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ימן"
מסכת נדה פרק ו' – " ָבּא ִס ָ
 .1מח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ימן ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ָה ֶע ְליוֹ ן  -אוֹ חוֹ ֶל ֶצת,
ָ ּבא ִס ָ
אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּב ֶמת.
ָ ּבא ָה ֶע ְליוֹ ן ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ַה ַּת ְח ּתוֹ ןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשרַ :ר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר :לֹא חוֹ ֶל ֶצת,
וְ לֹא ִמ ְתיַ ֶ ּב ֶמת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :אוֹ חוֹ ֶל ֶצת,
אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּב ֶמת.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָא ְמר ּוֶ :א ְפ ׁ ָשר ַל ַּת ְח ּתוֹ ן ָלבֹא ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ָה ֶע ְליוֹ ן,
ֲא ָבל ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֶע ְליוֹ ן ָלבֹא ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ַה ַּת ְח ּתוֹ ן.

ְ ּג ָמ ָרא
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר"  -וַ ֲהלֹא ָ ּבא!
" ָ ּבא" לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר" – לְ ַר ָ ּב ָנן.
וְ לִ ְתנֵיּ ָ ' :בא ָה ֶעלְ יוֹ ן ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר :לֹא חוֹ לֶ צֶ ת וְ לֹא ִמ ְתי ֶ ַּב ֶמת.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים :אוֹ חוֹ לֶ צֶ ת אוֹ ִמ ְתי ֶ ַּב ֶמת',
וַ ֲאנָא י ַָד ְענָאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר הוּא!
ישא,
ִאי לָ א ָּתנָאַ " :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר" ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָא :רוֹ ב נ ׁ ִָשים ַּ -ת ְח ּתוֹ ן ָא ֵתי ְ ּב ֵר ׁ ָ
ישא,
ו ִּמיעוּט ֶ -עלְ יוֹ ן ָא ֵתי ְ ּב ֵר ׁ ָ
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לְ ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ָחי ֵׁיש לְ ִמיעו ָּטא,
ְישי לְ ִמיעו ָּטא.
וְ ַר ָ ּבנָן לְ ַט ְע ַמיְיה ּו דְּ לָ א ָחי ׁ ֵ
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי ִ ּב ְס ָת ָמא,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ ָב ְד ָקן וְ לָ א ַא ׁ ְש ְּכ ַחן – ֵא ַימר :מוֹ ד ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנָן לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ֶעלְ יוֹ ן ָק ֵדים,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר,
וַ דַּ אי ָא ֵתי ו ִּמנ ְַּתר הוּא דְּ ָנ ַתר.
ש ָע ֵר ְך ִצ ּ ֵמ ַח" )272יחזקאל טז ,ז(,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירַ ,היְינ ּו דִּ כְ ִתיבָ ׁ " :ש ַדיִ ם נָ כֹנ ּו ּו ְ ׂ
ֶא ָּלא לְ ַר ָ ּבנָן ִא ּ ְיפכָ א ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ש ָע ֵר ְך צִ ֵּמ ַח.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַדיִם נָכוֹ נ ּו ּ ְ -ביָדו ַּע ׁ ֶש ּ ְ ׂ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַהיְינ ּו דִּ כְ ִתיבּ ַ " :ב ְעשׂוֹ ת ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם דַּ דַּ יִ ְך לְ ַמ ַען ׁ ְש ֵדי נְ עו ָּריִ ְך" ) 273יחזקאל כג ,כא(,
ֶא ָּלא לְ ַר ָ ּבנָןִ ,א ּ ְיפכָ א ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּבא ּו דַּ דַּ ִי ְך ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ָ ּבא ּו נְעו ַּרי ְִך.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ַמאי " ׁ ְש ֵדי"? כּ ו ַּּל ּה ְ ּב ַדדֵּ י ְּכ ִתיב,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ִי ְׂש ָר ֵאל:
מח,ב ִא ְּיכ ַרפ ּו דַּ דַּ י ְִך  -לָ א ֲה ַד ְר ְּת ָ ּב ְך,
יש ַּתדּ ּו דַּ דַּ י ְִך  -נ ִַּמי לָ א ֲה ַד ְר ְּת ָ ּב ְך.
ִא ׁ ְ
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִמ ָיהא ַא ַּת ְח ּתוֹ ן ָס ְמכִ ינַן ְ -מנָלַ ן?
ש ָע ֵר ְך ִצ ֵּמ ַח וְ ַא ְּת ֵערֹם וְ ֶע ְריָ ה
ש ֶדה נְ ַת ִּת ְיך וַ ִּת ְר ִ ּבי וַ ִּתגְ דְּ לִ י וַ ָּתב ִֹאי ַ ּב ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים ׁ ָש ַדיִ ם נָ כֹנ ּו ּו ְ ׂ
ְ 272ר ָב ָבה ְּכצֶ ַמח ַה ּ ָ ׂ
שוֹ ת ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם דַּ דַּ יִ ְך לְ ַמ ַען ׁ ְש ֵדי נְ עו ָּריִ ךְ
ְ
 273וַ ִּת ְפ ְק ִדי ֵאת זִ ַּמת נְ עו ָּריִ ך ַ ּב ְע ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה ֲא ַמר ַרב,
וְ כֵ ן ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ש ּו ִמ ָּכל ַח ּטֹאות ָה ָא ָדם" ) 274במדבר ה ,ו( –
ָא ַמר ְק ָראִ " :א ׁיש אוֹ ִא ּׁ ָשה ִּכי יַ ֲע ׂ
ִה ׁ ְשוָ ה ַה ָּכתוּב ִא ׁ ּ ָשה לָ ִא ׁיש לְ כָ ל עוֹ נ ׁ ִָשין ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ָמה ִא ׁיש ּ ְ -ב ִס ָימן ֶא ָחד,
ַאף ִא ׁ ּ ָשה ּ ְ -ב ִס ָימן ֶא ָחד.
וְ ֵא ָימא :אוֹ ַהאי אוֹ ַהאי!
ְּכ ִא ׁיש,
ָמה ִא ׁיש ַּ -ת ְח ּתוֹ ן וְ לֹא ֶעלְ יוֹ ן,
ַאף ִא ׁ ּ ָשה ַּ -ת ְח ּתוֹ ן וְ לֹא ֶעלְ יוֹ ן.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
יעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָ ּכ ְך ָהי ּו ְמ ָפ ְר ׁ ִשין ְ ּביַ ְבנֶ ה ,וְ ָא ְמר ּו:
יחין ַעל ֶע ְליוֹ ן".
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּבא ַּת ְח ּתוֹ ן ׁ -שוּב ֵאין ַמ ׁ ְש ִ ּג ִ

ש ּו ִמ ָּכל ַח ּטֹאת ָה ָא ָדם לִ ְמע ֹל ַמ ַעל ַ ּביה ֹוָ ה וְ ָא ׁ ְש ָמה ַה ֶּנפֶ ׁש הַ ִהוא
ש ָר ֵאל ִא ׁיש אוֹ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי יַ ֲע ׂ
 274דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

איש .אין בו סימן עליון שאין בו
סימן דדים משתים:
תיא מי הכי .דאתחתון
סמכין:
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 .2מח ,ב – מט ,א
ַּת ְניָא:
ּ
יאל אוֹ ֵמר:
ל
מ
ג
ן
ב
ּ
ן
עוֹ
מ
ש
ׁ
ֶ ַ ְ ִ ֵ
" ַר ָ ּבן ִ ְ
ְ ּבנוֹ ת ְ ּכ ַר ִ ּכים ַּ -ת ְח ּתוֹ ן ְמ ַמ ֵהר ָלבֹא,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְר ִגילוֹ ת ְ ּב ֶמ ְר ֲח ָצאוֹ ת.
ְ ּבנוֹ ת ְ ּכ ָפ ִרים ֶ -ע ְליוֹ ן ְמ ַמ ֵהר ָלבֹא,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּטוֹ ֲחנוֹ ת ָ ּב ֵר ַחיִ ם.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ְ ּבנוֹ ת ֲע ׁ ִש ִירים ַ -צד יָ ִמין ְמ ַמ ֵהר ָלבֹא,
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ּ
ישוֹ ף ְ ּב ַא ְפ ְק ִריסו ָּתן.
שמֹאל ְמ ַמ ֵהר ָלבֹא,
ְ ּבנוֹ ת ֲענִ ִ ּיים ַ -צד ְ ׂ
יהן".
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ׁ ּשוֹ ֲאבוֹ ת ַ ּכדֵּ י ַמיִ ם ֲע ֵל ֶ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשנּוֹ ְׂש ִאין ֲא ֵח ֶיהן ַעל ִ ּג ְס ֵס ֶיהן.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
שמֹאל קוֹ ֵדם ְל ַצד יָ ִמין.
" ַצד ְ ׂ
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ֲא ִחי ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
שמֹאל ְל ַצד יָ ִמין,
ֵמעוֹ ָלם לֹא ָק ַדם ַצד ְ ׂ
חוּץ ֵמ ַא ַחת ׁ ֶש ָהיְ ָתה ִ ּב ׁ ְשכוּנָ ִתי,
יתנוֹ ".
ׁ ֶש ָ ּק ַדם ַצד ְ ׂ
שמֹאל ְל ַצד יָ ִמין וְ ָחזַ ר ְל ֵא ָ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ּ
" ָ ּכל ַה ִ ּנ ְבדָּ קוֹ ת  -נִ ְבדָּ קוֹ ת ַעל ִפי נָ ׁ ִשים.
יעזֶ ר מוֹ ֵסר ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ .
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל מוֹ ֵסר ְל ִא ּמוֹ .
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִל ְפנֵ י ַה ּ ֶפ ֶרק,
ו ְּל ַא ַחר ַה ּ ֶפ ֶרק  -נָ ׁ ִשים בּ וֹ ְדקוֹ ת אוֹ ָתן.
ּתוֹ ְך ַה ּ ֶפ ֶרק ֵ -אין נָ ׁ ִשים בּ וֹ ְדקוֹ ת אוֹ ָתן,
יאין ְס ֵפקוֹ ת ַעל ּ ִפי נָ ׁ ִשים.
ׁ ֶש ֵאין ַמ ּ ִ ׂ
ש ִ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַאף ּתוֹ ְך ַה ּ ֶפ ֶרק  -נָ ׁ ִשים בּ וֹ ְדקוֹ ת אוֹ ָתן.
וְ נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִא ׁ ּ ָשה – ְל ַה ְח ִמיר,
ֲא ָבל לֹא ְל ָה ֵקל.
יצד?
ֵ ּכ ַ
" ְ ּגדוֹ ָלה ִהיא ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ָמ ֵאן",
" ְק ַט ָ ּנה ִהיא ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ֲחלוֹ ץ",
ֲא ָבל ֵאין נֶ ֱא ֶמנֶ ת לוֹ ַמרְ " :ק ַט ָ ּנה ִהיא ׁ ֶש ְּת ָמ ֵאן",
"ו ְּגדוֹ ָלה ִהיא ׁ ֶש ַּת ֲחלוֹ ץ".
ָא ַמר ָמר:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ :ל ְפנֵ י ַה ּ ֶפ ֶרק ו ְּל ַא ַחר ַה ּ ֶפ ֶרק נָ ׁ ִשים בּ וֹ ְדקוֹ ת אוֹ ָתן".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ִל ְפנֵ י ַה ּ ֶפ ֶרק" ָ ּב ֵעי ְ ּב ִד ָיקה  -דְּ ִאי ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ֵחי לְ ַא ַחר ַה ּ ֶפ ֶרק ׁשו ָּמא נִינְה ּו.
ֶא ָּלא " ְל ַא ַחר ַה ּ ֶפ ֶרק"  -לָ ָּמה לִ י ְ ּב ִד ָיקה?
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!
ִּכי ָא ַמר ָר ָבאֲ " :חזָ ָקה" – לְ ֵמיאוּן,
ֲא ָבל לַ ֲחלִ ָיצה ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.

רש"י
ומתוך
ברחים.
שטוחות
שמידות זרועותיהן תדיר
מתפשטים דדיהן:
שישוף .פריי''ד בלעז כמו )יומא
דף ל (.מצוה לשפשף:
אפקריסותן .מעפורת והוא
סודר ותולה על דד הימין אבל
בות עיים אין להן מעפורת:
על גססיהן .על צדיהן על צד
תשאו מתרגמין על גססיהן
תתטלון )ישעיהו סו(:
לפי הפרק .קודם עות דרים
שאפילו הביאה שומא יהו
וקטה היא:
שים בודקות אותן .דבין אמרו
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
אמרי ליתהו לא ממאת
דחיישין שמא שרו הלכך
אשים לא סמכין:
תוך הפרק .דמסתמא לאו גדולה
היא ואי משתכחי מחזקין לה
בגדולה:
אין שים בודקות אותן .שאין
שים כדאי לסמוך עלייהו
להתיר ספקות על פיהן ולומר
גדולה היא שתחלוץ וס''ל לרבי
יהודה הביאה שתי שערות תוך
הפרק סימן הוא כלאחר הפרק
הלכך לא מהימן והכי מפרש לה
לקמן:
ר''ש אומר כו' .מפרש לקמן:
דאי משתכחי .השתא אמרין
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
ולאחר הפרק הוה ואורחא
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
למשרי מידי דלאו אורחא ע''פ
שים דלאו כהלכתא דאע''ג
שאמות הן לאחר הפרק התם
הוא דאיכא חזקה דרבא אבל
תוך הפרק כו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
" ּתוֹ ְך ַה ּ ֶפ ֶרק ֵ -אין נָ ׁ ִשים בּ וֹ ְדקוֹ ת אוֹ ָתן".
ָק ָס ַברּ :תוֹ ְך ַה ּ ֶפ ֶרק ִּ -כלְ ַא ַחר ַה ּ ֶפ ֶרק )דָּ ֵמי(.
וּלְ ַא ַחר ַה ּ ֶפ ֶרק ,דְּ ִא ָּיכא ֲחזָ ָקה דְּ ָר ָבא ָ -ס ְמכִ ינַן ַא ּנ ׁ ִָשים ו ָּב ְד ֵקי.
ּתוֹ ְך ַה ּ ֶפ ֶרק ,דְּ לֵ ָּיכא ֲחזָ ָקה דְּ ָר ָבא  -לָ א ָס ְמכִ י ַנן ַא ּנ ׁ ִָשים ,וְ לָ א ָ ּב ְד ֵקי נָ ׁ ִשים.
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרַ :אף ּתוֹ ְך ַה ּ ֶפ ֶרק  -נָ ׁ ִשים בּ וֹ ְדקוֹ ת אוֹ ָתן".
ָק ָס ַברּ :תוֹ ְך ַה ּ ֶפ ֶרק ְּכלִ ְפנֵי ַה ּ ֶפ ֶרק,
ו ָּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה דְּ ִאי ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ֵחי לְ ַא ַחר ַה ּ ֶפ ֶרק ׁשו ָּמא נִינְה ּו.
"וְ נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִא ׁ ּ ָשה ְל ַה ְח ִמיר ֲא ָבל לֹא ְל ָה ֵקל".
ַהאי ַמאן ָק ָּתנֵי לַ ּה?

ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאַ :ר ִ ּבי יְהו ָּדה ,וְ ַא ּתוֹ ְך ַה ּ ֶפ ֶרק.
מט,א וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאַ :ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
וּלְ ַא ַחר ַה ּ ֶפ ֶרק,
וְ לֵ ית לֵ ּיה ֲחזָ ָקה דְּ ָר ָבא.

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:
הא מאן קתי לה .דהא אדר''ש
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
שפיר אתי למימר אקטה
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
הפרק .קאי דקאמר ר''ש תוך
הפרק בודקות ולא אתין
למסמך עלייהו לחליצה ולמיאון
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:

ימן"
"בּא ִס ָ
מסכת נדה פרק ו' – ָ
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 .3מט ,א
" ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָא ְמר ּוֶ :א ְפ ׁ ָשר ַל ַּת ְח ּתוֹ ן ָלבֹא ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ָה ֶע ְליוֹ ן,
ֲא ָבל ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָל ֶע ְליוֹ ן ָלבֹא ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ַה ַּת ְח ּתוֹ ן".
ישא!
ָהא ּת ּו לָ ָּמה לִ י? ָהא ָּתנָא לֵ ּיה ֵר ׁ ָ
וְ כִ י ֵּת ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ָקא ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְס ְּת ַמ ּה ְּכ ַר ָ ּבנָ ן ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא י ִָחיד וְ ַר ִ ּבים ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבים!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :מ ְס ַּת ְ ּב ָרא ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,דְּ ָקא ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה ְק ָר ֵאי ָ -קא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן!
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקא ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְת ֵני " ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בוֹ ".

רש"י
למסתמה כרבן .דהא מפי
שאמרו סתמא היא וקמ''ל סתם
משה כרבן דאמרי אי אפשר:
קראי .שדים כוו בעשות
מצרים דדיך:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4מט ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בוֹ :
ָ ּכל ְ ּכ ִלי ֶח ֶרס ׁ ֶשהוּא ַמ ְכנִ יס מוֹ ִציא,
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ּמוֹ ִציא וְ ֵאינוֹ ַמ ְכנִ יס.
ָ ּכל ֵא ֶבר ׁ ֶש ֶ ּי ׁש בּ וֹ ִצ ּפוֹ ֶרן  -יֶ ׁש בּ וֹ ֶע ֶצם.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ֶ ּי ׁש בּ וֹ ֶע ֶצם  -וְ ֵאין בּ וֹ ִצ ּפוֹ ֶרן.
ָ ּכל ַה ִּמ ַּט ֵּמא ִמ ְד ָרס ִ -מ ַּט ֵּמא ְט ֵמא ֵמת.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ִּמ ַּט ֵּמא ְט ֵמא ֵמת וְ ֵאינוֹ ִמ ַּט ֵּמא ִמ ְד ָרס.

ְ ּג ָמ ָרא
" ַמ ְכנִ יס" ָ ּ -פסוּל לְ ֵמי ַח ּ ָטאת,
ו ָּפסוּל ִמ ׁ ּשוּם ִ ּג ְס ְט ָרא.
"מוֹ ִציא" ָּ -כ ׁ ֵשר לְ ֵמי ַח ּ ָטאת,
ו ָּפסוּל ִמ ׁ ּשוּם ִ ּג ְס ְט ָרא.
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי:
ׁשוֹ נִיןְּ :כלִ י ֶח ֶרס ִ ׁ -שיע ּורוֹ ְ ּבכוֹ נֵס ַמ ׁ ְש ֶקה.
וְ לֹא ָא ְמר ּו" :מוֹ צִ יא ַמ ׁ ְש ֶקה" ֶא ָּלא לְ ִע ְניַן ִ ּג ְס ְט ָרא ִ ּבלְ ַבד.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן:
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ָה ֵבא ִ ּג ְס ְט ָרא לְ גִ ְס ְט ָרא.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יצד בּ וֹ ְד ִקין ְ ּכ ִלי ֶח ֶרס ֵל ַידע ִאם נִ ַ ּ
יקב ְ ּבכוֹ נֵ ס ַמ ׁ ְש ֶקה ִאם ָלאו?
" ֵ ּכ ַ
יָ ִביא ֲע ֵר ָיבה ְמ ֵל ָאה ַמיִ ם וְ נוֹ ֵתן ְק ֵד ָרה ְלתוֹ ָכ ּה:
ִאם ָ ּכנְ ָסה ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶשכּ וֹ נֵ ס ַמ ׁ ְש ֶקה,
וְ ִאם ָלאו ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ּמוֹ ִציא ַמ ׁ ְש ֶקה.
מט,ב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יה ַמיִ ם:
כּ וֹ ֵפף ָאזְ נֵ י ְק ֵד ָרה ְלתוֹ ָכ ּה ו ֵּמ ִציף ָע ֶל ָ
וְ ִאם כּ וֹ נֵ ס ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶשכּ וֹ נֵ ס ַמ ׁ ְש ֶקה,
וְ ִאם ָלאו ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ּמוֹ ִציא ַמ ׁ ְש ֶקה.
אוֹ ׁשוֹ ְפ ָת ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָהאוּר:
ִאם ָהאוּר ַמ ֲע ִמ ָיד ּה ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ּמוֹ ִציא ַמ ׁ ְש ֶקה,
וְ ִאם ָלאו ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ַּמ ְכנִ יס ַמ ׁ ְש ֶקה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַאף לֹא ׁשוֹ ְפ ָת ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָהאוּר,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהאוּר ַמ ֲע ִמ ָיד ּה.
ֶא ָ ּלא ׁשוֹ ְפ ָת ּה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ֶר ֶמץ:
ִאם ֶר ֶמץ ַמ ֲע ִמ ָיד ּה ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ּמוֹ ִציא ַמ ׁ ְש ֶקה,
וְ ִאם ָלאו ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶשכּ וֹ נֵ ס ַמ ׁ ְש ֶקה.
יפה ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶשכּ וֹ נֵ ס ַמ ׁ ְש ֶקה".
יפה ַא ַחר ִט ּ ָ
ָהיָ ה טוֹ ֵרד ִט ּ ָ
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַּת ּנָא ַק ָּמא לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה?
ָא ַמר עו ָּּלא:
ִּכי ּנוּס ַעל י ְֵדי ַהדְּ ָחק ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו.

רש"י
מתי'
שהוא מכיס .משקה כשמיחו על המים יש בו קב
גדול שהמים כסין לתוכו:
מוציא .כל שכן אם ותן המים לתוכו יוצא המשקה
לחוץ:
ויש .קב קטן שמוציא ואיו מכיס ובגמרא מפרש
מאי פקא מיה:
כל אבר .אצבע יתרה:
שיש בו צפורן יש בו עצם .והוי אבר חשוב ומטמא
באהל אפי' אין בה שיעור דקיימא לן האברים אין
להם שיעור אפי' פחות מכזית מן המת:
ויש שיש בו עצם כו' .לא הוי אבר אם יתרת היא
אבל איה של יתרת אפי' אין בו צפורן אבר הוא
ומטמא:
כל המטמא במדרס הזב מטמא במת .כדמפרש
בגמרא שאין לך כלי הראוי למושב הזב שאין שם כלי
עליו וראוי לקבל כל טומאות והא דקט טמא מת
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:
ויש .שהוא כלי גמור לקבל כל טומאות ועשה אב
הטומאה על ידי מת ואיו עשה אב הטומאה על ידי
הזב במדרס כדמפרש בגמרא:
גמ'
למי חטאת .לקדש בו מי חטאת דרחמא אמר
)במדבר יט( מים חיים אל כלי והאי לאו כלי הוא:
ופסול משום גסטרא .כלומר כל שכן אם קבה
גסטרא בכוס משקה בטיל לה מתורת גסטרא
וטהורה מכל טומאה דהא אפי' כלי שלם מכי קיב
ככוס משקה בטיל ליה:
גסטרא .הייו שברי כלי חרס הראויין למלאכה
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':
מוציא .דקב קטן הוא:
כשר למי חטאת .דכלי שלם בקב קטן כולי האי לא
בטיל:
ופסול משום גסטרא .גסטרא שקבה אפילו כמוציא
משקה בטלה לה :שוין .הלכה למשה מסיי:
שיעורו ככוס משקה .פחות של שיעורים המבטלים
אותו מהיות כלי .כוס משקה הוא שיעור הראשון
שהוא מבטלו מהיות כלי למי חטאת כדאמר במסכת
שבת )דף צה (:חמש מדות בכלי חרס ]יקב כמוציא
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
מטומאה שקבל עד שייחדו לרמוים יקב כמוציא
רמון טהור מכלום מצא כוס משקה הוא שיעור
הראשון אבל כמוציא משקה לא בטיל:
ולא אמרו מוציא משקה .בטיל אלא לעין גסטרא
בלבד אע''פ שאיו מכיס לפי שאין אומרים הבא
גסטרא לגסטרא כשיקבה כמוציא משקה שוב אין
חס עליה ואיו משתמש בה שאין אומר הבא גסטרא
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 כסה .אם כס משקה לתוכה:
ר' יהודה אומר .לא כך בודקין אותה דהא קולא הוא
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':
אם האור מעמידה .שלא יצא המשקה בידוע שקב
קטן הוא ואיו ראוי להכיס משקה:
שהאור מעמיד .אפילו קב גדול:
רמץ .גחלים ואפר בוערים:
היה טורד טיפה אחר טיפה .כלומר וזו מי בדיקה
אם תן לתוכו מים והן יוצאין טיף אחר טיף בידוע
שכוס משקה:
ה''ג מאי איכא בין תא קמא לר' יהודה כיוס ע''י
הדחק איכא ביייהו .לת''ק הוי כיוס כדפרישית:
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 .5מט ,ב
" ָ ּכל ֵא ֶברֶ ׁ :ש ֶ ּי ׁש בּ וֹ ִצ ּפוֹ ֶרן  -יֶ ׁש בּ וֹ ֶע ֶצם.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ֶ ּי ׁש בּ וֹ ֶע ֶצם  -וְ ֵאין בּ וֹ ִצ ּפוֹ ֶרן".
י ֶׁש בּ וֹ צִ ּפוֹ ֶרן – ְמ ַט ֵּמאּ ְ :ב ַמ ָ ּגע,
שא,
ו ְּב ַמ ּ ָ ׂ
ו ְּבא ֶֹהל.
י ֶׁש בּ וֹ ֶעצֶ ם ,וְ ֵאין בּ וֹ צִ ּפוֹ ֶרן ְ -מ ַט ֵּמאּ ְ :ב ַמ ָ ּגע,
שא.
ו ְּב ַמ ּ ָ ׂ
וְ ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמאּ ְ :בא ֶֹהל.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
דָּ ָבר זֶ ה ַר ֵ ּבינ ּו ַה ָ ּגדוֹ ל ֲא ָמרוֹ ַ ,ה ָּמקוֹ ם י ְִהיֶה ְ ּב ֶעזְ רוֹ :
ֶאצְ ַ ּבע י ְֵת ָרה ׁ ֶש ּי ֶׁש בּ וֹ ֶעצֶ ם ,וְ ֵאין בּ וֹ צִ ּפוֹ ֶרן – ְמ ַט ֵּמאּ ְ :ב ַמ ָ ּגע,
שא.
ו ְּב ַמ ּ ָ ׂ
וְ ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמאּ ְ :בא ֶֹהל.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
וּכְ ׁ ֶש ֵאינ ָּה נ ְִס ּ ֶפ ֶרת ַעל ַ ּגב ַה ָ ּיד.

רש"י
יש בו צפורן .ואפי' היא יתרה
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
יש בו עצם:
ואיו מטמא באהל .עד דאיכא
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:
רביו הגדול .רב:
על גב היד .שאיה עומדת
בשורת האצבעות:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6מט ,ב
" ָ ּכל ַה ִּמ ַּט ֵּמא ִמ ְד ָרס ִ -מ ַּט ֵּמא ְט ֵמא ֵמת.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ִּמ ַּט ֵּמא ְט ֵמא ֵמת וְ ֵאינוֹ ִמ ַּט ֵּמא ִמ ְד ָרס".
ָּכל דַּ ֲחזִ י לְ ִמ ְד ָרס ִ -מ ּ ַט ֵּמא ְט ֵמא ֵמת.
וְ י ֵׁש ׁ ֶש ִּמ ּ ַט ֵּמא ְט ֵמא ֵמת  -וְ ֵאין ִמ ּ ַט ֵּמא ִמ ְד ָרס.
לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
לְ ָאת ּויֵיְ :ס ָאה,
וְ ַת ְר ַקב.
דְּ ַת ְניָא:
""וְ ַה ּיוֹ ׁ ֵשב ַעל ַה ְּכלִ
יה,
יָ כוֹ ל ָ ּכ ָפה ְס ָאה וְ יָ ׁ ַשב ָע ֶל ָ
אוֹ ַּת ְר ַקב וְ יָ ׁ ַשב ָע ָליו,
יְ ֵהא ָט ֵמא?
יש ָיבה,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֲ " :א ׁ ֶשר יֵ ׁ ֵשב ָעלָ יו ַה ָּזב" )ויקרא טו ,ו( ִ -מי ׁ ֶש ְּמיו ָּחד ִל ִׁ
אכ ֵּתנ ּו".
יָ ָצא זֶ ה ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים לוֹ ֲ :עמוֹ ד וְ נַ ֲע ֶ ׂ
שה ְמ ַל ְ
י" ) 275ויקרא טו ,ו(.

 275וְ ַהי ׁ ֵּשב ַעל ַה ְּכלִ י ֲא ׁ ֶשר יֵ ׁ ֵשב ָעלָ יו ַה ָּזב יְ כַ ֵ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב

רש"י
לאתויי סאה ותרקב .שאין
מדרס הזב לטמא אדם וכלים
אבל טמאין הם טומאת מגע הזב
להיות ראשוים ובמת עשין אב
הטומאה:
מי שמיוחד לישיבה .הוא דהוו
אב הטומאה דכתיב וכבס בגדיו
וגו':
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 .7מט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ָה ָראוּי ָלדוּן דִּ ינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת ָ -ראוּי ָלדוּן דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ָראוּי ָלדוּן דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת  -וְ ֵאינוֹ ָראוּי ָלדוּן דִּ ינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
לְ ָאת ּויֵי ַמ ְמזֵ ר.
ָּתנֵינָא ֲח ָדא זִ ְימנָא:
" ַהכּ ֹל ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ָלדוּן דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת,
וְ ֵאין ַהכּ ֹל ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ָלדוּן דִּ ינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת".
וְ ַה ֵ ּוינַן ַ ּב ּה :לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
וַ ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה :לְ ָאת ּויֵי ַמ ְמזֵ ר!
ֲח ָדא :לְ ָאת ּויֵי ֵ ּגר.
וַ ֲח ָדא :לְ ָאת ּויֵי ַמ ְמזֵ ר.
וּצְ ִריכֵ י.
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַןּ ֵ :גרִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָראוּי לָ בֹא ַ ּב ָ ּק ָהל ֲ -א ָבל ַמ ְמזֵ ר דְּ ֵאין ָראוּי לָ בֹא ַ ּב ָ ּק ָהל ֵא ָימא לָ א!
וְ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַןַ :מ ְמזֵ רִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָא ֵתי ִמ ּ ִט ּ ָפה ְּכ ׁ ֵש ָרה ֲ -א ָבל ֵ ּגר דְּ ָק ָא ֵתי ִמ ּ ִט ּ ָפה ּ ְפסוּלָ ה ֵא ָימא לָ א!
צְ ִריכָ א.

רש"י
מתי'
כל הראוי לדון דיי פשות .כ''ש
שהוא כשר לדיי ממוות:
גמ' לאתויי ממזר .דכשר לדיי
ממוות ופסול לדיי פשות
כדכתי' )בסהדרין דף לו (:כולך
יפה רעיתי:
גר .מי כשר לדיי ממוות:
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 .8מט ,ב – נ ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ַה ָ ּכ ׁ ֵשר ָלדוּן ּ ָ -כ ׁ ֵשר ְל ָה ִעיד.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ָ ּכ ׁ ֵשר ְל ָה ִעיד  -וְ ֵאינוֹ ָ ּכ ׁ ֵשר ָלדוּן.

ְ ּג ָמ ָרא
לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ ָאת ּויֵי סו ָּמא ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֵעינָיו.
נ,א

רש"י
לאתויי סומא באחת מעייו.
דכשר להעיד ואיו כשר לדון
אבל בשתי עייו אפילו לעדות
פסול דכתיב )ויקרא ה( או ראה:
רבי מאיר היא .דפסיל סומא
באחת מעייו לדון:
שלא בסומין .אפילו סומא
באחת מעייו:
דכתיב לכל מראה עיי הכהן .עד
דאיכא כולו מראה:
ומה ריבים שלא בקרובים.
דפקא לן מלא יומתו אבות על
בים )דברים כד( אף געים אין
כהן רואה גע קרובו:

ו ַּמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :על ּ ִפ ֶיהם יִ ְהיֶ ה ָּכל ִריב וְ כָ ל נָ גַ ע" ) 276דברים כא ,ה(.
וְ כִ י ָמה ִע ְניַן ִר ִיבים ֵאצֶ ל נְגָ ִעים?
ַמ ִ ּק ׁיש ִר ִיבים לִ נְגָ ִעים,
ַמה ּנְגָ ִעים – ַ ּב ּיוֹ ם,
277
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּביוֹ ם ֵה ָראוֹ ת בּ וֹ " )ויקרא יג ,יד(.
ַאף ִר ִיבים – ַ ּב ּיוֹ ם.
ו ַּמה ּנְגָ ִעים ֶ ׁ -שלּ ֹא ְ ּבסו ָּמא,
דִּ כְ ִתיב" :לְ כָ ל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ י ַהכּ ֵֹהן" ) 278ויקרא יג ,יב(.
ַאף ִר ִיבים ֶ ׁ -שלּ ֹא ְ ּבסו ָּמא.
ו ַּמ ִ ּק ׁיש נְגָ ִעים לְ ִר ִיבים,
ָמה ִר ִיבים ֶ ׁ -שלּ ֹא ִ ּב ְקרוֹ ִבים,
ַאף נְגָ ִעים ֶ ׁ -שלּ ֹא ִ ּב ְקרוֹ ִבים.
ִאי ָמה ִר ִיבים – ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה,
ַאף נְגָ ִעים – ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
וְ ִדין הוּאָ :ממוֹ נוֹ – ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה,
ּגוּפוֹ  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן!
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :וְ הו ָּבא ֶאל ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן אוֹ ֶאל ַא ַחד ִמ ָ ּבנָ יו ַהכּ ֲֹהנִים" ) 279ויקרא יג ,ב(.
ָהא לָ ַמ ְד ָּתֶ ׁ :ש ֲא ִפילּ ּו כּ ֵֹהן ֶא ָחד רוֹ ֶאה ֶאת ַה ְּנגָ ִעים.

 276וְ נִ ְ ּג ׁש ּו ַהכּ ֹ ֲהנִ ים ְ ּבנֵ י לֵ וִ י ִּכי ָבם ָ ּב ַחר יְ הֹוָ ה ֱאל ֶֹה ָיך לְ ׁ ָש ְרתוֹ וּלְ ָב ֵר ְך ְ ּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה וְ ַעל ּ ִפ ֶיהם יִ ְהיֶ ה ָּכל ִריב וְ כָ ל נָ גַ ע
שר ַחי יִ ְט ָמא
 277ו ְּביוֹ ם ֵה ָראוֹ ת בּ וֹ ָ ּב ָ ׂ
ֹאשוֹ וְ ַעד ַרגְ לָ יו לְ כָ ל ַמ ְר ֵאה ֵעינֵ י ַהכּ ֵֹהן
 278וְ ִאם ּ ָפרוֹ ַח ִּת ְפ ַרח ַה ָ ּצ ַר ַעת ָ ּבעוֹ ר וְ כִ ְּס ָתה הַ ָ ּצ ַר ַעת ֵאת ָּכל עוֹ ר ַה ֶּנגַ ע ֵמר ׁ
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 ְ ׂ
ָ 279א ָדם ִּכי יִ ְהיֶ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂ
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 .9נ ,א
ַההוּא ַס ְמיָא דַּ ֲהוָ ה ְ ּב ׁ ִש ְבבו ֵּת ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן דַּ ֲהוָ ה ָד ִאין  280דִּ ינָא,
וְ לָ א ָק ָא ַמר לֵ ּיה וְ לָ א ִמ ֵידי.
ֵהיכִ י ָע ֵביד ָהכִ י?
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ִּכ ְס ַתם ִמ ׁ ְשנָ ה,
ו ְּתנַן:
" ָ ּכל ַה ָ ּכ ׁ ֵשר ָלדוּן ָ ּכ ׁ ֵשר ְל ָה ִעיד וְ יֵ ׁש ָ ּכ ׁ ֵשר ְל ָה ִעיד וְ ֵאין ָ ּכ ׁ ֵשר ָלדוּן".
וְ ָא ְמ ִרינַן :לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ ָאת ּויֵי סו ָּמא ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֵעינָיו!
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְס ָת ָמא ַא ֲח ִרינָא ַא ׁ ְש ַּכח,
דִּ ְתנַן:
"דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת דָּ נִ ין ַ ּב ּיוֹ ם וְ גוֹ ְמ ִרין ַ ּב ַ ּליְ ָלה" )סנהדרין לב.(.
ו ַּמאי אוּלְ ֵמ ּיה דְּ ַהאי ְס ָת ָמא ֵמ ַהאי ְס ָת ָמא?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ְס ָת ָמא דְּ ַר ִ ּבים ָע ִדיף.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָּתנֵי לַ ּה ַ ּג ֵ ּבי ִהלְ כָ ָתא דְּ ִדינֵי.

 280מסורת הש"ס .גירסת וילאָ :קדָּ יֵין

רש"י
וגומרין בלילה .אלמא לא
מקשין ריבים לגעים דכתיב
וביום הראות בו בשר וכי היכי
דלעין לילה לא מקיש לעין
סומא מי לא מקיש:
סתמא דרבים עדיף .ההיא
דלעיל אוקמין כר''מ דיחיד
הוא:
דקתי לה גבי הלכתא דדיי.
בסהדרין דקא מיירי כולי
מסכתא בדיין הילכך עיקר היא
אבל הך לא תן לה הכא גבי דה
אלא אגב גררא דקט כיוצא בו:
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 .10נ ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שרוֹ ת ִ -מ ַּט ֵּמא טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין.
ָ ּכל ׁ ֶש ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ַע ְ ׂ
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ִּמ ַּט ֵּמא טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין  -וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ַע ְ ׂ
שרוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
לְ ָאת ּויֵי ָ ּב ָׂשר וְ ָדגִ ים ו ֵּביצִ ים.

רש"י
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 .11נ ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שרוֹ ת,
ָ ּכל ׁ ֶש ַח ָ ּייב ְ ּב ֵפ ָאה ַ -ח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ַע ְ ׂ
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ַע ְ ׂ
שרוֹ ת  -וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ֵפ ָאה.

ְ ּג ָמ ָרא
לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
לְ ָאת ּויֵי ְּת ֵאנָ ה וְ י ָָרק ׁ ֶש ֵאינוֹ ַח ּיָיב ְ ּב ֵפ ָאה.
דִּ ְתנַן:
ּ
" ְ ּכ ָלל ָא ְמר ּו ַ ּב ֵפ ָאה:
ָ ּכל ׁ ֶשהוּא :אוֹ ֶכל,
וְ נִ ׁ ְש ָמר,
וְ ִגידּ וּלוֹ ִמן ָה ָא ֶרץ,
יטתוֹ ְ ּכ ֶא ָחד,
ו ְּל ִק ָ
ו ַּמ ְכנִ יסוֹ ְל ִק ּיוּם ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ֵפ ָאה" )פאה א ,ד(.
"אוֹ ֶכל" – לְ ַמעו ֵּטיְ :ס ִפ ֵיחי ָס ִטים וְ קוֹ צָ ה.
"וְ נִ ׁ ְש ָמר"  -לְ ַמעו ֵּטי ֶה ְפ ֵקר.
"וְ ִגידּ וּלוֹ ִמן ָה ָא ֶרץ"  -לְ ַמעו ֵּטי ְּכ ֵמ ִהים ו ִּפ ְט ִר ּיוֹ ת.
יטתוֹ ְ ּכ ֶא ָחד"  -לְ ַמעו ֵּטי ְּת ֵאנָה.
"ו ְּל ִק ָ
"ו ַּמ ְכנִ יסוֹ ְל ִק ּיוּם"  -לְ ַמעו ֵּטי י ָָרק.
וְ ִאילּ ּו ַ ּג ֵ ּבי ַמ ֲע ֵׂשר,
ְּתנַן:
" ָ ּכל ׁ ֶשהוּא :אוֹ ֶכל,
וְ נִ ׁ ְש ָמר,
שרוֹ ת" )מעשרות א ,א(.
וְ ִגידּ וּלוֹ ִמן ָה ָא ֶרץ ַ -ח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ַע ְ ׂ
וְ ִאילּ ּו' :לְ ִק ָיטתוֹ ְּכ ֶא ָחד',
'ו ַּמכְ נִיסוֹ לְ ִק ּיוּם'  -לָ א ָק ָּתנֵי.
ָיבין.
ִאם ָהי ּו ָ ּב ֶהםׁ :שו ִּמים ו ְּבצָ לִ ין – ַח ּי ִ
דִּ ְתנַן:
" ַמ ְל ְ ּבנוֹ ת ְ ּב ָצ ִלים ׁ ֶש ֵ ּבין ַה ָ ּי ָרק:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ּ ֵפ ָאה ִמ ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵמ ַא ַחת ַעל ַהכּ ֹל" )פאה ג ,ד(.
נ,ב

ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ
ּ
עוֹ לָ ׁ ִשין ׁ ֶש ְ ּז ָר ָען ִמ ְּת ִח ָּילה לַ ְ ּב ֵה ָמה ,וְ נ ְִמלַ ך ֲעלֵ ֶיהן לָ ָא ָדם ^ -צְ ִריכוֹ ת ַמ ֲח ׁ ָש ָבה לִ כְ ׁ ֶש ִי ָּתלְ ׁש ּו.
ָק ָס ַברַ :מ ֲח ׁ ֶש ֶבת ִחבּ וּר  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה.
ֲא ַמר ָר ָבא:
ַאף ֲאנַן נ ִַּמי ָּתנֵינָא:
שר דְּ ָב ִרים נֶ ֶא ְמר ּו ְ ּבנִ ְב ַלת עוֹ ף ָטהוֹ ר,
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
וְ זֶ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהןְ :צ ִר ָיכה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
וְ ֵאינָ ּה ְצ ִר ָיכה ֶה ְכ ׁ ֵשר" )טהרות א ,א(.
ַאלְ ָמאַ :מ ֲח ׁ ֶש ֶבת ַח ּיִים  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
ָהכָ א נ ִַּמיַ ,מ ֲח ׁ ֶש ֶבת ִחבּ וּר  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה.
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ֲא ַמר:

רש"י
מתי'
כל שחייב במעשרות מטמא
טומאת אוכלין .דאין חייב לך
במעשר אלא אוכל:
גמ'
בפאה .כתיב )ויקרא יט(
ובקוצרכם את קציר וגו' דומיא
דקציר דמכיסו לקיום ואיכא
כל הי:
מכיסו לקיום .שאדם יכול
לאוצרו:
למעוטי ספיחי סטים וקוצה.
דאין אוכל אלא מין צבע:
סטים .קרו''ג:
קוצה .גויטר''א ולא ידעא אמאי
קט ספיחים וכמדומה לי
שהראשוים ראויים לאכילה:
תאה .איה מבשלה כאחד:
ואילו לקיטתו כאחד .דממעט
תאה ומכיסו לקיום דממעט
ירק:
לא קתי .אלמא תאה וירק
מדרבן
במעשר
חייבין
דמדאורייתא לא מיחייב אלא
דגן ותירוש ויצהר:
שומים ובצלים .מכיסן לקיום
לפיכך חייבים בפאה:
מלבות .שורות:
מכל אחד ואחד .דירק הזרוע בין
שורה לשורה מפסיק להו:
עולשין .עשב ושמו קרישפל''א:
צריכות מחשבה .לאכילה ושוב
תטמא טומאת אוכלין שיחשב
עליהן לאחר תלישתן לאוכלן
ואע''ג דכבר חשב בחבורן שהרי
מלך עליהן לאדם:
צריכות מחשבה .לאכילה ושוב
תטמא מאיליה ותחזור ותטמא
אוכלין במגע דהא מאיליה קודם
מחשבה אין לה טומאה אלא
בבית הבליעה:
ואיה צריכה הכשר .כדיליף
לקמן בשמעתין כל שסופו לטמא
טומאה חמורה אין צריך הכשר
לא שום הכשר ירידת טומאה לא
הכשר מים ולא הכשר שרץ אלא
מאיליה בלא שום גיעה:
אלמא מחשבת חיים .דהא
מחיים סתמא לאכילה ואפ''ה
לא מהיא ההיא מחשבה
לטומאה דבעין מחשבה בשעה
שראוי לקבל טומאה ומחיים
לאו בר קבולי טומאה הוא:
הכא מי מחשבת חבור .הואיל
ומחובר לאו בר קבולי טומאה
לא שמה מחשבה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָהכָ א ְ ּבגוֹ זָ ל ׁ ֶש ּנ ַָפל ִמן ָהרוּם ָע ְס ִקינַ ן,
דְּ לָ א ֲהוָ ה ַק ָּמן דְּ לִ ְח ׁשוֹ ב ֲעלֵ ּיה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
ַּת ְרנְגוֹ לֶ ת ׁ ֶש ְ ּבי ְַבנֶ ה ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַּת ְרנְגוֹ ל ָ ּב ָרא ֲהוָ ה.
ַא ִחיכ ּו ֲעלֵ ּיה,
" ַּת ְרנְגוֹ ל ָ ּב ָרא"  -עוֹ ף ָט ֵמא הוּא,
וְ עוֹ ף ָט ֵמא ִמי ָק ְמ ַט ֵּמא?!
ֲא ַמר לְ ה ּו ַא ָ ּביֵי:
ַ ּג ְב ָרא ַר ָ ּבה ָא ַמר ִמ ְּיל ָתא  -לָ א ְּת ִחיכ ּו ֲעלֵ ּיה!
ְ ּב ַת ְרנְגוֹ לֶ ת ׁ ֶש ָּמ ְר ָדה,
ו ַּמאי " ָ ּב ָרא"? דְּ ִא ָ ּיב ַראי ִמ ָּמ ַר ּה.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲא ַמר:
ַּת ְרנְגוֹ לְ ָּתא דְּ ַאגְ ָמא ֲהוַ אי.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַּת ְרנְגוֹ ל דְּ ַאגְ ָמא – ָאסוּר,
ַּת ְרנְגוֹ לְ ָּתא דְּ ַאגְ ָמא – ׁ ַש ְריָא.
וְ ִס ָימנ ְ
ֵיךַ " :ע ּמוֹ נִ י"  -וְ לֹא ַע ּמוֹ נִית.
דָּ ַר ׁש ְמ ֵר ַימר:
ַּת ְרנְגוֹ לְ ָּתא דְּ ַאגְ ָמא – ֲא ִס ָירא,
ַחזְ יו ָּה ַר ָ ּבנָן דְּ ָד ְר ָסה וְ ָאכְ לָ ה וְ ַהיְינ ּו ִ ּגירו ָּתא.

רש"י
מן הרום .עוף הבר פורח באויר
מחיים
קמן
הוה
דלא
דליחשביה:
תרגולת שביבה .דאמרין
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
הבליעה .והא קיימא לן )חולין
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:
ועשית
שברחה
שמרדה.
מדברית לאדויה ושם גדלה
אפרוחין ומהן פל אחד כאן דלא
היתה בו מחשבה מעולם:
ומאי ברא .דקאמר לכו:
העשה
ממרה.
דאיבראי
מדברית לאדויה:
תרגולתא .קבה דאגמא הואי
דההוא עוף טהור הוא אליבא
דרב פפא:
חזיוה רבן דדרסה .מקבלת
ברגליה מה שאוכלת ואי אומר
שדורסת על מאכלה ברגליה
לאחוז שלא יבא כולו לפיה ואין
עוף טהור עושה כן:
והייו גירותא .דקיימא לן
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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 .12נ ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ּגוֹ זָ ל ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ַל ַ ּגת וְ ִח ׁ ּ ַשב ָע ָליו ְל ַה ֲעלוֹ תוֹ ַלכּ ו ִּתי ָ - 281ט ֵמא.
ַל ֶ ּכ ֶלב – ָטהוֹ ר.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי אוֹ ֵמר:
ַאף ַל ֶ ּכ ֶלב – ָט ֵמא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי:
ַקל וָ ח ֶֹמר:
ִאם ְמ ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה  -לֹא יְ ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה?!
ָא ְמר ּו לוֹ  :לֹא!
ְ
ִאם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּבטו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ׁ ֶש ֵ ּכן ֵאינָ ּה יוֹ ֶר ֶדת ְל ָכך –
ֹאמר ְ ּבטו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה ׁ ֶש ֵ ּכן יוֹ ֶר ֶדת ְל ָכ ְך?!
ּת ַ
יח,
ָא ַמר ָל ֶהןַּ :ת ְרנְ גוֹ ֶלת ׁ ֶש ְ ּביַ ְבנֶ ה ּתוֹ ִכ ַ
ׁ ֶש ּיוֹ ֶר ֶדת ְל ָכ ְך ,וְ ִט ְּמאו ָּה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה!
יה ַל ֲא ִכ ָילה".
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :מ ׁ ּ ָשם ְר ָאיָ ה?! כּ ו ִּתים ָהי ּו ׁ ָשם ,וְ ִח ׁ ּ ְשב ּו ָע ֶל ָ
ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן?
ִאילֵ ָימאּ ִ :בכְ ַר ִּכים  -לָ ָּמה לַ ּה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה?
וְ ָה ְּתנַן:
"נִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָמה ְ -טהוֹ ָרה ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם.
וְ נִ ְב ַלת עוֹ ף ָטהוֹ ר,
וְ ַה ֵח ֶלב – ַ ּב ְ ּכ ַר ִ ּכיםֵ :אין ְצ ִר ִיכין לֹא ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
וְ לֹא ֶה ְכ ׁ ֵשר" )עוקצין ג ,ג(.
ֶא ָּלא ַ ּב ְּכ ָפ ִרים,
ו ִּמי ִא ָּיכא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר דְּ לָ א ָ ּב ֲעיָא ַמ ֲח ׁ ָש ָבה?!
וְ ָה ְּתנַן:
"נִ ְב ַלת ְ ּב ֵה ָמה ְ -ט ֵמ ָאה ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם,
וְ נִ ְב ַלת עוֹ ף ָטהוֹ ר – ַ ּב ְ ּכ ָפ ִריםְ :צ ִר ָיכה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
וְ ֵאינָ ּה ְצ ִר ָיכה ֶה ְכ ׁ ֵשר" )עוקצין ג ,ג(!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְֵע ָירא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
לְ עוֹ לָ ם ַ ּב ְּכ ַר ְך,
וְ גִ ּתוֹ ְמ ָא ַס ּת ּו וַ ֲע ָׂש ַא ּת ּו ִּככְ ָפר.

ַ 281ל ָ ּנ ְכ ִרי?

רש"י
גוזל .טהור:
שפל לגת .ומת:
וחשב עליו .להעלותו לכותים
להאכילו:
טמא .טומאת אוכלין ומטמא
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
לטומאה כגון שרץ ומים:
אף לכלב טמא .טומאת אוכלין
ולאו משום דאכילת כלב
מחשבה היא אלא לר' יוחן בן
ורי לא בעי מחשבה:
טומאה חמורה .כגון האוכלה
מטמא בגדים בבית הבליעה
ואפילו לא חשב עליו כגון שלא
ידע שזה הוא:
טומאה קלה .אוכלין ומשקין:
איה יורדת לכך .איה יורדת
לדין מחשבה ולקמן מפרש מה
היא:
תרגולת שביבה תוכיח .שמתה
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:
בכל מקום .ואפילו בכפרים
דליכא אוכלין מרובין סתמא
לאכילה:
ובלת עוף טהור בכרכים.
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
אלא להכי מהיא מחשבתה דאי
איכא פחות מכביצה שאר
אוכלין ופחות מכזית בלה
משלים לכביצה אי חשיב ליה
מצטרפא בהדייהו ומקבלת
טומאה במגע שרץ ואי לא לא:
ואיה צריכה הכשר .דסופה
לטמא טומאה חמורה:
לעולם בכרך .והייו טעמא
דלרבן בעיא מחשבה דגת שפל
לתוכה מאסתו ואיו הגון
לאכילה כל כך:
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 .13נ ,ב – נא ,א
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי:
ַקל וָ חוֹ ֶמר:
ִאם ְמ ַט ְּמ ָאה טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה  -לֹא ְּת ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה?!
ָא ְמר ּו לוֹ  :לֹא!
ְ
ִאם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּבטו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ׁ ֶש ֵ ּכן ֵאינָ ּה יוֹ ֶר ֶדת ְל ָכך -
ֹאמר ְ ּבטו ְּמ ָאה ַק ָ ּלה ׁ ֶש ֵ ּכן יוֹ ֶר ֶדת ְל ָכ ְך?!"[.
] ּת ַ
ַמאי " ֵאינָ ּה יוֹ ֶר ֶדת ְל ָכ ְך"?
ֲא ַמר ָר ָבא:
ָהכִ י ָק ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה:
לֹא!
נא,א ִאם ָא ַמ ְר ָּת ^ ְ ּבטו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ׁ ֶש ֵּכן ֵאי ָנ ּה עוֹ ָׂשה ַּכ ּיוֹ צֵ א ָב ּה –
ֹאמר ְ ּבטו ְּמ ָאה ַק ָּלה ׁ ֶשעוֹ ָׂשה ַּכ ּיוֹ צֵ א ָב ּה.
ּת ַ
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
ָּכל דְּ כֵ ן הוּא ,ו ַּמה ּטו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה דְּ ִק ָּילא ,דְּ ֵאי ָנ ּה עוֹ ָׂשה ַּכ ּיוֹ צֵ א ָב ּהְ ,מ ַט ְּמ ָאה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה,
טו ְּמ ָאה ַק ָּלה דַּ ֲח ִמ ָירא ,דְּ עוֹ ָׂשה ַּכ ּיוֹ צֵ א ָב ּהֵ ,אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָא ּה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַמ ְח ׁ ָש ָבה!

רש"י
טומאה חמורה איה עושה
כיוצא בה .מאחר שמטמאה
בלה את האדם אין אותו אדם
חוזר ומטמא אדם שאין מטמא
אדם אלא אב הטומאה אבל
אוכל חוזר ומטמא אוכל
מדרבן:
הכשר שרץ .שיכשירו שרץ
להביאו לידי טומאה:
שאין סופן לטמא טומאה
חמורה .אין לך אוכל מטמא
אדם:
שום טומאה חמורה שום
טומאה קלה .לא אם אמרת
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:

ֶא ָּלא ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ָהכִ י ָק ָא ַמר :לֹא!
ֹאמר ְ ּבטו ְּמ ָאה ַק ָּלה ׁ ֶש ְ ּצ ִריכָ ה ֶהכְ ׁ ֵשר.
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ִאם ָ ַ ְ ָ ְ ְ ָ ֲ ָ ֶ ֵ ֵ ָ צְ ִ יכָ ֶ כְ ֵ
ו ִּמי צְ ִריכָ ה ֶהכְ ׁ ֵשר?!
וְ ָה ְּתנַן:
שר דְּ ָב ִרים נֶ ֶא ְמר ּו ְ ּבנִ ְב ַלת עוֹ ף ָטהוֹ רְ :צ ִר ָיכה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה,
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
יעה,
וְ ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵבית ַה ְ ּב ִל ָ
וְ ֵאינָ ּה ְצ ִר ָיכה ֶה ְכ ׁ ֵשר" )טהרות א ,א(!
נ ְִהי דְּ ֶהכְ ׁ ֵשר ׁ ֶש ֶרץ לָ א ָ ּב ֲעיָא,
ֶהכְ ׁ ֵשר ַמיִם ָ ּב ֲעיָא.
ַמאי ׁ ְשנָא ֶהכְ ׁ ֵשר ׁ ֶש ֶרץ דְּ לָ א ָ ּב ֲעיָא?
ִּכ ְד ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאלֶ ,הכְ ׁ ֵשר ַמיִם נ ִַּמי לָ א ִּת ָ ּב ֵעי.
ִּכ ְד ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל,
דְּ ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
282
"" ַעל ָּכל זֶ ַרע זֵ רו ַּע ֲא ׁ ֶשר יִ ָּז ֵר ַע" )ויקרא יא ,לז( –
ַמה ְּז ָר ִעים ׁ ֶש ֵאין סוֹ ָפן ְל ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ְ -צ ִר ִיכין ֶה ְכ ׁ ֵשר,
ַאף כּ ֹל ׁ ֶש ֵאין סוֹ ָפן ְל ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ְ -צ ִר ִיכין ֶה ְכ ׁ ֵשר.
ְ
יָ ְצ ָתה נִ ְב ַלת עוֹ ף ָטהוֹ ר ׁ ֶש ּסוֹ ָפ ּה ְל ַט ֵּמא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ׁ ֶש ֵאין ָצ ִריך ֶה ְכ ׁ ֵשר"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא וְ ִא ֵּית ָימא ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ׁשוּם טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה ָ ּבעוֹ לָ םׁ ,שוּם טו ְּמ ָאה ַק ָּלה ָ ּבעוֹ לָ ם.

 282וְ כִ י יִ ּפֹל ִמ ִּנ ְבלָ ָתם ַעל ָּכל זֶ ַרע זֵ רו ַּע ֲא ׁ ֶשר יִ ָּז ֵר ַע ָטהוֹ ר הוּא
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 .14נא ,א
]" ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
עוֹ לָ ׁ ִשין ׁ ֶש ְ ּז ָר ָען ִמ ְּת ִח ָּילה לַ ְ ּב ֵה ָמה ,וְ נ ְִמלַ ְך ֲעלֵ ֶיהן לָ ָא ָדם  -צְ ִריכוֹ ת ַמ ֲח ׁ ָש ָבה לִ כְ ׁ ֶש ִ ּי ָּתלְ ׁש ּו.
ָק ָס ַברַ :מ ֲח ׁ ֶש ֶבת ִחבּ וּר  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה"[.
ָא ַמר ָר ָבא וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לְ ִע ְניַן ַמ ֲע ֵׂשר דְּ ַמ ְח ׁ ֶש ֶבת ִחיבּ וּר ׁ ְש ָמ ּה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה.
ֲא ַמר ָר ָבא:
ְמנָא ֲא ִמינָא לַ ּה?
דִּ ְתנַן:
ּ
יאה וְ ָה ֵאזוֹ ב וְ ַה ּקו ְּרנִ ית ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצרִ ,אם ָהי ּו נִ ׁ ְש ָמ ִרין ַ -ח ָי ִיבין" )מעשרות ג ,ט(.
" ַה ִּס ָ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ זַ ְר ִעינְה ּו ִמ ְּת ִח ָּלה לָ ָא ָדם  -צְ ִריכָ א לְ ֵמ ַימר?!
ֶא ָּלא לָ או דְּ זַ ְר ִעינְה ּו ִמ ְּת ִח ָּלה לַ ְ ּב ֵה ָמה ,וְ ָק ָּתנֵיִ " :אם ָהי ּו נִ ׁ ְש ָמ ִרין ַ -ח ָ ּי ִיבין".
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָהכָ א ְ ּב ָחצֵ ר ׁ ֶש ָעל ּו ֵמ ֵאילֵ ֶיהן ָע ְס ִקינַ ן,
ְימי,
ו ְּס ָת ָמא לָ ָא ָדם ָקי ֵ
ּ
ָיבין,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אם ֶה ָחצֵ ר ְמ ׁ ַש ֶּמ ֶרת ּ ֵפירוֹ ֶת ָיה – ַחי ִ
וְ ִאם לָ או – ּ ְפטו ִּרין.
ֵמ ִתיב ַרב ַא ׁ ִשי:
שרוֹ ת ִמ ַּט ְּמ ִאין טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין" )נדה נ,(.
" ָ ּכל ׁ ֶש ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ַּמ ַע ְ ׂ
וְ ִאם ִא ָיתאָ ,הא ִא ָּיכא ָהנֵי ,דְּ ָק ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ַּמ ֲע ֵׂשר ,וְ ֵאין ִמ ּ ַט ְּמ ִאין טו ְּמ ַאת אוֹ כָ לִ ין!
ֲא ַמר ָר ָבא:
ָהכִ י ָק ָא ַמרָּ :כל ִמין ׁ ֶש ַח ּיָיב ַ ּב ַּמ ֲע ֵׂשר ִ -מ ּ ַט ֵּמא טו ְּמ ַאת אוֹ כָ לִ ין.
ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
אשית ַה ֵ ּגז ַ -ח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת,
ִמדְּ ָק ָּתנֵי ֵס ָיפאּ ָ " :כל ׁ ֶש ַח ָ ּייב ְ ּב ֵר ִׁ
אשית ַה ֵ ּגז" )נדה נא.(:
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת  -וְ ֵאין ַח ָ ּייב ְ ּב ֵר ׁ ִ
ֶיבת ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת!
אשית ַה ֵ ּגז וְ ֵאינ ָּה ַח ּי ֶ
ֶיבת ְ ּב ֵר ׁ ִ
וְ ִאם ִא ָיתאָ ,ה ִא ָּיכא ְט ֵר ָפה דְּ ַח ּי ֶ
ֲא ַמר ָר ִבינָ א:
ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דִּ ְתנַן:
אשית ַה ֵ ּגז".
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר ֶאת ַה ְּט ֵר ָפה ֵמ ֵר ׁ ִ
ֲא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַה ַּמ ְפ ִקיר ֶאת ַ ּכ ְרמוֹ וְ ִה ׁ ְש ִ ּכים ַ ּבבּ ֶֹקר ו ְּב ָצרוֹ – ַח ָ ּייבּ ַ :ב ּ ֶפ ֶרט,
ו ָּבעוֹ ֵללוֹ ת,
ו ַּב ׁ ּ ִש ְכ ָחה,
ו ַּב ּ ֵפ ָאה.
שר".
ו ָּפטוּרִ :מן ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
ּ
שרוֹ ת"!
" ָ ּכל ׁ ֶש ַח ָ ּייב ְ ּב ֵפ ָאה ַח ָייב ַ ּב ַּמ ַע ְ ׂ
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהִ " :מין" ָק ָּתנֵי.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.

רש"י
לעין מעשר .דהואיל ומלך
עליהן לאדם הויא מחשבה
וחייבין במעשר:
הסיאה .פוליו''ל:
והקורית .שדריא''ה:
שמרין .ס''ד אם היו שמרין
לאכילת אדם:
אלא לאו דזרען לבהמה .וקתי
אם חזר ושמרן לאדם חייבין:
לאדם קיימי .וכיון דסתמייהו
לאדם מאי אם היו שמרין הכי
קאמר אם החצר משמרת
פירותיה דלא הוי הפקר חייבין:
מתיב רב אשי .לרבא:
ואם איתא .דלעין מעשר הויא
מחשבה הא איכא עולשין שזרען
לבהמה ומלך עליהם לאדם
דחייבין במעשר ואין מטמאין
דהא לעין טומאה אמרת לאו
מחשבה היא:
ראשית הגז .הגוזז צאו חייב
ליתן בכל שה מן הגז מעט לכהן
ובשחיטת חולין מפרש שיעורא:
במתות .זרוע לחיים והקיבה:
ויש שחייב במתות .כגון בקר
ואיו חייב בראשית הגז:
ת''ש .דמין קתי במתי':
ופטור מן המעשר .דהפקר פטור
מן המעשר ובפרט ובפאה להכי
מחייב כדאמרין בהגוזל בבבא
קמא משום תעזוב יתירתא
דכתיב במשה תורה לא תפאר
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
ולגר תעזוב אותם לרבות הפקר
כי האי גווא אבל הפקר גמור
פטור מכולם כדתן לעיל ושמר
פרט להפקר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15נא ,א-ב
ְּתנַן ָה ָתם:
יבא:
"מוֹ ִדים ֲח ָכ ִמים ְל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּבזוֹ ֵר ַע ׁ ֶש ֶבת אוֹ ַח ְרדָּ ל ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת ֶ ׁ -שנּוֹ ֵתן ּ ֵפ ָאה ִמ ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד" )פאה ג ,ב(.
נא,ב וְ ָהא " ׁ ֶש ֶבת" דְּ ִמ ַיח ּיַיב ְ ּב ֵפ ָאה ִ -מ ַיח ּיַיב ּ ְ 283ב ַמ ֲע ֵׂשר.
דִּ ְתנַן:
ּ
ּ
ּ
ש ר" –
" ָ ּכל ׁ ֶש ַח ָייב ַ ּב ֵפ ָאה ַח ָייב ַ ּב ַּמ ֲע ֵ ׂ
ו ִּמדְּ ַח ּיָיב ְ ּב ַמ ֲע ֵׂשר ִ -מ ּ ַט ֵּמא טו ְּמ ַאת אוֹ כָ לִ ין.
ַאלְ ָמאָּ :כל ִמ ֵּילי דַּ ֲע ִביד לְ ַט ֲע ָמא ִ -מ ּ ַט ֵּמא טו ְּמ ַאת אוֹ כָ לִ ין,
דְּ ַהאי ׁ ֶש ֶבת לְ ַט ֲע ָמא ֲע ִב ָידא.
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ַה ּקוֹ ׁ ְש ְט,
ימוּם,
וְ ַה ִח ּ
ש ִמים,
אשי ְב ָ ׂ
וְ ָר ׁ ֵ
יאה,
וְ ַה ִּת ָ
וְ ַה ִח ְל ִּתית,
וְ ַה ּ ִפ ְל ּ ְפ ִלים,
שר,
יע  -נִ ָ ּק ִחין ְ ּב ֶכ ֶסף ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַח ַ ּלת ָח ִר ַ
וְ ֵאין ִמ ַּט ְּמ ִאין טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין,
יבא.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי:
שר ִ -מ ּ ְפנֵ י ָמה ֵאין ִמ ַּט ְּמ ִאין טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין?
ִאם נִ ָ ּק ִחין ְ ּב ֶכ ֶסף ַמ ֲע ֵ ׂ
שר!
וְ ִאם ֵאינָ ן ִמ ַּט ְּמ ִאין ַ -אף ֵהם לֹא יִ ָ ּל ְקח ּו ְ ּב ֶכ ֶסף ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי:
שר,
נִ ְמנ ּו וְ ָג ְמר ּוֶ ׁ :ש ֵאין נִ ָ ּק ִחין ְ ּב ֶכ ֶסף ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ֵאין ִמ ַּט ְּמ ִאין טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין" )עוקצין ג ,ה(!
ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ש ּויָה לְ כָ ָמךְ.
ִּכי ַּת ְניָא ַה ִהיא ְ ּב ׁ ֶש ֶבת ָה ֲע ׂ
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲא ַמ ִר ַית ּה לִ ׁ ְש ַמ ְע ִּתין ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ש ּויָה לְ כָ ָמ ְך,
לָ א ֵּת ָימא ְ ּב ׁ ֶש ֶבת ָה ֲע ׂ
ָהא ְס ָת ָמא לִ ְק ֵד ָרה,
ְ
ש ּויָה.
ֶא ָּלא ְס ַתם ׁ ֶש ֶבת  -לְ כָ ָמך ֲע ׂ
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דִּ ְתנַן:
" ַה ׁ ּ ֶש ֶבת ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּנ ְתנָ ה ַט ַעם ַ ּב ְ ּק ֵד ָרה ֵ -אין ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם ְּתרו ָּמה,
וְ ֵאינָ ּה ִמ ַּט ְּמ ָאה טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין" )עוקצין ג ,ד(.
ָהא ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נ ְָתנָ ה ַט ַעם ַ ּב ְ ּק ֵד ָרה  -י ֶׁש ָ ּב ּה ִמ ׁ ּשוּם ְּתרו ָּמה,
ו ִּמ ּ ַט ְּמ ָאה טו ְּמ ַאת אוֹ כָ לִ ין!
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךְ :ס ָת ָמא לִ ְק ֵד ָרה ִּ -כי לֹא נָ ְתנָה נ ִַּמי ְס ָת ָמא לִ ְק ֵד ָרה!
ש ּויָה.
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהְ :ס ָת ָמא לְ כָ ָמ ְך ֲע ׂ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.

 283הגהות הב"ח .גירסת וילא :ו ִּמ ַיח ּיַיב
)א ַמר(
 284גירסת וילאֲ :

רש"י
תן התם כו' .האי דקט לה הכא
משום דאותיב עלה ממתי' ודר'
יוחן מי עולשין שזרען כו'
משום דאותיב עליה ממתי' קט
לה הכא:
מודים חכמים לרבי עקיבא.
אע''פ דפליגי בממר שדהו ושייר
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
ומודים חכמים לרבי עקיבא
בזורע שבת או חרדל כו' להכי
קט הי שאין דרכן לעשות מהן
ערוגה אלא זורען לתבלין
בעלמא בשים ושלשה מקומות.
שבת אי''ט:
והא שבת וכו' .לאו קושיא היא
אלא מילתיה דייק ואזיל:
לטעמא .למתק הקדרה:
והחימום .פיטרטר''א:
והתיאה .הייו סאה:
חלת חריע .קרו''ג והוא כרכום:
אף הם לא ילקחו בכסף מעשר.
דרחמא אמר ותת הכסף וגו'
ואכלת לפי וגו' והי לדידן לאו
אוכל יהו:
מו וגמרו כו' .אלמא כל מידי
דלא עביד לאוכלו אלא להטעים
הקדירה לא מטמא דהא פלפלין
וכרכום לטעמא עבידי:
לכמך .דכותשין אותו וותין
אותו בכותח ועיקרו שבתוכו
מטבילין כל אוכל דהאי לאו
לטעמא עביד דהוה עיקר:
אמריתה לשמעתא כו' .הך
שמעתא דפרישית לקמיה לא
תימא כו':
העשויה .שהציעה לכך הא
סתמא לקדרה ולא מטמא:
אלא סתם שבת לכמך .ומטמא:
דתן השבת .סתם שבת משמע:
אין בה משום תרומה .שאם
חזר הקלח ופל לתוך קדרה של
חולין איו מדמע:
כי לא תה מי .סתמא לקדרה
ואמאי מטמאה הא אמרין לעיל
דמידי דעביד לטעמא לא
מטמא:

ימן"
"בּא ִס ָ
מסכת נדה פרק ו' – ָ
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 .16נא ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
אשית ַה ֵ ּגז ַ -ח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת.
ָ ּכל ׁ ֶש ַח ָ ּייב ְ ּב ֵר ׁ ִ
אשית ַה ֵ ּגז.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ַח ָ ּייב ַ ּב ַּמ ָּתנוֹ ת  -וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ֵר ׁ ִ
יעית.
ָ ּכל ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ִ ּביעוּר  -יֶ ׁש לוֹ ׁ ְש ִב ִ
יעית  -וְ ֵאין לוֹ ִ ּביעוּר.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ׁ ְש ִב ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ְּכגוֹ ן ֲעלֵ ה ַהלּ וּף ׁשוֹ ֶטה וְ ַהדַּ נְ דָּ ָנה.
יעית וְ ֵאין לוֹ ִ ּביעוּר" –
"יֵ ׁש ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ׁ ְש ִב ִ
ִע ַ ּיקר ַהלּ וּף ׁשוֹ ֶטה,
וְ ִע ַ ּיקר ַהדַּ נְדָּ נָה.
דִּ כְ ִתיב:
"וְ לִ ְב ֶה ְמ ְּת ָך וְ לַ ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְר ֶצ ָך ִּת ְהיֶ ה כָ ל ְּתבו ָּא ָת ּה לֶ ֱאכֹל" )ויקרא כה ,ז( –
ש ֶדה ַ -א ָּתה ַמ ֲאכִ יל לִ ְב ֶה ְמ ְּת ָך ַ ּב ַ ּביִ ת.
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַח ָ ּיה אוֹ כֶ לֶ ת ִמן ַה ּ ָ ׂ
ָ
ש ֶדה ַּ -כ ֵּלה לִ ְב ֶה ְמ ְּתך ׁ ֶש ַ ּב ַ ּביִת,
ָּכלָ ה לַ ַח ָ ּיה ִמן ַה ּ ָ ׂ
וְ ָהנֵי לָ א ָּכל ּו לְ ה ּו.

רש"י
מתי'
כל שיש לו ביעור .שהוא מצווה
לבערו מן הבית בשביעית כשכלה
לחיה מן השדה:
יש לו שביעית .לעין שחייב
להפקיר ואסור לעשותן סחורה
ומלוגמא ואפיקטויזין:
ויש .שוהגת בו קדושת שביעית
ואין לו ביעור כדמפרש בגמרא
עיקר הלוף והדדה שאין כלים
מן השדה בימות הגשמים:
גמ'
לוף שוטה .שם לווי הוא ועשבים
הם:
עלה הלוף שוטה והדדה .וה''ה
לכל הכלים בימות הגשמים
מהשדה אלא הא דקט הי
דמתיתין
דסיפא
משום
מיתוקמא בעיקרין ואשמועין
חילוף בין עיקרן לעליהן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17נא ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שת  -יֶ ׁש לוֹ ְסנַ ּ ִפיר,
ש ֶק ֶ ׂ
ָ ּכל ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ַק ְ ׂ
ּ
שת .
ש ֶק ֶ ׂ
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ְסנַ ִפיר  -וְ ֵאין לוֹ ַק ְ ׂ
ָ ּכל ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ַק ְרנַ יִ ם  -יֶ ׁש לוֹ ְט ָל ַפיִ ם,
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ְט ָל ַפיִ ם  -וְ ֵאין לוֹ ַק ְרנַ יִ ם.

ְ ּג ָמ ָרא
שת"  -דָּ ג ָטהוֹ ר.
ש ֶק ֶ ׂ
" ָ ּכל ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ַק ְ ׂ
ּ
שת"  -דָּ ג ָט ֵמא.
ש ֶק ֶ ׂ
"יֵ ׁש ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ְסנַ ִפיר  -וְ ֵאין לוֹ ַק ְ ׂ
ִמ ְּכ ִדי ֲאנַן ַא ַ ּק ְׂש ֶק ֶׂשת ָס ְמכִ ינַן,
ְסנ ּ ִַפיר דִּ כְ ַתב ַר ֲח ָמנָא  -לָ ָּמה לִ י?
ִאי לָ א ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא ְסנ ּ ִַפיר ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאַ :מאי ַק ְׂש ֶק ֶׂשת דִּ כְ ִתיב? ְסנ ּ ִַפיר ,וַ ֲא ִפילּ ּו דָּ ג ָט ֵמא.
ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָאְ :סנ ּ ִַפיר וְ ַק ְׂש ֶקשֶׂ ת.
וְ ַה ׁ ְש ָּתא דִּ כְ ַתב ַר ֲח ָמנָא ְסנ ּ ִַפיר וְ ַק ְׂש ֶק ֶׂשת,
ְמנָלַ ן דְּ ַק ְׂש ֶקשֶׂ ת לְ בו ׁ ָּשא הוּא?
שים הוּא לָ בו ּׁש" ) 285שמואל א יז ,ה(.
ש ַק ּ ִ ׂ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ׁ ִש ְריוֹ ן ַק ְ ׂ
וְ לִ כְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמנָא ַק ְׂש ֶק ֶׂשת וְ לָ א ָ ּב ֵעי ְסנַ ּ ִפיר!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
וְ כֵ ן ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
"יַ גְ דִּ יל ּתוֹ ָרה וְ יַ ְאדִּ יר" )ישעיה מב ,כא( .286

שים הוּא לָ בו ּׁש ו ִּמ ׁ ְש ַקל ַה ׁ ּ ִש ְרי ֹון ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים ׁ ְש ָקלִ ים נְ ח ׁ ֶֹשת
ש ַק ּ ִ ׂ
ֹאשוֹ וְ ׁ ִש ְריוֹ ן ַק ְ ׂ
 285וְ כוֹ ַבע נְ ח ׁ ֶֹשת ַעל ר ׁ
 286יְ הוָ ה ָח ֵפץ לְ ַמ ַען ִצ ְדקוֹ יַ גְ דִּ יל ּתוֹ ָרה וְ יַ ְאדִּ יר

רש"י
מתי'
קשקשת .מלבושין של דג:
ספיר .אלו כפים ששט בהן על
פי המים:
יש לו טלפים .פרסותיו סדוקות
שאין קרים אלא לבהמה ולחיה
טהורה:
ויש שיש לו טלפים .כגון חזיר
ואין לו קרים:
גמ'
דג טמא .איכא דיש לו ספיר:
אקשקשת סמכין .דהאמרת כל
שיש לו קשקשת:
ה''א מאי קשקשת דכתב
רחמא הייו ספיר .כפים
שפורח בהן מכי אית ביה כפים
שרי ואתי למישרי דג טמא ולהכי
כתב תרוייהו דעל כרחך חד
מיייהו לבושא הוא אייקררי''ץ
בלע''ז:
דכתיבי
והשתא
ופרכין
תרוייהו מלן דקשקשת לבושא
הוא .דקתי כל שיש לו קשקשת
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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 .18נא ,ב – נב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ַה ָּטעוּן ְ ּב ָר ָכה ְל ַא ֲח ָריו ָ -טעוּן ְ ּב ָר ָכה ְל ָפנָ יו.
וְ יֵ ׁש ׁ ֶש ָּטעוּן ְ ּב ָר ָכה ְל ָפנָ יו  -וְ ֵאין ָטעוּן ְ ּב ָר ָכה ְל ַא ֲח ָריו.

ְ ּג ָמ ָרא
לְ ָאת ּויֵי ַמאי?

רש"י
דמברך אירקא .לאחריו בורא
פשות רבות כי היכי דמברכין
אכל מיי מאכל ועל כל פרי העץ
חוץ משבעת המיים דבעין
ברכה אחת מעין ג':
מצות .ציצית ולולב ושאר מצות
שמברכין עליהן עובר לעשייתן:
ריחי .מברכין עליהן בורא עצי
בשמים ואין טעון ברכה לאחריו
דהאה מועטת היא:

לְ ָאת ּויֵי י ָָרק.
וּלְ ַר ִ ּבי יִצְ ָחק דִּ ְמ ָב ֵר ְך ַא ּי ָָרק  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
לְ ָאת ּויֵי ַמ ּיָא.
וּלְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא דִּ ְמ ָב ֵר ְך ַא ַּמ ּיָא  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
לְ ָאת ּויֵי ִמצְ וֹ ת.
וְ לִ ְבנֵי ַמ ֲע ָר ָבא דִּ ְמ ָב ְרכֵ י ָ ּב ַתר דְּ ַסלִ יק ּו ְּ 287ת ִפ ַּיליְיה ּוֲ " :א ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ ָ ּונ ּו לִ ׁ ְשמוֹ ר חו ָ ּּקיו"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
נב,א לְ ָאת ּויֵי ^ ֵר ָיחנִי.

 287דִּ ְמ ַסלְ ֵקי ?
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19נב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש ָערוֹ ת :אוֹ חוֹ ֶל ֶצת,
יאה ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶש ֵה ִב ָ
אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּב ֶמת.
וְ ַח ֶ ּי ֶיבת ְ ּב ָכל ִמ ְצוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה.
ש ָערוֹ תַ :ח ָ ּייב ְ ּב ָכל ִמ ְצוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה.
וְ ֵכן ִּתינוֹ ק ׁ ֶש ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ש ָערוֹ ת,
וְ ָראוּי ִל ְהיוֹ ת ֵ ּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה ִ -מ ׁ ּ ֶש ָ ּי ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּקיף זָ ָקן.
ַה ַּת ְח ּתוֹ ן וְ לֹא ָה ֶע ְליוֹ ן,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶשדִּ ְ ּבר ּו ֲח ָכ ִמים ְ ּב ָל ׁשוֹ ן נְ ִק ָ ּיה.
ש ָערוֹ תֵ :אינָ ּה יְ כוֹ ָלה ְל ָמ ֵאן.
יאה ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶש ֵה ִב ָ
ּ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :עד ׁ ֶש ִי ְר ֶ ּבה ַה ׁ ּ ָשחוֹ ר.

רש"י
מתי'
וראוי להיות בן סורר ומורה.
משיביא שתי שערות עד שיקיף
זקן אבל קודם ב' שערות לאו בר
עושין הוא ומשהקיף זקן ראוי
להוליד ורחמא אמר בן ולא
הראוי להיות אב:
התחתון ולא העליון .באיזו
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'
איש כתיב בפרשה) .דברים כה(
ואם לא יחפוץ האיש הלכך קטן
לא חליץ אבל אשה בין גדולה בין
קטה:

ְ ּג ָמ ָרא
וְ כֵ יוָ ן דִּ ְתנַןַ " :ח ֶ ּי ֶיבת ְ ּב ָכל ִמ ְצוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה",
"אוֹ חוֹ ֶל ֶצת אוֹ ִמ ְתיַ ֶ ּב ֶמת"  -לָ ָּמה לִ י?
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
דְּ ָא ַמרִ " :א ׁיש" ) 288דברים כה ,ז( ָּכתוּב ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה,
ֲא ָבל ִא ׁ ּ ָשה ּ ֵ -בין ְ ּגדוֹ לָ ה ו ֵּבין ְק ַט ּנָה,
ְיתי ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת – ִאין,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ִאי ַאי ֵ
ִאי לָ א – לָ א.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִא ׁ ּ ָשה ְּכ ִא ׁיש.
ש ָערוֹ ת ַ -ח ָ ּייב ְ ּבכָ ל ַה ּ ִמ ְצוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה"  -לָ ָּמה לִ י!
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָתנָא" :וְ כֵ ן ַה ִּתינוֹ ק ׁ ֶש ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
וְ כִ י ֵּת ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְתנֵי" :וְ ָראוּי ִל ְהיוֹ ת ֵ ּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה" ָּ -תנֵינָא ֲח ָדא זִ ְימנָא!
ימ ַתי הוּא ֵ ּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה?
" ֵא ָ
ש ָערוֹ ת וְ ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּקיף זָ ָקן ַה ַּת ְח ּתוֹ ן וְ לֹא ָה ֶע ְליוֹ ן,
ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּי ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶשדִּ ְ ּבר ּו ֲח ָכ ִמים ְ ּב ָל ׁשוֹ ן נְ ִק ָ ּיה" )סנהדרין סח!(:
ִאין ָהכִ י נ ִַּמי,
ֶא ָּלא ַאי ְֵידי דְּ ָפ ֵר ׁיש ִמ ֵּילי דְּ ִתינוֹ ֶקת ָק ְמ ָפ ֵר ׁש נ ִַּמי ִמ ֵּילי דְּ ִתינוֹ ק.

ש ָר ֵאל ל ֹא ָאבָ ה יַ ְ ּב ִמי
 288וְ ִאם ל ֹא יַ ְח ּפ ֹץ ָה ִא ׁיש לָ ַק ַחת ֶאת יְ ִב ְמ ּתוֹ וְ ָעלְ ָתה יְ ִב ְמ ּתוֹ ַה ׁ ּ ַש ְע ָרה ֶאל הַ ְּז ֵקנִ ים וְ ָא ְמ ָרה ֵמ ֵאן יְ ָב ִמי לְ ָה ִקים לְ ָא ִחיו ׁ ֵשם ְ ּביִ ְ ׂ
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 .20נב ,א
ש ָערוֹ תֵ :אינָ ּה יְ כוֹ ָלה ְל ָמ ֵאן.
יאה ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
" ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶש ֵה ִב ָ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :עד ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶ ּבה ַה ׁ ּ ָשחוֹ ר".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ׁ ֶש ִאם נ ְִב ֲעלָ ה לְ ַא ַחר ׁ ֶש ֵה ִב ָיאה ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ׁ -שוּב ֵאינ ָּה יְכוֹ לָ ה לְ ָמ ֵאן.
ַח ְברוֹ ִהי דְּ ַרב ַּכ ֲהנָ א ַסבוּר לְ ֶמ ֱע ַבד עו ְּבדָּ א ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ נ ְִב ֲעלָ ה.
ֲא ַמר לְ ה ּו ַרב ַּכ ֲהנָ א:
לֹא ָּכ ְך ָהיָה ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּב ִב ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל?!
ׁ ֶש ָ ּבאת לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש לְ ָמ ֵאן ,ו ְּבנָ ּה מו ְּר ָּכב לָ ּה ַעל ְּכ ֵת ָפ ּה,
ּ
וְ אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם הוּזְ ְּכר ּו דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ו ָּבכְ ָתה ְ ּבכִ יָיה ְ ּגדוֹ לָ ה ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ָא ְמר ּו :דָּ ָבר ׁ ֶש ָא ַמר אוֹ תוֹ צַ דִּ יק י ִָּכ ׁ ֵשל בּ וֹ זַ ְרעוֹ ?!
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּש ּום ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
שה" ) 289במדבר ה ,יג( – ֲאסו ָּרה.
"וְ ִהיא ל ֹא נִ ְת ּ ָפ ָ ׂ
ָהא נ ְִת ּ ְפשָׂ ה – מו ֶּּת ֶרת.
וְ י ֵׁש לְ ָך ַא ֶח ֶרת ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְת ּ ְפ ָׂשה – מו ֶּּת ֶרת,
וְ ֵאיזוֹ ?
זוֹ ׁ ֶש ִ ּקדּ ו ׁ ֶּש ָיה ִקדּ ו ׁ ֵּשי ָטעוּת,
ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּבנ ָּה מו ְּר ָּכב ַעל ְּכ ֵת ָפ ּה ְ -מ ָמ ֶא ֶנת וְ הוֹ לֶ כֶ ת לָ ּה.
וְ נ ְִמנ ּו וְ גָ ְמר ּוַ :עד ָמ ַתי ַה ַ ּבת ְמ ָמ ֶאנֶת?
ַעד ׁ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת.
ּ ַפרו ּׁש ,וְ לָ א ַעבוּד עו ְּבדָּ א.
ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק וְ ַתלְ ִמ ֵידי דְּ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַעבוּד עו ְּבדָּ א ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ נ ְִב ֲעלָ ה.
ֲאזַ ל ַרב ׁ ֶש ֶמן ַ ּבר ַא ָ ּבא ֲא ַמ ַר ּה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
ֲאזַ ל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֲא ַמ ַר ּה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה,
ׁ ַשדַּ ר ַ ּב ָּל ׁ ָשא וְ ַא ּ ְפקו ָּה.

שה
יש ּה וְ נִ ְס ְּת ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמ ָאה וְ ֵעד ֵאין ָ ּב ּה וְ ִהוא ל ֹא נִ ְת ּ ָפ ָ ׂ
 289וְ ׁ ָשכַ ב ִא ׁיש א ָֹת ּה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע וְ נֶ ְעלַ ם ֵמ ֵעינֵ י ִא ׁ ָ

רש"י
הלכה כרבי יהודה .שאם לא בא
עליה משהביאה שתי שערות
שיכולה לעקור ישואי קטותיה
עד שירבה השחור:
שוב איה יכולה למאן .דהך
ביאה הוו להו קדושין גמורין
דגדולה היא ובידה לקדש עצמה
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:
והיא .מיעוטא הוא והכי דריש
היא אשה סתמא שקדושיה
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:
ואפילו בה מורכב כו' .דלאו
ישואין הוו לעין זות מי לא
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:
בלשא .חיל:
ואפקוה .מבעלה האחרון
ששאה במיאון זה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21נב ,א
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא:
לֹא ׁ ֶש ּי ְִר ֶ ּבה ַה ׁ ּ ָשחוֹ ר ַמ ָּמ ׁש,
ּ
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ׁשוֹ כְ בוֹ ת וְ נ ְִראוֹ ת ְּכ ִמי ׁ ֶשי ְִר ֶ ּבה ַה ׁ ּ ָשחוֹ ר ַעל ַה ָּל ָבן.
ָר ָבא ָא ַמר:
ש ָפה לְ שָׂ ָפה.
ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ַה ַּמ ִ ּקיפוֹ ת ִמ ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב ה ּונָ א:
ּ
ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ,צָ ִר ְיך ׁ ֶשי ְֵהא ְ ּב ִע ָ ּיק ָרן ּגו ּּמוֹ ת.
ַרב ַמלְ ִּכ ּיוֹ ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ּגו ּּמוֹ ת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְׂש ָערוֹ ת.
ָא ַמר ַרב ֲחנִ ינָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ׁ ַש ּפוּד,
ׁ ְש ָפחוֹ ת,
וְ גו ּּמוֹ ת ַ -רב ַמלְ ִּכ ּיוֹ .
ְ ּבלוֹ ִרית,
ֵא ֶפר ַמ ְקלֶ ה,
וּגְ ִבי ּנָה ַ -רב ַמלְ ִּכ ּיָא.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ִיתין ו ַּמ ְת ִנ ָיתא ַ -רב ַמלְ ִּכ ּיָא.
ַמ ְתנ ִ
ׁ ְש ַמ ְע ְּת ָתא ַ -רב ַמלְ ִּכ ּיוֹ .
ִיתא ַמלְ ְּכ ָתא.
וְ ִס ָימנָאַ :מ ְתנ ָ
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּוְ ׁ :ש ָפחוֹ ת.

רש"י
שתי שערות שוכבות .שיהו
ארוכות:
שפחות .מתיתין היא בכתובות
ואמר רב מלכיא עלה הלכה
כר''א:
בלורית .מתיתין היא עובד
כוכבים המסתפר מישראל כיון
שהגיע לבלורית שומט את ידו
ואמרין וכמה ואמר רב מלכיא
עלה ג' אצבעות לכל רוח:
גביה .מי משה היא באין
מעמידין מפי מה אסרו גביות
העובדי כוכבים כו' ואמר רב
מלכיא עלה מפי שמחליקין
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:

ימן"
"בּא ִס ָ
מסכת נדה פרק ו' – ָ

]" ַרב ַמלְ ִּכ ּיוֹ ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ּגו ּּמוֹ ת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְׂש ָערוֹ ת"[
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 .22נב ,א-ב

ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲא ַמר לִ י ָמר זו ְּט ָרא:
יש ַּת ֵּמיט ַּת ּנָא וְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַן ּגו ּּמוֹ ת?!
ְק ׁ ֵשה ַ ּב ּה ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ּסו ָּרא :לָ א לִ ׁ ְ
ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעינַן ּגו ּּמוֹ ת ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאַ :עד ׁ ֶש ּיְה ּו ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ֵּתי גּ ו ּּמוֹ ת,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דַּ ֲא ִפילּ ּו ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ְ ּבגו ָּּמא ַא ַחת.
ו ִּמי ִא ָּיכא ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָא?!
ש ָע ָרה יְ ׁשו ֵּפנִ י וְ ִה ְר ָ ּבה ְפ ָצ ַעי ִח ָּנם" )איוב ט ,יז(,
וְ ָה ְּכ ִתיבֲ " :א ׁ ֶשר ִ ּב ְ ׂ
וְ ָא ַמר ָר ָבאִ :א ּיוֹ ב ' ִ ּב ְס ָע ָרה' – ֵח ֵירף,
' ִ ּב ְס ָע ָרה' – ֱה ׁ ִשיבוּה ּו.
" ִ ּב ְס ָע ָרה ֵח ֵירף" ָ -א ַמר לְ ָפנָיו:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םֶ ׁ :ש ָּמא רו ַּח ְס ָע ָרה ָע ְב ָרה לְ ָפנ ָ
ֶיך וְ נ ְִת ַח ְּל ָפה לְ ָך ֵ ּבין ִא ּיוֹ ב לְ אוֹ יֵב?
ֹאמר" )איוב לח ,א(
נב,ב " ִ ּב ְס ָע ָרה ֱה ׁ ִשיבוּה ּו" " -וַ ַ ּי ַען ה' ֶאת ^ ִא ּיוֹ ב ִמן ַה ְּס ָע ָרה וַ ּי ַ
ָא ַמר לוֹ ׁ :290שוֹ ֶטה ׁ ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם!
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם,
אתי ְ ּבר ׁ
ִימין ָ ּב ָר ִ
ַה ְר ֵ ּבה נ ִ
אתי לוֹ ּגו ָּּמא ִ ּב ְפ ֵני ַעצְ ָמ ּה,
ִימא ָ ּב ָר ִ
ִימא וְ נ ָ
וּלְ כָ ל נ ָ
ׁ ֶשלּ ֹא י ְִהי ּו ׁ ְש ַּתיִ ם יוֹ נְקוֹ ת ִמ ּגו ָּּמא ַא ַחת,
ׁ ֶש ִאלְ ָמלֵ א ׁ ְש ַּת ִים יוֹ נְקוֹ ת ִמ ּגו ָּּמא ַא ַחת ַ -מכְ ִח ׁיש ְמאוֹ ר ֵעינָיו ׁ ֶשל ָא ָדם.
ּגו ָּּמא ְ ּבגו ָּּמא לֹא ִנ ְת ַח ֵּלף לִ י ִ -א ּיוֹ ב ְ ּבאוֹ יֵב נִ ְת ַח ֵּלף לִ י?!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ְ ּבגו ָּפא,
ישא.
ָהא – ְ ּב ֵר ׁ ָ

 290מסורת הש"ס ,וע"פ המקבילה בבא בתרא טז.

רש"י
קשה בה רבי חיא .אי סלקא
דעתך גומות אף על פי שאין
שערות לא לישתמיט בכוליה
הש''ס חד תא ולאשמועי'
תיוקת שהביאה שתים גומות:
מן הסערה .כלומר משער הראש
אי משיבך תשובה הרבה ימין
בראתי באדם וכו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .23נב ,ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ׁ ֶש ָא ְמר ּוֲ ,א ִפילּ ּוַ :א ַחת ַ -על ַה ַּכף,
וְ ַא ַחת ַ -על ַה ֵ ּביצִ ים.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
ש ָערוֹ ת ׁ ֶש ָא ְמר ּוֲ ,א ִפילּ ּוַ :א ַחת ּ ְ -ב ַג ָ ּב ּה,
" ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
יס ּה.
וְ ַא ַחת ּ ִ -ב ְכ ֵר ָ
יה ׁ ֶשל יָ ד,
ַא ַחת ַ -על ַ ּג ֵ ּבי ִק ׁ ְש ֵרי ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֶת ָ
יה ׁ ֶשל ֶר ֶגל,
וְ ַא ַחת ַ -על ַ ּג ֵ ּבי ִק ׁ ְש ֵרי ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֶת ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הו ָּדה ִא ׁיש ְ ּכ ַפר ַעכּ וֹ ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן".
וְ ַר ָ ּבנָן?

רש"י
על הכף .גובה שעל האבר למטה
מן הכרס:
אפילו אחת על הכף כו' .אע''ג
דאיו במקום אחד:
אחת בגבה .תחת אותו מקום:
בין קשרי אצבעותיה .ואיה
מביאה שער עד שתגדיל:
שתכלכל .לא שמעתי מהו וראה
בעיי שחברו במס' שבת )עח(:
כדי לסוך כלכול ואמרין )שם
פ (:מאי כלכול צדעה ובת צדעה
ה'' עד שיהו שם שערות הרבה
שיהא רצוף ומלובש בשער ואי
מצאתי עד שתבלבל בבי''ת שער
גדול כפוף ומבולבל ולא ישר
בעיי:
איי יודע מהו .כלומר לא
סבירא לי:

ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַעד ׁ ֶש ּיְה ּו ׁ ְש ֵּתי ְׂש ָערוֹ ת ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַעד ָמ ַתי ַה ַ ּבת ְמ ָמ ֶאנֶ ת?
ש ָערוֹ ת,
ַעד ׁ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶ ּבה ַה ׁ ּ ָשחוֹ ר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ַּת ִ ּקיף ָה ֲע ָט ָרה.
ֶ ּבן ׁ ְש ָלקוֹ ת אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְּת ַכ ְל ֵ ּכל.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
יבא,
יע ֵא ֶצל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְמ ָצ ַאנִ י ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ֲח ִכינַ אי ְ ּב ַציְ ָדן וְ ָא ַמרּ ְ :כ ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ִ ּג ַ
ֱאמוֹ ר לוֹ ַ :עד ָמ ַתי ַה ַ ּבת ְמ ָמ ֶאנֶ ת?
ש ָערוֹ ת" –
ֹאמר ְל ָךַ " :עד ׁ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ִאם י ַ
ֱאמוֹ ר לוֹ  :וַ ֲהלֹא ֶ ּבן ׁ ְש ָלקוֹ ת ֵה ִעיד ְ ּב ַמ ֲע ַמד כּ ו ְ ּּל ֶכם ְ ּביַ ְבנֶ ה ַעד ׁ ֶש ְּת ַכ ְל ֵ ּכל ,וְ לֹא ֲא ַמ ְר ֶּתם לוֹ דָּ ָבר!
יבאָ ,א ַמר ִליּ ִ :כ ְלכּ וּל זֶ ה ֵ -אינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּו.
אתי ֵא ֶצל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּב ִ
ֶ ּבן ׁ ְש ָלקוֹ ת ֵ -אינִ י ַמ ִ ּכיר.
ַעד ָמ ַתי ַה ַ ּבת ְמ ָמ ֶאנֶ ת? ַעד ׁ ֶש ָּת ִביא ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ש ָערוֹ ת".

ימן"
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 .24נב ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש ָערוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ תּ ַ :ב ּ ָפ ָרה,
ׁ ְש ֵּתי ְ ׂ
ו ַּב ְ ּנ ָג ִעים,
ֹאשן ְל ִע ָ ּ
יק ָרן,
וְ ָה ֲאמוּרוֹ ת ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ּ ְ -כ ֵדי ָלכוֹ ף ר ׁ ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ ּכ ֵדי ִל ְקרוֹ ץ ַ ּבצִּ ּיפוֹ ֶרן.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יטלוֹ ת ַ ּב ּזוּג.
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּיה ּו נִ ָּ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ִד ְב ֵרי כּ ו ָּּלן לְ ַה ְח ִמיר.

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(:
ובגעים .שער לבן דקי''ל בת''כ
מיעוט שערות שתים:
והאמורות בכל מקום .בתיוק
ובתיוקת:
לקרוץ .לאחוז מעט:
שיהו יטלות בזוג .שיעורא רבה
)דכולהו(:
גמ'
להחמיר .משקרצות בצפורן לא
ממאת שמא גדולה היא ולעין
חליצה עד דאיכא שיעורא רבה
דכולהו:
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 .25נב ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָהרוֹ ָאה ֶ ּכ ֶתם ֲ -ה ֵרי זוֹ ְמקו ְּל ֶק ֶלת,
וְ חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ִמ ׁ ּשוּם זוֹ ב,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ַ ּב ְ ּכ ָת ִמים ִמ ׁ ּשוּם זוֹ ב.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאן ֲחכָ ִמים?
ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ַאנ ְִטיגְ נוֹ ס ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ָת ִמים ֵ -אין ָ ּב ֶהן ִמ ׁ ּשוּם זוֹ ב.
יאין ִל ֵידי זִ ָיבה.
ו ְּפ ָע ִמים ׁ ֶש ַה ְ ּכ ָת ִמים ְ -מ ִב ִ
יצד?
ֵ ּכ ַ
291
יהם ֶ ּכ ֶתם,
ָל ְב ׁ ָשה ׁ ָשל ֹׁש ֲחלוּקוֹ ת ַה ְ ּבדוּקוֹ ת ָל ּה ו ָּמ ְצ ָאה ֲע ֵל ֶ
יאין ִל ֵידי זִ ָיבה".
אוֹ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ׁ ְשנֵ י יָ ִמים וְ ָחלוּק ֶא ָחד ֵ -הן ֵהן ַה ְ ּכ ָת ִמים ַה ְמ ִב ִ
ְישינַ ן,
ַה ׁ ְש ָּתא ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲחלוּקוֹ ת  292דְּ לָ או ִמ ּגו ַּפ ּה ָק ָחזְ יָא ָחי ׁ ִ
ׁ ְשנֵי י ִָמים וְ ָחלוּק ֶא ָחד ִמ ַ ּיב ְעיָא?!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָּ :כל ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָא ְמ ִב ָיאה ָק ְר ָ ּבן וְ נ ֱֶאכָ ל,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ֲא ַמר ָר ָבא:
ְ ּב ָהא זְ כַ נְ ה ּו ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ַאנ ְִטיגְ נוֹ ס לְ ַר ָ ּבנָן,
ְישי ַנן?
ַמאי ׁ ְשנָא ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּג ִר ִיסין ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ,דְּ לָ א ָחי ִׁ
דְּ ָא ְמ ִרינַן ִ ּב ְת ֵרי יוֹ ֵמי ֲחזֵ ֵית ּיה ְ ׁ -של ׁ ָֹשה ְ ּג ִר ִיסין ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד נ ִַּמי,
ֵימא ַּת ְר ֵּתי ו ַּפלְ ָ ּגא ִמ ּגו ַּפ ּה ֲחזֵ ֵית ּיה,
נ ָ
וְ ִא ָיד ְךַ ,א ַ ּגב זו ֲּה ָמא דַּ ם ַמ ֲאכוֹ לֶ ת הוּא!
וְ ַר ָ ּבנָן?
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ָּיכא לְ ַפלּ וּגֵ י ִ ּבגְ ִריס וָ עוֹ ד לְ כָ ל יוֹ ָמא  -לָ א ָּתלִ ינַן.
ישינַן,
וְ ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ַאנ ְִטיגְ נוֹ סְ ׁ ,של ׁ ָֹשה ְ ּג ִר ִיסין ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד הוּא דְּ לָ א ָחיְ ׁ ִ
ְישינַ ן?
ָהא ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת – ָחי ׁ ִ
ָהא ֲא ַמ ְר ְּתּ ְ :ב ׁ ָשל ֹׁש ֲחלוּקוֹ ת – ִאין,
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת – לָ א!
לְ ִד ְב ֵר ֶיהם דְּ ַר ָ ּב ָנן ָק ָא ַמר לְ ה ּו,
לְ ִד ִידיּ ְ :ב ׁ ָשל ֹׁש ֲחלוּקוֹ ת ִ -אין,
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת – לָ א.
ֶא ָּלא לְ ִד ְידכ ּו :אוּדוֹ לִ י ִמ ַיהת דְּ ֵהיכָ א דַּ ֲחזַ אי ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּג ִר ִיסין ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד,
דְּ ָא ְמ ִרינַןְּ :ת ֵרי ו ַּפלְ ָ ּגא ִמ ּגו ַּפ ּה ֲחזֵ ֵית ּיה,
וְ ִא ָיד ְך ַא ַ ּגב זו ֲּה ָמא דַּ ם ַמ ֲאכוֹ לֶ ת הוּא.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ָּיכא לְ ַפלּ ּוגֵ י ִ ּבגְ ִריס וָ עוֹ ד לְ כָ ל יוֹ ָמא  -לָ א ָּתלִ ינַן.
ְ ׁ 291של ׁ ָֹשה ֲחלו ִּקין ַה ְ ּבדו ִּקין?
ֲ 292חלו ִּקין?

רש"י
מתי'
הרי זו מקולקלת .איה יודעת
פתח דותה לידע מתי יתחילו
י''א יום שבין דה לדה דהא לא
ידעה אימת חזאי:
וחוששת משום זוב .אם עברו
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'
ג' חלוקות .הבדוקות לה ולבשתן
בשלשת ימי זיבה אחד ליום:
או שראתה ב' ימים .ראיה ממש
מגופה בתוך י''א יום ובשלישי
לבשה חלוק הבדוק לה ומצאתה
עליו כתם:
מהו דתימא כל כי האי גווא
וכו' .להכי קט ב' ימים וחלוק
אחד לאשמועין דהשתא מי
חששא בעלמא היא ומביאה
קרבן ואיו אכל דשמא לאו
מגופה הואי הך כתם שלישי
ומליקת חולין בלה דאי לא
אשמועין הוה אמיא הרי
רגלים לדבר דודאי זבה היא:
זכהו .תשובה יצחת השיבן:
אגב זוהמא .דדות אתאי
מאכולת ותמעכה שם:
ורבי חיא כו' .לרבא פרכין
דאמר לרבי חיא שלשה גריסין
במקום אחד:
תרי ופלגא כו' .אלמא לא פליג
רבי חיא אלא במקום אחד
אבל בשלשה מקומות מודה והא
קתי רבי חיא לעיל לבשה ג'
חלוקות כו' אבל בחלוק אחד בג'
מקומות לא:

ימן"
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 .26נב ,ב – נג ,ב

נג,א

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָהרוֹ ָאה ֶ ּכ ֶתם:
יסין ׁ ֶש ֵהן ַ ּכ ְ ּג ִריס וָ עוֹ ד – חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
ִאם יֶ ׁש בּ וֹ ְ ּכ ֵדי ְל ַח ֵ ּלק ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּג ִר ִ
וְ ִאם ָלאו ֵ -אינָ ּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַא ַחת זוֹ וְ ַא ַחת זוֹ – חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
נִ ְר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ַא ְג ָרא ְ ּב ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּב ְד ָקה,
וְ ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ְ ּב ׁ ֶש ָ ּב ְד ָקה".
ַמאי " ָ ּב ְד ָקה" ,ו ַּמאי "ל ֹא ָ ּב ְד ָקה"?
ֲא ַמר ָר ָבא:
ַא ׁ ְש ַּכ ְח ִּתינְה ּו לְ ַר ָ ּבנָ ן דְּ ֵבי ַרב דְּ י ְָת ֵבי וְ ָק ָא ְמ ֵרי:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ָ ּב ְד ָקה ַעצְ ָמ ּה,
וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ֲחלו ָּק ּה,
וְ ַאף ַעצְ ָמ ּה לֹא ָ ּב ְד ָקה ֶא ָּלא ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ו ְּב ֵבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לֹא ָ ּב ְד ָקה.
דְּ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵריּ ְ :ב ֵבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -לֵ ילְ יָא הוּא.
וְ ָהא ָ ּב ְד ָקה ְ ּב ֵבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ַט ְע ֵמ ּיה ,דְּ ָא ַמרּ ֵ :בין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ְס ֵפ ָיקא ָהוֵ י.
וַ ֲא ִמינָא לְ ה ּו ֲאנָאִ :אילְ ָמלֵ י "י ֶָד ָיה ְ ּב ֵעי ֶנ ָיה" ָּכל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת  -י ֶָפה ַא ֶּתם אוֹ ְמ ִרים,
ַעכְ ׁ ָשיו ֶ ׁ -ש ָּמא ִעם ִסלּ וּק י ֶָד ָיה ָר ֲא ָתה.
וְ ָא ְמר ּו לִ יִּ :כי ָק ָא ְמ ִרינַן ְּכ ׁ ֶש ּנ ְָתנָה "יָ ֶד ָיה ְ ּב ֵעי ֶנ ָיה" ָּכל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת.
" ָא ַמר ַר ִ ּבי :נִ ְר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ַא ְג ָרא ְ ּכ ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּב ְד ָקה".
ַמאי "לֹא ָ ּב ְד ָקה"?
ִאילֵ ָימא :דְּ ָב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי –
ְישא ָ -הא ָ ּב ְד ָקה!
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַברַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ ָב ְד ָקה ְ ּב ַת ְרוַ יְיה ּו ָחי ׁ ָ
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ לָ א ָ ּב ְד ָקה ,לֹא ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וְ לֹא ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ְישא,
ֲא ָבל ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -לָ א ָחי ׁ ָ
ַאלְ ָמאּ ֵ :בין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ַר ִ ּבי  -לֵ ילְ יָא הוּא.
ֵא ָימא ֵס ָיפא" :וְ ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּב ְד ָקה" ַ -מאי ָ ּב ְד ָקה?
ִאילֵ ָימא :דְּ ָב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ְישינַן ָ -הא לָ א ָ ּב ְד ָקה!
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵריַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ָ ּב ְד ָקה ְ ּב ַת ְרוַ יְיה ּו לָ א ָחי ׁ ִ
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ ָב ְד ָקהּ ֵ ,בין ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,ו ֵּבין ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ְישינַן,
ֲא ָבל ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי – ָחי ׁ ִ
ַאלְ ָמאּ ֵ :בין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ַר ִ ּבי ְס ֵפ ָקא ָהוֵ י!
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי ַאדְּ ַר ִ ּבי!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
נ ְִר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא לְ ַר ָ ּבנָן :דְּ לֹא ָ ּב ְד ָקה ְּכלָ ל,
לֹא ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
וְ לֹא ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ׁ ֶש ַאף ֲחכָ ִמים לֹא ֶנ ְחלְ ק ּו ָעלָ יו ֶא ָּלא דְּ ָב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ לָ א ָ ּב ְד ָקה ְּכלָ ל  -מוֹ ד ּו לֵ ּיה.
ו ְּר ִמינְה ּו:

רש"י
שהן כגריס ועוד .כלומר שלשה גריסין גסין
דאיכא בכל חד וחד כגריס ועוד דהכי הוי שיעור
כתם לקמן בפרק הרואה כתם )דף ט:(.
אחת זו ואחת זו .אפילו בשתי גריסין חוששין
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:
א''ר ראין כו' .כולה מפרש לה:
הכא במאי עסקין .פלוגתא דרבן ורבי יהודה
בן אגרא:
כשבדקה .עצמה כל שי בין השמשות:
ולא בדקה חלוקה .בשי ימים אלא בג' ומצאה
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'
ראיות:
בין השמשות דרבי יהודה .בבמה מדליקין
הכסיף העליון ולא הכסיף התחתון ושיעורו חצי
מיל ולר' יוסי כהרף עין ובסוף היום הוא זה
כס וזה יוצא:
והא בדקה בבין השמשות דרבי יהודה .הלכך
לא ראתה אחת מהן בין השמשות שתעלה
לחומר ב' ימים:
ספקא הוא .דחיישין שמא לאחר סילוק ידיה
בבין השמשות דרבי יוסי חזאי והוא עולה לשי
ימים והוו להו שלשה ימים רצופים ולרבן לילה
הוא ואפילו חזאי לא הוו להו שלשה ראיות:
אילמלי ידיה בעייה .באותו מקום:
כל בין השמשות .דרבי יהודה:
יפה אתם אומרים .לרבן דלא חיישי כיון דכל
בין השמשות דר' יהודה לא חזאי:
אימור עם סילוק ידיה ראתה .דהא בין
השמשות דרבי יהודה ארוך הוא:
ראין דברי רבי יהודה .דחייש:
בשלא בדקה .ומדקאמר רבי בהא ס''ל כרבי
יהודה אבל בשבדקה לא ס''ל כוותיה מכלל
דרבי יהודה בן אגרא אפילו בדקה מי חייש
ומאי לא בדקה אי ימא ה''ק רבי רואה אי את
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:
אלא פשיטא דלא בדקה .לא בהא ולא בהא
דחוששת שמא ראתה בבין השמשות דר'
יהודה:
אבל בדקה .בדר' יהודה אין אי רואה את
דבריו לחוש לזיבה:
אלמא .קסבר רבי בין השמשות דרבי יוסי לילה
הוא והראייה שבה איה עולה לשתים:
אי ימא כשבדקה בדרבי יהודה ולא בדרבי
יוסי .וקאמר רבי בזו אי רואה את דבריהם
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:
אלא פשיטא .דראין דברי חכמים כשבדקה
דקאמר רבי שבדקה בשיהם קאמר אבל באחד
מהן דקאמרי איהו מי לא חיישא איי רואה
דבריהם דכיון דלא בדקה בדר' יוסי יש לחוש
לראיית בין השמשות אלמא לרבי ספקא הוא
כו':
ה''ק .האי ראין דקאמר רבי לאו לטעמיה
דפשיה קאמר דתידוק מיה מדקאמר בזו אי
רואה את דברי זה ובזו איי רואה מכלל דאיהו
בתרוייהו פליגי ותקשי לך אלא רבי לפרושי
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
לטעמיה דאמר ספקא הוא הילכך עד שתבדוק
בשיהם יש לחוש בראיית בין השמשות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
" ָהרוֹ ָאה ֶ ּכ ֶתםִ :ל ְר ִא ָ ּיה ְמרו ָ ּּבה – חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
ִל ְר ִא ָ ּיה מו ֶּע ֶטת ֵ -אינָ ּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת,
זוֹ דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ֲאנִ י ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּוֶ ׁ :ש ַא ַחת זוֹ וְ ַא ַחת זוֹ – חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
ו ִּמן ַה ַּט ַעם ַה ֶּזה ָא ַמר ִלי:
ישה ְ ּב ָט ֳה ָרה ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה –
ו ָּמה ִאילּ ּו נִ דָּ הֶ ׁ ,שלּ ֹא ִה ְפ ִר ׁ ָ
לֹא ְּת ֵהא ְ ּב ֶחזְ ַקת ֻט ְמ ָאה?!
וְ נִ ְר ִאין דְּ ָב ָריו ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּב ְד ָקה".
ַמאי " ָ ּב ְד ָקה"?
ִאילֵ ָימא :דְּ ָב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי –
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא ָס ַברַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ָ ּב ְד ָקה ,לֹא ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
ְישא?!
וְ לֹא ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -לָ א ָחי ׁ ָ
וְ ָהא לֹא ָ ּב ְד ָקה!
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ ָב ְד ָקהּ ֵ ,בין ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,ו ֵּבין ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ְישא.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא ָס ַברּ ָ :ב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -לָ א ָחי ׁ ָ
ַאלְ ָמאּ ֵ :בין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא  -לֵ ילְ יָא הוּא.
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא ַאדְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא!
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאּ ְ :בלָ א ַר ִ ּבי  -לָ א ַק ׁ ְשיָא,
ָה ָתם  -דְּ ָב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ָהכָ א  -דְּ ָב ְד ָקה נ ִַּמי ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,ו ִּב ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ֶא ָּלא ִ ּב ְד ַר ִ ּבי ַ -ק ׁ ְשיָא!

נג,ב

ְּת ֵרי ַּת ּנ ֵָאי וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ַאגְ ָרא,
ַהאי ַּת ָּנא ָס ַברָ ׁ :שלֵ ים ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה^ ,וַ ֲה ַדר ָחיֵיל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
יש ְך ׁ ַש ּי ְ
ָיך ִ ּב ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
וְ ַהאי ַּת ּנָא ָס ַברּ ֵ :בין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֵמ ׁ ַ

רש"י
מרובה.

לראייה
בועודות:
לראייה מועטת .שי גריסין
בועודות:
ממו .מדרבי יוסי:
שלא הפרישה בטהרה .בשביעי
שלא בדקה בין השמשות:
לא תהא בחזקת טומאה .ואיה
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:
וראין לי דבריו .ומודה אי לו:
כשבדקה .בין השמשות שלם תו
לא חיישא ובשלא בדקה אי
חולק עליו:
קשיא דרבי יהודה אדר' יהודה.
דלעיל ס''ל בין השמשות דרבי
יוסי ספיקא הוא:
בשלמא בלא רבי .אי לא פירש
רבי לפלוגתייהו בין לעיל בין
הכא לא הוה קשיא דרבי יהודה
אדר' יהודה התם דבדקה כו':
אלא בדרבי .מכי אתא רבי
לפרושי פלוגתייהו ולא מתוקמא
לן אלא כדפירשה דלרבי יהודה
דלעיל ספיקא הוא והכא מיתחזי
דליליא הוא קשיא:
והדר .מתחיל דרבי יוסי וספקא
הוא:
מישך שייך בדרבי יהודה.
מובלע הוא בתוך של רבי יהודה
וכיון דלדידיה בעין כל בין
השמשות דרבי יהודה הרי בדקה
בשיהם:
ג'

גריסין
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 .27נג ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָהרוֹ ָאה ֶ ּכ ֶתםְ :מ ַט ְּמ ָאה ַע ְצ ָמ ּה,
וְ ָק ָד ׁ ִשים – ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ָק ָד ׁ ִשים – ְמ ַט ְּמ ָאה,
ַע ְצ ָמ ּה ֵ -אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה,
ית ּה".
ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא ִ ּכ ְת ָמ ּה ָחמוּר ֵמ ְר ִא ָ ּי ָ
ָית ּה לְ ִע ְניַן ָק ָד ׁ ִשים!
וְ ָהא ָמצִ ינ ּו ִּכ ְת ָמ ּה ָחמוּר ֵמ ְר ִא ּי ָ
ֶא ָּלא ְּתנֵי ָהכִ י:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר אוֹ ֵמרַ :אף ָק ָד ׁ ִשים ֵאינ ָּה ְמ ַט ְּמ ָאה,
ָית ּה לְ כָ ל דָּ ָבר".
ׁ ֶשלּ ֹא י ְֵהא ִּכ ְת ָמ ּה ָחמוּר ֵמ ְר ִא ּי ָ

רש"י
מטמאה עצמה .הרואה כתם
לטהרות
עצמה
מטמאה
וקדשים:
למפרע .עד שעת הכבוס:
למפרע
מראייתה.
חמור
דלראייתה לא הוי אלא מעת
לעת וכתמה עד שעת הכבוס:
והא מציו כו' .דהא מודה ר''ש
בן אלעזר בקדשים דמטמאתן
למפרע עד שעת הכבוס:
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 .28נג ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ית ּה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
" ָר ֲא ָתה ֶ ּכ ֶתם וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָר ֲא ָתה דָּ ם ּ -תוֹ ָלה ִ ּכ ְת ָמ ּה ִ ּב ְר ִא ָ ּי ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
יוֹ מוֹ .
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
נִ ְר ִאין דְּ ָב ָריו ִמדְּ ָב ַרי,
ׁ ֶשהוּא – ְמ ַת ְ ּקנָ ּה,
ות ּה".
וַ ֲאנִ י ְ -מ ַע ְּו ָ
" ְמ ַת ְ ּקנָ ּה"?! ַע ּוו ֵּתי ְמ ַע ֵ ּוית לַ ּה!
ֲא ַמר ָר ִבינָ א:
ֵאיפו ְּך.
ַרב נַ ְח ָמן ֲא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם לָ א ֵּתיפוּךְ,
ׁ ֶשהוּא ְמ ַת ֵ ּקן ִהלְ כוֹ ֶת ָיה לִ ֵידי זִ ָיבה,
וַ ֲאנִי ְמ ַע ֵ ּוות ִהלְ כוֹ ֶת ָיה לִ ֵידי זִ ָיבה.
ֵיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא ֵמ ַר ִ ּבי ַא ִּסי:
ָ ּב ֵעי ִמי ּנ ּ
ְּכ ָת ִמים  -צְ ִריכִ ין ֶה ְפ ֵסק ָט ֳה ָרה אוֹ לֹא?
ִא ׁ ְש ִּתיק ,וְ לָ א ֲא ַמר לֵ ּיה וְ לָ א ִמ ֵידי.
ית ּה ֵמ ֵעת ְל ֵעת ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי".
זִ ְימנִין ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּיה דְּ י ֵָתיב וְ ָק ָא ַמרּ " :תוֹ ָלה ִ ּכ ְת ָמ ּה ִ ּב ְר ִא ָ ּי ָ
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
וְ הוּא ׁ ֶש ָ ּב ְד ָקה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּב ְד ָקה.
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ְּכלָ ל דִּ כְ ָת ִמים צְ ִריכִ ין ַה ְפ ָס ַקת ָט ֳה ָרה?!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִאין.
וְ ָהא זִ ְימנִין ַס ִ ּג ִיאין ְ ּב ַעאי ִ 293מי ּנ ְָך וְ לָ א ֲא ַמ ְר ְּת לִ י וְ לָ א ִמ ֵידי!
דִּ לְ ָמא ַא ַ ּגב ׁ ִש ְיט ָפ ְך ָא ְתיָא לָ ְך?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִאיןַ ,א ַ ּגב ׁ ִש ְיט ַפאי ָא ְתיָא לִ י.

 293כתבי יד .גירסת וילאּ ְ :ב ָעא

רש"י
ראתה כתם ואח''כ ראתה דם.
תוך מעת לעת:
תולה כתמה בראייתה .ואמרין
האי כתם מדם דות זה הוא
וטהורה מלטמא עד שעת הכבוס
אלא משמצאתו ולהבא:
יומו .אם ראתה בו ביום תולה
ואם שקעה חמה אף על פי
שראתה בתוך מעת לעת איה
תולה:
שהוא מתקה .מיקל עליה וכיון
דכתמים דרבן ראין דברי
המיקל ולקמן פריך עוותי מעוות
לה דהא ר''ש בן אלעזר מחמיר:
איפוך .ואימא ראין דברי
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
זיבה מתחילין עד יום ח'
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
ולר''ש סוף דה הוא ולא מצריך
שימור ואם תראה שים עמו לא
תהיה זבה מצא אי מביאה ע''י
כתמה לזיבה אבל איהו לא:
צריכין הפסק טהרה .בשביעי
לטבול בערב צריכה לבדוק בין
השמשות להפסיק בטהרה או
לא:
זימין .פעם אחרת:
אשכחיה .רבי זירא לרבי אסי:
דיתיב וקאמר .הך מלתא דרבי
ומפרש עלה אמר ר''ל והוא
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
דעתה תליא מלתא ולא מפסדא
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:
שיטפך .ריהטך:
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 .29נג ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שר ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ְּ -ת ִח ַ ּלת נִ דָּ ה וְ סוֹ ף נִ דָּ ה.
ָהרוֹ ָאה יוֹ ם ַא ַחד ָע ָ ׂ
ְּת ִח ַ ּלת זִ ָיבה וְ סוֹ ף זִ ָיבה.
יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ַל ָּז ָכר ,וְ יוֹ ם ׁ ְשמוֹ נִ ים ַל ְ ּנ ֵק ָבהּ ֵ ,בין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ְלכ ּו ָ ּלן ֲ -ה ֵרי ֵאלּ ּו טוֹ עוֹ ת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ַעד ׁ ֶש ַא ֶּתם ְמ ַת ְ ּקנִ ים ֶאת ַה ׁ ּשוֹ טוֹ ת ,בּ ֹא ּו וְ ַת ְ ּקנ ּו ֶאת ַה ּ ִפ ְ ּקחוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
" ְּת ִח ַ ּלת נִ דָּ ה וְ סוֹ ף נִ דָּ ה"?!
ְּת ִח ַּלת נִ דָּ ה וְ סוֹ ף זִ ָיבה ִהיא!
ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ָהרוֹ ָאה :יוֹ ם ַא ַחד ָע ָׂשר ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ְּ -ת ִח ַּילת נִ דָּ ה ,וְ סוֹ ף זִ ָיבה.
ו ַּב ׁ ּ ְש ִב ִיעי לְ נִדָּ ָת ּה  -סוֹ ף ִנדָּ ה ,ו ְּת ִח ַּלת זִ ָיבה.

רש"י
מתי'
הרואה יום אחד עשר בין
השמשות .וספק יום הוא והוי
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
והשתא זבה וצריכה שבעה
קיים ולא תשב ארבעה והן וכן
לעולם היא מקולקלת ותקתה
כדמפרש בערכין )דף ח:(.
יום ארבעים לזכר ויום שמוים
ללידת קבה בין השמשות
לכולן .כלומר באיזה מאלו
שתראה בין השמשות הוי האי
בין השמשות ספק טמא ספק
טהור ואם תראה ליום שמיי
ספק דה ספק שומרת יום כגד
יום וכן לעולם עד שתפסוק כדי
שיעור המפורש לה בערכין:
את השוטות .את הטועות כגון
אלו שראו בשעת הספק:
באו ותקו את הפקחות .הרואות
בשעה ודאית וצריכין או לתקן
פתחיהן ולפרש ימי שימורן
ותשמישן כדמפרש בברייתא
בגמרא:
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 .30נג ,ב – נד ,א
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ַעד ׁ ֶש ַא ֶּתם ְמ ַת ְ ּקנִ ים ֶאת ַה ׁ ּשוֹ טוֹ ת ,בּ ֹא ּו וְ ַת ְ ּקנ ּו ֶאת ַה ּ ִפ ְ ּקחוֹ ת".
ָהנֵי נד,א ^ ׁשוֹ טוֹ ת נִינְה ּו?! טוֹ עוֹ ת נִינְה ּו!
ֶא ָּלא ְּתנֵי :טוֹ עוֹ ת.
דְּ ַת ְניָא:
"יוֹ ם ֶא ָחד ָט ֵמא וְ יוֹ ם ֶא ָחד ָטהוֹ רְ :מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ׁ ְש ִמינִ י וְ ֵלילוֹ ִע ּמוֹ ,
שר יוֹ ם.
וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ֵלילוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשמוֹ נָ ה ָע ָ ׂ
וְ ִאם ָהיְ ָתה רוֹ ָאה ִמ ָ ּב ֶע ֶרבֵ :אינָ ּה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ֶא ָ ּלא ׁ ְש ִמינִ י ִ ּב ְל ַבד.
ׁ ְשנֵ י יָ ִמים ְט ֵמ ִאין ו ׁ ְּשנֵ י יָ ִמים ְטהוֹ ִריןְ :מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת – ׁ ְש ִמינִ י,
שר,
ו ׁ ְּשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר,
וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ש ִרים.
וְ ֶע ְ ׂ
ו ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש נ ִַּמי ִ ּב ְת ׁ ַש ַסר!
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת " ַ ּג ְר ְ ּג ָרן" דִּ ְתנַן )נדה עבָ – (.אסוּר.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
נ ְִהי דְּ ַחד ָע ָׂשר  -לָ א ָ ּב ֵעי ׁ ִש ּימוּר,
ֲע ִׂש ִירי ִ -מ ָיהא ָ ּב ֵעי ׁ ִש ּימוּר.
ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים ְט ֵמ ִאין ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה יָ ִמים ְטהוֹ ִרין ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ׁ ְשנֵ י יָ ִמים,
וְ ׁשוּב ֵאינָ ּה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְלעוֹ ָלם.
ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים ְט ֵמ ִאים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים ְטהוֹ ִרין ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת יוֹ ם ֶא ָחד,
וְ ׁשוּב ֵאינָ ּה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְלעוֹ ָלם.
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה יָ ִמים ְט ֵמ ִאים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה יָ ִמים ְטהוֹ ִרין ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים,
וְ ׁשוּב ֵאינָ ּה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְלעוֹ ָלם.
ׁ ִש ׁ ּ ָשה יָ ִמים ְט ֵמ ִאין וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה יָ ִמים ְטהוֹ ִרין ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ֲח ִמ ׁ ּ ָשה יָ ִמים,
וְ ׁשוּב ֵאינָ ּה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְלעוֹ ָלם.
יה
יע יָ ֶמ ָ
ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים ְט ֵמ ִאין וְ ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים ְטהוֹ ִרין ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְר ִב ַ
ש ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה יָ ִמים.
ִמ ּתוֹ ְך ֶע ְ ׂ
שר יוֹ ם
ׁ ְשמוֹ נָ ה יָ ִמים ְט ֵמ ִאין ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה יָ ִמים ְטהוֹ ִרין ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ִמ ּתוֹ ְך ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה.
ֲה ֵרי ַא ְר ֵ ּב ַיסר ָהווּ!
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ִיצְ ָחק:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת י ְֵמי נִדָּ ָת ּה ׁ ֶש ֵאין רוֹ ָאה ָ ּב ֶהן עוֹ לִ ין לִ ְס ִפ ַירת זִ ָיב ָת ּה.
נד,ב

דְּ ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
י ְֵמי לֵ ָידה ׁ ֶש ֵאינָ ּה רוֹ ָאה ָ ּב ֶהן ַ -מה ּו ׁ ֶש ּי ֲַעל ּו לִ ְס ִפ ַירת זִ ָיב ָת ּה?
ֲא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָר ֲא ָתה ׁ ְשנַ יִ ם,
ישי ִה ּ ִפ ָילה,
וְ ַל ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
וְ ֵאינָ ּה יוֹ ַד ַעת ַמה ִה ּ ִפ ָילהֲ :ה ֵרי זוֹ ְס ֵפק זִ ָיבה,
יאה ָק ְר ָ ּבן,
ְס ֵפק ֵל ָידה ְ -מ ִב ָ
וְ ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל.
ימי ֵל ָיד ָת ּהֶ ׁ ,ש ֵאין רוֹ ָאה ָ ּב ֶהן  -עוֹ ִלין ָל ּה ִל ְס ִפ ַירת זִ ָיב ָת ּה".
וִ ֵ

רש"י
גמ'
שוטות יהו .בתמיה:
דתיא .לפרושי פקחות דמתיתין קאתי:
יום אחד טמא ויום אחד טהור .כל ימיה וקמיירי
כשרואה ביום:
משמשת שמיי .ליום שראתה בו ראייה ראשוה שהרי
טהורה הות שהרי בשביעית לערב טבלה ולא תראה עד
תשיעי הלכך משמשת שמיי שלם לילה ויום:
ולילו עמו .ליל אחריו גהי תשיעי:
וארבעה לילות מתוך שמוה עשר יום .לראייה
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:
ואם היתה רואה .בכל הימים הטמאים מבערב:
איה משמשת אלא שמיי .שלם לילה ויום אבל לא ליל
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:
ב' ימים טמאים כו' .כללא דמילתא כל ימים דלקמן עד
סוף פירקין כשרואה מבערב:
משמשת שמיי .שהוא משי ימים הטהורים ששביעי
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
ותשמש ט''ז ותראה י''ז וי''ח ותשמור י''ט דקסבר
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:
ותשמש בתשסר .דקיימא לן בפרק אחרון )לקמן עב(:
יום אחד עשר לימי זיבה לא בעי שימור יום כגדו וזו
למה משמרת י''ט בשביל י''ח שהוא סוף זיבה:
גרגרן .דתן בפרק תיוקת )שם (.הרואה יום י''א וטבלה
ליום שלאחריו ושמשה וראתה בו ביום בית הלל
אומרים הרי זה גרגרן שלא המתין יום זה ומהך ברייתא
דקתי ומשמשת יום עשרים ולא יום י''ט שמעין דאסור
להיות גרגרן ולשמש ביום י''ב עם הרואה בי''א:
רב אשי אמר .לעולם איו אסור והכא דתי אסור משום
שראתה יום עשירי דאיהו בעי שימור לפיכך תשב י''ט
הטהור ויהא שימור ליום י''ז שהוא עשירי לימי זיבה
שימור לא הוי אלא יום טהור דהכי פקא לן יהיה מלמד
שסופרת יום אחד לאחד וספירה לא הוי אלא יום טהור:
משמשת שי ימים .אחד עשר וי''ב שהשמיי ותשיעי
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:
יום אחד .שמיי דכולה ברייתא בשרואה בערב:
רביע ימיה מתוך כ''ח .שבעה ימים שאחר שבעה
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
ולהכי קט כ''ח מפי שתחלת דותה של זו מכ''ח לכ''ח:
ט''ו יום מתוך מ''ח .כגון ח' הראשוים השמיי ימי זיבה
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
ישלים ז' ימי דה והשבעה תשמש ועכשיו ותרו ד' ימים
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:
ארביסר הוו .קסבר האי דמותיב שהאשה הזאת לא
תשמש יום מ''ח לפי שהשמוה החמשיים שעשית בהן
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
יעלו שלשה הראשוים לימי הספירה לפי שהן השלמת
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:
ימי לידתה .כגון ילדה בזוב ופסקה מיד:
הכי גרסין ראתה שים .ראתה שי ימים בשופי בתוך
י''א שבין דה לדה:
ספק לידה ספק זיבה .שמא לידה שמא זיבה שמא לא
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
דם בלידה הרי זו יולדת בזוב ואם פתח קבר בלא דם
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:
וימי לידתה שאין רואה בהן עולין כו' .ואע''ג דאיכא
לספוקי ביולדת בזוב ויש כאן לידה וזיבה:

ימן"
"בּא ִס ָ
מסכת נדה פרק ו' – ָ
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ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ׁ ָשאנִי ָה ָתםֵּ ,כיוָ ן דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר ִהיא,
וְ כָ ל ָהנֵי ׁ ִש ְב ָעה י ְֵת ֵירי דְּ ָקי ֲָה ִבינַ ן לַ ּה,
ָסלְ ֵקי לַ ּה לִ ְס ִפ ַירת זִ ָיב ָת ּה!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע לְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ ּביוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר ִ -א ָּיכא לְ ַס ּפו ֵּקי,
ְ ּביוֹ לֶ ֶדת נ ְֵק ָבה  -לֵ ָּיכא לְ ַס ּפו ֵּקי!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה :עוֹ לִ ין.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.
שר.
ִּת ׁ ְש ָעה יָ ִמים ְט ֵמ ִאין וְ ִת ׁ ְש ָעה יָ ִמים ְטהוֹ ִרין ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ׁ ְשמוֹ נָ ה יָ ִמים ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְשמוֹ נָ ה ָע ָ ׂ
ימי זִ ָיב ָת ּה.
ש ָרה יָ ִמים ְט ֵמ ִאין וַ ֲע ָ ׂ
ֲע ָ ׂ
ש ָרה יָ ִמים ְטהוֹ ִרים  -יְ ֵמי ׁ ִש ּמו ׁ ָּש ּה ִ ּכ ֵ
וְ ֵכן ְל ֵמ ָאה,
וְ ֵכן ְל ֶא ֶלף".

הדרן עלך בא סימן

רש"י
משום דאיכא למימר כו' .אבל
אי הוה פשיטא לן דיולדת קבה
היא לא סלקי לה:
ט' ימים טמאין .תרי מיייהו
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:
וכן למאה .טמאין ז' ימי דה
וכולהו ימי זיבה ומאה טהורין ז'
לספירה וכולהו לתשמיש וכן
לאלף:

