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בס " ד  ,א' בתמוז התשע"ב.

מסכת נדה דף לא – דף ל ז



דףלאע"א

שעתה.

א(גמ',שלשהחדשיםהראשוניםולדדרבמדורהתחתון.כתבהעיוןיעקב

ו(גמ' ,שלשה שותפים יש באדם .ביאר הבן יהוידע ,דזה רמוז נמי במילת

)עין יעקב( ,דיש ללמוד מכאן מוסר השכל ,שילך אדם ממדרגה למדרגה,

"אדם" "א" דהיינו הקב"ה שהוא אחד ויחיד בעולמו ,ואותיות "דם" עולה

בתחילה במדור התחתון ,ואחר כך לאמצעי ,ואחר כך לעליון ,ולא שיהיה

בגימטריאכמניןאבאם.

אדם רץ ומהדר אחר עושר וגדולה תכף במדור העליון לפני גדולים ממנו,

ז(גמ' ,שלשה שותפים וכו' .בסוגיין מבואר דהקב"ה נותן בו תשעהדברים

וכך הוא מדת צדיקים ,מתחילתן יסורין וסופן שלוה ,עד שאחריתן ישגה

ואביו חמשה ואמו ארבעה .אמנם בתוס' בזבחים )סט (:בד"ה קל וחומר

מאוד.ועייןמהשביארעוד.

כתבו ,דהקב"הנותןבועשרהדבריםוהויכנגדשניהם.ולכאורהצריךעיון

ב(גמ' ,מאי קרא וכו' רקמתי בתחתיות ארץ .ביאר המהרש"א )חידושי

האשניהםיחדלאהוואלאתשעה,אמנםהתוס'בבבאבתרא)קיא(.ד"ה

אגדות( דמדמה יצירתו בבטן אמו ,לזרע הנזרע בארץ ,דתחילת ריקומו

קל וחומר כתבו ,דהקב"ה נותן בו כנגד שניהם ,ואתי שפיר דהא בסוגיין

בתחתיות ומתגדל ועולה למעלה עד גמרו ,כך הוא יצירת הולד ,עולה

מבואר דהקב"ה נותן בו תשעה ,ושניהם יחד נמי הוו תשעה .ובהגהות

ממדור תחתון לאמצעי ומאמצעי לעליון עד יום הלידה .וכעין דבריו ביאר

הגר"א )אות א( ,וכן בשאילתות )פר' יתרו סימן נו( הוסיפו ,גבי אשה ,דם.

העץ יוסף )עין יעקב( ,דהרחם צר מלמטה ורחב מלמעלה .ובג' חדשים

ואם כן באשה נמי הוי חמשה .ובעין יעקב הוסיף ,בהני דברים שהקב"ה

הראשונים שהוא קטן מאוד ,הוא במדור התחתון אשר שם מקום יצירתו.

נותן ,דעת בינה והשכל ,ואם כן ,הוי עשרה .וכתב הערוך לנר דבזה אתי

ואחרשהואנתרבהונתגדל,וצרלוהמקום,עולהלמקוםיותררחב,כצמח

שפירמהשכתבוהתוס'בזבחים)סט.(:

השדה הנתון במעמקי ארץ ומתחתיו יצמח ועולה מעלה אחר מעלה עד

ח(גמ' ,אביו מזריע לובן ממנו עצמות וכו' ואמו מזרעת אודם שממנו עור

הגיעואלפיהארץ,ומשםמתגלהויוצאובאאלהעולם.

ובשר וכו' .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דמתבאר בכך מה שאמר לבן

ג(רש"י ד"ה קשה לאשה ,לא ידענא למאי .ובהגהות היעב"ץ ביאר ,דלפי

ליעקב"אךעצמיובשריאתה"דהיינושהיהקרובומצדאביויצחק,שממנו

שהולד במדור תחתון ונדחקת משנים ,וגם קשה לולד משום הדוחק עצם,ומצדאמורבקהשממנהבשר.
ובאמצעייםהולדכברנמלטמכך,אבל האשההאםשלהנמשכתעםהולד

ט(גמ',רוחונשמה.כתבהערוךלנר,דהאדלאחשיבנמינפש,משוםשנפש

עדשיתיישבבמדורהעליוןומצאהלהמנוח,ואזטובלשניהם.

הוא נפש החיוני והם הם מאי דחשיב ,ראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור

ד(גמ' ,המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך דמים .ברש"י ד"ה ליום

פה,אבלרוחונשמההםהמעלותהיתרותעלחייהמדבר.וכתב,דהאדלא

תשעים כתב ,לשליש ימים הוי חיותו .והמגן אברהם )אורח חיים סימן רמ

חשב נמי חושים נוספים כגון ריח ,טעם ומישוש ,דיש לומר דנקט דוקא

סק"ה(כתב,דהוישופךדמיםמשוםדאפשרשימיתהולד.והערוךלנרכתב,

שמיעהוראיהשהםהחשוביםיותרשמביאיםהאדםלהיותמביןומשכיל.

דשופךדמיםממשלאהוי,משוםדישראלאינםמצוויןעלהעוברין.וכתב,

י(גמ',מאידכתיב עושהגדולותעדאיןחקרונפלאותעדאיןמספר .ביאר

דישלבארדדעתהמגןאברהםדקריליהשופךדמים,משוםדאיסורמיהא

הערוךלנר,דאתילפרושימהוהכפל"גדולות""ונפלאות",דהיינודגדולות

איכאלהרוגהעובר.

הוו מעשי הקב"ה בדרך הטבע ,ונפלאות מה שיוצא חוץ לטבע ,וכדכתיב

ה(גמ' ,מנא ידע .כתב הערוך לנר ,דאף דתנן לעיל )ל ,(.המפלת ליום מ'

במצרים "בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו" ,וביאר ,דקשיא לגמ' מאי

והמפלת ליום מ"א ,דמשמע שאפשר שתחשוב ותדע מתי נתעברה ,מכל

דכתיב "עד אין מספר" ,הרי הקב"ה לא מרבה בדברים שהם שינוי הטבע.

מקום,עלפיהרובאינויודעלחשב.ועודכתב,דישליישבעלפימהשכתב

ופירשהדנפלאותיונעשיםבתוךהטבע,שהריעלפיהטבעמהשפיולמטה

בחדושי הרשב"א,דהמפלתליוםמ"אחוששתלנדה,כיוןשאינהיודעתאם

אינו משתמר ונופל ,והקב"ה צר האשה כן ,והולד משתמר עד עת לידתה,

קלט הזרע ביום הראשון השני או השלישי ,ואם כן פריך דלא די שיפרוש

והוישינויהטבעבתוךהטבע,וזהו"נפלאותעדאיןמספר"שמפליאלעשות

ביוםאחדאלאצריךלפרושבג'ימים.והקשה,דהאמכלמקוםישלהסימן

כןבכלעיבורולידה,וכןגביגשמים.ועייןשם.

עלידיהכרתהעוברשהואלג'חדשים,וכדאמרינןלעיל)ח,(:ואםכן,שפיר

יא(גמ' ,אדם נותן זרעונים בערוגה וכו' צבע נותן סמנין ליורה וכו' .ביאר

אמרינן דהמשמש מיטתו ביום שהגיעה להכרת העובר כאילו שופך דמים,

בחידושי חתם סופר ,דהזרעונים אינן מתערבין כלל וכל אחד עולה למינו,

דוואי אפשר להכיר זאת ,דהא אמרינן לעיל )שם( ,דמשהוכר עוברה ,דיה

וההיפך בצבעים שהם מתערבים ומתחדש מהם צבע אחר ,אבל שיהיה
א

מסכת נדה דף לא
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מעורבואינומעורבכמוכאןשמסודרכלאחדבמקומו,שחורבעין,וצפרנים

האשהממנו.

ושערותכלאחדבמקומוהראוי,מןהנמנעבצבעים.

יח(גמ',כאילוהםמרביםבניםובניבנים .ביארבחידושיחתםסופר,משום

יב(גמ' ,לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני .ביאר המהרש"א )חידושי אגדות(,

שתכליתהכלהוא"והודעתםלבניךולבניבניך"אמנםאינו בידושלאדם,

דבזאת ישוב אפך שלא טבעה ספינתי כמו שטבעה לחברי ,ואמר שהתחיל

אך אם הוא עושה על כל פנים מה שבידו לעשות ,דהיינו להשהות על

להודות כאילו היה מיורדי הים והיה ניצול ,שהוא אחד מד' שצריכים

הבטן,אידךהוהכנאנסולאעשאה,דמעלהעליוהכתובכאילועשהוהרבה

להודות ,ומייתימר'אליעזר"לעושהנפלאותגדולותלבדו"לפישמתחילה

בניםובניבנים.

היההדברמכוסהממנווהתחילמחרףומגדף,ואחרשנתבררלואמר"ברוך

יט(גמ' ,שם .ביאר הערוך לנר ,דהא דאמר דמעלה עליהן הכתוב "כאילו"

שםכבודו".והערוךלנרהקשה,אםכן,הוהליהלמיכתב"ושבאפך"בלשון

מרבים ולא אמר מרבים ממש ,וכדאמר רב קטינא יכולני לעשות כל בני

עבר,ואמאיכתבבלשוןעתיד.לכךביאר,דהמשלאתילפרשדלהכיאמר

זכרים,דהאתינחבנים,אבלבניבניםאינויכוללהרבות,ונחשבלוכאילו

הנביא שהוא לא נהג כן ,כי "אודך ה' גם כי אנפת בי" דהיינו שיודה גם

מרבהנמיבניבנים,היינומשוםדמישישלובניםבטבעולאמשוםשהוא

בשעהשבאלודבררע,כיבטוחאניכאשרישובאפך,דהיינוכשיפסקהרע,

גרם לכך ,בני בניו נמי הוו בטבע ולא הוא המרבה ,אבל כיון שהוא גרם

יהיהלילנחמהלטובהולאלרעה,ואההמייתיהאדר'אליעזרדאפילובעל

להיותלובניםעלידישמשההבבטן,ואיאפשר לבניבניםבלאבנים,הרי

הנס אינו מכיר בניסו ,ולכן "וברוך שם כבודו לעולם" בכל מה שיבא עליך

הואהמרבה.

ביןטובוביןרעברוךשמו,כיטובהואבעולםאףשאיןאתהמכירהטובה.

כ(גמ' ,הרוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה .כתב הערוך לנר ,דאף

יג(רש"י ד"ה ארחי ,תשמיש כמו דרך גבר בעלמה .ובד"ה ורבעי כתב,

דאפשר שתתעבר מבעילה ראשונה ולא תזריע תחילה ,מכל מקום ,קרוב

תשמישלשוןלרבעה.והקשההערוךלנר,תרתילמהלי.לכךפירש,דכיון

יותר שיהיו בניו זכרים ,ולכן אמר רבא הרוצה לעשות ,ולא יכול אדם

שהאדם נוצר מזרע האיש ומדם נידת האשה ,כדדרשינן לקמן )עמוד ב(,

לעשות כל בניו זכרים ,כמו שאמר רב קטינא ,דעל ידי שיבעול וישנה לא

מהא דכתיב "הן בעוון חוללתי" ,דכל אשה שדמיה מרובים בניה מרובים,

יכוללעשותודאיכלבניוזכרים,רקשקרובהדברשיהיוכלבניוזכריםולכן

ודם הנדות נקרא אורח ,כדכתיב "חדל להיות לשרה אורח כנשים" ,הלכך

מישרוצהבכךיעשהכן.

קאמר"ארחיורבעי",דהיינוזרעהאשהבאורח,והאישבזרעזרית.

כא(גמ',איןאשהמתעברתאלאסמוךלוסתה.כתבהערוךלנר,דלאוסמוך

יד(גמ' ,בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה .ביאר המהרש"א

לוסתה ממש ,דהא סמוך לוסתה צריך לפרוש ממנה ,וכדאיתא בשבועות

)חידושי אגדות( ,דאי "הוא" קאי איעקב לא איצטריך ,כיון דכתיב "וישכב

)יח ,(.אלא היינו סמוך לעונה הסמוכה לוסתה קאמר .וכן כתב הבניהו,

עמה".ואיקאיא"לילה",הוהליהלמיכתבההואכמו"בלילהההואנדדה".

וביאר ,דהא דדריש על סמוך לוסתה מקרא ד"הן בעון חוללתי"אף דליכא

אלאעלכרחךדקאיאקב"השסייע.

עוון ,דודאי הוא פורש עונה אחת וכדפירש .מכל מקום ,כיון דקרוב לוסת,

טו(רש"י ד"ה נקבות בזכרים ,ואת דנה בתו משום הך דרשא איש מזריע

אפשר שיזדמן מזה עוון ,שתראה דם באותו תשמיש] .ועיין רש"י בד"ה

תחלהיולדתנקבה].לכאורהמשמעמדברירש"י,דהךקראד"בנילאה"לא

בעון,שכתב,בעוןשסמוךלעוןנדותשהואמוזהרלפרושממנה[.

איצטריך אלא לאשמועינן דאיש מזריע תחילה יולדת נקבה ,דהא דאשה

כב(גמ' ,שם .ביאר הבניהו ,דעשה ה' זאת בטבע לטובת הנולדים ,כי ולד

מזרעת תחילה יולדת זכר ,כבר נפקא לן מ"אשה כי תזריע" .והמהרש"א

הנזרע מביאה שתאוות האדם מועטת בה ,יצא מתוקן יותר ,ולכן סמוך

)חידושי אגדות( כתב ,דעיקר דרשא הוי מאלה בני לאה ,וקרא דאשה כי

לוסתהשכברבעלכמהבעילותמלילטבילהואילך,תתמעטתאותובביאה,

תזריע לא הוי אלא אסמכתא בעלמא ,דהא איצטריך ליה לקמן )מ (.לעד

ויועיל גם להביא זכרים ,שיוכל לשהות על הבטן ,שלא יזריע תחילה .ור'

שתלד ממקום שמזרעת .עוד כתב ,דצריכי תרוייהו דאי לאו "אשה כי

יוחנןדאמרסמוךלטבילתה,שאזתאותומרובה,משוםדאםיכבושתאותו

תזריע" לא הוה ידעינן מקרא ד"אלה בני לאה וכו'" אלא דהזכרים תלוים

יהיהלושכרטוב,ובשכרזהיולידבןזכר,ובעלמידותטובות.

בנקבותוהנקבותבזכרים,אבללאהוהידעינןאםהואתלויבזריעהתחילה

כג(רש"יד"הבעון,עלידידםנדהשהואסימןלהריון.והמהרש"א)חידושי

אובסוף,ולאידעינןדמשהיןעלהבטןכדישתלדזכר,ולהכיכתב"אשהכי

אגדות( כתב ,דיותר נראה לפרש ,דאודם של אשה שממנו נוצר הולד

תזריע" ,דמשמע שתזריע תחילה ,ואי לאו קרא ד"אלה בני לאה וגו'" לא

כדאמרינןלעיל)עמודא(,הואמדםהנדהולכךמעוברתמסולקתמדמים.

הוהידעינןאלאמהנעשהכשהאשהמזרעתתחילה,אבלכשהאישמזריע

כד(גמ' ,ורבי יוחנן אמר סמוך לטבילה שנאמר וכו' .כתב המהרש"א

תחילה לא בהכרח תלד נקבה ,ולהכי איצטריך קרא ד"אלה בני לאה"

)חידושי אגדות( ,דלכאורה נראה דר' יוחנן נמי סבר הא דאמרינן לעיל

דמהאיקראמשמענמיההיפך.

דמתעברתסמוךלווסתה,אלאדאתילהוסיף,דמתעברתנמיסמוךלטבילה,



מדכתיב "ובחטא יחמתני" .וכתב ,דמדברי רש"י בד"ה ובחטא לא משמע

דףלאע"ב

הכי ,דכתב לשון טבילה .וכתב הערוך לנר ,דמה שהכריח את רש"י לפרש

טז(גמ',שמשהיןעצמןבבטןכדישיזריעונשותיהןוכו'.ביארבחדושיחתם

כן,משוםדר'יוחנןלאאמראףסמוךלטבילתה.

סופר ,שהיו גבורים לכבוש יצרם שלא יוציאו זרע לבטלה ח"ו על ידי

כה(גמ',ואיבעיתאימאמהכאתחטאניבאזוב .כתבהערוךלנר,דהאדלא

שמשהים עצמם על הבטן ,והוכיח דצריך לזה גבורה ,דאי לאו הכי מאי

סגיבפסוקשלתורה,משוםד"וחטאאתהבית"אפשרלפרשעלחטאממש,

רבותאדרבקטינאשאמריכולנילעשותכלבניזכרים,אלאעלכרחךצריך

דנגעיםבאיםעלחטא,ובפרטנגעיבתיםעלידישנבנההביתלשםעבודה

זהירותשלאיחטאח"ו,והיינוגבורתבניאולם.

זרה,ואםכןאפשרד"וחטא"היינושמוציאהחטאממנו.ולהכימייתיקרא

יז(גמ' ,שם .הקשה הבניהו ,אי דרשינן להאי דרשה על "מרבים בנים ובני

ד"תחטאניבאזוב"דאייריבטומאתמת,שהטהרההיאבאזובלבד,וטומאת

בנים" ,צריך להבין איך יתקשררישא דקרא דכתיב ביה"גיבורי חיל דורכי

מתלאשייךשבאעלידיחטא,ואםכן,ודאילשוןחיטויהוא.

קשת" .וביאר ,דהכוונה דדבר זה שעושין להשהות עצמן שלא יזריעו ,הוי

כו(גמ' ,כיון שבא זכר בעולם בא שלום וכו' .ביאר המהרש"א )חידושי

מלחמה גדולה עם כח התאווה העצור באדם ,וצריך לכך גבורה לכבוש

אגדות(,עלפימאידאיתאלקמן,דדרךהאישלקבלפיוסולאהאשה.

התאוהשלאתתפשטותצאלחוץ,לכןקראםנמי"דורכיקשת"כיכלזרע

כז(רש"י ד"ה כר ,מנחה דהיינו סימן שלום .והמהרש"א )חידושי אגדות(

המועיל להיות ממנו הריון ,צריך שיהיה יורה כחץ ,ואם לאו לא תתעבר

ביאר,דאיכארמזדאותיות"מושל"הוואותיות"שלום".
ב

מסכת נדה דף לא – דף לב
א בתמוז – ב' בתמוז התשע"ב
כח(גמ',באזכרלעולםבאככרובידו.ביארהמהרש"א)חידושיאגדות(,על

לח(בא"ד ,והא דאמר דמסתמא טמאות גזירה דרבנן היא .כתב המהר"ם,

פיהדיןכיהזכרמיוםבואולעולםככרובידו,בכלמהשירויחהןבמעשה

דמלשוןרש"ימשמע,דארישאדבנותכותיםנדותמעריסתןוכו'קאמהדר,

ידיוהןבמציאהזכהבו.אבלהנקבהנקיהבאהלעולם,דמיוםבואהלעולם

וצריך לומר ,דרש"י סבירא ליה ,דסיפא דמתניתין דקתני ואין חייבין וכו',

מעשה ידיה ומציאתה וכל שבח נעוריה לאביה ,ומשהשיאה אחר כך

קאינמיארישאדמתניתין.וכתב,דמכלמקוםישלפרש,דרש"יקאיאמשכב

לבעלה ,רק עד דאמרה מזוני ,כי אין האב והבעל יכולין לומר עשה עמי

תחתוןדסיפאלחודא,והאדכתבדהאדאמרינןדמסתמאטמאות,היינואף

ואיניזנך,והיאתוכללהוציאמעשהידיהעדכדימזונותיה.

דלא ידעינן אי חזו דם ירוק או לא ,ואם כן,הוי ספק ספיקא ולאהוי אלא

כט(גמ' ,שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי .כתב הערוך לנר ,דמה

גזירהמדרבנן.

ששאלושאלותהללודווקאלרבישמעוןבריוחאי,משוםדר'שמעוןדריש

לט(תוס'ד"הבנותכותים,ואםתאמרתיפוקליהוכו'.כתבהמשנהאחרונה

טעמאדקראכדאמרינןבסנהדרין)יח.(.

)פ"דמ"א(,דלאקשיאכלל,דפשיטאדטעמאדיושבותעלכלדםניחאטפי

ל(גמ',והאמזידההיא.הקשההמהרש"א)חידושיאגדות(,אמאילאמקשי

משום דהוי דאורייתא ,אבל נדות מעריסתן אינו אלא מי"ח דבר בין לר'

ליה נמי דהוי דברים שבינו לבינה ויכול להפר לה ביום שמעו .ותירץ ,דר'

מאירובין לחכמים.כמושכתבוהתוס'לקמן)לב(.ד"הרבימאיר .ועייןמה

שמעון לא טעי בהכי ,ואיכא למימר דמסתמא אין הבעל מיפר לה ביום

שתירץ הערוך לנר ,על קושית התוס' ,לפי מה שכתבו התוס' לקמן )לב(.

שמעו.וכתב,דלפיזהניחאנמיהאדפריךוהאמזידה,האכיוןשהדברתלוי

בד"ה ר' מאיר ,דלכך מוקי מתניתין כר' מאיר ולא מפרש דנדות מעריסתן

בבעלה מקרי שפיר ונעלם ממנו עד יום שמעו ולא הפר לה ,אלא כיון

משום טימוע ,דעל כרחך מתניתין לא סבירא להלהאי טעמא ,אלא משום

דמסתמאאיןמיפרלהביוםשמעו,להכיהוהמזידה.

ראייה,מדקאמר"והןיושבותעלכלדם".

או שעירה והאי עוף הוא .כתבהמהרש"א )חידושי אגדות( ,דלכאורה היה

דףלבע"א

אפשרליישב,דקרבןשבועהנמיאםלאתגיעידומביאעוףלחטאת,והא

א(גמ' ,יפה אמרת שאין חולצין איש כתוב בפרשה וכו' ומה טעם אין

לא(גמ',ועודקרבןשבועהבעיאיתויי.פירשרש"יבד"הועודקרבן ,כשבה

כלמהשקנתהאשהקנהבעלהוהוהלהכאילולאהגיעידהלגביחטאת.

מיבמין וכו' .הקשה בחידושי הריטב"א ,דאדרבא גבי יבום הוא דכתיב

לב(גמ',זכרשהכלשמחיםבו.ביארהמהרש"א)חידושיאגדות(,כיוןדצער

"איש"" ,ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו" .ותירץ ,דכיון דמעיקרא

הלידה אתי מקיללת האשה ,כמו שנאמר "בעצב תלדי בנים" ,משום הכי

כתיב"יבמהיבאעליה"דמשמעיבםכלדהו,כיהדרכתיב"ואםלאיחפוץ

בנולדזכרהכלשמחיםשלאיהיהלוצער,אבלנקבהשהכלעצביםשיהיה

האיש וגו'" ,משום סיפא דאיירי בחליצה נקט .והכי קאמר ,ואם לא יחפוץ

להגםצערלידהמתחרטתלי"ד.

היבםהנזכרלקחתאתיבמתווהואאיש,ועלתהיבמתווכו'.

לג(גמ' ,מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה פירש  רש"י בד"ה מפני מה

ב(תוס'ד"הר'מאיר,בתוה"ד,ואםתאמרוכו'לוקמיהככוליעלמאומשום

מילה,ולאלשבעה.ועייןבערוךלנר שהאריךלבארמאישנאשבעהומאי

טימועוכו'וישלומרוכו'.והרמב"ןתירץ,כיוןדמתניתיןקסברהכותיםגירי

שנאשמנה,ומהטעםיהיהלז'יותרמלשמונה.

אמתהן,דהיינוסבריהדר'מאיר,ור'יוסיפליגוסברגיריאריות הן.ניחא

לד(מפני מה אמרה תורה נדה לז' .ביאר המהרש"א )חידושי אגדות(,

לאוקמאכר'מאירומדינא.ועודדסתםמתניתיןר'מאיר.

דכונתם להקשות דסגי ביוםאחד כמו בימי זיבה דכשרואה יום אחד אינה

ג(בא"ד,והווהנךדחזומיעוטאדמיעוטא.כתבהמהרש"א,דליכאלאקשויי,

אלאשומרתיוםכנגדיום,וקאמרכדישתהאחביבהוכו',ולכךבנדהשהוא

דהא לא משכחת לר' מאיר מיעוטא דמיעוטא ,משום דמשמע לגמ' כיון

תחילתטומאהבעיז'ימים,מהשאיןכןבזיבהשכברנטמאה.

דבחד מיעוטא דשכיח חייש מדאורייתא ,אית לן למיחש נמי במיעוטא
דמיעוטאכיוןדשכיחלחושמיהתמדרבנן.

פרקבנותכותים

ד(גמ',ומהטעםאיןמיבמין.ברש"ילקמן)מה(.ד"הקנאה כתב,דאףדאין



קניןלקטן,מכלמקוםהריקנויהלוועומדת.וכןכתברש"יבקידושין)יט(.

לה(מתני',ואיןחייביןעלביאתמקדש.כתבבחדושיהריטב"א,דאיןחייבין

ד"הדמדאורייתא,דזקוקהלובאותהביאהלכלדברוקנאה.

אפילואשםתלוי,משוםדאיןאשםתלויבאאלאעלספקחטאתקבוע.

ה(רש"י ד"ה איש כתוב ,בתוה"ד ,ויגדלו יחד .כתב הערוך לנר ,דרש"י

לו(רש"י ד"ה אין חייבין עליה ,הלובש או מתכסה באותן בגדים ונכנס

הוצרךלכך,משוםדסביראליהבקידושין)יט,(.דקטןבןתשעשייבםקונה

למקדש פטור מקרבן .משמע מדבריו דאי היה טמא גמור ולא ספק היה

מן התורה .והתוס' )שם( בד"ה ומדאורייתא ,הקשו עליו ,דלא הוי אלא

מחוייב קרבן .והקשה התוס' יו"ט )פ"ד מ"א( ,הא כיון דהני בגדים אין

מדרבנן ,ולפוסלה מן האחין .וביאר הערוך לנר ,דפליגי עליה נמי משום

מטמאיןאדם,ליכאלחיוביהמשוםכניסהדידיה,אלאמשוםמכניסבגדים

דאמרינןלקמן)מה,(.דלכשיגדיליבעול.ואםכן,אינוקונהמדאורייתא,וכן

טמאיםלמקדש,ואהאלאשייךשוםקרבן,דהאבפר'אחריפירשרש"י,על

דעת הרשב"א .וכתב דלדעת רש"י צריך לומר ,דהא דקתני לקמן )מה,(.

הפס' "ואם לא יכבס בגדיו" ,דעל כיבוס בגדים במלקות ,וכיוון דאין כרת

דלכשיגדיל יבעול הוי רק תקנת חכמים .ואם כן ,לפי זה יקשה מה הקשו

מאיקרבןאיכא,דהאלאמחייבקרבןעלשגגתלאו,אלאאםכןזדונוכרת.

חכמיםלר'מאירמהטעםאיןמיבמין,האדלמאמפניתקנתחכמיםשתקנו

לכך פירש ,דהא דקתני במתניתין דאין חייבין היינו דפטור ממלקות ,דאי

שיבעולדוקאלכשיגדיללפוטרה.לכךפירשרש"י,דהקושיאהיא,כיוןדאין

הוהודאיטמא,היהחייבמלקות.והביאדהרמב"ם)פ"גמביאתמקדשהי"ז(

איסור בביאת קטן דחשיב בר הקמת שם ,אם כן ,אמאי אינו מייבם ,ואי

כתב,דאףמלקותלאשייךבבגדיםשאינןאבהטומאה.וכתבדלדבריוהא

משוםתקנתחכמים,הריישתקנה,שיגדלויחדולכשיגדיליבעול.

דקתני "אין חייבין" היינו דפטור ממכת מרדות ,דהווי מחוייב אי הוי ודאי.

ו(גמ' ,קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא אילונית .כתבו התוס'

והרש"שכתב,דהרמב"םיפרשד"חייביןעליהן"קאיאכותיםעצמם,דהיינו

ביבמות )כ (.ד"ה יבא ,דממעטינן אילונית וסריס ,שאינן ראויין להוליד

אםנגעבכותיונכנסלמקדש.ובחידושיהר"ןנמיהקשהעלרש"י אמאילא

לעולם ,ומשום הכי לא הוו ברי הקמת שם .אבל קטנה דמתייבמת לרבנן,

פירשדאייריבנוגעבכותיונכנסלמקדש.ועייןבמלאכתשלמה)פ"דמ"א(.

ואף לר' מאיר אי לא הוה חייש למיעוטא ,משום דלבסוף ראויין להוליד,

לז(בא"ד ,דלא ידעינן אי נדה היא אי לא .ובחדושי הריטב"א כתב ,משום

והוובריהקמתשם.

דדםירוקלאשכיחעדדנעבדיהכודאי.

ז(תוס' ד"ה שמא תמצא ,בתוה"ד ,ואם תאמר ובקטן אמאי חיישינן וכו'.
ג

מסכת נדה דף לב
ב בתמוז התשע"ב
הקשה החזון איש )יורה דעה סימן רט"ו( ,אמאי ניחא להו קטנה .ותירץ,

דבנות כותים הוי מי"ח דבר ,ואם כן ,אתי שפיר הא דלא מוקמי מתניתין

דאפשרדבקטנהסגיבחדסימןאףלרבהונא.עודכתב,דאפשרדקטןוקטנה

בדחזיין דאם כן ,הוו נדות מדאורייתא למאן דאמר כותים גירי אמת הן.

קאמרי.

ועייןבדבריומהשכתבליישבעוד.

ח(בסוה"ד ,ויש לומר דאין מועלת הבדיקה עד שהוא גדול בשנים .והתוס'

טז(גמ' ,קרא סתמא כתיב .הקשה הערוך לנר ,מה בכך דסתמא כתיב,הא

בבכורות)יט(:בד"הקטן,תירצואהךקושיא,דהיכאדלאהביאסימניןעד

מכלמקום,כיוןדכתיב"כיישכב"ממילאמשמעדלאאייריקרארקבראויה

רובשנותיוחשיבסריסבלאסימניסריס .וכתבהחזוןאיש)יורהדעהסימן

לשכיבהשהיאבתג'שנים,דהאמהךטעמאאמרינןלקמן)מד,(.דדוקאבת

רט"ו( ,דאפשר דהכא סברי התוס' ,דלאחר ל"ה שנה הוא גדול ולא סריס,

ג' שנים מטמאה את בועלה ולא בפחות דהא כתיב "ואם שכב ישכב",

והאדתירצודאיןמועלתהבדיקהעדשהואגדולבשנים,היינודאףדעושה

ובאינה ראויה לביאה לא מיקרי שכיבה] .ועיין בדבריו דהוכיח ,דאין לומר

כיפהישלומרשהואסריס,אבלאםאינועושהכיפהודאיהויסימןסריס.

דהיא גופה מאי דמשנינן דהלכתא הא דאמרינן בכל מקום דבת ג' ראויה

ט(גמ',ואמררבימעשהוכו'.כתבבחדושיהריטב"א,דהגמ'מייתילכולהו,

לביאה,דאםכן,מאיפריךקראלמהלי).עייןבאותהבאה([.ותירץ,דהא

לאשמועינןדהוימילתאדשכיחאבכלדורודור.

דמשנינן דהלכתא היא ,היינו הא דנאמר "ואשה אשר ישכב איש" שהיא

י(תוס' ד"ה והטבילוה ,ומשום שראתה דאי משום שנגעה באמה שטמאה

אשהמבתג'שנים,דמהאילפינןבכלמקוםדאשהבתג'שניםבתשכיבה,

לידהאםכןמאיאשמועינןוכו'.והרמב"ןנמיהקשהכן,ותירץ,דיודעיןהיו

ולהכיפריךשפירקראלמהלי.

בגמ'שלאבאר'יוסיאלאלהעידעלטומאתעצמה.והכיקתנימעשההיה

יז(גמ' ,ומאחר דהלכתא קרא למה לי .הקשה החזון איש )יורה דעה סימן

שפרשה נדה והטבילוה קודם לאמה ,ואיירי שהפרישוה מאמה ולא נגעה

קיט סק"ה( ,הא בכל העריות אף היכא דלא כתיב "אשה" ,פטרינן פחותה

באמה .עוד כתב ,דאין דרכן של בני אדם להפרישה מאמה ,אלא לכך

מבת ג' דלאו בת ביאה היא ,והיינו מההלכה ,ואם כן ,אי לא הוה כתיב

הטבילוהשלאתטמאאתהנשיםשנגעותבהומגפפותאותהויחזרוויטמאו

"ואשה" גבי נדה ,אלא "אשה" ,הוה ממעטינן נמי קטנה מבת י"ב ,דאשה

הן תרומה שבארץ ישראל ,אבל משום נגיעת אמה בה ,אין לטמאות

היינו גדולה .ותירץ ,דלא נתמעטה קטנה אלא במקום שיש סברא שהיא
חלוקהמגדולה.

הנוגעיםבה,שהריהיאראשוןואיןמטמאהאדם.וכןכתבהחידושיהר"ן.
יא(גמ' ,והני מילי באכילה אבל בנגיעה לא .כתב בחדושי הרשב"א ,דאין
לומר,דהטבילוהכדילהכשירהבאכילתתרומה,דאיהילאובתאכילההיא

דףלבע"ב

בקטנותה כל כך .והביא דר"ח ביאר קושית הגמ' דבשלמא רבי ור' יוסי

יח(רש"י ד"ה לגמר מנדה ,כיון דבת יום אחד מטמאה בנדה בת י' נמי

משום תרומת ארץ ישראל דדלמא אתי להאכילה בתרומה דארץ ישראל.

מטמאה בזיבה דאין זיבה בלא נדה שאינה אלא לאחר נדות .הקשה המי

והקשה ,א .הא לאו בת אכילה היא .ועוד ,דאם כן ,מאי קשיא ליה בדרב

נדה,מהראיהשתטמאבזיבהממהשאיןזיבהבלאנדה,דבשלמאאיהוה

יוסףהאאיהונמידילמאאתילאוכלהבתרומתחוצהלארץ,דהאטומאה

להיפךשאיןנדהבלאזיבה,הוהמוכח,מדמטמאבנדהעלכרחךדמטמאה

יוצאהעליהמגופה,לכךכתב,דאיהיודאילאובתאכילה,והאדהצריכוה

בזיבה.ונשארבצריךעיון.

טבילה משום נשים המגפפות אותה ,והיינו דקשיא ליה בדרב יוסף דנשים

יט(גמ' ,דאי כתב רחמנא בנדה הוה אמינא נדה משום דכי חזאי חד יומא

הנוגעותבהאינןמטמאותאתהתרומה,ואינןאסורותאףבאכילתתרומה,

וכו' .ביאר החזון איש )יורה דעה סימן קיט סק"ח( ,דלאו משום חומרא

דאיןטומאהזויוצאהעליהןמגופן.

וקולאקאמר,אלאכיוןדלזיבהישדיןמיוחדותכונהמיוחדת,אפשרשאין

יב(רש"י ד"ה לרבות את הסך,שתיה בכללאכילה וכו'תירוש חמרא הוא

תכונת הזיבה בקטנות ,וכתב ,דאי נימא שזיבה אינה תלויה בתכונת הגוף,

וכו'.כתבהרש"ש,דביומא)עו,(.ובשבועות)כג(.לאקיימאהכיבמסקנא.

ישלומר,דקאמרמשוםקולאוחומרא.

יג(תוס'ד"הוכשמן,בתוה"ד,ומדאורייתאלאהויסךכשותה.התוס'ביומא

כ(גמ' ,ולנקבה כל שהיא .כתבו התוס' )לעיל עמוד א( בד"ה לנקבה ,דלפי

)עז(.ד"הדתנןכתבובתירוץקמא,דמהאיקראד"ולאיחללו"ילפינןדסיכה

זה צריך לומר ,דקרא ד"ואשה" דזבה אתי לדרשא אחרינא ,ומעיינות

כשתיהמדאורייתא,והאדאתיקראדדבריקבלה,למימראדאפילולאהיה

דמצורע ומצורעת צריך לומר דמפיק לה מקרא אחרינא .והרמב"ן נמי

לנו פסוק לאסור סיכה דאורייתא ,הוה לן לאסור מדרבנן מקרא ד"ותבא

הקשה ,ד"ואשה" דגבי זבה למה לי .ובריטב"א כתב ,דכדי נסבא ,דהא

וכו'".

איצטריךלמצורעת.וכןכתברש"ילקמן)לד(:בד"ההכיגרסינן,דלאגרסינן

יד(בא"ד ,שם .כתב בחידושי הר"ן ,דכיון דמסקינן דסיכה זו אינה אסורה

נקבה כל שהיא נקבה וכו' ,דאם כן ,מעינות למצורע מנא להו ,אלא

אלא מדרבנן ,ואפילו הכי הטבילוה כדי לסוכה ולא סכוה בטומאה ,איכא

"לנקבה"לרבותמצורעתלמעיונתיה.

לאוכחי ,דהא דאמרינן ביבמות )קיד (.דקטן אוכל נבלות אין ב"ד מצוין

כא(גמ',בןתשעשניםויוםאחד.כתבהמגןאברהם)אורחחייםסימןתנז

להפרישו ,אבל אסור להאכילו בידים ,דאפילו באיסור דרבנן אמרינן הכי,

סק"ז( ,דאמרינן דעד תשע שנים ויום אחד מסתמא לא ראה קרי ,אבל אי

ודלא כהרשב"א דכתב )שם( ,דבאיסור דרבנן מותר להאכילן בידים .אמנם

ידעינןדראהקרי,אפילוהואבןיומו,טמאלקריו.

כתב דאפשר ,כיון דסיכה כשתיה אם כן ,הסכין אותה מטמאין התרומה

כב(גמ' ,וכי מאחר דהלכתא קרא למה לי .הקשה החזון איש )יורה דעה

בידים ,ומשום איסור הסכין הטבילוה ולא משום איסור התינוקת .ועיין

סימן קיט סק"ה( האאיצטריך "ואיש" לרבות פחות מבן י"ג ,דאי לאו קרא

בערוךלנרמהשהאריך.

הוה ממעטינן להו ,כיון ד"איש" משמע גדול .ותירץ ,דבמקום דאין סברא

טו(גמ' ,אנן דדרשינן אשה ואשה וכו' .כתב המהר"ם דמקשין העולם ,אם

לחלקביןקטןלגדוללאהוהממעטינן.

כן,אמאיאיצטריךלאוקמימתניתיןבסתמאוכר'מאיר,לוקמהבדחזיין,ואי

כג(תוס'ד"הלמעוטיאשהמלובן,בתוה"ד,ואףעלגבדאיכאלמיפרךמה

קשיאאפילודידןנמי,לישניאנןדדרשינן"אשהואשה"כיחזייןמפרשיוכו'

לאיששכןמטמאבראיותכבימים.ובחדושיהריטב"אכתב,דהוהמצינמי

אינהו דלא דרשי "אשה ואשה" כי חזיין לא מפרשי גזרו בהו רבנן .ותירץ,

למיפרךדאיןכאןקלוחומר,כיוןשלובןזהאינוממיןזה,שזהקריוזהדם.

עלפימהשכתבוהתוס'בד"הר'מאיר,דאףלר'מאירדחיישלמיעוטא,הוי

כד(גמ',איכתברחמנאבזכריםוכו'אבלנקבותדלאמטמובראיותכבימים

הךדבנותכותיםטמאיםמעריסתן,מגזירתי"חדבר,דמדאורייתאלאהוה

אימא לא .הקשה בחדושי הריטב"א ,אם כן ,מעיינות דנקבה מנא לן ,הא

לן למיחש מידי ,משום דלא הוי אלא מיעוטא דמיעוטא ,דכולי עלמא הא

בזכרכתיבי,דכתיב"וכיירוקהזבבטהור".ותירץ,דזבכללהואלכלהזבים
ד

מסכת נדה דף לב – דף לג
ב בתמוז – ג בתמוז התשע"ב
ביןזכרוביןנקבה,עדשיפרשהכתוב"איש"או"זכר".

ברש"יבבבאבתרא)ט(:בד"הטומאהבחיבוריןכתב,כגוןבגדילבושוהרי

כה(גמ',פשיטאדהאדרסלהו .ביארבחדושיהרמב"ן,דלאופשיטאמגופה

הןכמוהו,אבלשארבגדיםהנוגעבהןוכןאםיגעבאדםלאמטמא.והתוס'

דמילתא ,אלא פשיטא דכל דקא דריס להו ,רחמנא רבינהו למדרס ,דתניא

)שם(בד"הדהאהסיטכתבו,דודאימטמאבגדיםבשעהשמסיטאפילואין

בתורתכהניםדמרבינןמדרסמ"והיושבעלהכליאשרישב".

לבוש בהן .וכתב המשנה למלך )פ"ג ממשכב ומושב ה"א( ,דברמב"ם )שם(

כו(גמ',כעליונושלזב.התוס'לעיל)לא(:בד"התחתוןכעליון,הביאובשם

משמעכרש"י,דהנוגעבבועלנדהמטמאבגדיםכלזמןשלאפירש,דומיא

הרשב"ם ,דהיינו שהכריע הזב בכף המאזנים את האוכלין ומשקין שבכף

דנדה.

שניה.והקשו,האכהאיגוונאקריהיסט,והיסטנפקאלןמ"אשריגעבהם

ו(רש"י ד"ה אימא ,בסוה"ד ,יהיו בגדים טמאים ולא הוא .הקשה הרש"ש,

הזב".לכךפירשו,דעליונושלזבהיינובגדשמקצתועלהזבומקצתונגרר

האאפילומשכבהזבאםנגעובובגדיםהואלאנטמא.

על הארץ .וכתב בחדושי הרשב"א ,דיש מיישבים דעת הרשב"ם ,דלעולם

ז(גמ' ,אמר קרא יטמא טומאה קלה משמע .ביאר בחדושי הרמב"ן ,דכל

עליונושלזבזהוהסיטו,ואצטריכוהניקראי,דאימ"וכלכליחרסאשריגע

דלא מתפרש ביה מגע אחר ,לא משמע אלא שהוא טמא בעלמא ,דכל

בוהזב",הוהאמינאעליונוכתחתונולטמאאדםולטמאבגדים,ואימהכא,

דמטמא אדם כתיב בהו "ורחץ בשרו" או "יכבס בגדיו" או "והנוגע בהם

הוהאמנינאדכליחרסשאינומטמאאלאמאוירו,לא,קאמשמעלן,ד"כלי

יטמא"כדכתיבבמשכבומושב,אבלהכאדלאכתיבאלא"יטמא"לחודיה,

חרסאשריגעבוהזבישבר".והאדכתברחמנא"וכלאשריגעבוהזבוידיו

משמעטומאהקלהדליתלהטהרהבמקוה.

לאשטףבמים",איצטריךלמימרדהיסטונגיעהכידיו,מהידיומאבראיאף

ח(גמ',מההיאמטמאהאדםלטמאבגדים,שעליווכו'אףהואמטמאאדם

היסטונגיעהמאבראי.

לטמא בגדים שעליו .בחדושי הריטב"א הביא בשם ר' שמשון ,שהנדה

כז(תוס'ד"העליונושלזב,בסוה"ד,וכתיבביהיטמאדמשמעטומאהקלה.

חמורהמבועלה,שהנושאאותהמטמאבגדים,וכןאדםהנוגעבה,ואיןזה

ביאר המהרש"ל ,דמ"יטמא" לחוד משמע ,אבל הא דכתיב "עד הערב"

כבועל נדה שהנושאו טהור .והר"ש בכלים )פ"א מ"ג( ,הסתפק בבועל נדה

דהיינוטהרהבמקוה,קאיעלמרכב,ועליונושלזבנלמדמהאדכתיבבלשון

אםמטמאאדםלטמאבגדיםבמגעובמשא,כגוןאדםהנושאאוהנוגעבו,

"תחתיו" ,ועיקר קרא אמרכב קאי ,ואם כן ,לא אוקימנא האי תחתיו לחוד

דכיון דכתיב "ותהי נדתה עליו" דינו כנדה ,דהנושאה או הנוגע בה מטמא

אלאבמהשכתובאחריווסמוךלודהיינו"יטמא"דהואטומאה.והמקשןלא

בגדים .וכתב ,דאי נימא דהנושאו אינו מטמא בגדים ,נמצא בועל נדה קל

ידעלה,ופריךדלמאנתקומטומאהחמורהכלומרבקראד"נושא".

מנבלה,דהנושאאתהנבלהמטמאבגדים.והתוס'לקמן)עא(:בד"המערה
כתבו ,דשמא כי היכי דקיל בועל נדה מנדה שאינו מטמא משכב תחתון

דףלגע"א

אלא כעליון ,הכי נמי קיל מנדה שאינו מטמא בהיסט .ומצינן למימר ,דאף

א(גמ' ,אלא הנוגע בכל אשר יהיה הזב תחתיו .הקשה בחידושי החתם

דאינומטמאבמשא,קאמרשפיר"למעלהמנבלה",כיוןדאיכאחומראחדא

סופר ,דלפי הרשב"ם שהביאו התוס' לעיל )לא (:בד"ה תחתון כעליון,

דליתאבנבלה.

דעליונו של זב היינו מה שהזב מכריע בכף מאזנים ,אי אפשר להלום זאת

ט(גמ',וטמאשבעתימיםהפסיקהענין.הקשההערוךלנר,דלמאהיאגופא

בלשון הקרא "אשר יהיה הזב תחתיו" .לכך כתב ,דעל כרחך צריך לומר,

פרט,דרקלהאענינאנדתהעליושטמאז'ימיםושמשכבוטמא,אבללשאר

דהרשב"םמפיקליהמ"והנושא",דשייךשפירעלכףמאזנים.

דבריםלא.

ב(רש"יד"הנתקוהכתוב,מדכתיבוכלהנוגעבכלאשריהיהתחתיויטמא

י(גמ' ,רבא אמר לעולם דנין .כתבו התוס' בבבא קמא )פה (.בד"ה כלל

והנושאוכו'ומדלאערבינהווכו'ואפסקינהוביטמאמכללדהאייטמאלאו

ופרט ,ד"כלל ופרט המרוחקין זה מזה" דפליגי בה אביי ורבא הכא ,היינו

באדם ובגדים קמיירי אלא באוכלין ומשקין .והקשו התוס' לעיל )לב (:ד"ה

דוקא בחד ענינא ,אבל בתרי עניני לכולי עלמא אין דנין .עוד כתב דהיכי

עליונו של זב ,היכי מוקי ליה בעליונו של זב ,דאינו מטמא אלא אוכלין

דמרוחקיןיותר,חשיבנמיכתריענינאואיןדנין.

ומשקין,הריאיןלהםטהרהבמקוה,וקראכתיב"יטמאעדהערב".ובחדושי

יא(גמ',שם .כתבהערוךלנר,דאףדפליגיבהאתנאיבבבאקמא)פה,(.יש

הרמב"ן כתב ליישב ,דהכי קאמר נתקו הכתוב דדרשינן ליה לקרא דסמיך

לומרדרבאהכיקאמר,דלעולםהברייתאאתינמיכמאןדאמרדנין,דלפי

אמרכבדכתיבלעילמיניה",וכלהמרכבאשרירכבעליוהזביטמא",וסמיך

תירוצושלאביי,מאןדאמרדניןעלכרחךסביראליה,דבועלנדהלאטמא

ליה"וכלהנוגעבכלאשריהיהתחתיו",והכיקאמרכלהמרכבאשרירכב

אלא לענין משכב .והיה נראה לרבא דוחק .עוד כתב ,דרבא לשיטתו אזיל

עליויטמא,וכןנמיכלהנוגעבכלאשריהיהתחתיו,דהיינואוכליןומשקין

דסביראליהבבבאקמא,דרביובןעזאינחלקובדבראחר.

הנוגעיןבעליונו,והואעצמו,כלומרעליונועצמויטמאעדהערב.

יב(רש"י ד"ה אף הוא לא תחלוק,לא יטמאנו לטמא בגדים .כתבהרש"ש,

ג(בא"ד ,שם .משמע מדברי רש"י דהא דאמרינן נתקו ,היינו משום דלא

דלאו דוקא ,דהא הקושיא היא דאף אדם או כלי לא יטמא אלא אוכלין

ערבינהו .והתוס' לעיל )לב (:בד"ה עליונו של זב לא פירשו כן .וביארו

ומשקיןכמשכבו.

המהר"ם והמהרש"ל ,משום דלא אפשר לערבינהו ,דהא עיקר קרא דיבר

יג(גמ',תקנהגדולה.הקשההמינדה,מאיתקנה,האאיכאלמיחשדקודם

בנוגעבמרכב,דאיןבוכיבוסבגדים.

היתהטהורה,והיאסוברתשכברראתהנדה,ואםאחרז'ימיםתראהדם

ד(גמ' ,לומר לך שאינו מטמא אלא אוכלין ומשקין .הרמב"ם )פ"ו ממשכב

אדום ,תסבור שעומדת בימי זיבה ותספור רק יום כנגד יום ,וכיון שבאמת

ומושב ה"ג( כתב ,דכל הכלים שהן למעלה מן הזב הן הנקראין מדף,

דם ירוק טהור ,אם כן ,לא ראתה נדה עדיין ,ומה שראתה עכשיו הוי נדה

ומטמאין אוכלין ומשקין כשאר ולדות הטומאה ,וטומאת מדף מדבריהם.

ובעינןז'ימים.וכתב,דמכאןמוכחלהדיאכדעתהרמב"ם,שישימיזיבהאף

והשיגעליוהראב"ד)שם(,דזואףעלפישהיאקרויהמדף,אינהמדבריהם,

בלא ראיית דם נדה ,בימים הראויין לכך] .ולכאורה יש לומר ,דהוי תקנה

שהריאמרהתורה"והנוגעבכלאשריהיהתחתיויטמאעדהערב"ודרשינן

משוםדעלכלשינוימראההדםהיומונותשבעתימיםלנדה,ולזבהלאהיו

בסוגיין,כלאשריהיהתחתיוהזב.והכסףמשנה)שם(כתב,דהרמב"םסבר

מונותכלל,ואםכן,לאקשיאמידי.דהכינראהמדברירש"יבד"האםהן

דהוי אסמכתא ,דהא בתורת כהנים דרשי" ,תחתיו" ממש ולא לעליונו של

דכתב,משנשתנהמראהדםותמנהז'ימים).נ.ו.[(.

זב.

יד(תוס' ד"ה תניא ,לר' יוחנן דאמר ירד ר' מאיר וכו' .כתב המרומי שדה,

ה(גמ',אימרנתקוהכתובמטומאהחמורהדלאמטמאאדםלטמאבגדים.

דלהא דמפרשינן לעיל )יט ,(.דלעקביא אינו אלא משום דמלקא הוא דלקי,
ה

מסכת נדה דף לג
ג בתמוז התשע"ב
אם כן ,מודה עקביא שבעצם ירוק טהור ,אלא שחושש שמא היה אדום

מרבנן ,ולפיזההכא נמי יש לבאר ,דהסבתא השיבה דאיכא צורבא מרבנן

כקרןהכרכום,וכשחורשאינוטמאבעצם,אלאמשוםדכלשחוראדוםהיה

דשונהמשניות,ור'פפאחשבדמשוםהכילאהויצורבאמרבנן,אבלכיון

אלאשלקה,מהשאיןכןבירוקלאוכלירוקלקה,ואםכןטמארקמספק,

דאמרהלויהארעוואוכו',הביןדמופלאהואבמעשיוביראתשמיםדבכך

ואםכן,איאפשרלהשליםמןהאדוםעלהירוק.

גםהיאמבינה,ולכךאמר,אףעלגבדלאוצורבאמרבנן,איזיללגביה.

טו(]בא"ד,שם.לכאורההתוס'הוומצולשנויי,דהתםהוירקסלקאדעתך

כג(גמ' ,רמא ליה תורא וכו' .ביאר הרש"ש ,דרמי ליה תורא קודם ששאל

דר' מאיר טימא בדם ירוק ,דהא מסקינן דלא איירי ר' מאיר אלא להכשיר

ממנוכיוןדבשרהשורמפקח.והערוךלנרביאר,דרצהלרמזלודשורשחוט

זרעים).א.ב.[(.

לפניו,דשייךבדברשברורומבוארלודאי,כןאבקשממךשתמצאלקושיתי

טז(תוס' ד"ה סופרתו ,ויש לומר דר'יוסי לית ליה מקצת היום ככולואלא

תירוץהמבוארבודאילאמת.

בסוף וכו' אבל בתחילה מודה דלא אמרינן .ביאר החידושי הר"ן ,דר' יוסי

כד(גמ' ,ורמינהו על ספק בגדי עם הארץ וכו' .הקשה בחדושי הרמב"ן,

סבירא ליה שהכל הולך אחר תחילתו של יום ,אף שסופו סותר לתחילתו,

אמאי לא משני כדלקמן )לד (.דאיירי ברגל ,דטומאת עם הארץ ברגל

דכיוןדתחילתהיוםטמאכולוטמא.אמנםמתוס'לקמן)עא(:בד"ההרואה

כטהרהשוינהורבנן .ותירץ ,דבשלמאעםהארץשוינהורבנןכטהרה,שלא

יום)בנמשךלדףעב(.לאמשמעהכי,אלאדישלחלקביןתחילתמניןלסוף

להרחיקן ,אבל כותים לאו "חברים" קרינן ביה ,ואין דומים לצדוקים שהם

מנין ,דהאשומרת יום נמי בתחילת יום הויא בטומאה,אלא דמהני מקצת

בכללישראל).ועייןלקמןאותלב(.

היום,משוםדהויסוףמנין.אמנםבסוה"ד)שם(,משמעקצתכחידושיהר"ן.

כה(גמ' ,שם .הקשה בחדושי הריטב"א ,מאי קושיא הא מתניתין איירא

דכיון שהתחיל היום בטהרה ,עולה לה .ומכל מקום ,צריך לחלק שם בין

לענין משכבות ומושבות שדרס הכותי ,שאין שורפין עליהן את התרומה,

שבעהנקייםלשומרתיוםכנגדיום.ועיין)שם(בחידודיהלכותובערוךלנר.

ואילובגדיעםהארץשהםמדרסלאוכליתרומה,היינומשוםשמאישבה

יז(רש"י ד"ה פולטת ,כגון ששמשה בזוב .ובתוס' ד"ה רואה פירשו ,דשייך

עליהם אשתו נדה .ותירץ ,דהני מילי לעשותן כמדרס שהוא מטמא אדם

לאוקמיאףבשימשהבהיתר,דהיינולחכמיםדסביראלהודבעינןששעונות

וכלים לטמא את התרומה ,אבל לטומאת מגע בעלמא אם חזרו ונגעו

שלמות .וביאר בחדושי הריטב"א ,כגון ששמשה בא' בשבת לערב וראתה

הבגדיםבתרומה,ודאידמטמאינןמחמתמגעושלעםהארץ.

לאלתר קודם שקיעת החמה ,וראתה נמי ביום ב' וג' ,ויום ד' הוי תחילת

כו(גמ' ,ספק השלימתו לדם ירוק וכו' .הקשה החזון איש )יורה דעה סימן

מנינה ,ופלטה בו ביום דהוי עונה שישית ..ובחדושי הרמב"ן הביא בשם

קיט סקי"ד( ,דאכתי ניחוש ליום שפוסקת סופרתו .ותירץ ,דגם זה ספק אי

הראב"ד,דשייךלאוקמאכשבאעליהבז'לספירתהאחרשטבלה,ואחרכך

באהלכללזיבה.

פלטה.

כז(מתני' ,בנות צדוקים בזמן שנהגו .כתב הערוך לנר ,דיש להסתפק גבי

יח(]בא"ד ,כגון ששמשה בזוב ופסקה והתחילה למנות ופלטה .לכאורה

נדות מעריסתן ,אי הוו ככותים דלא דרשי "ואשה"  ,ואם כן ,מסברא גם

צריך עיון מאחר דרש"י סבירא ליה דלא שייך הך בעיא אלא כששמשה

עליהםגזרו.ואםכן,צריךעיוןמאיטעמאנקטבמתניתיןדוקאבנותצדוקים

באיסור ,אמאי נקט דוקא ששמשה בזוב ופסקה ,ולא נקט נמי שפסקה

בזמן שנהגו ,דלא שייך אלא בגדולות .והחזון איש )יורה דעה סימן קיט

והתחילהלמנות,ואזשמשה).א.ל([.ועייןבחידושיחתםסופר,מהשדקדק

סקט"ו(כתב,דלכאורהלאהווככותיםלגבידיןטומאהמעריסתן,ואףדלא

מדברירש"י.

דרשי"ואשה",מכלמקום,לאמצינושגזרועליהם,דאינםבכללגזירתי"ח

יט(תוס' ד"ה רואה ,בתוה"ד) ,בנמשך לע"ב( ,וכולהו אמוראי סברי בפרק

דברשהיהלגביהכותים,ומןהדיןאיןלחושלהןאףלר'מאיר,כיוןדאיכא

יוצא דופן דרואה היא .לכאורה נראה דמהא דלא הוכיחו התוס' מרבא

רובאוחזקה,כמושכתבוהתוס'לעיל)לב(.בד"הר'מאיר.

גופיה דאיהו נמי קאמר התם דרואה היא .דגרסי התם רבה ,וכן כתב

כח(מתני' ,שם .כתב הערוך לנר ,דלא מפורש במתניתין לגבי הצדוקים

בהגהותהב"ח)שםאותא(וצייןלתוס'כאן.וכןביארהרש"ש.

עצמן ,אכ דינם ככותי לטמא משכב תחתון כעליון .וכתב ,דלכאורה הדבר
תלויבבנותיהםאםנהגובדרכיישראלאולא.
כט(גמ' ,וקדם אצל אשתו .הקשה בחדושי הרשב"א ,היאך האמינה ,הא

דףלגע"ב
כ(גמ',אמררבאלפוםחורפאשבשתאוכו'.כתבבחידושיהר"ן,דלפימה

קיימאלןד"החשודבדברלאדנוולאמעידו".עודהקשה,אמאיקדםאצל

שפירשוהתוס'לעיל)עמודא(בד"הרואה.צריךלומרדרבאלאקאיאגונא

אשתו ,לשייליה לדידיה .ותירץ ,כיון דמדרבנן בעלמא הוא ,סמך עליה

דבעי לה רמי בר חמא ,דבהאי גונא ליכא פירכא כלל ,דהא אי אפשר לה

במסיחהלפיתומה,וכדמוכחבבבאקמא)קיד,(:דבדרבנןאפילוגוינאמןכל

שתסתור ז' דהא לא משכחת לה אלא בפולטת יום ראשון למנינה ,וליכא

שהואמסיחלפיתומו.וביאר,דמשוםהכיקתנידהוריקופניושלכהןגדול,

נמילמיפרךשלאתהאטומאהמפסקתביניהם,דהאלאמפסקתכלל.

לומרדמשוםהכילאהכניסובדבריםלצדוקיעצמושיהיהמסיחלפיתומו,

כא(תוס' ד"ה לטהרתו ,ורבא סבר דלא משמע מלטהרתו וכו' .הקשה

דחשש שמתוך שהוריקו פניו הרגיש בדבר ,ולפיכך קדם אצל אשתו קודם

המהר"ם ,אם כן ,לרבא מנא יליף סתירה בזב כלל אפילו על ידי טומאת

שיבאאצלהבעלהוישוחלהאתכלהמאורע.

זיבה ,הא לעיל )כב (.משמע מרש"י בד"ה מה זיבה ,דילפינן סתירה בזבה

ל(רש"יד"הוהוריקופניו,חרהלושנטמאובגדיו.הקשההערוךלנר,אמאי

מדכתיב"ואחרתטהר"אחראחרלכולןשלאתהאטומאהמפסקתביניהם,

חרהלו,הרייכולהיהלטבולאותםויטהרובערב.עודהקשה,אמאיפירש

וזב ילפינן מזבה ,וכיון דרבא לא סלקא דעתיה דבעינן גבי זב שלא תהא

רש"י שחרה לו על בגדיו ,ולא על טומאת עצמו ,הרי איהו נמי נטמא

טומאהמפסקתבספירתו,מנלןדסותרכללאפילובזיבה.

כשנושא הצנורא ,אם הצדוקי בועל נדה ,וכמו שכתבו התוס' לקמן )לג(:

כב(גמ',שמעמינהיראשמיםהוא.הקשההערוךלנר,אירבפפאלאאזיל

בד"הותיפוקליה),בנמשךלעמודהבא(.ותירץ,דרש"יהוצרךלפרשכן,לפי

לגביהאלאלאחרשהיהבטוחשיראשמיםהוא,אםכן,מעיקראאמאילא

סברתהמקשןדמקשה"ותיפוקליהמשוםצנוראדעםהארץ",דאיהיהחרד

שאל אלא אי איכא צורבא מרבנן ,ולא הוסיף נמי ירא שמים .עוד הקשה,

בדוקאעלטומאתעצמו,הריעלידיצינוראדעםהארץ,לאנטמאהואאלא

אמאי הוצרך להזכיר זאת ,הא מסתמא צורבא מרבנן הוי נמי ירא שמים.

רק בגדיו ,וכמו שכתבו התוס' בד"ה ותיפוק ליה ,דאין צנורא דעם הארץ

ותירץ,עלפימאידאיתאבמגילה)כח,(.דאיצורבאמרבנןלימאהלכתא,

מטמאבהיסט.

ואי תנא לימא מתניתא ,ואם כן ,מאן דתני מתניתא הוי פחות מצורבא

לא(גמ',שנשיצדוקיןהן.ברש"יד"הוהוריקהכתב,דקדםאצלאשתושל
ו

מסכת נדה דף לג – דף לד
ג בתמוז – ד בתמוז התשע"ב
צדוקי .וכתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דלפי זה לא אתי שפיר הלשון

לכאורהאףלדעתביתהללבעינןלהאיטעמא,דהאאףביתהלל,מצריכין

"שנשי צדוקים הן מתיראות ,אלא משמע דאשתו קאי אאשת כהן גדול,

היכרא,דהאגבידםעובדתכוכביםמטמאיםרקלחולאיבש,כיהיכידנהוי

והיתהאשתכהןגדולבקיאהבהםכמור'יוסי.וכןכתבהערוךלנר.

היכרא ,וכמו שפירש רש"י בד"ה ובית הלל .ואם כן ,הכא נמי כיון דגבי

לב(גמ' ,ותיפוק ליה משום צינורא .כתב החזון איש )יורה דעה סימן קיט

רוקה ומימי רגליה בישראלית נמי מטמאה רק לח ,צריכא היכרא דהוי

סקט"ו( ,דהכא לא הוה מצי לשנויי כשטבל ,כדמשני לעיל ,דמנא ידע כהן

מדרבנן,כיוןדגבידמהלאהויאכישראלית).נ.ו.[(.

גדול .וכתב ,דלעיל לא הוה מצי לשנויי דברגל איירי כדהכא .משום דלא

ז(רש"י ד"ה דם ,לגבי רוק לא שכיח חשיב ליה .ביאר בחדושי הריטב"א,

הוה ליה למיסתם .עוד תירץ ,דמתניתין לאחר חורבן בית המקדש נשנית,

דלאשכיחתדירכרוקהומימירגליה,אבלודאישכיחהוא,וכדאמרינןלעיל

דליכא אסיפה ברגל .עוד תירץ ,דאפשר דכותים אינם בכלל כל ישראל

)ד,(.דאשהשכיחיבהדמים.

חברים,אףאיגיריאמתהן,כיוןשעבדועבודהזרהמתחילה.

ח(רש"יד"הטמאאפילולביתשמאי,שהטיפהמטמאאחריםבמגע.כתב

לג(תוס' ד"ה ותיפוק ליה משום צינורא ,דוקא לענין צינורא עשאוהו כזב

הרש"ש ,דצריך לומר ,דלאו דוקא נקט מגע ,דהוא הדין דמטמאה במשא.

וכו' .אמנם בחדושי הרמב"ן כתב ,דחכמים גזרו עליהם שיהיו זבים לכל

דכןפסקהרמב"ם)פ"בממשכבומושבה"י(.

דבריהם ,ובגדיהם יהיו מדרס לפרושין .ועיין בדבריו מה שיש להקשות על

ט(גמ' ,עבוד ביה רבנן היכרא כי היכי דלא לשרוף עליה תרומה וקדשים.

זהומהשיישב.

התוס'לעיל)לג(:בד"הורמינהו,הביאודעתרבינותםדמשמעדסביראליה
דשורפיןאטומאהדעובדכוכבים.והקשועליומהאדקתניהכאדעבודביה

דףלדע"א

רבנן וכו' דלא לישרוף ,דמשמע דאין שורפין אטומאה דעובד כוכבים.

א(גמ' ,וטומאת עם הארץ ברגל כטהרה שוינהו רבנן .ברש"י בביצה )יא(:

ובהגהות הגר"א )אות א( ,לא גרס כן ,אלא "דלא לחייב עליה על טומאת

בד"ה אף הפותח פירש ,דכל ימות הרגל אישתרו כדי שלא לביישם.

מקדש וקדשיו" .וכן הביא בר"ש )זבים פ"ב מ"א( מהתורת כהנים דקתני

וברמב"ם)פי"אממשכבומושבה"ט(ביאר,מפנישהכלמטהריןעצמןועולין

דשורפין עליהם את התרומה ,אבל אין חייבין עליהן על ביאת מקדש

לרגל,לפיכךהןנאמניןכלימותהרגלביןעלהקודשביןעלהתרומה.ועיין

וקדשיו.ועייןבדבריומהשהאריך.

במהר"ץחיותשכתבטעמיםנוספים.

י(גמ' ,קריו דתלי במעשה לא גזרו ביה רבנן .ביאר רש"י בד"ה קריו ,אין

ב(מתני' ,ודם טהרה של מצורעת .ביאר הרמב"ם )בפירוש המשניות פ"ד

קריו בא אלא על ידי חימום .ובתוס' הרא"ש ביאר ,דכיון דאפשר למנוע

מ"ג(,דהואהדםאשרתראהוהאשההיולדתאחרשבעהלזכרוי"דלנקבה

עצמושלאיבאלידיקרי,חשיבכלאשכיח.

אם תהיה מצורעת .והחזון איש )יורה דעה סימן קכ סק"א( כתב ,דיש ז'
דרכים טהורים באשה ,א .ראתה בלא הרגשה ,כדאמרינן לקמן )נז .(:ב.

דףלדע"ב

ראתהבשפופרת,כדאמרינןלעיל)כא.(:ג.דםחימוד.ד.חוץמאותםד'מיני

יא(גמ' ,תפשוט דבעי רב פפא וכו'.הקשה הערוך לנר ,דאמאי לאהקשה,

דמים .ה .דם טוהר .ו .דם קושי בזיבה ,כדאמרינן לקמן )לו .(:ז .דם של

דתפשוטממתניתיןדמקואותדמייתילעיל)עמודא(,דנכריתשפלטהשכבת

חתיכה,כדאמרינןלעיל)כא.(:

זרעמישראל,ואמאימייתימברייתא.ותירץ,עלפימהשכתבוהתוס'בד"ה

ג(רש"יד"הביתשמאיאומריםכרוקה,בתוה"ד,אפילוהכירבנןגזורעליה

כיקמיבעיא,דהמקשהסברדר'פפאבעיביןתוךג'ביןאחרג',דהיינולפי

הואילוטמאההיאגזרהלאחרז'אטותוךז'.ובאליהורבה)פ"דמ"ג(כתב,

פירושםהשנידר'פפאגופיהמפרשהסבראדדייגיואכלישקצים,דשייךבין

דגזור אטו יולדת בזוב .וכתב ,דלהכי מייתי סיפא דקתני "ומודים ביולדת

תוךג'ביןלאחרג',וכןמוכחמהאדשינהמלשוןהמשנהולאקאמר"נכרית

בזוב" ,דמאי נפקא לן מיניה אם מודים בית שמאי ,אלא על כרחך דנקט

שפלטה"כדקתניבמתניתין,משוםדלישנאדפולטתודאיאייריתוךג'כמו

סיפא לגלויי ארישא ,דמשום הכי סברי בית שמאי דיולדת מטמאה כרוקה

בישראלית,ולהכימייתימברייתאדקתנינמיכלישנאדר'פפא",שכבתזרע

וכמימי רגליה ,משום גזירה דיולדת בזוב ,ומטמא לח ואינו מטמא יבש

במעי וכו'" ,ומהא איכא להוכיח בין תוך ג' ובין לאחר ג' .ומשני דברייתא

דעבודרבנןהכירא.וכןכתבהרש"ש)שם(,דמשוםהכיקתניהךסיפא.

נמיאיירארקתוךג',ורבפפאמיבעיאלאחרג'דווקא.

ד(בא"ד,ואףעלגבדגבידםנכריתוכו'ואיכאהרחקהטובאהלכךטהרו

יב(גמ',ישראלדדייגיבמצות.הקשההערוךלנר,איךאפשרדמשוםדדייגי

אתדמיהלגמרילהכיראוכו'אבלהכאאיןכאןמדרבנןאלאדםוכו'דהכל

במצותמסריחאחרג'ימים,הריכלדיןפולטתילפינןממהשצוההקב"ה

יודעין .כתב המהרש"א ,דאם כונת רש"י כמו שכתבו התוס' בד"ה ליטמא,

קודם מתן תורה לפרוש ג' ימים ולא יותר ,והרי קודם מתן תורה לא דייגי

לא הוה ליה לחלק אלא דבדם נכרית אתי לחלק בשל תורה מה שאין כן

במצות ,ואם כן ,היה אפשר שתפלוט ביום השלישי קודם נתינת התורה.

בדםיולדתדהכליודעין.וכמושכתבוהתוס'.וכתב,דהאדלאניחאלרש"י

ותירץ,המתןבסתר,דאףבאותןימיםהוודייגימשוםמיעוטהמצותשנצטוו

לפרשכתוס',משוםדודאיבדםנכריתנמישייךלמימרדהכליודעיםדדם

במרה .אמנם הערוך לנר כתב שהוא דוחק .לכך תירץ ,כיון דכתיב "ויהי

נכרית טהור הוא ,אלא הא דהכל יודעין לא הוי סברא בין בנכרית ובין

ביוםהשלישיבהיותהבקרוגו'ויחרדכלהעםוגו'",הרידחרדולקראתמתן

ביולדת ,דאי לאו הכי ,אמאי יש לחוש במטמא לח ויבש דעשיתו כשל

תורהמידבהיותהבקרוחבילגופייהומחמתאותהחרדה.

תורה.לכךהוצרךרש"ילפרש,דהכיקאמרבדםנכריתדטמאומגעןורוקן

יג(גמ',עובדיכוכביםדלאדייגיבמצוותלאחבילגופייהוולאמסריח.כתב

ומימי רגליהן ואיכא הרחקות טובא ,לא איצטריך לן לדקדק עוד בהרחקה

המאירי,דדוקאיוםרביעיטמא,משוםדיושריביתעליויוםאחד.

יתירא,אבלבדםיולדתדאיןכאןגזירהאחרתמדרבנן,אלאהךגזירהדדם

יד(גמ' ,או דלמא כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו .כתבו התוס'

לחוד ,לא רצו לבטל גזירתן ולטהר לגמרי ,אלא דגזרו ושיירו בה להכירא,

בעבודהזרה)לא(:בד"הדאכלי,דמכלמקום,לעניןלהנצלמארסאיןמועיל

ולאחשודלמאאתולחלקגםבשלתורה,כיוןדאיכאלמימרדהכליודעין.

מה דחביל מחמת דדייגי במצות ,כמו חביל דאכילת שקצים ורמשים שיש

ה(גמ',וליתלהולביתשמאיוכו'גזרועליהןשיהיכזביןלכלדבריהם.כתב

להםבתוךהגוףומבטלארסשלנחש.

החכמת בצלאל ,דבשלמא לבית הלל ,אף דאינו מטמא אלא לח ולא יבש,

טו(גמ',לרבותמצורעלמעינותיו .הרמב"ם)פ"הממשכבומושבה"ה(כתב,

מכלמקום,הןכזביםזכריםלכלדבריהם.

דדם טהרה שלה טמא כרוקה וכמימי רגליה ,וכולן כמשקין טמאין .ועיין

ו(]גמ' ,כיון דעבדינן היכרא בדמה מידע ידיע דרוקה ומימי רגליה דרבנן.

באורשמח)שם(,מהשהקשהעליומסוגיין,דמוכחדהוימדאורייתא,ואם
ז

מסכת נדה דף לד – דף לה
ד בתמוז – ה' בתמוז התשע"ב
כן,אמאיפסקדמטמאמדרבנן.ועייןשםמהשיישב.

המתעגלין ואת הזוב מאינם מתעגלין ,ולכן כל המטמאין מעינות מטמאין

טז(גמ',וביתשמאינקבהמזכרלאאתיא.הקשההערוךלנר,איאיצטריך

נמיאתהזוב,ובראיהשניהטומאתווטומאתזובובהדיהדדיקאאתי.

אדם,דזכרונקבהבכלל,דכהאיגונאאיתאלעיל)כח,(:דפריךאדרשאדרב

דףלהע"א

"מזכר עד נקבה תשלחו" ,למעט טומטום ואנדרוגינוס ,הא איצטריך למי

א(גמ' ,לאחרים גורם טומאה לעצמו לא כל שכן .הקשה הרמב"ן ,אם כן,

שישלוטהרהבמקוה,ומשנידאםכן,לכתובקראאדם",זכרונקבה"למה

גבי שכבת זרע דכתב רחמנא דמטמא ,לימא נמי ,לאחרים גורם טומאה

לי.

לעצמו לא כל שכן .עוד הקשה ,האיכא היסט ,שהזוב גורם טומאת היסט

למיכתבנקבהמשוםדלאאתיאמזכר,אמאיכתבקרא"זכרונקבה"ליכתוב

יז(גמ',ואיבעיתאימאאמרילךביתשמאיהאילזכרמבעיליהוכו'.כתב

והוא עצמו אינו מטמא בהיסט .ותירץ ,דגבי שכבת זרע איכא למימר

הערוך לנר ,דהגמ' דאיצטריכא להאי אי בעית אימא ,משום דהאי דמשני

דמיעטיהרחמנאדלאוברמשכבומושבהוא,וליתביהאלאנגיעהבעלמא.

ביתשמאידפריךמשוםטומאה,הוישינויידחיקי.

וגבי היסט נמי תירץ ,דאיכא למימר דמיעטיה רחמנא מדכתיב "והנושא

יח(רש"יד"הואיבעיתאימא,ולאגרסינןנקבהכלשהיאנקבהוכו'דאם

אותם".

כן,מעינותלמצורעמנאלהו.וכןביארבחידשיהריטב"א).עייןלעילדףלב:

ב(גמ',שם.ביארהחזוןאיש)יורהדעהסימןקכסקכ"ג(,דאףדרואההוא

אות כב( .וכתב התוס' הרא"ש ,דמשמע מדברי רש"י ,דהך אי בעית אימא

ולא נוגע ,מכל מקום ,סלקא דעתך שהראיה היא הגורמת שיציאת הטיפה

קאיאההדאמרינןדביתשמאישוםטומאהפריך,ואתאלמימרדלאפרכינן

הועילה והביאה עליו את הטומאה .ומשני שעיר המשתלח יוכיח ,דהיינו

שום טומאה .אמנם כתב ,דנראה דקאי ארישא דמילתא דמפרש ר' יצחק

דכמודמצינובשעירשאינואלאתנאיהמעשה,וטומאהמעלמאקאתי,הכי

דטעמיה דבית הלל משום דדריש "לזכר" לרבות מצורע למעינותיו ,ואהה

נמיישלומרדאיןהראייהאלאתנאיוטומאהמעלמאקאתי.

קאמר דבית שמאי מוקמי לה לרבות קטן וקטנה ,ולא מוקמי לה למעינות

ג(גמ' ,ומדאיצטריך קרא לרבויי בראיה שניה שמע מינה מקום זיבה לאו

כלל ,כר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא דלעיל )לב ,(:ומעינות נפקא

מעיןהוא.ברש"יד"הומדאיצטריךנמיגרסכגירסאשלפנינו,ופירש,דשמע

להו מקרא אחרינא .וכן ביארו התוס' לעיל )לב (.בד"ה לנקבה .בדעת ר'

מינהבראשונהדלאומעיןהוא,דאימעייןהואראשונהמטמאהשניהלא

ישמעאלבנושלר'יוחנןבןברוקא.

כלשכן,ומשמעמדבריו,דפשטינןדאיןראיהראשונהשלמצורעמטמאה,

יט(גמ' ,אמר רבא תא שמע זאת תורת הזב וכו' .הקשה הערוך לנר ,הא

ומשום דמקום זיבה לאו מעיין הוא .ובהמשך הביא גירסא אחרת ,והקשה

ודאי דאף ריש לקיש ידע להאי ברייתא ,ואם כן ,מאי מייתי לה מהכא.

עליה .אמנם בחדושי הרמב"ן מפרש ,דהכי קאמר דאי בזב גרידא הא

ותירץ ,דרבא הוי סבירא ליה ,דזב קטן יליף מ"לזכר" וכמו שפירש רש"י

לראייה ראשונה ולמגע לא איצטריך ,דהא לא גרע משכבת זרע ,ולשניה

בד"ה מהו שתטמא ,וכיון דהאי קרא ד"ולזכר" כתיב בזב בעל שתי ראיות,

ולמשא נמי לא איצטריך ,דהא עבדינן קל וחומר ,אלא פשיטא דאיירי בזב

ממעטינן ראיה ראשונה מהיקש דשכבת זרע ,אבל רבא פשיט מהברייתא,

ומצורע ,ואי בשניה מי גרע מזב גרידא ,אלא בראשונה ולטמויי במשא,

משוםדיליףקטןמ"זאתתורתהזב",אםכן,איתקשקטןבהאיהקישאלזב

ושמעמינהתרתי,חדאדראייהראשונהשלמצורעמטמאהבמשא,ושמע

לכל עניניו ,ואפילו אי נימא דאיתקש נמי לשכבת זרע ,מכל מקום ,ילפינן

מינהנמידלאומשוםדמעייןהוא,דאםכןלאאיצטריךרחמנאלרבוייהכא,

מ"זאת תורת" לחומרא ,דקולא וחומרא לחומרא מקשינן) .ועיין באות

דהא ממעיינות נפקא .והקשה ,דנימא דקרא איירי בראייה שניה כדפירש

הבאה(.

רש"י,ולאשמועינןדבראייהראשונהאינהמטמאה,ומשוםדלאומעייןהוא.

כ(רש"י ד"ה מהו שתטמא ,שניה לא מיבעיא לן דהא מרבינן מלזכר כל

ותירץ,דקמישמיאליכאספיקאולאאיצטריךלאתוייקראדלאומעייןהוא.

שהואזכרוהתםתרתיראיותכתיביוכו'.כתבהתוס'הרא"ש,דמשמעדאי

ד(רש"יד"האלאבזבמצורע,איצטריךדלאאתיבקלוחומרדלאגרמהלו

הוי נפיק ליה קטן מ"זאת תורתהזב",לאקמיבעיא ,דפשיטאליה דמטמא,

טומאהשהרימחמתנגעווכו'.הקשהבחדושיהרמב"ן,כיוןדאילאומצורע

כיון דחדא ראיה כתיב בקרא .והקשה ,דאם כן ,מאי פשיט ליה רבא לרב

הוא נמי הוה מטמאינן ליה ,אם כן ,איתא להאי קל וחומר .וכתב בחדושי

יוסף מברייתא ד"זאת תורת הזב" ,הא איהו נמי פשיטא ליה דמאן דדריש

הרשב"א,דלאוקושיאהיא,דמכלמקוםעכשיואינוגורם.

קטן מהך קרא ,דראיה ראשונה שלו מטמאה .ועוד הקשה ,דאם כן ,ריש

ה(תוס' ד"ה לאחרים ,בתוה"ד ,ובשאר טומאות דלאו משא כגון משכב

לקיש מיבעיא ליה אליבא דבית שמאי והיינו דלא כהלכתא .לכך פירש,

ומושבאיןלפרשוכו'דהאלמצורענמיגורםטומאה.כתבהחזוןאיש)יורה

דמיבעיאליהאליבאדביתהלל,והכיקאמר,מהושתטמא,מיאמרינןדוקא

דעה סימן קכ סקכ"ג( ,דכוונת התוס' ,דאין לומר דכיון דגורם לו טומאה

זב בעל שתי ראיות הוא דמרבינן מ"זאתתורת הזב",אף דבקראלא כתיב

אחרתאףדאיןאנודניןבהחשיבגורם,דאםכן,למצורענמיגורםטומאה

אלאזבפעםאחת,מכלמקום,קאינמיאזבבעלשתיראיות,אבלבראיה

גבי משכב ומושב .והקשה ,דהא לא איירי מצד קנסא דכיוון דגרם טומאה

אחת לחודא לא מרבינן קטן ,כיון דאיתקש לבעל קרי ,לא מטמא בראיה

הואעצמוטמא,אלאסבראהיאדהגורםלאחריםודאיאצוריםבוהדברים

ראשונהכיהיכידשכבתזרעלאמטמא.

הגורמיםלטומאה.

כא(תוס'ד"המקוםזיבה,אינמיאףעלגבדאינומתעגלויוצאוכו'.ביאר

ו(תוס' ד"ה לעולם אימא לך וכו' .תימה וכו' דאי מעיין הוא למה לי קרא

המהר"ם ,דלהך שינויא לא מספקא לן אי הזוב מתעגל ויוצא או לא,

לטמא בזוב וכו' .כתבו המרש"א והמהר"ם ,דהאי קשיא לא שייכא אלא

דפשיטאליהדאינומתעגל,אלאעיקרהבעיאהיתהכיוןדמרבינןבמצורע

לתירוץהראשוןשכתבוהתוס'לעיל)לד(:בד"המקוםזיבה.דלתירוץהשני

מקרא ד"לזכר" דכל שטמא בזב טמא במצורע כגון מעינותיו ,הוא הדין

לאשייךלהקשותלמהליקראלטמאבזב,דעדכאןלאמיבעיאלןאיהוה

דבכלל זה נתרבה נמי זוב כמו מעין ,כיון דאשכחן בזב ,דאית ליה לזוב

ליהדיןמעיןבמצורע,אלאמשוםדאשכחןדזבאיתליהטומאהחמורהבזב

טומאהחמורהכמומעין.

כמוברוקוומימירגליו.

כב(בא"ד,שם.ביארהחזוןאיש)יורהדעהסימןקכסקי"ט(,דקמבעיאליה,

ז(תוס'ד"האףראייה,תימהאםכןלעילמנליהלאוקמיקראבדםטהרה

איהאדטימאההתורהאתהזובהיינוטומאהמיוחדתעלהזובואינהמכלל

של מצורעת הא איצטריך קרא לכדהכא .והקשה הגרע"א )בגליון הש"ס(,

טומאת בעליה שיהיה זובו טמא ,ולפי זה ,אינו אלא במה שאמרה תורה

מאיקושיא,האישלומרדהכיאמראביי,דודאיהדיןדמטמאאףאילאו

בראיה שניה ,או דלמא שהוא דין המעינות שטמאה התורה את כל

מעין הוא ,דאי אפשר לומר דאינו מטמא ,דהא אקשיה רחמנא מצורע לזב
ח

מסכת נדה דף לה
ה בתמוז התשע"ב
גמור ואם כן מוכח דמטמא ,ובאמת יהיה מוכח מדסבירא להו לבית הילל

בשופעתואיןדםהטמאנסתם,והויכדםנדהגמור.

ד"זכר" אייתר ,דמקום זיבה מעין הוא ,ולא צריך קרא .ובחדושי הרשב"א

יז(גמ',יולדתבזובתוכיח.ביארבחדושי הרשב"א,דטעובמהשהודולהם

)לעיללד(:תירץקושיתהתוס',דאיכאלמילףתרוייהומינה.

ביתשמאיביולדתבזובשהואמטמאלחויבש,דסברידמודולהובשספרה,

ח(גמ' ,ראה ראייה ראשונה בודקין אותו וכו' לא לקרבן .ביאר התוס' יום

ואמרו לם בית שמאי ,לא ,אלא דוקא בשלא ספרה ,הא ספרה הוא הדין

טוב)בזביםפ"במ"ב(,דכיוןדילפינןראייהראשונהמשכבתזרע,דיולמילף

והואהתשובה.

להלעניןטומאה,אבללקרבןדלאשייךבשכבתזרעליתלןלמילףמיניה,

יח(גמ' ,ולוי אמר ב' מעיינות הן .ביאר החזון איש )יורה דעה סימן קיט

ומשום הכי בודקין לקרבן אף בראייה ראשונה .והקשה הרש"ש )שם( ,דאי

סק"ח(,דישלפרש,דלרבתליביציאתהדםלביתהחיצון,ואםהיציאהבימי

אמרתדיו,נימאדוקאלטומאתערב,אבללהצטרףלשניהלטומאתמשכב

טוהר ,טהור .אף דנעקר בימי טומאה ,וכן אם נעקר בסוף ימי טוהר ויצא

ומושבולספירתנקייםלאיצטרף.לכךכתב,דעלכרחךצריךלומרדזבגמור

לאחרימיטוהר,טמא,וללויהדיןנאמרעלהמעיין,דהיינומהשנעקרבימי

איתקש.והקשה,דאםכןלקרבןנמי.וכתב,דישליישבבדוחק,דלהכיאהני

טומאה טמא אף שיציאתו לבית החיצון בימי טוהר ,והנעקר בימי טוהר

דיו .עוד תירץ ,דגבי קרבן דרשינן להדיא "והזב" חדא "זובו" תרתי לזכר,

מעיין טהור אף שיצא לאחר ימי טוהר ,ולעולם גם ללוי מעין אחד הוא

דעדכאןישלודיןזכרשאינומטמאבאונס.עודתירץ,דלהכיהטילהכתוב

בעצמותו.וכןמשמעמהתוס'לקמן)לו(.בד"ההלכתא),בנמשךלעמודב'(.

מיעוטא ד"מבשרו" בין ראיה ראשונה לשניה ,ללמד דלענין קרבן מיהא

יט(גמ' ,לרב רישא לקולא .ביאר בחדושי הריטב"א ,דלרב אף על פי

ממעטינןאפילוראשונה.וכןכתבבחידושיהמהרי"ח)שם(.

ששופעת ,אם טבלה טהורה והדם טהור .וכתב ,דשמעינן מהכא ,דאפילו

ט(גמ' ,מכלל דתנא קמא מפני הטומאה קאמר .כתבו בחדושי הרשב"א

לבית הלל ולמאן דאמר מעין אחד ,כי אמרינן ביומי וטבילה תלה רחמנא

והריטב"א,דליכאלמימרדר'הונאאתיאכר'אליעזר,משוםדאףר'אליעזר

הנימילילעניןהדםעצמו,אבלהאשהאינהטמאהמחמתוכלל,דאילאו

לאפליגבראשונהובשניה,אלאבשלישיתלחוד.

הכימאיקולאאיכאהכא.

י(תוס'ד"המכלל,בתוה"ד,וקשההאבלאומילתיהדרביאליעזרהוהמצי

כ(תוס' ד"ה איכא בינייהו שופעת ,איכא בינייהו טובא וכו' אלא דפשוט

למיפרך מדקתני במס' זבים בהדיא במילתייהו דרבנן גופייהו בשלישי אין

יותר נקט .כתב המהרש"א ,דאף בשופעת אינו פשוט כל כך ,דטפי פשוט

בודקין אותו .ותירץ בחידושי הר"ן ,דאי לאו מדר' אליעזר ,הוה מפרשינן

בשפסקה ,דהכי הוה סלקא דעתך דמקשה לאוקמא מתניתין כשפסקה,

דתנא קמא הכי קאמר ,ראיה ראשונה בודקין אותו מפני הקרבן ,שניה

ובפסקה שפיר איכא בינייהו ,לרב דאמר מעין אחד הוא ,מטמא לח ויבש,

בודקין אותו מפני הטומאה ,אבל שלישית אין בודקין לא לטומאה ולא

וללוידאמרדב'מעינותהן,אינומטמא.ואפשרדניחאליהלמימרבשופעת,

לקרבן ,דאפילו ראיה שניה ושלישית באונס חייב קרבן ,וכי מיעט רחמנא

כיוון דאיכא בינייהו ברישא ובסיפא ,אבל בפסקה ליכא בינייהו אלא

"מבשרו" ולא מחמת אונסו ,היינו עד ראיה שניה דלא הוחזק רואה ג'

בתחילתלידה.

פעמים,אבלכלשהוחזקרואהג'פעמיםשובאיןצריךבדיקה,ולהכימייתי

כא(גמ' ,קא סלקא דעתך דפסקה .ביאר בחדושי הרשב"א ,דמשום דקתני

הא דקאמר ר' אליעזר מפני הקרבן ,דמהא משמע דלתנא קמא לית ליה

סתמא,משמעאפילופסקהוהואהדיןלשופעת.

בדיקהלקרבןכלל.

כב(גמ',בשלמאלרבדאמרמעיןאחדהואהיינוטעמאדמטמאלחויבש.

יא(גמ',בשלישיאקשיהרחמנאלנקבה.כתבהמהרש"א,דאיןלתמוה,אם

ביאר בחדושי הריטב"א ,משום דסבירא ליה דביומי וטבילה תלה רחמנא

כןמנליהלאוקיקראד"לנקבה"למעיינותדמצורע,דאיכאלמימרדתרוייהו

טהרהשלוכיוןשהואטמאתדיר,אלאללויהאמעיןטהורהוא,ומהעסק

שמעת מינה .וכתב דמכל מקום התוס' בד"ה אף ראייה הקשו שפיר ,כיון

לטבילה אצל דם .ואף שכתבו התוס' לקמן )לו (.בד"ה הלכתא) ,בנמשך

דהאידרשאדאבייהוימהאדאייתרקרא).ועייןלעילאותז(.

לעמודב(,דללויהואנמיבאמןהמקוראלאשהתורהטהרתו,מכלמקום

יב(רש"י ד"ה זב חדא וכו' ,כלומר עד כאן יש לו דין זכר שאינו מטמא

איןלתלותטהרתובטבילה,כיוןשהואאינוגורםטבילהלעולם.

באונס .כתב המהרש"א ,דאינו מדוקדק ,דהא למאי דקיימינן השתא לרב

כג(רש"יד"הקאסלקאדעתך,בסוה"ד,והתורהלאטהרתולביתהללאלא

הונא,האראשונהמטמאהבאונסטומאתערב,אלאהכיהוהליהלמימר

ביומיוטבילה.כתבהמהרש"א,דרש"יפירשלפיהמסקנא,אבלהכאודאי

אינומטמאבאונסלחייבקרבן.

המקשהלאאסיקאכתיאדעתיהדטעמאדביתהללמשוםדביומיוטבילה
תליאמילתא,דהאבתרהכיפריךאלאלרבמאיבינייהו.אמנםמכלמקום

דףלהע"ב

ניחא טפי לרב ,כיון דאיכא סרךטומאה דהא חד מעין הואאלאשהתורה

יג(גמ' ,שהוא עושה משכב ומושב .כתב הערוך לנר ,דחדא מהחומרות

טהרתו או ביומי גרידא ,או ביומי וטבילה ,אבל ללוי פריך דליכא סרך

נקט ,אבל ודאי איכא חומרות טובא לזב מבעל קרי ,דזב בעל שתי ראיות

טומאהכלל,דהאב'מעינותהן.

מטמאאדםוכליםומטמאבמשאובהיסט,וצריךז'נקיים,וביאתמיםחיים.

כד(תוס' ד"ה בשופעת ,בסוה"ד ,ויש לומר דכי איתשיל בתחילת לידה

יד(גמ',ותסבראוכו'בראייהראשונהברמשכבומושבהוא.ביארהנחלת

איתשיל.הקשההמהרש"א,האאכתימצינןלאשכוחידבתחילתלידהבית

יהושע ,דסלקא דעתך דמקשה דאתי כבית שמאי וכדאיתא לקמן )עב,(:

הלל לקולא ,כגון בפסקה וביולדת בזוב ולא ספרה .וכתב ,דאף בהא יש

דמשכבותשאחרראייהראשונה,אםראהראייהשניהטמאיןודאילמפרע.

לומר,דכיאיתשילבשופעתאיתשילולאבפסקה,אינמיביולדתגרידאולא

טו(גמ',אמררבהונאזובדומהלמיבצקוכו'.כתבבחדושי הרמב"ן)לעיל

ביולדתבזוב.אמנםהרש"ש כתב ,דאיןמקוםלקושיתהמהרש"אכללועיין

כב ,(.דאף דהזוב והקרי שונים במהותם ,מכל מקום ,חשיבי כמין במינו.

בדבריו.

והרשב"אבחדושיו)שם(כתב,דהםשנימיניםמוחלקיןלגמרי.

כה(גמ',וביתהללסבריביומיוטבילה.כתבהחזוןאיש)יורהדעהסימןקכ

טז(תוס' ד"ה אי אתם ,תימה מאי קסברי וכו' ויש לומר וכו' .ובחדושי

סק"ז(,דלכאורהנראהדהיאטמאהנדהבראייהזו,דכיוןדלאטהרתותורה

הרשב"א והריטב"א תירצו ,דבית שמאי השיבו לשיטתם ,משום דסבהרי

הריהיאבכלל"ואשהכיתהיהזבה".אמנםעייןלעילאותיח,דהריטב"א

דמעייןאחדהואוביומילחודתלהרחמנא,אבלביתהללאליבאדרבסברי,

בחדושיוהוכיח,דאינהנטמאתנדהבראייהזו.

דביומי וטבילה תלה רחמנא ,ועל כן אין ללמוד דם שלפני טבילה מדם

כו(רש"י ד"ה אמאי מטמאה ,דהא ממקום טהור הוא בא והרי הוא כדם

שלאחרטבילה,ולוינמידסברדלביתהללשתימעיינותהן,מוקימתניתין

מגפתה וכרוקה שמטמא לח משום מעין הזב ולא יבש .כתב הרש"ש ,דהא
ט

מסכת נדה דף לה – דף לו
ה בתמוז – ו בתמוז התשע"ב
להו לאו מעין אחד הוא ,וכיון דשופעת אפילו טבלה טמאה ,ועוד ,אפילו

דכתברש"ימשוםמעיןהזב,לאקאיאדםמגפתה,אלאעלרוקה.

לדידכודמעיןאחדהוא,מכלמקוםהתורהלאטהרתו אלאביומיוטבילה.
דףלוע"א

ועייןבמהרש"אמהשהאריךליישב.

א(גמ',אלאללוידאמרשנימעינותהןוכו'במשהוסגיא.הקשההחכמת

ח(בסוה"ד ,ולהכי נקט יולדת נקבה דאי ילדה זכר אי אפשר לה לספור

בצלאלבשםהמהר"םפישלס,האמסקינןבסמוךדלויסברדימילידהשאין

שבעה שלא תפסוק משהו לאחר הלידה .הקשה הרש"ש ,דלכאורה מצי

רואה בהן עולין לספירת זיבתה ,ואם כן ,שמא הכא הך ברייתא איירא

למימר ,שכבר ספרה יום או יומיים קודם לידה ,ובלידה יבישתא .ולדעת

בגונא דרוצה לספור ימי לידה שאינה רואה בהן לז' נקיים .ותירץ ,דעיקר

הרמב"ן ,דסבירא ליה דדם לידה מיקרי דם קושי ,ולפי מאי דמסקינן לקמן

קרא ד"דותה תטמא" גבי זכר כתיב ,ואי אפשר שיהיה כל הז' נקיים בימי

)לז ,(:דאין קושי סותר בזיבה ,מצי לאשכוחי אפילו למאן דאמר אי אפשר

לידה ,דהא יום הראשון דלידה אינו נקי ,דקיימא לן דאי אפשר לפתיחת

לפתיחת הקבר בלא דם .וכתב ,דאולי יש לומר דיולדת בזוב משמע

הקברבלאדם,ועלכרחךיוםראשוןדימיטוהריהיהשביעידנקיים,ואהכי

דכשיולדתהיאעדייןבזובהבלאספוריםכלל.

פריךדבהפסקמשהוסגי,ולמהליז'נקייםשלמים.ועייןבחכמתבצלאלמה

ט(]בא"ד ,שם .לכאורה לר' יוסי דסבירא ליה מקצת היום ככולו ,וסבירא

שהקשהעליו.

ליהדאםהתחילהיוםשביעיבטהרה,עולהלהלז'נקיים,משכחתשתספור

ב(רש"י ד"ה בשלמא לרב ,בתוה"ד ,ודם לידה לא מפסיק כדתרצינן בפ"ד

שבעה ובאידך יום השביעי רואה ושופעת לאחר מכן ,דהא הוי מעין טמא

דם נדה לחוד ודםלידה לחוד .כתב החכמת בצלאל ,דהא דנקטרש"י,הך

כיוןשהתחילבתוךימיטומאתלידה).נ.ו.[(.

תירוצא מגו תלתא תירוצי דמשנינן לעיל )י .(:משום דלתירוצא דמשני

י(תוס' ד"ה שבוע בתרא ,ומכל מקום נראה דאשה דעלמא נמי לא סתרה

התם ,תני חדא ,ולא תתני כלל הך בבא דשתים בימי עיבורה ואחת בימי

וכו' דמסתברא דאין סתירה מועלת אלא בתוך החשבון .וכתב בחדושי

מניקתה,איןהתחלהלקושיתהש"סכאן,ולהךשינויאדלידאיבשתא,יש

הרשב"א,דמהרמב"ם)פ"זמאיסוריביאהה"ח(לאמשמעהכי,דהאכתב,

לומרדרש"יסברכשיטתהפוסקיםדאיאפשרלפתיחתהקברבלאדם.

דספרהשבעהנקייםולאטבלה,ואחרכךראתהדם,הריזוטובלתומותרת

ג(גמ',הכיקאמרצריכהשתפסוקמשהווכו'.הקשההגרע"אבגליוןהש"ס,

לבעלהמיד,שכלימיטוהראינןראויןלאלנדהולאלזיבה.דמשמעדוקא

דלכאורההךמשהואינומובן,דהאעלכרחךבלאראתהכלימילידה,דאי

ביולדת ,כיון שרואה בימים שאינן ראוין לנדה וזיבה ,אבל זבה גרידתא

לאו הכי הך ראייה גופא הוי הפסק בתוך ג' עונות ,דדוקא בלידה אמרינן

סביראליה,שכיוןשראויןלזיבה,סותרלגמרי.

לעיל )י ,(:דם לידה לחוד ,דהיינו מה שיוצא על ידי פתיחת הקבר דלידה,



אבלמהשרואהבתוךימיהלידה,כיוןדממעייןטמאאתי,פשיטאדמפסיק,

דףלוע"ב

דלאגרעמדםטוהר.וכןהקשההרש"ש,עלדברירש"יד"הבמשהוסגיא,

יא(מתני' ,ר' יהושע אומר לילה ויום .ביאר התוס' הרא"ש ,דבסבראפליגי

דכתב ,שתפסוק אחר ימי לידה משהו ,דנימא נסתם הטמא .דמשמע דאי

עלפיהבקיאיםבמעינותהאשה.

פסקה משהו בימי טוהר סגיא ,אף דראתה בימי לידה .והחזון איש )יורה

יב(מתני',כלילישבתויומו.פירש רש"יד"הלילהויום,דאםשפתהבחצי

דעהסימןקכסקכ"ד(ביאר,דאיןהכינמיצריכהלהפסיקמלראותבכלימי

יום שלישי וילדה יום רביעי דשפתה מעת לעת אין זה שופי אלא אם כן

הטומאה ,והא דקתני שתפסוק במשהו ,היינו דבתחילת ימי הטוהר סגי

שפתהלילהויוםשלאחרהלילהכלילישבתויומו.דהיינודר'יהושעאתי

במשהו,דכלדםשתראהלאחרמכןהויממעיןטהור.

למימר דבעינן לילה ויום ולא מהני ששפתה בחצי היום .ובעינן נמי דהיום

ד(גמ' ,כיון דמעת לעת ליכא מפקידה לפקידה נמי ליכא .הקשה בחידושי

יהיה לאחר הלילה ,כלילי שבת ויומו .וכן כתב הרמב"ם בפירוש המשניות

הגרע"א,האושוין היינוביתשמאיוביתהלל,וכדפירשרש"יבד"הושוין.

)פ"ד מ"ד( ,דבעינן שיקדם הלילה ליום .והקשה בחדושי הרשב"א ,דאי ר'

ולבית הלל דלא סבירא להו כלל מעת לעת ,אלא דוקא מפקידה לפקידה,

יהושעאתילאשמועינןשתהאלילהקודמתליוםולאפוקימדר'אליעזר,הא

לאשייכאהאיסברא)דכיוןדמעתלעתוכו'(.ועייןבחידודיהלכותשעמד

כיוןדקאמרר'אליעזרמעתלעת,ופליגעליהר'יהושעואמר"לילהויום",

בזה.

על כרחך דוקא קתני לילה ואחר כך יום ,ולמה לי למיתני "כלילי שבת

ה(גמ' ,מפקידה לפקידה נמי לא גזרו בה רבנן .הקשה בחידושי הגרע"א,

ויומו" .לכך פירש ,דקא משמע לן ,דבעינן תוספת קצת מן היום שלפניו

דלא בעינן להך סברא ,דהא יש לומר בפשיטות דדיה שעתה משום דהוי

ושלאחריו,כלילישבתויומו,דמוסיפיןקצתמחולעלהקודש.

ספקספיקא,שמאבאהדםקודםהמעתלעת,וכותליביתהרחםהעמידוהו,

יג(מתני',רבייוסיורבישמעוןאומריםאיןקישוייותרמשתישבתות.ביאר

והיאטהורהדהוידםטוהר,ואםתמצאלומרשלאבאקודםבמעתלעת,

החזוןאיש)יורהדעהסימןקכאסקמ"ג(,דרבייוסיור'שמעוןנמימודולר'

דלמאבאעתה,ומשוםהכידיהשעתה.

מאירדשייךקושימחמתהלידהארבעיםאוחמישיםיוםקודם,אלאדילפי

ו(רש"יד"הושוין,שמאיוהללדפליגיבמעתלעת.אמנםבחדושי הרמב"ן

מקרא כדאיתא לקמן )לח ,(:דהתורה טיהרה דם קושי רק שבועיים קודם

כתב ,דקאי אפלוגתא דר' מאיר ור' יוסי ,בדין כל ימי עיבורן וימי מניקתן.

הלידה.

וביאר החכמת בצלאל ,דהרמב"ן לא רצה לפרש כרש"י ,משום דאם כן,

יד(רש"י ד"ה דיה חדשה ,אבל קשתה שלשה בתוך י"א ימי זיבה בחדש

למאי דמשני בסמוך ללוי לחד תירוצא" ,אנא דאמרי כתנא דשוין" ,פליגי

השמיני ואפי' מקשה והולכת כל תשיעי הרי זו יולדת בזוב וכו' .הקשה

ביתשמאיוביתהללעלרבותיהםשמאיוהלל,דברייתאדקתני "הלכובית

החכמת בצלאל ,דהוה ליה למינקט רבותא יתירה ,דאפילו שנים בחודש

שמאיוביתהלללשיטתם",סברהדלתרוייהוהוימעיןאחד,ולתנאדשוין,

השמיני ואחד בחודש התשיעי ,נמי הוית יולדת בזוב ,וכדאמרינן לקמן

סברי שמאי והלל ,דשני מעינות הן .ועיין מה שהאריך לבאר ,אמאי לא

)לח ,(.וכדפירש רש"י )שם( בד"ה יולדת בזוב ,הואיל ורוב זיבה בשמיני

פירשרש"יכרמב"ן.

הואי.

ז(רש"י ד"ה והא ספרה ,בתוה"ד ,ותורה לא טהרתו אלא ביומי וטבילה

טו(גמ' ,אמר רב נדה ליומא .ביאר בחדושי הרשב"א בשם רבינו יונה,

ולבית שמאי טהור דביומי תליא רחמנא והא שלמו להו .הקשו המהרש"א

דהטעםמשוםדקושי סותריומוכשכבתזרע,כדאמרינןלקמן)לח,(.ולהכי

והמהר"ם ,כיון דבשופעת איירי מה מועיל יומי וטבילה .ותירץ המהר"ם,

גזרוביהטומאתערבלרב,דלאלימרושהואעולהלספירתנקיים.

דרש"י אית ליה דמתרי טעמי פליגי בית הלל אבית שמאי ,חדא ,דסבירא

טז(רש"יד"האמררב,והכיקאמרהמקשהורואהדםבימיזיבהוכו'מיהו
י

מסכת נדה דף לו – דף לז
ו בתמוז – ז בתמוז התשע"ב
באותו היום אסורה לשמש אבל לערב טובלת וכו' .וכן ביאר בחדושי

גורםכלל.

הרשב"א.וכתב,דאיןלפרשדבמקשהבימינדהקאמר,דמדקאמרר'יצחק

ה(גמ' ,ולרבי אליעזר דאמר אף בשלישית וכו' .ביאר בחדושי הריטב"א,

המקשה אינה כלום ,על כרחך קאי אדרב ושמואל ,וקאמר דהמקשה

דאביי בעי למיפשט מרבי אליעזר ,דאית ליה דבשלישית נמי בודקין אותו

שאמרתםלטמאאינהכלום,ואםאיתאדרבושמואלקאיאימינדה,היכי

ואינו גורם ,ואפילו הכי סותר ברביעית ,ואף דרבנן פליגי עליה,מכל מקום

קאמר ר' יצחק אינה כלום ,הא אדרבה המקשה נדה גמורה היא .וכתב,

לא פליגי אלא אהא דאמר דאף בשלישית בודקין אותו ,אבל במאי דסבר

דמכלמקום,אפילובמקשהבימינדהמטהריליהמדאורייתא,ואינהאלא

דדברשאינוגורםסותר,לאפליגיעליה,ומדרביאליעזרנשמעלרבנן,ואמר

נדהליומאמדבריהם.והוכיחמהאדאיתאבסמוך,דנגדיהרבאסילשילא

ליהרבאדליכאלמשמעמיניהלרבנן).ועייןלקמןאותז(.

בר אבינא דעביד כרב ,אלמא לקולא הוה עביד כוותיה דרב ,דאי עביד

ו(גמ',לאלטמויהלההיאטיפהבמשא.הקשההערוךלנר ,אםכןהיכיתני

כותיה להחמיר אף בימי זיבה לעשותה נדה ליומא למה ליה לרב אסי

בשלישיתבודקיןאותו,האלעניןשמטמאהטיפהבמשא,גםבשלישיתאין

לצעורי .אמנםבחדושיהריטב"אכתב,דעדכאןלאטיהררבבלילה,אלא

בודקין אותו ,דהרי בשני ראיות נעשה זב ,ואם כן ,בשלישיתמטמא הטפה

בימיזיבה,אבלבימינדהדלאאייריבהואפשרדמודהדהוינדה.

במשא גם באונס .ותירץ ,דהא דבעי בדיקה בשלישית לר' אליעזר ,משום

יז(רש"יד"הכלשחל,כלשקשתהבשלישיאפילושעהאחתבלילכניסת

קרבן,אבלברביעיתדכברחייביןבקרבן,לאבעיבדיקהמפניטומאתהטפה.

שלישיאפילוכלהיוםבשופיוכו'.כתבבחדושיהרמב"ן,דהאדנקטרש"י

ז(גמ',אמראביינקטינןאיןקושיסותרבזיבהוכו'.ביארבחדושיהריטב"א,

לילכניסתשלישי,לאומשוםדבעיחנניאלילהויוםכלילישבתויומו,דאם

דאבייקבלהקאמר,דודאיהכינקטינןדלרבנןאינוסותר,ואיאשכחןסתם

כן ,היינו דר' יהושע ,אלא משום דבעי כל יום שלישי בשופי .ובחדושי

תנא דתני סותר ,ר' אליעזר היא ,ולאו כדקא סלקא דעתך מעיקרא דמדר'

הרשב"אכתב,דישמפרשים,דטעמאדחנניאמשוםדבעילילהויוםכלילי

אליעזרנשמעלרבנן.

שבת ויומו ,וכר' יהושע ,ועל כן כל שנכנס קישוייה בשלישי שלה אפילו

ח(גמ',איןקושיסותרבזיבה.כתבהרמב"ם)פ"זמאיסוריביאהה"י(,דאינו

שעהאחת.ועייןבדבריודהוכיחמגמ'דלקמן)לז(:דחנניאלאאיירימטעמא

סותראפילויומו,ועולהלמניןז'נקיים.וביארהמגידמשנה)שם(,לפישדם

דר'יהושע.ולכךפירשנמיכרמב"ן.

זהטהורגמורהוא,דבימיזיבהטהריהרחמנאלגמרי,וכדדרשינןלעיל)לו,(:

יח(רש"י ד"ה צנעיה ,הסתר אותו דבר אמור לו שיחזור בו דטהור לגמרי.

דם מחמת עצמה ולא מחמת ולד .אבל הראב"ד )שם( כתב ,דאינו סותר

משמע מדברי רש"י דבסוף ימיו הדר ביה רב וטיהר לגמרי .אמנם בחדושי

ואינועולהאותויוםלימינקיים.

הרמב"ן והרשב"א כתבו ,דלגבישמואל הדר ביה ,וחייש שמא תשפה ,דאי

ט(רש"י ד"ה אינה סותרת ,אם היתה זבה ופסקה והתחילה לספור וילדה.

סלקאדעתךדרבלקולאהדרביה,אמאיגדייהרבאסי,ומאיהאידאמרינן

משמעדאייריהכאבלידהממש.אמנםבחידושיהרשב"א פירשבשםרבינו

עבדעובדאכוותיה,האחומראבעלמאהואדעבד.

חננאל ,דאיירי הכא בקושי הסמוך ללידה ,דבעיין דלעיל איפשיטא דאין



קושי סותר בזיבה ,ואביי ורבא פליגי מהו שיעלה אותו היום שראתה

דףלזע"א

בחשבון הז' נקיים כאילו אותו דם אינו דם ועולה ליום נקי .וכתב ,דהא

א(גמ',דברהגורםסותרוכו'.פירשרש"יבד"הדברהגורם,לידיזיבהוכו'.

דאמר רבא לקמן )עמוד ב( ,דבעינן נקיים מדם ,היינו נקיים מדם שופי.

אמנם בחדושי הרמב"ן כתב ,דמלישנא דקאמר "דבר הגורם" ולא "דבר

והקשההרשב"א,דלאהוהליהלרבימרינוסלמנקט"לידה"אלא"קישוי".

הגורםלידיזיבה",משמעדגורםלטומאתשבעהקאמר).ועייןבאותהבאה(.

עוד הקשה ,מהא דאמר אביי לקמן )עמוד ב(" ,מאי לאו נקיים מלידה",

ב(רש"י ד"ה דבר הגורם ,בתוה"ד ,ואי קשיא והרי קרי וכו' ההיא לאו

ואהדר ליה רבא "לא נקיים מדם" ,היכי סתמי לישנייהו ,דקרו לדם קושי

סתירההיאדחדיומאהאדסותר.הקשהבחידושיהרמב"ן ,מהאדאמרינן

"לידה" ולדם שופי "דם" .כיון דשניהם דמים נינהו ,והוה להו למימר מאי

בסמוך ,מה גרם לו קריו יום אחד לפיכך סותר יום אחד ,דמשמע להדיא

לאו נקיים מדם לידה לא נקיים מדם שופי .עוד הקשה ,דאם איתא דר'

דקרי חשיב סתירה ליומיה ,ולא רק מפני שאין אותו יום נקי ,כדמשמע

מרינוס בקושי דלידה מיירי ,וקאמר דאין סותר ,אם כן מאי קמיבעיא ליה

מרש"י .לכך פירש ,דקרי שמטמא יומו ,סותר יומו ,ולא משום דאין אותו

לרבא לעיל ,הא תני ר' מרינוס שאינו סותר .והא ודאי ידע להאי ברייתא

היום עולה לשבעה נקיים ,דהא מעיין אחד הוא ודינו שיעלה ,אלא הא

דקתני בה דאין קושי סותר ,דהא מיפלג פליג בה עם אביי .ואפילו תימא

דאינו עולה לספירה דיומיה ,דכיון דרואה אמר רחמנא דיסתור ,ולכך

דלבתר הכישמע לההיא ברייתא ,מכל מקום,הוה ליה לתלמודא לאתויה

הוצרכולומרשסתירוכטומאתו,אבלקושיהאדמיבעיאלן,דיסתור,משום

ולימא "תניא נמי הכי ר' מרינוס אומר" .ועיין מה שהקשה עוד על דבריו.

דמטמא בנדה ,אבל משום טומאתו ,אין דינו לסתור ואפילו יומו ,שהרי

ולכךפירש,דאייריבלידהבעצמה,בלאראייתדםבקישוי.

עכשיואינומטמאבזיבהכלל,ואףשמטמאבימינדה,מכלמקום,איןדינו

י(תוס'ד"האבייאמר,בתוה"ד,קשהדהאעלכרחךר'אליעזרפליג.כתב

לסתור ואפילו יומו ,דדבר הגורם עכשיו סותר ,ולא דבר שטהור עכשיו

המהר"ם,דכוונתםאקראדהברייתאהשניהדמייתירבא,דתניאמזובהולא

וגורםבזמןאחר.

מלידתה דאהה פליג ר' אליעזר ,דכיון דלדידיה מסתר נמי סתרה ,כל שכן

ג(תוס'ד"הדברהגורםסותר ,ואםתאמריולדתבזובתוכיח וכו' .בחדושי

דאין עולה ,כדאמרינן לקמן )עמוד ב( .אבל אברייתא קמייתא דמייתי רבא

הרשב"אתירץ,עלפימהשפירשרש"יבד"הדברהגורם,דסתירהדקרילאו

מקרא ד"ואחר מטהר" שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם ,לא פליג ר'

סתירה הוא ,דחד יומא  הוא דסותר .והיינו דאין זה סתירה ,אלא משום

אליעזר ,דלדידיה אתי שפיר דאין עולה ,ולא הוי טומאה מפסקת ביניהם,

דאיןיכוללספוריוםזה,דז'נקייםבעינן.והכינמיגבידםטוהר,לאחשיב

דהאמסתרנמיסתרה.

סתירה ,דהא אינה סותרת אלא ימים שאינם נקיים לה ,והוי משום דאינו

יא(תוס'ד"הרבאאמראינהסותרת,ואםתאמרוהארבאסוברדאיאפשר

עולהלספירהולאמשוםסתירה.

לפתיחתהקברבלאדם.ותירץבחידושיהרשב"א,דאףדאיכאדםבפתיחת

ד(גמ' ,אמר ליה אביי אונס בזיבה יוכיח וכו' .הקשה הערוך לנר ,דאיכא

הקבר,דינוכדםקושיוכדאמרינןלעיל )לו(:דאיןלךאונסגדולמולד,ולא

למיפרך מה לאונס בזיבה ,דאף שאינו גורם זיבה בראיה שניה ושלישית,

דוקאבמקשהקודםלידתה,אלאהואהדיןבדםהבאבשעתלידהואפילו

מכלמקום,גורםבראיהראשונה,כדאמרינןלעיל)לה,(.דראיהראשונהשל

ילדהבשופי.ודםקושיהאאמרינןבסמוךדאינו סותרלרבנן.וכתב,דלדעת

זב מטמאה באונס ,ומצטרף עם השניה לעשותו זב ,תאמר בקושי שאינו

הראב"ד ]שהובאלעילבאותח[,דדםקושיאינוסותראפילויומו,הכינמי
יא

מסכת נדה דף לז
ז בתמוז התשע"ב
אינו סותר אפילו יומו ,אבל לדעת הרמב"ם )פ"ז מאיסורי ביאה ה"י( סותר

לקמן)לח(.ד"ההאקמשמעלן,משמעדלאהויכקישוי).א.י.נ.[(.

מיהתיומו.וכתבהסדריטהרה )יורהדעהסימןקצדסק"ב(,דמהאדהתוס'

יח(רש"יד"הלפניו,יוםאחדאושנייםקודםביאתו.צריךעיון,הכאלענין

לאתירצוכרשב"א,משמעדסברידדםהבאבשעתלידהאינודםקושי.

שופי,עדכמהתשפהמזהומזה,ונאמרדהוימחמתהולד.ובתוס'הרא"ש

יב(גמ',ואבייאמרלךשלאתהאטומאתזיבהמפסקתביניהם.כתבוהתוס'

כתב ,דמסתברא דר' חנינא אמתניתין דוקא קאי ,ששפתה מעת לעת ,אבל

לעיל )לג (.בד"ה רואה) ,הנמשך לעמוד ב( ,דאף  דרבא פליג על אביי

טפילאמסתברשיקדימוכלכךחיילותלפניהמלך.

וסביראליה,דהאדכתיב"ואחרתטהר"היינושלאטומאהמפסקתביניהם,

יט(]גמ' ,תנן קשתה שלשה ימים וכו' אילימא כדקתני וכו' אלא לאו וכו'.

ולא רק לענין זיבה כדקמהדר ליה אביי ,מכל מקום ,דוקא לענין טומאת

היינו דלטומאת זיבה וחיוב קרבן בעינן ראיה בג' ימים ,ופריך ,אילימא

לידה,שמטמאהז'ועושהמשכבומושבכמונדה,קאמרשלאתהאמפסקת,

כדקתני,שראתהג'ימיםבקושיואחרכךשפתה,כדקתניסיפאששפתהמן

אבלקרידאינוסותראלאיוםאחד,לאמפסיק.

הצער ולא שפתה מן הדם ,למה לי קישוי בג' ושופי ,הא תרי בקושי וחד

יג(גמ' ,ואביי אמר לך תני חדא וכו' .הקשה בחידושי הריטב"א ,הא תנא

בשופיסגי,דהאלאשפתהמןהדם,אלאלאוקשתהשלשהימיםושפתה

תניתרתיוהיכיאמראביידליתניחדא.וביאר,דאבייאגמריהסמיך,ואיהו

מזהומזה,ומשוםהכינקטשלשה,כיוןדבעישיהיהג'ימיראייתדם,דקתני

קיםליהשאיןזהמעיקרלשוןהברייתא,אלאתוספתלשוןאמוראיםשהיו

עוד או שקשתה ב' ימים ושפתה יום אחד .ועלה קאי סיפא ששפתה מן

סובריןכרבאופתרוהאמתניתין.

הצערולאמןהדם,ושפיראיתלהג'ימיראיה).א.י.נ.[(.ועייןבמהר"ם.



כ(רש"י ד"ה הא קא משמע לן דאף על גב ,דקשתה בקצת שלישי ולא

דףלזע"ב

שפתה לילה ויום כלילי שבת ויומו וכו' .לכאורה משמע מדברי רש"י

יד(גמ' ,דותה תטמא לרבות את הלילות .ביאר המלבי"ם )ויקרא פרשת

דטעמא דר' חנינא ,משום דסבר כר' יהושע דבעינן לילה ויום כלילי שבת

מצורעפרשהאאותיד(,משוםדכתיב"טמאהשבעתימיםכימינדתוגו'"

ויומו.והעירהמהר"ם,אמאילאאמרינןלאפוקימר'יהושעדאמרבמתניתין

)ויקראיבב(סלקאדעתךאמינאדדוקאבימים,קמשמעלןדאפילולילות.

זמן השופי הוא כלילי שבת ויומו ,והכא הא לא שפתה לילה ויום כסדרן,

וילפינןמנדהשטמאהגםבלילות,וכןלעניןשמטמאהאתבועלההיינוכמו

ומדקאמררקלאפוקימחנניאבןאחיר'יהושע,משמעדאייריהכאששפתה

נדה,וכולהונפקאלןמהאכתיבברישיהדקרא"וטמאה",ומ"תטמא"יתירא

אחרכךעודלילהויוםשלמים,דלחנניאאפילובכהאיגונאטמאה,ומשום

ילפינןלכלהנידינימנדה.

דסבירא ליה ,כל היכא שיש קישוי בקצת יום שלישי שלה ,אפילו שפתה

טו(גמ' ,מה ימי נדה וכו' אף ימי לידה .פירש רש"י ד"ה אף ימי לידה,

אחרכךלילהויוםשלמיםכלילשבתויומו,זולתהיוםשלישי,אפילוהכי

הואילודמולנדהואיןראוייןלזיבהכדאמרינןוכו'.משמעמלשונושמפרש

סביראליהדאיןזויולדתבזוב.וכןמשמענמימרש"ילעיל)לו (:בד"הכל

הילפותא מדין במה מצינו ,דאיכא למילף ימי לידה מימי נדה הואיל ודמו

שחל).ועייןלעילדףלו:אותיז(.

להדדי ,במאי דלא חזר לימי זיבה .אבל בגליון הש"ס הביא מהרשב"א

כא(בסוה"ד,אלאלילהושניחצאייום.עייןבמהרש"אשהגיה,דצריךלומר

דגרסינן "הקיש ימי לידתה לימי נדתה" .ובסמוך נמי אמרינן ,על כרחך

יוםוב'חצאילילה,דהאקשתהמקצתלילהדשלישיואזשפתהמעתלעת,

הקישןהכתוב,משמעדהוויהיקש).ועייןבאותהבאה(.

דהיינו יום שלישי ומקצת ליל שלישי ומקצת ליל רביעי .אבל הערוך לנר

טז(גמ' ,ורבא הא מני רבי אליעזר היא דאמר מסתר נמי סתרה .ביאר

גורסכדלפנינו,ומפרשדדוקאנקטהכי,דהאקודםלכךבד"הכדקתני כתב,

בחידושיהריטב"א,דכיהיכידאמרלעיל )עמודא(,דאונסבזיבהסותראף

דקשתה ג' ימים ,ומקצת שלישי רביעי בשופי ,והיינו דהתחיל השופי בסוף

שאיןמביאלידיזיבה,וכןבכלדברשאינוגורםסותר,הכינמיהכאבלידה,

יוםשלישי,ואםכןסגילמעתלעתבקצתיוםרביעי,ושפירדהוילילהוב'

אףשאינהגורמתסותרת,וכיוןדסותרתודאידאינהעולה.

חצאייום.

יז(]רש"י ד"ה אף ימי לידה ,בתוה"ד ,כדאמרינן ולא דמה מחמת ולד.

כב(תוס'ד"הארבעיםמיבעיא,בתוה"ד,ובפרקאףעלפיוכו'התםמשום

לכאורה משמע מדבריו ,דכל דם שרואה בשעת לידה ,אפילו שלא על ידי

דלאו דוקא .אמנם התוס' בכתובות )ס (.ד"ה רבי יהושע אומר כתבו ,דהוה

קישוי ,דינו כדם קושי ,וכשיטת הרשב"א לעיל )בעמוד א( .אמנם מרש"י

דוקא .ועיין שם מה שהוכיחו ,וכתבו ,דהא בכחוש והא בבריא.

יב



