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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .36כ ,א
"ו ְּכ ֶק ֶרן ַ ּכ ְרכּ וֹ ם".
ָּתנָא:
" ַלח וְ לֹא יָ ֵב ׁש".
ָּתנֵי ֲח ָדאּ ַ " :כ ַּת ְח ּתוֹ ן וְ לֹא ָ ּכ ֶע ְליוֹ ן".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְךּ ָ " :כ ֶע ְליוֹ ן וְ לֹא ַ ּכ ַּת ְח ּתוֹ ן".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְךּ ָ " :כ ֶע ְליוֹ ן וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ַ ּכ ַּת ְח ּתוֹ ן".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְךּ ַ " :כ ַּת ְח ּתוֹ ן וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ָ ּכ ֶע ְליוֹ ן".
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְּתלָ ָתא דָּ ֵרי,
ו ְּתלָ ָתא ַט ְר ָפן ָהוְ יָין,
נְקוֹ ט דָּ ָרא ְמצִ ָיע ָאה ,וְ ַט ְר ָפא ְמצִ ָיע ָתא ִ ּב ָיד ְך.
ִּכי ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר לְ ה ּוּ ְ :בגו ׁ ַּשיְיה ּו ׁ ָשנִינ ּו.

רש"י
כתחתון .עלה תחתון:
תלתא דרי .דעלין הוו זו למעלה
מזו:
קוט דרא מציעא .לבדוק בה את
הדם:
וטרפא מציעא .דההוא משובח
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
לבדוק אלא בדרא אמצעית והא
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
קאמר כעליון כעלה העליון וכ''ש
כתחתון כעלה האמצעי:
בגושייהו שיו .לבדוק בהן ולא
לאחר תלישתן:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ
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 .37כ ,א-ב
ימי ֲא ָד ָמה".
"ו ְּכ ֵמ ֵ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ימי ֲא ָד ָמה:
" ְ ּכ ֵמ ֵ
יה ַמיִ ם,
ֵמ ִביא ֲא ָד ָמה ׁ ְש ֵמנָ ה ִמ ִ ּב ְק ַעת ֵ ּבית ֶ ּכ ֶרם ו ֵּמ ִציף ָע ֶל ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ִמ ִ ּב ְק ַעת יוֹ ְד ַפת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמ ִ ּב ְק ַעת ִס ְכנִ י.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַאף ִמ ִ ּב ְק ַעת ִ ּגנּוֹ ַסר ,וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהן".
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
ימי ֲא ָד ָמה:
"ו ְּכ ֵמ ֵ
ֵמ ִביא ֲא ָד ָמה ׁ ְש ֵמנָ ה ִמ ִ ּב ְק ַעת ֵ ּבית ֶ ּכ ֶרם,
יפת ַה ׁ ּשוּם,
יה ַמיִ ם ִ ּכ ְק ִל ּ ַ
ו ֵּמ ִציף ָע ֶל ָ
וְ ֵאין ׁ ִשיעוּר ַל ַּמיִ ם ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵאין ׁ ִשיעוּר ֶל ָע ָפר.
וְ ֵאין בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ָתן ְצלו ִּלין ֶא ָ ּלא ֲעכו ִּרין,
ָצ ְלל ּו  -חוֹ זֵ ר וְ עוֹ ְכ ָרן.
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא עוֹ ְכ ָרן ֵ -אין עוֹ ְכ ָרן ַ ּב ָ ּיד ֶא ָ ּלא ִ ּב ְכ ִלי".
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
" ֵאין עוֹ ְכ ִרין אוֹ ָתן ַ ּב ָ ּיד ֶא ָ ּלא ִ ּב ְכ ִלי".
דְּ לָ א לִ ְר ֵמ ּיה ִ ּב ֵיד ּיה וְ לִ ַעכְ ִרינְה ּו
ֲא ָבל ְ ּב ָמנָא ִּכי ָעכַ ר לֵ ּיה ִ ּב ֵיד ּיה ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
דְּ לָ א לִ ַעכְ ִרינְה ּו ִ ּב ֵיד ּיה ֶא ָּלא ְ ּב ָמנָא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ְ ּכ ׁ ֶשהוּא בּ וֹ ְד ָקן ֵ -אין בּ וֹ ְד ָקן ֶא ָ ּלא ְ ּבכוֹ ס".
וַ ֲע ַדיִין ִּת ָ ּב ֵעי לָ ְך:
ְ ּב ִד ָיקה ּ ְ -בכוֹ ס,
ֲעכִ ָירה ּ ְ -ב ַמאי?
ֵּתיק ּו.
ִּכי ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה ָא ַמר לְ ה ּוּ ִ :ב ְמקוֹ ָמ ּה ׁ ָשנִינ ּו.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ּ ָפלֵ י קו ְּר ָטא דְּ גַ ְר ַ ּג ׁ ְש ָּתא ,ו ָּב ֵדיק ֵ ּב ּיה.
כ,ב

לָ יֵיט ֲעלֵ ּיה ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַא ְס ָּכ ָרה.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א הוּא דְּ ַח ִּכים,
כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא  -לָ או ַח ִּכ ֵימי ָהכִ י.

רש"י
ואין שיעור למים .משום דאין
שיעור לעפר אלא יביא עפר כמו
שירצה אם רב אם מעט ויציף על
מים כעובי קליפת השום למעלה
מן העפר:
אלא עכורין .שתהא מראית
אדמה כסת במים:
וכשהוא עוכרן .המים בעפר:
לא לרמיה בידיה .לא יתן העפר
אל תוך ידו ויעכור המים בעפר
שבידו אע''פ שחוזר וותו בכלי
לאחר עכירה:
אבל .אם העפר בכלי כי עכר להו
בידיה באצבע שפיר דמי:
או דלמא לא לעכריהו בידיה.
כשהמים בספל לא יעכרם
באצבעו אלא בבזך או בכלי
אחר:
אלא בכוס של זכוכית .אלמא לא
לירמי עפר במים בכפו ויבדוק:
אמר להו במקומה שיו .שאין
האדמה דומה לדם אלא
במקומה אבל הביאה במקום
אחר שתה מראיתה:
פלי .מבקע:
ובדיק לה .בלא מים:
לייט עליה ר' ישמעאל .אאחר
שיעשה כן באסכרה:
דרבי חיא הוא דחכים .ומצי
בדיק כה''ג:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .38כ ,ב
ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָחכְ ְמ ָתא דְּ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ְ ּג ַר ָמא לִ י דְּ לָ א ֶא ֱחזֵ י דָּ ָמא.
ְמ ַט ֵּמינָא – ְמ ַט ַהר,
ְמ ַט ַה ְרנָא – ְמ ַט ֵּמא.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִענְוְ ָותנו ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ְ ּג ַר ָמא לִ י דַּ ֲחזַ אי דָּ ָמא,
ו ָּמה ַר ִ ּבי ֲחנִינָא דְּ ַענְוְ ָתן הוּא ַמ ֵחית נ ְַפ ׁ ֵש ּיה לְ ָס ֵפק וְ ָחזֵ י,
ֲאנָא לָ א ֶא ֱחזֵ י?!
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ִט ְב ָעא דְּ ָב ֶבל ְ ּג ַר ָמא לִ י דְּ לָ א ֲחזַ אי דָּ ָמא,
דַּ ֲא ִמינָאּ ְ :ב ִט ְב ָעא לָ א י ַָד ְענָאּ ְ ,ב ָד ָמא י ַָד ְענָא?!
לְ ֵמ ְימ ָרא :דִּ ְב ִט ְב ָעא ַּתלְ יָא ִמ ְּל ָתא.
וְ ָהא ַר ָ ּבה הוּא דְּ יָ ַדע ְ ּב ִט ְב ָעא ,וְ לָ א יָ ַדע ְ ּב ָד ָמא!
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ָק ָא ַמר,
ו ָּמה ַר ָ ּבה דְּ יָ ַדע ְ ּב ִט ְב ָעא ,לָ א ֲחזָ א דָּ ָמא ,וַ ֲאנָא ֶא ֱחזֵ י?!
עו ָּּלא ִא ְ ּקלַ ע לְ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא,
ַאיְית ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דָּ ָמא ,וְ לָ א ֲחזָ א.
ֲא ַמר :ו ָּמה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר דְּ ָמ ָרא דְּ ַא ְר ָעא דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל ֲהוָ ה,
ִּכי ִמ ְ ּקלַ ע לְ ַא ְת ָרא דְּ ַרב יְהו ָּדה לָ א ָחזֵ י דָּ ָמאֲ ,אנָא ֶא ֱחזֵ י?!
וְ ַא ַּמאי ָקר ּו לֵ ּיה " ָמ ָרא דְּ ַא ְר ָעא דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל"?
ְיתא דָּ ָמא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר,
דְּ ַה ִהיא ִא ְּת ָתא דְּ ַאי ָ
ֲהוָ ה י ֵָתיב ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ַק ֵּמ ּיה,
ַא ְר ֵח ּיה ֲ -א ַמר לַ ּה ַהאי דַּ ם ִח ּימוּד הוּא.
ָ ּב ַתר דִּ נ ְַפ ָקה ִא ּ ְט ַפל לַ ּה ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי,
ָא ְמ ָרה לוֹ ּ ַ :ב ְעלִ י ָה ָיה ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ ִח ַּמ ְד ִּתיו.
ָק ֵרי ֲעלֵ ּיה" :סוֹ ד ה' לִ ֵיר ָאיו" ) 52תהילים כה ,יד(.
ִא ְפ ָרא הו ְּר ִמיז ִא ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשבוֹ ר ַמלְ ָּכא,
ׁ ַשדַּ ָרה דָּ ָמא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ָר ָבא.
ֲהוָ ה י ֵָתיב ַרב עוֹ ַב ְדיָה ַק ֵּמ ּיה.
ַא ְר ֵח ּיהֲ ,א ַמר לַ ּהַ :האי דַּ ם ִח ּימוּד הוּא.
ֲא ַמ ָרה לֵ ּיה לִ ְב ַר ּהָּ :תא ֲחזֵ י ַּכ ָּמה ַח ִּכ ֵימי יְהו ָּד ֵאי.
ֲא ַמר לַ ּה :דִּ לְ ָמא ְּכסו ָּמא ַ ּב ֲארו ָ ּּבה!
ֲה ַדרַ ׁ ,שדַּ ָרה לֵ ּיה ׁ ִש ִּתין ִמינֵי דָּ ָמא ,וְ כו ְּּלה ּו ָא ְמ ִרינְה ּו,
ַההוּא ָ ּב ְת ָרא דַּ ם ִּכ ִּנים ֲהוָ ה וְ לָ א י ַָדע.
ִא ְס ַּת ּיַיע ִמ ְּיל ָתא וְ ׁ ַשדַּ ר לַ ּה ְס ִריקו ָּתא דִּ ְמ ַק ּ ְטלָ א ַּכלְ ֵמי.
ֲא ַמ ָרה :יְהו ָּד ֵאי ְ ּב ַת ְ ּוונֵי דְּ לִ ָ ּבא ָי ְת ִבית ּו.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ישא ֲהוָ ה ֲחזֵ ינָא דָּ ָמא,
ֵמ ֵר ׁ ָ
ְיתא לָ א ַמ ְי ִיתינַן לַ ּה ַק ַּמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנָן,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲא ַמ ָרה לִ י ִא ֵּמ ּיה דְּ ִי ְצ ָחק ְ ּב ִריַ :האי ִט ּ ְיפ ָתא ַק ַּמי ָ
ִמ ׁ ּשוּם דִּ זְ ִה ָימא,
לָ א ֲחזֵ ינָא.
ֵ ּבין ְט ֵמ ָאה לִ ְטהוֹ ָרה  -וַ דַּ אי ֲחזֵ ינָא.

 52סוֹ ד ה' לִ ֵיר ָאיו ו ְּב ִריתוֹ לְ הוֹ ִד ָיעם

רש"י
דמרא דארעא דישראל .בקי
במראות דם מכל חכמי ארץ
לקמן:
כדמפרש
ישראל
פומבדיתא אתריה דרב יהודה
בשילהי פ''ק דסהדרין )דף יז(:
סבי דפומבדיתא רב יהודה ורב
עיא:
ולא חזא .משום כבודו דרב
יהודה:
ארחיה .הריח בו:
חימוד .שתאוית לבעלה וראתה
הדם מחמת תאוה:
איפרא הורמיז .כרית היתה וכן
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:(.
הורמיז .כמו )ב''ב דף עג(.
הורמיז בר ליליתא כלומר יופי
שדים היה לה:
ארחיה כו' .ואע''ג דאמר לעיל
רבא לא ידע בדמא יסא
איתרחיש ליה:
שלח לה .משום דורון:
סריקותא .מסרק אה:
מקטלא כלמי .שהורגין עליה
כים וסברה ודאי הבין ומשום
הכי שלח לי האי:
כלמי .כים כדמתרגמין כים
כלמתא:
בתווי לבאי .בחדרי הלב אתם
יושבים מחדרים מתרגמי'
מתוויא כלומר כל חכמה מצויה
בכם:
לא חזיא .דדילמא אשתי
ואע''ג דמראה דם טהור יש לה
דלמא אי אייתא טיפתא
קמייתא הוה מיחזי טמא:
בין טמאה לטהורה .כשכלין ימי
טוהר של זכר או של קבה
וראתה ביום ארבעים ואחד או
ביום שמוים ואחד:
חזיא לההוא דמא .אי דם טמא
מטמיא ואי לאו מחמשה דמים
הוא מטהריא דההוא ודאי
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:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ
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 .39כ ,ב
ְיתא דָּ ָמא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה וְ ַט ֵּמי לַ ּה,
יַלְ ָּתאַ ,אי ָ
ְיתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה וְ ַד ֵּכי לַ ּה.
ֲה ַדר ַאי ָ
וְ ֵהיכִ י ָע ֵביד ָהכִ י?
וְ ָה ַּת ְניָא:
ימא ֵ -אין ֲח ֵברוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַט ֵהר.
" ָח ָכם ׁ ֶש ִּט ֵּ
ָא ַסר ֵ -אין ֲח ֵבירוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ִּתיר"!
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַט ּמ ּויֵי ֲהוָ ה ְמ ַט ֵּמי לַ ּה,
ֵיה,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲא ַמ ָרה לֵ ּיה :דְּ כָ ל יוֹ ָמא ֲהוָ ה ְמ ַד ֵּכי לִ י ִּכי ַהאי ַ ּגוְ נָא ,וְ ָה ִא ְידנָא הוּא דְּ ַח ׁש ְ ּב ֵעינ ּ
דַּ ֵּכי לַ ּה.
ו ִּמי ְמ ֵה ְימנֵי?
ִאין.
וְ ָה ַּת ְניָא:
יתי וְ ִא ַ ּב ְד ִּתיו".
"נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִא ׁ ּ ָשה לוֹ ַמר ָ ּכזֶ ה ָר ִא ִ
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ָּכזֶ ה ִט ֵיהר ִא ׁיש ּ ְפלוֹ נִי ָחכָ ם ַ -מהוּ?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יתי וְ ִא ַ ּב ְד ִּתיו".
"נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִא ׁ ּ ָשה לוֹ ַמר ָ ּכזֶ ה ָר ִא ִ
ׁ ָשאנִי ָה ָתם,
דְּ לֵ ֵית ּיה לְ ַק ַּמ ּה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ְיתא דָּ ָמא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה וְ ַט ֵּמי לַ ּה,
דְּ יַלְ ָּתא ַאי ָ
לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ רַב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה וְ ַד ֵּכי לַ ּה,
וְ ֵהיכִ י ָע ֵביד ָהכִ י?
וְ ָה ַּת ְניָא:
ימא ֵ -אין ֲח ֵברוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַט ֵהר.
" ָח ָכם ׁ ֶש ִּט ֵּ
ָא ַסר ֵ -אין ֲח ֵבירוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ִּתיר".
וְ ָא ְמ ִרינַןַ :ט ּמ ּויֵי ֲהוָ ה ְמ ַט ֵּמי לַ ּה,
ּ
ֵיה,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲא ַמ ָרה לֵ ּיה :דְּ כָ ל יוֹ ָמא ְמ ַד ֵּכי לַ ּה ִּכי ַהאי ַגוְ נָא ,וְ ָה ִא ְידנָא הוּא דְּ ַח ׁש ְ ּב ֵעינ ּ
ֲה ַדר דַּ ֵּכי לַ ּה.
ַאלְ ָמאְ :מ ֵה ְימנָא לַ ּה.
ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר יְהו ָּדה ַא ַ ּג ְמ ֵר ּיה ְס ַמ ְך.

ימא.
" ַר ִ ּבי ָר ָאה דָּ ם ַ ּב ַ ּליְ ָלה  -וְ ִט ֵּ
יהר.
ָר ָאה ַ ּב ּיוֹ ם – וְ ִט ֵ
ימא.
ִה ְמ ִּתין ׁ ָש ָעה ַא ַחת ָ -חזַ ר וְ ִט ֵּ
יתי".
ָא ַמר :אוֹ י ִלי ׁ ֶש ָּמא ָט ִע ִ
יתי"? וַ דַּ אי ָט ָעה!
" ׁ ֶש ָּמא ָט ִע ִ
דְּ ַת ְניָא:
ֹאמר ָח ָכםִ " :אילּ ּו ָהיָ ה ַלח ָהיָ ה וַ דַּ אי ָט ֵמא".
"לֹא י ַ
ֶא ָ ּלאֵ 53 :אין לוֹ ַלדַּ ָ ּיין ֶא ָ ּלא ַמה ׁ ּ ֶש ֵעינָ יו רוֹ אוֹ ת"!
 53כתבי יד .גירסת וילא :אמר

רש"י
מעיקרא טמויי טמי לה .רב
יצחק משום כבודו דרבה בר בר
חה:
כזה ראיתי .מביאה דם אחר או
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:
אמת אשה כו' .אלמא קים לה
במראה דמים:
דליתיה קמן .אבל הכא דאיתיה
קמן יחזי אן:
אגמריה סמך .דפשיטא ליה
דטהור והאי דהוה מטמא
מעיקרא משום כבודו דרבה בר
בר חה אבל אי הוה מספקא ליה
לא הוה סמיך עלה:
ראה ביום .לאותו דם עצמו:
חזר וטימא .קס''ד דלא חזר
וראהו אלא מאליו חזר בו
וטימא דסבר שמא אמש טמא
הוה ועכשיו שיבש שתה
ממראיתו ממה שהיה לו אמש
ואילו הוה לח כמתחלתו הוה
ראה טמא לפיכך חזר בו ממה
שטיהר:
שמא טעיתי .במה שחזרתי
וטימאתי הואיל ומראיהו עכשיו
טהור:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַא ְחזְ ֵק ּיה ְ ּב ָט ֵמא,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזָ א לְ צַ ְפ ָרא דְּ ִא ׁ ְש ַּת ּנִי ֲא ַמר  :54וַ דַּ אי ָטהוֹ ר ֲהוָ ה ו ַּב ַּל ְילָ ה הוּא דְּ לָ א ִא ְת ֲחזִ י ׁ ַש ּ ִפיר,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזָ א דַּ ֲה ַדר ִא ׁ ְש ַּת ּנִי ֲא ַמר ַהאי ָט ֵמא הוּא ו ִּמ ְפ ַּכח הוּא דְּ ָקא ַמ ְפ ַּכח וְ ָאזֵ יל.

ַר ִ ּבי ָ ּב ֵדיק לְ אוֹ ר ַה ּנֵר.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ּ ָ 55ב ֵדיק ְ ּביוֹ ם ַה ְמע ּו ּנָן ֵ ּבינִי ַע ּמו ֵּדי.
ָא ַמר ַרב ַא ּ ִמי ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל:
וְ כו ָּּלן ֵאין בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ָתן ֶא ָּלא ֵ ּבין ַח ָּמה לְ ֵצל.
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ַ ּב ַח ָּמה ו ְּב ֵצל יָדוֹ .

 54גירסת וילא) :לֵ ּיה(
 55וילא :יוֹ סֵ ף

מעיקרא אחזקיה בטומאה.
כלומר אמש לא מספק טימא
אלא שפיר חזייה ואחזיק
בטומאה דאמרי' לקמן רבי בדק
לאור הר:
דאישתי .הלבין:
דהדר אישתי .עוד יותר:
מפכח .מראה אדמומיתו עוברת
הילכך הדר למילתיה קמייתא
וטימא והא דאמרין אין לו
לדיין אלא מה שעייו רואות
היכא דלא אחזיה כשהוא לח
ולא אידמי ליה כטמא:
בין העמודים .היכא דגרסי
ואע''ג דליכא הורא כולי האי:
ובצל ידו .ותן ידו כגד חמה על
הדם ומיצל:

107

 .40כ ,ב
"וְ ַכ ָּמזוּג ׁ ְשנֵ י ֲח ָל ִקים ַמיִ ם ,וְ ֶא ָחד יַ יִ ן ִמן ַה ַ ּייִ ן ַה ׁ ּ ָשרוֹ נִ י".
ָּתנָא:
כא,א " ַה ׁ ּ ָשרוֹ נִ י  -נִ ידּ וֹ ן ַ ּכ ַ ּכ ְר ְמ ִלי.
ַחי וְ לֹא ָמזוּג,
ָח ָד ׁש וְ לֹא יָ ׁ ָשן".
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ֲאבו ִּד ִימי:
ּ
וְ כו ָּּלן ֵאין בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ָתן ֶא ָּלא ְ ּבכוֹ ס ְט ֶב ְריָא ָפ ׁשוּט.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ :
ַמ ֲחזִ יק לוֹ ג  -עוֹ ִׂשין אוֹ תוֹ ִמ ָּמנֶה,
אתיִם.
ׁ ְשנֵי ל ּו ִ ּגין  -עוֹ ִׂשין אוֹ תוֹ ִמ ָּמ ַ
כּ וֹ ס ְט ֶב ְריָא ּ ָפ ׁשוּטֲ ,א ִפילּ ּו ַמ ֲחזִ יק ׁ ְש ֵני ל ּו ִ ּגין  -עוֹ ִׂשין אוֹ תוֹ ִמ ָּמנֶה.
וְ ַאי ְֵידי דְּ ָקלִ ׁיש  -י ְִד ַיע ֵ ּב ּיה ְט ֵפי.

הדרן עלך כל היד

רש"י
השרוי .מזוג:
ידון ככרמלי חי .דהכי מי בדקי
בכרמלי חי ואית דגרסי כשרוי
ידון הכרמלי:
בכוס טבריא של זכוכית פשוט.
טב''ש ואיידי דקליש ראה בו
אדמומית היין:

108

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת נדה פרק ג' – " ַה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִתיכָ ה"
 .1כא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה:
ִאם יֵ ׁש ִע ָּמ ּה דָּ ם – ְט ֵמ ָאה,
וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך – ְט ֵמ ָאה.
יפה,
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתּ ְ :כ ִמין ְק ִל ּ ָ
ש ֲע ָרה,
ְ ּכ ִמין ַ ׂ
ְ ּכ ִמין ָע ָפר,
ְ ּכ ִמין יַ ְבחו ׁ ִּשין ֲאדו ִּּמים ָּ -ת ִטיל ַל ַּמיִ ם:
ִאם נִ ּמוֹ ח ּו – ְט ֵמ ָאה.
וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה.
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתּ ְ :כ ִמין דָּ ִגים,
ֲח ָג ִבים,
ׁ ְש ָק ִצים,
שיםִ :אם יֵ ׁש ִע ָּמ ֶהם דָּ ם – ְט ֵמ ָאה,
ו ְּר ָמ ִ ׂ
וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה.
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתִ :מין ְ ּב ֵה ָמה,
ַח ָ ּיה,
וָ עוֹ ףּ ֵ ,בין ְט ֵמ ִאין ֵ ּבין ְטהוֹ ִריןִ :אם זָ ָכר ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר.
וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵּ -ת ׁ ֵשב ִלנְ ֵק ָבה.
וְ ִאם ֵאין יָ דו ַּע ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ִמצּ ו ַּרת ָא ָדם ֵ -אינוֹ וָ ָלד.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ִט ֵּימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶא ָּלא ַ ּב ֲח ִתיכָ ה ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּב ַעת ִמינֵי ָד ִמים,
ֲא ָבל ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ִמינֵי ָד ִמים – ְטהוֹ ָרה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּב ַעת ִמינֵי ָד ִמים  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ְט ֵמ ָאה.
ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ִמינֵי ָד ִמים  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ְטהוֹ ָרה.
לֹא נ ְֶחלְ ק ּו ֶא ָּלאֶ ׁ :ש ִה ּ ִפילָ ה,
וְ ֵאינ ָּה יוֹ ַד ַעת ַמה ִה ּ ִפילָ ה.
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַבר :זִ יל ָ ּב ַתר רוֹ ב ֲח ִתיכוֹ ת,
וְ רוֹ ב ֲח ִתיכוֹ ת ׁ ֶשל ַ 56א ְר ַ ּב ַעת ִמינֵי ָד ִמים ָהוְ יָין.
וְ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵרי :לָ א ָא ְמ ִרינַן "רוֹ ב ֲח ִתיכוֹ ת ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּב ַעת ִמינֵי ָד ִמים".
ִאי ִני?!
ּ
וְ ָהא ִּכי ֲא ָתא ַרב הוֹ ׁ ַש ְעיָ א ִמ ְנ ַה ְרדְּ ָעא,
ְיתי ַמ ְת ִנ ָיתא ִ ּב ֵיד ּיה:
ֲא ָתא וְ ַאי ֵ
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתֲ :ח ִת ָיכה ֲאדו ָּּמה,
ׁ ְשחוֹ ָרה,
יְ רו ָ ּּקה,
ו ְּל ָבנָ ה ִ -אם יֵ ׁש ִע ָּמ ּה דָּ ם – ְט ֵמ ָאה.
)מינֵי(
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רש"י
מתי'
המפלת חתיכה אם יש עמה דם
טמאה .משום דה:
ואם לאו טהורה .דלאו לידה
היא דאי לידה הויא בלא דם מי
טמאה דכתיב )ויקרא יב( כימי
דת דותה תטמא:
ר' יהודה אומר כו' .מפרש
בגמרא:
כמין שערה .שער:
יבחושין .יתושין:
אם ימוחו טמאה .משום דה
דדם הוא:
מין דגים .מי לאו ולד הוא
וטעמא מפרש בגמרא הלכך אי
איכא דם טמאה דה ואם לאו
טהורה:
תשב לזכר .ימי טומאת שבעה
וימי טהרה ל''ג וכל דמים
שתראה בהן טהורין:
לזכר ולקבה .לחומרא ימי
טומאה דקבה שבועים וימי
טוהר כלים לסוף ארבעים יום
כזכר ולא פ' כקבה ובגמרא
מפרש מאי שא דלחיה ועוף קרי
ולד יותר מדגים:
גמ'
של ד' מיי דמים .דקסבר היא
גופה דם הלכך טמאה דה אבל
ולד לא הוי:
ירוקה ולבה .לאו מארבע מיי
דמים הן אלא אדום וכמימי
אדמה וכקרן כרכום וכמזוג
ושחור לא קא חשיב דהייו
אדום אלא שלקה:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ְט ֵמ ָאה".
ַק ׁ ְשיָא לִ ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּב ֲח ָדא!
וּלְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ְ ּב ַת ְר ֵּתי!
"לִ ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּב ֲח ָדא" -
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל" :לֹא ִט ֵּימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶא ָּלא ַ ּב ֲח ִתיכָ ה ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּב ַעת ִמינֵי ָד ִמים".
וְ ָהא ָק ָּתנֵי" :יְ רו ָ ּּקה ו ְּל ָבנָ ה" ו ָּפלֵ יג ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה!
וְ כִ י ֵּת ָימאִּ :כי ּ ָפלֵ יג ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַא ֲאדו ָּּמה ו ׁ ְּשחוֹ ָרה ,וְ ַא ּיְרו ָ ּּקה וּלְ ָבנָ ה לָ א -
ֶא ָּלא "יְ רו ָ ּּקה ו ְּל ָבנָ ה" לְ ַמאן ָק ָּתנֵי לַ ּה?
ִאילֵ ָימאַ :ר ָ ּבנָן -
ַה ׁ ְש ָּתא ֲאדו ָּּמה ו ׁ ְּשחוֹ ָרה ְ -מ ַט ֲה ֵרי ַר ָ ּבנָן ,יְרו ָ ּּקה וּלְ ָבנָ ה ִמ ַ ּיב ְעיָא?!
ֶא ָּלא לָ או לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ו ָּפלֵ יג!
וְ ת ּו לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :של ַא ְר ַ ּב ַעת ִמינֵי ָד ִמים  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ְט ֵמ ָאה".
ָהא ָק ָּתנֵיֲ " :אדו ָּּמה" ּו" ׁ ְשחוֹ ָרה" ו ְּפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָן!
וְ כִ י ֵּת ָימאִּ :כי ּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָן ַא ּיְרו ָ ּּקה וּלְ ָבנָ ה,
ֲא ָבל ַא ֲאדו ָּּמה ו ׁ ְּשחוֹ ָרה – לָ א.
ֶא ָּלא " ֲאדו ָּּמה" ּו" ׁ ְשחוֹ ָרה"  -לְ ַמאן ָק ָּתנֵי לַ ּה?
ִאילֵ ָימאַ :ר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ -ה ׁ ְש ָּתא יְרו ָ ּּקה וּלְ ָבנָ ה ְט ֵמ ָאהֲ ,אדו ָּּמה ו ׁ ְּשחוֹ ָרה ִמ ַ ּיב ְעיָא?!
ֶא ָּלא לָ או ַר ָ ּבנָן ,ו ְּפלִ יגֵ י!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ְ ּב ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפ ִת ַיחת ַה ֶ ּק ֶבר ְ ּבלֹא דָּ ם ָק ִמ ְיפלְ גֵ י,
ו ִּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ָה ֵני ַּת ּנ ֵָאי:
דְּ ַת ְניָא:
" ִק ׁ ּ ְש ָתה ׁ ְשנַ יִ ם,
ישי – ִה ּ ִפ ָילה,
וְ ַל ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
וְ ֵאינָ ּה יוֹ ַד ַעת ַמה ִה ּ ִפ ָילה ֲ ^ -ה ֵרי זוֹ ְס ֵפק ֵל ָידה,
כא,ב
ְס ֵפק זִ ָיבה.
יאה ָק ְר ָ ּבן וְ ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל.
ְמ ִב ָ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
יאה ָק ְר ָ ּבן וְ נֶ ֱא ָכל,
ְמ ִב ָ
יחת ַה ֶ ּק ֶבר ְ ּבלֹא דָּ ם".
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְפ ִת ַ
ישנָא ַא ֲח ִרינָא ָא ְמ ֵרי לַ ּה:
לִ ׁ ְ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ִט ֵּימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶא ָּלא ַ ּב ֲח ִתיכָ ה ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּב ָעה ִמינֵי ָד ִמים,
ֲא ָבל ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ִמינֵי ָד ִמים – ְטהוֹ ָרה.
ִאינִי?!
וְ ָהא ִּכי ֲא ָתא ַרב הוֹ ׁ ַש ְעיָ א ִמ ְּנ ַה ְרדְּ ָעא,
ְיתי ַמ ְת ִנ ָיתא ִ ּב ֵיד ּיה:
ֲא ָתא וְ ַאי ֵ
ּ
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה ֲאדו ָּּמה ו ׁ ְּשחוֹ ָרה יְ רו ָּקה ו ְּל ָבנָ ה
ִאם יֵ ׁש ִע ָּמ ּה דָּ ם ְט ֵמ ָאה
וְ ִאם ָלאו ְטהוֹ ָרה
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ְט ֵמ ָאה".
ָק ָּתנֵיֲ " :אדו ָּּמה" ּו" ׁ ְשחוֹ ָרה" "יְ רו ָ ּּקה" ּו" ְל ָבנָ ה" ו ָּפלֵ יג ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
וְ כִ י ֵּת ָימאִּ :כי ּ ָפלֵ יג ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַא" ֲאדו ָּּמה" ּו" ׁ ְשחוֹ ָרה" ֲא ָבל "יְ רו ָ ּּקה" ּו" ְל ָבנָ ה"  -לָ א
ֶא ָּלא "יְ רו ָ ּּקה" ּו" ְל ָבנָ ה" ַמאן ָק ָּתנֵי לַ ּה?
ִאילֵ ָימא לְ ַר ָ ּבנָן ַ -ה ׁ ְש ָּתא ֲאדו ָּּמה ו ׁ ְּשחוֹ ָרה ָקא ְמ ַט ֲה ֵרי ַר ָ ּבנָן ,יְרו ָ ּּקה ּולְ ָבנָה ִמ ַ ּיב ְעיָא?!
ֶא ָּלא לָ או לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ו ָּפלֵ יג!
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רש"י
לא אמרין כו' .דקסברי אין רוב
חתיכות של ארבע מיי דמים
דלא אתחזק לן האי רובא:
למאן קתי לה .כלומר להודיע
דבריו של מי בא:
אלא לר' יהודה .להודיע
דאירוקה ולבה מי פליג:
ותו לרבי יוחן וכו' .כלומר הך
קושיא דירוקה ולבה לא איבעי
לן לפרושי דכי היכי דקשיא ליה
לשמואל קשיא ליה לרבי יוחן
דהא רבי יוחן מי אמר על שאר
מיין לרבי יהודה טהורה והכא
קתי ירוקה ולבה ופליג רבי
יהודה ותו קשיא אחריתי לר'
יוחן דאמר של ארבעת מיי
דמים דברי הכל כו' :הכי גרסין
וכי תימא כי פליגי רבן אירוקה
ולבה אלא אדומה ושחורה
למאן קתי לה כו' אלא לאו רבן
ופליגי:
פתיחת הקבר .הרחם:
בלא דם .דם לידה הלכך לרבן
כי ליכא דם טהורה ואפילו
החתיכה של ארבע מיי דמים
דחתיכה לאו דם הוא אלא בשר
ולא אמר דם אחר איכא ואן
הוא דלא חזין דקסברי רבן
אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
לר' יהודה אפילו ירוקה ולבה
טמאה דודאי דם אחר הוה ואן
הוא דלא חזין דאי אפשר
לפתיחת הקבר בלא דם:
קשתה שים .בתוך י''א יום
שבין דה לדה וראתה דם
מחמת קושי:
ולשלישי הפילה .ואיה יודעת
אם ראתה דם באותה לידה אם
לאו .ואיה יודעת אם פל הוא
ואם רוח בעלמא הוא:
הרי זו ספק לידה וספק זיבה.
ספק אם זיבה היא וחייבת
בקרבן זיבה ספק אם לידה היא
וחייבת בקרבן לידה ספק איה
לא לידה ולא זיבה ואין עליה
קרבן כיצד אם ילדה בשלישי ולד
גמור הרי כאן לידה ולא זיבה
ואפי' ראתה דם עם לידתה
להשלים ג' ראיות דקושי סמוך
ללידה רחמא טהרה לקמן בפ'
בות כותים )דף לו (:כי יזוב זוב
דמה דמה מחמת עצמה ולא
מחמת ולד ואם לא היה ולד
וראתה דם עם לידתה הרי כאן
זיבה גמורה דהשתא לאו קושי
סמוך ללידה הוא דאין כאן לידה
ואם לא היה ולד ולא ראתה דם
אין כאן לא לידה ולא זיבה דשי
ימים הוא דחזאי הלכך מביאה
קרבן אחד לאכול בקדשים
דשמא יולדת או זבה היא ואיו
אכל חטאת העוף שלה דשמא
איה לא יולדת ולא זבה דאפשר
לפתיחת הקבר בלא דם ובשלישי
לא חזאי וולד מי לא הואי והאי
קרבן מליקת חולין היא ובלה:
שאי אפשר .הלכך מה פשך אם
ולד הוא הרי כאן לידה ואם איו
ולד הרי כאן זיבה דבשלישי
חזאי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן :57
ְ ּב ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפ ִת ַיחת ַה ֶ ּק ֶבר ְ ּבלֹא דָּ ם ָק ִמ ְיפלְ גֵ י,
ו ִּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ָה ֵני ַּת ּנ ֵָאי:
דְּ ַת ְניָא:
" ִק ׁ ּ ְש ָתה ׁ ְשנַ יִ ם,
ישי – ִה ּ ִפ ָילה,
וְ ַל ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
וְ ֵאינָ ּה יוֹ ַד ַעת ַמה ִה ּ ִפ ָילה ֲ ^ -ה ֵרי זוֹ ְס ֵפק ֵל ָידה,
ְס ֵפק זִ ָיבה.
יאה ָק ְר ָ ּבן וְ ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל.
ְמ ִב ָ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
יאה ָק ְר ָ ּבן וְ נֶ ֱא ָכל,
ְמ ִב ָ
יחת ַה ֶ ּק ֶבר ְ ּבלֹא דָּ ם".
ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְפ ִת ַ

 57מסורת הש"ס .גירסת וילא)ַ :רב יְהו ָּדה(
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]" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה:
ִאם יֵ ׁש ִע ָּמ ּה דָּ ם – ְט ֵמ ָאה,
וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך – ְט ֵמ ָאה"[.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה:
סו ְּמכוֹ ס אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
וְ ֵכן ָהיָ ה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א אוֹ ֵמר ִ ּכ ְד ָב ָריו:
קוֹ ְר ָע ּה,
ִאם יֵ ׁש דָּ ם ְ ּבתוֹ ָכ ּה – ְט ֵמ ָאה.
וְ ִאם ָלאו ְ -טהוֹ ָרה".
ְּכ ַר ָ ּבנָן וַ ֲע ִד ָיפא ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.
" ְּכ ַר ָ ּבנָן" – דְּ ָא ְמ ֵריֶ :א ְפ ׁ ָשר לִ ְפ ִת ַיחת ַה ֶ ּק ֶבר ְ ּבלֹא דָּ ם.
"וַ ֲע ִד ָיפא ִמדְּ ַר ָ ּבנָן"  -דְּ ִאינְה ּו ָס ְב ֵרי ִע ָּמ ּה – ִאיןּ ְ ,בתוֹ כָ ּה – לָ א.
וְ סו ְּמכוֹ ס ָס ַברֲ :א ִפילּ ּו ְ ּבתוֹ כָ ּה.
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה:
ַר ִ ּבי ַא ָחא אוֹ ֵמר :קוֹ ְר ָע ּה,
ִאם ּתוֹ ָכ ּה ַמ ֲא ִדים – ְט ֵמ ָאה.
וְ ִאם ָלאו ְ -טהוֹ ָרה".
ְּכסו ְּמכוֹ ס וַ ֲע ִד ָיפא ִמ ּסו ְּמכוֹ ס.
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה:
ַר ִ ּבי ִ ּבנְ יָ ִמין אוֹ ֵמר :קוֹ ְר ָע ּה.
ִאם יֶ ׁש ָ ּב ּה ֶע ֶצם ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה ֵל ָידה".
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ו ַּב ֲח ִתיכָ ּה לְ ָבנָ ה.
וְ כֵ ן ִּכי ֲא ָתא זוּגָ א דְּ ִמן ַח ְדיָיב,
ְיתי ַמ ְת ִנ ָיתא ִ ּב ֵיד ּיה:
ֲא ָתא וְ ַאי ֵ
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה ְל ָבנָ ה – קוֹ ְר ָע ּה,
ִאם יֶ ׁש ָ ּב ּה ֶע ֶצם ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה ֵל ָידה".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת ֲח ִתיכָ ה – קוֹ ְר ָע ּה,
ִאם י ֶׁש ָ ּב ּה דָּ ם ָאגוּר – ְט ֵמ ָאה.
וְ ִאם לָ או – ְטהוֹ ָרה.
ְּכסו ְּמכוֹ ס וְ ִק ָּילא ִמכּ ו ְּּלה ּו.

רש"י
ועדיפא .חמירא:
אם תוכה מאדים .הבשר מאדים
ואפי' אין שם דם ממש:
כסומכוס .דאמר תוכה כעמה
ועדיפא מדסומכוס דאיהו בעי
דם ממש:
טמאה לידה .ויש לה ימי טוהר
ותשב לזכר ולקבה ימי טומאה
דקבה וימי טוהר דזכר:
לבה .דהוא מין בשר:
זוגא דמן חדייב .שי תלמידי
חכמים מאותו מקום:
אגור .דם הרבה:
כסומכוס .דאמר דם שבתוכו
מטמא אותה משום דה:
וקילא מכולהון .מדסומכוס דלא
בעי אגור ומדר' אחא דאמר
אפילו אין תוכה אלא מאדים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3כא ,ב – כב ,א
ֵיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֵמ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ָהרוֹ ָאה דָּ ם ִ ּב ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת ַ -מהוּ?
ש ָר ּה" ) 58ויקרא טו ,יט( ָ -א ַמר ַר ֲח ָמנָא וְ לֹא ִ ּב ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת,
" ִ ּב ְב ָ ׂ
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַהאי ִ ּב ְב ָׂש ָר ּה ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָאה ִמ ִ ּב ְפנִים ְּכ ַבחוּץ?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ש ָר ּה" ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא ,וְ לֹא ִ ּב ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת.
" ִ ּב ְב ָ ׂ
ש ָר ּה" ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָאה ִמ ִ ּב ְפ ִנים ְּכ ַבחוּץ,
דְּ ִאי " ִ ּב ְב ָ ׂ
ש ָר ּה"? ׁ ְש ַמע ִמי ַּנ ּה ַּת ְר ֵּתי.
ֵימא ְק ָראּ ְ ' :ב ָׂש ָר ּה' ַ 59מאי " ִ ּב ְב ָ ׂ
ִאם ֵּכן נ ָ
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת ֲח ִתיכָ ה – קוֹ ְר ָע ּה,
ִאם י ֶׁש ָ ּב ּה דָּ ם ָאגוּר – ְט ֵמ ָאה,
וְ ִאם לָ או – ְטהוֹ ָרה!
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם  -דַּ ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ִא ׁ ּ ָשה לִ ְראוֹ ת דָּ ם ַ ּב ֲח ִתיכָ ה,
ָהכָ א ֵ -אין דַּ ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ִא ׁ ּ ָשה לִ ְראוֹ ת דָּ ם ִ ּב ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת.
לֵ ָימא ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת ַּת ּנ ֵָאי ִהיא:
דְּ ַת ְניָא:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּמ ֵל ָאה דָּ ם:
ִאם יֵ ׁש ִע ָּמ ּה דָּ ם – ְט ֵמ ָאה,
וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ש ָר ּה,
ִ ּב ְב ָ ׂ
וְ לֹא ְ ּב ׁ ָש ִפיר,
וְ לֹא ַ ּב ֲח ִת ָיכה".
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ֵא ָימאֶ ׁ :ש ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר אוֹ ֵמר ִ ּב ְב ָׂש ָר ּה ,וְ לֹא ְ ּב ׁ ָש ִפיר וְ לֹא ַ ּב ֲח ִתיכָ ה.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ :אין זֶ ה דַּ ם נִ דָּ ה ֶא ָּלא דַּ ם ֲח ִתיכָ ה.
ַּת ּנָא ַק ָּמא נ ִַּמי ַטהוֹ ֵרי ְמ ַט ֵהר!
ֶא ָּלא דְּ ָפלֵ י ּ ְפל ּויֵי ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו:
ַּת ּנָא ַק ָּמא ָס ַברּ ִ :ב ְב ָׂש ָר ּה וְ לֹא ְ ּב ׁ ָש ִפיר וְ לֹא ַ ּב ֲח ִתיכָ ה וְ הוּא ַהדִּ ין לִ ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת.
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ׁ ִש ָיעא
ֲא ָבל ּ ָפלֵ י ּ ְפל ּויֵי ְ -ט ֵמ ָאה
ש ָר ּה" ָק ֵרינָא ֵ ּב ּיה.
ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה? " ִ ּב ְב ָ ׂ
וְ ָאת ּו ַר ָ ּבנָן לְ ֵמ ַימר:
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָפלֵ י ּ ְפל ּויֵי ֵ -אין זֶ ה דַּ ם ִנדָּ ה,
ֶא ָּלא דַּ ם ֲח ִתיכָ ה
ָהא דַּ ם ִנדָּ ה וַ דַּ אי – ָט ֵמא,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת נ ִַּמי!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ִ ּב ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י דִּ ְטהוֹ ָרה.
ש ָר ּה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּת ְהיֶ ה ְבנִ דָּ ָת ּה וְ כָ ל ַה ּנֹגֵ ַע ָ ּב ּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
 58וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ִת ְהיֶ ה זָ בָ ה דָּ ם יִ ְהיֶ ה ז ָֹב ּה ִ ּבבְ ָ ׂ
)ב ָ ּב ָׂשר(
 59מסורת הש"ס .גירסת וילאּ ַ :

רש"י
בשפופרת .הכיסה קה חלול
באותו מקום ומצא בתוכו דם:
בבשרה .דם יהיה זובה בבשרה
שיצא דרך כותלי בית הרחם
ואין מפסיק והאי קרא בדה
כתיב ופרשה שיה אמרה בזבה
)ויקרא טו( ואשה כי יזוב זוב
דמה וגו':
שמטמאה בפים כבחוץ .מאחר
שיצא מן המקור לפרוזדור
והעמידו כותליה מיד היא
מטמאה משא''כ בזב ובעל קרי
דאין מטמאין עד שתצא
טומאתן לחוץ:
אם יש בה דם אגור כו' .ומאי
שא משפופרת:
דרכה של אשה לראות דם
בחתיכה .הלכך בבשרה קריא
ביה דמין במיו לא חייץ:
שפיר .עור הולד קודם שבראו
בתוכו גידים ועצמות ובשר:
דפלי פלויי .שיש בה שורות
שורות ביקועים מבחוץ והדם
שם:
דת''ק .לא מטהר לה אלא
מגזרת הכתוב סבר האי דם
טהור הוא ומשום חציצה היא
טהורה ומשום גזרת הכתוב
וה''ה לשפופרת כיון דטעמא
משום חציצה הוא:
וה''מ דשיעא .חתיכה והדם
בתוכה לא גע:
אבל היכא דפלי פלויי .והדם שם
ווגע ברחם:
טמאה .דקרין בבשרה והייו
דקאמרי אם יש עמה דם דפלי
פלויי טמאה ואם לאו טהורה
ורבן בתראי לא דייקי לישא
דקרא והאי דמטהרי משום
דלאו דם דה הוא הלכך לא שא
בתוכה כי שיעא ולא שא פלי
פלויי דגע ברחם טהורה אבל
שפופרת דם דה היא טמאה
דלא דרשין בבשרה אלא
לטמאה בפים כבחוץ:
כולי עלמא לא פליגי )דטהורה.
דאין דרך הרואה בכך(:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

כב,א ִּכי ּ ְפלִ יגֵ יּ ַ :ב ֲח ִתיכָ ה,
ָמר ָס ַבר :דַּ ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ִא ׁ ּ ָשה לִ ְראוֹ ת דָּ ם ַ ּב ֲח ִתיכָ ה.
ו ָּמר ָס ַברֵ :אין דַּ ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ִא ׁ ּ ָשה לִ ְראוֹ ת דָּ ם ַ ּב ֲח ִתיכָ ה.
ָר ָבא ֲא ַמר:
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ֵ -אין דַּ ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ִא ׁ ּ ָשה לִ ְראוֹ ת דָּ ם ַ ּב ֲח ִתיכָ ה,
וְ ָהכָ א ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ְטהוֹ ָרה ,ו ָּמקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָט ֵמא ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברִ :א ׁ ּ ָשה ְטהוֹ ָרה ,וְ ַדם ָט ֵמא דְּ ָהא ָא ֵתי דֶּ ֶר ְך ָמקוֹ ר.
וְ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵריִ :א ׁ ּ ָשה ְטהוֹ ָרה ,ו ָּמקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָטהוֹ ר.
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רש"י
כי פליגי בחתיכה .ודפלי פלויי
דת''ק סבר בבשרה למעוטי תוך
חתיכה אבל דם הראה בבקעים
טמא דהא בבשרה קרין בה
ורבן בתראי סברי אפי' פלי
פלויי טהורה דאין זה דם דה
דאין דרכה של אשה לראות דם
בחתיכה:
אשה טהורה .דלאו ראייה היא
ומיהו טיפת דם מטמאה טהרות
אם געה בהן ואת האשה
טומאת ערב משום דגעה במקור
דקרא מתורת ראייה מעטיה
ולאו מטומאה:
ורבן סברי .דם מי טהור והכי
קאמר אין זה דם דה )שתתן
שום טומאה עליו( שאילו היה
דם היה לו לטמאה כדה ועכשיו
אין לו שום טומאה אלא
כחתיכת בשר בעלמא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4כב ,א
ֵיה ַר ָ ּבה ֵמ ַרב הוּנָ א:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ָהרוֹ ֶאה ֶק ִרי ְ ּב ֵק ָיסם ַמהוּ?
" ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" ) 60ויקרא טו ,טז( ָ -א ַמר ַר ֲח ָמנָאַ ,עד דְּ נ ֵָפיק ִמ ְ ּב ָׂשרוֹ  ,וְ לֹא ְ ּב ֵק ָיסם,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַהאי " ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" ַעד ׁ ֶש ֵּתצֵ א טו ְּמ ָאתוֹ לַ חוּץ ,וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ֵק ָיסם נ ִַּמי?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֵּת ּיפוּק לֵ ּיה דְּ הוּא ַעצְ מוֹ ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ֶא ָּלא ַ ּב ֲח ִת ַימת ּ ִפי ָה ַא ָּמה.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ נוֹ גֵ ַע ָהוֵ י.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהַ :אל יִ ְס ּתוֹ ר ְ ּבזִ ָיבה!
ַא ָּל ָּמה ַּת ְניָא:
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""זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּזב וַ ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זָ ַרע" )ויקרא טו ,לב(,
ַמה ִּז ָיבה – סוֹ ֶת ֶרת,
ַאף ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע  -נַ ִּמי סוֹ ֵתר"!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְס ִת ָירה?! ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ סוֹ ֵתר :לְ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ּה ְ ּבלֹא ִצ ְחצו ֵּחי זִ ָיבה.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהִּ ,ת ְס ּתוֹ ר ָּכל ׁ ִש ְב ָעה!
ַא ָּל ָּמה ַּת ְניָא:
""זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּזב" )ויקרא טו ,לב( וְ גוֹ ' -
ַמה ִּז ָיבה סוֹ ֶת ֶרת ַ -אף ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע סוֹ ֵתר.
ִאי ַמה ִּז ָיבה  -סוֹ ֶת ֶרת ָ ּכל ׁ ִש ְב ָעה,
ַאף ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע  -נַ ִּמי סוֹ ֵתר ָ ּכל ׁ ִש ְב ָעה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :לְ ָט ְמ ָאה ָב ּה" )ויקרא טו ,לב( ֵ -אין ְל ָך ָ ּב ּה ֶא ָ ּלא ַמה ׁ ּ ֶש ָאמוּר ָ ּב ּה,
סוֹ ֶת ֶרת יוֹ ם ֶא ָחד"!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְ ּגזֵ ַירת ַה ָּכתוּב ִהיא,
זִ ָיבה ְ ּגמו ָּרה דְּ לָ א ָע ְר ָבה ַ ּב ּה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע  -סוֹ ֶת ֶרת ָּכל ׁ ִש ְב ָעה.
צִ ְחצו ֵּחי זִ ָיבה דְּ ָע ְר ָבה ַ ּב ּה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע  -לֹא סוֹ ֶת ֶרת ֶא ָּלא יוֹ ם ֶא ָחד.

שרוֹ וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב
 60וְ ִא ׁיש ִּכי ֵת ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זָ ַרע וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם ֶאת ָּכל ְ ּב ָ ׂ
 61זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּזב וַ ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע לְ ָט ְמ ָאה ָבהּ

רש"י
הרואה קרי בקיסם .הכיס
קיסם בפי אמה והוציא בו זרעו:
ממו .אשר תצא ממו שכבת
זרע:
הוא עצמו .ואפילו בלא קיסם:
איו מטמא אלא בחתימת פי
האמה .עד שיצא ממו כדי
חתימת פי אמתו והכא כיון
דהכיס ליה קיסם בצר ליה
שיעורא כדי קיסם:
למימרא דוגע הוי .מדיהיב
שיעורא מכלל דטומאת קרי לאו
משום ראייה היא אלא משום
דבשר האבר וגע בשכבת זרע
היוצא ממו ומשום הכי בעי
שיעורא כטומאת כל מגעות
דבעי שיעורא כגון שרץ ובלה
ומת דאי ראייה חשיבא ליה
בטומאת ראייה לא בעיא
שיעורא דהא דה רואה היא ולא
בעיא שיעורא:
אל יסתור בזיבה .זב שפסק
והתחיל למות ז' ימי ספירו
וראה קרי אל יסתור את מיו כי
היכי דאי גע בשרץ לא סתר
לספירת זיבתו:
אלמה תיא זאת תורת הזב.
הקיש הכתוב שכבת זרע לזיבה:
מה זיבה סותרת .דכתיב וספרה
לה ואחר תטהר אחר אחר לכולן
שלא תהא טומאה מפסקת
בייהם אף שכבת זרע סותר:
לפי שאי אפשר .לראות שכבת
זרע הבאה מן הזב בלא טיפת
צחצוחי זיבה דהשתא קצת זיבה
דאית בה קא סתר:
כל ז' .אם ראה בשביעי סותר כל
אותן ימים שספר:
אלא מה שאמור בה .בשכבת זרע
לעין טומאה מה טומאתה יום
אחד אף סתירתה איה סותרת
אלא אותו יום ואם ראה בז' אין
צריך לספור עוד אלא יום א':
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 .5כב ,א-ב
ֵיה ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֵמ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
דָּ ם י ֵָב ׁש ַ -מהוּ?
" ִּכי יָ זוּב זוֹ ב דָּ ָמ ּה" )62ויקרא טו ,כה( ָ -א ַמר ַר ֲח ָמנָא,
ַעד דְּ ֵמ ַידב דָּ יֵיב לֵ ּיה,
לַ ח – ִאין,
י ֵָב ׁש – לָ א.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַהאי " ִּכי יָ זוּב זוֹ ב דָּ ָמ ּה"  -אוֹ ְר ָחא דְּ ִמ ְּיל ָתא ִהיא,
וּלְ עוֹ לָ ם ֲא ִפילּ ּו י ֵָב ׁש נ ִַּמי?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּתנִיתו ָּה:
"דַּ ם ַה ִ ּנדָּ ה,
שר ַה ֵּמת – ְמ ַט ְּמ ִאיןַ :ל ִחים,
ו ְּב ַ ׂ
וִ ֵיב ׁ ִשים" )נדה נד.(:
ֲא ַמר לֵ ּיה:
לַ ח וְ נ ֲַע ָׂשה י ֵָב ׁש  -לָ א ָקא ִמ ַ ּיב ְעיָא לִ י,
ִּכי ִמ ַ ּיב ְעיָא לִ י :י ֵָב ׁש ֵמ ִע ָ ּיק ָרא?
ָהא נ ִַּמי ְּת ִניתו ָּה!
יפה,
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתּ ְ :כ ִמין ְק ִל ּ ָ
ש ֲע ָרה,
ְ ּכ ִמין ַ ׂ
ְ ּכ ִמין ָע ָפר,
ְ ּכ ִמין יַ ְבחו ׁ ִּשין ֲאדו ִּּמין ָּ -ת ִטיל ַל ַּמיִ ם
ִאם נִ ּמוֹ ח ּו ְ -ט ֵמ ָאה".
כב,ב
ִאי ָהכִ יּ ְ ,בלֹא נ ִּמוֹ ח ּו נ ִַּמי!
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ִּכי לֹא נ ִּמוֹ ח ּו ּ ְ -ב ִר ָ ּיה ִ ּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּה ִהיא.
ו ִּמי ִא ָּיכא ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָא?
ִאין,
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק:
שים ֶה ֱע ָלה ַא ָ ּבא ִמ ִּט ְב ִעין ְליַ ְבנֶ ה:
ׁ ְשנֵ י ַמ ֲע ִ ׂ
שה ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַמ ּ ֶפ ֶלת ְ ּכ ִמין ְק ִל ּיפוֹ ת ֲאדו ּּמוֹ ת,
ַמ ֲע ֶ ׂ
ו ָּבא ּו וְ ׁ ָש ֲאל ּו ֶאת ַא ָ ּבא,
וְ ַא ָ ּבא ׁ ָש ַאל ַל ֲח ָכ ִמים,
וַ ֲח ָכ ִמים ׁ ָש ֲאל ּו ָלרוֹ ְפ ִאים,
יהֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמ ָ ּנה ַמ ּ ֶפ ֶלת ְ ּכ ִמין ְק ִל ּיפוֹ ת.
וְ ָא ְמר ּו ָל ֶהםִ :א ׁ ּ ָשה זוֹ ַמ ָ ּכה יֶ ׁש ָל ּה ְ ּבתוֹ ְך ֵמ ֶע ָ
ָּת ִטיל ַל ַּמיִ םִ ,אם נִ ּמוֹ ח ּו – ְט ֵמ ָאה.
ש ָערוֹ ת ֲאדו ּּמוֹ ת,
שה ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַמ ּ ֶפ ֶלת ְ ּכ ִמין ְ ׂ
וְ ׁשוּב ַמ ֲע ֶ ׂ
ו ָּב ָאה וְ ׁ ָש ֲא ָלה ֶאת ַא ָ ּבא,
וְ ַא ָ ּבא ׁ ָש ַאל ַל ֲח ָכ ִמים,
וַ ֲח ָכ ִמים ָלרוֹ ְפ ִאים,
ְ
ּ
ש ָערוֹ ת ֲאדו ּּמוֹ ת.
יה ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ָ ּנה ַמ ֶפ ֶלת ְ ּכ ִמין ְ ׂ
וְ ָא ְמר ּו ָל ֶהםׁ :שו ָּמא יֶ ׁש ָל ּה ְ ּבתוֹ ך ֵמ ֶע ָ
ָּת ִטיל ַל ַּמיִ םִ ,אם נִ ּמוֹ ח ּו ְ -ט ֵמ ָאה".
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ימי נִ דָּ ָת ּה ִּת ְהיֶ ה ְט ֵמ ָאה ִהוא
 62וְ ִא ׁ ּ ָשה ִּכי יָ זוּב זוֹ ב דָּ ָמ ּה יָ ִמים ַר ִ ּבים ְ ּבל ֹא ֶעת נִ דָּ ָת ּה אוֹ כִ י ָתזוּב ַעל נִ דָּ ָת ּה ָּכל יְ ֵמי ז ֹוב ֻט ְמ ָא ָת ּה ִּכ ֵ

רש"י
דם יבש .כגון שיצא מגופה
חתיכה של דם יבש:
זוב דמה .משמע לח שהרי אין
דרכו לזוב אלא לח:
לח ועשה יבש .דהא קתי
מטמאין יבשין בפל דם לח על
הבגד ויבש ואחר כך גע הדם
בטהרות דומיא דיבש בשר המת
דיבש מעיקרא בשר המת ליכא:
אם מוחו טמאין .דדם הוא
אלמא אע''ג דכי חזיתיה יבש
היה כעפר:
בריה בפי עצמה .ולא דם:
כי האי גווא .מפלת כמין שערות
וקליפות:
מטבעין .שם העיר:
קליפות .גלדי המכה :דרך שומא
להיות בה שער:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ו ְּבפוֹ ׁ ְש ִרין.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ָּת ִטיל ַל ַּמיִ ם ו ְּבפוֹ ׁ ְש ִרין.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְמ ַמ ֲע ַכ ּת ּו ְ ּברוֹ ק ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַהצִּ ּפוֹ ֶרן".
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ִמעו ְּך ַעל י ְֵדי ַהדְּ ָחקִ ,א ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו.

ָה ָתם ְּתנַן:
יתן?
" ַ ּכ ָּמה ִהיא ׁ ְש ִר ָ ּי ָ
ְ ּבפוֹ ׁ ְש ִרין,
ֵמ ֵעת ְל ֵעת" )נדה נד.(:
ָהכָ א ַמאי?
ִמי ָ ּב ֵעינָא " ֵמ ֵעת ְל ֵעת",
אוֹ  :לָ א?
ׁ ֶש ֶרץ ּונ ְֵבלָ ה דְּ ַא ּקו ׁ ֵּשי ּ ָ -ב ֵעינַן ֵמ ֵעת לְ ֵעת,
ֲא ָבל דָּ ם דְּ ַר ִּכ ְיך – לָ א,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
לָ א ׁ ְשנָא?
ֵּתיק ּו.

רש"י
ובפושרין .דאי בדק בצון ולא
ימוח לא מטהרין לה בהכי
דדילמא אי היה בפושרין הוה
ימוח:
מאי ביייהו .מאי פלוגתייהו:
ע''י הדחק .לת''ק אי ימוח
מאליו הוא דהוי דם אבל ימוח
על ידי מיעוך לאו דם הוא ולרבן
שמעון אפילו ימוח ע''י מיעוך
מי דם הוא:
כמה היא שרייתן .בפ' דם הדה
השרץ והבלה מטמאין לחין
ואין מטמאין יבשין ואם יכולין
להשרות ולחזור לכמות שהוא
טמאין וכמה היא שרייתן כו':
דאקושי .קשים:
לא .בעין מעת לעת אלא או יום
או לילה ואם לא מוחו טהורים:
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 .6כב ,ב
] ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה:
ִאם יֵ ׁש ִע ָּמ ּה דָּ ם – ְט ֵמ ָאה,
וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך – ְט ֵמ ָאה[.
שיםִ :אם יֵ ׁש ִע ָּמ ֶהם דָּ ם – ְט ֵמ ָאה,
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ְ ּכ ִמין דָּ ִגיםֲ ] ,ח ָג ִביםְ ׁ ,ש ָק ִצים ,ו ְּר ָמ ִ ׂ
וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה[.
וְ לִ ְיפלוֹ ג נ ִַּמי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּב ָהא!
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ְ ּב ַמ ְחלוֹ ֶקת ׁ ְשנ ּויָה,
וְ ַר ָ ּבנָן ִהיא.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ַעד ָּכאן לָ א ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָה ָתם ֶא ָּלא ַ ּג ֵ ּבי ֲח ִתיכָ ה ,דַּ ֲע ִביד דָּ ם דְּ ָק ִר ׁיש ,וְ ָהוֵ י ֲח ִתיכָ ה,
ֲא ָבל ְ ּב ִר ּיָה  -לָ א ָהוֵ י.
ישנָא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָןּ ְ " :ב ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְפ ִת ַיחת ַה ֶ ּק ֶבר ְ ּבלֹא דָּ ם" ָק ִמ ְיפלְ גֵ י,
וּלְ ַה ְך לִ ׁ ְ
לִ ְפלוֹ ג נ ִַּמי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְ ּב ָהא!
ישנָאַ ,מ ְתנֵי ָהכִ י:
ַמאן דְּ ַמ ְתנֵי ַה ְך לִ ׁ ְ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ְ ּב ַמ ְחלוֹ ֶקת ׁ ְשנ ּויָה,
וְ ַר ָ ּבנָן ִהיא.

רש"י
וליפלוג מי ר' יהודה בהא.
וימא בין כך ובין כך טמאה דהא
טעמא דר' יהודה אוקמין דאי
אפשר לפתיחת הקבר בלא דם:
במחלוקת שויה .משה זו
שויה במחלוקת דלאו סתמא
ודברי הכל היא אלא ר' יהודה
פליג:
והוי חתיכה .דטעמא לאו משום
פתיחת הקבר בלא דם הוא אלא
בחתיכה עצמה סבירא ליה
דהויא דם וכגון שהיא מארבעה
מיי דמים:
ולהך לישא כו' .כדאמרן לעיל
בשמעתין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

 .7כב ,ב – כג ,א

יצירה .ויצר ה' אלהים )את( חית
השדה ואת עוף וגו' וכתיב באדם
וייצר ה' אלהים את האדם עפר
מן האדמה ורבן לית להו גזירה
שוה:
תין .דג גדול ואמאי תן המפלת
מין דגים טהורה:
זו היא שיבה זו היא ביאה.
כלומר ילפין גזרה שוה משיבה
לביאה כמו דהוו תרוייהו שיבה
או תרוייהו ביאה מה שיבה חולץ
וקוצה וטח כו':
ועוד גבי אדם מי כתיב בריאה.
דכתיב ויברא אלהים את האדם
בצלמו וילף בריאת דגים
מבריאת אדם:
ויברא .דאדם לגופיה:
וייצר לאפויי .לגזירה שוה ודין
ג''ש לחיה ולעוף דכתיב בהו
יצירה דדמי מדדמי:
מופה .גבי אדם דהא כתיב
ויברא:
ומופה גבי בהמה .כדמפרש
דהא כתיב ויעש אלהים את חית
)השדה( וגו':
גבי אדם מופה .דהא כתיב
וייצר:
גבי תין לאו מופה .דלא כתיב
קרא אחריא:
ופרכין גבי תין מי מופה
הוא .דכתיב בקרא דויעש ואת
כל רמש האדמה:

" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ְ ּכ ִמין ְ ּב ֵה ָמהַ ,ח ָ ּיה ,וָ עוֹ ףּ ֵ ,בין ְט ֵמ ִאין ֵ ּבין ְטהוֹ ִרין:
ִאם זָ ָכר ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר.
וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵּ -ת ׁ ֵשב ִלנְ ֵק ָבה.
וְ ִאם ֵאין יָ דו ַּע ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ִמצּ ו ַּרת ָא ָדם ֵ -אינוֹ וָ ָלד".
ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
הוֹ ִאיל וְ נ ֶֶא ְמ ָרה בּ וֹ 'יְצִ ָירה' ) 63בראשית ב ,יט( ָּכ ָא ָדם ) 64בראשית ב ,ז(.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהַ ,ה ַּמ ּ ֶפלֶ ת דְּ מוּת ַּת ּנִין ְּת ֵהא ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה לֵ ָידה,
הוֹ ִאיל וְ נ ֱֶא ַמר בּ וֹ 'יְצִ ָירה' ְּכ ָא ָדם,
65
ּ
ּ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ַּת ִנינִ ים ַה ְגדֹלִ ים" )בראשית א ,כא(?!
ָא ְמ ֵרי :דָּ נִין יְצִ ָירה ִמיצִ ָירה,
וְ ֵאין דָּ נִין ְ ּב ִר ָיאה ִמיצִ ָירה.
ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה?
ָהא ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
""וְ ׁ ָשב ַהכּ ֵֹהן" ) 66ויקרא יד ,לט( "ו ָּבא ַ ֵ
יאה".
זוֹ ִהיא ׁ ִש ָיבה זוֹ ִהיא ִ ּב ָ

הכּ ֹהן" ) 67ויקרא יד ,מד(.

וְ עוֹ ד נִגְ ַמרּ ְ ' :ב ִר ָיאה' )בראשית א ,כא( ִמ ְ ּב ִר ָיאה,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ְ ּב ַצלְ

מוֹ " ) 68בראשית א ,כז(!

ָא ְמ ֵרי" :וַ ִ ּי ְב ָרא" )בראשית א ,כז( – לְ גו ֵּפ ּיה,
"וַ ִ ּי ֶיצר" )בראשית ב ,ז( – לְ ַא ְפנ ּויֵי.
וְ ָד ִנין 'יְצִ ָירה' ִמ'יצִ ָירה'.
ַאדְּ ַר ָ ּבה! "וַ ִ ּי ֶיצר" לְ גו ֵּפ ּיה,
"וַ ִ ּי ְב ָרא" – לְ ַא ְפנ ּויֵי.
וְ ָדנִין ְ ּב ִר ָיאה ִמ ְ ּב ִר ָיאה!
ֶא ָּלא "וַ ִ ּי ֶיצר" מו ְּפ ֶנה ִמ ׁ ּ ְשנֵי צְ ָד ִדין,
מו ְּפנֶה ּ ַ -ג ֵ ּבי ָא ָדם,
וּמו ְּפנֶה ּ ַ -ג ֵ ּבי ְ ּב ֵה ָמה.
"וַ ִ ּי ְב ָרא" ַ ּג ֵ ּבי ָא ָדם – מו ְּפנֶה,
ַ ּג ֵ ּבי ַּת ּנִינִים ֵ -אינוֹ מו ְּפ ֶנה.
ַמאי "מו ְּפנֶה ּ ַ -ג ֵ ּבי ְ ּב ֵה ָמה"?
ִאילֵ ָימא ִמדִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ַע ׂ
ש ֱאל ִֹהים ֶאת ַח ַ ּית ָ ָ ֶ
ש ֶדה" ) 70בראשית ב ,יט( -
וּכְ ִתיב" :וַ ִ ּי ֶצר ה' ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ָּכל ַח ַ ּית ַה ּ ָ ׂ
הארץ" ) 69בראשית א ,כה(.

ש ֶדה וְ ֵאת ָּכל עוֹ ף הַ ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ ָ ּי ֵבא ֶאל ָה ָא ָדם לִ ְראוֹ ת ַמה ִ ּי ְק ָרא לוֹ וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָרא לוֹ ָה ָא ָדם נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה הוּא ׁ ְשמ ֹו
 63וַ ִ ּי ֶצר ה' ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ָּכל ַח ַ ּית הַ ּ ָ ׂ
 64וַ ִ ּי ֶיצר ה' ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה וַ ִ ּי ּ ַפח ְ ּב ַא ּ ָפיו נִ ׁ ְש ַמת ַח ִ ּיים וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם לְ נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה
שת ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְרצ ּו ַה ַּמיִ ם לְ ִמינֵ ֶהם וְ ֵאת ָּכל עוֹ ף ָּכנָ ף לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי טוֹ ב
 65וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ַּת ִּנינִ ם ַה ְ ּגדֹלִ ים וְ ֵאת ָּכל נֶ ֶפ ׁש ַה ַח ָ ּיה ָהר ֶֹמ ֶ ׂ
שה ַה ֶּנגַ ע ְ ּב ִקירֹת הַ ָ ּביִ ת
 66וְ ׁ ָשב ַהכּ ֵֹהן ַ ּביּוֹ ם הַ ׁ ּ ְש ִב ִיעי וְ ָר ָאה וְ ִה ֵּנה ּ ָפ ָ ׂ
שה ַה ֶּנגַ ע ַ ּב ָ ּביִ ת ָצ ַר ַעת ַמ ְמ ֶא ֶרת הִ וא ַ ּב ַ ּביִ ת ָט ֵמא הוּא
 67ו ָּבא ַהכּ ֵֹהן וְ ָר ָאה וְ ִה ֵּנה ּ ָפ ָ ׂ
 68וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם ְ ּב ַצלְ מוֹ ְ ּבצֶ לֶ ם ֱאל ִֹהים ָ ּב ָרא אֹתוֹ זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה ָ ּב ָרא א ָֹתם
ש הָ ֲא ָד ָמה לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי טוֹ ב
ש ֱאל ִֹהים ֶאת ַח ַ ּית ָה ָא ֶרץ לְ ִמינָ ּה וְ ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה לְ ִמינָ ּה וְ ֵאת ָּכל ֶר ֶמ ׂ
 69וַ ַ ּי ַע ׂ
ש ֶדה וְ ֵאת ָּכל עוֹ ף הַ ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ ָ ּי ֵבא ֶאל ָה ָא ָדם לִ ְראוֹ ת ַמה ִ ּי ְק ָרא לוֹ וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָרא לוֹ ָה ָא ָדם נֶ ֶפ ׁש ַח ָ ּיה הוּא ׁ ְשמ ֹו
 70וַ ִ ּי ֶצר ה' ֱאל ִֹהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ָּכל ַח ַ ּית הַ ּ ָ ׂ

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

ַ ּג ֵ ּבי ַּת ּנִין נ ִַּמי ַא ְפנ ּויֵי מו ְּפנֶה -
ש ָה ֲא ָד ָמה" )בראשית א ,כה(.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֵאת ָּכל ֶר ֶמ ׂ
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וּכְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ַּת ִּנינִ ים ַה ְ ּגדֹלִ ים" )בראשית א ,כא(.
ש" דִּ כְ ִתיב ָה ָתם דְּ י ָ ַּב ׁ ָשה הוּא.
" ֶר ֶמ ׂ
ו ַּמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה ֵ ּבין מו ְּפנֶה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד לְ מו ְּפנֶ ה ִמ ׁ ּ ְשנֵי ְצ ָד ִדין?
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ָּכל ְ ּגזֵ ָרה ׁ ָשוָ ה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה מו ְּפנָה ָּכל ִע ָ ּיקר ֵ -אין לְ ֵמ ִדין ֵה ֶימ ּנָה.
מו ְּפנָה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד  -לְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל :לְ ֵמ ִדין ,וְ ֵאין ְמ ׁ ִש ִיבין.
לְ ַר ָ ּבנָן :לְ ֵמ ִדין ו ְּמ ׁ ִש ִיבין.
מו ְּפנָה ִמ ׁ ּ ְשנֵי צְ ָד ִדין  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל :לְ ֵמ ִדין ,וְ ֵאין ְמ ׁ ִש ִיבין.
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאלַ ,מאי ִא ָּיכא ֵ ּבין מו ְּפנֶה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד לְ מו ְּפנֶ ה ִמ ׁ ּ ְשנֵי צְ ָד ִדין?
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה:
דְּ ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא מו ְּפנֶה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד וּמו ְּפנֶה ִמ ׁ ּ ְשנֵי ְצ ָד ִדין ָ ׁ -ש ְב ִקינַן מו ְּפנֶה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד
וְ יָלְ ִפינַן מו ְּפנֶה ִמ ׁ ּ ְשנֵי ְצ ָד ִדין.
כג,א
וּלְ ָהכִ י ַא ְפ ְניַ ּה ַר ֲח ָמנָא לִ ְב ֵה ָמה ִמ ׁ ּ ְשנֵי צְ ָד ִדין,
ִּכי ֵהיכִ י  72דְּ לָ א נִ גְ ַמר ִמן מו ְּפנֶה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד.
ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא ַמ ְתנֵי לַ ּה ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר לְ קו ָּּלא:
ָּכל ְ ּגזֵ ָרה ׁ ָשוָ ה ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה מו ְּפנָה ָּכל ִע ָ ּיקר  -לְ ֵמ ִדין ו ְּמ ׁ ִש ִיבין.
מו ְּפנָה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד  -לְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל :לְ ֵמ ִדין ,וְ ֵאין ְמ ׁ ִש ִיבין.
לְ ַר ָ ּבנָן :לְ ֵמ ִדין ,ו ְּמ ׁ ִש ִיבין.
מו ְּפנָה ִמ ׁ ּ ְשנֵי צְ ָד ִדין  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל :לְ ֵמ ִדין ,וְ ֵאין ְמ ׁ ִש ִיבין.
וּלְ ַר ָ ּבנָןַ ,מאי ִא ָּיכא ֵ ּבין מו ְּפנָה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד לְ ׁ ֶש ֵאינָ ּה מו ְּפנָה ָּכל ִע ָ ּיקר?
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּהֵ ,היכָ א דְּ ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּה מו ְּפ ָנה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד וְ ׁ ֶש ֵאינ ָּה מו ְּפנָ ה ָּכל ִע ָ ּיקר,
וְ לָ או לְ ַהאי ִאית לֵ ּיה ּ ִפ ְירכָ א,
וְ לָ או לְ ַהאי ִאית לֵ ּיה ּ ִפ ְירכָ א.
ׁ ָש ְב ִקינַן ֶ ׁ -ש ֵאינָ ּה מו ְּפנָה ָּכל ִע ָ ּיקר,
וְ גָ ְמ ִרינַן ִ -מ ּמו ְּפנָה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד.
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רש"י
ומאי פקא מיה .דיחא לך
למילף משי צדדין טפי:
כל ג''ש שאיה מופה כל עיקר
אין למדין הימה .ואפילו אין
להשיב:
אין משיבין .ואפי' יש להשיב:
לרבן למדין הימה .אם אין
להשיב ואם יש להשיב משיבין
והך פלוגתא דרבי ישמעאל ורבן
שמואל גמרא גמיר ליה מרביה
וכאן הוא מקומה ואיה לא
במשה ולא בברייתא:
להכי אפייה רחמא כו' .כרבן:
דלא תגמר ממופה מצד אחד.
משום דמשיבין וכאן יש להשיב
מה לאיש שכן מטמא מחיים
כדלקמיה:
לקולא .דלא בעין מופה כולי
האי:
לרבן .כיון דלמופה מצד אחד
למדין ומשיבין ולשאיו מופה
כל עיקר אמרין דברי הכל
למדין ומשיבין מאי איכא בין
מופה מצד אחד לשאיה מופה
כל עיקר:
והכא מאי פירכא איכא .כלומר
והכא בג''ש דתי אאדם מה
תשובה איכא דקאמרת דיחא
לך למיגמר מחיה דהוי מופה
משי צדדין משום דאין משיבין
ולא גמר בריאה בריאה מתין
משום דמופה מצד אחד הוא
ומשיבין ומאי אית לך לאותובי:
שכן מטמא מחיים .מקבל
טומאה בחייו משרץ או משאר
טומאות דין הוא שתהא יולדתו
טמאה לידה תאמר באלו הלכך
גבי דגים פרכין ליה דמופה
מצד אחד הוא אבל גבי בהמה
אע''ג דפירכא היא לא פרכין לה
הואיל ומופה היא משי צדדין:
וכן אמר רבי חייא כו' .אדרב
יהודה אמר שמואל קאי:
הר מי קמפלת .מי מפלת פל
גדול כהר:
דמות אבן הוא דמפלת .חתיכת
בשר דמות אבן גוש בעלמא
מיקרי ולא כתיבא ביה יצירה:
גוש .כמו )איוב ז( גוש עפר:

וְ ָהכָ א ַמאי ּ ִפ ְירכָ א ִא ָּיכא?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְךַ :מה ְּל ָא ָדם ׁ ֶש ֵּכן ְמ ַט ֵּמא ֵמ ַח ּיִים!
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
הוֹ ִאיל וְ נ ֶֶא ְמ ָרה בּ וֹ 'יְצִ ָירה' ָּכ ָא ָדם.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת דְּ מוּת ַהר ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה לֵ ָידה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי ִה ֵּנה יוֹ ֵצר ָה ִרים ּוב ֵֹרא רו ַּח" ) 73עמוס ד ,יג(!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ַהר ִמי ָקא ַמ ֶפלֶ ת?!
ֶא ֶבן ִהיא דְּ ָקא ַמ ּ ֶפלֶ ת,
ַההוּא ' ּגו ּׁש' ִא ְ ּיק ֵרי.
שת ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ְרצ ּו ַה ַּמיִ ם לְ ִמינֵ ֶהם וְ ֵאת ָּכל עוֹ ף ָּכנָ ף לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ִּכי טוֹ ב
 71וַ ִ ּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ַּת ִּנינִ ם ַה ְ ּגדֹלִ ים וְ ֵאת ָּכל נֶ ֶפ ׁש ַה ַח ָ ּיה ָהר ֶֹמ ֶ ׂ
 72רשי איו גורסִּ :כי ֵהיכִ י
ְ
שה ׁ ַש ַחר ֵע ָיפה וְ ד ֵֹרך ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָא ֶרץ ה' ֱאל ֹ ֵהי צְ ָבאוֹ ת ׁ ְשמ ֹו
שחוֹ עֹ ֵ ׂ
ִּ 73כי ִה ֵּנה יוֹ ֵצר ָה ִרים ּוב ֵֹרא רו ַּח ו ַּמ ִ ּגיד לְ ָא ָדם ַמה ּ ֵ ׂ
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ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהַ ,ה ַּמ ּ ֶפלֶ ת רו ַּח ְּת ֵהא ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה לֵ ָידה,
הוֹ ִאיל וְ נ ֶֶא ְמ ָרה בּ וֹ ְ ּב ִר ָיאה ָּכ ָא ָדם דִּ כְ ִתיבּ " :וב ֵֹרא רו ַּח" )עמוס ד ,יג(?!
וְ כִ י ֵּת ָימא :לָ א מו ְּפנָה ִ -מדַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ִמכְ ַּתב" :יוֹ ֵצר ָה ִרים וְ רו ַּח" וּכְ ִתיבּ " :וב ֵֹרא רו ַּח",
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה לְ ַא ְפנ ּויֵי!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
דָּ נִין  -דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה,
וְ ֵאין דָּ נִין  -דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ִמדִּ ְב ֵרי ַק ָ ּבלָ ה.
ַ74ר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵיהם דּ וֹ מוֹ ת ְּכ ׁ ֶשל ָא ָדם.
ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר :הוֹ ִאיל וְ ֵעינ ֶ
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהַ ,ה ַּמ ּ ֶפלֶ ת דְּ מוּת נָ ָח ׁש ְּת ֵהא ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה לֵ ָידה,
הוֹ ִאיל וְ גַ לְ ַ ּגל ֵעינוֹ ֲעגו ָּּלה ְּכ ׁ ֶשל ָא ָדם!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַּמי  -לִ ְיתנֵי ָנ ָח ׁש!
ִאי ָּתנָא נ ָָח ׁש ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאּ ְ :בנ ָָח ׁש הוּא דִּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ לָ א ְּכ ִתיב ֵ ּב ּיה 'יְצִ ָירה',
ֲא ָבל ְ ּב ֵה ָמה וְ ַח ָ ּיה לָ א ּ ְפלִ יגֵ י ,דִּ כְ ִת ָיבא ֵ ּב ּיה 'יְצִ ָירה'.
וְ ָהא ַ ּג ֵ ּבי מו ִּמין ָק ָּת ֵני לַ ּהֶ " :את ׁ ֶש ַ ּג ְל ַ ּגל ֵעינוֹ ָעגוֹ ל ְ ּכ ׁ ֶשל ָא ָדם" )בכורות מ!(.
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ְ ּבאוּכְ ָמא,
ָהא – ְ ּבצִ ְיריָא.
ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ָא ַמר:
ֵיהם הוֹ לְ כוֹ ת לִ ְפ ֵנ ֶיהם ְּכ ׁ ֶשל ָא ָדם.
ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר  -הוֹ ִאיל וְ ֵעינ ֶ
וַ ֲה ֵרי עוֹ ף דְּ ֵאין ֵעי ָניו הוֹ לְ כוֹ ת לְ ָפנָיו ,וְ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ָט ֵמא!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ּ
ְ ּב ַק ְריָא וְ ִקיפוֹ ָפא.
ו ִּב ׁ ְש ָאר עוֹ פוֹ ת לָ א?!
ֵמ ִית ֵיבי:
75
ּ
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַג ְמ ִל ֵ
נִ ְר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר – ִ ּב ְב ֵה ָמה,
וְ ַח ָ ּיה.
וְ ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים – ְ ּבעוֹ פוֹ ת".
ַמאי עוֹ פוֹ ת?
ֵיהן הוֹ לְ כוֹ ת לִ ְפ ֵנ ֶיהן ְּכ ׁ ֶשל ָא ָדם.
ִאילֵ ָימאּ ְ :ב ַק ְריָא וְ ִק ּיפוֹ ָפא ַ -מאי ׁ ְשנָא ְ ּב ֵה ָמה וְ ַח ָ ּיה? דְּ ֵעינ ֶ
ַק ְריָא וְ ִק ּיפוֹ ָפא נ ִַּמי!
ֶא ָּלאְ ּ :פ ׁ ִש ָיטא ִ ּב ׁ ְש ָאר עוֹ פוֹ ת,
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאירָ ּ :פלֵ יג ִ ּב ׁ ְש ָאר עוֹ פוֹ ת!
ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ּ ְס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָּתנֵי:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
 74גירסת וילא)ָ :א ַמר(
 75מהרש"ל ,תוס .גירסת וילא)ַ :אנ ְִטיגְ נוֹ ס(

הואיל ועייהן .של חיה ובהמה:
דומות לשל אדם .שחור שבעין
הוה עגול בבהמה כשל אדם אבל
דדגים לאו עגול הוא:
והא גבי מומין תי לה .כלומר
היכי אמרת דעין בהמה דומה
לאדם והא גבי מומי הבכור קתי
לה בבכורות )דף מ (.ושגלגל עיו
הוי מום ומדחשיב ליה מום
מצא שאין דרך בהמה להיות
עייה כאדם:
באוכמא .שחור שבעין הוי עגול
בבהמה כאדם והא דתי דהוי
מום בציריא מקום מושב כל
העין לא הוי עגול בבהמה כאדם
ואי הוי עגול הוי מום דכל בור
של מושב העין קרוי גלגל
כדאמרי' לקמן )דף כד (:ועמדתי
בגלגל עיו של מת עד חוטמי
ומפי שהוא עגול כגלגל:
לפיהם .לאפוקי דגים דעייהם
בצדיהם וכן חש:
קריא וקיפופא .עוף הצועק
בלילה ופיו דומה לחתול ועייו
לפיו:
חסורי מיחסרא והכי קתי.
ראין דברי ר''מ בבהמה ובחיה
והוא הדין לקריא וקיפופא
דעייו הולכו' לפיו ואע''פ
דפליגי רבן עליה:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

נִ ְר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִ ּב ְב ֵה ָמה וְ ַח ָ ּיה וְ הוּא ַהדִּ ין לְ ַק ְריָא וְ ִק ּיפוֹ ָפא.
וְ ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ִ ּב ׁ ְש ָאר עוֹ פוֹ ת".
ׁ ֶש ַאף ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לֹא נ ְֶחלַ ק ִע ָּמ ֶהם ֶא ָּלא ְ ּב ַק ְריָא וְ ִק ּיפוֹ ָפא,
ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְש ָאר עוֹ פוֹ ת  -מוֹ ֵדי לְ ה ּו.
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק:
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ִמין ְ ּב ֵה ָמה וְ ַח ָ ּיה,
ְל ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר – וָ ָלד.
ו ְּל ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ֵ -אינוֹ וָ ָלד
יב ֵדק".
ו ָּבעוֹ פוֹ ת ִּת ָ ּ
יב ֵדק"?
לְ ַמאן " ִּת ָ ּ
לָ או לְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ָא ַמרַ :ק ְריָא וְ ִק ּיפוֹ ָפא – ִאין,
ׁ ְש ָאר עוֹ פוֹ ת – לָ א.
ֲא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
יב ֵדק" לְ ַר ָ ּבנָן דְּ ָא ְמ ֵרי ַק ְריָא וְ ִק ּיפוֹ ָפא – ִאיןְ ׁ ,ש ָאר עוֹ פוֹ ת – לָ א.
לָ א! " ִּת ָ ּ
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ַק ְריָא וְ ִק ּיפוֹ ָפא ִמ ְ ּב ֵה ָמה וְ ַח ּיָה?
הוֹ ִאיל וְ י ֵׁש לָ ֶהן לְ ָסתוֹ ת ָּכ ָא ָדם.
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רש"י
ודברי חכמים .ראין לר''מ
בשאר עופות דר''מ מי מודה
להו:
והתיא .ביחותא:
ומאי שא קריא וקיפופא.
דקאמר לרבן דהוי ולד טפי
משאר עופות אי משום דעייהם
הולכות לפיהם הרי חיה ובהמה
מי דעייהן הולכות לפיהם
ופליגי רבן:
לסתות .לחיים זקופין כאדם מה
שאין כן בבהמה ובחיה:
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 .8כג ,א
ֵיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֵמ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ָא ַמרּ ְ :ב ֵה ָמה ִ ּב ְמ ֵעי ִא ׁ ּ ָשה  -וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא הוּא,
ִק ֵ ּבל ָ ּב ּה ָא ִב ָיה ִקידּ ו ׁ ִּשין ַ -מהוּ?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה?
לְ ִא ְּיתסו ֵּרי ַ ּב ֲאחוֹ ָת ּה.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ָחיֵי.
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
לֹא ֲא ָמ ָר ּה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֶא ָּלא הוֹ ִאיל ו ְּב ִמינוֹ ִמ ְת ַק ּיֵים!
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
ַעד ָּכאן ֱה ִביאוֹ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה לְ ַר ִ ּבי זֵ ָירא לִ ֵידי ִ ּגיחו ְּך,
וְ לָ א ַ ּג ֵח ְיך.

רש"י
למימרא דחיי .הא אחותה לא
מיתסרא אלא בחייה דאין
איסור אחות אשה אלא בחייה:
ובמיו .כגון בהמה גמורה
מתקיימת ובמיו הוא דמתקיים
אבל איהו לא:
לידי גיחוך .שחוק בכל תחבולות
הללו עסק ר' ירמיה להביא ר'
זירא לידי שחוק ולא שחק
דאסור לאדם שימלא פיו שחוק
ור' זירא מחמיר טפי:
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 .9כג ,א-ב
ּגו ָּפא:
" ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
לֹא ֲא ָמ ָר ּה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֶא ָּלא הוֹ ִאיל ו ְּב ִמינוֹ ִמ ְת ַק ּיֵים".
ֲא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ִמדִּ פְ ִּתי:
כג,ב ַאף ֲאנַן נ ִַּמי ָּתנֵינָא:
] ֵאיזֶ ה ּו " ְ ּבכוֹ ר ְלנַ ֲח ָלה וְ ֵאינוֹ ְ ּבכוֹ ר ַלכּ ֵֹהן"? [...
"ה ּמ ּפלת ּכמין ּבהמה ח ּיה עוֹ ף לד מע ּל א הוּא( 76
)וָ ָ ְ ַ ְ יָ
ַ ַ ֶ ֶ ְ ִ ְ ֵ ָ ַ ָ וָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַעד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא בּ וֹ ִמצּ ו ַּרת ָא ָדם.
וְ ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתַ :סנְ דָּ ל,
אוֹ ׁ ִש ְליָ א,
אוֹ ׁ ָש ִפיר ְמרו ָ ּּקם,
וְ ַה ּיוֹ ֵצא ְמחו ָּּת ְך ַ -ה ָ ּבא ַא ֲח ָריוּ ְ :בכוֹ ר ַל ַ ּנ ֲח ָלה,
וְ ֵאינוֹ ְ ּבכוֹ ר ַלכּ ֵֹהן" )בכורות מו.(.
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך דְּ ָחיֵי – " ַה ָ ּבא ַא ֲח ָריו ְ ּבכוֹ ר ַל ַ ּנ ֲח ָלה" ִמי ָהוֵ י?!
ָא ַמר ָר ָבא:
לְ עוֹ לָ ם דְּ ָחיֵי,
אשית אוֹ נוֹ " ) 77דברים כא ,יז( ִ -מי ׁ ֶש ִּלבּ וֹ דָּ וֶ ה ָעלָ יו.
וְ ׁ ָשאנִי ָה ָתם ,דְּ ָא ַמר ְק ָראֵ " :ר ׁ ִ
יָצָ א זֶ ה ֶ ׁ -ש ֵאין לִ בּ וֹ דָּ וֶ ה ָעלָ יו.

רש"י
אף אן מי תיא .דלא חיי:
המפלת מין בהמה וחיה ועוף
דברי ר''מ .רישא במסכת
בכורות )דף מו (.והכי קתי יש
בכור לחלה ואין בכור לכהן וקא
חשיב ואזיל המפלת מין בהמה
וחיה ועוף הבא אחריו בכור
לחלה דהאי לאו בכור הוא לגבי
חלה דלא חיי:
אין בכור לכהן .שהרי זה פטר
את הרחם:
וחכ''א עד שיהיה בו מצורת
אדם .איו פוטר את הבא אחריו
מבכורת כהן:
סדל .צורה פחותה שאין צורת
פיו יכרת שאין סדל בלא ולד
אחר ומתוך דוחק חבירו הוא
מעך כדמפרש בפירקין )לקמן
דף כה (:משל לאדם שסטר את
חבירו והחזיר צורתו לאחוריו
ואם יוצא סדל ראשון פוטר את
אחיו מפדיון כהן:
או שליא .דאין שליא בלא ולד
ופוטר את הבא אחריו לאחר
זמן:
שפיר .עור דפוס הולד:
מרוקם .שכבר אבריו יכרין
קצת ולקמן בפירקין )שם(.
מפרש לה:
הבא אחריו .אחר כל אלה:
בכור לחלה .דהי לאו בי חלה
יהו דלא חיי:
מי שלבו דוה עליו .לב אביו
מתאבל על מותו הוא דחשיב
לעין חלה:

 76גירסת וילא בסוגריים כי איו מצא במשה בבכורות .כפי שכתבתו בעבר ,שהרבה פעמים זה לא טעות סופר וכדומה אלא
פרשות ,והפרוש הוא אמת על אף שאיו מצא במקור בשמה עצמה.
אשית אֹנוֹ לוֹ ִמ ׁ ְש ּ ַפט הַ ְ ּבכ ָֹרה
ִּ 77כי ֶאת ַה ְ ּבכֹר ֶ ּבן הַ ּ ְ ׂ
שנו ָּאה יַ ִּכיר לָ ֶתת לוֹ ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ָּמ ֵצא לוֹ ִּכי הוּא ֵר ׁ ִ
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 .10כג ,ב
ֵיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה ֵמ ַא ָ ּביֵי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ָא ַמרּ ְ :ב ֵה ָמה ִ ּב ְמ ֵעי ִא ׁ ּ ָשה וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא הוּא,
ָא ָדם ִ ּב ְמ ֵעי ְ ּב ֵה ָמה ַ -מאי?
ֵיה?
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ּ
לְ ִא ׁ ְש ְּתר ּויֵי ַ ּב ֲאכִ ילָ ה.
וְ ִת ְפ ׁשוֹ ט לֵ ּיה ֵמ ָהא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה ,ו ָּמצָ א ָ ּב ּה דְּ מוּת יוֹ נָה ֲ -אסו ָּרה ַ ּב ֲאכִ ילָ ה.
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם  -לָ א " ּ ְפ ָרסוֹ ת" ) 78ויקרא יא ,ג( ִא ָּיכא וְ לָ א " ּ ַפ ְר ָסה" )ויקרא יא ,ג( ִא ָּיכא!
ָהכָ א  -נ ְִהי דִּ ְפ ָרסוֹ ת לֵ ָּיכא,
ּ ַפ ְר ָסה ִמ ָיהא ִא ָּיכא.

 78כּ ֹל ַמ ְפ ֶר ֶסת ּ ַפ ְר ָסה וְ ׁש ַֹס ַעת ׁ ֶש ַסע ּ ְפ ָרסֹת ַמ ֲעלַ ת ֵ ּג ָרה ַ ּב ְ ּבהֵ ָמה א ָֹת ּה ּתֹאכֵ ל ּו

רש"י
אדם במעי בהמה .שחטה ומצא
בה דמות אדם מהו מי אמרין כי
היכי דאזיל ר''מ בתר אימיה הכי
מי זיל בתר בהמה ושרי
לאכילה:
עוף אין לו פרסה .אבל אדם הי
דפרסות ליכא שאין פרסותיו
סדוקות שאין לו שי עקבים כמו
לבהמה:
פרסה מיהא איכא .וכתיב
)ויקרא יא( כל מפרסת פרסה
בבהמה תאכלו דאם מצא תוך
מעי בהמה קלוט כל זמן שלא
יצא לאויר העולם אע''ג דאין לו
אלא פרסה אוכלו ואפילו לר''ש
דאמר קלוט בן פרה אסור מודה
הוא דאם שחטה אמו ומצא
במעיה דמותר והכי מפרש בפרק
בהמה המקשה )חולין סח:(:
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 .11כג ,ב
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםּ ָ :כל ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ִמצּ ו ַּרת ָא ָדם ֵ -אינוֹ וָ ָלד".
ָא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב:
ַהכּ ֹל מוֹ ִדיםּ :גוּפוֹ ַּתי ִׁיש ,ו ָּפנָיו ָא ָדם – ָא ָדם.
ּגוּפוֹ ָא ָדם ,ו ָּפנָיו ַּתי ִׁיש  -וְ לֹא כְ לוּם.
לֹא נ ְֶחלְ ק ּו ֶא ָּלאֶ ׁ :ש ּ ָפנָיו ָא ָדם ,וְ נ ְִב ָרא ְ ּב ַעיִן ַא ַחת ִּכ ְב ֵה ָמה,
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרִ :מ ּצו ַּרת ָא ָדם,
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָּ :כל צו ַּרת ָא ָדם.
ָא ְמר ּו  79לוֹ לְ ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
וְ ָהא ִא ּ ְיפכָ א ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרּ ָ :כל צו ַּרת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ :מצּ ו ַּרת"!
ֲא ַמר לְ ה ּו:
ִאי ַּת ְניָא – ַּת ְניָא.

ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ֵמצַ ח וְ ַה ְ ּג ִבינִים וְ ָה ֵעי ַניִם וְ ַה ְּל ָסתוֹ ת וְ גַ בּ וֹ ת ַה ָ ּז ָקן ַ -עד ׁ ֶשיְה ּו כּ ו ָּּלם ְּכ ֶא ָחד.
ָר ָבא ָא ַמר ָח ָסא:
ֵמצַ ח וְ ַה ָ ּג ִבן וְ ָה ַעיִן וְ ַה ֶּל ֶסת וְ גַ ַ ּבת ַה ָ ּז ָקן ַ -עד ׁ ֶש ּיְה ּו כּ ו ָּּלם ְּכ ַא ַחת.
וְ לָ א ּ ְפלִ יגֵ י:
ָהא ְּ -כ ַמאן דְּ ָא ַמרָּ :כל צו ַּרת,
ָהא ְּ -כ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :מ ּצו ַּרת.
ֵמ ִית ֵיבי:
"צו ַּרת ּ ָפנִ ים ׁ ֶש ָא ְמר ּוֲ :א ִפילּ ּו ּ ַפ ְרצוּף ֶא ָחד ִמן ַה ּ ַפ ְרצו ִּפין ח ּוץ ִמן ָהאוֹ זֶ ן".
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ֵמ ַחד נ ִַּמי ַס ִ ּגי!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ִּכי ַּת ְניָא ַה ִהיא  -לְ ַע ֵּכב ַּת ְניָא,
וּכְ ַמאן דְּ ָא ַמרָּ :כל צו ַּרת.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ םְּ ,כ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :מ ּצו ַּרת,
ו ַּמאי " ֶא ָחד"?
ֶא ָחד ֶא ָחד.
ָא ַמר ָר ָבא:
נ ְִב ָרא ְ ּב ַעיִן ַא ַחת ו ְּבי ֵָר ְך ֶא ָחד
ִמן ַה ַ ּצד ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה,
ָ ּב ֶא ְמצַ ע ִ -א ּמוֹ ְטהוֹ ָרה.
ָא ַמר ָר ָבא:
וִ ׁ ְשטוֹ נָקוּב ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה.
וִ ׁ ְשטוֹ ָאטוּם ִ -א ּמוֹ ְטהוֹ ָרה.

 79מסורת הש"ס .גירסת וילא :אמר

רש"י
גופו תייש ופיו אדם אדם הוא.
דבתר צורת פים אזלין:
בעין אחד כבהמה .אחת מעייו
דומה לבהמה :ה''ג רבי מאיר
אומר מצורת וחכ''א כל צורת
שרבי מאיר אומר כיון שיש בו
מצורת אדם הוי ולד ואע''ג דאין
כל צורתו כצורת אדם:
והא איפכא תיא .שר''מ אומר
כל צורת והאי כל צורת דר''מ
הכי קאמר כל שהוא צורת אדם
שבו הוי ולד ואפילו כל פיו תייש
אלא שברא בעין אחת או בלסת
אחת הדומה לאדם:
וחכ''א מצורת .עד שיהיה בו
מקצת צורה יכרת כגון חצי
הפרצוף דומה לאדם:
אי תיא תיא .שמעתי אי מרב
מה שאמרתי אבל אתם הואיל
ויש משה בידכם לכו אחריה:
הגביים .גבות עיים שורצי''ל
וגבות הזקן סטר שקורין
מטו''ן:
עד שיהיו כולם כאחד .לרבן
כדמפרש בסמוך דר' ירמיה
כרבן וכדפירשה רב לפלוגתא
דרב תא הוא ופליג ולא הדר ביה
ממאי דאמר לרבן דבעו כל
צורת האדם והא דקחשיב ר'
ירמיה ואזיל הא קמ''ל דאפילו
לרבן אאזים לא קפדין והא
דחסא מי כרבן ואליבא דתא
דברייתא דאמר לא בעי אלא
מצורת וקמ''ל דבחד צד בעי
צורות שלמות ואאוזן לא קא
קפיד:
אפילו פרצוף אחד .אבר אחד
כגון עיו או מצחו או לסת אחד
דדומה לאדם הוי ולד:
חוץ מן האזים .אזיו כשל אדם
ושאר צורתו כבהמה לא חשיב
פרצוף אלמא למ''ד מצורת בחד
סגי וקשיא לרבא דאמר חסא:
אמר אביי כי תיא ההיא לעכב
תיא .כלומר צורת פים שאמרו
חכמים דמעכבים אפילו אבר
אחד כבהמה מעכבא חוץ מן
האוזן דלא מעכבא וכמ''ד לרבן
כל צורת מתוקמא ואע''ג דמצי
לאוקמי כדאיתא וכדר''מ דאמר
כל דהו צורת יחא ליה לאוקומי
כרבן:
ואיבעית אימא לעולם כמ''ד
מצורת .ולא קשיא לחסא:
ומאי אחד אחד אחד .כלומר מכל
ראשי איברים יהיה אחד דומה
לאדם כחסא דאמר העין והלסת
כו' וכמ''ד מצורת:
מן הצד .שעיו בצדו וירכו בצדו
כשאר בי אדם:
ושטו קוב אמו טמאה .קסבר
טרפה חיה:
ושטו אטום .סתום:
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 .12כג ,ב – כד ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ּגוּף ָאטוּם ֵ -אין ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה ֵל ָידה.
וְ ֵאיזֶ ה ּו ּגוּף ָאטוּם?
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ָ ּנ ֵטל ִמן ַה ַחי וְ יָ מוּת".
וְ כַ ָּמה "יִ ָ ּנ ֵטל ִמן ַה ַחי וְ יָ מוּת"?
ַר ִ ּבי ז ַַּכאי אוֹ ֵמר:
כד,א ַעד ָה ַא ְרכּ ו ָּבה.
ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי אוֹ ֵמר:
ַעד לִ נ ְָק ָביו.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ַעד ְמקוֹ ם ַטבּ וּרוֹ .
ֵ ּבין ַר ִ ּבי זַ ַּכאי לְ ַר ִ ּבי ַי ּנַאי ִ -א ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּוְ :ט ֵר ָפה ַח ָ ּיה.
ָמר ָס ַברְ :ט ֵר ָפה ַח ָ ּיה.
ו ָּמר ָס ַברְ :ט ֵר ָפה ֵאינ ָּה ַח ָ ּיה.
ֵ ּבין ַר ִ ּבי ַי ּנַאי לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִ -א ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו :דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָרִ :נ ּ ַיטל י ֵָר ְך וְ ָחלָ ל ׁ ֶש ָּל ּה – ְנ ֵבלָ ה.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַמ ְחלוֹ ֶקת ִמ ְּל ַמ ּ ָטה לְ ַמ ְעלָ ה,
ֲא ָבל ִמלְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ּ ָטה ֲ -א ִפילּ ּו ָּכל דְּ ה ּו ְטהוֹ ָרה.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת ֶאת ׁ ֶש ּגוּלְ ָ ּגלְ ּתוֹ ֲאטו ָּמה ִ -א ּמוֹ ְטהוֹ ָרה.
וְ ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת ְּכ ִמין ַא ּ ַפ ְק ָּתא דְּ ִד ְיקלָ א ִ -א ּמוֹ ְטהוֹ ָרה.

רש"י
עד הארכובה .שחתכו רגליה עד
למעלה מן הארכובה שהיא
טרפה וקסבר טרפה איה חיה:
עד לקביו .וקביו בכלל קסבר
טרפה חיה הלכך עד לארכובה
הוי ולד אבל עד לקביו הוי בלה
כר' אלעזר דאמר יטל הירך
וחלל שלה בלה ואפי' בחייה
מטמאה הלכך לא חיה ובשחיטת
חולין )דף כא (.מפרש היכי דמי
חלל שלה כל שרבוצה וראית
חסרה:
עד טבורו .אבל עד קביו לא
דלית ליה דרבי אלעזר ואי משום
טרפה קסבר טרפה חיה:
בין ר' יאי לרבי יוחן איכא
ביייהו דר' אלעזר .ותרוייהו
אית להו טרפה חיה:
מלמעלה .שחתך מגולגלתו:
אטומה .חסרה:
כמין אפקתא דדיקלא .שהדקל
למטה יחיד ומתפצל מלמעלה כך
היו ידיו ורגליו על כתפו ומלמטה
הוא בלא צורה:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .13כד ,א
ִא ְּית ַמר:
ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת ִמי ׁ ֶש ּ ָפ ָניו מו ְּס ָמ ִסים:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרִ :א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמרִ :א ּמוֹ ְטהוֹ ָרה.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת :יָ ד ֲחתו ָּכה,
וְ ֶר ֶגל ֲחתו ָּכה ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה ֵל ָידה,
אתה".
וְ ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא ִמ ּגוּף ָאט ּום ָ ּב ָ
וְ ִאם ִא ָיתא ,לִ ְיתנֵיֶ ׁ :ש ָּמא ִמ ּגוּף ָאטוּם אוֹ ִמ ִּמי ׁ ֶש ּ ָפנָיו מו ְּס ָמ ִסין!
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ִפי:
ְ ּב ָפנָיו מו ְּס ָמ ִסין  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י :דִּ ְט ֵמ ָאה.
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ יּ ְ :ב ָפנָיו טוּחוֹ ת.
וְ ִא ּ ְיפכָ א ִא ְּית ַמר:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרִ :א ּמוֹ ְטהוֹ ָרה.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמרִ :א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה.
וְ לוֹ ְת ֵב ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֵמ ָהא!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ׁ ַש ּנֵי לֵ ּיהַ :היְינ ּו ּגוּף ָאטוּםַ ,היְינ ּו ִמי ׁ ֶש ּ ָפנָיו טוּחוֹ ת.
ָיתא.
ְ ּבנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא נַפוּק  80לְ ִק ְרי ָ
ֲאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דַּ ֲאבוּהוֹ ןָ ,א ַמר לָ ֶהםְּ :כלוּם ָ ּבא ַמ ֲע ֶׂשה לְ ֶי ְדכֶ ם?
ָא ְמר ּו לוֹ ָ ּ :פנִים טוּחוֹ ת ָ ּבא לְ יָ ֵדינ ּו – וְ ִט ֵּימאנו ָּה.
אתם,
ָא ַמר לָ ֶהם :צְ א ּו וְ ַט ֲהר ּו ַמה ׁ ֶש ּ ִט ֵּמ ֶ
ַמאי דַּ ְע ַּתיְיכ ּו לְ חו ְּמ ָרא?!
חו ְּמ ָרא דְּ ָא ְתיָא לִ ֵידי ק ּו ָּלא ִהיא ,דְּ ָקי ֲָה ִבית ּו לַ ּה י ְֵמי טוֹ ַהר!

 80כתבי יד ,מקורות מקבילים .גירסת וילא :נפיק

רש"י
מוסמסין .מעוכין קצת ולא כל
כך כפיו טוחות:
כי פליגי בפיו טוחות .שאין
צורה בהן יכרת לגמרי:
ואיפכא איתמר .ולא משום צורך
)מפיק( לה אלא הכי גמר לה
מרביה:
לותביה ריש לקיש לר' יוחן
מהא .דאם איתא ליתי או ממי
שפיו טוחות:
הייו פיו טוחות .אבל בפיו
מוסמסין ליכא לשויי הכי דהא
יכרת בהן הצורה ולאו אטום
הוא דאטום הייו חסר לגמרי:
לחומרא .שטמאתם אותה
שבועים משום ספק קבה:
חומרא דאתי לידי קולא הוא.
דכיון דולד הוא יהביתו לה ימי
טוהר מיהא ל''ג דזכר ומטהריתו
לדם ראייתה שלא כדין דטמאה
דה היא דלאו ולד הוא:
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 .14כד ,א
ִא ְּית ַמר:
ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת ְ ּב ִר ּיָה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּהְ ׁ :שנֵי ַ ּג ִ ּבים,
ו ׁ ְּש ֵּתי ׁ ִש ְד ָראוֹ ת:
ָא ַמר ַרב:
ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה ֵ -אינוֹ וָ לָ ד,
ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה ָ -אסוּר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה – וָ לָ ד,
ַ ּב ְ ּב ֵה ָמה  -מו ָּּתר ַ ּב ֲאכִ ילָ ה.
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ְיפלְ גֵ י?
ִ ּב ְד ַרב ֲחנִין ַ ּבר ַא ָ ּבא,
דְּ ָא ַמר ַרב ֲחנִ ין ַ ּבר ַא ָ ּבא:
" ַה ּׁ ְשסו ָּעה" ) 81דברים יד ,ז( ּ ְ -ב ִר ּיָה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה ׁ ְשנֵי ַ ּג ִ ּבין ו ׁ ְּש ֵּתי ׁ ִש ְד ָראוֹ ת.
ַרב ָא ַמר:
ְ ּב ִר ּיָה ְ ּב ָעלְ ָמא לֵ ָיתא,
וְ כִ י ַאגְ ְמ ֵר ּיה ַר ֲח ָמנָא לְ מ ׁ ֶֹשה ּ ִ -ב ְמ ֵעי ִא ָּמ ּה ַאגְ ְמ ֵר ּיה.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְ ּב ִר ּיָה ְ ּב ָעלְ ָמא ִא ָיתא,
וְ כִ י ַאגְ ְמ ֵר ּיה ַר ֲח ָמנָא לְ מ ׁ ֶֹשה ּ ְ -ב ָעלְ ָמא ַאגְ ְמ ֵר ּיה,
ֲא ָבל ִ ּב ְמ ֵעי ִא ָּמ ּה – ׁ ַש ְריָא.
ֵא ִית ֵיב ּיה ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ִח ּיָיא לְ ַרב:
" ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ׁ ְשנֵ י ַ ּג ִ ּבין ו ׁ ְּשנֵ י ִ ׁ 82ש ְד ָראוֹ ת ָ ּ -פסוּל ַל ֲעבוֹ ָדה".
ַאלְ ָמא דְּ ָח ֵיי !83
ֲא ַמר לֵ ּיהִ ׁ :ש ִימי ַא ְּת!
ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְד ָרתוֹ ֲעקו ָּּמה.
ֵמ ִית ֵיבי:
"יֵ ׁש ְ ּבעו ָ ּּב ִרין ׁ ֶש ֵהן ֲאסו ִּריןּ ֶ :בן ַא ְר ָ ּב ָעה ַלדַּ ָ ּקה,
ֶ ּבן ׁ ְשמֹנָ ה ַל ַ ּג ָּסה
ימ ּנ ּו ו ְּל ַמ ָּטה – ָאסוּר.
ֵה ֶ
יָ ָצאִ :מי ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ׁ ְשנֵ י ַ ּג ִ ּבין ו ׁ ְּשנֵ י ׁ ִש ְד ָראוֹ ת".
ַמאי "יָ ָצא"? לָ או יָצָ א ִמ ְּכלַ ל עו ָ ּּב ִרין ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ְמ ֵעי ִא ָּמן ֲאסו ִּרין!
ַרב ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה ,ו ׁ ְּשמו ֵּאל ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה.
" ַרב ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה" ּ ֶ " -בן ַא ְר ָ ּב ָעה ַלדַּ ָ ּקה,
ֶ ּבן ׁ ְשמוֹ נָ ה ַל ַ ּג ָּסה
ימ ּנ ּו ו ְּל ַמ ָּטה ָ -אסוּר".
ֵה ֶ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים:
ְּכ ׁ ֶש ּיָצָ א לַ ֲאוִ יר ָהעוֹ לָ ם,
ֲא ָבל ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ – ׁ ָש ֵרי.
"יָ ָצא ִמי ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ׁ ְשנֵ י ַ ּג ִ ּבין ו ׁ ְּשנֵ י ׁ ִש ְד ָראוֹ ת"  -דַּ ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ נ ִַּמי ָאסוּר.
כד,ב "ו ׁ ְּשמו ֵּאל ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה" ּ ֶ " -בן ַא ְר ָ ּב ָעה ַלדַּ ָ ּקה,
ֶ ּבן ׁ ְשמוֹ נָ ה ַל ַ ּג ָּסה

רש"י
בבהמה אסור באכילה .אם
שחטה אמו ומצא במעיה וכל
שכן יצא לאויר העולם דפל הוא
ובלה:
מותר באכילה .דכתיב )ויקרא יא(
כל בבהמה תאכלו כל המצא
בבהמה תאכלו ובלבד שיהיו לו
פרסות או פרסה כדאמר בבהמה
המקשה לילד )חולין סט:(:
השסועה .רחמא אסרה דכתיב
)דברים יד( את זה לא תאכלו וגו'
השסועה:
רב סבר .האי דאסר רחמא
כשמצאת במעי בהמה אסורה
דהא בריה בעלמא בפי עצמה
ליתא:
בעלמא אגמריה .אותו המין אסר
אבל אם מצאת במעי פרה מותר:
ר' חיא בן אטיגוס .בבכור קאי
וקאמר דהוי מום ומדפסל ליה
לקרבן מכלל דלהדיוט שרי וקשיא
לתרוייהו דהא אפי' יצא לאויר
העולם שרי ושמואל לא שרי אלא
במעי אמו והא דאקשי רב שימי
טפי לרב מדשמואל משום דגביה
הוה קאי ובר בריה הוה כדאמר
בפרק כל הבשר )שם קיא (:רב
אקלע לבי רב שימי בר חייא בר
בריה:
שימי את .בכמה דוכתין אשכחן
דמהדר ליה רב הכי שימי את
וראה בעיי משום דבר בריה הוה
וקאמר ליה הכי משום חביבותיה
כלומר אתה יודע להשיבי ואי
שמעתי שמדת ציעות היה בו ברב
שלא היה זוקף עייו למעלה הלכך
לא היה מכירו ולא הירא לי שהרי
לא מציו שאמר רב כך לשום אדם
אלא לזה אמר כן בכמה מקומות
כאן ובמחות )דף קי (.ועוד
שמעתי משום דחריף הוה ודחיק
ליה כי ההיא דאמר )במועד קטן
)דף כט(( רחמא לישזבא
מכיסופיה דרב שימי ולא היא
דהתם רב שימי בר אשי הוה
דדחיק ליה לרב פפא:
ששדרתו עקומה .הא דרבי חיא
דמשמע דחיי לאו שי גבין ממש
אלא ששדרתו עקומה )כזה(
וראין כשתים:
יש בעוברין .שיצאו לאויר העולם
שאסורין משום בלה:
לאו יצא מכלל עוברין .דהי אע''ג
דלא כלו חדשיהן כי מצאו במעי
אמן שרו אבל האי אפי' במעי אמן
אסור וקשיא לשמואל:
רב מתרץ לטעמיה .דרב לא צריך
לתרוצי אלא משום היא גופה דלא
משתמע שפיר דהא רישא כשיצאו
לאויר העולם מיירי וסיפא דקתי
יצא משמע דעלה קאי וכשיצא
לאויר העולם משמע דמותר ואי
אפשר לומר כן הלכך צריך להוסיף
עליה אבל במעי אמו שרי דכתיב
כל בבהמה תאכלו בפרק בהמה
המקשה )חולין סט:(.
יצא מי שיש לו שי גבין וכו' .דכי
כתב רחמא השסועה למיסר
במעי אמו אסרה דהא מין בפי
עצמה ליתא:
ושמואל מתרץ לטעמיה .רישא
וסיפא בשיצא לאויר העולם:

ַ 81א ְך ֶאת זֶ ה ל ֹא תֹאכְ ל ּו ִמ ַּמ ֲעלֵ י ַה ֵ ּג ָרה ו ִּמ ַּמ ְפ ִר ֵיסי ַה ּ ַפ ְר ָסה ַה ׁ ּ ְשסו ָּעה ֶאת ַה ָ ּג ָמל וְ ֶאת ָה ַא ְרנֶ ֶבת וְ ֶאת ַה ׁ ּ ָש ָפן ִּכי ַמ ֲעלֵ ה גֵ ָרה הֵ ָּמה ו ַּפ ְר ָסה ל ֹא ִה ְפ ִריס ּו ְט ֵמ ִאים
ֵהם לָ כֶ ם
 82ו ׁ ְּש ֵּתי )?(
 83גירסת וילא) :וְ ַק ׁ ְשיָא לְ ַרב(

מסכת נדה פרק ג' – ַ
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"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

ימ ּנ ּו ו ְּל ַמ ָּטה ָ -אס ּור".
ֵה ֶ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים:
ְ ּב ׁ ֶשלּ ֹא ָּכל ּו לוֹ ֳח ָד ׁ ָשיו,
ֲא ָבל ָּכל ּו לוֹ ֳח ָד ׁ ָשיו – מו ָּּתר.
"יָ ָצא ִמי ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ׁ ְשנֵ י ַ ּג ִ ּבין ו ׁ ְּש ֵּתי ׁ ִש ְד ָראוֹ ת"  -דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ כָ ל ּו לוֹ ֳח ָד ׁ ָשיו:
ִאם יָצָ א לַ ֲאוִ יר ָהעוֹ לָ ם – ָאסוּר.
ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ – ׁ ָש ֵרי.
ָּתנֵי ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתּ ְ :ב ִר ַ ּיית ּגוּף ׁ ֶש ֵאינוֹ ָחתו ְּך,
ֹאש ׁ ֶש ֵאינוֹ ָחתו ְּך,
ו ְּב ִר ַ ּיית ר ׁ
יָ כוֹ ל ְּת ֵהא ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה ֵל ָידה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :א ּׁ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר" ) 84ויקרא יב ,ב( וְ גוֹ ',
"ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י יִ ּמוֹ ל" ) 85ויקרא יב ,ג( וְ גוֹ '.
ִמי ׁ ֶש ָראוּי ִל ְב ִרית ׁ ְשמֹנָ ה,
יָ ְצא ּו ֵאלּ ּו ׁ ֶש ֵאינָ ן ְראוּיִ ין ִל ְב ִרית ׁ ְשמֹנָ ה".
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב:
ּ
ּ
וְ ַס ּיֵים ַ ּב ּה ָהכִ י" :וְ ׁ ֶשי ֶׁש לוֹ ׁ ְשנֵי ַג ִ ּבין ו ׁ ְּשנֵי ׁ ִש ְד ָראוֹ ת".
ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ְס ַבר לְ ֶמ ְע ַ ּבד עו ְּבדָּ א ְּכוָ ֵות ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א:
ַמאי דַּ ְע ֵּת ְיך לְ חו ְּמ ָרא?!
חו ְּמ ָרא דְּ ָא ֵתי לִ ֵידי קו ָּּלא הוּא ,דְּ ָקיְ ַה ְב ְּת לַ ּה דְּ ֵמי טוֹ ַהר!
ֲע ֵביד ִמ ָיהא ְּכוָ ֵת ּיה דְּ ַרב,
ְימא לָ ןִ :הלְ כְ ָתא ְּכ ַרב ְ ּב ִא ּיסו ֵּרי,
דְּ ָקי ָ
ֵ ּבין לְ קו ָּּלא ֵ ּבין לְ חו ְּמ ָרא.

ימי נִ דַּ ת דְּ וֹ ָת ּה ִּת ְט ָמא
 84דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר וְ ָט ְמ ָאה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּכ ֵ
שר ָע ְרלָ ת ֹו
 85ו ַּביּוֹ ם הַ ׁ ּ ְש ִמינִ י יִ ּמוֹ ל ְ ּב ַ ׂ
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רש"י
דאע''ג דכלו לו חדשיו .פל הוא
דלא חיי ובלה הואי:
שאיו חתוך .כולו שלם כעין דף
ואין בו חיתוך אברים וצורה
אלא חלק כעין עיגול:
וטמאה שבעת ימים וביום
השמיי ימול .משמע מי שהוא
ראוי לחיות שמה ימים אמו
טמאה לידה ומי שאיו ראוי
לחיות שמה לברית לא:
א''ל רב .לתא סיים בה מי הכי
ואימא יצאו אלו מי שיש לו שי
גבין וכו':
כוותיה דשמואל .בשי גבין דולד
הוא וקאמר טמאה אפילו בלידה
יבישתא דולד הוא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15כד ,ב
ָא ַמר ָר ָבא:
ֲה ֵרי ָא ְמר ּו ִא ׁ ּ ָשה :יוֹ לֶ ֶדת לְ ִת ׁ ְש ָעה,
וְ יוֹ לֶ ֶדת לְ ׁ ִש ְב ָעה.
ְ ּב ֵה ָמה ַ ּג ּ ָסה :יוֹ לֶ ֶדת לְ ִת ׁ ְש ָעה.
יוֹ לֶ ֶדת לְ ׁ ִש ְב ָעה,
אוֹ לָ א יָלְ ָדה?
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ימ ּנ ּו ו ְּל ַמ ָּטה ָ -אסוּר".
" ֵה ֶ
ַמאי לָ או ַא ַ ּג ּ ָסה.
לָ אַ ,אדַּ ָ ּקה.
ַהאי ַמאי?
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַא ַ ּג ּ ָסה – ִאצְ ְט ִר ְיך.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא :הוֹ ִאיל ו ְּב ִא ׁ ּ ָשה ָחיֵי ּ ִ -ב ְב ֵה ָמה ַנ ִּמי ָחיֵי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ לָ א ָחיֵי.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ַאדַּ ָ ּקה ִא ְּית ַמר ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא!
ַ ּבת ְּתלָ ָתא י ְַר ֵחי ִמי ָקא ָחיֵי?!
ִאצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ֲא ִמינָאָּ :כל ְ ּבצִ יר ְּת ֵרי י ְַר ֵחי ָחיֵי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
הרי אמרו אשה יולדת לט'
ויולדת לז' .ואא מי אמיא כי
היכי דבהמה לט' כדאמרי' לעיל
בן ח' לגסה פל הכא מי יולדת
לז' פל או לאו פל הוא ומותר:
הימו ולמטה .בברייתא דלעיל
תיא:
מאי לאו אגסה .מי קאי דקתי
בן ח' לגסה והימו ולמטה כגון
בר ז' אסור:
אדקה .בן ד' לדקה והימו
ולמטה כגון בר תלתא אסור:
אלא אי אמרת אדקה פשיטא.
הואיל ובר תלתא הוא לא חיי:
כל בציר תרי ירחי .מכדרכו חיי
כי היכי דבאשה ובבהמה גסה בר
ז' חיי דהוי תרי ירחי בציר מכי
אורחיה הכי מי בר תלתא לדקה
חיי אע''ג דבר ד' לא חיי:
קמ''ל .דלא חיי:
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 .16כד ,ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת דְּ מוּת לִ ילִ ית ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה לֵ ָידה.
וָ לָ ד הוּאֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּי ֶׁש לוֹ ְּכנ ַָפיִם.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
שה ְ ּב ִסימוֹ נִ י,
ַמ ֲע ֶ ׂ
ּ
ְ ּב ַא ַחת ׁ ֶש ִה ִפ ָילה דְּ מוּת ִל ִילית.
שה ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים וְ ָא ְמר ּו:
ו ָּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
ּ
וָ ָלד הוּאֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֶי ׁש לוֹ ְ ּכנָ ַפיִ ם.
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת :דְּ מוּת נָ ָח ׁש,
הוֹ ָרה ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ָא ִחיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה ֵל ָידה.
יאל,
ָה ַל ְך ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף  86וְ ִס ּ ֵפר דְּ ָב ִרים ִל ְפנֵ י ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ׁ ָש ַלח לוֹ ַ :ר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַהנְ ֵהג ֶ ּבן ָא ִח ָ
יך ּובֹא!
ַ ּב ֲה ִל ָיכ ָתן יָ ְצ ָתה ַ ּכ ַ ּלת ֲחנִ ינָ א ִ 87ל ְק ָראתוֹ ,
ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּביַ ,ה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ְ ּכ ִמין נָ ָח ׁש ַמהוּ?
ָא ַמר ָל ּהִ :א ּמוֹ ְטהוֹ ָרה.
ָ
ָא ְמ ָרה לוֹ  :וַ ֲהלֹא ִמ ׁ ּ ִש ְמך ָא ְמ ָרה ִלי ֲחמוֹ ִתי – " ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה"!
וְ ָא ַמר ָל ּהֵ :מ ֵאיזֶ ה ַט ַעם?
הוֹ ִאיל וְ ַג ְל ַ ּגל ֵעינוֹ ָעגוֹ ל ְ ּכ ׁ ֶשל ָא ָדם.
יה נִ זְ ַ ּכר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
ִמ ּתוֹ ְך דְּ ָב ֶר ָ
יאלִ :מ ּ ִפי הוֹ ָרה ֲחנִ ינָ א".
ׁ ָש ַלח לוֹ ְל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה:
צו ְּר ָבא ֵמ ַר ָ ּבנָן דְּ ָא ַמר ִמ ְּיל ָתא,
לֵ ָימא ַ ּב ּה ַט ְע ָמא דְּ כִ י ַמ ְד ְּכר ּו לֵ ּיה ִמדְּ כַ ר.

 86יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי?
 87גירסת וילא)ַ :ר ִ ּבי(

רש"י
דמות לילית .שידה שד יש לו
פרצוף אדם ויש לו כפים:
ההג בן אחיך ובא .כלומר הבא
בן אחיך ובא עמו :ה''ג בהליכתן
יצתה כלת חיא לקראת רבי
יהושע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17כד ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתָ ׁ :ש ִפירָ ,מ ֵלא ַמיִ ם,
ָמ ֵלא דָּ ם,
ָמ ֵלא ְ ּגנוּנִ ים ֵ -אינָ ּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ְלוָ ָלד
וְ ִאם ָהיָ ה ְמרו ָ ּּקם ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר,
וְ ִלנְ ֵק ָבה.
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלתַ :סנְ דָּ ל,
אוֹ ׁ ִש ְליָ א – ֵּת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר,
וְ ִלנְ ֵק ָבה.

ְ ּג ָמ ָרא
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא" :דָּ ם" ּו" ַמיִ ם"  -לֹא ְּכלוּם ִהיא,
ִימוֹ ַח!
ֶא ָּלא " ְ ּגנוּנִ ים"  -נֵיחו ּׁש ׁ ֶש ָּמא וָ לָ ד ֲהוָ ה וְ נ ּ
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְ
ַּכ ָּמה ַייִן ַחי ׁ ָש ָתת ִא ּמוֹ ׁ ֶשל זֶ הֶ ׁ ,ש ּנ ִּמוֹ ַח עו ָ ּּב ָר ּה ְ ּבתוֹ ך ֵמ ֶע ָיה?!
ָר ָבא ֲא ַמר:
' ָמלֵ א' ְּתנַן.
וְ ִאם ִא ָיתא דְּ ִא ְּתמו ֵּחי ִא ְּת ַמח ִ -מ ְח ַסר ֲח ַסר.
ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה ֲא ַמר:
ְ ּגוָ ונִים ְּתנַן
וְ ִאם ִא ָיתא דְּ ִא ְּתמו ֵּחי ִא ְּת ַמח  -כּ ו ַּּל ּה ְ ּב ַחד ַ ּגוְ ונָא ָהוֵ י ָקאי.

רש"י
מתי'
מלא גוים .גווים:
המפלת סדל .אין סדל בלא
ולד אחר ובשביל סדל תשב
לזכר ולקבה דספק זכר ספק
קבה הוא ואם הולד אחר קבה
אין הסדל לא מעלה ולא מוריד
ולא תשב אלא לקבה ימי
טומאה וימי טהרה שאפי' הוא
זכר הואיל וקבה בהדיה לא
בצירי ימי טומאתה וימי טהרה
דקבה שהרי של זכר מובלעין
בתוך של קבה וכי אצטריך תשב
לזכר ולקבה כגון שהולד השי
זכר דיהבין לה חומרת טומאה
דקבה בשביל הסדל וימי טוהר
לזכר לחומרא:
גמ'
שמא ולד היה וימוח .כיון דלאו
דם הוא ולאו מים יהו איכא
למיחש לולד:
כמה יין חי כו' .לשון גוזמא :ה''ג
רבא אמר מלא תן:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .18כד ,ב – כה ,א
ַּת ְניָא:
" ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
יתי ִמ ְס ַּת ֵ ּכל ַ ּב ֲע ָצמוֹ ת ׁ ֶשל ֵמ ִתים.
יתי וְ ָהיִ ִ
קוֹ ֵבר ֵמ ִתים ָהיִ ִ
שרו ִּפין.
ַה ׁ ּשוֹ ֶתה יַ יִ ןַ :חי ַ -ע ְצמוֹ ָתיו ְ ׂ
ָמזוּג ַ -ע ְצמוֹ ָתיו ְסכוּיִ ין.
ָ ּכ ָראוּי ַ -ע ְצמוֹ ָתיו ְמ ׁשו ִּחין.
שרו ִּפין.
וְ ָכל ִמי ׁ ֶש ׁ ּ ְש ִת ָ ּייתוֹ ְמרו ָ ּּבה ֵמ ֲא ִכ ָילתוֹ ַ -ע ְצמוֹ ָתיו ְ ׂ
ֲא ִכ ָילתוֹ ְמרו ָ ּּבה ִמ ׁ ּ ְש ִת ָ ּייתוֹ ַ -ע ְצמוֹ ָתיו ְסכוּיִ ין.
ָ ּכ ָראוּי ַ -ע ְצמוֹ ָתיו ְמ ׁשו ִּחין".
ַּת ְניָא:
" ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
יתי,
קוֹ ֵבר ֵמ ִתים ָהיִ ִ
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַר ְצ ִּתי ַא ַחר ְצ ִבי וְ נִ ְכנַ ְס ִּתי ְ ּבקו ִּלית ׁ ֶשל ֵמת,
וְ ַר ְצ ִּתי ַא ֲח ָריו ׁ ָשל ֹׁש ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת  -ו ְּצ ִבי לֹא ִה ַ ּג ְע ִּתי,
וְ קו ִּלית לֹא ָ ּכ ְל ָתה.
ְ ּכ ׁ ֶש ָחזַ ְר ִּתי ַל ֲאחוֹ ַריָ ,א ְמר ּו ִליֶ ׁ :של עוֹ ג ֶמ ֶל ְך ַה ָ ּב ׁ ָשן ָהיְ ָתה".
ַּת ְניָא:
" ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
יתי,
קוֹ ֵבר ֵמ ִתים ָהיִ ִ
ּ ַפ ַעם ַא ַחת נִ ְפ ְּת ָחה ְמ ָע ָרה ַּת ְח ַּתי וְ ָע ַמ ְד ִּתי ְ ּב ַג ְל ַ ּגל ֵעינוֹ ׁ ֶשל ֵמת ַעד חוֹ ְט ִמי.
ְ ּכ ׁ ֶש ָחזַ ְר ִּתי ַל ֲאחוֹ ַריָ ,א ְמר ּוַ :עיִ ן ׁ ֶשל ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ָהיְ ָתה".
ֹאמר ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ַנ ּנָס ֲהוָ ה?
וְ ׁ ֶש ָּמא ּת ַ
ְ
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ָארוֹ ך ְ ּבדוֹ רוֹ ֲהוָ ה ,וְ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ַמ ִ ּג ַיע לִ כְ ֵתפוֹ .
וְ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ָארוֹ ְך ְ ּבדוֹ רוֹ ֲהוָ ה ,וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַמ ִ ּג ַיע לִ כְ ֵתפוֹ .
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָארוֹ ְך ְ ּבדוֹ רוֹ ֲהוָ ה ,וְ ַר ִ ּבי ַמ ִ ּג ַיע לִ כְ ֵתפוֹ .
ַר ִ ּבי ָארוֹ ְך ְ ּבדוֹ רוֹ ֲהוָ ה וְ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַמ ִ ּג ַיע לִ כְ ֵתפוֹ .
וְ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ָארוֹ ְך ְ ּבדוֹ רוֹ ֲהוָ ה ,וְ ַרב ַמ ִ ּג ַיע לִ כְ ֵתפוֹ .
ַרב ָארוֹ ְך ְ ּבדוֹ רוֹ ֲהוָ ה ,וְ ַרב יְהו ָּדה ַמ ִ ּג ַיע לִ כְ ֵתפוֹ .
וְ ַרב יְהו ָּדה ָארוֹ ְך ְ ּבדוֹ רוֹ ֲהוָ ה וְ ַאדָּ א דַּ ּיָילָ א ַמ ִ ּג ַיע לִ כְ ֵתפוֹ .
כה,א ּ ְפ ַר ׁ ְש ְּת ִבינָא דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ָקאי לֵ ּיה לְ ַאדָּ א דַּ ּיָילָ א ַעד ּ ַפלְ ֵ ּג ּיה.
וְ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ָק ֵאי  88לִ ְפ ַר ׁ ְש ְּת ִבינָא דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ַעד ַח ְרצֵ ּיה.

ְימי?
ָ 88קי ֵ

רש"י
סכויין .שחורין שמעתי ל''א
סכויין בלא מוח ומשיחה אלא
יבשה:
מזוג .יותר מדאי:
קולית .עצם הירך:
דיילא .שמש דרבן ואדא שמו:
פרשתביא .שם האיש:

134

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19כה ,א
" ׁ ָש ֲאל ּו ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי:
שר ַ -מהוּ?
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ׁ ָש ִפיר ָמ ֵלא ָ ּב ָ ׂ
ָא ַמר ָל ֶהם :לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי.
ָא ַמר ְל ָפנָ יו ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ָ ּכ ְך ָא ַמר ַא ָ ּבאָ :מ ֵלא דָּ ם ְ -ט ֵמ ָאה נִ דָּ ה.
שר ְ -ט ֵמ ָאה ֵל ָידה.
ָמ ֵלא ָ ּב ָ ׂ
ָא ַמר לוֹ :
ָ
ָ
ִא ְיל ָמ ֵלי דָּ ָבר ָח ָד ׁש ָא ַמ ְר ָּת ָלנ ּו ִמ ׁ ּשוּם ָא ִביך – ׁ ְש ַמ ֲענוּך".
ְיתא ִּכ ִיח ָיד ָאה ָק ָא ַמר ְּכסו ְּמכוֹ ס ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ַעכְ ׁ ָשיו ִמדְּ ָהא ַק ַּמי ָ
ָהא נ ִַּמיֶ ׁ ,ש ָּמא ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֲא ָמ ָר ּה,
וְ ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
דְּ ַת ְניָא:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ׁ ָש ִפיר ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמר ּו ָ ּקם:
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר :וָ ָלד.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ :אינוֹ וָ ָלד".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ַמ ְחלוֹ ֶקתּ ְ :ב ָעכוּר,
ֲא ָבל ְ ּב ָצלוּל  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ֵאינוֹ וָ לָ ד.
וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ָא ַמר:
ְ ּבצָ לוּל – ַמ ְחלוֹ ֶקת.
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
" ְ ּבצָ לוּל ַ -מ ְחלוֹ ֶקת",
ֲא ָבל ְ ּב ָעכוּר  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל וָ לָ ד,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵ ּבין ָ ּבזֶ ה ו ֵּבין ָ ּבזֶ ה ַ -מ ְחלוֹ ֶקת?
ֵּתיק ּו.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ֶאת זוֹ דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ֲחנַ נְ יָ א:
ש ה' ֱאל ִֹהים לְ ָא ָדם וּלְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר וַ ַ ּילְ ִ ּב ׁ ֵשם" )בראשית ג ,כא(.
"וַ ַ ּי ַע ׂ
ְ
שה עוֹ ר ָל ָא ָדם ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן נוֹ ָצר".
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא עוֹ ֶ ׂ
ַאלְ ָמאּ ְ :בעוֹ ר ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתא.
לָ א ׁ ְשנָא ָעכוּר וְ לָ א ׁ ְשנָא צָ לוּל!
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאּ ְ :בצָ לוּל ַמ ְחלוֹ ֶקת ַ -היְינ ּו דְּ ִאיצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּתּ ְ :ב ָעכוּר ַמ ְחלוֹ ֶקת  -לָ ָּמה לִ י ְק ָרא? ְס ָב ָרא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא!
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהּ ְ :בצָ לוּל ַמ ְחלוֹ ֶקת!
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ַמ ְחלוֹ ֶקת ְ ּב ָעכוּר,
ֲא ָבל ְ ּב ָצלוּל  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ֵאינוֹ וָ לָ ד.
ֵא ִית ֵיב ּיה ָר ָבא לְ ַרב נַ ְח ָמן:
" ֶא ָ ּלא ָא ְמר ּו:

רש"י
כסומכוס .בריש פירקין דם
שבתוך החתיכה מטמא משום
דה ויחידאה היא:
כר' יהושע אמרה .דמשום עור
שפיר לחודיה מטמא ]משום
לידה ויחידאה היא דדילמא
אפילו במלא בשר פליגי כיון
דאיו מרוקם מעולם לא היה
ולד ואע''ג דפליג רבי יהושע
בשפיר לחודיה במלא דם מודה
דלאו ולד הוא דדם מוכיח עליו[:
בעכור .מה שבתוכו עכור דאיכא
למימר ולד היה וימוח:
בצלול .שהוא מלא מים צלולין:
הייו דאיצטריך קרא .לרבי
יהושע דמשום עור לחודיה הוי
ולד:
אלא אי אמרת .טעמא דרבי
יהושע משום דעכור הוא ואיכא
למימר ימוח ולאו משום עור
קרא ל''ל:
אלא לאו בצלול מחלוקת.
ותיובתא דר''ל:
אלא אמרו .רישא בבכורות פרק
הלוקח בהמה מן העובד כוכבים
)דף יט (:לעין לפטור את שבא
אחריו מתורת בכור:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

ימן וָ ָלד ִ ּב ְב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה ִ -טי ּנוּף
ִס ַ
ְ ּב ַג ָּסה – ׁ ִש ְליָ א.
ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה – ׁ ָש ִפיר,
וְ ׁ ִש ְליָ א".
וְ ִאילּ ּו ׁ ָש ִפיר ִ ּב ְב ֵה ָמה  -לָ א ּ ָפ ַטר.
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ְ ּבצָ לוּל ַמ ְחלוֹ ֶקת,
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ יִ ,א ׁ ּ ָשה דְּ ַר ִ ּבי ַ ּב ּה ְק ָרא ָ ּ -פ ַטר ַ ּב ּה ׁ ָש ִפיר,
ִ ּב ְב ֵה ָמה דְּ לָ א ַר ִ ּבי ְק ָרא  -לָ א ּ ָפ ַטר ַ ּב ּה ׁ ָש ִפיר.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ְ ּב ָעכוּר ַמ ְחלוֹ ֶקת ִ -מ ְּכ ִדי ְס ָב ָרא הוּא,
ַמאי ׁ ְשנָא ִא ׁ ּ ָשה ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא ְ ּב ֵה ָמה?
ִמי ָס ַב ְר ְּת ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִמ ְפ ׁ ַשט ּ ָפ ׁ ֵשיט לֵ ּיה?
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ַס ּפו ֵּקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה,
וְ ָאזֵ יל ָהכָ א לְ חו ְּמ ָרא,
וְ ָהכָ א לְ חו ְּמ ָרא.
ַ ּג ֵ ּבי ִא ׁ ּ ָשה דְּ ָממוֹ נָא הוּא ְ -ס ֵפק ָממוֹ נָא לְ קו ָּּלא.
ַ ּג ֵ ּבי ְ ּב ֵה ָמה דְּ ִא ּיסו ָּרא הוּא ,דְּ ִא ָּיכא לְ גַ ֵ ּבי ִ ּגי ָ ּזה וַ ֲעבוֹ ָדה ְ -ס ֵפק ִא ּיסו ָּרא לְ חו ְּמ ָרא.
ָהכִ י נ ִַּמי ַ ּג ֵ ּבי ִא ׁ ּ ָשה ְ -ס ֵפק טו ְּמ ָאה לְ חו ְּמ ָרא
ו ִּמי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה?! וְ ָהא ְק ָרא ָק ָא ַמר!
ִמדְּ ַר ָ ּבנָן,
ו ְּק ָרא ַא ְס ַמכְ ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא.

ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ׁ ֶשלֶ ְמ ָיא לְ ַרב:
ָהא ַ -ר ִ ּבי,
ָהא ַ -ר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ָהא ַ -ר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא,
וְ ָהא ַ -ר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י.
ָמר ְּכ ַמאן ְס ִב ָירא לֵ ּיה?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנִי אוֹ ֵמרֶ :א ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ֵ -אינָ ּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֶא ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה – חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
וְ ָאזְ ָדא ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַט ְע ֵמ ּיה:
דְּ כִ י ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ֲא ַמרֵ :מעוֹ לָ ם לָ א דַּ כּ ּו ׁ ָש ִפיר ִ ּב ְנ ַה ְרדְּ ָעא,
לְ ַבר ֵמ ַההוּא ׁ ָש ִפ ָירא דַּ ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל,
ֵיה ֵמ ַהאי ִ ּג ָיסא.
דְּ ַמ ּנַח ֲעלֵ ּיה חוּט ַה ּ ַ ׂ
ש ֲע ָרה ֵמ ַהאי ִ ּג ָיסא וְ ַחזְ י ּ
ֲא ַמרִ :אם ִא ָיתא דְּ וָ לָ ד ֲהוַ אי  -לָ א ֲהוָ ה זִ יג כּ ו ֵּּלי ַהאי.
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רש"י
טיוף .לאחר שקבלה מן הזכר
ווצר הולד ימוח וזב הימו
ויוצא והולך ואותו טיוף
פוטרתה מן הבכורה:
שפיר ושליא .או שפיר או שליא:
ספוקי מספקא ליה .בעכור
גופיה אי ולד הוא אם לאו:
הכא לחומרא והכא לחומרא .גבי
בכורת בהמה אמר דלאו ולד
הוא ולא פטר את הבא אחריו
דאי אמרת פטר קא גזיז ועביד
ביה עבודה ודילמא לאו ולד הוא
ההוא קמא וקאתי לידי תקלה
וגבי טומאת ולד אזיל לחומרא
דקאמר ולד הוא וטמאה
שבועיים וימי טוהר לא ס''ל
דיתיב לה וגבי בכור אדם
דקולא היא דקאמר פטר את
הבא אחריו ולא איכפת לן דאין
קדושה בבכור אדם אלא ממון
כהן ה' סלעים וספק ממוא
לקולא דכהן הוי מוציא מחברו
עליו הראיה:
הא רבי .דאמר לעיל לא שמעתי:
והא רבי ישמעאל .דאמר מלא
בשר טמאה לידה:
והא רבי אושעיא .דאמר בעכור
מחלוקת:
והא רבי יהושע בן לוי .דאמר
בצלול מחלוקת:
אחד זה ואחד זה .אחד עכור
ואחד צלול:
חוששת .ויושבת ימי טומאה
ואין לה ימי טוהר דספק ולד הוא
ולא ודאי:
לא דכו שפיר .לא טיהרו את
המפלת שפיר משבועים ואפי'
בלידה יבישתא:
הרדעא .אתריה דשמואל:
זיג .צלול:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20כה ,א-ב
"וְ ִאם ָהיָ ה ְמרו ָ ּּקם – ֵּת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֵאיזֶ ה ּו ׁ ָש ִפיר ְמרו ָ ּּקם?
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל אוֹ ֵמר:
ֹאשוֹ ,
ְּת ִח ַ ּלת ְ ּב ִר ָ ּייתוֹ ֵמר ׁ
יפין ׁ ֶשל זְ בוּב.
ו ׁ ְּש ֵּתי ֵעינָ יו ִ ּכ ׁ ְש ֵּתי ִט ּ ִ
ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
" ְמרו ָּח ִקין זֶ ה ִמ ֶּזה".
יפים ׁ ֶשל זְ בוּב.
ׁ ְשנֵ י חוֹ ָט ִמין ִ ּכ ׁ ְש ֵּתי ִט ּ ִ
ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
"ו ְּמקוֹ ָר ִבין זֶ ה ָלזֶ ה".
ש ֲע ָרה
ו ִּפיו ָמתו ַּח ְ ּכחוּט ַה ּ ַ ׂ
ו ְּגוִ ָ ּיתוֹ ַ ּכ ֲע ָד ׁ ָשה
שעוֹ ָרה ְל ָא ְר ָ ּכ ּה
וְ ִאם ָהיְ ָתה נְ ֵק ָבה נִ דּ וֹ נָ ה ִ ּכ ְ ׂ
וְ ִח ּתו ְּך יָ ַדיִ ם וְ ַר ְג ַליִ ם ֵאין לוֹ
"הל ֹא כֶ ָחלָ ב ַּת ִּתיכֵ נִ י וְ כַ ְ ּג ִב ָּנה ַּת ְק ּ ִפ ֵיאנִ י.
וְ ָע ָליו ְמפוֹ ָר ׁש ַ ּב ַ ּק ָ ּב ָלהֲ :
שֹכְ כֵ נִ י.
ישנִ י וַ ֲע ָצמוֹ ת וְ גִ ִידים ְּת ׂ
שר ַּתלְ ִ ּב ֵׁ
עוֹ ר ו ָּב ָ ׂ
ש ָית ִע ּ ָמ ִדי ו ְּפ ֻקדָּ ְת ָך ׁ ָש ְמ ָרה רו ִּחי" )איוב י ,י-יב(.
ַח ִ ּיים וָ ֶח ֶסד ָע ִ ׂ
כה,ב וְ ֵאין בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ – ְ ּב ַמיִ םֶ ׁ ,ש ַה ַּמיִ ם ַע ִּזין ^וְ טוֹ ְר ִדין אוֹ תוֹ ,
ֶא ָ ּלא בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ – ְ ּב ׁ ֶש ֶמןֶ ׁ ,ש ַה ׁ ּ ֶש ֶמן ַר ְך ו ְּמ ַצ ְח ְצחוֹ .
וְ ֵאין רוֹ ִאין ֶא ָ ּלא ַ ּב ַח ָּמה.
יצד בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ ?
ֵ ּכ ַ
יצד בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ " ִּ -כ ְד ָא ְמ ִרינַן!
" ֵ ּכ ַ
ֶא ָּלאּ ַ " :ב ֶּמה בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ " לֵ ַידע ִאם זָ כָ ר הוּא ִאם נ ְֵק ָבה ִהיא?
ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ַ ּבר נָ ׁש וְ ָא ְמ ֵרי ַל ּהַ :א ָ ּבא ׁ ָשאוּל ַ ּבר ְר ָמ ׁש אוֹ ֵמר:
ֹאשוֹ ָח ָלק ,ו ְּמנַ ְענֵ ַע ְ ּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם,
יסם ׁ ֶשר ׁ
ֵמ ִביא ֵק ָ
ִאם ְמ ַס ְכ ֵס ְך ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ָּז ָכר הוּא,
וְ ִאם ָלאו ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ְ ּנ ֵק ָבה ִהיא.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ִמ ְּל ַמ ּ ָטה לְ ַמ ְעלָ ה,
ֲא ָבל ִמן ַה ְ ּצ ָד ִדין ֵ -א ָימא כּ וֹ ְתלֵ י ֵ ּבית ָה ֶר ֶחם נִינְ ה ּו.
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
ָּתנָא:
שעוֹ ָרה ְסדו ָּקה".
" ִאם ָהיְ ָתה נְ ֵק ָבה  -נִ דּ וֹ נָ ה ִ ּכ ְ ׂ
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב נַ ְח ָמן:
וְ ִדילְ ָמא חוּט ׁ ֶשל ֵ ּביצִ ים נִינְ ה ּו!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ַה ׁ ְש ָּתא ֵ ּביצִ ים ּגו ַּפ ְייה ּו  -לָ א י ְִד ֵיעי,
חוּט ׁ ֶשל ֵ ּביצִ ים  -יְ ִד ַיע?!
ָא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם:
ָּתנָא:

רש"י
טיפין של זבוב .עיי זבוב:
ופיו מתוח כחוט השערה .סדק
קטן וראה כאילו חוט השערה
מתוח שם:
גויתו .גיד אבר הזכר והא דתן
תשב לזכר ולקבה אלמא
מספקא לן אם זכר אם קבה
כשאין יכר בו האבר מיירי:
כשעורה .היא סדוקה לארכה:
וחיתוך ידים ורגלים .עדיין אין
ראין כדאמרין תחלת ברייתו
מראשו:
כחלב .זהו שכבת זרע שהוא
יתך וקלוש מתחלה בשעת
יציאתו כחלב ואח''כ עשה
קפוי:
וטורדין אותו .ממחין :בר רמש:
ומעע .באותו מקום מלמטה
למעלה כדאמר בסמוך:
אם מסכסך .הקיסם שיש דבר
המעכב הייו גיד דאי קבה ליכא
עיכובא:
מלמטה למעלה .שהרי בסדק
השעורה אין עיכוב לארכה:
תא אם היתה קבה ידות
כשעורה סדוקה .לאוסופי
ולפרושי אתא דלעיל תי ידות
כשעורה ולא תי סדוקה:
חוט מבדיל .מלמטה למעלה בין
ב' הביצים וראה עמוק כסדק:
לא ידיעי .אין יכרין מחמת
קטן:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

" ׁ ְש ֵּתי יְ ֵרכוֹ ָתיו ִ ּכ ׁ ְשנֵ י חו ִּטין ׁ ֶשל זְ הוֹ ִרית".
וְ ָא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם ֲעלַ ּה:
ְּכ ׁ ֶשל ֵע ֶרב.
ו ׁ ְּשנֵ י זְ רוֹ עוֹ ָתיו ִ ּכ ׁ ְשנֵ י חו ִּטין ׁ ֶשל זְ הוֹ ִרית".
וְ ָא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם ֲעלַ ּה:
ְּכ ׁ ֶשל ׁ ְש ִתי.
ֲא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַרב יְהו ָּדה:
ׁ ִשי ָּננָא!
ּ
לָ א ַּת ֲע ֵביד עו ְּבדָּ א ַעד ׁ ֶש ַי ְׂש ִעיר.
ו ִּמי ֲא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַא ַחת זוֹ וְ ַא ַחת זוֹ  -חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת!
ֲא ַמר ַרב ַא ּ ִמי ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵיה דְּ ָמר ׁ ְשמו ֵּאל :לָ חוֹ ׁש – חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
לְ ִד ִידי ִמ ּ ָפ ְר ׁ ָשא לִ י ִמי ּנ ּ
ּ
י ְֵמי ָט ֳה ָרה  -לָ א ָי ֲה ִבינַן לַ ּהַ ,עד ׁ ֶש ַי ְׂש ִעיר.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דִּ ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה לִ ׁ ְשמו ֵּאל.
וְ ָהא ַההוּא ׁ ָש ִפ ָירא דַּ ֲא ַתאי לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ָמר ׁ ְשמו ֵּאל,
ֲא ַמרָ :הא ַ ּבר ַא ְר ְ ּב ִעין וְ ַחד יוֹ ָמא.
וְ ַח ׁ ּ ֵשיב ִמ ּיוֹ ָמא דַּ ֲאזַ לָ א לִ ְט ִבילָ ה ַעד ַההוּא יוֹ ָמא וְ לָ א ֲהוָ ה ֶ 89א ָּלא ַא ְר ְ ּב ִעין יוֹ ִמין!
וַ ֲא ַמר לְ ה ּוַ :האי ְ ּב ִנדָּ ה ְ ּב ַעלְּ ,כ ַפ ֵּת ּיה וְ אוֹ ֵדי!
ׁ ָשאנִי ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ַרב ּגו ְּב ֵר ּיה.

ֲ 89הו ּו ?
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רש"י
שתי ירכותיו .כשהוא מתחיל
להבראות בחיתוך ידים ורגלים:
ערב .עבה משתי:
לא תעביד עובדא .לעשותו ולד
עד שיהא לו שערות בראשו:
לחוש חוששת .להחמיר ולישב
שבועים:
כפתיה ואודי .אלמא היה בקי
ביצירת הולד:
דרב גובריה .הוא בקי ואין כולן
בקיאין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .21כה ,ב
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ַסנְ דָּ ל אוֹ ׁ ִש ְליָ א – ֵּת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ַסנְ דָּ ל"  -דּ וֹ ֶמה ְל ָדג ׁ ֶשל יָ ם.
ִמ ְּת ִח ָ ּלתוֹ וָ ָלד הוּאֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ִ ּנ ְר ַצף.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
" ַסנְ דָּ ל"  -דּ וֹ ֶמה ְל ָל ׁשוֹ ן ׁ ֶשל ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל.
ִמ ׁ ּשוּם ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ֵה ִעיד ּו:
" ַסנְ דָּ ל" ָ -צ ִר ְ
יך צו ַּרת ּ ָפנִ ים".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ הַ :סנְ דָּ ל צָ ִר ְיך צו ַּרת ּ ָפנִים.
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
" ַס ְנדָּ ל"  -צָ ִר ְיך צו ַּרת ּ ָפנִים ,וַ ֲא ִפילּ ּו ֵמ ֲאחוֹ ָריו.
ָמ ׁ ָשל לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּ ָס ַטר ֶאת ֲח ֵבירוֹ וְ ֶה ֱחזִ יר ּ ָפנָיו לַ ֲאחוֹ ָריו.
ִ ּב ֵימי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ִ ּב ְ ּק ׁש ּו לְ ַט ֵהר ֶאת ַה' ּ ַס ְנדָּ ל' ׁ ֶש ֵאין לוֹ צו ַּרת ּ ָפנִים,
ָא ַמר לָ ֶהם ַר ִ ּבי יַ ַ ּנאיִ :ט ַיה ְר ֶּתם ֶאת ַה ְ ּוולָ דוֹ ת.
וְ ָה ַּת ְניָא:
ְ
ּ
" ִמ ׁ ּשוּם ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ֵה ִעיד ּו ַסנְ דָּ ל ָצ ִריך צו ַּרת ָפנִ ים"!
ָא ַמר ַרב ֵ ּב ַיבי ַ ּבר ַא ָ ּביֵי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵמ ֵעדוּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי נְח ּו ְניָא נ ׁ ְִש ֵנית ִמ ׁ ְשנָה זוֹ .
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ְֵע ָירא:
זָ כָ ה ָ ּב ּה ַרב ֵ ּב ַיבי ִ ּב ׁ ְש ַמ ְע ֵּת ּיה ,
דַּ ֲאנָא וְ הוּא ֲהוֵ ינָא י ְָת ִבינַן ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִּכי ֲא ַמ ַר ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ְע ָּתא,
וְ ָק ַדם ִאיה ּו וַ ֲא ַמ ַר ּה וְ זָ כָ ה ָ ּב ּה.
לָ ָּמה ִהזְ ִּכיר ּו " ַסנְ דָּ ל"? וַ ֲהלֹא ֵאין ַס ְנדָּ ל ׁ ֶש ֵאין ִע ּמוֹ וָ לָ ד!
ִאי דְּ ִא ְתיְלִ ָידא נ ְֵק ָבה ּ ַ -ב ֲה ֵד ּיה ָהכִ י נ ִַּמי
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקי ַנן? דְּ ִא ְתיְלִ יד זָ כָ ר ַ ּב ֲה ֵד ּיה.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ַא ּ ִמיִ :א ׁ ּ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ָּילה  -יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר,
ִא ׁיש ַמזְ ִר ַיע ְּת ִח ָּלה  -יוֹ לֶ ֶדת נ ְֵק ָבה,
ִמדְּ ָהא – זָ כָ רָ ,הא  -נ ִַּמי זָ כָ ר,
ֵיהם ִהזְ ִריע ּו ְ ּב ַבת ַא ַחתַ ,האי זָ כָ ר וְ ַהאי ְנ ֵק ָבה.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֵ :א ָימא ׁ ְשנ ֶ
דָּ ָבר ַא ֵחר:
ׁ ֶש ִאם ֵּתלֵ ד נ ְֵק ָבה לִ ְפנֵי ׁ ְש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה ,וְ ַס ְנדָּ ל לְ ַא ַחר ׁ ְש ִק ַיעת ַה ַח ָּמה:
אשוֹ ן ,ו ְּת ִח ַּלת נִ דָּ ה לָ ַא ֲחרוֹ ן.
מוֹ נָהְּ :ת ִח ַּלת נִ דָּ ה לָ ִר ׁ

רש"י
דג של ים .דג יש בים ושמו סדל:
אלא שרצף .מעך:
]לשון של שור הגדול .דהייו פיו
טוחות ואע''ג דאוקמין לעיל פיו
טוחות אין אמו טמאה גבי סדל ודאי
אמו טמאה לידה )סדל( דולד שעמו
מוכיח עליו דולד הוא אלא שימוק ע''י
חברו שדחקו[:
צריך צורת פים אפי' מאחוריו .כלומר
אפי' איו אלא מאחוריו הוי ולד:
שסטר .הכהו על לחיו:
משה זו .דקתי צריך צורת פים
מעדותו של רבי חויא שית הוא
העיד עליה בבית המדרש ויחידאה
היא:
זכה בה רב ביבי בשמעתיה .מזלו גרם
לומר שמועה זו וקדמי שגם אי
שמעתיה מר' יוחן דמעדותו של רבי
חויא שית ולא זכיתי לאומרה:
והלא אין סדל שאין עמו ולד .ובלא
סדל מי הויא טמאה לידה:
אי דאיתיליד קבה בהדיה ה'' .דלא
היה צריך להזכירו דיש לה ימי טומאה
וטהרה דקבה שאפילו הוא זכר גמור
כי איכא קבה בהדיה יושבת לקבה
ימי טומאה וטהרה ושל זכר מובלעים
בתוכן:
דאיתיליד זכר בהדיה .ומספקי' לסדל
בקבה ויושבת שבועיים לטומאה אבל
טהרה דקבה לא יהבין לה דדילמא
זכר הוא:
האי מי זכר .ולא תשב אלא לזכר
קמ''ל כו':
ד''א .אפי' ילדה עמו קבה צריך
להזכיר ספק סדל :שאם תפיל שים
אחד לפי שקיעת החמה ואחד לאחר
שקיעת החמה מוה תחלת דה לראשון
ותחלת דה לאחרון וה''ג לה בתוספתא
וה''פ שאם תפיל שיהם קבה לפי
שקיעת החמה וסדל לאחר שקיעה
מוה לאחר שיכלו ימי טוהר לראשון
תחלת דה וכן לאחרון כגון אם תראה
ביום שמוים ואחד לראשון הויא
תחלת דה דדילמא סדל שולד לאחר
שקיעה זכר הוא וכלו ימי טוהר שלו
לסוף מ' ולא משכי בתר פ''א דקבה
וכשתחזור ותראה בח' לראייתה
ותרצה להיות סופרת יום כגד יום
אמרין דלמא סדל קבה הוה ומשוך
ימי טוהר שלו עד פ''א לראשון ומה
שראתה ביום פ''א לראשון דם טוהר
הוא ועכשיו מה שהיא רואה ביום פ''א
תחלת דה הוא והייו תחלת דה
לאחרון ובהכי הויא מקולקלת דלא
ידעין בהך ראיה בתרייתא אי דה היא
אי שומרת יום כגד יום .לישא
אחריא גרסי' שאם תלד קבה לפי
שקיעה וסדל לאחר שקיעה מוה
תחלת לידה מן האחרון וסוף לידה מן
הראשון וה''פ אפילו היכא דאיתיליד
קבה בהדיה הוצרך סדל שאם תלד
קבה לפי שקיעה והסדל שהוא ספק
זכר לאחר שקיעה מוה תחלת לידה
דהייו ימי טומאה מן האחרון דדילמא
סדל מי קבה היא ומין מייה י''ד
שהוא ט''ו לראשון וסוף לידה דהייו
ימי טוהר מין מן הראשון להחמיר
שאם תראה ביום פ''א דהייו פ'
לאחרון מטמין לה משום דה דאמרי'
סדל זכר הוה והרי ארבעים יום
ששלמו ימי טוהר שלו ודקבה קמייתא
מי השתא כלו להו והייו צורך דאי
לאו סדל הוי מיה מי ימי טומאה
לראשון ולא מטמאה אלא י''ד והשתא
יתבה ט''ו ואי הוה פשיטא לן שהסדל
קבה היא לא הויא תחלת דה עד פ''ב
לראשון דבתר ולד אחרון אזלין:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

139

 .22כה ,ב – כו ,א
כו,א ַס ְנדָּ ל דִּ ְתנַן ^ ַ ּג ֵ ּבי ְ ּבכוֹ רוֹ ת )בכורות מו - (.לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
לַ ָ ּבא ַא ֲח ָריו ּ ְ -בכוֹ ר לַ ּנ ֲַחלָ ה,
וְ ֵאין ְ ּבכוֹ ר לַ כּ ֵֹהן.
ַס ְנדָּ ל דִּ ְתנַן ַ ּג ֵ ּבי ְּכ ֵריתוֹ ת )כריתות ז - (:לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
ׁ ֶש ִאם ֵּתלֵ ד :וָ לָ ד דֶּ ֶר ְך דּ וֹ ֶפן,
וְ ַסנְדָּ ל דֶּ ֶר ְך ֶר ֶחם  -דְּ ַמ ְי ָיתא ָק ְר ָ ּבן ַא ּ ַסנְ דָּ ל.
וּלְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ְ
דְּ ָא ַמר :יוֹ צֵ א דֶּ ֶרך דּ וֹ ֶפן וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא הוּא ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ׁ ֶש ִאם ֵּתלֵ ד :וָ לָ ד ּ ִ -ב ְהיוֹ ָת ּה נָכְ ִרית,
ְיתא ָק ְר ָ ּבן ַא ּ ַסנְ דָּ ל.
וְ ַסנְדָּ ל  -לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּג ּי ְָירה ,דְּ ַמי ָ
ֲא ַמרו ָּּה ַר ָ ּבנָ ן ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ו ִּמי ִא ַיתנְה ּו לְ ָה ֵני ׁ ִשי ּנ ּויֵי?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ְ ּכ ׁ ֶש ֵהן יוֹ ְצ ִאין ֵאין יוֹ ְצ ִאין ֶא ָ ּלא ְ ּכרו ִּכין"!
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ
ְ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהִ :מכְ ַרך ָּכ ֵריך לֵ ּיה וָ לָ ד לְ ַסנְ דָּ ל ַא ּ ַפלְ ֵ ּג ּיה,
יש ּיה.
ו ְּמ ׁ ַשלְ ֵחיף לֵ ּיה ְּכלַ ּ ֵפי ֵר ׁ ֵ
אש ֶיהם ,דְּ ַסנְ דָּ ל ָק ֵדים וְ נ ֵָפיק.
ַ ּג ֵ ּבי " ְ ּבכוֹ רוֹ ת" ְּ -כגוֹ ןֶ ׁ :ש ּיָצְ א ּו דֶּ ֶר ְך ָר ׁ ֵ
ַ ּג ֵ ּבי " ְּכ ֵריתוֹ ת" ֶ ׁ -ש ּיָצְ א ּו דֶּ ֶר ְך ַמ ְר ְ ּגלוֹ ֵת ֶיהם ,דְּ וָ לָ ד ָק ֵדים וְ נ ֵָפיק.
ַרב הוּנָ א ַ ּבר ַּת ְחלִ ָיפא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא ֲא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ְמצו ְּמצָ ִמין,
וְ ֵאיפו ְּך ׁ ְש ַמ ְע ְּת ָתא:
ְ
ַ ּג ֵ ּבי " ְ ּבכוֹ רוֹ ת" ֶ ׁ -ש ּיָצְ א ּו דֶּ ֶרך ַמ ְר ְ ּגלוֹ ֵת ֶיהם,
וָ לָ ד דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ִח ּיו ָּתא ָ -ס ֵר ְיך וְ לָ א נ ֵָפיק,
ַס ְנדָּ ל דְּ לֵ ית ֵ ּב ּיה ִח ּיו ָּתא ָ ׁ -ש ֵריק וְ נ ֵָפיק.
אש ֶיהן,
ַ ּג ֵ ּבי " ְּכ ֵריתוֹ ת" ֶ ׁ -ש ּיָצְ א ּו דֶּ ֶר ְך ָר ׁ ֵ
יש ּיה ָהוְ יָא לֵ ָידה,
וָ לָ ד דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ִח ּיו ָּתא ִ -מדְּ נ ֵָפיק ֵר ׁ ֵ
ַס ְנדָּ ל ַ -עד דְּ נ ֵָפיק רו ֵ ּּב ּיה.

רש"י
גבי בכורות .דקתי )בכורות דף
מו (.המפלת סדל הבא אחריו
בכור לחלה ואין בכור לכהן:
למאי הלכתא .קס''ד לבא אחריו
לסוף שה או לסוף שתיים
קמיירי ול''ל סדל והלא בלא
סדל פטר ולד דבהדיה את הבא
אחריו ומשי לבא אחריו כלומר
לכך הוזכר סדל אם יצא ולד
שעמו אחריו הוי בכור לחלה
ולא בכור לכהן:
גבי כריתות .בפ''ק )לעיל דף ז(:
לעין חיוב קרבן:
למאי הלכתא .תיפוק ליה
דמשום ולד שעמו תביא קרבן:
ולד יוצא דרך דופן .ע''י סם לא
מיחייבה קרבן דכתיב גבי קרבן
)ויקרא יב( אשה כי תזריע וילדה
זכר עד שתלד ממקום שמזרעת:
ולר' שמעון כו' .לקמן בפ' יוצא
דופן )דף מ:(.
כשהן יוצאין .סדל וולד שעמו:
כרוכין .דבוקין זה בזה ולא
דבוקין ממש ומדיוצאין יחד אי
אפשר שתתגייר ביתיים:
שמע מיה .מדהוזכר סדל גבי
כריתות משום גירות וכגון שיצא
ולד תחלה ואחר כן סדל וגבי
בכורות כגון שיצא סדל תחלה
כדאוקמין לעיל דפוטר ולד
מחמש סלעים ותיא דבבת אחת
יוצאין שמע מיה אין שוכבין זה
אצל זה דא''כ לא משכחת לה
שיצא זה קודם זה אלא האי
כרוכין דקתי הכי הוא מכרך
כריך ליה ולד לסדל אפלגיה
דראש הולד תחוב כגד טיבורו
של סדל:
ומשלחיף ליה כלפי רישיה.
כלומר דחפו ולד בראשו לסדל
כלפי חוץ:
גבי בכורות .דבעין שיצא הסדל
תחילה כגון שיצאו דרך ראשיהן
כו':
מצומצמין .שוכבין זה אצל זה:
ואיפוך שמעתתא .מימרא דרב
פפא דאמר בבכורות שיצאו דרך
ראשיהן:
סריך .אוחז בידיו למעלה ואיו
ממהר לצאת וסדל מחליק
ויוצא קודם:
שריק .מחליק:
הויא לידה .דקיימא לן בהאי
פירקא )דף כח (.יצא ראשו הרי
הוא כילוד אבל סדל עד דפיק
רובא דאין ראש פל חשוב דהכי
אמרין בבכורות )דף מו (:אין
הראש פוטר בפלים ואדפיק
סדל תגיירה וטבלה:
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 .23כו ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ִש ְליָ א:
ַ ּב ַ ּביִ ת ַ -ה ַ ּביִ ת ָט ֵמא.
לֹא ׁ ֶש ַה ׁ ּ ִש ְליָ א וָ ָלד,
ֶא ָ ּלאֶ ׁ :ש ֵאין ׁ ִש ְליָ א ְ ּבלֹא וָ ָלד.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ימוֹ ק ַה ָּו ָלד ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָ ָצא.
נִ ּ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ׁ ִש ְליָ א:
ְּת ִח ָ ּל ָת ּה  -דּ וֹ ָמה ְלחוּט ׁ ֶשל ֵע ֶרב,
וְ סוֹ ָפ ּה  -דּ וֹ ֶמה ְ ּכתו ְּרמוֹ ס.
וַ ֲחלו ָּלה ַ ּכ ֲחצוֹ ֶצ ֶרת.
וְ ֵאין ׁ ִש ְליָ א ּ ְפחו ָּתה ִמ ֶּט ַפח.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ִ ׁ 90ש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ׁ ִש ְליָ א דּ וֹ ָמה ְלקו ְּר ְק ָבן ׁ ֶשל ַּת ְרנְ גוֹ ִליןֶ ׁ ,ש ַהדַּ ִ ּקין יוֹ ְצ ִאין ִמ ֶּמ ָ ּנה".
ַּת ְניָא ַ 91ר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא ז ְֵע ָירא דְּ ִמן ַח ְב ַר ּיָא:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ִשיעו ָּרן ֶט ַפח,
וְ ֵאלּ ּו ֵהןִ ׁ :ש ְליָ א,
ׁשוֹ ָפר,
ׁ ִש ְד ָרה,
דּ וֹ ֶפן סו ָ ּּכה
וְ ָה ֵאזוֹ ב".
" ׁ ִש ְליָ א" ָ -הא דַּ ֲא ַמ ַרן.
" ׁשוֹ ָפר" – דְּ ַת ְניָא:
" ַ ּכ ָּמה יְ ֵהא ׁ ִשיעוּר ׁשוֹ ָפר?
יאל:
ּ ֵפ ַיר ׁש ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֹאחזֶ ּנ ּו ְ ּביָ דוֹ ,
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ֲ
וְ יֵ ָר ֶאה ְל ָכאן ו ְּל ָכאן ֶט ַפח".
" ׁ ִש ְד ָרה" ַ -מה ִ 92היא?
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ּ ַפ ְרנָ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ִש ְדרוֹ ׁ ֶשל לוּלָ ב  -צָ ִר ְיך ׁ ֶש ְ ּי ֵהא יוֹ צֵ א ִמן ַה ֲה ַדס ֶט ַפח.
"דּ וֹ ֶפן סו ָ ּּכה" – דְּ ַת ְניָא:
" ׁ ְש ַּתיִ ם – ְ ּכ ִה ְל ָכ ָתן,
ישית ֲ -א ִפילּ ּו ֶט ַפח".
ׁ ְש ִל ׁ ִ
" ֵאזוֹ ב" – דְּ ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
" ֵאזוֹ ב ֶט ַפח".
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא:
דָּ ֵר ׁיש ׁ ִשילָ א ִא ׁיש ְּכ ַפר ְּת ַמ ְר ָּתא:
ְּתלָ ת ַמ ְת ִנ ָ ּי ָתא ,וְ ַת ְר ֵּתי ׁ ְש ַמ ְע ָּת ָתא ִ ׁ -שיעו ָּרא ֶט ַפח.

ַ 90ר ָ ּבן? וכן בהמשך.
ָּ 91תנֵי?
ַ 92מאי?

רש"י
מתי'
הבית טמא .משום אהל המת
דולד הוה בה ומת:
ימוק הולד .ועשה דם ותערב
בדם הלידה ובטל ברוב:
גמ'
וסופה .כשהיא הולכת ורווחת
הויא רחב כתורמוס לישא
אחריא גרסין בתוספתא
וראשה דומה כתורמוס:
שיאחזו בידו .אחיזה אית בה
טפח שהטפח ארבע אצבעות
בגודל:
שדרו של לולב צריך שיהא יוצא
מן ההדס טפח .לבד אורך העלין
שדרה קרי כל זמן שהעלין
הולכין ומתחברין ומוסיפין
ואחר שכלתה השדרה גבוהין
אורך העלין למעלה:
חדא היא .דליכא שמעתתא אלא
האי דשדרה דאמר ר' יוחן:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

ַּת ְר ֵּתי?! ֲח ָדא ִהיא!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ֵא ָימאָ " :א ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיאֵ :אזוֹ ב ֶט ַפח".
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?!
וְ ָה ִא ָּיכאֶ " :ט ַפח ַעל ֶט ַפח ַעל רוּם ֶט ַפח ְמרו ָ ּּבע ֵ -מ ִביא ֶאת ַה ּטו ְּמ ָאה,
וְ חוֹ ֵצץ ִ ּב ְפנֵ י ַה ּטו ְּמ ָאה" )אהלות ג ,ז(!
ֶט ַפח ָ -ק ָא ְמ ִרינַן,
" ֶט ַפח ַעל ֶט ַפח"  -לָ א ָק ָא ְמ ִרי ַנן.
וְ ָהא ִא ָּיכאֶ " :א ֶבן ַה ּיוֹ ֵצא ִמן ַה ַּת ּנוּר ֶט ַפח
ו ִּמן ַה ִ ּכ ָירה ׁ ָשל ֹׁש ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ת ִ -חבּ וּר" )כלים ה ,ב(!
ִּכי ָק ָא ְמ ִרינַן ֵהיכָ א דִּ ְבצִ יר ִמ ּ ֶט ַפח לָ א ֲחזִ י,
ּ
ֲא ָבל ָהכָ א ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ,דִּ ְבצִ יר ִמ ּ ֶט ַפח  -יַד ַּתנוּר הוּא.
כו,ב

וְ ָה ִא ָּיכא ^ ַּת ּנו ֵּרי ָבנוֹ ת – ֶט ַפח!
דְּ ַת ְניָא:
" ַּת ּנוּר:
ְּת ִח ָ ּלתוֹ – ַא ְר ָ ּב ָעה,
ו ׁ ְּשיָ ָריו – ַא ְר ָ ּב ָעה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ָגדוֹ ל,
אכ ּתוֹ ,
ֲא ָבל ְ ּב ָק ָטןְּ :ת ִח ָ ּלתוֹ ּ ָ -כל ׁ ֶשהוּאִ ,מ ׁ ּ ֶש ִּת ָ ּג ֵמר ְמ ַל ְ
ו ׁ ְּשיָ ָריו ּ ְ -ברוּבּ וֹ " )כלים ה ,א(.
וְ כַ ָּמה " ָ ּכל ׁ ֶשהוּא"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ֶט ַפח,
ׁ ֶש ֵּכן עוֹ ִׂשין ַּת ּנו ֵּרי ָבנוֹ ת ֶט ַפח.
ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא  -לָ א ָק ַמי ְֵירי.
ַה ׁ ְש ָּתא דַּ ֲא ֵתית לְ ָהכִ י,
ָהא נ ִַּמי ּ ְפלוּגְ ָּתא ִהיא,
דְּ ָק ָּתנֵי ֵס ָיפאָ " :א ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה :לֹא ָא ְמר ּו ֶט ַפח ֶא ָ ּלא ִמן ַה ַּת ּנוּר וְ ַלכּ וֹ ֶתל" )כלים ה ,ב(.
וְ ָה ִא ָּיכא " ִמ ְס ֶ ּג ֶרת" ) 93שמות כה ,כה( ֶט ַפח!
ְ ּב ִדכְ ִת ָיבן לָ א ָקא ַמי ְֵירי.
וְ ָה ִא ָּיכא ַּכ ּפוֹ ֶרת ֶט ַפח!
ְ ּב ָק ָד ׁ ִשים  -לָ א ָק ַמי ְֵירי.
וְ ָה ִא ָּיכא "דַּ ָ ּי ּה ַל ּקוֹ ָרה ׁ ֶש ִהיא ְר ָח ָבה ֶט ַפח" )עירובין יג!(:
ִ ּב ְד ַר ָ ּבנָן  -לָ א ָק ַמי ְֵירי,
ֶא ָּלא ְ ּב ִדכְ ִת ָיבן וְ לָ א ִמ ּ ָפ ְר ׁ ֵשי ׁ ִשיעו ַּריְיה ּו.
ש ָית זֵ ר זָ ָהב לְ ִמ ְס ַ ּג ְר ּתוֹ ָס ִביב
ש ָית לּ וֹ ִמ ְס ֶ ּג ֶרת ט ַֹפח ָס ִביב וְ ָע ִ ׂ
 93וְ ָע ִ ׂ
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רש"י
אמר אביי .לא תימא תי ר' חייא
אזוב טפח דמשמע מתי' היא
אלא אימא אמר רבי חייא
ומפשיה קאמרה ורבי חייא תא
ואמורא הוא והיכא דאמר
מפשיה בלשון מימרא הויא
שמעתא:
טפח על טפח על רום טפח .אהל
קטן שהוא טפח אורך וטפח
רוחב ורום חללו טפח:
מביא הטומאה .אם כזית מן
המת בצד זה וכלי בצד זה הוה
טמא כלי מחמת אהל המת:
וחוצץ בפי הטומאה .אם
טומאה תחתיו וכלי על גביו
הכלי טהור ולהכי קט על רום
טפח דאי הוה חלל רומו פחות
מטפח הויא טומאה רצוצה
וכגדו למעלה עד לרקיע טמא
כדאמרי' בהעור והרוטב )חולין
קכו (.ולעין אתויי טומאה מי
לא מייתי דלאו אהל הוא:
תור .מקום שפיתת שתי קדרות
כירה מקום שפיתת קדרה אחת:
חבור .וכתור דמי מפי שצריכה
לתור להיות לו יד שאם טמא
התור פת שעליה טמא שהתור
אע''פ שאיו מקבל טומאה מגבו
מטמא הוא את אחרים מגבו
כדאמר בתורת כהים הלכך ידו
אע''ג דלית ליה אויר מטמא אבל
יותר מטפח עומדת ליטל שהיא
גדולה יותר מדאי ולא הויא יד:
תורי בות .ערות קטות עושין
תורין לשחוק:
תחלתו ארבעה .תור בן ד'
טפחים מקבל טומאה אם גמרה
מלאכתו:
ושיריו ד' .טמא תור גדול
ושברו ושתיירו ד' טפחים עדיין
טמא :ה''ג תחלתו כל שהוא
משתגמר מלאכתו ושיריו ברובו
ומקשה בהעור והרוטב רובו
דטפח למאי חזי ומשי האי
ושיריו אגדול קאי וה''ק שירי
גדול ברובו ומותבין בגדול והא
קאמר שיריו ד' ומשין ההוא
בתור בר ז' דד' הוי רובו והא
בתור בר ט':
בפלוגתא .כגון הכא דלר''מ לא
הוי שיעורא בטפח:
לא אמרו טפח אלא בין תור
ולכותל .דהתם יותר מטפח
עומדת ליקצץ מפי שמעכב את
התור מלקרבו לכותל ודוחקת
את הכותל הילכך יותר מטפח
עומדת ליטל היא אבל לצד
הבית אפי' גדולה הרבה יד הוא
לתור:
בדכתיבן .ששיעורו מפורש מן
התורה:
דיה לקורה .לגבי מבוי:
מדרבן .כגון מבוי דכל מצותו
מדברי סופרים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .24כו ,ב
י ְֵתיב ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ָמ ְר ָתא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַּכ ֲהנָ א,
וִ ֵיתיב וְ ָק ָא ַמר:
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
אשוֹ נִים ּ -תוֹ לִ ין ֶאת ַה ׁ ּ ִשלְ יָא ַ ּב ָ ּולָ ד.
ָּכל ׁ ְשל ׁ ָֹשה י ִָמים ָה ִר ׁ
ִמ ָּכאן וָ ֵאילָ ְך  -חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ וָ לָ ד ַא ֵחר.
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ו ִּמי ָא ַמר ַרב ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַרבֵ :אין ַה ָ ּולָ ד ִמ ְת ַע ֵּכב ַא ַחר ֲח ֵבירוֹ ְּכלוּם!
יש ִּתיק.
ִא ׁ ְ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
דִּ לְ ָמאָּ :כאן – ְ ּב ֶנ ֶפל,
ָימא.
ָּכאן ּ ְ -ב ֶבן ַק ּי ָ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַא ְּת ֲא ַמ ְר ְּת לִ ׁ ְש ַמ ְע ְּת ֵתיה דְּ ַרב?
ְ ּב ֵפירו ּׁש ֲא ַמר ַרב ָהכִ י:
ִה ּ ִפילָ ה ֶנ ֶפל וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִה ּ ִפילָ ה ׁ ִשלְ יָא:
ָּכל ׁ ְשלֹ ׁ ָשה י ִָמים ּ -תוֹ לִ ין ֶאת ַה ׁ ּ ִשלְ יָא ַ ּב ָ ּולָ ד,
ִמ ָּכאן וָ ֵאילָ ְך  -חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ וָ לָ ד ַא ֵחר.
יָלְ ָדה וְ ַא ַחר ָּכ ְך ִה ּ ִפילָ ה ׁ ִשלְ יָא:
ֲא ִפילּ ּו ִמ ָּכאן וְ ַעד ֲע ָׂש ָרה י ִָמים ֵ -אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ וָ לָ ד ַא ֵחר.
ׁ ְשמו ֵּאל ,וְ ַתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרב ,וְ ַרב יְהו ָּדה ֲהו ּו י ְָת ֵבי,
ֲחלֵ יף וְ ָאזֵ יל ַרב יוֹ ֵסף ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ְמנַ ׁ ְשיָא ִמדְּ וִ יל לְ ַא ּ ַפ ְייהוּ,
ָ ּבאלֵ י וְ ָא ֵתי,
ּ
ֲא ַמר ָ 94א ֵתי לָ ן ַג ְב ָרא דְּ ָר ִמינַן לֵ ּיה ְ ּבגִ ָּילא דְּ ִח ּ ְט ָתא ,ו ִּמ ְר ֵמי ו ִּמ ְד ֵחי?!
ַאדְּ ָהכִ י ֲא ָתא,
ֲא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאלַ :מאי ָא ַמר ַרב ְ ּב ׁ ִשלְ יָא?
ֲא ַמר לֵ ּיהָ :הכִ י ָא ַמר ַרבֵ :אין ּתוֹ לִ ין ֶאת ַה ׁ ּ ִשלְ יָא ֶא ָּלא ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָימא.
ׁ ַשיְילִ ינְה ּו ׁ ְשמו ֵּאל לְ כָ ל ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרב ,וְ ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה ָהכִ י.
ֲה ַדר ַחזְ ֵי ּיה לְ ַרב יְהו ָּדה ִ ּב ׁישוּת.

ָ 94א ְמ ֵרי ?

רש"י
כל ג' ימים .כגון יצא ולד תחלה
ושליא אחריו בתוך ג' ימים:
תולין השליא .בו ואין חוששין
לאחר דתוך הזמן הזה עשויה
השליא להתעכב אחר הולד
שהיתה ממו טפי לא ואם זה
זכר תשב לזכר בלבד ולא אמרין
שליא אחרת היתה עם ולד זה
וימוח ושליא זו דולד אחר היא
דדרך שליא לשהות אחר ולד ג'
ימים:
מכאן ואילך חוששין .שמא ולד
אחר היה עמו וקבה היה ותשב
ימי טומאה דקבה ואי מי הוי
האי ולד קבה אכתי מהיא ספק
דשליא דמיא ימי טוהר
לחומרא שאם תראה ליום פ''א
לולד ופסקה עד יום שמיי
וראתה לא הויא שומרת יום
כגד יום דאמר בהדיא שליא
קבה הואי ומה שראתה ביום
פ''א דם טוהר הוה דמשליא
מין והשתא הוא דהויא תחלת
דה והיא קראת טועה:
בפלים .מתעכב:
את אמרת לשמעתתיה דרב.
בתמיה כלומר את אתית לפרושי
מדידך:
בפירוש .פירשה רב הכי:
ילדה .בן קיימא:
באלי ואתי .שהיה ממהר לבא
כמו )לעיל דף יז (.באלי דידבי פי'
מגרש :מדויל .שם מקום:
בגילא דחיטתא .כלומר בשאלות
מועטות:
מירמי ומידחי .כלומר להקשותו
ולדחותו שלא ידע להשיב:
אלא בדבר של קיימא .שכיוצא
בו מתקיים אם היום היו חדשיו
כלו למעוטי שאם הפילה דבר
שאין ראוי לבריית שמה כגון
בירך אחד באמצע או גוף אטום
או מפלת מין בהמה וחיה ועוף
ואח''כ הפילה שליא אפי' בתוך
ג' חוששת לולד אחר:
חזייה לרב יהודה בישות.
דשמעה ולא אמרה יהליה:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .25כו ,ב – כז ,א
ֵיה ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ׁ ָשאוּל ֵמ ַר ִ ּבי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ַה ַּמ ּ ֶפלֶ ת דְּ מוּת עוֹ ֵרב ,וְ ׁ ִשלְ יָא ַ -מהוּ?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ּ
ֵאין ּתוֹ לִ ין ֶא ָלא ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶשי ֵׁש ְ ּב ִמינוֹ ׁ ִשלְ יָא.
ְק ׁשו ָּרה בּ וֹ ַ -מהוּ?
ֲא ַמר לֵ ּיה :דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ׁ ,ש ַאלְ ָּת!
ֵא ִית ֵיב ּיה:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ִמין ְ ּב ֵה ָמהַ ,ח ָ ּיה ,וָ עוֹ ף ,וְ ׁ ִש ְליָ א ִע ָּמ ֶהן:
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַה ׁ ּ ִש ְליָ א ְק ׁשו ָּרה ִע ָּמ ֶהן ֵ -אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ְלוָ ָלד ַא ֵחר.
ֵאין ׁ ִש ְליָ א ְק ׁשו ָּרה ִע ָּמ ֶהן  -חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ְלוָ ָלד ַא ֵחר.
יהן ^חוֹ ֶמר ׁ ְשנֵ י וְ ָלדוֹ ת,
כז,א ֲה ֵרינִ י ַמ ִּטיל ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרֶ ׁ :ש ָּמא נִ ּמוֹ ַח ׁ ָש ִפיר ׁ ֶשל ׁ ִש ְליָ א,
וְ נִ ּמוֹ ַח ׁ ִש ְליָ א ׁ ֶשל ׁ ָש ִפיר"!
ְּתיו ְּב ָּתא.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ׁ ִשילָ א ָא ַמר ַרב ַמ ָּתנָ ה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמ ֲע ֶׂשה וְ ָתל ּו ֶאת ַה ׁ ּ ִשלְ יָא ַ ּב ָ ּולָ ד ַעד ֲע ָׂש ָרה ָי ִמים.
וְ לֹא ָא ְמר ּו ּתוֹ לִ ין ֶא ָּלא ְ ּב ׁ ִשלְ יָא ַה ָ ּב ָאה ַא ַחר ַה ָ ּולָ ד.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמ ֲע ֶׂשה וְ ָתל ּו ֶאת ַה ׁ ּ ִשלְ יָא ַ ּב ָ ּולָ ד ַעד ֶע ְׂש ִרים ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה י ִָמים.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסף:
ַעד ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ֲא ַמ ְר ְּת לָ ן.
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ֲעוִ ָירא ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ַמ ֲע ֶׂשה וְ נ ׁ ְִש ַּת ָהה ַה ָ ּולָ ד ַא ַחר ֲח ֵבירוֹ ׁ ְשל ׁ ִֹשים ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה יוֹ ם.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסף:
ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ֲא ַמ ְר ְּת לָ ן.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר :יוֹ לֶ ֶדת לְ ִת ׁ ְש ָעה ,יוֹ לֶ ֶדת לִ ְמקו ּ ָּט ִעין.
ָהנ ָ
ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּהֶ :א ָחד  -נִ גְ ְמ ָרה צו ָּרתוֹ לְ סוֹ ף ׁ ִש ְב ָעה,
וְ ֶא ָחד  -נִ גְ ְמ ָרה צו ָּרתוֹ לִ ְת ִח ַּלת ִּת ׁ ְש ָעה.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר :יוֹ לֶ ֶדת לְ ִת ׁ ְש ָעהֵ ,אי ָנ ּה יוֹ לֶ ֶדת לִ ְמקו ּ ָּט ִעין ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר!
ֵאיפו ְּך ׁ ְש ַמ ְע ְּת ָתא,
ׁ ְשל ׁ ִֹשים ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה – לַ ׁ ּ ִשלְ יָא,
ֶע ְׂש ִרים ו ׁ ְּשל ׁ ָֹשה – לַ ָ ּולָ ד.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָא ִבין ַ ּבר ַרב ַאדָּ א ָא ַמר ַרב ְמנַ ֵחם ִא ׁיש ְּכ ַפר ׁ ְש ָע ִרים וְ ָא ְמ ֵרי לַ ּה ֵ ּבית ׁ ְש ָע ִרים:
ַמ ֲע ֶׂשה וְ נ ׁ ְִש ַּת ָהה וָ לָ ד ֶא ָחד ַא ַחר ֲח ֵבירוֹ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים,
וַ ֲה ֵרי ֵהם יוֹ ׁ ְש ִבים לְ ָפנֵינ ּו ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש.
ו ַּמאן נִינְהוּ? יְהו ָּדה וְ ִחז ְִק ּיָה ְ ּב ֵני ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא.
וְ ָהא ָא ַמר ָמרֵ :אין ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְת ַע ֶ ּב ֶרת וְ חוֹ זֶ ֶרת ו ִּמ ְת ַע ֶ ּב ֶרת!
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ִט ּ ָיפה ַא ַחת ָה ְי ָתה וְ ִנ ְת ַח ְּל ָקה לִ ׁ ְש ַּתיִם,
ֶא ָחד  -נִ גְ ְמ ָרה צו ָּרתוֹ ִ ּב ְת ִח ַּלת ׁ ִש ְב ָעה,
וְ ֶא ָחד ְ ּבסוֹ ף ִּת ׁ ְש ָעה.

רש"י
המפלת עורב ושליא מהו .מי
תלין שליא בעורב ולא יחוש
לולד אחר או לא תלין:
שיש במיו .כגון אדם ובהמה
וחיה אבל עוף לא:
חומר שי ולדות .אם זה זכר
חיישין דלמא קבה הוה ההוא
דשליא ותשב לזכר ולקבה
ולרבן דאמרי המפלת חיה ועוף
איו ולד מאי חומרא איכא
בהאי ולד מחמרין עלה למימר
ליכא שום ולד ואין לה דם טוהר
והייו חומרא דיליה ומשום
שליא מטמין לה שבועים:
שאי אומר .ולד הוה עם השליא
וימוח שפיר של שליא:
שפיר .ולד:
ושמא ימוחה שלייתו של
שפיר .כלומר ושלייתו של זה
שלפיו ימוח וזו איה שלו
הואיל ואיה קשורה בו קתי
מיהא בזמן שקשורה עמהן:
תיובתא דרבי .דאמר דבר שאיו
שאלת:
אחר הולד .אבל יצתה שליא
קודם חוששין לאחר:
היחא למ''ד כו' .פלוגתייהו
לקמן בפ' בות כותים )דף לח:(:
לסוף ז' .יום או יומים בתוך
חדש ז' בסופו דחיי:
ואחד לתחלת תשעה .יום אחד
בחדש דהוו להו ל''ג:
אלא למ''ד איה יולדת
למקוטעים היכי משכחת לה.
תרוייהו בחדש השביעי ליכא
למימר דחדש כולי האי לא הוי
ואם זה לסוף ז' וזה לסוף ט' טפי
איכא ואם זה בז' וזה בח' לא חיי
ומדקרי להו ולד ולא פל מכלל
דבי קיימא יהו:
איפוך .שמעתא דר' יוחן:
כ''ג .לולד משכחת לה דאחד
גמרה צורתו לתחלת ז' ואחד
לסוף ז' דלכו''ע יולדת לז' יולדת
למקוטעין:
האמר מר כו' .קס''ד בג' חדשים
לא משכחת לה אא''כ תעברה
זה אחר זה:
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 .26כז ,א-ב
" ׁ ִש ְליָ א ַ ּב ַ ּביִ ת ַ -ה ַ ּביִ ת ָט ֵמא,
לֹא ׁ ֶש ַה ׁ ּ ִש ְליָ א וָ ָלדֶ ,א ָ ּלאֶ ׁ :ש ֵאין ׁ ִש ְליָ א ְ ּבלֹא וָ ָלד.
ימוֹ ק ַה ָּו ָלד ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָ ָצא".
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר :נִ ּ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ׁ ִש ְליָ א ַ ּב ַ ּביִ ת ַ -ה ַ ּביִ ת ָט ֵמא.
לֹא ׁ ֶש ַה ׁ ּ ִש ְליָ א וָ ָלדֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֵאין ׁ ִש ְליָ א ׁ ֶש ֵאין וָ ָלד ִע ָּמ ּה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְ :מ ַט ֲה ִרין.
ָא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ִאי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ׁ ֶש ִאם הוֹ ִציאוּה ּו ְ ּב ֵס ֶפל ַל ַ ּביִ ת ַה ִחיצוֹ ן ֶ ׁ -שהוּא ָטהוֹ ר?
ָא ַמר ָל ֶהןֲ :א ָבל.
וְ ָל ָּמה?
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ .
ימי.
ָא ְמר ּו לוֹ ּ ְ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאינוֹ ְ ּב ַביִ ת ַה ִחיצוֹ ןּ ָ ,כ ְך ֵאינוֹ ְ ּב ַביִ ת ַה ּ ְפנִ ִ
ָא ַמר ָל ֶהןֵ :אינוֹ דּ וֹ ֶמה נִ ּמוֹ ק ּ ַפ ַעם ַא ַחתְ ,לנִ ּמוֹ ק ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמים".
י ְֵתיב ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲאחוֹ ֵרי דְּ ַרב ֵ ּב ַיבי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַה ְמנוּנָ א וִ ֵיתיב וְ ָק ָא ַמר:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
ָק ָס ַברָּ :כל טו ְּמ ָאה ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ֵרב ָ ּב ּה ִמ ִּמין ַא ֵחר – ְ ּב ֵטלָ ה.
ֲא ַמר לְ ה ּו ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַהיְינ ּו נ ִַּמי ַט ְע ַמיְיה ּו דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ַא ִחיכ ּו ֲעלֵ ּיה,
ַמאי ׁ ְשנָא? ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֲא ִפילּ ּו ִּכי ָהא ִמ ְּיל ָתא  -לֵ ָימא ִאינ ִׁיש וְ לָ א ִנ ׁ ְש ּתוֹ ק ַק ֵּמ ּיה ַר ֵ ּב ּיה.
שא ,
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ " :אם נָ ַבלְ ָּת – ְב ִה ְתנַ ּ ֵ ׂ
וְ ִאם זַ ּמוֹ ָת  -יָ ד לְ ֶפה" )משלי ל ,לב(.
וְ ָאזְ ָדא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ַת ְניָא:
" ְמלֹא ַּת ְרוָ ד ָר ָקב ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ְלתוֹ כוֹ ָע ָפר ָ ּכל ׁ ֶשה ּו – ָט ֵמא.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְמ ַט ֵהר".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?

כז,ב

ֲא ַמר ַר ָ ּבה:
ַא ׁ ְש ַּכ ְח ִּתינְה ּו לְ ַר ָ ּבנָן דְּ ֵבי ַרב דְּ יָ ְת ֵבי וְ ָק ָא ְמ ֵרי:
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשלּ ֹא י ְִרבּ ּו ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ִרידוֹ ת ָע ָפר ַעל ּ ְפ ִר ָידה ַא ַחת ׁ ֶשל ָר ָקב וְ ָח ֵסיר לֵ ּיה.
וַ ֲא ִמינָא לְ ה ּו:
95
ַאדְּ ַר ָ ּבה! ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשלּ ֹא י ְִרבּ ּו ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ִרידוֹ ת ָר ָקב ַעל ^ ּ ְפ ִר ָידה ַא ַחת ָע ָפר וְ נ ִָפ ׁיש לֵ ּיה ׁ ִשיעו ָּרא!
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַר ָ ּבה ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
סוֹ פוֹ ִּכ ְת ִח ָּלתוֹ ,
ַמה ְּת ִח ָּלתוֹ  -נ ֲַע ֶׂשה לוֹ דָּ ָבר ַא ֵחר ַ ּג ְנ ִ ּגילוֹ ן,
ַאף סוֹ פוֹ  -נ ֲַע ֶׂשה לוֹ דָּ ָבר ַא ֵחר ַ ּגנְ ִ ּגילוֹ ן.
ַמאי ִהיא?
דְּ ַת ְניָא:
 95מסורת הש"ס .גירסת וילא) :ונפיל(

רש"י
לבית החיצון .לבית אחר שהבית
טהור:
אבל .הן:
אמרו לו למה .מאי שא בית
ראשון דמטמית ליה אמר להו
לפי שאיו הואיל וטלטלוהו
מוק:
מ''ט דר''ש .הי דמוק מ''מ כל
גופו של מת כאן הוה וה''ל כרקב
וכצל] .בשר המת שימוח ועשה
ליחה סרוחה[:
ממין אחר .אפי' ממין טומאה
אם איה שוה לה בטלה:
אחיכו עליה .אמרו ליה פשיטא
מאי שא טעמייהו מטעמיה
כולה חדא מילתא אמרי:
אפי' כי האי מילתא .דאתיא
לידי חוכא:
לימא אייש .דלמא מתוך דבריו
אמרי ליה טעמא:
ולא לישתוק .ולימא מסברא
ליה:
אם בלת .עצמך על ד''ת סופך
להתשא:
ואם זמות .ושתקת סופך לשום
יד על פה שלא תדע להשיב
לשואלין:
מלא תרוד .כף:
רקב .רקבובית של מת וזה
שיעורו לטמא באהל הלכה
למשה מסיי:
א''א .אף על גב דרובא רקב אי
אפשר למקום שפל העפר שלא
תהא גרגר של רקב בין שי
גרגרים של עפר ובטל הרקב
ובציר לו שיעורא דתרוד:
פרידה .גרגיר:
סופו .של רקב כתחלתו:
מה תחלתו .כשקבר אם יש דבר
הראוי לירקב ולעשות רקב של
מת:
גגילון .בטול שאותו דבר אחר
מבטלו אף סופו לאחר שעשה
רקב כשקבר כהלכתו ד''א
המתערבת בו מבטלו ולשון
גגילון דבר העומד כגדו לבטלו
ולקלקלו ולקמן פריך הואיל
וטעמא דר''ש ברקב כדאמר
השתא גבי שליא דליכא למימר
הכי מ''ט:
מאי היא .דאמר תחלתו ד''א
עשה לו גגילון:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

" ֵאיזֶ ה ּו ֵמת ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ָר ָקב?
וְ ֵאיזֶ ה ּו ֵמת ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָר ָקב?
נִ ְק ַ ּבר ָערוֹ םּ ְ :ב ָארוֹ ן ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש,
אוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִר ְצ ּ ָפה ׁ ֶשל ֲא ָבנִ ים  -זֶ ה ּו ֵמת ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לוֹ ָר ָקב.
וְ ֵאיזֶ ה ּו ֵמת ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָר ָקב?
נִ ְק ַ ּבר ִ ּב ְכסוּתוֹ ,
אוֹ ְ ּב ָארוֹ ן ׁ ֶשל ֵעץ,
אוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִר ְצ ּ ָפה ׁ ֶשל ְל ֵבנִ ים  -זֶ ה ּו ֵמת ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָר ָקב.
וְ לֹא ָא ְמר ּו ָר ָקב ֶא ָ ּלא ְל ֵמת ִ ּב ְל ַבד".
לְ ַמעו ֵּטי ָהרוּג דְּ לָ א.
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רש"י
שאין לו רקב .שאין רקב שלו
מטמא:
ערום בארון של שיש או ע''ג
רצפה של אבים .דהשתא אין
תערובת ברקבוביתו:
קבר בכסותו .דאיכא רקבובית
או אפילו ערום בארון של עץ
דאיכא רקבובית:
או ע''ג רצפה של לבים .שעפרן
מחה:
שאין לו רקב .מפי דבר אחר
המעורב בו:
לאפוקי הרוג דלא .לפי שיצא
דמו וחסר וקיימא לן במס' זיר
)דף א (.מת שחסר אין לו רקב:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .27כז ,ב – כח ,א
ּגו ָּפא:
" ְמלֹא ַּת ְרוָ ד ָר ָקב ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ְלתוֹ כוֹ ָע ָפר ָ ּכל ׁ ֶשהוּא – ָט ֵמא.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְמ ַט ֵהר.
ְמלֹא ַּת ְרוָ ד ָר ָקב ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ַפ ַּזר ַ ּב ַ ּביִ ת ַ -ה ַ ּביִ ת ָט ֵמא.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְמ ַט ֵהר".
וּצְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ַק ַּמ ְי ָיתאּ ְ :ב ַה ִהיא ָק ָא ְמ ֵרי ַר ָ ּבנָן ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ְּכנִיף,
ֲא ָבל ִנ ְת ּ ַפ ַ ּזר – ֵא ָימא :מוֹ ד ּו לוֹ לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ֵאין ַמ ֲא ִהיל וְ חוֹ זֵ ר ו ַּמ ֲא ִהיל.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן ְ ּב ָהאּ ְ :ב ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן דְּ ֵאין ַמ ֲא ִהיל וְ חוֹ זֵ ר ו ַּמ ֲא ִהיל,
ֲא ָבל ְ ּב ָהא ֵ -א ָימא מוֹ ֶדה לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנָן,
צְ ִריכָ א.
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
" ְמלֹא ַּת ְרוָ ד וְ עוֹ ד ֲע ַפר ֵ ּבית ַה ְ ּק ָברוֹ ת ָ -ט ֵמא,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְמ ַט ֵהר".
ַמאי ַט ְע ַמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנָן?
לְ ִפי ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לִ ְמלֹא ַּת ְרוָ ד וְ עוֹ ד ֲע ַפר ֵ ּבית ַה ְ ּק ָברוֹ תֶ ׁ ,ש ֵאין בּ וֹ ְמלֹא ַּת ְרוָ ד ָר ָקב.
ַה ׁ ְש ָּתא דַּ ֲא ַמ ְר ְּתַ " :ט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִמ ׁ ּשוּם סוֹ פוֹ ִּכ ְת ִח ָּלתוֹ " -
ַ ּג ֵ ּבי ׁ ִשלְ יָא ַ -מאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּטוּל ְ ּברוֹ ב נָגְ ע ּו ָ ּב ּה.
וְ ָאזְ ָדא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב ָא ְמר ּו דָּ ָבר ֶא ָחד:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָ -הא דַּ ֲא ַמ ַרן.
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב – דְּ ַת ְניָא:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ ּב ֵה ָמה ַ ּג ָּסה ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְפ ָעה ֲח ָר ַרת דָּ ם ֲ -ה ֵרי זוֹ ִּת ָ ּק ֵבר,
ו ְּפטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה".
וְ ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ֲעלַ ּה:
שא".
" ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה לֹא ְ ּב ַמ ָ ּגע וְ לֹא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
שא" ַ -א ַּמאי ִּת ָ ּק ֵבר?
ו ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש" ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה לֹא ְ ּב ַמ ָ ּגע וְ לֹא ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
ְּכ ֵדי לְ ַפ ְר ְס ָמ ּה ׁ ֶש ִהיא ּ ְפטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
ַאלְ ָמא :וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא הוּא.
ּ
ּ
ש א "!
וְ ַא ַּמאי ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיאֵ " :אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה לֹא ְ ּב ַמ ָגע וְ לֹא ְ ּב ַמ ָ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּטוּל ְ ּברוֹ ב נָגְ ע ּו ָ ּב ּה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
וּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ׁ ֶש ִא ּמוֹ ְט ֵמ ָאה לֵ ָידה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַ 96ההוּא ָס ָבא לְ ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ַא ְס ְ ּב ָרא לָ ְך ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
 96כתבי יד

רש"י
שתפזר בתוך הבית ]הבית[
טמא .משום אהל:
דאין מאהיל וחוזר ומאהיל .גג
שכגד זה מאהיל על חצי שיעור
ושכגד זה מאהיל על חצי שיעור
ושי אהלות הן ואין מצטרפין:
מלא תרוד ועוד .יותר ממלא
תרוד עפר בית הקברות ל''א רקב
ממש של מת אלא כגון שקבר
בכסותו או בקרקע בלא ארון של
שיש ויש כאן מלא תרוד ועוד
מאותו עפר דהוו מעורבין רקב
ועפר:
בטל ברוב .שדם הלידה תרבה
על מיחוי הולד ומבטלו:
אמרו דבר אחד .ולקמן מוקמין
דר''א בן יעקב משום בטול
ברוב:
בהמה גסה .שלא היה לה ולד
מעולם:
תקבר .החררה שהוא מיחוי של
בכור:
ופטורה מן הבכורה .שאם תלד
עוד אין ולדה לכהן:
איה מטמאה .אותה חררה:
ומאחר דאיה מטמאה .אלמא
לא חיישין לולד אמאי תקבר:
ומשי כדי לפרסמה .שפטרה
מן הבכורה שידעו הכל שזה פטר
רחם :ופרכין מדפטורה מן
הבכורה אלמא ולד מעליא היא
אמאי איה מטמאה:
בטול ברוב .מיחוי הפל בטל
בדם:
ומודה ר''ש .במתי' בשליא
אע''ג שהבית טהור אמו טמאה
לידה:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

דְּ ָא ַמר ְק ָראִ " :א ּׁ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר" ) 97ויקרא יב ,ב( וְ גוֹ '.
ֲא ִפילּ ּו לֹא ָילְ ָדה ֶא ָּלא ְּכ ֵעין ׁ ֶש ִהזְ ִר ָיעה ְ -ט ֵמ ָאה לֵ ָידה.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ׁ ָש ִפיר ׁ ֶש ּ ְט ָרפוּה ּו ְ ּב ֵמ ָימיו  -נ ֲַע ָׂשה ְּכ ֵמת ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּבלְ ְ ּבלָ ה צו ָּרתוֹ .
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֵמת ׁ ֶש ּנ ְִת ַ ּבלְ ְ ּבלָ ה צו ָּרתוֹ ְ -מנָלַ ן דְּ ָטהוֹ ר?
ִאילֵ ָימא ֵמ ָהא דְּ ָא ַמרַ :ר ִ ּבי ׁ ַש ְ ּב ַתאי ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַמגְ דְּ לָ ָאה
וְ ָא ְמ ֵרי לַ ּה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַמגְ דְּ לָ ָאה ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ַש ְ ּב ַתאי:
ֶימת – ָט ֵמא,
ֵמת ׁ ֶש ִּנ ְׂש ַרף ,וְ ׁ ִשלְ דּ וֹ ַק ּי ֶ
ַמ ֲע ֶׂשה ָהיָה וְ ִט ְּמא ּו לוֹ ּ ְפ ָת ִחים ְ ּגדוֹ לִ ים,
כח,א וְ ִט ֲהר ּו לוֹ ּ ְפ ָת ִחים ְק ַט ּנִים,
ֶימת ָהא לָ או ָהכִ י – ָטהוֹ ר,
ַיק ְּת ִמי ּנ ַּהַ :ט ְע ָמא דְּ ׁ ִשלְ דּ וֹ ַק ּי ֶ
וְ ָקא דַּ ּי ְ
ּ
ּ
ַאדְּ ַר ָ ּבה! דּ וֹ ק ִמי ַנ ּה לְ ַהאי ִג ָיסא:
ֶימת הוּא דְּ ִט ֲהר ּו לוֹ ּ ְפ ָת ִחים ְק ַט ּנִים,
ׁ ִשלְ דּ וֹ ַק ּי ֶ
ָהא לָ או ָהכִ יְ ּ ,פ ָת ִחים ְק ַט ִּנים  -נ ִַּמי ְט ֵמ ִאין,
דְּ כָ ל ַחד וְ ַחד ֲחזִ י לְ ַא ּפוֹ ֵקי ַחד ַחד ֵא ֶבר!
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ִבינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמר ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
דִּ ְתנַן:
שרו ִּפין:
" ֵא ֶפר ְ ׂ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ׁ ִשיעוּרוֹ ְ ּברוֹ ַבע" )אהלות ב ,ב(.
ֶימת?
ֵהיכִ י דָּ ֵמי ֵ -מת ׁ ֶש ִּנ ְׂש ַרף וְ ׁ ִשלְ דּ וֹ ַק ּי ֶ
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ש ָרפוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְק ַט ְבלָ א.
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּ ְ ׂ
ָר ָבא ָא ַמר:
ש ָרפוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַא ּפו ְּד ִרים.
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּ ְ ׂ
ָר ִבינָ א ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן דְּ ִא ְיח ְרכֵ י ִ 98א ֲחרוּכֵ י.

ימי נִ דַּ ת דְּ וֹ ָת ּה ִּת ְט ָמא
 97דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר וְ ָט ְמ ָאה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּכ ֵ
 98דְּ ִא ְיח ַר ְך?
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רש"י
כעין שהזריעה .כלומר דימוח
כזרע:
שטרפוהו .כמו )חולין סד(.
בקערה
טרופות
ביצים
שמחקוהו ובלבלוהו:
במימיו .שהדיחוהו בהן א'' במי
הלידה והטיוף שיוצא עמו:
שתבלבלה .מחק כולו כמו
שרוף שתפזר ואין שלדו
קיימת:
ושלדו קיימת .גופו קיים שלא
תפזר האפר ועדיין ראה
כשלם:
פתחים גדולים .של ארבעה
טפחים:
וטהרו לו פתחים קטים.
הפחותים מארבעה כשאר מתים
שלמים שהגדולים מצילין על
הקטים דקיי''ל מת פתחו
בארבעה אם הוא בבית כל
הפתחים טמאים ואם פתח
פחות מארבעה טהור והי מילי
להציל את שאר פתחים אבל
להוציא הא אמרי' פותח טפח
מוציא הטומאה לצד שי והכי
אמרי' במס' אהלות )פ''ג מ''ו(
המת פתחו בארבעה בד''א
להציל את הפתחים אבל להוציא
את הטומאה בפותח טפח:
ר' יוחן .דפליג עליה דריש לקיש
דבעי למימר דמת שתבלבלה
צורתו טמא דאמר כמאן כר'
אליעזר:
ברובע .רובע הקב:
קטבלא .עור שלוק וקשה ואיה
שרפת עם המת:
אפודרא .אבן שייש ותרוייהו
כגון שעשויות בית קיבול
ומחיצות שאין העפר יכול
להתפזר:
דאיחרך איחרוכי .המת ולא
עשה אפר:
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 .28כח ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת :יָ ד ֲחתו ָּכה,
וְ ֶר ֶגל ֲחתו ָּכה ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה ֵל ָידה,
וְ ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא ִמ ּגוּף ָאטוּם ָ ּבא ּו".
ַרב ִח ְסדָּ א וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ֵאין נוֹ ְתנִין לָ ּה י ְֵמי טוֹ ַהר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵא ָימא ִה ְר ִח ָיקה לֵ ָיד ָת ּה.
ֵמ ִתיב ַרב יוֹ ֵסף:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת וְ ֵאין יָ דו ַּע ַמה ִה ּ ִפ ָילה ֵּת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךָּ :כל ְּכ ַהאי ַ ּגוְ ונָא ֵא ָימא ִה ְר ִח ָיקה לֵ ָיד ָת ּה  -לִ ְתנֵי וּלְ נִדָּ ה!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ִאי ָּתנָא 'לְ נִ דָּ ה' ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאְ :מ ִב ָיאה ָק ְר ָ ּבן וְ ֵאינוֹ נ ֱֶאכָ ל,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ נ ֱֶאכָ ל.

רש"י
אין ותין לה ימי טוהר .דאע''ג
דפשיטא לן דולד הוא:
אימר הרחיקה לידתה .הרי כמה
ימים שיצא רוב הולד לאברים
וכבר עברו ימי טוהר שלה ולא
ידעין מאימת מי:
יתי ולדה .שכל דמים שתראה
יהיו טמאים שלא יהיו לה ימי
טוהר והכי איבעי ליה למיתי
תשב לזכר ולקבה ולדה כלומר
שבועיים דקבה מטמאה בלא
שום ראייה דדלמא קבה הואי
וימי טוהר לא יהיה לה שהרי
כמה ימים שהתחילה לילד ויצא
הרוב והייו לדה ולקמן בהאי
פירקא )דף ל (.מפרש למה הוזכר
זכר שאם תראה לסוף ל''ד
ותחזור ותראה ליום מ''א תהא
מקולקלת עד יום מ''ח:
הוה אמיא מביאה קרבן ואיו
אכל .דכיון דתי לדה משמע
דמספקא ליה אי ולד הוא אי לא
קמ''ל מדלא תי לדה אלא לזכר
ולקבה דודאי פשיטא לן דולד
הוא ומביאה קרבן ואכל ומיהו
ימי טוהר לית לה אימר הרחיקה
לידתה:
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 .29כח ,א
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
הוֹ צִ יא עו ָ ּּבר ֶאת יָדוֹ וְ ֶה ֱחזִ ָיר ּה ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה לֵ ָידה.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִהי ְבלִ ְד ָּת ּה וַ ִ ּי ֶּתן יָ ד" ) 99בראשית לח ,כח(.
ֵמ ִתיב ַרב יְהו ָּדה:
"הוֹ ִציא עו ָ ּּבר ֶאת יָ דוֹ ֵ -אין ִא ּמוֹ חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ְל ָכל דָּ ָבר"!
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֵיה דְּ ַרב הוּנָ א:
לְ ִד ִידי ִמ ּ ָיפ ְר ׁ ָשא לִ י ִמי ּנ ּ
לָ חוֹ ׁש  -חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת,
י ְֵמי טוֹ ַהר  -לָ א יָ ֲה ִבינַן לַ ּה ַעד דְּ נָ ֵפיק רו ֵ ּּב ּיה.
וְ ָהא " ֵאין ִא ּמוֹ חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ְל ָכל דָּ ָבר" ָק ָא ַמר!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְיתא,
ֵאינ ָּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת לְ כָ ל דָּ ָבר ִמדְּ אוֹ ַרי ָּ
ֲא ָבל ִמדְּ ַר ָ ּבנָן – חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת.
וְ ָהא ְק ָרא ָק ָא ַמר!
ִמדְּ ַר ָ ּבנָן,
ו ְּק ָרא ַא ְס ַמכְ ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא.

אשֹנָה
 99וַ יְ ִהי ְבלִ ְד ָּת ּה וַ ִ ּי ֶּתן יָ ד וַ ִּת ַּקח הַ ְמיַ ֶּל ֶדת וַ ִּת ְק ׁשֹר ַעל יָ דוֹ ׁ ָשנִ י לֵ אמֹר זֶ ה יָ ָצא ִר ׁ

רש"י
ויתן יד .אלמא לידת יד קרויה
לידה:
והא קרא קאמר .רב הוא אלמא
לידה דאורייתא קרי ליה:
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 .30כח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת :טו ְּמטוּם,
וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה.
טו ְּמטוּם וְ זָ ָכר,
ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס וְ זָ ָכר ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה.
טו ְּמטוּם וּנְ ֵק ָבה,
ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס וּנְ ֵק ָבה ֵּ -ת ׁ ֵשב ִלנְ ֵק ָבה ִ ּב ְל ַבד.
יָ ָצא ְמחו ָּּת ְך,
אוֹ ְמסוֹ ָרס ִ -מ ׁ ּ ֶש ָ ּי ָצא רוּבּ וֹ ֲה ֵרי הוּא ְ ּכיָ לוּד.
ֹאשוֹ .
יָ ָצא ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ ַ -עד ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא רוֹ ב ר ׁ
ֹאשוֹ "?
וְ ֵאיזֶ ה ּו "רוֹ ב ר ׁ
ִמ ׁ ּ ֶש ֵ ּי ֵצא ַ ּ 100פדַּ ְח ּתוֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ַה ׁ ְש ָּתא טו ְּמטוּם לְ חו ֵּד ּיה,
וְ ַא ְנדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס לְ חו ֵּד ּיה ָ -א ַמר ֵּת ׁ ֵשב לְ זָ כָ ר וְ לִ נ ְֵק ָבה,
טו ְּמטוּם וְ זָ כָ רַ ,אנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס וְ זָ כָ ר ִ -מ ַ ּיב ְעיָא?!
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחקִ :א ׁ ּ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ָּלה  -יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר
ִא ׁיש ַמזְ ִר ַיע ְּת ִח ָּלה  -יוֹ לֶ ֶדת נ ְֵק ָבה,
ֵא ָימאִ :מדְּ ַהאי זָ כָ ר ַהאי נ ִַּמי זָ כָ ר,
ֵיהם ִהזְ ִריע ּו ְ ּב ַבת ַא ַחת זוֹ זָ כָ ר וְ זֶ ה נ ְֵק ָבה.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֵ :א ָימא ׁ ְשנ ֶ

ִ 100מ ׁ ּ ֶש ֵּת ֵצא?

רש"י
מתי'
לזכר ולקבה .ימי טוהר לזכר
וימי טומאה דקבה:
תשב לקבה בלבד .אפי' הוי
טומטום זכר בתר קבות אזלין
דכל ימי זכר בין לטומאה בין
לטהרה מובלעים תוך של קבה:
מסורס .דרך מרגלותיו ולשון
היפוך הוא כמו סרס המקרא
ודרשהו:
גמ'
איצטריך .אע''ג דטומטום
לחודיה מספקין בזכר ובקבה
היכא דאיתיליד זכר בהדיה
ימא זכר הוא דמוכחא מילתא
דהיא הזריעה תחילה קמ''ל:
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 .31כח ,א – כט ,א
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַרב:
טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ סֶ ׁ ,ש ָרא ּו :לוֹ ֶבן,
ָיבין ַעל ִ ּב ַיאת ִמ ְקדָּ ׁש,
אוֹ אוֹ ֶדם ֵ -אין ַח ּי ִ
וְ ֵאין שׂוֹ ְר ִפין ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַה ְּתרו ָּמה.
ָיבין ַעל ִ ּב ַיאת ִמ ְקדָּ ׁש,
ָרא ּו :לוֹ ֶבן וְ אוֹ ֶדם ְּכ ֶא ָחד ֵ -אין ַח ּי ִ
ֲא ָבל שׂוֹ ְר ִפין ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַה ְּתרו ָּמה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ " :מ ָּזכָ ר וְ ַעד נְ ֵק ָבה ^ ְּת ׁ ַש ֵּלח ּו" ) 101במד' ה ,ג(.
כח,ב
זָ כָ ר וַ דַּ אי,
נ ְֵק ָבה וַ דָּ ִאית,
וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס.
לֵ ָימא ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה:
יאת ִמ ְקדָּ ׁש,
"טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ סֶ ׁ :ש ָרא ּו לוֹ ֶבן אוֹ אוֹ ֶדם ֵ -אין ַח ָ ּי ִיבין ַעל ִ ּב ַ
יהם ֶאת ַה ְּתרו ָּמה.
וְ ֵאין שׂוֹ ְר ִפין ֲע ֵל ֶ
יאת ִמ ְקדָּ ׁש,
ָרא ּו לוֹ ֶבן וְ אוֹ ֶדם ְ ּכ ַא ַחת ֵ -אין ַח ָ ּי ִיבין ַעל ִ ּב ַ
יהם ֶאת ַה ְּתרו ָּמה".
ֲא ָבל שׂוֹ ְר ִפין ֲע ֵל ֶ
ַמאי ַט ְע ָמא?
לָ או ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ " :מ ָּזכָ ר וְ ַעד נְ ֵק ָבה ְּת ׁ ַש ֵּלח ּו" )במדבר ה ,ג(  -זָ כָ ר וַ דַּ אי,
נ ְֵק ָבה וַ דָּ ִאית,
וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס.
ֲא ַמר עו ָּּלא:
לָ אָ ,הא ַמ ּנִי ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא.
דִּ ְתנַן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
" ַה ּׁ ֶש ֶרץ ...וְ נֶ ְעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו" ) 102ויקרא ה ,ב( ַ -על ֶה ְע ֵלם ׁ ֶש ֶרץ הוּא ַח ָ ּייב,
וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעל ֶה ְע ֵלם ִמ ְקדָּ ׁש.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
"וְ נֶ ְעלַ ם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ הוּא ָט ֵמא" ַ -על ֶה ְע ֵלם טו ְּמ ָאה הוּא ַח ָ ּייב,
וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעל ֶה ְע ֵלם ִמ ְקדָּ ׁש".
וְ ָא ְמ ִרינַן ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
וְ ָא ַמר ִחז ְִק ּיָה:
ׁ ֶש ֶרץ ּונ ְֵבלָ ה ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָס ַברּ ָ :ב ֵעינַן ַעד דְּ י ַָדע ִ -אי ְ ּב ׁ ֶש ֶרץ ִא ּ ַיט ֵּמי,
ִאי ִ ּבנ ְֵבילָ ה ִא ּ ַיט ֵּמי.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ָס ַבר :לָ א ָ ּב ֵעינַן.
לָ או ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָה ָתם ָ ּב ֵעינַן דְּ י ַָדעִ ,אי ְ ּב ׁ ֶש ֶרץ ִא ּ ַיט ֵּמיִ ,אי ִ ּב ְנ ֵבלָ ה ִא ּ ַיט ֵּמי.
ָהכָ א נ ִַּמי ָ ּב ֵעינַן דְּ י ַָדעִ :אי ְ ּבלוֹ ֶבן ִא ּ ַיט ֵּמיִ ,אי ְ ּבאוֹ ֶדם ִא ּ ַיט ֵּמי.
ֲא ָבל לְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ,דְּ ָא ַמרִ :מ ׁ ּשוּם טו ְּמ ָאה ִמ ַיח ּיַיב,
ָהכָ א נ ִַּמיִ ,מ ׁ ּשוּם טו ְּמ ָאה ִמ ַיח ּיַיב.

רש"י
לובן .דומה לקרי:
אודם .דומה לדם דות:
אין חייבין על ביאת מקדש.
דלמא טהור הוא וקמייתי חולין
בעזרה דאין זכר מטמא באודם
ואין קבה מטמאה בלובן:
ואין שורפין עליהם תרומה.
אלא תולין כי חזאי אודם איכא
למימר זכר הוא ואין אודם
מטמא בו ואי חזאי לובן איכא
למימר קבה היא ואין לובן
מטמא בה הילכך תולין:
ראו אודם ולובן כאחד .דממ''
טמא אפ''ה לעין טומאת ביאת
מקדש פטירי מקרבן כדמפרש
טעמא:
תשלחו .הייו שילוח טמאים
ממקדש:
רבי אליעזר היא .דבעי לעין
קרבן טומאה עד דידע במאי
איטמי אבל לרבן דלא בעו
בשאר טומאות עד דידע במאי
איטמי הכא מי מחייבי דלא
דרשין זכר ודאי קבה ודאית:
השרץ ועלם .או בבלת שרץ
ועלם ממו:
על העלם שרץ .שטמא וידע
ובשעה שכס עלם ממו
טומאה חייב:
ואיו חייב על העלם מקדש .אם
כשכס למקדש זכור לטומאה
ועלם ממו מקדש וכס שאיו
סבור שזה מקדש וכשיצא זכר
פטור:
שרץ ובלה .לפיו וידע שגע
באחד מהם ואיו יודע באיזה
מהם גע וכשבא למקדש שכח
אותו ומשיצא זכר:
ר' אליעזר .דאזכר שם שרץ סבר
דבעין עד דידע אם בשרץ איטמי
כו':
הזב את זובו לזכר ולקבה.
ולדרוש מי זכר ודאי קבה
ודאית מטמא בזיבה ולא
טומטום:

וְ ַרבַ ,מאי ׁ ְשנָא ִ ּב ַיאת ִמ ְקדָּ ׁש דְּ לָ א?
דִּ כְ ִתיבִ " :מ ָּזכָ ר וְ ַעד נְ ֵק ָבה ְּת ׁ ַש ֵּלח ּו" )במדבר ה ,ג(  -זָ כָ ר וַ דַּ אי,
נ ְֵק ָבה וַ דָּ ִאית,
וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס.
ִאי ָהכִ יְּ ,תרו ָּמה נ ִַּמי לָ א ִנ ְׂשרוֹ ף,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ְּנ ֵק ָבה" ) 103ויקרא טו ,לב-לג(  -זָ כָ ר וַ דַּ אי,
נ ְֵק ָבה וַ דָּ ִאית,
וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס!
ַההוּא ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַר ִ ּבי יִצְ ָחק,
ִ 101מ ָּזכָ ר ַעד נְ ֵק ָבה ְּת ׁ ַש ֵּלח ּו ֶאל ִמחוּץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה ְּת ׁ ַש ְּלחוּם וְ ל ֹא יְ ַט ְּמא ּו ֶאת ַמ ֲחנֵ ֶיהם ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י ׁשֹכֵ ן ְ ּבתוֹ כָ ם
 102אוֹ נֶ ֶפ ׁש ֲא ׁ ֶשר ִּת ַ ּגע ְ ּבכָ ל דָּ ָבר ָט ֵמא אוֹ ְבנִ ְבלַ ת ַח ָ ּיה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְ ּבנִ בְ לַ ת ְ ּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְ ּב ִנ ְבלַ ת ׁ ֶש ֶרץ ָט ֵמא וְ נֶ ְעלַ ם ִמ ֶּמ ּנ ּו וְ הוּא ָט ֵמא וְ ָא ׁ ֵשם
 103לב זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּזב וַ ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע לְ ָט ְמ ָאה בָ ּה .לג וְ ַהדָּ וָ ה ְ ּבנִ דָּ ָת ּה וְ ַה ָּזב ֶאת זוֹ בוֹ לַ ָּזכָ ר וְ לַ ּנ ְֵקבָ ה וּלְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ִעם ְט ֵמ ָאה
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
"לַ ָּזכָ ר"  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ְמצוֹ ָרע לְ ַמ ְעיְנוֹ ָתיו,
"וְ לַ ְּנ ֵק ָבה"  -לְ ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ְמצוֹ ַר ַעת לְ ַמ ְעיְנוֹ ֶת ָיה.
ַהאי נ ִַּמי ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה,
ְ ּב ִמי ׁ ֶש ּי ֶׁש לוֹ ָט ֳה ָרה ְ ּב ִמ ְקוֶ ה,
" ּ ְפ ָרט ִל ְכ ִלי ֶח ֶרס,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי"!
ִאם ֵּכןִ ,נכְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמנָא ' ָא ָדם'!
וְ כִ י ֵּת ָימאִ :אי ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָא ָא ָדם,
ֲהוָ ה ֲא ִמינָאְּ :כלֵ י ַמ ָּתכוֹ ת לָ א – ִמ" ָּכל ָט ֵמא לָ נָ ֶפ ׁש" ) 104במדבר ה ,ב( נָפְ ָקא.
"זָ כָ ר" ּו"נְ ֵק ָבה" לָ ָּמה לִ י?
לְ כִ ְד ַרב.
וְ ֵא ָימא כּ ּו ֵּל ּיה לְ כִ ְד ַרב הוּא דַּ ֲא ָתא!
ִאם ֵּכןִ ,נכְ ּתוֹ ב "זָ כָ ר ּונ ְֵק ָבה"ַ ,מאי " ִמ ָּזכָ ר וְ ַעד נְ ֵק ָבה" )במדבר ה ,ג(?
ַעד ָּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ּי ֶׁש לוֹ ָט ֳה ָרה ְ ּב ִמ ְקוֶ ה.
יש ְּלחוּ!
ִאי ָהכִ יִּ ,כי ִא ּ ַיט ֵּמי ִ ּב ׁ ְש ָאר טו ְּמאוֹ ת לָ א לִ ׁ ַ
ָא ַמר ְק ָראִ " :מ ָּזכָ ר" )במדבר ה ,ג( ִ -מ ּטו ְּמ ָאה ַה ּפוֹ ֶר ׁ ֶשת ִמן ַה ָ ּזכָ ר.
וְ כָ ל ֵהיכָ א דִּ כְ ִתיבִ " :מ ָּזכָ ר ַעד נְ ֵק ָבה"  -לְ ַמעו ֵּטי טו ְּמטוּם וְ ַאנְדְּ רוֹ גִ ינוֹ ס הוּא דַּ ֲא ָתא?!
וְ ָהא ַ ּג ֵ ּבי ֲע ָרכִ ין דִּ כְ ִתיבַ " :ה ָּזכָ ר" ) 105ויקרא כז ,ג(.
וְ ַת ְניָא:
"" ַה ָּזכָ ר" )ויקרא כז ,ג(  -וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס
יָ כוֹ ל לֹא יְ ֵהא ְ ּב ֵע ֶר ְך ִא ׁיש ֲא ָבל יְ ֵהא ְ ּב ֵע ֶר ְך ִא ׁ ּ ָשה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :ה ָּזכָ ר  ...וְ ִאם נְ ֵק ָבה" ) 106ויקרא כז ,ג-ד(  -זָ ָכר וַ דַּ אי,
נְ ֵק ָבה וַ דָּ ִאית,
וְ לֹא טו ְּמטוּם וְ ַאנְ דְּ רוֹ ִגינוֹ ס".
ַט ְע ָמא דִּ כְ ִתיבַ " :ה ָּזכָ ר  ...וְ ִאם נְ ֵק ָבה",
ָהא ִמ' ָ ּזכָ ר' ּו'נ ְֵק ָבה'  -לָ א ְמ ַמ ֵעט!

כט,א ַההוּא ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה ^לְ ַח ֵּלק ֵ ּבין ֵע ֶר ְך ִא ׁיש ,לְ ֵע ֶר ְך ִא ׁ ּ ָשה.

יש ְּלח ּו ִמן הַ ַּמ ֲחנֶ ה ָּכל ָצרו ַּע וְ כָ ל זָ ב וְ כֹל ָט ֵמא לָ נָ ֶפ ׁש
ַ 104צו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וִ ׁ ַ
ָ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה וְ ַעד ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכך ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ֶש ֶקל ֶּכ ֶסף ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש
 105וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכ ָך ַה ָּזכָ ר ִמ ֶ ּבן ֶע ְ ׂ
ָ
 106וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהוא וְ ָהיָ ה ֶע ְר ְּכך ׁ ְשל ׁ ִֹשים ׁ ָש ֶקל

רש"י
לזכר לרבות מצורע .שהוא מוקש
לזב להיות מעיותיו אב
הטומאה לטמא אדם וכלים כזב
דכתיב ביה )ויקרא טו( וכי ירוק
הזב וגו':
פרט לכלי חרס טמא .שאין טעון
שילוח מן העזרה:
הוה אמיא כלי מתכות לא .טעון
שילוח ולהכי שי בדיבוריה
למדרש כל שיש לו דין הוהג
בזכר ובקבה דהייו טהרה
במקוה:
מוכל טמא פקא .דאף כלי
מתכות בעי שילוח ועל כרחין
הוה דרשין אדם ודמי ליה ולא
כלי חרס שאין לו טהרה:
עד קבה .משמע כל מי שיש לו
דין שהוא מזכר עד קבה שיש
להן טהרה:
אי הכי .לעיל קאי כיון דאמר רב
לעין שילוח זכר ודאי ולא
טומטום בשאר טומאות מי כגון
טומטום שטמא במת או בשרץ
וכס למקדש יפטר:
הזכר .והיה ערכך הזכר:
תלמוד לומר הזכר .ה''א דריש:
אם קבה .אם קדריש:
ההוא מיבעי ליה .למכתב זכר
וקבה:
לחלק .הילכך אי לאו ה''א ואם
לא ממעט טומטום אבל הכא
מדה''ל למכתב אדם תשלחו
וכתיב זכר וקבה ש''מ לדרשא:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .32כט ,א

"יָ ָצא ְמחו ָּּת ְך אוֹ ְמסוֹ ָרס ִ -מ ׁ ּ ֶש ָ ּי ָצא רוּבּ וֹ ֲה ֵרי הוּא ְ ּכיָ לוּד.
ֹאשוֹ .
יָ ָצא ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ ַ -עד ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא רוֹ ב ר ׁ
ֹאשוֹ "?
וְ ֵאיזֶ ה ּו "רוֹ ב ר ׁ
ִמ ׁ ּ ֶש ֵ ּי ֵצא ּ ַפדַּ ְח ּתוֹ ".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ֹאש ִע ָּמ ֶהן.
ֲא ִפילּ ּו ָהר ׁ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֹאש ִע ָּמ ֶהן,
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵאין ָהר ׁ
ֹאש ּפוֹ ֵטר .107
ֹאש ִע ָּמ ֶהן ָ -הר ׁ
ֲא ָבל ָהר ׁ
לֵ ָימא ְ ּב ִד ׁ ְשמו ֵּאל ָק ִמ ְיפלְ גֵ י,
ֹאש ּפוֹ ֵטר ַ ּב ְּנ ָפלִ ים.
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלֵ :אין ָהר ׁ
ְ ּב ׁ ָשלֵ ם  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :לָ א ּ ְפלִ יגֵ י,
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ּ ִ -ב ְמחו ָּּת ְך,
דְּ ָמר ָס ַברּ ְ :ב ׁ ָשלֵ ם  -הוּא דְּ ָק ֲח ׁ ִשיב,
ִ ּב ְמחו ָּּת ְך  -לָ א ָק ֲח ׁ ִשיב.
ַמי ח ׁשיב108 .
ו ָּמר ָס ַברּ ִ :ב ְמחו ָּּת ְך נ ִּ ֲ ִ
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְתנֵי לַ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ְע ְּת ָתא ְ ּב ַא ּ ֵפי נַ ְפ ׁ ַש ּה:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ֹאש ְּכרוֹ ב ֵא ָב ִרים.
ֵאין ָהר ׁ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֹאש ְּכרוֹ ב ֵא ָב ִרים.
ָהר ׁ
וְ ָק ִמ ְיפלְ גֵ י ְ ּב ִד ׁ ְשמו ֵּאל.

ְּתנַן:
ְ
"יָ ָצא ְמחו ָּּתך אוֹ ְמסוֹ ָרס ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּי ָצא רוּבּ וֹ ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכיָ לוּד".
ִמדְּ ָק ָא ַמרְ " :מסוֹ ָרס" ִ -מ ְּכלָ ל דִּ ְמחו ָּּת ְך ְּכ ִת ְקנוֹ ,
וְ ָק ָא ַמרִ " :מ ׁ ּ ֶש ָ ּי ָצא רוּבּ וֹ " ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְּכיָ לוּד,
ַק ׁ ְשיָא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן!
ָא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ְ
ֵא ָימא :יָצָ א ְמחו ָּּתך ו ְּמסוֹ ָרס.
וְ ָהא "אוֹ " ָק ָּתנֵי!
ָהכִ י ָק ָא ַמר :יָצָ א ְמחו ָּּת ְך אוֹ ׁ ָשלֵ ם ,וְ זֶ ה וָ זֶ ה ְמסוֹ ָרס ִ -מ ׁ ּ ֶש ּיָצָ א רוּבּ וֹ ֲה ֵרי זֶ ה ְּכיָ לוּד.
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְּכ ַת ּנ ֵָאי,
ְ
ּ
"יָ ָצא ְמחו ָּּתך אוֹ ְמסוֹ ָרס ִמ ׁ ּ ֶש ָי ָצא רוּבּ וֹ ֲה ֵרי הוּא ְ ּכיָ לוּד
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרִ :מ ׁ ּ ֶש ָ ּי ָצא ְ ּכ ִת ְקנוֹ ".

 107ויש שגרסוֲ :ה ֵרי הוּא ְּכ ָילוּד
ֹאש ּפוֹ ֵטר.
ישנָא ַא ֲח ִרינָאַ :ט ְע ָמא דְּ יָצָ א ְמחו ָּּת ְך אוֹ ְמסוֹ ָרסָ ,הא ְּכ ִת ְקנוֹ ָ -הר ׁ
 108גירסת וילא) :לִ ׁ ְ
ֹאש ּפוֹ ֵטר ַ ּב ּנְפָ לִ ים(
ַּת ְרוַ יְיה ּו לֵ ית לְ ה ּו דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ,דְּ ָא ַמר ׁ ְשמ ּו ֵאלֵ :אין ָהר ׁ

רש"י
ואפילו הראש עמהם .אמחותך
קאי דהיכא דיצא מחותך אפי'
יצא הראש אין חשוב ולד עד
שיצא רובו:
אין הראש פוטר בפלים .יצא
ראש הפל כגון יולדת תאומים
לשבעה אחד גמרה צורתו ואחד
לא גמרה צורתו ויצא ראש
הפל והחזירו ואח''כ יצא אחיו
הוי בכור לכהן שאין ראש הפל
פוטר את הבא אחריו מן הבכורה
ורבי אלעזר אית ליה דשמואל:
באפי פשיה .ולא אמתיתין
ואיכא ביייהו מאן דמתי לה
אמתיתין משמע דאמחותך קא
פליגי ואיכא למימר כדאמרן
דבשלם אפי' ר' אלעזר מודה
דלית ליה דשמואל ומאן דמתי
לה באפי פשיה משמע דאשלם
מי פליגי ובדשמואל:
אין הראש כרוב אברים .יצא
הראש איו כילוד ובפל קאי דאי
בבן קיימא ליכא למ''ד דהא
מתיתין היא יצא כדרכו משיצא
רוב ראשו:
כתקו .ראש יצא תחלה וקאמר
דבעין רובא וקשיא לר' יוחן:
מאי קאמר .רבי יוסי משיצא
כתקו ס''ד דמסורס ברובא לאו
ילוד הוא:
מחותך ומסורס .מחותך ודרך
מרגלותיו:
הא כתקו .דרך ראשו אפי'
מחותך הראש פוטר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַמאי ָק ָא ַמר?
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
יָצָ א ְמחו ָּּת ְך ו ְּמסוֹ ָרס,
ִמ ׁ ּ ֶש ּיָצָ א רוּבּ וֹ ֲ -ה ֵרי הוּא ְּכיָלוּד.
ֹאש ּפוֹ ֵטר.
ָהא ְּכ ִת ְקנוֹ ָ -הר ׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ּיָצָ א רוּבּ וֹ ְּכ ִת ְקנוֹ .
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב ז ְִביד:
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִב ְמסוֹ ָרס  -רוּבּ וֹ נ ִַּמי לֹא ּפוֹ ֵטר,
ְימא לָ ן :דְּ רוּבּ וֹ ְּככוּלּ וֹ !
ָהא ָקי ָ
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַרב ז ְִביד:
ָהכִ י ָק ָא ַמר :יָצָ א ְמחו ָּּת ְך ו ְּמסוֹ ָרס,
ִמ ׁ ּ ֶש ּיָצָ א רוּבּ וֹ ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְּכיָלוּד.
ֹאש ּפוֹ ֵטר.
ָהא ְּכ ִת ְקנוֹ ָ -הר ׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ּיֵצֵ א ְּכ ִת ְקנוֹ לְ ַח ִ ּיים.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
ְ ָ
"יָ ָ ְ ָ
ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּי ָצא רוּבּ וֹ ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְ ּכיָ לוּד,
ֹאש ּפוֹ ֵטר.
ָהא ְ ּכ ִת ְקנוֹ ָ -הר ׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּי ָצא ְ ּכ ִת ְקנוֹ ְל ַח ִ ּיים.
וְ ֵאיזֶ ה ּו ְ ּכ ִת ְקנוֹ ְל ַח ִ ּיים?
ֹאשוֹ .
ִמ ׁ ּ ֶש ֵ ּי ֵצא רוֹ ב ר ׁ
ֹאשוֹ ?
וְ ֵאיזֶ ה ּו רוֹ ב ר ׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ֵ ּי ְצא ּו ְצ ָד ָעיו.
ַא ָ ּבא ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ֶש ֵ ּי ֵצא ַ ּ 110פדַּ ְח ּתוֹ .
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים:
ֹאשוֹ ".
ִמ ׁ ּ ֶש ֵ ּי ָרא ּו ַק ְרנֵ י ר ׁ
צא מחו ּּת ְך ּ 109ומסוֹ רס,

 109מסורת הש"ס .גירסת וילא) :אוֹ (
ִ 110מ ׁ ּ ֶש ֵּת ֵצא?

רש"י
רובו כתקו .תרוייהו בעין
במחותך:
מתקיף לה רב זביד .לתירוצא
דמתרצין אליבא דרבי יוסי:
מכלל דמסורס רובו מי לא
פטר .בתמיה כיון דרבי יוסי לאו
אדיוקא קאי אלא אדקתי
בגווה יצא מחותך ומסורס
משיצא רובו ועלה קאי דרבי
יוסי ואמר אע''ג דפיק רובו
בעין מי כתקו מכלל דמסורס
רובו מי לא פטר בתמיה:
אלא אמר רב זביד .רבי יוסי
אדיוקא דת''ק קאי דאמר הא
כתקו הראש פוטר ואע''ג
דמחותך וקאמר ר' יוסי אין
הראש פוטר אלא שיצא כתקו
וכשאר ולדות שיוצאין לחיים
אבל מחותך אפילו כתקו אין
הראש פוטר:
כתקו .אפי' מחותך הראש
פוטר:
מי שיצא כתקו לחיים .הוא
דראש פוטר אבל מחותך אפילו
כתקו בעין רובו:
צדעיו .טפל''ש:
קרי ראשו .גובה ראשו שאצל
העורף:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .33כט ,א – ל ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת:
וְ ֵאין יָ דו ַּע ַמה ּו ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה.
ֵאין יָ דו ַּע ִאם וָ ָלד ָהיָ ה ִאם ָלאו ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה ו ְּלנִ דָּ ה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ָע ְב ָרה נ ָָהר וְ ִה ּ ִפילָ ה ְ -מ ִב ָיאה ָק ְר ָ ּבן,
וְ נ ֱֶאכָ ל,
ַה ֵּל ְך ַא ַחר רוֹ ב נ ׁ ִָשים ,וְ רוֹ ב נ ׁ ִָשים  -וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא ָילְ ָדן.
ְּתנַן:
" ֵאין יָ דו ַּע ִאם וָ ָלד ָהיָ ה ֵּת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר וְ ִלנְ ֵק ָבה ו ְּלנִ דָּ ה" ַ -א ַּמאי ֵּת ׁ ֵשב לְ ִנדָּ ה?
לֵ ָימא ַה ֵּל ְך ַא ַחר רוֹ ב נ ׁ ִָשים ,וְ רוֹ ב נ ׁ ִָשים וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא יָלְ ָדן!
ִיתין ּ ְ -ב ׁ ֶשלּ ֹא הו ְּחזְ ָקה עו ָ ּּב ָרה,
ַמ ְתנ ִ
וְ כִ י ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ְּ -כ ׁ ֶשהו ְּחזְ ָקה עו ָ ּּב ָרה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יקנִ ית ַ -ה ָ ּבא ַא ֲח ָריו ְ ּבכוֹ ר ִמ ָּס ֵפק".
" ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָאה ְמ ֵל ָאה ו ָּב ָאה ֵר ָ
וְ ַא ַּמאי? ַה ֵּל ְך ַא ַחר רוֹ ב ְ ּב ֵהמוֹ ת ,וְ רוֹ ב ְ ּב ֵהמוֹ ת וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא ָילְ ָדן ,וְ ַהאי ּ ָפ ׁשוּט הוּא!
ֲא ַמר ָר ִבינָ א:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר :רוֹ ב ְ ּב ֵהמוֹ ת  -יוֹ לְ דוֹ ת דָּ ָבר ַה ּפוֹ ֵטר ִמ ְ ּבכוֹ ָרה,
ו ִּמעו ָּטן  -יוֹ לְ דוֹ ת דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ּפוֹ ֵטר ִמ ְ ּבכוֹ ָרה,
וְ כָ ל ַה ּיוֹ לְ דוֹ ת – ְמ ַט ְּנפוֹ ת ,וְ זוֹ הוֹ ִאיל וְ לֹא ִט ּנ ְָפה ִא ְּת ַרע לַ ּה רו ָ ּּבא.
ִאי ָּכל ַה ּיוֹ לְ דוֹ ת ְמ ַט ְּנפוֹ ת ָהא ִמדְּ לָ א ְמ ַט ּנ ְָפה ּ ְ -בכוֹ ר ְמ ַע ְּליָא הוּא!
ֶא ָּלא ֵא ָימא :רוֹ ב יוֹ לְ דוֹ ת ְמ ַט ּנְפוֹ ת,
וְ זוֹ הוֹ ִאיל וְ לֹא ִט ּנ ְָפה ִא ְּת ַרע לַ ּה רו ָ ּּבא.
ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ָא ַמר:
ֵמ ִתיב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א" ,טוֹ ָעה" וְ לָ א י ַָד ְענָא ַמאי ְּתיו ְּב ָּתא.
ַמאי ִהיא?
דְּ ַת ְניָא:
ּ
יקנִ ית,
כט,ב " ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָי ְצ ָתה ְמ ֵל ָאה ו ָּב ָאה ֵר ָ
יאה ְל ָפנֵ ינ ּוְ ׁ :של ׁ ָֹשה ׁ ָשבו ִּעין ְטהוֹ ִרין,
וְ ֵה ִב ָ
ש ָרה ׁ ָשב ּועוֹ ת ֶא ָחד ָט ֵמא וְ ֶא ָחד ָטהוֹ ר,
וַ ֲע ָ ׂ
ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְלאוֹ ר ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ָח ֵמ ׁש,
ו ַּמ ְט ִ ּב ִילין אוֹ ָת ּה ִּת ׁ ְש ִעים וְ ָח ֵמ ׁש ְט ִבילוֹ ת,
דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ָח ֵמ ׁש.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
דַּ ָ ּי ּה ִל ְט ִב ָילה ׁ ֶש ְּת ֵהא ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה".
אשוֹ ן :לָ א ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ֵ -א ַימר יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר ִהיא.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ָשבו ַּע ִר ׁ
ׁ ָשבו ַּע ׁ ֵשנִיֵ :א ַימר יוֹ לֶ ֶדת נ ְֵק ָבה ִהיא.
ישיֵ :א ַימר יוֹ לֶ ֶדת נ ְֵק ָבה ְ ּבזוֹ ב ִהיא.
ׁ ָשבו ַּע ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֶא ָּלא ׁ ָשבו ַּע ְר ִב ִיעיַ :אף ַעל ַ ּגב דְּ ָקא ָחזְ יָא דָּ ם – ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ,דְּ ָהא דָּ ם ָטהוֹ ר הוּא.
לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ָאזְ לִ ינַ ן ָ ּב ַתר רו ָ ּּבא.

רש"י
מתי'
ואין ידוע מהו .אם זכר אם קבה אבל יודעת
היא שהוא ולד:
לזכר ולקבה .ימי טוהר דזכר וימי טומאה
דקבה:
אין ידוע אם ולד היה אם לאו תשב לזכר ולקבה
ולדה .כלומר כשתראה תהא דה שאין לה ימי
טוהר דשמא לאו ולד הוא ובגמרא מפרש למה
הוזכר זכר הואיל ואין לה דם טוהר דאי משום
טומאת לידה הא קתי קבה:
גמ'
והפילה .ואיה יודעת מה אם פל אם רוח שהרי
פל למים:
אמאי תשב לדה .יתיב לה מיהא ימי טוהר
דזכר:
שיצאה מלאה .כשהיתה מעוברת יצתה לאפר:
ובאה .בו ביום ריקית:
בכור מספק .שמא זה היה ולד והבא אחריו איו
בכור או שמא רוח הפילה והבא אחריו בכור
מעליא הוא הילכך ספק הוא ויאכל במומו
לבעלים ולא לכהן דהמוציא מחבירו עליו
הראיה:
והאי פשוט הוא .ויאכל בלא מום:
מטפות .יום אחד קודם לידה כעין גלייר''א:
מתיב רבי יוסי .אדר' יהושע בן לוי:
טועה .ממתיתא דמיירי באשה טועה שלא ידעה
עת לידתה:
האשה שיצאה מלאה וחזרה ריקית .לסוף זמן
מרובה ואיה יודעת אימת יצא הריוה:
והביאה לפיו .כלומר משבאה לפיו ישבה לה
שלשה שבועים טהורים מכל וכל עם יום בואה
ולא דק כולי האי דיום זה ספק טמא דשמא
ראתה בו ביום קודם שבאתה לפיו ואפ''ה קרי
ליה טהור דקאי אמכאן ולהבא דקס''ד השתא
שבאתה לפיו ביום ומשבאתה לפיו לא
ראתה:
ועשרה שבועים אחד טמא ואחד טהור .אחד
טמא שהיתה רואה בכל יום ואחד טהור שכל
הימים של אותו שבוע היו טהורין:
משמשת לאור שלשים וחמש .שהוא ליל סוף
שבוע חמישי והוא ליל כיסת שלשים וחמש
ויציאת יום ל''ד ושוב איה משמשת וטעמא
דכולן מפרש לקמן ואמאי קט הכי י''ג שבועים:
ומטבילין אותה צ''ה טבילות .משום דטבילה
בזמה מצוה וכולהו מפרש לקמן ומשום הי
צ''ה טבילות קט י''ג שבועים דספק זמן
הטבילות משוך י''א שבועים ופלגא די''ב ואיידי
דצריך לפלגא קט כולה ואיידי דתא שבוע טמא
דהייו י''ב תא מי שבוע י''ג טהור והכי מפרש
לקמיה:
וב''ה סברי ל''ה .וטעמייהו מפרש לקמן
ותרוייהו סבירי להו טבילה בזמה מצוה:
באחרוה .כשתפסוק לגמרי ותטהר דלית ליה
טבילה בזמה מצוה:
בשלמא שבוע ראשון כו' .השתא מפרש
תיובתא:
אימר יולדת זכר היא .וכל יומא ויומא דשבוע
ראשון איכא לספוקי דלמא ביום שבאתה ילדה
שעה אחת קודם שבאה לפיו וכל שבעת הימים
האלו הוו שבעת ימי לידה:
שבוע ראשון .יומא דאתיא לקמן קחשיב בכלל
שבוע ראשון:
אימר יולדת קבה היא .וביום שבאת לפיו
ילדה ומשכי ימי לידה הך תרתי שבועי:
בזוב .שמא מתוך י''א יום דימי זיבה ילדה
וראתה ג' רצופין ובלא צער דהוה שופי סמוך
ללידה ובעיא שבעה קיים לזיבתה ואע''ג דקא
יתבא י''ד קיים הואיל ואיכא לספוקיהו בימי
לידה לא סלקא לה דקסבר ימי לידה שאיה
רואה בהן אין עולין לה לספירת זיבתה:
אלא שבוע רביעי .אי אמרין רוב שים ולד
מעליא ילדן האי ולד הוא שהרי הוחזקה עוברה:
תשמש .ואע''ג דהך שבוע קא חזיא שהרי ראשון
הוא לשבועים שעוברים עליה אחד טמא ואחד
טהור:
האי דם טוהר הוא .דאכתי משכי מ' יום דזכר:
לאו משום דלא אזלין בתר רובא .ומספקין לה
בלא ולד ולית לה דם טוהר וקשה לריב''ל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֶא ָּלא ַמאי "לָ א יָ ַד ְענָא"?
ַמאי ְּתיו ְּב ָּתא?
ֵא ַימרִ :ה ְר ִח ָיקה לֵ ָיד ָת ּה.
ישי דְּ ָטהוֹ ר הוּאְּ ,ת ׁ ַש ֵּמ ׁש!
ַה ְך ׁ ָשבו ַּע ֲח ִמ ׁ ִ
ַה ְך ׁ ָשבו ַּע ְר ִב ִיעי ָּכל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ְמ ַס ּ ְפ ִקיןּ ְ :בסוֹ ף לֵ ָידה ו ִּב ְת ִח ַּלת נִ דָּ ה.
וְ ֶע ְׂש ִרין ו ְּת ָמ ְניָא ּגו ֵּפ ּיה ֵא ַימרְּ :ת ִח ַּלת ִנדָּ ה ִהיא ,ו ָּב ֲעיָא לְ ֵמ ַיתב ׁ ִש ְב ָעה לְ ִנדָּ ָת ּה.
ְ ּב ֶע ְׂש ִרים וְ ַחד ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש!
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ָא ַמרָ " :אסוּר ַל ֲעשׂוֹ ת ֵ ּכן ׁ ֶש ָּמא ָּתבֹא ִל ֵידי ָס ֵפק".
לְ או ְּר ָּתא ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש!
ְּכ ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ָ ּב ֶע ֶרב.
"ו ַּמ ְט ִ ּב ִילין אוֹ ָת ּה ִּת ׁ ְש ִעים וְ ָח ֵמ ׁש ְט ִבילוֹ ת".

ל,א

ׁ ָשבו ַּע ַק ָּמא ַמ ְט ִ ּבילִ ין אוֹ ָת ּה ְ ּבלֵ ילְ וָ ָתא – ֵא ַימר :יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר ִהיא.
ׁ ָשבו ַּע ׁ ֵשנִי ַמ ְט ִ ּבילִ ין אוֹ ָת ּה ְ ּבלֵ ילְ וָ ָתא – ֵא ַימר :יוֹ לֶ ֶדת ְנ ֵק ָבה ִהיא,
ִ ּב ָימ ָמא – ֵא ַימר :יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר ְ ּבזוֹ ב ִהיא.
ישי ַמ ְט ִ ּבילִ ין לַ ּה ִ ּב ָימ ָמא – ֵא ַימר :יוֹ לֶ ֶדת נ ְֵק ָבה ְ ּבזוֹ ב ִהיא,
ׁ ָשבו ַּע ׁ ְשלִ ׁ ִ
ְ ּבלֵ ילְ וָ ָתא ּ ֵ -בית ׁ ַש ַּמאי לְ ַט ְע ַמיְיה ּו ,דְּ ָא ְמ ֵרי:
ְטבוּלַ ת יוֹ ם ָארוֹ ְך ָ ּב ֵעי ְט ִבילָ ה.
ִמ ְּכ ִדי י ְֵמי ָט ֳה ָרה ַּ -כ ָּמה ָהו ּו? ׁ ִש ִּתין וְ ׁ ִש ָּיתא,
ישי דְּ ַא ְט ְ ּבלִ ינַן לַ ּה ָ ּ -פ ׁש ּו לְ ה ּו ׁ ִש ִּתין נְכֵ י ֲח ָדא,
דַּ ל ׁ ָשבו ַּע ׁ ְשלִ ׁ ִ
ׁ ִש ִּתין נְכֵ י ֲח ָדא ו ְּתלָ ִתין וְ ָח ֵמ ׁש ִּ -ת ׁ ְש ִעין וְ ַא ְר ַ ּבע ָהוְ יָין.
" ִּת ׁ ְש ִעין וְ ָח ֵמ ׁש" ַ -מאי ֲע ִב ְיד ַּת ְייהוּ?
ָא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ִמדִּ פְ ִּתי:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָ ּבאת לְ ָפנֵינ ּו ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ,דְּ ָי ֲה ִבינַן לַ ּה ְט ִבילָ ה י ְֵת ְיר ָּתא.
וּלְ ֵבית ִה ֵּלל דְּ ָא ְמ ֵריְ " :טב ּולַ ת יוֹ ם ָארוֹ ְך לָ א ָ ּב ֵעי ְט ִבילָ ה",
" ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ָח ֵמ ׁש" ַ -מאי ֲע ִב ְיד ַּת ְייה ּו?
ֶע ְׂש ִרים ו ְּת ָמ ְניָא – ְּכ ַד ֲא ַמ ַרן,
ישי ַמ ְט ְ ּבלִ ינַן ָּכל לֵ ילְ יָא וְ לֵ ילְ יָא – ֵא ַימר :סוֹ ף נִדָּ ה ִהיא.
ַה ְך ׁ ָשבו ַּע ֲח ִמ ׁ ִ
ש ָרה ׁ ָשבו ִּעין"  -לָ ָּמה לִ י? ִ ּב ְת ָמ ְניָא ו ַּפלְ ָ ּגא ַס ִ ּגי!
" ֲע ָ ׂ
ַאי ְֵידי דְּ ָתנָא ּ ַפלְ ָ ּגא דְּ ׁ ָשבו ַּע ַמ ּ ֵסיק לֵ ּיה,
וְ ַאי ְֵידי דְּ ָתנָא ׁ ָשבו ַּע ָט ֵמא,
ָּתנָא נ ִַּמי ׁ ָשבו ַּע ָטהוֹ ר.
וְ ָה ִא ָּיכא ְט ִבילַ ת זָ ָבה!
דְּ לִ ְפנֵי ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ָ -ק ָח ׁ ֵשיב,
דִּ לְ ַא ַחר ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש  -לָ א ָק ָח ׁ ֵשיב.
וּלְ ֵבית ׁ ַש ַּמאי דְּ ָח ׁ ֵשיב דִּ לְ ַא ַחר ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש,
ִיח ׁשוֹ ב נ ִַּמי ְט ִבילַ ת זָ ָבה!
נ ְ
ְ ּבלֵ ָידה – ָק ַמי ְֵירי,

רש"י
אימר הרחיקה לידתה .האי דלא יהבין לה ימי
טוהר לאו משום ספק דלאו ולד הוא אלא אימר
הרי ימים רבים קודם שבאת לפיו ילדה וכלו לה
ימי טהרתה אבל לעין קרבן מביאה קרבן ואכל
בין קרבה ובין הרחיקה בת קרבן היא מאחר
דקפדין ארובא:
שבוע חמישי דטהור הוא תשמש כו' .ואמאי לא
משמשת עד ליל שביעי:
ומשין שבוע רביעי .שראתה בכל יום כל יומא
איכא לספוקי לסוף לידה סוף ימי טוהר כלומר
אתמול כלו ימי טוהר והיום היא תחלת דה
הילכך יום כ''ח שהוא סוף שבוע רביעי מספקין
לה בתחלת דה ובעיא לממי משבוע חמישי ששה
ימים להשלים שבעת ימי דות ובליל שביעי
טובלת ומשמשת שהוא אור לשלשים וחמש
משבאת לפיו וליל שמיי שהוא תחלת שבוע
ששי מי לא משמשת שהשבוע ששי טמא הוא
דמוקמין לה לקמן שהיא רואה מבערב בכל ימי
ראייתה מכאן ואילך לא משמשת לעולם דדילמא
שבוע רביעי תחלת דה היא והששי בימי זיבה
והרי היא זבה ושבוע שביעי שהוא טהור תספור
לקיים ואם לא שרואה מבערב היתה משמשת
ליל תחלת שבוע שמיית ואע''ג דיכולה לטבול
ביום שביעי שמקצת היום ככולו לעין ספירה
אפ''ה לא משמשת ביום דמוקמין לה כר''ש
דאסר וכן לעולם י''ל בכל שבועים טמאים שלה
זהו בימי זיבה וצריכה ז' קיים וכל שבוע טהור
תספור לקיים אבל שבוע רביעית ממ'' אין אתה
יכול לספקו בזיבה שאין זיבה אלא לאחר דות
והרי זו ישבה ג' שבועים טהורים והרביעי הוא
דראתה הילכך בתחלת דה הוא דאיכא לספוקי
ולא בעיא למיתב בשבוע חמישי אלא ששה ימים
משום ספק יום אחרון של רביעי דמספקין לה
בתחלת דה:
בעשרים וחד .שהוא סוף שבוע שלישית תשמש
דהא אפי' קרבה לידתה לילד בו ביום שבאת
לפיו כבר כלו ימי טומאה והיום שביעי לקיים
של ספירה וקי''ל דטבילת זב וזבה ביום בפ''ק
דיומא )דף ו (.דמקצת היום ככולו הילכך ביום
כ''א תשמש:
ר''ש היא דאמר .בת''כ אסור לעשות כן לשמש
זבה ביום טבילתה:
שמא תבא לידי ספק .שמא תראה לאחר תשמיש
ומצא שסתרה כל מייה דהא לא הוו קיים כל
שבעה ומצא משמשת זבה:
לאורתא תשמש .בליל תחלת שבוע רביעית
דקס''ד השתא שאיה רואה אלא ביום ואף ע''ג
דהאי שבוע רביעי טמא הוא מיהו בליל תחלת
שבוע אכתי טהורה היא ותשמש הלילה:
ומשי כשראתה מבערב .וכן היא הוגה לראות
בכל שבוע טמא מבערב:
בלילותא .בכל לילה ולילה דבכל לילה מספקין
לה ]שמא[ השתא סוף שבעה ללידתה הוא
וטבילה בזמה מצוה:
אימר יולדת זכר בזוב היא .ויום ראשון דשבוע
שי אמרין שמא שבעת ימים קודם שבאת לפיו
ילדה ושבוע ראשון הוה ספירה לקיים ולמחר
ביום תחלת שבוע שי תהא טבילת זיבתה וכן כל
ימי שבוע שי כל יומא ויומא איכא לספוקי
דלמא קצת משבוע ראשון הוי בכלל ימי לידה
והשתא כלין ימי הספירה אבל שבוע ראשון לא
טבלה ביום ואף ע''ג דבכל יום איכא לספוקי
שמא הרחיקה לידתה והשתא כלין ימי הספירה
משום דבעין שבעת ימי הקיים לפיו ודאין
והי דקודם לכן ספק הוו קיים ספק לא הוו והכי
מפרש לקמן ויום אחרון דשבוע קמא הוה בעיא
טבילה משום ספקא דהשתא כלין ימי הספירה
ואיכא ז' ספורין לפיו ולקמן מתרצין דטבילה
חדא בשבוע לא קחשיב:
בלילותא אימור יולדת קבה הוא י .וכל לילה
איכא לספוקי האידא סוף שבועים וליל אחרון
מספקין שמא ביום שבאתה ילדה והשתא כלין:
שבוע שלישי מטבלין לה ביממא .אימר יולדת
קבה בזוב היא וכל יומא איכא לספוקי השתא
כלין ימי ספירה יום ראשון דלמא ששה ימים
קודם שבאת לפיו ילדה ושבועים הרי עשרים
יום והיום הוי כ''א שסוף ספירה הוא ולמחר
אמרי' ה' ימים קודם ביאתה ילדה והיום כלים
ויום אחרון אימר ביום שבאתה ילדה והיום
כלים:
בלילותא .דשבוע שלישי מטבילין לה ואף ע''ג
דליכא לספוקי בשבוע שלישי בסוף לידת קבה:
ב''ש לטעמייהו .דאמרי בפ' אחרון )לקמן דף
עא (:טבולת יום ארוך דהייו יולדת שהיא
טבולת יום כל ששים וששה שהרי לסוף שבועים
היא טובלת ואיה אוכלת בתרומה עד שיכלו ימי
טוהר כדכתיב בכל קדש לא תגע וקאמרי ב''ש
שצריכה לטבול לאור שמוים ואחד שהוא סוף
שמוים הילכך כל ליליא איכא לספוקי השתא
כלים )עד( שמוים יום מיום שבאת לפיו ושבוע
קמא מי איכא לספוקי בהכי אלא לא איכפת לן
משום דסוף סוף הא קא טבלה בכל ליליא:
מכדי ימי טוהר כמה .משכה ספקא דידהו לבתר
שבועים קמאי:
שתין ושיתא .ושבועים הרי פ' ומהי ס''ו טבילות
כבר טבלה מהן ז' בלילי שבוע שלישי משום הך
ספקא דטבולת יום ארוך:
המשך רשי בדף הבא

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ

ְ ּבזִ ָיבה  -לָ א ָק ַמי ְֵירי.
וְ ָה ִא ָּיכא יוֹ לֶ ֶדת ְ ּבזוֹ ב!
יוֹ לֶ ֶדת ְ ּבזוֹ ב – ָק ָח ׁ ֵשיב,
זִ ָיבה ְ ּג ֵר ְיד ָתא  -לָ א ָק ָח ׁ ֵשיב.
ׁ ָשבו ֲּע ָתא ַק ָּמא דְּ ָא ְתיָא לְ ַק ָּמן  -לִ ְיט ְ ּבלַ ּה ְ ּביוֹ ָמא,
דִּ ילְ ָמא ָּכל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ׁ ַש ִּלימ ּו לַ ּה ְספו ִּרים דִּ ַיד ּה!
ָהא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ִהיא,
דְּ ָא ַמרּ ָ :ב ֵעינַן ְספו ִּרים ְ ּב ָפנֵינ ּו.
סוֹ ף ׁ ָשבו ַּע ַק ָּמא – לִ ְיט ְ ּבלַ ּה!
ַחד ְ ּב ׁ ָשבו ַּע  -לָ א ָק ַמי ְֵירי.
יוֹ ָמא ַק ָּמא דְּ ָא ְתיָא לְ ַק ָּמן לִ ְיט ְ ּבלַ ּה ,דִּ ילְ ָמא ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכ ֶנגֶ ד יוֹ ם ִהיא!
ְ ּבזָ ָבה ְ ּגדוֹ לָ ה – ָק ַמי ְֵירי,
ְ ּבזָ ָבה ְק ַט ָּנה  -לָ א ָק ַמי ְֵירי.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה ְּתלָ ת:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהַ :ר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ִהיא דְּ ָא ַמרּ ָ :ב ֵעינַן ְספו ִּרים ְ ּב ָפנֵינ ּו.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהַ :ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא דְּ ָא ַמרֲ :א ָבל ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים ָאסוּר לַ ֲעשׂוֹ ת ֵּכן,
ׁ ֶש ָּמא ָּתבֹא לִ ֵידי ָס ֵפק.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהְ :ט ִבילָ ה ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה ִמצְ וָ ה.
"וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר :דַּ ָ ּי ּה ִל ְט ִב ָילה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה".
וְ לָ א ָא ְמ ִרינַןְ :ט ִבילָ ה ִ ּבזְ ַמ ָּנ ּה ִמצְ וָ ה.
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רש"י
דל הי ז' פשו להו שתין כי חדא .שעדיין
צריכה לטבול משום הך ספק בתוך י'
שבועים הבאים ול''ה שטבלה בתוך ג'
השבועים הראשוים שבעה בראשוה וכ''ח
בשתים אחרוות הרי ל''ה ושתין כי חדא
הרי צ''ד:
טבילה יתירתא .עד השתא הוה ס''ד דבאת
לפיו ביום כגון ביום ר''ח יסן ואטבלוה
לאורתא ומשכו פ' דילה ל' מיסן וכ''ט
דאייר וכ''א דסיון כלים פ' יום הרי פ'
טבילות בלילות וי''ד בימים של ב' שבועות
הראשוות הרי צ''ד והשתא מוקמין
שבאת לפיו בין השמשות לילה שהוא ר''ח
ואטבלה בההיא ליליא משום ספק סוף
טומאה ומשכי מי פ' שלה עד כ''א בסיון
כאילו באתה ביום ראש חדש דאיכא
לספוקי דילמא באותו בין השמשות ילדה
והוא מר''ח וההיא טבילה דליל ראש חדש
איתוספא לה מצאו לה ח' טבילות בשבוע
ראשוה וכ''ח דב' וג' הרי ל''ו וקשיא לי
אמאי קט בין השמשות ה''ל לאוקמא
שבאת לפיו בלילה ומסתברא דלהכי קט
בין השמשות דדק בלישא דמתי' דקט ג'
שבועים טהורים הילכך כי איכא בין
השמשות איכא למיקרי יום זה טהור
דשמא בין השמשות יממא הוא ומיום
שעבר הוא והיום הזה כולו טהור ומיהו
טבילותיה משכי עד שמוים לבד מהך
משום דבין השמשות ספק ליליא:
ל''ה .דקאמרי ב''ה מאי עבידתייהו ומשי
עשרין ותמיא הויין:
כדאמר .י''ד בימים וי''ד בלילות וכולן
משום ספק סוף ימי טומאה והוא הדין
דלב''ה הוו להו עשרין ותשע דכיון
דאוקמין שבאה בין השמשות איכא ט''ו
טבילות בלילה משום ספק בין השמשות
והאי דלא מותבין ליה לקמיה משום
דאותבין אחריתי ומשין חד בשבוע לא
קמיירי והך מי חדא בשבוע היא:
האי שבוע ה' .שאיה רואה בו כל יומא
איכא לספוקי בסוף דה ומטבלין לה בכל
לילות דשבוע ד' ראתה בכל יום ויום ראשון
דילמא תחלת דה היא וטובלת לסוף שבעה
שהוא ליל ראשון של שבוע ה' וליל שי מי
טבלה דילמא יום ראשון של שבוע רביעי
מימי טוהר הוא ויום ב' הואי תחלת דה
והאידא הוי ליל טבילתה וכן כולהו והוו
להו שבעה טבילות והוא הדין מי דכל
לילות של שבועים טהורים איכא לספוקי
סוף דה משום שבוע טמא שלפיה אלא
ב''ה טבילות דלאחר ל''ה דהוא ליל תשמיש
לא קחשיב דכל טבילות דב''ה קודם
תשמיש יהו והכי אמר לקמן:
בתמיא ופלגא סגיא .לבד הג' שבועות
דטהורה דהא כלין ימי טבילה בסוף
שמוים והוא באמצע שבוע תשיעי של י'
שבועים:
שבוע .תשיעי טמא הוא:
טבילת זבה .דכל שבוע טמא איכא לספוקי
בזיבה לבד משבוע רביעי שאי אתה יכול
לספקו בכך כדפרישית לעיל שאין זבה אלא
לאחר דות וזו לא ראתה כלום עד הרביעי
וכל שבוע טהור איכא לספוקי בימי ספירת
זיבתה ובעיא למטבל ביום ז' של כל שבוע
טהור:
ר''ע .דפרק אחרון )לקמן דף סט:(.
סוף שבוע ראשון .ביום השביעי ליטבלה
ביום דילמא בין השמשות יום הוא ויום
ראשון שבאתה לפיו טהור ואיכא ז'
ספורים לפיו:
חדא טבילה בשבוע לא קמיירי .וה''ה דהוה
לן לאותובי לב''ה דליחשוב עוד טבילה
יתירתא לטבילות הלילות של ספק לידה
הואיל ובין השמשות באתה אלא האי
שיויא גופיה אית בה דחדא בשבוע לא
קמיירי הילכך לא פריך:
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 .34ל ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת:
ְליוֹ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ֵ -אינָ ּה חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ְלוָ ָלד.
ְליוֹ ם ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֶא ָחד ֵּ -ת ׁ ֵשבְ :לזָ ָכר,
וְ ִלנְ ֵק ָבה,
ו ְּלנִ דָּ ה.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֶא ָחד – ֵּת ׁ ֵשבְ :לזָ ָכר,
ו ְּלנִ דָּ ה.
יוֹ ם ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ֶא ָחד – ֵּת ׁ ֵשבְ :לזָ ָכר,
וְ ִלנְ ֵק ָבה,
ו ְּלנִ דָּ ה.
ׁ ֶש ַה ָּז ָכר נִ ְג ָמר ְל ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֶא ָחד,
וְ ַה ְ ּנ ֵק ָבה ִל ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ֶא ָחד.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֶא ָחד ְ ּב ִר ַ ּיית ַה ָּז ָכר,
וְ ֶא ָחד ְ ּב ִר ַ ּיית ַה ְ ּנ ֵק ָבה  -זֶ ה וָ זֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֶא ָחד.

ְ ּג ָמ ָרא
ל,ב

לָ ָּמה הוּזְ ַּכר זָ כָ ר?
ִאי לִ ֵימי טו ְּמ ָאה ָ -הא ָק ָּתנֵי נ ְֵק ָבה!
וְ ִאי לִ ֵימי ָט ֳה ָרה ָ ^ -הא ָק ָּתנֵי נִ דָּ ה!
ׁ ֶש ִאם ִּת ְר ֶאה יוֹ ם ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה וְ ַת ְחזוֹ ר וְ ִת ְר ֶאה יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֶא ָחד,
ְּת ֵהא ְמקוּלְ ֶקלֶ ת ַעד ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָה.
וְ כֵ ן לְ ִע ְניַן נ ְֵק ָבה,
ׁ ֶש ִאם ִּת ְר ֶאה יוֹ ם ׁ ִש ְב ִעים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה וְ ַת ְחזוֹ ר וְ ִת ְר ֶאה יוֹ ם ׁ ְשמוֹ נִים וְ ֶא ָחד,
ְּת ֵהא ְמקוּלְ ֶקלֶ ת ַעד ׁ ְשמוֹ נִים ו ׁ ְּשמוֹ נָה.

רש"י
מתי'
המפלת .שליא:
ליום מ' .לטבילתה:
איה חוששת לולד .שלא גמר
יצירתו עד שיכלו כל מ' יום:
ולדה .דילמא ליכא ולד ובגמ'
מפרש למה הוזכר זכר:
תשב לזכר .ז' ימי טומאה ואפילו
בלידה יבשתא אבל שבועים
דקבה ליכא לספוקי כדקתי
טעמא שיצירת קבה לפ''א:
גמ'
הא קתי קבה .דה''ל שבועים
ויש בכלל מאתים מה:
אי לימי טוהר .להחמיר שלא
יהא לה אלא ימי טוהר דזכר:
הא קתי דה .דכל דמים
שתראה טמאים ומשי לכך
הוזכר זכר שאם תראה ליום ל''ד
ותחזור ותראה ליום מ''א תהא
מקולקלת עד מ''ח שכשראתה
ליום ל''ד ללידתה אמרין טמאה
אע''ג דאכתי משכי ימי טוהר
דזכר מספקין לה בלא ולד
ותשב לדה וכי הדר חזיא ליום
מ''א שהוא ח' לראייתה ותרצה
להיות שומרת יום כגד יום
אמרין ולד היה וזכר היה
וראייה דיום ל''ד דם טוהר היא
והשתא הוא דהויא תחלת דה
והשתא מקלקלין לה דלא
טבלה עד מ''ח שהוא ח' לראייה
אחרוה ואי לאו משום ספקא
דזכר הוה טבלה למחר ליום מ''ב
ממ'' אי לאו ולד הוא הרי
שומרת יום כגד יום היא ואי
ולד הוא וקבה היא אכתי הוה
דם טוהר עד שמוים וספקא
דזכר מקלקלא לה:
וכן לעין קבה .כלומר וספקא
דקבה מי מקלקלא לה האי
קלקולא:
עד פ''ח .דלא טבלה עד פ''ח דאי
הוה פשיטא לן דלאו ולד הוא
הואי טבלה למחר ביום פ''ב
דראיית פ''א באחד עשר יום
שבין דה לדה היא ומשום
דמספקא לן דילמא ולד הוה
וראייה דיום ע''ד דם טהור הוה
והשתא הויא תחלת דה לא
טבלה עד פ''ח:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .35ל ,ב
" ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר :יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֶא ָחד ֵּ -ת ׁ ֵשב ְלזָ ָכר ו ְּלנִ דָּ ה" כו'.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
יהר ְ ּבזָ ָכר,
ימא וְ ִט ֵ
ִט ֵּ
יהר ִ ּבנְ ֵק ָבה,
ימא וְ ִט ֵ
וְ ִט ֵּ
יהר ְ ּבזָ ָכר  -יְ ִצ ָירתוֹ ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בוֹ ,
ימא וְ ִט ֵ
ַמה ְ ּכ ׁ ֶש ִּט ֵּ
יהר ִ ּבנְ ֵק ָבה  -יְ ִצ ָיר ָת ּה ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָב ּה.
ימא וְ ִט ֵ
ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ִּט ֵּ
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אין ְל ֵמ ִדין יְ ִצ ָירה ִמ ּטו ְּמ ָאה.
ָא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
יה ֲה ִר ָיגה ַל ַּמ ְלכוּת,
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ִ ּב ְק ֵליאוֹ ּ ַפ ְט ָרא ַמ ְל ַ ּכת ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ דְּ רוֹ סֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְת ַח ְ ּייב ּו ׁ ִש ְפחוֹ ֶת ָ
ו ְּב ָד ָקן ו ְּמ ָצ ָאן :זֶ ה וָ זֶ ה ְל ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֶא ָחד.
יאין ִלי ְר ָאיָ יה ִמן ַה ׁ ּשוֹ ִטים?!".
ָא ַמר ָל ֶהןֲ :אנִ י ֵמ ִביא ָל ֶכם ְר ָאיָ יה ִמן ַה ּתוֹ ָרה ,וְ ַא ֶּתם ְמ ִב ִ
ַמאי " ְר ָאיָ ה ִמן ַה ּתוֹ ָרה"?
יהר ִ ּבנְ ֵק ָבה" כו' ָ -הא ָק ָא ְמ ֵרי לֵ ּיהֵ :אין דָּ נִין יְצִ ָירה ִמ ּטו ְּמ ָאה!
ימא וְ ִט ֵ
יהר ְ ּבזָ ָכר וְ ִט ֵּ
ימא וְ ִט ֵ
ִאילֵ ָימאִ " :ט ֵּ
ָא ַמר ְק ָראֵּ " :תלֵ ד" ) 111ויקרא יב ,ה(  -הוֹ ִסיף לָ ּה ַה ָּכתוּב לֵ ָידה ַא ֶח ֶרת ִ ּבנ ְֵק ָבה.
ו ַּמאי " ְר ָאיָ ה ִמן ַה ׁ ּשוֹ ִטים"?
ֵא ַימר :נ ְֵק ָבה ְק ֵדים וְ ִא ַיעבּ וּר ַא ְר ְ ּב ִעין יוֹ ִמין ַק ֵּמי זָ כָ ר.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ַס ָּמא דְּ נ ְָפצָ א ַא ׁ ְש ִקינְ ה ּו.
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל?
ִא ָּיכא ּגו ָּפא דְּ לָ א ְמ ַק ֵ ּבל ַס ָּמא.
" ָא ַמר ָל ֶהם ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
יה ֲה ִר ָיגה ַל ַּמ ְלכוּת,
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ִ ּב ְק ַל ּ ַפ ְט ָרא ַמ ְל ַ ּכת יְ וָ ונִ יתֶ ׁ ,ש ִ ּנ ְת ַח ְ ּייב ּו ׁ ִש ְפחוֹ ֶת ָ
ו ְּב ָד ָקן ו ְּמ ָצ ָאן :זָ ָכר ְ -ל ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ֶא ָחד,
וּנְ ֵק ָבה ִ -ל ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ֶא ָחד.
יאין ְר ָאיָ ה ִמן ַה ׁ ּשוֹ ִטים".
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אין ְמ ִב ִ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַה ְך דִּ נ ְֵק ָבה ִאי ְת ַרח ַ 112א ְר ְ ּב ִעין יוֹ ִמין ,וַ ֲה ַדר ִא ַיע ַ ּבר.
וְ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל?
לְ ׁשוֹ ֵמר ַמ ְס ִרינְה ּו.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ֵאין ַא ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס לַ ֲע ָריוֹ תֵ ,א ָימאׁ :שוֹ ֵמר ּגו ֵּפ ּיה ָ ּבא ָעלֶ ָיה.
וְ ִדילְ ָמאִ :אי ְק ָרעוּה ּו לְ ַה ְך דִּ ְנ ֵק ָבה ְ ּב ַא ְר ְ ּב ִעין וְ ַחדֲ ,הוָ ה ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ָחא ְּכזָ כָ ר!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְ ּב ִס ָימנֵיהוֹ ן ׁ ָשוִ ין.
 111וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵתלֵ ד וְ ָט ְמ ָאה ׁ ְש ֻב ַעיִ ם ְּכנִ דָּ ָת ּה וְ ׁ ִש ׁ ּ ִשים יוֹ ם וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת יָ ִמים ֵּת ׁ ֵשב ַעל דְּ ֵמי ָט ֳה ָרה
ְית ָרה
 112הגהות הב"ח .גירסת וילאַ :אי ְ

רש"י
טימא וטיהר בזכר .מ' יום
בין שתיהן ז' לטומאה ול''ג
יום לימי טוהר:
תחייבו הריגה .ומתוך
שעומדות ליהרג יסו בהם
ויחדום לביאה וקרעו
שתיהם לסוף מ' ומצא
אחד זכר ואחד קבה:
תלד .דאם קבה תלד
)ויקרא יב( קרא יתירא
הוא דמצי למכתב ואם
קבה וטמאה שבועים
דהא כתיב לעיל וילדה
זכר:
מקמי זכר .ואף ע''ג
שיחדום לבעול ביום אחד
שמא מעוברת היתה קודם
לכן:
סמא דפצא .סם שמפלת
בו ומפצא כל זרע
שבמעים קודם לכן:
לשומר מסריהו .שלא בא
אדם עליהן אלא אותו
היום:
ודילמא אי קרעוה כו'.
לרבי ישמעאל פריך הי
מי דלשומר מסריהו
אפ''ה מלן שלא וצרה
קבה עד פ''א דילמא אי
קרעוה להך ליום מ''א הוה
משתכחא:
בסימיהון שוין .קבה
שמצא ליום פ''א לא היו
אבריה ושערה וצפוריה
אלא כשיעור של זכר ליום
מ''א:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .36ל ,ב
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֶ :א ָחד ְ ּב ִר ַ ּיית זָ ָכר וְ ֶא ָחד ְ ּב ִר ַ ּיית נְ ֵק ָבה".
ֲחכָ ִמים ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ישא ְּכ ַר ָ ּבנָן ,וְ י ִָחיד וְ ַר ִ ּבים ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבים – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
וְ כִ י ֵּת ָימא :לְ ִמ ְס ְּת ָמא ֵר ׁ ָ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :מ ְס ַּת ְ ּב ָרא ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל דְּ ָק ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה ְק ָר ֵאי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן

רש"י
הייו ת''ק .דתא לעיל ליום
מ''א תשב לזכר ולקבה ולדה
אלמא בריית קבה ליום מ''א:
וכי תימא רישא .להכי תא ליה
לאשמועין סתמא דמתיתין
כרבן ושמע מיה דהלכתא
כוותייהו ולא הירא לי גירסא
ופירושה דה''ל סתם ואח''כ
מחלוקת ואין הלכה כסתם ו''ל
דהכי גרס וכי תימא למסתמא
כרבן ויחיד ורבים הלכה כרבים
פשיטא מהו דתימא כו' והכי
פירושה וכי תימא תא הך סיפא
לאשמעין דסתמא דלעיל סתמא
דרבן היא ויחיד ורבים הלכה
כרבים פשיטא דסתמא דרבים
היא הואיל וסתמא תייה רבי
ולא אשכחן יחידאה דאמר הכי
דימא פלוי היא:
מהו דתימא כו' .קמשמע לן
מדמהדר רבי ושאה בלשון
חכמים שמע מיה דהלכה כסתם
ראשון ואף על פי שמחלוקת ר'
ישמעאל בצדו:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .37ל ,ב – לא ,א
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ַׂש ְמלַ אי:
לְ ָמה ַה ָ ּולָ ד דּ וֹ ֶמה ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ ?
לְ ִפנ ְָקס ׁ ֶש ְּמק ּו ּ ָפל וּמ ּו ּנָח.
י ָָדיו ַ -על ׁ ְש ֵּתי צְ ָד ָעיו,
ׁ ְש ֵּתי ַא ִ ּצילָ יו ַ -על ׁ ְש ֵּתי ַא ְרכּ וּבוֹ ָתיו,
ו ׁ ְּש ֵּתי ֲע ֵק ָביו ַ -על ׁ ְש ֵּתי ַעגְ בוֹ ָתיו,
ֹאשוֹ  -מ ּו ּנָח לוֹ ֵ ּבין ִ ּב ְר ָּכיו.
וְ ר ׁ
ו ִּפיו – ָסתוּם,
וְ ַטבּ וּרוֹ – ּ ָפתו ַּח,
וְ אוֹ כֵ ל ִ -מ ַּמה ׁ ּ ֶש ִא ּמוֹ אוֹ כֶ לֶ ת,
וְ ׁשוֹ ֶתה ִ -מ ַּמה ׁ ּ ֶש ִא ּמוֹ ׁשוֹ ָתה,
וְ ֵאינוֹ מוֹ צִ יא ֵר ִעי ׁ ֶש ָּמא י ֲַהרוֹ ג ֶאת ִא ּמוֹ .
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ּיָצָ א לַ ֲאוִ יר ָהעוֹ לָ ם  -נ ְִפ ָּתח ַה ּ ָסתוּם,
וְ נ ְִס ָּתם ַה ּ ָפתו ַּחֶ ׁ ,ש ִאלְ ָמלֵ א ֵּכן ֵאינוֹ יָכוֹ ל לִ ְחיוֹ ת ֲא ִפילּ ּו ׁ ָש ָעה ֶא ָחת.
ֹאשוֹ ,
וְ נֵר  -דָּ לוּק לוֹ ַעל ר ׁ
וְ צוֹ ֶפה ו ַּמ ִ ּביט ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד סוֹ פוֹ ,
ֹאשי לְ אוֹ רוֹ ֵאלֶ ְך ח ׁ ֶֹש ְך" )איוב כט ,ג(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ְ " :ב ִה ּלוֹ נֵ רוֹ ֲעלֵ י ר ׁ ִ
וְ ַאל ִּת ְת ַמ ּה ֶ ׁ -ש ֲה ֵרי ָא ָדם ָי ׁ ֵשן ָּכאן ,וְ רוֹ ֶאה ֲחלוֹ ם ְ ּב ַא ְס ּ ַפ ְמיָא.
וְ ֵאין לְ ָך י ִָמים ׁ ֶש ָא ָדם ׁ ָשרוּי ְ ּבטוֹ ָבה יוֹ ֵתר ֵמאוֹ ָתן ַה ּי ִָמים,
ימי ֱאלוֹ ַּה יִ ׁ ְש ְמ ֵרנִ י" )איוב כט ,ב(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ " :מי יִ ְּתנֵ נִ י כְ יַ ְר ֵחי ֶק ֶדם ִּכ ֵ
וְ ֵאיזֶ ה ּו י ִָמים ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ֶהם י ְָר ִחים ,וְ ֵאין ָ ּב ֶהם ׁ ָשנִים?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמרֵ :אלּ ּו ַי ְר ֵחי לֵ ָידה.
ו ְּמלַ ְּמ ִדין אוֹ תוֹ ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה,
ָ
ֹאמר לִ י יִ ְת ָמ ְך דְּ ָב ַרי לִ ֶ ּבך ׁ ְשמֹר ִמ ְצוֹ ַתי וֶ ְחיֵ ה" )משלי ד ,ד(
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ּי ֵֹרנִ י וַ ּי ֶ
וְ אוֹ ֵמרּ ְ " :בסוֹ ד ֱאלוֹ ַּה ֲעלֵ י ָא ֳהלֵ י" ) 113איוב כט ,ד(.

רש"י
פקס .לוחין שכותבין בהן
הגלחים:
אציליו .איישיל''ש:
פתח הסתום .פיו:
וסתם הפתוח .טבור:
שמא יהרוג את אמו .שבית
הרחם איו רחב להוציא רעי
האסף בו:
ת''ש בסוד אלוה עלי אהלי .והא
אוקמיה בירחי לידה מדכתיב
כירחי קדם:
ולא שבע למרמה .שקיים
שבועתו לשמור את התורה דאי
בשבועה בעלמא אטו משום דלא
שבע למרמה חשיב להו בעולין
בהר ה':

ַמאי "וְ אוֹ ֵמר"?
וְ כִ י ֵּת ָימא :נ ִָביא הוּא דְּ ָק ָא ַמר ָּ -תא ׁ ְש ַמעּ ְ " :בסוֹ ד ֱאלוֹ ַּה ֲעלֵ י ָא ֳהלִ י".
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָ ּבא לַ ֲאוִ יר ָהעוֹ לָ ם ּ ָ -בא ַמלְ ָא ְך וְ ס ְֹטרוֹ ַעל ּ ִפיו,
ו ְּמ ׁ ַש ְּכחוֹ ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה,
114
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :לַ ּ ֶפ ַתח ַח ּ ָטאת רוֹ ֵבץ" )בראשית ד ,ז(,
וְ ֵאינוֹ יוֹ צֵ א ִמ ׁ ּ ָשם ַעד ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין אוֹ תוֹ ,
115
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ " :כי לִ י ִּתכְ ַרע ָּכל ֶ ּב ֶר ְך ִּת ּׁ ָש ַבע ָּכל לָ ׁשוֹ ן" )ישעיה מה ,כג(.
" ִּכי לִ י ִּתכְ ַרע ָּכל ֶ ּב ֶר ְך"  -זֶ ה יוֹ ם ַה ִּמ ָיתה,
116
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :לְ ָפנָ יו יִ כְ ְרע ּו ָּכל יוֹ ְר ֵדי ָע ָפר" )תהילים כב ,ל(.
" ִּת ּׁ ָש ַבע ָּכל לָ ׁשוֹ ן"  -זֶ ה יוֹ ם ַה ֵּל ָידה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :נְ ִקי כַ ּ ַפיִ ם ו ַּבר לֵ ָבב,
שא לַ ּׁ ָשוְ א נַ ְפ ׁשוֹ ,
ֲא ׁ ֶשר ל ֹא נָ ָ ׂ
וְ ל ֹא נִ ׁ ְש ַ ּבע לְ ִמ ְר ָמה" )תהילים כד ,ד(.
ו ַּמה ִהיא ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין אוֹ תוֹ ?
ְּת ִהי ַצדִּ יק,
וְ ַאל ְּת ִהי ָר ׁ ָשע,
וַ ֲא ִפילּ ּו ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ אוֹ ְמ ִרים לְ ָך :צַ דִּ יק ַא ָּתה ֱ -היֵה ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך ְּכ ָר ׁ ָשע.
וֶ ֱהוֵ י יוֹ ֵד ַעֶ ׁ :ש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָ -טהוֹ ר,
ו ְּמ ׁ ָש ְר ָתיו – ְטהוֹ ִרים,
ּונ ׁ ְָש ָמה ׁ ֶש ּנ ַָתן ְ ּב ָך ְ -טהוֹ ָרה ִהיא,
ִאם ַא ָּתה ְמ ׁ ַש ְּמ ָר ּה ְ ּב ָט ֳה ָרה – מו ָּטב,
וְ ִאם לָ או ֲ -ה ֵרינִי נוֹ ְטלָ ּה ִמ ְּמ ָך.
ימי ָח ְר ּ ִפי ְ ּבסוֹ ד ֱאלוֹ ַּה ֲעלֵ י ָא ֳהלִ י
ַּ 113כ ֲא ׁ ֶשר ָהיִ ִיתי ִ ּב ֵ
ָ
ש ֵאת וְ ִאם ל ֹא ֵת ִיטיב לַ ּ ֶפ ַתח ַח ָּטאת ר ֵֹבץ וְ ֵאלֶ יך ְּת ׁשו ָּקתוֹ וְ ַא ָּתה ִּת ְמ ׁ ָשל בּ ֹו
ֲ 114הלוֹ א ִאם ֵּת ִיטיב ְ ׂ
ְ
ּ ִ 115בי נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי יָ ָצא ִמ ּ ִפי ְצ ָד ָקה דָּ ָבר וְ ל ֹא יָ ׁשוּב ִּכי לִ י ִּתכְ ַרע ָּכל ֶ ּב ֶרך ִּת ׁ ּ ָש ַבע ָּכל לָ ׁשוֹ ן
ָ 116אכְ ל ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ַּת ֲח ּו ּו ָּכל דִּ ׁ ְשנֵ י ֶא ֶרץ לְ ָפנָ יו יִ כְ ְרע ּו ָּכל יוֹ ְר ֵדי ָע ָפר וְ נַ ְפ ׁשוֹ ל ֹא ִח ָ ּיה
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ָמ ׁ ָשל ְלכ ֵֹהן ׁ ֶש ָּמ ַסר ְּתרו ָּמה ְל ַעם ָה ָא ֶרץ,
וְ ָא ַמר לוֹ ִ :אם ַא ָּתה ְמ ׁ ַש ְּמ ָר ּה ְ ּב ָט ֳה ָרה – מו ָּטב,
וְ ִאם ָלאו ֲ -ה ֵרינִ י שׂוֹ ְר ָפ ּה ְל ָפנֶ ָ
יך".

ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
לא,א ַמאי ְק ָרא?
117
" ִמ ּ ְמ ֵעי ִא ּ ִמי ַא ָּתה גוֹ זִ י" )תהילים עא ,ו(.
ישנָא דְּ ִא ׁ ְש ַּתבּ ו ֵּעי הוּא?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי " ּגוֹ זִ י" לִ ׁ ְ
דִּ כְ ִתיבּ ָ " :ג ִּזי נִ זְ ֵר ְך וְ ַה ׁ ְשלִ יכִ י" ) 118ירמיה ז ,כט(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
לְ ָמה וָ לָ ד דּ וֹ ֶמה ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ ?
לֶ ֱאגוֹ ז מ ּו ּנָח ְ ּב ֵס ֶפל ׁ ֶשל ַמיִם,
ָא ָדם נוֹ ֵתן ֶאצְ ָ ּבעוֹ ָעלָ יו ׁשוֹ ֵק ַע לְ כָ אן וּלְ כָ אן.

ָ 117עלֶ ָיך נִ ְס ַמכְ ִּתי ִמ ֶ ּב ֶטן ִמ ְּמ ֵעי ִא ִּמי ַא ָּתה גוֹ זִ י ְ ּב ָך ְתהִ ָּל ִתי ָת ִמיד
ש ִאי ַעל ׁ ְש ָפיִ ם ִקינָ ה ִּכי ָמ ַאס ה' וַ ִ ּי ּט ֹׁש ֶאת דּ וֹ ר ֶע ְב ָרת ֹו
ּ ָ 118ג ִּזי נִ זְ ֵר ְך וְ ַה ׁ ְשלִ יכִ י ּו ְ ׂ

מאי קרא .דמשביעין אותו ביום
הלידה:
זרך .לשון זירות דהייו דר
דדמי לשבועה :למה ולד דומה:
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 .38לא ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
אשוֹ נִ ים  -וָ ָלד דָּ ר ְ ּב ָמדוֹ ר ַה ַּת ְח ּתוֹ ן.
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים ָה ִר ׁ
ֶא ְמ ָצ ִע ִ ּיים  -וָ ָלד דָּ ר ְ ּב ָמדוֹ ר ָה ֶא ְמ ָצ ִעי.
ַא ֲחרוֹ נִ ים  -וָ ָלד דָּ ר ְ ּב ָמדוֹ ר ָה ֶע ְליוֹ ן,
יע זְ ַמנּוֹ ָל ֵצאת ִ -מ ְת ַה ּ ֵפ ְך וְ יוֹ ֵצא,
וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ּ
וְ זֶ ה ּו ֶח ְב ֵלי ִא ׁ ָשה".
וְ ַהיְינ ּו דְּ ַת ְנ ָיא :119
" ֶח ְב ֵלי ׁ ֶשל נְ ֵק ָבה ְ -מרו ִ ּּבין ִמ ׁ ּ ֶשל זָ ָכר".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַמאי ְק ָרא?
ש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַ ּק ְמ ִּתי ְ ּב ַת ְח ִּת ּיוֹ ת ָא ֶרץ דַּ ְר ִּתי" ) 120תהילים קלט ,טו(.
" ֲא ׁ ֶשר ֻע ּ ֵ ׂ
לֹא נ ֱֶא ַמר ֶא ָּלא " ֻר ַ ּק ְמ ִּתי".
ַמאי ׁ ְשנָא " ֶח ְב ֵלי נְ ֵק ָבה ְמרו ִ ּּבין ִמ ׁ ּ ֶשל זָ ָכר"?
זֶ ה ָ ּבא ְּכ ֶד ֶר ְך ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ,
וְ זֶ ה ָ ּבא ְּכ ֶד ֶר ְך ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ,
ֶיה,
זוֹ  -הוֹ ֶפכֶ ת ּ ָפנ ָ
וְ זֶ ה ֵ -אין הוֹ ֵפ ְך ּ ָפנָיו.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
אשוֹ נִ ים ַּ -ת ׁ ְש ִמ ׁיש ָק ׁ ֶשה ָל ִא ׁ ּ ָשה,
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים ָה ִר ׁ
וְ ַגם ָק ׁ ֶשה ַל ָּו ָלד.
ֶא ְמ ָצ ִע ִ ּיים ָ -ק ׁ ֶשה ָל ִא ׁ ּ ָשה,
וְ יָ ֶפה ַל ָּו ָלד.
ַא ֲחרוֹ נִ ים  -יָ ֶפה ָל ִא ׁ ּ ָשה,
וְ יָ ֶפה ַל ָּו ָלד,
ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ָ ּכ ְך נִ ְמ ָצא ַה ָּו ָלד ְמלו ָ ּּבן ו ְּמזוֹ ָרז".
ָּתנָא:
" ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ָּטתוֹ ְליוֹ ם ִּת ׁ ְש ִעים ּ ְ -כ ִאילּ ּו ׁשוֹ ֵפ ְך דָּ ִמים".
ְמנָא י ַָדע?
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש וְ הוֹ לֵ ְך" ,וְ ׁשוֹ ֵמר ּ ְפ ָתאיִ ם

ה'" ) 121תהילים קטז ,ו(.

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה שו ָּּת ִפין יֵ ׁש ָ ּב ָא ָדםַ :ה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא,
וְ ָא ִביו,
וְ ִא ּמוֹ .
יע ַהלּ וֹ ֶבןֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמנּ ּוֲ :ע ָצמוֹ ת,
" ָא ִביו" ַ -מזְ ִר ַ
וְ ִג ִידים,
וְ ִצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם,
ֹאשוֹ ,
וּמוֹ ַח ׁ ֶש ְ ּבר ׁ
וְ לוֹ ֶבן ׁ ֶש ָ ּב ַעיִ ן.
" ִא ּמוֹ " ַ -מזְ ַר ַעת אוֹ ֶדםֶ ׁ ,ש ִּמ ֶּמ ּנ ּו :עוֹ ר,
שר,
ו ָּב ָ ׂ
ש ָערוֹ ת,
ּו ְ ׂ
 119מסורת הש"ס .גירסת וילא :דִּ ְת ַנן
ש ִיתי ַב ֵּס ֶתר ֻר ַּק ְמ ִּתי ְ ּב ַת ְח ִּתיּוֹ ת ָא ֶרץ
 120ל ֹא נִ כְ ַחד ָע ְצ ִמי ִמ ֶּמ ָךּ ֲא ׁ ֶשר ֻע ּ ֵ ׂ
ׁ 121ש ֵֹמר ּ ְפ ָתאיִ ם ה' דַּ לּ וֹ ִתי וְ לִ י יְ הוֹ ׁ ִש ַיע

רש"י
חבלי .צערה:
רקמתי .הייו יצירה ראשוה
וכתיב בתחתיות דהייו מדור
תחתון:
דרך תשמישן .האיש פיו למטה
כן זכר ולד פיו למטה וקבה
פיה למעלה הילכך קבה צריכה
להתהפך דהא כשהיא במעי
אמה פיה למטה כדאמרין לעיל
]ראשו לו בין ברכיו[ אבל זכר אין
צריך להתהפך:
קשה לאשה וקשה לולד .מפי
שדר במדור התחתון קשה לאשה
לא ידעא למאי :זרע מלבן את
הולד מגיעוליו:
מזורז .חזק ובריא:
ליום תשעים .לשליש ימים הוי
חיותו:
מא ידע .הא לא ידע אימת
מעברה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ׁ ָשחוֹ ר ׁ ֶש ָ ּב ַעיִ ן.
"וְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא"  -נוֹ ֵתן בּ וֹ  :רו ַּח,
וּנְ ׁ ָש ָמה,
ו ְּק ַל ְס ֵּתר ּ ָפנִ ים,
ו ְּר ִא ַ ּיית ָה ַעיִ ן,
יעת ָהאוֹ זֶ ן,
ו ׁ ְּש ִמ ַ
ּ
וְ ִדבּ וּר ֶפה,
וְ ִהלּ ו ְּך ַר ְג ַליִ ם
ו ִּבינָ ה,
ש ֵ ּכל.
וְ ַה ְ ׂ
ְ
יע זְ ַמנּוֹ ְל ִה ּ ָפ ֵטר ִמן ָהעוֹ ָלם ַ -ה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא נוֹ ֵטל ֶח ְלקוֹ ,
וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
יהם".
יח ִל ְפנֵ ֶ
וְ ֵח ֶלק ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ַמ ִ ּנ ַ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַהיְינ ּו דְּ ָא ְמ ֵרי ֱאינ ׁ ֵָשיּ :פוּץ ִמלְ ָחא ו ׁ ְּש ֵדי ִ ּב ְׂש ָרא לְ כַ לְ ָ ּבא.

רש"י
קלסתר .זיו:
מראה העין .שאע''פ שבראת
העין מן האב והאם איו רואה
תדע שהרי המת יש לו עיים ויש
לו שפתים ויש לו אזים ואיו
רואה ולא שומע ולא מדבר:
פוץ מילחא .השלך המלח מן
הבשר ושוב איו ראוי אלא
לכלבים כך השמה היא מלח
לגוף לקיימו כיון שהלכה אז
מסריח הגוף:
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 .39לא ,א
דָּ ַר ׁש ַרב ִחינְ נָ א ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא:
שה גְ דֹלוֹ ת ַעד ֵאין ֵח ֶקר וְ נִ ְפלָ אוֹ ת ַעד ֵאין ִמ ְס ּ ָפר" )איוב ט ,י(?
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :עֹ ֶ ׂ
ְ
בּ ֹא ו ְּר ֵאה ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם,
ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם  -נוֹ ֵתן ֵח ֶפץ ְ ּב ֵח ֶמת צְ רו ָּרה ו ִּפ ָיה לְ ַמ ְעלָ הָ ,ס ֵפק ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמרָ ,ס ֵפק ֵאין ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמר.
וְ ִאילּ ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא  -צָ ר ָהעו ָ ּּבר ִ ּב ְמ ֵעי ִא ׁ ּ ָשה ּ ְפתו ָּחה ו ִּפ ָיה לְ ַמ ּ ָטה ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמר.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
ָא ָדם נוֹ ֵתן ֲח ָפצָ יו לְ כַ ף מֹאזְ ַניִםָּ ,כל זְ ַמן ׁ ֶש ַּמכְ ִ ּביד  -יוֹ ֵרד לְ ַמ ּ ָטה,
וְ ִאילּ ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָּ -כל זְ ַמן ׁ ֶש ַּמכְ ִ ּביד ַ -ה ָ ּולָ ד עוֹ לֶ ה לְ ַמ ְעלָ ה.
"דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי:
ָ
שיך וְ נַ ְפ ׁ ִשי י ַֹד ַעת ְמאֹד" )תהילים קלט ,יד(?
ַמאי דִּ ְכ ִתיב" :אוֹ ְד ָך ַעל ִּכי נוֹ ָראוֹ ת נִ ְפלֵ ִיתי נִ ְפלָ ִאים ַמ ֲע ֶ ׂ
שר וָ ָדם,
בּ ֹא ו ְּר ֵאה ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָ ׂ
122
שר וָ ָדם ָ -א ָדם נוֹ ֵתן זֵ ְרעוֹ נִ ים ַ ּב ֲערו ָּגה ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת עוֹ ֶלה ְ ּב ִמינוֹ ,
ִמדַּ ת ָ ּב ָ ׂ
ְ
וְ ִאילּ ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ָ -צר ָהעו ָ ּּבר ִ ּב ְמ ֵעי ִא ׁ ּ ָשה וְ כו ָ ּּלם עוֹ ִלין ְל ִמין ֶא ָחד.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
ּ
ַצ ָ ּבע  -נוֹ ֵתן ַס ָּמנִ ין ַליוֹ ָרה כּ ו ָ ּּלן עוֹ ִלין ְל ֶצ ַבע ֶא ָחד,
וְ ִאילּ ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָ -צר ָהעו ָ ּּבר ִ ּב ְמ ֵעי ִא ׁ ּ ָשה ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת  123עוֹ ֶלה ְל ִמינוֹ ".
דָּ ַר ׁש ַרב יוֹ ֵסף:
ָ
ָ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :אוֹ ְדך ה' ִּכי ָאנַ ְפ ָּת ִ ּבי ,יָ ׁשֹב ַא ּ ְפך ו ְּתנַ ֲח ֵמנִ
ַ ּב ָּמה ַה ָּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר?
ִ ּב ׁ ְשנֵי ְ ּבנֵי ָא ָדם ׁ ֶש ּיָצְ א ּו לִ ְסחוֹ ָרה,
י ׁ ַָשב לוֹ קוֹ ץ לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהן ִ -ה ְת ִחיל ְמ ָח ֵרף ו ְּמגַ דֵּ ף,
לְ י ִָמים ׁ ָש ַמע ׁ ֶש ּ ָט ְב ָעה ְס ִפינָתוֹ ׁ ֶשל ֲח ֵבירוֹ ַ ּב ָ ּים ִ -ה ְת ִחיל מוֹ ֶדה ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּב ַח,
לְ כָ ְך נ ֱֶא ַמר" :יָ ׁשוֹ ב ַא ּ ְפ ָך ו ְּתנַ ֲח ֵמנִ י".

י" ) 124ישעיה יב ,א(?

וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :עוֹ ֶ ׂ
שה נִ ְפלָ אוֹ ת לְ ַבדּ וֹ  .ו ָּברוּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ דוֹ לְ עוֹ לָ
ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ַעל ַה ֵּנס ֵאינוֹ ַמ ִּכיר ְ ּבנ ִּסוֹ .

ם" ) 125תהילים עב ,יח-יט(?

דָּ ֵר ׁיש ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא:
ַמאי דִּ כְ ִתיבָ " :א ְר ִחי וְ ִר ְב ִעי זֵ ִר ָית וְ כָ ל דְּ ָרכַ י ִה ְס ַּכנְ ָּת" )תהילים קלט ,ג(?
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶשלּ ֹא נוֹ צָ ר ָא ָדם ִמן ָּכל ַה ּ ִט ּ ָפה,
ֶא ָּלא ִמן ַה ָ ּברוּר ׁ ֶש ָ ּב ּה.
ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ּ
" ָמ ׁ ָשל ְל ָא ָדם ׁ ֶשזּוֹ ֶרה ְ ּב ֵבית ַה ְג ָרנוֹ ת  -נוֹ ֵטל ֶאת ָהאוֹ ֶכל,
יח ֶאת ַה ּ ְפסוֹ ֶלת".
ו ַּמ ִ ּנ ַ
ִּכ ְד ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו,
דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָר ֵמי:
ְּכ ִתיב" :וַ ַּת ְּז ֵרנִ י ַחיִ ל" ) 126שמואל ב' כב ,מ(,
וּכְ ִתיבָ " :ה ֵאל ַה ְמ ַא ְּז ֵרנִ י ַחיִ ל" ) 127תהילים יח ,לג(!
ָא ַמר דָּ וִ ד לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם :זֵ ִיר ַיתנִי,
וְ זֵ ַרזְ ַּתנִי.

ֶ 122א ָחד וְ ֶא ָחד?
ֶ 123א ָחד וְ ֶא ָחד?
ָ
ָ
 124וְ ָא ַמ ְר ָּת ַ ּביּוֹ ם ַההוּא אוֹ ְדך ה' ִּכי ָאנַ ְפ ָּת ִ ּבי יָ ׁש ֹב ַא ּ ְפך ו ְּת ֲנַח ֵמנִ י
ְ
שה נִ פְ לָ אוֹ ת לְ ַבדּ וֹ  .יט ו ָּברוּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ דוֹ לְ עוֹלָ ם וְ יִ ָּמלֵ א כְ בוֹ דוֹ ֶאת כּ ֹל ָה ָא ֶרץ ָא ֵמן וְ ָא ֵמן
ש ָר ֵאל עֹ ֵ ׂ
 125יח ָ ּברו ְּך ה' ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
 126וַ ַּתזְ ֵרנִ י ַחיִ ל לַ ִּמלְ ָח ָמה ַּתכְ ִר ַיע ָק ַמי ַּת ְח ֵּתנִ י
ָ 127ה ֵאל ַה ְמ ַא ְּז ֵרנִ י ָחיִ ל וַ ִ ּי ֵּתן ָּת ִמים דַּ ְר ִּכי

רש"י
עולה למעלה .כדתי לעיל
אחרוים דר במדור העליון:
כולין עולין למין אחד .זרע האב
והאם עשין בריה אחת:
צבע .כמה סממין צריך לצבע
שחור קליפת עץ וטחית ריחיים
של פחים וכמה דברים וכולן
עשין שחור ואיו יכול לצובעו
ביורה אחת משים ושלשה
גווים בשים ושלשה מקומות:
כל אחד ואחד עולה למיו .לובן
מן האיש ושחור מן האשה:
כי אפת בי .מפי שכעסת עלי
אי מודה לך שלטובתי היה:
ישב לו קוץ ברגלו .לאחד מהם
ולא יכול לצאת:
לבדו .הוא לבדו יודע שהוא ס
אבל בעל הס איו מכירו:
ארחי .תשמיש כמו דרך גבר
בעלמה )משלי ל(:
ורבעי .תשמיש לשון לרבעה:
זרית .ביררת בפה שקורין וו''ן
כמו )ישעיהו ל( ברחת ובמזרה:
הברור .קלי''ר בלע''ז:
ותזרי .חסר א' לשון מזרה:
ותאזרי .לשון חגירת כח
במתים:
זיריתי .מן הברור ואח''כ
זירזתי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
"מי ָמנָ ה ֲע ַפר יַ ֲעקֹב ו ִּמ ְס ּ ָפר ֶאת ר ַֹבע יִ ְ ָ ֵ
ַמאי דִּ כְ ִתיבִ :
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא יוֹ ׁ ֵשב וְ סוֹ ֵפר ֶאת ְר ִב ִיע ּיוֹ ֵת ֶיהם ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאל,
ָמ ַתי ָּתבֹא ִט ּ ָיפה ׁ ֶש ַה ַ ּצדִּ יק נוֹ צָ ר ֵהי ֶמ ָּנה?
וְ ַעל דָּ ָבר זֶ ה נִ ְס ֵמית ֵעינוֹ ׁ ֶשל ִ ּבלְ ָעם ָה ָר ׁ ָשע.
ָא ַמרִ :מי ׁ ֶשהוּאָ :טהוֹ ר,
וְ ָקדוֹ ׁש,
ו ְּמ ׁ ָש ְר ָתיו ְטהוֹ ִרים,
ו ְּקדוֹ ׁ ִשים  -יָצִ יץ ְ ּב ָד ָבר זֶ ה?!
ִמ ּיָד נ ְִס ֵמית ֵעינוֹ – דִּ כְ ִתיב" :נְ ֻאם ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ְש ֻתם ָה ַעיִ ן" ) 129במדבר כד ,ג/טו(.

שראל" ) 128במדבר כג ,י(?
ׂ

רש"י
רביעיותיהם .עות תשמישן:
הוא .קודשא בריך הוא סייעה
שטה חמורו של יעקב לאהל
לאה ואותו הלילה של האחרות
היה:

וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ּ
ּ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ִע ָמ ּה ַב ַליְ לָ ה
ֵיע ְ ּבאוֹ תוֹ ַמ ֲע ֶׂשה,
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִס ּי ַ
ששכָ ר.
ששכָ ר ֲחמוֹ ר ָ ּג ֶרם" ֲ - 131חמוֹ ר ָ ּג ַרם לוֹ לְ ִי ּ ָ ׂ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר) :בראשית מט ,יד( "יִ ּ ָ ׂ
הוּא" ) 130בראשית ל ,טז(?

ש ָר ֵאל ָּתמ ֹת נַ ְפ ׁ ִשי מוֹ ת יְ ׁ ָש ִרים ו ְּת ִהי ַא ֲח ִר ִיתי ָּכמֹה ּו
ִ 128מי ָמנָ ה ֲע ַפר יַ ֲעקֹב ו ִּמ ְס ּ ָפר ֶאת ר ַֹבע יִ ְ ׂ
ֹאמר נְ ֻאם ִ ּבלְ ָעם ְ ּבנוֹ ְבעֹר וּנְ ֻאם ַה ֶ ּג ֶבר ׁ ְש ֻתם ָה ָעיִ ן
 129וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
שא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ ּי ַ
ָ
שכַ ְר ִּתיך ְ ּבדו ָּד ֵאי ְ ּבנִ י וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ִע ָּמ ּה ַ ּב ַּליְ לָ ה הוּא
שכֹר ְ ׂ
ֹאמר ֵאלַ י ָּתבוֹ א ִּכי ָ ׂ
 130וַ ָ ּיבֹא יַ ֲעקֹב ִמן הַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה ָ ּב ֶע ֶרב וַ ֵּת ֵצא לֵ ָאה לִ ְק ָראתוֹ וַ ּת ֶ
ששׂכָ ר ֲחמֹר ָ ּג ֶרם ר ֵֹבץ ֵ ּבין ַה ִּמ ׁ ְש ּ ְפ ָתיִ ם
 131יִ ּ ָ ׂ

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .40לא ,א-ב

לא,ב

רש"י

ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ולא פירשו .את הדבר מלן:
זכרים בקבות .בי לאה:
ִא ׁ ּ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ָּילה  -יוֹ לֶ ֶדת זָ כָ ר,
קבות בזכרים .ואת דיה בתו
ִא ׁיש ַמזְ ִר ַיע ְּת ִח ָּילה  -יוֹ לֶ ֶדת נ ְֵק ָבה,
משום הך דרשה איש מזריע
132
תחלה יולדת קבה:
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ " :א ּׁ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר" )ויקרא יב ,ב(.
שמשהין עצמן .מלהזריע:
יכולי .שישהא עצמו מלהזריע:
יבעול וישה .שמתוך תאות
בעילה ראשוה תהא מזרעת והי
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
מי דתזריע אחריו תקדום
ּ
ילה  -יוֹ ֶל ֶדת זָ ָכר,
אשוֹ נָ ה ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםִ :א ׁ ָשה ַמזְ ַר ַעת ְּת ִח ָ ּ
" ָ ּב ִר ׁ
הזרעתה בבעילה שיה:
בעון .על ידי דם דה שהוא סימן
יע ְּת ִח ָ ּלה  -יוֹ ֶל ֶדת נְ ֵק ָבה,
ִא ׁיש ַמזְ ִר
ַ
להריון כדקיימא לן )כתובות דף
וְ לֹא ּ ֵפ ְיר ׁש ּו ֲח ָכ ִמים ֶאת ַהדָּ ָבר ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק ו ֵּפ ְיר ׁשוֹ :
י (:כל אשה שדמיה מרובין ביה
133
מרובין והוא מביאו לידי עון
" ֵא ֶּלה ְ ּבנֵ י לֵ ָאה ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ יַ ֲעקֹב ְ ּב ַפדַּ ן ֲא ָרם וְ ֵאת דִּ ינָ ה ִב ּתוֹ " )בראשית מו ,טו( –
וקדייק ר' יצחק בעון שסמוך
ָּת ָלה ַה ְּז ָכ ִרים ּ ַ -ב ְ ּנ ֵקבוֹ ת,
לעון דות שהוא מוזהר לפרוש
הימה:
וּנְ ֵקבוֹ ת ּ ַ -ב ְּז ָכ ִרים".
ובחטא .לשון טבילה וטהרה
כדמפרש וה''ק על ידי דם דות
134
"וַ ִ ּי ְהי ּו ְבנֵ י אוּלָ ם ֲאנָ ׁ ִשים ִ ּגבּ ֵֹרי ַחיִ ל דּ ְֹרכֵ י ֶק ׁ ֶשת ו ַּמ ְר ִ ּבים ָ ּבנִ ים ו ְּבנֵ י ָבנִ ים" )דברי הימים א ח ,מ( .שהוא מביא לידי עון חוללתי
שהוא גרם לי שבראתי
וְ כִ י ְ ּביָדוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם לְ ַה ְרבּ וֹ ת ָ ּבנִים ו ְּבנֵי ָבנִים?
וכשתחטאת אמי ממו יחמתי:
ּ
ּ
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ים
ר
ם
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נ
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ּ
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ש
ׁ
ה
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ְ
ֶ
ֵ
ִ
ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ְך ^ ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִהין ַעצְ ָמן ַ ּב ֶ ּב ֶטן ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיַזְ
כר .מחה דהייו סימן שלום:
ַמ ֲעלֶ ה ֲעלֵ ֶיהן ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ֵהם ַמ ְר ִ ּבים ָ ּבנִים ו ְּב ֵני ָב ִנים.

וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַרב ְק ִטינָ א:
יָכוֹ לְ נִי לַ ֲעשׂוֹ ת ָּכל ָ ּבנַי זְ כָ ִרים.
ָא ַמר ָר ָבא:
ָהרוֹ צֶ ה לַ ֲעשׂוֹ ת ָּכל ָ ּבנָיו זְ כָ ִרים  -י ְִבעוֹ ל וְ י ׁ ְִשנֶה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ֵאין ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְת ַע ֶ ּב ֶרת ֶא ָּלא ָסמ ּו ְך לְ וֶ ְס ָּת ּה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרֵ " :הן ְ ּב ָעוֹ ן חוֹ לַ לְ ִּתי" ) 135תהילים נא ,ז(.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ָסמו ְּך לַ ּ ְט ִבילָ ה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :ו ְּב ֵח ְטא יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ּ ִמי" )תהילים נא ,ז(.
ישנָא דִּ ְדכ ּויֵי הוּא?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי ֵח ְטא לִ ׁ ְ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִח ּ ֵטא ֶאת ַה ַ ּביִ ת" ) 136ויקרא יד ,נב(,
ו ְּמ ַת ְר ְ ּג ִמינַן :וִ ַיד ֵּכי יָת ֵ ּב ָיתא.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ֵמ ָהכָ אְּ " :ת ַח ּ ְט ֵאנִ י ְב ֵאזוֹ ב וְ ֶא ְט ָהר" ) 137תהילים נא ,ט(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּבא זָ כָ ר ָ ּבעוֹ לָ ם ּ ָ -בא ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ לָ ם,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ ׁ " :שלְ ח ּו כַ ר מ ׁ ֵֹשל ֶא ֶרץ" ) 138ישעיה טז ,א(.
זָ כָ ר  -זֶ ה ַּכר.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ימי נִ דַּ ת דְּ וֹ ָת ּה ִּת ְט ָמא
 132דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל לֵ אמֹר ִא ׁ ּ ָשה ִּכי ַתזְ ִר ַיע וְ יָ לְ ָדה זָ כָ ר וְ ָט ְמ ָאה ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים ִּכ ֵ
ֵ 133א ֶּלה ְ ּבנֵ י לֵ ָאה ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ יַ ֲעק ֹב ְ ּב ַפדַּ ן ֲא ָרם וְ ֵאת דִּ ינָ ה ִב ּתוֹ ָּכל נֶ ֶפ ׁש ָ ּבנָ יו ו ְּבנו ָֹתיו ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ׁ ָשל ֹׁש
 134וַ ִ ּי ְהי ּו ְבנֵ י אוּלָ ם ֲאנָ ׁ ִשים ִ ּגבּ ֵֹרי ַחיִ ל דּ ְֹרכֵ י ֶק ׁ ֶשת ו ַּמ ְר ִ ּבים ָ ּבנִ ים ו ְּבנֵ י ָבנִ ים ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ָּכל ֵא ֶּלה ִמ ְ ּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן
ֵ 135הן ְ ּב ָעווֹ ן חוֹ לָ לְ ִּתי ו ְּב ֵח ְטא יֶ ֱח ַמ ְתנִ י ִא ִּמי
 136וְ ִח ֵּטא ֶאת הַ ַ ּביִ ת ְ ּב ַדם הַ ִ ּצ ּפוֹ ר וּבַ ַּמיִ ם ַה ַח ִ ּיים ו ַּב ִ ּצ ּפֹר ַה ַח ָ ּיה ו ְּב ֵעץ ָה ֶא ֶרז ו ָּב ֵאז ֹב ו ִּב ׁ ְשנִי ַה ּתוֹ לָ ַעת
ְּ 137ת ַח ְּט ֵאנִ י ְב ֵאז ֹוב וְ ֶא ְט ָהר ְּתכַ ְ ּב ֵסנִ י ו ִּמ ׁ ּ ֶשלֶ ג ַאלְ ִ ּבין
ִ ׁ 138שלְ ח ּו כַ ר מ ׁ ֵֹשל ֶא ֶרץ ִמ ֶּסלַ ע ִמ ְד ָ ּב ָרה ֶאל ַהר ַ ּבת ִצ ּיוֹן
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָ ּבא זָ כָ ר ָ ּבעוֹ לָ ם ּ ָ -בא ִּכ ָּכרוֹ ְ ּביָדוֹ .
זָ כָ ר זֶ ה ַּכר,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּיכְ ֶרה לָ ֶהם ֵּכ ָרה גְ דוֹ לָ ה" ) 139מלכים ב' ו ,כג(.
נ ְֵק ָבה ֵ -אין ִע ָּמ ּה ְּכלוּם.
נ ְֵק ָבה  -נ ְִק ּיָיה ָ ּב ָאה.
ַעד דְּ ָא ְמ ָרה ְמזוֹ נֵי  -לָ א יָ ֲה ֵבי לַ ּה,
140
שכָ ְר ָך ָעלַ י וְ ֶא ֵּתנָ ה" )בראשית ל ,כח(.
דִּ כְ ִתיב" :נָ ְק ָבה ְ ׂ

ש ָר ֵאל
 139וַ ִ ּיכְ ֶרה לָ ֶהם ֵּכ ָרה גְ דוֹ לָ ה וַ ּיֹאכְ ל ּו וַ ִ ּי ׁ ְש ּת ּו וַ יְ ׁ ַש ְּל ֵחם וַ ֵ ּילְ כ ּו ֶאל ֲאדֹנֵ ֶיהם וְ ל ֹא יָ ְספ ּו עוֹ ד ְ ּגדו ֵּדי ֲא ָרם לָ בוֹ א ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
שכָ ְר ָך ָעלַ י וְ ֶא ֵּתנָ ה
ֹאמר נָ ְק ָבה ְ ׂ
 140וַ ּי ַ

רש"י
קיה .חסרה כמו )ב''ק דף מא(.
יצא פלוי קי מכסיו:
עד דאמרה מזוי .שיודעת
להתפלל:
קבה .כשתקוב ותפרש שכרך
ואתה וקבה מי הכי דרשין:

מסכת נדה פרק ג' – ַ
יכה"
"ה ַמּ ֶפּ ֶלת ֲח ִת ָ
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 .41לא ,ב
" ׁ ָש ֲאל ּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
יאה ָק ְר ָ ּבן?
ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה :יוֹ ֶל ֶדת ְמ ִב ָ
ָא ַמר ָל ֶהןּ ְ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשכּ וֹ ַר ַעת ֵל ֵילד קוֹ ֶפ ֶצת וְ נִ ׁ ְש ַ ּב ַעת ׁ ֶשלּ ֹא ִּת ָּז ֵקק ְל ַב ְע ָל ּה,
ְל ִפ ָיכ ְך ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהָּ :ת ִביא ָק ְר ָ ּבן.
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
וְ ָהא ְמזִ ָידה ִהיא ,ו ַּב ֲח ָר ָטה ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתא!
וְ עוֹ ד ָק ְר ַ ּבן ׁ ְשבו ָּעה ָ ּב ֵעי ַאיְת ּויֵי!
שר?
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ָמה ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה :זָ ָכר ְל ׁ ִש ְב ָעה ,וּנְ ֵק ָבה ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ש ֵמ ִחים בּ וֹ ִ -מ ְת ָח ֶר ֶטת ְל ׁ ִש ְב ָעה,
זָ ָכר ׁ ֶש ַהכּ ֹל ְ ׂ
שר.
נְ ֵק ָבה ׁ ֶש ַהכּ ֹל ֲע ֵצ ִבים ָ ּב ּה ִ -מ ְת ָח ֶר ֶטת ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ָמה ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהִ :מ ָילה ִל ׁ ְשמוֹ נָ ה?
ש ֵמ ִחים,
ׁ ֶשלּ ֹא יְ ה ּו כּ ו ָ ּּלם ְ ׂ
וְ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ – ֲע ֵצ ִבים".
ַּת ְניָא:
" ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה :נִ דָּ ה ְל ׁ ִש ְב ָעה?
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָר ִגיל ָ ּב ּה וְ ָקץ ָ ּב ּה.
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהְּ :ת ֵהא ְט ֵמ ָאה ׁ ִש ְב ָעה יָ ִמים,
ּ
יס ָת ּה ַלחו ָּפה".
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא ֲח ִב ָיבה ַעל ַ ּב ְע ָל ּה ִ ּכ ׁ ְש ַעת ְ ּכנִ ָ
" ׁ ָש ֲאל ּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאת ַר ִ ּבי דּ וֹ ְס ַּתאי ְ ּב ַר ִ ּבי יַ ַ ּנאי:
ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ִא ׁיש ְמ ַח ֵּזר ַעל ִא ׁ ּ ָשה ,וְ ֵאין ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַח ֶּז ֶרת ַעל ִא ׁיש?
ָמ ׁ ָשל ְל ָא ָדם ׁ ֶש ָא ַבד  141לוֹ ֲא ֵב ָידהִ ,מי ְמ ַח ֵּזר ַעל ִמי?
ַ ּב ַעל ֲא ֵב ָידה ְמ ַח ֵּזר ַעל ֲא ֵב ָידתוֹ .
יה ְל ַמ ְע ָלה ְ ּכ ַל ּ ֵפי ָה ִא ׁיש?
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ָמה ִא ׁיש ּ ָפנָ יו ְל ַמ ָּטה ,וְ ִא ׁ ּ ָשה ּ ָפנֶ ָ
זֶ ה ִ -מ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא,
וְ זוֹ ִ -מ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ֵראת.
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ָמה ָה ִא ׁיש ְמ ַק ֵ ּבל ּ ִפ ּיוּס ,וְ ֵאין ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַק ֶ ּב ֶלת ּ ִפ ּיוּס?
זֶ ה ִ -מ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא,
וְ זוֹ ִ -מ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ֵראת.
ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ִא ׁ ּ ָשה קוֹ ָל ּה ָע ֵרב ,וְ ֵאין ִא ׁיש קוֹ לוֹ ָע ֵרב?
זֶ ה ִ -מ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא,
וְ זוֹ ִ -מ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ֵראת,
142
ְ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי קוֹ לֵ ְך ָע ֵרב ו ַּמ ְר ֵאך נָ אוֶ ה" )שיר השירים ב ,יד(".

הדרן עלך המפלת חתיכה

ֶ ׁ 141ש ָאבְ ָדה?
ְ
ְ
ְ
ְ
 142יוֹ נָ ִתי ְ ּב ַחגְ וֵ י ַה ֶּסלַ ע ְ ּב ֵס ֶתר הַ ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְר ַאיִ ך ַה ׁ ְש ִמ ִיעינִ י ֶאת קוֹ לֵ ך ִּכי ק ֹולֵ ך ָע ֵרב ּו ַמ ְר ֵאיך נָ אוֶ ה

רש"י
לפיכך תביא קרבן .שבועת ביטוי
חטאת:
מזידה היא .ואין כאן קרבן דהא
ועלם כתיב בשבועת ביטוי:
ובחרטה תליא .לפתוח לה
בחרטה ויתיר לה חכם שבועתה
אבל קרבן איו עוקר ומתיר
שבועתה:
ועוד קרבן שבועה בעי אתויי.
כשבה או שעירה והאי עוף הוא:
מתחרטת לשבעה .ומתאוה
לתשמיש בעלה כדי שתחזור
ותתעבר זכר:
מפי מה מילה לשמוה .ולא
לשבעה:
שלא יהיו הכל שמחין .שאוכלין
ושותין בסעודה ואביו ואמו
עצבים שאסורין בתשמיש:
דה שבעה .לאו ביולדת קאי:
מפי שאדם רגיל באשתו .כל
שעה שירצה:
קץ בה .מאוסה עליו אמרה
תורה כל שעה שתראה תהא
טמאה שבעה כדי שלא יהא רגיל
בה ותתחבב עליו:
מחזר על האשה .אדם פוי
מבקש ומחזר עד שושא:
פיו למטה .בשעת תשמיש:
זהו ממקום שברא .מסתכל
באדמה שוצר ממה והיא
מסתכלת בו שוצרה הימו:
מקבל פיוס .וח לרצות:
זה ממקום שברא .אדמה עפר
תיחוח וח ליבטל אבל בשר
ועצמות קשין:
עצם .כשמכין בו קולו שמע אבל
קרקע כשמכין בו אין קולו
שמע:

