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 "ָּכל ַהָּיד" –' בפרק נדה  מסכת
        , א , א , א , א יגיגיגיג .1

            ַמְתִניִתין            יג,א

ה ִלְבּדֹוק ְרּבָ ד ַהּמַ ל ַהּיָ    :ּכָ
ים  ׁשִ ּנָ ַחת –ּבַ    ,ְמׁשּוּבַ

ים  ֵצץ -ּוָבֲאָנׁשִ ּקָ     .תִּ
    

ָמָרא    ּגְ

ָנא  ים"ַמאי ׁשְ ָנא  ,"ָנׁשִ ים"ּוַמאי ׁשְ   ? "ֲאָנׁשִ
  

ים  ה ִניְנהוּ  -ָנׁשִ ׁשָ נֹות ַהְרּגָ חֹותְמ  ,ָלאו ּבְ    .ׁשּוּבָ
ים  ה ִניְנהוּ  -ֲאָנׁשִ ׁשָ ְבֵני ַהְרּגָ ֵצץ ,ּדִ ּקָ    .ּתִ

  
   ,ִאי ָהִכי

ה"ַמאי ִאיְרָיא  י ?"ַמְרּבָ ה ַנּמִ י ָלא ַמְרּבָ    !כִּ
  

ֵני  י ָקּתָ ה"כִּ ים "ַמְרּבָ ׁשִ   .ַאּנָ
   

ָנא    :ּתָ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ְכַבת ֶזַרע :ּבַ    .ְלִעְנַין ׁשִ

ים -ן זֹוב ֲאָבל ְלִעְניַ  ׁשִ ּנָ ח ּכַ    .ַאף הּוא ְמׁשּוּבָ
ְכַבת ֶזַרע  א ִלְבּדֹוק -ַוֲאִפיּלּו ְלִעְנַין ׁשִ ְצרֹור  ִאם ּבָ    ,ּבִ

ֶחֶרס    ."ּבֹוֵדק -אֹו ּבְ
  

   !ּוְבַמְטִלית ָלא?
ְנָיא    :ְוָהּתַ

רֹוֶצה" ָבר ׁשֶ ַמְטִלית ּוְבָכל ּדָ   !"ּבֹוֵדק ַעְצמֹו ּבְ
  

ְדָאַמר  ֵייכִּ    :ַאּבָ
   ,ַמְטִלית ָעָבהּבְ 

י  ַמְטִלית ָעָבה -ָהָכא ַנּמִ    .ּבְ
  

ֵיי?  ַאּבָ ַמר ּדְ   ְוֵהיָכא ִאיּתְ
  

ְתַנן    :ַאָהא ּדִ
ְעְזעּו ֵאיָבָריו" ְזּדַ ּנִ יׁש ׁשֶ רּוָמה ְוִהְרּגִ תְּ    ,ָהָיה אֹוֵכל ּבַ

תוֹ  ַאּמָ רּוָמה ,אֹוֵחז ּבְ   .(נדה מ.) "ּובֹוֵלַע ֶאת ַהתְּ
  

   ?!"אֹוֵחז"
ְניָ     :אְוָהּתַ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִאיּלּו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם ין ּכְ תִּ תֹו ּוַמׁשְ ַאּמָ ל ָהאֹוֵחז ּבְ   !"ּכָ

  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
ַמְטִלית ָעָבה    .ּבְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

יָמא ה :ֲאִפיּלּו ּתֵ ַמְטִלית ַרכָּ    ,ּבְ
ֲעַקר ֲעַקר יָון ּדַ    .כֵּ

  
ֵיי    ?ְוַאּבָ

  
ְלָמ     .א ָאֵתי ְלאֹוסּוֵפיָחֵייׁש ּדִ

  
   ?ְוָרָבא

  

 רש"י
  מתי' 

. שבודקת כל היד המרבה לבדוק
   תמיד שמא ראתה:

שמתוך כך לא . בשים משובחת
אתי לידי ספק טומאה ובעלה לא 

   אתי לידי איסורא:
. שבודק עצמו תדיר ובאשים

   באמתו שמא יצא ממו קרי:
. שמתחמם ומרגיש תקצץ

כשממשמש באמה ומוציא 
   שכבת זרע לבטלה:

  
  גמ' 

. שמזדעזעין אבריו הרגשה
   כשמתחמם ורואה קרי:

. משובחת דקתי קאי אשים
שים מרבה אבל אתקצץ דבא

   אפילו חדא זימא:
. שיצא זוב ממו לעין זיבה

ורוצה לבדוק כדי למות 
ראיותיו שתים לטומאה ושלש 
לקרבן. זוב דומה למי בצק של 
שעורים ובא מבשר המת ושכבת 
זרע בא מבשר החי וקשורה 

   כלובן ביצה שאיה מוזרת:
   . דבר קשה איו מחמם:בצרור

. קשה היא ואיה במטלית עבה
   מחממת:

. שעקר זרע שזדעזעו אבריו
   מגופו:

. שלא יצא הזרע עד אוחז באמה
שיבלע את התרומה שבפיו דתן 
לקמן בפ' יוצא דופן (דף מ.) הזב 
ובעל קרי אין מטמאין עד שתצא 

   טומאתן לחוץ:
. שעבירה זו כאילו מביא מבול

היתה בידם דכתיב (בראשית ו) 
כי השחית כל בשר ואמרו 

   ברותחין קלקלו:
. ומשום חמום יון דעקר עקרכ

  דהשתא לא פיק מידי:
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ְלָמא ָאֵתי ְלאֹוסּוֵפי   .ָלא ָחֵייׁש ּדִ
   

  ְוָלא? 
ְנָיא    :ְוָהּתַ

   ?ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה"
ַעת ַעת ְוחֹוֶזֶרת ּוְמַדּמַ ַעִין ַעִין ְמַדּמַ ע ּבָ ֶאְצּבַ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ַעִין ׁשֶ ע ּבָ   !"ְלנֹוֵתן ֶאְצּבַ

  
ל ִאֲחמּוֵמי וַ  ִכיַח ְוָרָבא כָּ יּה ָלא ׁשְ ְעּתֵ ׁשַ    .ֲהַדר ִאֲחמּוֵמי ּבְ

  

 רש"י
. וכי קתי למה זה לא שכיח

דומה דתחילתו לא יצא אלא ע''י 
משמוש האבר שאיו עקר יחד 
אלא כשהוא ממשמש יוצא מעט 
מעט והולך אבל היכא דיצא 
מהרגשה ועקר כולו כאחד תו 

  לא מוסיף:
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            בבבב----, א, א, א, איגיגיגיג .2
   :ּגּוָפא

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ין  תִּ ה ּוַמׁשְ ַאּמָ ל ָהאֹוֵחז ּבָ ִאיּלּו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם -ּכָ    .ּכְ

י ֱאִליֶעֶזרָאְמרּו לֹו ְל     :ַרּבִ
ִזין ַעל ַרְגָליו    ,ַוֲהלֹא ִנּצֹוצֹות ִנתָּ

ְפָכהְונִ  ְכרּות ׁשָ    ,ְרֶאה ּכִ
ֵהן ַמְמֵזִרים ָניו ׁשֶ    !ְוִנְמָצא מֹוִציא ַלַעז ַעל ּבָ

   :ָאַמר ָלֶהן
ֵהן ַמְמֵזִרים ָניו ׁשֶ ּיֹוִציא ַלַעז ַעל ּבָ    ,מּוָטב ׁשֶ

קֹום ָעה ַאַחת ִלְפֵני ַהּמָ ע ׁשָ ה ַעְצמֹו ָרׁשָ    ."ְוַאל ַיֲעׂשֶ
  

ְנָיא ִאיָדְך    ּתַ
יָאַמר ָלֶהן "    :ֲחָכִמיםַל  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ין תִּ בֹוהַּ ְוַיׁשְ ָמקֹום ּגָ ר ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבְ    ,ֶאְפׁשָ
יחּוַח  ָעָפר תִּ ין ּבְ תִּ    ,אֹו ַיׁשְ

קֹום ָעה ַאַחת ִלְפֵני ַהּמָ ע ׁשָ ה ַעְצמֹו ָרׁשָ    ."ְוַאל ַיֲעׂשֶ
  

א?  ֵריׁשָ   ֵהי ֲאַמר ְלהּו ּבְ
ֵריׁשָ  ְייָתא ֲאַמר ְלהּו ּבְ ֲאַמר ְלהּו ִאיּסּוָרא -א ִאיֵליָמא ַקּמַ ַתר ּדַ א? ,ּבָ ְנּתָ ּקַ    !ֲהַדר ֲאַמר ְלהּו ּתַ

  
א א ,ֶאּלָ ֵריׁשָ    ,ָהא ֲאַמר ְלהּו ּבְ

יחּוַח  :ַוֲאַמרּו ֵליּה  בֹוהַּ ְוָעָפר ּתִ   ַמאי?  -ֵאין לֹו ָמקֹום ּגָ
ָניו :ָאַמר ָלֶהן" ּיֹוִציא ַלַעז ַעל ּבָ    ,מּוָטב ׁשֶ

ה ַעְצמוֹ  קֹום ְוַאל ַיֲעׂשֶ ָעה ַאַחת ִלְפֵני ַהּמָ ע ׁשָ    ."ָרׁשָ
  

ה?  ְך ָלּמָ   ְוָכל כָּ
ָלה ְכַבת ֶזַרע ְלַבּטָ ּמֹוִציא ׁשִ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ

  
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ

ָלה  ְכַבת ֶזַרע ְלַבּטָ ל ַהּמֹוִציא ׁשִ יב ִמיָתה -כָּ    .ַחּיָ
ֱאַמר ּנֶ ה ַויָּ " :ׁשֶ ר ָעׂשָ ֵעיֵני ה' ֲאׁשֶ ַרע ּבְ ם אֹתוֹ ַוּיֵ    .(בראשית לח, י) "ֶמת ּגַ

  
י ִיְצָחק יוְ  ַרּבִ י ַאּמִ    :ָאְמֵרי ַרּבִ

ִמים ִאיּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ    .כְּ
ֱאַמר ּנֶ ל ֵעץ ַרֲעָנן" :ׁשֶ ַחת ּכָ ֵאִלים ּתַ ָחִמים ּבָ ָלִעים ,ַהּנֵ ַחת ְסִעֵפי ַהּסְ ָחִלים ּתַ ּנְ    .(ישעיה נז, ה) "ׁשֲֹחֵטי ַהְיָלִדים ּבַ

ְקֵרי  א  "ׁשֹוֲחֵטי"ַאל ּתִ    '.סֹוֲחֵטי'ֶאּלָ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאּסִ
ִאיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה   .כְּ

ִתיב ָהָכא ל ֵעץ ַרֲעָנן" :כְּ ַחת ּכָ    ,(ישעיה נז, ה) "ּתַ
ל ֵעץ ַרֲעָנן" :ּוְכִתיב ָהָתם    .(דברים יב, ב) 26262626"ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַתַחת ּכָ

  
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְיהּוָדה א ּדְ ֲהווּ  ׁשְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי כְּ ָרא ּדְ ף ִויֵתיב' ָקְייֵמי ַאִאיּגָ ָעא 'ׁשָ ְנַהְרּדְ    .ּבִ
מּוֵאללִ  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר ֵליּה  ין :ׁשְ ּתִ    .ָצִריְך ֲאִני ְלַהׁשְ
ן ַלחּוץ :ֲאַמר ֵליּה  ּתֵ ְתָך ְוַהׁשְ ַאּמָ ָנא ֱאחֹוז ּבְ יּנָ    .ׁשִ

  
  ֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי? 

ְנָיא    :ְוָהּתַ
   :אֹוֵמר י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ "

ִאיּלּו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם ין ּכְ תִּ תֹו ּוַמׁשְ ַאּמָ ל ָהאֹוֵחז ּבְ    !"ּכָ
  

ֵייָאַמר  אוֹ  :ַאּבָ ת ֲעׂשָ בֹוֶלׁשֶ    .כְּ

                                                        
ם יְֹר  26 ר ַאתֶּ ם ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר ָעְבדּו ׁשָ קֹמֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמְ דּון ֶאת ּכָ ַאּבְ ד תְּ ל ֵעץ ַרֲעָנןַאּבֵ ָבעֹות ְוַתַחת ּכָ ים אָֹתם ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהּגְ   ׁשִ

 רש"י
. שאיו אוחז יצוצות יתזין

   טיל למרחוק:ואיו מ
. סריס אין מימי כרות שפכה

   רגליו עושים כיפה:
. אסור לאחוז ואפילו אי איסורא

אפשר לו בעין אחר אע''פ 
שמוציא לעז כדקתי מוטב 

   שיוציא לעז כו':
. ישתין על גבי עפר תקתא

תיחוח דמשמע דאי ליכא הי 
   יאחוז באמה:

. שמתחממים החמים באלים
דולים בעצי אילות במדורות ג

   כלומר בעלי האות:
. כמו (שם לה) תחת באלים
   האלה:

. שם מקום המובלע דשף ויתיב
במלכות הרדעא מפי מורי 

   הזקן:
. שלא יפלו מים על אחוז באמה

   הגג:
   . להא דרב יהודה:עשאוהו
. בולשת חיל שמחפשין כבולשת

ובוזזין כדמתרגמין (שם לא) 
  ויחפש ובלש:
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ְתַנן    :ּדִ

ְכַנס" ּנִ ת ׁשֶ לֹום ּבֹוֶלׁשֶ ַעת ׁשָ ׁשְ    :ָלִעיר ּבִ
תּוחֹות     ,ֲאסּורֹות –ָחִבּיֹות ּפְ

   .רֹותמּותָּ  –ְסתּומֹות 
ַעת ִמְלָחָמה ׁשְ    :ּבִ

רֹות –ֵאּלּו ָוֵאּלּו     ,מּותָּ
ךְ  ַנאי ְלַנסֵּ ֵאין ָלֶהן ּפְ    .(עבודה זרה ע:) "ְלִפי ׁשֶ

ְבִעיֵתי   :ַאְלָמא ֵכיָון ּדִ    ,ָלא ָאֵתי ְלַנּסּוֵכי -ּדְ
י ְבִעיֵתי  ,ָהָכא ַנּמִ יָון ּדִ    .ָלא ָאֵתי ְלַהְרהּוֵרי -כֵּ

  
יֲעת א? ְוָהָכא ַמאי ּבִ   ּוָתא ִאיכָּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ָרא ֵליְלָיא ּוְדִאיּגָ יֲעתּוָתא ּדְ    .ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יּה  ַרּבֵ יֲעתּוָתא ּדְ    .ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ִכיָנה ׁשְ יֲעתּוָתא ּדִ    .ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָמֵריּה ֲעֵליּה     ,ֵאיְמָתא ּדְ

ָקֵרי  מּוֵאלּדְ ה :יּה ֲעלֵ  ׁשְ ָ   .ֵאין ֶזה ְילּוד ִאׁשּ
   

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
   ,ָנׂשּוי ֲהָוה

ָאַמר  ר –ִאם ָהָיה ָנׂשּוי  :ַרב ַנְחָמןּדְ    .מּוּתָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י ָהא אֹוֵרי ֵליּה     :כִּ

ָתֵני  יאּדְ ר ִחּיָ ְנָיִמין ּבַ י ּבִ ַרּבִ ֵריּה ּדְ א ּבְ    :ַאּבָ
י" ּבֵ יַע ּבַ הֲאָבל ְמַסּיֵ ַמטָּ   ."ִצים ִמּלְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י ָהא אֹוֵרי ֵליּה  ָאַמר  :כִּ הוּ ּדְ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

בּול ֶיׁש לוֹ  ה   :ּגְ ר –ֵמֲעָטָרה ּוְלַמּטָ   .מּוּתָ
   .ָאסּור –ֵמֲעָטָרה ּוְלַמְעָלה                    יג,ב

  
  
  
  

 רש"י
   מא יפול:. ומתיירא שדליליא
   . שמואל:דרביה

   . שורה בבית הכסת:דשכיה
. הקב''ה ואפי' אימתא דמריה

   במקום אחר מי שרי לדידיה:
. שפה גבוהה המקפת את עטרה

  ראש הגיד:
  . לצד הגוף:מעטרה ולמעלה
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   :ַרבָאַמר 

ה ַעְצמֹו  ְקׁשֶ ִנּדּוי -ְלַדַעת ַהּמַ    .ְיֵהא ּבְ
  

  ָאסּור?  :ְוֵליָמא
  

יּה  ְפׁשֵ ָקְמָגֵרי ֵיֶצר ָהָרע ַאּנַ    .ּדְ
  
יוְ  י ַאּמִ    :ָאַמר ַרּבִ

ד   ,ִנְקָרא ְמׁשּוּמָ
ל ֵיֶצר ָהָרע ֻנתֹו ׁשֶ ְך אּוּמָ כָּ ךְ " :ַהּיֹום אֹוֵמר לוֹ     ,ׁשֶ ה כָּ    ",ֲעׂשֵ

ךְ " :ּוְלָמָחר אֹוֵמר לוֹ  ה כָּ    ",ֲעׂשֵ
   .ְוהֹוֵלְך ְועֹוֵבד -" ֲעבֹוָדה ָזָרהֵלְך ֲעבֹוד " :ָמָחר אֹוֵמר לוֹ ּולְ 

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

  
יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ

ִביא ַעְצמֹו ִליֵדי ִהְרהּור  ל ַהּמֵ רּוְך הּוא -כָּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ ְמִחיּצָ    .ֵאין ַמְכִניִסין אֹותֹו ּבִ
ִתיב ָהָכא ֵע " :כְּ ַרע ּבְ    .(בראשית לח, י) 27272727"יֵני ה'ַוּיֵ

ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע" :ּוְכִתיב ָהָתם ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ    .(תהילים ה, ה) "ּכִ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ְכִתיב ִמים ָמֵלאוּ " :ַמאי ּדִ   ? (ישעיה א, טו) 28282828"ְיֵדיֶכם ּדָ

ד ּיָ    .ֵאּלּו ַהְמָנֲאִפים ּבַ
  

ֵבי  ָנא ּדְ י ִיׁשְ ּתָ    :ָמֵעאלַרּבִ
ָך ִניאּוף  - )ג(שמות כ, י 29292929"לֹא ִתְנַאף"" ֵהא ּבְ ד   -לֹא תְּ ּיָ ין ּבַ    ,ּבֵ

ֶרֶגל ין ּבָ    ."ּבֵ
  
  

                                                        
ֵעיֵני  27 ַרע ּבְ ם אֹתוֹ  ה'ַוּיֵ ֶמת ּגַ ה ַוּיָ ר ָעׂשָ   ֲאׁשֶ
י ׁשֵֹמַע ְיֵדיֶכם  28 ה ֵאיֶנּנִ י ַתְרּבּו ְתִפּלָ ם ּכִ ם ּגַ יֶכם ַאְעִלים ֵעיַני ִמּכֶ ּפֵ ֶכם ּכַ ִמים ָמֵלאוּ ּוְבָפִרׂשְ   ּדָ
ֶקר 29   לֹא ִתְרַצח: (ס) לֹא ִתְנָאף: (ס) לֹא ִתְגנֹב: (ס) לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

 רש"י
   . אלמא מיקרי רע:וירע

. לא יגור עמך וכתיב לא יגורך
   רע:
  . מוציא זרע לבטלה:ביד
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִרים"    ,ַהּגֵ
ִתינֹוקֹות  ֲחִקין ּבְ יַח  -ְוַהְמׂשַ ׁשִ ִבין ֶאת ַהּמָ   ".ְמַעּכְ

   
ָלָמא  ׁשְ ִרים"ּבִ י ֶחְלּבוֹ    - "ּגֵ ְדַרּבִ    ,כִּ

ָאַמר  י ֶחְלּבוֹ ּדְ    :ַרּבִ
ַחת ַסּפַ ָרֵאל כְּ ִרים ְלִיׂשְ ין ּגֵ    .ָקׁשִ

א  ִתנֹוקֹות"ֶאּלָ ֲחִקין ּבְ   ַמאי ִהיא?  - "ְמׂשַ
ב ָזכּור  :ִאיֵליָמא כַּ ֵני ְסִקיָלה ִניְנהוּ  -ִמׁשְ    !ּבְ

ֶרְך ֵאָבִרים  א ּדֶ ֵני ַמּבּול ִניְנהוּ  -ֶאּלָ    !ּבְ
  

א ְנִסיֵבי ְקַטּנוֹ  ,ֶאּלָ    ,תּדִ
נֹות אֹולּוֵדי ִניְנהוּ  ָלאו ּבְ    .ּדְ

  
ָאַמר  י יֹוֵסיּדְ    :ַרּבִ

ּגּוף ּבַ מֹות ׁשֶ ׁשָ ל ַהּנְ ְכלּו כָּ ּיִ א ַעד ׁשֶ ִוד ּבָ ן ּדָ    ,ֵאין ּבֶ
ֱאַמר ּנֶ יִתי" :ׁשֶ מֹות ֲאִני ָעׂשִ ָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנׁשָ י רּוַח ִמּלְ    .(ישעיה נז, טז) 30303030"ּכִ

  
  
  

                                                        
יִתי 30 מֹות ֲאִני ָעׂשִ ָפַני ַיֲעטֹוף ּוְנׁשָ י רּוַח ִמּלְ צֹוף ּכִ י לֹא ְלעֹוָלם ָאִריב ְולֹא ָלֶנַצח ֶאקְּ   ּכִ

 רש"י
. דכתיב בגרים (ישעיהו תכספח

יד) ולוה הגר עליהם וספחו על 
בית יעקב לשון ספחת שקשים 
לישראל כספחת שאין בקיאים 
במצות ומביאין פורעות ועוד 
שמא למדים ישראל ממעשיהן 
מפי מורי הזקן ויש אומר שכל 
ישראל ערבים זה בזה ולאו 
מילתא היא שלא תערבו בשביל 

(דף הגרים דאמרין במס' סוטה 
לז:) מצא לכל אחד מישראל 
שש מאות אלף ושלשת אלפים 
ותק''ן בריתות שכולן תערבו זה 
בזה אלמא לא תערבו על 

   הגרים:
. ואת אמרת בי סקילה יהו

מעכבים את המשיח ותו לא הלא 
   במיתה הן ידוים:

. הייו שכבת זרע דרך אברים
לבטלה ואיו משכב זכור 

כ)  דבמשכב זכור כתיב (ויקרא
   משכבי אשה:

. והוא ראוי דסיבי קטות
להוליד מצא בטל מפריה ורביה 

   כל ימי קטותה:
. חדר כי גוף שם מקום שבגוף

המיוחד לשמות העתידים 
   להיות ולדים:

. הרוחות שלפי שגזרתי כי רוח
להיות ולדים קודם יעטוף מעכב 
את הגאולה דקרא בגאולה כתיב 
 כי לא לעולם אריב ולא לצח
אקצוף וגו' שמות שאי עשיתי 
יעטוף ומסיפיה לרישיה מדריש 
יעטוף כמו (בראשית ל) 

  והעטופים ללבן:
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ים " ֲאָנׁשִ ֵצץ –ּבָ ּקָ    ."תִּ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ַנן יָנא ּתְ    ,ּדִ

ַנן?    אֹו ְלטּוָתא ּתְ
  

ַנן יָנא ּתְ י ָהא ּדְ  ,ּדִ   ָקץ ְיָדא,  ַרב הּוָנאכִּ
ַנן?    אֹו ְלטּוָתא ּתְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ַטְרפֹון"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵצץ ָידֹו ַעל ַטּבּורוֹ  ּקָ ה תִּ    .ָיד ָלַאּמָ
ֵריסֹו ִנְבַקַעת31313131 :לוֹ ָאְמרּו     !ַוֲהלֹא ּכְ

ֵריסוֹ  :ָאַמר ָלֶהן ַקע ּכְ ּבָ ַחת ,מּוָטב תִּ    ."ְוַאל ֵיֵרד ִלְבֵאר ׁשַ
ָלָמא ׁשְ ַנן  :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ יָנא ּתְ ָאְמֵרי -ּדִ ֵריסֹו ִנְבַקַעת" :ַהְיינּו ּדְ    ."ַוֲהלֹא ּכְ

א ִאי ֲאַמְרּתְ  ַנן  :ֶאּלָ ֵרי"ַמאי  -ְלטּוָתא ּתְ   ? "סֹו ִנְבַקַעתּכְ
  

א ַמאי ַנן ?ֶאּלָ יָנא ּתְ ָלאו ַעל ַטּבּורוֹ לָ  - ?!ּדִ י ּדְ    !א ַסּגִ
  

א י ַטְרפֹון ,ֶאּלָ    :ָהִכי ָקָאַמר ַרּבִ
ּבּורֹו  ה ִמּטַ ְכִניס ָידֹו ְלַמּטָ ל ַהּמַ ֵצץ –כָּ ּקָ    .ּתִ

י ַטְרפֹון ֶלנּ  :ָאְמרּו לֹו ְלַרּבִ ְכֵריסֹו לֹא ִיּטְ ב לֹו קֹוץ ּבִ    !ּו?ָיׁשַ
   .לֹא :ָאַמר ָלֶהן

ֵריסֹו ִנְבַקַעת    !ַוֲהלֹא כְּ
ֵריסוֹ  :ָאַמר ָלֶהן ַקע כְּ ּבָ ַחת ,מּוָטב ּתִ  .ְוַאל ֵיֵרד ִלְבֵאר ׁשַ

 

                                                        
ְכֵריסֹו לֹ  גירסת וילא: 31 ב לֹו קֹוץ ּבִ ֶלּנּו? ָאַמר ָלֶהן לֹא)(ָיׁשַ  א ִיטְּ

 רש"י
. דאמרין בסהדרין כל קץ ידא

המרים ידו על חבירו תקצץ 
דכתיב וזרוע רמה תשבר רב 
הוא קץ ידא אלמא תקצץ דיא 

   הוא:
. קס''ד תקצץ ידו על טבורו

יה טבורו ממש והייו דאמרי ל
והלא כריסו בקעת כשקוצצין 
שם את ידו. למטה מטבורו. והכי 
קאמר תקצץ על שהכיסה 

   למטה מטבורו:
  . מפי הקוץ:והלא כריסו בקעת
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   ַמְתִניִתין

ת    ,ַהֵחֶרׁשֶ
ֹוָטה    ,ְוַהׁשּ
   ,ְוַהּסּוָמא

ּה  ְעתָּ ְטְרָפה ּדַ ּנִ    ,ְוׁשֶ
חֹות  ּקְ נ   -ִאם ֵיׁש ָלֶהן ּפִ    ,ֹות אֹוָתןְמַתּקְ

רּוָמה תְּ  .ְוֵהן אֹוְכלֹות ּבַ
 

ָמָרא    ּגְ

ת"   . "ֵחֶרׁשֶ
  

ּה  ְבּדֹוק ְלַנְפׁשַ    !ִאיִהי ּתִ
ַתְנָיא    :ּדְ

יָאַמר "    :ַרּבִ
כּוָנֵתינוּ  ׁשְ ת ָהְיָתה ּבִ    ,ֵחֶרׁשֶ

ּבֹוֶדֶקת ְלַעְצָמּה  ּה ׁשֶ ּיָ    ,לֹא ּדַ
ַחְברֹוֶתיָה רֹואֹות ּוַמְראֹות ָלּה  א ׁשֶ    !"ֶאּלָ

  
ֶרת –ָהָתם  ְמַדּבֶ    ,ּבִ

   ,ְוֵאיָנּה ׁשֹוַמַעת
ֶרת   -ָהָכא  ֵאיָנּה ְמַדּבֶ ׁשֶ    ,ּבְ

   .ְוֵאיָנּה ׁשֹוַמַעת
  

ִדְתַנן    :כְּ
ָכל ָמקֹום" רּו ֲחָכִמים ּבְ ּבְ ּדִ    ,ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע    - ֵחֵרׁש ׁשֶ

ר    .(תרומות א, ב) "ְוֵאינֹו ְמַדּבֵ
  
  
  
   ."ַהּסּוָמא"
  

ְבּדֹוק לְ  ּה ְוַתְחֵזיִאיִהי ּתִ ּה  ַנְפׁשַ    !ַלֲחֶביְרּתָ
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
ָנה -סּוָמא     .ֵאיָנּה ִמׁשְ

  
  
  
ּה " ְעתָּ ְטְרָפה ּדַ ּנִ    ."ְוׁשֶ
  

  ַהְיינּו ׁשֹוָטה! 
  

ּה ֵמֲחַמת חֹוִלי ְעּתָ ְטְרָפה ּדַ ּנִ    .ׁשֶ
  
  

 רש"י
  מתי' 

. בודקות אותו מתקות אותן
   ומטבילין אותן:

  
  גמ' 

. שהיתה בקיאה ומראות לה
   במראה דם טמא ודם טהור:

. כבר מדברת ואיה שומעת
ולמדה לדבר ואחר כן  שמעה

  תחרשה:
. להוציא מכלל בן בכל מקום

  דעת:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   :ּכֵֹהן ׁשֹוֶטה"
יִלין אֹותוֹ     ,ַמְטּבִ

רּוָמה ָלֶעֶרב    .ּוַמֲאִכיִלין אֹותֹו תְּ
ן ּלֹא ִייׁשַ ִרין אֹותֹו ׁשֶ ּמְ    .ּוְמׁשַ

ן     ,ָטֵמא –ָיׁשַ
ן     .ָטהֹור –לֹא ָיׁשַ

י ָצדֹוק ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל עֹור יס ׁשֶ ין לֹו ּכִ    .עֹוׂשִ

ִביא  :ָאְמרּו לוֹ  ּמֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    !ִליֵדי ִחיּמּוםּכָ
ָנה ,ְלִדְבֵריֶכם :ָאַמר ָלֶהן ּקָ    .ׁשֹוֶטה ֵאין לֹו תַּ
ן   ,ִלְדָבֵרינוּ  :ָאְמרּו לוֹ     ,ָטֵמא –ָיׁשַ

ן     .ָטהֹור –לֹא ָיׁשַ
ל - ִלְדָבֶריךָ  ַחְרּדָ ה ּכְ א ִיְרֶאה ִטּפָ ּמָ יס ,ׁשֶ ּכִ ַלע ּבַ    .!"ְוִתּבָ

  
ָנא    :ּתָ

ּום " י ֶאְלָעָזרִמׁשּ    :וּ ָאְמר ַרּבִ
ֶכת ל ַמתֶּ יס ׁשֶ ין לֹו ּכִ    ."עֹוׂשִ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבָ

ת ל ְנחֹׁשֶ    .ְוׁשֶ
  

ְדַתְנָיא    :כִּ
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ֵאזֹוב ְבעֹוִלין ׁשֶ ת ,רֹוִאין אֹוָתן ּגִ ל ְנחֹׁשֶ ִאיּלּו ֵהן ׁשֶ    ."ּכְ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ּה  ַמע ִמיּנַ   .ִמְכָנַסִים ֲאסּוִרים :ׁשְ

   
ִתיבוְ  ר ֶעְרָוה" :ָהכְּ ׂשַ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ּבְ    !(שמות כח, מב) 32323232"ַוֲעׂשֵ
  

ְדַתְנָיא    :ַההּוא כִּ
  ִמְכְנֵסי ּכֲֹהִנים ְלָמה ֵהן ּדֹוִמין? "

ים ָרׁשִ ל ּפָ ְמַלְנָיא ׁשֶ ִמין ּפַ    ,ַעד ָמְתַנִים -ְלַמְעָלה   :ּכְ
ה     ,ַעד ְיֵרַכִים -ְלַמטָּ

ָנִצים ְוֵיׁש ָלֶהם    ,ׁשְ
ֶקב  :ְוֵאין ָלֶהם ית ַהּנֶ    ,לֹא ּבֵ

ית ָהֶעְרָוה    ."ְולֹא ּבֵ
  

ֵייָאַמר    :ַאּבָ
ים    יד,א רּוָמה -רֹוְכֵבי ְגַמּלִ ּתְ    .ֲאסּוִרין ֶלֱאכֹול ּבַ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ים " ִעים  -רֹוְכֵבי ְגַמּלִ ם ְרׁשָ   ּכּוּלָ
ִנים  ּפָ יִקים  -ַהסַּ ם ַצּדִ   ּכּוּלָ

ִרים ַה  יִקים -ַחּמָ ִעים ֵמֶהן ַצּדִ    ."ֵמֶהן ְרׁשָ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ֵמַכף –ָהא     ,ּדְ
ָלא ֵמַכף -ָהא     .ּדְ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ

ְרֵטין –ָהא  ִמּטַ    ,ּדְ
ְרֵטין -ָהא  ָלא ִמּטַ    .ּדְ

                                                        
ְתַנִים ְוַעד ְיֵרַכִים ִיְהיוּ  32 ר ֶעְרָוה ִמּמָ ׂשַ ה ָלֶהם ִמְכְנֵסי ָבד ְלַכּסֹות ּבְ   ַוֲעׂשֵ

 רש"י
. כדי שלא יתחמם שלא יישן

   ויראה:
. וכשירצו להאכילו כיס של עור
   יבדקו בכיס:
. וקאכיל תרומה ותבלע בכיס

בטומאת הגוף והוי במיתה 
דכתיב (ויקרא כב) ומתו בו כי 

   יחללוהו:
. לעין מי חטאת רואין אותן

מא במשא דבעי' עד קאמר לט
דדרי כשיעור הזאה כדאמר 
בפ''ק (לעיל ט.) כמה יהו במים 
ויהיה בהם כדי הזאה כדי 
שיטבול ראשי גבעולין ויזה 
כלומר כדי שיהא בהם כדי 

   להזות לבד מה שהאזוב בולע:
. רבי יהודה אומר כו' של חשת

   אלמא של חשת לא בלע:
. מדקתי כל שכן שמע מיה

חימום אלמא  שאתה מביאו לידי
   מכסים אסורין:

. סיר פורצי''ט חללו פמליא
תלוי למטה ברוחב שלא יתעטף 

   האבר ויתחמם:
. צועים ל''א של של פרושים

   פרשים:
   . אשרלט''ש כעין שלו:שצים

ואין להם לא בית הקב ולא בית 
. כלומר חללו רחב ותלוי הערוה

למטה ולא היה תיק בין הירכיים 
תעטף בו שלא להיות האבר מ

יבא (האבר) לידי הרהור והייו 
בית הערוה. ובית הקב כשהן 
קצרות כגד קב הרעי כתבית 
אדם כסות בין עגבותיו 
ומלוכלכות בזיעה וגאי הוא 
לבגדי קדש בכך לישא אחריא 
בית הקב ובית הערוה דרכן היה 
לעשות קבים במכסים כגד 
בית הערוה להשתין מים לחוץ 

וכן כגד בית הרעי  דרך שם
וכשגומר קושר הקב ברצועה 

  וסותמו:
. אבריהם רוכבי גמלים

מתחממים בבשר הגמל 
   ומוציאים זרע:

   . כדאמר:כולם רשעים
. שדרים בסכה כולם צדיקים

   ולבם לאביהם שבשמים:
. לשון אוכף של חמור אם דמכף

יש לו אוכף האבר איו מתחמם 
שהעץ קשה הוא ואם אין לו 

חמם בבשר החמור אוכף מת
אבל דרך גמלים לרכוב בלא 

   אוכף אלא במרדעת ומתחמם:
. ירך מכאן וירך מכאן דמטרטין

   ואברו מתחמם:
   . רוכב כאשה:דלא מטרטין

. לשון מאזים כדאמרי' מטרטין
במחות (דף פז.) וכי טורטי 

  יכיס:
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ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְרֵקיד ַרּבִ ָגֵני ַאּפַ אן ּדְ    .ָלֵייט ַאּמַ

  
   ?!ִאיִני

   :ַרב יֹוֵסףְוָהָאַמר 
ן  ַרְקּדָ ַמע -ּפְ ת ׁשְ    ,לֹא ִיְקָרא ְקִרּיַ

ַמע  ת ׁשְ לֹא ִיְקָרא -ְקִרּיַ    ,הּוא ּדְ
ֵמי -ָהא ִמְגָנא  יר ּדָ ּפִ    !ׁשַ

  
ֵמי -ְלִעְנַין ִמְגָנא  יר ּדָ ּפִ י ַמְצֵלי ׁשַ    .כִּ

ַמע  י ַמְצֵלי ָאסּור -ְלִעְנַין ְקִריַאת ׁשְ    .כִּ
  
י יֹוָחָנןָהא וְ  ַמע ַרּבִ    !ַמְצֵלי ְוָקֵרי ְקִריַאת ׁשְ
  

י  אִני ַרּבִ ר ֲהָוהׁשָ ׂשָ ַבַעל ּבָ  .יֹוָחָנן ּדְ
 
        

 רש"י
. פיו למעלה וגות הוא אפרקיד

שפעמים שיתקשה אבר תוך 
שיתו ויתגלה ועוד שידיו 

   מוחות לו על אברו ומתחמם:
   . מוטה מעט על צדו:מצלי

. אא''כ יושב כי מצלי מי אסור
  או שוכב כולו על צדו:
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   ַמְתִניִתין

ָרֵאל  נֹות ִיׂשְ ֶרְך ּבְ ים   -ּדֶ ֵני ִעּדִ ׁשְ ׁשֹות ּבִ ּמְ    ,ְמׁשַ
   .ֶאָחד לֹו ְוֶאָחד ָלּה 

נּועֹות  י -ְוַהּצְ ִליׁשִ נֹות ׁשְ ִית ְמַתּקְ ן ֶאת ַהּבַ    .ְלַתּקֵ
ּלֹו     ,ְטֵמִאין –ִנְמָצא ַעל ׁשֶ

ן יִבין ָקְרּבָ    .ְוַחּיָ
ּה  ּלָ    ,אֹוְתיֹום ְטֵמִאין   -ִנְמָצא ַעל ׁשֶ

ן ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ    .ְוַחּיָ
ּה ְלַאַחר ְזַמן  ּלָ ֵפק   -ִנְמָצא ַעל ׁשֶ    ,ְטֵמִאין ִמסָּ

ן ְרּבָ    .ּוְפטּוִרים ִמן ַהּקָ
  

  ? "ַחר ְזַמןַא "ֵאיֶזהּו 
  

ה טָּ ֵרד ִמן ַהּמִ תֵּ ֵדי ׁשֶ ֶניָה  ,ּכְ    .ְוָתִדיַח ּפָ
  

ָאה ֵמֵעת ְלֵעת ְך ְמַטּמְ    ,ְוַאַחר ּכָ
ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה     .ְוֵאיָנּה ְמַטּמְ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה     .ַאף ְמַטּמְ

  
י ֲעִקיָבאְל  ֲחָכִמיםמֹוִדים     :ַרּבִ

ֶתם רֹוָאה ּכֶ ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה  - ּבְ ַטּמְ ּמְ  .ׁשֶ
 

ָמָרא    ּגְ

ם ַמֲאכֹוֶלת הּוא ְלָמא ּדַ    !ְוֵניחּוׁש ּדִ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
דּוק הּוא ֵאֶצל ַמֲאכֹוֶלת -אֹותֹו ָמקֹום     .ּבָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ

חּוק הּוא ֵאֶצל ַמֲאכֹוֶלת    .ּדָ
  

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ַכח ַמֲאכֹוֶלת ְרצּוָפה :ִאיכָּ ּתְ ִאׁשְ    .ּדְ
ָאַמר ָנא ּדְ דּוק הּוא" :ְלַהְך ִליׁשְ    .ָהא ֵמָעְלָמא ֲאַתאי - "ּבָ
ָאַמר ָנא ּדְ חּוק הּוא" :ְלַהְך ִליׁשְ ׁש ְרָצָפּה  - "ּדָ ּמָ    .ֵאיָמא ׁשַ

  
  
  

 רש"י
  מתי' 

. לקח לאחר אחד לו ואחד לה
   תשמיש:

. כלומר לבדוק לתקן את הבית
לפי תשמיש ולהכין עצמה 
לבעלה וה''ה לכל השים כדתן 

לעיל יא.) ובשעה שהיא בפ''ק (
עוברת לשמש את ביתה והא 
דקט צועות כדמפרש בפ''ק 
צועות עד שבודקת בו לפי 
תשמיש זה אין בודקת בו לפי 

   תשמיש אחר:
. ואפילו לאחר מצא דם על שלו

זמן ששהה לאחר בעילה זמן 
ארוך קודם קיוח בידוע שהיה 

   דם בשעת תשמיש:
. שיהם טומאת שבעה טמאים

בועל דה כדכתיב (ויקרא  כדין
   טו) ותהי דתה עליו:

   . מיד לאחר בעילה:אותיום
. לאחר אותיום לאחר זמן

טמאים מספק שיהם שבעה 
ימים ומיהו טומאת ספק הוא 

   לתלות אבל לא לשרוף:
   . פיה שלמטה:את פיה

. כלומר שהתה יותר ואח''כ
מכשיעור הזה אחר אחר הוא 

   זה:
 . טהרותמטמאות מעת לעת

ואדם במגע טומאת ערב 
ומדרבן כדין מעת לעת דאמר 
בפ''ק ומה היא מטמאה משכבה 
ומושבה וכיון דעושה משכב 
ומושב לטמא אדם כל שכן דהיא 

   עצמה מטמאה אדם:
. ואיה מטמאה את בועלה

   טומאת שבעה ימים:
ר''ע אומר אף מטמאה את 

. ר''ע לטעמיה דאמר כל בועלה
מעת לעת מטמאה את בועלה 

ק טומאת שבעה בפ''ק מספ
   (לעיל ו.):

  
  גמ' 

. כיה ואמאי טמאין מאכולת
ודאי לשרוף תרומה ולהתחייב 
בקרבן ודאי להוי ספק לתלות 
תרומה ולהביא אשם תלוי ולא 
חטאת דדלמא דם מאכולת הוא 
שהיה באותו מקום באשה 

   וכשבעל דבק בו:
. דודאי אין שם מאכולת בדוק

   ודם ודאי מגופה אתיא:
. שאין מאכולת יכולה הואדחוק 

   ליכס שם:
. מעוכה על העד רחוק מן רצופה

הדם קצת ללישא דבדוק כיון 
דקים להו לרבן דאין שם 
מאכולת ודאי דם מגופה הוא 
שהרי העד היה בדוק לה קודם 
הקיוח ומאכולת (מעלמא הואי 
התם בעד שהיא רצופה) 
וללישא דדחוק איכא לספוקי 

תוך שמא האי דם ממאכולת ומ
שדחוק הוא מעכה השמש בשעת 

  תשמיש:
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ַמר    :ִאּתְ

דּוק ָלּה  ֵעד ַהּבָ ְדָקה ּבְ    ,ּבָ
יֵרָכּה     ,ְוָטַחּתּו ּבִ

ם    :ּוְלָמָחר ָמְצָאה ָעֶליָה ּדָ
   :ַרבָאַמר 

ה    .ְטֵמָאה ִנּדָ
יאֲאַמר ֵליּה  ר ִחּיָ יִמי ּבַ    :ַרב ׁשִ

ת ֲאַמְרּתְ ָלן ׁשֶ    !ְוָהא חֹוׁשֶ
  

י ַמר ַנּמִ    :ִאיּתְ
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ה    .ְטֵמָאה ִנּדָ
  

א י ִמְדְרׁשָ ה :ְוֵכן מֹוִרין ּבֵ    .ְטֵמָאה ִנּדָ
  
  

ַמר    :ִאּתְ
דּוק ָלּה ּבָ  ֵאינֹו ּבָ ֵעד ׁשֶ    ,ְדָקה ּבְ

קּוְפָסא יַחּתּו ּבְ    ,ְוִהּנִ
ם    :ּוְלָמָחר ָמְצָאה ָעָליו ּדָ

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ל  ל ָיָמיו ׁשֶ יאכָּ י ִחּיָ א ַרּבִ    ,ִטיּמֵ
   .ִטיֵהר –ּוְלֵעת ִזְקָנתֹו 

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

  ֵהיִכי ָקָאַמר? 
ל ָיָמיו  וּ  -כָּ א ִמׁשּ הִטיּמֵ    ,ם ִנּדָ

ה   -ּוְלֵעת ִזְקָנתֹו  ּום ִנּדָ    ,ִטיֵהר ִמׁשּ
ֶתם,  ּום כֶּ א ִמׁשּ   ְוִטיּמֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ל ָיָמיו  ֶתם -כָּ ּום כֶּ א ִמׁשּ    ,ִטיּמֵ

לּום?  -ּוְלֵעת ִזְקָנתֹו  לֹא כְּ   ִטיֵהר ִמּוְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

דּוק ָלּה " ֵאינֹו ּבָ ֵעד ׁשֶ ְדָקה ּבְ    ,ּבָ
קּוְפָסא יַחּתּו ּבְ    ,ְוִהּנִ

ם    :ּוְלָמָחר ָמְצָאה ָעָליו ּדָ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ּום ִנּדָ    .ְטֵמָאה ִמׁשּ
יאוְ  י ִחּיָ    :ָאַמר ַרּבִ

ֶתם ּום ּכֶ   .ְטֵמָאה ִמׁשּ
יאָאַמר לֹו    יד,ב י ִחּיָ ִריס ָועֹוד? :ַרּבִ ּגְ ִריָכה ּכַ ּצְ ה מֹוֶדה ׁשֶ    !ִאי ַאתָּ

   .ֲאָבל :ָאַמר לוֹ 
ֶתם :ָאַמר לוֹ  יתֹו ּכֶ ה ֲעׂשִ ן ַאף ַאתָּ    ."ִאם ּכֵ

י ָסַבר ִריס ָועֹוד  :ְוַרּבִ ּגְ ֵעיַנן כַּ ם ַמֲאכֹוֶלת -ּבָ    .ְלַאּפּוֵקי ִמּדַ
ם ַמֲאכֹוֶלת  ְנַפק ַלּה ִמּדַ אי ִמּגּוַפּה ֲאָתא -ְוֵכיָון ּדִ    .ַוּדַ

ִזְקנּותֹו ָקאי    ,ַמאי ָלאו ּבְ
ַיְלדּותֹו  הִטיּמֵ  -ָהא ּבְ ּום ִנּדָ    .א ִמׁשּ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
  

ח ֵליּה  ּבַ ּתַ יִמׁשְ י יֹוֵסילְ  ַרּבִ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ יָסאּבְ  ַרּבִ ר ּבִ י ָחָמא ּבַ דֹול הּוא ַרּבִ ָאָדם ּגָ    .ּדְ
בֹא ְלָיְדָך ֲהִביֵאהּו ְלָיִדי ּיָ    .ָאַמר לֹו ִלְכׁשֶ

 רש"י
. על ולמחר מצאה עליה דם

   הירך:
. טומאה ודאית דכיון טמאה דה

דהעד בדוק לה שלא היה בו דם 
קודם בדיקה ודאי מגופה אתאי 
על העד ומשם הוטח בירכה ולא 
אמרין דלמא מעלמא אתא על 

   ירכה וספק טומאה היא:
. על העד ולמחר מצאה עליו דם

איכא לספוקי דלמא מקמי הכי ו
הוה ביה להכי לא קט הכא 
טחתו בירכה דא''כ הוו להו תרי 
ספיקי לקולא חדא דלמא לאו מן 
העד הוטח על ירכה ואפילו 
את''ל מן העד אתא דלמא כיון 

   דאיו בדוק מקמי הכי הוה:
. טומאה ודאית דכיון משום דה

דחזקת דמים שם לא מספקין 
   במקמי הכי:

. כלומר טומאת ספק םמשום כת
  ותולין:

. כשיעור שצריכה כגריס ועוד
שאר כתמים שאין מטמאין אלא 
בכגריס ועוד כדאמרין בהרואה 
כתם (לקמן דף ח:) דעד כגריס 
יכולה לתלות ולומר דם מאכולת 

   הוא:
   . הן באמת:אבל

   . ר' חייא:אמר לו
. והג אתה אף אתה עשיתו כתם

וד בו דין כתם דשיעורו כגריס וע
ובפחות מכאן לאו כלום הלכך 
טומאתו מי ספק דאי ודאי 
ראיה הואי מגופה כדקאמרת 
האמר בפ' יוצא דופן (לקמן דף 
מ.) אפי' כעין החרדל ובפחות 

   מכן:
. דכיון לאפוקי מדם מאכולת

דאיו בדוק לה כל כמה דליכא 
כגריס ועוד הוה לה לספוקי בדם 

   מאכולת קודם בדיקה:
. מדפליג אימאי לאו בזקותו ק

  עליה דרבי רביה:



68                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

י ֲאָתא ֵעי ִמיַנאי ִמי :ֲאַמר ֵליּה  ,כִּ ָתאּבְ    .ּלְ
יּה  ָעא ִמיּנֵ דּוק ָלּה    :ּבְ ֵאינֹו ּבָ ֵעד ׁשֶ ְדָקה ּבְ    ,ּבָ

קּוְפָסא יַחּתּו ּבְ    ,ְוִהּנִ
ם    ַמהּו?  -ּוְלָמָחר ָמְצָאה ָעָליו ּדָ

א ֵאיָמא ָלךְ    :ָאַמר לוֹ  ִדְבֵרי ַאּבָ    ,כְּ
י ֵאיָמא ָלְך?  ִדְבֵרי ַרּבִ   אֹו כְּ

י ֵאיָמא  :ֲאַמר ֵליּה  ִדְבֵרי ַרּבִ    .ִליכְּ
ָמֵעאלָאַמר  י ִיׁשְ דֹול הּוא :ַרּבִ ָאָדם ּגָ אֹוְמִרין ָעָליו ּדְ    ?ֶזהּו ׁשֶ

ְבֵרי ָהַרב וְ  יִחין ּדִ ְלִמידֵהיָאְך ַמּנִ ְבֵרי ַהּתַ    !ׁשֹוְמִעין ּדִ
יָסא ָסַבר ר ּבִ י ָחָמא ּבַ א הּוא :ְוַרּבִ י ֵריׁש ְמִתיְבּתָ    ,ַרּבִ

יּה  ָנן ַקּמֵ ִכיֵחי ַרּבָ ֵתיּה  יֵד ּוְמַחּדְ ּוׁשְ ַמְעּתְ    .ׁשְ
  

י    ?ַמאי ַרּבִ
י יֹוֵסי?    ּוַמאי ַרּבִ

  
ָנאָאַמר  ר ַמּתָ א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ָנא    :ּתָ
י" א ַרּבִ    ,ְמַטּמֵ
י יֹוֵסיוְ     ."ְמַטֵהר ַרּבִ
  

י ֵזיָראְוָאַמר     :ַרּבִ
י  א ַרּבִ יּמֵ ּטִ ׁשֶ י ֵמִאיר -כְּ ַרּבִ    .כְּ

י יֹוֵסי  יֵהר ַרּבִ ּטִ    .מֹו ִטיֵהרְלַעְצ  -ּוְכׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה ְצָרֶכיָה " ָהְיָתה עֹוׂשָ ה ׁשֶ ָ ם ,ָהִאׁשּ    :ְוָרֲאָתה ּדָ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ְטֵמָאה –ִאם עֹוֶמֶדת 
ֶבת     .ְטהֹוָרה –ִאם יֹוׁשֶ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ."ְטהֹוָרה -ּבֵ

  
ֵריּה ּדְ ֲאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאַרב ַאָחא ּבְ    :ַרב ַאׁשִ
י ֲחִניָנאְוָהא ָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ

ֶתם ּום כֶּ א ִמׁשּ א ֶאּלָ י ֵמִאיר לֹא ִטיּמֵ א ַרּבִ יּמֵ ּטִ ׁשֶ    ,כְּ
י  ה ָקָאַמר -ְוִאיּלּו ַרּבִ ּום ִנּדָ   !ִמׁשּ

   
   :ֲאַמר ֵליּה 

   :ֲאַנן ָהִכי ָקָאְמִריַנן
ַמר ַהִהיא  י ִאיּתְ ּום נִ  -כִּ ַמרִמׁשּ ה ִאיּתְ    .ּדָ

  
  
  

 רש"י
. רבי ישמעאל לרבי אמר ליה

   חמא בעי מיאי מילתא:
. רבי יוסי או כדברי כדברי אבא

רבי ולקמן תי פלוגתייהו 
   בשמעתין:

. לטעמיה אזיל לעצמו טיהר
דאמר מי הכי בדוכתא אחריתי 

   (לקמן דף ט:):
   . מטילה מים:צרכיה

. דכיון דדחוקה עומדת טמאה
א הדור מי רגלים למקור הי

ואייתי דם והכי מפרש בפ' 
   האשה (שם):

. דממקום מי יושבת טהורה
רגלים הוא בא ואין טמא אלא 
דם המקור ומדקאמר רבי מאיר 
עומדת טמאה ואף על גב דאיכא 
לספוקיהו במקום מי רגלים 
כיון דרגלים לדבר דדחיק לה 
עלמא וחזקת דמים מן המקור 

   מיטמיא ה'' מיטמיא:
. טומאת ספק משום כתם

לתלות ואילו רבי לעיל טימא 
משום דה דקתי רבי אומר 

   טמאה דה:
. ההיא דר' יוסי בר כי איתמר

  חיא:
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ּה אֹוְתיֹום ְטֵמִאין" ּלָ ן ִנְמָצא ַעל ׁשֶ ְרּבָ ּקָ יִבין ּבַ    ."ְוַחּיָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יעּור ֶוֶסת? "   ֵאיֶזהּו ׁשִ

קֹוף ׁשְ ַצד ַהּמַ עֹוְמִדין ּבְ ׁש ְוֵעד ׁשֶ ּמָ ל ְלׁשַ    ,ָמׁשָ
ׁש ִנְכָנס ֵעד ּמָ יִציַאת ׁשַ    .ּבִ

   :ֱהֵוי
ָא     ,ְלִקיּנּוַח  –ְמרּו ֶוֶסת ׁשֶ

   ."ֲאָבל לֹא ִלְבִדיָקה
  
  
ּה ְלַאַחר ְזַמן" ּלָ ֵפק    - ִנְמָצא ַעל ׁשֶ    ,ְטֵמִאין ִמסָּ

ן ְרּבָ    ."ּוְפטּוִרים ִמן ַהּקָ
  

ָנא    :ּתָ
לּוי" ם תָּ יִבין ָאׁשָ   ."ְוַחּיָ
  

יָדן ַמאי ַטְעָמא?  א ּדִ   ְוַתּנָ
  

ֵעינַ  ֵתי ֲחִתיכֹותּבָ ְ    .ן ֲחִתיָכה ִמׁשּ
  
  
  

 רש"י
. לחייבה הוי וסת שאמרו

   בחטאת:
. מבחוץ ולא לבדיקה לקיוח

מבפים דא''כ שהתה יותר 
מכשיעור ואין כאן אלא טומאת 

   ספק ואשם תלוי:
. אשם תלויתא וחייבין ב

אמצא לאחר אותיום קאי 
דקתי במתיתין ופטורין מן 

   הקרבן:
. בעין חתיכה משתי חתיכות

דכתיב באשם תלוי (ויקרא ה) 
אחת מכל מצות ה' וקסבר יש 
אם למקרא מצוות קרין הילכך 
בעין שתים אחת של איסור 
ואחת של היתר ואכל אחת ואיו 
יודע איזהו אכל אשתו ואחותו 

ובא על אחת מהן  עמו בבית
כסבור אשתו היא וודע ששתיהן 
היו במטה ואיו יודע על איזהו 
מהן בא אבל הכא חדא חתיכה 
היא ספק שריא ספק אסורה 
ותא ברא סבר יש אם למסורת 
והכי פליגי במסכת כריתות (דף 

  יז:):
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            טו, אטו, אטו, אטו, א    ––––יד, ב יד, ב יד, ב יד, ב  .12
   "?ַאַחר ְזַמן"ֵאיֶזהּו "

ֵדי ה ּכְ טָּ ֵרד ִמן ַהּמִ תֵּ ֶניָה  ,ׁשֶ   ."ְוָתִדיַח ּפָ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
  ? "ַאַחר ְזַמן"ֵאיֶזהּו "

יַרׁש  י ָצדֹוקּפֵ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ
יט ָיָדּה  ּתֹוׁשִ ֵדי ׁשֶ ר  ּכְ ַחת ַהּכַ    ,תַּ

ֶסת ַחת ַהּכֶ   !"ְוִתְבּדֹוק ּבוֹ  ,ֹול ֵעדְוִתּט  ,אֹו תַּ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
   .ַאַחר ַאַחר  ?"ַאַחר"ַמאי 

  
ֵני ֲעַלּה  ּה ְלַאַחר ְזַמן " :ְוָהא ָקּתָ ּלָ ֵפק  -ִנְמָצא ַעל ׁשֶ    ,ְטֵמִאין ִמסָּ

ן ְרּבָ    .ּוְפטּוִרין ִמן ַהּקָ
  ? "ַאַחר ְזַמן"ֵאיֶזהּו 

ה ְוָתִדיַח  טָּ ֵרד ִמן ַהּמִ תֵּ ֵדי ׁשֶ ֶניָה  ּכְ   ! "ּפָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
  ֵאיֶזהּו ַאַחר ְזַמן? 

ֶסת ְוִתּטֹול ֵעד ְוִתְבּדֹוק ּבוֹ  ר אֹו ְלַתַחת ַהכֶּ יט ָיָדּה ְלַתַחת ַהכַּ ּתֹוׁשִ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
ֶניָה  ה ְוָתִדיַח ֶאת ּפָ ּטָ ֵרד ִמן ַהּמִ ּתֵ י ֲעִקיָבא ַוֲחָכִמים  :ַמְחלֹוֶקת –ּוְכֵדי ׁשֶ    .ַרּבִ

  
ךְ ַא "ְוָהא  ֵני!  "ַחר ּכָ   ָקּתָ

  
ךְ "ְוֶזהּו  :ָהִכי ָקָאַמר י ֲעִקיָבא ַוֲחָכִמים "ַאַחר ּכָ ְחְלקּו ַרּבִ ּנֶ    .ׁשֶ

  
  

י    :ֲאַמר ַרב ַאׁשִ
יעּוָרא הּוא -ִאיִדי ְוִאיִדי     .ַחד ׁשִ

ָיָדּה  ֶניָה  -ֵעד ּבְ ה ְוָתִדיַח ֶאת ּפָ ּטָ ֵרד ִמן ַהּמִ ּתֵ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
ָיָדּה  ֶסת ְוִתּטֹול ֵעד ְוִתְבּדֹוק ּבוֹ  -ֵאין ֵעד ּבְ ר אֹו ְלַתַחת ַהכֶּ יט ָיָדּה ְלַתַחת ַהכַּ ּתֹוׁשִ ֵדי ׁשֶ    .כְּ

  
   :ֵמיִתיֵבי

  ֵאיֶזהּו ַאַחר ְזַמן? "
ַאל  ָבר ֶזה ׁשָ י ָצדֹוקּדָ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ א ֲחָכִמיםִלְפֵני  ַרּבִ אּוׁשָ    .ּבְ

י^ :ְוָאַמר ָלֶהם   טו,א ַרּבִ א ּכְ ּמָ ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה?  ׁשֶ ַטּמְ ּמְ ם אֹוְמִרים ׁשֶ   ֲעִקיָבא ַאתֶּ
ַמְענוּ  :ָאְמרּו לוֹ     .לֹא ׁשָ

ַיְבֶנה :ָאַמר ָלֶהם ְרׁשּו ֲחָכִמים ּבְ ְך ּפֵ    :ּכָ
ֵרד ִמן ַהּמִ  תֵּ ֵדי ׁשֶ ֲהָתה ּכְ ֶניָה לֹא ׁשָ ה ְוָתִדיַח ֶאת ּפָ ֵפק  : ּתֹוְך ְזַמן הּוא ֶזה -טָּ    ,ּוְטֵמִאין ִמסָּ

ןוּ  ְרּבָ    ,ְפטּוִרין ִמּקָ
לּוי ם תָּ ָאׁשָ יִבין ּבְ    .ְוַחּיָ

ֵרד ִמן ַהּמִ  תֵּ ֵדי ׁשֶ ֲהָתה ּכְ ֶניָה ׁשָ ה ְוָתִדיַח ֶאת ּפָ ַמן הּוא ֶזה -טָּ    .ַאַחר ַהּזְ
ִקיָדה ִלְפִקיָדה ֲהָתה ֵמֵעת ְלֵעת ּוִמּפְ ָ ׁשּ ׁשֶ ע :ּבֹוֲעָלּה  – ְוֵכן ּכְ ּום ַמּגָ א ִמׁשּ ּמֵ    ,ִמטַּ

ּום ּבֹוֵעלְוֵאינ א ִמׁשּ ּמֵ    .ֹו ִמטַּ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּום ּבֹוֵעל א ִמׁשּ ּמֵ    .ַאף ִמטַּ
אי ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבָ נֹו ׁשֶ י ְיהּוָדה ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְעָלּה ִנְכָנס ַלֵהיָכל ּוַמְקִטיר ְקטֹוֶרת   ."ּבַ

א  ָלָמא ְלַרב ִחְסּדָ ׁשְ ְמַטֲהֵרי  -ּבִ ָנןַהְיינּו ּדִ    .ַרּבָ
י  א ְלַרב ַאׁשִ ָנן -ֶאּלָ אי ְמַטֲהֵרי ַרּבָ    !ַאּמַ

  
יָמא ָיָדּה  :ְוִכי ּתֵ ֵאין ֵעד ּבְ ֵעי ֵליּה!  -ּדְ ָיָדּה ִמיּבָ ָיָדּה ְוֵאין ֵעד ּבְ   ַהאי ֵעד ּבְ

  
ָיא   .ַקׁשְ

 רש"י
. ועודה במטה הא כדי שתושיט

שתרד שיעורא רבה ואיה 
אר מטמאה את בועלה אלא כש

   מגע מעת לעת:
. דקתי במתי' איזהו מאי אחר

אחר זמן כדי שתרד לאו אאחר 
אותיום קאי דטמאים מספק 
אלא איזהו אחר זמן שהוא אחר 
אותו שלאחר אותיום שאיה 
מטמאה את בועלה לרבן אלא 

   לר''ע כדי שתרד כו':
. אלמא והא עלה קתי כו'

אטמאין מספק קאי משום 
שמטמאה את בועלה אפי' 

   לרבן:
. חסורי מחסרא והכי הכי קאמר

קתי איזהו אחר זמן שהן 
טמאין מספק כדי שתושיט אבל 
שהתה כדי שתרד מטמאה מעת 
לעת ואיה מטמאה את בועלה 
רבי עקיבא אומר מטמאה את 

   בועלה ואפילו כל מעת לעת:
. דקתי במתי' והא אח''כ קתי

ואח''כ מטמאה מעת לעת ואיה 
שהתה מטמאה כו' אלמא כש

יותר מכדי שתרד הוא דפליגי 
אבל בכדי שתרד טומאה אפילו 
לרבה וקשיא ברייתא דכדי 

   שתושיט:
. האי שיעורא דכדי וזהו אח''כ

שתרד זהו אח''כ שחלקו בו ר''ע 
   וחכמים:
. שאיה צריכה להושיט עד בידה

ידה תחת הכר הוי שיעורא בכדי 
   שתרד ותדיח באותו עד:

שיט . דבעיא להואין עד בידה
   ידה תחת הכר:
. ותבדוק ועודה בכדי שתושיט

במטה ולרב חסדא אפי' עד בידה 
פיש כדי שתרד מכדי שתושיט 

  הילכך אחר אחר הוא:
שמא כר''ע אתם אומרים 

. כל מעת שמטמאה את בועלה
לעת ואין לכם שיעור בדבר אלא 

   מעת לעת:
. את שיעורו (וכר''א) לא שמעו

   לא סבירא לן:
. אלא כדי תרדלא שהתה כדי ש

שתשב ותבדוק ועודה במטה 
טמאין מספק דהייו אחר אות 

   יום כרב חסדא:
. דפיש שהתה כדי שתרד

   שיעוריה:
. כלומר אחר אחר הזמן הוא זה

   אחר הוא זה:
. כלומר כשיעור וכן מעת לעת

הזה ומכאן ולהלן כל מעת לעת 
של בעילה אם בדקה ומצאתה 
טמאה בועלה מטמאה משום 

לעת בדה טומאת  וגע במעת
ערב וספק מדרבן לתלות ואיו 
מטמא משום בועל דה טומאת 

   שבעה ואפילו לתלות:
   . לקמן מפרש לה:כס להיכל

. דאמר כדי בשלמא לרב חסדא
שתרד אחר אחר הוא הייו 

   דמטהרי רבן:
. דאחר וכי תימא דאין עד בידה

שתרד הוצרכה להושיט דהוה 
ליה להו תרי שיעורי א''כ איבעי 

למיתי ולפלוגי בין עד בידה 
לאין עד בידה דלא תיפוק חורבה 
מייה דהשתא משמע דאפילו עד 
בידה דלא שהתה אלא כדי 
שתרד מטהרי רבן ומדלא מפליג 
ש''מ דודאי מטהרי רבן בכדי 

  שתרד לחודיה:
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            טו, אטו, אטו, אטו, א .13
אי" ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבָ נֹו ׁשֶ י ְיהּוָדה ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְעָלּה     ."ּוַמְקִטיר ְקטֹוֶרת ,ִנְכָנס ַלֵהיָכל ּבַ
  

ה ּדָ ּנִ ּבַ ֵמֵעת ְלֵעת ׁשֶ ֲהָוה נֹוֵגַע ּבְ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ּדַ
  

אי ּמַ ׁשַ ָאַמר כְּ    ,הּוא ּדְ
ָאַמר ָעָתן" :ּדְ ין ׁשָ ּיָ ים ּדַ ׁשִ ל ַהּנָ    ."ּכָ

  
ַעל ֶקִרי ֲהָוה ּבַ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ּדַ

  
יָאתוֹ  ַמר ּבִ ּלֹא ּגָ ׁשֶ   .ּבְ

  
  
  

 רש"י
. ואפילו הכי בשלא גמר ביאתו

לר''ע מטמאה את בועלה 
דהעראה בדה כגמר ביאה 

יב (ויקרא כ) את מקורה דכת
  הערה אבל לעין קרי עד שיזריע:
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י ֲעִקיָבאְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים "    :ַרּבִ

ֶתם  רֹוָאה ּכֶ ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה  -ּבְ ַטּמְ ּמְ    ."ׁשֶ
  

   :ַרבָאַמר 
   ,ְלַמְפֵרַע 

י ֵמִאיר ִהיא    .ְוַרּבִ
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

א אן ּוְלַהּבָ    ,ִמכָּ
ָנן ִהיא    .ְוַרּבָ

  
א" אן ּוְלַהּבָ יָטא!  - "ִמכָּ ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמאַמהוּ  ָנן  : ּדְ ַרּבָ    ,הֹוִאיל ּוֵמֵעת ְלֵעת ּדְ
ָנן ַרּבָ    ,ּוְכָתִמים ּדְ

ֵעת ְלֵעת  ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה  -ַמה ּמֵ    ,לֹא ְמַטּמְ
ָתִמים  ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה  -ַאף כְּ    ,לֹא ְמַטּמְ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
   

י    ?ְוֵאיָמא ָהִכי ַנּמִ
  

חּוט ְלָפֶניךָ  -ָהָתם     ,ֵאין ׁשֹור ׁשָ
חּוט ְלָפֶניךָ  -ָהָכא     .ֵיׁש ׁשֹור ׁשָ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוֵכן ָאַמר 

   ,ְלַמְפֵרַע 
י ֵמִאיר ִהיא    .ְוַרּבִ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

א אן ּוְלַהּבָ    ,ִמכָּ
ָנן ִהיא  .ְוַרּבָ

 

 רש"י
. דמחמיר בכתמים ור''מ היא

כדאמר בפ''ק (לעיל ה.) ולקמן 
   בפרק בא סימן (דף ב:):

. מאי מודי הא בלמפרע פשיטא
פליגי לגבי מעת לעת ולא במכאן 

   ולהבא:
. אפי' מכאן וכתמים דרבן

   ולהבא:
. דאתמול לא אין שור שחוט

   אי אלא סייג בעלמא הוא:חז
. הכא הרי שור שחוט לפיך

דבצפור לא תעסקה ובשוק של 
טבחים לא עברה ומיום שלבשתו 

  היא בספק זה:
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            בבבב----טו, אטו, אטו, אטו, א .15
   ַמְתִניִתין

ים  ׁשִ ל ַהּנָ ֶחְזַקת ַטֲהָרה ְלַבְעֵליֶהן -ּכָ    .ּבְ
ִאין ִמ  ֶרְך ַהּבָ ֶחְזַקת ַטֲהָרה -ן ַהּדֶ יֶהן ָלֶהן ּבְ  .ְנׁשֵ

 

ָמָרא    ּגְ

ה ֵליּה ְלִמְתֵני  ֶרךְ "ָלּמָ ִאין ִמן ַהּדֶ   ? "ַהּבָ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ּה ּוָבְדָקה :ָסְלָקא ּדַ ְפׁשַ ַרְמָיא ַאּנַ ָמָתא ּדְ ִאיֵתיּה ּבְ י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ָמָתא ּדְ  ֵליָתא ּבְ ּה ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ְפׁשַ    ,ָלא –ָלא ַרְמָיא ַאּנַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  יָאהִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ    :ַרּבִ
תֹוְך ְיֵמי עֹוָנָתּה  א ּוְמָצָאּה ּבְ ּבָ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ֵאין ָלּה ֶוֶסת א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ׁש ְלׁשַ  ָאסּור –ֲאָבל ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת     .ּמֵ

  
י ְלָייא ַלּפֵ ָרא!  ,כְּ ּבְ ָכא ִמְסּתַ ה ִאיּפְ ַרּבָ   ַאּדְ

   !ֵאיָמא ֲחַזאי -ֵאין ָלּה ֶוֶסת 
   !ֶוֶסת ְקִביַע ַלּה  - ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת

  
ַמר א ִאי ִאיּתְ ַמר ,ֶאּלָ    :ָהִכי ִאיּתְ

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ּה  ַעת ֶוְסּתָ יַע ׁשְ ּלֹא ִהּגִ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ּה ֲא  ַעת ֶוְסּתָ יַע ׁשְ    .ֲאסּוָרה –ָבל ִהּגִ
  

אֹוַרְייָתא :ָקָסַבר    .ְוָסתֹות ּדְ
  

ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ    :ָאַמר ַרּבָ
ּה  ַעת ֶוְסּתָ יַע ׁשְ ֶרת -ֲאִפיּלּו ִהּגִ י מּוּתֶ    .ַנּמִ

  
ָנן :ָקָסַבר ַרּבָ    .ְוָסתֹות ּדְ

  
  

י    :ַמְתֵני ָהִכי ַרב ַאׁשִ
  

  :ַרב הּוָנאָאַמר 
אלֹ    טו,ב נּו ֶאּלָ ֵאין ָלּה ֶוֶסת ְלָיִמים :א ׁשָ    ,ׁשֶ

א ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת    ,ְלָיִמים  :ֶאּלָ
   ,ְוִלְקִפיצֹות
ָתא ְלָיא ִמיּלְ ה ּתַ ְבַמֲעׂשֶ יָון ּדִ    .ָלא ָקִפיץ ְוָלא ֲחַזאי :ֵאיָמא ,כֵּ

ׁש  -ֲאָבל ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת ְלָיִמים  ּמֵ    .ֲאסּוָרה ְלׁשַ
  

אֹוַר  :ָקָסַבר   .ְייָתאְוָסתֹות ּדְ
   

ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ    :ָאַמר ַרּבָ
ֶרת –ֲאִפיּלּו ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת ְלָיִמים    .מּוּתֶ

   
ָנן :ָקָסַבר ַרּבָ    .ְוָסתֹות ּדְ

  
  

מּוֵאלָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרב ׁשְ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    :ַרּבִ
ׁש ָלּה ֶוֶסת  ּיֶ ה ׁשֶ ָ ּה  -ִאׁשּ ב ְיֵמי ֶוְסּתָ ֵ ְעָלּה ְמַחׁשּ    .יָה ּוָבא ָעלֶ  ,ּבַ

 רש"י
  מתי' 

כל השים בחזקת טהרה 
. בלא בדיקה שלא לבעליהן

הוזכרה בדיקה אלא לעסוקה 
   בטהרות:

  
  גמ' 

. ל' יום לראייה בתוך ימי עותה
בדיקה אבל לאחר ל' בעיא 

הואיל וסתם שים חזיין לסוף 
   עוה:

. דכי מצאה תוך ימי לא שו
   עותה לא בעיא בדיקה:

. בתוך אלא שלא הגיע עת וסתה
אותן ימים שהיה בדרך כגון 
אשה שיש לה וסת ולא הגיע 

   בתוך אותן הימים:
. קודם אבל הגיע עת וסתה

   ביאתו מן הדרך:
   . דאורח בזמו בא:אסורה

מ''מ דמחזקין . הלדאורייתא
   לה בטומאת ספק:

. הצריכוה חכמים וסתות דרבן
לבדוק ביום וסתה שמא תראה 
ומיהו היכא דלא הוה בעיר ולא 
ידעין אי בדקה אי לא בדקה לא 

  מספקין לה בטומאה:
. הא דתן בחזקת טהרה לא שו

   דמשמע אפילו הגיע עת וסתה:
. אלא באין לה וסת לימים
א לחודייהו בלא קפיצה אל

   לקפיצה ולימים:
. אם שהה מחשב ימי וסתה

בדרך שבעה ימים אחר וסתה 
דעכשיו עומדת בימים שיכולה 
להטהר אפילו הגיע וסתה 
אמרין טבלה ואין צריך 

  לשואלה:



74                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ר ֵייָבאֲאַמר ֵליּה  מּוֵאל ּבַ אלְ  ַרב ׁשְ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ל?  ְבִזיָזא ְלִמְטּבַ ה ּדִ י יֹוָחָנן ֲאִפיּלּו ַיְלּדָ   ָאַמר ַרּבִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

אי ָרֲאָתה  י יֹוָחָנן? -ַאּטּו ַוּדַ    !ִמי ָאַמר ַרּבִ
י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ    .ָרֲאָתהָסֵפק לֹא  ,ָסֵפק ָרֲאָתה :ֵאיַמר ּדְ

ְמָצא לֹוַמר    –ָרֲאָתה  :ְוִאם ּתִ
   .ָטְבָלה :ֵאיָמא

אי ָרֲאָתה  ָטְבָלה -ֲאָבל ַוּדַ    ?ִמי ֵייַמר ּדְ
אי  אי -ֲהָוה ֵליּה ָסֵפק ּוַוּדַ   .ְוֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ

   
   ?!ְוָלא

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ת" ּמֵ    ,ָחֵבר ׁשֶ

ירֹותְוִהנִּ  ֵני יֹוָמן , יַח ְמגּוָרה ְמֵלָאה ּפֵ ִנין -ֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ ֶחְזַקת ְמתּוּקָ    ."ֲהֵרי ֵהן ּבְ
אי ֶטֶבל   -ְוָהא ָהָכא     ,ַוּדַ

ר  ָ ר ָסֵפק ֵאינֹו ְמעּוׂשּ ָ   ָסֵפק ְמעּוׂשּ
אי :ְוָקָאֵתי    !ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ

  
אי הּוא -ָהָתם  אי ּוַוּדַ    ,ַוּדַ

ְדַרב ֲחִניָנא חֹוָזָאה    .כִּ
  

ָאַמ     :ַרב ֲחִניָנא חֹוָזָאהר ּדְ
ן ֵאינֹו ְמתּוּקָ ָבר ׁשֶ ַחת ָידֹו ּדָ ֵאינֹו מֹוִציא ִמּתַ    .ֲחָזָקה ַעל ָחֵבר ׁשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
   ,ָסֵפק ְוָסֵפק הּוא

ְעָיא י אֹוׁשַ    .ְוִכְדַרּבִ
  

ָאַמר  ְעָיאּדְ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
בּוָאתֹו ּוַמְכִניָסּה ּבַ  ּה ַמֲעִרים ָאָדם ַעל ּתְ ּלָ    ,ּמֹוץ ׁשֶ

ֵדי  ֶהְמּתֹו אֹוֶכֶלת   -כְּ ֵהא ּבְ ּתְ    ,ׁשֶ
ר ֲעׂשֵ    .ּוְפטּוָרה ִמן ַהּמַ

  
י ּתִ אי ,ְוַאכַּ    ?!ֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
יק ֶאָחד" ל ַמסִּ ְפָחתֹו ׁשֶ ׁשִ ה ּבְ ִריּמֹון ,ַמֲעׂשֶ ֵהִטיָלה ֶנֶפל ַלּבֹור ,ּבְ    ,ׁשֶ

   ?ִאם ְנֵקָבה ?ִאם ָזָכר :ֵהִציץ ּבֹו ֵליַדעּוָבא ּכֵֹהן וְ 
ה ִלְפֵני     ,ְוִטֲהרּוהוּ  ֲחָכִמיםּוָבא ַמֲעׂשֶ

ם ַלס ְמצּוִיים ׁשָ ה ּוַבְרּדְ חּוְלּדָ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
אי   :ְוָהא ָהָכא ַוּדַ    ,ֵהִטיָלה ֶנֶפל -ּדְ

ָררּוהוּ  –ָסֵפק     ,ּגְ
ָררּוהוּ  -ָסֵפק     ,לֹא ּגְ
איְוָקָאֵתי ָסֵפק ּומוֹ     !ִציא ִמיֵדי ַוּדַ

  
יָמא    ,ֵהִטיָלה ֶנֶפל ַלּבֹור :ָלא ּתֵ

א ֵאיָמא   טז,א ִמין ֶנֶפל: ^ֶאּלָ    .כְּ
  

ֵני    !ְוָהא ֵליַדע ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה ָקּתָ
  

יָלה :ָהִכי ָקָאַמר יָלה ִאם רּוַח ִהּפִ    .ּוָבא ּכֵֹהן ְוֵהִציץ ּבֹו ֵליַדע ִאם ֶנֶפל ִהּפִ
ְמֵצי לוֹ  יָלה  :ַמרְוִאם ּתִ    .ֵליַדע ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה -ֶנֶפל ִהּפִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ם  ַלס ְמצּוִיים ׁשָ ה ּוַבְרּדְ חּוְלּדָ יָון ּדְ ָררּוהוּ  -כֵּ אי ּגְ    .ַוּדַ

 רש"י
. בושה היא לטבול עד דבזיזא

  שיפייסה:
. שלא ודאי ראתה מי א''ר יוחן

יהא צריך לשואלה ואפילו היא 
   זקה:

. וכיון דטעמא דר' אימר טבלה
יוחן משום ספיקא הוא לא שא 

   ילדה לא שא זקה:
   . להיתר:הוי ספק

   . לאיסור:ודאי
. את הדבר מידי ואין ספק מוציא

   ודאי שלו:
. דהא חזין והא הכא דודאי טבל

   שגמרה מלאכתן וממורחין הן:
. איבעית אימא ספק וספק הוא

דכי היכי דמספקא לן אי מעשרי 
' מספקא לן דלמא לא אי לא ה'

טביל ולא איחייב במעשר 
דאימא כרבי אושעיא עיילה 
ומכיסה במוץ שלה דאין טבל 
מתחייב במעשר אלא בראיית 
פי הבית כשרואה את הפתח 
וכיון דבשעת ראיית פי הבית לא 
גמרה מלאכתו למעשר תו לא 
מיחייבא אע''פ שהוא דשה 
וממרחה לאחר שהכיסה מידי 

ירות דרך גגו דהוה אמכיס פ
וקרפיפו לבית אפילו היא 
ממורחת דקיימא לן דפטורה מן 
המעשר הואיל ולא ראתה את 

   הפתח:
. אפי' כדי שתהא בהמתו אוכלת

לאחר מירוח ולהכי קט בהמתו 
דאילו אמאכל אדם לא מצי 
למימר הכי דאי מי לא מחייב 
מדאורייתא רבן גזור על אכילת 
קבע אפי' בדבר שלא גמרה 

ו אבל מאכל בהמה קבע מלאכת
שלה עראי חשיב לה דתן 
במסכת פאה (פ''א מ''ו) מאכיל 
לבהמה לעופות ולחיות עד 
שימרח הילכך כל כמה דלא חל 
עליה שם טבל דאורייתא מאכיל 
לבהמתו והכא כיון דאיכא 
למימר דעביד להו כרבי אושעיא 
מותרין לאדם דלגבי איסורא 

   דרבן מהיא חזקת חבר:
. כהן חכם היה כו'אם זכר הוא 

ומורה הוראות ומתכוין להורות 
לה ימי טומאה וטהרה אי מי 
שגורה אצלו בבית ווגעת 
בתרומתו ורוצה להזהר ממה 
כל ימי טומאתה וי''א לידע 
אימתי יהא זמן הבאת קרבה 
אם יארע במשמרתו אם לאו ולא 
סבירא לי דבשביל תור עולה 
אחת לכולה משמרה לא עייל 

יה להכי ועוד שהרי האי כהן פש
היא יכולה לאחר קרבה כל זמן 
שתרצה וגם לשון ראשון איו 
ראה דאי חכם הוא כלום הוא 
בא להאהיל ולעבור על לאו 
דטומאת מת אלא כהן עם הארץ 
היה או קטן ושגרתו אשה להציץ 

  ולראות:
  . מאהל המת:וטהרוהו
. הלכך ספק וספק הוא כמין פל

   דדלמא מעיקרא לאו פל הוא:
. הלכך ודאי וודאי ודאי גררוהו

  הוא:
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יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ    :ַרב ַנְחָמןּבָ

ָנן?  ַרּבָ אֹוַרְייָתא אֹו ּדְ   ְוָסתֹות ּדְ
  

   :ֲאַמר ְלהוּ 
ָא  ֵמיּה ּדְ  הּוָנאַמר ִמּדְ ְ    :ַרבַחְבִרין ִמׁשּ

ׁש ָלּה ֶוֶסת ּיֶ ה ׁשֶ ָ ְדָקה ,ִאׁשּ ּה ְולֹא ּבָ ַעת ֶוְסּתָ יַע ׁשְ     - ּוְלַבּסֹוף ָרֲאָתה ,ְוִהּגִ
ת  ׁשֶ ּה  –חֹוׁשֶ    ,ְלֶוְסּתָ

ת  ׁשֶ יָתּה  –ְוחֹוׁשֶ    .ִלְרִאּיָ
אֹוַרְייָתא :ַאְלָמא    .ְוָסתֹות ּדְ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ

   :ִכי ָקָאַמר ְלהוּ ָה 
ָרֲאָתה    ,ַטְעָמא ּדְ
ין -ָהא לֹא ָרֲאָתה  ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ

ָנן :ַאְלָמא ַרּבָ    .ְוָסתֹות ּדְ
  
  

ַמר    :ִאיּתְ
ׁש ָלּה ֶוֶסת ּיֶ ה ׁשֶ ָ ּה  ,ִאׁשּ ַעת ֶוְסּתָ יַע ׁשְ ְדָקה ,ְוִהּגִ ְדָקה ,ְולֹא ּבָ   :ּוְלַבּסֹוף ּבָ

   :ַרבָאַמר 
ְדָקה ּוָמָצאת     ,ְטֵמָאה –ָאה ְטֵמ   ּבָ

   .ְטהֹוָרה –ְטהֹוָרה 
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ְדָקה ּוָמָצאת ְטהֹוָרה  י ְטֵמָאה -ֲאִפיּלּו ּבָ    ,ַנּמִ
א ְזַמּנֹו ּבָ אֹוַרח ּבִ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ְוָסתֹות ָקִמיְפְלֵגי    ,ֵליָמא ּבִ

ָמר ָסַבר אֹוַרְייָתא :ּדְ    ,ּדְ
ָנן :ּוָמר ָסַבר ַרּבָ    .ּדְ

  
   :י ֵזיָראַרּבִ ֲאַמר 

אֹוַרְייָתא י ָעְלָמא ְוָסתֹות ּדְ כּוּלֵ    ,ּדְ
אן  יעּור ֶוֶסת -כָּ ׁשִ ְדָקה ַעְצָמּה כְּ ּבָ    ,ׁשֶ
אן  יעּור ֶוֶסת -כָּ ׁשִ ְדָקה ַעְצָמּה כְּ ּלֹא ּבָ    .ׁשֶ

  
ר ִיְצָחק    :ֲאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְוָסתֹות ּגּוַפְייהּו ָקִמיְפְלֵגי    ,ּבִ
ָמר ָסַבר אֹוַרְייָתא ְוָסתֹות :ּדְ    ,ּדְ
ָנן :ּוָמר ָסַבר ַרּבָ    .ְוָסתֹות ּדְ

  
תֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ֵאי ַתּנָ    ,כְּ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה    .ְטֵמָאה ִנּדָ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵדק ּבָ    ".תִּ
  

ֵאי ּנָ ֵאי ,ְוָהֵני ּתַ ּנָ י ָהֵני ּתַ    :כִּ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה    .ְטֵמָאה ִנּדָ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֵדק ּבָ    ."תִּ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

 רש"י
. הא וסתות דאורייתא או דרבן

דקיימא לן דבעי בדיקה בשעת 
וסתה דאורייתא היא דאם לא 
בדקה טמאה ואפילו בדקה אחר 
זמן ומצאתה טהורה דאורח 
בזמו בא ודם חזאי ופל לקרקע 
או דרבן הוא דאצרכוה ואם לא 

   בדקה טהורה:
יקה ראשוה . בבדולבסוף ראתה

שבדקה עצמה לאחר זמן 
   ומצאתה טמאה:

חוששת לוסתה וחוששת 
. אם זמן וסתה קודם לראייתה

מעת לעת של ראייתה מטמאין 
טהרות דוסתה ואילך דלמא 
בזמו בא ואם מעת לעת של 
ראייתה קודם לוסתה דלא 
שהתה משעת וסתה עד ראייתה 
מעת לעת אזלין בתר ראייה 

דה''ה וטמאה מעת לעת וקס''ד 
מי אם בדקה ומצאתה טהורה 
דחוששת לוסתה והא דקט 
ראתה משום דבעי למימר 

   וחוששת לראייתה:
. דכיון דבבדיקה טעמא דראתה

ראשוה מצאתה טמאה אם 
בדקה מי בשעת וסתה הוה 

   משכחא:
. אפי' רב מודה דוסתות דכ''ע

דאורייתא והא דקאמר 
דבמצאתה טהורה טהורה 

וסתה כשבדקה בשיעור וסת של 
דודאי אי הוה דם הוה משכחא 
ושמואל סבר אפי' הכי טמאה 
דאורח בזמו בא הואיל ולא 

   בדקה בשעת וסת ממש:
. הא וכאן שלא בדקה עצמה כו'

דקאמר לעיל וסתות דאורייתא 
וטמאה אפילו לרב בשלא בדקה 
עצמה בשיעור וסת ואח''כ בדקה 
ומצאתה טהורה טמאה ואיכא 

ר דאמרי דמר אמר חדא ומר אמ
   חדא ולא פליגי:

. אם הגיע וסתה ולא טמאה דה
   בדקה קסבר וסתות דאורייתא:

. לאחר וסתה מצאתה תבדק
טמאה טמאה משעת וסתה 

   טהורה טהורה:
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ֵניָנא י ּתָ    ,ַאף ֲאַנן ַנּמִ
ְתַנן    :ּדִ

י ֵמִאיר"   אֹוֵמר  ַרּבִ
יעִאם ָה  ַמֲחֵבא ְוִהּגִ ּה  ְיָתה ּבְ ַעת ֶוְסתָּ ְדָקה  ,ׁשְ    .ְטהֹוָרה –ְולֹא ּבָ

ֲחָרָדה  ִמים -ׁשֶ ֶקת ֶאת ַהּדָ   .ה לט.)(נד "ְמַסּלֶ
א ֲחָרָדה ִאיכָּ    ,ַטְעָמא ּדְ

א ֲחָרָדה     .ְטֵמָאה –ָהא ֵליכָּ
אֹוַרְייָתא :ַאְלָמא    .ְוָסתֹות ּדְ

  
ִליֵגי י ּפְ ָהא ַנּמִ ֵאי ּבְ ּנָ    .ֵליָמא ָהֵני ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה" ם ֵמֲחַמת ַמּכָ ָתּה  ,ָהרֹוָאה ּדָ תֹוְך ְיֵמי ִנּדָ    ,ְטהֹוָרה –ֲאִפיּלּו ּבְ

ְבֵרי  ְמִליֵאלַר ּדִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ּבָ
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּה  -ִאם ֶיׁש ָלּה ֶוֶסת  ת ְלֶוְסתָּ ׁשֶ    ."חֹוׁשֶ
ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ַמאי ָלאו ּבְ

ָמר ָסַבר אֹוַרְייָתא :ּדְ    ,ְוָסתֹות ּדְ
ָנן :ּוָמר ָסַבר ַרּבָ   .ְוָסתֹות ּדְ

   
   :ָרִביָנאֲאַמר 

   ,ָלא
י ָעְלָמא כּוּלֵ ָנןְוָסת :ּדְ ַרּבָ    ,ֹות ּדְ

ָמקֹור ְמקֹומֹו ָטֵמא -ְוָהָכא     :ָקִמיְפְלֵגי ,ּבְ
ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ה ְטהֹוָרה :ַרּבָ ָ ֶרְך ָמקֹור ,ִאׁשּ ָקָאֵתי ּדֶ    .ְוָדם ָטֵמא ּדְ

י ת ְלֶוֶסת     :ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ י ְטֵמָאה -ִאי ָחְייׁשַ ה ַנּמִ ָ    .ִאׁשּ
 .ָמקֹור ְמקֹומֹו ָטהֹור הּוא -ת ְלֶוֶסת ְוִאי ָלא ָחְייׁשַ 

        

 רש"י
. דלרבי מאיר אף אן מי תיא
  וסתות דאורייתא:

. מחמת פחד ליסטין במחבא
   ובולשת:

. שיש לה הרואה דם מחמת מכה
   במעיה:

. כלומר מי דתהאפי' בתוך י
בימים שהיא למודה לראות 
דהייו שעת עותה או שעת 

   וסתה:
. דתלין במכה שבאותו טהורה
   מקום:

. אם יש לה וסת חוששת לוסתה
כלומר כשאין לה וסת קבוע 
מודיא לך שאף על פי שעברה 
עותה תולה במכה אבל אם יש 
לה וסת קבוע וראתה ביום וסתה 

א אפי' מחמת מכה חיישין שמ
   טיפת דה מעורבת בו:

. וכל דם הבא דרך מקומו טמא
שם ואפילו איו דם דה הוי אב 
הטומאה לטמא אדם טומאת 
ערב ואם געה בטהרות טמאים 
וקאמר ליה רבי כו' ולהקל על 
דבריו בא וה''ק אם יש לה וסת 
כלומר אם אתה אומר לטמאה 
מפי וסתה חוששת לוסתה 
כלומר יש לך לטמאה טומאת 

והואיל ואיך חושש לכך שבעה 
שהרי אתה אומר טהורה משום 

  דה שוב אין לה טומאה:
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            בבבב----טז, אטז, אטז, אטז, א .17
   ַמְתִניִתין

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ִמיׁש  ִמיׁש ְוַתׁשְ ׁשְ ל תַּ ים ַעל ּכָ ֵני ִעּדִ    ,ְצִריָכה ׁשְ

ר ׁש ְלאֹור ַהּנֵ ּמֵ ׁשַ    .אֹו תְּ
ל ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ְיָלה ל ַהּלַ ים ּכָ ֵני ִעּדִ ׁשְ ּה ּבִ ּיָ   .ּדַ
  

ָמָרא   טז,ב    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָאְמרוּ " י ׁשֶ ר  :ַאף ַעל ּפִ תֹו ְלאֹור ַהּנֵ ׁש ִמטָּ ּמֵ ה -ַהְמׁשַ    .ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ

אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ִמיׁש   :ְצִריָכה ׁשְ ל תַּ ים ַעל ּכָ ֵני ִעּדִ    ,ׁשְ

ר  ׁש ְלאֹור ַהּנֵ ּמֵ ׁשַ   אֹו תְּ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ְיָלהּדַ  ל ַהּלַ ים ּכָ ֵני ִעּדִ ׁשְ ּה ּבִ    ."ּיָ
  

ְנָיא    :ּתַ
איָאְמרּו ָלֶהם " מַּ ית ׁשַ לְל  ּבֵ    :ֵבית ִהּלֵ

ִביָאה ִראׁשֹוָנה  :ֵליחּוׁש  ,ְלִדְבֵריֶכם ל ּבְ ַחְרּדָ ם ּכְ ת ּדָ ְרֶאה ִטיּפַ א תִּ ּמָ    ,ׁשֶ
ה  ִנּיָ ִביָאה ׁשְ ְכַבת ֶזַרע ּבְ ה ׁשִ ּנָ   ּוְתַחּפֶ

לּבֵ ָאְמרּו ָלֶהם     :ית ִהּלֵ
א ִניּמֹוק ְוהֹוֵלְך לוֹ  ,ַאף ְלִדְבֵריֶכם ּמָ ה ׁשֶ תֹוְך ַהּפֶ ָהרֹוק ּבְ    .ֵליחּוׁש ַעד ׁשֶ

   :ָאְמרּו ָלֶהם
י ְפָעִמים תֵּ ַעם ַאַחת ְלִניּמֹוק ׁשְ ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִניּמֹוק ּפַ    ."ְלִפי ׁשֶ

  
ְנָיא    :ּתַ

ַע ָאַמר " י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
אירֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ  ּמַ ית ׁשַ    .ְבֵרי ּבֵ

ְלִמיָדיו ה ֶהֱאַרְכתָּ ָעֵלינוּ  :ָאְמרּו לֹו תַּ ּמָ י ּכַ    !ַרּבִ
ה   :ָאַמר ָלֶהם עֹוָלם ַהּזֶ ַאֲאִריְך ֲעֵליֶכם ּבָ    ,מּוָטב ׁשֶ

א ֲאִריכּו ְיֵמיֶכם ָלעֹוָלם ַהּבָ ּיַ ֵדי ׁשֶ    ."ּכְ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
ם ִנְלמֹד  ְבֵרי כּוּלָ ַע  -ִמּדִ ֶנה :ל ֶנֶפׁש ּבַ    .לֹא ִיְבעֹול ְוִיׁשְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

   ,ּבֹוֵעל ְוׁשֹוֶנה
ְנָיא ַהִהיא  י ּתַ    .ִלְטָהרֹות –כִּ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ    ,ִלְטָהרֹות  :ּבַ
ֶרת –ֲאָבל ְלַבְעָלּה     .מּותֶּ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ֶחזְ  :ּוַבּמֶ יָחּה ּבְ ִהּנִ    .ַקת ָטֳהָרהׁשֶ
ֶחְזַקת ֻטְמָאה  יָחּה ּבְ ֶחְזָקָתּה  -ֲאָבל ִהּנִ ּתֹאַמר לֹו ְטהֹוָרה ֲאִני ,ְלעֹוָלם ִהיא ּבְ    ."ַעד ׁשֶ

  
  
  

 רש"י
  מתי' 

. חדשים על כל שי עדים
תשמיש אחד לפיו ואחד לאחריו 

   ולמחר תעיין בהם:
. ותבדוק או תשמש לאור הר

   לאחר תשמיש עד שקחה בו:
. אחד דיה בשי עדים כל הלילה

לפי תשמיש ראשון ואחד לאחר 
תשמיש אחרון ואע''ג דמשמשת 
ולא ידעה אי חזאי ביי וביי בין 
לבית שמאי בין לבית הלל לא 
איכפת לן דלא הוצרכו לבדוק 

  אלא לחומר טהרות:
  

  גמ' 
   . טעמא מפרש לקמן:מגוה

. בביאה ראשוה שמא תראה
ויעמידוהו כותלי בית הרחם 
וכיון דלא מצריכיתו בדיקה בין 

מש תשמיש לתשמיש כי הדר מש
תחפה שכבת זרע בביאה שיה 
וכי בדקה לאחר תשמיש אחרון 
לא מיכר למחר והי מי דלדידן 
משמשא לאחר קיוח ואע''ג 
דלא ידעין עד למחר מיהו בעין 
מוכיחה קיים דאי לאו הכי מה 

   הועילו חכמים בתקתם:
. רוק עד שהרוק בתוך הפה כו'

דם פה אותו מקום כלומר אפילו 
לאחר תשמיש כשהיתה בודקת 

שמא ראתה טפה כחרדל וחפתה 
   שכבת זרע באותה ביאה עצמה:

   . החמרת:הארכת
   . חסיד:בעל פש

. בלא בדיקה לא יבעול וישה
ביתים דאפילו ב''ה מצרכי 
בדיקה לסוף תשמיש אלמא 
חיישין לשמא ראתה דם מחמת 
תשמיש אלמא מי שהוא ירא 
ופורש מספק איסור לא יבעול 

  וישה:
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            טז, בטז, בטז, בטז, ב .18
אָאַמר  י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ֵעד ְוָאַבד  ְדָקה ּבְ ְבדּ  -ּבָ ּתִ ׁש ַעד ׁשֶ ּמֵ    .ֹוקֲאסּוָרה ְלׁשַ
  

י ִאיָלאַמְתִקיף ַלּה     :ַרּבִ
ה ׁשָ ּמְ ָלא ָיְדָעה ?!ִאיּלּו ִאיָתא ִמי ָלא ְמׁשַ ב ּדְ    .ְוַאף ַעל ּגַ

ׁש  ּמֵ ׁשַ י ּתְ א ַנּמִ ּתָ    !ַהׁשְ
  

   :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 
ים -זֹו     ,מֹוִכיָחּה ַקּיָ

ים.  -ְוזֹו    ֵאין מֹוִכיָחּה ַקּיָ
  

 רש"י
   . דבעיא בדיקה:ד''אב

   . בלילה לפי תשמיש:בדקה בעד
. דהא לב''ה עד ואע''ג דלא ידעה

למחר לא בדקה ואפי' לב''ש מי 
אם יש לה ב' עדים לכל תשמיש 
משמשת בלא ר אף ע''ג דלא 
ידעה אי איכא דם בעדים של 

   תשמיש ראשון:
. הרי העד לפיו זו מוכיחה קיים

ולמחר תראה בו ומהי לה 
רות דכי אצרכוה רבן לטה

לשמש בעדים משום טהרות הוא 
וגם אם ימצא דם באותו שלפי 

   תשמיש תביא חטאת כפרתה:
. שאבד עדה אין מוכיחה קיים וזו

ואי אמרת תשמש מה תקת 
חכמים יש כאן דהרי היא כמו 

  שלא בדקה:
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            טז, בטז, בטז, בטז, ב .19
ָנן"[ נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָאְמרוּ ַאף ַע " י ׁשֶ ר  :ל ּפִ תֹו ְלאֹור ַהּנֵ ׁש ִמטָּ ּמֵ ה -ַהְמׁשַ   ].""ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ּיֹום תֹו ּבַ ׁש ִמּטָ ּמֵ ׁשַ ּיְ    .ָאסּור ָלָאָדם ׁשֶ

  ַמאי ְקָרא? 33333333
ֱאַמר ּנֶ    :ׁשֶ

ְיָלה ָאַמר הָֹרה ָגֶבר" ֶלד ּבֹו ְוַהּלַ     ,(איוב ג, ג) "יֹאַבד יֹום ִאּוָ
ן ְלֵהָריֹון-ַלְיָלה     ,ִניּתַ
ן ְלֵהָריֹון -ְויֹום     .לֹא ִניּתַ

  
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 

   :ֵמָהָכא
ָרָכיו ָימּות"   .(משלי יט, טז) 34343434"ּבֹוֶזה ּדְ
  

י יֹוָחָנן  ַרּבִ יּה?  -ְוֵריׁש ָלִקיׁש ַהאי ְקָרא ּדְ ֵריׁש ּבֵ   ַמאי ּדָ
  

י ֲחנִ  ֵעי ֵליּה ְלִכְדָדֵריׁש ַרּבִ אִמּבָ ּפָ ר ּפַ    ,יָנא ּבַ
ָדֵריׁש  אּדְ ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ

ה ַעל ַהֵהָריֹון  מוֹ  'ַלְיָלה'אֹותֹו ַמְלָאְך ַהְממּוּנֶ    .ׁשְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ה ּוַמֲעִמיָדּה ִלְפֵני ַהּקָ    ,ְונֹוֵטל ִטּפָ

ל עֹוָלם :ְואֹוֵמר ְלָפָניו ֵהא ָעלֶ  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה זֹו ַמה ּתְ ׁש   :יָה ִטּפָ ּבֹור אֹו ַחּלָ    ?ּגִ
ׁש    ָחָכם אֹו ִטיּפֵ

יר אֹו ָעִני    ָעׁשִ
יק ָלא ָקָאַמר ע אֹו ַצּדִ    .ְוִאיּלּו ָרׁשָ

י ֲחִניָנא ְדַרּבִ    ,כִּ
ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ    :ַרּבִ

ַמִים יֵדי ׁשָ ַמִים ,ַהּכֹל ּבִ ְרַאת ׁשָ    ,חּוץ ִמּיִ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ָמה ה' ֱא " :ׁשֶ ה ִיׂשְ י ִאם ְלִיְרָאהְוַעּתָ ְך ּכִ    . ְוגוֹ  (דברים י, יב) 35353535"לֶֹהיָך ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ

  
י יֹוָחָנן   ?ְוַרּבִ

   
ן ִנְכּתֹוב ְקָרא ֶבר הֹוָרה :ִאם כֵּ    ,ּגֶ

    ?"הָֹרה ָגֶבר"ַמאי 
ן ְלֵהָריֹון -ַלְיָלה     ,ִניּתַ
ן ְלֵהָריֹון -ְויֹום     .לֹא ִניּתַ

  
ֵר  י יֹוָחָנן ַהאי ְקָרא ּדְ יּה? ְוַרּבִ ֵריׁש ּבֵ   יׁש ָלִקיׁש ַמאי ּדָ

  
ן ִסיָרא ֵסֶפר ּבֶ ֵעי ֵליּה ִלְכִדְכִתיב ּבְ    :ִמּבָ

י" ָעה לֹא ָאַהְבּתִ ֵנאִתי ְוַאְרּבָ ה ׂשָ לֹׁשָ אֹות  - ׁשְ ּתָ ׁשְ ֵבית ַהּמִ ל ּבְ ְרּגָ ר ַהּנִ    ,ׁשַ
ן :ְוָאְמֵרי ַלּה  ְרּגָ ר ַהּנִ    ,ׁשַ

ז ְרּגָ ר ַהּנִ    .ְוָאְמֵרי ַלּה ׁשַ
ְמרֹוֵמי ֶקֶרתְוַהּמ  ֶבת ּבִ יב ׁשֶ    .ֹוׁשִ

ין ַמִים ּתִ ה ּוַמׁשְ ַאּמָ    .ְוָהאֹוֵחז ּבָ
ְתאֹום ְכָנס ְלֵבית ֲחֵבירֹו ּפִ    .ְוַהּנִ

י יֹוָחָנןָאַמר    .ַוֲאִפיּלּו ְלֵביתוֹ  :ַרּבִ
   

                                                        
  (ֲאַמר ַרב ַהְמנּוָנא) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 33
 ׁשֵֹמר ִמְצָוה ׁשֵֹמר ַנְפׁשֹו ּבֹוֵזה ְדָרָכיו ָימּות 34

ָרֵאל  35 ה ִיׂשְ י ִאם ְלִיְרָאה ֶאת  ה'ָמה ְוַעתָּ ְך ּכִ ָרָכיו ּוְלַאֲהָבה אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת  ה'ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעּמָ ָכל ּדְ ךָ  ה'ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבְ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ   ֱאלֶֹהיָך ּבְ

 רש"י
. תשמיש כמו (משלי בוזה דרכיו

ל) דרך גבר בעלמה והמשמש 
בזיון שמא יראה ביום בא לידי 

   בה דבר מגוה ותתגה עליו:
. כל מדותיו הכל בידי שמים

וקורותיו של אדם באין לו בגזרת 
   מלך חוץ מזו:
. דבר זה לבדו הוא כי אם ליראה

שואל ממך לפי שהכל בידו וזה 
   בידך:

. מדסמך הריון מאי הורה גבר
ללילה ש''מ למדרש הכי לילה 
יתן להריון ולא יום מדאסמכיה 

רא שמעין לדר' יוחן ומגופה ק
דקרא שמעין להא דר' חיא בר 

   פפא:
. והייו בוזה מיבעי ליה כו'

דרכיו שמגה עצמו שמלעיזין 
   עליו בי המדיה במהגו:

   . תלמיד חכם:שר
   . רגיל:הרגל

   . מרבה דברים:רגן
. בזעם דראה ואמרי לה רגז

   כבל ומשתכר:
. לתלמידים והמושיב שבת

מי קרת אחת שראה מגסי במרו
הרוח ועוד שמפסיקין אותן 

   עוברי דרכים:
. דלמא עבדי מידי ואפילו לביתו

  דציעותא:
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ן יֹוַחאי ָאַמר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

דֹוׁש ּבָ  ָבִרים ַהּקָ ָעה ּדְ    :ַוֲאִני ֵאיִני אֹוֲהָבן ,רּוְך הּוא ׂשֹוְנָאןַאְרּבָ
ְתאֹום ְכָנס ְלֵביתֹו ּפִ    .ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְלֵבית ֲחֵבירוֹ  ,ַהּנִ

ין ַמִים תִּ ה ּוַמׁשְ ַאּמָ   .ְוָהאֹוֵחז ּבָ
תוֹ    יז,א ין ַמִים ָערֹום ִלְפֵני ִמטָּ תִּ    .ּוַמׁשְ

ל ַחי ְפֵני ּכָ תֹו ּבִ ׁש ִמטָּ ּמֵ    ."ְוַהְמׁשַ
  

מּוֵאללִ  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר ֵליּה     :ׁשְ
ִרים?    ַוֲאִפיּלּו ִלְפֵני ַעְכּבָ

ָנא יּנָ    .ָלא !ֲאַמר ֵליּה ׁשִ
ְפחֹוֵתיֶהם ְפֵני ַעְבֵדיֶהם ְוׁשִ ין ִמּטֹוֵתיֶהן ּבִ ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ לֹוִני ׁשֶ ית ּפְ ל ּבֵ גֹון ׁשֶ א כְּ    .ֶאּלָ

  
רּוׁש?    ְוִאיְנהּו ַמאי ּדַ

בּו ָלֶכם ּפֹה"   .ַעם ַהּדֹוֶמה ַלֲחמֹור - (בראשית כב, ה) 36363636"ִעם ַהֲחמֹור ׁשְ
   

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ ָתא 37373737ְמַקְרֵקׁש ָזֵגי ַרּבָ ִכיּלְ    .ּדְ
  

ֵיי יְדֵבי ַאּבָ אֵלי ּדִ    .ּבָ
רּוֵחי ָרָבא אֵלי ּפְ    .ּבָ

  

                                                        
ַע  36 בּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהּנַ ֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכםַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ׁשְ תַּ   ר ֵנְלָכה ַעד ּכֹה ְוִנׁשְ
37

  רבינו חננאל, הערוך גורסים: מקרקש גזי. עיין תוס' ד"ה מקרקש. 

 

 רש"י
. פעמוים התלויים מקרקש זגי

בכילה שסביב מטתו מקשקשן 
בעת תשמיש לסור בי ביתו 

   משם:
. מגרש הזבובים באלי דידבי

   שלא לשמש מטתו בפי כל חי:
  . יתושים:פרוחי
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ן יֹוַחי ָאַמר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ה  ָהעֹוׂשֶ ָבִרים ֵהן ׁשֶ ה ּדְ ָ ֹראׁשוֹ ֲחִמׁשּ ַנְפׁשֹו ְוָדמֹו ּבְ יב ּבְ     :אֹוָתן ִמְתַחּיֵ
   ,ׁשּום ָקלּוף  :ָהאֹוֵכל

   ,ּוָבָצל ָקלּוף
   .ּוֵביָצה ְקלּוָפה

ִקין ְמזּוִגין ֹוֶתה ַמׁשְ ְיָלה ,ְוַהׁשּ ָעַבר ֲעֵליֶהן ַהּלַ    .ׁשֶ
ָברֹות ֵבית ַהּקְ ן ּבְ    .ְוַהּלָ

ְרָניו יםְוזֹוְרָקן ִלְרׁשּות  ,ְוַהּנֹוֵטל ִצּפָ    .ָהַרּבִ
תוֹ  ׁש ִמטָּ ּמֵ ם ּוְמׁשַ יז ּדָ ּקִ   .ְוַהּמַ

  
ְיָלה ... ּוֵביָצה ְקלּוָפה ,ָהאֹוֵכל ׁשּום ָקלּוף ּוָבָצל ָקלּוף" ָעַבר ֲעֵליֶהן ַהּלַ   ."ׁשֶ
  

ָתא ּוְמָצְייֵרי ַוֲחִתיֵמי רּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהן ִסיּלְ ַמְנֵחי ּבְ ב ּדְ    .ְוַאף ַעל ּגַ
  

אְוָלא ֲאַמַרן  ָרן :ֶאּלָ ֶהן ִעיּקָ יר ּבָ ּיַ ָלא ׁשַ ָתן ,ּדְ    .אֹו ְקִליּפָ
ֶהן יר ּבָ ּיַ ָתן  :ֲאָבל ׁשַ ָרן אֹו ְקִליּפָ ּה  -ִעיּקָ    .ֵלית ָלן ּבַ

  
  
ְיָלה" ָעַבר ֲעֵליֶהן ַהּלַ ִקין ְמזּוִגין ׁשֶ ֹוֶתה ַמׁשְ    ."ְוַהׁשּ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
כְ  נּו ּבִ ּלָ כֹותְוהּוא ׁשֶ    .ֵלי ַמּתָ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

מוּ  -ּוְכֵלי ֶנֶתר  כֹות ּדָ ְכֵלי ַמּתָ    .כִּ
  

י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר     :ַרּבִ
כֹות ְכֵלי ַמּתָ נּו ּבִ ּלָ    ,ְוהּוא ׁשֶ

מוּ  -ּוְכֵלי ֶנֶתר  כֹות ּדָ ְכֵלי ַמּתָ    .כִּ
  
  
ָברֹות" ֵבית ַהּקְ ן ּבְ   ."ְוַהּלָ
  

ֶרה ָעָליו  ׁשְ ּתִ ֵדי ׁשֶ    ,רּוַח טּוְמָאהכְּ
ִנין ֵליּה  ְמַסכְּ    .ִזיְמִנין ּדִ

  
  
ים" ְרָניו ְוזֹוְרָקן ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ."ְוַהּנֹוֵטל ִצּפָ
  

ֶרת עֹוֶבֶרת ֲעֵליֶהן ה ְמעּוּבֶ ָ ִאׁשּ ֵני ׁשֶ ֶלת ,ִמּפְ    .ּוַמּפֶ
  

ְגנּוְסְטֵרי ֵקיל ּבִ ׁשָ א ּדְ   .ְוָלא ֲאַמַרן ֶאּלָ
   

ֵק  ׁשָ א ּדְ יֵדיּה יל ְוָלא ֲאַמַרן ֶאּלָ    .ּוְדַכְרֵעיּה  ּדִ
  

ְתַרְייהוּ  ז ִמיֵדי ּבָ ָלא ּגַ א ּדְ    ,ְוָלא ֲאַמַרן ֶאּלָ
ּה  ְתַרְייהּו ֵלית ָלן ּבַ ז ִמיֵדי ּבָ    .ֲאָבל ּגַ

  
   !ְוָלא ִהיא

יַנן ָתא ָחְייׁשִ ּה ִמיּלְ    .ְלכּוּלַ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְרַנִים" ִצּפָ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ה ּדְ לֹׁשָ    :ׁשְ

   .ָחִסיד –ֹוְרָפן שׂ 

 "ירש
. עש על עצמו דמו בראשו

וחובת דמו דרשת ממו לאחר 
מיתתו וראיה לדבר ודמו 
בראשו דמרגלים (יהושע ב) 

   חובת דמו יהא מוטל בראשו:
. כלומר הוא ומתחייב בפשו

   גורם לעצמו:
. אכולהו שעבר עליהם הלילה

   קאי אשום ובצל ומשקין:
   . סל:בסילתא

. שערות שבראש השום עיקרן
   והבצל:

. כמדת הלצים רוח טומאה
שקורין גרמטי''ר האוחזים את 

   העייים:
   . מספרים:בגוסטרי

. עדיף מצדיק כשקוברן חסיד
  איכא למיחש דהדרי ומגלו:
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יק –קֹוְבָרן     .ַצּדִ
ע -זֹוְרָקן     ."ָרׁשָ

  
  
תוֹ " ׁש ִמטָּ ּמֵ ם ּוְמׁשַ יז ּדָ ּקִ    ."ְוַהּמַ
  

ָאַמר ָמר    :ּדְ
תֹו  ׁש ִמּטָ ּמֵ ם ּוְמׁשַ יז ּדָ ִנים ִויְתִקין -ַמּקִ    .ָהְוָיין לֹו ּבָ

ׁשּו  ּמְ ֵניֶהם ְוׁשִ יזּו ׁשְ ֲעלֵ  -ִהּקִ ִנים ּבַ    .י ַרֲאָתןָהְוָיין לֹו ּבָ
  

   :ַרבָאַמר 
ָלא ְטֵעים ִמיֵדי א ּדְ    ,ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

ּה  -ֲאָבל ְטֵעים ִמיֵדי     .ֵלית ָלן ּבַ
  
  

 רש"י
   . חלשים:ויתקין

. חלשים יותר מדאי בעלי ראתן
שיש להם שרץ במוחם כדאמר 

  בכתובות:
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אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ּיֹום תֹו ּבַ ׁש ִמּטָ ּמֵ ׁשַ ּיְ    .ָאסּור לֹו ָלָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ מֹוךָ " :ׁשֶ    .(ויקרא יט, יח) 38383838"ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

  
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבָ

ה ָעָליו ּנֶ ה ְוִתְתּגַ ָבר ְמגּוּנֶ ּה ּדָ א ִיְרֶאה ּבָ ּמָ    .ׁשֶ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ים ֵהם ָרֵאל ְקדֹוׁשִ    ,ִיׂשְ

ּיֹום ין ִמּטֹוֵתיֶהן ּבַ ׁשִ ּמְ    .ְוֵאין ְמׁשַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ִית ָאֵפל  ר –ְוִאם ָהָיה ּבַ    .מּוּתָ

ׁש  -ָכם ְוַתְלִמיד ָח  ּמֵ ְכסּותֹו ּוְמׁשַ    .ַמֲאִפיל ּבִ
  

ַנן    :ּתְ
ר" ׁש ְלאֹור ַהּנֵ ּמֵ ׁשַ   ! "אֹו תְּ
  

ר :ֵאיָמא ְבּדֹוק ְלאֹור ַהּנֵ    .ּתִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה" ר ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ תֹו ְלאֹור ַהּנֵ ׁש ִמטָּ ּמֵ ָאְמרּו ַהְמׁשַ י ׁשֶ   !"ַאף ַעל ּפִ
  

תֹו ְלאֹור  :ֵאיָמא ר ַהּבֹוֵדק ִמּטָ ה -ַהּנֵ    .ֲהֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָבִרים" ה ּדְ לֹׁשָ ין ׁשְ ֶלְך ָהיּו עֹוׂשִ ז ַהּמֶ ית מּוְנּבָ ל ּבֵ ַבח ,ְוׁשֶ יִרין אֹוָתן ְלׁשֶ    :ּוַמְזּכִ

ּיֹום ין ִמּטֹוֵתיֶהם ּבַ ׁשִ ּמְ    .ָהיּו ְמׁשַ
ְרֲהָבא ֵמיָלא ּפַ    .ּובֹוְדִקין ִמּטֹוֵתיֶהם ּבְ

ָלִגיםְונֹוֲהִגין טוּ  ׁשְ    ."ְמָאה ְוָטֳהָרה ּבִ
ֵני ִמיָהא ּיֹום" :ָקּתָ ין ִמּטֹוֵתיֶהן ּבַ ׁשִ ּמְ    !"ְמׁשַ

  
ּיֹום :ֵאיָמא    .ּבֹוְדִקין ִמּטֹוֵתיֶהם ּבַ

  
ָרא ּבְ י ִמְסּתַ    ,ָהִכי ַנּמִ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ין' :ּדְ ׁשִ ּמְ ַבח? 'ְמׁשַ יִרין אֹוָתן ְלׁשֶ    !ַמְזכִּ

  
י    ,ִאין ָהִכי ַנּמִ

יָנה א אֹוֶנס ׁשֵ ִאיכָּ ב ּדְ ַאּגַ יּה  ,ּדְ ַאּפֵ ְנָיא ּבְ    .ִמּגַ
  
  

                                                        
מֹוָך ֲאִני  38 ָך ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ּכָ ֵני ַעּמֶ   'הלֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ

 רש"י
. דידע לאצטועי תלמיד חכם

   פשיה:
פי שאמרו המשמש  אף על

. כדאיתא בברייתא מטתו כו'
דלעיל בריש שמעתין ומסקא או 
תשמש לאור הר אלמא מגוה 
הוא דהוי אבל איסורא ליכא 
מדקתי או תשמש והשתא ליכא 
למימר תבדוק דא''כ מאי אע''פ 

   שאמרו כו':
אימא הבודק מטתו לאור הר 

. משום דלא מיבדיק שפיר כו'
ים לכל אפ''ה או תביא שי עד

   תשמיש או תבדוק לאור הר:
. קוטו''ן מתוך מילא פרהבא

שהוא לבן ראית בו טיפה 
כחרדל לישא אחריא צמר קי 

   ורך:
. ומזכירין חכמים אותן לשבח

בתמיה הי אי הוה מותר בעלמא 
הוה תמיה לן וכ''ש שמזכירין 

   לשבח ומה הוא שבחן:
. מתוך שהוא אס אוס שיה

וה לה כל כך בשיה איו מתאו
ומשמש לקיום מצות עוה 
בעלמא או לרצותה ולבו קץ בה 
והוא מבי תשע מדות דאמרו 

  בדרי' (דף כ:):
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            יז, איז, איז, איז, א .23
ְרֲהָבא" ֵמיָלא ּפַ    ."ּובֹוְדִקין ִמּטֹוֵתיֶהן ּבְ
  

מּוֵאל יע ֵליּה ִלׁשְ    ,ְמַסּיַ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ

אֵאין  ה ֶאּלָ ּטָ ְפקּוִלין    ּבֹוְדִקין ֶאת ַהּמִ    ,ּבִ
ֶצֶמר ָנִקי ְוַרךְ     .אֹו ּבְ

  
   :ַרבָאַמר 

ִכי ֲהַואי ָהָתם    ,ַהְיינּו ּדְ
תֹות ֲהוּו ָאְמֵרי ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ַנֲהָמא" :ּבְ קּוֵלי ּבְ ֵעי ּפְ    ",ַמאן ּבָ

   .ְוָלא ָיַדְעָנא ַמאי ָקָאְמֵרי
  
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָנא  ִכיּתָ ֲחֵקי ּדְ י -ָהֵני ׁשַ   .ִלְבִדיָקה ְמַעּלֵ

   
   ?!ִאיִני

ֵבי  ָנא ּדְ הְמנַ ְוָהא ּתָ ֶ    :ׁשּ
ה" טָּ ֵעד ָאדֹום  :ֵאין ּבֹוְדִקין ֶאת ַהּמִ    ,לֹא ּבְ

חֹור ֵעד ׁשָ    ,ְולֹא ּבְ
ן תָּ ִפׁשְ    .ְולֹא ּבְ

א ְפקּוִלין  :ֶאּלָ    ,ּבִ
ֶצֶמר ָנִקי ְוַרךְ     !"אֹו ּבְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ָנא –ָהא  ִכיּתָ    ,ּבְ
ָנא -ָהא  ִכיּתָ ָמאֵני ּדְ    .ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָנא -א ְוָה  ָהא ִכיּתָ ָמאֵני ּדְ    ,ּבְ
י –ָהא  ַחְדּתֵ    ,ּבְ
ֲחֵקי –ָהא  ׁשַ    .ּבְ

  
  

 רש"י
   . קוטו''ן:פקולין

   . בארץ ישראל:דכי הואי התם
. זמן עות בערבי שבתות

פרושים ותלמידי חכמים מערב 
   שבת לערב שבת:

. בגדים בלויין של שחקי דכיתא
   פשתן:

. שאיו לבן ואין דם בפשתןולא 
  יכר יפה אלא בעד לבן:

. לבים יותר מן שחקים
  החדשים:
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            בבבב----יז, איז, איז, איז, א .24
ָלִגין" ׁשְ    ".נֹוֲהִגין טּוְמָאה ְוָטֳהָרה ּבִ
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ֶלג"    :ׁשֶ

   ,לֹא אֹוֶכל  ֵאינוֹ 
ֶקה    .ְולֹא ַמׁשְ

ב ָעָליו  ַ א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ַלֲאִכיָלה  ִחיׁשּ ּמֵ    .ֵאינֹו ִמטַּ
ֶקה ִקין - ְלַמׁשְ א טּוְמַאת ַמׁשְ ּמֵ    .ִמטַּ

   .לֹא ִנְטָמא ּכּוּלוֹ  -ִנְטָמא ִמְקָצתֹו 
  .(תוספתא טהרות ב, ג) "ִנְטַהר ּכּוּלוֹ  -ִנְטַהר ִמְקָצתֹו 
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

   ."לֹא ִנְטָמא ּכּוּלוֹ  -ִנְטָמא ִמְקָצתֹו " :ֲאַמְרּתְ 
ֵני    "ִנְטַהר ּכּוּלוֹ  -ָצתֹו ִנְטַהר ִמְק " :ַוֲהַדר ּתָ

ִנְטָמא ּכּוּלוֹ     !ְלֵמיְמָרא ּדְ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
ּנּור ֶהֱעִבירֹו ַעל ֲאִויר ּתַ גֹון ׁשֶ    ,כְּ

ִלי ֶחֶרס   יז,ב ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ַעל כְּ ל^ ּדְ   .ֲאִפיּלּו ָמֵלא ַחְרּדָ
 

 רש"י
. דקרוב הוא חישב עליו וכו'

   להיות משקה יותר מאוכל:
. דאיו חבור אלא לא טמא כו'

כל קורט בפי עצמו חשוב ואיו 
   טמא אלא מקום מגע טומאה:

. כגון חישב עליו טהר מקצתו
את משקין למשקה וטמא טומ

סלקא ליה השקה במקוה כשאר 
מים ולא משום טבילה דאין 
אוכל ומשקה טהרין במקוה 
דלא כתיב טבילה אלא באדם 
וכלי אבל יין ולא שום משקה אין 
להם טהרה אלא מים ומשום 
זריעה דכי משיק להו הוו להו 
חבור מים שבכלי עם מי המקוה 
ובטילו להו גבייהו כדתן 

תילי תרומה (תרומות פ ט מ''ז) ש
שטמאו ושתלן טהרו מלטמא 
אלמא מטהרא להו זריעה ומים 

   במים זו היא זריעתן:
. שלא געו המים טהר מקצתו

   אלא בפי הכלי:
. ומדקתי טהר כולו טהר כולו

מכלל דטמא כולו והיכי משכחת 
   לה דגעה טומאה בכולו:

   . לשלג:שהעבירו
. ושרץ בתוכו על אויר תור
   לי חרס:דטמא מאויר כ
. כל אשר בתוכו דהתורה העידה

  יטמא (ויקרא יא):
. שאין וגע ואפילו מלא חרדל

בתור אלא גרגרין שאצל 
הדפות ואפ''ה כולו טמא מן 

  האויר:
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        יח, איח, איח, איח, א    ––––    יז, ביז, ביז, ביז, ב .25
   ַמְתִניִתין

 ָ ִאׁשּ לּו ֲחָכִמים ּבָ ל ָמׁשְ    ,ַהֶחֶדר  :הָמׁשָ
רֹוְזדֹור    ,ְוַהּפְ

יה    .ְוָהֲעִלּיָ
ם ַהֶחֶדר     .ָטֵמא –ּדַ

יה  ם ָהֲעִלּיָ    .ָטהֹור –ּדַ
רֹוְזדֹור  ּפְ    ,ְסֵפקֹו ָטֵמא   -ִנְמָצא ּבַ

קֹור ֶחְזָקתֹו ִמן ַהּמָ  .ְלִפי ׁשֶ
 

ָמָרא    ּגְ

מּוֵאל ר ׁשְ ַרב ְיהּוָדהוְ  ָרִמי ּבַ ֵריּה ּדְ נוּ  ַרב ִיְצָחק ּבְ י  ּתָ ה ּבֵ    .ַרב הּוָנאִנּדָ
ִחיְנהּו  כְּ ר ַרב הּוָנאַאׁשְ ה ּבַ ָיְתֵבי ְוָקָאְמֵרי ַרּבָ    :ּדְ

ְפִנים -ַהֶחֶדר     ,ִמּבִ
רֹוְזדֹור  חּוץ -ְוַהּפְ    ,ִמּבַ

יה  יֶהן -ַוֲעִלּיָ ּתֵ נּוָיה ַעל ׁשְ    ,ּבְ
יה ִלְפרֹוְזדֹור -ְולּול  ין ֲעִלּיָ תּוַח ּבֵ    .ּפָ

   .ְסֵפקֹו ָטֵמא -ל ְוִלְפִנים ִמן ַהּלוּ   :ִנְמָצא
   .ְסֵפקֹו ָטהֹור -ִמן ַהּלּול ְוַלחּוץ 
   ,ֲאַמְרּתְ ָלן ָמר ,ָטֵמא –ְסֵפקֹו  :ֲאָתא ַוֲאַמר ֵליּה ַלֲאבּוהַּ 

ַנן קֹור ּתְ ֶחְזָקתֹו ִמן ַהּמָ    !ְוָהא ֲאַנן ׁשֶ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   .אי ָטֵמאַוּדַ  -ִמן ַהּלּול ְוִלְפִנים    :ֲאָנא ָהִכי ָקֲאִמיָנא

   .ְסֵפקֹו ָטֵמא -ִמן ַהּלּול ְוַלחּוץ 
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ְסֵפקֹו ָטֵמא ָנא ִמן ַהּלּול ְוַלחּוץ ּדִ ֲחָתה ּוֵמֶחֶדר ֲאָתא ?ַמאי ׁשְ ִדְלָמא ׁשָ    ,ּדְ

י ֵאיָמא -ִמן ַהּלּול ְוִלְפִנים  יה ֲאָתא :ַנּמִ ָרה ּוֵמֲעִלּיָ ּקְ    !ִאְזּדַ
  

א ֲאַמר  יֵ ֶאּלָ    :יַאּבָ
א ָאְזַלת  ׁשָ ַתר ֲחׁשָ    .ִאיִדי ְוִאיִדי ָסֵפק הּוא -ִאי ּבָ

ַתר ֲחָזָקה ָאְזַלת אי ָטֵמא -ִמן ַהּלּול ְוִלְפִנים   : ְוִאי ּבָ    ,ַוּדַ
אי ָטהֹור -ִמן ַהּלּול ְוַלחּוץ     .ַוּדַ

  
ֵני  יאּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ

רֹוְזדֹור " ּפְ ְמָצא ּבַ ם ַהּנִ יִבין ָעָליו ַע     -ּדָ ׁש ַחּיָ יַאת ִמְקּדָ    ,ל ּבִ
רּוָמה    ."ְוׂשֹוְרִפין ָעָליו ֶאת ַהתְּ

  
   :39393939ַרב ְקִטיָנאי נֵ ּתָ 
ׁש " יַאת ִמְקּדָ יִבין ָעָליו ַעל ּבִ    ,ֵאין ַחּיָ

רּוָמה    ".ְוֵאין ׂשֹוְרִפין ָעָליו ֶאת ַהתְּ
  

ֵיי ָאַמר ַאּבָ ָנא ּדְ    ,ְלַהְך ִליׁשְ
א ָאְזַלת  ׁשָ ַתר ֲחׁשָ יע  -ִאי ּבָ    ,ֵליּה ְלַרב ְקִטיָנא ְמַסּיַ

יא י ִחּיָ ַרּבִ    .ּוְפִליָגא ּדְ
ֲאַמְרּתְ  ָנא ּדַ ַתר ֲחָזָקה ָאְזַלת" :ְלַהְך ִליׁשְ יא   - "ִאי ּבָ י ִחּיָ יע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיַ

ַרב ְקִטיָנא     יח,א    .ּוְפִליָגא ּדְ
  

ִליֵגי -ְלַרב הּוָנא     :ָלא ּפְ
אן     ,ִמן ַהּלּול ְוִלְפִנים -כָּ

א    .ִמן ַהּלּול ְוַלחּוץ -ן כָּ
  

                                                        
  ָאַמר ְוַרב ְקִטיָנא כתב יד מיכן ועוד. גירסת וילא: 39

 רש"י
  מתי' 

   . בגמ' מפרש היכי קיימי:החדר והפרוזדור
   . והייו מקור:דם החדר טמא

   . מספק טמא טומאה ודאית:ספקו טמא
. במקור מחזקין ליה ולא אמרין מעלייה 'שחזקתו כו

אתא ודמים דעלייה טהורין דמפרוזדור לא אתי דם 
אלא דמי חדר ודמי עלייה פעמים שהן כסין 

   לפרוזדור:
  

  גמ' 
. שיהם זה אצל זה חדר מבפים ופרוזדור מבחוץ

בעובי גופה חדר לצד אחוריה ופרוזדור לפיה וכותלי 
   רך שם דמים יוצאים:רחם למטה באמצע פרוזדור וד

   . ודמי עלייה באין לפרוזדור דרך הלול:ולול פתוח כו'
   . מן הלול ולפים לצד החדר:מצא בפרוזדור

. דאי מעלייה אתא מן הלול ולחוץ איבעי ספקו טמא
ליה לאשתכוחי דהא כי חית מן הלול לפרוזדור כלפי 
חוץ הוא יורד ויוצא דרך יציאה ואיו חוזר לצד 

לקמן פריך ודאי טמא הוי ואמאי קתי ספקו אחוריה ו
   טמא:

. ולא ודאי מדקתי מן הלול ולחוץ ספקו ספקו טמא
   טהור:

. מדקתי חזקתו מכלל והא אן שחזקתו מן המקור תן
דטומאה ודאית קאמר ובמאי מוקמת לה לא מן הלול 
ולפים ולא מן הלול ולחוץ דלדידך ליכא טומאה 

   ודאית:
   דאי טמא ומתיתין מן הלול ולפים:. ומן הלול ולפים

. לתלות שהרי שי דמים יוצאין דרך שם ספקו טמא
דמי החדר ודמי העלייה ולא ידעין מהי אתא ואע''ג 
דאיכא לאחזוקי בדם עלייה דאי מחדר אתא לא הוה 
אזיל בפרוזדור עד מן הלול ולחוץ דהוה פיק ליה וחית 

לה מספקא דרך יציאת פתח פרוזדור אפ''ה מטמאין 
דילמא שחתה ופלה על פיה ושתרבב הדם בכל 
הפרוזדור ובא מצד אחוריה לצד פיה כשיצא מן 

   החדר. דספקו טמא. ולא אמרין ודאי טהור:
. זקפה לצד אחוריה כגון פרקדית שקורין אזדקרה

שובי''א ואיכא למימר מעלייה חית לפרוזדור והא 
ית הרחם וחזר דלא פיק וחית מפרוזדור דרך פתח ב

לצד החדר משום זקיפה הוא וכיון דאיכא לאחזוקי 
   הכי והכי הוי ספק ולא ודאי:

. דלא מחזקת ליה לדם כמהגו אי בתר חששא אזלת
   והילוכו אלא באת לחוש לקורות הולדות כגון שחתה:

. דכי היכי דמספקא מן הלול אידי ואידי ספקא הוי
הלול ולפים ולחוץ דלמא שחתה איכא לספוקי מי מן 

   דלמא אזדקרה:
. דמחזקת ליה לדם כמהג הילוכו ואי בתר חזקה אזלת

   ולא חיישין לאימור שחתה ולאימור אזדקרה:
. דודאי מחדר אתא דאי מן הלול ולפים ודאי טמא

מעלייה אתא מן הלול ולחוץ איבעי ליה לאשתכוחי 
ומתיתין דקתי שחזקתו מן המקור מי מן הלול 

   ולפים:
. ולא אמרין אימור שחתה הלול ולחוץ ודאי טהור מן

והוה ליה ספק לתלות אלא כמהג מחזקין ליה ודאי 
   טהור:

. אם כסה למקדש דודאי טמאה ולקמן חייבין עליו
   מפרש אי מן הלול ולפים אי לחוץ:

   . אבל איסורא איכא אלמא ספק הוא:אין חייבין
   קא הוא:. דאי בתר חששא אידי ואידי ספלהך לישא

. דאמר ספקא הוא ומוקמין מסייע ליה לרב קטיא
בין מן הלול ולפים בין מן הלול ולחוץ ופליגא דר' חייא 
אדאביי דהא על כרחיך לאביי להאי לישא ליכא 
טומאה ודאי לא שא לפים לא שא לחוץ לא שא בגג 
לא שא בקרקעית דכיון דתלי טעמא בחששא בכולהו 

   הכי:איכא לספוקי הכי ו
. דבתר חזקה מסייע ליה לר' חייא להך לישא

  ומתוקמא במן הלול ולפים:
. אהך לישא דאביי דהא להאי ופליגא דרב קטיא

לישא ליכא טומאת ספק דכיון דתלי טעמא בחזקה 
לא שא גג לא שא קרקע מן הלול ולפים טמא ודאי 

   מן הלול ולחוץ טהור ודאי:
הלול ולפים ודאי מן  . דאמר ליה לבריה מןלרב הוא

   הלול ולחוץ ספקא:
. לא דר' חייא ולא דרב קטיא עליה ואהדדי לא פליגי

   מי לא פליגי:
   . דר' חייא:כאן מן הלול ולפים

   . דרב קטיא:כאן מן הלול ולחוץ
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א לְ  מּוֵאלֶאּלָ ר ׁשְ ַרב ְיהּוָדהּוְל  ,ָרִמי ּבַ ֵריּה ּדְ ָאְמֵרי, ַרב ִיְצָחק ּבְ    ,ְסֵפקֹו ָטהֹור -ִמן ַהּלּול ְוַלחּוץ     :ּדְ
   .ִמן ַהּלּול ְוִלְפִנים ְסֵפקֹו ָטֵמא

ַמאי ִמּתֹוְקָמא    ?ָהֵני ּבְ
יאֵליָמא ּפְ  -ִמן ַהּלּול ְוִלְפִנים  י ִחּיָ ַרּבִ    !ִליָגא ּדְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  רֹוְזדֹור -כָּ ַקְרַקע ּפְ ְמָצא ּבְ ּנִ ׁשֶ    ,כְּ
רֹוְזדֹור -ְוָכאן  ַגג ּפְ ְמָצא ּבְ ּנִ   .ׁשֶ

   
  

 רש"י
אלא לרמי בר שמואל ולרב 

. דאמרי מן הלול ולחוץ יצחק
ספק טהור על כרחך הי מתי' 

יא במאי דר' חייא ודרב קט
מיתוקמי במן הלול ולפים דהא 
מן הלול ולחוץ אפילו ספקא 
ליכא דהא טהור קאמרין ודרב 
קטיא קיימא כוותייהו אלא 
רבי חייא דאמר טומאה ודאית 
לימא פליגא עלייהו דלדידהו 
ליכא טומאה ודאית: ומשין 
לא פליגי הא דרבי חייא דאמר 

  ודאי במן הלול ולפים:
. דהייו כדרך זדורבקרקע פרו

יציאתו מן החדר ודרמי ורב 
יצחק דאמרי ספק טמא בגג 
פרוזדור שקרוב לעלייה ולעולם 
בתר חזקה אזלי ומודו בקרקע 
פרוזדור במתי' וכדרבי חייא 
אבל בגגו במן הלול ולפים על 
כרחך יצא זה ממהג הילוכו 
דהבא מן החדר היה לו לימצא 
בקרקע פרוזדור שהחדר מוך 

לפרוזדור ואם מן העלייה ושוה 
בא הוה לו לימצא מן הלול ולחוץ 
הלכך איכא למיתליה בתרי 
ספיקי דילמא מעלייה אתא 
לפרוזדור ואזדקרה או מחדר 
אתא לפרוזדור וע''י שזדקרה 
עלה הדם מלמטה למעלה כיון 
דרמי ורב יצחק לא יהבי טעמא 
למילתייהו איכא לאוקמי 
בשיוי אבל לאביי ללישא דבתר 

שא ליכא לשויי הכי ופליג חש
דר' חייא עליה דכיון דאביי תלי 
טעמא בחששא וכל היכא דאיכא 
למיחש להאי ולהאי משוי ליה 
ספק אפילו בקרקע פרוזדור 
איכא לספוקי בחדר ולעלייה 

  הילכך דרבי חייא פליג עליה:
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        בבבב----יח, איח, איח, איח, א .26
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ה ְמקֹומֹות ָהְלכּו ּבֹו ֲחָכִמים ַאַחר ָהרֹוב לֹׁשָ ׁשְ אי ,ּבִ ַוּדַ אּום כְּ    ,קֹורָמ   :ַוֲעׂשָ
ְלָיא    ,ׁשִ

   .ֲחִתיָכה
ֲאַמַרן - "ָמקֹור"    .ָהא ּדַ
  
ְלָיא" ְתַנן – "ׁשִ    :ּדִ
ִית " ּבַ ְלָיא ּבַ ִית ָטֵמא -ׁשִ    .ַהּבַ

ְלָיא ָוָלד ִ ַהׁשּ לֹא ָוָלד ,ְולֹא ׁשֶ ְלָיא ּבְ ֵאין ׁשִ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּלֹא ָיָצא ָלד ַעד ׁשֶ   .ו.)(נדה כ "ִנּמֹוק ַהּוָ
  
ְתַנן –" ֲחִתיָכה"    :ּדִ
ֶלת" ּפֶ    ,ָיד ֲחתּוָכה  :ַהּמַ

   ,ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה   -ְוֶרֶגל ֲחתּוָכה 
את א ִמּגּוף ָאטּום ּבָ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   ."ְוֵאין חֹוׁשְ

  
א א ?!ְותּו ֵליכָּ ע ֲחנּוּיֹות :ְוָהִאיכָּ ׁשַ    !ּתֵ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ע ֲחנּוּיֹות " ׁשַ ן מֹוְכר -תֵּ חּוָטהּכּוּלָ ר ׁשְ ׂשַ    ,ֹות ּבְ
ר ְנֵבָלה -ְוַאַחת  ׂשַ    ,מֹוֶכֶרת ּבְ

   .ְסֵפקֹו ָאסּור -ְוָלַקח ֵמַאַחת ֵמֶהן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֵאיזֹה ֵמֶהן ָלַקח 
ְמָצא  ְך ַאַחר ָהרֹוב -ּוַבּנִ    !"ַהּלֵ

  
   ,ָקָאְמִריַנן -טּוְמָאה 
   .ָלא ָקָאְמִריַנן -ִאיּסּור 

  
א    :ְוָהִאיכָּ

ׁשַ " ֵאיֶזה ֵמֶהן ָנַגעתֵּ ֶאָחד ֵמֶהן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ יֵניֶהם ְוָנַגע ּבְ ֶרץ ֶאָחד ּבֵ ִעין ְוׁשֶ    ,ע ְצַפְרּדְ
ִחיד  ְרׁשּות ַהּיָ    ,ְסֵפקֹו ָטֵמא -ּבִ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ    .ְסֵפקֹו ָטהֹור -ּבִ

ְמָצא  ְך ַאַחר ָהרֹוב -ּוַבּנִ    !"ַהּלֵ
  

ה  ָ ִאׁשּ    ,יַנןָקָאְמִר  –טּוְמָאה ּדְ
ָעְלָמא     .ָלא ָקָאְמִריַנן -טּוְמָאה ּבְ

  
א    :ְוָהִאיכָּ

ָאַמר  ן ֵלִויָהא ּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ָהר   יח,ב ּנָ יָלה ^ ָעְבָרה ּבַ ן   -ְוִהּפִ    ,ְמִביָאה ָקְרּבָ

   .ְוֶנֱאָכל
ים ְך ַאַחר רֹוב ָנׁשִ ים  ,ַהּלֵ ָיא ָיְלָדן -ְורֹוב ָנׁשִ    !ָוָלד ְמַעּלְ

  
   ,ָקָאְמִריַנן –ִניִתין ַמְת 

ָתא  ַמְעּתְ   .ָלא ָקָאְמִריַנן -ׁשְ
   

י ֲאָתא     :ָאַמר ָרִביןְוָהא כִּ
י ֲחִניָנאֵמִתיב  ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ

   !"טֹוָעה"
יּה  יּוְבּתֵ    ,ְוָלא ָיַדְעָנא ַמאי ּתְ

א יְעּתָ א ִסּיַ א ֶאּלָ יּוְבּתָ    !ַמאי ָלאו ָלא ּתְ
  

ְלָמא ָלא ּתְ  ,ָלא אּדִ יְעּתָ א ְוָלא ִסּיַ    .יּוְבּתָ
  
  

 רש"י
. משום דאזלין ועשאום כודאי

   בתר רובא:
. במתיתין שחזקתו הא דאמרין

א בא אלא מן המקור וכדתי רבי ל
חייא אלמא כיון דרוב דמים התם 

   שכיחי מחזקין ליה מן המקור:
. אף אם אין ולד ראה הבית טמא

   הבית טמא משום אהל המת:
. ושורפין שאין שליא בלא ולד

עליה את התרומה אלמא כיון 
דרוב שליות אין בלא ולד 

   מחזקין לה בטומאה ודאית:
עשה דם ותערב . וימוק הולד

בדם הלידה ובטל ברוב והכי 
מפרש טעמא לקמן בפ' המפלת 

   (דף כז:):
. מחותכת בצורתה יד חתוכה

   בחיתוך אצבעות:
. ותשב חומר אמו טמאה לידה

זכר לימי טוהר וחומר קבה לעין 
טומאה דמחזקין לה בלידה 
ודאית ליתן לה ימי טומאה וימי 
טהרה דאמרין הלך אחר הרוב 

 שים ולד מעליא ילדן אלא ורוב
   שימוק:

. לומר לא יהיו לה ואין חוששין
ימי טוהר שמא איו ולד דדילמא 
מגוף אטום הוא בא וקיימא לן 
בהמפלת (לקמן דף כד.) דאיו ולד 
והייו כודאי מדיהבין לה ימי 
טוהר הואיל ורוב שים לאו גוף 

   אטום ילדן:
. דכל קבוע כמחצה על ספקו אסור

וכיון שלקחה  מחצה דמיא
ממקום הקביעות מחזקין לה 

   כמחצה על מחצה:
. בקרקע דה''ל מופרש ובמצא

   מהן ולא לקחו ממקום הקביעות:
. ומותר דכל הלך אחר הרוב

   דפריש מרובא פריש:
. דהוה ליה ספק ברשות היחיד כו'

ואע''ג דרובא צפרדעים ואין להם 
טומאה כיון דשרץ קבוע בייהם 

   מחצה:הוה ליה מחצה על 
. שפירש אחד מהן למקום ובמצא

אחר וגע בו אדם שם טהור 
דהשתא לאו קבוע הוי ואמרין כל 
  דפריש מרובא פריש וצפרדע הוא:

   . ואין ידוע אם ולד הוא:והפילה
. חטאת העוף שלה אכלת ואכל

ולא אמרין על הספק באה ואיה 
אכלת דדלמא לאו ולד הוא 

ין וחולין מלוקין הן ומליקת חול
   בלה:

. ר' יהושע בן לוי שמעתתא
אמורא הוא ושלשה מקומות 
דאמר ר' יוחן משה או ברייתא 

   הן:
. בפ' והא כי אתא רבין אמר

   המפלת (לקמן דף כט.):
. מתיב רבי יוסי ברבי חיא

אדרבי יהושע בן לוי מתי' חדא 
דמיירי באשה טועה שלא ידעה 
אימתי ילדה והתם קתי לה 

ידעא מאי  וקאמר רבין לא
תיובתא דרבי יוסי דלאו תיובתא 

   היא והתם מפרש טעמא:
. ה''ק רבין דהא מתי' מאי לאו

לאו תיובתא היא דרבי יהושע 
אלא סייעתא אלמא מתי' אמרה 
כרבי יהושע ואשכחן ארבעה 
מקומות בטומאת שים במתי' 
שהלכו אחר הרוב וקשיא לר' 

  יוחן דלא קחשיב אלא תלת:
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        יט, איט, איט, איט, א    ––––    יח, ביח, ביח, ביח, ב .27
י יֹוָחָנןָאַמר ["    :ַרּבִ

ה ְמקֹומֹות ָהְלכּו ּבֹו ֲחָכִמים ַאַחר ָהרֹוב לֹׁשָ ׁשְ אי ,ּבִ ַוּדַ אּום כְּ    ,ָמקֹור  :ַוֲעׂשָ
ְלָיא    ,ׁשִ

  "].ֲחִתיָכה
  

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי
א ֲחזָ  :ִאיֵליָמא ִאיכָּ א ּדְ ֲהֵדיּה ְלַמעּוֵטי רּוּבָ רּוָמה  ,ָקה ּבַ ְרִפיַנן ֲעֵליּה ֶאת ַהּתְ ָלא ׂשָ    -ּדְ

י יֹוָחָנן ֲחָדא ִזיְמָנא    ,ְוָהא ֲאַמַרּה ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ה" ַצד ָהִעיסָּ ְמָצא ּבְ ינֹוק ַהּנִ ָידוֹ  ,תִּ    ,ּוָבֵצק ּבְ
י ֵמִאיר    .ְמַטֵהר :ַרּבִ

ִאין :ֲחָכִמיםוַ     ,ְמַטּמְ
ינֹוק ל תִּ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ַח  ׁשֶ   (טהרות ג, ח). "ְלַטּפֵ

י ֵמִאיר :ְוָאְמִריַנן ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ִחין   :ָקָסַבר ינֹוקֹות ְמַטּפְ    ,רֹוב ּתִ

ִחין    ּוִמיעּוט ֵאין ְמַטּפְ
ֶחְזַקת ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ה זֹו ּבְ    ,ְוִעיּסָ

   ,ְסמֹוְך ִמיעּוָטא ַלֲחָזָקה
א ַרע ֵליּה רּוּבָ    .ְוִאיּתְ

ָנן ֵמי -ִמיעּוָטא  ,ְוַרּבָ ֵליֵתיּה ּדָ ַמאן ּדְ    ,כְּ
א ַוֲחָזָקה  א ָעִדיף -ְורּוּבָ    .רּוּבָ

ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר  ְעָיאִמׁשּ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
רּוָמה ֹוְרִפין ָעֶליָה ֶאת ַהּתְ ׂשּ    .זֹו ִהיא ֲחָזָקה ׁשֶ

י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ
ֹוְרִפין ָעֶליָה  ׂשּ רּוָמהֵאין זֹו ֲחָזָקה ׁשֶ   .ֶאת ַהּתְ

   
י ְיהּוָדה ַרּבִ א ּדְ א ְלַמעּוֵטי רּוּבָ    ,ֶאּלָ

ְתַנן    :ּדִ
ֶלת ֲחִתיָכה" ּפֶ    :ַהּמַ

ם  ּה ּדָ    ,ְטֵמָאה –ִאם ֵיׁש ִעּמָ
   .ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְך ְטֵמָאה ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   . (נדה כא.) "ּבֵ

מּוֵאל ָאַמר ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ
ע ִמיֵני ָדִמים ל ַאְרּבַ ֲחִתיָכה ׁשֶ א ּבַ י ְיהּוָדה ֶאּלָ א ַרּבִ    ,לֹא ִטיּמֵ

ָאר ִמיֵני ָדִמים     .ְטהֹוָרה –ֲאָבל ׁשְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ע ִמיֵני ָדִמים  ל ַאְרּבַ ְבֵרי ַהּכֹל ְטֵמָאה -ׁשֶ    .ּדִ
ִמים  ָאר ּדָ ל ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל ְטה -ְוׁשֶ    .ֹוָרהּדִ

יָלה   יט,א ִהּפִ ׁשֶ א כְּ יָלה ^ לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ   ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ַמה ִהּפִ
י ְיהּוָדה ָסַבר ַתר רֹוב ֲחִתיכֹות  :ַרּבִ    ,ִזיל ּבָ

ע ִמיֵני ָדִמים ָהְוָיין ל ַאְרּבַ    .ְורֹוב ֲחִתיכֹות ׁשֶ
ָנן ָסְבֵרי ַתר רֹוב ֲחִתיכֹות  :ְוַרּבָ   .ןָלא ָאְמִרינַ  -ִזיל ּבָ

  
 
 

 רש"י
. ג' מקומות דקאמר מאילמעוטי 

רבי יוחן דמשמע הי ותו לא 
למעוטי מאי דמשום רובא לא 

   שוויה כודאי:
. בטומאת אילימא למעוטי רובא

   אשה:
. כלומר דאיכא חזקה בהדיה

כגדה דמרעא לה חזקה לרובא 
וקאתי מייא למעוטי דלא 
אזלין בתר ההוא רובא לשוויה 
מילתא כודאי ולא שורפין 

   דההיא טומאה:תרומה עלה 
. הא אמרה רבי יוחן חדא זימא

בשאר טומאות דהיכא דסתרה 
חזקה לרובא דלא אזלין בתר 
רובא לשוייה כודאי וממילא 

   שמעין לטומאת אשה:
   . בשרצים:לטפח

. והוה להו סמוך מיעוטא לחזקה
לטהר תרי ורובא לחודיה לטמא 

   ואין א' עומד במקום שים:
זו שאו . חזקה זו היא חזקה כו'

מחזיקין סתם רוב תיוקות 
מטפחין חזקה גמורה החזיקוה 
לעשותה כודאי ולשרוף עליה 

   תרומה:
. אלא למעוטי רובא דרבי יהודה

דאע''ג דאמר זיל בתר רובא הכי 
גמר לה ר' יוחן דטמא דקאמר 
רבי יהודה לתלות קאמר ולא 

   לשרוף:
   . בלא צורה:חתיכה

. האשה אם יש עמה דם טמאה
שאר דה ולא משום טמאה כ

   לידה דלאו ולד הוא:
. שהחתיכה מארבע של ארבע כו'

מראות דם טמא השויין במתי' 
ואע''ג דחמשה תן שחור אדום 
הוא אלא שלקה דכיון דמראה 
דם טמא יש בה אמרין כולו דם 
הוא וטמאה דה ורבן סברי אין 

   זה דם אלא בשר:
. כגון ירוק של שאר מיי דמים

  ן הן:ולבן שטהורי
. ואיה יודעת מה הפילה

שאבדה החתיכה קודם שבאה 
   לפיו:

לא אמרין זיל בתר רוב חתיכות 
. דלא סבירא להו רוב כו'

חתיכות של ד' מיי דמים 
ואשמועין רבי יוחן לעיל בג' 
מקומות הלכו אחר הרוב ותו לא 
למעוטי הא רובא דר' יהודה 
דלר' יהודה דאזיל בתר רובא לא 

ת ליה לשרוף על כודאי משוי
  מגעה את התרומה:
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   ַמְתִניִתין

ה ָ ִאׁשּ ִמים ְטֵמִאים ּבָ ה ּדָ ָ    ,ָהָאדֹום  :ֲחִמׁשּ
חֹור ָ    ,ְוַהׁשּ

ְרּכֹום    ,ּוְכֶקֶרן ּכַ
   ,ּוְכֵמיֵמי ֲאָדָמה

זּוג    .ְוַכּמָ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ן ֵמיֵמי ִתְלתָּ    ,ַאף ּכְ
ר ָצִלי ׂשָ    .ּוְכֵמיֵמי ּבָ

לוּ     :ֵבית ִהּלֵ
   .ְמַטֲהִרים

  
רֹוק    :ַהּיָ

ן ַמֲהַלְלֵאל א ֲעַקְבָיא ּבֶ    .ְמַטּמֵ
   .ְמַטֲהִרין ֲחָכִמיםוַ 

י ֵמִאירָאַמר     :ַרּבִ
ֶתם ּום ּכֶ א ִמׁשּ    ,ִאם ֵאינֹו ְמַטּמֵ

א  ֶקה -ְמַטּמֵ ּום ַמׁשְ    .ִמׁשּ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ךְ  ְך ְולֹא ּכָ   .לֹא ּכָ
  

ה -? "ָאדֹום"  ֵאיֶזהּו  ּכָ ַדם ַהּמַ    .ּכְ
חֹור" ֶחֶרת  – "ׁשָ    .ּכַ

ן     .ָטֵמא –ָעמֹוק ִמּכֵ
ן  יֶהה ִמּכֵ    .ָטהֹור –ּדֵ

ְרּכֹום" ּבוֹ  -" ּוְכֶקֶרן ּכַ רּור ׁשֶ ּבָ    .ּכַ
ֶרם ּוֵמיֵצף ַמִים -" ּוְכֵמיֵמי ֲאָדָמה" ית ּכֶ ְקַעת ּבֵ    .ִמּבִ
זּוג" ֵני ֲחָלִקים ַמִים - "ְוַכּמָ ר ,ׁשְ ָ ִין ַהׁשּ  .ֹוִניְוֶאָחד ַיִין ִמן ַהּיַ

 

ָמָרא    ּגְ

ה ָ ִאׁשּ ם ָטהֹור ּבָ א ּדָ ִאיכָּ    ?ְמָנַלן ּדְ
ְלָמא כָּ  ּה ָטֵמאּדִ ָאֵתי ִמיּנַ ם ּדְ    !ל ּדָ

  
ר יֹוֵסףָאַמר  י ָחָמא ּבַ ְעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

ם ְלָדם" :ָאַמר ְקָרא ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָך ָדָבר ַלּמִ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ     - (דברים יז, ח) 40404040"ּכִ
ם ָטהֹור ְלָדם ָטֵמא ין ּדָ    .ּבֵ

  
ה א ֵמַעּתָ ין ֶנַגע ָלֶנַגע" ,ֶאּלָ ין ֶנַגע ָטֵמא ְלֶנַגע ָטהֹור "ּבֵ י ּבֵ    ?!ָהִכי ַנּמִ

יָמא י :ְוִכי ּתֵ א? - ָהִכי ַנּמִ    !ֶנַגע ָטהֹור ִמי ִאיכָּ
יָמא ּלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור הּוא" :ְוִכי ּתֵ ֵריַההּוא  - (ויקרא יג, יג) 41414141"ּכֻ    !ּבֹוַהק ִמּקְ

  
ין ִנְגֵעי ָאָדם  א ּבֵ ים  ֶאּלָ    ,ְלִנְגֵעי ָבּתִ

ן ְטֵמִאין -ּוְלִנְגֵעי ְבָגִדים     .ְוכּוּלָ
  

ה ְלַדם ִזיָבה ם ִנּדָ ין ּדַ י ּבֵ ן ְטֵמִאין ,ָהָכא ַנּמִ    !ְוכּוּלָ
  

ִנְגֵעי ָאָדם ,ַהאי ַמאי א ְלִאְפלּוֵגי ּבְ ָלָמא ָהָתם ִאיכָּ ׁשְ    ,ּבִ
ָנןּוִבְפל ַע ְוַרּבָ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ א ּדְ    ,ּוְגּתָ
ְתַנן    :ּדִ

ָער ָלָבן " ֶהֶרת קֹוֵדם ְלׂשֵ    .ָטֵמא –ִאם ּבַ
ָער ָלָבן קֹוֵדם ְלַבֶהֶרת     .ָטהֹור –ְוִאם ׂשֵ

                                                        
ָעֶרי 40 ׁשְ ְבֵרי ִריבֹת ּבִ ין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ּדִ ין ּדִ ם ְלָדם ּבֵ ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָך ָדָבר ַלּמִ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ ר ִיְבַחר ּכִ קֹום ֲאׁשֶ   ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'הָך ְוַקְמתָּ ְוָעִליָת ֶאל ַהּמָ
ַרַעת 41 ָתה ַהּצָ ה ִכסְּ ּלֹו ָהַפְך ָלָבן ָטהֹור הּוא ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵ ַגע ּכֻ רֹו ְוִטַהר ֶאת ַהּנָ ׂשָ ל ּבְ   ֶאת ּכָ

 רש"י
  מתי' 

. כזוית גן שכרכום וכקרן כרכום
   גדל בו:

. לקמן מפרש לה וכמימי אדמה
לכולהו במתיתין. ל''א כקרן 
כרכום כוגה זיו כרכום כמו 

   (שמות לד) כי קרן עור פיו:
. כיין אדום המזוג במים וכמזוג

ואע''ג דקליש אדמימות דיליה 
   טמא:
   פגרי''ג: .תלתן

. מוהל היוצא וכמימי בשר צלי
   ממו:

. אם איו מטמא משום כתם כו'
   מפרש בגמרא:

   . מפרש בגמ':כדם המכה
   . איידרמי''ט:כחרת

. שעמוק במראה עמוק מכן
שחרורית כלומר שחור יותר 

   מחרת טמא:
   . פלד''ש שדחית מראיתו:דיהה

. שיש עליו ברורין כברור שבו
ותר במראה אדמומית י

   מחבריהן ובגמרא מפרש להו:
. מקום ומשם מביא בית כרם

   אדמה וותה בכלי:
. כלומר ותן ומציף עליה מים

שם מים עד שיהו המים צפין על 
   האדמה:

. כיצד כגון שי חלקים וכמזוג
   מים כו':

  
  גמ' 

. עד וכולן טמאין אלא מעתה כו'
   לשון קושיא הוא:

. לשון לובן שראה בוהק
חורים טפות לבות באשים ב

   מאד בפיהם:
. גבי געים אע''ג בשלמא התם

דכולהו לטמא איכא לאוקומי 
קרא דאיירי בפלוגתא דזקן 
ממרא וסהדרין שבדורו דכתיב 
(דברים יז) והאיש אשר יעשה 
בזדון כגון דמפלגי בגעי אדם 
ובפלוגתא דרבי יהושע כו' 
דקאמר זקן ממרא כחד מיייהו 

   הו:וסהדרין כחד מייי
אם בהרת קודמת לשער לבן 

. דשער לבן מסימי טומאה טמא
וכגון שקדמתו בהרת דכתיב 
(ויקרא יג) והה הפך שער לבן 

  בבהרת:
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   .ָטֵמא –ָסֵפק 
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ ָהה ַרּבִ   .(נגעים ד, יא) "אֹוֵמר ּכֵ
  

הְוָאַמר     :ַרּבָ
ָהה ְוָטהֹור    .כֵּ

  
נִ  יםּבְ    ,ְגֵעי ָבּתִ

ָנן ְמעֹון ְוַרּבָ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ א ּדְ לּוְגּתָ י ָהא ּפְ    .כִּ
  

ְתַנן    :ּדִ
ְמעֹון" י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִריִסין  ֵני ּגְ ׁשְ ָרֶאה ּכִ ּיֵ ִית ָטֵמא ַעד ׁשֶ ֵני  ְלעֹוָלם ֵאין ַהּבַ    ,ֲאָבִנים ַעל ׁשְ
ֵני כֹוָתִל  ׁשְ ֶקֶרן ָזִויתּבִ    ,ים ּבְ

ִריִסין -ָאְרּכֹו  ֵני ּגְ ׁשְ    ,ּכִ
ִריס -ְוָרְחּבֹו  ּגְ   (נגעים יב, ג). "ּכַ

  
ְמעֹון?  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ִתיב    .(ויקרא יד, לז) 42424242"ִקירֹות"ּוְכִתיב  "ִקיר" :כְּ

ֵני ִקירֹות "ִקיר"ֵאיֶזהּו  ׁשְ הּוא כִּ    .ֵמר ֶזה ֶקֶרן ָזִויתֱהֵוי אוֹ  ?ׁשֶ
  

ִנְגֵעי ְבָגִדים    ,ּבְ
ָנן ן ַאְבטּוְלמֹוס ְוַרּבָ י יֹוָנָתן ּבֶ ַרּבִ א ּדְ ְפלּוְגּתָ    .ּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ַאְבטּוְלמֹוס" י יֹוָנָתן ּבֶ   אֹוֵמר  ַרּבִ
ִהיא ְטהֹוָרה?  ָגִדים ׁשֶ ִין ִלְפִריַחת ּבְ   ִמּנַ

ַחת"וְ  "ָקַרַחת" :ֶנֱאַמר ְבָגִדים )נהקרא יג, (וי 43434343"ַגּבַ    ,ּבִ
ַחת"וְ  "ָקַרַחת" :ְוֶנֱאַמר ָאָדם )מג-(ויקרא יג, מב 44444444"ַגּבַ    ,ּבָ

כּוּלֹו  ַרח ּבְ ן ּפָ ַהּלָ   ,ָטהֹור –ַמה ּלְ
כּוּלֹו  ַרח ּבְ י ּפָ אן ַנּמִ    ."ָטהֹור –ַאף ּכָ

א  ם ָטהֹור ֵליכָּ א ָהָכא ִאי ּדָ ִליֵגי?  -ֶאּלָ ַמאי ּפְ   ּבְ
ָהֵני אי ּדְ   ְטהֹוִרין ְוָהֵני ְטֵמִאין?  ּוִמּמַ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ָאַמר ְקָרא ם" :ּדְ ּדָ ים ּכַ ִים ֲאֻדּמִ ְראּו מֹוָאב ֶאת ַהּמַ    .ג, כב) '(מלכים ב 45454545"ַוּיִ
ָדם  :ְלֵמיְמָרא    .ָאדֹום הּוא -ּדְ

  
   !ְותּו ָלא !ָאדֹום :ֵאיָמא

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ֶמיָה "  :ָאַמר ְקָרא    ,ויקרא יב, ז) (46464646"ּדָ
ֶמיָה " ָעה - (ויקרא כ, יח) 47474747"ּדָ אן ַאְרּבָ    .ֲהֵרי כָּ

  
ַנן!  ה ּתְ ָ   ְוָהא ֲאַנן ֲחִמׁשּ

  
י     :ֲחִניָנאָאַמר ַרּבִ

חֹור" ָקה ,ָאדֹום הּוא - "ׁשָ ּלָ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
  

                                                        
ָפל ִמ  42 ּמֹת ּוַמְרֵאיֶהן ׁשָ ַקֲערּורֹת ְיַרְקַרּקֹת אֹו ֲאַדְמּדַ ִית ׁשְ ִקירֹת ַהּבַ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ַגע ְוִהּנֵ ירְוָרָאה ֶאת ַהּנֶ  ן ַהקִּ

ס ֶאת ַהנֶּ  43 ּבֵ ָקַרְחּת ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ַאֲחֵרי ֻהּכַ ֶחֶתת ִהוא ּבְ ְרֶפּנּו ּפְ ׂשְ ֵאׁש תִּ ה ָטֵמא הּוא ּבָ ַגע לֹא ָפׂשָ ַגע ֶאת ֵעינֹו ְוַהּנֶ ה לֹא ָהַפְך ַהּנֶ ְחּתוֹ ַגע ְוִהּנֵ  ֹו אֹו ְבַגּבַ

ָקַרְחּתֹו אֹו  מבמבמבמב 44 ם ָצַרַעת ּפַֹרַחת ִהוא ּבְ ַחת ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמּדָ ּבַ ַרַחת אֹו ַבּגַ ְחּתוֹ ְוִכי ִיְהֶיה ַבּקָ   .ְבַגּבַ

ַמְרֵאה ָצַרַע  מגמגמגמג         ְחּתֹו ּכְ ָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגּבַ ֶמת ּבְ ַגע ְלָבָנה ֲאַדְמּדֶ ֵאת ַהּנֶ ה ׂשְ רְוָרָאה אֹתֹו ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵ ׂשָ  ת עֹור ּבָ

ם 45 ּדָ ים ּכַ ִים ֲאֻדּמִ ֶגד ֶאת ַהּמַ ְראּו מֹוָאב ִמּנֶ ִים ַוּיִ ֶמׁש ָזְרָחה ַעל ַהּמָ ֶ ימּו ַבּבֶֹקר ְוַהׁשּ ּכִ ׁשְ   ַוּיַ
ֵקבָ  'הְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני  46 ָכר אֹו ַלּנְ ֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלּזָ קֹר ּדָ ר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמּמְ   הְוִכּפֶ
ֶמיהָ  47 ָתה ֶאת ְמקֹור ּדָ ּלְ ה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה ְוִהוא ּגִ ָוה ְוִגּלָ ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאׁשּ ּכַ ר ִיׁשְ ם ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ֶרב ַעּמָ ֵניֶהם ִמּקֶ   ְוִנְכְרתּו ׁשְ

 רש"י
. הרי הוא כגע שכהה כהה טהור

מראיתו בשבוע של הסגר שהוא 
סימן טהרה דכתיב (שם) והה 
כהה הגע וגו' ובשם רבי משה 
הדרשן שמעתי קיהה כלומר 

בדבר וחלק עליו וכן קיהה 
מצאתי בת''כ ר' יהושע קיהה 

   וטיהר:
. לאורך שיעור גע כגריס

   ולרוחב:
כשי גריסין על שי אבים 

. אחד בכותל זה שבקרן זוית
   ואחד בכותל זה:

. ארכו כשי גריסין ורחבו כגריס
דכשהוא מוטל ארכו על ב' 
אבים מצא בכל אבן גריס על 

גע ושתי אב ים גריס כשיעור
בעין דכתיב (שם יד) וחלצו את 

   האבים:
. ומראיהן שפל מן כתיב קיר

   הקיר (שם):
   . פרחה צרעת בכולהו:פריחה

. ואע''פ שלא שהיא טהורה
אמר אלא באדם (שם יג) ואם 

   פרוח תפרח וגו':
. ואלו למימרא דדם אדום הוא

   כולם אדומין הן:
. האדום ואימא אדום ותו לא
ם המכה שבאדומים דהייו כד

   דמתיתין:
. והיא גלתה את דמיה דמיה

מקור דמיה (שם כ) וטהרה 
ממקור דמיה (שם יב) הרי ד' 
מיי אדמומית טמאה בה אבל 

  שלמטה מהן לאו דם הוא:
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י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
חֹור " ֶחֶרת –ׁשָ    .ּכַ

ן    ָטֵמא  -ָעמֹוק ִמּכֵ
יֶהה  ְכחֹולֲאִפי -ּדֵ    .ָטהֹור – ּלּו ּכִ

חֹור ֶזה  ִחיר   -ְוׁשָ תֹו הּוא ַמׁשְ ִחּלָ    ,לֹא ִמתְּ
ִחיר ֱעָקר הּוא ַמׁשְ ּנֶ ׁשֶ א ּכְ    .ֶאּלָ

ה  ל ְלַדם ַמּכָ ִחיר -ָמׁשָ ֱעָקר הּוא ַמׁשְ ּנֶ    ."ִלְכׁשֶ
  
  
  

 רש"י
. אפילו הוא שחור דיהה מכן

ככחול טהור הואיל ואיו שחור 
   כחרת:

. מן הגוף לוקה לכשעקר
  ומשחיר:



  ""ָּכל ַהָּיד –מסכת נדה פרק ב' 
93

        בבבב----יט, איט, איט, איט, א .29
אי" מַּ ית ׁשַ ן   :אֹוְמִרים ּבֵ ֵמיֵמי ִתְלתָּ    ,ַאף ּכְ

ׂשָ [    .ר ָצִליּוְכֵמיֵמי ּבָ
לוּ     ]."ְמַטֲהִרים :ֵבית ִהּלֵ
  

אי ּמַ ֶמיָה " :ְוֵלית ְלהּו ְלֵבית ׁשַ ֶמיָה " "ּדָ ָעה? "ּדָ אן ַאְרּבָ    !ֲהֵרי כָּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאי ּבָ
   .ֵלית ְלהוּ 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

   .ִאית ְלהוּ 
י ֲחִניָנאִמי ָלא ָאַמר  לָּ " :ַרּבִ א ׁשֶ חֹור ָאדֹום הּוא ֶאּלָ    "?!ָקהׁשָ

ָלֵקיָהכָ  י ִמְלָקא הּוא ּדְ    .א ַנּמִ
  
  
לוּ "    ."ְמַטֲהִרין ֵבית ִהּלֵ
  

א!  א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ   :ִאיכָּ
   .ְתלֹותלִ    יט,ב

  
  

 רש"י
ה' דמים . ת''ק סבר לתלות

טמאין ודאי ואידך ספיקא 
  ולב''ה טהורין ממש:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .30
רֹוק"    :ַהּיָ

ן ַמֲהַלְלֵאל א ֲעַקְבָיא ּבֶ   .ְמַטּמֵ
   .ְמַטֲהִרין ֲחָכִמיםוַ [

י ֵמִאירָאַמר     :ַרּבִ
ֶתםִאם ֵא  ּום ּכֶ א ִמׁשּ    ,ינֹו ְמַטּמֵ

א  ֶקה -ְמַטּמֵ ּום ַמׁשְ    .ִמׁשּ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ךְ  ְך ְולֹא ּכָ   ].לֹא ּכָ
   

ֶמיָה "ְוֵלית ֵליּה ַלֲעַקְבָיא  ֶמיָה " "ּדָ ָעה? "ּדָ אן ַאְרּבָ    !ֲהֵרי כָּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאי ּבָ
   .ֵלית ֵליּה 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

   ,ִאית ֵליּה 
י ֲחִניָנאִמי ָלא ָאַמר  ָקה" :ַרּבִ ּלָ א ׁשֶ חֹור ָאדֹום הּוא ֶאּלָ    "?!ׁשָ

ָלֵקיָהכָ  י ִמְלָקא הּוא ּדְ    .א ַנּמִ
  
  
   ."ְמַטֲהִרין ֲחָכִמיםוַ "
  

א!  א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
   .ִלְתלֹות

  
  
י ֵמִאירָאַמר " ּום ּכֶ  :ַרּבִ א ִמׁשּ א  ,ֶתםִאם ֵאינֹו ְמַטּמֵ ֶקה -ְמַטּמֵ ּום ַמׁשְ    ."ִמׁשּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ן ַמֲהַלְלֵאל ת ֲעַקְבָיא ּבֶ יּטַ י ֵמִאיר ְלׁשִ א ,ָיַרד ַרּבִ    .ְוִטיּמֵ

  
ָנן    :ְוָהִכי ָקָאַמר ְלהּו ְלַרּבָ

ָנא  ֶתם ָירֹוק ַאּמָ ַחת כֶּ כַּ ָקא ַמׁשְ ֵהיָכא ּדְ ִאיתוּ  -ְנִהי ּדְ    .ָלא ְמַטּמְ
ם ָירֹוק ִמּגּוַפּה ֵהיכָ  ָקָחְזָיא ּדָ א –א ּדְ ַטּמֵ    !ּתְ

  
   ,ִאי ָהִכי

ֶתם" ּום ּכֶ א ִמׁשּ א  ,ִאם ֵאינֹו ְמַטּמֵ ֶקה -ְמַטּמֵ ּום ַמׁשְ    ",ִמׁשּ
ְעָיא ֵליּה!  ּום רֹוָאה ִמּבַ   ִמׁשּ

  
א ָהִכי ָקָאַמר ְלהוּ     :ֶאּלָ

ָרא  ם ָירֹוק ֵמִעיּקָ ָקא ָחְזָיא ּדָ ִאיתוּ לָ  -ְנִהי ֵהיָכא ּדְ    .א ְמַטּמְ
ם ָירֹוק ם ָאדֹום ַוֲהַדר ָחְזָיא ּדָ ָחְזָיא ּדַ אּטַ ּתִ    – ֵהיָכא ּדְ    ,ּמֵ

ֵקה ָזב ְוָזָבה ׁשְ ֲהָוה ַאּמַ    !ִמיֵדי ּדַ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

רֹוק    ,ּדּוְמָיא ּדְ
ל ְויֹוֵצא  ְתַעּגֵ ּמִ ל ְויֹוֵצא -ָמה רֹוק ׁשֶ ְתַעּגֵ ּמִ    .ַאף ּכֹל ׁשֶ

ל ְויֹוֵצא :ְלַאּפּוֵקי ַהאי ֵאין ִמְתַעּגֵ    .ּדְ
  

   ,ִאי ָהִכי
י ֵמִאיר ָנן ְלַרּבִ יר ָקָאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ ּפִ    !ׁשַ

  

 רש"י
. דאמר ה' דמים ותו הייו ת''ק

   לא:
. ומטמא דם ירד ר' מאיר כו'

   ירוק משום דה:
   . על בגדה:אמא

. דכיון דירוק הוא לא מטמאיתו
מסתמא לאו מגופה אתא דלא 
שכיח ולא תלין בה אלא היכא 

   דחזיא מגופה דם הוא:
. דחזיתיה דם ירוק אהי דהיכ

מעיקרא לא מטמאיתו משום 
רואה דלאו דם הוא והייו משום 
כתם כלומר כשאר דם שכתמו 

   טמא:
. כרוקה תטמא משום משקה

וכמי רגליה אם וגעין בו אדם 
וכלים וטהרות באותו דם ירוק 
שראתה בימי דותה שהיתה דה 
מדם אדום ואמאי מטהריתו 

   לגמרי:
 . שמתאסףשמתעגל ויוצא

תחלה ואח''כ יוצא לאפוקי דם 
בין טמא בין טהור כשהוא בא 

  וטף ויוצא ראשון ראשון:
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א ָהִכי ָקָאַמר ְלהוּ     :ֶאּלָ
ֶקה'ֶלֱהֵוי כְּ  ָרִעים 'ַמׁשְ יר ֶאת ַהּזְ    .ְלַהְכׁשִ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ֵעי  ם ֲחָלִלים"ּבָ א ,(במדבר כג, כד) 48484848"ּדַ    .ְוֵליכָּ

  
י ֵמִאיר ,ִאי ָהִכי ָנן ְלַרּבִ יר ָקָאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ ּפִ   !ׁשַ

   
א ָהִכי ָקָאַמר ְלהוּ     :ֶאּלָ

ָוה ְגֵזָרה ׁשָ    .ִאְלפּוָה ּבִ
ִתיב ָהָכא ס ִרּמֹוִנים" :כְּ ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ    .(שיר השירים ד, יג) 49494949"ׁשְ

ֵני חּוצֹות" :ּוְכִתיב ָהָתם    .(ִאּיֹוב ה, י) 50505050"ְוׁשֵֹלַח ַמִים ַעל ּפְ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ן ַקל ָוחֶֹמר ֵמַעְצמוֹ     ,ָאָדם ּדָ
ָוה ֵמַעְצמוֹ  ְוֵאין ָאָדם ֵזָרה ׁשָ ן ּגְ   .ּדָ

  
   
י יֹוֵסי" ְך ְולֹא :אֹוֵמר ַרּבִ ךְ  לֹא ּכָ    ."ּכָ
  

א!  א ַקּמָ ּנָ   ַהְיינּו ּתַ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
א א ַקּמָ ּנָ י יֹוֵסי? ַמאן ּתַ    .ַרּבִ

ָבר ם אֹוְמרֹו  ְוָכל ָהאֹוֵמר ּדָ ׁשֵ ה ָלעֹוָלם -ּבְ אּוּלָ    .ֵמִביא ּגְ
  
  
  

                                                        
ב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲח  48 ּכַ א לֹא ִיׁשְ ָ ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנׂשּ הֶהן ָעם ּכְ תֶּ   ָלִלים ִיׁשְ
ָפִרים ִעם ְנָרִדים 49 ִרי ְמָגִדים ּכְ ס ִרּמֹוִנים ִעם ּפְ ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ   ׁשְ
ֵני חּוצֹות 50 ֵני ָאֶרץ ְוׁשֵֹלַח ַמִים ַעל ּפְ   ַהּנֵֹתן ָמָטר ַעל ּפְ

 רש"י
. להכשיר זרעים להוי כמשקה

שאם יגע שרץ בהן יטמא ואמאי 
   מטהריתו לגמרי:

. דם שהפש דם חללים ישתה
יוצאה בו קרוי משקה ולעין 
הכשר בעין משקה כדכתיב 
(ויקרא יא) ואשר יבא עליו מים 

מא וכל משקה אשר ישתה יט
כלומר אוכל ומשקה אשר ישתה 
יבא על האוכל והכי מוקמין לה 

   בפסחים (דף טז.):
. להכשיר את אלפוה בג''ש

   הזרעים:
. דם דות השלוח מן שלחיך
   האשה:

. כפרדס זה שהוא פרדס רמוים
עול להשתמר כך בות ישראל 
ועלות פתחיהן בימי דותן 

מגדים  מהיזקק לבעליהן עם פרי
הייו בים וכתיב שילוח במים 
מה מים מכשירין אף דם דות 

   מכשיר:
. אא''כ אין אדם דן ג''ש מעצמו

קבלה מרבו הל''מ דדלמא קרא 
  למילתא אחריתי איצטריך:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .31
ה "?ָאדֹום"ֵאיֶזהּו " ּכָ ַדם ַהּמַ    ."ּכְ
  

ה"ַמאי  ּכָ ַדם ַהּמַ   ? "ּכְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
חּוט ַדם ׁשֹור ׁשָ    .כְּ

  
ִחיָטה ַדם ׁשְ    !ְוֵליָמא כְּ

  
ִחיָטה"ִאי ָאַמר  ַדם ׁשְ ִחיָטה :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "כְּ ּה ׁשְ כּוּלַ    ,כְּ

ַמע ָלן ין :ָקא ַמׁשְ ל ַסכִּ ָאה ׁשֶ ת ַהכָּ ְתִחיּלַ ה כִּ כָּ ַדם ַהּמַ    .כְּ
  
  

א    :ָאַמר עּוּלָ
ה ַדם ִצּפֹור ַחּיָ    .כְּ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

חּוט ה ְלַאּפּוֵקי ׁשָ    ,ַחּיָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

חּוׁש?    ְלַאּפּוֵקי כָּ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
י ֲחִניָנאָאַמר  ִעיִריזְ     :ַרּבִ

ל רֹאׁש  ַדם ַמֲאכֹוֶלת ׁשֶ    .כְּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּה  51515151ָהְרָגה ַמֲאכֹוֶלת ֲהֵרי זוֹ "    .(נדה נח:) "ּתֹוָלה ּבָ

יּה ּגּוַפּה  כּוּלֵ    !ַמאי ָלאו ּדְ
  

ּה  !ָלא רֹאׁשָ    .ּדְ
  

יָנָאה י ַוְרּדִ הוּ ָאַמר  ַאּמִ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ע ְקַטנָּ  ַדם ֶאְצּבַ ָפהכְּ ָפה ְוָחְייָתה ְוָחְזָרה ְוִנּגְ ּגְ ּנִ ל ָיד ׁשֶ    .ה ׁשֶ

ל ָאָדם ל כָּ ה ,ְולֹא ׁשֶ ָ א ִאׁשּ ּלֹא ָנׂשָ חּור ׁשֶ ל ּבָ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
ה ּמָ ִרים ?ְוַעד כַּ ן ֶעׂשְ    .ַעד ּבֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ְבָנּה ּוְבַבְעָלּה "     .(נדה נח:) "ּתֹוָלה ּבִ
ָלָמא  ׁשְ ְבָנּה "ּבִ כַּ  - "ּבִ    ,ַחת ַלּה ַמׁשְ

א  ְעָלּה "ֶאּלָ ַחת ַלּה?  - "ּבַ כַּ   ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ה ְולֹא ִנְבֲעָלה ְכְנָסה ַלחּוּפָ ּנִ גֹון ׁשֶ    .כְּ

  
  

   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
ָזה ַדם ַהּקָ    .כְּ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ה ְוָתָלה    כ,א י ֵמִאירַמֲעׂשֶ ִקילֹור^ ַרּבִ    .ּבְ
י תָּ  ְקָמהְוַרּבִ ַרף ׁשִ ׂשְ   ."ָלה ּבִ

                                                        
  על פי המשה, כתב"י. גירסת וילא: זה 51

 רש"י
. דמו אדום כדאמר בסדר שור

יומא (דף ו:) האי חיור והאי 
סומק: דם שחיטה משתה 

   והולך:
פור חי . דם היוצא מצצפור חיה
   ע''י מכה:

. והאי או דלמא לאפוקי כחוש
   חיה לשון בריאה הוא:

. אשה הרואה הרגה מאכולת
כתם בבגדה אם הרגה מאכולת 
תולה בה ואי קשיא הא שיעור 
כתם כגריס ועוד ומאכולת כולי 
האי לא הוי כדאמר בפירקין 
בעין כגריס ועוד לאפוקי מדם 
מאכולת לא קשיא ההיא לר' 

יגוס הא לרבן חיא בן אט
בפרק הרואה כתם (לקמן דף 

   ח:) דלא בעי האי שיעור:
. מאי לאו מאכולת דכולה גופה

אלמא כל מאכולת דומה לדם 
דות ואת אמרת דם מאכולת של 
ראש הוא דדמי לדם דות אבל 

   דשאר הגוף לא:
. אה כורד ובגיטין אמי ורדיאה

(דף מא.) קרי ליה אמי שפיר אה 
מקום הוא ששמו ל''א ורדיאה 

   ורדיא בעירובין (דף מט.):
   . כתמה:תולה

. אם יש בהן מכה בבה ובבעלה
שמא טף עליה כששוכבין יחד 
אלמא דם בה ובעלה דומה לדם 

   דות:
. שלא בשלמא בה משכחת לה

   שא:
   . הא שוי הוא:אלא בעלה

   . אמתי' קאי:רב חמן
  . כתם:ותלה רבי מאיר

אדום הוא . אפלשט''ר ובקילור
ותעסקה בו אלמא קילור דומה 
לדם דות ואע''ג דלא הוי סומק 
כולי האי וקשיא לכולהו דדייקי 
בין דם בחור לדם שוי משום 
דסומק טפי ובין דם מאכולת של 

  ראש לשאר דם מאכולת:
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  !ָלאו ַאָאדֹום ַמאי
  

ִמים ,ָלא ָאר ּדָ ְ    .ַאׁשּ
  
  
  

יוְ  ָמר זּוְטָראוּ  ַאֵמיָמר ָנא ַרב ַאׁשִ יּה אּוּמָ    .ֲהוּו ָיְתֵבי ַקּמֵ
ְייָתא ְל י לֵ ְק ׁשָ     .ַאֵמיָמרֵליּה ַקְרָנא ַקּמַ

י ַהאי :ֲאַמר ְלהוּ  ,ַחְזַייּה  ְתַנן כִּ    ?ָאדֹום ּדִ
   ,ֵליּה ַאֲחִריִתי ילֵ ְק ׁשָ 

י :ֲאַמר ְלהוּ  ּנִ ּתַ    .ִאׁשְ
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

ין ַהאי ְלַהאי  ָלא ָיַדְעָנא ּבֵ גֹון ֲאָנא ּדְ ָמאלָ  -כְּ ֵעי ִלי ְלֶמֱחֵזי ּדָ    .א ִמּבָ
  
  
  
  

 רש"י
   . מקיז דם בקרן:אומא

  . בין קמא לבתרא:בין האי להאי
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .32
חֹור " ֶחֶרת -ׁשָ   ."ּכַ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ָאְמרּו  "ֶחֶרת" יוֹ  –ׁשֶ    .ּדְ
  

ְניָ  י ָהִכיּתַ    :א ַנּמִ
חֹור " ֶחֶרת –ׁשָ    ,ּכַ

ָאְמרוּ  חֹור ׁשֶ יוֹ  :ְוׁשָ    ".ּדְ
  

יוֹ  :ְוֵליָמא    !ּדְ
  

יֹו  ְדיֹוָתא :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ִאי ָאַמר ּדְ ְכחּוָתא ּדִ י ּפַ    ,כִּ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ְדיֹוָתא י ָחרּוָתא ּדִ    .כִּ
  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
א?  ּתָ יֶבׁשְ ַלָחה אֹו ּבִ   ּבְ

  
ַמע  א ׁשְ   ּתָ

יּדְ  י ַאּמִ ּה  ַרּבִ ְדיֹוָתא ּוָבֵדיק ּבַ ֵלי קּוְרָטא ּדִ    .ּפָ
  
  
  

 רש"י
. כלומר לא חרת שאמרו דיו

שחרורית חרת היתך במים כ
   אלא שחרורית חרת היתך בדיו:

. קלישות כי פכחותא דדיותא
הדיו כשהכלי מלא יורד 
שחרורית החרת למטה 
ומלמעלה הוא ברור ואיו שחור 

   כל כך:
   . בדיו לחה כדמפרש:בלחה

. שכן דרך שותין או ביבשתא
חרת בדיו כששולקים קליפות 

   הקוצרים והוא מתייבש:
. מבקע רטא דדיותאפלי קו

   חתיכות דיו יבש:
  . מראית דם שחור:ובודק בו
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .33
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ִקיר    ,כְּ
ְדיוֹ     ,כִּ

   .ְטֵמָאה –ּוְכֵעָנב 
ִנינוּ  ָ ׁשּ ן " :ְוזֹוִהי ׁשֶ    .(נדה יט.) "ְטֵמָאה -ָעמֹוק ִמּכֵ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

   ,ַזִיתכְּ 
ֶזֶפת    ,כְּ

   .ָטהֹור –ּוְכעֹוֵרב 
ִנינוּ  ָ ׁשּ ן ָטהֹור" :ְוזֹוִהי ׁשֶ יֶהה ִמּכֵ    .(נדה יט.) "ּדֵ

   
א    :ָאַמר עּוּלָ

א ִסיָוָאה ְלבּוׁשָ   .כִּ
   

א ִדיָתא עּוּלָ ַלע ְלפּוְמּבְ    ,ִאּקְ
ָלֵביׁש  א אּוְכָמא ַחְזֵייּה ְלַההּוא ַטְייָעא ּדְ    ,ְלבּוׁשָ

חֹור" :ֲאַמר ְלהוּ  ְתַנן  "ׁשָ י ַהאי -ּדִ    .כִּ
א א ּפּוְרּתָ יּה ּפּוְרּתָ    ,ְמַרטּו ִמיּנֵ

ע ְמָאה זּוֵזי יּה ַאְרּבַ    .ְיַהבּו ּבֵ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ם ִדיַנת ַהּיָ ִאים ִמּמְ ִלים ָהאּוְלָייִרין ַהּבָ    .ֵאּלּו כֵּ

  
אּוְכֵמי ִניְנהוּ  :ְלֵמיְמָרא    .ּדְ

איַרּבִ ְוָהֲאַמר ְלהּו     :ְלָבָניו י ַיּנַ
רּוִני ְקּבְ ַני ַאל ּתִ חֹוִרים  :ּבָ ֵכִלים ׁשְ    ,לֹא ּבְ

ֵכִלים ְלָבִנים    .ְולֹא ּבְ
חֹוִרים" ין ַהֲחָתִנים - "ׁשְ ָאֵבל ּבֵ ה ְוֶאְהֶיה כְּ א ֶאְזכֶּ ּמָ    .ׁשֶ
ין ָהֲאֵבִלים - "ְלָבִנים" ָחָתן ּבֵ ה ְוֶאְהֶיה כְּ א לֹא ֶאְזכֶּ ּמָ    .ׁשֶ

כֵ  א ּבְ םֶאּלָ ִדיַנת ַהּיָ ִאים ִמּמְ    .ִלים ָהאּוְלָייִרין ַהּבָ
  ַאְלָמא ָלאו אּוְכֵמי ִניְנהּו! 

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ְגִליָמא –ָהא     .ּבִ
ְפתֹוָרא –ָהא     .ּבִ

  
  
  

 רש"י
   . שעוה שחורה:כקיר

. עבים שחורים ל''א קיר כעבה
שם עשב שחור: עולא אשחור 

   דמתיתין קאי דקתי טמא:
. שם מקום ועושין שם סיואה

   מלבושים שחורים:
. בלים מחממי אוליירין

   מרחצאות לשון אחר שם מקום:
. לגן עדן והצדיקים אזכה שמא

   מלובשים לבים:
. הוו סומקי אבל גלימי אוליירין

פתורי כגון מפה וסדין אוליירין 
  הוו שחורין:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .34
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

י ַמְטִלית ְלָבָנה ּבֵ א ַעל ּגַ ם ֵאין ּבֹוְדִקין ֶאּלָ    .ְוכּוּלָ
  

ר ֲאבּוִדיִמיר ָאַמ     :ַרב ִיְצָחק ּבַ
י ָאדֹום ּבֵ חֹור ַעל ּגַ    .ְוׁשָ

  
יֲאַמר  ְפּתִ    :ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ

ִליֵגי    :ְוָלא ּפְ
חֹור –ָהא  ׁשָ    ,ּבְ
ִמים -ָהא  ָאר ּדָ ׁשְ    .ּבִ

  
יַמְתִקיף ַלּה     :ַרב ַאׁשִ

מּוֵאל ,ִאי ָהִכי חֹור!  :ֵליָמא ׁשְ ָ   חּוץ ִמׁשּ
  

א ֲאַמר  יַרב ֶאּלָ    :ַאׁשִ
חֹור ּגּוֵפיּה ָקִמיְפְלֵגי ׁשָ   .ּבְ

  
   

 רש"י
   . חמשה דמים:וכולן

. מראות הדמים מטלית לבה
   יכרים בה:

. דם שחור בדקה ושחור
מראיתו אם שחור היא כחרת או 

  דיהה מכן על גבי בגד אדום:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .35
אָאַמר     :עּוּלָ

ן  ן ָעמֹוק ִמכֵּ    ,ָטֵמא –ּכּוּלָ
ן  יֶהה ִמכֵּ    ,ָטהֹור –ּדֵ

חֹור ׁשָ    .כְּ
  

ָנא  א ַמאי ׁשְ חֹור"ְוֶאּלָ ָנַקט?  "ׁשָ   ּדְ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ
י ֲחִניָנאהֹוִאיל ְוָאַמר  חֹור :ַרּבִ ָקה ׁשָ ּלָ א ׁשֶ    ,ָאדֹום הּוא ֶאּלָ

א י ִליַטּמֵ ן ַנּמִ יֶהה ִמכֵּ ְך ֲאִפיּלּו ּדֵ    .ִהיְלכָּ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
א ר ַאּבָ י ּבַ י ַאּמִ    :ָאַמר ַרּבִ
ן  ן ָעמֹוק ִמכֵּ    ,ָטֵמא –ְוכּוּלָ

ן  יֶהה ִמכֵּ י ָטֵמא -ּדֵ    .ַנּמִ
חֹור ָ    .חּוץ ִמׁשּ

  
יעּוֵריּה  א ַמאי ַאֲהֵני ׁשִ ָנן?  ֶאּלָ ַרּבָ   ּדְ

ֵדיֶהה יֶהה ּדְ    .ְלַאּפּוֵקי ּדֵ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
א ר ַאּבָ    :ָאַמר ָרִמי ּבַ

ן  ן ָעמֹוק ִמכֵּ    ,ָטהֹור –ְוכּוּלָ
ן  יֶהה ִמכֵּ    .ָטהֹור –ּדֵ

חֹור ָ    .חּוץ ִמׁשּ
ָנן ַרּבָ יעּוֵריּה ּדְ י ׁשִ    .ּוְלָהִכי ְמַהּנֵ

  
ָרא ר ַקּפָ    :ָאַמר ּבַ

ן ָע  ן ְוכּוּלָ    ,ָטֵמא –מֹוק ִמכֵּ
ן  יֶהה ִמכֵּ    .ָטהֹור –ּדֵ

ן  ָעמֹוק ִמכֵּ ֶזג ׁשֶ    ,ָטהֹור –חּוץ ִמּמֶ
ן  יֶהה ִמכֵּ    .ָטהֹור –ּדֵ

  
ָרא ר ַקּפָ    .ְוָדֵכי –ֲאִדיהּו ֵליּה  ּבַ

   .ְוָדֵכי –ַאֲעִמיקּו ֵליּה 
  

י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ
ִמׁשְ  יּה כְּ ִלּבֵ ְבָרא ּדְ ה ָנִפיׁש ּגַ ּמָ יּה כַּ    .ַמְעּתֵ

  
  
  
  

 רש"י
   . הדמים:םכול

. מאותו שיעור השוי עמוק מכן
במתיתין לכל אחד אי הוה 

   סומק טפי טמא:
. כשחור ואע''פ דיהה מכן טהור

דלא תן במתיתין דיהה מכן 
טהור אלא גבי שחור הוא הדין 

   לכולהו:
. דהאי אפי' דיהה מכן ליטמא

   אדום הוה וע''י לקותא הושחר:
. דאין דרך דם קא משמע לן

יר על ידי לקותא אדום המשח
   להיות דיהה:
. שדחה ממראיתו דיהה דדיהה

   יותר מדאי:
. אם מאותו עמוק מכן טהור

מראה הוא אבל אם האדים 
הרבה עד שבא לכלל אחד משאר 
המראות של מעלה הימו הרי 

   בא לחדא מהך דמתי':
  . דם הדומה למזגא:אדיהו ליה
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .36
ְרּכֹום"   ."ּוְכֶקֶרן ּכַ
   

ָנא    :ּתָ
   ".ַלח ְולֹא ָיֵבׁש "
  

ֵני ֲחָדא ֶעְליֹון" :ּתָ ְחּתֹון ְולֹא ּכָ תַּ    ."ּכַ
ְחּתֹון" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ  תַּ ֶעְליֹון ְולֹא ּכַ    ."ּכָ
ְחּתֹון" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ  תַּ ן ּכַ ּכֵ ֶעְליֹון ְוָכל ׁשֶ    ."ּכָ

ֶעְליֹון" :ָיא ִאיָדךְ ְוַתנְ  ן ּכָ ּכֵ ְחּתֹון ְוָכל ׁשֶ תַּ    ."ּכַ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ֵרי ָלָתא ּדָ    ,ּתְ

   ,ּוְתָלָתא ַטְרָפן ָהְוָיין
ָרא ְמִציָעָאה יָדךְ  ,ְנקֹוט ּדָ    .ְוַטְרָפא ְמִציָעָתא ּבִ

  
יּה ּדְ  י ָאתּו ְלַקּמֵ הוּ כִּ י ַאּבָ נִ  :ָאַמר ְלהוּ  ַרּבִ ְייהּו ׁשָ גּוׁשַ   .ינוּ ּבְ

  
   

 רש"י
   . עלה תחתון:כתחתון

וו זו למעלה . דעלין התלתא דרי
   מזו:

. לבדוק בה את קוט דרא מציעא
   הדם:

. דההוא משובח וטרפא מציעא
לבדוק מכולן ומיהו כוליה דרא 
כשרה לבדוק והא דקתי 
כתחתון ולא כעליון הכי קאמר 
כשורה אמצעית ולא כעליוה 
הימה והא דקתי כעליון ולא 
כתחתון כשורה אמצעית ולא 
כתחתוה הימה דאין כשר 

ק אלא בדרא אמצעית והא לבדו
דתיא כתחתון וכ''ש כעליון 
דמשמע דתרוייהו כשרין לבדוק 
אלא שהעליון משובח לאו אדרי 
קאי אלא אעלין דדרא מציעא 
וה''ק בעלה תחתון שהוא ברור 
וכ''ש בעליון הימה דהייו 
אמצעי שהוא ברור מאד והא 
דתיא כעליון וכ''ש כתחתון הכי 

ן וכ''ש קאמר כעליון כעלה העליו
   כתחתון כעלה האמצעי:

. לבדוק בהן ולא בגושייהו שיו
  לאחר תלישתן:
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        בבבב----כ, אכ, אכ, אכ, א .37
   ."ּוְכֵמיֵמי ֲאָדָמה"
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵמיֵמי ֲאָדָמה"    :ּכְ

ֶרם ּוֵמִציף ָעֶליָה ַמִים ית ּכֶ ְקַעת ּבֵ ֵמָנה ִמּבִ    ,ֵמִביא ֲאָדָמה ׁשְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְקַעת יֹוְדַפת    .ִמּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְק     .ַעת ִסְכִניִמּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּנֹוַסר ְקַעת ּגִ    ."ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהן ,ַאף ִמּבִ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

   :ּוְכֵמיֵמי ֲאָדָמה"
ֶרם ית ּכֶ ְקַעת ּבֵ ֵמָנה ִמּבִ    ,ֵמִביא ֲאָדָמה ׁשְ

ּום ת ַהׁשּ ְקִליּפַ    ,ּוֵמִציף ָעֶליָה ַמִים ּכִ
ִים ִמׁשּ  יעּור ַלּמַ יעּור ֶלָעָפרְוֵאין ׁשִ ֵאין ׁשִ    .ּום ּדְ

א ֲעכּוִרין    ,ְוֵאין ּבֹוְדִקין אֹוָתן ְצלּוִלין ֶאּלָ
   .חֹוֵזר ְועֹוְכָרן -ָצְללּו 

הּוא עֹוְכָרן  ְכִלי -ּוְכׁשֶ א ּבִ ד ֶאּלָ ּיָ    ."ֵאין עֹוְכָרן ּבַ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְכִלי" א ּבִ ד ֶאּלָ ּיָ    ."ֵאין עֹוְכִרין אֹוָתן ּבַ

לָ  יֵדיּה ְוִלַעְכִריְנהּו ּדְ   א ִלְרֵמיּה ּבִ
ֵמי יר ּדָ ּפִ יֵדיּה ׁשַ י ָעַכר ֵליּה ּבִ ָמָנא כִּ    ,ֲאָבל ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָמָנא א ּבְ יֵדיּה ֶאּלָ ָלא ִלַעְכִריְנהּו ּבִ    ?ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

הּוא ּבֹוְדָקן " ׁשֶ כֹוס -ּכְ א ּבְ    ".ֵאין ּבֹוְדָקן ֶאּלָ
  

ּבָ     :ֵעי ָלךְ ַוֲעַדִיין ּתִ
ִדיָקה  כֹוס,  -ּבְ   ּבְ
ַמאי?  -ֲעִכיָרה    ּבְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
יּה ּדְ  י ָאתּו ְלַקּמֵ ר ֲאבּוהַּ כִּ ה ּבַ ִנינוּ  :ָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ ְמקֹוָמּה ׁשָ    .ּבִ

  
י ֲחִניָנא א ַרּבִ ּתָ ׁשְ ַגְרּגַ ֵלי קּוְרָטא ּדְ יּה  ,ּפָ    .ּוָבֵדיק ּבֵ

  
ָמֵעאל ּבְ ָלֵייט ֲעֵליּה  י ִיׁשְ י יֹוֵסיַרּבִ ָרה ַרּבִ ַאְסכָּ   .ּבְ

י ֲחִניָנא   כ,ב ים ַרּבִ ַחכִּ    ,הּוא ּדְ
י ָעְלָמא  יֵמי ָהִכי -ּכּוּלֵ    .ָלאו ַחכִּ

  

 רש"י
. משום דאין ואין שיעור למים

שיעור לעפר אלא יביא עפר כמו 
שירצה אם רב אם מעט ויציף על 
מים כעובי קליפת השום למעלה 

   מן העפר:
. שתהא מראית אלא עכורין

   אדמה כסת במים:
   ם בעפר:. המיוכשהוא עוכרן

. לא יתן העפר לא לרמיה בידיה
אל תוך ידו ויעכור המים בעפר 
שבידו אע''פ שחוזר וותו בכלי 

   לאחר עכירה:
. אם העפר בכלי כי עכר להו אבל

   בידיה באצבע שפיר דמי:
. או דלמא לא לעכריהו בידיה

כשהמים בספל לא יעכרם 
באצבעו אלא בבזך או בכלי 

   אחר:
. אלמא לא אלא בכוס של זכוכית

   לירמי עפר במים בכפו ויבדוק:
. שאין אמר להו במקומה שיו

האדמה דומה לדם אלא 
במקומה אבל הביאה במקום 

   אחר שתה מראיתה:
   . מבקע:פלי

   . בלא מים:ובדיק לה
. אאחר לייט עליה ר' ישמעאל

  שיעשה כן באסכרה:
. ומצי דרבי חיא הוא דחכים

  בדיק כה''ג:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .38
י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ

י ֲחִניָנאָחְכְמָתא ּדְ  ָמא ַרּבִ ָלא ֶאֱחֵזי ּדָ ַרָמא ִלי ּדְ    .ּגְ
יָנא     ,ְמַטַהר –ְמַטּמֵ
א –ְמַטַהְרָנא     .ְמַטּמֵ

  
י ֶאְלָעָזרֲאַמר     :ַרּבִ

י ֲחִניָנאִעְנְווָתנּוָתא ּדְ  ָמא ַרּבִ ֲחַזאי ּדָ ַרָמא ִלי ּדַ    ,ּגְ
יּה ְלָסֵפק ְוָחֵזי ַעְנְוָתן הּוא ַמֵחית ַנְפׁשֵ י ֲחִניָנא ּדְ    ,ּוָמה ַרּבִ

   !ֲאָנא ָלא ֶאֱחֵזי?
  

י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ
ָלא ֲחזַ  ַרָמא ִלי ּדְ ָבֶבל ּגְ ָמאִטְבָעא ּדְ    ,אי ּדָ

ֲאִמיָנא ִטְבָעא ָלא ָיַדְעָנא :ּדַ ָדָמא ָיַדְעָנא? ,ּבְ    !ּבְ
  

ָתא :ְלֵמיְמָרא ְלָיא ִמּלְ ְבִטְבָעא ּתַ    .ּדִ
הְוָהא  ִטְבָעא ַרּבָ ָיַדע ּבְ ָדָמא ,הּוא ּדְ    !ְוָלא ָיַדע ּבְ

  
ן ָקָאַמר כֵּ ל ׁשֶ    ,כָּ

הּוָמה  ִטְבָעא ַרּבָ ָיַדע ּבְ ָמא ,ּדְ    !, ַוֲאָנא ֶאֱחֵזי?ָלא ֲחָזא ּדָ
  

א ִדיָתא עּוּלָ ַלע ְלפּוְמּבְ    ,ִאּקְ
ָמא יּה ּדָ    .ְוָלא ֲחָזא ,ַאְייתּו ְלַקּמֵ

י ֶאְלָעָזרּוָמה  :ֲאַמר ָרֵאל ֲהָוה ַרּבִ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ָמָרא ּדְ    ,ּדְ
ַלע ְלַאְתָרא ּדְ  י ִמּקְ ָמא, ֲאָנא ֶאֱחֵזי? ַרב ְיהּוָדהכִּ    !ָלא ָחֵזי ּדָ

  
א ָרֵאל"י ָקרּו ֵליּה ְוַאּמַ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ   ? "ָמָרא ּדְ

יּה ּדְ  ָמא ְלַקּמֵ ַאְייָתא ּדָ ָתא ּדְ ַהִהיא ִאּתְ י ֶאְלָעָזרּדְ    ,ַרּבִ
יֲהָוה ָיֵתיב  י ַאּמִ יּה  ַרּבִ    ,ַקּמֵ

ם ִחיּמּוד הּוא -ַאְרֵחיּה     .ֲאַמר ַלּה ַהאי ּדַ
ַפל ַלּה  ְנַפָקה ִאּטְ ַתר ּדִ יּבָ י ַאּמִ    ,ַרּבִ

יו :ְמָרה לוֹ ָא  ְדּתִ ֶרְך ְוִחּמַ ּדֶ ְעִלי ָהָיה ּבַ    .ּבַ
   .(תהילים כה, יד) 52525252"סֹוד ה' ִליֵרָאיו" :ָקֵרי ֲעֵליּה 

  
א בֹור ַמְלכָּ ׁשְ יּה ּדִ    ,ִאְפָרא הּוְרִמיז ִאּמֵ

יּה ּדְ  ָמא ְלַקּמֵ ָרה ּדָ ּדַ    .ָרָבאׁשַ
יּה  ַרב עֹוַבְדָיהֲהָוה ָיֵתיב     .ַקּמֵ

ם ִחיּמּוד הּוא :ּה ֲאַמר לַ  ,ַאְרֵחיּה     .ַהאי ּדַ
יֵמי ְיהּוָדֵאי :ֲאַמָרה ֵליּה ִלְבַרּה  ה ַחכִּ ּמָ א ֲחֵזי כַּ    .ּתָ

ה :ֲאַמר ַלּה  ֲארּוּבָ סּוָמא ּבַ ְלָמא כְּ    !ּדִ
ָמא ,ֲהַדר ין ִמיֵני ּדָ ּתִ ָרה ֵליּה ׁשִ ּדַ הּו ָאְמִריְנהוּ  ,ׁשַ    ,ְוכּוּלְ

ים ֲהָוה ְולָ  ּנִ ם כִּ ְתָרא ּדַ    .א ָיַדעַההּוא ּבָ
ְלֵמי ָלא כַּ ְמַקּטְ ר ַלּה ְסִריקּוָתא ּדִ ּדַ ָתא ְוׁשַ יע ִמיּלְ ּיַ    .ִאְסּתַ

א ָיְתִביתוּ  :ֲאַמָרה ִלּבָ וֵני ּדְ ַתּוְ    .ְיהּוָדֵאי ּבְ
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָמא א ֲהָוה ֲחֵזיָנא ּדָ    ,ֵמֵריׁשָ

ִרי ִיְצָחק ּבְ יּה ּדְ ֲאַמָרה ִלי ִאּמֵ יָון ּדַ ָנןַהאי ִט   : כֵּ ַרּבָ ְייהּו ּדְ ְייָתא ָלא ַמְייִתיַנן ַלּה ַקּמַ ָתא ַקּמַ    ,יּפְ
ְזִהיָמא ּום ּדִ    ,ִמׁשּ

   .ָלא ֲחֵזיָנא
ין ְטֵמָאה ִלְטהֹוָרה  אי ֲחֵזיָנא -ּבֵ    .ַוּדַ
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 רש"י
. בקי א דישראלדמרא דארע

במראות דם מכל חכמי ארץ 
ישראל כדמפרש לקמן: 
פומבדיתא אתריה דרב יהודה 
בשילהי פ''ק דסהדרין (דף יז:) 
סבי דפומבדיתא רב יהודה ורב 

   עיא:
. משום כבודו דרב ולא חזא

   יהודה:
   . הריח בו:ארחיה
. שתאוית לבעלה וראתה חימוד

   הדם מחמת תאוה:
היתה וכן  . כריתאיפרא הורמיז

שמה ואעפ''כ היתה משמרת 
עצמה מדות וקרובה להתגייר 
ואף קרבות היתה שולחת ולשון 
יוי איפרא חן כמו אפריון 
מטייה לרבי שמעון (ב''מ דף 

   קיט.):
. כמו (ב''ב דף עג.) הורמיז

הורמיז בר ליליתא כלומר יופי 
   שדים היה לה:

. ואע''ג דאמר לעיל ארחיה כו'
מא יסא רבא לא ידע בד

   איתרחיש ליה:
   . משום דורון:שלח לה

   . מסרק אה:סריקותא
. שהורגין עליה מקטלא כלמי

כים וסברה ודאי הבין ומשום 
   הכי שלח לי האי:

. כים כדמתרגמין כים כלמי
   כלמתא:

. בחדרי הלב אתם בתווי לבאי
יושבים מחדרים מתרגמי' 
מתוויא כלומר כל חכמה מצויה 

   בכם:
. דדילמא אשתי אלא חזי

ואע''ג דמראה דם טהור יש לה 
דלמא אי אייתא טיפתא 

   קמייתא הוה מיחזי טמא:
. כשכלין ימי בין טמאה לטהורה

טוהר של זכר או של קבה 
וראתה ביום ארבעים ואחד או 

  ביום שמוים ואחד:
. אי דם טמא חזיא לההוא דמא

מטמיא ואי לאו מחמשה דמים 
י הוא מטהריא דההוא ודא

טיפתא קמייתא מייתא דלא 
מזהמא דעד השתא חזאי ואתא 
דם טוהר שכל מ' לזכר ופ' 
לקבה מעין פתוח ואפי' פסקה 
יום או יומים הואיל ומוחזקת 
היא בדמים לא זהמא ומייתא 

  טיפתא קמייתא:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .39
א יּה ּדְ  ,ַיְלּתָ ָמא ְלַקּמֵ ר ָחָנהַאְייָתא ּדָ ר ּבַ ה ּבַ י ַלּה  ַרּבָ    ,ְוַטּמֵ

יּה ּדְ ֲהַדר ַאְייָתא ְלַק  ַרב ְיהּוָדהּמֵ ֵריּה ּדְ י ַלּה  ַרב ִיְצָחק ּבְ    .ְוַדכֵּ
  ְוֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי? 

ְנָיא    :ְוָהּתַ
א " יּמֵ טִּ אי ְלַטֵהר -ָחָכם ׁשֶ ַ    .ֵאין ֲחֵברֹו ַרׁשּ

יר -ָאַסר  אי ְלַהתִּ ַ    !"ֵאין ֲחֵבירֹו ַרׁשּ
  

י ַלּה  ָרא ַטּמּוֵיי ֲהָוה ְמַטּמֵ    ,ֵמִעיּקָ
ֲא  יָון ּדַ ְוָנא :ַמָרה ֵליּה כֵּ י ַהאי ּגַ י ִלי כִּ ָכל יֹוָמא ֲהָוה ְמַדכֵּ ֵעיֵניּה  ,ּדְ ַחׁש ּבְ    ,ְוָהִאיְדָנא הּוא ּדְ
י ַלּה  כֵּ    .ּדַ

  
  ּוִמי ְמֵהיְמֵני? 

  
  .ִאין

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

יו" ְדתִּ ֶזה ָרִאיִתי ְוִאּבַ ה לֹוַמר ּכָ ָ   ."ֶנֱאֶמֶנת ִאׁשּ
  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֶזה ִטי לֹוִני ָחָכם כָּ   ַמהּו?  -ֵהר ִאיׁש ּפְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יו" ְדתִּ ֶזה ָרִאיִתי ְוִאּבַ ה לֹוַמר ּכָ ָ   ."ֶנֱאֶמֶנת ִאׁשּ
  

אִני ָהָתם    ,ׁשָ
ּה  ֵליֵתיּה ְלַקּמַ    .ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יּה ּדְ  ָמא ְלַקּמֵ א ַאְייָתא ּדָ ַיְלּתָ ר ָחָנהּדְ ר ּבַ ה ּבַ י ַלּה  ַרּבָ    ,ְוַטּמֵ
יּה  רְלַקּמֵ ַרב ְיהּוָדה ּדְ ֵריּה ּדְ י ַלּה   ַב ִיְצָחק ּבְ    ,ְוַדכֵּ

  ְוֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי? 
ְנָיא    :ְוָהּתַ

א " יּמֵ טִּ אי ְלַטֵהר -ָחָכם ׁשֶ ַ    .ֵאין ֲחֵברֹו ַרׁשּ
יר -ָאַסר  אי ְלַהתִּ ַ    ."ֵאין ֲחֵבירֹו ַרׁשּ

י ַלּה  :ְוָאְמִריַנן    ,ַטּמּוֵיי ֲהָוה ְמַטּמֵ
ֲאַמָר  יָון ּדַ ְוָנא :ה ֵליּה כֵּ י ַהאי ּגַ י ַלּה כִּ ָכל יֹוָמא ְמַדכֵּ ֵעיֵניּה  ,ּדְ ַחׁש ּבְ    ,ְוָהִאיְדָנא הּוא ּדְ

י ַלּה  כֵּ    .ֲהַדר ּדַ
   .ְמֵהיְמָנא ַלּה  :ַאְלָמא

  
ר ְיהּוָדה ְמֵריּה ְסַמךְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ    .ַאּגַ

  
  
  
י" ְיָלה   ַרּבִ ּלַ ם ּבַ א -ָרָאה ּדָ    .ְוִטיּמֵ

ּיוֹ     .ְוִטיֵהר –ם ָרָאה ּבַ
ָעה ַאַחת  ין ׁשָ א -ִהְמתִּ    .ָחַזר ְוִטיּמֵ

א ָטִעיִתי :ָאַמר ּמָ    ."אֹוי ִלי ׁשֶ
  
א ָטִעיִתי" ּמָ אי ָטָעה! "ׁשֶ   ? ַוּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
אי ָטֵמא" :לֹא יֹאַמר ָחָכם"    ".ִאיּלּו ָהָיה ַלח ָהָיה ַוּדַ

א ֵעיָניו 53535353:ֶאּלָ ֶ א ַמה ׁשּ ין ֶאּלָ ּיָ    !"רֹואֹות ֵאין לֹו ַלּדַ
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 רש"י
. רב מעיקרא טמויי טמי לה

יצחק משום כבודו דרבה בר בר 
   חה:

 . מביאה דם אחר אוכזה ראיתי
שלה או של חברתה ואומרת כזה 
ראיתי ואבדתיו אם דם זה טהור 
לא מספקין ליה בטומאה משום 
דם האבוד דמהימא למימר כזה 
ראיתי: כזה טיהר לי פלוי כו' 
מהו שתסמוך עליה חברתה 
שהראתה דמה לזו ואמרה לה 
כדם זה שלך הראתי גם אי 

   לפלוי חכם וטיהר:
. אלמא קים לה אמת אשה כו'

   מראה דמים:ב
. אבל הכא דאיתיה דליתיה קמן

   קמן יחזי אן:
. דפשיטא ליה אגמריה סמך

דטהור והאי דהוה מטמא 
מעיקרא משום כבודו דרבה בר 
בר חה אבל אי הוה מספקא ליה 

   לא הוה סמיך עלה:
   . לאותו דם עצמו:ראה ביום

. קס''ד דלא חזר חזר וטימא
וראהו אלא מאליו חזר בו 

שמא אמש טמא וטימא דסבר 
הוה ועכשיו שיבש שתה 
ממראיתו ממה שהיה לו אמש 
ואילו הוה לח כמתחלתו הוה 
ראה טמא לפיכך חזר בו ממה 

   שטיהר:
. במה שחזרתי שמא טעיתי

וטימאתי הואיל ומראיהו עכשיו 
  טהור:
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ָטֵמא ָרא ַאְחְזֵקיּה ּבְ    ,ֵמִעיּקָ

י ֲאַמר ּנִ ּתַ ִאׁשְ ֲחָזא ְלַצְפָרא ּדְ יָון ּדַ יר :54545454כֵּ ּפִ ָלא ִאְתֲחִזי ׁשַ ְיָלה הּוא ּדְ אי ָטהֹור ֲהָוה ּוַבּלַ    ,ַוּדַ
ָקא ַמְפכַּ  ח הּוא ּדְ י ֲאַמר ַהאי ָטֵמא הּוא ּוִמְפכַּ ּנִ ּתַ ֲהַדר ִאׁשְ ֲחָזא ּדַ יָון ּדַ    .ח ְוָאֵזילכֵּ

  
  
  

י ר ַרּבִ ֵדיק ְלאֹור ַהּנֵ    .ּבָ
  

י יֹוֵס  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ יִני ַעּמּוֵדי 55555555יַרּבִ ן ּבֵ יֹום ַהְמעּוּנָ ֵדיק ּבְ    .ּבָ
  

מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ י ּבַ    :ַרב ַאּמִ
ה ְלֵצל ין ַחּמָ א ּבֵ ן ֵאין ּבֹוְדִקין אֹוָתן ֶאּלָ    .ְוכּוּלָ

  
הָאַמר  ַרב ַנְחָמן ר ֲאבּוהַּ  ַרּבָ    :ּבַ

ה ּוְבֵצל ָידוֹ  ַחּמָ   .ּבַ
  
   

                                                        
  (ֵליּה) גירסת וילא: 54
 יֹוֵסףוילא:  55

 רש"י
. מעיקרא אחזקיה בטומאה

כלומר אמש לא מספק טימא 
אלא שפיר חזייה ואחזיק 

רי' לקמן רבי בדק בטומאה דאמ
   לאור הר:
   . הלבין:דאישתי

   . עוד יותר:דהדר אישתי
. מראה אדמומיתו עוברת מפכח

הילכך הדר למילתיה קמייתא 
וטימא והא דאמרין אין לו 
לדיין אלא מה שעייו רואות 
היכא דלא אחזיה כשהוא לח 

   ולא אידמי ליה כטמא:
. היכא דגרסי בין העמודים

   רא כולי האי:ואע''ג דליכא הו
. ותן ידו כגד חמה על ובצל ידו

  הדם ומיצל:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .40
ֵני ֲחָלִקים" זּוג ׁשְ רֹוִני ,ַמִים ְוַכּמָ ָ ִין ַהׁשּ   ."ְוֶאָחד ַיִין ִמן ַהּיַ
  

ָנא   :ּתָ
רֹוִני "   כא,א ָ ְרְמִלי -ַהׁשּ ּכַ    .ִניּדֹון ּכַ

   ,ַחי ְולֹא ָמזּוג
ן    ."ָחָדׁש ְולֹא ָיׁשָ

  
ר ֲאבוּ ָאַמר     :ִדיִמיַרב ִיְצָחק ּבַ

ׁשּוט כֹוס ְטֶבְרָיא ּפָ א ּבְ ן ֵאין ּבֹוְדִקין אֹוָתן ֶאּלָ    .ְוכּוּלָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ל כָּ    :ׁשֶ

ֶנה -ַמֲחִזיק לֹוג  ין אֹותֹו ִמּמָ    ,עֹוׂשִ
ין  ֵני לּוּגִ אַתִים -ׁשְ ין אֹותֹו ִמּמָ    .עֹוׂשִ

ׁשוּ  ין  ,טּכֹוס ְטֶבְרָיא ּפָ ֵני לּוּגִ ֶנה -ֲאִפיּלּו ַמֲחִזיק ׁשְ ין אֹותֹו ִמּמָ    .עֹוׂשִ
ָקִליׁש  יּה ְטֵפי -ְוַאְייֵדי ּדְ   .ְיִדיַע ּבֵ

  
        הדרן עלך כל הידהדרן עלך כל הידהדרן עלך כל הידהדרן עלך כל היד

  

 
  

 רש"י
   . מזוג:השרוי

. דהכי מי בדקי ידון ככרמלי חי
בכרמלי חי ואית דגרסי כשרוי 

   ידון הכרמלי:
. בכוס טבריא של זכוכית פשוט

טב''ש ואיידי דקליש ראה בו 
  אדמומית היין:


