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בס " ד  ,ב' באב התשע"ב.

מסכת נדה דף סא – דף ס ט





דףסאע"א

ד( גמ',תניאמעשהבמערהשלשיחין.ביארהערוךלנר ,דנקטוהאימעשה

א( מתני',שלשנשיםשהיו ישנותבמטהאחתוכו'.כתבבחידושיהרשב"א

לרבותא דחכמים ,דהכא הרי בדקו עד קרקע חלקה כציפורן דלכאורה

בשםהראב"ד,דדווקאבישנות איכאלמיחש דמתוךשינהדחקהאחתאת

בדיקהמעליאהויאואפילוהכילבתרהכימצאוטומאה,ושפירקאמררבי

חברתה ונכנסה תחתיה .אבל יושבות או שוכבות ערות אין לחוש שנכנסה

מאירדכלשהוחזקההטומאהאיןלטהרהבלאשנדעדנמצאה.ואפילוהכי

אחת תחתחברתה,וכלשאמרהדברילהשלאבאהלמקוםזה,איןלתלות

סברו חכמים דאינה ראיה ,משום דאיכא למימר דהבודקים טעו וסברו

הדם בה .והט"ז )קצ סק"מ( ,דייק מדבריו דהיינו דווקא היכא דאמרה דלא

שהגיעולקרקעחלקה,אבלבאמתבדיקהמעליאוודאימהני.

באהלמקוםזה,אבלבלא שתאמר,אכתיאיכאלמיחששמאנכנסהתחת

ה( גמ' ,מיחש ליה מיבעי .פירש רש"י בד"ה מיחש ,דשמא הרגתם ואסור

חברתה .והקשה ,הא כיון דלא רמיא עליה לזכור אי נכנסה תחת חברתה,

להצילאתכם.והקשההתוס'הרא"ש)וכןבפסקיםסימןה(,איךאפשרלומר

אמאי נאמנת ,הא כל מידי דלא רמיא עליה אמר ולאו אדעתיה .ותירץ,

דמשוםקולבעלמאיהיהאסורלהצילם .ומשוםהכיכתב,דהעיקרכדפירש

דשאניהכאמשוםדזמןקצרהיהביןשכיבתןלראייתהדם.ועוד,דאינודבר

בשאלתות דרב אחאי ,דירא היה מן המלכות שיהרגוהו אם ימצא שהטמין

הרגילכלכךשתבואלמקוםחברתה,ומשוםהכינאמנת.

את הרוצחין ,ואף דחששא בעלמא הוא ,מכל מקום למיחש מיבעי ואין לו

ב( מתני' ,במטה אחת .כתב בחידושי הרשב"א ,דהאי מטה לאו אסדין

להצילם .וכתבהערוךלנר,דשמאאףכוונתרש"יכפירושהשאלתות.ומה

שבמטהקאמר,משוםשהסדיןדרכולהתהפך,וכדשנינולעיל)נז(.גביסדין

שכתב "ואסור להצילכם" ,לאו מדין תורה הוא אלא מדיני המלכות ,וכיון

שהתכסתהבובלילה ,דבכלמקוםשבוישלתלותבה.אלאמטהבלאסדין

דאסור להצילם היה ירא לנפשו אם ימצא שהטמין את הרוצחין .והחפץ

איירי ,וכיון דלא ישנו משלובות אין לחוש שמא התהפכו בשנתן להיות

חיים )לשון הרע כלל ו ,באר מים חיים סקכ"ח( כתב ,דרש"י סבר ,דאם

משולבות .והיינו טעמא דלא חשו לה ,מפני שהכתמים מדבריהם .וכתב

באמתרוצחיםהם,הרייכוללהגיעהיזקלאחרים שעלוליםלרצחם,ומהאי

הרא"ש )סימן ד( ,דהני מילי סדין העליון שמתכסה בו ,אבל סדין התחתון

חששא לא הטמינם .עוד כתב ,דאיכא למימר דכיון דהיו יכולים להטמין

דינו כמטה .והש"ך )יורה דעה קצ ,ס"ק סז( כתב בשם המהרש"ל ,דעינינו

עצמםלבד,סברדהכיעדיףטפי.

רואותדאףהסדיןהתחתוןדרכולהתהפך.

ו( גמ',אמר שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו וכו' זה עוג שפלט מדור

ג( מתני',בדקהאחתמהןונמצאתטהורה.כתבהטור)סימןקצ( ,דהואהדין

המבול .וכתבו התוס'ד"הזהעוג,בתוה"ד ,ומייתילהמשוםדמחזיכלישנא

היכא דבדקה אחת ונמצאת טמאה ,דכולן תולות בה .ובשם הרמב"ן כתב,

בישאוכו'.וכתב הערוךלנר,שלאזכהלהביןמאילישנאבישאאיכאבהא.

דהני מילי היכא דקנחה עצמה מיד לאחר הראיה ,אבל שהתה כדי שיעור

אמנםהמאיריביאר,דאברהםחששלדבריעוגכינשבהלוטבןאחיו,ויצא

בדיקה ,לא מהני לא לתלות בה הטהרה ולא לתלות בה הטומאה .אמנם

להלחםעמהםעלפיו] .ולכאורהישלהוסיף,דבמהשמשהרבינוראהזאת

בשם הרא"ש כתב ,דאף בלא בדקה עצמה מיד יש לתלות בה .ועיין בבית

זכותלעוג,חזינןדבהאיגוונאאיןאיסורגםעלהמספר,ולארקשלשומעיש

יוסף )שם( שהביא בשם הרז"ה ,דהיכא דמצאה עצמה טמאה תלינן בה

לחוש,ועלכןשפירהביאההגמ'לקראדגבימשה,ולאמהשאברהםחשש

דווקאהיכאדלאשהתה.אבלבמצאהעצמהטהורהתלינןלטהרהאףדלא

לדבריו[.

בדקה עצמה מיד .וכתב הגרע"א )בהגהותיו על השולחן ערוך שם( ,דהא

ז( תוס' ד"ה זה עוג ,הכא נמי נפלט סיחון וכו' .אמנם המהרש"א )חידושי

דאמרינן דבעינן דווקא קינוח היינו היכא דמצאה עצמה טמאה .אבל אם

אגדות( כתב בשם המדרש )עיין הדר זקנים במדבר כא ,לד( ,דאחיה בר

מצאה עצמה טהורה ,אף בבדיקה ]בחורין ובסדקין שאינה כשיעור וסת[

שמחזאי בא בזנות על אשת חםקודם כניסתה לתיבה ,וסיחון נולד בתיבה

מהני ,דהרי מיד בתחילת הבדיקה דהיתה סמוכה למציאה נמצאה טהורה.

ועלידיכךניצל.

אמנם העיר ,דלכאורה במצאה עצמה טהורה וודאי בעינן בדיקה גמורה,

ח( גמ' ,מתשובתו של אותו צדיק .ביאר המהר"ם ,דפירושו דמן התשובה

ומהיכיתיתידסגיבקינוח.

שהשיב הקב"ה לאותו צדיק דהיינו משה ,נלמד מה היה בליבו של משה.
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וכתבהחכמתבצלאל,דכןנראהמפירושרש"יבד"המתשובתו.

חפשי" ,ילפינן מינה דכל אדם שמת הרי נפטר מן המצוות ,ואף אם יקום

ט( רש"יד"השאבדבוכתם ,כגוןשנכנסבמים .כתבהרש"ש,דצריךלהגיה

לתחיית המתים ,ואפילו בעולם הזה כמתים שהחיה יחזקאל ,פטור מן

"כגוןשנכבסבמים".

המצוות .ועיין בהשמטות דהוכיח כהאי גיסא מקושית הריטב"א והרשב"א

י( בא"ד,אונגללבדםבהמה.עייןבאותהבאה.

)לעיל באות הקודמת( אמאן דאמר מצוות בטלות לעתיד לבוא ,מהמתים



שהחיהיחזקאלשהניחותפילין .ואינימאדלאהמיתהפוטרתמןהמצוות,

דףסאע"ב

אלאהזמןדלעתידלבואהואהפוטר,מאיראיהאיכאמהא.

יא( גמ',בודקושכונותשכונות.העירהערוךלנר,דהאניחאאינימאדאבד

יז( גמ',לאשנואלאלסופדואבללקוברווכו'.ביארהתוס'הרא"ש,דלסופדו

עלידידנפללמים,וכפירושקמאברש"ילעיל)עמודא(ד"השאבדבוכתם,

היינו בעולם הזה ,ובעולם הזה הרי הוא פטור מן המצוות ,אבל לקוברו

דכיון דשייך דשוב יראה בבגד ,הרי מהני לבודקו שכונות שכונות .אבל אי

דנשאר בבגדי הכלאיים אף לעולם הבא ,שיחיה ויתחייב במצוות ,אסור.

איירי בנתערב בדם בהמה וכפירוש בתרא דרש"י ,מה יהני לבדוק שכונות

ובחידושיהרשב"אכתב,דלקוברודדמיללבישהאיכאלמימרדאסור.אבל

שכונות ,הרי הדם לפנינו .וכתב ,דאם יבדוק מעט מעט ,שמא יכיר בין דם

לסופדו דהוא רק דרך כבוד ואינו דרך לבישה ,אף לחי שרי ,כדאמרינן גבי

הבהמהלדםהכתם.

מוכריכסותשמוכריןכדרכןמשוםדלאודרךלבישהוהעלאההוא.

יב( תוס'ד"הבודקו,תימהדמשמעדאםלאנמצאטהורוכו'.העירהרש"ש,

יח( גמ',ורבייוחנןלטעמיה.הקשההרש"ש,מאילטעמיהאיכאהכא,הרי

דלמאשאניהכאדכיוןדבדקושכונותשכונותולאמצא,מסתבראדשובלא

הא ד"במתים חפשי" כולי עלמא מודו ,ומאי דפליגי היינו האם מצוות

ימצאנווכבראינומקפידעליוומשוםהכיטהור.

בטלותלעתידלבוא.ותירץ,דלישנאד"חפשי"משמע"לעולם"דתולאיחזרו

יג( גמ' ,אבדה בו שכבת זרע .הקשה התוס' רי"ד ,הא כיון דכבר יבשה

להתחייב.וכדבריומבוארבחידושיהריטב"א.

הטיפה ,אמאי צריך בדיקה ,דבשלמא בדם הנדה דמטמא אף יבש ,צריך

יט( תוס' ד"ה אבל ,בתוה"ד ,וקשה דהא ציצית נמי .כתב הערוך לנר דיש

בדיקה כדי להסירו .אבל שכבת זרע שנתייבשה כיון דאינה ראויה להזריע

לחלקביןכלאיםלציצית ,דהמקורלהאדבעינן לענין איסור כלאים שיהנה

אינה טמאה .ותירץ ,דהני מילי לטמא אחרים ,אבל הטיפה בעצמה כיון

בו ,מהירושלמי )ריש פרק ט' דכלאים( שכתב ,אי "לא יעלה עליך" הייתי

דנפלהבעודהלחהטמאההיא,ולאמהנילהטבילהכלעודשלאהסירה.

אומר לא יפשיל את הקופה לאחוריו ,תלמודלומר "לא תלבש" מה מלבוש

יד( תוס' ד"ה בגד שאבד ,בסוה"ד ,אבל כלאיים ששניהן היתר ונאסרין על

מיוחד דבר שהוא מהנה את הגוף אף אין לי אלא דבר שהוא מהנה את

ידיתערובתכךאסורהמרובהכמוהמועט.והקשההתוס'הרא"ש,האבשר

הגוף.ועלכן במת דלא שייך גביההנאת ליכא איסור כלאים אבל בציצית

בחלבנמיתרוויהוהיתרנינהו,ואפילוהכימהניביהביטול.ותירץ,דבבשר

דלא כתיב לשון "מלבוש" אלא "כסות" דהיינו דבגד שמתכסה בו חייב

בחלב דרך בישול אסרה תורה ,וכל דאינו נותן טעם לאו דרך בישול הוא.

בציצית ,אף דאין לו הנאת לבישה ,ומה שפטור מציצית כשלובש לצורך

ועייןבחידושיהגרע"א,דהאריךלבארדמדבריהרא"שנראהדבבשרבחלב

מכירה וכיוצא בזה ,משום דלא מקרי בגדו וכסותו כיון דלא לצורך בגד

לאומדיןביטולהוא,אלאכךהואעיקרדינודאינואסורבלאנתינתטעם.

לובשו ,אבל במת שלובש לצורך כיסוי שייך ביה חיוב ציצית אףשאין הגוף

ועיין שם שהאריך במאי דמפקא מהא טובא .ועיין עוד בתוס' בעבודה זרה

נהנהממנו.

)סה(:ד"הוהבגד.וש"ך)יורהדעהרצט,א(.

כ( בא"ד ,ומפרש רבינו תם דדווקא שייך לועג לרש בציצית .הקשה הערוך

טו( גמ' ,מצוות בטלות לעתיד לבא .כתב בחידושי הרשב"א ,דיש מפרשים,

לנר ,הא בברכות )יח (.מבואר דאיכא לעג לרש אף בתפילין בזרועו וספר

משום דאמרינן בכתובות )קיא (:דמתים בלבושן עומדים ,ואם ילבישום

תורה בזרועו וקורא קריאת שמע .וכתב שמצא בשו"ת בית יעקב )סי' צ"ב(

בכלאייםהריימצאשיקומולתחיהעםבגדיכלאיים.אמנםדחהלפירושזה,

שהקשה כן והאריך בדברי תוס'] .ולכאורה יש לחלק בין היכא דמקיים

דהאמתיםשהחיהיחזקאלנהגובמצוות,וכמבוארבסנהדרין)צב.(:ומשום

מצוות בפני המת דבהא בכל מצוה איכא לעג לרש ,להיכא דמלביש את

הכיביאר,דלישנאד"לעתידלבוא"היינועלשעתהמיתה,וכןמצינולישנא

המתבבגדהאסורלחי,דבהארקבציציתדשקולהכנגדכלהמצוותאיכא

ד"לעתיד לבוא" ביומא )עו (.גבי נמצאת מכשילן לעתיד לבוא ,דהכוונה

משוםלעג,אבללאבבגדשלכלאיים).ח.ו (.אמנםהערוךלנרעצמוחילק

לאחר זמן .והכא נמי היינו דלומר דאין החיים מצווים על המצוות לשעת

כן,דלפיזהאיאפשרלומרשיהיהלועגלרשבלאתעשה,ואםכןמההקשו

המיתה.ובחידושיהריטב"אכתב,דלאקשיאממתיםשהחיהיחזקאל,משום

התוס' ,עייןבדבריו,וחזינןדתוס'לשיטתםגםבלאתעשהענייןהלועגלרש

דדווקא לזמןתחייתהמתיםדהואסוףהעולםאמרינןדאיןבומצוות,אבל

הוא במה שמראה לו שאין הוא חייב במצוות ,ועל כן שפיר הקשה

אלוהמתיםדהחיהיחזקאלהיובעולםהזה,דהריסופןחזרולמות,ובודאי

לשיטתם[.

שחייבים הם במצוות .ועיין שם עוד שהאריך לדחות את דברי הרשב"א.

כא( גמ',בגדשאבדבוכלאייםצובעוומותר.פירש רש"יבד"הצובעו,דאם

ועייןבאותהבאה.

לאמינכרבצבעוודאינפל.אמנםהרמב"ם)פ"ימכלאייםהכ"ז(כתב,דשמא

טז( גמ',שם.כתבהקובץשיעורים)ח"בסימןכט(,דאףשאחדמעיקריהדת

נשמטהואוהלךלו,וכיוןדספיקאדאורייתאשריורבנןאסרוהו,הכאהקילו

הוא דזאת התורה לא תהיה מוחלפת ,אין זה חילוף הדת ,משום דכן הוא

בו ולא אסרוהו .והשיג עליו הראב"ד ,הא אף דכל הספיקות מדבריהן הן,

הדת שנמסרה למשה רבינו בסיני ,דהמצוות בטלות לעתיד לבוא .אי נמי

מכלמקוםבספקאיסורדאורייתאאזלינןלחומרא.ועייןבמעדנייו"ט )כלאי

איכא למימר ,דאין הביאור במצוות בטלות לעתיד לבוא דהזמן דלעתיד

בגדיםסק"ב(שכתב,דאףדאינווודאיגמור,אלאקרובלוודאי ,נמילאהוי

לבואגורםהפטור.אלאהמיתההיאגורמתהפטור,דכיוןדכתיב "ובמתים

בכלל הספקות דאזלינן בהו לחומרא .והבית יוסף )סימן שב( הוכיח מדברי
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הטור,דאיירידווקאבכלאייםדרבנן,ומשוםהכיבספקשרי.

כתב ,דהאי בדיקה אינה אלא לטהר הבגד ,דאף אם אינו דם ,הרי הוא

כב( גמ',וכיוןדלאידעאינתקיהשרי.כתבבחידושיהרשב"א,דאףדהוחזק

טומאה בלועה .וכתב בחידושי הרשב"א ,דסבר הרמב"ם דכיון דכתמים

הכאאיסורדרבנן,מכלמקוםכיוןדסילקו,אףדמספקאליהאיסילקוכולו

דרבנןאיןלחושאלאבגוונאדבדקהבשבעהסממניןועבר,אבלאםלאעבר

או לאו ,אמרינן ביה ספיקו לקולא .ובחידושי הר"ן הוסיף ,דמסתברא דהני

איןלהלחוש.ולכאורהמשמעמדבריו ,דלדעתהרמב"םאףאםלאבדקה

מיליבחוטדדרכולהמשך כולויחד.ועייןעודבש"ך)כלליספקספיקאאות

כללאינהאסורהלבעלהעדשתדעשבוודאיהואדם.אמנםהמגידמשנה

כ(דהאריךלדוןאיבמקוםדהוחזקאיסורדרבנןאזלינןלקולאאולחומרא.

כתב,דאףהרמב"םמודהדאיןלהתירהבלאבדיקה,ואםבדקהועברוודאי

כג( גמ',רבינתןבריוסףאומראינומטמאמשוםכתםוכו'.כתברש"יבד"ה

אסורה,ואםלאעברמותרת.

להקל ,שאין הכתם ניכר בו כמראה דם גמור .עיין בלשון הרמב"ם )פ"ט

ד( תוס' ד"ה הטבילו ,בתוה"ד ,הלא כיון שלא עבר וכו' .תירץ הערוך לנר,

מאיסורי ביאה ה"ז( שכתב ,דכלי צבעונין אין חוששין לכתם הנמצא בהן.

דמאידאמרינןדאםלאעברוודאיצבעהוא,הנימיליהיכאדלאעברכלל,

וכתבבשבטהלוי)ח"בסימןפז(דמשמעמלשונו,דאףבגוונאדניכרלהדיא

אבל אם עבר בכיבוסשני איגלאי מילתא למפרע דדם הוי ,והאידלא עבר

דמראה דם הוא ,אפילו הכי על בגדי צבעונים לא גזרו .והוסיף ,דאף רש"י

מעיקראמשוםדלאכיבסוכראוי,דהאצבעלאעברכלל.

דכתב דאין מראה הדם ניכר בו ,אין כוונתו דאי ניכר שהוא דם הרי הוא

ה( בא"ד,ואמאינקטוהטבילו.כתבהערוךלנר,דאיכאלמימרדכיוןדיכול

טמא,אלאדמשוםהכילאגזרבהוכללעלכתמים.

להטבילוישלהטבילו.וכדכתבהמגידמשנה)פ"טמאיסוריביאההלכהלו(,

כד( גמ',שם.כתבבהגהותמימוניות)פ"טמאיסוריביאהאותו(,בשםרבינו

בדעת הרמב"ם .ועיין שם עוד שהביא מדברי הכסף משנה )פ"ד ממשכב

שמחה,דהא דמטהריםבבגדיצבעונים ,היינולטהרות.אבללבעלהאסורה,

ומושב הי"ג( דכיון דנחית לספק טומאה ,בעי טבילה .ועיין ברש"ש )הובא

דהאלאקתני"בגדצבועאיןמקבלכתם"כלישנאדרבינחמיהלעיל)נט(:

לעילאותא(.

גבידברשאינומקבלטומאה.אמנםסתימתהשולחןערוך)קצס"י(דטהורה

ו( בא"ד ,הכא ספק ספיקא .העיר הערוך לנר ,דלכאורה הוא ספק אחד,

אףלבעלה.

ואמאיקריליהספקספיקא.

כה( גמ',שם.כתבבתשובותחתםסופר)יור"דקסא(,דהאדלאגזרועלבגדי

ז( גמ' ,ורמינהו הוסיפו עליהם וכו' .כתב בחידושי הריטב"א ,דהאי "הוסיפו

צבעוניןהיינובבגדשעלהחלוק.אבלעלהחלוקוהכתונתלאשמענולהקל.

עליהם" לאו לישנא דברייתא הוא ,אלא בעל הגמ' הוא דאמר לה ,דהא

וכתב החזון איש )יור"ד פט ,ד( ,דתמוה לומר כן ,דאם היה חילוק בדבר,

תנינןבברייתאדהוסיפועלהנךדאיתלהושביעיתגמורהלכלמילי,אףאלו

אמאיסתמוהוהפוסקיםולאחילקו,ואףמסבראאיןמקוםלחלק.

דהן מיני תכבוסת ,ואי איתא דבורית היא כבריתא מי אית ליה שביעית

כו( גמ',תיקנומאיתקנינהו.כתבהרמב"ם)פ"טמאיסוריביאהה"ז(,דלפיכך

גמורה.

תיקנו להם לבנות ישראל ללבוש בגדי צבעונים .ותמה הכסף משנה ,דהא

ח( תוס' ד"ה העביר עליו ,והא אינו מזכיר במשנתנו צפון במנין ז' סממנין.

בסוגיין מסקינן דלא תיקנו דהא מאי תקנינהו .וכתב ,דשמא גירסא אחרת

ביאר המהרש"א ,דכיון דלא תני לה במנין הסממנין ,אף אם העביר עליו

היתהלרמב"ם.אינמי,מאידדחינןללישנאדתיקנו,היינומשוםדלאידענא

צפוןולאעבר ,אכתיטמאהוא,דדווקאבהנךסממניןאמרינןדאםלאעבר

מאן תיקנו .אבל השתא דאמרינן דבפולמוס של אספסינוס רצו לגזור עליו

טהור .ואמאי קתני בברייתא דדוקא אם עבר טמא .ותמה הרש"ש ,דהא

ולאגזרו,איכאלמימרדהתםתיקנוהו.

בסוגייןמבוארדצפוןיכוללהעביראפילוצבע,ואדרבה,אםלאעברוודאי



נראה דצבעהוא ולא דם.אלאכוונת התוס' דלא תני לה במתניתין משום

דףסבע"א

דאינוראיהמשוםדאףצבעעוברעלידיצפון.

א( מתני' ,הטבילו ועשה על גביו טהרות וכו' .בתוס' ד"ה הטבילו הוכיחו

ט( ]גמ' ,אמר רבי זירא לא שנו אלא טהרות שנעשו בין תכבוסת ראשונה

מהכאדאףבגוונא דלאעבראיןזהוודאיצבע,דאיהכילמהלולהטבילו.

לשניה וכו' .בתוס' ד"ה הטבילו הוכיחו מדברי רבי זירא ,דאף בגוונא דלא

ועיין ברש"ש )על התוס'( שכתב ,דיש לומר דנקט הטבילו ,משום עבר או

עבר בז' סממנים ,אכתי אינו וודאי צבע ,דאי וודאי צבע הוא ,מה לי בהא

דיההדקתנילהלן,אבלבאמתהיכאדלאעברמהניאףבלאטבילהמשום

דהעבירעליופעםשניה,הריהתבררכברדאינודם.וישלומר,דמהשכתב

דוודאיצבעהוא.אינמי ,אייריבהטבילומשוםטומאתשרץוכדומה,ואתי

רש"י דמדלאעברעלכרחךצבעהוא,מתליתלי בפלוגתאדרבייוחנןוריש

לאשמועינןדהצבעלאהויחציצה

לקיש לקמן )עמוד ב( ,דהא רבי יוחנן שנה ברייתא ,דאף בדם וודאי כל

ב( מתני',העבירעליושבעהסמניןולאעברהריזהצבע.כתברש"יבד"ה

שהעביר עליו שבעה סממנים ולא עבר מהני לו טבילה ,וריש לקיש פליג

הרי זה צבע ,דאםהיה דםהיהעובר .ורש"י בסנהדרין )מט (:ד"ה מעבירין

עליה דהאי משבשתא הוא דרבי לא שנה רבי חייא מנא ליה .ולדברי רבי

עלהכתםהוסיף ,דאםהעבירווירדבידועשהואדם,אבלאםהעבירוולא

יוחנןדאףבדםוודאיאמרינןדאףדלאעברמהני,האליכאלמימרדמדלא

עבר בידוע שהוא צבע .ועיין בתוס' ד"ה הטבילו ,שחלקו על דבריו .ועיין

עברוודאיצבעהוא,דהאיחזינןדוודאידםנמילאעבר.ורביזיראדחילק

בחידושי הר"ן )סנהדרין מט (:שכתב ,דשמא אף כוונת רש"י דאינו וודאי.

בין תכבוסת ראשונה לשניה ,אהאי ברייתא סמיך וכמבואר להלן בסוגיין,

ועייןעודבלשוןרש"ילקמן)עמודב(ד"הטהרותיוטהורות .ועייןעודבאות

ולדבריו וודאי איכא למימר דאף לאחר שלא עבר מדין ביטול אתינן עלה,

הבאהולקמןאותט.

ולאו משום דמוכח דלאו דםהוא ,וכל שחזר והעביר ,הרי גילהדעתו דלא

ג( מתני',שם.עייןבאותהקודמת ,וגם הרמב"ם)פ"טמאיסוריביאההלכה

ביטלוואכתיאיכאלמיחשלדם).ח.ו.[(.

לו( כתב ,דאותה  בדיקה מהניא אף להתירהלבעלה .אמנם הראב"ד )שם(
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בלועהאילאו.ועייןבאותהבאה.

י( תוס'ד"האמררביאבא,בתוה"ד,אמאינקטבמתניתיןהריזהצבעאפילו

טז( רש"י ד"ה אי לא לא ,דהוה ליה טומאה בלועה וכו' כדאמר בבהמה

דם נדה ודאי טהור .הקשה המהרש"א ,הא כיון דסבר רבי אבא דלאו

המקשה.העירהרש"ש,האהתםאיירידווקאבבעליחיים.אבלבלועבשאר

בקפידא תליא מילתא ,היכי שייך למימר דאפילו דם נדה טהור ,הא ריש

דבריםמנלן.אלאעיקרהטעם דאינומטמא היינו כיוןדאינויוצאאלאעל

לקיש דקאמר נמי בסמוך דלאו בקפידא תליא ,סבר דבדם נדה וודאי לא

ידי הדחק ,או משום דגם אינו מקפיד עליו וכדאמר רב פפא בסוף סוגיין,

מהני כל שלא עבר .וכתב ,דהאי תיבת "נדה" טעות סופר היא .וכוונתם,

ולהכי בטל .ועיין בחזון איש )סימן רטו לדף סב (:שכתב ,דאפשר דטומאה

דאפילו לא יהיה צבע אלא כתם בעלמא כשאר כתמים דלא ידעינן מהיכי

בלועהשלמשקיןמסבראאמרינןלה.

אתיוליתביהאלאחדאספיקא,אפילוהכיישלטהרומשום דהעבירעליו

יז( גמ' ,איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש הטבילו ועשה על גביו טהרות וכו'.

שבעה סממניןלבטלו,וכיהיכידסברבתכבוסתשניה,דאףדליתביה ספק

התוס' לעיל )עמוד א( ד"ה הטבילו הוכיחו מהאי קושיא ,דאף היכא דלא

ספיקא שמא צבע הוא משום דלבסוף עבר ,ואפילו הכי סבירא ליה לרבי

עבר אינו ראיה בתורת וודאי דהוי צבע ,דאי הוי וודאי צבע מאי שייך

אבא דטהור אף על גב דקפיד .ועיין חזון איש )כלים סימן יא כה( שהעיר,

לטומאהבלועה.אמנםהערוךלנר כתב,דאינוקושיאמשוםדאיכאלמימר

דאף בתכבוסת שניה איכא ספקספיקא ]דהא על ידי שנאן צבע נמי עובר,

דרק משום דכתמים דרבנן תלינן לומר דהוא צבע ,והיינו דמשני ""הנח

וכדכתבוהתוס'לעיל)עמודא(ד"השנאן[,ומניןדלרביאבאטהורבביטול

לכתמים דטומאה דרבנן היא"] .ועיין בלשון רש"י ד"ה טהרותיו טהורות[.

גרידאבלאספקספיקא.

ועיין במגיד משנה )פ"ט מאיסורי ביאה הלכה לו( דביאר ,דעיקר קושייתו

יא( בא"ד,אינמיהיהסבורכרישלקישוכו'.כתבהמהרש"א,דצריךלומר

מסיפא ,דקתני"דעבראודיההטהור".ואמאיטהורבדיהה הריאכתי הדם

דהשתא סברו התוס' דהא דבעי לריש לקיש למימר "הרי זה צבע" ,משום

בלוע בו] .אמנם ברש"י ד"ה טהרותיו טהורות ,משמע ,דהשאלה מהרישא

דאילאודהויספקספיקאלאהיומקיליןמשוםדרגילותהדםלבואמגופה.

דלאעבר[.

וכתירוץהתוס'הראשוןבד"ההנח.אבללתירוצםהשני,דבעי"הריזהצבע"

יח( גמ' ,אמר ליה הנח לכתמים דרבנן .פירש רש"י בד"ה אמר ליה הנח,

כדילטהרנמילמפרע,עלכרחךדמשוםקפידאהוא ,דאףדלרישלקישאין

דעיקרגזירתכתמיםהיאמדרבנן,דמדאורייתאבעינןעדשתרגישבבשרה.

נפקא מינה בין מקפיד לאינו מקפיד ,מכל מקום בדרבנן אית ליה כמבואר

וכתב הרש"ש ,דאיכא למימר דרבי יוחנן וריש לקיש לטעמייהו אזלי ,דהא

בסוגיין.

רבייוחנןסבר לעיל)מא(:דמקורמקומוטמא,ואףדדםשיצאבלאהרגשה

יב( גמ',אמרליהאיןדתניארביחייאאומרוכו'.הקשהבחידושיהרמב"ן,

אינומטמאאתהאשה,מכלמקוםאיהוגופיהטמא מחמתשנטמאבמקור

דלמאי דפירש רש"י לעיל )עמוד א( ד"ה שהרי הקפיד ,ובד"ה ועבר ,דכיון

וטמא מדאורייתא .אבל ריש לקיש לטעמיה אזיל דלא אמרינן מקור מקומו

דגילה דעתו דאינו מבטלו ואף עשה בו מעשה דם ,אית ליה דין דם .מאי

טמא,וכיוןדיצאבלאהרגשהואינומטמאאתהאשה,אףאיהועצמואינו

ראיהאיכאמרביחייא],וכוונתו,דהרירביחייאאייריהיכאדהואוודאידם

טמאאלאמדרבנן.

ועלהאמרינןדתליאאימקפידעלהאילאמקפידעלה,דכלשאינומקפיד

יט( גמ' ,ולא פליגי הא בכלים דמעיקרא הא בכלים דבסוף .הקשה הערוך

עליה הוי טומאה בלועה וכמבואר להלן בסוגיין .אבל הכא דאיירי בכתם

לנר,מאיקמשמעלןבהא,האכברשנינובכמהדוכתידרביעיתדםמןהמת

שלא עבר בתכבוסת ראשונה דאמרינן עלה דכתם היא ,מהיכי תיתי דכל

מטמא באוהל .ותירץ ,דאתי לאשמועינן דאף דמקצת מן הרביעית נבלעה

שיקפיד עליו גזרו עליו טומאה[ .ומשום הכי ביאר ,דמאי דמהני טבילה

בקרקע,מכלמקוםמצטרפתלאותהשלאנבלעה,וכדכתבהשיטהמקובצת

כשלא עבר בתכבוסת ראשונה ,הוא משום דאין סופו לצאת בדרך כיבוסו

)בבאקמאקא.(:

והוי טומאה בלועה .אבל זה שחזר וכיבסו הרי גילה דעתו שהוא רוצה

כ( תוס' ד"ה אם מתכבסת ,בתוה"ד ,לא היה צריך אלא שיתן מים כמדה

להוציאו מכל מקום ,ושפיר אמרינן דאין זה טומאה בלועה ,וצריך טבילה

שיצא מן הבגד וכו' .ביאר המהר"ם ,שיטול מים כמדת המים שיצאו מן

לאחרשתצאלגמרי.

הכיבוס אלא שיפחית מהן רביעית .ויתן לתוכן רביעית דם ,ויראה אם

יג( גמ',חרסיןשנתשמשבהןזב.כתבהמאירי,דהואהדיןכלימתכות,אלא

מראיתן שוה למראה הדם שיצא מן הכיבוס .ועיין עוד במהרש"א ובערוך

נקט חרס לרבותא דאף דאין יוצא בקל ,דהרי שנינו דאין יוצא מדי דופיו

לנרשהאריכובביאורדבריהתוס'.

לעולם.מכלמקוםמקצתונפלט,ושפירמטמאלאוירהתנור.



יד( גמ' ,שם .כתב רש"י בד"ה חרסין כגון עביט מי רגליים של זב .והקשה

דףסגע"א

הערוך לנר ,אי בעביט איירי ,מאי קאמר ריש לקיש לא שנו אלא משקים

א( גמ',כלשלאטעםכלוםמבערבוכו'.פירשרש"יבד"המבערבקתני,אבל

קלין ,אבל חמורין לא .ועיין מסורת הש"ס שהעיר ,דבמתניתין דהתם לא

אמש אכל כשאר כל אדם] .דהיינו דאתי לאפוקי רק היכא דמיד כשניעור

קתני"זב".

משנתוטעםמידי[.והרמב"ם)פ"טמאיסוריביאההלכהלח(כתב,דלאטעם

טו( גמ' ,אמר ריש לקיש לא שנו אלא משקין קלים וכו' .ביאר התוס' רי"ד,

כלום מתחילת הלילה .וכתב המשנה אחרונה )בפרקין מ"ז( ,דאף כוונתו

דריש לקיש סבר דמאי דטיהרו טומאה בלועה ,היינו דווקא שרץ הבלוע

דאכל את סעודת הערב ולאחריה לא אכל כלום .ובליקוטי הלכות )בעין

בבעלי חיים ,אבל טומאה הבלועה בכלים לאו טומאה בלועה היא .אמנם

משפטאותנ(כתב,דהרמב"םסברדמאידקאמררבפפאכמאןדאמרשלא

מרש"יד"הטמא,וד"האילאלא,משמעדכוליעלמאמודודטומאהבלועה

טעםמידיבאורתא,היינודדווקאבהכיהוירוקתפל.וקאמרליהרבא,מידי

אמרינן אף בכלים ,אלא דפליגו היכא דיוצא רק על ידי הדחק האם חשיב

בערב קתני ,דלהוי משמע דתליא רק בהא דלא אכל מתחילת הלילה .הא
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מבערבקתני,דאתילמעטדאףהיכאדטעםמידיכשניעור,לאהוירוקתפל.

מעטשתשעהאושתים.והרא"ש)סימןא(כתב,דפיהוקועיטושדחדזימנא

עוד כתב הרמב"ם )שם( דהוי רוק תפל רק בגוונא דלא יצא רוב דיבורו עד

לאו ראיההוא משום דכן הוא דרך העולם .והעיר התוס' יו"ט ,אמאי נקטו

שלששעותביום.וכתבהערוךלנר,דיצאלוזאתלפישפירשלמהששאלו

התוס' "שעה או שתים" ,הרי העיקר תליא בהא דאינו פעם אחת וכדכתב

להלן בסוגיין "ועד כמה" ,ואמר עלה רב יהודה עד שיצא רוב דיבורו של

הרא"ש] .אמנם עיין בתוס' דהוכיחו מהסוגיא דלקמן )עמוד ב( ,דיש לוסת

שלש שעות .אמנם העיר ,דהרמב"ם )בפירוש המשניות( כתב ,דעד שלש

משך זמן שאפשר לחלק בו בין ראתה בתחילת הוסת לראתה בסופה ,ויש

שעות הוי רוק תפל ,ולא כתב דאיירי דווקא במדבר רוב דיבורו של שלש

לומרדמהשנקטולשון"שעהאושעתיים"לאודוקא).ח.ו.[(.

שעות.

ט( גמ' ,שופעת הא שפעה ואזלא .העיר הרש"ש ,הא שפיר איכא למימר

ב( גמ' ,כל שעבר עליו חצות לילה ובשינה .כתב הרש"ש )לעיל סב.

דהאי שופעת לאו כל ימיה ,אלא בימי ראייתה איירי .ונפקא מינה דקבעה

במתניתין( ,דמשמע בגמ' דסגי שיעבור עליו חצות לילה בשינה .ותמה על

להוסתלראותרקבשופעתוהיינוריבוי,אבלכלשתראהשלאבשפע,לאו

הרמב"ם)פ"טמאיסוריביאההלכהלח(שכתב,דבעינןשישןמחציהלילה

ראייתוסתההיא,ולאנימאבהדייהשעתה.

עדהבוקר.



ג( גמ' ,ניעור כל הלילה הרי זה רוק תפל התם במנמנם .העיר הערוך לנר,

דףסגע"ב

דאףדאמרינןדבשנתחצילילהנמימהנילעשותורוקתפל,הכאדהואנים

י( גמ',רותתת.כתבהמעדנייו"ט )סימןאאותפ(,דהואמלשוןרתתורעד

ולא נים תיר ולא תיר דהוי רק חצי שינה ,בעינן לילה שלם כדי להחשיבו

איברים.וכתבהביתיוסף)קפט(,דמלשוןהרמב"ם)פ"חמאיסוריביאהה"ב(

רוקתפל.

נראהדגרס"רותחת"מלשוןחימום] .ואיןלומרדכוונתהרמב"םלצמרמורת

ד( גמ' ,דילד או דזקן וכו' .פירש רש"י ד"ה הני מי רגלים ,דשל זקן מעליא

דמתניתין ,דהא בפירוש המשניות פירש הרמב"ם ,דצמרמורת היינו דעמדו

טפי .ועיין מה שכתבו התוס' ד"ה תנא .וכתב הערוך לנר ,דמהשמטת

שערותיה[.

הרמב"םלהאידינא,ואףלאפסקבהולחומרא,נראהדאיבעיאלרבייוחנן

יא( גמ',גוסה.עייןמהשביארו רש"יד"הגוסה,והתוס'לעיל)עמודא(ד"ה

הימעלהעדיפאהאםשלזקןאושלילד,וכןכלהנךבכולהואיכאמעלה

מעטשת .והרשב"א בתורת הבית )ב"ז ש"ג( כתב ,דגוסה היינו שמתעוררת

יתירא .וכיון דלא ידעינן הי עדיפא ,הרי אף לחומרא ליכא למפסק ,דלא

להקיא) .וכן פירש הראב"ד בבעלי הנפש שער תקון וסתות סימן ג( .עוד

ידעינןמההואהחומרא.

פירש ,דהיינו מרגשת כאב בכסלים .והמאירי כתב ,דגוסה היינו פושטת

ה( מתני',מפהקת.עייןמהשכתבברש"יד"המפהקת.וביארבתוס'הרא"ש,

זרועתיה להאי גיסא ולהאי גיסא] ,והיינו מה שפירש רש"י מפהקת .עיין

דכוונתולאדםהפושטאיבריו.והרא"ש)בפסקים פרקתשיעיסימןא(הביא

לעילאותו[.

מהערוך שפירש ,דפיהוק היינו הוצאת קול מן הגרון מתוך מאכל שאכל.

יב( גמ',אמררבהונאברחייאאמרשמואלהריאמרולימיםשניםלוסתות

וסיים,דאלוואלודבריאלוקיםחיים,וכלשינויבגופה,כיוןדהוחזקהבוהרי

אחתוכו'.כתבוהתוס'בד"הלימיםשנים,דהיינורבידאמרדבתריזימניהוי

הואסימןלהתעוררותעקירתהדם.

חזקה ,ובוסתות שלא מנו חכמים כיון דאינו וסת גמור קים ליה לשמואל

ו( מתני' ,מעטשת .עיין בתוס' ד"ה מעטשת מה שפירשו ,והיינו מה שנקרא

דבהא הצריך רבי שלשה פעמים .ובתוס' הרא"ש הוסיף ,דבוסת הגוף קים

בלשונינועיטוש.אמנםהטור)קפט(כתב,דהיינועיטושמלמטה.וכתבהש"ך

ליה לשמואל דסגי לרבי בראיה אחת .אמנם בחידושי הר"ן כתב ,דשמואל

)סקנ"ג(,דתרווייהואמתובתרווייהוקובעתווסת.

גמרא גמיר ליה דאיכא מאן דסבר כרבי בוסת הימים ,ובוסתות הבאים

ז( מתני' ,ואלו הן הוסתות מפהקתומתעטשת וכו' .כתב בחידושי הרשב"א,

מחמתאונססברכרבןשמעוןבןגמליאלדבעינןשתיפעמים.ובוסתותהגוף

דהאי וסת דפיהוק ועיטוש משכחת לה בין אם קבעה בלא ימים מסוימים,

סברידסגיבפעםאחת.

ובין בקבעה בימים מסוימים ,דכל שראתה שלש פעמים לאחר עיטוש או

יג( גמ',אמרליהאביימאיקמשמעלן.הקשההרש"ש,האטובאקמשמע

פיהוק ,הרי קבעה לה וסת לפיהוק ועיטוש .ואף דשנינו לעיל )יא ,(.דכל

לן ,דאף דאיתרבו ממתניתין אפילו הכי מודו רבנן דבעינן שלש פעמים.

שקובעתמחמתאונסלא חשיבקביעותווסת,הנימיליהיכאדרואהמחמת

ואדרבה,הויליהלאביילאקשויימאיטעמאגריעימהנידכתיביבמתניתין

אונסשגורמתלעצמה,כגוןקפצהוראתהאוכססהפלפליןוראתה,דבהנך

כפיהוקועיטוש.ועייןבהגהותהג"רשמחהמדעסוי,דמחקתיבותאלו].וכן

אמרינןשלאבאההראיהאלאמחמתהמעשהשעשתה.אבלפיהוקועיטוש

הואבכתבידמינכן[.

שבאיןשלאברצונה,שפיראמרינןדאדרבההאורחהואשגרםלהו,ושפיר

יד( גמ',אכלהשוםוראתהאכלהבצליםוראתהכססהפלפליןוראתהוכו'.

איכא ראיהלאורח שיבוא .ובגוונא שראתה על ידי פיהוק בימיםמסוימים,

כתב הרשב"א )לעיל עמוד א( ,דהאי וסת מהני דווקא בצירוף ימים ,אבל

הרי קבעה לה וסת להנך ימים בצירוף הפיהוק או העיטוש] .אמנם דעת

בלאו ימים ,אמרינן דהאכילה היא שגרמה הראיה ואינה ראיה דתראה,

רש"י לעיל )יא (.ד"ה קמשמע לן ,דאף וסת הבא מחמת אונס כקפיצה הוי

דומיאדוסתהקפיצותדלאמהניאלאבצירוףימים.אמנםבתוס'ד"האכלה

וסת ,ומאי דאמרו דאינה קובעת וסת מחמת אונס ,היינו היכא דתליא אף

מבואר,דהנךלאדמילוסתהקפיצותומהניאףבלאימים.

בימים .ועיין שם ברש"ש[ .אמנם המגיד משנה )פ"ח מאיסורי ביאה ה"א(

טו( גמ',שם.כתבהרמ"א)יורהדעהקפט,כג(דישאומרים,דאםאכלהשום

כתב בדעת הרמב"ם ,דהאי וסת הגוף דפיהוק ועיטוש ,אינו נקבע אלא

וראתה ,בצלים וראתה ,ופלפלין וראתה ,הרי קבעה וסת לכל אכילת דבר

בצירוףוסתהימים.

חם .וביאר הערוך השולחן )קפט ,סט( ,דהיינו טעמא משום דבהנך מיני

ח( תוס' ד"ה מעטשת ,בתוה"ד ,וכולהו הני וסתות איירי שמפהקת או

אוכלים טעם הוסת משום חימום הגוף מאכילה ,ואם כן מאי נפקא מינה
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מאיזה מין אכלה .וכתב החוות דעת )הביאו הפתחי תשובה סקכ"ו( ,דמכל

כלאותהעונה,אמאיאמרינןלעיל)ב(.דהרואהבשעתוסתהדיהשעתה,

מקוםאםאכלהשלשפעמיםדברחםולאראתה,אינהעוקרתאתוסתה.

הא יש לחשוש לכל אותה העונה כי היכי דאסרינן לה לבעלה .ותירץ,

אבל אם אכלה שלש פעמים שום ולא ראתה ,עקרה את וסתה ,אפילו

דשמא תראה חיישינן אבל שמא ראתה לא חיישינן ,וכדאמר רבא בגיטין

שהוחזקהעלידיכמהמינים .אמנם בביאורהגר"א)שםסקל"ד(כתבבשם

)כח (:דשמא ימות אמרינן שמא מת לא אמרינן .ועוד תירץ ,דמאי דיש לה

המרדכי ,דאף בוסת דאכילת שום לא קבעה אלא אם אכלה שלש פעמים

לפרוש עונה הוא משום דחשו דמחמת תאות התשמיש תקדים ראייתה,

אותומאכל,ואינונקבעעלידישלשהמינימאכלים.

אבלבעלמאוודאידאיןלחושאלאלשעתוסתה.

טז( מתני' ,היתה למודה לראות בתחילת הוסתות וכו' .מבואר דבוסת הגוף

כג( גמ',שם.הקשההערוךלנר,הא רבייהודהדמתניתיןוודאיאיירילענין

איןלהאלאשעתהוסת.וכתבבחידושיהרשב"א)לעילעמודא(,דהנימילי

בעלה ,דהא אמר "כל היום שלה" .ותירץ ,דהוי אמינא דרבא דפסק כרבי

היכאדנבלעההראיהבשעתהוסת,אבלאםאיןהראיהנבלעתכולהבתוך

יהודה,לאולכלדברפסקכמותו,אלארקלעניןטהרות.אבללבעלהאינה

הוסת.הרי ישלהלחוש עד סוף העונה.אמנם בשם הרז"ה כתב ,דאין לנו

מצווהלפרושכלעונתהוסת.

אלאתחילתוסתה,ואףבהאיגוונאאינהחוששתאלאלשעתוסתה.

כד( גמ',קמשמעלן.כתבהחוותדעת)קפד,ט(,דקמשמעלןדביןלטהרות

יז( מתני' ,היתה ראויה לראות עם הנץ החמה .כתב החוות דעת )קפד ,ה(,

ובין לבעלה צריכה לפרוש עונה .אמנם למפרע אינה אוסרת הטהרות של

דאף דבעלמא קביעות היום מתלי תלי בעלות השחר ,לענין וסתות קים

אותה עונה .אמנם הכרתי ופלתי )קפד ,י( כתב ,דדווקא לבעלה יש לחוש,

לחכמים דזריחת החמה הוא הגורם לראייתה .והוסיף ,דאיכא למימר דאף

והיינוכהפירושהשנישהוזכרלעילאותכג.אבללטהרותאיןחיובלפרוש

עונת הלילה היינו משקיעת החמה ולא מצאת הכוכבים .אמנם הסדרי

עונהסמוךלווסתה.

טהרות )קפד ,ג( כתב דדוחק לומר דעונת היום תליא בזריחת החמה ולא



בעלותהשחר.עייןשם.

דףסדע"א

יח( גמ' ,וחוששת בשש שעות .כתב רש"י בד"ה וחוששת ,דאסורה בכל

א( גמ',ראתהיוםחמשהעשרלחדשזהויוםששהעשרלחדשזהוכו'.כתב

השעה השישית .וכתב הרש"ש )על תוס' ד"ה וחוששת( ,דנראה דאיירי

בבעליהנפשלהראב"ד)שערתקוןהוסתותסימןג(,דילפינןמסוגייןדאיכא

ברואה באותה שעה אבל כל פעם ברגע אחר ,ומשום הכי חוששת לכל

וסתהחודש,דהיינודתליאבימיהחודשאףדליכאבהוהפלגותשוות,דהרי

אותהשעה.

אחד מלא ואחד חסר .והקשה בחידושי הרמב"ן ,וכי מזל חודש גורם ,דהא

יט( גמ',מכאןאמררבי ירמיהאזהרהלבניישראלשיפרשומנשותיהן.כתב

לא אמרו אלא בוסת של הפלגות שוות דאיכא למימר דכן דרכה של זו

הרשב"אבתורתהבית)ב"זש"ג(,דאףדמייתינןלהמקרא,אסמכתאבעלמא

דממלאה עד שנופצת בזו ההפלגה .ומשום הכי ביאר ,דאיירי היכא דכל

היא,דהאוסתותדרבנן.וכןכתבהר"ןעלהרי"ף)שבועותא:מדפיהרי"ף(.

החדשיםהיואומלאיםאוחסרים,דהשתאההפלגההיאשוה.וקמשמעלן

אמנם התוס' ביבמות )סב (:ד"ה חייב כתבו ,דהוי מדאורייתא .והתוס'

דקובעת לה וסת לדילוג באופן שכל חודש רואה יום אחר ראייתה בחודש

בפסחים )סב (:ד"ה סמוך כתבו ,דאף למאן דאמר וסתות דרבנן ,החיוב

שעבר .ועייןבחידושיהר"ןשכתבבשםהרא"ה,דאיכא למימרדהפלגהמן

לפרוש קודם לעונת הוסת מדאורייתא .וביאר בחידושי רבינו חיים הלוי

המולד גורמת הראיה ,ואף בחודש אחד מלא ואחד חסר ,מכל מקום

)איסוריביאהד,יב(,דוודאידעיקרהדיןדהואשעתוסתהמדאורייתאהוא,

ההפלגותשוותמזמןהמולד.

ושפירשייךביההדרשאד"והזרתם".ומאידנחלקואיווסתותדאורייתאאו

ב( גמ',רבסברחמשהעשרממנינאושמואלסברלאוממנינא.ביארבבעלי

דרבנן ,היינו לאחר שעבר עונת הוסת ,אי מאי דחיישינן לומר דאכן ראתה

הנפש להראב"ד )שער תקון וסתות סימן ג( ,דבוסת התלוי בימות החודש

בשעתהוסתהיינוחששדאורייתאאורקחששדרבנן.ועייןשםשהאריך.

כוליעלמאמודודאףהראיההראשונהמןהמנין.ובוסתהפלגהכוליעלמא

כ( גמ',וכמהאמררבאעונה.כתבהגהותמימוניות)פ"דמאיסוריביאהאות

מודו דאין הראיה הראשונה מן המנין ,דהא אכתי לא התבררה הפלגתה.

ט(בשםאביאסף,דעונההיינויוםאולילהבימיניסןותשרי,ועודחצייום

אבל בהאי וסת דרואה בט"ו ובט"ז ובי"ז ,נחלקו רב ושמואל האם דומה

או חצי לילה בימי תמוז וטבת .וביאר הבית יוסף )יורה דעה קכד( ,דהיינו

לוסתהחודשדהאהכאנמיחזינןדתליאהואבימיהחודש,אודדומהלוסת

משום דסבר דעונה היינו י"ב שעות .אמנם כתב ,דאין לחוש לה משום

הפלגה משום דדילוג האחרון עוקר את הראשון] .וכן נראה כוונת התוס'

דהפוסקים לא הזכירוהו .ועוד ,דמלישנא דגמ' משמע דתליא ביום ולילה

ד"האיתמר[.

ולאובשעות.

ג( תוס'ד"האיתמר,בתוה"ד,וישלחלקביןסירוגיןדימיםלסירוגיןדשוורים.

כא( גמ',מאילאועונהאחריתילאאותהעונה.כתבהאורזרוע)ח"אסימן

עיין בחידושי הרשב"א שכתב ,דלענין ראיות דצריכה להתחזק בהפלגות,

שנח( ,דישלפרושמאשתוכ"דשעותסמוךלווסתה.וכתבהביתיוסף)יורה

הרי לא ראתה שלש פעמים בהפלגה ומשום הכי בעינן פעם רביעית .אבל

דעה קפד( ,דאין טעם ושורש לדברים אלו ,דהא בסוגיין מפורש דדווקא

בנגיחותדצריךלהתחזקבנגיחות,הרינגחשלשפעמים.

אותהעונהנאסרת.ועייןבשו"תחתםסופר)ח"בסימןקעט(שכתב,דחומרת

ד( גמ' ,קשיא לרב .כתב התוס' הרא"ש ,דהוי מצי לשנויי דאיירי בוסת

האור זרוע היא כדי לצאת ידי מצוות פרישה של י"ב שעות וכשיטת

הפלגה דרואה מט"ו לט"ו ולא בט"ו דימות החודש ,ובוסת הפלגה כולי

האביאסף )באות הקודמת( ,וכיון דמשתנה הוא בעונות השנה ,החמיר

עלמאמודודבעינןשילושבדילוג.אלאעדיפאמינהמשני.

דלעולםישלפרושכ"דשעותקודם.

ה( גמ' ,מהו דתימה כיון דלמודה ועקרתיה וכו' .העיר התוס' הרא"ש ,מאי

כב( גמ' ,אבל לבעלה לא קמשמע לן .הקשה הרש"ש ,דאי חיישינן לבעלה

שייכאהכאלישנאד"כיון",ולישנאד"אףעלגבדלמודה"מבעיליהלמתני.
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וביאר ,דסלקא דעתין דאף דלמודה לראות בט"ו לחודש ואינה יכולה

דנפקאמינהלעניןטענתבתולין,דאינויכוללטעוןטענתבתוליםאםנמצא

להצטרף לוסת ההפלגה ,מכל מקום איכא למימר דלכל הפחות יהני

לה דם אדום או שחור ,או אם דמיה מרובין או מועטין .ועיין באליהו רבה

להצטרףכדילעקורוסתהראשוןשהיהבלאדילוג,דהיינו"כיון" דאמרינן,

)על המשניות( שכתב ,דאתי לבאר טעמיה דבית הלל דפרקין דלקמיה,

דכיוןדכברלמודהביוםזה,הרייכוללצרפהעםשארהראיותלומרדנעקר

דאמרודתוליםלבתולהבדםבתוליםעדשתחיההמכה,ולאתלולהבימים

וסתה.

כביתשמאיאובשינוימראה,והיינומשוםדיששדמיהמועטיןויששדמיה

ו( גמ',בתריזמניעקרא.כתבהמאירי,דאיןלהקשותמאיסלקאדעתיןדסגי

מרובין ,וכן יש שדמה אדום ויש שדמה שחור ,ואין להוכיח ממראה הדם

בשניימיםלעוקרו,משוםדנאמררקדרךדחיה.ועייןעודבאותהקודמת.

האם דם בתולין הוא .ורבי יהודה דקאמר כל גפן יש בה יין ,כוונתו ליישב

ז( גמ' ,ליום עשרים וארבעה לא קבעה לה וסת .הקשה הערוך לנר ,פשיטא

דעל כרחך דאיכא לתלות בדם בתולין ולא אמרינן דדם נדה הוא ,משום

דכיון דשלא כסדרן הוא ,וודאי לא קבעה ומאי קמשמע לן .ותירץ ,דאתי

דאין אשה בלא דמי בתולים ,מלבד משפחת דורקטי ,ולאלו אף דם נדות

לאשמועינן דאף בגוונא דיום העשרים וארבעה שוה בהפלגות לראיות

ליכא.

הקודמות,כגוןשהראשוןהיהמלאוהשניחסרוזהשראהבובכ"דנמיהיה

יד( גמ',תנאדורקטועוכו'.כתברש"יבד"הושאיןלה,דכיוןדאיןלהדמים

מלא .אפילו הכי כיון דאינו שוה לשאר הראיות בימים ,לאו קביעות וסת

מרוביןאיןלהבניםמרובים.משמעותדבריודמעטישלה.אמנםהרמב"ם

היא.

)בפירוש המשנה( כתב ,דאין לה דמים כלל לא דם נדה ולא דם בתולים

ח( רש"י ד"ה הני מילי ,בתוה"ד ,ושינתה ליום עשרים וכו' .כתב המהר"ם,

ואינהיולדת.וכתבהערוךלנר,דלכאורהתליאבפלוגתאבכתובות)י,(:גבי

דצריךלומרדיוםהעשריםנמיחשיבבימינדותה.ואףדכברשלמוי"איום

נמצא דורקטי האם אמרינן לו לך זכה במקחך ,או אמרינן ליה נתחייב

וכןז'ימינדהוכברנכנסושניימיםמימיםהראויםלהיותזבה,מכלמקום

במקחך.

הואיל ולא ראתה באותן שבעה ימים שלאחר הי"א ,אין השבעה נחשבים



ימינדהלעניןשלאחריהםיתחילוימיזיבה,אלאאכתיבימינדההיא.

פרקתינוקת

ט( גמ',אבלהיכאדלאקיימאבתוךימינדתהאימאלאקמשמעלן.הקשה



הערוךלנר,דהאידקמשמעלןהכאדאףבימיזיבהחוששתכבראשמועינן

טו( מתני' ,בית שמאי אומרים נותנין לה ארבעה לילות .כתב המשנה

רב פפא לעיל )לט .(.ותירץ ,דהתם פליג עליה רב הונא בריה דרב יהושע,

אחרונה,דכלהנישיעורימדרבנןנינהו.דמדאורייתאוודאידכלשלאחייתה

ולהכי הוצרך תו לאשמועינן דאיהו לא הדר ביה ,ושפיר סבירא ליה

המכהישלתלותבה,כיהיכידכלשישלהמכהתולהבה.אלארבנןגזרו

דחיישינן.והוסיף,דמדבריהמהרש"אנראה,דרבפפאלעילאייריהיכאדכל

אטוהגיעזמנהואטוראתה,והאדנתנוד'לילותהיינו משוםדאכתיחשיב

הקביעותהיתהבימיזיבה]אמנםתליאהואבפירושירש"יותוס'שם[.אבל

בעילתמצוהמשוםדלאגייסיאהדדי.וביתהללגזרורקבהגיעזמנהלראות

הכא איירי דראתה רק ראיה אחת בימי זיבה ,וקמשמע לן דאפילו הכי יש

ובראתהבביתאביה.וכיוןהאיחומראמדרבנןבעלמאהוא.הנימילילענין

לחושלה.

בעלה ,אבל לטהרות אין לחוש אלא עד שתחיה המכה .אמנם המשאת

י( רש"י ד"ה אימא לא תיחוש ,בתוה"ד ,ויגיע יום עשרים .כתב המהר"ם,

בנימין )סימן מז( כתב ,דהני שיעורין מדאורייתא נינהו .וכבר תמה עליו

דצריךלגרוס"עשירי".ועייןשםמהשהאריך.ועייןבמהרש"א.

בשולחןערוךהגר"ז)נדהקונטרסאחרוןקפז,טז(.ועייןבאותהבאה.

יא( גמ' ,היתה למודה לראות יום עשרים .עיין רש"י לקמן )עמוד ב( ד"ה

טז( מתני' ,בית הלל אומרים עד שתחיה המכה .כתב המאירי ,דהא דאמרו

ונאסר,דהאיעשריםהיינועשריםלחודש.וכןכתבבחידושיהרמב"ןבשם

ביתהללעדשתחיההמכהלאולאחמוריאביתשמאיאתו,אלאלאקולי,

הראב"ד .אמנם הרמב"ן כתב ,דמלישנא דברייתא משמע דבווסת הפלגות

ואםחייתההמכהתוךארבעהלילות,אףביתהללמודיםדמותרת.אמנם

איירי .והעיר ,דאי הכי מאי האי דקאמרינן דהגיע יום שלושים ולא ראתה

בשםגדוליהמחבריםכתב,דנראהדביתהללאמרואףלחומרא .ועייןתוס'

הגיע יום עשרים וראתה ,הא כיון דמראיה לראיה מנינן ולא מאותו יום

הרא"ש לעיל )יא (:דכתב ,דמדאמרו בית הלל דבהגיע זמנה לראות נותנים

הראוילראיהוכדמסקינןלעיל)לט,(:אמאיקרילהדבעשריםראתה,האלא

לה עד מוצאי שבת ,ולא חילקו בין חיתה המכה ללא חיתה המכה ,מוכח

היתה הכא הפלגת עשרים .ותירץ ,דהאי דאמרינן הגיע עשרים וראתה,

דבתוךהד'לילותאפילוחיתההמכהלאומידיהוא.

היינו הפלגת ארבעים מהראיה הראשונה ,והכא מנינן מיום הראוי לראיה,

יז( מתני',הגיעהזמנהלראותוכו'.ביארהר"ן)עלהרי"ףשבועותד.מדפי

דכיון דכבר שינתה ולא ראתה בשלושים ,הרי יש לומר דחוזרת לסדרה

הרי"ף( ,דכיון שהגיעו ימי הנעורים ואין פתחה צר כבתחילה ,המכה חיה

ושפירקריליההפלגתעשרים.עייןשם.

בפחות זמן] .ולכאורה צריך עיון מדוע צריך להאי טעמא ,הא כיון דהגיע



זמנהלראות,ישלחוששמאדםנדההואולאדםבתולין[.

דףסדע"ב

יח( מתני' ,ובית הלל אומרים עד מוצאי שבת ארבע לילות .העיר המרומי

יב( רש"יד"הונאסר,בתוה"ד,שהריעקירההאחרונהשלעשריםהאחרונה

שדה ,אמאי בלא הגיע זמנה לראות דאליבא דביתשמאי נמי נותנין לה ד'

וכו' לאו עקירה היא .הקשה הרש"ש ,הא אף אי נימא דעקירה היא כיון

לילות ,לא קתני עד מוצאי שבת .דבשלמא לרב דאמר דעד מוצאי שבת

דעברו שלש פעמים עשרים ולאראתה ,הא כיון דלא קבעה לה וסת אחר,

רבותא אשמועינן דאף דשימשה בימים מותרת בלילות ,איכא למימר

שפירישלחושלראייתהעשריםלומרדחזרהלקדמותה.

דדווקא בית הלל סברי הכי ,אבל בית שמאי פליגי .אבל ללוי דאמר דעד

יג( מתני' ,נשים בתוליהן כגפנים וכו' .כתב הרמב"ם )בפירוש המשניות(,

מוצאישבתלאולמימרא דהימיםמותרים,מאישנאדדווקאביתהללנקטו
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לה .ותירץ ,דהא דקתני מוצאי שבת היינו משום דבתולה נישאת ליום

דלאהוחזקהברואהדם,מודהרבחנינאדטהורהולאאמרינןדמאידראתה

הרביעי וכדאיתא בריש כתובות .והיינו טעמא ,דאם ימצא שפתחה פתוח

בביאהשניהדםנדההיא.ועייןעודערוךלנר.

יוכל להעמידה לדין ביום חמישי .ואליבא דלוי דסבר ביבמות )סא (:דפיתוי

כו( גמ' ,דלמא איתרמי כשמואל .העיר בהגהות הרד"ל ,אמאי לא אמרינן

קטנה אונס הוא ,איכא למימר דדווקא בגדולה איכא לתקנה דיום הרביעי,

דחיישינן שמא ראתה אף בביאה ראשונה אלא דחיפה אותה שכבת זרע,

אבלקטנהדליכאנפקאלומרדזינתה,הרינישאתאףבשארימים.

דהא שכיחא טפי מלבעול בהטיה .ותירץ ,דכיון דבביאה שניה לא נתחפה

יט( מתני',וביתהללאומריםכלהלילהכולה.העירבהגהותהרד"ל,אמאי

בשכבת זרע ,מוכח דדמיה מרובין ,וכל שכן דבביאה ראשונה היה ראוי

לא נקטו נותנין לה לילה ראשונה וכלישנא דבית שמאי במציעתא .וביאר,

לראותהדםולאהיהשכבתזרעמחפהו.

דאתילאשמועינןדנותניןלהלילהשלםומשלימיםלהחצייוםוכדאמרינן

כז( גמ' ,אמר רב בוגרת נותנין לה לילה הראשון והני מילי שלא ראתה.

לקמן)סה,(:ואיכאלמימרדביתשמאיבאמתפליגיעלה.

כתבובחידושיהרשב"אוהר"ן,דהאי"והנימילי"גמראהואדקאמרלהולא

כ( גמ',ממאימדקאמפליגבסיפאביןראתהביןבשלאראתה.הקשההתוס'

מדברי רב הוא ,דהא מבואר לקמן )סה (.דמנימין סקסנאה סבר למיעבד

הרא"ש ,דלמא מאי דקתני בסיפא ראתה ועודה בבית אביה ארישא דלא

עובדא כרב אפילו בראתה.אמנם עיין בתוס' לקמן )סה (.ד"ה סבר ,דכתבו

הגיע זמנה לראות קאי .ותירץ ,דאי ארישא קאי לא היה לו לתנא להפסיק

דרבלאהורהמעולםדהואהדיןבראתה.

בגוונא דהגיע זמנה לראות .ואין לומר דאתרוויהו קאי ,דכיון דבלא ראתה

כח( רש"י ד"ה מתוך שנים עשר חודש ,בתוה"ד ,ושהה שלש חדשים וחזר

איכאחילוקבינייהו,לאהיהלולתנאלנקוטלתרוויהובהדדיגביראתה.

וכו' .העיר החידוד הלכות ,דאם בעל מיד בלילה הראשון ובין כל בעילה

כא( גמ' ,כל זמן שנוחרת .ביאר המאירי ,דנוחרת היינו דכל זמן שנוחרים

לבעילהעברושלשהחדשים,אינועולהלי"בחודשים.

כותליביתהרחםזובזו,רואהדםמחמתהנגיעה,ועלהאמרינןדאםעומדת



ורואה,יושבתואינהרואה,הריראיהדנחירתכתליביתהרחםזובזוגורמת

דףסהע"א

ליציאת הדם] .והיינו משום דדם בתולין מן הצדדים בא ,וכדלקמן )סה.[(:

א( גמ',לאליתבליהאלאבעילתמצוה.כתבבהגהותהרד"ל ,דהאילישנא

ובחידושי החתם סופר כתב ,דנוחרת היינו צועקת בשעת תשמיש .ומאי

דבעילתמצוה,לאודווקאהואדהרירקהבעילהראשונהשלאחרהנישואין

דאמרינןהיכידמינוחרת,היינולהיכאדלאשימשהכגוןביום.

בעילתמצוההיא,אלאהכוונהלבעילהאחת.

כב( תוס' ד"ה כל זמן ,בסוה"ד ,ורב מחמיר טפי דדוקא כשנוחרת ביום

ב( גמ',הוישקילואזיללאתריהדשמואל.ביארהערוךלנר,דהוצרכההגמ'

שלאחרתשמישתולהבו.ומבואר מדבריהם,דאליבאדרבכדילתלותבדם

לומר דהוי שקיל ואזיל לאתריה דשמואל ,לאשמועינן ענוותנותו דשמואל,

בתולין בעינן תרתי .אמנם הב"ח )יורה דעה סוף סימן קפז( כתב בדעת

דאף דאזיל לאתריה וסבר להורות דלא כשיטת שמואל ,דהא איהו קאמר

הרי"ף ,דאליבא דרב נוחרת נמי הוי סימן לדם בתולין ,אבל לא פליג אהא

לקמן)עמודב(דבועלבעילתמצוהופורש.אפילוהכי לאתלהשמואלאת

דרואהמחמתתשמישחשיבדםבתולין.

מיתתושלמנימיןבהא,אלאבהאדסברלעשותכרבמאידרבלאאמר.

כג( תוס'ד"העלגביכולםורואה,לספריםדגרסיהכיעלגביכליםוכו'.כתב

ג( גמ',קרישמואלעליהדרבלאיאונהלצדיקכלאוון.הקשההערוךלנר,

המהרש"א ,דאין כוונת התוס' לשלול הגירסא דכלים ,אלא לשלול הגירסא

מאי אוון יגרם בהא לרב אי עביד מנימין הכי ,הרי רב מעולם לא אמרה,

"עלגביכולםורואה",דאםהיארואהמאיראיההיאדלאודםבתוליןהוא.

וכדביארוהתוס'בד"הסבר.וביאר,דהאכתבבחידושיהר"ן)עייןלעילסד:

אמנם עיין בערוך לנר שתמה על דבריו .וביאר כוונת התוס' לשלול את

אותכז(,דמאידאמרינןלעיל)סד(:אדברירב"והנימילישלאראתה" לאו

הגירסא"עלכלים",דבשלמאאיגרסינןעלגביכולם,והיינוכריםוכסתות

מדברירבהוא,אלאדרבסתםדבריו והגמ'היאדמפרשה לה הכי.ומשום

דקתני מקמי הכי ,כיון דרואה אף ביושבת עליהם ,הרי מוכרח דאינו דם

הכיקאמרשמואללאיאונהלצדיקכלאון,דאילוהיהמנימיןמורהאפילו

מכה.אבלאיגרסינןעלכלים,ולאמפלגינןביןרךלקשה,מאיראיהאיכא

היכא דראתה משום דרב סתמה ,הרי בדברי רב הדבר תלוי ,וכבר אמר

דלאודםמכההוא.

התנא)אבותא,יא("חכמיםהזהרובדבריכם".

כד( גמ' ,ולוי אמר הפסידה לילות .כתבו התוס' לקמן )סה (:ד"ה וכולן,

ד( גמ' ,כיון דנתקו שיניו של אדם נתמעטו מזונותיו .כתב רש"י בד"ה

דאליבאדלוידאמרדהפסידהלילות,אםשימשהבלילותוראתהבימיםלא

משנתקו,דנתקומחמתהזקנה.וביארהמהרש"א)חידושיאגדות(,דאתירב

תלינןבדםבתולין.והקשההרש"ש)שם(,דלכאורהנראהדלוילעניןבעילות

חיננא בר שלמיא לאשמועינן ,דישאיר אדם לעצמו לימי הזקנה ,ולא יחלק

קאמר ,דלא נותנים לה "ד' ימים" אלא "ד' עונות" .אבל אם תראה ביום

הכללבניו .ועייןבמעילצדקה)לבעלהשבטמוסר,סימןתרסו(שכתבבשם

דלאחר התשמיש ,אף איהו מודה דתלינן בדם מחמת התשמיש ודם מכה

ספרתולדותאדם,דכששניושלאדםנרקביםסימןהואשחייוקצרים,דלפי

הוא .וכתב ,דהתוס' דייקו מדמקשינן אלוי "עד מוצאי שבת למה לי" ,ולא

שיעור שנות חייו ,כן חוזק שיניו .והוסיף ,דאפשר דהיינו דאמרינן דכיון

משנינןדאתילהתיראףראייתהימים,משמעדללוילאהתירואלאהעונה

שניתקו שניו של אדם נתמעטו מזונותיו ,דהא ניתוק השניים סימן הוא

ששימשהבהולאעונהאחרת.

לקיצורימים,ועלכןאיןלוצורךעודבמזונות.

כה( גמ',בעלולאמצאדםוחזרובעלומצאדם.כתברש"יבד"הוחזרובעל,

ה( גמ' ,הרי שהיו גתיו ובית בדיו טמאות וכו' .ביאר בחידושי הר"ן ,דאיירי

דאיירי תוך ארבע לילות .וביאר החכמת בצלאל ,דסבר דהאי פלוגתא דרב

דנשתמשו בה במשקה טמא .והדפין והלולבים והעדשים פשוטי כל עץ הן

חנינא ורב אסי לא שייכא אלא בגוונא שהגיע זמנה לראות ולא ראתה

ואינןמקבליםטומאה,ובעינןרקלהדיחםאולנגבןכדילהסירמהןהמשקה

דסברי בית הלל דנותנין לה ד' לילות .אבל היכא דלא הגיע זמנה לראות

הטמא.

8

מסכת נדה דף סה
ו' אב התשע"ב
ו( רש"י ד"ה הלולבין ,היינו חופיא שמנקים בה את הגת .אמנם רש"י

הרמב"ם,דדברירבושמואלדווקאבגוונאדהגיעזמנהלראותוראתהבבית

בעבודהזרה)עה(.ד"ההלולביןכתב,דמכבדיםבההענביםלכונסםלגת.

אביה .וכתב הבית יוסף )יורה דעה קצג( דלדברי הרמב"ם ,מאי דאמרו רבי



יוחנןרישלקישדלאמסקימידימתינוקת,לאובכולהותינוקותאיירי.

דףסהע"ב

טו( גמ' ,אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו .ביאר הרשב"א ,דכיון

ז( גמ' ,של נצרים ושל בצבוץ מנגבן .האי ניגוב מבואר בעבודה זרה )עה(.

דמחמיריםכוליהאידאפילושלאהגיעזמנהלראותמכלמקוםאיןלהאלא

דהואניגובבמיםובאפר,ופליגיהתםהאםאפרקודםאומיםקודמים.

בעילתמצוהוצריךלפרוש,איכאלמיחשלבעלנפשדיחושלעצמוולעולם

ח( גמ',מגעילןברותחיןאוחולטןבמיזיתים.עייןרש"יבעבודהזרה)עה(.

לאיגמורביאתו,אודיתבטללגמרימפריהורביה.

ד"ה הכי גרסינן דכתב ,דבתוספתא קתני חולטן ברותחין או מולגן במי

טז( גמ' ,וכולן שהיו שופעות מתחילת וכו' כולן צריכות לבדוק וכו' .עיין

זיתים.

בתוס'ד"הוכולן,דהאיצריכותלבדוקכוליעלמאמודולה,וכדאמרינןלעיל

ט( גמ',האבתקופתתמוזוטבת.כתבהרש"ש)עבודהזרהעה,(.דלאודווקא

)יא (:דבתולה שנשתנה דמה לאו דם בתולין הוא .ומאי דאמרו להלן אבל

תקופתתמוזוטבת,דהאבסוףתקופתניסןנמיהלילהקצר,וכןבסוףתקופת

חכמיםאומריםכלמראהדמיםאחתהן,היינודאיןלהכירביןדםבתולין

תשרי היום קצר .אלא אגב דנקט תקופת ניסן ותשרי דהוא יום התחלת

לדםנדה,אבלוודאידישלבדוקבמראההדםעצמואםהשתנהממראהדם

התקופה,נקטנמיתקופתתמוזוטבת,אבלבאמתנוהגאותודין בכלימות

הבתולין אי לאו .וכן כתב המהרש"א בדעת רש"י .אמנם בחידושי הרמב"ן

השנה.

כתב,דישלפרשדכולהרבימאירהיא,דהבדיקהדאייריבההיאהיינו אם

י( תוס' ד"ה היינו ,בתוה"ד ,כלומר אשתקד הוו אפלי ועכשיו חרפי .ביאר

דםאדוםאושחוראו מזוהםהוא,אבללרבנן איןבדיקהזומועלת].ועיין

המהר"ם,דלפירושםדפירשודתנאקמאלאמחמירטפימי"בחודשילבנה,

ברש"י ד"ה מתוך בסוה"ד ,שכתב ,אלא בודקות אם נשתנה מראה דמים

והיינו משום דהכי מסתברא דליכא מאן דפליג להמתין טפי מי"ב חודשי

כדמפרש.ולכאורהנראהדכוונתולבדיקההמפורשתבסוףהברייתאדפליגי

לבנה ,על כרחך הוצרכו לפרש דמאי דמשנינן איכא בינייהו חרפי ואפלי,

בהרבימאירורבנן,וכדכתבהרמב"ן ,ודלאכמושביאר המהרש"א בדבריו.

היינואשתקדאפליוהשתאחרפי,ולאכדפירשרש"יאוחרפיאואפלי,דאי

)ח.ו.[(.

הכיפעמיםמשכחתלהטפימי"בחודשילבנה,והאליכאלמאןדאמר.

יז( גמ' ,כולן צריכות לבדוק .הקשה בחידושי הרמב"ן ,מאי שנא דצריכה

יא( גמ',רבושמואלדאמריתרוויהובועלבעילתמצוהופורש.כתבהרא"ש

לבדוק רק לאחר ד' לילות .הא אסקינן לעיל )יא (:דאף בתוך זמנה צריכה

)סימן א( ,דהיינו טעמא דהחמירו דבועל בעילת מצוה ופורש ,משום דלאו

לבדוק.ותירץ,דשאניהכאדשופעת].אמנםהתוס'בסוד"הוכולןכתבו,דכל

כוליעלמאדינאגמירילחלקביןהגיעזמנהלראותללאהגיעזמנהלראות,

שכןהואדאםצריכהלבדוקבאינהשופעתבודאיצריכהלבדוקבשופעת[.

ועוד דהא חתן יצרו תוקפו ,ומשום הכי תיקנו דלעולם יבעול בעילת מצוה

אינמי,התםאיירילעניןטהרות.אבלהכאאיירילבעלה,וצריכהלבדוקרק

ויפרוש וכדינא דבוגרת שראתה בבית אביה דחמורה מכולם .ובתשובת

לאחרהזמן.

הגאונים )שערי תשובה .קסח( כתב בשם רב האי גאון ,דהטעם משום

יח( תוס'ד"הוכולן,דהאאםראתהביוםטמאהללוידאמרד'עונות.העיר

שכשנבעלתבפעםהראשונה אוחזתאותהרעדהוחלחלה,וישלחוששמא

הרש"ש ,מנין להו דאליבא דלוי הלילות שלאחר הימים אסורים ,הרי

משום הכי תפרוס נדה .והראב"ן )הלכות נדה שיט( כתב ,דחיישינן שמא

לכאורהנראהדלויאתילמימרדלאחרשימושד'עונותכלהדםהבתולין.

תראהדםנדהמחמתחימוד].אמנםצריךביאוראמאיביתהללוביתשמאי

ותירץ ,דמשמע לתוס' דמדלא קאמר דתני עד מוצאי שבת אליבא דלוי,

לאחששולאלוהחששות)ח.ו.[(.ועייןבאותהבאה.

לומרדמותרלהאףהימיםשלאחרהשימוש,דבאמתאליבאדלוילאהותר

יב( גמ',בועלבעילתמצוהופורש.כתבהראב"ד)בעליהנפששערהפרישה

לואלאד'בעילותוכלדםשתראהביניהםהריהואדםטמא.

סימןג(,דהאופורשלאומידובאברחי,דהאיציאתוהנאההיאלוכביאתו,

יט( בא"ד ,הלכך צריכה לבדוק .כתב המהרש"א ,דכוונתם דאליבא דלוי

אלא ימתין עד שימות האבר ויפרוש .אמנם בחידושי הרשב"א כתב ,דלאו

צריכה לבדוק .אבל אליבא דרב דאמר דלא הפסידה הלילות ,הרי דסבר

מילתאהיא,דהאלאולנדהחיישינןהכא,אלאחומראהואשהחמירולא

דתלינןבדםבתולים,ואףביוםאיןצריכהלבדוק,ואףדאםנשתנההדםלא

ליתן לה אלא בעילה ראשונה ,ורק לאחר גמר ביאתו נותנין לה דין נדה,

תלינןבדםבתולין,לאחיישינןלה.

ושפירמותרלפרושמיד.וכןהסיקהרא"ש)סימןא(.

כ( בא"ד,ודלאכפירושרש"ישפירש.העירהרש"ש,דהארש"יבד"המתוך

יג( גמ',שם.כתבבחידושיהרשב"אוכןהרא"ש)סימןא(,דאפילוהיכאדלא

כתבלהדיאדאייריבבדיקהאידםנדההואאידםבתולין ,ולאאייריכלל

ראתהדםצריכהלפרושמיד,משוםדחיישינןשמאראתהטפתדםכחרדל

מבדיקה אם נשתנה מראה הדם ,ושפיר איכא למימר דאף לשיטתו כל

וחיפתהשכבתזרע.אמנםהראב"ד)בעליהנפששערהפרישהסימןג(כתב,

שנשתנהמראההדםאףלרבנןטמא.

דמסתברא דדווקא היכא דמצאה דם מחמירים עליה ,אבל בבדקה ולא

כא( גמ',תנורבנןהרואהמחמתתשמיש.כתבהשולחןערוך)יורהדעהקפז,

מצאהדםאיןמחמיריןעליהלפרושממנהכדיןנדה.

א(,דהיינודווקאהיכאדהואבכדישתושיטידהתחתהכראוהכסתותטול

יד( גמ',אמרעולאכיהוורבייוחנןורישלקישבתנוקתלאהוימסקימינה

עדלבדוקעצמהותקנח.וכתבהש"ך)סק"א( ,דלאחרשיעורזה,אףדאיכא

וכו' .כתב בחידושי הרשב"א ,דשמע מינה דאף בתנוקת שלא הגיע זמנה

למימר דראתה מחמת תשמיש ,מכל מקום נפיק מכלל "רואה מחמת

לראותאיןנפקאמינהבפרקין,משוםדאףבהמחמיריםדשרילהרקבעילה

תשמיש" .עוד כתב ,דכל שבדקה עצמה מיד לאחר תשמיש ולא מצאה,

ראשונהופורש.אמנםהמגידמשנה)פ"המאיסוריביאההי"ט(כתבבדעת

אפילו אם ראתה בתוך שיעור שתושיט ידה תחת הכר ,לאו רואה מחמת
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תשמישהיא.

נאמנתלומרדבאמןהמכהוטהורהלבעלה.

כב( גמ' ,שם .כתב הנודע ביהודה )יורה דעה מהדו"ק סא( ,דהאי רואה

ח( גמ',שפופרתאפגורימפגרלה.פירש רש"יד"האפגורי,דהעץאינוחלק

מחמתתשמישמשוםקביעותוסתהיא] ,וכןנראהמדבריהתוס'לקמן)סו(.

ומסרטהבשר .וכתבהפתחיתשובה)קפז,י(,דלכאורהנראהדלאולמימרא

ד"ה ונאמנת[ ,אלא דכיון דמחמת אונס היא ,הוי כוסת הקפיצות דאף אם

דאותהבדיקהאינהמועלת,אלאדחיישינןשמאתסרטהבשרוימצאדםעל

קבעה לה וסת דינו כוסת שאינו קבוע דוסת קבוע עוקרו .ועיין עוד בחוות

ראשהמוךונטמאנהבחינם.

דעת)קפז,ג(שהאריךלהוכיח,דישמיןחולידנופצתבשעתתשמיש ,ועיין

ט( גמ' ,בשפופרת של אבר .כתב הש"ך )קפז ,סק"ט( בשם תשובות משאת

לשון הרמב"ם )פ"ד מאיסורי ביאה הכ"א(" ,ואסורה להנשא עד שתבריא

בנימין )מט( ,דלאו דווקא אבר ,אלא הוא הדין שאר מיני מתכות שאינם

מחוליזה".

מסרטין.



י( גמ' ,ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל הראשון וכו' .כתב רש"י

דףסוע"א

בד"הלפישאין,דעדיףטפילהשיאהלבעלאחרמאשרלסמוךעלהבדיקה

א( גמ',כיצדבודקתאתעצמהוכו'אםנמצאדםעלראשהמוךבידועשמן

ויבואלידיחששכרת.וביארהמהר"ם,דאכתיישלחוששמאלאבדקיפה,

המקור .הקשה הבית יוסף )קפז( ,היכי מהני בדיקת שפופרת ,הא אין כל

ומשוםהכילאהתירולראשוןעםבדיקה.והערוךלנרכתב,דהוקשהלרש"י

האצבעות שוות ,ואף אם לא נמצא דם בראש המוך ,אכתי איכא למימר

קושית הבית יוסף )לעיל אות א( ,הא אין כל האצבעות שוות ,ומאי ראיה

דעל ידי אבר התשמיש תראה דם .ותירץ ,דלא אמרינן לא כל האצבעות

איכא מבדיקת שפופרת ,ומשום הכי ביאר ,דלראשון באמת לא מהני האי

שוות להחמיר אלא להקל ,והיינו טעמא משום דלא שכיחא הוא דתראה

בדיקה,ורקאחרשהוחזקהבג'אצבעותישלסמוךאהאיבדיקה.

מחמתתשמיש,ובכלמאידאפשרלמיתליתלינןלה.

יא( גמ',אמרשמואלזוממלאהונופצתוכלהממלאהונופצתאיןלהתקנה.

ב( גמ',לאנמצאדםעלראשובידועדמןהצדדים.כתבהש"ך)קפז,סקי"א(,

הקשה בחידושי הרמב"ן ,דאי אין לה תקנה ,למאי אהני בדיקה דשפופרת,

דמשמעדביןאםמצאהדםעלהצדדיםוביןלאמצאהדםעלהצדדין,כיון

דהרי אם הפילה חררה בידוע שנתרפאה ,ואם לאו הרי אין לה תקנה.

דלאמצאהעלראשהמוך,עלכרחךדאינומןהמקור .אמנםהסדריטהרה

ותירץ ,דהאי בדיקה מהניא לאותה שלא הפילה מחמת ביעותתא ,אלא

)קפז,ו(האריךלהוכיח,דאםלאנמצאאףעלהצדדיםאכתיישלחושדמן

ראתה בלבד .ובחידושי הר"ן כתב ,דאין לה תקנה בביעתותא משום

המקורהוא,עייןשם.

דממלאה ונופצת או מן הצדדים או מבית הרחם ,אמנם אית לה תקנה

ג( גמ' ,שם .כתב החוות דעת )קפז ,ו( ,דאותה בדיקה מהניא רק להתירה

בבדיקתשפופרת.

לבעלה,אמנםאכתיישלהלחושלדםנדהוצריכהלספורז'נקיים,ביןעל

יב( גמ',לכיוהבעלילועלגבהנהר.כתבבחידושיהרשב"אבשםהרמב"ן,

הדםשהרואהמחמתתשמישוביןעלהדםשרואהבצידיהשפופרת.אמנם

דהאיאשהסברהדקבעהלהוסתלראותלאחרהטבילה.והשיבלהדוסתה

בשו"תנודעביהודה)יורהדעהמהדו"קסימןמג(,נסתפקבדיןזה.

אינו אלא בהכנסה לעיר מחמת דימת עירך ,והוי כוסת הקפיצות דאינה

ד( גמ',ואםישלהוסתתולהבוסתה.עיין מהשפירש רש"יד"הואםישלה

נאסרת אלא בהגיע שעת וסתה ,ועל כן מותרת לשמש על גב הנהר דהוא

וסת .והרמב"ם )פ"ד מאיסורי ביאה ה"כ( כתב ,דאם שימשה סמוך לוסתה

קודם שעת וסתה .אי נמי ,השיב לה דאינה כלל וסת משום דדימת עירך

וראתה,הריישלתלותדמחמתהוסתרואהואינומחמתתשמיש.והמרדכי

גורמתלה,ועלכןמותרתאתעלגבהנהרקודםהראיה.

)שבועות תשלה( כתב ,דאם יש לה וסת קבוע תולה בוסתה ואינה טמאה

יג( גמ',שניםתשבששהוהן.הקשהבתוס'הרא"ש,האאיכאלמיחששמא

כללמחמתדםשראתהבשעתתשמישדישלתלותבמכה.

הראיההראשונהבימיזיבההיאוצריכהלהיותשומרתיוםכנגדיום,ואמאי

ה( גמ' ,ואם היתה דם מכתה משונה מדם ראייתה וכו' .העיר הערוך לנר,

סגילהבששה,הריימינדהאינןעוליןלספירתזיבה.ותירץ,דאימשוםהא

מאי קמשמע לן בהא ,פשיטא דאם משונה הוא אין לתלות בו .וביאר,

דיום שלמחרתו ימי נדה הוא ,הרי על כרחך דביום י"א דזיבה איירי ,והוא

דסלקאדעתיןדכיוןדשימשהאימאשמשעכרן,וכדלעיל)יא,(:קמשמעלן

הריאינוצריךשימורמדאורייתא.ואףדרבנןהחמירולעשותלושימור,לא

דאםהואדםמכהלאתלינןבשמשעכרן,אלאאמרינןדלאומןהמכהבא.

רצהלהחמירעלעםשבשדות.והרמב"ןכתב,דלשומרתיוםכנגדיום,שפיר

ו( גמ',ונאמנתאשהלומרמכהישליבמקורוכו'.כתבבחידושיהרשב"א,

מהניאףבימינדה.

דנאמנת לומר דמכה יש לה באותו מקום ,וממילא תלינן דהדם מן המכה

יד( גמ',שאפילורואותטיפתדםכחרדל.ביארבתוס'הרא"ש ,דאף דראתה

בא ,אבל לאו למימרא דנאמנת לומר דהדם בא מן המכה ,דכיצד יכולה

עתה רק טיפת דם כחרדל ,ומסתברא דזו הראיה הראשונה ולא ראיה

לידע זאתבלאבדיקה .אמנם הביתיוסףכתבבשםהגהותמיימוני,דדווקא

שלישיתשנעשיתזבהגדולהעלידה,דאםאיתאדכברראתהשניפעמים

אםיודעתשבאמןהמכהנאמנת,אבלבספקלהאיהדםמןהמכה בא,אין

ומעיינה פתוח ,הוי לה לראות טפי ,אפילו הכי החמירו על עצמן כאילו הן

תוליןבכך.

זבות.

ז( גמ',שם.כתבהביתיוסף)קפז(,דרביורבןשמעוןבןגמליאלפליגיבהא

טו( גמ',יושבותעליהשבעהנקיים.ביאררש"יבמגילה)כח(:ד"השהחמירו,

וכמבואר בתוספתא .וביאר החידוד הלכות ,דמאי דנאמנת לומר דמכה יש

דבנות ישראל חששו שמא ראיה זו היא בתוך ספירת נקיים לזבה גדולה,

להבאותומקוםוהדםבא ממנה,היינודווקאאליבאדרבי.אבלרבןשמעון

וסותרתאתכלמנינה.אינמי,שמאראתהכברשניימיםולאואדעתה.

בןגמליאלדקאמרלהלןבברייתאדדםמכההבאמןהמקורטמא,אףדהוא

טז( גמ' ,תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה שתשב שבעה נקיים .פירש רש"י

רקטומאתערבואינוטומאתנדה,מכלמקוםבחזקתטומאהקיימא,ואינה

ד"ה צריכה ,דחיישינןשמא מחמת תאותחימוד ראתה דם .וכתב בחידושי
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הרשב"א,דאףאםבדקהעצמהולאמצאהדם,אכתיישלחוששמאראתה

כולי עלמא מודו דלכתחילה צריך לסמוך חפיפה לטבילה ,אלא דנחלקו אי

טיפת דם כחרדל ואבדה .עוד כתב ,דהאי שבעה נקיים לאו דווקא ,ואף

לאסמכהאםתלינןבאחרהטבילהאילאו.

הפסקטהרהלאבעיא,אלאכלשעברושבעהימיםולאהרגישהבדם,הרי

כו( גמ' ,איכא בינייהו למסמך חפיפה לטבילה למיחף ביממא ולמטבל

מותרתלהנשא.והיינודאמרינןלהלן"איעכבשבעהיומי בתרההואיומא"

בליליא .כתב הערוך לנר ,דהרי"ף )שבועות ו :מדפי הרי"ף( ,לא גרס אלא

ולאקתנידהצריכהלמנותנקיים.אמנםבשםהראב"דוהרמב"ןכתב,דאף

"איכאבינייהולמיחףביממאולמטבלבלילה" .והוסיף,דמדברירש"יותוס'

דהפסקטהרהאינהצריכה,מכלמקוםספירתנקייםבעיא.

נראה ,דאדרבה גרסינן "איכא ביניינו למסמך חפיפה לטבילה" בלבד ,ולא

יז( גמ',שם.כתבבחידושיהר"ן)לעילכ(:דדםחימודדםטהורהוא,ומאי

גרסו "למיחף ביממא ולמטבל בלילה" .אמנם העיר ,אמאי לא גרסו

דהצריכוה לישב ז' נקיים ,היינו דחיישינן שמא דם החימוד יעורר אחריו

לתרווייהו,האבתרוויהואיכאבינייהו.ועייןעודביתיוסף)קצט(.

דמיםאחרים.אמנםהרשב"א )שם(הוכיחמסוגיין,דדםחימודנמידםטמא

כז( גמ' ,טעמא מאי משום גזירת מרחצאות וכו' .כתב רש"י בד"ה גזירת

הוא.

מרחצאות ,דדרך מרחצאות לישב על גבי אצטבאות של אדמה דדמי לכלי

יח( גמ' ,אמר ליה סבר ליה מר למכתב כתובה לארבעה ימים וכו' .עיין

חרס,ואתילמימרדטבילהמהניבהו.אמנםבחידושיהרשב"אכתב,דגזירת

ברא"ש )סימן ד( דהביא גירסא אחרת בסוגיין .ועיין עוד במהר"ם שהאריך

מרחצאותהיינובכלדברהמקבלטומאה,ומשוםהכילאקתניהכאכליעץ,

לבארהאםרבחנינאאיהודאמרלרבינאלמכתבכתובהלארבעהימים,או

דהנך הא חזי לקבל טומאה ופשיטא דאף בדיעבד לא עלתה טבילה משום

דרבינאהואדקאמרליההכי.ועייןעודבמהרש"לשכתב",דלארבעהימים"

גזירת מרחצאות .וסוגיין איירי בכלי חרס דמגבן אינן מקבלים טומאה,

היינו ליום הרביעי כדין בתולה שנישאת ליום הרביעי .ועיין עוד באות

וסברינן דאפילו הכי אית ביה משום גזירת מרחצאות ,ולהאי קמשמע לן

הבאה.

דאיןבה.

יט( גמ' ,איעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא .ביאר בחידושי החתם סופר,

כח( גמ' ,התם טעמא מאי משום דבעית .ביאר התוס' הרא"ש ,דלית ביה

דלאחר שעברו ארבעה ימים נוספים והתרצו לנישואין ,המתינו עוד שבעה

גזירת מרחצאות משום דאין דרך לישב במרחץ על כלי חרס .ועיין בב"ח

ימים .והערוך לנר כתב ,דהארבעה ימים הראשונים והשניים עולים יחד

)קצט ,כט( שכתב בדעת הרא"ש )בפסקיו הלכות מקוואות ,לב( ,דלמסקנא

לשבעהימיםמשעתהתביעהעדשעתהנישואין,עייןשם.

הדרינן מטעמא דגזירת מרחצאות ,ולית ביה אלא משום ביעותתא ,ומשום



הכי בדיעבד עלתה לה טבילה ,וכל היכא דליכא ביעתותא שרי אפילו

דףסוע"ב

לכתחילה .אמנם בדעת רש"י ותוס' כתב ,דלא הדרינן מטעמא דגזירת

כ( גמ' ,אבל לא בצונן ואפילו בחמי חמה .פירש רש"י בד"ה ואפילו בחמי

מרחצאות ,אלא אמרינן דאית ביה נמי משום ביעתותא ,ואף היכא דליכא

חמה ,דבחמי חמה שפיר מהני לחוף .אמנם הרא"ש )הלכות מקוואת סימן

משוםגזירתמרחצאותאיכאמשוםבעיתותא,ולעולםבכליחרסדאיתבה

כד(כתבבשםרבינוחננאל,דמאידאמרוואפילובחמיחמה,היינודאסור

גזירתמרחצאות,אףבדיעבדלאעלתהלהטבילה.

לחפוףבהןכיהיכידאסורבצונן.



כא( גמ',לעולםילמדאדםבתוךביתווכו'.כתבהסדריטהרה),שיוריטהרה

דףסזע"א

קצט,כה(,דמלישנאדרבאמשמעדאינוחיובאלאעצהטובה.והיינומשום

א( גמ' ,אשה לא תטבול בנמל וכו' .פירש רש"י בד"ה בנמל ,דהיינו משום

דכיוןדאינוטעוןביאתמים,אףעיוןאינוצריך,ואינה אלא עצהטובהדאם

שחיישינןלטיטהנדבקברגליהדחוצץ.וכתבהמאירי,דאףדהמיםמקדמים

לאחרטבילתהתמצאשםדברהחוצץ,הריישלתלותדלאחרטבילהבא.

לטיט,ושנינןבמקוואות)פ"זמ"ז(דהמטבילמטהבמקוה,אףדרגליהשוקעות

כב( גמ' ,נהי דביאת מים לא בעינן ראוי לביאת מים בעינן .מבואר בתוס'

בטיט,מכלמקוםמיםמקדמיםושפירהויטבילה.מכלמקוםישלחוששמא

בד"ה כל ,דמדאורייתא בעינן ראוי לביאת מים .ועיין עוד תוס' בקידושין

נכנסהטיטלמקומותהדחוקיםשביןאצבעותרגליה]דהתםהריאיןהמים

)כה (.ד"ה כל )בנמשך לדף כה ,(:דהוסיפו דדרשינן לה מדכתיב "את כל"

נכנסים.ובעינןראוילביאתמים[.אינמי,אייריבטיטשנמצאעלשפתהנהר

דמשמע דאף ביתהסתריםטעוןראוי לביאת מים .אמנםהרמב"ן )קידושין

קודםשתכנסלמים,ועייןלקמןאותד' .אמנםהתוס' לעיל)סו(:ד"האשה,

כה(.כתב,דמאידבעינןראוילביאתמיםהיינומדרבנן.

כתבו בשם רבינו חננאל ,דהחשש הוא משום דבושה לטבול ולא טבלה

כג( תוס' ד"ה כל הראוי ,בתוה"ד ,וגבי ערל וטמא וכו' .ביאר המהר"ם,

כראוי .וכתב המאירי ,דלדבריו ,בדיעבר עלתה לה טבילה .אבל אי נימא

דכוונת התוס' להוכיח דאשכחן מצוות דאורייתא דהם רק לכתחילה,

דמשוםחששחציצההוא,אףבדיעבדלאעלתהלהטבילה.ובתוס'הרא"ש

ובדיעבדאינםמעכבות.

כתב,דיששתירצו,דשאנימטהדקלהטפימאדםולהכימהני.

כד( גמ' ,אם סמוך לחפיפה טבלה וכו' .כתבו התוס' בד"ה אם בשם ר"ת,

ב( גמ',אבוהדשמואלעבידלבנתיהמקוואותביומיניסן.פירש רש"יבד"ה

דסוגיין איירי דווקא בנמצא בראש דלהא מהני חפיפה ,אבל נמצא בשאר

מקוואות ,דבימי ניסן חשש לריבוי הנהר מחמת גשמים ,ואין מי גשמים

הגוף,עלהאמרינןבחולין)י(.דחוששיןשמאהיהעליובשעתהטבילה,דהא

מטהרים בזוחלים אלא באשבורן .וכתב הר"ן בנדרים )מ (:ד"ה ומפצי ,דיש

חפיפה ליכא אלא בראש .ובחידושי הר"ן כתב ,דכיון דחפפה מסתמא אף

אומרים דעביד לבנתיה מקוואות ביומי ניסן עד תשרי וכל שכן בימות

עיינהנמיבגופה,ושפירתלינןשלאחרהטבילהבא.

הגשמים ,מלבד יומי תשרי דבהו אין לחוש לרבוי הנהר מחמת מי גשמים.

כה( גמ' ,איכא בינייהו למסמך חפיפה לטבילה .ביארו התוס' בד"ה איכא,

אמנםתמה,דהויליהלמימרעבידלבנתיהמקוואותכולהשתא מלבד יומי

דדוקאלעניןתליאבאחרהטבילהאיכאבינייהו.ובתוס'הרא"שהוסיף,דהא

תשרי .ומשום הכי ביאר ,דדווקא ביומי ניסן עד תשרי עביד לבנתיה
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מקוואות .אבל בימות הגשמים לא הוצרך לעשות להן מקוואות בנהר,

המצויה שם .והמאירי כתב ,דתוך העין הרי רוצה בקיומו ומשום הכי אינו

דמשוםצינתהנהרהיוטובלותבבתיהן.

חוצץ.

ג( גמ',ומפציביומיתשרי.פירש רש"יד"הומפצי,דבימותתשרילאחשש

יא( תוס' ד"ה פתחה עיניה ביותר ,בתוה"ד ,ולכל הפירושים צריך ללמדה

אלא לטיט הנדבק ,ומשום הכי נתן מחצלאות בנהר כדי שיעברו עליהם.

לפתוח פיה .עיין ר"ש במקוואות )פ"ח מ"ה( שכתב ,דאף דפיה הוי בית

וכתבהרשב"א לעיל)סו(:דרש"יפירשכן לשיטתודטעמאדכליחרסמשום

הסתריםולאבעינןביהביאתמים ,מכלמקוםראוילביאתמיםבעינן,ועל

דדומה לאיצטבאות דבית המרחץ .אבל אי נימא דהוא משום דהוי דבר

כן אין לה להדביק שפתותיה .אמנם בסוף דבריו כתב ,דאיירי דוקא לענין

המקבלטומאה,הריליכאלפרשדנתןהמפציכדישידרסועליהןולאיחצוץ

להדק שפתיה ביותר ,דמקום השפתיים עצמו בעי ביאת מים .ועיין עוד

בהן הטיט ,דהרי מחצלת דבר המקבל טומאה הוא ,ואסור לה לטבול על

באגרותמשה)יורהדעהחלקא,צח(שהאריךבביאורדבריהר"ש.

גביו .אמנם הערוך לנר כתב ,דאיכא למימר דבמחצלאות העומדות לסיכוך

יב( תוס'ד"הפתחהעיניה כו',אחרזהכתובבפירושרבינוחננאלובמקצת

איירי,דהנילאמקבליטומאה.ואףדאמרינן"עבידלבנתיהמקואותומפצי

הספרים ולית הלכתא ככל הני שמעתתא דכי איתמר הני לטהרות איתמר

ביומיתשרי",לאולמימראדעבידאףמפצילשמן,אלאבמפציהמוכנים לו

אבל לבעלה טהורה כי הא דאמר ריש לקיש .ועיין בהמשך דבריהם מה

לסכךעביד.ועייןבאותהבאה.

שתמהו על גירסא זו .אמנם בחידושי הר"ן גרס" ,ולית הלכתא ככל הני

ד( רש"י ד"ה ומפצי ,בסוה"ד ,שעוברות עליהן .כתב המרומי שדה,דמשמע

שמעתתא אלא כי הא דאמר ריש לקיש וכו'" .וביאר ,דאף דריש לקיש לא

דדווקאבשעהשעוברותלטבולהיודורסותעלהמפצי,אבלבשעתהטבילה

פליגאכלהני,מכלמקוםאמרינןדליתהלכתאבכלהני,אלאדווקאבההיא

עצמהלאדרסועלהמפצי.ונתיישבבהאקושיתהראשונים)לעילאותא(,

חומראדרישלקישבלבד.

מהא דשנינו במקוואות דהמים מקדמים ,דהא איירי בטיט הנדבק קודם

יג( בא"ד ,וכן צריך לחלק וכו' .תמה הרש"ש ,הא אף דלא בעי ביאת מים,

הטבילה.וכןלאקשיאקושיתהרשב"א)לעילאותג( דהאהוידברהמקבל

ראוי לביאת מים בעינן ,וכדמסקינן לעיל .והביא דכבר תמה כן הבית יוסף

טומאה,דהאבשעתטבילתןלאדרסועליהן.

)קצח(עלדבריהסמ"ג.

ה( גמ',הנירבדידכוסליתאעדתלתאיומילאחייציוכו'.ביאררש"יבד"ה

יד( בא"ד ,ונראה שיש בית הסתרים שהאשה מקפדת ולא האיש .ביאר

תלתאיומי,דעדשלשהימיםהגלדרךומחוברוהויכגוףהבשרולאחוצץ.

המהרש"א ,דהיינו בבית הערוה ,אבל בשאר קמטים ובית הסתרים איש

אמנםבחידושיהרשב"אפירש,דעדתלתאיומילחההיאואינהמעכבתאת

ואשהשוים.

המים.אבלמכאןואילךדיבשההיאומקפידעליה,הריהויחציצה.

טו( רש"יד"הלאתטבול,בתוה"ד,אלאכדרךהליכתהושימושהתמיד.כתב

ו( גמ' ,שם .כתב התוס' הרא"ש ,דאיירי דווקא בגליד שחוץ למכה ,דהוא

החזון איש )יורה דעה צה ,ז( דכוונת רש"י ,דהכא לענין טבילה לא בעינן

דרכולקרושולהיעשותעב.אבלהגלידשעלהמכהעצמה,לעולםהוארך.

ממש הרחקת הידיים והרגליים כנגעים ,משום דקל למים שיבואו לאותן

ועייןעודטורוביתיוסף)קצח(,מהשהאריכו.ועייןבדבריהחזוןאיש)יורה

מקומותטפימאשרעיניהכהן.

דעה צד ,ד( שהאריךלבאר דיששני מיני גליד ,יש גליד שהוא הדם והריר

טז( גמ' ,נימא אחת חוצצת .כתב בחידושי הר"ן ,דהיינו דווקא היכא

היוצאיםמידמןהמכהונקפאיםהםעליה.וישגליד שהבשרעצמומתחיל

דמקפדתעלה,דהוימיעוטהמקפידדמדרבנןהויחציצה.

להגלידולהתקרשעדשעולהעלכלהמכה,וכשנרפאכלהבשרהגלדנופל,



ואותו גליד כל עוד שלא נרפא הבשר אינו חוצץ משום דנידון הוא כעור,
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אבללאחרשכברנרפאהבשרשתחתיו,חוצץ.עייןשם.

יז( גמ' ,אמר רב יצחק דבר תורה רובו המקפיד עליו חוצץ .כתב רש"י ד"ה

ז( גמ',לפלוףשבעיןלחאינוחוצץיבשחוצץ.כתבהטור)קצח(,דהרמב"ם

רובו ,רוב שערו קשור אחת אחת .וכתב התוס' הרא"ש ,דמשמע ,דבגופו

חילקדבתוךהעיןדווקאבתוךג'ימיםאינוחוצץ,אבללאחרג'ימיםחוצץ,

אפילו בכל שהוא הוי חציצה .והקשה ,דהא מבואר בכמה דוכתי דאף גבי

אבל חוץ לעין לעולם חוצץ .וכתב הבית יוסף )שם( ,דגירסא משובשת

בשר אמר רבי יצחק דדבר תורה רק רובו המפקיד חוצץ .עוד הקשה ,דאי

נזדמנהלובדבריהרמב"ם.והב"ח)שם(כתב,דצריךלומרדטעותסופרהוא,

האי הלכה למשה מסיני דרובו המקפיד אשערו בלבד קאי ,אמאי צריך

וצריךלגרוסדהרמב"ןחילק.ועייןשםשהאריךלבארמהיכןהכריחהרמב"ן

לרבויאלשערמדכתיב"את".אלאוודאי,דרבייצחקאבשרקאי.והרמב"ם

להאידינא.

)פ"בממקוואותהט"ו(כתב,דהורוהגאוניםדהשיערנידוןלעצמו,דאי אית

ח( תוס' ד"ה לפלוף ,אבל לפלוף חוץ לעין אפילו לח חוצץ .ביאר הב"ח

ביהרובוהמקפידהויחציצה.אמנםהרמב"םפליגעליהם,ולשיטתוהשיער

)קצח(,דהיינו משוםדדרכולהתייבשכלשעה.והחזוןאיש)יורהדעהצד,

והגוףנידוניםכאחד.ובטעםהגאוניםכתבהר"ןעלהרי"ף)שבועותז.מדפי

ב(כתב,דחוץלעיןהואעבואיןמניחהמיםלהכנסתחתיו.אבלבתוךהעין,

הרי"ף(,דכיוןדאיתלןתריקראיחדלבשרוחדלשיער,הריכלאחדנידון

לחותהעיןמרככתוושפירנכנסיםהמיםתחתיו.

לעצמווברובוהויחציצה.

ט( בא"ד ,וצואה שתחת הצפורן בלח איירי .הקשה החזון איש )יורה דעה

יח( גמ',שם.עייןבאותהקודמתדלפירושרש"יקאיאשיער.והקשההשפת

צד,ב(,דבמתניתיןדמקוואות)פ"טמ"ב(מבוארדצואהשתחתהצפורןכלל

אמת)סוכהו,(:דכיוןדהשערותנידונותלעצמן,לכאורההואהדיןישלדון

לאחוצצת,ודווקאגביבצקאמרינןדחוצץ.

עלכלאורךשערהושערהבפניעצמה,וכיוןדבכלשערהושערהאיכארק

י( גמ',כחולשבתוךהעיןאינוחוצץ.כתבהמרדכי)הלכותמקוואותתשמח.

קשראחד,דהוי חציצהרקבמיעוטו,אמאיחוצץ.ותירץ,דעיקרהאדבעינן

נדפס בסוף מס' שבועות( ,דבתוך העין לעולם הכחול לח משום רוב דמעה

ביאתמיםבמקוםשער,אינומשום השערגופיה,אלאמשוםמקוםשורשו
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של השיער בראש ,וכל דאיכא חציצה באיזה מקום בשיער ,הרי לא היתה

השביעי,ומאידנקטווכרבישמעון,משוםדרבישמעוןקאמרלהבהדיא.

ביאתמיםעלמקוםשורשהשיער,אמנםכתבדצריךעיוןמהיכיתיתילומר

כד( גמ' ,אמר רב הונא אשה חופפת באחד בשבת וטובלת בשלישי בשבת

כן.

וכו' .כתב בחידושי הר"ן ,דפשיטא ליה דאין אשה חופפת בליל טבילתה

יט( גמ',שם.ביארהקריתספר)פ"בממקוואות(,דמיעוטהחוצץלאוחציצה

משוםדמהומהלביתהולאחייפהשפיר.והוסיף,דהנימילילעניןהחפיפה

היא משום דרובו ככולו ולא בעינן ממש כל בשרו .ועיין בחזון איש )יורה

דכיוןדאינהאלאמדרבנןלאהחמירולהסמיכהלטבילה.אמנםעיוןבגופה

דעה צה ,ג( שכתב,דהא דהמיעוט אינו חוצץ אינו משום דבטל לגוף ,אלא

דהוי מדאורייתא,וודאיצריךלהסמיכולטבילה,ואףאםהקדימההחפיפה,

דאינוחשובלחוץולהבדילביןגופולמים ,וכיוןדרובונוגעבמיםהחשיבתו

מכלמקוםתחזורותעייןבגופהקודםהטבילה.

התורהלטבילה.

כה( גמ',שניימיםטוביםשלראשהשנה.העירבחידושיהגרע"א]ועוד[,הא

כ( גמ' ,וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד .הקשה הקובץ

רב הונא בבבל קאי ,ובבבל היו עושים כל יום טוב שני ימים ,ואמאי אמר

הערות)בהוספותבסוףהספראותד(,דאחרדרבנןגזרואףעלרובושאינו

"כגון שני ימים טובים של ראש השנה" .וכתב ,דכיון דביום טוב שני של

מקפיד ,הרי מעתה כבר מקפיד עליו ושוב הוי חציצה מדאורייתא .ותירץ,

גלויותהתירוכיבויהנרלצורך"דבראחר" משוםדהוימלאכהשאיןצריכה

דמקפיד היינו דווקא מחמת עצמו ,אבל כל דמקפיד משום פסול הטבילה,

לגופה ,הוא הדין יש להתיר החפיפה אף דיש בה חשש גזיזה ,דכיון דהיא

לאומקפידמיקרי.ובשםהגר"חהלויתירץ,דרובוהמקפידהיינודמקפידעל

מלאכהשאיןצריכהלגופה,לצורךטבילההתירו.אבלבשניימיםטוביםשל

כל הרוב ,אבל הכא דאינו מקפיד אלא על המיעוט דמחמתו הוי חציצה

ראש השנה אסור .והערוך לנר כתב ,דרצה להוכיח משני ימים טובים של

ברוב,לאחשיבמקפידלעניןחציצה.

ראש השנה שנוהגים אף בארץ ישראל ,דאי משני ימים טובים של גלויות,

כא( גמ' ,מכדי האידנא כולהו ספק זבות שוינהו רבנן וכו' .כתב בחידושי

הוי אמינא דדווקא היכא דנהגו יש להקל להרחיק החפיפה שלשה ימים.

הרשב"א ,דמדברי רש"י ]ד"ה ליטבלה[ והתוס' ]ד"ה אבל[ נראה ,דהאי

ועייןלקמןסח.אותב.

סוגיאאטבילהקאי,דכיוןדסופרתז'נקיים,ביוםהשמיניממהנפשךיכולה

כו( גמ',ורבחסדאאמרכולהואמרינןשכןלאאמרינןהיכאדאפשראפשר

לטבול ואפילו ביום .אמנם כתב ,דאחרים פירשו ,דקשיא ליה לרב פפא

וכו' .כתב הערוך לנר ,דאף דבעלמא פליגי תנאי אי דנים אפשר משאי

דיהיהמותרלהאפילולשמש,דהאמקצתהיוםככולו.ועלההשיבומשום

אפשר,עייןסוכה)נ,(:ויבמות)מו,(.התםבדאורייתאפליגו.אבלהכאפליגו

דרבישמעוןדאסרלשמשביוםהשביעישמאתראהותסתור.והכימשמעות

רבחסדאורבהונאבדרבנן.

הסוגיאלעיל)כט.(:והוסיף,דלהאיפירושא,דווקאתשמישנאסרביום,אבל

כז( גמ' ,איבעיא להו אשה מהו שתחפוף בלילה .הקשה הערוך לנר ,הא

שפיריכולהלטבולביום.אמנםבשםהרמב"ןכתב,דלהאיפירושאנמילא

מדבריכולהואמוראידלעילמוכחדאינהחופפתבלילה,ומאיאיבעיאלהו.

מסתברלהקללטבולאףביום.ועייןבאותהבאה.

ותירץ,דהכאלעניןדיעבדאיבעיאליה,דאםעברהולאחפפהמבעודיום,

כב( תוס' ד"ה משום סרך בתה ,בסוה"ד ,ור"ת אסר דתרי קולי לא אשכחן

האם מותר לה לחפוף בלילה ,ועלה פשטו שפיר מדבתיהו דאבא מרי ריש

דשרי הש"ס הרחקת חפיפה מטבילה וסרך בתה .הקשה האור שמח )פ"ד

גלותא,דהתירלהרבנחמןבריצחקלחוףבלילהטבילה.

מאיסוריביאהה"ח(,מאישייכיהאיקולאלהאיקולאדאמרינןבהתריקולי



לא אמרינן ,הא האי קולא בחפיפה והאי בטבילה .וביאר ,דהרי האי חשש

דףסחע"א

דסרךבתההואדתסבורדאףביוםהשביעימותרתלטבולולאבעינןדווקא

א( גמ' ,וידע מאי קאמרה ליה .ביאר הערוך לנר ,דמדקאמרה ליה "מאי

לילה .אמנם האי חששא גרידא אינו מוכרח ,דאכתי איכא למימר דתתלה

איתיההשתא",הביןרבנחמןבריצחק,דאיןטענתהשלאנתפייסהלגמרי,

דיום השמיני הוא אבל ביום השביעי אסור .אבל אם גם תקדים החפיפה

דאי הכי הוי לה למימר רק "תסגי אייתי למחר" ,אלא התכוונה לומר לו

לערבשבת,הרייוחזקבדעתהשלבתהדהשבתהיאהיוםהשביעי,דאייום

דהיהלךלהקדיםקודםהלילהכדישתוכללחפוף.

שמיני הוא ,אמאי לא טבלה בלילה לאחר החפיפה ,אלא מוכרח דאתמול

ב( רש"י ד"ה הא דלא אפשר ,כגון מוצאי יום טוב .כתב הש"ך )יורה דעה

יוםהשישיהיה,ושפיריכולהלטבולאףביומושלשביעי.

קצט,סק"ו(,דכוונתרש"ילמוצאישניימיםטוביםשלראשהשנה,דבכהאי

כג( תוס' ד"ה אבל אמרו ,בתוה"ד ,ועוד היכי שרי רבנן לשמש .הקשה

גוונאאיאפשרלחוףמערביוםטוב,ואתיאשפירכסוגיאדלעיל,ודלאכמו

המהרש"א ,מינה להו דאי אתשמיש קאי לרבנן שרי לשמש .דלמא לעולם

שהבינוהתוס'בד"הכךבדעתו.ועייןבערוךלנרשכתב,דמדבריהאורזרוע

אתשמיש קאי ,ורבנן לא דרשי "אחר" דאחר מעשה מותרת ,אלא סברי

נראהדהפירושדפירשוהתוס'ברש"יהואהנכון,ועייןלעילסז:אותכה.

דמדאורייתאאסורלהלשמש.ותירץ,דאירבנןסברידמדאורייתאאסורלה

ג( מתני',נדהשבדקהעצמהיוםשביעישחריתוכו'.כתבהחוותדעת)יורה

לשמש ,לא הוי לה לגמ' למימר וכרבי שמעון ,דאדרבה לרבנן ניחא טפי,

דעהקצו,ג(,דנראהמסוגייתהגמ'לקמן)סט,(.דנדהחייבתלהפרישבטהרה

וכדכתבו התוס' לעיל )כט (:ד"ה ורבי שמעון .ובחידושי הרמב"ן כתב,

ולבדוק עצמה מדאורייתא ,ולא סגי במה דמרגשת שאין בה דם ,וכל דלא

דבאמת לרבנן שרי לשמש ,ומאי דאמרינן לקמן )עב (.הרי זו תרבות רעה,

בדקההריעומדתבאיסורכרתלבעלה.אמנםעייןתוס'הרא"שלקמן)סט,(.

בשומרת יום כנגד יום איירי ,דכיון דראתה יום אחד שפיר יש לחוש שמא

דנסתפקאםאותהבדיקהמדאורייתא,אודחומראבעלמאמדרבנן.

תראה עוד יום ,דרגילות היא להיות זבה גדולה .אבל היכא דכבר מנתה

ד( מתני',וביןהשמשותלאהפרישה.כתבהביתיוסף)יורהדעהקצו(,דהאי

שבעהנקייםוהוחזקהבמעייןסתום,תוליכאלמיחששתראה.אמנםסיים,

בין השמשות לאו אזמן בית השמשות דמספקא לן אי יום אי לילה ,דהא

דמעולםלאנחלקורבנןאדרבישמעוןבהא,וכוליעלמאמודודאסורהביום

וודאי דצריכה להפריש ביום ,אלא איירי דסמוך לבין השמשות שהיתה
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ט' אב התשע"ב
צריכהלהפרישלאהפרישה.

יא( גמ',לימאתהויתיובתאדרבא.הקשההתוס'הרא"ש,מאיקשיאלרבא,

ה( מתני' ,הרי היא בחזקת טהורה .כתב המגיד משנה )פ"ו מאיסורי ביאה

דלמא מתניתין דאמרה מטמאהמעת לעת ,בבדקה לאחר י"א יום ונמצאת

ה"כ( ,דאף אי לא טבלה ביום השמיני ,מכל מקום בחזקת טהרה עומדת

טמאהאיירי.ותירץ,דלישנאד"לאחרימים"משמעליהדאייריסמוךליום

לעניןהא דתלינןדהימיםשבנתייםהיוטהוריםואינהמוחזקתלזבה.וכתב

השביעישנמצאתבוטהורה.והערוךלנרכתב,דאילאחרי"איום,פשיטא

בחידושי החתם סופר ,דאף דהכא לית לה חזקת טהרה ,מכל מקום חזקת

דמטמאהרקמעתלעתואיןימיהנדהמחזיקיםאותהכטמאה,משוםדכבר

הגוףדנקיההיאאיכא,ושפיראזלינןבתרהאףדעתהנמצאתטמאה.

הפסיקוביניהםי"איוםשהםבחזקתטהרה.

ו( מתני' ,בדקה עצמה ביום השביעי שחרית ונמצאת טמאה .כתב המשנה

יב( גמ' ,לימא תהוי תיובתא ארבא נמי מהא .ביאר הערוך לנר ,דהכא הוי

אחרונה,דאףאםלאבדקהכללביוםהשביעיהריהיאבחזקתטמאה,דכיון

קושיא ממתניתין וליכא למימר דרבא לא ידע לה ,אבל מברייתא איכא

דראתה נדה ,אינה יוצאת מידי טומאה עד שתפרוש פעם אחת בטהרה.

למימרדרבאלאידעלה.

ואיידי דנקט רישא בדקה עצמה ביום השביעי ונמצאת טהורה ,נקט נמי

יג( גמ',כיוןדמפסקילהימיםטהוריםכתחילתנדהדמיא.כתברש"יבד"ה

סיפאבדקהעצמהביוםהשביעיונמאתטמאה.וכדבריומבוארכבר בתוס'

כתחילת דמים ,דסלקא דעתין דתהוי כבתולת דמים .והקשה תוס' הרא"ש,

הרא"ש.

מאי סלקא דעתין דמחמת הפסקת ימים טהורים תחזור לכבתחילה דדיה

ז( מתני' ,ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה .כתב הגרע"א )בתוספותיו

שעתה בראיה ראשונה .ומשוםהכי ביאר ,דסלקאדעתין שיהיה דינה כדין

למשניות( ,דאף דבימי זיבה קאי דאינה מחויבת בבדיקת שחרית וערבית,

הרואהראיהראשונהלאחרימיטוהרדלידה,דאינהמטמאהאלאלשעתה

מכלמקוםאיאיתרמידבדקה,הריאותהבדיקהממעטתממעתלעת .ועיין

ואפילולרבדאמרמעיןאחרהוא,היכאדליכאשהותמודה.ולהאקמשמע

במתן בסתר דהקשה מדברי המהר"ם לעיל )ב (.בדעת רש"י )שם( ד"ה

לן ,דשאני ימי טוהר דלא שייך שתקדום לה ראיה טמאה דהרי בימי טוהר

ומפקידה,דדווקאבדיקההמחויבתנחשבתפקידה,דהכאמבוארדאףבדקה

קיימאוליכאשהותלדםטמא.אבלהכאמאחרשכלוהבתוליןוודאידשייך

סתםהויפקידה.ועייןמהשכתבליישב.

דםטמא.והאימעתלעתדאמרינןלאודווקאהוא,אלאמשעהשכבראין

ח( מתני' ,רבי יהודה אומר כל דלא הפרישה בטהרה מן המנחה ולמעלה.

ראוילתלותבדםהבתולין.

עיין ברש"י ד"ה אפילו בשנים ,דמבואר מדבריו דהאי מן המנחה ולמעלה

יד( רש"יד"הואםישלהוסת,קאסלקאדעתךאסיפאדמתניתיןקאי.ביאר

דקאמררבייהודה,היינובביןהשמשות.אמנםהביתיוסף)יורהדעהקצו(

המהרש"א ,דהא לרבא דאמר לעיל דמאי דקתני "מטמאה מעת לעת"

כתב ,דלדעת רבי יהודה היינו מזמן מנחה קטנה ולמעלה .וכתב בהגהות

ארישא דפרקין קאי ,הוא הדין איכא למימר דאף הא דאם יש לה וסת

הרד"ל ,דאיכא למימר דרבי יהודה לטעמיהדמפלג המנחה הוי זמן תפילת

ארישא דפרקין קאי .אמנם סלקא דעתיה ,דדווקא רבא אוקמא לה הכי כי

הערב,ועלכןחשיבקצתשמיני,ומשוםהכיקאמרלבדוקקודם.ועייןעוד

היכי דלא תהוי מתניתין תיובתא לשיטתו ,אבל שאר אמוראי לא אוקמוה

מהשהסתפקבטעמושלרבייהודה.והמשנהאחרונהביארפלוגתא דתנאי

ארישפרקין.

דמתניתין,דתנאקמאסברדכלשבעתימיהנדהמוחזקתברואהדם,אלא

טו( גמ',נימאתהויתיובתאדרבהונאברחייא.הקשההחידושיהר"ן,דלמא

דמתמעט והולך ,ועל כן כל שבדקה עצמה ביום השביעי ונמצאת טהורה,

איירי בגוונא דקבעה לה וסת לראות משלושים לשלושים ,ופעם אחת

הרי יכולה לתלות דכבר פסק דמה .ורבי יהודה נמי סבר כתנא קמא דכל

שינתה לעשרים ושוב חזרה לראות בשעת וסתה ,דעתה עומדת היא בימי

שבעת הימים מוחזקים בדם ,והחמיר אף ביום השביעי עד בין השמשות.

זיבה,ואפילוהכיכיוןדכברקבעהלהשלאבימיזיבתה,שפיראמרינןדדיה

אבלדעתחכמיםדרקהיוםהראשוןמוחזקבדם,ועלכןמהניהפרשהביום

שעתה .ותירץ ,דאי הכי פשיטא ומאי אתא לאשמועינן .והרש"ש כתב,

השני.

דלשיטתהתוס'לעיל)לט(.ד"המקבע,נחלקורבפפאורבהונאבריהדרב

ט( מתני' ,וחכמים אומרים אפילו בשנים לנדתה וכו' .עיין רש"י לעיל )נג(.

יהושע בגוונא דקבעה וסת שלא בימי זיבתה האם חוששת לו בימי זיבה.

ד"ה לא תהא ,דכתב ,דכל יום שראתה בו הרי היא בחזקת רואה כל אותו

ואיכא למימר דהכא אליבא דרב הונא בריה יהושע דסבירא ליה דלא

היום עד בין השמשות .ולדבריו צריך לומר ,דמאי דאמרו חכמים דאפילו

חיישינן להאי וסת מקשינן .עוד כתב ,דאף אליבא דרב פפא איכא למימר

בשניםלנדתהבדקהומצאהעצמהטהורה,היינודווקאהיכאדבאותוהיום

דדווקא לחומרא חיישינן להאי וסת ,אבל לקולא לומר דיה שעתה וודאי

לאנמצאתטמאהכלל.אמנםהרמב"ן)הלכותנדהפרקבאותא(כתב,דכל

דלאאמרינן.

שהפסיקה בטהרה אף שבאותו יום נמצאת מעיקרא טמאה ,שפיר מטהרינן

טז( גמ' ,בראשון לא שאלתי וטעיתי שלא שאלתי .כתב הרשב"א ,דכיון

לה,דדווקאביוםהראשוןלראייתהתלינןכלהיוםברואה.

דאמר רבי טעיתי שלא שאלתי ,ואשכחן ברייתא להדיא דאמרה דאף ביום

י( גמ',רבאמרזבהוודאי.הקשההתוס'הרא"ש,איךתביאקרבןמספק,הרי

הראשון מהני להפסיק ,איכא למימר דהכי קיימא לן ,ומתניתין דקתני שני,

כלי"איוםבחזקתטהרההיא.וכתבבחידושיהחתםסופר,דאףדאםפסקה

רבינקטלהמשוםדלאשמעכיצדדינובראשון.אמנםכתב,דהרמב"ם)פ"ו

בתוך ימי נדתה אמרינן דכל הי"א יום בחזקת טהרה ,היכא דביום השביעי

מאיסוריביאהה"כ(כתבלהיפך.

אכתי ראתה ,ויצאה מכלל שאר נשים ,ושוב נמצאה עתה טמאה ,שפיר

יז( תוס' ד"ה אמרו לו ,בתוה"ד ,דכיון דהוחזקה רואה שחרית דין הוא

מטמאינןלהבוודאי.

להצריכה הפרשה מן המנחה ולמעלה .כתב המהרש"א ,דלדבריהם ,ביום



הראשון וודאי דצריכה הפרשה מן המנחה ולמעלה .ורבי דקאמר טעיתי

דףסחע"ב

שלא שאלתי ,משום דהוחזקה מעיינה פתוח ,היינו דהיה לו לשאול בגוונא
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דהפרישהבטהרהמןהמנחהולמעלה.

דכתב ,דאליבא דרבי חנינא הא דהצריכו תחילתן וסופן חומרא דרבנן

יח( מתני' ,הזב והזבה שבדקו עצמן וכו' .כתב בחידושי חתם סופר ,דדינא

בעלמאהיא.אמנםעייןלעיל)סח:אותכ(דכתבהחזוןאיש)צב,א(דמדינא

דבדיקה נלמד מיתורא דקרא "וספרה לה" ,דאתי קרא למימר דהספירה

הוא,וכןכתבבמשנהאחרונה.

צריכה להיות מבוררת על ידי בדיקה ולא תסמוך על החזקה] ,ועיין שם

ה( גמ' ,והכא קמשמע לן סופן אף על פי שאין תחילתן .ביאר המשנה

שהאריך להוכיח דקרא יתירא הוא[ ,ובהא נחלקו תנאי דמתניתין ,דרבי

אחרונה ,דהיינו טעמא דמהני סופן אף שאין תחילתן ,משום דאזלינן בתר

עקיבא סבר דכיון דכל יום עומדת בספק רואה ,הרי צריכה לספור כל יום

חזקה דהשתא ,דכיון דהשתא טהורה היא ,לא אמרינן דמקמי הכא לא

לברר טהרתה .ורבי יהושע סבר ,דהאי גזירת הכתוב לא אתי למימר דכל

הייתהטהורה]והיינומשוםדכברהפסיקהבטהרה,ורקלעניןמניןהנקיים

דלאבדקההריסותרתהמנין,משוםדוודאידחזקתהגוףאלימאהיא,אלא

דבעינן ימים מוחזקים כנקיים ,בעינן לחזקה דהשתא לומר דטהורה היא[.

אתי למימר דאיכא מצוה למנות ז' ימים .ורבי אליעזר סבר ,נהי דגלי קרא

ועיין בחזון איש )צב ,ו( שהסיק ,דאליבא דרב מדאורייתא לא בעינן כלל

דלא תסמוך על החזקה של ההפרשה בטהרה ,מכל מקום מהיכי תיתי

ספירה לא בראשון ולא באחרון ,אלא כל שהפסיקה בטהרה מוקמינן לה

דבעינן ספירה בפנינו כל הימים ,אלא סגי דביום השביעי הוחזקה בטהרה,

אחזקתה דטהורה היא ,והיינו משום דמציאות של ימים נקיים מהני ,ולא

וכלשכןאםיוםהראשוןהיהמבוררלפנינו.

בעינןדווקאלמידעשנקייםהיו,ואףאםטבלהורקלאחרהטבילההתברר

יט( מתני',רביאליעזראומרהריהןבחזקתטהרה.כתבהסדריטהרה)קצו,

דנקייםהיומהני.

יח(,דאףדכברהפסיקהבטהרה,דהאקודםספירתהנקייםצריכהלהפריש

ו( רש"יד"הוהכאאשמעינן,בסוה"ד,כדאמרינןבמתניתיןדהפרשהבטהרה

בטהרה ,וכמבואר במתניתין לעיל )עמוד א( לענין נדה .מכל מקום אינה

בעינן.כתבהמהרש"א,דאיןכוונתואמתניתיןדידןדאייריבזבה,אלאקאי

מוחזקתבטהרהעדשתספורנקיים,משוםדכתיב"וספרהלה".אלאדסבר

אמתניתיןדלעיל)סח(:דאיירילעניןנדהדבעינן בההפרשהבטהרה,והוא

רביאליעזרדסגיבספירהראשונהואחרונה.ועייןעודבאותהבאה.

הדיןלעניןזבה.

כ( גמ' ,אבל הכא אי חיישינן דלמא חזאי בספק אתי לאחלופי .הקשה

ז( גמ' ,ואי סלקא דעתיך לא בעינן ספורין לפנינו ביממא נמי נטבלינה.

המהר"ם ,אי חיישינן לדלמא חזאי ,הרי מדאורייתא סותרת ,ואמאי בעינן

הקשה התוס' הרא"ש ,הא לא הפסיקה בטהרה ומה מהני מאי דלא בעינן

לטעמאדאחלופי.וכתב,דבדוחקישלומר,דאףרבייהושעדאמרדלאעלו

ספוריןלפנינו.ותירץ,דהפרשהבטהרהחומראבעלמאמדרבנןהיא,ואינה

לה אלא ראשון ושביעי ,מודה דמדאורייתא אין צריך לחוש שמא ראתה

נמנעת מלטבול בזמנה מחמת שלא הפסיקה בטהרה .ואף אי נימא

בנתיים ,דהא מוקמינן לה אחזקתה שהפסיקה .אלא מדרבנן הוא דאמרינן

דמדאורייתאבעינןהפרשהבטהרה,שמאהפרישהבאיזהיוםולאואדעתה,

דאין לה אלא ראשון ושביעי .ועיין בחזון איש )צב ,א( שכתב ,דמאי דסבר

וכיון דטבילה בזמנה מצוה יש להטבילה .ובחידושי הרשב"א כתב ,דוודאי

רבי יהושע דדוקא ראשון ושביעי עלו לה ,היינו משום דמדין ספירה

איירידהפסיקהבטהרה,דאילאוהכימניןלהשלאראתהאלאיוםאחד.

דהצריכהתורהבעינןלידעכליוםבבירורשהואנקי,ואףדאיכא לאקמוה

ועייןבאותהבאה.

אחזקתה שלא ראתה .וסבירא ליה דכל יום דלא בדקה אינו מעלה ואינו

ח( תוס' ד"ה שבעה לנדה ,בתוה"ד ,מדטובלת אף על פי שלא הפסיקה

מוריד,וצריכהלמנותאחרכנגדו.

בטהרה.כתבהמהרש"א)עלדבריהגמ'ואיסלקאדעתיך(,דמבוארבדברי

כא( רש"י ד"ה ונזיר שהילך ,בתוה"ד ,אין אותו יום עולה למנין הנזירות.

התוס' ,דאף היכא דלא הפסיקה בטהרה סבר רב דלא בעינן ספורין לפנינו

העירהרש"ש,דמבוארבנזיר)נד,(.דכלשבעתימיטומאתואינןעוליםלו,

וטבילהבזמנהמצוה,והיינומשוםדשמאהפרישהבטהרהבאותוהיום.

ולאודווקאאותויום.

ט( בא"ד ,ועוד דסוף סוף סגי לה במה שבדקה ביום הספירה .אמנם מדברי



רש"י לעיל )ל (.ד"ה סוף שבוע ראשון ,מבואר ,דבעינן ימים שלמים נקיים,

דףסטע"א

ולא מהני מאי דבדקה באמצע היום ומצאה עצמה טהורה .ועיין בחידוד

א( גמ',אמררבהיאהיאתחילתןאףעלפישאיןסופן.כתבהתוס'הרא"ש,

הלכות)לעילל(.מהשהעיר.

דאףדתנאדמתניתיןנקטדבדקואףביוםהשביעי,משוםרבייהושענקטה,

י( גמ' ,אמר רב ירמיה מדפתי כגון שבאת לפנינו בין השמשות .ביאר

אבללרביאליעזרסגיבבדקהבראשוןאףדלאבדקהבשביעי.

בחידושיהר"ןובתוס'הרא"ש,דביןהשמשותטמאראיתידקתניבברייתא,

ב( גמ',שם.העירהערוךלנר,דאיסגיבתחילתןאףשאיןבסופן,אמאיקתני

היינודבאהלפנינובביןהשמשותואמרהטמאראיתי,והיינויוםאחדטמא

דבדקהעצמהבראשוןובשמיני,האלאבעיכללבדיקהבסופה,וכלשבדקה

ראיתי.

בתחילהמהני.

יא( רש"יד"התמנילנדה,בתוה"ד,דלמאביןהשמשותדאתמולחזאיומיום

ג( גמ',שם.כתבהרא"ש)בפרקיןסימןה(בשםהראב"ד,דמסתבראדאףאם

ה' בשבת היה .כתב המהרש"א ,דאי משום ספק ראיה בחמישי או בשישי,

לא בדקה לא בסופן ולא בתחילתן אלא באמצעיתן נמי מהני ,כי היכי

לא הוי ליה למינקט בין השמשות ,אלא משום דגבי ראיית יום השבת לא

דאמרינן לעיל )סח (.גבי נדה דמהני נמי אי בדקה ביום שני לנדתה .אמנם

משכחת לה אי לאו דאיירי בבאה בבין השמשות ,נקט לה נמי גבי ראיית

הביאדהרז"הדחהדבריו,וכתבדאיןללמודמנדההקלהדאינהטעונהאלא

חמישיושישי.ועייןעודברש"ש.

הפרשה בטהרה .וסיים הרא"ש ,דמסתברא דאי בסוף מהני ,כלשכן דמהני



באמצע,דהאכלהימיםשאחריוהוחזקובטהרה.

דףסטע"ב

ד( גמ',ורביחנינאאמרתחילתןוסופןבעינן.עייןבתוס'הרא"ש)ד"הלאו(

יב( מתני' ,הזב והזבה והנדה והיולדת והמצורע .ביאר התוס' הרא"ש ,דהא
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דלאקתנינמי"והמצורעת",משוםדבשלמאזבוזבהחלוקיםבדינם,דהאזב

זרמעיקראאצלה,עודהקשהמרש"י)בסוגיין(ד"ההיאעצמה דכתבדכהן

מטמא בראייות ואינו מטמא באונס ,והזבה בימים ואף באונס .אבל בין

גדול באלמנה ילפינן מ"בעמיו" ,ולא מ"כי תהיה לאיש זר" ,וכתב הרש"ש,

מצורעומצורעתאיןחילוק.וכדאיתאבכריתות)ח.(:

דאףרש"ישםלאפירשכן.

יג( גמ',אלאמאיבמשאבאבןמסמא.העירהערוךלנר,דאיכוונתמתניתין

יז( בא"ד,דלהכיאייתרהתםלחללהלמימרדאיןחללהאלאמאיסורכהונה

לאבן מסמא ,אמאי נקטה לישנא דמשא דאיכא למיטעי בה .ותירץ ,דאתי

וכו',ומיהוקשהנילףמאלמנהלכהןגדולומעובדכוכביםועבדוכו'.הקשה

לאשמועינןדאףבגוונאדהאבןמסמאהיאבגוונאדמשא,כגוןדהמתתחת

המהר"ם ,כיון דקאמר דאייתר חללה למימר דאין חללה אלא מאיסור

האבן,נמיאיתביהטומאה.ועייןשםשהאריך.

כהונה ,מאי מקשו דנילף במה הצד הא ילפינן מיתורא דלא עבדינן במה

יד( גמ',מאיטעמאאמררבגזירהוכו'.כתבבחידושיהחתםסופר,דמבואר

הצד .ותירץ ,דלא ילפינן מיתורא דחללה אלא דחללה גמורה דבלאו ליכא

הכאדאילומשוםטומאתודבחייםליכאלטמויי.וביאר,דכיהיכידאמרינן

בלא איסור כהונה ,והכא מקשו נהי דחללה גמורה בלאו לא הויא ,מכל

גבי כלים דשבירתן היא טהרתן ,הוא הדין בטומאת אדם ,מיתתו היא

מקוםתהויבאיסורדנילףבמההצד,ולאמצילמילףהאיאיסורמקלוחומר,

שבירתו ובכך פקעה ממנו הטומאה דחייל עליה מחיים .אלא דמדבריהם

דכיוןדאמרינןדלאוליתבהודאילאחמיראמאלמנה,ולהכיבעילמילפיה

גזרועליוטומאהשמארקמתעלףונראהכמת.והוסיף,דלרביאליעזרדאמר

במההצד.

עד שיבקע כריסו ,היינו משום דסבר דמדאורייתא לא חשיב שבירה עד

יח( בא"ד ,ויש לומר וכו' ליכא למילף תו מינייהו פסול ביאה כיון דחמירי

שתבקעכריסו.ועייןעודבאותהבאה.

כוליהאיוכו'].ולכאורהצריךעיון ,מה אכפתלןדהנהוחמירי,האילפינן

טו( גמ',גזירהשמאיתעלפה.הקשההערוךלנר,אמאילעניןקבורהנמילא

במההצדאףמאיסורכהונהדקילטפיממחזירגרושהדהאאינושוהבכל

חיישינן שמא יתעלפה ולא יקברוהו עד שימוק הבשר ,דהא אדרבה פיקוח

ותיתי מתרוייהו .ובכתובות )לב (.נמי פריך כעין פירכא דהכא ,דמה להצד

נפשחמירטפידדוחהכלהתורה.וביאר,דוודאידכשמתעסקיןעמויכולים

השוהשכןישבהןצדחמור,והקשותוס')שם(ד"השכן,דאםכןבטלנוכל

לידעבבירוראימתהואאורקנתעלף.אבללעניןטומאהדאייריאףבעומד

במה הצד שבתורה .ומתרצים ,וכן תוס' במכות )ד (:ד"ה אלא ,דכיון

ברחוקממנו,החמירווגזרודעדשלאנמקבשרושמאחיהוא,ומטמא.

דמשונים וחמירי טובא לא ילפינן מינייהו )ונראה דכיון דחידוש הוא לא

טז( תוס' ד"ה מה לאלמנה ,ופירש רש"י דכי תהיה לאיש זר וכו' איירי

ילפינןמיניה,דאיןלךבואלאחידושו(.ובמכותכתבו,דרבייהודהפליגולא

באלמנהלכהןגדולדלאמייריבמחזירגרושתודלאוזרמעיקראהואאצלה.

פריך הך פירכא דצד חמור ,ואם כן אתי שפיר ,דהכא נמי פליג רבי יהודה

הקשההרש"ש,אםכןהיכימוקמינןלקראבכהןגדול,האהואנמילאהוי

16

אהאי

פירכא,

וסבר

דילפינן

מהאי

במה

הצד[.

