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  ללדף דף   ––  כבכבמסכת נדה דף מסכת נדה דף       ..בב""התשעהתשע  בסיוןבסיון' ' כבכב, , דד""בסבס

��

 ב"דף�כב�ע

�'גמ[)�א �טעמא�דרב, �מאי �הואילי �יצירה�כאדם�מאיר �בו �ונאמרה ולכאורה�.

�,יש�לומרו.�אדם�אינהחיה�סוף�סוף��,מה�בכך�דנאמרה�בו�יצירה�,ורך�ביאצרי

ולהא�,�לידהבעינן�ד�אלא,�אדםיהיה�ולד�נן�שהומאת�לידה�לא�בעין�טידלענ

 .]כאדם�הרינאמרה�בו�יצסגי�ד

�ביאר�בדעת�רבי)�ב"סימן�קי�סק(�איש�זוןוהח.�דמתעיין�באות�הקו�.שם',�גמ)�ב

ולא�סגי�להחשב�ולד�אי�אינו�(ל�קיימא�דאף�דאינו�ראוי�לחיות�חיות�ש,�מאיר

,�ייםקבמינו�ראוי�להתדן�ה�לרבי�מאיר�דכיויל�אית,�)ראוי�בלא�שראוי�לחיות

�להחשב�ולד �סגי �מבואר�לכ. �כג(�לקמן�הראווכן �דאמרינן.) רבי�לא�אמרה�",

 ."םימינו�מתקימאיר�אלא�הואיל�וב

�גמ)�ג �שם', �הקודיעי. �באות �תמן �שם(�איש�זוןבח�ןיעיו. �רבנן) �בדעת �שדן

,�מטמא�דם�אינוב�אישדח�ףאו�דא,�חשיב�אדם�אדל�סבריאי�,�מולא�ידמטהר

 .םשין�עי,�יות�של�קיימאכיון�דאינו�ראוי�לח

�גמ)�ד �שם', �הערוך�לנרהקשה�. �גזרה�שוה�ד, �ילפינן �"רהיצירה�יצי"אי נילף�,

משמע�דאף�לענין�דיני�.)�כג(�לקמןדהא�.�לענין�טומאת�אהלדחשיב�אדם�נמי�

דלא�ילפינן�,�ותירץ.�אינו�חיכיון�ד,�אלא�דלא�משכחת�לה,�עריות�חשיב�כאדם

�"יצירה�יצירה"גזרה�שוה�ד �ביצירה, �דתלי �מידי �אלא�לענין דטומאת�לידה�,

�ביצירה �תלי �דנו, �כיון �ביצירה �דתלי �אפשר �עריות �ואם�וכן �אחד �מאב צרו

 .אחת

��

 א"דף�כג�ע

�גמ)�א �מן�', �נגמר �דלא �היכי �כי �צדדין �משני �לבהמה �רחמנא �אפניה ולהכי

�אחד �צד �מופנה �ד"רש�פירש. �להכי"י �ה �כרבנן, �דאתיא �ישמעאל�, דלרבי

�תנין �בין �אדם �בין �נילף �לא �אמאי �קשה �משיבין �ואין �דלמדין .� '�בתוסאמנם

גזרה��הדלא�נאמר,�אתי�שפיר�דאף�לרבי�ישמעאל�מבואר,�ה�זו"ד:)�כב(�לעיל

�מינייהו �חדא �על �אלא �שוה �אחדו, �מצד �מופנה �דהוי �תנין �שבקינן �,להכי

 .באות�הבאהו�רוך�לנרבעועיין�.�צדדים'�מופנה�מבוילפינן�אדם�ד

תימה�ולשתוק�מהפנאה�דאדם�דהשתא�תנין�לא�מופנה�,�ה�וילפינן"ד'�תוס)�ב

�ובהמה�מופנה�בצד�אחד �משיבין�כלל �ואין .� �אינה�םדקושית�,ם"המהרכתב

�א �דרבאלא �ליבא �דמו�,ישמעאלי �לפדסבר �אחד �מצד �משיביןמדנה �ואין ,�ין

�ן�ומשיביןילו�לרבנן�דלמדידא הוי��דאם�כן,�דאדם�הלשתוק�מהפנא�צימלא�,

�מ �דלמדיןמופנה �אחד �מטמא��ואיכא�,ביןיומש�צד �שכן �לאדם �מה למפרך

�ימחי �לקמן�וכדאמרינן(ם �תבכו). ,� ת�ובא�הובא(�כיהל�ה"ד�י"רשדלדברי

�לא�קשיא�קושית,�דדברי�רב�יהודה�אמר�שמואל�אזלי�כדעת�רבנן)�תמהקוד

 .'התוס

�גמ)�ג �מחיים', �מטמא �שכן �לאדם ��.מה �הרהקשה דילפינן��ןכיו�,ן"בחדושי

,�ועוד.�נימא�בהמה�תוכיח,�לרבות�בהמה�ועוף�"יצירה�יצירה"שוה�ד�מגזירה

�מ �דבהמה�"ויצר"דנילף �ב, �דהא �הלמד �מן �למד �למדין �התורה חוץ�(כל

�מקדשים �ותירץ). �ובמשא, �במגע �מטמאין �שכן �לשניהן �מה �למפרך ,�דאיכא

��.טומאת�עצמן�אין�להן�,תאמר�בדגים�דאף�שמקבלין�טומאה

הערוך�הקשה��.אמו�טמאה�לידה�אהאלא�מעתה�המפלת�דמות�הר�ת',�גמ)�ד

ובהר�דליכא�,�הא�לא�נאמרו�דיני�טומאת�יולדת�אלא�בלידת�זכר�ונקבה�,לנר

�זכר�ונקבה ,� �לטמאמהיכי �תיתי �ותירץ. �חיים�מ, �בעלי �דלאו �צינודאף�במידי

וברוח�מצינו�לשון�זכר�ונקבה�דכתיב�,�דבהר�כתיב�הר�הגדול,�הלשון�זכר�ונקב

�[רוח�גדולה�וחזק �צריך�עיוןלכאורה�ו. ,� ,�זכר�או�נקבהדאף�דקרי�ליה�בלשון

�מהאד,�לכאורה�יש�לומרולולי�דבריו�.�ממש�ונקבה�ממשמכל�מקום�אינו�זכר�

�דילפ �מ(�לקמןינן �ב.) �דאף �קרבןילדה �ומתיא �טמאה �ואנדרוגינוס ,�טומטום

��.)].ק.א.�(וצריך�עיון.�מוכח�דלא�בעי�זכר�ונקבה

�גמ)�ה ��.שם', �ה"פ(�ירושלמיעיין �ב"ג �דמשני) �הר, ��דשאני �נאמרה בו�דלא

�בריאתו �בתחילת �יצירה �חיות"הרהמ�וביאר. �היו��ץ �לא �הבריאה דבתחילת

��.ועיין�בדבריו�שהאריך,�כןונוצרו�רק�לאחר�מי,�הרים�בעולם

�גמ)�ו �קבלה', �מדברי �תורה �דברי �דנין ��.אין �לנרכתב �קב�,הערוך לה�דדברי

דברי�ליליף�רבי�מאיר�גופיה�גזירה�שוה��:)יט(�לעילדהא�,�מדברי�קבלה�ילפינן

��.קבלה�מדברי�קבלה

רבי�יוחנן�היינו�טעמא�דרבי�מאיר�הואיל��ה�אמרנאמר�רבה�בר�בר�ח',�גמ)�ז

רבי��יליף�לרבה�בר�בר�חנה�אףד,�חתם�סופרה�ביאר�.אדםועיניהם�דומות�כשל�

�ד �שוה �גזירה �יצירה"מאיר �בו�."יצירה �לפרושי �אתו �אמוראי �הנך �גזירההך

דלפי�זה�צריך�,�וכתב,�אמאי�מרבי�לבהמה�וחיה�טפי�משאר�בעלי�חיים,�שוה
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אף�דבנחש�לא�כתיב�,�'אלא�מעתה�המפלת�דמות�נחש"דהא�דמקשי�,�לומר

בהא�דעיניו��תלי�אלא�דמוכח�דלא,�א�אמו�טמאה�לידההלא�מקשי�דת,�יצירה

��.דומות�כשל�אדם

�גמ)�ח �לידה', �טמאה �אמו �תהא �נחש �דמות �המפלת �מעתה �מה��.אלא עיין

 .יט�אות�:)�כד(שיתבאר�להלן�

חלק�עוד�דאיתא�ל)�ב"ג�ה"פ(�למירושבי�עיין�.הא�באוכמא�הא�בציריא,�'גמ)�ט

��.בין�עיני�אדם�לעיני�בהמה

�גמ)�י �דחיי', �ד"רש�פירש�.למימרא �למימרא"י ��,ה �מיתסרא�הא �לא אחותה

,�הא�נפקא�מינה�לענין�אמה�ואם�אמה�,ן"י�הרמבחדושבוהקשה�.�אלא�בחייה

�אסור �מיתה �לאחר �אף �התורה�הדחמותו �מן �ועוד. �לענין�, �נמי �מינה דנפקא

�חותה�בא �ג' �או �עד�שתמות(ימים�' .(� �פירהלכך �שאוכתב�דהכי �דלא�, דכיון

�חיי �כלל, �קידושין �תפסי �לא �דבריודה, �לכל �וכאבן �נפל �וי .� �ביאר בספר�וכן

��].באות�הבאה�ועיין.�[תם�סופרבחדושי�החועיין�)�סימן�כ(�הישר�לרבינו�תם

דסברי�דלא�ן�ורבינו�תם�"רמבעיין�באות�הקודמת�שהובאו�דברי��.שם',�גמ)�יא

שהביא�כן�בשם�יש�)�א"אבן�העזר�סימן�לז�ס(�א"רמועיין�.�תפסי�קידושין�בנפל

דהא�דאיתא�,�פי�זה�צריך�לומרדל�,)ב"שם�סק(�מחוקק�החלקתוכתב�.�אומרים

�מתקדשת�למיבירוש �אחד �יום �חדשיה�,דבת �שכלו �בידוע �היינו �נמי�, אי

הביא�)�שם(ובבית�שמואל��.איגלאי�מילתא�למפרע�דהוו�קידושין�'דלאחר�ל

� �בסוגיין(�'תוסדברי �יכול��,דמשמע�דסבירא�להו�ה�לאיתסורי"ד) דכל�שאינו

�י"רשדעת�בו.�קידושיןביה�לא�הוי�ולד�ולא�תפסי��,עהשחי�לפי�שאף��,ותילח

��.דאפשר�דסבירא�ליה�דאינו�חי�כלל,�כתב)�הובא�באות�הקודמת(

�תוס)�יב �לאיתסורי"ד' �וכו�,ה �בעי �לא �גופה �לענין �ההורגה��וא' �חייב אם

�ולא�שנה�שלא�תהא�טרפה'�דפשיטא�ליה�דאינה�חיה�וכו ,�בפשוטו�כוונתם.

דשם�טרפה��,ומבואר�לכאורה,�שיבא�טרפהאם�כן�ח,�ב�חדש"דכיון�דלא�חיה�י

הערוך�אמנם�.�ב�חדש"אינו�יכול�לחיות�יוסגי�בהא�ד�,ח�טרפות"הוי�אף�בלא�י

ונהי�דבכל�אדם�לא�חיישינן�,�דכוונתם�דחיישינן�לספק�טרפה�ממש,�נקט�לנר

שאין�כן�הכא�דאינו��מה,�היינו�משום�דאזלינן�בתר�רוב�בני�אדם,�לספק�טרפה

��.דיה�בתריהאדם�וליכא�רובא�למיש

�גמ)�יג �לרבי�עד', �ירמיה �רבי �הביאו �גחיך�כאן �ולא �גיחוך �לידי �זירא פירש�.

�זירא�לא�שחק�דאסור�לאדם�שימלא�פיו�שחוק��,ה�לידי�גיחוך"י�ד"רש דרבי

�טפי �זירא�מחמיר �ורבי .� �לנרהעוביאר �ירמיה�סבירא�ליה�דלדברי��,רוך דרבי

 .�שרי�תורה

�גמ)�יד �מ', �ובמינו �הואיל �אלא �מאיר �רבי �אמרה �תקייםלא .� בחדושי�הקשה

משום�גזירה�שוה�או�אלא�,�אמשום�ה�אינוהא�טעמיה�דרבי�מאיר��,ן"הרמב

דלא�,�דהכי�קאמר�,וכתב.�ל�אדםאו�מפני�שעינהם�דומות�כש�"יצירה�יצירה"ד

�,אלא�דחשיב�ולד�לענין�טומאה,�דהיינו�שהוא�חי,�קאמר�רבי�מאיר�שהוא�ולד

�מתקיים �דבמינו �וכנפל, �ד, �חשדאף �מתקיים �אינו �ולד �טעמאיב �מהאי ועיין�.

��.)ב"סימן�קי�סק(החזון�איש��מדברי:)�כב(�לעיל�ומה�שהובא�.א"שבבחדושי�הר

�תוס)�טו �ה�לאיתסורי"ד' �הרובעה�חייב��,ד"בתוה, �אי �למבעי �הוה�מצי ומיהו

דאפשר�דאף��,)ד"סק,�סימן�קי(החזון�איש�כתב�.�סקילה�כדין�הבא�על�הבהמה

�שנ �דבהמה �לומר �תמצי �ספרבראם �ידי �על ��אה �יצירה �חייבהרובעה דין�ד,

�להתור �ה �על �נאמר ��המיןא �על �בהמהאלא �דמות �דנולד�, �הכא �מקום מכל

��.ועיין�שם�עוד.�אלא�אדם�אף�דצורתו�כבהמה�לאו�בהמה�הוא,�מאשה

��

��ב"דף�כג�ע

�גמ)�טז �הוי', �מי �לנחלה �בכור �אחריו �הבא �דחיי �דעתך �סלקא �ואי תמה�.

�בנפל�,ש"הרש �דאיירי �כיון �הא ,� �אדם �דמות �במפלת �בכור�אף �אחריו הבא

 .).מו(�בבכורותוכדתנן�,�לנחלה

�גמ)�יז �מאי', �בהמה �במעי ��.אדם �תוסעיין �ומצא"ד' דלתירוצם��רואבדמ�ה

�הראשון �ניתר�בשחיטת�אמו, �פשיטא�דאסור�באכילה�ואינו �לרבנן �כתב�, וכן

דכי�היכי�דבהמה�במעי�אשה�הוי�,�דלרבנן�פשיטא�דאינו�ניתר,�ש"ראה'�התוס

�במ �אדם �נמי �הכי �בעבהמה �אדםי �הוי �המה �הבוב. �תירוץ '� ',�תוסהכתבו

�דרק �פשיטא�דשרי �ולד�לא�חשיב�עד�שיהא�צורת�אדם�דלרבנן �לענין ועיין�.

�חינוךבמ �אות(�נחת �קנד �ח�מצוה �עוף) �דמות �שילדה �בבהמה אי��,שנסתפק

�נבלת�עוף �נבלת�בהמה�או �אית�ליה�דין �בב, �ולכאורה�תלי �התוס' ',�תירוצי

לשאר�מילי��,'בהולתירוץ�,�כלל�אמויל�בתר�אליבא�דרבנן�לא�אז�,'דלתירוץ�א

��.אף�לרבנן�אזיל�בתר�אימיה)�מלבד�טומאת�לידה(

�ה"ד.)�סט(�בחולין'�התוסכתבו��.י�דפרסות�ליכא�פרסה�מיהא�איכאהנ',�גמ)�יח

�אמרינן �לא �לה�,תלתא �שאין �בהמה �בה �ומצא �בהמה �או��דהשוחט רגלים

נן�אלא�מצא�בה�ולא�קאסר�רבי�יוח,�שרגליה�כרגלי�יונה�שריא�בשחיטת�אמה

,�הקשה�על�דבריהם)�שם(�א"ובחדושי�הרשב,�דמות�יונה�דליכא�במינו�פרסות

� �לה �תלי �בפרסותדבסוגיין �ל, �לה �הוה �גמולדבריהם '� �בעינא �בהמהלמימר

�וליכא �וכתב. �דיש�לדחוק�וליישב, דכיון�דבתורה�כתיבי�פרסות�לגבי�בהמה�,

בית�ב�(�ורת�הביתתבועיין�עוד�.�נקט�לשון�פרסות�אף�דלא�תלוי�אלא�בבהמה

��).ף"יהרי�דפב:�כד(�ן�חולין"ור)�שער�ה

.�ופניו�תיש�ולא�כלוםגופו�אדם�הכל�מודים�גופו�תיש�ופניו�אדם�אדם�',�גמ)�יט

� �ד"רשפירש �גופו"י �ה �אזלינן, �פנים �צורת �ו�.דבתר �ה"פ(�רושלמיביעיין ,�ב"ג

�בתוסוהובא� �עמוד�א�לעיל�ש"הרא' �דבתר�צורת�פנים�אזלינן�) דמבואר�נמי

דקאמר�כולו�אדם�ופניו�בהמה�עומד�וקורא�בתורה�אומר�לו�בא�,�)מילי�לכל(

�בא�חלוץ�בא��,לשחטך �אדם�עומד�וחורש�בשדה�אומר�לו �בהמה�ופניו כולו

 .יבם

ה�"ד'�תוסעיין�.�לא�נחלקו�אלא�שפניו�אדם�ונברא�בעין�אחת�כבהמה',�גמ)�כ

�מאיר �שכתבו�שרבי �דקאמר, �אהא �פליג �מאיר��לעיל�ידלא �דרבי דטעמיה

�צירהי�משום �הרמב�אמנם. �והרשב"בחידושי �,דפליג�,י"רש�תבדע�כתבו�א"ן

�ליה�ליה�אוסביר �לית �ירמיה �רכאמו�דרב אלא��,רמאי�רבי�תבדע�לעילדאי

� �מאיר �אבפנ�מיירידרבי �בעיןיו �ונברא �כבהמה�אחת�דם �וסבת�ןיועי. �ד"יר'

� �מאיר�ולא�רבי(�הכא�רבישגרס �פלוגתאפול) �זה�לא�שייכא�הך לפלוגתא��י

 .לעילד

�גמ)�כא �כולם�כאחד', ��.עד�שיהו �ד"רשכתב �ה�עד"י �לא�קפידוא, �אוזן ועיין�.

אף�ו,�דלא�חיישינן�אפה�ואזנים�ואף,�בשכת)�ט"י�מאיסורי�ביאה�ה"פ(�ם"רמב

 .הרי�זה�ולד,�אי�הוו�כשל�בהמה

הערוך�כתב�.�שעינו�בצדו�וירכו�בצידו�כשאר�בני�אדם,�ה�מן�הצד"י�ד"רש)�כב

צד�אמו�טמאה�לידה�ובאמצע�אמו�י�ביאר�דטעמא�דמן�ה"דמשמע�דרש,�לנר

�טהורה �אדם, �בני �כדרך �הוא �הצד �דמן �כיון �באמצע, �כן �שאין �מה ,�והביא.
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רה�ומן�ודמן�הצד�טה,�י�איפכא"כתב�בשם�רש)�בית�ז�שער�ו(דבתורת�הבית�

 .צריך�עיוןו.�הצדדין�טמאה

�גמ)�כג �טהורה', �אמו �אטום �ושטו �טמאה �אמו �נקוב �ושטו �רבא �שמפיר�.אמר

�נקו"ד�י"רש �ושטו �כדו�,בה �לקמן �הארכובה"ד. �עד �ד�,ה �דהויא�משמע כיון

�לידה �טמאה �אמו �אין �טרפה .]� �בדברי �מבואר �רבא"ד�'התוסוכן �אמר ]�ה

�,ועוד,�דברי�רבא�שלא�כהלכה�יהיוי�"רש�דלפירושקשה�ה�ן"חדושי�הרמבוב

נפל�שהוא�כאבן��הרי�אפילו,�ב�חדש�נטהר�אמו"וכי�מפני�שאין�טרפה�חיה�י

�יכול�לחיות ��,ואינו �הולד�שנימוק�בשליא�אמו�או שיצא�מת�ומחותך�ואפילו

�.שמא�עכשיו�נקבד,�זה�שיצא�נקוב�הושט�וכלו�לו�חדשיווקל�וחומר�,�טמאה

� �כתבלפיכך �טמא, �אמו �ודאי �בטריפות �שנולד �שכל �טרפותו�ה �היה אפילו

�ברייתו �י�,בתחלת �לחיות �ראוי �חדש"שהרי �רבא��,ב �דאמר �נקוב�"והא ושטו

ושטו�דבגוונא�שנולד�ו�אשמועינןאלא�ל�אתאא�ול�לדברי�הכל�קאמר��"טמאה

�.באופן�שאי�אפשר�לחיות�בכלל�אדם�הואיל�ונברא�דאינו�,אטום�אמו�טהורה

 .אות�א.�כד�ועיין�לקמן�ן"א�והר"בחדושי�הרשבוכן�כתבו�

��

��א"דף�כד�ע

�,ן"הרמבאות�כג�דברי�עיין�בעמוד�הקודם��.איכא�בינייהו�טרפה�חיה',�גמ)�א

�ד�אמרינןהא�דד�,והוסיף�לבאר לשון�א�דאזלי�היינו�"בטרפה�חיה"קא�מפלגי

דקסבר�האי�תנא�שכל�,�"וכמה�כדי�שינטל�מן�החי�וימות"הברייתא�שאמרה�

�אטום �ולד�שנברא �בכלל �אינו �ימות �החי �מן �ינטל �שאלו �מקום �עד ולא�,

נחלקו�אמוראי�בכמה�חשיב�דאילו�ינטל�אלא�ד�,גוונא�דלהווי�טרפהדאיירינן�ב

��.מן�החי�ימות

�גמ)�ב �הקודמתעי�.שם', �באות �ין .� �הי"פ(�ם"מבברועיין �ביאה �מאיסורי )�א"י

הכסף�והקשה�.�ום�חשיב�אי�אטום�עד�מקום�טבורוטדגוף�א,�שפסק�כרבי�יוחנן

�משנה �הארכובה�ולמעלה�טרפה, �רגליה�מן �דנטלו וקיימא�לן�,�הא�קיימא�לן

� �חיהדטרפה �אינה �הו. �כן �אטום"רמבל�הואם �הוי �הארכובה �דמן �לפסוק .�ם

�לנרהערוך�וכתב� �תלוי�ד�ם�סבר"דיש�לומר�דהרמב, �דחשיב�אטום�אינו מאי

� �שאם �ימותבמה �החי �מן �דמוכיחי�,ינטל �מלשון�אלא �דאמוראי �לפלוגתא ן

�הברייתא ,� �הקודמת(�ן"הרמבוכדברי �באות �הובאו �הלוי). �סוף�"ח(�ובבית ב

דלהלכה�קיימא�לן�דאין�טומאת�לידה�תלויה�,�ם�סבר"דהרמב,�כתב)�סימן�כב

�שב �מה �עתיד �לחיותהוא �רבי, �על �פליגי �דרבנן ,� �מההיא �לקמןדוכדמוכח

�ע( �)במוד �ח, �לחיות �ראוי �אינו �דאם �דאמרינן �לידה' �טמאה �אמו �אין ,�ימים

�דאי �ח�ומוכח �לחיות �ראוי �ימים' �י, �לחיות �ראוי �דאינו �חודש"אף �ב אמו�,

ד�"יו(�ח"בועיין�עוד�.�ומאירי)�סימן�עז(ת�חכם�צבי�"שוועיין�.�עיין�שם.�טמאה

 �).ב"סימן�נ�סק(�וכרתי�ופלתי)�סימן�קצד

�גמ)�ג �אטומה', �"ד�י"רש�פירש�,שגולגלתו ��.חסרה�,אטומהה �ן"הרמבוכתב

שאין�לו�חיתוך�איברים�ואין�לו�חלל�שבהן��,אלא�אטום�כמשמעו,�אינו�נראהד

�.'ודמיא�להא�דתניא�לקמן�בריית�גוף�שאינו�חתוך�וכו�,אלא�כמין�גולם�אטום

]� �ועיין �הקודם(לעיל �בעמוד �ו) �שטגבי �רש, �סתום"שפירש �דהיינו �י �כן�, ועל

��].י�דידן"י�היינו�רש"בשם�רש�שם�ן"הרמבלכאורה�נראה�שמה�שכתב�

�דלפי�מה,�ערוך�לנרהכתב��.המפלת�את�שגולגלתו�אטומה�אמו�טהורה',�גמ)�ד

� �התוסשכתבו �מב(�בחולין' �ד�ה"ד:) �הגולגולת �היינו�הבנחסרה �טרפה ויא

א�חשיב�אטום�אלא�אם�כן�הוי�הוא�הדין�הכא�דל,�בגוונא�דנחסר�עם�הקרום

��.ועיין�באות�הבאה�.בהדי�קרום

�'מג)�ה �סקי(איש��החזון�כתב�.שם, �קי �)ג"סימן ת�ולם�הגולגצע�רוןסדאף�דח,

להו��קיםדן�וכי,�לידה�אהמאמו�ט�יןכולי�עלמא�אל�הכא,�טרפה�לא�הוי�אלא

�גוונא �ח�נויא�דבהאי �לכלל �לבא �קייראוי �של �ימאות �זהד�,כתבו, הא��לפי

 .א�בעלמאנמהוי�אלא�לסי�לא,�וימות�מן�החי�לטנשיאמר�כדי�קד

ידיו�ורגליו��דהיו,�ה�כמין"ד�י"שר�פירש.�אלאפקתא�דדיקן�המפלת�כמי',�גמ)�ו

)�י"ה�הביא�ירומאיס�י"פ(�כסף�משנה�ועיין.�טה�הוא�בלא�צורהמומל�על�כתפיו

�)שם(ם�"הרמבבדעת��ביארש �ינויאפקתא�דדיקלא�ה�דכמין, הפילה�בריית�ש,

 .ךראש�שאינו�חתו

�גמ)�ז �וכו', �מוסמסין �שפניו �מי �המפלת �טוחות' �שפניו ��.מי �אישכתב �החזון

וכן�.�ולא�יית�נשמה�איאי�ולד�כי�האי�ראוי�לבר,�דפלוגתייהו,�)ו"סימן�קי�סקט(

שכתב�דקיימא�לן�כרבי�יוחנן�דפניו�טוחות�)�בית�ז�שער�ו(�ביתהבתורת�משמע�

 .ומשמע�דבהא�גופא�פליגי,�אין�ראוי�לבריית�נשמה

�גמ)�ח �חתוכה', �ורגל �חתוכה �יד �המפלת .� �"רשפירש �יח(�לעילי �יד�"ד.) ה

.)�כח(�לקמןאר�בתשי�ועיין�מה.�מחותכת�בצורתה�בחיתוך�אצבעות�,חתוכה

��.א�אות

�תוס)�ט �ליתני"ד' �איכ�אםו�,ה �והא �דלבטו�אתאמר �פניו�אא �כגון תייש��תני

�'וכו .� �)שם(�איש�החזוןכתב �בפ�שיד, �יטותשליישב �ואפקותא��פניוד, תייש

�ףוישינן�אבל�לגילא�ח,�בברייתו�דנשתנה�לברייה�אחרת�ינוישא�דהוי�דדיקל

 .אלא�קלקול�בצורתו�דאינו�לחוש�כיון�יש�רשפי�תטוחו�ניופאטום�ו

דהיינו�שאין�צורה��,ה�כי�פליגי"י�ד"רשפירש��.כי�פליגי�בפניו�טוחות',�גמ[)�י

�ניכרת�בהן�לגמרי �צריך�עיוןלכאורה�ו. �דאי�אין�צורה�ניכרת�בהן, ף�הוי�כגו,

�אטום �דמטמא, �דמאן �טעמא �ומאי �האדם�. �צורת �ניכר �דעדיין �ליישב ויש

 ].מה�שאין�כן�בגוף�אטום,�באבריו

�גמ)�יא �וכושני�ג�שיש�להה�ברי�תהמפל', �ד"רשכתב��.'בין �ה�בבהמה"י אם�,

�וכל�שכן �במעיה �ונמצא �אמו �ונבלה�נשחטה �הוא �דנפל �העולם �לאויר .�יצא

�ה"פ(�ם"וברמב �אסורות �ממאכלות �ו"א �משום�דא�,כתב) �הנולדת סורה

�השסועה ,� �לנרוהקשה �נבלה�,הערוך �דהויא �ליה �דתיפוק �לוו, דכיון��מראין

�איסור�נבלה�וחייל�הידחייל�על �לא�אתי �שם�שסועה�תו �מנא�ליה�, דאם�כן

�"השסועה"דלמא�איצטריך�קרא�ד,�לרב�דאסורה�במעי�אמה�משום�השסועה

ועיין�.�ך�עיוןוצרי,�דאסורה�משום�השסועה�ולא�משום�נבלה�,אחר�יציאתהלל

� �יג"יו(�ורבטעוד �סימן �ד �ושני��,שכתב) �גבין �שני �לה �שיש �בריה המפלת

רא�משום�ידתיפוק�ליה�דאס,�)שם(�ח�והבית�יוסף"הב�ווהקש,�שדראות�אסורה

�נבלה ,� �יוסףוכתב ��הבית �לגרוס �בהדיש �ו�מצא �כובריה �גוונא�דב', האי

��.ת�אמהטמשום�שחי�להתירהתי�איצטריך�דלא�תי

ושמואל�אמר�באשה��השה�אינו�ולד�בבהמה�אסור�באכילאמר�רב�בא',�גמ)�יב

�,דנקט�,ה�רבי�חנינא"ה�בבהמה�וד"י�ד"שברעיין��.ולד�בבהמה�מותר�באכילה

ובאשה�נחלקו�אי�הוי�ולד�,�ונחלקו�במעי�אמו�,אינו�ולד�דבבהמה�לכולי�עלמא

ה�דבסוגיין�משמע�דתליין�ז,�שנתקשה�)ז"סימן�קי�סקט(�חזון�אישועיין�.�או�לא

אלא�שמואל�סבירא�ליה�דכיון�,�דבאשה�נמי�לכולי�עלמא�אינו�חי,�ביארו.�בזה

�וונא�חיהגבהמה�כהאי�דדבבהמה�מצינו� דחשיב�,�שפיר�שייך�לטמא�באדם,
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והכא�נמי�פניו�,�םגופו�תיש�ופניו�אד:)�כג(�לעילוכעין�הא�דמצינו�,�)נפל(ולד�

��.נה�לבהמה�דכהאי�גוונא�חשיבא�חיותובגופו�נשת,�אדם

וכי�אגמריה�רחמנא�למשה�במעי�אמה��בריה�בעלמא�ליתארב�אמר�',�גמ)�יג

�אגמריה .� �סקי(�החזון�אישכתב �קי �)ז"סימן �קרא, �לאו �דמוכח�דאי הוה�שרי�,

�עלמא �לכולי �ניתר�בשחיטת�אמו, �ומוכח�דהא�דעובר �שיהא, עובר��לא�בעי

אטום��וולכאורה�לפי�זה�אף�ושט,�א�לידי�חיות�של�קיימאהראוי�להתקיים�ולב

בעי�שיוכל�לבא�לידי�חיות�כל�ומכל�מקום�,�מי�שרי�במעי�אמונ,�או�בירך�אחד

�אדם�או�,דהוא �בפניו �דמות�יונה�אסור�באכילה�ולהכי �ועוד. דאפשר�דבעי�,

��.ולהכי�בפניו�אדם�או�דמות�יונה�אסור�באכילה,�צורת�פנים�דבהמה

��

��ב"דף�כד�ע

ה�"ד:)�כג(�לעילי�"רשצריך�עיון�לדעת��.שאינן�ראויין�לבריית�שמונה',�גמ)�יד

�ותוס �שם(�'ושטו �אמר"ד) �ה �י, �לחיות �ראוי �דאינו �אמו�"דולד �אין �חודש ב

�טמאה �ד. �משמע �שמנהב�סגידהכא �לחיות ��ראוי �ימים �טמאהשתהא .�אמו

� �סקט(�טהרה�סדריועיין �קצב �ו"סימן �שכתב) �אסוגיא�, �פליגא �דהכא דסוגיא

ולכאורה�הוא�הדין�,�נשמהדגרסינן�שאינו�ראוי�לבריית��וקאי�אליבא[�לעילד

�לבריית�גיל �ראוי �שאינו �שמונהרסא�דמי .[� �עוד �סוף�(�בית�הלויועיין �ב חלק

 ).באות�.�כד�לעילוהובא�,�סימן�כב

�גמ)�טו ��.שם', �עוד �שם(�הלוי�ביתעיין �שהוכיח) ,� �אי �סימני�דאף �בולד נולדו

עיין�,�.)קלו(�ד�בשבת"רי'�התוסוכן�כתב�.�מילה�ייב�בבריתוחמ',�טרפה�תוך�ח

��.שם

�גמ)�טז �כר', �הלכתא �לן �לחומראוקיימא �בין �לקולא �בין �באיסורי כתב��.ב

ראות�שמתקיים�דש'�גבין�וב'�אין�לך�בעל�ב�דלפי�זה,�)אמוד�ע(�לעילא�"הריטב

'�גבין�וב'�לים�שהעיד�על�אשה�בעלת�בודמצא�לאחד�מהגד,�והקשה.�בעולם

דקים�להו�לרבנן�מילתא�דאינו�,�ותירץ.�זמן�גדול�שדראות�שחייתה�ונתקיימה

�לחיות �מיע�,ראוי �לוההוא �חוששין �ואין �דמיעוטא �מיעוטא �הוי �ווט ועיין�.

שכתב�,�)א"עיניים�להחיד�הובא�בפתח(�א�כתב�יד"מהריטבשהביא�בהערות�

 .דקיימא�לן�כשמואל,�מכח�ההיא�עובדא

�גמ)�יז �ד"רשפירש��.סבר�למעבד�עובדא�כשמואל', �כוותיה�ה"י דהוה�לידה�,

לא�כתב�ד�,א"המהרשוביאר�).�טמאהאינה�ולכך�בלא�טומאת�לידה�(יבשתא�

מוד�ע(�לעילי�"רשכדפירש�,�י�דנפקא�מינה�לענין�שבועיים�דיולדת�נקבה"רש

אין�לחוש�כהאי�גוונא�,�כא�דניכר�הולדהד,�מוסמסין�וגבי�פני�,ה�לחומרא"ד)�א

��.ולא�בעי�לאוקמי�דוקא�ביולדת�נקבה,�בזכר�אלא�בנקבה

�גמ)�יח �קולא', �לידי �דאתי �חומרא .� �העיין �שהקשה�א"שברבחדושי דמצינו�,

:)�כה(�לקמןוכד�.י�דמחמרינן�ולא�אמרינן�דחומרא�דאתי�לידי�קולא�הואדוכת

�לה �יהבינן �לא �טהרה �ימי �חוששת �לחוש �דאמרינן �ותירץ. �הכא�, דשאני

�לחומראדקי �לקולא�בין �כרב�בין ��ימא�לן �אלא�דבעי ,�לאחמוריולא�מספקינן

גוונא��כהאיבדאף�,�אמנם�הקשה.�חומרא�דאתי�לידי�קולא�ולכך�אין�להחמיר

�מצינ �הכי�דוכתי�לקמןו �לן �קיימא �דלא �אף �דמחמרינן �דהוא�ו, �אמרינן לא

��.רוך�לנרבעועיין�.�צריך�עיוןו.�קולא�חומרא�דאתי�לידי

הערוך�הקשה�.�יולדת�לשבעה�או�אין�יולדת�לשבעה'�בהמה�גסה�וכו',�גמ)�יט

אומר�כל�שלא�שהה�בן�שמעון�בן�גמליאל�ר�.)קלו(�בשבתמהא�דאיתא��,לנר

אם��אי�נפקא�מינהמ�ם�כןוא,�כוותיהופסקינן��,נפל�בבהמה�הוי�ספק�ימים'�ח

�לז �יולדת �בהמה �לא' �נפשך�,או �ח�,ממה �שהה �לא �אם �אסור�' �לעולם ימים

�נפל �ספק �שהה�,משום �נפל�,ואם �דאינו �ידענו �דנפקא��,וכתב��.הרי דאפשר

� �מלקות �לענין �ח(מינה �דקודם �אין' �נפל �ספק �דהוי �עליו�ימים �)לוקין אמנם�,

 �.וצריך�עיון.�ן�איסור�והיתריפקו�לענתדנסמשמע��,ה�הרי"י�ד"רשבדברי�

ול�כשל�גל�וגלגל�עינו�עיהוא�'וכו�טמאה�אמו�'ונחש�וכ�תהמפלת�דמו',�גמ)�כ

�י"ה�הביא�מאיסורי�י"פ(�ם"הרמבוכן�פסק��.אדם �ינום�דגלגל�עומש�הדטמא)

�אדם �כשל �עגול �קי�,ד"הראב�והקשה. �צורת�דהא �במקצת �סגי �דלא �לן ימא

ם�"וכדפסק�הרמב�:)כג(�לעיל�כשל�אדם�וכדאמרינן�כל�פנים�בעי�אפנים�אל

�ה(�גופיה �ט"שם �ופ) �לה �דקאמר �הוא �יהושע �אורבי �רבנןליג �משנה�ףכסוה.

ואתיא��,לן�משמע�דהכי�קיימא,�הורה�לשון'�דמדאמר�בגמ,�ישביל�בכת�)שם(

נחש��דשאני�,ין�במקצת�לאדםמועלי�חיים�דדב�רונחש�שאני�משא,�אף�כרבנן

�)שם(�ור�שמחוהא.�בציריא�ין�באוכמא�ביןב�,של�אדםלגמרי�כנראות�ו�דעיני

�ל �בארהוסיף �לאדם, �במקצת �דדומין �חיים �בלי �משאר �נחש �דשאני ,�דהא

�לאדם �שוה �פנים�,דתשמישו �כנגד �פנים )�.ח(�בבכורות�כדאיתא�דמשמשין

 .אריךהש�בדבריון�ייוע

�גמ)�כא �אדם�הואיל', �כשל �עגול �עינו �וגלגל �לנרה�קשהה. �ערוך ה�רואדלכ,

� �יהודזבברייתא �רב �כדברי �דלא �מבואר �ו �ה �שמואל אמר�ד�:)כב(�לעילאמר

�דרבי ��דטעמא �דיליף �משום �יצירה"מאיר �"יצירה �וכתב. ,� �ן"הרמבדלדברי

�יה�,בחדושיו�שכתב �שודרב �אמר �אזמדה �ולא��רבי�בשיטת�ילואל יהושע

 .שם�עוד�ןיועי.�אתי�שפיר,�מאיר�בשיטת�רבי

��'גמ)�כב �כמהאאמר �וכו�יין�ביי �שתת�אמו �חי �וכוא�רבא' ב�ר�'מר�מלא�תנן

�איכאד�הנרא�דלכאורה,�רערוך�לנה�כתב�.'וכו�גוונים�תנן�ה�אמרואדא�בר�אב

�לדינאנפקו �תא �אינה, �א�דלרב �אלא �כןחוששת �א�,מלא�ם �אדא ינה�ולרב

לאביי�חוששת�ו,�אחד�חוששתאי�הוי�גוון��אבל�,אי�הוי�גוונים�אאלחוששת�

�גווני�לכב דמר�אמר�חדא�,�כתב)�בית�ז�שער�ו(�תידבתורת�הב,�אמנם�הביא.

 .עיין�שם,�לא�פליגיומר�אמר�חדא�ו

�'מג)�כג �ונמוח, �היה �ולד �שמא �יבגל�הקשה�.ניחוש �הרמב�א"הגרעון �ם"על

�בא�מאיסור"פי( �)ד"אה�היי �יח(�לעיל�'התוסיטת�של, בתירוצם�(�יאה�של"ד.)

�השני (� �רבנן �מ(�לקמןדלדעת �דאפיל.) �הא �דרשי ��ולא �ילדה �כעיןאלא �לא

�טמאה �שהזריעה �טהוסבי, �מחוי �ולד �דבילדה �להו �הרורא �ה�מאי, א�כמקשי

מקשי�אליבא�ד,�ץותיר.�מטמא�נויהא�אם�נמוח�א,�דניחוש�שטמא�היה�ונמוח

 .ת�הבאהושם�ועיין�בא�ןיעי,�שמעון�דרבי

�גמ)�כד �שם', �"הרמב. �מאיסור"פי(ם �ל�)ד"ה�ביאה�יא '�דמתני�דינאכתב

�וון�אחד�וביןגוונים�לג�לא�חילק�בין�יאמא,�א"הגרע�ןבגליו�השוהק,�כצורתה

דלא�מקשי�דלמא�ולד�היה�ונמוח��,ם"ליה�להרמב�אבירסד�,וכתב�.מלא�לחסר

ווני�אי�בכל�ג,�אבל�לדעת�רבנן)�הקודמתבאות��ןיעי(עון�מש�אלא�לדעת�רבי

 .האמו�טמא�אין,�ולד�ונימוח�ההו

��

 א"דף�כה�ע

�גמ)�א �מהו', �בשר �מלא �שפיר �המפלת �רבי �לפני ��.שאלו �אישהקשה �החזון

אין��דבמים�ודם�וגוונים:)�כב(�לעילי�דאמר�ימא�לאבלשדב,�)א"סימן�קיא�סק(
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�הולד �שנמוח �להחזיק �ק, �ליהשפיר �מיבעיא �בולד, �טפי �להחזיק �יש ,�דבבשר

�במלא�אבל �מלא�נויוא�לרבא�דתלי אי��שךפמה�נמ�,מגונים�שנא�בשר�מאי,

�נימוח �שמא �לחוש �אין �במלא �נמי �בבשר �ודא, �טהורהי �נ, �בבשר �ישמואי �י

ן�לרב�אדא�בר�אהבה�דאמר�כו,�שי�יש�לחואדו,�חא�נמולחוש�אף�במלא�שמ

�בבשר �ליה �קמיבעיא �מאי �לולד �חוששין �גוונא �דבחד �וכתב. �דהא�, דנראה

ין�חושש�לרב�אדא�בר�אהבה�טהור�ואיןגווני�בחד��ןוכ�אלרב�ן�דבמלאנידאמר

�לולד �הוכחה�גמורהנה�אי, �לה�אחזקת�טהרה�אאל, ,�עיקר�טעמא�דמוקמינן

ספק�ראיה�וספק��יוהד�דאבספק�כגון�,�דת�היחיורשאה�במדאף�דהוי�ספק�טו

הוי�מיחוי�,�חילא�שכ�דריקום�ודם�וגוונים�אלא�משום,�אחזקתה�לידה�מוקמינן

ובגוונא�דמלא�או�בחד��,ספק�כמחצה�על�מחצה�הולד�כרוב�לגבייהו�ומשוי�לי

בדם��היינו�דווקאו,�גוונא�ליכא�להך�רובא�ושפיר�מוקמינן�לה�אחזקת�טהרה

�,לו�במלא�ובחד�גוונאיבמיחוי�הולד�ואפ�רות�יותלבבשר�יש�לת�לאב�,ובגוונים

 .מספקא�ליהמשום�הכי�ו

,�)ה"סימן�קיא�סק(�החזון�אישתמה��.'וכו�אילמלי�דבר�חדש�אמרת�לנו',�גמ)�ב

�א�מילתא�פסק�כיחידאהמה�בכך�דבחד �משום�די, �נמי�האבת�דולתל�שואי

�כרב �פסק �דהויי �יחידאה�יהושע �ש�אף, �מה �בלא �כרבי �לחוש��אירמפסק יש

�כרבי�אדלמ �יהושע�פסק �דשפיה�דאם�,ותירץ. �רבי �אומר �בשריה �מלא �ר

�דלמא�כיחידאה�קאמרסלא�הוה�מ�,לידה�םומש�הטמא �פקינן אמינא�אלא�,

�אא�דסמכו�לההיתאבל�הש',�ני�שהוזכרו�במתניהעינן�דבשר�גרע�מכל�ודאשמ

כן��ואם,�מוכח�דאתא�לפסוק�ולהכריע�בפלוגתא�דתנאי�הלכה�כמי,�דמלא�דם

דאתא�להכריע�,�לידה�ת�דאף�בהא�דקאמר�דמלא�בשר�טמאהושפיר�יש�לתל

 .ולפסוק�כרבי�יהושע

�דקאמר,�ה�כסומכוס"י�ד"רשפירש��.אירמבי�כסומכוס�שאמר�משום�ר',�גמ)�ג

�שבתוך�לעיל �מטמא�ההחתיכ�דדם �ו. �אישהקשה �)שם(�החזון �הכא�, הא

�ן�לפסוקל�ומנא,�טמאה:)�כא(�לעילה�הוי�כדם�אגור�ואף�לרבי�שמעון�רלכאו

�מש �דרב�םוכסומכוס �מאיר �י �הדכל �שבתוך �מטמאה�התיכחם בערוך��עייןו.

�זה�לנר �כעין �כסומכוס�,דהקשה �דפסק �לן �מנא �אפשר�, �דאי �משום דלמא

�לפתיחת�הקבר�בלא�דם �איש�ותירץ. �החזון שפיר�דמוכח�דהוי�דדם�אגור�ב,

 �.הלא�הוה�כי�אם�כדם�בחתיכ,�ריקום

וקשה�דוכי�עדיף�'�וכו�טרס�מלא�מיםפירש�הקונ�,ה�מחלוקת�בצלול"ד'�תוס)�ד

דשאני�,�י�מבואר"ובדעת�רש.�דטמאה�נדה�ולא�לידה�לעילממלאה�דם�דאמר�

�מדם �מים �דאי, �תלינן �דבדם �דאף �ולדנו �לולד, �חיישינן �במים �מבואר�, וכן

 ).ג"ג�ה"פ(בירושלמי�

�גמ)�ה �לו', �אין �ורגלים �ידים �וחיתוך �ורגלים�. �ידים �חיתוך �בלא �דאף מבואר

�)ז"סימן�קיא�סק(�החזון�איששה�והק.�חשיב�ולד ,� �לעילאם�כן�אמאי�אמרינן

הא�קודם�שנעשית�בו�צורת�הרגל�,�נברא�בירך�אחת�באמצע�אמו�טהורה:)�כג(

�כבר�חשיב�ולד �וכיון�דנחשב�ולד, לא�יגרע�,�אף�דאחר�כך�נתקלקלה�צורתו,

�מנימוח �ותירץ. �ד, �למפרע �איגלאי �זה �באופן �שנתרקם �מקולקל�הדכל יה

 .מתחילת�ברייתו

��

 ב"כה�ע�דף

�גמ)�ו �היא', �שנקבה �בידוע �לאו �ואם �ה"פ(�ם"הרמב. �ביאה �מאיסורי )�ג"י

דליכא�נפקותא�דבלאו�הכי�לא�יהבינן�,�לנר�הערוךוביאר�.�להאי�דינאהשמיט�

 .וכדלהלן�,אלולה�ימי�טוהר�כדשמ

�גמ)�ז �למעלה', �מלמטה .� �לנר�הערוךכתב ,� מלמטה��דוקא�היינודלכאורה

�למעלה ��.למטה�תלנטו�האבר�דדרך, �בדעת �מאיסורי�"פ(�ם"הרמבוהקשה י

)�י"ד�ה"על�התוספתא�פי(�דוד�חסדין�יועי.�מלמעלה�למטהשכתב�)�ג"ביאה�ה

 .שנסתפק�בזה

�'גמ)�ח �קיט�סק(�שיא�וןזהחביאר��.עד�שישעיר�אדעביד�עובלא�ת, ,�)ח"סימן

לו�או��משפטו�הראוי�על�הוא�ערוך�דקשה�לעמוד�על�שפיר�מרוקם�אם�םמשו

 .לא

�גמ)�ט �י', �להלחוש�חוששת �טהרה�לא�יהבינן ��.מי �הרשבהקשה �א"בחידושי

גוונא�דנקטינן�דאינה�יולדת�אין�להחמיר�דבכהאי��אמרינןהתם�ד,�:)כד(�לעיל

כרב��הדהלכלן��דהתם�קיימא�,ותירץ.�דהויא�חומרא�דאתי�לידי�קולא,�ולטמא

�הטמא�דאינה �מש, �אלא �להחמיר �אתו �בעלמא�םוולא �חומרא �היכא, �ולכך

ועיין�שם�.�לן�י�מספקאקספודכן�הכא��מה�שאין,�ינןליד�קולא�לא�מחמריתידא

 .עוד

�גמ)�י �הוולדות', �את ��.טיהרתם �שמחביאר �ביאה�י"פ(�האור ,�)ב"הי�מאיסורי

�שאין�שם�שפסק�דאף�על�ם"הרמבדעת�ב( משום��דהיינו�,)צורת�פנים�לו�פי

תו�מטמאינן�,�מחמת�ולד�הטמא�שאמו�ןווכי,�לטהר�את�הולד�שעמו�ודיבוא

א�בו�השיך�ו�צרירוהא�דאמ,�צורת�פנים�ן�לוישא�דל�אףהסנ�גם�מחמת�מספק

�פנים �צורת �קרבן�ןילענ�נויהי, �פנים�דאי, �צורת �ליה �לית �וד, �הוי ולד��יאלא

 .ספק�אאל

לן�הכי��דלא�קיימא,�היינו�.מעדותו�של�רבי�נחוניא�נשנית�משנה�זו',�גמ)�יא

דכיחידאה��,ה�משנה�זו"י�ד"רשוכדכתב�.�ת�פנים�טמאה�אמורצו�לון�ואף�באי

�היא �הרשבבחוהקשה�. �א"דושי �לה�ה�ביןמ, �כד(�לעיל�א�דאמרינןזו �דפניו.)

סנדל�דמתחילתו�היה�ולד�וראוי��דשאני�,ץרותי.�לידה�הטמא�אמו�חות�איןוט

�להתקיים �ש, ��דולהאלא �פנשני �צורתו�ויסטר �ומחק �דמתחילתו�, וכדאמרינן

 .ולד�הוא�אלא�שנרצף

��

 א"דף�כו�ע

רי�יידמ,�א"ריטבבחדושי�הביאר��.יהםגבי�בכורות�שיצאו�דרך�מרגלות',�גמ)�א

�כ �עומדתבגוונא �לטב�שהיתה �לובנהר �הר, .�טבילתה�גמר�קודם�שוןאויצא

 .הבאה�תובא�ןיועי

�גמ)�ב �לנרוהער�השהק�.שם', �הוי�אם�,ך �גירות��,חציצה�אכן �לטבילת דאף

�:)מז(�ביבמות�ןניראמפסלה�חציצה�וכד �כ, �דהוי כדאיתא�(ת�הסתרים�יבואף

�).מב�לקמן �כ(�ןשיבקידוי�לביאת�מים�כדאיתא�ורא�הא�בעי, �ץותיר.). �ןודכי,

�אינו�דהוי �ומדאורייתא �ח�מיעוט �ע(וצץ �ומקפיד �רובו התורה��מן�,)יולאלא

��גירות�חשיבא �לידהובעי �קרבן �לאתויי �ל. �"יטברובהערות לדברי��צייןא

,�לביאת�מים�הוי�מדרבנןדהא�דבעי�ראוי�.)�כה(�שיןוקידחדושיו�לא�ב"הריטב

 .חציצה�ויהלא��אתומדאוריי

�מתני)�ג �טמא', �הבית �בבית �דאיתא�עיין�.'וכו�שליא ,�.)כב(�כורותבב�בהא

 .באוהל�כפיקה�מטמאה�שמעיה�משיעגיל�רא�שמת�עוברה�בתוך�דהאשה

דמבואר�דהויא�משום�דרוב��,ה�שאין"ד.)�יח(�לעילי�"רש�ןיעי�.שם',�מתני)�ד
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 .ה�שליא"ד�)שם(�'תוס�ןיולד�ועי�בלא�שליות�אינם

�גמ)�ה �ופר�וכווכמה�שיעור�ש', �ויראה�לכאן�ולכאן�טפח' .�כדי�שיאחזנו�בידו

דאף�דאין�,�וכתב�.ליתא�:)כז(�הנשה�שבראוכן�,�לא�גרס�טפח�א"הרשבבחדושי�

,�חפינו�טיה'�שיאחז�וכו�עורא�דכדייהכי�קים�להו�דש,�מפורש�דשיעוריה�טפח

�לישנא �בהאי ��ונקטיה �דמילכדי �טעמא �אורחיה �אגב �תאלפרש ומבואר�.

�ה �ודטעמא �שיי �ולכאן�הראכדי �לכאן ,� �כתב �"הראוכן �בראש �הש ג�"פ(שנה

הביאור�והוכיח�.�יאמרו�לתוך�ידו�הוא�תוקע�שלא�כדי�יינודה,�והוסיף).�סימן�ו

�ד(�הלכה �תקפו �ה�ד"סימן �)גודלים' �מדרבנן�ראידסב, ,�ליה�דשיעור�טפח�הוי

�הביא�אמנם �ז(�הבסוכ�'התוס�דמדברי, �סיכך"ד:) �מוכח�ה �דסב, דהוא�רי

וכתב�הביאור�,�ה�כתותי"ד.)�כח(�שנההבראש��י"ברשן�משמע�וכ,�מדאורייתא

אף��מכל�מקום,�מדרבנן�אדטפח�הו�אדהך�שיעור�ש"ראהלדברי��ףדא,�הלכה

�איכא �הפחו�שיעורא�מדאורייתא �כדילכל �אתי�,תקיעה�ת �הא��ובהא שפיר

 .מכתת�שיעוריה�דכתותי,�שופר�של�עיר�הנדחת.)�כח(�בראש�השנה�דפסלינן

�גמ)�ו �יעי�.שם', �הלכהביאון �באותהוב(�ר פלוגתת��אישהב�,)תמהקוד�א

 .לא�טפח�שוחק�או�נים�אי�בעיוהראש

�גמ)�ז �א"הריטב�בחדושי�כתב�.שם', מטפח��גדולל�דטפח�דידיה�ודבאדם�גד,

�אמדעל �כדידי, �[הבעי �ש"כהראיה�ל�סבירא�הרוולכא. )�האות��לעיל�הובא(,

 .)].ק.א.�(קעדלא�יאמרו�לתוך�ידו�הוא�תו�דטעמא�משום

�גמ)�ח ,'� ��.טפחאזוב �פסק �אזוב��)ב"ה�האדומ�מפרה�ג"פ(�ם"הרמבכן לענין

,�מצורע�רתהן�אזוב�דטילענ)�א"א�מטומאת�צרעת�ה"פי(וכן�,�דשריפת�הפרה

�דהזא�לענין�לבא �מיאזוב �כת�ת �לא �כן�בחטאת �עיו. �לנרבעין שהביא��רוך

�דבעי�נמי�הכאם�"במהר�במה�אמאי�לא�כתת)�ט"א�מ"פי(�בפרה�ט"יו'�דהתוס

�טפח �הערוך. �לנר�וכתב �להרמבל�דסבירא�הדנרא, �דכי"יה דאמרינן��ןום

�דגרדומיו�כל�שהוא פח�דאי�הוה�שיעורא�מהלכה�טד�מוכח�דליכא�שיעורא,

�מסיני �למשה �מ, �פחות �בגרדומיו �מהני �הוה �פחטלא �עוד�םש�ןיועי, �ןיועי.

 ).בועז�אות�כז�שם(ישראל��תרתפא

��

 ב"דף�כו�ע

ו�תנור�של�בנות�ינדהי�,תנובה�תנורי�"י�ד"רשפירש��.תנורי�בנות�טפח',�גמ)�ט

�קטנות ��וכן, �מ"פ(�בכלים�ש"ראהפירש �א"ה �כלים�תובתפאר). שם�(�ישראל

�אותבוע �א�ז �כתב) �דמ, �התוסדברי �אבל"ד' �נראה�ה �קאמר, �דהכי ,�דביארו

 ".כרכים�בני"�כעין�היינו"�בנות"ו�.דשיעורן�טפח�נוריםת

�רהולכאד�,)א"ה�מ"כלים�פ(�המשנה�אחרונהכתב��.'וכו�תחלתו�ארבעה',�גמ)�י

�בגבהו�ינויה ,� �שם(�מברטנורה�ע"רוכדפירש �כתב�אמנם) ,� �ש"ראהדמדברי

 .על�רחבו�דביאר�דקאי,�משמע)�שם(

�ד"רש[)�יא �הה�"י �רסינןגכי �ז�,ד"בתוה, �ההוא�בתנור�בר �דד' �והא�' �רובו הוי

�'בתנור�בר�ט �אאל)�תנור�עדין�בלהחש(�א�סגי�ברובול'�זדבתנור�בר��,היינוד.

�ה"ד�'תוס�ןיועי.�אלא�בעי�רובו'�לא�סגי�בד'�בר�ט�ותנור�,'לכל�הפחות�ד�יבע

דלא�,�רובו�אף�בהווילא�מהני�'�בפחות�מדד�,ארבמסתהכי�ד�,שכתבותו�לתח

.�א.�תנור�עניני�טהרה�בשבירת'�ב�כאידא,�ומבואר.�תולסופו�חמור�מתחי�איה

�דהיינו �תנור �בשיעור �ד�כשאינו �'שיעור �ב. �י. �שבירהדעל �י �ט�הכיול, '�בן

�טהור�אי�הוי'�דהא�דבתנור�ז�,שרואפ.�טהור�,'הוי�ד�ף�דאכתיא�,שנשבר�רובו

דלא�אלא�,�דשבירהדינא��משום�לא�הוי,�שבירת�רבו�אכלי�אי�אף'�פחות�מד

�ט�מה�שאין�,חשיב �בן �תנור �כן �אף' �איכא�ד�דנטהר�בשבירת�רובו �הוי�,'אי

 .]על�ידי�שבירה�דטהרת�תנורדינא�ם�ושמ

�שדמפר�).קכד(�י�בחולין"שרי�הביאו�דבר�ה�תחילתו"ד�'בתוס.�שם�,ד"בא)�יב

שיעור�נמי�דלא�יהא�בו��נטהר�בשבירת�רובו�אלא�בעי�אינו'�דתנור�ט,�לחומרא

�ד �טפחים' �ז�ובתנור, �בח' �נטהר �ד�סרוןאינו �בעי' �אלא .�שבירה�נמי�טפחים

�שם(�בחולין�נינופול �אלא�כדהכא�,ןכ�י"רש�שלא�פיר) �ש�בכלים"ברם�מנא,

ולהך�פירושא�[�.)שם(�ש"הראוכן�ביאר�,�להאי�פירושאהביא�נמי��)א"ה�מ"פ(

�חרסמבואר�דשבירת�כ �עליו�לי �תורת�כלי �לא�מהניא�בגוונא�דאכתי ולהכי�,

,�עיון�וצריך.�אכתי�בטומאתו�קאי',�איכא�דן�דוכי,�נשבר�רובו�אי�אף'�בתנור�ט

אי��רה�אףהרובה�ט�שנקרעה�ןודכי:)�קכג(�בחולין�שנא�מטלית�דאמרינן�מאי

�בגד�איכא�אכתי �שיעור �חולין�ןיעיו. �שחיטת �קכד(�בספר �חולין שהאריך�.)

�,ביאור�צריך�ואכתי�.ת�שבירת�כלי�חרס�לטהרת�נתיצת�תנוררלחלק�בין�טה

 .]הבאה�תועיין�באו

דבשבירת�תנור��ניםוביאור�הראש�אודמת�שהובבאות�הק�עיין.�שם�,ד"בא)�יג

�שיעור �ביה �אית �אכתי �אי �לטהר �סגי �לא �דסבירא�רהוולכא. להו��מבואר

.�ויה�למלאכתוי�שנשבר�אינו�ראאלא�דעל�יד,�מעשה�המטהר�נהיששבירה�א

דלא�חשיב�שר�דהביאור�הוא�פדא,�רמבוא)�ב"קיב�סק�סימן(�איש�בחזוןאמנם�

�םועיין�ש.�נשתנה�בעיקרו�אול,�ר�קטןדממעטו�מתנור�גדול�לתנו�אאל,�שבירה

�שכתב �דנ, �קטן �דבתנור �טמאשדאפשר �אכתי �מטפח �פחות �ונשאר �בר דלא�,

היינו��"חזי�טפח�למאי"'�בגמ�ךהא�דפרי,�לא�נתמעט�בשיעורועיקרו�אנשתנה�ב

ה�תחלתו�"ד'�התוסדבדברי��כתב�אמנם,�גדולב'�דמקשי�מאי�שנא�מפחות�מד

 .עוד�ועיין�שם.�מטפח�לכלי�עלמא�טהור�משמע�דבקטן�פחות

�תוס)�יד �"ד' �אבלה �ד"בתוה, �צריך�, �הרבה �והרוחב �ברוחב �היינו �וקטן דגדול

�גובה�ד �'וכו�להחזיק�חומו' �קיב�סקי(�החזון�אישעיר�ה. �)א"סימן הם�ידלדבר,

�וןך�עיצרי �שיעורא�דגדול�וקטןא, �לא�תני �מאי �ה"ד�י"רשמא�לפירוש�לבשד.

�ועוד.�ארשפיר�תני�שיעו�,טפח�ודגבהינו�הין�דקט�,תנורי '�ורא�דדדמהו�שיע,

 .עיון�וצריך.�ר�בעי�לשער�גבהו�לפי�רחבוויעהא�בכל�ש,�וטפח

שניתן�בו��יכא�דהדברדה�נוידהי,�לנר�הערוךכתב��.בדרבנן�לא�קמיירי',�גמ)�טו

��רושיעה �קתני�,ןנבמדרהוא �לא ��אבל, �דהשיעור �מהיכא �שפיר�בלבד דרבנן

�בורועשי�דהא�,קחשיב �לנענע �כדי �דהוי �דלולב �א ��ןנדאמריוכ, :)�לב(בסוכה

�טפח �שלשה �שיעור �ט�יםדבעי �כדיפועוד �לנענ�ח �בוע �מד, �אלא ,�נןבראינו

�ומדאורייתא�לא�בעי,�:)לז(�בסוכהנן�כמבואר�וי�אלא�מדרבהדנענוע�גופיה�לא�

בקרית�אמנם��.)סימן�לג(�ציון�ת�בנין"שוועיין�עוד�,�יםחטפ'�ג�אבלולב�אל�אף

�אירי�סוכהבמעוד��ןיועי,�דנענועין�דאורייתא�מסוגיין�הוכיח�)ז�מלולב"פ(�ספר

 :).לז(

�גמ[)�טז �שם', �ת�הקודמת�שהובובא�ןיעי. �דברי �לנראו �הערוך �זה�אפול, י�תי

שיעור�דה)�האות�'�עמוד�א�לעיל�ובאה(�,ש"הרא�תלדע,�הא�דשופר�נמי�שפיר

 ].לא�עצם�הדיןנן�ובמדר�הוי

�גמ)�יז �וכו', �הפילה�נפל�ואחר�כך�הפילה�שליא�כל�ששה�ימים�תולין ילדה�'

ביאר�.�ואחר�כך�הפילה�אפילו�מכאן�ועד�עשרה�ימים�אין�חוששין�לולד�אחר

�איש �סק(�החזון �קיד �)ד"סימן �חדשיו, �לו �דכלו �היינו �קיימא �של �דולד ואי�,
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:)�כה(�לעיל'�התוסלדעת�,�ניחוש�לולד�אחר�היינו�דתלינן�דנתעברה�תאומים

�לן"ד �משמע �קא �ומתעברתד�,ה �וחוזרת �מתעברת �אשה �כלל�אין ואפילו�,

דאפשר�דמתעברת�ולד�שאינו��,דסבירא�ליה)�שם'�הובא�בתוס(�י"רשלשיטת�

ל�מקום�כיון�דאינו�ראוי�לקיום�אינו�מתעכב�אחר�שיצא�הולד�מכ,�של�קימא

,�מה�שאין�כן�בנפלים�דאין�שייך�לומר�אין�ולד�מתעכב�אחר�חבירו,�בין�קיימא

 .ועיין�שם�עוד.�דאפשר�דהראשון�נפל�והשני�בן�קיימא�ונתעכב�עד�שיגמר

�גמ)�יח �כלום', �חבירו �אחר �מתעכב �הולד �אין �רב �והאמר .� ,�ם"המהרביאר

�דאם�כ �יש�לתלות�את�השליא�בולדדמקשי �ודאי �ן דאם�איתא�דאיכא�ולד�,

 .היה�מתעכב�אחר�חבירו�כלום�לא,�אחר

�גמ)�יט �חוששין�', �אין �ימים �עשרה �עד �אפילו �שליא �הפילה �כך �ואחר ילדה

דנשתהה�.)�כז(�לקמןדאמרינן��דאף�על�גב,�ה�ילדה"ד'�התוסכתב�.�לולד�אחר

�ה�דלא�שכיחנן�לילא�חייש,�םיהולד�שלשה�חדש ,�כתב�א"בהריט�שיודובחי.

�רי�בכהאידהכא�לא�מי �ד�נולד�לזחונא�דאוגי �ואחד�נולד�לט' �גוונא�דב', האי

 ).ד"קיג�סק�סימן(�איש�חזון�עוד�ןיועי.�מודה�דהולד�מתעכבנמי�רב�

�'גמ)�כ �אל�ןיא, �השליא �את �קיימא�אתולין �של �בדבר .� �,ד"רי�'התוסביאר

�לולד�אחר�ןדחוששי �לעילד�ואתי�דלא�כרב�יהודה, '�בנפל�עד�ג�ףר�דאמאד,

�ב�יןלתו�םימי �השליא �דלואת �פליג�י"רש�ולכאורה. �"דבד, ,�פירש�אלאה

�גוונא�אין�יאדבכה�,ועוף�בהמה�חיה�לת�מיןפמ�אטום�או�גוף�דאתיא�למעוטי

ן�יועי.�ע�דבנפל�סתמא�תולין�וכדברי�רב�יהודהמשמו,�יאלבהן�את�הש�יןלות

 .א"יטברי�השדובחד�וע

�ולאה�דשמע,�ה�חזייה"י�ד"רש�שפיר�.בישות�ההדר�חזייה�לרב�יהוד,�'גמ)�כא

�ניהליה �אמרה �ביאר�ד"רי�'ובתוס. ��פי�על, �הקו�הובאה(שיטתו ,�)מתדבאות

 .דדברי�רב�יהודה�אמר�רב�סתרי�לדברי�רב�דהכא�דקפיד�משום

��

 א"דף�כז�ע

�גמ)�א ��.תיובתא', �תיובתא"ד�י"רשפירש �ה �ד, �אמאי �שאינו�דקאי �דבר אמר

תא�וביתלפרושי�ד�אכדלי�,ר�יואל"הר�בשם�בנו�תלכוהד�וחידהוביאר�.�שאלת

ר�דרבי�דאפש,�שליא�אלא�בדבר�שיש�במינו�יןלתו�ןיינא�דקאמר�דאדאדרבי�

,�בתיהושפיר�הויא�תי�,אבל�אהא�דקאמר�דבר�שאינו�שאלת,�פליג�אברייתא

��דחזינן �כהאי �נאוגודמשכחת �כתב�אמנם. �ה"הרשב�דמדברי, �בתורת �תיבא

 .נו�אדינא�דרבייתיובתא�היד,�משמע

�דיום�במניןק�לומר�דטעו�דדוח�,נרלהערוך�כתב��.ד"עד�כ�'ג�וכו"כ�עד',�גמ)�ב

�ד"דאמר�כ�ןומא,�ג�שלמים�מעת�לעת"דהיו�כ,�ידנראה�דלא�פליג,�כתבו,�אחד

ובבית�יוסף�.�ימיםד�"ודייק�כן�מדלא�גרסינן�בדעת�מאן�דאמר�כ.�ד"כ�היינו�יום

�"יו(�ח"ובב �סימן �קצבד �כתבו) �השליא"דכ, �יציאת �בלא �היינו �ג �היינו�"וכ, ד

 .בהדי�יום�יציאת�השליא

אם�זה�זכר�חיישינן�דלמא�נקבה�הוה�ההוא�דשליא�ותשב��,חומרה�"י�ד"רש)�ג

 מחמרינן�עלה'�וכוולנקבה�ולרבנן�דאמרי�המפלת�חיה�ועוף�אינו�ולד� לזכר

�ולד �שום �ליכא �למימר �מבואר. �דקאמ, �ב�הריני�רדהא �חומר �עליהן '�מטיל

�מאיר�בין�בין�היינווולדות� �מבואר�,ןלרבנ�לרבי ��וכן �.חומר�ה"ד�'תוסבדברי

�הרב�אמנם �יש�מפרשים�א"ריטבהו�א"שבחדושי בי�כר�דוקאדאתיא��,הביאו

מין�ה�"ד�י"רשב:)�עז(�וליןבחעוד��ןיועי�.נןבכר�דאתיא�רק�ויש�מפרשים�,מאיר

 .הריניה�"ד)�שם(�'ותוס

�תוס)�ד �"ד' �רחומה �ד"בתוה, �הו, �הא �ספיקאי �ספק �יעי. �ספק�"שן �בכללי ך

 .לא�בעי�שיהא�מתהפךהאי�גוונא�שכתב�דב)�ו"ד�סימן�קי�סקל"יו(�ספיקא

,�ל"המהרשתמה�.�בתרווייהו�למיזל�לקולא�דסתרו�אהדדי�פשראי�א,�ד"בא)�ה

�ידאהד�מה�בכך�דסתרי �כל�חד�מכח�ספק�ספיקא�נישרי�, �סוף �כל �סוף ואי�.

�המשת�א"הרשבמן�יועי.�דדיהא�נמי�סתרי�לחומרא�הא,�דסתרי�אהדדי�םשומ

�ןיעי,�דדיהדסתרי�א�חומרי�רנן�בתילליה�דבכהאי�גוונא�לא�אזמנא�,�דבריו�על

 .דקא�ה"ד.)�יא(�בבא�קמא�'תוסעוד��עייןו.�םש

�ד"בא)�ו �שם, �הקודמתובא�ןיעי. �לנר�הקשה�.ת �הערוך �ב, �מכל �שנא '�מאי

�דתרו �דנקטינן �ישבילין �ריוהטיהו �אן �קף �תרי �אהדדידהוו �דסתרי ן�יעיו�.ולי

�יושר �פכ(�שערי �א �א"שער �אהדדיהאכד�,שכתב) �דסתרי �גוונא כבאו��הוי�,י

�בת�אחתב�וללשא �ק�נןימקיל�דלא, �דסתריוכתרי �איש�חזון�ןיועי�.דדיהא�לי

 .).קכז(א�בבא�בתרא�"יטבובחדושי�הר)�א"סימן�יז�סק(�תמנחו

�גמ)�ז �לבית�', �בספל �הוציאוהו �שאם �מודה �אתה �אי �מאיר �לרבי �לו אמרו

�הערוך�לנרביאר��.החיצון�שהוא�טהור ,� דרבי�מאיר�מודה�דהוה�פשיטא�להו

�בהא ,� �שליא �טמא�בביתמדקאמר �הבית ,� �קאמר �טמאה"ולא �שליא �דהא"

�ומשא �מגע �לטומאת �נמי �מינה �נפקא �איכא �בבית�, �דדוקא �כרחך �על אלא

 ������.�אבל�אם�יצא�לבית�החיצון�טהור,�שנולד�הוא�טמא

דאף�לרבי�מאיר�איכא�סברא�,�)ג"סימן�קיד�סק(�החזון�אישביאר�.�שם',�גמ)�ח

�)וכדמפרשינן�להלן�טעמא�דרבי�שמעון(וב�או�בלבול�צורה�דביטול�בר אלא�,

ורבי�,�ן�לא�נימוק�ולא�נתערב�ולא�נתבלבלידבבית�הפנימי�עדי�,דסבירא�ליה

 .ועיין�שם�עוד�,נתבלבלונימוח�כבר�שם�שמעון�סבירא�ליה�ד

�גמ)�ט �ש', �נלפי �דומה �לניאינו �אחת �פעם �בימוק �מוק �פעמים' בהגהות��עיין.

�עדש�מ"ר �כו(�לעילסוי �י"ומאת�מת�הה�מט"פכ(ם�"דהרמב�,אשהבי.) �,כתב)

�ודא�דהמפלת �טמא �הבית �מל�,ישליא �מתני�ןושושינה '� �דקתני �בביתשליא

�טמא �הבית �כר"מבדהר�םשומ�נויוהי, �פסק �בם �דנימוק��דאינו�,מאירי דומה

אבל�אי�נטלו��,בבית�שהפילה�בו�טמאק�ולהכי�ר,�מיםעפ'�אחת�לנימוק�ב�פעם

�'התוסקושיית�ב�לפי�זה��ששיי�שם�ןיועי,�נה�מטמאאת�השליא�לבית�אחר�אי

�ןוינה�מטמא�כיאפסק�ד�,המפלת�חררת�דם�גביד�,ם"הרמב�בסתירת�דברי�ט"יו

�ברוב �דבטלה �פס, �דהביתוהכא �ד�,טמא�ק �ומשמע �ברובהולד �בטל ,�לא

�"דהרמב �פסק �דאיכם �שמעון �לרבי �דמודה �מאיר �ברוב�יטולב�אכרבי �אלא,

 .ועיין�שם�עוד.�פעמים'�מוק�בם�אחת�לניעדומה�נימוק�פ�דאינו

��

 ב"דף�כז�ע

.�ונפיש�ליה�שיעורא�פרידות�של�רקב�שלא�ירקבו'�אדרבה�אי�אפשר�לב,�גמ)�י

� �דינים �להחיל �אף �מהני �ברוב �דביטול �מוכח �דינים(לכאורה �לבטל �רק )�ולא

)�כ"סימן�קיד�סק(�בחזון�אישאמנם�.�שדן�בזה)�ח�סימן�ד"או(�עונג�יום�טוב�ןיועי

�נתקשה �אמרי, �שיעוראהיכי �דנפיש �נן �חשיב�, �לא �ברוב �המתבטל �עפר הא

�רקב �והיאך�יצטרף�שיעור�רקב, �וביאר. דרבה�סבירא�ליה�דיש�בילה�וחשיב�,

עוד�כתב�דאפשר�,�ולא�מהני�לבטל�את�הרוב,�ן�הרובדמיעוט�העפר�נמצא�בי

אזלינן�בתר�רוב�דכל�התערובת�ואין�המיעוט��,דכיון�דמעורב�כולו,�סבר�רבהד

 ).ב"סימן�כ�סק(�הלות�יעקב�מנחותבקועיין�עוד�.�קב�כללדעפר�מבטל�את�הר
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�גנגילון�',גמ)�יא �אחר �דבר �לו �ד"רש�שפיר�.נעשה �גנגילון"י �דבר��,ה דאותו

משום�דלא�נאמרה��דהיינו,�ביאר�ה�נקבר"ד.)�נא(�ריבנז�ובמפרש,�מבטלואחר�

אלא�בגוונא�דאתי�ממת�בלבד�בלא��,הלכה�למשה�מסיני�דתרווד�רקב�מטמא

 .רתערובת�דבר�אח

�גמ)�יב �הרוג', �למעוטי �יפ. �ד"רשרשו �ותוס"י �ה�לאפוקי דהרוג��,ה�למעוטי"ד'

�.לן�דליכא�דינא�דרקב�אלא�בבא�ממת�שלם�וקיימא,�ודמ�רדנחס�ןוכי�מפקינן

�הערוך�לנר�הקשהו �מ, �נמי דאף�בלא��,ועוד�.ת�בחניקהדהא�בכלל�הרוג�הוי

�משכח �דאהרוג �לה �ת �מיתתו�,טמאינו �קודם �בנפצע �וכתב. �דברי, �םהדלולי

דאין�רקב�וכשם��,מסיני�ה�למשהכלמה�ג�הויוהר�דהא�דממעטינן�,אההיה�נר

 .למשה�מסיני�ההלכהה�הית�משום�שכך,�מחוסר�אבר�מטמא

��.וחוזר�ומאהיל�מאהיל�יןאד�שמעון�אבל�נתפזר�אימא�מודו�ליה�לרבי',�גמ)�יג

�הב �דכיו�אמדאי�,ביאר�א"ריטבחדושי �רבנן �ליה �דמודו �ן �לגבינתפזר �בטלי

�חוזרמאהיל�ו�ןדלא�גריס�דאי�ורהומשמע�לכא.�וניעור�וזרח�אינוושוב�,�הבית

 .ומאהיל

�'גמ)�יד �מאהילו�רחוזו�מאהיל�ןידא, �מ"פ(�אהלות�ןיעי. �א"ג :)�קכד(�וחולין)

 �.לוגתא�דתנאיפ�וידהו

עון�בנתפזר�בבית�משמשמע�קצת�דהיינו�טעמא�דרבי��הרלכאו.�שם�',גמ)�טו

עמא�דרבי�שמעון�אף�דט,�כתב�ל"במהרש�נםמא.�ומאהיל�וחוזר�מאהיל�יןאד

�משום �הוא �משד�בהא �נתערב �המא �עפר �עם �ונתבטלבעט �ית יר�פש�ולהכי,

 .אהדדי�הנך�בבי�דאי�לאו�הכי�לא�שייכי,�יד�צריכותאעב

�הקברות�',גמ)�טז �בית �עפר �ועוד �רקב �תרווד �מלא �שפ�ןיעי. י�"רש�רשוימה

�מלא"ד�'תוסו �הרשבדובחי�,ה �ביאר�א"ושי �בלא��קוברין�דהיו, �מתיהם את

�וב �שלכסות �גשמים��ופעמים�,אבנים�רצפה �ידי �על �או �חרישה �ידי דעל

�ןווכי,�הקבורת�בעפר�בית�בתפזר�ומתערשבהן�מורקב��,הארונות�מתקלקלים

 .שם�דאית�ביה�רקב�לעפר�הנמצא�נןיחייש�,קבר�מקום�אשהו

�גמ)�יז �דבר�אחד', �יעקב�אמרו �אליעזר�בן �ורבי ,�ן"בהרמ�הקשה�.רבי�שמעון

�כג(�דבבכורות �דטעמא.) ��ידרב�מסקינן �סרוחהמשמעון �טומאה �דהויא �,שום

 .עיון�יךרוצ

חייא��ה�ותני�רבירהבכו�ופטורה�מן'�וכובהמה�גסה�ששפעה�חררת�דם�,�'גמ)�יח

�הקהלות�יעקב�בכורות�הקשה�.במשא�ולא�לא�במגע�הטמאמבר�אבא�אינה�

�כמסי( �)ן �הרהבכו�פוטרת�מן�דבטלה�ברוב�אמאי�ןודכי, �ולד�, הא�לא�חשיב

בהא��ימר�דסגימל�דליכא�,כתבו�.דם�וגנינים�דהוי�,בדנחשב�כהרולידה��בשעת

יו�שם�רלהפקיע�מהנולד�אח�לידה�נן�דוקאבעיד�,דקדם�לולד�השני�במעי�אמו

,�רובבבטול��דאף�בגוונא�דאיכא,�כחומ�ורהאדלכ,�וכתב.�שם�ןיעי�,פטר�רחם

�דווקא ��היינו �ממנו�שמו�אבל�,המיעוט�דינילענין �נתבטל �לא �לענין�, ולכך

,�דליתא�ןאמכלמאן�דאמר�שבטלה��ילופוא�,ולד�ביחש�רשפי�פטור�את�אמול

חת�מנעוד�ן�יועי.�אותוימצן�לא�לעני�לאב�,טלב�הטומאה�דינינמי�דלענין��היינו

 :).כא(�אברהם�בכורות

�בעיא�אמאי�,דבלאו�הכי�תיקשי�,ש"ראה�'התוס�הקשה�.אמאי�תקבר',�גמ)�יט

ה�והוו�צמחמיעוטא�ל�וסמוך�,הממחצה�נקבות�ומיעוט�דנד�אהא�איכ,�קבורה

ה�"ד�:)עז(�חולין�'תוס�עוד�יןעיו.�לומי�פירכיה�נקט�הכידלא�,וכתב.�רובא�זכרים

 .רוך�לנרבע�ןיועי,�מוךס

��

 א"כח�ע�דף

ששין�שמא�ולידה�ואין�ח�הטמא�וחתוכה�אמחתוכה�ורגל�יד��תהמפל�,'גמ)�א

�"שר�פירש�.באו�םואט�מגוף �חתוכה"ד�).יח(�לעילי �יד �בחתוכה�ידאי�,ה רי

ושי�בחד�והקשה).�ם�באוואט�שינן�שמא�מגוףילא�חי�ולהכי(�תאצבעו�בחיתוך

יר�מרוקם�פמש�דמי�גרע�,באין�לה�חיתוך�אצבעות�תהא�טמאה�דאף�,א"הרשב

שהפילה��ןודכי�דהכא�שאני�,וכתב.�טמאה�חיתוך�אצבעות�אמו�דליכא�ףדא

�ב�תבנית �חתוכה �ואינה �ורגל �אצבעותחייד �תוך �דמג, �חזקה ,�באו�םואטוף

�אט �שהיא �כךודכשם �לת�מה �אטוםדינן �מגוף �באה �דשמ, �היאאו חתיכה��א

�תבנית�ידעצמה�שנעשית�כ�בפני �ש�בית(הבית��תורתוב. �כטעז �ו �ר ,�הוסיף.)

דזמן�מועט�יש��ןוכי,�םמגוף�מרוק�דאתיינן�אצבעות�לא�חייש�ליכא�חיתוך�דאי

�זמןובא�שתפיל�אשכיח�לתא�דלאומ�,אצבעות�יתוךחל�םוריק�בין �בשםו�.תו

�חתוכה�אלא�לענרדלא�אמ�,כתב�ד"בהרא �דבעי �הדלי�ןקרב�ןיו �ןילענ�אבל,

�דבריוודחה��,עותבאצ�אף�בלא�חיתוך�הטמא�,טומאה טמא��אמו"י�קתנדמד,

�,א"שברה�ביארעוד�.�מאהוט�ןיאלא�לענ�,קרבן�ןיירי�לענימשמע�דלא�א�"לידה

�או�דאף �מחותך �יצא ��דקתני �רובמסורס �כילוד�הרי�ומשיצא �זה �סגי�ו, לא

�.נןבמדר�אאל�הבהוצאת�יד�לא�חשיב�לידן�להלן�דינראמד�,ועוד,�ביציאת�יד

נפיק�הכי�לא�חשיב�לידה�עד�דמשום�תוך�הגוף�ונשאר�ולדה�בהתם�ד�שאני

דחיישינן�דאתי��,ידם�משו�מטמאינן,�נן�ולדיחזא�לכן�הכא�ד�מה�שאין,�כוליה

 .מגוף�שלם

דנותנין�,�כתבש�ה�אמו"ד.)�יח(�לעילי�"רש�ןיעי�.ה�לידתהקאימא�הרחי',�גמ)�ב

�אולד�מעליא�ילדן�אל�יםשנ�לה�בלידה�ודאית�דרוב�ןר�דמחזקינמי�טוהלה�י

�שנימוק �שקוה. �וגלי�הערוךו �המבוא�,.)חי(�לעיל�ס"הש�ןולנר �נגד �רדהוא

נן�לה�ידמחזקן�ניי�לע"וונת�רשכד,�תירץ)�ד"ן�קטו�סקמסי(�איש�חזוןבו.�בסוגיין

�ימי �לה �אין �דבפועל �אף �גמור �דא�בולד �את�םייודע�ןיטוהר �ילדה רוב��מתי

�ולדה �מ, �ליל �בהפילה �מינה �ונפקא �להינתנו�גוונא�דבהאי�הלשימוש' �ימי�ן

 .מדחזינן�דהוא�ולד�גמורם�לא�ילדה�קוד�יאדוד�,טוהר

�טמאה�הנידמדאורייתא�א�קינןסומ�.'הוציא�עובר�את�ידו�והחזירה�וכו,�'גמ)�ג

�דלא�חשיב�לידה .� �א"והריטבא�"רשבבחדושי�הוהקשו דתיפוק�ליה�דטמאה�,

�ד �דם�אלב�הקבר�חתלפתי�רפשא�אימשום �הרשב. �דרב��,א"וכתב דאפשר

�סביר �לפתיחת�אהונא �דאפשר �דם�ליה �בלא �הקבר �ועוד, �מינה�דנפק, א

'�ה�אחר�זרטהו,�נדהם�ומש�דאי,�ד�יום"עד�י�דהלבהוציא�ידו�והחזירה�ולא�י

�א"ריטבוה.�דלמא�נקבה�היא,�יוםד�"י)�ןבנמדר(ת�שומחמת�לידה�חוש,�ימים

�כתב ,� �לא �יד ��אמרינןדבהוצאת �לפתיחתאאי �דם�פשר �בלא �הקבר �וגרע,

דבהוצאת�,�כתב)�בית�ז�שער�ו(�א�בתורת�הבית�הקצר"הרשב�אמנם[�.חתיכהמ

�דם �בלא �הקבר �לפתיחת �אפשר �אי �אמרינן �ורגל �יד �הדין�, �הוא ולכאורה

 .)].ק.א.�(א"ריטבי�כילא�בעי�לשנו�לכאורה�מהאי�טעמאו,�בהוצאת�יד

�גמ)�ד �)בית�ז�שער�ו(�הקצרא�בתורת�הבית�"הרשבכתב�.�שם', דנראה�דלא�,

�ביד �אלא �אמרו �ד, �אקרא �לה �יד"דאסמכו �ויתן �בלדתה �"ויהי �בשאר�, אבל

 .דיש�מי�שהורה�דבין�ביד�בין�ברגל�חוששת,�כתבאמנם�,�איברים�לא

�גמ)�ה �לה�עד�דנפיק�רוביה�ימי', �טוהר�לא�יהבינן �בתורת�הבית�הקצר�ןיעי.

מי�ן�יניעדל�,ג"הבהודעת�.�דהר�עד�שיולוט�ן�לה�ימיינותנ�דאין,�שכתב)�שם(
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� �ידוטוהר �שהוציא �משעה �לחומרא �לה �מנינן �זרוע. �כט(�והאור �סימן ,�כתב)

כיון�דלא�הויא�לידה�אלא�חומרא�)�א"וכדברי�הרשב(ימי�טוהר��תדאינה�מפסד

�היד �בהוצאת �לטמאותה �היא �בעלמא �עוד. �טהרהבס�ועיין �קצב�(�דרי סימן

�ז"סקכ �שהביא) �ופלתי, �כתב�דהכרתי �וטהרה��דלחומרא, �טומאה �ימי מנינן

 .ודחה�דבריו.�משעת�הוצאת�ידו

�מתני)�ו �תש', �ואנדרוגינוס �טומטום �ולנקבה�בהמפלת �לזכר �יעי. .)�מ(�לקמןן

�מקראיפידיל �מטמא�נן �ואנדרוגינוס �בלידה�יםדטומטום .� �איש�החזוןוכתב

שהזריעה��יןה�אלא�כעדדאף�אי�לא�יל�)לעיל(נן�פיילדאף�ד,�)ג"קטז�סק�ןסימ(

�לנקבהדל�אף(טמא� �זכר �בין �)א�ניכר ,�ואנדרוגינוס�ומטוםאיצטריך�קרא�לט,

�מיניה �דגרע �מרו, �שפיר �דהיה �םקכיון �אם�כבר, �נקבה�ניכר �או �אאל�זכר

במתכונת�זכר��ם�לא�נעשולאנדרוגינוס�דמעוו�םכן�בטומטו�מה�שאין,�שנימוח

 .או�נקבה

דבשלמא�בטומטום�,�א"רשבבחדושי�ההעיר��.מדהאי�זכר�האי�נמי�זכר',�גמ)�ז

אבל�אנדרוגינוס�לעולם�,�דמספקא�לן�אי�הויא�זכר�או�נקבה�שייך�למימר�הכי

דצריך�,�וכתב.�והאיך�שייך�לומר�דמדהאי�זכר�האי�נמי�זכר,�הוא�זכר�או�נקבה

 .לומר�דאגב�טומטום�נקטיה

ת�מקדש�אן�על�בייביאודם�אין�חי�אום�ואנדרוגינוס�שראו�לובן�וטומט',�גמ)�ח

��.'וכו ��ןסימ(�איש�החזוןכתב �)ד"סקקטז �יהא�ספק�טומאהד�לדון�יךיש�אדל,

ה�"ד:)�יז(�לעיל'�תוסו�בוכמו�שכת,�ספק�ראיהי�הוד�ןיוכ,�טמאוברשות�היחיד�

�והקשה�.ואין ��לדמכ, �משום �יטמא �או��,הנגיעמקום �באודם �נגע �ספק שהרי

ועיין��.עיון�וצריך).�ברשות�היחיד(בספק�שרץ�דטמא��עמנג�ומאי�שנא,�בלובן

 ��.�אות�כא'�לקמן�עמוד�ב

�גמ)�ט ��.שם', �)שם(�איש�החזוןכתב �דמוקמינן, �למימר �אחזק�דליכא ת�ליה

 .נקבה�הוא�זכר�או�ק�אםפאת�הס�רדחזקת�טהרה�לא�מהניא�לבר,�טהרה

�גמ)�י �)שם(�איש�החזוןהעיר��.שם', ,�בהרגשה�אשה�אינה�מטמא�אלא�דהא,

דעות�דסגי�א�למובשל,�רי�בהרגישהיאודם�על�כרחך�דמיאם�כן�הא�דראתה�

,�פי�המקור�דעות�דבעי�הרגשת�פתיחתאבל�ל,�ניחא,�דבר�לחבהרגשת�זיבת�

דצריך�לומר�דמיירי��,וכתב.�ם�ואנדרוגינוס�ליכא�הך�הרגשהוהא�בטומט,�קשה

 .ואינה�מכרעת�יתמאי�נמי�בהרגשה�פני,�עות�פנימיתבהרגשת�הזדעז

�גמ)�יא ,'� �ל�ביאת�מקדשעאין�חייבין נן�ידחייש�,ןיחייב�ה�אין"ד�י"שר�שפיר.

�טהו �דלמא �ור �לעזרהח�תייקמיהוא �ולין �ןילעי�ויש. �מ, �לא �אמאי י�ילאתוצי

�על�הספק�ף�הבאהוחטאת�הע)�עניותב( �ןיועי�.:)ז�כריתות(יולדת��חןככדאש,

�ב"א�משגגות�ה"פי(�ם"רמב �שכתב) ,� �אף על��טאת�העוף�הבאהחדלא�מייתי

�על �הבאה �העוף �דחטאת �דינא �הך �נאמר �דלא �אל�הספק �רבמחוס�אהספק

�).ה"כפרה�ה�א�ממחוסרי"פ(�יוז�הל"דושי�מרן�ריבח�רמה�שביא�ןיועי.�כיפורים

ם�וסבירא�להו�"דפליגי�על�הרמב,�משמע�ה�ומביא"ד.)�ע(�לקמן'�בתוסאמנם�[

 .)].ק.א.�(עיין�שם,�דבכל�גווני�מצי�לאתויי�חטאת�העוף�מספק

�גמ)�יב �התרומה', �את �עליהן �שורפין �ואין .� �לנר�ךוהערכתב �םא�רהואדלכ,

עמוד��ועיין�לקמן�.שורפין�את�התרומה,�קבהאו�נ�רם�ונמצא�זכונקרע�הטומט

 .ב-ב�אות�א

�גמ)�יג �מקדש', �ביאת �על �חייבין �אין �כאחד �ואודם �לובן �ראו .� המנחת�כתב

ולא�באכילת��,מקדשלא�איירי�אלא�בביאת�'�דבגמ,�)ת�במצוה�קכג�או(�נוךיח

.�איירי�בביאת�מקדש�ולא�בקדשים�''מזכר�ועד�נקבה�וכו"דהך�קרא�ד�,קודש

� �ה"פ(�ם"הרמבאמנם �ומושב �ממשכב �ז"א (� �אוכל�לכתב �לגבי �אף �דינא הך

�קודש �וכתב, �ליה"דהרמב, �סבירא �דבריהם�,ם �לכל �שוים �ומקדש ,�דקדשים

איתא�להדיא�)�א"ב�ה"פ(�דבתוספתא�דזבחים,�והביא.).�ז(�תובשבועוכדמשמע�

 .דהך�דינא�איתא�אף�בקדשים

��

 ב"דף�כח�ע

�גמ)�יד �וכו', �ודאי ��.'זכר �א�לעיל(�רוך�לנרבעעיין שנסתפק�בטומטום��)עמוד

�ונקרע �למקדש �שנכנס �ודאי, �הוי �דהשתא �כיון �אי �קרבן, �חייב �דכיון�, או

נקט�)�מצוה�קכג�אות�ב(�והמנחת�חינוך�.פטור�מקרבן,�דבשעת�כניסה�הוי�ספק

ילפינן�דאינו�בכלל�',�כיון�דמקרא�דממעטינן�זכר�ודאי�ולא�ספק�וכו,�בפשיטות

 .שילוח�טמאים

�לעילערוך�לנר�עיין��.אנדרוגינוסו�םוטומט�אלודאי�ו�הודאי�נקב�זכר',�גמ)�טו

מעונש��עטינן�ליהממדאו�,�להכנסאי�אף�לכתחילה�שרי�,�שנסתפק)�עמוד�א(

�[�.בלבד �שכתב �מה �לפי �לדון �חינוךויש �הקודמת�הובא(�המנחת ,�)באות

ושרי�ליה��,דאפשר�דילפינן�דאינו�בכלל�אלו,�דממעטינן�ליה�דאינו�בכל�שילוח

 )]..ק.א(אף�לכתחילה�

דטומאת�זב�וטומאת�זבה�,�מבואר�.'בעינן�דידע�אי�בלובן�איטמי�וכו',�גמ[)�טז

דאי�הוו�שם�,�מיני�טמא'�או�דלובן�דזב�ודם�בזבה�הוו�ב,�טומאות�מיני'�הוו�ב

�אחד �נטמא, �אופן �באיזה �דידע �בעי �לא �אליעזר �רבי �אף �לכאורה �נגע�, וכגון

�כריתותעוד��ועיין,�דאף�לרבי�אליעזר�חייב,�בשרץ�ואינו�יודע�באיזה�שרץ�נגע

 ].דמשמע�נמי�דחלוקין�זב�וזבה�בשמות�טומאתן�,:)ח(

)�ז"א�ממשכב�ומושב�ה"פ(ם�"הרמב.�'לא�הא�מני�רבי�אליעזר�היא�וכו',�גמ)�יז

דילפינן�מקרא�דמזכר�ועד�נקבה�משום��,כתב�דפטורין�מטומאת�מקדש�וקדשיו

�,ב"א�משגגות�ה"פי(כיון�דפסק�)�מצוה�קכג�אות�ב(�המנחת�חינוךוהקשה�.�'כו

דאינו�יודע�באיזה�טומאה�נטמא��בגוונאכרבי�אליעזר�ד)�שם�לחם�משנהעיין�

�מקרבן �פטור �טעמא, �מהאי �ליה �תיפוק �ותירץ. �נקבה�, �ועד �דמזכר דפטורא

 .האריךועיין�שם�ש,�טור�אף�במזיד�ממלקותמהני�לפ

�גמ)�יח �לישלחו', �לא �טומאות �בשאר �איטמי �כי �הכי ��.אי �אישהקשה �החזון

�)ז"סק�סימן�קטז( �ד, �הן�מקבלין�טומאהכיון �מי�גרע�מכלי�שנטמא, דהמכניס�,

 .כא-אות�ח�ולהלן�אות�כ�לעילועיין�נמי�,�וצריך�עיון�.טומאה�למקדש�עובר

,�)שם(�החזון�אישביאר�.�אמר�קרא�מזכר�מטומאה�הפורשת�מן�הזכר',�גמ)�יט

�קאמר �דהכי �בה�חילוק�בין�ידלא�מסתבר�דממעט�קרא�בטומאה�דלא�מצ, נו

 .אפשר�דממעטינן�לה�הדחלוקין�זכר�ונקבדרק�בטומאה�,�זכר�לנקבה

�גמ)�כ �הזכר', �מטומאה�הפורשת�מן .� �ומושב�ה"פ(�ם"רמבעיין )�ז"א�ממשכב

�שכתב �ול, �באודם �שנגעו �מביאת�ודאחרים �פטורין �ואנדרוגינוס �דטומטום בן

,�הכסף�משנהותמה�.�חייבין,�אבל�הן�עצמן�שנגעו�בלובן�ואודם�שלהן,�מקדש

ם�"דאפשר�דהרמב,�שכתב�חתם�סופרדושי�בחיועיין�.�אחריםדמאי�שנא�הם�מ

�ליה �טומטום�,סבירא �דממעטינן �הא �אי �מטומאת��דמספקינן ואנדרוגינוס

�וקדשיו �מקדש �נגיעה, �מטומאת �ליה �דממעטינן �היינו �ראיה, �מטומאת ,�או

דגם�ראה�וגם�,�חייב�ממה�נפשך,�ולהכי�כשנגע�הוא�עצמו�באודם�ולובן�שלו

 .נגע
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דלכאורה�אף�הנוגע�בהן�אינו�,�)ז"קטז�סקסימן�(�החזון�אישכתב��.שם',�גמ)�כא

�על �וקדשיואיב�חייב �מקדש �ת �משום�, �עצמן �הן �אף �יתחייבו �הכי �לאו דאי

.�ואין�כאן�אלא�ספק�ראיה�,דדוחק�לומר�דמיירי�בטבלו,�וכתב.�דנוגעין�בעצמן

�וטעמא�משום�דלענין�שילוח�טומאה�לא�צוותה�התורה�בטומאה�זו אמנם�[.

�דמתהקו�הובא�באות(�ם"הרמבלדעת� �שלו�) דהוא�עצמו�שנגע�באודם�ולובן

�חייב �איש, �החזון �כדברי �לומר �שייך ��,לא �עיון �איש(וצריך �החזון )�וכקושית

)�סימן�קל(�ע�מפאנו"ת�רמ"שוועיין�.�בעצמו�אמאי�לא�יהא�חייב�משום�דנגע

 :)].סא�כלים.�(וסדרי�טהרה

��

 א"דף�כט�ע

לרבי�ד�,פילוה�וא"ד�י"רש�שפיר�.אפילו�ראש�עמהן�אמר�רבי�אלעזר',�גמ)�א

�סגיא �לא �רובו�לעזר �יציאת �ובעי �בראש �בראשוחיו�ולרבי, �סגי �נן בחדושי�ו.

יוחנן�לא��יולרב,�דלרבי�אלעזר�סגי�בראש�דהוי�כרוב�,איפכא�ביאר�א"הריטב

 .�הוי�כרוב

שהקשה�בהא�,�.)יא(ש�בבא�קמא�"רשועיין�.�עיין�באות�הקודמת.�שם',�גמ)�ב

,�קצתה�מונין�לה�מן�הראשוןאמר�רבי�אלעזר�שליא�שיצתה�מ,�דאיתא�התם

ומוכח�,�משום�דחיישינן�ליציאת�הראש�דהוא.)�סח(�בחוליןומבואר��,עיין�שם

�לידה �חשיב �שנימוח �דולד �ראש �דיציאת �חתוך, �ראש �מיציאת �שנא ,�ומאי

דביאר�בדברי�)�הובאו�באות�הקודמת(�בחדושיו�א"הריטבולדברי�.�[וצריך�עיון

 ].אתי�שפיר,�ידהרבי�אלעזר�דהכא�דאף�בראש�חתוך�חשיבא�ל

.�'לימא�בדשמואל�קמיפלגי�דאמר�שמואל�אין�הראש�פוטר�בנפלים�וכו',�גמ)�ג

� �אישביאר �סק(�החזון �קיז �)ב"סימן �להחשב�, �חשיבא �הראש �דיציאת דהא

הרי�,�היינו�משום�דכיון�דראשו�באויר�העולם,�)אף�דלא�יצא�רוב�גופו(כילוד�

ו�מגרע�את�חיותו�על�אינ,�ומה�שגופו�בתוך�מעי�אמו,�הוא�חי�באויר�העולם

�הארץ �פני �חשיב, �אמו�אלא �למעי �וחזר �כנולד �לש, �סבירא�ליה ואל�מולהכי

דאמר��ומאן�,חיותו�בראשו�דבנפל�אין,�ולא�בנפל,�בחי�אטר�אלהראש�פו�דאין

,�תו�תלויה�בראשוובחי�עיקר�חיד�ןודכי�,ליה�דאף�בנפל�הראש�פוטר�סבירא

 .בתר�ראשו�הנן�בלידיאף�בנפל�אזל

�ר�נשמת�רוחשכל�א"ף�לה�שמואל�מקרא�דיילד�:)מו(�ותרבכוין�עי.�שם,�'גמ)�ד

�"באפיו�חיים �רישיה, �חשיב �חיות �ליה �דאית �היכא �דכל �חשיב�, �לא אידך

 .רישיה

,�)ד"סימן�קיז�סק(�החזון�אישכתב��.'בשלם�דכולי�עלמא�לא�פליגי�וכו',�גמ)�ה

 .חשיב�כשלםמנו�דבין�אם�הראש�מחובר�לגוף�ובין�אם�נפרד�מ

דמאן�דאמר�,�)ה-ד"סימן�קיז�סק(�החזון�אישביאר�.�במחותךכי�פליגי�',�גמ)�ו

�יציאת�הראש �דנמחה�הראש�בשעת��,דבמחותך�לא�מהני סבירא�ליה�דכיון

�ראש �תורת �ליה �ליכא �תו �הלידה �רוב�, �ביציאת �אלא �לידה �חשיבא ולא

דכיון�דמיחוי�לא�,�ומאן�דאמר�דאף�במחותך�הראש�פטור�סבירא�ליה,�המיחוי

�ולד �הוי ,� �בתר �הקודמתאזלינן �שלימותו �עיקר�, �תליא �ודאי �שלם דכשהיה

 .חיותו�בראשו

�גמ)�ז �איברים', �הראש�כרוב �ה�י"פ(�ם"הרמב�בכת. �ביאה דהני��,)ו"מאיסורי

אף�דביצא�כתקנו�מהני�ביציאת�רוב�(�ורובב�לא�סגיומילי�כשיצא�כל�הראש�

�)חתודפ �יוסף�ןיועי, �קצד(�בית ��אשהבי�)סימן �בת"הרשבדעת �הבית�וא רת

.�ךישם�שהאר�ןיועי,�וכתב�דלעולם�הראש�ברובו�,דפליג)�שער�ו�בית�ז(�הקצר

�יועי �להוכ�חידוד�הלכותן �ם"ת�הרמבעח�כדישכתב�בשם�בנו �'התוס�מדברי,

על��תמה)�ו"י�מאיסורי�ביאה�ה"פ(�ובצפנת�פענח�.ערוך�לנר�ןיועי.�מכלל�ה"ד

מאי�שנא��,גופו�ב�כרובראש�אף�דמחותך�חשי�אי,�מה�נפשךמ,�ם"דעת�הרמב

.�שם�ןיעי',�ביאר�בדברי�הגמ�וכן,�בראש�מחותך�ירדאיי,�וכתב.�ושל�ראדבעי�כ

�ראשו�רי�כשאיןיא�אי"בשדהר�,לא�פליגי�א"והרשבם�"הרמבזה�אפשר�דולפי�

,�ח"ר�בשם�ה�סנדל"ד.)�כו(�לעיל�'תוסעוד��ןיעיו�.סגי�ברוב�ראשו�ולהכי�חתוך

דבולד��,מאקיי�בן�א�לאינומבן�קיי�דיש�לחלק�ביצא�רוב�ראשו�ביןנמי�דמבואר�

�ברו �ראשוסגי �ב �דליכא, �בעייח�ובסנדל �רישיה�ותא �כדעת��,כוליה ומבואר

�(�ם"הרמב �כדברי �פענחודלא �הצפנת ��ועיין). �בכורות�ט"הריבמעוד �אלגאזי

 ).ימן�סגסח�"פ(

'�דבן�ח,�פסק)�ג"ד�סימן�שה�סכ"יו(השולחן�ערוך�.�וקמיפלגי�בדשמואל',�גמ)�ח

�מת �שהוציא�ראשו �הבכורה, �פוטר�מן �אינו �ואחר�כך�(. �חי �הוציא�ראשו ואי

�פוטר �מת �הגר). �סקל(�א"ובהגהות �ט"שם �כתב) �הוו�, �ערוך �השולחן דדברי

�השליט �מפי �היוצאת �כשגגה �ח, �דבבן �למת' �חי �בין �חילוק �אין �לן�, וקיימא

�בנפלים �פוטר �דהראש .� �אישועיין �סקי(�חזון �קיז �ב"סימן �שהקשה) דלדעת�,

�ב �דנחלקו �סוגיין �להעמיד �צריך �ערוך �טהשולחן �בן �ח', �בבן �דאילו לכולי�'

�רפוט)�מחותך(עלמא�אין�הראש� �ועוד. '�ראש�דבן�ט�,דלדברי�השולחן�ערוך,

 .צריך�עיוןו.�דוחקו',�מראש�שלם�דמת�בן�ח�מחותך�עדיף

�גמ)�ט �אותיצא�מחו', �מסורס�ך .� �)שם(�צפנת�פענחעיין �דאף, �לקמןד�שכתב

,�חשיב�לידה�ביצא�מחותך�לא�,חשיב�לידה�דורזלפרו�האמרינן�דביציא)�:מב(

 .שם�ןיעי

�גמ)�י ��כתב.�אמר�רב�פפא�כתנאי', ,�דאלישנא�קמא�קמהדר�,א"ברשבחדושי

��אמלע�דכולי �דשהללית �ומסור�,ואלמו �במחותך �סוקמיפלגי ברייתא�בו,

�מסורס �או �ולא �מחותך �גרסינן �לבריית�,דקמייתי �פפא �רב דהכי��אופרשה

�,כתקנו)�ותךמח(הא�,�הרי�זה�כילודמשיצא�רובו��,יצא�מחותך�מסורס�,קאמר

�,כלומר,�תקנויוסי�אומר�משיצא�רובו�כ�ורבי,�יוחנן�כרבי�והיינו,�רהראש�פוט

�כתקנופאד �ואין�ילו �רובו �שיצא �פ�שרא�בעי �וטרחתוך ,�אלעזר�כרבי�נויוהי,

 .ודלא�כשמואל,�אבל�בשלם�לכולי�עלמא�הראש�פוטר

�גמ[)�יא �יעי�.שם', �בדן �ה�ושהובא�א"הרשבברי �בתשכ�ומה�,דמתקובאות

רי�שיצא�דרך�ידהא�מסורס�אי,�עיון�צריךלכאורה��ומסורסי�במחותך�דקמיפלג

 ].ע"צו.�א�פליג"רשבהד,�ואפשר�.ה�מחותך"ד�י"שרשכתב��ומוכ.�מרגלותיו

מפרש�'�ובגמ,�ה�אין�ידוע"י�ד"רשכתב�.�חשיב�לזכר�ולנקבה�ולנדה,�מתני)�יב

�למה�הוזכר�זכר�הואיל�ואין�לה�דם�טוהר�דאי�משום�טומאת�לידה�הא�קתני

�נקבה �כתב�ם"להרמב�ובפירוש�המשניות. �דבעיא�טבילה�, דאתא�לאשמועינן

עיין�,�והיינו�משום�דטבילה�בזמנה�מצוה.�[אף�דאכתי�טמאה�מספק',�בסוף�מ

 ).אות�צ(�ט"מעדני�יוועיין�עוד�.)].�ל(�לקמן

�גמ)�יג �רוב�נשים�ולד�מעליא�ילדן', .� �קמג(�ק"ת�מהרי"שועיין �סימן �,שכתב)

דחזקה��,כור�לנחלההבא�אחריו�ב,�אם�הוא�מרוקםדהמפלת�שליא�ולא�בדקה�

סימן�(�החכם�צביוהקשה�עליו�.�וחזקה�לאשה�שלא�ילדה,�שלא�נתרקם�עוברה

�קד �מסוגיין) �ילדן, �מעליא �ולד �נשים �רוב �דאמרינן �ביהודה�רצויות. �הנודע

ק�"דהמהרי,�)ד�סימן�שצח"יו(�והאבני�נזר)�מבן�המחבר,�ד�סמן�קפח"תניינא�יו(
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ובהאי�ליכא�,�ואכתי�לא�חשיב�הוכר�עוברה,�שבועות'�חר�חאיירי�בהפילה�א

 .ועיין�אות�הבאה.�לחזקה�דרוב�נשים�ולד�מעליא�ילדן

�,.)ל(�לקמןמאירי�עיין��.כי�קאמר�רבי�יהושע�בן�לוי�כשהוחזקה�עוברה',�גמ)�יד

�עובר �שיהא �דעד �ד�השכתב �חוששת �אניכר �וינו �היינורולכאו(לד �ג�ה �'עד

,�ג�אינה�חוששת�לנדה"ם�מודיש�מפרשים�דמי�,ביאהו).�:ח�לעילן�יעי,�חדשים

�מ �עוד �ועברו �הזרע �נקלט �דודאי �יום' �שם, �עיין �מיום, �זה חשיב��ג"מ�ולפי

 .הקודמת�עוד�באות�ןיועי.�הוחזקה�עוברה

��

 ב"דף�כט�ע

�גמ)�טו �מלא', �שיצתה �לישיוחיי�.תיריקנ�הובא�האשה �ולרואולנן �בזוב �הדת

ה�דשלא�בשעת�לי�תיאיר�תרכשאומ�רידמיי�,ן"רמבבחדושי�כתב�.�אחר�לידה

�ראיתי�ואיני �כמה �יודעת �חייש, �לא �הכי �לאו �אי �להיאבל �נן �חיישנן�, דלא

�מתי�אאל�העולט �ידוע �ואין �ראתה �דודאי �בגוונא �כן, �לא �דאם �חרשת�, כל

�תה �ראתה�אושוטה �שמא �לעולם �אסורה �הרשב�ןיועי. ,�שדחה�א"בחידושי

מה�,�ספק�טבילהואין�להצריכן�מ,�דשאני�חרשת�ושוטה�דבחזקת�טהרה�נינהו

מטילין�עליה�אף�חומרי�דזיבה�,�דכיון�דאית�לה�הרבה�ספיקות,�שאין�כן�הכא

 .ושומרת�יום�כנגד�יום

�,א"ריטבבחדושי�הכתב�.�'ועשרה�שבועין�אחד�טמא�ואחד�טהור�וכו',�גמ)�טז

אבל�לדם�זיבה�,�נדה�ין�מוכחא�דלא�חיישא�אלא�לדם�לידה�ודםידכולא�סוג

�לא�חיישא �וטעמא, �דעברו, �עליה�ג�דכיון �שבועות�טהורין' לא�משכחת�לה�,

�דתראה�זיבה �זיבה�אלא�אחר�ז, �דאין �נדה' �ימי �קושיא�גדולה�, וכתב�דמכאן

� �ה"פ(�ם"הרמבלדעת �ביאה �מאיסורי �הימים�דסבר�,)ו"ו �מנין �בתר �,דאזלינן

�ל �נידותומשכחת �דם �שתראה �בלא �אף �זיבה �ה �עיון. �וצריך .� חכמת�ועיין

� �בצלאל �דברי �פי �על �הקודמת�ובאה(�ן"הרמבשתירץ �באות דלא��,שכתב)

ואיירי�,�וכל�שכן�דאי�אומרת�לא�ראיתי�דנאמנת,�מספקינן�לה�דלמא�ראתה

�קודם�לידה�ולא�ידענא�כמה �באומרת�ראיתי ,�אבל�לאחר�לידה�לא�ראיתי,

וליכא�מנין�דימי�נדה�וזיבה�(כיון�דהלידה�מפסקת�,�ולכך�לא�חיישינן�לימי�נדה

 ).אלא�בתר�דראתה�נדה�לכל�הפחות

�גמ)�יז �א', �דבריוומטבילין �טבילות �וחמש �תשעים ��תה הקשה��.מאישבית

�לנר ��הערוך �טהרהבשם �הסדרי �דשבתות, �טבילות �להו �בצרו �הא דלבית�,

�ב �טובלין �אין �לנר�ותירץ�הערוך�.).יט(�בביצהבת�כדאיתא�ששמאי �אמדטע,

�ד �בשבת�ט�יןאדבית�שמאי �"מתקן"משום�ובלין ,�הכא�ךישי�והך�טעמא�לא,

).�שם(�ע�בביצהשיהו�הפניוכן�הביא�בשם�.�ורה�לבעלה�מספקדאכתי�אס�ןוכי

� �כתב �זה �שם�,ש"הרשוכעין �עיין �בצלאל. �תירץ�ובחכמת �שמאי�, �בית דאף

�ל�לטבול�מקמי�שבתוביכ�היינו�דווקא,�דקאסרי�טבילה�בשבת אבל�אם�זמן�,

ועיין�.�דטבילה�בזמנה�מצוה,�מודו�דשרי�לטבול,�טבילתו�לא�מטי�אלא�בשבת

 .תם�סופרבחדושי�החעוד�

,�היינו�.רבי�שמעון�היא�דאמר�אסור�לעשות�כן�שמא�תבא�לידי�ספק',�גמ)�יח

�למפרע �מנינה �סותרת �ונמצאת �דם �כך �אחר �תראה �שמא �דחיישינן הקשה�.

דתיפוק�ליה�דפולטת�שכבת�זרע�סותרת�לכל�הפחות�יום�,�א"דושי�הריטבבח

רה�ינו�צריכין�לשמואם�היא�משמשת�בשביעי�הי,�:)מא�לקמןכדאמרינן�(אחד�

,�וכתב.�חשש�יותר�קרוב�אוהד�,ושלא�תרד�מן�המטה�שישלא�תתהפך�בתשמ

�השביעי �ביום �למפרע �סותרת �זרע �שכבת �דאין �שמעינן �דמהכא הואיל�,

 .ועיין�שם�עוד,�ומדאורייתא�מקצת�היום�ככולו

,�דאסרו�לשמש�זבה�ביום�טבילתה�,ה�רבי�שמעון"י�ד"רשפירש�.�שם',�גמ)�יט

ועיין�.�עיין�שם,�תשמש�דאסרו�לטבול�שמא�,אבל�ה"ד:)�סז(�לקמן'�התוסודעת�

 .ה�רבי�שמעון"ד)�הכא('�תוסעוד�

החכמת�הקשה�.�בית�שמאי�היא�דאמרי�טבולת�יום�ארוך�בעיא�טבילה',�גמ)�כ

:)�עא(�לקמןי�"רשוכדכתב�,�הא�אף�לבית�הלל�לקדשים�בעיא�טבילה�,בצלאל

תר�י�שם�מבואר�דהיינו�ב"דברש,�ולכאורה�לא�קשיא�מידי[�ה�אינה�צריכה"ד

�דהביאה�כפרתה �לא�מתיא�חובתה�אלא�ביום�אחד, �הכי �והכא�דבלאו לא�,

 .)].ק.א.�(שייך�לחייבה�כל�יום�משום�טבילת�יום�ארוך

��

 א"דף�ל�ע

דעדיפא�מיניה�מצי�,�א"דושי�הרשבבחכתב��.כגון�שבאת�בין�השמשות',�גמ)�א

שמא�ביום�שעבר�,�דבאותו�לילה�מטבילין�אותה,�דבאה�לפנינו�בלילה,�למימר

�שבוע�דזכר�נשלם �דבסוף�שבוע�, �לאקשויי �לא�הוה�מצי �הכי �הוה�משני ואי

לא�מציא�לטבול�בסוף��הבליל�האי�באד�וןכי,�קמא�ליטבלה�כדמקשי�בסמוך

�שבוע ,� �היה �טהרהדלא �הפסק �היום�לה �בתחילת �ד, �דכאלא �שלש�קיון תני

�טהוריןש �בועין �ל, �גממשמע �שלמים' �שבועין �שלשה �דהיינו באה��לוואי,

�דבבין�,א"בדברי�הרשב�ראומבו[�.שלמים�שבועין'�ג�דאיכאחשיב�א�בלילה�ל

�הפסק �מהני �ו�השמשות �יעטהרה �אדין �עדלכ(�םחכמת �סעיף �קיז �ל �ונדחי)

 )].סימן�מא(�ישראל

�גמ)�ב �מ�הטביל', �והצבזמנה �ח(�ביומא�י"רש�שרפי. �"ד.) דכתב��,ילהבטה

�ביום�הש" �וגובוחטאו �יעי �"ורחץ' �קכא(�ובשבת. �כתב�ילהבה�ט"ד.) �דילפינן,

�י"דרש,�ריהע)�שם(�בשבת�ש"רשוב.�"ב�ירחץ�במיםוהיה�לפנות�ער"�מדכתיב

��.אחרינא�אמקר�ףביומא�ילי �החתם�סופרוכבר�הקשה�כן �מה��בחדושי ועיין

טבילה��טומאת�ערב�לא�אמרינןדלענין�,�עוד�כתב.�ומה�שתירץ,�שהקשה�עוד

 .�עיין�שם�,בזמנה�מצוה

�תוס)�ג �ה�ושמע�מינה"ד' �ד"בתוה, ת�לשה�טובשאין�לך�א�ומעשים�בכל�יום,

�ד�סימן"יו(�ח�ובית�יוסף"בין�יע.�'בזמן�נדה�ולא�בזמן�שומרת�יום�כנגד�יום�וכו

'�נן�דבעיא�לשבת�זבזמנינו�דתקון�רב,�דאף�דטבילה�בזמנה�מצוה,�שדחו)�קצז

 .נקיים'�הגיע�זמן�טבילתה�עד�דמניא�זנקיים�לא�חשיב�

�שם�,ד"בא)�ד �עוד. �תוס�עיין �יג(�שבת' �"ד:) �בימי ��ושכתבה �תםבשם ,�רבינו

� �נוהגים �חז(דהיו �ל"בזמן �ב) �לטבול �טבילות' �ז, �בסוף �אחת��'אחת �נדות ימי

�משום�דטבילה�בזמנה,�שנהגו�כן,�כתב)�ג"פ(�ובספר�התרומה,�ימי�לבון�ףבסו

משום�דלטהרות��אדהו,�כתבו)�שם(�א"ן�והרשב"דושי�הרמבבחאמנם�,�מצוה

�חומרא�דר �לא�החמירו �ז(זירא�' �דבעי �נקיים' �נדות�היתה�וטביל) ה�דסוף�ימי

 ).סימן�תכה(�ש"ת�הריב"שוועיין�.�לטהרות

�.�שם,�ד"בא)�ה �ד�סימן�קצז"יור(�טורעיין �הירושלמישהוכיח�בשם�) דטבילה�,

�מצוה �בזמנה �בעיר, �בעלה �כשאין �אף �לטבול �ובעיא ,� :)�טו(�לעילדמההיא

ומוכח�דטבלה�אף�,�דאשה�שיש�לה�וסת�בעלה�מחשב�ימי�וסתה�ובא�עליה

דאף�אי�לא�אמרינן�טבילה�,�כתב)�ד�סימן�קצז"יו(�ח"הב�אמנם.�רדלא�היה�בעי

כל��,שמא�יגיע�בעלה�וסומך�עליה�דודאי�תטבול�,בעיא�לטבול,�בזמנה�מצוה
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 .היכא�דאפשר�לה�שמא�יבוא�לביתו�פתאום�ויבא�עליה

�מתני)�ו �ולנדה', �ולנקבה �לזכר �תשב �ואחד �ארבעים �ליום .� �ד"רשפירש ה�"י

�דחיישא�דלמא�ליכא�ולד�,ולנדה .� �עוברה��במאיריועיין שכתב�דעד�שהוכר

א�"הרשבוכן�הוא�דעת�(והביא�דיש�מפרשים�.�חיישא�דעדין�ליכא�חזקת�עובר

�))בית�ז�שער�ו(�בתורת�הבית שמא�לא��,וששת�לנדהואחד�ח�ארבעים�דיום,

ג�"מיום�מ,�דלשיטה�זו,�וכתב,�יום'�ואכתי�לא�עברו�מ�ימים'�נקלט�הזרע�עד�ג

 .ידאות�.)�כט(�לעילעוד�ועיין�.�אינה�חוששת�לנדה

��

 ב"דף�ל�ע

�גמ)�ז �נקבהכו', �לענין �א"יום�פ�הותרא�רותחזוד�"ם�תראה�יום�עאש�ן כתב�.

�ה �א"ריטבבחדושי �צריך, �הוה ��דלא �לנקב(לכך �למיתני �איצטריך �הדשפיר

 .אידך�נקטה�אגב�אאל,�)יום'�חוששת�לפד

'�בקליאופטרא�מלכת�אלכסנדרוס�וכו�הו�לו�לרבי�ישמעאל�מעשראמ',�גמ)�ח

�רביאמ �להם �מעששי�ר �וכו�המעאל �יונית �מלכת �'בקלפטרא בחדושי��בתכ.

�עובדי�,א"ריטבה �בהנך�תרי �מעיינת�בהו �דכי �שיקרא, ,�משכחת�דחד�מיניהו

 .כוותיה�תלי�שיקרא�בההיא�עובדא�דלא�אתיא�וכל�חד

דבא�לרמוז�,�הבן�יהוידעכתב��.'למה�הולד�דומה�במעי�אמו�לפנקס�וכו',�גמ)�ט

 �.'היד�רושמת�וכודהפנקס�פתוח�ו)�ז"ג�מט"פ(�אבותד�מתניתיןא

�גמ)�י �צדעיו', �על�שני ��.ידיו �יהוידעביאר �הבן �לרמוזיד, דהקדוש�ברוך��אתי

 :).מ�בקידושיןכדאיתא�(הוא�מצרף�מחשבה�טובה�למעשה�

�גמ)�יא �סופו', �ועד �העולם �מסוף �ומביט �וצופה �ראשו �על �דלוק ביאר��.ונר

�ה �חתם�סופרבחדושי �לאור�הנשמומר�ושדנר�דלוק�על�רא, ,�ה�דשופע�עליוז

�א �ועדין �מפניההין �חוצץ �גוף �מסו, �להביט �יכול �ועד�ףולהכי ,�סופו�העולם

�ישן�מהדוכדמ �ח�ןכא�לאדם �באספמיא�םלווראה �חושיו�, �שבטלו �ידי דעל

וכשיוצא�לאויר�,�משיג�את�כל�התורה�נמי�יהכ�ומשום,�שבאספמיא�פה�מהוצ

�מלאה �עולם �עלך �וכ�פניו�סוטר �וומשכחו �ה�יינוהו', �ידי �הנשמה�נכדעל סת

 .ומשכח�תלמודו,�לגוף�נעשית�חציצה�בינו�להשגה

על�פי�דברי�)�על�העין�יעקב(�העץ�יוסףביאר�.�כל�התורה�לוומלמדין�',�גמ)�יב

�ין�אלשיך�ויקרא�טזיע(�האלשיך�על�התורה ותן�חלקנו�"הבקשה�דשביאר��)ג,

�"בתורתך �מיש�לדכ, �בתורהאחד �חלקו �את �יש �ראל �ש, �מה מלמדים�והיינו

 .מובמעי�א�אותו

)�צא(�בסנהדרין'�על�פי�דברי�הגמדיש�לבאר��,העיון�יעקבביאר��.שם',�גמ)�יג

לומד�דכיון�ש,�דהקשו�דאי�איכא�יצר�הרע�בעובר�אם�כן�מבעט�באמו�ויוצא

� ��שהיאתורה �הרעלתבלין �מבעט�,יצר �ו�,אינו �לצאת�כשאמנם �זמנו הגיע

 .ומבעט�ויוצא,�משכח�תלמודו�ואית�ליה�יצר�הרע

�גמ)�יד �כל�העולם', �כרשע�ואפילו �אומרים�לך�צדיק�אתה�היה�בעיניך .�כולו

ם�ם�יחלצו�בדעתיקהצדי,�)אות�קצב'�שער�ג(�יונה�בשערי�תשובה�רבינוכתב�

�החנף �מנזקי �לא�ירו, �אם�ישבחנו �זאתכי �על�ידי �ם�לבבו �אילו, כל��וכדאמרו

דאף�אם�,�ביאר�ובבן�יהוידע).�שער�כד(�ארחות�צדיקיםין�עוד�יוע.�'העולם�וכו

�שמא�בגלגול�קודם�היה�רשע�שלחשו�א�צדיק�עליווה �ועוד. �לחוש�, דיש�לו

יש�לו��דווע,�כגון�איסור�גאוה�וכעס�דהם�חמורים,�רות�שאדם�דש�בעקיבולעב

� �עושים �שאחרים �לעבירות �מחמתולחוש �מוחהכג, �ואינו �למחות �שבידו .�ון

 .ועיין�באות�הבאה

�גמ)�טו �אתה', �צדיק �לך �אומרים �כולו �העולם �כל �יודע��'וכו�ואפילו והוי

משום�דהקדוש�,�דהכי�קאמר�,חתם�סופרבחדושי�הביאר�.�'וכו�ה�טהור"שהקב

�ברוך�הוא�טהור�וכו תהיה�בעיניך�,�אף�דכל�העולם�אומרים�לו�צדיק�אתה',

כלפי�אינו�נחשב�מכל�מקום�,�ב�צדיקידאף�דלפי�ראיית�בני�אדם�חש,�כרשע

 .הקדוש�ברוך�הוא
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