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ינוֹקת"
מסכת נדה פרק י' – " ִתּ ֶ
 .1סד ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יסת:
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת ,וְ נִ ֵּ
ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
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נוֹ ְתנִ ין ָל ּה ַא ְר ָ ּב ָעה ֵלילוֹ ת.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַעד ׁ ֶש ִּת ְחיֶ ה ַה ַּמ ָ ּכה.
יסת:
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת וְ נִ ֵּ
ִה ִ ּג ַ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
אשוֹ ן.
נוֹ ְתנִ ין ָל ּה ַליְ ָלה ָה ִר ׁ
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַעד מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ַא ְר ָ ּב ָעה ֵלילוֹ ת.
יה:
ָר ֲא ָתה וְ עוֹ ָד ּה ְ ּב ֵבית ָא ִב ָ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ְתנִ ין ָל ּה ְ ּב ִע ַילת ִמ ְצוָ ה.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה כּ ו ָ ּּל ּה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
וַ ֲא ִפילּ ּו ָר ֲא ָתה.
ִמ ַּמאי?
ישא לָ א ׁ ְשנָא ָהכִ י וְ לָ א ׁ ְשנָא ָהכִ י.
ִמדְּ ָקא ַמ ְפלִ יג ְ ּב ֵס ָיפא ֵ ּבין ָר ֲא ָתה ֵ ּבין ְ ּב ׁ ֶשלּ ֹא ָר ֲא ָתה ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ֵר ׁ ָ
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ֵ ּבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַעד ׁ ֶש ִּת ְחיֶ ה ַה ַּמ ָ ּכה ֵ ּבין ָר ֲא ָתה ֵ ּבין לֹא ָר ֲא ָתה".
" ַעד ׁ ֶש ִּת ְחיֶ ה ַה ַּמ ָ ּכה".
ַעד ַּכ ָּמה?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשנּוֹ ֶח ֶרת.
ִּכי ֲא ַמ ִר ַית ּה ַק ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל,
ָא ַמר לִ י' :נ ְִח ָירה' זוֹ ֵאינִי יוֹ ֵד ַע ַמה ִהיא,
ֶא ָּלא ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ָהרוֹ ק ָמצוּי ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ֶפה ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
'נ ְִח ָירה' דְּ ָק ָא ַמר ַרב ֵ -היכִ י דָּ ֵמי?
ֲא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
ֵיה דְּ ַרב,
לְ ִד ִידי ִמ ּ ָפ ְר ׁ ָשא לִ י ִמי ּנ ּ
לּ
עוֹ ֶמ ֶדת וְ רוֹ ָאה ,יוֹ ׁ ֶש ֶבת וְ ֵאינ ָּה רוֹ ָאה ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ֹא ָחיְ ָתה ַה ַּמ ָּכה.
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע וְ רוֹ ָאהַ ,על ַ ּג ֵ ּבי ָּכ ִרים וּכְ ָסתוֹ ת וְ ֵאינ ָּה רוֹ ָאה ּ ְ -ביָדו ַּע ׁ ֶשלּ ֹא ָח ְי ָתה ַה ַּמ ָּכה.
ַעל ַ ּג ֵ ּבי כּ ו ָּּלם וְ רוֹ ָאה,
ַעל ַ ּג ֵ ּבי כּ ו ָּּלם וְ ֵאינ ָּה רוֹ ָאה ּ ְ -ביָדו ַּע ׁ ֶש ָחיְ ָתה ַה ַּמ ָּכה.
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 .2סד ,ב
יסת:
" ִל ְראוֹ ת וְ נִ ֵּ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
אשוֹ ן.
נוֹ ְתנִ ין ָל ּה ַליְ ָלה ָה ִר ׁ
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַעד מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ַא ְר ָ ּב ָעה ֵלילוֹ ת".
ִא ְּית ַמר:
ׁ ִש ְּימ ׁ ָשה ַ ּב ּי ִָמים:
ַרב ָא ַמר:
לֹא ִה ְפ ִס ָידה לֵ ילוֹ ת.
וְ לֵ וִ י ָא ַמר:
ִה ְפ ִס ָידה לֵ ילוֹ ת.
" ַרב ָא ַמר :לֹא ִה ְפ ִס ָידה לֵ ילוֹ ת" – " ַעד מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת" ְּתנַן.
"וְ לֵ וִ י ָא ַמרִ :ה ְפ ִס ָידה לֵ ילוֹ ת" ַ -מאי " ַא ְר ַ ּבע ֵלילוֹ ת" דְּ ָק ָּתנֵי? ַא ְר ָ ּב ָעה עוֹ נוֹ ת.
וּלְ ַרב  -לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנָאַ " :א ְר ַ ּבע ֵלילוֹ ת"?
אוֹ ַרח ַא ְר ָעא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ַד ְר ָּכ ּה דְּ ִב ָיאה ַ ּב ֵּלילוֹ ת.
וּלְ לֵ וִ י – לִ ְיתנֵיַ ' :א ְר ַ ּבע לֵ ילוֹ ת'ַ " ,עד מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת" לָ ָּמה לִ י?
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ׁ ָש ֵרי לְ ִמ ְב ַעל לְ כַ ְּת ִח ָּלה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ְּכ ִד ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ּ ִפ ְרצָ ה דְּ חו ָּקה מו ָּּתר לִ ָּיכנֵס ָ ּב ּה ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַּמ ׁ ּ ִשיר צְ רוֹ רוֹ ת.

רש"י
עד מוצאי שבת תן .ביום
ובלילה:
דשרי למבעל בשבת .אף ע''פ
שלא בעל עדיין כי אם שתי
בעילות ופתח דחוק:
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 .3סד ,ב
ִא ְּית ַמר:
ָ ּב ַעל וְ לֹא ָמצָ א דָּ ם,
וְ ָחזַ ר ו ָּב ַעל ו ָּמצָ א דָּ ם:
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמרְ :ט ֵמ ָאה.
וְ ַר ִ ּבי ַא ִּסי ָא ַמרְ :טהוֹ ָרה.
" ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמרְ :ט ֵמ ָאה"  -דְּ ִאם ִא ָיתא דַּ ֲהוָ ה דַּ ם ְ ּבתוּלִ יםֵ ,מ ִע ָ ּיק ָרא ָהוֵ י ָא ֵתי.
"וְ " ַר ִ ּבי ַא ִּסי ָא ַמרְ :טהוֹ ָרה"  -דִּ ילְ ָמא ִא ְת ְר ֵמי לֵ ּיה ְּכ ִד ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל :יָכוֹ לְ נִי לִ ְבעוֹ ל ַּכ ָּמה ְ ּב ִעילוֹ ת ְ ּבלֹא דָּ ם.
וְ ִא ָיד ְך?
ׁ ָשאנִי ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ַרב ּגו ְּב ֵר ּיה.

רש"י
וחזר ובעל .בתוך ארבע לילות:
טמאה .דדם דה הוא:
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 .4סד ,ב – סה ,א
ָא ַמר ַרב:
אשוֹ ן.
בּ וֹ גֶ ֶרת נוֹ ְתנִין לָ ּה לַ יְ לָ ה ָה ִר ׁ
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי ׁ ֶשלּ ֹא ָר ֲא ָתה,
ֲא ָבל ָר ֲא ָתה ֵ -אין לָ ּה ֶא ָּלא ְ ּב ִעילַ ת ִמצְ וָ ה וְ ת ּו לָ א.
ֵמ ִית ֵיבי:
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ְ
" ַמ ֲע ֶׂשה וְ נ ַָתן לָ ּה ַר ִ ּבי ַא ְר ַ ּבע לֵ ילוֹ ת ִמ ּתוֹ ך ׁ ְשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹד ׁש.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
סה,א ִאילֵ ָימא דִּ ֵיהיב לַ ּה כּ ו ְּּלה ּו ִ ּב ֵימי ַק ְטנוּת ַ "^ -עד ׁ ֶש ִּת ְחיֶ ה ַה ַּמ ָ ּכה" ְּתנַן!
ֶא ָּלא דִּ ֵיהיב לַ ּה כּ ו ְּּלה ּו ִ ּב ֵימי נ ֲַערוּת  -נ ֲַערוּת ׁ ְשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹד ׁש ִמי ִא ָּיכא?!
וְ ָהא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵאין ֵ ּבין נ ֲַערוּת לְ ַבגְ רוּת ֶא ָּלא ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים ִ ּבלְ ַבד!
וְ כִ י ֵּת ָימאּ ְ :בצִ יר ֵמ ָהכִ י הוּא דְּ לֵ ָּיכא,
ָהא ְט ֵפי ִא ָּיכא ָ -הא " ִ ּבלְ ַבד" ָק ָא ַמר!
ֶא ָּלא דִּ ֵיהיב לַ ּהְ ׁ :ש ַּתיִם ִ ּב ֵימי ַק ְטנוּת,
ֵיה ַרב ִחינְ נָ א ַ ּבר ׁ ֶשלֶ ְמיָא ֵמ ַרב:
ו ׁ ְּש ַּתיִם ִ ּב ֵימי נ ֲַערוּת ָ -הא ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ּנ ָּה לִ ְראוֹ ת ַּת ַחת ַ ּב ְעלָ ּה – ַמה ּו?
ֲא ַמר לֵ ּיהָּ :כל ְ ּב ִעילוֹ ת ׁ ֶש ַא ָּתה בּ וֹ ֵעל ֵאינָן ֶא ָּלא ַא ַחת,
וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר ַמ ׁ ְשלִ ִימין לְ ַא ְר ָ ּב ָעה לֵ ילוֹ ת!
ֶא ָּלא דִּ ֵיהיב לַ ּהַ :א ַחת ִ ּב ֵימי ַק ְטנוּת,
ו ׁ ְּש ַּתיִם ִ ּב ֵימי נ ֲַערוּת,
וְ ַא ַחת ִ ּב ֵימי ַ ּבגְ רוּתִ ,אי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :בּ וֹ גֶ ֶרת ְ ּב ָעלְ ָמא י ֲָה ִבינַ ן לַ ּה ְט ֵפי,
ִּכי ֵהיכִ י דְּ ַא ֲהנֵי ַק ְטנוּת ִ ּב ֵימי ַנ ֲערוּת לְ ִמ ְבצַ ר לַ ּה ֲח ָדא,
ַא ֲהנֵי נ ִַּמי נ ֲַערוּת לְ ַבגְ רוּת לְ ִמ ְבצַ ר לַ ּה ֲח ָדא.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת בּ וֹ גֶ ֶרת דְּ ָעלְ ָמא לָ א יָ ֲה ִבינַן לַ ּה ְט ֵפי  -לָ א לֵ ֵיתב לַ ּה ֶא ָּלא ְ ּב ִעילַ ת ִמצְ וָ ה וְ ת ּו לָ א!
לְ עוֹ לָ ם ,דִּ ֵיהיב לַ ּהַ :א ַחת ִ ּב ֵימי ַק ְטנוּת,
וְ ׁ ָשל ֹׁש ִ ּב ֵימי נ ֲַערוּת ִ -מי ָס ַב ְר ְּתָּ :כל ְּתלָ ָתא י ְַר ֵחי ֲח ָדא עוֹ נָה?!
ָּכל ְּת ֵרי י ְַר ֵחי ֲח ָדא עוֹ נָה.
ִמנְ י ִָמין ַס ְק ְסנָ ָאה ֲהוָ ה ׁ ָש ֵקיל וְ ָאזֵ יל לְ ַא ְת ֵר ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ְס ַבר לְ ֶמ ְע ַ ּבד עו ְּבדָּ א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ֲא ִפילּ ּו ָר ֲא ָתה,
ֲא ַמר :לָ א ּ ָפלֵ יג ַרב ֵ ּבין ָר ֲא ָתה ֵ ּבין לֹא ָר ֲא ָתה.
ְק ֵדים ׁ ְשכֵ יב ְ ּבאוֹ ְר ָחא,
340
ָק ֵרי ׁ ְשמו ֵּאל ֲעלֵ ּיה דְּ ַרב" :ל ֹא יְ ֻא ֶּנה לַ ַ ּצדִּ יק ָּכל ָאוֶ ן" )משלי יב ,כא(.
ֲא ַמר ַרב ִחינְ נָ א ַ ּבר ׁ ֶשלֶ ְמיָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ּנ ְִּתק ּו ׁ ִש ּנָיו ׁ ֶשל ָא ָדם  -נ ְִת ַמ ֲעט ּו ְמזוֹ נוֹ ָתיו,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ גַ ם ֲאנִ י נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם"  341נִ ְקיוֹ ן ׁ ִש ַּניִ ם ְ ּבכָ ל ָע ֵריכֶ ם ,וְ ח ֶֹסר לֶ ֶחם ְ ּבכֹל ְמקוֹ מ ֵֹתיכֶ ם" ) 342עמוס ד ,ו(.

ַ 339א ְר ָ ּב ָעה?
 340ל ֹא יְ ֻא ֶּנה לַ ַ ּצדִּ יק ָּכל ָאוֶ ן ו ְּר ׁ ָש ִעים ָמלְ א ּו ָרע
 341מסורת הש"ס על פי לשון הפסוק .גירסת וילא) :אנכי נתתי לך(
 342וְ גַ ם ֲאנִ י נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם נִ ְקיוֹ ן ׁ ִש ַּניִ ם ְ ּבכָ ל ָע ֵריכֶ ם וְ ח ֶֹסר לֶ ֶחם ְ ּבכֹל ְמקוֹ מ ֵֹתיכֶ ם וְ ל ֹא ׁ ַשבְ ֶּתם ָע ַדי נְ ֻאם יְ הוָ ה

רש"י
בוגרת ותין לה לילה
הראשון .ואפי' לב''ה
דאמרי בהגיע זמה
לראות ארבעה הי מילי
ערה דמשיגיעו ימי
העורים הוי זמה אבל
בוגרת לילה הראשון ותו
לא:
מתוך שים עשר חדש.
שבעל לילה הראשון
והלך בדרך מיד ושהה
שלשה חדשים וחזר ובעל
ומצא דם וכן פעם שיה
ושלישית ובא לפי רבי
ואמר דם בתולים הוא:
עד שתחיה המכה תן.
וד' לילות לקטה מאי
עבידתייהו:
אין אלא אחת .ושלש
בעי למיתב לה לבד ב'
דקטות:
אי אמרת בשלמא בוגרת
בעלמא .שיסת לאחר
שבגרה:
אית לה טפי .מלילה
אחת דאית לה ב' לילות
להך
יהיב
מש''ה
משבגרה לילה אחת
שלמה ואע''ג דבעלה
קודם לכן דכי היכי
דאהי בעילות קטות
למבצר חדא מד' לילות
היתות לערה דהא
אמרין כל בעילות שבעל
אין אלא אחת הא לילה
אחת מיהא מבצרי דתו
לא יהבין לה ד' אלא ג':
אהי מי בעילת ערות
למבצר חדא .מלילות
דבגרות ותו לא הלכך
להך בוגרת שבעלה
קודם לכן יהבין מיהא
לילה אחת מהשתים:
אלא אי אמרת בוגרת.
לילה הראשון ותו לא
אמאי יהיב לה להך אחת
בימי בגרות א''כ בעילות
דקודם לכן מאי אהו
חדא בעילה הוא דבעי
למיתב לה בימי בגרות
ולא כל הלילה:
וג' בימי ערות .וליכא
הכא בגרות כלל ודקשיא
לך הא לא משכחת ג'
עוות של ג' חדשים בימי
ערות מי סברת כו':
כוותיה דרב .בוגרת כל
לילה הראשון:
לא יאוה כו' .שלא כשל
זה בדבריו:
משתקו שיו .זקה:
תמעטו מזוותיו .קשין
לבא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5סה ,א-ב
יה:
" ָר ֲא ָתה וְ עוֹ ָד ּה ְ ּב ֵבית ָא ִב ָ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ְתנִ ין ָל ּה ְ ּב ִע ַילת ִמ ְצוָ ה.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה כּ ו ָ ּּל ּה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יה:
" ָר ֲא ָתה וְ עוֹ ָד ּה ְ ּב ֵבית ָא ִב ָ
ֵ ּבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה ׁ ֶש ָ ּל ּה,
וְ נוֹ ְתנִ ין ָל ּה עוֹ נָ ה ׁ ְש ֵל ָמה.
וְ ַכ ָּמה "עוֹ נָ ה ׁ ְש ֵל ָמה"?
יאל:
ּ ֵפ ַיר ׁש ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַליְ ָלה ,וַ ֲח ִצי יוֹ ם".
ו ִּמי ָ ּב ֵעינָן כּ ו ֵּּלי ַהאי?
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהי ּו ִ ּג ָּתיו ו ֵּבית ַ ּבדָּ יו ְט ֵמאוֹ ת,
ו ִּב ֵ ּק ׁש ַל ֲעשׂוֹ ָתן ְ ּב ָט ֳה ָרה:
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
ּ
ַהדַּ ִפין,
וְ ַהלּ ּו ָל ִבין,
יחן.
וְ ָה ֲע ָד ׁ ִשין – ְמ ִד ָ
סה,ב ָה ֲע ָק ִליםֶ ׁ :של נְ ָצ ִרים,
וְ ׁ ֶשל ִ ּב ְצבּ וּץ – ְמנַ ְ ּג ָבן.
יפא,
ׁ ֶשל ׁ ִש ָ
ישנָ ן.
וְ ׁ ֶשל ֶ ּג ִמי – ְמיַ ׁ ּ ְ
ישנָ ן"?
וְ ַכ ָּמה " ְמיַ ׁ ּ ְ
שר ח ֶֹד ׁש.
ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יחן ִמ ַ ּגת ְל ַגת,
ַמ ִ ּנ ָ
ו ִּמ ַ ּבד ְל ַבד.
ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּוָ :ח ְר ֵפי וְ ָא ְפלֵ י.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ָהרוֹ ֶצה ְל ַט ֵהר ִמ ָ ּיד ַ -מ ְג ִע ָילן ְ ּברוֹ ְת ִחין,
יתים.
אוֹ חוֹ ְל ָטן ְ ּב ֵמי זֵ ִ
יאל אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּש ּום ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ימיו ְמ ַק ְ ּל ִחין,
מ
ּ
ש
יחן ַּת ַחת ַהצִּ ינּוֹ ר ׁ ֶ ֵ ָ
ַמ ִ ּנ ָ
ימיו רוֹ ְד ִפין.
אוֹ ְ ּב ַמ ְעיָ ין ׁ ֶש ֵּמ ָ
וְ ַכ ָּמה?
עוֹ נָ ה.
ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְ ּביֵ ין נֶ ֶסךְ,
ָ ּכ ְך ָא ְמר ּו ִ ּב ְט ָהרוֹ ת".
ְּכלַ ּ ֵפי לְ יָיא?!
ְימינַן!
ִ ּב ְט ָהרוֹ ת ָקי ִ
ֶא ָּלאְּ :כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ְמר ּו ִ ּב ְט ָהרוֹ ת,
ָּכ ְך ָא ְמר ּו ְ ּביֵין נ ֶֶס ְך.

רש"י
גתיו .ליין:
ובית בדיו .לשמן:
הדפין .זהו הדלת שותין על
העבים:
חופיא
הייו
הלולבים.
אישקוב''א שמקים בה את
הגת:
והעדשין .זו היא הגת עצמה
שהעבים תוים שם:
העקלים .רדוט''ש יש מקומות
שקושרין את התפוח של חרצים
בעקלים סביב:
בצבוץ .קבוס:
מגבן .שאים בולעין כל כך:
שיפא .גומא גליי''ד בלע''ז:
חרפי ואפלי .לר''ש פעמים שהן
יותר מי''ב חדש פעמים שהן
פחות:

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ

וְ כַ ָּמה "עוֹ נָ ה"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
אוֹ יוֹ ם,
אוֹ לַ יְלָ ה.
ַר ִ ּבי ָחנָ ה ׁ ְשאוֹ נָ א וְ ָא ְמ ֵרי לַ ּה ַר ִ ּבי ָחנָ ה ַ ּבר ׁ ְשאוֹ נָ א ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲחצִ י יוֹ ם וַ ֲחצִ י לַ ְילָ ה.
וְ ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
וְ לָ א ּ ְפלִ יגֵ י:
ִיסן וְ ִת ׁ ְש ֵרי,
ָהא ּ ִ -ב ְתקו ַּפת נ ָ
ָהא ּ ִ -ב ְתקו ַּפת ַּת ּמוּז וְ ֵט ֵבת.
ָהכָ א נ ִַּמי ֵא ָימא ַ ּג ֵ ּבי נִ דָּ ה,
ֲחצִ י יוֹ ם וַ ֲחצִ י לַ ְילָ ה.
וְ ָהא " ַליְ ָלה וַ ֲח ִצי יוֹ ם" ָק ָא ַמר!
ֶא ָּלאִ :אי לַ יְלָ ה דְּ ִנ ָיסן וְ ִת ׁ ְש ֵרי,
ִאי ֲחצִ י יוֹ ם וַ ֲחצִ י לַ ְילָ ה דְּ ֵט ֵבת וְ ַת ּמוּז.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ׁ ָשאנִי ְּכתו ָ ּּבה דְּ ַמגְ ֵ ּבי ַ ּב ּה ְט ֵפי ַעד דְּ ָח ְת ֵמי.
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רש"י
לא פליגי .רבי חייא ורבה בר בר
חה:
בתקופת יסן ותשרי .שהיום
והלילה שוים או יום או לילה:
בתקופת תמוז וטבת .שאים
שוין חצי יום וחצי לילה דהוי
עוה שלימה של י''ב שעות:
שאי כתובה דמגהי בה טפי .יש
עיכוב בדבר לדקדק בכל
ולחותמה הילכך בעין לילה
שלימה וחצי יום:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6סה ,ב
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ֲהלָ כָ ה :בּ וֹ ֵעל ְ ּב ִעילַ ת ִמצְ וָ ה וּפוֹ ֵר ׁש.
ֵמ ִתיב ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ
שר ח ֶֹד ׁש"!
שה וְ נָ ַתן ָל ּה ַר ִ ּביַ :א ְר ָ ּב ָעה ֵלילוֹ ת ִמ ּתוֹ ך ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
ַהדּ ו ֵּרי ַא ּ ִפ ְירכָ א לָ ָּמה לָ ְך ?343
ִיתין!
אוֹ ֵתיב ִמ ַּמ ְתנ ִ
הוּא ְס ַבר ַמ ֲע ֶׂשה ַרב.
ִמ ָּכל ָמקוֹ ם לְ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל ַק ׁ ְשיָא!
ִאינְה ּו דַּ ֲע ַבד ּו ְּכ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו,
דְּ ַת ְניָא:
" ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ָחזְ ר ּו וְ נִ ְמנ ּו :בּ וֹ ֵעל ְ ּב ִע ַילת ִמ ְצוָ ה ,וּפוֹ ֵר ׁש".
ֲא ַמר עו ָּּלא:
ִּכי ַה ּו ּו ַ ּב ּה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ְ ּב" ִתינוֹ ֶקת"  -לָ א ֲהו ּו ַמ ּ ְס ֵקי ִמי ּנ ַּה ֶא ָּלא ִּכ ְד ַמ ּ ִסיק ַּת ֲעלָ א ִמ ֵ ּבי ְּכ ָר ָבא.
ְימי ַ ּב ּה ָהכִ י" :בּ וֹ ֵעל ְ ּב ִעילַ ת ִמצְ וָ ה ,וּפוֹ ֵר ׁש".
ו ְּמ ַס ּי ֵ
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ַ ּב ַעל נ ֶֶפ ׁש לֹא ִיגְ מוֹ ר ִ ּב ָיאתוֹ !
ֲא ַמר לֵ ּיהִ :אם ֵּכן לִ בּ וֹ נוֹ ְקפוֹ וּפוֹ ֵר ׁש.

 343כתב יד ,דפוס שוציו .גירסת וילא :לִ י

רש"י
הלכה בועל בעילת מצוה .בין
הגיע זמה בין לא הגיע:
כי הוו מעייי בתיוקת .בהאי
פרקא ששמה תיוקת:
תעלא .שועל:
מבי כרבא .מן המחרישה שאיו
מוציא משם אלא אבק ברגליו
הכי מי לא ילפין מפרקא
דמתי' מידי אלא מברייתא
וכרבותיו דאמרי בועל בעילת
מצוה ופורש:

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ
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 .7סה ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"וְ כו ָ ּּלן ׁ ֶש ָהי ּו ׁשוֹ ְפעוֹ ת דָּ ם ו ָּבאוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ַא ְר ָ ּב ָעה ֵלילוֹ ת ְל ַא ַחר ַא ְר ָ ּב ָעה ֵלילוֹ ת,
ִמ ּתוֹ ְך ַה ַ ּליְ ָלה ְל ַא ַחר ַה ַ ּליְ ָלה,
כּ ו ָ ּּלן ְצ ִריכוֹ ת ִל ְבדּ וֹ ק ֶאת ַע ְצ ָמן.
ו ְּבכו ָ ּּלן ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַמ ְח ִמיר ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי.
ו ׁ ְּש ָאר ְר ִא ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּבין ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ו ֵּבית ִה ֵ ּלל ַ -ה ֵ ּל ְך ַא ַחר ַמ ְר ֵאה ָד ִמים,
ׁ ֶש ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ַמ ְר ֵאה ָד ִמים ְמ ׁש ּו ִ ּנים ֵהן זֶ ה ִמ ֶּזה.
יצד דַּ ם נִ דָּ ה? ָאדוֹ ם.
ֵ ּכ ַ
דַּ ם ְ ּבתו ִּלים ֵ -אינוֹ ָאדוֹ ם?!
דַּ ם נִ דָּ ה – זִ יהוּם,
דַּ ם ְ ּבתו ִּלים ֵ -אינוֹ זִ יהוּם.
דַּ ם נִ דָּ ה ּ ָ -בא ִמן ַה ָּמקוֹ ר.
דַּ ם ְ ּבתו ִּלים ּ ָ -בא ִמן ַהצְּ ָד ִדין".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַ ּבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זוֹ  :דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ֲא ָבל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָּ :כל ַמ ְר ֵאה ָד ִמים ַא ַחת ֵהן.

רש"י
מתוך ד' לילות .ללא ראתה בבית
אביה או מתוך הלילה לראתה
בבית אביה צריכות לבדוק שאין
סומכות לומר הואיל ושופעות
דם מדם בתולים הוא ואפילו
אחר ד' לילות אלא בודקות אם
שתו מראה דמים כדמפרש:
ובכולן ר''מ מחמיר כדברי ב''ש.
לקטה ד' לילות להצריכה
בדיקה אם שופעת מתוך ד'
לאחר ד' ולערה לילה אחד:
ושאר ראיות .היכא דאיה
שופעת שבין ב''ש וב''ה דלב''ה
טהורין ואפי' שתו ואמר ר''מ
הלך אחר מראה דמים ובהא לא
ס''ל כב''ש לגמרי דלב''ש אפילו
לא שתו טמאין כיון דאיה
שופעת מתוך ד' לאחר ד' לקטה
ומתוך לילה לאחר לילה להגיע
זמה ולא ראתה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8סה ,ב – סו ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָהרוֹ ָאה דָּ ם ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש:
אשוֹ נָ ה,
ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה,
ישית,
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ִמ ָ ּכאן וָ ֵא ָיל ְך  -לֹא ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ַעד ׁ ֶש ִּת ְת ָ ּג ֵר ׁש,
וְ ִת ָ ּנ ׁ ֵשא ְל ַא ֵחר.
סו,א
יסת ְל ַא ֵחר וְ ָר ֲא ָתה דָּ ם ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש:
נִ ֵּ
אשוֹ נָ ה,
ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה,
ישית,
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ְ
ִמ ָ ּכאן וָ ֵא ָילך  -לֹא ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ַעד ׁ ֶש ִּת ְת ָ ּג ֵר ׁש,
וְ ִת ָ ּנ ׁ ֵשא ְל ַא ֵחר.
יסת ְל ַא ֵחר וְ ָר ֲא ָתה דָּ ם ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש:
נִ ֵּ
ּ
אשוֹ נָ ה,
ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ַפ ַעם ִר ׁ
ו ׁ ְּשנִ ָ ּיה,
ישית,
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
ִמ ָ ּכאן וָ ֵא ָיל ְך  -לֹא ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ַעד ׁ ֶש ִּת ְבדּ וֹ ק ַע ְצ ָמ ּה.
יצד בּ וֹ ֶד ֶקת ֶאת ַע ְצ ָמ ּה?
ֵ ּכ ַ
ֹאשוֹ ,
יאה ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת ו ְּבתוֹ ָכ ּה ִמ ְכחוֹ ל וּמוֹ ְך מ ּו ָ ּנח ַעל ר ׁ
ְמ ִב ָ
ֹאש ַה ּמוֹ ְך ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ִּמן ַה ָּמקוֹ ר הוּא ָ ּבא.
ִאם נִ ְמ ָצא דָּ ם ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ִּמן ַהצְּ ָד ִדין הוּא ָ ּבא.
לֹא נִ ְמ ָצא דָּ ם ַעל ר ׁ
וְ ִאם יֶ ׁש ָל ּה ַמ ָ ּכה ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ּ -תוֹ ָלה ְ ּב ַמ ָ ּכ ָת ּה.
וְ ִאם יֶ ׁש ָל ּה וֶ ֶסת ּ -תוֹ ָלה ְ ּבוֶ ְס ָּת ּה.
ית ּה ֵ -אינָ ּה ּתוֹ ָלה.
וְ ִאם ָהיָ ה דַּ ם ַמ ָ ּכ ָת ּה ְמ ׁש ּו ֶ ּנה ִמדַּ ם ְר ִא ָ ּי ָ
וְ נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִא ׁ ּ ָשה לוֹ ַמרַ " :מ ָ ּכה יֶ ׁש ִלי ַ ּב ָּמקוֹ ר ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ָ ּנה דָּ ם יוֹ ֵצא",
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
דַּ ם ַמ ָ ּכה ַה ָ ּבא ִמן ַה ָּמקוֹ ר – ָט ֵמא.
וְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ֵה ִעיד ּו ַעל דַּ ם ַה ַּמ ָ ּכה ַה ָ ּבא ִמן ַה ָּמקוֹ ר ֶ ׁ -שהוּא ָטהוֹ ר".
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ֲא ַמר עו ָּּלא:
" ָמקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָט ֵמא" ִ -א ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו.
ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת ַא ְפ ּגו ֵּרי ַמ ְפ ְ ּג ָרא לַ ּה!
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִ ּב ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת ׁ ֶשל ֲא ָבר ,ו ִּפ ָיה ָרצוּף לְ תוֹ כָ ּה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
אשוֹ ן!
ישית ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ָה ִר ׁ
וְ ִת ְבדּ וֹ ק ַעצְ ָמ ּה ְ ּב ִב ָיאה ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ָּכל ָה ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת ׁ ָשווֹ ת.
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ישי!
וְ ִת ְבדּ וֹ ק ַעצְ ָמ ּה ְ ּב ִב ָיאה ִר ׁ
אשוֹ נָה ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ׁ ְשלִ ׁ ִ

רש"י
הרואה דם .לאו בבתולה קא
מיירי אלא בדם דות:
ותשא לאחר .כדמפרש לקמיה
שאין כל האצבעות שוות:
ותשא לאחר .דתלתא זימי
בעין לחזקה כרשב''ג בכולה
גרסין ושלישית:
מכחול .קיסם ארוך ומוך על
ראשו של מכחול:
מן הצדדין .וטהור:
ואם יש לה וסת .לקלקול הזה
שאיה רואה כל שעה מחמת
תשמיש אלא לפרקים תולה
בוסתה ומשמשת בלא בדיקה
בין וסת לוסת:
דברי רבי .הך מילתא לחודה
דאמת אשה קאמר רבי אבל
רישא כולה רבן שמעון היא:
אפגורי מפגרא .שהעץ איו חלק
ומסרטט ומוציא דם:
רצוף .כפול:
ותבדוק בביאה שלישית של
בעל ראשון .כלומר מביאה
שלישית של ראשון ואילך
תשמש ע''י בדיקה ולמה
תתגרש:
לפי שאין כל האצבעות שוות.
ושמא בבעל אחר לא תצטרך
בדיקה ומוטב שתתגרש ותתקן
ולא תבא לידי כרת הלכך
מתגרשת עד שתתחזק בשלש
אצבעות:
ותבדוק בביאה ראשוה של בעל
שלישי .משבא עליה פעם אחת
לא תשמש שיה בלא בדיקה
שהרי הוחזקה בג' אצבעות
ומשין אין חזקת ביאה אחת
חזקה דאין כל הכחות שוין
ושמא בעילה זו היתה בכח
מרובה הלכך עד שתתחזק בג'
ביאות לכל אחד ואחד והדר
תבעי בדיקה לביאה רביעית של
בעל שלישי:

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ

לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ָּכל ַהכּ ֹחוֹ ת ׁ ָשווֹ ת.
ַה ִהיא דַּ ֲא ַתאי לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי,
ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַא ְבדָּ ן :זִ יל ַ ּב ֲע ַת ּה.
ֲאזַ ל ַ ּב ֲע ַת ּה ,וְ ָנ ַפל ִמ ֶּמ ּנָה ֲח ָר ַרת דָּ ם.
ָא ַמר ַר ִ ּבי :נ ְִת ַר ּ ְפ ָאה זֹאת.
ַה ִהיא ִא ְּת ָתא דַּ ֲא ַתאי לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ָמר ׁ ְשמו ֵּאל.
ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַרב דִּ ִימי ַ ּבר יוֹ ֵסף :זִ יל ַ ּב ֲע ַת ּה,
ֲאזַ ל ַ ּב ֲע ַת ּה וְ לָ א ְנ ַפל ִמ ֶּמ ּנָה וְ לָ א ִמ ֵידי.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל :זוֹ ְמ ַמ ְּל ָאה וְ נוֹ ֶפצֶ ת ִהיא,
וְ כָ ל ַה ְמ ַמ ְּל ָאה וְ נוֹ ֶפצֶ ת ֵ -אין לָ ּה ַּת ָ ּקנָה.
ַה ִהיא דַּ ֲא ַתאי לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן דְּ כָ ל ֵא ַימת דַּ ֲהוָ ת ָסלְ ָקא ִמ ּ ְט ִבילַ ת ִמצְ וָ ה ֲהוָ ת ָק ָחזְ יָא דָּ ָמא.
ֲא ַמר לַ ּה ׁ ֶש ָּמא דִּ ַימת ִע ֵיר ְיך ָעלְ ָתה ִ ּב ְיך,
לְ כִ י וְ ִה ָ ּב ֲעלִ י לוֹ ַעל ַ ּגב ַה ּנ ָָהר.
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רש"י
ההיא דאתאי .שהיתה רואה דם
מחמת תשמיש:
בעתה .הבהילה פתאום:
ממלאה וופצת .מתמלאה דם
ומפצתו בשעת תשמיש:
דימת עיריך .בות עיריך שהיו
מתקאות ביך בחיבה שבייך
לבעליך דימת לשון ליעוז
פרליר''ץ כמו )יבמות דף ב(.
מידם דיימא וכמו )סוטה דף כז(.
לא ישא אדם דומה:
כי היכי דתהוו עליך .עד השתא
להאי גיסא על חיבה יתירה
שבייכם:
תהוו עליך לאידך גיסא.
ויאמרו כמה שואה זו ותשוב
קאה ממך:
הוה עובדא .וגילתה צערה
לרבים ובקשו עליה רחמים
ותרפאה:

ִא ָּיכא דְּ ָא ַמר:
ֲא ַמר לַ ּהְּ :תגַ ִּלי לְ ַח ְברוֹ ַתי ְִך ִּכי ֵהיכִ י דִּ ְתוַ וה ּו ָ 344עלַ י ְִך לְ ַה ְך ִ ּג ָיסא נִ ַּתוְ וה ּו ֲעלַ ְך לְ ַה ְך ִ ּג ָיסא.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ַמר:
ְ
ְ
ֲא ַמר לַ ּהּ ַ :ג ִּלי לְ ַח ְברוֹ ַתיִ ך ִּכי ֵהיכִ י דְּ לִ ְבע ּו ָעלַ יִך ַר ֲח ִמים.
דְּ ַת ְניָא:
345
ְ
יע ַצ ֲערוֹ ָל ַר ִ ּבים ,וְ ַר ִ ּבים ְמ ַב ְק ׁ ִשים ָע ָליו ַר ֲח ִמים".
""וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא" )ויקרא יג ,מה( ָ -צ ִריך ְלהוֹ ִד ַ
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲהוָ ה עו ְּבדָּ א ְ ּבפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא וְ ִא ַּת ּ ֵסי.

 344כתבי יד .גירסת וילא :דתהוו  ...נ ְִת ֲהו ּו
ש ָפם יַ ְע ֶטה וְ ָט ֵמא ָט ֵמא יִ ְק ָרא
ֹאשוֹ יִ ְהיֶ ה ָפרו ַּע וְ ַעל ָ ׂ
 345וְ ַה ָ ּצרו ַּע ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ַה ֶּנגַ ע ְ ּבגָ ָדיו יִ ְהי ּו ְפ ֻר ִמים וְ ר ׁ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9סו ,א
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
שדוֹ ת:
ִה ְת ִקין ַר ִ ּבי ַ ּב ּ ָ ׂ
" ָר ֲא ָתה :יוֹ ם ֶא ָחד ֵּ -ת ׁ ֵשב ׁ ִש ׁ ּ ָשה וָ הוּא.
ׁ ְשנַ יִ ם ֵּ -ת ׁ ֵשב ׁ ִש ׁ ּ ָשה וָ ֵהן.
ּ
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֵּ -ת ׁ ֵשב ׁ ִש ְב ָעה נְ ִק ִיים".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּבנוֹ ת ִי ְׂש ָר ֵאל ֶה ְח ִמיר ּו ַעל ַעצְ ָמן ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו רוֹ אוֹ ת ִט ּ ַפת דָּ ם ַּכ ַח ְרדָּ ל  -יוֹ ׁ ְשבוֹ ת ָעלֶ ָיה ׁ ִש ְב ָעה נ ְִק ּיִים.
ַא ְד ְ ּב ֵר ּיה ָר ָבא לְ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל וְ ָד ַר ׁש:
ּ
ישי ִה ּ ִפילָ ה ֵּ -ת ׁ ֵשב ׁ ִש ְב ָעה נ ְִקיִים.
ִק ׁ ּ ְש ָתה ׁ ְשנֵי י ִָמים וְ לַ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ָק ָס ַברֵ :אין ִק ׁ ּשוּי לַ ּנ ְָפלִ ים.
וְ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפ ִת ַיחת ַה ֶ ּק ֶבר ְ ּבלֹא דָּ ם.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָר ָבא:
ַמאי ִא ְריָא ִק ׁ ּ ְש ָתה ׁ ְשנֵי י ִָמים? ֲא ִפילּ ּו ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ְ ּב ָעלְ ָמא!
דְּ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּבנוֹ ת ִי ְׂש ָר ֵאל ֶה ְח ִמיר ּו ַעל ַעצְ ָמן ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו רוֹ אוֹ ת ִט ּ ַפת דָּ ם ַּכ ַח ְרדָּ ל יוֹ ׁ ְשבוֹ ת ָעלֶ ָיה ׁ ִש ְב ָעה נ ְִק ּיִים!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֲא ִמינָא לָ ְך ִא ּיסו ָּרא ,וְ ַא ְּת ֲא ַמ ְר ְּת ִמנ ְָהגָ א?!
ֵהיכָ א דְּ ַא ְחמוּר – ַא ְחמוּר,
ֵהיכָ א דְּ לָ א ַא ְחמוּר  -לָ א ַא ְחמוּר.

רש"י
בשדות .מקום שאין בי תורה
ואין יודעות למות פתח דות
מתי הן ימי דה מתי הן ימי זוב:
ששה והוא .כדין תורה ושמא
בימי דה הוא:
שים תשב ששה והן .לחומרא
שמא ראשון סוף זוב ושי תחלת
דה וצריכה עוד ששה אבל
שלשה דאילו הוה ימי זיבה
צריכה ז' קיים השתא מי תשב
שבעה קיים שמא בימי זיבה
עומדת:
קשתה שים .וראתה בימי זוב:
איסורא .דאפי' היכא דלא
אחמור תשב על כרחה מן
התורה:
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 .10סו ,א – סז ,ב
ְּ)תבָ עו ָּה נ ֶֶתר ְ ּב ַח ִּמין לִ ְטבּ וֹ ל ְק ָמ ִטים ַעל ַ ּג ֵ ּבי נ ָָמל ִס ָימן(.
ָא ַמר ָר ָבא:
ּ
ּ
ּ
ְיסה  -צְ ִריכָ ה ׁ ֶש ֵּת ׁ ֵשב ׁ ִש ְב ָעה נ ְִקיִים.
ְּת ָבעו ָּה לִ י ּנ ׁ ֵָשא וְ נִ ְת ַפי ָ
ָר ִבינָ א ִא ַיע ּ ַסק לֵ ּיה לִ ְב ֵר ּיה ֵ ּבי ַרב ֲחנִ ינָ א:
ֲא ַמר לֵ ּיהָ :ס ַבר לֵ ּיה ָמר לְ ִמכְ ַּתב ְּכתו ָ ּּבה לְ ַא ְר ָ ּב ָעה יוֹ ם?
ֲא ַמר לֵ ּיהִ :אין.
ִּכי ְמ ָטא לְ ַא ְר ָ ּב ָעה נ ְַטר ַעד ַא ְר ָ ּב ָעה ַא ֲח ִרינָא,
ִא ַיע ַּכב ׁ ִש ְב ָעה יוֹ ֵמי ָ ּב ַתר ַההוּא יוֹ ָמא.
ֲא ַמר לֵ ּיהַ :מאי ַהאי?
ֲא ַמר לֵ ּיה :לָ א ָס ַבר לַ ּה ָמר לְ ָהא דְּ ָר ָבא,
דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
ישב ׁ ִש ְב ָעה נ ְִק ּיִים?!
ְיסה  -צְ ִריכָ ה לֵ ׁ ֵ
ְּת ָבעו ָּה לִ י ּנ ׁ ֵָשא וְ נִ ְת ּ ַפ ּי ָ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ָר ָבא ּ ִ -בגְ דוֹ לָ ה דְּ ָק ָחזְ יָא דָּ ָמא,
ֲא ָבל ִ ּב ְק ַט ָּנה דְּ לָ א ַחזְ יָא דָּ ָמא ִ -מי ָא ַמר?!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְ ּב ֵפירו ּׁש ָא ַמר ָר ָבא :לָ א ׁ ְשנָא ְ ּגדוֹ לָ ה,
לָ א ׁ ְש ָנא ְק ַט ָּנה.
ְ ּגדוֹ לָ ה ַט ְע ָמא ַמאי? ִמ ׁ ּשוּם דִּ ְמ ַח ְּמ ָדא.
ְק ַט ּנָה נ ִַּמי ְמ ַח ְּמ ָדא.
ָא ַמר ָר ָבא:
ּ
סו,ב ִא ׁ ּ ָשה ^לֹא ָּתחוֹ ף :לֹא ַ ּבנ ֶֶתר,
וְ לֹא ַ ּבחוֹ ל.
" ַ ּב ּנ ֶֶתר" – ִמ ׁ ּשוּם :דִּ ְמ ַק ּ ֵטף.
"ו ַּבחוֹ ל" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ַמ ְס ִר ְיך.
וְ ָא ַמר ַא ֵמ ָימר ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ִא ׁ ּ ָשה לֹא ָּתחוֹ ף ֶא ָּלא ְ ּב ַח ִּמין ,וַ ֲ ִ
ֲא ָבל לֹא ְ ּבצוֹ נֵן.
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ְ ַ ֵ ַ ָ

"צוֹ נֵן" ַ -מאי ַט ְע ָמא לָ א?
ִמ ׁ ּשוּם דִּ ְק ִר ֵירי ו ְּמ ׁ ָשר ּו ַמזְ יָיא.
וְ ָא ַמר ָר ָבא:
ְ
לְ עוֹ לָ ם יְלַ ֵּמד ָא ָדם ְ ּבתוֹ ך ֵ ּביתוֹ ׁ ֶש ְּת ֵהא ִא ׁ ּ ָשה ְמ ִד ָיחה ֵ ּבית ְק ָמ ֶט ָיה ְ ּב ַמיִם.
ֵמ ִית ֵיבי:
יאת ַמיִ ם" )מקוואות ח ,ה(!
" ֵ ּבית ַה ְ ּק ָמ ִטים ו ֵּבית ַה ְּס ָת ִרים ֵאינָ ן ְצ ִר ִיכין ְל ִב ַ
נ ְִהי דְּ ִב ַיאת ַמיִם  -לָ א ָ ּב ֵעינַן,
ָמקוֹ ם ָה ָראוּי לְ ִב ַיאת ַמיִם – ָ ּב ֵעינַן.
ִּכ ְד ַר ִ ּבי זֵ ָירא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ָּכל ָה ָראוּי לְ ִב ָּילה ֵ -אין ִ ּב ָּילה ְמ ַע ֶּכ ֶבת בּ וֹ ,
 346הגהות הב"ח

רש"י
צריכה לישב שבעה קיים.
שמא מחמת תאות חימוד ראתה
דם:
איעכב ז' יומי .בתר יומא
שתפייסה לישא:
לא תחוף .שערה:
מקטף .ותק שער ומתבלבל
וחוצץ:
סריך .מדביק השער וחוצץ:
ואפילו בחמי חמה .די לה בחמין
שהוחמו בשמש:
דמשרו מזיא .מקשין את
השערות ואין לכלוכן עובר:
קמטיה .בית השחי ובית
הסתרים שלה:
כל הראוי לבילה .במסכת
מחות ששים עשרוים הבאים
בכלי אחד ראוין לבלול ואין
בילה מעכבת בו שאם לא בלל
כשר ושאין ראוי לבילה כגון
ששים ואחד עשרוים בכלי אחד
בילה מעכבת בו ופסולה הואיל
ואי בעי לבלול לא מצי למבלל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ׁ ֶש ֵאין ָראוּי לְ ִב ָּילה ּ ִ -ב ָּילה ְמ ַע ֶּכ ֶבת בּ וֹ .
ָא ַמר ָר ִבין ַ ּבר ַרב ַאדָּ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ֶיה,
ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּב ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ׁ ֶש ּ ָט ְבלָ ה וְ ָעלְ ָתה וְ נ ְִמצָ א לָ ּה ֶעצֶ ם חוֹ צֵ ץ ֵ ּבין ׁ ִשי ּנ ָ
וְ ִהצְ ִריכָ ּה ַר ִ ּבי ְט ִבילָ ה ַא ֶח ֶרת.
וְ ָא ַמר ָר ָבא:
ָט ְבלָ ה וְ ָעלְ ָתה וְ נ ְִמצָ א ָעלֶ ָיה דָּ ָבר חוֹ צֵ ץ:
ִאם ָסמו ְּך לַ ֲח ִפ ָיפה ָט ְבלָ ה ֵ -אינ ָּה צְ ִריכָ ה לָ חוֹ ף וְ לִ ְטבּ וֹ ל.
וְ ִאם לָ או  -צְ ִריכָ ה לָ חוֹ ף וְ לִ ְטבּ וֹ ל.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
" ִאם ְ ּבאוֹ תוֹ יוֹ ם ׁ ֶש ָח ְפ ָפה ָט ְבלָ ה ֵ -אינ ָּה צְ ִריכָ ה לָ חוֹ ף וְ לִ ְטבּ וֹ ל,
וְ ִאם לָ או  -צְ ִריכָ ה לָ חוֹ ף וְ לִ ְטבּ וֹ ל.
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
לְ ִמ ְס ַמ ְך לַ ֲח ִפ ָיפה ְט ִבילָ ה.
לְ ֵמ ַיחף ִ ּב ָימ ָמא וּלְ ִמ ְט ַ ּבל ְ ּבלֵ ילְ יָא.
ָא ַמר ָר ָבא:
ִא ׁ ּ ָשה לֹא ַּת ֲעמוֹ ד ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְּכלִ י ֶח ֶרס וְ ִת ְטבּ וֹ ל.
ְס ַבר ַרב ַּכ ֲהנָ א לְ ֵמ ַימר:
ַט ְע ָמא ַמאי?
ִמ ׁ ּשוּם ְ ּגזֵ ַירת ֶמ ְר ֲחצָ אוֹ ת.
ָהא ַ -על ַ ּג ֵ ּבי ִסילְ ָּתא ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ָחנָ ן ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא:
ָה ָתם ַט ְע ָמא ַמאי ִמ ׁ ּשוּם דִּ ְ ִ ָ
ִסילְ ָּתא נ ִַּמי ְ ּב ִע ָיתא.
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ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
סז,א ִא ׁ ּ ָשה לֹא ִּת ְטבּ וֹ ל ^ ַ ּב ּנ ָָמל,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ַה ׁ ְש ָּתא לֵ ָּיכאֵ ,א ַימרּ ְ :ב ַר ְדיוֹ נֵי נ ְַפל.
ִיסן,
ֲאבו ּּה דִּ ׁ ְשמ ּו ֵאל ֲע ַבד לִ ְבנָ ֵת ּיהִ :מ ְקוָ ואוֹ ת ְ ּביוֹ ֵמי נ ָ
ו ַּמ ּ ָפצֵ י ְ ּביוֹ ֵמי ִּת ׁ ְש ֵרי.
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
נ ְָתנָה ַּת ְב ׁ ִשיל לִ ְבנ ָּה וְ ָט ְבלָ ה וְ ָעלְ ָתה  -לֹא ָעלְ ָתה לָ ּה ְט ִבילָ ה,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ַה ׁ ְש ָּתא לֵ ָּיכאֵ ,א ַימרּ ְ :ב ַר ְדיוֹ נֵי ְנ ַפל.
ֲא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ָהנֵי ִר ְב ֵדי דְּ כו ִּסילְ ָּתא:
ַעד ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי  -לָ א ָחיְיצֵ י.
ִמ ָּכאן וָ ֵאילָ ְך – ָח ְייצֵ י.
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רש"י
איה צריכה לחוף ולטבול.
דודאי לאחר שטבלה בא עליה:
איכא ביייהו כו' .ללישא קמא
בעין סמוך לחפיפה טבילה:
שדרך
מרחצאות.
גזירת
מרחצאות לישב ע''ג אצטבאות
של אדמה דדמי לכלי חרס ואתי
למימר טבילה עולה בהן:
סילתא .בקעת עבה כמו
בחברתה ולא בסילתא ]ביבמות[
)דף סג:(:
דבעיתא .שלא תפול ולא טבלה
שפיר:
במל .פורט''ו מקום שהספיות
קבעות שמעלות טיט וחוצץ:
ברדיוי פל .הטיט מעליה
ברדיוי איי יודע לשוו וראה
שיכשוך
לשון
שהוא
שכששכשכה רגליה במים
בצאתה פל:
מקוואות בימי יסן .מקוה מים
מכוסין ואין טובלות בהר לפי
שרבו המים בימות הגשמים
מגשמים שפלו וחייש שמא ירבו
וטפין על הזוחלין ותיא בתורת
כהים מה מעין מטהר בזוחלין
אף מקוה מטהר בזוחלין כלומר
שמטבילין במכוסין דרך
זחילתן קודם שקוו וחו במקוה
ת''ל אך מעין מעין מטהר
מטהר
והמקוה
בזוחלין
באשבורן ומהו אשבורן דקוו
וקיימי דאין מטבילין במכוסים
אלא משקוו למקוויהם וחו
מזחילתן ותן במסכת מקוואות
)פ''ה מ''ה( הזוחלין כמעין
כלומר זוחלין שבהרות כמעין
והוטפין כמקוה ומים הוטפין
מההרים הרי הן כמקוה ואין
מטהרים בזחילה הילכך בימי
יסן שתרבה ההר על ידי
גשמים חייש שמא רבו וטפין
שבו על חיים שבו ובטלו זוחלין
ואין מטהרין את הטמא הטובל
בהן דרך זחילה וכל ההרות
לעולם הן הולכים וזוחלין לפיכך
עביד להו מקוה באשבורן לטבול
בתוכו יש מפרשים דבעין מים
חיים לזבה ולאו מילתא היא
דתיא בתוספתא חומר בזב
מבזבה שהזב טעון מים חיים
כו':
ומפצי ביומי תשרי .שטובלין
בהר שהזוחלין מרובין אבל
מפי חציצת הטיט ותן מחצלות
בהר שעוברות עליהן:
רבדי .פויטור''ט:
כוסילתא .פלומ''א ודרכן של
מכות של הקזת דם להעלות
גלד:
תלתא יומי .גלדן רך ומחובר
והוי כגוף הבשר ולא חייצי:

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ

ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא:
לִ ְפלוּף ׁ ֶש ָ ּב ַעיִן:
לַ ח ֵ -אינוֹ חוֹ צֵ ץ.
י ֵָב ׁש – חוֹ צֵ ץ.
ֵא ָימ ַתי נ ְִק ָרא "י ֵָב ׁש"?
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל לִ ַירק.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְּכחוֹ ל ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ָה ַעיִן ֵ -אינוֹ חוֹ צֵ ץ.
וְ ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ַעיִן – חוֹ צֵ ץ.
ֶיה ּפוֹ ְרחוֹ ת ֲ -א ִפילּ ּו ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָה ַעיִן ֵאינוֹ חוֹ צֵ ץ.
ִאם ָהי ּו ֵעינ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֶיה ְ ּביוֹ ֵתר,
ּ ָפ ְת ָחה ֵעינ ָ
ֶיה ְ ּביוֹ ֵתר  -לֹא ָעלְ ָתה לָ ּה ְט ִבילָ ה.
אוֹ ָעצְ ָמה ֵעינ ָ
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ְ
ּ
ָה ִא ׁ ּ ָשה לֹא ִּת ְטבּ וֹ ל ֶא ָּלא דֶּ ֶרך ְג ִדילָ ָת ּה.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
יתים.
" ָה ִא ׁיש  -נִ ְר ֶאה ְ ּכעוֹ ֵדר וּמוֹ ֵסק זֵ ִ
יקה ֶאת ְ ּבנָ ּה" )נגעים ב ,ד(.
ִא ׁ ּ ָשה  -נִ ְר ֵאת ְ ּכאוֹ ֶר ֶגת ו ְּכ ֵמנִ ָ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
ִימאַ :א ַחת ְק ׁשו ָּרה – חוֹ צֶ צֶ ת.
נ ָ
ׁ ָשל ֹׁש ֵ -אינָן חוֹ צְ צוֹ ת.
סז,ב
ׁ ְש ַּתיִם ֵ -אינִי יוֹ ֵד ַע.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ָאנ ּו ֵאין לָ נ ּו ֶא ָּלא ֶא ָחת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
דְּ ַבר ּתוֹ ָרה :רוּבּ וֹ ַה ַּמ ְק ּ ִפיד ָעלָ יו – חוֹ צֵ ץ.
רוּבּ וֹ וְ ֵאינוֹ ַמ ְק ּ ִפיד ָעלָ יו ֵ -אינוֹ חוֹ צֵ ץ.
וְ גָ זְ ר ּו ַעל רוּבּ וֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְק ּ ִפידִ ,מ ׁ ּשוּם רוּבּ וֹ ַה ַּמ ְק ּ ִפיד,
וְ גָ זְ ר ּו ַעל ִמיעוּטוֹ ַה ַּמ ְק ּ ִפידִ ,מ ׁ ּשוּם רוּבּ וֹ ַה ַּמ ְק ּ ִפיד.
וְ לִ גְ זוֹ ר נ ִַּמי ַעל ִמיעוּטוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְק ּ ִפידִ ,מ ׁ ּשוּם ִמיעוּטוֹ ַה ַּמ ְק ּ ִפיד!
ִהיא ּ -גו ַּפ ּה ְ ּגזֵ ָרה,
וַ ֲאנַן נֵיקוּם וְ נִגְ זוֹ ר ְ ּגזֵ ָרה לִ גְ זֵ ָרה?!
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רש"י
לפלוף .קציד''א:
פורחות .פותחת ועוצמת תדיר
בין כך ובין כך איו חוצץ לפי
שפריחתה מעבירתו ואיו עב על
גב העין ואין בו ממש ל''א
דומעות שהדמעה מלחלחת את
הכחול ואיו חוצץ:
פתחה עייה ביותר .הויא
חציצה למעלה:
עצמה עייה ביותר .הויא
חציצה למטה:
לא תטבול אלא כדרך גדילתה.
כלומר לא תדחק זרועותיה על
בשרה ולא רגליה ושוקיה זה בזה
אלא כדרך הליכתה ושמושה
תמיד ומה שכסה וקמוט ואין
מים באין בו לא איכפת לן ואיה
צריכה לפשט בית קמטיה
וסתריה אלא כדרכן תמיד:
כדתן .גבי ראיית געים שטיהר
בהן הכתוב בית הסתרים דכתיב
)ויקרא יג( לכל מראה עיי הכהן
ותן האיש מראה געו לכהן
כעודר וכמוסק זיתים:
כעודר .בבית השחי וכמוסק
זיתים בבית הערוה דאם יש לו
גע בבית השחי אין צריך
להגביה זרועותיו יותר מדאי
להראותו אלא כעודר שמגביה
ואיו מאס עצמו ומה שיוכל
כהן לראות יראה ואם לא יוכל
לראות טהור ובבית הערוה א''צ
לכוף ולשוח יותר מדאי אלא
כמוסק זיתים אחר ששרו מן
האילן ומלקטן על הארץ:
והאשה ראית .לכהן בגעה:
כאורגת .בבית השחי ואם בבית
הערוה היא כופפת עצמה
כמיקה את בה:
ימא אחת .מיהדקא שפיר
וחוצצת:
שלש .לא מיהדקי:
דבר תורה .הלכה למשה מסיי
דאמר מר )סוכה דף ה (:שיעורין
חציצין ומחיצין הלכה למשה
מסיי:
רובו .רוב שערו קשור אחת
אחת:

372

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11סז ,ב
ָא ַמר ַרב:
נִדָּ הּ ִ :בזְ ַמ ּנ ָּה ֵ -אינָ ּה טוֹ ֶבלֶ ת ֶא ָּלא ַ ּב ַּליְ לָ ה.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה  -טוֹ ֶבלֶ ת ֵ ּבין ַ ּב ּיוֹ ם ֵ ּבין ַ ּב ַּל ְילָ ה.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֵ ּבין ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה,
ֵ ּבין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה ֵ -אינ ָּה טוֹ ֶבלֶ ת ֶא ָּלא ַ ּב ַּל ְילָ ה,
ִמ ׁ ּשוּם ְס ַר ְך ִ ּב ָּת ּה.
וְ ַאף ַרב ֲה ַדר ֵ ּב ּיה.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
נִדָּ ה ֵ ּבין ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה ֵ ּבין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה ֵ -אינ ָּה טוֹ ֶבלֶ ת ֶא ָּלא ַ ּב ַּל ְילָ ה,
ִמ ׁ ּשוּם ְס ַר ְך ִ ּב ָּת ּה.
ַא ְת ִקין ַרב ִא ִידי ְ ּבנ ָָר ׁש לְ ִמ ְט ַ ּבל ְ ּביוֹ ָמא דִּ ְת ָמ ְניָא ִמ ׁ ּשוּם ַא ְריָוָ ָתא.
ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַי ֲעקֹב ְ ּב ַפ ּפ ּו ְניָא ִמ ׁ ּשוּם ַ ּג ּנ ֵָבי.
ַרב יְהו ָּדה ְ ּבפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ִמ ׁ ּשוּם צִ ָּנה.
ָר ָבא ִ ּב ְמחוֹ זָ א ִמ ׁ ּשוּם ַאבּ וּלָ ֵאי.

ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָר ָבא וּלְ ַא ָ ּביֵי:
ִמ ְּכ ִדי ָה ִא ְידנָא:
כּ ו ְּּלה ּו ְס ֵפק זָ בוֹ ת ׁ ַש ִ ּוינְה ּו ַר ָ ּבנָן,
לִ ְיט ְ ּבלִ ינְ ה ּו ִ ּב ָימ ָמא דִּ ׁ ְש ִב ָיע ָאה.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
דְּ ַת ְניָא:
"" ַא ַחר ִ ְ ַ
" ַא ַחר" ַ -א ַחר ְלכו ָ ּּלן,
יהן.
ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא טו ְּמ ָאה ַמ ְפ ֶס ֶקת ֵ ּבינֵ ֶ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
שה ִּת ְט ַהר.
" ַא ַחר ִּת ְט ַהר" ַ -א ַחר ַמ ֲע ֶ ׂ
ֲא ָבל ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים:
ָאסוּר ַל ֲעשׂוֹ ת ֵ ּכן,
ׁ ֶש ָּמא ָּתבֹא ִל ֵידי ָס ֵפק".
ּתטהר" ) 348ויקרא טו ,כח( –

 348וְ ִאם ָט ֲה ָרה ִמזּוֹ בָ ּה וְ ָס ְפ ָרה ָּל ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים וְ ַא ַחר ִּת ְט ָהר

רש"י
ובדה
בשביעי
בזמה.
דאורייתא קמיירי שלא ספרה ז'
קיים:
בלילה .דכתיב בה )ויקרא טו(
תהיה בדתה תהא בדתה כל ז':
שלא בזמה .בשמיי:
משום סרך בתה .שוהגת
אחריה לטבול ביום ואפילו
בזמה ואתיא לידי כרת ולא
ידעה דאמה בשמיי הוא דטבלה
ביום:
אבולאי .שוערי העיר ועובדי
כוכבים הן ל''א ביים של
מערות היו בדרך בית הטבילה
ואם תפול שם תסתכן:
ספק זבות שויהו .שאפילו דה
סופרת ז' קיים דהחמירו על
עצמן כדר' זירא:
ליטבלה ביממא .דשבעה ממה
פשך אם דה היא הרי יום
טבילתה יותר מז' לראייתה ואם
זבה היא טובלת זבה ביום:
אחר מעשה .כיון שספרה מקצת
היום של ז' תטהר ע''י טבילה:
לידי ספק .שמא תשמש בו ביום
ותראה מיד לאחר תשמיש
ומצא סותרת כל שלפיה
וטבילתה פסולה:

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ

373

 .12סז ,ב
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ישי ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת וְ טוֹ ֶבלֶ ת ַ ּב ׁ ּ ְשלִ ִׁ
ׁ ֶש ֵּכן ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ טוֹ ֶבלֶ ת ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת.
ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת וְ טוֹ ֶבלֶ ת ָ ּב ְר ִב ִיעי ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ׁ ֶש ֵּכן ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ טוֹ ֶבלֶ ת ְ ּבמוֹ צָ ֵאי יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ישי ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת וְ טוֹ ֶבלֶ ת ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ֹאש ַה ׁ ּ ָש ָנה ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ׁ ֶש ֵּכן ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ טוֹ ֶבלֶ ת ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ְשנֵי י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ר ׁ
וְ ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר:
כּ ו ְּּלה ּו – ָא ְמ ִרינַן,
" ׁ ֶש ֵּכן  - "...לָ א ָא ְמ ִרינַן.
ֵהיכָ א דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר – ֶא ְפ ׁ ָשר,
ֵהיכָ א דְּ לָ א ֶא ְפ ׁ ָשר  -לָ א ֶא ְפ ׁ ָשר.
ֵימר ָא ַמר:
וְ ַרב י ַ
ֲא ִפילּ ּו " ׁ ֶש ֵּכן  - "...נ ִַּמי ָא ְמ ִרינַן,
ישי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת –
לְ ַבר ֵמ ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ְ ּב ֶא ָחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וְ טוֹ ֶבלֶ ת ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת – לֵ ָיתא,
דִּ לְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ְשנֵי י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ר ׁ
דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר דְּ חוֹ ֶפ ֶפת ַ ּב ַּל ְילָ ה וְ טוֹ ֶבלֶ ת ַ ּב ַּל ְילָ ה.
דָּ ַר ׁש ְמ ֵר ַימר:
ִהלְ כְ ָתאְּ :כ ַרב ִח ְסדָּ א,
ֵימר.
וּכְ ִד ְמ ָת ֵרץ ַרב י ַ

רש"י
שכן אשה חופפת בע''ש
וטובלת למוצ''ש .דהא
איה יכולה לחוף בשבת
משאי
אפשר
ודין
ואפשר:
כולהו אמרי' .היכא דהגיע
טבילתה במוצ''ש חופפת
בע''ש ואם הגיע טבילתה
במוצאי י''ט אחר השבת
או למוצאי ב' ימים טובים
של ר''ה אחר השבת
חופפת מי מבע''ש דהא
לא אפשר לחוף ביו''ט:
שכן לא אמרי' .היכא
דטובלת בליל יום חול
שיכולה לחוף היום
אסורה לחוף מאתמול
כדקאמרן משום טעמא
דשכן אשה חופפת בע''ש
וטובלת למוצאי שבת
דהתם לא אפשר אבל
מוצאי יום חול אפשר
לחוף היום:
אפילו שכן אמרין.
דאפילו טבלה מוצאי יום
לחוף
יכולה
חול
מאתמול:
לבד מאשה חופפת באחד
בשבת וטובלת בחמישי
בשבת .דרחוק יותר מדאי
ואפילו טעמא דשכן ליכא
למימר דאפילו במוצאי
שי ימים טובים של ר''ה
שאחר השבת אסורה
לחוף בע''ש ומוטב שתחוף
בליל טבילתה:
והלכתא כרב חסדא.
לחומרא דאמר שכן לא
אמרין דהיכא דטבלה
מוצאי יום חול לא תחוף
מאתמול ובמאי דאמר רב
חסדא כולהו אמרין
דהיכא דטבלה במוצאי ב'
ימים טובים ]של ראש
השה[ אחר השבת חופפת
בע''ש לית הלכתא כוותיה
אלא כדמתרץ רב יימר
חייפא בליליא וטבלה
בליליא מרימר חומרי
חומרי קט מדרב חסדא
ומדרב יימר:
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 .13סז ,ב – סח ,א
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ִא ׁ ּ ָשה ַמה ּו ׁ ֶש ָּתחוֹ ף ַ ּב ַּל ְילָ ה ,וְ ִת ְטבּ וֹ ל ַ ּב ַּליְ לָ ה?
ָמר זו ְּט ָרא ׁ ָש ֵרי.
וְ ַרב ִחינְ נָ א ִמ ּסו ָּרא ָא ַסר .349
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַאדָּ א לְ ַרב ִחינְ נָ א ִמ ּסו ָּרא:
לָ או ָהכִ י ֲהוָ ה עו ְּבדָּ א ִ ּב ְד ִב ְיתה ּו דְּ ַא ָ ּבא ָמ ִרי ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא דְּ ֵאיקוּט,
ֲאזַ ל ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק לְ ַפ ּיו ַּס ּה,
ְיתי לְ ָמ ָחר ,וִ ַידע ַמאי ָק ָא ְמ ָרה לֵ ּיה.
סח,א וַ ֲא ַמ ָרה לֵ ּיהַ :מאי ִא ֵית ּיה ַה ׁ ְש ָּתא? ^ ִּת ְס ֵ ּגי ַאי ֵ
ֲא ַמר :דּ ו ֵּדי ָח ַס ְר ְּת?!
ַט ׁ ְש ְט ֵקי ָח ַס ְר ְּת?!
ַע ְבדֵּ י ָח ַס ְר ְּת?!

 349רוב כתבי היד ודפוסים ישים .גירסת וילאָ :מר זו ְּט ָרא אוֹ סֵ ר .וְ ַרב ִחי ְננָא ִמ ּסו ָּרא ׁ ָש ֵרי.

רש"י
מהו שתחוף בלילה .בליל
טבילתה מי אמרין מתוך
שממהרת לטבילתה לא חייפא
שפיר:
דאיקוט .לשון קטטה ולא רצתה
לטבול:
מאי איתיה השתא .מה לך
למהר הלילה:
תסגי ואייתי למחר .די לך אם
אטבול למחר:
וידע .רב חמן:
מאי קאמרה ליה .שלא חפפה:
עבדי חסרת .להביא מים
ולחמם:
דודי .קדרות להחם בהם חמין:
טשטקי .פלדושטו''ל לישב
עליהן:
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 .14סח ,א
דָּ ַר ׁש ָר ָבא:
ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ טוֹ ֶבלֶ ת ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָר ָבא:
וְ ָהא ׁ ְשלַ ח ָר ִבין ְ ּב ִא ַ ּג ְר ֵּת ּיה:
ִא ׁ ּ ָשה לֹא ָּתחוֹ ף ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ ִת ְטבּ וֹ ל ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת.
ו ְּת ַמ ּה ַעל ַעצְ ָמ ְךֵ :ה ָיא ְך חוֹ ֶפ ֶפת ַ ּב ּיוֹ ם וְ טוֹ ֶבלֶ ת ַ ּב ַּל ְילָ ה? ָהא ָ ּב ֵעינַן ֵּתכֶ ף לַ ֲח ִפ ָיפה ְט ִבילָ ה ,וְ לֵ ָּיכא!
ֲה ַדר אוֹ ֵקי ָר ָבא ָאמוֹ ָרא ֲעלֵ ּיה ,וְ ָד ַר ׁש:
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי לִ ְפנֵיכֶ ם ָטעוּת ֵהן ְ ּבי ִָדי!
ְ ּב ַרם ָּכ ְך ָא ְמר ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִא ׁ ּ ָשה לֹא ָּתחוֹ ף ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ ִת ְטבּ וֹ ל ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת.
ו ְּת ַמ ּה ַעל ַעצְ ָמ ְךֵ :ה ָיא ְך חוֹ ֶפ ֶפת ַ ּב ּיוֹ ם וְ טוֹ ֶבלֶ ת ַ ּב ַּל ְילָ ה?
ָהא ָ ּב ֵעינַןָ :סמו ְּך לַ ֲח ִפ ָיפה ְט ִבילָ ה ,וְ לֵ ָּיכא!
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ִא ׁ ּ ָשה חוֹ ֶפ ֶפת ַ ּב ּיוֹ ם וְ טוֹ ֶבלֶ ת ַ ּב ַּל ְילָ ה.
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ִא ׁ ּ ָשה לֹא ָּתחוֹ ף ֶא ָּלא ַ ּב ַּליְלָ ה.
ַ 350ק ׁ ְשיָא ִהלְ כְ ָתא ַא ִהלְ כְ ָתא!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר,
ָהא  -דְּ לָ א ֶא ְפ ׁ ָשר.

 350מהרש"ל .גירסת וילא)ֶ :א ָּלא(

רש"י
ותמה על עצמך היאך אשה כו'.
שהרי בקושי התירו להרחיק
חפיפתה מטבילתה כל כך אלא
משום דאי חפפה בליל טבילתה
אימור לא חייפא שפיר משום
דממהרת לטבילתה מתוך
שמהומה לביתה:
הא דאפשר .לחוף ביום חופפת
ביום:
הא דלא אפשר .לחוף כגון
מוצאי יום טוב לא תחוף אלא
בלילה:
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 .15סח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יעיַ ׁ :ש ֲח ִרית  -ו ָּמ ְצ ָאה ְטהוֹ ָרה,
נִ דָּ ה ׁ ֶש ָ ּב ְד ָקה ַע ְצ ָמ ּה יוֹ ם ׁ ְש ִב ִ
ישה,
ו ֵּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת  -לֹא ִה ְפ ִר ׁ ָ
ו ְּל ַא ַחר יָ ִמים ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּב ֶחזְ ַקת ְטהוֹ ָרה.
יעיַ ׁ :ש ֲח ִרית  -ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה,
ָ ּב ְד ָקה ַע ְצ ָמ ּה ְ ּביוֹ ם ׁ ְש ִב ִ
ישה,
ו ֵּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת  -לֹא ִה ְפ ִר ָׁ
ו ְּל ַא ַחר זְ ַמן ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְטהוֹ ָרה ֲ -ה ֵרי זוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ְט ֵמ ָאה.
ו ְּמ ַט ְּמ ָאהֵ :מ ֵעת ְל ֵעת,
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה.
וְ ִאם יֶ ׁש ָל ּה וֶ ֶסת  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ישה ְ ּב ָט ֳה ָרה ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה ֲ -ה ֵרי זוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ְט ֵמ ָאה.
ָ ּכל ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְפ ִר ׁ ָ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם ְלנִ דָּ ָת ּה ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְטהוֹ ָרה,
ישה,
ו ֵּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת לֹא ִה ְפ ִר ׁ ָ
ו ְּל ַא ַחר זְ ַמן ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה ֲ -ה ֵרי זוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ְטהוֹ ָרה.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ְּית ַמר:
ַרב ָא ַמר :זָ ָבה וַ דַּ אי.
וְ לֵ וִ י ָא ַמר :זָ ָבה ָס ֵפק.
ַא ֵהיָיא?
ִאילֵ ָימא ַא ֵר ָׁ
ישא – " ֲה ֵרי זוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ְטהוֹ ָרה" ָק ָּתנֵי!
ֶא ָּלא ַא ּ ֵס ָיפאּ ִ :ב ׁ ְשלָ ָמא " ְס ֵפק זָ ָבה ָא ְמ ִרינַן" ֶ -א ָּלא זָ ָבה וַ דַּ אי נ ִַּמיֲ ,ה ֵרי ָ ּב ְד ָקה ו ָּמצְ ָאה ְטהוֹ ָרה!
ֶא ָּלא ִּכי ִא ְּית ַמר דְּ ַרב וְ לֵ וִ יְ ׁ :ש ַמ ְע ָּתא ְ ּב ַא ּ ֵפי נַ ְפ ׁ ַש ּה ִא ְּית ַמר -
נִדָּ ה ׁ ֶש ָ ּב ְד ָקה ַעצְ ָמ ּהּ ַ :ב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִיעי ׁ ַש ֲח ִרית  -ו ָּמצְ ָאה ְט ֵמ ָאה,
ישה,
ו ֵּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת לֹא ִה ְפ ִר ׁ ָ
וּלְ ַא ַחר י ִָמים ָ ּב ְד ָקה ו ָּמצְ ָאה ְט ֵמ ָאה ַ -רב ָא ַמר :זָ ָבה וַ דַּ אי.
וְ לֵ וִ י ָא ַמר :זָ ָבה ָס ֵפק.
" ַרב ָא ַמר :זָ ָבה וַ דַּ אי" ֵּ -כיוָ ן דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא נ ְִמצֵ את ְט ֵמ ָאה וְ ַעכְ ׁ ָשיו נ ְִמצֵ את ְט ֵמ ָאה ְ -ט ֵמ ָאה וַ דַּ אי.
"וְ לֵ וִ י ָא ַמרְ :ס ֵפק זָ ָבה" – ֵא ַימרָ ּ :פ ְס ָקה ֵ ּבינֵי ו ֵּבינֵי.
סח,ב וְ כֵ ן ָּתנָא לֵ וִ י ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא :351
" ַא ַחר ַה ָ ּי ִמיםּ ֵ ,בין ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְטהוֹ ָרה,
ֵ ּבין ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה ֲ -ה ֵרי זוֹ ְס ֵפק זָ ָבה".

ִית ּיה?
ּ ְ 351ב ַמ ְתנ ֵ

רש"י
מתי'
לא הפרישה .לא בדקה
עצמה להפריש בטהרה:
הרי זו בחזקת טהורה.
שביתיים
בימים
וטהרותיה שגעה בהן
לאחר שטבלה בליל שמיי
טהורות דהשתא הוא
דחזאי:
ומטמאה מעת לעת.
ארישא קאי דקתי אחר
ימים בדקה ומצאה טמאה
מטמאה מעת לעת של
ראייה זו:
אפילו בשים לדתה
בדקה .שחרית ומצאה
טהורה ובין השמשות לא
הפרישה ולסוף ז' טבלה
ואחר ימים בדקה ומצאה
טמאה הרי זו עד עכשיו
בחזקת טהורה ושלש
מחלוקות בדבר לתא
הוא
שביעי
קמא
דמטהרתה בדיקת שחרית
אבל שי לא ולר' יהודה
אפילו בדיקת שביעי
שחרית לא מטהרה עד
שתפריש בין השמשות
ולרבן בתראי אפילו
בשי:
גמ'
זבה ודאי .מפרש ואזיל:
אהייא .קאי:
אסיפא .בדקה שביעי
שחרית ומצאה טמאה ובין
השמשות לא הפרישה:
בשלמא ספק זבה לחיי.
דכיון דלא הפרישה
בטהרה לא שחרית ולא
ערבית איכא לספוקי
ברואה ח' וט' וי':
אלא זבה ודאי מי .בתמיה
והרי בדקה לאחר הימים
ומצאה טהורה ואיכא
למימר כיון דמצאה
טהורה עד השתא מי לא
חזאי:
ולאו
פשה.
באפי
אמתיתין:
וכן תא לוי במתיתא.
אסיפא דמתי' תי הכי
בדקה ז' שחרית ומצאה
טמאה ובין השמשות לא
הפרישה ואחר הימים בין
בדקה ומצאה טהורה בין
בדקה ומצאה טמאה הרי
זו ספק זבה:
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 .16סח ,ב
"ו ְּמ ַט ְּמ ָאהֵ :מ ֵעת ְל ֵעת.
]ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה[.
לֵ ָימא ֶּת ֱהוֵ י ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ָר ָבא!
דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
לוֹ ַמרֶ ׁ :ש ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת לְ ֵעת ְ ּבתוֹ ְך י ְֵמי זִ ָיב ָת ּה.
ֵיה לְ ָר ָבא ֲח ָדא זִ ְימנָא?
וְ לָ או אוֹ ְת ִבינ ּ
ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרינַן:
לֵ ָימא ֶּת ֱהוֵ י ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ָר ָבא נ ִַּמי ֵמ ָהא.
ָא ַמר לָ ְך ָר ָבא:
יה".
ִּכי ָק ָּתנֵיְ " :מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת" ַ -א ֵר ׁיש ּ ִפ ְר ִקין ָקאיַ :א" ָר ֲא ָתה וְ עוֹ ָד ּה ְ ּב ֵבית ָא ִב ָ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָאֵּ :כיוָ ן דְּ ַמ ְפ ְס ֵקי לְ ה ּו י ִָמים ְטהוֹ ִרין,
ִּכ ְת ִח ַּלת נִ דָּ ָת ּה דָּ ְמיָא,
וְ לָ א ְּת ַט ֵּמא ֵמ ֵעת לְ ֵעת.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
לומר שאיה מטמאה מעת לעת.
בפ' בות כותים )לעיל לט (.קתי
כל אחד עשר בחזקת טהרה
ואמרין למאי הלכתא ואמר
רבא לומר שאם תראה בתוך י''א
איה מטמאה מעת לעת
ומתיתין קתי מטמאה מעת
לעת ארישא דקתי אחר הימים
בדקה ומצאה טמאה ומתמה
הש''ס ולאו אותבייה בפ' בות
כותים )שם( ולא איפרוק:
כי קתי .ומטמאה מעת לעת:
אריש פירקין קאי .ראתה ועודה
בבית אביה ב''ה אומרים כל
הלילה שלה וקאמר דאם ראתה
לאחר מכאן מטמאה מעת לעת:
כתחלת דה .כבתולת דמים
דקי''ל )לעיל דף ז (.דיה שעתה
בראייה ראשוה:
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 .17סח ,ב
" ִאם יֶ ׁש ָל ּה וֶ ֶסת ] -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה"[.
ֵימא ֶּת ֱהוֵ י ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ה ּונָא ַ ּבר ִח ּיָיא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל.
נ ָ
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִח ָ ּייא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לוֹ ַמרֶ ׁ :ש ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה קוֹ ַב ַעת לָ ּה וֶ ֶסת ִ ּב ֵימי זִ ָיב ָת ּה!
ָא ַמר לָ ְך ַרב ה ּונָא ַ ּבר ִח ּיָיא:
ִּכי ָא ְמ ִרינַןֵ " :אין ִא ׁ ּ ָשה קוֹ ַב ַעת לָ ּה וֶ ֶסת ִ ּב ֵימי זִ ָיב ָת ּה"  -דְּ לָ א ָ ּב ֲעיָא ְּתלָ ָתא זִ ְימנֵי לְ ֶמ ֱיע ַקר,
דְּ ָא ְמ ִרינַן" :דָּ ֶמ ָיה ְמסו ָּּל ִקין",
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָד ֶמ ָיה ְמסו ָּּל ִקין  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.

רש"י
ואם יש לה וסת .קא סלקא
דעתך אסיפא דמתי' קאי דקתי
אחר הימים בדקה ומצאה
טמאה מטמאה מעת לעת ואם
יש לה וסת קבוע לאחר הימים
דהייו ימי זיבה וראתה בו דיה
שעתה:
לומר שאיה קובעת .בפ' בות
כותים גבי כל י''א בחזקת
טהרה:
אמר לך שמואל .כי אמרי אא
לקולא דלא בעין תלת זימי
למיעקריה דהא קתי כל י''א
בחזקת טהרה דהייו קולא
דדמיה מסולקין אבל לעין דיה
שעתה כל שכן דהוי וסת דהא
דמיה מסולקין:

ינוֹקת"
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 .18סח ,ב
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ישה ְ ּב ָט ֳה ָרה ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה ֲ -ה ֵרי זוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ְט ֵמ ָאה"[.
] ָ ּכל ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְפ ִר ׁ ָ
ַּת ְניָא:
" ָא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יה ָ ּכל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת  -יָ ֶפה ַא ָּתה אוֹ ֵמר.
יה מ ּו ָ ּנחוֹ ת ְ ּב ֵעינֶ ָ
ִא ְל ָמ ֵלי יָ ֶד ָ
יה ָר ֲא ָתה,
ימרִ :עם ִסלּ וּק יָ ֶד ָ
ַע ְכ ׁ ָשיוֵ ,א ַ
יעי ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה,
ישה ְ ּב ָט ֳה ָרה ַ ּב ׁ ּ ְש ִב ִ
ַמה ִ ּלי ִה ְפ ִר ׁ ָ
אשוֹ ן".
ישה ְ ּב ָט ֳה ָרה ָ ּב ִר ׁ
ַמה ִ ּלי ִה ְפ ִר ׁ ָ
אשוֹ ן" ִ -מי ִא ָּיכא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר?
" ָ ּב ִר ׁ
ִאין.
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ׁ ָש ַא ְל ִּתי ֶאת ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּכ ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ַה ְ ּל ִכים ַ ּבדֶּ ֶר ְך:
יעי ׁ ַש ֲח ִרית ו ָּמ ְצ ָאה ְטהוֹ ָרה,
נִ דָּ ה ׁ ֶש ָ ּב ְד ָקה ַע ְצ ָמ ּה יוֹ ם ׁ ְש ִב ִ
ישה,
ו ֵּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת לֹא ִה ְפ ִר ׁ ָ
ו ְּל ַא ַחר ַה ָ ּי ִמים ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה ַ -מהוּ?
ָא ְמר ּו ִלי ֲ :352ה ֵרי זוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ָט ֳה ָרה.
ׁ ִש ׁ ּ ִשי?
ישי?
ֲח ִמ ׁ ִ
יעי?
ְר ִב ִ
ישי?
ׁ ְש ִל ׁ ִ
ׁ ֵשנִ י?
ַמאי?
ָא ְמר ּו ִליָ :לא ׁ ְשנָ א.
אשוֹ ן  -לֹא ׁ ָש ַא ְל ִּתי,
ָ ּב ִר ׁ
יתי ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַא ְל ִּתי.
וְ ָט ִע ִ
ימי?
ק
ה
א
ּמ
ו
ט
ת
ק
ח
ב
ּ
או
ל
ו
ה
ּל
ּ
ו
ּ
ְ ָ ָ יְ ֵ
ַא ּט ּו כּ ְ ָ ְ ֶ זְ ַ
וְ ֵכיוָ ן דִּ ְפ ַסק – ּ ְפ ַסק,
אשוֹ ן נַ ִּמי ּ ֵ -כיוָ ן דִּ ְפ ַסק ּ ְפ ַסק".
ִר ׁ
ו ֵּמ ִע ָ ּיק ָרא ַמאי ְס ַבר?
הוֹ ִאיל וְ הו ְּחזַ ק ַמ ְעיָן ּ ָפתו ַּח.

 352מסורת הש"ס .גירסת וילא :לו

רש"י
עם סילוק ידיה ראתה .ואפילו
הכי אמרת טהורה הלכך מה לי
הפסיקה בטהרה בראשון כו':
מי איכא למאן דאמר כו' .והא
אפילו רבן בתראי בשי שלה
הוא דקאמרי אבל בראשון דהוי
פתיחת מעייה ליכא למאן
דאמר דאם בדקה בצהרים
ומצאה טהור דתהוי הפרשה:
וטעיתי שלא שאלתי .שאילו
שאלתי היו מטהרין:
מעיקרא מאי סבר .שלא רצה
לשאול:
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 .19סח ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
אשוֹ ן  -ו ָּמ ְצא ּו ָטהוֹ ר.
ַה ָּזב וְ ַה ָּז ָבה ׁ ֶש ָ ּב ְדק ּו ַע ְצ ָמןּ ְ :ביוֹ ם ִר ׁ
יעי  -ו ָּמ ְצא ּו ָטהוֹ ר.
ו ַּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ו ׁ ְּש ָאר יָ ִמים ׁ ֶש ִ ּבינְ ַּתיִ ים  -לֹא ָ ּב ְדק ּו.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֲה ֵרי ֵהן ְ ּב ֶחזְ ַקת ָט ֳה ָרה.
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
אשוֹ ן,
ֵאין ָל ֶהם ֶא ָ ּלא :יוֹ ם ִר ׁ
יעי ִ ּב ְל ַבד.
וְ יוֹ ם ׁ ְש ִב ִ
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יעי ִ ּב ְל ַבד.
ֵאין ָל ֶהם ֶא ָ ּלא יוֹ ם ׁ ְש ִב ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ַּת ְניָא:
יעזֶ ר ְל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
" ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִל ְד ָב ֶר ָ
יך ַא ָּתה מוֹ נֶ ה ְ ּב ֵסירו ִּגין ,וְ ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרהַ " :א ַחר ִּת ְט ַהר" ) 353ויקרא טו ,כח( –
" ַא ַחר" ַ -א ַחר ְלכו ָ ּּלן,
יהן.
ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא טו ְּמ ָאה ַמ ְפ ֶס ֶקת ֵ ּבינֵ ֶ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
וְ ַא ָּתה ִאי ַא ָּתה מוֹ ֶדהּ ְ :בזָ ב ׁ ֶש ָר ָאה ֶק ִרי,
יל ְך ְס ָככוֹ ת ו ְּפ ָרעוֹ ת ֶ ׁ -ש ּמוֹ נֶ ה ְ ּב ֵסירו ִּגין,
ו ְּבנָ זִ יר ׁ ֶש ִה ֵ ּ
354
אשוֹ נִ ים יִ ּ ְפל ּו" )במדבר ו ,יב(!
וְ ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה" :וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָה ָתם" :לְ ָט ְמ ָאה ָב ּה" ) 355ויקרא טו ,לב( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא,
ׁ ֶש ֵאינ ָּה סוֹ ֶת ֶרת ֶא ָּלא יוֹ ָמ ּה.
וְ ִאי ִמ ׁ ּשוּם ִא ַיחלּ ו ֵּפי  -זָ ב ְ ּב ַב ַעל ֶק ִרי לָ א ִמ ַיח ַּלף!
ְיתא אֹ ֶהל ְמ ַע ְּליָא ָ ּב ֵעינַן,
נָזִ יר ׁ ֶש ִה ֵּיל ְך ְ 356סכָ כוֹ ת ו ְּפ ָרעוֹ ת – נ ִַּמיִ ,מדְּ אוֹ ַרי ָ
וְ ַר ָ ּבנָן הוּא דְּ גַ זוּר,
ּ
ְיתא לָ א ִמ ַיח ַלף.
וְ ַר ָ ּבנָן ִ ּב ְדאוֹ ַרי ָ
ְישינַן דִּ לְ ָמא ֲחזַ אי ְ ּב ָס ֵפק ָ -א ֵתי לְ ִא ַיחלּ ו ֵּפי ְ ּבוַ דַּ אי.
ֲא ָבל ָהכָ אִ :אי ָחי ׁ ִ
ָּת ֵני:
ְִ
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַ ִ ִ ְ
יעזֶ ר ִמדִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
נִ ְר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ִמדִּ ְב ֵרי כו ָ ּּלן.
יעזֶ ר".
ֲא ָבל ֲה ָל ָכה ְ ּכ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ר ּבי ׁשמעוֹ ן אוֹ מרים :357

 353וְ ִאם ָט ֲה ָרה ִמזּוֹ בָ ּה וְ ָס ְפ ָרה ָּל ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים וְ ַא ַחר ִּת ְט ָהר
אשֹנִ ים יִ ּ ְפל ּו ִּכי ָט ֵמא נִ זְ רוֹ
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ תוֹ לְ ָא ׁ ָשם וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ
 354וְ ִה ִּזיר לַ יהֹוָ ה ֶאת יְ ֵמי נִ זְ רוֹ וְ הֵ ִביא ֶּכבֶ ׂ
 355זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּזב וַ ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע לְ ָט ְמ ָאה ָבהּ
 356הגהות רבי שמחה מדעסוי .גירסת וילאַ :על ַ ּג ֵ ּבי
 357כתב יד

רש"י
מתי'
הזב והזבה .שפסקו והתחילו
לספור ז' ובדקו יום ראשון
ושביעי כו':
רבי עקיבא אומר אין להם אלא
שביעי .שמא ראו ביתיים
וסתרו ספירתן הראשוה:
גמ'
אי אתה מודה בזב שראה קרי.
בימי ספירו שאיו מוה אותו
יום דקיימא לן דסותר יום א'
ומוה לסירוגין:
וזיר שהילך סככות ופרעות.
שהן ספק אהל אין אותו יום
עולה למין זירותו ומצא
שמוה ל' יום של סתם זירות
בסירוגין:
התם .זב שראה קרי:
לטמאה בה כתיב .זאת תורת
הזב ואשר תצא ממו שכבת זרע
וגו' )ויקרא טו( מה זיבה סותרת
אף קרי סותר אי מה זיבה
סותרת הכל אף קרי סותר הכל
ת''ל לטמאה בה אין לך סתירה
אלא בטומאתה האמור בה מה
טומאת קרי יום אחד אף
סתירתה יום אחד:
ואי משום איחלופי .דלא ליתי
למות לסירוגין בזיבה גמורה:
אהל מעליא בעין .אין זיר
מטמא אלא באהל מת ודאי
כדכתיב )במדבר ו( וכי ימות מת
עליו במחוורת עליו כדאמר
בכיצד צולין )פסחים פא:(:
ורבן גזור ביה .לסתור אותו יום
וא''ת אתי לאיחלופי באהל מת
גמור ולא יסתור אלא יום א':
דרבן בדאורייתא .אהל ספק
דרבן באהל דאורייתא לא
מיחלף:
אבל הכא .אי חיישין ולא תמה
יום שביתיים משום דלמא
חזאי בספק אתי למיחלף בודאי
דאמרין מדלא מין הי ימים
ודאי חזאי ביתיים וקא מיא
לראשון ואתיא למות ודאי
רואה בסירוגין:
ראין דברי ר''א מדברי רבי
יהושע .דכיון דחייש רבי יהושע
לשמא ראה ביתיים היה לו
לסתור אף הראשון:
ודברי ר''ע מדברי כולן .דבעי
ספורין ובדוקין:
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 .20סח ,ב – סט ,א
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
אשוֹ ן,
ַה ָ ּזב וְ ַה ָ ּז ָבה ׁ ֶש ָ ּב ְדק ּו ַעצְ ָמן :יוֹ ם ִר ׁ
וְ יוֹ ם ׁ ְש ִמינִי  -ו ָּמצְ א ּו ָטהוֹ ר,
ו ׁ ְּש ָאר ַה ּי ִָמים  -לֹא ָ ּב ְדק ּו.
סט,א לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר – ַמה ּו?
ְּת ִח ָּל ָתן וְ סוֹ ָפן ָ ּב ֵעינַן – וְ ָהכָ אְּ :ת ִח ָּל ָתן ִא ָּיכא ,סוֹ ָפן לֵ ָּיכא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ּ
ְּת ִח ָּל ָתן ַאף ַעל ַגב ׁ ֶש ֵאין סוֹ ָפן?
ָא ַמר ַרב:
ִהיא ִהיא – ְּת ִח ָּל ָתןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין סוֹ ָפן.
וְ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
ְּת ִח ָּל ָתן וְ סוֹ ָפן ָ ּב ֵעינַן,
ָהכָ א ְּ -ת ִח ָּל ָתן ִא ָּיכא ,סוֹ ָפן לֵ ָּיכא.
ֵמ ִית ֵיבי:
אשוֹ ן,
"וְ ׁ ָשוִ ין ַ ּב ָּזב ו ַּב ָּז ָבה ׁ ֶש ָ ּב ְדק ּו ַע ְצ ָמן :יוֹ ם ִר ׁ
וְ יוֹ ם ׁ ְש ִמינִ י  -ו ָּמ ְצא ּו ָטהוֹ ר,
ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ֶא ָ ּלא ׁ ְש ִמינִ י ִ ּב ְל ַבד".
ַמאן " ׁ ָשוִ ין"?
לָ או ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע!
לָ אַ ,ר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.

רש"י
יום שמיי .כבר עברו ימי
הספירה ולא היה סופן בטהרה
דלא בדקה יום ז':
לרבי אליעזר .דמכשר בבדיקת
שביעי עם הראשון:
מהו .דלרבי יהושע ודאי אין
להם אלא שמיי בלבד דאף ע''ג
דתליא מילתיה בבדיקה ומוה
ימים הבדוקין אפילו בסירוגין
הי מילי בראשון ושביעי דחזו
לאיצטרופי לחד מיא אבל
שמיי לאו מסדר ספירת
הראשון הוא ולא מצטרף ולר'
עקיבא מי אין לו אלא שמיי
בלבד שמא ראה ביתים ומכאן
ואילך צריך לספור ששה אלא
לרבי אליעזר מי מחזקין כל ז'
בטהרה משום בדיקת ראשון
דהוו תחלתן בטהרה או לא:
היא היא .טהורין:
לאו רבי אליעזר ורבי יהושע.
דאע''ג דפליגי עליה דרבי עקיבא
בראשון ושביעי הכא מודו:
לא רבי יהושע ורבי עקיבא.
כדפרישית אבל לרבי אליעזר
הואיל ותחלתן בטהרה מחזקין
לכולהו בטהרה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21סט ,א-ב
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב:
ישי ׁ ֶש ָּל ּה  -סוֹ ַפ ְר ּתוֹ לְ ִמ ְניַן ׁ ִש ְב ָעה ְנ ִק ּיִים.
ישה ְ ּב ָט ֳה ָרה ַ ּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
נִדָּ ה ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁ ָ
"נִדָּ ה" ְ -ס ִפ ָירה לָ ָּמה לָ ּה!
ֶא ָּלא,
ּ
ישי ׁ ֶש ָּל ּה  -סוֹ ַפ ְר ּתוֹ לְ ִמ ְניַן ׁ ִש ְב ָעה נ ְִקיִים.
ישה ְ ּב ָט ֳה ָרה ַ ּב ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ֵא ָימא :זָ ָבה ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁ ָ
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת לְ ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ַרב ְּככו ָּת ֵאי ֲא ַמ ַר ּה לִ ׁ ְש ַמ ְע ֵּת ּיה?!
דְּ ָא ְמ ֵרי :יוֹ ם ׁ ֶש ּפוֹ ֶס ֶקת בּ וֹ סוֹ ַפ ְר ּתוֹ לְ ִמ ְניַן ׁ ִש ְב ָעה!
ישי.
ִּכי ָק ָא ַמר ַרב :לְ ַבר ִמ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ישי"?! ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
" ַ ּבר ִמ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
לָ א צְ ִריכָ א ְּכגוֹ ן דְּ לָ א ָ ּב ְד ָקה ַעד ׁ ְש ִב ִיעי,
וְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַן ָה ָתםְּ :ת ִח ָּל ָתןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין סוֹ ָפן.
וְ ָהכָ א ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :סוֹ ָפן ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְּת ִח ָּל ָתן.
דְּ ַמה ּו דְּ ֵת ָימאְּ :ת ִח ָּל ָתן ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין סוֹ ָפן  -הוּא דְּ ָא ְמ ִרינַן דְּ אוֹ ְק ִמינְה ּו ַא ֶחזְ ַק ְייה ּו,
ֲא ָבל סוֹ ָפן ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְּת ִח ָּל ָתן – לָ א,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ִאינִי?
וְ ָהא ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ֲא ַמר:
ֵמ ִתיב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א" :טוֹ ָעה",
וְ לָ א י ַָד ְענָא ַמאי ְּתיו ְּב ֵּת ּיה.
ְימא  358לָ ןָ ׁ :שבו ַּע ַק ָּמא דְּ ָא ְתיָא לְ ַק ָּמן ּ ְ -בלֵ ילְ וָ ָתא ַמ ְט ְ ּבלִ י ַנן לַ ּה,
וְ ָקי ָ
ִ ּב ָימ ָמא  -לָ א ַמ ְט ְ ּבלִ ינַן לַ ּה.
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך :לָ א ָ ּב ֵעינַן ְספו ִּרין לְ ָפנֵינ ּו ּ ִ -ב ָימ ָמא נ ִַּמי נ ְַט ְ ּבלִ ינ ַּה!
דִּ ילְ ָמא יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר ְ ּבזוֹ ב ִהיא ,וַ ֲע ַב ָדה לַ ּה ְספו ִּרין!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהּ ָ :ב ֵעינַן ְספו ִּרין ְ ּב ָפנֵינ ּו!
וְ לָ או ִמי אוֹ ִק ְימנָא ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא?!
דְּ ָא ַמר ָ ּב ֵעינַן ְספו ִּרין לְ ָפנֵינ ּו.
ו ְּמנָא ֵּת ְימ ָרא דִּ לְ ַר ָ ּבנָן לָ א ָ ּב ֵעינַן ְספו ִּרין לְ ָפנֵינוּ?
דִּ ְתנַן:
יתי" ַ -מ ְט ִ ּב ִילין אוֹ ָת ּהֵּ :ת ׁ ַשע ְט ִבילוֹ ת,
"טוֹ ָעה ׁ ֶש ָא ְמ ָרה" :יוֹ ם ֶא ָחד ָט ֵמא ָר ִא ִ
ׁ ֶש ַבע – ְלנִ דָּ ה,
ו ְּת ֵרי – ְלזִ ָיבה.
יתי" ַ -מ ְט ִ ּב ִילין אוֹ ָת ּה:
" ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ָט ֵמא ָר ִא ִ
ש ֵרה ְט ִבילוֹ ת.
ַא ַחת ֶע ְ ׂ
ש ֵרה" ַ -מאי ֲע ִב ְיד ַּתיְיהוּ?
" ַא ַחת ֶע ְ ׂ
ֲא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ִמדִּ פְ ִּתי:
ְּכגוֹ ןֶ ׁ :ש ָ ּבאת לְ ָפנֵינ ּו ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת,
וְ ָהוְ יָין ַּת ְמנֵי לְ נִ דָּ ה,
ו ְּתלָ ת לְ זִ ָיבה.
ְימא
 358הגהות הב"ח .גירסת וילא :דְּ ָקי ָ

רש"י
ככותאי אמרה לשמעתיה .בפרק בות
כותים )לעיל דף לג:(.
דלא בדקה עד שביעי .דלא הוי תחילת
ימי ספירה בטהרה דלא בדקה בראשון
משהפרישה בבין השמשות של שלישי
לזיבה שראתה בו ביום עד ז' לספירה
ותרי קולי אשמועי' רב בספירה:
התם .דאמר רב לעיל דמטהר רבי
אליעזר בבודק ראשון ושמיי
אשמועין תחלתן אע''פ שאין סופן:
והכא אשמועין סופן אע''פ שאין
תחלתן .דמשום בדיקת ז' מחזקין כל
ששה לפיו בטהרה הואיל ופסקה
בשלישי ומיהו הפרשה בטהרה בעין
דמשהוחזק מעין פתוח ליכא לאחזוקי
בטהרה עד שתבדוק ותמצא שפסק
כדאמרין במתי' דהפרשה בטהרה
בעין:
איי .לרב פריך דלא בעי ספורין
ובודקין ודאי וקיימא לן בהמפלת
)לעיל דף כט (:דשבוע קמא בלילותא
מטבלין לה כל ליליא דילמא השתא
שלמו שבעה של טומאת זכר ביממא
לא מטבילין לה לספוקה ביולדת בזוב
ולמימר בכל יומא היום כלין ז' קיים
שאחר טומאת לידה ומשום הכי לא
מטבילין לה דאי מי מתרמי האידא ז'
של קיים משום דטבילה בזמה מצוה
ודה ויולדת טבילתן בלילה וזבה
טבילתה ביום לא הויא ספירה הואיל
ולא ספרה בפיו עד שתשב בפיו
שבוע טהור:
יום אחד טמא ראיתי .ואיי יודע
אימתי ואפילו היום י''ל זהו ואיה
יודעת אם יום ראייתה בימי דה אם
בימי זבה מטבילין אותה משום טבילה
בזמה מצוה:
תשע טבילות ז' לדה ותרתי לזיבה.
וכגון דאתאי לקמן ביממא ומטבילין
אותה הלילה שמא דה היא והלילה
כלו ז' ימי דה וכן לליל יום ז' וכן כל
ליל שבוע זה וטפי לא איכא לספוקי
ותרתי לזיבה ביממא ביומא דאתאי
לקמן מטבילין לה דלמא אתמול חזאי
וימי זיבה הוו והואי שומרת יום כגד
יום ולמחר מי טבלה דילמא ביומא
דאתאי לקמן הוא דחזאי וטפי ליכא
לספוקי אבל אתיא לקמן בליליא איכא
י' טבילות ח' לדה וב' לזיבה דההוא
ליליא גופיה איכא לספוקי השתא זמן
טבילתה וכן כל לילות שבוע זה
ולמוצאי שביעי מי טבלה משום
דילמא בליליא דאתאי קמן חזאי
והשתא הואי זמן טבילה והאי דלא קא
תי י' טבילות משום מילתא דלא
פסיקא היא דהא כי אתיא ביממא
ליכא אלא ט' אבל ט' פסיקא ליה
דבציר מהכי ליכא והכי מוקי לקמן:
מאי עבידתייהו .אם באתה ביום או
בלילה ואומרת בין השמשות טמא
ראיתי אין כאן טבילה יתירתא דהא כי
אמרה מי יום טמא ראיתי ואיי יודע
מתי אם בימי דה ואם בימי זיבה
מספקי ליה דילמא האידא ביום
שבאת לפיו חזאי:
תמי לדה .כגון באת לפיו בין
השמשות של ערב שבת טובלת מיד
בלילי שבת שמא השתא זמן טבילתה
וכן כל שבוע זה ולילי שבת הבאה שמא
בין השמשות שבאת לפיו ראתה
ולילה היא ומשכה ז' ימי דה עד עכשיו
ולפי שיום שבת היה תחלת דתה הרי
ח' טבילות לדה ותלת לזבה דמטבילין
לה בין השמשות דאתאי לקמן דילמא
בין השמשות דאתמול חזאי ומיום ה'
בשבת היה ושמרה ערב שבת כגד יום
ה' וטובלת בין השמשות עד שלא
תחשך דשמא עדיין יום הוא וראוי
לטבילת זוב ולמחר בשבת מי טבלה
שמא בין השמשות דאתמול כשבאת
לפיו ראתה ומיום ששי היה והיום
טובלת ליום כגד יום ובאחד בשבת
מי טבלה משום ספק ההוא בין
השמשות גופיה שמא לילה הוא
כשראתה ובאת לפיו ובכל יום השבת
הוי ראשון וא' בשבת הוי שימור
וטבלה:

ינוֹקת"
מסכת נדה פרק י' – " ִתּ ֶ

יתי ָ ּכל ִע ָ ּ
ש ֵרה ְט ִבילוֹ ת"
יקר ַ -מ ְט ִ ּב ִילין אוֹ ָת ּהֲ :ח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
"לֹא ָר ִא ִ
ֲא ַמר ָר ָבא:
ַהאי דִּ ינָא דְּ לָ א דִּ ינָא דָּ יְינֵי ְ ּבגַ ָּל ֵחי:
דְּ ִאית לֵ ּיה ּתוֹ ָרא  -לִ ְיר ֵעי ַחד יוֹ ָמא,
דְּ לֵ ית לֵ ּיה ּתוֹ ָרא  -לִ ְיר ֵעי ְּת ֵרי יוֹ ֵמי.
ִא ְת ְר ֵמי לְ ה ּו י ְַת ָמא ַ ּבר ַא ְר ַמלְ ָּתא  -יְ ַהב ּו  359לֵ ּיה ּתוֹ ֵרי.
ֲאזַ ל נַכְ ִסינְ ה ּו ֲ -א ַמר לְ ה ּו :דְּ ִאית לֵ ּיה ּתוֹ ָרא  -לִ ׁ ְשקוֹ ל ַחד ַמ ׁ ְש ָּכא.
דְּ לֵ ית לֵ ּיה ּתוֹ ָרא  -לִ ׁ ְשקוֹ ל ְּת ֵרי ַמ ׁ ְש ֵּכי.
ֲא ַמר ּו לֵ ּיהַ :מאי ַהאי דְּ ָק ֲא ַמ ְר ְּת?
ֲא ַמר לְ ה ּו :סוֹ ף דִּ ינָא ִּכ ְת ִח ַּלת דִּ ינָא,
ְּת ִח ַּלת דִּ ינָא  -לָ או ַמאן דְּ לֵ ית לֵ ּיה ָע ִדיף,
סוֹ ף דִּ ינָא נ ִַּמי ַ -מאן דְּ לֵ ית לֵ ּיה ָע ִדיף.
ָהכָ א ַנ ִּמי ,ו ָּמה ֵהיכָ א דְּ ָא ְמ ָרה ָר ִא ִיתי ַ -ס ִ ּגי לַ ּה ִאי ְ ּב ֵת ׁ ַשע ְט ִבילוֹ ת,
ִאי ְ ּב ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה ְט ִבילוֹ ת,
ֵהיכָ א דְּ ָק ָא ְמ ָרה ִא ִיהי" :לֹא ָר ִא ִיתי" ּ ָ -ב ֲעיָא ֲח ֵמ ׁש ֶע ְׂש ֵרה ְט ִבילוֹ ת?!
ֶא ָּלא ֵא ָימא ָהכִ י ָ -ר ִא ִיתי וְ ֵאינִי יוֹ ַד ַעתַּ :כ ָּמה ָר ִא ִיתי,
ִאי ִ ּב ֵימי נִדָּ ה ָר ִא ִיתי,
אוֹ ִ ּב ֵימי זִ ָיבה ָר ִא ִיתי –
ַמ ְט ִ ּבילִ ין אוֹ ָת ּהֲ :ח ֵמ ׁש ֶע ְׂש ֵרה ְט ִבילוֹ ת.
ֲא ַתאי ַק ָּמן ִ ּב ָימ ָמא ָ -י ֲה ִבינַן לַ ּהַ ׁ :שב לְ ִנדָּ ה.
וְ ַת ְמנֵי לְ זִ ָיבה.
סט,ב
ֲא ַתאי ַק ָּמן ְ ּבלֵ ילְ וָ ָתא  -יָ ֲה ִבי ַנן לַ ּהַּ :ת ְמנֵי לְ נִ דָּ ה,
וְ ׁ ַשב לְ זִ ָיבה.
זִ ָיבה ַּת ְמנֵי ָ ּב ֲעיָא!
ֶא ָּלא ִא ִידי וְ ִא ִידיַ ׁ :שב לְ ִנדָּ ה,
וְ ַת ְמנֵי לְ זִ ָיבה.
ְ ּבלֵ ילְ וָ ָתא ַּ -ת ְמנֵי לְ ִנדָּ ה ָ ּב ֵעי!
זִ ָיבה דִּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה ,דְּ לָ א ׁ ְשנָא ִּכי ָא ְתיָא ַק ָּמן ִ ּב ָימ ָמא,
לָ א ׁ ְשנָא ִּכי ָא ְתיָא ַק ָּמן ְ ּבלֵ ילְ יָא,
ָח ׁ ֵשיב לַ ּהִ ,נדָּ ה דְּ לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה ,דְּ כִ י ָא ְתיָא ַק ָּמן ְ ּבלֵ ילְ וָ ָתא ּ ָ -ב ֵעי ַּת ְמנֵי,
ִ ּב ָימ ָמא  -לָ א ָק ָ ּב ֵעי ַּת ְמנֵי ,לָ א ָק ָח ׁ ֵשיב לַ ּה.
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ְספו ִּרין לְ ָפנֵינ ּו ָ ּב ֵעינַן ָּ -כל ָהנֵי ְט ִבילוֹ ת לָ ָּמה לִ י?
ִּת ְס ּפוֹ ר ׁ ִש ְב ָעה וַ ֲה ַדר ִּת ְטבּ וֹ ל!
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהַ :ר ָ ּבנָן ִהיא,
דְּ ָא ְמ ֵרי לָ א ָ ּב ֵעינַן ְספו ִּרין לְ ָפנֵינ ּו
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
לָ או ָּתרוּצֵ י ָק ְמ ָת ְרצִ ינַן לַ ּה?!
ָּת ֵריץ וְ ֵא ָימא ָהכִ יָ :ס ַפ ְר ִּתי וְ ֵאינִי יוֹ ַד ַעת ַּכ ָּמה ָס ַפ ְר ִּתי,
ִאם ִ ּב ֵימי ִנדָּ ה ָס ַפ ְר ִּתי,
וְ ִאם ִ ּב ֵימי זִ ָיבה ָס ַפ ְר ִּתי ַ -מ ְט ִ ּבילִ ין אוֹ ָת ּהֲ :ח ֵמ ׁש ֶע ְׂש ֵרה ְט ִבילוֹ ת.
" ָס ַפ ְר ִּתי וְ ֵאינִי יוֹ ַד ַעת ַּכ ָּמה ָס ַפ ְר ִּתי" ַ -חד יוֹ ָמא ִמ ָיהא ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר דְּ לָ א ָס ְפ ָרהָ ,ח ְס ָרה לַ ּה ְט ִבילָ ה!
ֶא ָּלאֵ ,א ָימאֵ :אינִי יוֹ ַד ַעת ִאם ָס ַפ ְר ִּתי ִאם לֹא ָס ַפ ְר ִּתי.
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רש"י
האי דיא דלא דיא דייי
בגלחי .דין זה שאיו דין היו
דין באותו מקום:
לירעי חד יומא .כל בהמות
העיר:
אזל יתמא .שלא היה לו שור
וכפאוהו לרעות בהמותיהן
ב' ימים:
כסיהו .שחטן:
כמה ראיתי .אם א' אם ג':
שב לדה .באתה בשבת
טובלת למוצאי שבת שמא
באחד בשבת ראתה תחלה
וכן עד לילי שבת הבאה
ולילי שבת בכלל שמא
בשבת שבאת לפיו ראתה
ואותו היום לבד ראתה:
ותמי לזיבה .בשבת גופה
אתאי מטבילין לה שמא
שלשה ימים ראתה בימות
זוב והיום כלין ספורין וכן
למחר וכן ביום שבת הבאה
יש לומר ביום שבאתה
לפיו ראתה והוא שלישי
לזיבה והיום כלו ספורין
שלה:
בלילותא .אם באת לפיו
בלילה תמי לדה באת
בלילי שבת טובלת מיד שמא
הלילה כלו ימי דה וכן כל
לילות שבוע זה ולילי יום
שבת הבא משום דשמא
בליל שבאת לפיו ראתה
הרי ח':
ושב לזיבה .לאו מילתא היא
דהא פרכין זבה תמי הויין
דהא למחר בשבת טבלה
ויום שבת הבא מי טבלה
שמא בלילי שבת כשבאת
לפיו ראתה והוא שלישי
לזיבתה והיום כלין ימי
הספירה:
אידי ואידי .בין באת לפיו
ביום בין באת לפיו בלילה
וקא פריך דה בלילותא כו'
כלומר כשבאת לפיו בלילה
איכא טבילה יתירתא
שטובלת מיד משום דה
זיבה
ומשום
ומהדר
דפסיקא ליה טבילה ספק
זיבה דפסיקא ליה דתמי
יהו לעולם חשיב להו
כתמי:
למה לי .כל הי טבילות
אטבילות דיממי דזיבה קא
פריך לספור שבעה קמן
ולטבלה בשביעית ומקמי
הכי לא דאפילו שלמי קיים
דילה לאו בת טבילה היא
הואיל ולא בדקה:
אלא לאו ש''מ רבן היא.
דפליגי עליה דרבי עקיבא
ורבי דאמר לא בעין ספורין
לפיו כרבן סבירא ליה:
ספרתי .בדקתי קצת קיים
או כולן ואיי יודעת כמה או
שמא קיים שראיתי לאו
אחר ימי הזוב היו אלא
לאחר ימי דות מטבילין
אותה ט''ו טבילות שמא
עכשיו כלין וכדפרישית:
חד יומא מיהא אי אפשר
דלא ספרה .וליכא לספוקה
ברואה יום שבאת לפיו
ובצרי להו טבילות דשביעי:
אימא איי יודעת אם
ספרתי אם לא ספרתי.
הלכך אפילו יומא קמא
טבלה דלמא כל ז' )שלפיו(
ספרה ובדקה דהא קאמרה
שמא ספרתי ויום ז' מי
טבלה שמא לא ספרה קודם
לכן:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ָּזב,
וְ ַה ָּז ָבה,
וְ ַה ִ ּנדָּ ה,
וְ ַה ּיוֹ ֶל ֶדת,
וְ ַה ְּמצוֹ ָרע – ׁ ֶש ֵּמת ּו:
שר.
שא ַעד ׁ ֶש ִ ּי ּמוֹ ק ַה ָ ּב ָ ׂ
ְמ ַט ְּמ ִאין ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
שא.
נָ ְכ ִרי ׁ ֶש ֵּמת ָ -טהוֹ ר ִמ ְ ּל ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ֵמתוֹ ת נִ דּ וֹ ת.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין נִ דָּ ה ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ֵּמ ָתה נִ דָּ ה.

ְ ּג ָמ ָרא
שא"?
ַמאי " ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
שא?!
שא ַמ ָּמ ׁש ַ -א ּט ּו ָּכל ֵמת ִמי לָ א ְמ ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ִאילֵ ָימא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
שא"? ְ ּב ֶא ֶבן ְמ ָס ָמא.
ֶא ָּלא ַמאי " ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ש ַמת ַעל ּ ֻפם ֻ ּג ָ ּבא" ) 360דניאל ו ,יח(.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֵה ָיתיִ ת ֶא ֶבן ֲח ָדא וְ ֻ ׂ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַרב:
ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ָּמא י ְִת ַעלְ ּ ֶפה.
ָּתנָא:
יעזֶ ר ָא ְמר ּו:
" ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ָ ּב ַקע ְ ּכ ֵריסוֹ ".

ש ַמת ַעל ּ ֻפם ֻ ּג ָ ּבא וְ ַח ְת ַמ ּה ַמלְ ָּכא ְ ּב ִעזְ ְק ֵת ּה ו ְּב ִעזְ ָקת ַר ְב ְר ָבנ ֹו ִהי דִּ י לָ א ִת ׁ ְשנֵ א ְצב ּו ְ ּב ָדנִ ֵ ּיאל
 360וְ ֵה ָיתיִ ת ֶאבֶ ן ֲח ָדה וְ ֻ ׂ

רש"י
מתי'
מטמאין במשא .בגמרא פריך כל
מת מי מטמא במשא ומשין
באבן מסמא דשאר מתים לא
מטמו הכא מטמו מדרבן הואיל
ומחיים מטמו באבן מסמא
מדאורייתא שהרי מטמאין
מושב כל שתחתיהם גזור בהו
רבן לאחר מיתה כדמפרש
טעמא בגמרא גזרה שמא
יתעלפה:
עד שימוק הבשר .דמהשתא הוי
מת ודאי:
עובד כוכבים שמת .אע''ג
דמחיים הרי הוא כזב לכל דבריו
ולטמא באבן מסמא משמת
טהור מלטמא באבן מסמא
כדמפרש בגמרא הואיל וטומאת
זיבה שעליו מחיים איה אלא
מדברי סופרים:
כל השים מחזקין להו כדות.
ומטבילין כלים שהיו עליהן
סמוך ליציאת שמה וטעמא
מפרש בגמרא:
גמ'
כדכתיב והיתית אבן חדא
ושומת על פום גובא .לשון
מסמא קא מפרש דהייו אבן
כבדה העשויה להיוח ואיה
מטלטלת הלכך כשהיא על גבי
כלים ומת תון עליה אין זה
משא הואיל ואיה ראויה
להטלטל עמו:
מאי טעמא .גזור רבן בזב וזבה
לטמא אף לאחר מיתה באבן
מסמא:
גזרה שמא יתעלפה .פאשמיי''ר
ודומה למת ואי אמרת זב מת לא
מטמא בזב חי אתי מי לטהורי
כי האי:

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ
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שא".
"נָ ְכ ִרי ׁ ֶש ֵּמת ָ -טהוֹ ר ִמ ְ ּל ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ַּת ְניָא:
ָ ַ ַ ִ
שא?
ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ָא ְמר ּו נָ ְכ ִרי ׁ ֶש ֵּמת ָטהוֹ ר ִמ ְ ּל ַט ֵּמא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין טו ְּמ ָאתוֹ ֵמ ַח ִ ּיים ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרהֶ ,א ָ ּלא ִמדִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים".
"אמר ר ּבי :361

ע,א

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
שר דְּ ָב ִרים ׁ ָש ֲאל ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ דְּ ִר ָ ּיא ֶאת ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ֲחנַ נְ יָ א:
ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ׁ ְשל ׁ ָֹשה דִּ ְב ֵרי ָח ְכ ָמה,
ׁ ְשל ׁ ָֹשה דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּג ָדה,
ׁ ְשל ׁ ָֹשה דִּ ְב ֵרי בוֹ רוּת,
ׁ ְשל ׁ ָֹשה דִּ ְב ֵרי דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ.
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה דִּ ְב ֵרי ָח ְכ ָמה" –
שא?
ַה ָּזב וְ ַה ָּז ָבה וְ ַה ִ ּנדָּ ה וְ ַה ּיוֹ ֶל ֶדת וְ ַה ְּמצוֹ ָרע ׁ ֶש ֵּמת ּו ַ -עד ָמ ַתי ְמ ַט ְּמ ִאין ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
שר.
ָא ַמר ָל ֶהןַ :עד ׁ ֶש ִ ּי ּמוֹ ק ַה ָ ּב ָ ׂ
ַ ּבת ְמ ׁשו ַ ּּל ַחת ַ -מה ִהיא ְלכ ֵֹהן?
ִמי ָא ְמ ִרינַ ןַ :קל וָ חוֹ ֶמר :ו ָּמה ַא ְל ָמנָ ה ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵאין ִא ּ
יסו ָּר ּה ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל ְ ּבנָ ּה ּ ָפגוּם,
זוֹ ׁ ֶש ִא ּ
יסו ָּר ּה ׁ ָשוֶ ה ַ ּבכּ ֹל ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְ ּבנָ ּה ּ ָפגוּם?
אוֹ דִּ ְיל ָמא:
ַמה ְ ּל ַא ְל ָמנָ ה ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִהיא ַע ְצ ָמ ּה ִמ ְת ַח ֶ ּל ֶלת?
יה ּתוֹ ֵע ִבין.
ָא ַמר ָל ֶהןִ ^ :היא ּתוֹ ֵע ָבה ,וְ ֵאין ָ ּבנֶ ָ
יהן זֶ ה ָ ּבזֶ ה,
ׁ ְשנֵ י ְמצוֹ ָר ִעין ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ְרב ּו ָק ְר ְ ּבנוֹ ֵת ֶ
וְ ָק ַרב ָק ְר ָ ּבנוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
ו ֵּמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
ַה ׁ ּ ֵשנִ י ַמה ְּת ֵהא ָע ָליו?
ָא ַמר ָל ֶהן :כּ וֹ ֵתב נְ ָכ ָסיו ַל ֲא ֵח ִרים ,וְ ָהוֵ י ָענִ י ,ו ֵּמ ִביא ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ַה ָ ּב ָאה ַעל ַה ָּס ֵפק.
וְ ָה ִא ָּיכא ָא ׁ ָשם!
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְּכ ׁ ֶש ָ ּק ַרב ֲא ׁ ָשמוֹ .
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ַ ּג ְב ָרא ַר ָ ּבה ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל ,לֵ ָימא ִּכי ַהאי ִמ ְּיל ָתא?!
ְּכ ַמאן?
ִאי ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה – ָה ָא ַמרָ :א ׁ ָשם ָק ְב ָעה,
ְיתי ַח ּ ָטאת ְ ּב ַדלּ וּת!
י
מ
י
מ
א
ּת
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ש
ׁ
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ש
ׁ
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ה
לָ ָ צֵ ַ ֵ
וְ כֵ יוָ ן דְּ ָק ְב ָעה לָ ּ ָ ָ ַ ֲ ִ
דִּ ְתנַן:
" ְמצוֹ ָרע ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ַ ּבן ָענִ י וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר,
אוֹ ָע ׁ ִשיר וְ ֶה ֱענִ י ַ -הכּ ֹל הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ַח ָּטאת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַהכּ ֹל הוֹ ֵל ְך ַא ַחר ָא ׁ ָשם.
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ
ּ
ַהכּ ֹל הוֹ ֵלך ַא ַחר ִצפוֹ ִרים" )נגעים יד ,יא(.
וְ ִאי ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ָא ַמרַ :ח ּ ָטאת ָק ְב ָעה ַ -אף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ָק ַרב ָא ׁ ָשם ַ -ני ְֵתי ַא ֵחר,
דְּ ָהא ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ְיתי וְ לַ ְתנֵי!
דְּ ָא ַמר :לַ י ֵ
דְּ ַת ְניָא:
 361בכתב יד מיכן ובתוספתא הגירסה :רבי שמעון

רש"י
דברי חכמה .הלכה:
דברי בורות .שטות:
בת משולחת .ישראל שהחזיר גרושתו
משיסת לאחר והוליד בת :אלמה
איה אסורה אלא לכ''ג:
בה פגום .חלל דכתיב )ויקרא כא( לא
יחלל זרעו:
זו שאיסורה שוה בכל .בישראל
ובכהים אסור להחזיר גרושתו
משיסת:
היא עצמה .משיסת לכהן גדול
מתחללת שאם מת אסורה להשא
להדיוט ואם היתה כהת פסלת מן
התרומה בביאתו דכתיב לא יחלל זרעו
בעמיו ועמיו זו אשתו:
היא תועבה .במחזיר גרושתו כתיב
)דברים כד( כי תועבה היא:
השי מה תהא עליו .היאך יטהר
לקדשים שאילו היה מצורע חבירו חי
אע''פ שתערבו קרבותיהם זה יקרב
לשם מי הוא וזה יקרב לשם מי שהוא
או אם מת האחד והיו שי הקרבות
בפיו היו הקרבות מתים וזה מקריב
קרבן אחר אבל עכשיו איו יכול
להקריב את זה שמא של מת הוא והוי
חטאת שמתו בעליה וקרבן אחר מי
איו יכול להביא שמא אותו שקרב היה
שלו ופטר ומצא מביא חולין לעזרה
ואיו יכול להתות בדבה שאין חטאת
באה דבה ואפי' לרבי שמעון דאמר
לקמן אשם קרב מספק על תאי אם
הוא חייב אשם הרי זה לאשם ואם לאו
הרי זה שלמי דבה הי מילי אשם שמתן
דמו דומה לשלמים אבל חטאת שאין
מתן דמה דומה לשלמים איו יכול
להתות ולומר אם קרבה חטאתי הרי
חטאת זו שלמי דבה דמתן דמה היכי
ליעביד ליעביד ארבעה מתות ולמעלה
מחוט הסיקרא שמא שלמי דבה יהו
ואם שתי מתות ולמטה מחוט הסיקרא
שמא חטאת הוא:
והוי ליה עי .וראוי להביא בדלות
וחטאת העוף באה בספק ואין שם
משום מביא חולין בעזרה:
והא איכא אשם .ששוה בעשיר ובעי
והיאך הוא מביא אשם מספק דלמא
מייתי חולין בעזרה:
אמר שמואל .הך תקתא דרבי יהושע
כשהביא את אשמו קודם מיתת חבירו
אבל אם לא קרב אין לו תקה:
אי כרבי יהודה .דאמר אין אשם בא על
תאי ומשום הכי ליכא תקתא באשם:
הא אמר אשם קבע .ואם קרב את אשמו
לית ליה תקתא בחטאת דאשם שהביא
בעשירות קבע את שאר קרבותיו
בעשירות ואין יכול להביא את חטאתו
עי:
מצורע שהביא .אחד מקרבותיו:
והעשיר .עד שלא הספיק להביא את
כולו או עשיר והעי:
הכל הולך אחר חטאת .אם הביא חטאת
בדלות מקריב מי עולתו בדלות ואם
בעשירות מקריב מי עולה בעשירות:
אחר אשם .אם כשהקריב אשמו היה
עשיר יקריב את האחרים בעשירות:
אחר צפורים .שתי צפרים חיות טהורות
שהיה כהן מטהר בהם את המצורע
שבעה ימים קודם תגלחתו ולאו קרבן
הן ושוות בעשיר ובעי ואם באותה שעה
היה עשיר מביא כל קרבותיו בעשירות
וטעמא דכולהו מפרש בכריתות אשר
לא תשיג ידו בטהרתו רבי שמעון סבר
טהרתו דבר המכפרו ורבי יהודה סבר
דבר המכשירו והייו אשם שממו ותן
על הבהוות ורבי אליעזר סבר דבר
הגורם לו טהרה ומאי יהו צפורין:
ואי כרבי שמעון .דאמר אשם לא קבע
והלכך אפילו הקריב את אשמו כשהוא
עשיר יכול להביא חטאת עי למה ליה
לשמואל לאוקמי כשקרב אשמו כשהוא
עשיר יכול להביא חטאת עי אפילו לא
קרב מי איכא תקתא באשם לאתויי
אשם מביתו ולומר אם קרבן שקרב של
חבירי הרי זה שלי ואם שלי היה הרי זה
לשלמים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַל ָּמ ֳח ָרת ֵמ ִביא ֲא ׁ ָשמוֹ וְ לו ּּגוֹ ִע ּמוֹ ,
ו ַּמ ֲע ִמידוֹ ְ ּב ׁ ַש ַער נִ ָ ּקנוֹ ר,
ו ַּמ ְתנֶ ה ָע ָליו ,וְ אוֹ ֵמרִ :אם ְמצוֹ ָרע הוּא ֲ -ה ֵרי ֲא ׁ ָשמוֹ וְ לו ּּגוֹ ִע ּמוֹ ,
וְ ִאם ָלאו ָ -א ׁ ָשם זֶ ה יְ ֵהא ׁ ַש ְל ֵמי נְ ָד ָבה,
יטתוֹ ַ ּבצָּ פוֹ ן,
וְ אוֹ תוֹ ָא ׁ ָשםָ :טעוּן ^ ׁ ְש ִח ָ
וְ ָטעוּןַ :מ ְּתנַ ת,
ְ ּבהוֹ נוֹ ת,
ו ְּס ִמ ָיכה,
וּנְ ָס ִכים,
ו ְּתנו ָּפת ָחזֶ ה וָ ׁשוֹ ק,
וְ נֶ ֱא ָכל ְלזִ ְכ ֵרי ְכה ּו ָ ּנה ְליוֹ ם וָ ַליְ ָלה,
וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ ֲח ָכ ִמים ְל ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵּמ ִביא ָק ָד ׁ ִשים ְל ֵבית ַה ּ ְפסוּל"!
ׁ ְשמו ֵּאל ָס ַבר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּב ֲח ָדא,
ו ָּפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲח ָדא.

רש"י
למחרת .בספק מצורע קאי
וקאמר למחר של טבילתו שהוא
יום הבאת קרבותיו מביא את
אשמו כו':
שחיטתו בצפון ומתן בהוות
וליום ולילה .כחומר אשם
ותופה וסמיכה וחזה ושוק
כחומר שלמים דבאשם ליכא
סמיכה כדאמרין במחות בפ'
שתי מדות:
לבית הפסול .דלמא לא מצורע
הוא והוי שלמים וממעט זמן
אכילתן ששורף את הותר ליום
ולילה והיה לו לאוכלו בשי
ימים:
כוותיה בחדא .דאשם לא קבע:
ופליג עליה בחדא .שאין אשם
בא על תאי:
בן השומית .שהחיה אלישע
מהו שיטמא לאחר שהחיהו מי
חשוב כמת:
חכם להן .תיישב בדבר:

ׁ ְשל ׁ ָֹשה דִּ ְב ֵרי ַא ָ ּג ָדה:
ָ ּכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמרִּ :
)יחזקאל יח ,לב(,
"כי ל ֹא ֶא ְח ּפֹץ ְ ּבמוֹ ת ַ ֵ
363
וְ ָכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמרִּ " :כי ָח ֵפץ ה' לַ ֲה ִמ ָיתם" )שמואל א' ב ,כה(!
ה ּמת" 362

שין ְּת ׁשו ָּבה,
ָ ּכאן ּ ְ -בעוֹ ִ ׂ
שין ְּת ׁשו ָּבה.
ָ ּכאן ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
שא ָפנִ ים וְ ל ֹא יִ ַ ּקח ׁש ַֹחד" ) 365דברים י ,יז(.
ָ ּכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמרֲ " :א ׁ ֶשר  364ל ֹא יִ ּ ָ ׂ
שא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָיך" ) 366במדבר ו ,כו(!
וְ ָכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמר" :יִ ּ ָ ׂ
ָ ּכאן קוֹ ֶדם ְ ּגזַ ר דִּ ין ָ ּכאן ְל ַא ַחר ְ ּגזַ ר דִּ ין.
ָ ּכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמרִּ " :כי ָב ַחר ה' ְ ּב ִצ ּיוֹ ן" ) 367תהילים קלב ,יג(,
וְ ָכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמרִּ " :כי ַעל ַא ּ ִפי וְ ַעל ֲח ָמ ִתי ָהיְ ָתה ָה ִעיר ַה ּזֹאת,
368
לְ ִמן ַה ּיוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּבנ ּו אוֹ ָת ּה ַעד ַה ּיוֹ ם ַה ֶּזה" )ירמיה לב ,לא(!
שא ׁ ְשלֹמֹה ֶאת ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹה.
ָ ּכאן  -קוֹ ֶדם ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
ָ ּכאן ְ -ל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּנ ָ ׂ
שא ׁ ְשלֹמֹה ֶאת ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹה".
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה דִּ ְב ֵרי בוֹ רוּת":
ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל לוֹ ט ַמה ּו ׁ ֶש ְּת ַט ֵּמא?
ָא ַמר ָל ֶהםֵ :מת – ְמ ַט ֵּמא,
וְ ֵאין נְ ִציב ֶמ ַלח ְמ ַט ֵּמא.
ֶ ּבן ׁשוּנַ ִּמית ַמה ּו ׁ ֶש ְ ּי ַט ֵּמא?
ָא ַמר ָל ֶהןֵ :מת – ְמ ַט ֵּמא,
וְ ֵאין ַחי ְמ ַט ֵּמא.
יעי,
ישי ו ׁ ְּש ִב ִ
ֵמ ִתים ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ְ -צ ִר ִיכין ַה ָּז ָאה ׁ ְש ִל ׁ ִ
אוֹ ֵאין ְצ ִר ִיכין?
ָא ַמר ָל ֶהןִ :ל ְכ ׁ ֶש ִ ּי ְחי ּו נֶ ְח ַ ּכם ָל ֶהן.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
" ִל ְכ ׁ ֶש ָ ּיבֹא מ ׁ ֶֹשה ַר ֵ ּבינ ּו ִע ָּמ ֶהם".
ִּ 362כי ל ֹא ֶא ְח ּפֹץ ְ ּבמוֹ ת ַה ֵּמת נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה וְ הָ ׁ ִשיב ּו וִ ְחי ּו
ִ 363אם יֶ ֱח ָטא ִא ׁיש לְ ִא ׁיש ו ִּפלְ לוֹ ֱאל ִֹהים וְ ִאם לַ יהוָ ה יֶ ֱח ָטא ִא ׁיש ִמי יִ ְת ּ ַפ ֶּלל לוֹ וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ְמע ּו לְ קוֹ ל ֲא ִב ֶיהם ִּכי ָח ֵפץ יְ הוָ ה לַ ֲה ִמ ָיתם
 364גירסת וילאִּ :כי
שא ָפנִ ים וְ ל ֹא יִ ַּקח ׁש ַֹחד
ִּ 365כי יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהיכֶ ם הוּא ֱאל ֵֹהי הָ ֱאל ִֹהים וַ ֲאדֹנֵ י ָה ֲאדֹנִ ים ָה ֵאל ַה ָ ּגד ֹל ַה ִ ּגבּ ֹר וְ ַה ּנוֹ ָרא ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ּ ָ ׂ
שם לְ ָך ׁ ָשלוֹם
שא יְ הֹוָ ה ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָיך וְ יָ ֵ ׂ
 366יִ ּ ָ ׂ
מוֹשב ל ֹו
ִּ 367כי ָב ַחר יְ הוָ ה ְ ּב ִצ ּי ֹון ִא ָ ּו ּה לְ ׁ ָ
ִּ 368כי ַעל ַא ּ ִפי וְ ַעל ֲח ָמ ִתי ָהיְ ָתה ִּלי ָה ִעיר ַה ּזֹאת לְ ִמן ַהיּוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָ ּבנ ּו או ָֹת ּה וְ ַעד ַהיּוֹ ם הַ ֶּזה לַ ֲה ִס ָיר ּה ֵמ ַעל ּ ָפנָי

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ

" ׁ ְשל ׁ ָֹשה דִּ ְב ֵרי דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ":
שה ָא ָדם וְ יֶ ְח ַ ּכם?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
יש ָיבה,
ָא ַמר ָל ֶהן :יַ ְר ֶ ּבה ִ ּב ׁ ִ
ימ ֵעט ִ ּב ְסחוֹ ָרה.
וִ ַ
ש ּו ֵ ּכן וְ לֹא הוֹ ִעיל ָל ֶהם!
ָא ְמר ּוַ :ה ְר ֵ ּבה ָע ׂ
ָא ַמר ָל ֶהן  : 369יְ ַב ְק ׁש ּו ַר ֲח ִמים ִמ ִּמי ׁ ֶש ַה ָח ְכ ָמה ׁ ֶשלּ וֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי ה' יִ ֵּתן ָחכְ ָמה ִמ ּ ִפיו דַּ ַעת ו ְּתבוּנָ ה" )משלי ב ,ו(.
ָּת ֵני ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
שה ְסעוּדָּ ה ַל ֲע ָב ָדיו,
שר וָ ָדם ׁ ֶש ָע ָ ׂ
" ָמ ׁ ָשל ְל ֶמ ֶל ְך ָ ּב ָ ׂ
ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּגר ְלאוֹ ֲה ָביו ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ְ ּל ָפנָ יו".
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
דְּ ָהא ְ ּבלָ א ָהא לָ א ַסגְ יָא.
שה ָא ָדם וְ יִ ְת ַע ׁ ּ ֵשר?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ָא ַמר ָל ֶהן :יַ ְר ֶ ּבה ִ ּב ְסחוֹ ָרה,
שא וְ יִ ֵּתן ֶ ּב ֱאמוּנָ ה.
וְ יִ ּ ָ ׂ
ש ּו ֵ ּכן וְ לֹא הוֹ ִעיל ּו!
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :ה ְר ֵ ּבה ָע ׂ
ָא ַמר ָל ֶהם :יְ ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ִמ ִּמי ׁ ֶש ָהעוֹ ׁ ֶשר ׁ ֶשלּ וֹ .
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לִ י ַה ֶּכ ֶסף וְ לִ י ַה ָּז ָהב" ) 370חגי ב ,ח(.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
דְּ ָהא ְ ּבלָ א ָהא לָ א ַס ִ ּגי.
שה ָא ָדם וְ יִ ְהי ּו לוֹ ָ ּבנִ ים זְ ָכ ִרים?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
שא ִא ׁ ּ ָשה ַההוֹ ֶגנֶ ת לוֹ ,
ָא ַמר ָל ֶהם :יִ ּ ָ ׂ
יקדֵּ ׁש ַע ְצמוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
עא,א
וִ ַ
ש ּו ֵ ּכן וְ לֹא הוֹ ִעיל ּו!
ָא ְמר ּוַ :ה ְר ֵ ּבה ָע ׂ
ָא ַמר ָל ֶהם :יְ ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ִמ ִּמי ׁ ֶש ַה ָ ּבנִ ים ׁ ֶשלּ וֹ ,
ּ
ּ
שכָ ר ְפ ִרי ַה ָב ֶטן" )תהילים קכז ,ג(".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :ה ֵּנה נַ ֲחלַ ת ה' ָ ּבנִ ים ָ ׂ
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
דְּ ָהא ְ ּבלָ א ָהא לָ א ַס ִ ּגי.
שכָ ר ּ ְפ ִרי ַה ָ ּב ֶטן"?
ַמאי " ָ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ִ ּב ְׂשכַ ר ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִהין ַעצְ ָמן ַ ּב ֶ ּב ֶטן ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּתזְ ִר ַיע ִא ׁ ְש ּתוֹ ְּת ִח ָּילה,
נוֹ ֵתן לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָׂשכָ ר ּ ְפ ִרי ַה ָ ּב ֶטן.

 369כתב יד מיכן וילקוט שמעוי .וגם בהמשך .גירסת וילאֶ :א ָ ּלא
 370לִ י ַה ֶּכ ֶסף וְ לִ י ַה ָּזהָ ב נְ ֻאם יְ הוָ ה צְ ָבאוֹת
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רש"י
לאוהביו משגר ממה שלפיו .כך
חכמה שהיא לאוהביו של מקום
תה להם מפיו ולא מאוצר
אחר:
מאי קמ''ל .למה ליה למימר להו
ירבה בישיבה הואיל וברחמים
הדבר תלוי:
ויקדש עצמו .לשמש בציעות:
שמשהין .להוציא את הזרע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .24עא ,א
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםּ ָ :כל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ֵמתוֹ ת נִ דּ וֹ ת".
ַמאי ַט ְע ַמיְיה ּו דְּ ֵבית ׁ ַש ַּמאי?
ֵימאִ :מ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב" :וַ ִּת ְת ַחלְ ַחל ַה ּ ַמלְ ָּכה" ) 371אסתר ד ,ד(.
ִאי נ ָ
וְ ָא ַמר ַרבְ :מלַ ֵּמד ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ָסה נִ דָּ ה ָ -הכָ א נ ִַּמי ַא ַ ּגב ִ ּב ֲיעתו ָּתא דְּ ַמלְ ֲאכָ א דְּ מוֹ ָתא ָחזְ יָא –
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַןֶ ׁ " :ש ֲח ָר ָדה ְמ ַס ֶ ּל ֶקת ֶאת ַהדָּ ִמים" )נדה לט!(.
ָהא לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ּ ַפ ְחדָּ א – צָ ֵמית,
ִ ּב ֲיעתו ָּתא – ְמ ַר ּ ְפיָא.
ֶא ָּלא ָהא דִּ ְתנַן:
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֵמ ִתים זָ ִבין.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין זָ ב ֶא ָ ּלא ִמי ׁ ֶש ֵּמת זָ ב",
שרוֹ " ) 372ויקרא טו ,ב(  -וְ לֹא ֵמ ֲח ַמת אוֹ נְסוֹ .
ִא ְק ֵרי ָּכאן " ִמ ְ ּב ָ ׂ

רש"י
פחדא צמית .דאגת יראה כי
הכא מפי פחד כרכום והגיע
שעת וסתה ולא בדקה טהורה
שהחרדה מסלקת הדמים:
ביעתותא .הבהלות פתאום
שאדם רואה או שומע בהל
מרפיא:
אלא הא דתן כל האשים.
המתים מחזקין להו כזבין
סמוך למיתתן ואי טעמייהו
דב''ש משום ביעתותא דמלאך
המות זכרים היכי מטמאו הא
זכר איו מטמא באוס דקרין
ביה מבשרו ולא מחמת אוסו:
אלא טעמייהו דב''ש .מדרבן
משום כבוד זבין התקיו שיהו
מטבילין כלים של סמוך למיתה
אף על פי שלא געו בהם לאחר
מיתה:
]כלים[ .אף הכלים של קודם
למיתה:
מתביישין .שאפילו במיתתן הם
משוין מכל אדם:

ֶא ָּלא ַט ְע ָמא דְּ ֵבית ׁ ַש ַּמאי:
ִּכ ְד ַת ְניָא:
אשוֹ נָ הָ :הי ּו ַמ ְט ִ ּב ִילין ֵ ּכ ִלים ַעל ַ ּג ֵ ּבי נִ דּ וֹ ת ֵמתוֹ ת,
" ָ ּב ִר ׁ
וְ ָהי ּו נִ דּ וֹ ת ַח ּיוֹ ת ִמ ְת ַ ּב ְ ּי ׁישוֹ ת.
ִה ְת ִקינ ּוֶ ׁ :ש ְ ּיה ּו ַמ ְט ִ ּב ִילין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים,
ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּכבוֹ ָדן ׁ ֶשל נִ דּ וֹ ת ַח ּיוֹ ת.
אשוֹ נָ הָ :הי ּו ַמ ְט ִ ּב ִילין ַעל ַ ּג ֵ ּבי זָ ִבין ֵמ ִתין,
ָ ּב ִר ׁ
ישין.
וְ ָהי ּו זָ ִבין ַח ִ ּיין ִמ ְת ַ ּב ְ ּי ׁ ִ
ִה ְת ִקינ ּוֶ ׁ :ש ְ ּיה ּו ַמ ְט ִ ּב ִילין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָ ּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים,
ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּכבוֹ ָדן ׁ ֶשל זָ ִבין ַח ִ ּיים".

ש ּקוֹ ֵמ ָעלָ יו וְ ל ֹא ִק ֵ ּבל
 371וַ ָּתבוֹאנָ ה נַ ֲערוֹ ת ֶא ְס ֵּתר וְ ָס ִר ֶיס ָיה וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לָ ּה וַ ִּת ְת ַחלְ ַחל ַה ַּמלְ ָּכה ְמאֹד וַ ִּת ׁ ְשלַ ח ְ ּבגָ ִדים לְ ַהלְ ִ ּב ׁיש ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י וּלְ ָה ִסיר ַ ׂ
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 ָ ׂ
 372דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ
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 .25עא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יעית דָּ ם ְ -מ ַט ְּמ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתם.
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵּמ ָתה ,וְ יָ ְצ ָאה ִמ ֶּמ ָ ּנה ְר ִב ִ
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ָ ּבא ֶֹהל.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתם,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ ּנ ֱע ַקר ִמ ׁ ּ ֶש ֵּמ ָתה.
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יעית דָּ ם ֶ ׁ -ש ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתם.
ְ ּביוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל ַמ ׁ ְש ֵ ּבר ,וָ ֵמ ָתה ,וְ יָ ְצ ָאה ִמ ֶּמ ָ ּנה ְר ִב ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ְל ִפ ָיכ ְךֵ ,אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ָ ּבא ֶֹהל.

ְ ּג ָמ ָרא
ִמ ְּכלַ ל דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ נ ֱֶע ַקר דָּ ם ִמ ׁ ּ ֶש ֵּמ ָתה ְ -מ ַט ְּמ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֶּכ ֶתם.
ָא ַמר ז ְִע ִירי:
ָמקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָט ֵמא ִ -א ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו.

רש"י
מתי'
מטמא משום כתם .דדם דה
במשהו דאי משום טומאת מת
לא מטמא אלא ברביעית:
ומטמא באהל .אם כל הרביעית
יחד:
שמטמאה משום כתם .שעקר
מחיים:
גמ'
לת''ק מקור מקומו טמא .הילכך
אף על גב שעקר לאחר מיתה
מטמא בדות מפי שהיה במקור
מחיים ואע''ג דלאחר מיתה לאו
רואה היא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .26עא ,א-ב
"וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יעית דָּ ם ֶ ׁ -ש ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתם.
ְ ּביוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל ַמ ׁ ְש ֵ ּבר ,וָ ֵמ ָתה ,וְ יָ ְצ ָאה ִמ ֶּמ ָ ּנה ְר ִב ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ְל ִפ ָיכ ְךֵ ,אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ָ ּבא ֶֹהל".
ִמ ְּכלַ ל דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברּ ָ :בא ֶֹהל נ ִַּמי ְמ ַט ָּמא.
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
דַּ ם ְּתבו ָּסה ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו.
דְּ ַת ְניָא:
" ֵאיזֶ ה ּו "דַּ ם ְּתבו ָּסה"?
ּ ֵפ ֵיר ׁש ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ָהרוּג ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ֶּמ ּנ ּו דָּ םּ ֵ :בין ְ ּב ַח ָ ּייו,
ֵ ּבין ְ ּבמוֹ תוֹ ,
ָס ֵפק ְ ּב ַח ָ ּייו יָ ָצא,
ָס ֵפק ְ ּבמוֹ תוֹ יָ ָצא,
ָס ֵפק ְ ּב ַח ָ ּייו ו ְּבמוֹ תוֹ  -זֶ ה ּו "דַּ ם ְּתבו ָּסה".
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְ -ס ֵפקוֹ ָט ֵמא.
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ -ס ֵפקוֹ ָטהוֹ ר.
ֶא ָ ּלא ֵאיזֶ ה ּו "דַּ ם ְּתבו ָּסה"?
יעית דָּ ם ְ ּב ַח ָ ּייו ו ְּבמוֹ תוֹ  ,וַ ֲע ַדיִ ין לֹא ּ ָפ ַסק:
ימ ּנ ּו ְר ִב ִ
ָהרוּג ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֵה ֶ
ָס ֵפק רוּבּ וֹ ְ ּב ַח ָ ּייו ו ִּמיעוּטוֹ ְ ּבמוֹ תוֹ ,
ְס ֵפק ִמיעוּטוֹ ְ ּב ַח ָ ּייו וְ רוּבּ וֹ ְ ּבמוֹ תוֹ  -זֶ ה ּו "דַּ ם ְּתבו ָּסה".
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יעית דָּ ם ,וְ ָהיָ ה מו ָּּטל ַ ּב ִּמ ָּטה ,וְ ָדמוֹ ְמ ַט ְפ ֵטף ַל ּגו ָּּמא – ָט ֵמא,
ָהרוּג ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ְר ִב ִ
יתה ְמעוֹ ֶר ֶבת בּ וֹ .
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ִּט ּ ָפה ׁ ֶשל ִמ ָ
וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ֲה ִרין,
אשוֹ ן נִ ְפ ַסק.
אשוֹ ן ִר ׁ
עא,ב ִמ ּ ְפנֵ י ^ ׁ ֶש ִר ׁ
ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה ַר ָ ּבנָן לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמרֵ :אין דָּ ם ְמ ַב ּ ֵטל דָּ ם.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יעית דָּ ם – ָט ֵמא.
ָצלוּב ַעל ָה ֵעץֶ ׁ ,שדָּ מוֹ ׁשוֹ ֵתת ָל ָא ֶרץ ,וְ נִ ְמ ָצא ַּת ְח ָּתיו ְר ִב ִ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְמ ַט ֵהר.
ּ
יתה עוֹ ֶמ ֶדת לוֹ ַעל ַגב ָה ֵעץ".
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרִ :ט ּ ָפה ׁ ֶשל ִמ ָ
ֵימא ִאיה ּו לְ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה ׁ ֶש ֲאנִי אוֹ ֵמרִ " :ט ּ ָפה ׁ ֶשל ִמ ָיתה עוֹ ֶמ ֶדת ַעל ַ ּגב ַה ִּמ ּ ָטה"!
וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,נ ָ
ׁ ָשאנִי ַ ּב ִּמ ּ ָטה דִּ ְמ ַחלְ ֲחלָ ה.

רש"י
באהל מי מטמא .בתמיה הרי
יוצא מחיים:
דם תבוסה איכא ביייהו .לר'
יהודה הואיל וספק הוא ספק
אם עקר כולו מחיים ספק אם
עקר מקצתו לאחר מיתה הוה
דם תבוסה ומדרבן מטמא
באהל דמדאורייתא עד שתהא
רביעית לאחר מיתה ור' יוסי
סבר האי לאו דם תבוסה הוא
דכיון דכורעת לילד הוא כולו
עקר מחיים:
איזהו דם תבוסה .דאמרין
בפירקין דלעיל )דף סב(:
דטומאתו דרבן:
שהתחילה
בחייו ובמותו.
הרביעית לצאת מחיים ספק
כולו מחיים ספק כולו במותו זהו
דם תבוסה וטמא מדרבן באהל
כדאמרי' בפירקין דלעיל דם
תבוסה דרבן:
וחכ''א .זה איו הואיל ואיכא
לספוקי שמא כולו במותו הוה
ליה ספק טומאה דאורייתא
ברה''י וספקו טמא:
אלא איזהו דם תבוסה.
דטומאתו מדברי סופרים:
הרוג שיצא כו' .דפשיטא לן דלא
פיק מייה רביעית שלמה לאחר
מיתה וספק רובו מחיים כו'
דאע''ג
אשמעין
רבותא
דמספקא לן אי רובו מחיים גזר
עליה טומאה ומיהו אי הוה מי
רובא לאחר מיתה אין טומאתו
מן התורה דרביעית שלמה דמת
בעין ומיהו אי הוה פשיטא לן
דרובא מחיים לא גזרו עליה:
שראשון ראשון פסק .שאין זב
בקילוח אלא וטף והלכך אפי'
היה רוב לאחר מיתה טהור
שהרי מתחילה דם פל מחיים
בתוך הגומא ואח''כ פל דם
מיתה עליו טיפין טיפין כל טיפה
וטיפה שפלה בטלה בדם
הראשון שהיה בגומא מחיים
והיכא אמרי' דם תבוסה בשוכב
על הארץ ודמו זב ואיו פסק
ההוא כי הוי לאחר מיתה רובא
אזלין בתריה מדרבן ואי מי
מספקא לן גזור בה טומאה:
דאין דם מבטל דם .בפרק כסוי
הדם:
שותת לארץ .שאיו וטף אלא
שותת ואיו פסק הילכך לא
מבטל ההוא דלאחר מיתה שהוא
הרבה אבל וטף ראשון בטל
ואפילו טפה שלאחר מיתה
מרובה בטלה שלא פל ביחד:
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 .27עא ,ב
ַמ ְתנִ י ִתין
אשוֹ נָ הָ :הי ּו אוֹ ְמ ִרים ַה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל דַּ ם טוֹ ַהר ָ - 373היְ ָתה ְמ ָע ָרה ַמיִ ם ַל ּ ֶפ ַסח.
ָ ּב ִר ׁ
ָחזְ ר ּו לוֹ ַמרֲ :ה ֵרי ִהיא ְ ּכ ַמ ַ ּגע ְט ֵמא ֵמת ַל ֳ ּק ָד ׁ ִשיםּ ְ ,כ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ַאף ִ ּכ ְט ֵמא ֵמת.

ְ ּג ָמ ָרא
" ְמ ָע ָרה" – ִאין,
נוֹ גַ ַעת – לָ א.
ש ּו ַעל ָט ֳה ַרת ַה ּק ֶֹד ׁש ְּ -כק ֶֹד ׁש דָּ מ ּו.
ַאלְ ָמא :חו ִּּלין ׁ ֶש ּנ ֲַע ׂ
ֵא ָימא ֵס ָיפאָ " :חזְ ר ּו לוֹ ַמר ֲה ֵרי ִהיא ְ ּכ ַמ ַ ּגע ְט ֵמא ֵמת ַל ֳ ּק ָד ׁ ִשים".
" ַל ֳ ּק ָד ׁ ִשים" – ִאין,
לַ חו ִּּלין – לָ א.
ש ּו ַעל ָט ֳה ַרת ַה ּק ֶֹד ׁש  -לָ או ְּכק ֶֹד ׁש דָּ מ ּו.
ַאלְ ָמא :חו ִּּלין ׁ ֶש ּנ ֲַע ׂ
ִיתין – ַמ ּנִי?
ַמ ְתנ ִ
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
ילה ַל ּק ֶֹד ׁש ְ -ל ַט ֵּמא ׁ ְשנַ יִ ם,
ְטבוּל יוֹ ם ְּת ִח ָ ּ
וְ ִל ְפסוֹ ל ֶא ָחד".

 373המשיות ,כתב יד מיכן וכן העתיקו הראשוים .גירסת וילאָ :טהוֹ ר

רש"י
מתי'
מערה מים לפסח .מכלי אל כלי
לרחוץ בו את בשר הפסח אבל
במים איה וגעת שהיא טבולת
יום שטבלה לסוף שבועיים ואין
לה הערב שמש עד יום שמוים
שהוא תכף להבאת כפרתה
והכתוב עשאה טבולת יום
דכתיב )ויקרא יב( בכל קדש לא
תגע וקי''ל בכל קדש לרבות את
התרומה וטבול יום שי הוא
וכשהיא מערה איה וגעת במים
אלא בכלים ושי איו מטמא
כלי:
חזרו לומר הרי היא כמגע טמא
מת .שהוא ראשון לקדשים אבל
לחולין לא הילכך אפילו וגעת
במים אם תרצה שהמים חולין
הם וטבול יום שי הוא ואין שי
עושה שלישי בחולין ואף ע''פ
שהמים הללו עשים על טהרת
הקדש שהרי לרחיצת פסח
עשויות לא מהי בהו שי דחולין
העשה על טהרת הקדש לאו
כקדש דמו:
גמ'
וגעת .במים לא:
כקדש דמו .ומהי בהו שי:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .28עא ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שר,
וּמוֹ ִדיםֶ ׁ :ש ִהיא  -אוֹ ֶכ ֶלת ַ ּב ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ קוֹ ָצה ָל ּה ַח ָ ּלה,
ו ַּמ ֶ ּק ֶפת,
וְ קוֹ ָרא ָל ּה ׁ ֵשם.
וְ ִאם נָ ַפל ֵמרו ָ ּּק ּה,
ו ִּמדַּ ם ָט ֳה ָר ּהַ :על ִ ּכ ָ ּכר ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה ֶ ׁ -שהוּא ָטהוֹ ר.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְצ ִר ָיכה ְט ִב ָילה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינָ ּה ְצ ִר ָיכה ְט ִב ָילה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה.

ְ ּג ָמ ָרא
דְּ ָא ַמר ָמר:
שר" )נגעים יד ,ג(.
" ָט ַבל וְ ָע ָלה אוֹ ֵכל ַ ּב ַּמ ֲע ֵ ׂ
"וְ קוֹ ָצה ָל ּה ַח ָ ּלה".
חו ִּּלין ַה ּ ְטבוּלִ ין לְ ַח ָּלה  -לָ או ְּכ ַח ָּלה דָּ מ ּו.
"ו ַּמ ֶ ּק ֶפת".
דְּ ָא ַמר ָמרִ " :מ ְצוָ ה ִל ְתרוֹ ם ִמן ַה ּמ ּו ָ ּקף".
"וְ קוֹ ָרא ָל ּה ׁ ֵשם".
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא :נִגְ זוֹ ר דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ ִמנְ ַ ּגע ַ ּב ּה ֵמ ַא ְ ּב ַראי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"וְ ִאם נָ ַפל ֵמרו ָ ּּק ּה".
דִּ ְתנַן:
" ַמ ׁ ְש ֵקה ְטבוּל יוֹ ם ַ)מ ׁ ְש ִקין ַה ּיוֹ צְ ִאין ִמ ֶּמ ּנוּ( ּ ְ 374כ ַמ ׁ ְש ִקין ַהנּ וֹ ֵג ַע ָ ּב ֶהם,
וְ ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ֵ -אינָ ן ְמ ַט ְּמ ִאין,
חוּץ ִ -מ ַּמ ׁ ְש ֵקה ַה ָּזבֶ ׁ ,שהוּא ַאב ַה ּטו ְּמ ָאה" )טבול יום ב ,א(.
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ."...
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ֲא ַמר ַרב ְק ִטינָ א:
ְטבוּל יוֹ ם ָארוֹ ְך ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו.

 374מילים אלו בסוגריים בוילא אים מגוף המשה ואין מופיעות במשה.
כתבתי בעבר שאלו כראה פרושים מאוחרים שהוכסו לטקסט הגמרא

רש"י
מתי'
ומודים שאוכלת במעשר .כדין
טבול יום:
וקוצה לה חלה .עד שלא תקרא
עליה שם ומחתה בכלי:
ומקפת .ומקרבת הכלי אצל
העיסה כמו אקפיהו ולא אדמו
בשחיטת חולין )דף  (.וכמו אין
מקיפין שתי חביות במס' ביצה
)דף לב (:ובגמרא מפרש דמצוה
לתרום מן המוקף מן הקרוב
לדבר שהוא תורם עליו:
ואם פל מרוקה .דהוו להו
משקים היוצאין מן הטבול יום
וטהורים כדתיא בגמרא:
צריכה טבילה .ליל שמוים
לתרומה מפי שטבולת יום ארוך
היא והסיחה דעתה מן התרומה
ואם ישראלית היא טובלת
לביאת מקדש:
איה צריכה .אבל לקדשים מודו
ב''ה דקיימא לן )חגיגה דף כא(.
האון ומחוסר כפורים צריכין
טבילה לקדש הילכך לאחר
טובלת
כפרתה
שהביאה
לקדשים:
גמ'
לאו כחלה דמו .ולא מהי בהו
שי:
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 .29עא ,ב – עב ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁש ּמ ׁשה : 375

ָהרוֹ ָאה יוֹ ם ַא ַחד ָע ָ ׂ
שר ,וְ ָט ְב ָלה ָל ֶע ֶרב ,וְ ִ ְ ָ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ַט ְּמ ִאין ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן.
עב,א ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ּ ְפטו ִּרים ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.

ית ּה ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָר ֲא ָתה:
ָט ְב ָלה ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶשל ַא ֲח ָריו ,וְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה ֶאת ֵ ּב ָ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ַט ְּמ ִאין ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב,
ו ְּפטו ִּרין ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ֲה ֵרי זֶ ה ַ ּג ְר ְ ּג ָרן.
וּמוֹ ִדים:
שר יוֹ ם ,וְ ָט ְב ָלה ָל ֶע ֶרב ,וְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה ֶ ׁ -ש ְּמ ַט ְּמ ִאין ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב,
ָ ּברוֹ ָאה ְ ּבתוֹ ְך ַא ַחד ָע ָ ׂ
וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן.
ָט ְב ָלה ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶשל ַא ֲח ָריו ,וְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה ֲ -ה ֵרי זוֹ ַּת ְרבּ וּת ָר ָעה,
ו ַּמ ָ ּג ָען,
ו ְּב ִע ָיל ָתן ְּ -תלוּיִ ין.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"וְ ׁ ָשוִ יןּ ְ :בטוֹ ֶב ֶלת ַליְ ָלה ַל ָּז ָבה ֶ ׁ -ש ֵאינָ ּה ְט ִב ָילה.
שר יוֹ ם ,וְ ָט ְב ָלה ָל ֶע ֶרב ,וְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה ֶ ׁ -ש ְּמ ַט ְּמ ָאה ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב,
וְ ׁ ָשוִ יןּ ָ :ברוֹ ָאה ְ ּבתוֹ ְך ַא ַחד ָע ָ ׂ
וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן.
שר יוֹ ם:
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ֶא ָ ּלא ְ ּביוֹ ם ַא ַחד ָע ָ ׂ
ׁ ֶש ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםְ :מ ַט ְּמ ִאין ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן.
ּו ֵבית ִה ֵ ּללּ :פוֹ ְט ִרין ִמ ָ ּק ְר ָ ּבן.
ָא ְמר ּו ָל ֶהן ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְל ֵבית ִה ֵ ּלל:
שר?
שרִ ,מ ּיוֹ ם ּתוֹ ְך ַא ַחד ָע ָ ׂ
ַמאי ׁ ְשנָ א יוֹ ם ַא ַחד ָע ָ ׂ
ִאם ׁ ִשי ָּוה לוֹ ַל ּטו ְּמ ָאה ,לֹא יִ ׁ ְשוֶ ה לוֹ ַל ָ ּק ְר ָ ּבן?!
ָא ְמר ּו ָל ֶהן ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ְל ֵבית ׁ ַש ַּמאי:
שר יוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּכן יוֹ ם ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ָריו ִמ ְצ ָט ֵרף ִע ּמוֹ ְלזִ ָיבה,
לֹא ִאם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּבתוֹ ְך ַא ַחד ָע ָ ׂ
שר ׁ ֶש ֵאין יוֹ ם ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ָריו ׁ ֶש ִ ּנ ְצ ָט ֵרף ִע ּמוֹ ְלזִ י ָבה?!
ֹאמר ּו ְ ּביוֹ ם ַא ַחד ָע ָ ׂ
ּת ְ
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי:
ַה ׁ ְשו ּו ִמדּ וֹ ֵת ֶיכם!
ּ
ִאם ׁ ִשי ָּוה לוֹ ַל ּטו ְּמ ָאה  -יִ ׁ ְשוֶ ה לוֹ ַל ָק ְר ָ ּבן!
וְ ִאם לֹא ׁ ִשי ָּוה לוֹ ַל ָ ּק ְר ָ ּבן  -לֹא יִ ׁ ְשוֶ ה לוֹ ַל ּטו ְּמ ָאה?!
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ִה ֵ ּלל:
יאה ּו ִל ֵידי ָק ְר ָ ּבן ְל ָה ֵקל?!
ִאם ֲה ִביאֹנוּה ּו ִל ֵידי טו ְּמ ָאה ְל ַה ְח ִמיר  -לֹא נְ ִב ֵ
וְ עוֹ דִ ,מדִּ ְב ֵר ֶיכם ַא ֶּתם נוֹ ׁ ָש ִבין! ׁ ֶש ַא ֶּתם אוֹ ְמ ִריןָ :ט ְב ָלה יוֹ ם ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ָריו ,וְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָר ֲא ָתה ְ -מ ַט ָּמא ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב,
ו ְּפטו ָּרה ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
ַאף ַא ֶּתם ַה ׁ ְשו ּו ִמדּ וֹ ֵת ֶיכם!
ִאם ׁ ִשי ָּוה לוֹ ַל ּטו ְּמ ָאה  -יִ ׁ ְשוֶ ה לוֹ ַל ָ ּק ְר ָ ּבן!
וְ ִאם לֹא ׁ ִשי ָּוה לוֹ ַל ָ ּק ְר ָ ּבן  -לֹא יִ ׁ ְשוֶ ה לוֹ ַל ּטו ְּמ ָאה?!
ֶא ָ ּלא ְל ַה ְח ִמיר וְ לֹא ְל ָה ֵקל,
ָה ָכא נַ ִּמי ְל ַה ְח ִמיר וְ לֹא ְל ָה ֵקל".
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רש"י
מתי'
הרואה יום י''א .שהיא סוף ימי
זוב ואין יום שלאחריו מצטרף
עמו לזיבה:
משכב ומושב .אפילו בעלה
מטמא משכב ומושב לטמא
אוכלין ומשקין שהוא כבועל
שומרת יום כגד יום דקסבר יום
י''א בעי שימור:
וב''ה פוטרין מן הקרבן .דלא
בעי שימור אבל לעין טומאה
מודו מדרבן להחמיר גזרה יום
י''א אטו תוך י''א יום דמטמאה
בועלה מדאורייתא עד שתספור
קצת יום המחרת כדיליף לקמן
מיהיה לה:
טבלה יום שלאחריו .דעבדה
שימור קצת ושימור מעליא הוא
אלא שתוך י''א יום אסור לעשות
כן שלא תבא לידי ספק שמא
תראה לאחר תשמיש ומצטרפין
הימים לזיבה ואין טבילתה
טבילה:
מטמאין משכב ומושב .ואפילו
בועלה מדרבן גזרו אטו תוך י''א
יום:
ופטורין מן הקרבן .דהא עבדי
שימור ואע''פ שחזרה וראתה
אין מצטרפין לזיבה שהרי
תחילת דה היא:
גרגרן .ממהר לחטוא שמא ירגיל
בכך תוך י''א אבל לעין טומאה
טהור:
וחייבין בקרבן .ואפילו לא
תראה למחר דהא בעי שימור
והרי בעל זבה קטה:
טבלה יום שלאחריו .דעבדה
קצת שימור ושמשה:
ה''ז תרבות רעה .שמא תראה
אחר כן ותצטרף לשלפיו ואין
טבילתה טבילה:
ומגען .לעין טומאה וטהרה:
ובעילתן .לעין קרבן:
תלויין .שאם תראה מגען מגע
זבה וחייבין בקרבן ואם לא
תראה מגען טהור ובעילתן
פטורה:
גמ'
ת''ר ושוין בטובלת לילה לזבה.
ואע''פ שחלוקין ב''ה ברואה יום
י''א וטבלה לערב שפטורין מן
הקרבן התם משום דיום י''א לא
בעי שימור הילכך לאו זבה הואי
אבל זבה קטה של תוך י''א יום
בעיא שימור דאין טבילת לילה
עולה עד שתשמור יום המחרת
קצת ותטבול:
ושוין ברואה תוך י''א יום
וטבלה לערב ושמשה שחייבין
בקרבן .כאילו בועלה ביום והך
סיפא פירוש דרישא הוא:
אם שיוה לו לטומאה .שאתם
מודים שמטמאה בועלה משכב
ומושב ליל מוצאי י''א:
בתוך י''א מצטרף עמו לזיבה.
הילכך צריכה לשמור יום
המחרת כגד יום הראייה:
להחמיר .מדרבן:
להקל .להביא חולין בעזרה:
ושכים .מוקשין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .30עב ,א-ב
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ִמ ׁ ְש ָּכ ָב ּה וּמוֹ ׁ ָש ָב ּה ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ֵשנִי:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְמ ַט ְּמ ִאין,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ָט ְבלָ ה,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ָר ֲא ָתה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ַחזְ יָא – ְמ ַט ְּמ ָאה,
ַה ׁ ְש ָּתא נ ִַּמי ְמ ַט ְּמיָא.
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ָּתנֵינָא!
ית ּה ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָר ֲא ָתה:
ב
ּ
ת
א
ה
ש
ׁ
מ
ּ
ש
ׁ
יו
ר
ח
א
ל
ּ
ש
ׁ
ם
יוֹ
ה
" ָט ְב ָל
ֶ ְ ַ ֲ ָ וְ ִ ְ ָ ֶ ֵ ָ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ַט ְּמ ָאה ִמ ׁ ְש ָ ּכבוֹ ת וּמוֹ ׁ ָשבוֹ ת,
ו ְּפטו ָּרה ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן"!
ֲא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ָר ֲא ָתה ׁ ָשאנִי.
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
וְ כִ י ָר ֲא ָתה ַמאי ָהוֵ י? ְר ִא ּיָיה דְּ נִ דָּ ה ִהיא!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ַרב ַּכ ֲהנָא ָהכִ י ָקא ַק ׁ ְשיָא לֵ ּיה:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ֵהיכָ א דְּ ָר ֲא ָתהּ ָ ,גזְ ִרינַן ְר ִא ּיָיה דְּ ִנדָּ ה ַא ּט ּו ְר ִא ּיָיה דְּ זָ ָבה,
ֶא ָּלא ֵהיכָ א דְּ לָ א ָר ֲא ָתה ַ -מאי נִ גְ זַ ר ַ ּב ּה?
וְ עוֹ דְּ ,תנַן:
" ָהרוֹ ֶאה ְר ִא ָ ּייה ַא ַחת ׁ ֶשל זוֹ ב:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְ ּכ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְ ּכנֶ ֶגד יוֹ ם.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ְ ּכ ַב ַעל ֶק ִרי",
עב,ב וְ ַת ְניָא:
" ַה ֵּמ ִסיט ֶאת ָה ְר ִא ָ ּייה:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםּ :תוֹ ִלין.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל ְמ ַט ֲה ִרין.
אשוֹ נָ ה ִל ְר ִא ָ ּייה ׁ ְשנִ ָ ּייה:
ִמ ׁ ְש ָ ּכבוֹ ת וּמוֹ ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּבין ְר ִא ָ ּייה ִר ׁ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ּתוֹ ִלין,
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל ְמ ַט ֲה ִרין".
ישאָ " :הרוֹ ֶאה ְר ִא ָ ּייה ַא ַחת ׁ ֶשל זוֹ ב:
וְ ָק ָּתנֵי ֵר ׁ ָ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְ ּכ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְ ּכנֶ ֶגד יוֹ ם".
ַאלְ ָמאׁ :שוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶגֶ ד יוֹ ם לְ ֵבית ׁ ַש ַּמאי ּתוֹ לִ ין!
לָ א ֵּת ָימאׁ :שוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכ ֶנגֶ ד יוֹ ם,
ֶא ָּלא ֵא ָימאְּ :כבוֹ ֵעל ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶגֶ ד יוֹ ם.
ַמאי ׁ ְשנָא ִאיה ּו דְּ לָ א ְמ ַט ֵּמא ִמ ׁ ְש ָּכב וּמוֹ ׁ ָשב ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא ִא ִיהי דִּ ְמ ַט ְּמיָא לֵ ּיה?
ִאיה ּו דְּ לָ א ׁ ְשכִ ֵיחי ֵ ּב ּיה דָּ ִמים  -לָ א ַ ּגזוּר ֵ ּב ּיה ַר ָ ּב ָנן.
ִא ִיהי דִּ ׁ ְשכִ ֵיחי ַ ּב ּה דָּ ִמים ּ ַ -גזוּר ַ ּב ּה ַר ָ ּבנָן.

רש"י
אמר רב הוא משכבות ומושבות
שבשי .לראייתה הרואה תוך י''א
וטבלה יום שלאחריו לב''ש
דמחמירי ומטמאין משכב ומושב
מדרבן לאחר טבילה ואפילו לא
ראתה מאי טעמא דכיון דכי חזיא
מטמאה למפרע מדאורייתא שהרי
מצטרף לזיבה כי לא חזיא מי
גזרין מדרבן אטו ראתה:
תיא טבלה יום שלאחריו .יום י''ב
שאיו מצטרף ואחר כן ראתה
וקס''ד האי ראתה דלאחריו כאילו
לא ראתה תוך י''א דמיא דהא
עכשיו היא מטמאה מתחילת דה
ואיה פוסלת טבילה של שחרית והך
טומאה מדרבן היא דגזרין י''ב
אטו י''א ה'' גזרין לא ראתה אטו
ראתה:
ראיית דה היא .ואיה מצטרפת
אלא מעכשיו מטמאה וטומאת מעת
לעת הוא דאיכא עליה וטומאת מעת
לעת איה מטמאה את בועלה אלא
משום דגזרין יום שלאחר י''א אטו
תוך י''א דאורייתא ה'' תוך י''א כי
לא ראתה בשי אחר טבילתה גזרין
אטו ראתה:
א''ל אביי לרב יוסף רב כהא.
דאמר ראתה שאי הכי קא קשיא
ליה אע''ג דהך טומאה מדרבן ליכא
למימר דכי היכי דגזרי ב''ש ראייה
שיה דלאחר י''א אטו ראייה שיה
תוך י''א ה'' גזור לא ראתה אטו
ראתה דראייה בראייה מיחלפא
ראתה בלא ראתה לא מיחלפא:
ועוד תן .דלא כרב הוא:
הרואה ראייה אחת של זוב .באיש
מיירי:
כשומרת יום כגד יום .בשי שלה
שמגעה תלוי אחר טבילה אף זה
מגעו תלוי אם טבל לאחר ראייה
וגע במעשר מגעו תלוי שמא יראה
ראייה שיה ומצטרף לזיבה:
כבעל קרי .וטהור למעשר לאחר
טבילה מיד קתי מיהא לב''ש
שומרת יום וזב בראייה ראשוה
שוין:
ותיא .בזב בראייה ראשוה:
המסיט את הראייה .טהור שהסיט
את הטפה ראשוה:
ב''ש אומרים תולין .אם יחזור הזב
ויראה היום שים מצא זב גמור
למפרע וזוב מטמא במשא:
וב''ה מטהרין .כמסיט את הקרי
דלא מטמא במשא:
משכבות ומושבות כו' .אלמא
מדמקשי ב''ש ראייה ראשוה
לשומרת יום וקתי משכב ומושב
של בין ראייה ראשוה לשיה תולין
אלמא משכב ומושב דשומרת יום
בשי שלה תולין ואם לא תראה
טהורה ודוקא בשי אבל בראשון לא
סלקא לה טבילה עד שתשמור קצת
שי וכל זמן שלא טבלה זבה היא:
אלא אימא כבועל שומרת יום.
דמודה רב הוא בבעילה בשי לאחר
טבילתה שהיא תולה כל זמן שלא
ראתה ואין טומאתה עליו אפילו
מדרבן:
מאי שא איהו .בועל:
דלא מטמא משכב ומושב .דיליה
ומאי שא איהי דמטמאה:
איהו דלא שכיח ביה דמים לא גזרו
ביה רבן .לטמא משכב ומושב כל
זמן שלא ראתה לאחר תשמיש:

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ

ו ַּמאי ׁ ְשנָא ִמ ׁ ְש ָּכב וּמוֹ ׁ ָשב דִּ ְמ ַט ְּמיָא לֵ ּיה ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא בּ וֹ ֵעל דְּ לָ א ְמ ַט ְּמיָא לֵ ּיה?
ִמ ׁ ְש ָּכב וּמוֹ ׁ ָשב דִּ ׁ ְשכִ ַיח ְ -מ ַט ְּמיָא לֵ ּיה,
בּ וֹ ֵעל דְּ לָ א ׁ ְשכִ ַיח  -לָ א ְמ ַט ְּמיָא.
ְּתנַן:
" ָט ְב ָלה יוֹ ם ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ָריו ,וְ ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה ֲ -ה ֵרי זוֹ ַּת ְרבּ וּת ָר ָעה,
ַמ ָ ּג ָען,
ו ְּב ִע ָיל ָתן ְּ -תלוּיִ ין".
ַמאי לָ או דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ִהיא.
לָ א! ֵ ּבית ִה ֵּלל ִהיא,
דְּ ַת ְניָא:
" ָא ַמר ָל ֶהם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְל ֵבית ִה ֵ ּלל:
וְ ִכי ָלזוֹ ַא ֶּתם קוֹ ִרין ַּת ְרבּ וּת ָר ָעה?!
וַ ֲהלֹא לֹא נִ ְת ַ ּכ ֵּוון זֶ ה ֶא ָ ּלא ִל ְבעוֹ ל ֶאת ַה ִ ּנדָּ ה"!
"נִ דָּ ה" ָ -סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?!
ֶא ָּלאֵ ,אי ָמא :לִ ְבעוֹ ל ֶאת ַה ָ ּז ָבה.
"זָ ָבה" ָ -סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?!
ֶא ָּלא ֵא ָימא :לִ ְבעוֹ ל ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶגֶ ד יוֹ ם.
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רש"י
ומאי שא משכב ומושב .כיון
דאמרת איהי דשכיחי בה דמים
גזרו בה רבן מאי שא בועל דלא
גזרו ביה רבן שתטמאו:
דברי הכל .ואפילו ב''ש וקתי
בשי שבתוך י''א מגעה תלוי
וקשיא לרב הוא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .31עב ,ב – עג ,א
ִא ְּית ַמר:
ֲע ִׂש ִירי:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲע ִׂש ִירי ִּכ ְת ׁ ִש ִיעי,
ַמה ְּת ׁ ִש ִיעי ּ ָ -ב ֵעי ׁ ִש ּימוּר,
ַאף ֲע ִׂש ִירי ּ ָ -ב ֵעי ׁ ִש ּימוּר.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ֲע ִׂש ִירי ְּכ ַא ַחד ָע ָׂשר,
ָמה ַא ַחד ָע ָׂשר  -לָ א ָ ּב ֵעי ׁ ִש ּימוּר,
ַאף ֲע ִׂש ִירי  -לָ א ָ ּב ֵעי ׁ ִש ּימוּר.
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לַ ּה ַא ָהא:
יבא:
" ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה ְל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֲא ִפילּ ּו ַא ָּתה ְמ ַר ֶ ּבה " ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן" " ַ ּב ּׁ ֶש ֶמן" ) 376ויקרא ז ,יב( ָ ּכל ַה ּיוֹ ם כּ וּלּ וֹ ֵ -אינִ י ׁשוֹ ֵמ ַע ְלךָ,
ֶא ָ ּלא ֲח ִצי לוֹ ג ׁ ֶש ֶמן ַל ּתוֹ ָדה,
יעית ׁ ֶש ֶמן ַ 377ל ָ ּנזִ יר,
ו ְּר ִב ִ
שר יוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּבין נִ דָּ ה ְלנִ דָּ ה ֲ -ה ָל ָכה ְלמ ׁ ֶֹשה ִמ ִּסינַ י".
וְ ַא ַחד ָע ָ ׂ
ַמאי " ֲה ָל ָכה"?
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ַ -א ַחד ָע ָׂשר.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמר:
ִהלְ כוֹ ת ַא ַחד ָע ָׂשר.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ַא ַחד ָע ָׂשר ַ -א ַחד ָע ָׂשר הוּא דְּ לָ א ָ ּב ֵעי ׁ ִש ּימוּרָ ,הא לְ ַא ֲח ִרינֵי ָע ֵביד ׁ ִש ּימוּר.
וְ ֵר ׁיש לָ ִקי ׁש ָא ַמר:
" ִהלְ כוֹ ת ַא ַחד ָע ָׂשר"  -לָ א ַא ַחד ָע ָׂשר ָ ּב ֵעי ׁ ִש ּימוּר,
וְ לָ א ׁ ִש ּימוּר לָ ֲע ִׂש ִירי ָהוֵ י.
ָהנֵי ֲהלָ כוֹ ת נִינְ ה ּו?! ָהנֵי ְק ָר ֵאי נִינְהוּ!
דְּ ַת ְניָא:
ילת נִ דָּ ה ְרצו ִּפים ְּת ֵהא זָ ָבה,
"יָ כוֹ ל ָהרוֹ ָאה ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים ִ ּב ְת ִח ַ ּ
"א ּׁ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ ָבה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה" ) 378ויקרא טו ,יט(?
ו ָּמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּייםִ :
ְ ּברוֹ ָאה יוֹ ם ֶא ָחד ֲ)א ָבל ָהרוֹ ָאה ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים ַ ּב ְּת ִח ָ ּילה ִּת ְהיֶ ה זָ בָ ה(?!
עג,א ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :בל ֹא ֶעת נִ דָּ ָת ּה" ) 379ויקרא טו ,כה( ָ - 380סמו ְּך ְלנִ דָּ ָת ּה.
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ָסמו ְּך ְלנִ דָּ ָת ּה,
מו ְּפ ָלג ְלנִ דָּ ָת ּה יוֹ ם ֶא ָחד ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ כִ י ָתזוּב" )ויקרא טו ,כה(.
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא יוֹ ם ֶא ָחד,
ִמ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ ת מו ְּפ ָלג ׁ ְשנַ יִ ם,
ׁ ְשל ׁ ָֹשה,
ַא ְר ָ ּב ָעה,
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,
ׁ ִש ׁ ּ ָשה,

רש"י
עשירי .אין לו צרוף לזיבה שאין
מצטרף עמו אלא י''א דהוי להו
תרי:
כתשיעי .דפשיטא לן ביה דבעי
שימור אם ראתה בו דהא ראוי
להביאה לידי זבה גמורה:
אף עשירי .אם התחילה לראות
בו:
בעי שימור .י''א כגדו אע''ג
דאיה ראויה לבא לידי זבה
גמורה:
כי''א .לב''ה דאמרי לא בעי
שימור:
בשמן בשמן .גבי רבוכה של
תודה במחות בפ' ב' מדות )דף
פט (.דכתיב והקריב על זבח
התודה וכתיב תלתא בשמן
ותיא אילו אמר בשמן הייתי
אומר כל המחות ללוג ת''ל
בשמן בשמן דחלות ורקיקין הוי
ריבוי אחר ריבוי למעט לחצי
לוג:
איי שומע לך .ללמד דבר זה מן
המקרא שהלכה למשה מסיי על
פה הוא:
שבין דה לדה .בין סוף דה
לתחילת דה משכלו ימי דה
איה חוזרת להיות דה לישב
לראייה אחת ששה והוא עד
שיכלו י''א יום:
מאי הלכה .דמשמע איום י''א
קאמר רבי אלעזר בן עזריה דהוי
הלכה למשה מסיי ובעי הש''ס
מאי הלכותיו משאר הימים
שלפיו:
הלכה י''א .בדבר אחד הוא
חלוק משלפיו:
הלכות י''א .בשי דברים הוא
חלוק:
שימור לאחריי .לעשירי:
שימור.
בעי
איהו
לא
מדאורייתא לשמור י''א כגדו
ולא לאחריי הוי שימור דעשירי
לא בעי שימור מדאורייתא
הואיל ולא תבא בהן לידי זיבה
ומדרבן מיהא אפילו רואה יום
י''א אסורה לשמש ביום
שלאחריו כדקתי מתי' ה''ז
גרגרן ואמרין בפרק בא סימן
)לעיל דף ד (.גרגרן דתן אסור:
יכול הרואה ג' ימים בתחלת
דה רצופים תהא זבה .לספירת
ז' קיים ולקרבן דכתיב )ויקרא
טו( ימים רבים וקמצריך לה
ספירה וקרבן:
מה אי מקיים ואשה כי תהיה
זבה .האמור בפרשה ראשוה
שלא הצריכה ספירת קיים
וקרבן:
ברואה יום אחד .אבל ראתה ג'
תהא זבה:

ִ 376אם ַעל ּתוֹ ָדה יַ ְק ִר ֶיב ּנ ּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ ַבח ַה ּת ָוֹדה ַחלּ וֹ ת ַמ ּצוֹ ת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן ו ְּר ִק ֵיקי ַמ ּצוֹת ְמ ׁ ֻש ִחים ַ ּב ׁ ּ ָש ֶמן וְ ס ֹלֶ ת ֻמ ְר ֶ ּבכֶ ת ַחלּ ֹת ְ ּבל ּול ֹת ַ ּב ׁ ּ ָש ֶמן
 377שוציו ,וספרי הגהות רבים .מהדורת וילא :יַ יִ ן
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
 378וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ בָ ה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּבבְ ָ ׂ
ימי נִ דָּ ָת ּה ִּת ְהיֶ ה ְט ֵמ ָאה ִהוא
 379וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי יָ זוּב זוֹ ב דָּ ָמ ּה יָ ִמים ַר ִ ּבים ְ ּבל ֹא ֶעת נִ דָּ ָת ּה אוֹ כִ י ָתזוּב ַעל נִ דָּ ָת ּה ָּכל יְ ֵמי ז ֹוב ֻט ְמ ָא ָת ּה ִּכ ֵ
 380גירסת וילא)ַ :על נִדָּ ָת ּה(

ינוֹקת"
"תּ ֶ
מסכת נדה פרק י' – ִ

וְ ׁ ִש ְב ָעה,
ׁ ְשמוֹ נָ ה,
ִּת ׁ ְש ָעה,
ש ָרה ִ -מ ַ ּניִ ן?
ֲע ָ ׂ
יעיֶ ׁ ,ש ָראוּי ִל ְס ִפ ָירה ,וְ ָראוּי ְלזִ ָיבה,
ָא ַמ ְר ָּתַ :מה ָּמ ִצינ ּו ָ ּב ְר ִב ִ
ש ִירי ׁ ֶש ָראוּי ִל ְס ִפ ָירה וְ ָראוּי ְלזִ ָיבה.
ַאף ֲאנִ י ָא ִביא ָה ֲע ִ ׂ
שר?
ו ִּמ ַ ּניִ ן ְל ַרבּ וֹ ת ַא ַחד ָע ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :בל ֹא ֶעת נִ דָּ ָת ּה" )ויקרא טו ,כה(.
שר?
יָ כוֹ ל ׁ ֶש ֲאנִ י ְמ ַר ֶ ּבה ַאף ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ָא ַמ ְר ָּתָ :לאו!
שר?
שר ו ְּלהוֹ ִציא ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ית ְל ַרבּ וֹ ת ַא ַחד ָע ָ ׂ
ו ָּמה ָר ִא ָ
שר ׁ ֶש ָראוּי ִל ְס ִפ ַירת" :אוֹ כִ י ָתזוּב" )ויקרא טו ,כה(,
ְמ ַר ֶ ּבה ֲאנִ י ַא ַחד ָע ָ ׂ
שר ׁ ֶש ֵאין ָראוּי ִל ְס ִפ ַירת" :אוֹ כִ י ָתזוּב".
וּמוֹ ִציא ֲאנִ י ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים,
ׁ ְשנֵ י יָ ִמים ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יְ ֵמי" )ויקרא טו ,כה(.
יוֹ ם ֶא ָחד ִמ ַ ּניִ ן?
ּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :כל יְ ֵמי" )ויקרא טו ,כה(.
" ְט ֵמ ָאה" )ויקרא טו ,כה( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה ַ ּכ ִ ּנדָּ ה.
" ִהיא" ִ -היא ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה,
וְ ֵאין ַה ָּזב ְמ ַט ֵּמא ַמה ׁ ּ ֶשהוּא בּ וֹ ֵעל.
וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא :ו ַּמה ִהיא ׁ ֶש ֵאינָ ּה ִמ ַּט ְּמ ָאה ִ ּב ְר ִא ּיוֹ ת ְ ּכ ַב ָ ּי ִמים ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה,
הוּא ׁ ֶש ִּמ ַּט ֵּמא ִ ּב ְר ִא ּיוֹ ת ְ ּכ ַב ָ ּי ִמים ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְּמ ַט ֵּמא ַמה ׁ ּ ֶשהוּא בּ וֹ ֵעל?!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :היא" )ויקרא טו ,כה( ִ -היא ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה,
וְ ֵאין ַה ָּזב ְמ ַט ֵּמא ַמה ׁ ֶשהוּא בּ וֹ ֵעל.
שה ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב?
ו ִּמ ַ ּניִ ן ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרְּ " :כ ִמ ׁ ְש ַּכב נִ דָּ ָת ּה" ) 381ויקרא טו ,כו(.
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים,
ׁ ְשנֵ י יָ ִמים ִ -מ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יְ ֵמי" )ויקרא טו ,כו(.
יוֹ ם ֶא ָחד ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָּ " :כל יְ ֵמי" )ויקרא טו ,כו(.
ו ִּמ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ּסוֹ ֶפ ֶרת ֶא ָחד ְל ֶא ָחד?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יִ ְהיֶ ה ָּל ּה" )ויקרא טו ,כו(.
יָ כוֹ ל ִּת ְס ּפוֹ ר ׁ ִש ְב ָעה ִל ׁ ְשנַ יִ ם?
וְ ִדין הוּא :ו ַּמה הוּא ׁ ֶש ֵאין סוֹ ֵפר ֶא ָחד ְל ֶא ָחד סוֹ ֵפר ׁ ִש ְב ָעה ִל ׁ ְשנַ יִ ם,
ִהיא ׁ ֶש ּסוֹ ֶפ ֶרת ֶא ָחד ְל ֶא ָחד ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ִּת ְס ּפוֹ ר ׁ ִש ְב ָעה ִל ׁ ְשנַ יִ ם?!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יִ ְהיֶ ה ָּל ּה" )ויקרא טו ,כו( ֵ -אינָ ּה סוֹ ֶפ ֶרת ֶא ָ ּלא יוֹ ָמ ּה".
ַאלְ ָמאְ :ק ָר ֵאי נִינְהוּ!
לְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא – ְק ָר ֵאי,
לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָה – ִהלְ כָ ָתא.

ָּ 381כל ַה ִּמ ׁ ְש ָּכב ֲא ׁ ֶשר ִּת ׁ ְש ַּכב ָעלָ יו ָּכל יְ ֵמי זוֹבָ ּה ְּכ ִמ ׁ ְש ַּכב נִ דָּ ָת ּה יִ ְהיֶ ה ָּל ּה וְ כָ ל ַה ְּכלִ י ֲא ׁ ֶשר ֵּת ׁ ֵשב ָעלָ יו ָט ֵמא יִ ְהיֶ ה ְּכ ֻט ְמ ַאת נִ דָּ ָתהּ
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רש"י
תלמוד לומר .בפרשה שיה:
בלא עת דתה .איו אומר לך אלא
ברואה שלשה אחר ימי דתה סמוך
לדתה שראתה יום ראשון אחר ז'
ימי דתה וראתה שמיי ותשיעי
ועשירי:
או כי תזוב .לרבות רואה ט' וי' ואחד
עשר:
מין לרבות שים שלשה כו' .שכולן
יש להן דין אחד:
אמרת מה מציו ברביעי .לימים
שאחר הדה:
שהוא ראוי .לספירת קיים אם
ראתה אב''ג ופסקה:
וראוי לזיבה .לצרף עם בג''ד אם לא
ראתה בא' דהא אתרבי מופלג יום
אחד מקרא דאו כי תזוב דהייו
בג''ד אף אי מרבה כל אלו עד י'
ויו''ד בכלל שהן ראויין לספירה אם
ראתה שלשה ראשוים משכי ז'
קיים עד שיהו מי ראין לזיבה
באיזה מהם שתראה שלשה רצופין:
מין לרבות י''א .שיצטרף עם
הראשוים לזיבה לג' רצופין ואע''ג
שאיו ראוי לספירת קיים של זיבת
ג' ראשוים:
ת''ל בלא עת דתה .ואפילו מופלג
לימים הרבה:
יכול .כיון דכתיב בלא עת דתה
שאי מרבה אף י''ב שאם ראתה י'
י''א י''ב תהא זבה גמורה ולא תהא
תחלת דה בראיית י''ב אלא
מצטרף לזיבה:
יום י''א .שהוא ראוי לספירת זיבה
או כי תזוב דזיבה רביעי מתרבי מאו
כי תזוב ולאותה זיבה משכי ימי
ספירה עד י''א:
ואין לי .שתקרא זבה לטומאה אלא
רואה שלשה רצופין:
ת''ל ימי .כל ימי זוב טומאתה כימי
דתה תהיה:
טמאה .מלמד שמטמאה את בועלה
כדה שמפורש בה אשר ישכב איש
וגו':
היא שאיה מטמאה .בשלש ראיות
ביום אחד טומאת זוב גמור לקרבן
כאילו ראתה שלשה ימים אבל זב
מטמא בין בג' ראיות ביום אחד בין
בג' ימים רצופין בב''ק בפ' כיצד
הרגל )דף כד:(.
ואין לי .עושה משכב ומושב בימים
שאחר הדה אלא הרואה שלשה
ימים שי ימים מין:
ת''ל .כל המשכב אשר ישכב עליו כל
ימי זובה כמשכב דתה:
יהיה לה .הוסיף לה הויה של שמור:
הוא שאיו סופר אחד לאחד .זב
בעל ראייה אחת כבעל קרי וטובל בו
ביום סופר שבעה לשים:
אלמא קראי יהו .כל דין י''א שבין
דה לדה מכאן למדו שהן י''א יום
והרואה בהם ג' הרי זו זבה והרואה
בא' בב' סופרת יום כגד יום ולסוף
י''א מתחילין ימי דה אם תראה
אחד תשב ששה והוא שהרי לא
רבין לדין יום זובה אלא י''א
ומכאן ואילך הרי היא בדין פרשה
ראשוה דכתיב בה שבעת ימים
תהיה בדתה:
לרבי עקיבא קראי .דלא גמר הך
הלכתא הלכה למשה מסיי דקאמר
ר' אלעזר בן עזריה וכי היכי דיליף
חצי לוג שמן לתודה מקראי הכי מי
יליף אחד עשר יום שבין דה לדה
מקראי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .32עג ,א
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ְש ַמ ְעיָה לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ֵא ָימאּ ִ :ב ָימ ָמא ֶּ -ת ֱהוֵ י זָ ָבה,
ְ ּבלֵ ילְ יָא ֶּ -ת ֱהוֵ י ִנדָּ ה!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֲעלָ ְך ָא ַמר ְק ָראַ " :על נִ דָּ ָת ּה" ) 382ויקרא טו ,כה( ָ -סמו ְּך לְ ִנדָּ ָת ּה.
" ָסמו ְּך לְ נִ דָּ ָת ּה" ֵ -א ַימת ָהוֵ י?

רש"י
ביממי .ראתה ביום תהיה זבה
כדכתיב )ויקרא טו( ימים רבים
אבל ראתה בלילות לא תהא
זבה:
סמוך לדתה .ליל שמיי שהרי
ימי דות כל שבעה עד הלילה
כדכתיב שבעת ימים תהיה
בדתה:
הלכות .משה וברייתא הלכה
למשה מסיי:

ְ ּבלֵ ילְ יָא,
וְ ָקא ָק ֵרי לַ ּה "זָ ָבה".

ָּתנָא דְּ ֵבי ֵאלִ ּיָה ּו:
" ָ ּכל ַה ׁ ּשוֹ נֶ ה ֲה ָלכוֹ ת ְ ּב ָכל יוֹ ם:
מו ְּב ָטח לוֹ ֶ ׁ -שהוּא ֶ ּבן ָהעוֹ ָלם ַה ָ ּבא,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :הלִ יכוֹ ת עוֹ לָ ם לוֹ " ) 383חבקוק ג ,ו( ַ -אל ִּת ְק ֵרי ֲה ִליכוֹ ת ֶא ָ ּלא ֲה ָלכוֹ ת".

הדרן עלך תינוקת
וסליקא לה מסכת נדה

ימי נִ דָּ ָת ּה ִּת ְהיֶ ה ְט ֵמ ָאה ִהוא
 382וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי יָ זוּב זוֹ ב דָּ ָמ ּה יָ ִמים ַר ִ ּבים ְ ּבל ֹא ֶעת נִ דָּ ָת ּה אוֹ כִ י ָתזוּב ַעל נִ דָּ ָת ּה ָּכל יְ ֵמי ז ֹוב ֻט ְמ ָא ָת ּה ִּכ ֵ
ָ 383ע ַמד וַ יְ מ ֶֹדד ֶא ֶרץ ָר ָאה וַ ַ ּי ֵּתר גּ וֹ יִ ם וַ ִ ּי ְת ּפֹצְ צ ּו ַה ְר ֵרי ַעד ׁ ַשח ּו ִ ּג ְבעוֹ ת ע ֹולָ ם ֲהלִ יכוֹ ת עוֹ לָ ם ל ֹו

