מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי

גמרא סדורה
מסכת נדה
))))

פרק ז' ַ " -דּם ַהנּ ִָדּה"
לימוד פרק זה מוקדש
לעילוי נשמת המחנך,
בעל דוגמא אישית
מכבד הורים מיוחד
ר' גד בן מאיר רוזנברג

מהדורה מנוקדת ,מפוסקת,
מחולקת לסוגיות ולפסקאות
עם רש"י

1

2

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

בהצלחה  -יגעת ומצאת  -תאמין!!!

להארות והערות
דניאל ברק ווינט
טל' – 0526071122
דוא"ל vinetdb81@gmail.com
עתניאל ד.נ .הר חברון 9040700

©
כל הזכויות על הניקוד ,הפיסוק והחלוקה לסוגיות ופסקאות
שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" ולדניאל ברק ווינט.

טו חשוון תש"פ

292

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת נדה פרק ז' – " ַדּם ַהנִּ ָדּה"
 .1נד ,ב – נה ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
דַּ ם ַה ִ ּנדָּ ה,
שר ַה ֵּמת ְ -מ ַט ְּמ ִאין ַל ִחין,
ו ְּב ַ ׂ
ו ְּמ ַט ְּמ ִאין יְ ֵב ׁ ִשין.
ֲא ָבלַ :הזּוֹ ב,
יע,
וְ ַה ִ ּנ ַ
וְ ָהרוֹ ק,
וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ,
וְ ַה ְ ּנ ֵב ָלה,
וְ ַה ׁ ּ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע ְ -מ ַט ְּמ ִאין ַל ִחין,
וְ ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין יְ ֵב ׁ ִשין.
וְ ִאם יְ כוֹ ִלין ְל ִה ׁ ּ ָשרוֹ ת וְ ַל ֲחזוֹ ר ִל ְכמוֹ ת ׁ ֶש ֵהן ְ -מ ַט ְּמ ִאין ַל ִחין,
ו ְּמ ַט ְּמ ִאין יְ ֵב ׁ ִשין.
יתן?
וְ ַכ ָּמה ִהיא ׁ ְש ִר ָ ּי ָ
ַ ּב ּפוֹ ׁ ְש ִרין ֵמ ֵעת ְל ֵעת.

רש"י
מתי'
דם הדה :והיע .קר''ק בלע''ז
וממעייות הזב הן והוי אב
הטומאה:
וכמה היא שרייתן .דימא אי
הדרא בכי האי שיעורא לחין
יהו:
בפושרים מעת לעת .אבל אי בעי
טפי מים חמים או יותר ממעת
לעת יבשין הן:
גמ'
מא הי מילי .דדם דה מטמא
מגעו ומשאו:
אשכחן לח .דדוה לח משמע כעין
שהוא זב:
יהיה .דם יהיה זובה:
יבש מעיקרו .כגון הי דתין:
מין שערה .אדומה:
עושה משכב .שיהא משכבו
מטמא אדם ולא יהא ראשון
במגעו אלא אב הטומאה כמשכב
דה עצמה:

ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
שר ַה ֵּמת :יָ ֵב ׁש,
ְ ּב ַ ׂ
וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ִה ׁ ּ ָשרוֹ ת וְ ַל ֲחזוֹ ר ִל ְכמוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ָ -טהוֹ ר.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ִחז ְִק ּיָה:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ַהדָּ וָ ה ְ ּבנִ דָּ ָ
ַמ ְדוֶ ה – ְּכמוֹ ָת ּה,
ַמה ִהיא – ְמ ַט ְּמ ָאה,
ַאף ַמ ְדוֶ ה – ְמ ַט ְּמ ָאה.

ת ּה" ) 294ויקרא טו ,לב-לג(,

ַא ׁ ְש ְּכ ַחן לַ ח,
י ֵָב ׁש ְ -מנָלַ ן?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ָא ַמר ְק ָרא" :יִ ְהיֶ ה" ) 295ויקרא טו ,יט( ּ ַ -ב ֲהוָ יָתוֹ יְ ֵהא.
וְ ֵא ָימאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ְ ּבלַ ח וְ נ ֲַע ָׂשה יָ ֵב ׁש,
י ֵָב ׁש ֵמ ִע ָ ּיקרוֹ ְ -מנָלַ ן?
וְ ת ּו ָהא דִּ ְתנַן:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתּ ְ :כ ִמין ְק ִל ָּ
יפה,
ְ ּכ ִמין ָע ָפר,
ש ֲע ָרה,
ְ ּכ ִמין ַ ׂ
ְ ּכ ִמין יַ ְבחו ׁ ִּשין ֲאדו ִּּמים ַּ -ת ִּטיל ַל ַּמיִ ם,
ִאם נִ ּמוֹ ח ּו ָ -ט ֵמא" )נידה כאְ - (.מנָלַ ן?
"יִ ְהיֶ ה" )ויקרא טו ,יט( ִ -רבּ ּויָא הוּא.
ִאיַ :מה ִהיא עוֹ ָׂשה ִמ ׁ ְש ָּכב וּמוֹ ׁ ָשב ,לְ ַט ֵּמא ָא ָדם וּלְ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים,
 294לב זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּזב וַ ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע לְ ָט ְמ ָאה בָ ּה .לג וְ ַהדָּ וָ ה ְ ּבנִ דָּ ָת ּה וְ ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ּנ ְֵקבָ ה וּלְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ִעם ְט ֵמ ָאה
ש ָר ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ְבנִ דָּ ָת ּה וְ כָ ל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 295וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ בָ ה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּבבְ ָ ׂ
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ַאף דָּ ָמ ּה נ ִַּמי ,עוֹ ֶׂשה ִמ ׁ ְש ָּכב וּמוֹ ׁ ָשב לְ ַט ֵּמא ָא ָדם וּלְ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים?!

רש"י

ַא ּט ּו דָּ ָמ ּה ַ ּבר ִמ ׁ ְש ָּכב וּמוֹ ׁ ָשב הוּא?!
וּלְ ַט ֲע ֵמ ְיךֶ ,א ֶבן ְמנ ּו ַ ּג ַעת ַ ּבת ִמ ׁ ְש ָּכב וּמוֹ ׁ ָשב ִהיא דְּ ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ַמעו ֵּטי,
דְּ ַת ְניָא:
שה ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב ְל ַט ֵּמא ָא ָדם ְל ַט ֵּמא ְ ּב ָג ִדים?
"יָ כוֹ ל ְּת ֵהא ֶא ֶבן ְמנו ַ ּּג ַעת עוֹ ָ ׂ
שה ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב ְל ַט ֵּמא ָא ָדם,
יאה  -עוֹ ֶ ׂ
ב
ב
ּ
א
מ
וְ ִדין הוּא :ו ַּמה ָּזב ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּ ְ ִ ָ
ְל ַט ֵּמא ְ ּב ָג ִדים,
יאהֵ ,אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָאה ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב ְל ַט ֵּמא ָא ָדם,
ֶא ֶבן ְמנו ַ ּּג ַעת ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָאה ְ ּב ִב ָ
ְל ַט ֵּמא ְ ּב ָג ִדים?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :ה ָּזב" ) 296ויקרא טו ,ד( ַ -ה ָּזב וְ לֹא ֶא ֶבן ְמנו ַ ּּג ַעת".
ַט ְע ָמא דְּ ַמ ֲע ֵט ּיה ְק ָרא,
ָהא לָ או ָהכִ י – ְמ ַט ְּמ ָאה!
ו ִּמי ּנ ַּה ,לָ או ִמי ֲא ַמ ְר ְּתַ " :ה ָּזב"  -וְ לֹא ֶא ֶבן ְמנ ּו ַ ּג ַעת?
ָהכָ א נ ִַּמי ָא ַמר ְק ָראֲ " :א ׁ ֶשר ִהיא יוֹ ׁ ֶש ֶבת ָעלָ

יו" ) 297ויקרא טו ,כג(" ,היא" -
ִ

וְ לֹא דָּ ָמ ּה.

נה,א ִאיַ :מה ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה ְ ּב ֶא ֶבן ְמ ָס ָמא,
ַאף ַמ ְדוֶ ה נ ִַּמי ְמ ַט ְּמ ָאה ְ ּב ֶא ֶבן ְמ ָס ָמא?
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
שא אוֹ ָתם" ) 298ויקרא טו ,י( – "אוֹ ָתם" ִ -מיעו ָּטא הוּא.
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ַהנּוֹ ֵ ׂ

ָּ 296כל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכב ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ָעלָ יו ַה ָּזב יִ ְט ָמא וְ כָ ל ַה ְּכלִ י ֲא ׁ ֶשר יֵ ׁ ֵשב ָעלָ יו יִ ְט ָמא
יש ֶבת ָעלָ יו ְ ּבנָ גְ עוֹ בוֹ יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 297וְ ִאם ַעל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכב הוּא אוֹ ַעל ַה ְּכלִ י ֲא ׁ ֶשר ִהוא ׁ ֶ
שא אוֹ ָתם יְ כַ ֵ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב
 298וְ כָ ל ַה ּנֹגֵ ַע ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ַת ְח ָּתיו יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב וְ ַה ּנ ֹו ֵ ׂ

שאיו מטמא בביאה .אדם
הכס עם הזב בבית איו טמא:
אבן המוגעת .מטמאה בביאה
אדם הכס עמה לבית דכתיב
והבא אל הבית וגו':
הזב .אשר ישכב עליו הזב
)ויקרא טו(:
היא .עושה משכבה אב הטומאה
ולא דמה עושה משכבה אב
הטומאה אבל מטמא הוא את
שתחתיו משום משא להיות
ראשון ואף על פי שאין וגע בו
דהא איתקש לדה והכי מי תן
באבות הטומאה )כלים פ''א
מ''ג( דדם דה מטמא במשא:
אי מה .משא דה חמור לטמא
אבן מסמא אבן גדולה המושמה
על הכלים ודה שאת עליה
מטמאה בגדים שתחת האבן
כדאמר בתורת כהים אף משא
דמה חמור לטמא באבן מסמא
דיש מטמא במשא ואיו מטמא
באבן מסמא במסכת שבת בפרק
רבי עקיבא )דף פב (:דאמרין
במשא כולי עלמא לא פליגי
דמטמא כי פליגי באבן מסמא
דאין משאו אלא בדבר הראוי
לישא אבל גדולה איה
מטלטלת להיות הטומאה
ישאת עליה וגבי זב הוא דרבייה
קרא:
והושא אותם .במשכב הזב
כתיב ומשכב הזב הישא על אבן
מסמא מטמא כלים שתחתיה
כדמפרש בתורת כהים וכתיב
אותם למעוטי דמה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .2נה ,א
שר ַה ֵּמת".
"ו ְּב ַ ׂ
ְמנָלַ ן?
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָא ַמר ְק ָרא" :לְ כָ ל טו ְּמ ָאתוֹ " ) 299ויקרא כב ,ה(  -לְ כָ ל טו ְּמאוֹ ת ַה ּפוֹ ְר ׁשוֹ ת ִמ ֶּמ ּנ ּו.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
"אוֹ ְב ֶע ֶצם ָא ָדם אוֹ ְ ָ ֶ
" ָא ָדם" דּ ו ְּמיָא דְּ " ֶע ֶצם" –
ָמה ֶעצֶ ם – י ֵָב ׁש,
ַאף ָּכאן – י ֵָב ׁש.

בקבר" ) 300במדבר יט ,טז( –

ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דְּ ִא ּ ְפ ִר ְיך ִא ּ ְפרוּכֵ י.
ֵמ ִית ֵיבי:
שר ַה ֵּמת ׁ ֶשהו ְּפ ַר ְך ָ -טהוֹ ר"!
" ְ ּב ַ ׂ
ָה ָתם – דְּ ִא ְ ּק ַמח ,וְ ָהוֵ י ַע ְפ ָרא.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ָ ּכל ׁ ֶש ַ ּב ֵּמת – ְמ ַט ֵּמא,
חוּץִ :מן ַה ׁ ּ ִשי ַ ּניִ ם,
ש ָער,
וְ ַה ּ ֵ ׂ
וְ ַהצִּ ּפוֹ ֶרן.
ו ִּב ׁ ְש ַעת ִחבּ ו ָּרן ַ -הכּ ֹל ָט ֵמא" )אהלות ג ,ג(!
ֲא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
דּ ו ְּמיָא דְּ ֶעצֶ ם,
ָמה ֶעצֶ ם ֶ ׁ -ש ִּנ ְב ָרא ִע ּמוֹ ,
ַאף כּ ֹל ׁ ֶש ּנ ְִב ָרא ִע ּמוֹ .
ש ָער וְ ִצ ּפוֹ ֶרן" ׁ ֶש ּנ ְִב ְרא ּו ִע ּמוֹ ו ְּטהוֹ ִרין!
וְ ָה ִא ָּיכאׂ ֵ " :
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
דּ ו ְּמיָא דְּ ֶעצֶ ם,
ָמה ֶעצֶ ם ֶ ׁ -ש ּנ ְִב ָרא ִע ּמוֹ ,
וְ ֵאין ִ ּגזְ עוֹ ַמ ֲחלִ יף,
ַאף כּ ֹל ֶ ׁ -ש ּנ ְִב ָרא ִע ּמוֹ ,
וְ ֵאין ִ ּגזְ עוֹ ַמ ֲחלִ יף,
יָצְ א ּוַ :ה ׁ ּ ִשי ַּניִם ֶ ׁ -שלּ ֹא נ ְִב ְרא ּו ִע ּמוֹ ,
יָצְ א ּוֵׂ :ש ָער,
וְ צִ ּפוֹ ֶרן ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּנ ְִב ְרא ּו ִע ּמוֹ ִ ּגזְ עוֹ ַמ ֲחלִ יף.
וַ ֲה ֵרי עוֹ ר  -דְּ גִ זְ עוֹ ַמ ֲחלִ יף,
דִּ ְת ַנן :301
" ַה ְ ּגלו ָּדה:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאירַ :מ ְכ ׁ ִשיר,
 299אוֹ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ַ ּגע ְ ּבכָ ל ׁ ֶש ֶרץ ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא לוֹ אוֹ ְב ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יִ ְט ָמא לוֹ לְ כ ֹל ֻט ְמ ָאתוֹ
ש ֶדה ַ ּב ֲחלַ ל ֶח ֶרב אוֹ בְ ֵמת אוֹ ְב ֶע ֶצם ָא ָדם אוֹ ְב ָק ֶבר יִ ְט ָמא ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים
 300וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ַ ּגע ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ָ ׂ
 301מסורת הש"ס .גירסת וילא :ו ְּתנַן

רש"י
לכל טומאות הפורשות .לא שא
לח ולא שא יבש:
דמפרך אפרוכי .שיבש יותר
מדאי לר' יוחן טהור דדומיא
דעצם בעין ועצם לא מיפרך:
דאקמח .לשון טחיה כקמח:
חוץ מן השיים .והא שיים
דומיא דעצם הן וטהורין וקשיא
לתרוייהו:
שיים .לא בראו עמו שגדלין
לאחר זמן:
אין גזעו מחליף .אם יטל איו
חוזר:
הגלודה .בהמה שקלף עורה
מפי טורח מלאכה או מחמת
שחין:
דתן ר''מ מכשיר .ואיה טרפה
דהדרא בריא אלמא גזעו
מחליף:

מסכת נדה פרק ז' – ַ
"דּם ַהנִּ ָדּה"

וַ ֲח ָכ ִמיםּ :פוֹ ְס ִלין" )חולין נד.(.
וַ ֲא ִפילּ ּו ַר ָ ּבנָן לָ א ָק ּ ָפ ְסלֵ י ֶא ָּלא דְּ ַאדְּ ָהכִ י וְ ָהכִ י ׁ ָשלֵ יט ַ ּב ּה ֲאוִ ָירא ו ֵּמ ָתה,
וּלְ עוֹ לָ ם ִ ּגזְ עוֹ ַמ ֲחלִ יף,
וְ ָתנֵינַן:
ש ָרן ,עוֹ ר ָה ָא ָדם" )חולין קכב!(.
יהם ִ ּכ ְב ָ ׂ
" ֵאלּ ּו ׁ ֶשעוֹ רוֹ ֵת ֶ
ָהא ִא ְּית ַמר ֲעלַ ּה:
ָא ַמר עו ָּּלא:
דְּ ַבר ּתוֹ ָרה  -עוֹ ר ָא ָדם ָטהוֹ ר,
ו ַּמאי ַט ְע ָמא ָא ְמר ּוָ :ט ֵמא?
ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא י ֲַע ֶׂשה ָא ָדם עוֹ רוֹ ת ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ׁ ְש ִט ִיחין לַ ֲחמוֹ ר.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ֲה ֵרי עוֹ ר דְּ ֵאין ִ ּגזְ עוֹ ַמ ֲחלִ יף ו ְּתנַן:
"וַ ֲח ָכ ִמים ּפוֹ ְס ִלין" )חולין נד (.וַ ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לָ א ָקא ַמכְ ׁ ַשר ֶא ָּלא דְּ ָק ִריר ִ ּב ְׂש ָרא וְ ָחיֵיא,
וּלְ עוֹ לָ ם ֵאין ִ ּגזְ עוֹ ַמ ֲחלִ יף,
וְ ָא ַמר עו ָּּלא:
דְּ ַבר ּתוֹ ָרה  -עוֹ ר ָא ָדם ָטהוֹ ר!
ִּכי ִא ְּית ַמר דְּ עו ָּּלאַ ,א ּ ֵס ָיפא ִא ְּית ַמר:
"וְ כו ָ ּּלן ׁ ֶש ִע ְ ּב ָדן אוֹ ׁ ֶש ִהי ֵ ּל ְך ָ ּב ֶהן ְ ּכ ֵדי ֲעבוֹ ָדה ְטהוֹ ִרין חוּץ ֵמעוֹ ר ָא ָדם".
וְ ָא ַמר עו ָּּלא:
דְּ ַבר ּתוֹ ָרה  -עוֹ ר ָא ָדם ִּכי ִע ְ ּבדוֹ ָטהוֹ ר,
ו ַּמה ּ ַט ַעם ָא ְמר ּוָ :ט ֵמא?
ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא י ֲַע ֶׂשה ָא ָדם עוֹ ר ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ׁ ְש ִט ִיחין.
וַ ֲה ֵרי ָ ּב ָׂשר דְּ גִ זְ עוֹ ַמ ֲחלִ יף וְ ָט ֵמא!
ָא ַמר ָמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָ ּב ָׂשר נ ֲַע ֶׂשה ְמקוֹ מוֹ צַ ֶּל ֶקת.
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רש"י
אדהכי והכי .עד שהוא חוזר
וגדל:
שליט בה אוירא ומתה .הלכך
טרפה:
שטיחין .מרדעת לחמור:
וחכמים פוסלין .דלא הדרא
בריא אלמא אין גזעו מחליף:
קריר עלה בשרא .מתקשה
בשרה ועשה כעור:
אסיפא .סיפא דואלו שעורותיהן
כבשרן:
וכולן .העורות שמו חכמים
להיות מטמאין כבשר בפ' העור
והרוטב:
שעבדן או הילך בהן כדי עבודה.
כדרך שרגילין לתת עור לפי
דורסן ושיעור עבודה מפרש
בברכות )דף טו( ובפסחים )דף
מו (.כדי מיל:
טהורין .שבטלן מתורת בשר:
כי עבדן .מי טהור דהא בטילה:
עשה מקומו צלקת .כלומר
רושם ראה בה חריץ או גומא
ואין כולו חוזר אבל שער וצפורן
אין טילתן יכר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3נה ,א-ב
" ֲא ָבל ַהזּוֹ ב".
זוֹ ב ְמנָלַ ן?
דְּ ַת ְניָא:
ָ ֵ
ֶ
ִ ֵ ַ ַ
""זוֹ בוֹ ָ ֵ
וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּאַ :ל ֲא ֵח ִרים ּגוֹ ֵרם טו ְּמ ָאהְ ,ל ַע ְצמוֹ לֹא ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן?
יח ֶ ׁ -ש ּגוֹ ֵרם טו ְּמ ָאה ַל ֲא ֵח ִרים וְ הוּא ַע ְצמוֹ ָטהוֹ ר,
ָׂ
ש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵ ּל ַח יוֹ ִכ ַ
ַאף ַא ָּתה ַאל ִּת ְת ַמ ּה ַעל זֶ ה ֶ ׁ -ש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּגוֹ ֵרם טו ְּמ ָאה ַל ֲא ֵח ִרים הוּא ַע ְצמוֹ ָטהוֹ ר.
ימד ַעל ַהזּוֹ ב ׁ ֶשהוּא ָט ֵמא".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זוֹ בוֹ ָט ֵמא" ִ -ל ֵּ
ימד על הזּוֹ ב ׁשהוּא טמא.
טמא" ) 302ויקרא טו ,ב(  -ל ּ

וְ ֵא ָימא ָהנֵי ִמ ֵּילי ְ ּב ַמ ָ ּגע,
שא – לָ א,
ֲא ָבל ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ִמ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ׁ ּ ֶש ֶרץ!
ֲא ַמר ַרב ֵ ּב ַיבי ַ ּבר ַא ָ ּביֵי:
ְ ּב ַמ ָ ּגע  -לָ א ִא ְיצ ְט ִר ְיך ְק ָרא,
דְּ לָ א ָ ּג ַרע ִמ ׁ ּ ִשכְ ַבת זֶ ַרע,
שא.
נה,ב ִּכי ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא – לְ ַמ ּ ָ ׂ
שא ְ -מ ַט ֵּמא ָא ָדם ,ו ְּבגָ ִדים,
וְ ֵא ָימאּ ְ :ב ַמ ּ ָ ׂ
ּ
ְ ּב ַמ ָ ּגע ָ -א ָדם ְמ ַט ֵּמאּ ְ ,בגָ ִדים לָ א לִ ַט ֵּמאִ ,מ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ַּמ ַגע נ ְֵבלָ ה!
לָ א ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
דְּ ַת ְנ ָיא:
" ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים:
" ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ְּנ ֵק ָבה" ) 303ויקרא טו ,לג( ַ -מ ִ ּק ׁיש "זוֹ בוֹ " לוֹ ,
שאוֹ ְל ַט ֵּמא ָא ָדם ו ְּל ַט ֵּמא ְ ּב ָג ִדים,
ַמה הוּא  -לֹא ָח ַל ְק ָּת ֵ ּבין ַמ ָ ּגעוֹ ְל ַמ ּ ָ ׂ
ַאף זוֹ בוֹ ּ ֵ -כן".
וְ ַה ׁ ְש ָּתא דְּ נָ ְפ ָקא לָ ן ֵמ" ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ " )ויקרא טו ,לג( – "זוֹ בוֹ ָט ֵמא" )ויקרא טו ,ב( לָ ָּמה לִ י?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ִמדִּ ְס ַק ְר ָּתא:
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ֲא ִמינָאָׂ :ש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח יוֹ כִ ַיח ֶ ׁ -שגּוֹ ֵרם טו ְּמ ָאה לַ ֲא ֵח ִרים ,וְ הוּא ַעצְ מוֹ ָטהוֹ ר.
וְ ִאי ִמ ׁ ּשוּם " ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ "  -לְ ִמ ְניָינָא הוּא דַּ ֲא ָתא" :זוֹ ב" – ַחד,
"זוֹ בוֹ " – ַּת ְר ֵּתי,
ישי ַ -א ְ ּק ׁ ֵש ּיה ַר ֲח ָמנָא לִ נ ְֵק ָבה,
ו ַּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא "זוֹ בוֹ ָט ֵמא".
וְ ַה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא" :זוֹ בוֹ ָט ֵמא הוּא" )ויקרא טו ,ב(  -דְּ רוֹ ׁש ֵ ּב ּיה נ ִַּמי ַהאי.

שרוֹ זוֹ בוֹ ָט ֵמא הוּא
ש ָר ֵאל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂ
 302דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
 303וְ ַהדָּ וָ ה ְ ּבנִ דָּ ָת ּה וְ ַה ָּזב ֶאת ז ֹובוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ְּנ ֵקבָ ה וּלְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ִעם ְט ֵמ ָאה

רש"י
לאחרים .לזב:
שעיר המשתלח .גורם טומאה
למשלחו דכתיב )ויקרא טז(
והמשלח את השעיר וגו' :שרץ
מטמא במגע ולא במשא:
בלה .במגע מטמאה אדם ולא
בגדים שעליו ובמשא מטמאה
אדם ובגדים שעליו כדכתיב
)ויקרא יא( והוגע בבלתה
יטמא עד הערב והושא את
בלתה יכבס בגדיו אבל במגע לא
כתיב כבוס :זב אפילו מגעו
מטמא בגדים דכתיב והוגע
בבשר הזב יכבס בגדיו וכן משאו
דכתיב במשכב ומושב והושא
אותם יכבס בגדיו וקל וחומר
לושא זב עצמו:
והשתא דפקא לן .טומאת הזב
מוהזב את זובו דאיתקש זובו לו
זובו טמא למה לי:
זב חדא זובו תרתי .וכתיב לזכר
דבשתי ראיות ראשוות דין זכר
עליו שאיו מטמא באוס ומכאן
ואילך איתקש לקבה דאפילו
ראה שלישי באוס חייב קרבן:
והשתא דכתיב זובו טמא.
דפקא לן מייה עיקר טומאת
זוב מהשתא דרוש מוהזב את
זובו הך דרשא דלא תחלוק בין
מגעו למשאו ואע''פ שאתה
דורשו לדרשא אחריי:

מסכת נדה פרק ז' – ַ
"דּם ַהנִּ ָדּה"
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 .4נה ,ב
"וְ ָהרוֹ ק".
רוֹ ק – ְמנָלַ ן?
דְּ ַת ְניָא:
יָ כוֹ ל ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נָ ַגע?
""וְ כִ י יָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :ב ָטהוֹ ר" ַ -עד ׁ ֶש ִי ַגע ַ ּב ָּטהוֹ ר.
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא רו ּּקוֹ ,
ִ ּכיחוֹ ,
וְ נִ יעוֹ ,
ו ֵּמי ָה ַאף ׁ ֶשלּ וֹ – ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ כִ י יָ רֹק"".
רֹק" ) 304ויקרא טו ,ח( -

ָא ַמר ָמר" :יָ כוֹ ל ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נָ ַגע?".
ֵמ ֵהיכָ א ֵּת ֵיתי?
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא:
נֵילַ
ָמה ָה ָתם ַ -אף ַעל ּ ִפי דְּ לָ א נָגַ ע,
ַאף ָהכָ א  -נ ִַּמי דְּ לָ א נָגַ ע,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
כיחו ויעו .מין רוק הן:
תלמוד לומר וכי ירוק .וי''ו
דריש:
במה שביד טהור .אם רק במה
שביד טהור דהוה ליה טהור
ושא את הרוק:
זה מגע בלה .שטהרתי לך
בגדים שעליו וטמאתים לך כאן
במגע הרוק:
ואימא משא דשרץ .שטהרתי לך
את הושאו טמאתי לך בכאן
בושא הרוק אבל מגעו כבלה:
לימא באדם .דדרשין במה שביד
אדם והייו משאו ובלאו דרשא
דטהרה שטהרתי לך וכו' פקא
לן משא:
מאי בטהור .דמשמע טהרה
שטהרתי במקום אחר טמאתי
בכאן:
ש''מ תרתי .משא מרבויא
דבי''ת שבטהור ומגע לטמא
בגדים מטהור:

ף 'רוֹ ק' )ויקרא טו ,ח( 'רוֹ ק' ) 305דברים כה ,ט( מיבמה,
ִ ָ ָ

שא לָ אִ ,מ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ׁ ּ ֶש ֶרץ!
וְ ֵא ַימרָ :הנֵי ִמ ֵּילי ְ ּב ַמ ָ ּגעֲ ,א ָבל ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ּ
אתי לְ ָך.
מ
ּ
ט
ר
הוֹ
ט
ד
ב
ּ
ש
ׁ
ה
מ
ִ ֵ ִ
ָא ַמר ְק ָראּ ַ " :ב ּ ָטהוֹ ר"  ְ ֶ ַ -יַ ָ
שא ְ -מ ַט ֵּמא ָא ָדם ו ְּבגָ ִדים,
וְ ֵא ָימאּ ְ :ב ַמ ּ ָ ׂ
ְ ּב ַמ ָ ּגע ָ -א ָדם לִ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים לָ א לִ ַט ֵּמאִ ,מ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ַּמ ַ ּגע נ ְֵבלָ ה!
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש,
וְ כֵ ן ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
אתי לְ ָך ָּכאן.
ָא ַמר ְק ָראּ ַ " :ב ּ ָטהוֹ ר" ָ -ט ֳה ָרה ׁ ֶש ּ ִט ַה ְר ִּתי לְ ָך ְ ּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרִ ,ט ֵּמ ִ
וְ ֵאיזֶ ה זֶ ה?
זֶ ה ַמ ַ ּגע ְנ ֵבלָ ה.
שא דְּ ׁ ֶש ֶרץ!
וְ ֵא ָימאְּ :כ ַמ ּ ָ ׂ
ִאם ֵּכן ִנכְ ּתוֹ ב ְק ָראּ ָ ' :ב ָא ָדם'ַ ,מאי " ַ ּב ּ ָטהוֹ ר"?
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהַּ :ת ְר ֵּתי.

 304וְ כִ י יָ רֹק ַה ָּזב ַ ּב ָּטהוֹ ר וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב
שה לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ְבנֶ ה ֶאת ֵ ּבית ָא ִחיו
 305וְ נִ ְ ּג ׁ ָשה יְ ִב ְמ ּתוֹ ֵאלָ יו לְ ֵעינֵ י ַה ְּז ֵקנִ ים וְ ָחלְ ָצה נַ ֲעלוֹ ֵמ ַעל ַרגְ לוֹ וְ יָ ְר ָקה ְ ּב ָפנָ יו וְ ָענְ ָתה וְ ָא ְמ ָרה ָּככָ ה יֵ ָע ֶ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5נה ,ב
"ו ֵּמי ָה ַאף".
ַמאי " ֵמי ָה ַאף"?
ָא ַמר ַרב:
ְ ּבנִגְ ָר ִרין דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶפה,
לְ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ֵמי ָה ַאף ְ ּבלֹא ִצ ְחצו ֵּחי ָהרוֹ ק.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ְ ּבנִגְ ָר ִרין דֶּ ֶר ְך ַהחוֹ ֶטם.
ַאלְ ָמא ָק ָס ַברַ ' :מ ְעיָין' הוּא,
ֵיה.
וְ ַר ֲח ָמנָא ַר ְ ּבי ּ
וְ ַרב,
נ ְִח ׁשוֹ ב נ ִַּמי דִּ ְמ ַעת ֵעינוֹ !
דְּ ָא ַמר ַרב:
ֵיה לִ יכְ חוֹ ל ִמ ּנָכְ ִרי.
ַהאי ַמאן דְּ ָב ֵעי דְּ לִ ְס ְּת ֵמ ּיה לְ ֵעינ ּ
וְ לֵ וִ י ָא ַמר:
ַהאי ַמאן דְּ ָב ֵעי דְּ לֵ ימוּת ,לִ יכְ חוֹ ל ִמ ּנָכְ ִרי.
וְ ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ּגו ְּריָא:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַרב ,דְּ לָ א ָא ַמר ַהאי ַמאן דְּ ָב ֵעי דְּ לֵ ימוּת?
הוֹ ִאיל וְ יָכוֹ ל לְ גוֹ ְר ָרן וּלְ הוֹ צִ ָיאן דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶפה!
וְ ַרב?
נ ְִהי דְּ זִ ֲיה ָרא – נ ֵָפיק,
דִּ ְמ ֲע ָתא ּגו ָּפא  -לָ א נ ֵָפיק.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יעה,
ז
ה
:
ן
ה
ב
ז
ה
ין
ק
ש
ׁ
מ
" ִּת ׁ ְש ָעה ַ ְ ִ ַ ָּ ֵ ַ ֵּ ָ
יחה ְסרו ָּחה,
וְ ַה ֵ ּל ָ
יעי ְ -טהוֹ ִרין ִמ ְ ּכלוּם.
וְ ָה ֵר ִ
דִּ ְמ ַעת ֵעינוֹ ,
וְ ַדם ַמ ֵ ּג ָפתוֹ ,
יעית.
וַ ֲח ֵלב ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ -מ ַט ְּמ ִאין טו ְּמ ַאת ַמ ׁ ְש ִקין ִ ּב ְר ִב ִ
ֲא ָבל :זוֹ בוֹ ,
רו ּּקוֹ ,
ימי ַר ְג ָליו ְ -מ ַט ְּמ ִאין טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה".
ו ֵּמ ֵ
וְ ִאילּ ּו ' ֵמי ָה ַאף'  -לָ א ָק ָּתנֵי,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַרב לָ א ָק ָּתנֵי  -דְּ לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה לְ ִמ ְתנֵי ,זִ ְימנִין דְּ ָא ֵתי דֶּ ֶר ְך ַה ּ ֶפה,
וְ זִ ְימנִין דְּ ָא ֵתי דֶּ ֶר ְך ַהחוֹ ֶטם,
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן – לִ ְיתנֵי!
וּלְ ַט ֲע ֵמ ְיךִּ ,כיחוֹ  ,וְ נִיעוֹ ִ -מי ָק ָּתנֵי?!
ֶא ָּלא ָּתנָא" :רוֹ ק"  -וְ כָ ל דַּ ֲא ָתא ֵמ ִרבּ ּויָא,
ָהכָ א נ ִַּמיָּ ,תנָא" :רו ּּקוֹ "  -וְ כָ ל דַּ ֲא ָתא ֵמ ִרבּ ּויָא.

רש"י
בגררין דרך הפה.
והוציאן דרך הפה:
ורחמא רבייה .מכי ירוק כל
דדמי לרוק:
ורב .כיון דלאו מעין הוא אלא
מפי שגררן דרך פיו קתי לה
ומשום צחצוחי הרוק:
ליחשוב מי במתיתא דמעת
עיו .ווקמה בשגוררה דרך הפה
דהאמר רב אפשר לגוררה דרך
הפה:
דאמר רב האי מאן דבעי
דלסתמיה .שיתעוור :ליכחול
עייה מעובד כוכבים ולוי אמר
כו' מאי טעמא דרב דלא אמר
לימות .דסבר אם תן העובד
כוכבים לתוכו סם המות יכול
לגוררו ולהוציאו דרך פיו כדרך
הרוקקין שמושכין מי האף
בפיהם ע''י רוח שימתם לגופן:
זיהרא .ארס של סם המות:
ליחה סרוחה .קויטור''א:
מגפתו .מכתו:
טומאת משקין .לטמא אוכלין
ומשקין כשאר משקין טמאים:
ברביעית .זהו שיעור משקין
לטומאה:
טומאה חמורה .אדם ובגדים
דמעייות הן:
בשלמא לרב .דאמר האי דקתי
להו תא דלעיל בגררין דרך הפה
איכא לתרוצי דהאי תא להכי
לא תי להו דכיון דטומאתן לאו
מחמת עצמן היא אלא משום
צחצוחי רוק לא פסיקא ליה דהא
זימין דפקי דרך חוטם וטהורין
ובמילתא דלא פסיקא לא
קמיירי:
אלא לרבי יוחן .דאמר לעולם
טמאין ליתי:
שגררן

מסכת נדה פרק ז' – ַ
"דּם ַהנִּ ָדּה"
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 .6נה ,ב – נו ,א

"דִּ ְמ ַעת ֵעינוֹ " – דִּ כְ ִתיב" :וַ ַּת ׁ ְש ֵקמוֹ ִ ּב ְד ָמעוֹ ת ׁ ָשלִ ׁיש" ) 306תהילים פ ,ו(.
"וְ ַדם ַמ ֵ ּג ָפתוֹ " – דִּ כְ ִתיב" :וְ ַדם ֲחלָ לִ ים יִ ׁ ְש ֶּתה" ) 307במדבר כג ,כד(.
ַמה ִּלי ַק ְטלֵ ּיה כּ ו ֵּּל ּיהַ ,מה ִּלי ַק ְטלֵ ּיה ּ ַפלְ ֵ ּג ּיה.
308
" ֲח ֵלב ָה ִא ׁ ּ ָשה" – דִּ כְ ִתיב) :שופטים ד ,יט( "וַ ִּת ְפ ַּתח ֶאת נֹאד ֶה ָחלָ ב וַ ַּת ׁ ְש ֵקה ּו" .
ימי ַר ְג ָליו" – ְמ ָנלַ ן?
" ֵמ ֵ
דְּ ַת ְניָא:
ֵ ֵ ַ ְ ָ ְ ְ ָ
ְַ
""זוֹ בוֹ ָט ֵמא  ...וְ
וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא :ו ָּמה רוֹ ק ַה ָ ּבא ִמ ְּמקוֹ ם ָט ֳה ָרה – ָט ֵמא,
ימי ַר ְג ָליו ַה ָ ּב ִאין ^ ִמ ָּמקוֹ ם ָט ֵמא ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְ ּיה ּו ְט ֵמ ִאין?!
ֵמ ֵ
יחֶ ׁ ,ש ָ ּבא ִמ ָּמקוֹ ם ָט ֵמא – וְ ָטהוֹ ר,
דָּ ם ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ּ ִפי ָה ַא ָּמה יוֹ ִכ ַ
ַאף ַא ָּתה ַאל ִּת ְת ַמ ּה ַעל זֶ ה ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּבא ִמ ְּמקוֹ ם טו ְּמ ָאה  -יִ ְהיֶ ה ָטהוֹ ר.
ימי ַר ְג ָליו ְלטו ְּמ ָאה".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זוֹ בוֹ ָט ֵמא  ...וְ זֹאת" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ֵמ ֵ
זֹאת" ) 309ויקרא טו ,ב-ג(  -לרבּ וֹ ת מימי רגליו לטוּמאה.

נו,א

"דָּ ם ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ּ ִפי ָה ַא ָּמה" ְ -מנָלַ ן דְּ ָטהוֹ ר?
דְּ ַת ְניָא:
ּ
ּ
"יָ כוֹ ל יְ ֵהא דָּ ם ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ִפיו ו ִּמ ִפי ָה ַא ָּמה ְט ֵמ ִאין?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זוֹ בוֹ ָט ֵמא הוּא" )ויקרא טו ,ב(  -הוּא ָט ֵמא,
וְ ֵאין דָּ ם ַה ּיוֹ ֵצאִ :מ ּ ִפיו,
ו ִּמ ּ ִפי ָה ַא ָּמה ָט ֵמאֶ ,א ָ ּלא ָטהוֹ ר".
וְ ֵאיפו ְּך ֲאנָא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
דּ ו ְּמיָא דְּ רוֹ ק,
ָמה רוֹ ק ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א,
ַאף כּ ֹל ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א.
יָצָ א דָּ ם ֶ ׁ -ש ֵאין ִמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א.
וַ ֲה ֵרי ָחלָ ב ׁ ֶש ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א,
וְ ָא ַמר ָמרָ " :ח ָלב ׁ ֶש ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַט ֵּמא טו ְּמ ַאת ַמ ׁ ְש ִקין",
"טו ְּמ ַאת ַמ ׁ ְש ִקין" – ִאין,
ֲא ָבל לֹא טו ְּמ ָאה ֲחמו ָּרה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
דּ ו ְּמיָא דְּ רוֹ ק,
ָמה רוֹ ק ִמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א וְ חוֹ זֵ ר וְ נ ְִבלָ ע,
ַאף כּ ֹל ִמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א וְ חוֹ זֵ ר וְ נ ְִבלָ ע,
יָצָ א דָּ ם ֶ ׁ -ש ֵאינוֹ ִמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א,
יָצָ א ָחלָ ב ׁ ֶש ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה ֶ ׁ -ש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א ֵאינוֹ חוֹ זֵ ר וְ נ ְִבלָ ע.
וְ נֵילַ ף ִמזּוֹ בוֹ ,
ַמה זּוֹ בוֹ ֶ ׁ -ש ֵאין ִמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א ְמ ַט ֵּמא,
ַאף כּ ֹל!
ֲא ַמר ָר ָבא:
ִמזּוֹ בוֹ לֵ ָּיכא לְ ֵמילַ ף,
ׁ ֶש ֵּכן גּוֹ ֵרם טו ְּמ ָאה לַ ֲא ֵח ִרים.
ֶ 306ה ֱאכַ לְ ָּתם לֶ ֶחם דִּ ְמ ָעה וַ ַּת ׁ ְש ֵקמוֹ ִ ּב ְד ָמעוֹ ת ׁ ָשלִ ׁיש
שא ל ֹא יִ ׁ ְש ַּכב ַעד יֹאכַ ל ֶט ֶרף וְ ַדם ֲחלָ לִ ים יִ ׁ ְש ֶּתה
ֶ 307הן ָעם ְּכלָ ִביא יָ קוּם וְ כַ ֲא ִרי יִ ְתנַ ּ ָ ׂ
אתי וַ ִּתפְ ַּתח ֶאת נֹאוד הֶ ָחלָ ב וַ ַּת ׁ ְש ֵקה ּו וַ ְּתכַ ֵּסה ּו
ֹאמר ֵאלֶ ָיה ַה ׁ ְש ִקינִ י נָ א ְמ ַעט ַמיִ ם ִּכי ָצ ֵמ ִ
 308וַ ּי ֶ
שרוֹ ז ֹובוֹ ָט ֵמא הוּא.
ש ָר ֵאל וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ֲאלֵ ֶהם ִא ׁיש ִא ׁיש ִּכי יִ ְהיֶ ה זָ ב ִמ ְ ּב ָ ׂ
 309ב דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
שרוֹ ִמ ּזוֹבוֹ ֻט ְמ ָאתוֹ ִהוא
שרוֹ ֶאת זוֹ בוֹ אוֹ ֶה ְח ִּתים ְ ּב ָ ׂ
ג וְ זֹאת ִּת ְהיֶ ה ֻט ְמ ָאתוֹ ְ ּבז ֹובוֹ ָרר ְ ּב ָ ׂ

רש"י
ותשקמו בדמעות שליש .אלמא
משקה איקרו:
דם חללים ישתה .אלמא דם
חלל איקרי משקה ודם מגפתו
מי דם חללים הוא דהא קטליה
פלגיה:
זובו טמא וזאת .דסמיך ליה
וזאת תהיה טומאתו וגו' ודרשי
האי וזאת אקרא דלעיל זובו
טמא וזאת כלומר דבר אחר מי
כזוב:
ממקום טומאה .ממקום שזובו
יוצא שהוא טמא בשבילו:
דם היוצא מפי אמתו .של זב
גמור יליף ליה לקמן דטהור:
יכול דם היוצא מפיו .של זב יהא
דון כרוק ודם היוצא מפי אמתו
יהא דון כזוב:
ואיפוך אא .וזאת לרבות דם
והוא להוציא מי רגלים:
שמתעגל .מתאסף הרבה כאחד
ואח''כ יוצא כגון רוק ומי רגלים
ושכבת זרע :דם אין מתעגל
ויוצא דכי אתא קמא קמא פיק:
וחוזר ובלע .כשאיו מוציאו:
אף כל כו' .כגון סילון של מי
רגלים חוזר ובלע יצא דם שאיו
מתעגל ויוצא חלב אע''ג שמתעגל
איו חוזר ובלע:
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 .7נו ,א
"וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ".
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֶימת – ָט ֵמא.
ׁ ֶש ֶרץ ׁ ֶש ּי ַָב ׁש ,וְ ׁ ִשלְ דּ וֹ ַק ּי ֶ
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
" ְמ ַט ְּמ ִאין – ַל ִחין,
וְ ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין  -יְ ֵב ׁ ִשין"!

רש"י
ושלדו .דפוס צורתו:
קיימת .שלא שבר ותפזר:
בכולן .בשכולו שלם טמא אפילו
יבש:
בהם .בשרצים כתיב )ויקרא יא(
כל הוגע בהם:
מהם .וכל אשר יפול עליו מהם
במותם יטמא )שם(:
זבוגי .פרוי''ט המצאים יבשים
במחוזא והוא צב ויש שקורין
אותו בלעז בו''ט:
המהוהא .בלויה ורקבת:

ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ְ ּבכו ָּּלן,
ָהא – ְ ּב ִמ ְק ָצ ָתן.
דְּ ַת ְניָא:
יסנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ְ ּב ַר ִ ּבי ִ ּב ְ
" ָ ּב ֶהם" ) 310ויקרא יא ,לא( יָ כוֹ ל ְ ּבכו ָ ּּלן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֵ " :מ ֶהם" ) 311ויקרא יא ,לב(.
ִאי " ֵמ ֶהם" יָ כוֹ ל ְ ּב ִמ ְק ָצ ָתן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ָ " :ב ֶהם".
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ָ ּכאן – ְ ּב ַלח,
ָ ּכאן – ְ ּביָ ֵב ׁש".
ֲא ַמר ָר ָבא:
ּ
ֶימת – ְט ֵמ ִאין.
ָהנֵי זְ בוּגֵ י דִּ ְמחוֹ זָ אִּ ,כי ׁ ִשלְ דָּ ן ַקי ֶ
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ּ
ֶימת – ָט ֵמא.
ׁ ֶש ֶרץ ׁ ֶש ִּנ ְׂש ַרף ,וְ ׁ ִשלְ דּ וֹ ַקי ֶ
ֵמ ִית ֵיבי:
יתים,
נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶרץ ָ ׂ
שרוּף ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ֵּז ִ
וְ ֵכן ַמ ְט ִלית ַה ְּמהו ָּהא – ְטהוֹ ִרין,
יא ָתן" )טהרות ט ,ט(!
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ֻּט ְמאוֹ ת ִ ּכ ׁ ְש ַעת ְמ ִצ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ְ ּבכו ָּּלן,
ָהא – ְ ּב ִמ ְק ָצ ָתן.
דְּ ַת ְניָא:
יסנָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ְ ּב ַר ִ ּבי ִ ּב ְ
" ָ ּב ֶהם" )ויקרא יא ,לא( יָ כוֹ ל ְ ּבכו ָ ּּלן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֵ " :מ ֶהם" )ויקרא יא ,לב(.
ִאי " ֵמ ֶהם" יָ כוֹ ל ְ ּב ִמ ְק ָצ ָתן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ָ " :ב ֶהם".
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
שרוּף,
ָ ּכאן – ְ ּב ָ ׂ
ָ ּכאן ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ׂ
שרוּף".

ֵ 310א ֶּלה ַה ְּט ֵמ ִאים לָ כֶ ם ְ ּבכָ ל ַה ׁ ּ ָש ֶרץ ָּכל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ֶהם ְ ּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
שה ְמלָ אכָ ה ָ ּב ֶהם ַ ּב ַּמיִ ם יו ָּבא וְ ָט ֵמא ַעד ָה ֶע ֶרב וְ ָט ֵהר
שק ָּכל ְּכלִ י ֲא ׁ ֶשר יֵ ָע ֶ ׂ
 311וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ּפֹל ָעלָ יו ֵמ ֶהם ְ ּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ִמ ָּכל ְּכלִ י ֵעץ אוֹ ֶבגֶ ד אוֹ עוֹ ר אוֹ ָ ׂ
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 .8נו ,א
" ְמ ַט ְּמ ִאין ַל ִחין ]וְ ֵאין ְמ ַט ְּמ ִאין יְ ֵב ׁ ִשין"[.
שרוֹ " ) 312ויקרא טו ,ג(.
"זֹב"  -דִּ כְ ִתיבָ " :רר ְ ּב ָ ׂ
ּ
ְֵ
"כי יָ רֹק ַ ָּ
" ִ ּכיחוֹ "" ,וְ נִ יעוֹ וְ רו ּּקוֹ " – דִּ כְ ִתיבִ :
" ׁ ֶש ֶרץ" ּ ְ " -במוֹ ָתם" ) 314ויקרא יא ,לא( ָ -א ַמר ַר ֲח ָמנָא ְּכ ֵעין ִמ ָיתה.
" ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע" ָ -ה ְרא ּויָה לְ ַהזְ ִר ַיע.
"נְ ֵב ָלה" – דִּ כְ ִתיבִּ " :כי יָ מוּת" ) 315ויקרא יא ,לט( ְּ -כ ֵעין ִמ ָיתה.

הזב" ) 313ויקרא טו ,ח( ּ -כעין רוֹ ק.

" ִאם יְ כוֹ ִלין ְל ִה ׁ ּ ָשרוֹ ת ]וְ ַל ֲחזוֹ ר ִל ְכמוֹ ת ׁ ֶש ֵהן ְ -מ ַט ְּמ ִאין ַל ִחין,
ו ְּמ ַט ְּמ ִאין יְ ֵב ׁ ִשין.
יתן?
וְ ַכ ָּמה ִהיא ׁ ְש ִר ָ ּי ָ
ַ ּב ּפוֹ ׁ ְש ִרין ֵמ ֵעת ְל ֵעת"[.
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ְּת ִח ָּילתוֹ וְ סוֹ פוֹ ְ ּבפוֹ ׁ ְש ִרין,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ְּת ִח ָּילתוֹ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין סוֹ פוֹ ?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַת ְניָא:
יתן ְ ּבפוֹ ׁ ְש ִרין?
" ַ ּכ ָּמה ִהיא ׁ ְש ִר ָ ּי ָ
יְ הו ָּדה ֶ ּבן נָ קוֹ ָסא אוֹ ֵמר:
ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ילתוֹ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין סוֹ פוֹ .
ְּת ִח ָ ּ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְצ ִר ִיכין ׁ ֶש ְ ּיה ּו ּפוֹ ׁ ְש ִרין ֵמ ֵעת ְל ֵעת".

שרוֹ ִמזּוֹ בוֹ ֻט ְמ ָאתוֹ הִ וא
שרוֹ ֶאת ז ֹובוֹ אוֹ ֶה ְח ִּתים ְ ּב ָ ׂ
 312וְ זֹאת ִּת ְהיֶ ה ֻט ְמ ָאתוֹ ְ ּבז ֹובוֹ ָרר ְ ּב ָ ׂ
 313וְ כִ י יָ רֹק ַה ָּזב ַ ּב ָּטהוֹ ר וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב
ֵ 314א ֶּלה ַה ְּט ֵמ ִאים לָ כֶ ם ְ ּבכָ ל ַה ׁ ּ ָש ֶרץ ָּכל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ֶהם ְ ּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 315וְ כִ י יָ מוּת ִמן הַ ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ִהיא לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה ַה ּנֹגֵ ַע ְ ּבנִ בְ לָ ָת ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב

רש"י
רר .כעין ריר שהוא לח כמו
)שמואל א כא( ויורד רירו על
זקו:
תחילתו אע''פ שאין סופו .אין
צריך שיהו המים פושרין בסוף
כשיכלה מעת לעת:
יהודה בן קוסא אומר .אין צריך
שיהו המים פושרין בסוף אכן
יהו על השרץ כמעת לעת אע''פ
שאין סופן וקולא היא דאי לא
הדר בהכי טהור ואע''ג דאי הוו
פושרין כל מעת לעת הוה הדר:
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 .9נו ,א
שר ַה ֵּמת יָ ֵב ׁש,
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרּ ְ :ב ַ ׂ
וְ ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְל ִה ׁ ּ ָשרוֹ ת וְ ַל ֲחזוֹ ר ִל ְכמוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה – ָטהוֹ ר".
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָטהוֹ ר ִמ ְּל ַט ֵּמא ְ ּבכַ ַ ּזיִת,
ֲא ָבל ְמ ַט ֵּמא  -טו ְּמ ַאת ָר ָקב.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
שר ַה ֵּמת ׁ ֶש ָ ּי ַב ׁש וְ ֵאין יָ כוֹ ל ִל ׁ ּ ָשרוֹ ת וְ ַל ֲחזוֹ ר ְ ּכמוֹ ת ׁ ֶש ָהיָ ה ָ -טהוֹ ר ִמ ְ ּל ַט ֵּמא ְ ּב ַכ ַּזיִ ת,
ְ ּב ַ ׂ
ֲא ָבל ָט ֵמא טו ְּמ ַאת ָר ָקב".

רש"י
טומאת רקב .מלא תרווד ממו
מטמא במגע ומשא ואהל:
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 .10נו ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ַ ּב ָּמבוֹ י ְ -מ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ֹאמרּ ָ :ב ַד ְק ִּתי ֶאת ַה ָּמבוֹ י ַה ֶּזה וְ לֹא ָהיָ ה בּ וֹ ׁ ֶש ֶרץ,
ַעד ׁ ֶש ּי ַ
אוֹ ַעד ׁ ְש ַעת ִ ּכבּ וּד.
וְ ֵכן ֶ ּכ ֶתם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ֶ ּב ָחלוּק ְ -מ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ֹאמרּ ָ :ב ַד ְק ִּתי ֶאת ֶה ָחלוּק ַה ֶּזה וְ לֹא ָהיָ ה בּ וֹ ֶ ּכ ֶתם,
ַעד ׁ ֶש ּי ַ
אוֹ ַעד ׁ ְש ַעת ַה ִ ּכבּ וּס.
ו ְּמ ַט ֵּמאּ ֵ :בין ַלח ֵ ּבין יָ ֵב ׁש.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַה ָ ּי ֵב ׁש ְ -מ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
וְ ַה ַ ּלח ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ֶא ָ ּלא ַעד ׁ ְש ַעת ׁ ֶש ְ ּי ֵהא יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר וְ ִל ְהיוֹ ת ַלח.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ַעד ׁ ְש ַעת ִּכבּ וּד ֶחזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֶחזְ ָקתוֹ ִמ ְת ַּכ ֵ ּבד?
ו ַּמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה?
דְּ ָא ַמרַּ :כ ֵ ּביד וְ לָ א ְ ּב ֵדיק.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֶ " :חזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק" ָ -הא לָ א ְ ּב ַדק.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֶ " :חזְ ָקתוֹ ִמ ְת ַּכ ֵ ּבד" ָ -הא ִמ ְת ַּכ ֵ ּבד.
נו,ב

ִאי נ ִַּמי דְּ ִא ׁ ְש ְּתכַ ח ְ ּבגו ָּּמא.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֶ " :חזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק" ַ -מאן דְּ ָב ַדקּ ְ ,בגו ָּּמא נ ִַּמי ָ ּב ֵדיק.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֶ " :חזְ ָקתוֹ ִמ ְת ַּכ ֵ ּבד" ּ -גו ָּּמא לָ א ִמ ְת ַּכ ְ ּב ָדא.
"וְ ֵכן ֶ ּכ ֶתם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ֶ ּב ָחלוּק ְ -מ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ֹאמרּ ָ :ב ַד ְק ִּתי ֶאת ֶה ָחלוּק ַה ֶּזה וְ לֹא ָהיָ ה בּ וֹ ֶ ּכ ֶתם,
ַעד ׁ ֶש ּי ַ
אוֹ ַעד ׁ ְש ַעת ַה ִ ּכבּ וּס".
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
" ַעד ׁ ְש ַעת ִ ּכבּ וּס"ֶ :חזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֶחזְ ָקתוֹ ִמ ְת ַּכ ֵ ּבס?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה?
דְּ ָא ַמרִּ :כ ֵ ּיבס וְ לֹא ְ ּב ַדק.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֶ " :חזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק" ָ -הא לָ א ְ ּב ַדק.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֶ " :חזְ ָקתוֹ ִמ ְת ַּכ ֵ ּבס" ָ -הא ִמ ְת ַּכ ֵ ּבס.
ִאי נ ִַּמי,
דְּ ִא ׁ ְש ַּת ְּכ ָחה ְ ּב ִס ְט ָרא,
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֶ " :חזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק" ַ -מאן דְּ ָב ַדקּ ְ ,ב ִס ְט ָרא נ ִַּמי ָ ּב ֵדיק.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֶ " :חזְ ָקתוֹ ִמ ְת ַּכ ֵ ּבס" ּ ְ -ב ִס ְט ָרא לָ א ִמ ְת ַּכ ֵ ּבס.
ַמאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:

רש"י
מתי'
ומטמא בין לח ובין יבש .הכתם
או השרץ בין שמצאו לחין בין
שמצאו יבשין מטמא כל טהרות
שמצאו במבוי מיום כיבודו
ושעשתה האשה מיום כבוס:
היבש מטמא למפרע .עד שעת
כיבוד או כיבוס דאיכא למימר
לאחר כיבוס מיד פל אבל הלח
איו מטמא למפרע אלא עד שעה
שוכל לומר אם פל באותו יום
עדיין הוא יכול להיות עכשיו לח
אבל עד שעת הכיבוד לזמן
מרובה  .לא דהא לח הוא ואי
מההיא שעתא פל הוה מתעביד
יבש:
גמ'
חזקתו בדוק .מי מחזקין דבדיק
ליה בשעת הכיבוד ומשום הכי
טהרות דקודם כיבוד טהורות:
או משום דחזקתו מתכבד .דאי
הוה התם בשעת כיבוד הוי פיק
האי שרץ מחמת כיבוד:
דאמר כביד ולא בדיק .כבדתיו
ולא בדקתיו אי אמרת דהא
דמטהרין הך דמקמי כיבוד
משום דחזקתו שבדקו בשעת
כיבוד הא לא בדיק וטהרות
דמקמי כיבוד מי טמאו' ואי
אמרת כו':
אי מי .בסתמא דלא אמר לא
בדקתי ואשתכח שרץ בגומא:
בסטרא .בצדי הבגד שיש שם
שקורין
ותפירות
קמטים
וירו''ש:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ַת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ָא ְמר ּוַ :ה ׁ ּ ֶש ֶרץ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ַ ּב ָּמבוֹ י ְ -מ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
ֹאמר ָ ּב ַד ְק ִּתי ֶאת ַה ָּמבוֹ י ַה ֶּזה,
ַעד ׁ ֶש ּי ַ
וְ לֹא ָהיָ ה בּ וֹ ׁ ֶש ֶרץ,
אוֹ ַעד ׁ ְש ַעת ִ ּכיבּ וּד?
יהם,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶחזְ ַקת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
יהן ִ ּב ׁ ְש ַעת ִ ּכבּ ו ֵּד ֶ
ש ָר ֵאל בּ וֹ ְד ִקין ְמבוֹ אוֹ ֵת ֶ
וְ ִאם לֹא ָ ּב ְדק ּו ִ -ה ְפ ִסידוּה ּו ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ָמה ָא ְמר ּוּ ֶ :כ ֶתם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ֶ ּב ָחלוּק ְ -מ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
ֹאמר ָ ּב ַד ְק ִּתי ֶאת ֶה ָחלוּק,
ַעד ׁ ֶש ּי ַ
וְ לֹא ָהיָ ה בּ וֹ ֶ ּכ ֶתם,
אוֹ ַעד ׁ ְש ַעת ַה ִ ּכבּ וּס?
יהן,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶחזְ ַקת ְ ּבנוֹ ת יִ ְ ׂ
יהן ִ ּב ׁ ְש ַעת ִ ּכבּ ו ֵּס ֶ
ש ָר ֵאל בּ וֹ ְדקוֹ ת ֲחלו ֵּק ֶ
וְ ִאם לֹא ָ ּב ְדק ּו ִ -ה ְפ ִסיד ּו ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ַר ִ ּבי ַא ָחא ָא ַמר:
ַּת ֲחזוֹ ר ו ְּת ַכ ְ ּב ֶס ּנ ּו,
ִאם נִ ְד ָחה ַמ ְר ִאיתוֹ ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ְ ּל ַא ַחר ִ ּכבּ וּס,
וְ ִאם ָלאו ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵ י ַה ִ ּכבּ וּס.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה ֶ ּכ ֶתם ׁ ֶש ְ ּל ַא ַחר ַה ִ ּכבּ וּס ְל ֶכ ֶתם ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵ י ַה ִ ּכבּ וּס,
ׁ ֶש ֶּזה – ַמ ְקדִּ יר,
וְ זֶ ה ַ -מ ְג ִליד".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה:
ֶחזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.

רש"י
מפי מה אמרו כו' .כלומר מפי
מה תלו בכיבוד וטיהרו טהרות
דקודם כיבוד:
למפרע .אפילו דקודם כיבוד
טמאות:
ומפי מה אמרו .ומפי מה תלו
טהרה בכבוס:
תחזור ותכבסו .אם לא בדקתו
בשעת כבוסו ולאחר זמן מצא
בו כתם ואין ידוע אם קודם
כבוס היה בו לטמא טהרות של
קודם לכן:
אם דחו .מראיו מחמת כבוס
זה:
בידוע שלאחר כבוס .ראשון פל
בו וטהרות של קודם כבוס
ראשון טהורות דאי קודם כבוס
קמא הוה ביה כבר דחו מראיו
מחמת כבוס ראשון:
מקדיר .כס בבגד טרשטריי''ש
כתם שלפי כבוס מגליד וגלדו
עבה:
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 .11נו ,ב
"ו ְּמ ַט ֵּמאּ ֵ :בין ַלח ֵ ּבין יָ ֵב ׁש.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַה ָ ּי ֵב ׁש ְ -מ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
ּ
וְ ַה ַ ּלח ֵ -אינוֹ ְמ ַט ֵּמא ֶא ָ ּלא ַעד ׁ ְש ַעת ׁ ֶש ְי ֵהא יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר וְ ִל ְהיוֹ ת ַלח".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ֶרץ,
ֲא ָבל ֶּכ ֶתם לַ ח  -נ ִַּמי ְמ ַט ֵּמא לְ ַמ ְפ ֵר ַע.
ֵא ַימר :י ֵָב ׁש ָהיָה ,ו ַּמ ּיָא נ ִָפיל ֲעלֵ ּיה.
ׁ ֶש ֶרץ נ ִַּמיֵ ,א ַימר :י ֵָב ׁש ָהיָה ,ו ַּמ ּיָא נ ִָפיל ֲעלֵ ּיה!
ִאם ִא ָיתא דְּ ָהכִ י הוּא,
ִא ַּמ ְרטו ֵּטי ִא ַּימ ְר ַטט.

רש"י
לא שו .אדר' שמעון קאי:
למפרע .עד שעת הכבוס:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12נו ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ַה ְ ּכ ָת ִמיןַ :ה ָ ּב ִאין ֵמ ֶר ֶקם – ְטהוֹ ִרין.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדהְ :מ ַט ֵּמא,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ֵ ּג ִרים ,וְ טוֹ ִעין.
ַה ָ ּב ִאין ִמ ֵ ּבין ַה ָ ּנ ְכ ִרים – ְטהוֹ ִרין.
ש ָר ֵאל,
ִמ ֵ ּבין יִ ְ ׂ
ו ִּמ ֵ ּבין ַהכּ ו ִּתים ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַט ֵּמא.
וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ֲה ִרים,
יהן.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ְח ׁ ְשד ּו ַעל ִ ּכ ְת ֵמ ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ָק ּ ָפ ֵסיק וְ ָתנֵיֲ :א ִפילּ ּו ִמ ַּת ְרמוֹ ד.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתְ :מ ַק ְ ּבלִ ין ֵ ּג ִרים ִמ ַּת ְרמוֹ ד.
ִאינִי?!
ּ
וְ ָהא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ָס ַביָא דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ֵאין ְמ ַק ְ ּבלִ ין ֵ ּג ִרים ִמ ַּת ְרמוֹ ד!
וְ כִ י ֵּת ָימא :זֹאת ,וְ לָ א ְס ִב ָירא לֵ ּיה  -וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןֲ :הלָ כָ ה ִּכ ְס ַתם ִמ ׁ ְשנָה!
ָאמוֹ ָר ֵאי נִינְה ּו ,וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.

רש"י
מתי'
באין מרקם טהורים .שהן עובדי
כוכבים ודמן טהור:
שהן גרים .ודמן טמא:
וטועין .שאין מציעין את
כתמיהם:
וחכמים מטהרין .בגמרא פריך
ואי דישראל טהור דמאן טמא:
שלא חשדו .ומכבסין אותם:
גמ'
קא פסיק ותי .הבאין מבין
העובדי כוכבים טהורין ואפילו
מתרמוד אלמא בי תרמוד עובדי
כוכבים גמורים הן:
זאת אומרת מקבלין גרים מן
התרמוד .וכשרין לבא בקהל ולא
אמרין ממזרים הן שתערבו
בבות עשרת השבטים ועובד
כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
הולד ממזר:
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 .13נו ,ב
ש ָר ֵאל ו ִּמ ֵ ּבין ַהכּ ו ִּתים ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַט ֵּמא.
" ִמ ֵ ּבין יִ ְ ׂ
וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ֲה ִרים,
יהן".
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ְח ׁ ְשד ּו ַעל ִ ּכ ְת ֵמ ֶ
וְ ַר ָ ּבנָן,
ִאי דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל ְמ ַט ֲה ֵרי  -דְּ ַמאן ְמ ַט ּמ ּו!
ַח ּסו ֵּרי ִמ ַח ּ ְס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָּתנֵי:
ש ָר ֵאל – ָט ֵמא.
" ִמ ֵ ּבין יִ ְ ׂ
" ִמ ֵ ּבין ַהכּ ו ִּתים ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ -מ ַט ֵּמא דְּ כו ִּתים ֵ ּג ֵרי ֱא ֶמת ֵהן.
וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ֲה ִרין דְּ כו ִּתים ֵ ּג ֵרי ֲא ָריוֹ ת ֵהן".
יהן"?! ֵ ּג ֵרי ֲא ָריוֹ ת ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
ִאי ָהכִ יֶ ׁ " ,שלּ ֹא נֶ ְח ׁ ְשד ּו ַעל ִ ּכ ְת ֵמ ֶ
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִמ ֵ ּבין ִי ְׂש ָר ֵאל ו ִּמ ֵ ּבין ַהכּ ו ִּתים – ְט ֵמ ִאין,
דְּ כו ִּתים ֵ ּג ֵרי ֱא ֶמת ֵהן.
ַה ּנ ְִמצָ ִאין ְ ּב ָע ֵרי ִי ְׂש ָר ֵאל – ְטהוֹ ִרין,
ׁ ֶשלּ ֹא נ ְֶח ׁ ְשד ּו ַעל ִּכ ְת ֵמ ֶיהם ,וְ ַאצְ נו ֵּעי ַמצְ נ ְֵעי לְ ה ּו.
ַה ּנ ְִמצָ ִאין ְ ּב ָע ֵרי כּ ו ִּתים ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַט ֵּמא,
דְּ נ ְֶח ׁ ְשד ּו ַעל ִּכ ְת ֵמ ֶיהם.
וַ ֲחכָ ִמים ְמ ַט ֲה ִרין,
ׁ ֶשלּ ֹא נ ְֶח ׁ ְשד ּו ַעל ִּכ ְת ֵמ ֶיהן.

רש"י
גרי אריות הן .מפורש בספר
מלכים )ב יז( וישלח ה' בהם את
האריות וגו':
גרי אמת הן .ודמן טמא:
בערי ישראל .במקום גלוי:
חשדו על כתמיהן .דלא מצעי
להו:
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 .14נו ,ב – נז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ַה ְ ּכ ָת ִמים ַה ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם – ְטהוֹ ִרין,
חוּץ ִמןַ :ה ִ ּנ ְמ ָצ ִאים ַ ּב ֲח ָד ִרים,
ו ִּב ְס ִביבוֹ ת ֵ ּבית ַה ֻּט ְמאוֹ ת.
ֵ ּבית ַה ֻּט ְמאוֹ ת ׁ ֶשל כּ ו ִּתים ְ -מ ַט ְּמ ִאין ָ ּבא ֶֹהל,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם קוֹ ְב ִרין ׁ ָשם ֶאת ַה ְ ּנ ָפ ִלים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
316
לֹא ָהי ּו קוֹ ְב ִרין ֶא ָ ּלא ַמ ׁ ְש ִל ִיכין וְ ַח ָ ּיה ּגוֹ ַר ְר ּתוֹ .
נֶ ֱא ָמנִ ים לוֹ ַמרָ :ק ַב ְרנ ּו ׁ ָשם ֶאת ַה ְ ּנ ָפ ִלים,
אוֹ לֹא ָק ַב ְרנ ּו.
נֶ ֱא ָמנִ ים לוֹ ַמר ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמהִ :אם ִ ּב ְ ּכ ָרה,
ִאם לֹא ִ ּב ְ ּכ ָרה.
נֶ ֱא ָמנִ יםַ :על ִצ ּיוּן ְק ָברוֹ ת.
וְ ֵאין נֶ ֱא ָמנִ ין :לֹא ַעל ַה ְּס ָככוֹ ת,
וְ לֹא ַעל ַה ּ ְפ ָרעוֹ ת,
וְ לֹא ַעל ֵ ּבית ַה ּ ְפ ָרס.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
דָּ ָבר ׁ ֶש ֲח ׁשו ִּדים בּ וֹ ֵ -אין נֶ ֱא ָמנִ ין ָע ָליו.

ְ ּג ָמ ָרא
נז,א

ַמאי דַּ רו ּׁש?
אשֹנִ ים ְ ּבנַ ֲחלָ ְת ָך" ) 317דברים יט ,יד( -
"ל ֹא ַת ִּסיג ְ ּגבוּל ֵר ֲע ָך ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְבל ּו ִר ׁ
ָּכל ׁ ֶש ּי ֶׁש לוֹ נַ ֲחלָ ה  -י ֶׁש לוֹ ְ ּגבוּל,
ָּכל ׁ ֶש ֵאין לוֹ נַ ֲחלָ ה ֵ -אין לוֹ ְ ּגבוּל.
"נֶ ֱא ָמנִ ים לוֹ ַמרָ :ק ַב ְרנ ּו".
וְ ָהא לֵ ית לְ ה ּו"ְ :ולִ ְפנֵ י ִע ֵּור ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל" ) 318ויקרא יט ,יד(!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְ ּבכ ֵֹהן עוֹ ֵמד ׁ ָשם.
וְ ִדילְ ָמא כּ ֵֹהן ָט ֵמא הוּא!
דְּ נ ֵָקיט ְּתרו ָּמה ִ ּב ֵיד ּיה.
וְ ִדילְ ָמא ְּתרו ָּמה ְט ֵמ ָאה ִהיא!
דְּ ָק ָאכֵ יל ִמי ַּנ ּה.
ִאי ָהכִ יַ ,מאי לְ ֵמ ְימ ָרא?
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לָ א ְ ּב ִק ֵיאי ִ ּביצִ ָירה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

ּ 316גוֹ ַר ְר ָּתן?
ָ
ָ
ָ
ָ
 317ל ֹא ַת ִּסיג ְ ּגבוּל ֵר ֲעך ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ְבל ּו ִר ׁ
אשֹנִ ים ְ ּבנַ ֲחלָ ְתך ֲא ׁ ֶשר ִּתנְ ַחל ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ה' ֱאל ֹהֶ יך נ ֵֹתן לְ ך לְ ִר ׁ ְש ָּתהּ
ָ
את ֵּמ ֱאל ֶֹהיך ֲאנִ י ה'
 318ל ֹא ְת ַק ֵּלל ֵח ֵר ׁש וְ לִ ְפנֵ י ִע ֵ ּור ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל וְ יָ ֵר ָ

רש"י
מתי'
בכל מקום .במקום ישראל:
בחדרים .מסתמא מדאצעי דם
דה הוא:
בית הטמאות .חדר שהשים
משתמשות בו בימי דותן:
סככות ופרעות .בגמ' מפרש להו
וספק יהו ומדרבן וכותיים
לית להו:
גמ'
מאי דרוש .כותיים
קוברים את הפלים:
לא תסיג גבול רעך .ומוקמין לה
בספרי במוכר קברי אבותיו:
אמין לומר קברו .דמידי
דאורייתא הוא טומאת המת:
והא לית להו ולפי עור לא תתן
מכשול .לא דרשי ליה במחטיא
את חבירו ולא איכפת להם אם
או חוטאים על פיהם:
בכהן .כותי עומד שם:
דקאכיל מיה .ותרומה טמאה
באזהרה לטהור וכ''ש לטמא:
לא בקיאי ביצירה .וכי קברי פל
לא ידעי דהוא בן מ' יום וסברי
מיא בעלמא הוא ואיו מטמא:
שאין

מסכת נדה פרק ז' – ַ
"דּם ַהנִּ ָדּה"

309

 .15נז ,א
"נֶ ֱא ָמנִ ין ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמה ִאם ִ ּב ְ ּכ ָרהִ ,אם לֹא ִ ּב ְ ּכ ָרה".
וְ ָהא לֵ ית לְ ה ּו "וְ לִ ְפנֵי ִע ֵ ּור לֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל" ) 319ויקרא יט ,יד(!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבגוֹ זֵ ז וְ עוֹ ֵבד.
ִאי ָהכִ י ַמאי לְ ֵמ ְימ ָרא?
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לָ א ְ ּב ִק ֵיאי ְ ּב ִטי ּנוּף,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

את ֵּמ ֱאל ֶֹה ָיך ֲאנִ י ה'
 319ל ֹא ְת ַק ֵּלל ֵח ֵר ׁש וְ לִ ְפנֵ י ִע ֵ ּור ל ֹא ִת ֵּתן ִמכְ ׁשֹל וְ יָ ֵר ָ

רש"י
בטיוף .בבהמה דקה ופוטר את
הבהמה מן הבכורה ובבכורות
)דף כא (:מפרש מאי טיוף
שמבצבצת ומוציאה דם דרך
רחם וזהו הולד שימוח ויוצא
הלכך הבא אחריו איו בכור והי
כותיים לא בקיאי בטיוף
וזימין דלא טיף ואמרו טיוף
הוא ופוטרין את הבא אחריו
קמ''ל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16נז ,א
"נֶ ֱא ָמנִ יןַ :על ִצ ּיוּן ְק ָברוֹ ת.
וְ ֵאין נֶ ֱא ָמנִ ין :לֹא ַעל ַה ְּס ָככוֹ ת,
וְ לֹא ַעל ַה ּ ְפ ָרעוֹ ת,
וְ לֹא ַעל ֵ ּבית ַה ּ ְפ ָרס".
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמדְּ ַר ָ ּבנָ ן הוּאֵּ ,כיוָ ן דִּ כְ ִת ָיבא ִמזְ ַהר זְ ִה ֵירי ֵ ּב ּיה.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָר ָאה ֶע ֶצם ָא ָדם ו ָּבנָ ה ֶא ְצלוֹ ִצ ּיוּן" ) 320יחזקאל לט ,טו(.
" ֲא ָבל ֵאין נֶ ֱא ָמנִ ין :לֹא ַעל ַה ְּס ָככוֹ ת,
וְ לֹא ַעל ַה ּ ְפ ָרעוֹ ת".
" ְס ָככוֹ ת".
דִּ ְתנַן:
יס ְך ַעל ָה ָא ֶרץ" )אהלות ח ,ב(.
" ֵאלּ ּו ֵהן ְס ָככוֹ ת ִא ָילן ַה ֵּמ ֵ
" ּ ְפ ָרעוֹ ת".
דִּ ְתנַן:
" ֲא ָבנִ ים ּ ְפ ֻרעוֹ ת ַה ּיוֹ ְצאוֹ ת ִמן ַה ָ ּג ֵדר")אהלות ח ,ב(.
" ֵ ּבית ַה ּ ְפ ָרס".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל :321
ְמנ ּ ֵַפ ַח ָא ָדם ֵ ּבית ַה ּ ְפ ָרס וְ הוֹ לֵ ְך.
ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ַא ּ ִמי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
ֵ ּבית ַה ּ ְפ ָרס ׁ ֶש ִּנידַּ ׁש – ָטהוֹ ר.
וְ ָתנָא:
ּ
שה ֵ ּבית ַה ְפ ָרס.
" ַהחוֹ ֵר ׁש ֵ ּבית ַה ְ ּק ָברוֹ ת ֲ -ה ֵרי זֶ ה עוֹ ֶ ׂ
שה?
וְ ַעד ַ ּכ ָּמה הוּא עוֹ ֶ ׂ
ְמלֹא ַמ ֲענָ ה ֵמ ָאה ַא ָּמה ּ ֵ -בית ַא ְר ַ ּב ַעת ְס ִאין.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרָ :ח ֵמ ׁש".
וְ לָ א ְמ ֵה ְימנֵי?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
ש ֶדה ׁ ֶש ָא ַבד ָ ּב ּה ֶק ֶבר:
" ָׂ
ּ
נֶ ֱא ָמן כּ ו ִּתי לוֹ ַמרֵ " :אין ׁ ָשם ֶק ֶבר" ְ -ל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ֵמ ִעיד ֶא ָ ּלא ַעל גוּפוֹ ׁ ֶשל ֶק ֶבר.
יס ְך ַעל ָה ָא ֶרץ:
ִא ָילן ׁ ֶשהוּא ֵמ ֵ
ּ
נֶ ֱא ָמן לוֹ ַמרֵ " :אין ַּת ְח ָּתיו ֶק ֶבר" ְ -ל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ֵמ ִעיד ֶא ָ ּלא ַעל גוּפוֹ ׁ ֶשל ֶק ֶבר"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִ ּב ְמ ַה ֵּל ְך ו ָּבא ַעל ּ ְפנֵי כו ָּּל ּה.
ִאי ָהכִ יַ ,מאי לְ ֵמ ְימ ָרא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאְ :רצו ָּעה נ ְָפ ָקא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
 320וְ ָע ְבר ּו ָהע ְֹב ִרים ָ ּב ָא ֶרץ וְ ָר ָאה ֶע ֶצם ָא ָדם ו ָּבנָ ה ֶאצְ לוֹ ִצ ּיוּן ַעד ָק ְבר ּו א ֹתוֹ הַ ְמ ַק ְ ּב ִרים ֶאל ֵ ּגיא ֲהמוֹ ן גּ וֹג
 321כתבי יד וברוב המקבילות .יש שגרסו רב שמואל ,ויש גרסו ַרב.

רש"י
על ציון .לציין וסומכין עליהן
ועבדין טהרות היכא דלא צייו:
אילן המיסך על הארץ .והוא
סמוך לדרך בית הקברות וזימין
דמיתרמי בין השמשות וקברי
התם ואם העפים מובדלים
שאין האהל שלם וידוע ודאי
שיש קבר תחת האהלות ואין
ידוע איזה הוא והכותי מעיד על
אחד זה טהור איו אמן לפי
שאיו חש על הספק ותולה
הטומאה באהל שי מספק:
פרעות .גדולות ובולטות מן
הגדר וקברו תחת אחת מהן ואין
או יודעין תחת איזהו מהן ובא
כותי והעיד על מקצתן שהן
טהורות איו אמן משום
דלספקא לא חייש ותולה הספק
באחרות:
בית הפרס .שדה שחרש בה
קבר ואוקמי רבן על סביבות
הקבר מאה אמה בספק טומאה
שדיקדקה המחרישה את
העצמות ומגלגלתן:
מפח .דבשר ליכא ועצם
כשעורה לא מטמא אלא במגע
ובמשא הלכך מפח כדי שלא
יגעו רגליו בו והולך:
שידש .ברגלי אדם שהרגלים
ושאים את העצמות ושחקום:
פרס .לשון דבר שבור ופרוס על
שם שפרסו העצמות:
בית ארבעת סאין .הייו ק' על ק'
שהרי חצר המשכן מאה על
חמשים והוא בית סאתים:
שדה שאבד בה קבר .מיקרי מי
בית הפרס ורבן גזרו בכולה
דתיא במועד קטן )דף ה (:ג' בית
הפרס הן שדה שאבד בה קבר
ושחרש בה קבר ושדה בוכין:
שאין מעיד אלא על גופו של
קבר .דכיון דאמרי אין שם קבר
ברוח זה על גופו של קבר הוא
מעיד וגופו של קבר דאורייתא
ובדאורייתא מהימי אלמא
אמין על בית הפרס ועל )בית(
הסככות:
מהלך על פי כל השדה .דכיון
דעל פי כולה מהלך ודאי פשיטא
ליה דיטלה הטומאה משם
ומתי' דקתי דאין אמן כגון
שאיו מהלך על פי כולה
שמשייר רוח אחת הלכך אפילו
במקום שעבר איו אמן משום
דאיהו לספקא לא חייש:
מאי למימרא .הי דלספק לא
חייש לודאי חייש וכיון דפשיטא
לן דקבר הוה בה והוא מהלך על
פי כולה הרי עובר על מקום
הקבר ואי לאו דקים ליה
שיטלה הטומאה לא עבר:
רצועה פקא .מן השדה וקראת
על שם שדה זו ושם הוא תולה
את מקום הטומאה והכא עבר
מספקא דלספקא לא חייש:
קמ''ל .כיון דעל כל ד' רוחותיה
עובר בתוכה לרצועה לא
חיישין:
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 .17נז ,א
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל :דָּ ָבר ׁ ֶש ֲח ׁשו ִּדים בּ וֹ ֵ -אין נֶ ֱא ָמנִ ין ָע ָליו".
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל"  -לְ ָאת ּויֵי ַמאי?
לְ ָאת ּויֵיְּ :תחו ִּמין,
וְ יֵין נ ֶֶס ְך.

הדרן עלך דם הנדה

רש"י
לאתויי תחומין .אין אמין
לומר עד כאן תחום שבת
דתחומין דרבן וכותיים לא
סבירא להו:
ויין סך .דאין כותי מקפיד על
מגע עובד כוכבים:

