוך י''ח ולמחר בי''ט כשתראה תהא תחלת דה 
שהרי שלמו י''א שבין דה לדה וחוזרת למיה 

   שאמרו:
   . בכל הימים הטמאים מבערב:ואם היתה רואה

. שלם לילה ויום אבל לא ליל מייאיה משמשת אלא ש
של אחריו שהרי תראה בו ותהא טמאה וצריכה לשמור 
עשירי ובלילה לא תטבול שהרי רואה וכן עד סוף י''ח 
שהן י''ח עם ימי הדות ובי''ט תהא תחלת דה ותחזור 

   למיה ותשמש בשמיי וכן לעולם:
. כללא דמילתא כל ימים דלקמן עד ב' ימים טמאים כו'

   פירקין כשרואה מבערב: סוף
. שהוא משי ימים הטהורים ששביעי משמשת שמיי

ושמיי טהורין הן אלא שהשביעי מהדות וטובלת לערב 
ומשמשת שמיי שלם ולערב תראה שהוא תשיעי וכן 
עשירי ותשמור י''א יום לאלו שי ימים וטובלת לערב 
ומשמשת י''ב שלם ותראה י''ג וי''ד ותהא שומרת ט''ו 

שמש ט''ז ותראה י''ז וי''ח ותשמור י''ט דקסבר ות
הרואה יום י''א אסור לשמש למחר ולקמן פריך ותשמש 
בתשסרי דהא כלו להו ימים שצריכה שימור ומ''מ ביום 
עשרים משמשת וכשתראה יום כ''א הרי היא תחלת דה 

   וחוזרת למין זה שאמרו:
. דקיימא לן בפרק אחרון (לקמן עב:) ותשמש בתשסר

ום אחד עשר לימי זיבה לא בעי שימור יום כגדו וזו י
   למה משמרת י''ט בשביל י''ח שהוא סוף זיבה:

. דתן בפרק תיוקת (שם.) הרואה יום י''א וטבלה גרגרן
ליום שלאחריו ושמשה וראתה בו ביום בית הלל 
אומרים הרי זה גרגרן שלא המתין יום זה ומהך ברייתא 

א יום י''ט שמעין דאסור דקתי ומשמשת יום עשרים ול
   להיות גרגרן ולשמש ביום י''ב עם הרואה בי''א:

. לעולם איו אסור והכא דתי אסור משום רב אשי אמר
שראתה יום עשירי דאיהו בעי שימור לפיכך תשב י''ט 
הטהור ויהא שימור ליום י''ז שהוא עשירי לימי זיבה 

מלמד שימור לא הוי אלא יום טהור דהכי פקא לן יהיה 
   שסופרת יום אחד לאחד וספירה לא הוי אלא יום טהור:

. אחד עשר וי''ב שהשמיי ותשיעי משמשת שי ימים
מי''א שבין דה לדה הן ועשירי שימור הוא להן ושוב 
איה משמשת לעולם שהרי תהא זבה בי''ג וי''ד וט''ו 
   וצריכה לספור ז' קיים והיא לא תראה ז' קיים לעולם:

   שמיי דכולה ברייתא בשרואה בערב: .יום אחד
. שבעה ימים שאחר שבעה רביע ימיה מתוך כ''ח

הטמאים של דות היא משמשת ובשבעה השלישיים 
תהא זבה ובשבעה האחרוים הן ימי הספירה הרי כ''ח 
וביום כ''ט תהא תחלת דה ומצאת משמשת רביע ימיה 

   ''ח:ולהכי קט כ''ח מפי שתחלת דותה של זו מכ''ח לכ
. כגון ח' הראשוים השמיי ימי זיבה ט''ו יום מתוך מ''ח

ומשמוה השיים תשמור יום לשמיי שלפיו ותשמש 
שבעה הרי ט''ז שעברו עליה ושארו ב' לבא מימי זיבה 
ושמוה השלישיים שים מהן ימי זוב והששה תחילת 
דתה ושמוה הרביעיים שהן טהורים : הראשוים 

ה והשבעה תשמש ועכשיו ותרו ד' ימים ישלים ז' ימי ד
מימי זיבה שמוה החמשיים הרי היא זבה משלשה 
ראשוים וח' שלאחריהן שבעה לספירה ושמיי 
לתשמיש הרי ט''ו יום מתוך מ''ח וביום מ''ט כשתראה 

   תהא תחלת דה ותחזור למין שאמרו:
. קסבר האי דמותיב שהאשה הזאת לא ארביסר הוו

לפי שהשמוה החמשיים שעשית בהן תשמש יום מ''ח 
זבה אין מהן אלא ד' מימי זיבה וד' האחרוים מימי דה 
הן ומיהו תחלת דה לא הוי כל זמן שלא ספרה ולא 
טהרה מזובה אבל להכי מהיא הך ראייה ד' האחרוים 
הראויין לדות שכשיבאו שמוה טהורין שאחריהם לא 

הן השלמת יעלו שלשה הראשוים לימי הספירה לפי ש
ימי דה וימי דתה שאיה רואה בהן אין עולין לספירת 
זיבתה הלכך אין כאן אלא חמשה לספירה וכשתראה 
יום מ''ט סותרת וכן כל ח' השביעיים (יום) ועד שיגיע 

   יום ס''ג לא ישלימו ימי ספירתה:
   . כגון ילדה בזוב ופסקה מיד:ימי לידתה

ם בשופי בתוך . ראתה שי ימיהכי גרסין ראתה שים
   י''א שבין דה לדה:

. שמא לידה שמא זיבה שמא לא ספק לידה ספק זיבה
זו ולא זו אם ולד הוא ולא ראתה בפתיחת הקבר הרי 
היא לידה ולא זיבה ואם איו ולד וראתה דם בפתיחת 
הקבר הרי היא זיבה ואין כאן לידה ואם ולד הוא וראתה 

קבר בלא דם  דם בלידה הרי זו יולדת בזוב ואם פתח
ואיו ולד אין כאן לא זו ולא זו הלכך ספק הוא וטיל 
עליה חומר לידה לטמא שבועיים אפילו לא תראה 
וחומר זיבה שכל זמן שלא תפסוק ז' קיים לא תטהר 
ומביאה קרבן ואיו אכל שמא אין כאן לא לידה ולא 

   זיבה:
. ואע''ג דאיכא וימי לידתה שאין רואה בהן עולין כו'

   וקי ביולדת בזוב ויש כאן לידה וזיבה:לספ
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אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
אִני ָהָתם א ְלֵמיַמר יֹוֶלֶדת ָזָכר ִהיא ,ׁשָ ִאיכָּ יָון ּדְ    ,כֵּ

ָקָיֲהִביַנן ַלּה ְוכָ  ְבָעה ְיֵתיֵרי ּדְ    ,ל ָהֵני ׁשִ
   !ָסְלֵקי ַלּה ִלְסִפיַרת ִזיָבָתּה 

  
ַע ֲאַמר ֵליּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ אלְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ    :ַרב ּפַ

יֹוֶלֶדת ָזָכר  א ְלַסּפּוֵקי -ּבְ    ,ִאיכָּ
יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה  א ְלַסּפּוֵקי -ּבְ    !ֵליכָּ
ַמ  א ָלאו ׁשְ ּה ֶאּלָ    .עֹוִלין :ע ִמיּנַ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
ָעה ָיִמים ְטהֹוִרין  ָעה ָיִמים ְטֵמִאין ְוִתׁשְ ׁשְ ר -תִּ מֹוָנה ָעׂשָ מֹוָנה ָיִמים ִמּתֹוְך ׁשְ ת ׁשְ ׁשֶ ּמֶ    .ְמׁשַ
ָרה ָיִמים ְטהֹוִרים  ָרה ָיִמים ְטֵמִאין ַוֲעׂשָ יֵמי ִזיָבָתּה  -ֲעׂשָ ּה ּכִ ּמּוׁשָ    .ְיֵמי ׁשִ

   ,ְלֵמָאה ְוֵכן
  ."ְוֵכן ְלֶאֶלף

  

        הדרן עלך בא סימןהדרן עלך בא סימןהדרן עלך בא סימןהדרן עלך בא סימן
  

 רש"י
. אבל משום דאיכא למימר כו'

אי הוה פשיטא לן דיולדת קבה 
   היא לא סלקי לה:
. תרי מיייהו ט' ימים טמאין

זיבה וכי חזיא טהורין חד 
מיייהו הוי שימור ושמוה 
 לתשמיש וביום י''ט הויא תחלת

   דה וכן לעולם לא תהא זבה:
. ימי שמושה כימי זיבתה

דמעשרה טמאין הוו ז' דה וג' 
זיבה ומעשרה טהורין ז' לספירה 
וג' לתשמיש הרי ימי שימוש 

   בימי זיבה:
. טמאין ז' ימי דה וכן למאה

וכולהו ימי זיבה ומאה טהורין ז' 
לספירה וכולהו לתשמיש וכן 

  לאלף:


