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 "יֹוֵצא ּדֹוֶפן" –' הפרק נדה מסכת 
        , א , א , א , א ממממ .1

   ַמְתִניִתין        מ,א 

   :יֹוֵצא ּדֹוֶפן
ִבין ָעָליו    ,ְיֵמי טּוְמָאה  :ֵאין יֹוׁשְ

   .ִויֵמי ָטֳהָרה
ן יִבין ָעָליו ָקְרּבָ    .ְוֵאין ַחּיָ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָילּוד    .ֲהֵרי ֶזה ּכְ

  
ַבִית ַהִחיצֹון אֹות ּבְ ּמְ ים ִמטַּ ׁשִ ל ַהּנָ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ָרּה" :ׁשֶ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ    .(ויקרא טו, יט) 191191191191"ּדָ
  

ב  ֲאָבל    ,ַהּזָ
ֵצא טּוְמָאָתן ַלחּוץ -ּוַבַעל ֶקִרי  תֵּ ִאין ַעד ׁשֶ ּמְ    .ֵאיָנן ִמטַּ

רּוָמה וְ  תְּ ְעְזעּו ֵאָבָריוָהָיה אֹוֵכל ּבַ ְזּדַ ּנִ יׁש ׁשֶ    ,ִהְרּגִ
רּוָמה ה ּובֹוֵלַע ֶאת ַהתְּ ַאּמָ    .אֹוֵחז ּבָ

  
ִאין ּמְ הּוא  :ּוִמטַּ ָכל ׁשֶ    ,ּבְ

ל ֵעין ַהַחְרּדָ    ,ֲאִפיּלּו ּכְ
ן  .ּוְבָפחֹות ִמּכֵ

 

ָמָרא    ּגְ

יׁש ָאַמר  ּטִ ר ּפַ י ָמִני ּבַ    :ַרּבִ
ָנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטְעַמְייהּו ּדְ

י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר" :ָראָאַמר ְק  ה ּכִ ָ ִהיא ַמְזַרַעת - (ויקרא יב, ב) 192192192192"ִאׁשּ ָמקֹום ׁשֶ ֵלד ּבְ ּתֵ    .ַעד ׁשֶ
  

ְמעֹון י ׁשִ    ?ְוַרּבִ
  

ֲאִפיּלּו לֹא ָיְלָדה    ,ַהִהיא ּדַ
ִהְזִריָעה ִאּמֹו  ֵעין ׁשֶ א כְּ    .ֵליָדה ְטֵמָאה –ֶאּלָ

  
ְמעֹון ַמאי ַטְעֵמיּה?  י ׁשִ   ְוַרּבִ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ֵלד" :ָאַמר ְקָרא    .ְלַרּבֹות יֹוֵצא ּדֹוֶפן - )ה(ויקרא יב,  193193193193"ּתֵ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ֵעי ֵליּה ְלַרּבֹות    ,טּוְמטּום    :ַהאי ִמּבָ
רֹוִגינֹוס    .ְוַאְנּדְ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ָסְלָקא ּדַ ִתיב "ְנֵקָבה"וּ  "ָזָכר" :ּדְ אי –ָזָכר  ,כְּ ִאית – ְנֵקָבה ,ַוּדַ    ,ַוּדָ
רֹוִגינֹוס    ,ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
   

ְמעֹון י ׁשִ    ?ְוַרּבִ
  

ר ִליַואי ָתֵני ּבַ    ,ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ
ָתֵני  ר ִליַואיּדְ    :ּבַ

ל ָמקֹום ,ְלֵבן – (ויקרא יב, ו) 194194194194"ְלֵבן""    .ִמּכָ

                                                        
ּה ִיְט  191 ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים תִּ ָרּה ׁשִ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ   ָעֶרבָמא ַעד הָ ְוִאׁשּ
ֹוָתהּ  192 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ    תִּ
ֵמי ָט  193 ב ַעל ּדְ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ ׁשֶ ים יֹום ְוׁשֵ ִ ׁשּ ָתּה ְוׁשִ ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ   ֳהָרהְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ׁשְ
ַתח אֹהֶ  194 את ֶאל ּפֶ ָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחּטָ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ִביא ּכֶ   ל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהןּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת תָּ

 רש"י
  מתי' 

. על ידי סם פתחו יוצא דופן
מעיה והוציאו את העובר לחוץ 

   ותרפאת:
   . לעין דה:כל השים

. מכי אתא דם לבית מטמאות
החיצון אע''ג דהעמידוהו כותלי 

   רחמה:
   . משמע בתוך בשרה:בבשרה

   . בגמרא יליף לה:לחוץ
. עקר שכבת שזדעזעו אבריו

   :זרע מגופו
  

  גמ' 
. כגון ימוק אלא כעין שהזריעה

הולד כדאמר בהמפלת (לעיל כו.) 
שליא בבית הבית טמא כו' רבי 
שמעון אומר הולד ימוק ואמר 
בגמרא מודה רבי שמעון שאמו 
טמאה לידה ויליף טעמא מהכא 
אבל רבן לא צריך להו קרא 
להכי דהא לדידהו כיון דאמרי 
הבית טמא לית להו ימוק 

   אמו טמאה לידה:ופשיטא ד
. ואם קבה תלד דמצי תלד

למכתב ואם קבה וטמאה 
  שבועים:
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ל ָמקֹום ,ְלַבת – (ויקרא יב, ו) "ְלַבת"    ."ִמּכָ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ן ּוֵבן ל ּבֵ יב ַעל כָּ ֵעי ֵליּה ְלַחּיֵ    .ַהאי ִמּבָ
ת ּוַבת ל ּבַ יב ַעל כָּ    .ּוְלַחּיֵ

  
ְמעֹון י ׁשִ    ?ְוַרּבִ

  
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ָתֵני ּתַ תָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ִביָאה ָקְרּבָ  - (ויקרא יב, ז) 195195195195"זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֹוֶלֶדת"" ּמְ ד ׁשֶ הְמַלּמֵ    .ן ֶאָחד ַעל ְוָלדֹות ַהְרּבֵ

ַאַחת ִביא ַעל ֵליָדה ְוַעל ִזיָבה ּכְ    ?ָיכֹול תָּ
  

א ם יֹוֶלֶדת :ֶאּלָ ָאְכָלה ּדָ    ,ּדְ
ָאְכָלה ֵחֶלב  י ַלּה  -ְויֹוֶלֶדת ּדְ ְסּגֵ ן ּתִ ַחד ָקְרּבָ    ?!ּבְ

  

לְּ  ְפֵני ְמלֹאת ְוַעל ֵליָדה ׁשֶ ּלִ ִביא ַעל ֵליָדה ׁשֶ א ָיכֹול ּתָ ַאַחת?ֶאּלָ    !ַאַחר ְמלֹאת כְּ
  

ְלמּוד לֹוַמר    ."(ויקרא יב, ז) "זֹאת" :תַּ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ְכִתיב ב ּדִ    .(ויקרא יב, ו) "ְלֵבן אֹו ְלַבת"ִאיְצְטִריְך  (ויקרא יב, ז) "זֹאת" :ַאף ַעל ּגַ
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ְתֵרי ִעיּבּוֵרי :ָסְלָקא ּדַ י ּבִ ַחד ִעבּ  196196196196ָהֵני ִמיּלֵ יאֲאָבל ּבְ י ִחּיָ ֵני ַרּבִ ה ּבְ גֹון ְיהּוָדה ְוִחְזִקּיָ    ,ּוָרא כְּ

י ַלּה  :ֵאיַמר ן ַסּגִ ַחד ָקְרּבָ    ,ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

                                                        
ֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלזָּ  ה'ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני  195 קֹר ּדָ ר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמּמְ ֵקָבהְוִכּפֶ   ָכר אֹו ַלּנְ
ַחד ָהֵוי ֶנֶפל) גירסת וילא: 196   (ּדְ

 רש"י
. שאם טבלה לחייב על כל בן ובן

לאחר י''ד לקבה ושמשה 
ותעברה וילדה לאחר שמוים 

   מביאה שי קרבות:
. משמע תורה תורת היולדת

   אחת ליולדת ולדות הרבה:
. ילדה עכשיו שלפי מלאת

ם קמא הוי וילדה לאחר שמוי
לפי מלאת ובתרא הוי לאחר 

   מלאת:
. משמע כמו שמפורש בעין זאת

   קרבן אחד לולד אחד:
. דאין מביאה על שלפי הי מילי

  מלאת ולאחר מלאת קרבן אחד:
. שילדה וחזרה בתרי עיבורי

ותעברה בתוך ימי טוהר וילדה 
   לאחר שמוים:

. דאמרין כגון יהודה וחזקיה
ששתהא  בהמפלת (לעיל כז.)

   אחרון אחר הראשון ג' חדשים:
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        , א , א , א , א ממממ .2
   :יֹוֵצא ּדֹוֶפן"[ 

ִבין ָעָליו    ,ְיֵמי טּוְמָאה  :ֵאין יֹוׁשְ
   .ִויֵמי ָטֳהָרה

ן יִבין ָעָליו ָקְרּבָ    .ְוֵאין ַחּיָ
ְמעוֹ  י ׁשִ    :אֹוֵמר ןַרּבִ

ָילּוד   ]."ֲהֵרי ֶזה ּכְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ֵאינֹו ָקדֹוׁש  ים ׁשֶ ָקָדׁשִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ    .ּומֹוֶדה ַרּבִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ַמר  כֹור (דברים טו, יט) 198198198198"ֵליָדה" (ויקרא כב, כז) 197197197197"ֵליָדה"ּגָ    ,ִמּבְ

ֶטר ֶרֶחם -ָמה ָהָתם     ,ּפֶ
אן  ֶטר ֶרֶחם -ַאף כָּ    .ּפֶ

  
   ,ֵמָאָדם (ויקרא יב, ב) 199199199199"ֵליָדה" "ֵליָדה"ְוִלְגַמר 

   ,יֹוֵצא ּדֹוֶפן -ָמה ָהָתם 
אן     .יֹוֵצא ּדֹוֶפן -ַאף כָּ

  
כֹור ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ָרא ִמּבְ ּבְ    ,ִמְסּתַ

ן  כֵּ    .(שמות כב, כט) 201201201201"ֵמִאּמוֹ " (ויקרא כב, כז) 200200200200"ִאּמוֹ "ׁשֶ
  

ה ֵמָאָדם ֲהָוה ֵליּה  ַרּבָ    ,ְלֵמיַלףַאּדְ
ׁשּוט ׁשּוט ִמּפָ ן ּפָ כֵּ    !ׁשֶ

  
כֹור ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף א ִמּבְ    ,ֶאּלָ

ן כֵּ    ,"ֵאם"  :ׁשֶ
ים ֱהַמת ָקָדׁשִ    ,ּבֶ

ּגּול    ,ּפִ
   ,נֹוָתר

   .ְוָטֵמא
  

ה ֵמָאָדם ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ַרּבָ    ,ַאּדְ
ןׁשֶ  ׁשּוט  :כֵּ    ,ּפָ

   ,ָזָכר
   ,ָקדֹוׁש 

ָנה ַמּתָ    !ּבְ
  

ןָהָנְך נְ     .ִפיׁשָ
  
  
  

                                                        
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרבַּ  197 ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ה לַ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ֶ   ה'ן ִאׁשּ
ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך  198 ֵלד ּבִ ר ִיּוָ כֹור ֲאׁשֶ ל ַהּבְ יׁש לַ ּכָ ְקּדִ ָכר תַּ כֹור צֹאֶנךָ  ה'ַהּזָ ְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ּבְ   ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ּבִ
ֹוָתהּ  199 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ    תִּ
ב אֹו ֵע  200 ה לַ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ֶ ן ִאׁשּ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ   ה'ז ּכִ
נֹו ִלי 201 תְּ ִמיִני תִּ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ּבַ ה ְלׁשְֹרָך ְלצֹאֶנָך ׁשִ ֲעׂשֶ ן תַּ   ּכֵ

 רש"י
   . ביוצא דופן:מודה ר''ש

. קדושת הגוף אלא שאיו קדוש
כשאר קדשים שקדם מומן 
להקדשן דלא קדשי אלא כעצים 
וכאבים לדמיהם ויוצאין 

   לחולין ליגזוז וליעבד:
. כתיב בקדשים לידה לידה

(ויקרא כב) שור או כשב או עז כי 
(דברים טו)  יולד וכתיב בבכור

   אשר יולד:
. לעין טומאה וטהרה מאדם

   דכתיב וילדה זכר:
. בבכור כתיב (שמות אמו מאמו

כב) שבעת ימים יהיה עם אמו 
ובקדשים כתיב (ויקרא כב) והיה 

   שבעת ימים תחת אמו:
שכן אם בהמת קדשים פיגול 

. אם בתרוייהו כתיב ותר וטמא
אמו ותרוייהו בהמת קדשים 

טמא והג בהם ופגול וותר ו
   לאפוקי אדם דליתיה בכל הי:

. אדם משתעי בין בפשוט פשוט
בין בבכור וכן קדשים הוו 
פשוטים ובין באדם ובין 
בקדשים לא משתעו בזכרים 
לחודייהו טפי מבקבות לאפוקי 
בכור דליתיה אלא בזכרים 
ותרוייהו בין אדם בין קדשים 
לא הוו קדושין מאליהם אבל 

ובין  בכור קדושתו מאליו
קדשים ובין אדם לא הוו מתות 
כהוה כגון שלמים לבעלים הן 
לאפוקי בכור דהוי ממתות 

   כהוה:
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        מא, אמא, אמא, אמא, א    ––––, א , א , א , א ממממ .3
י יֹוָחָנןָאַמר ["     :ַרּבִ

ֵאינֹו ָקדֹוׁש  ים ׁשֶ ָקָדׁשִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   "].ּומֹוֶדה ַרּבִ
  

ַרב הּוָנאֲאַמר  ֵריּה ּדְ יא ּבְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ִחּיָ ְ    :ָרָבאִמׁשּ
י יֹוָחָנן יע ֵליּה ְלַרּבִ ְמַסּיַ ְנָיא ּדִ    :ּתַ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ִמיעּוִטין - (ויקרא ו, ב) 202202202202"את ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ִהיא ָהעֹוָלהזֹ " לֹׁשָ   :ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשְ

ְיָלה   מ,ב ּלַ ֲחָטה ּבַ ָרט ְלִנׁשְ    ,ּפְ
ָמּה  ְך ּדָ ּפַ ׁשְ ּנִ    ,ְוׁשֶ

ָלִעים  ָמּה חּוץ ַלּקְ ָצא ּדָ ּיָ ֵרד -ְוׁשֶ ִאם ָעְלָתה תֵּ    .ׁשֶ
  

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָרהֵא  - "עֹוָלה" ׁשֵ א עֹוָלה ּכְ ִין ְלַרּבֹות ,ין ִלי ֶאּלָ ְיָלה  :ִמּנַ ּלַ ֲחָטה ּבַ ׁשְ ּנִ    ?ׁשֶ

ָמּה  ְך ּדָ ּפַ ׁשְ ּנִ    ?ְוׁשֶ
ָלִעים ָמּה חּוץ ַלּקְ ָצא ּדָ ּיָ    ?ְוׁשֶ

ן    ?ְוַהּלָ
   ?ְוַהּיֹוֵצא
ֵמא    ?ְוַהטָּ
   .ְוַהּנֹוָתר

ַחט ׁשְ ּנִ    ?חּוץ ִלְזַמּנוֹ     ְוׁשֶ
   ?ְוחּוץ ִלְמקֹומוֹ 

סּוִליןְוׁשֶ  לּו ּפְ ּבְ    ?ּקִ
ָמן    ?203203203203ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ

ה ָתָנן ְלַמטָּ ּנְ ִנין ְלַמְעָלה ׁשֶ תָּ    ?ְוַהּנִ
ָתָנן ְלַמְעָלה ּנְ ה ׁשֶ ִנין ְלַמטָּ תָּ    ?ְוַהּנִ

ְפִנים ָתָנן ּבִ ּנְ חּוץ ׁשֶ ִנין ּבַ תָּ    ?ְוַהּנִ
חּוץ ָתָנן ּבַ ּנְ ְפִנים ׁשֶ ִנין ּבִ תָּ    ?ְוַהּנִ

ַסח    ,ְוַהּפֶ
ָמןְוַה  ּלֹא ִלׁשְ ָחָטן ׁשֶ ְ ׁשּ את ׁשֶ    ?ַחטָּ

ִין?    ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ה ּתֹוָרה ַאַחת ְלָכל ָהעֹוִלין  - (ויקרא ו, ב) "זֹאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה" :תַּ    ,ִריּבָ

ִאם ָעלּו     .לֹא ֵיְרדוּ  -ׁשֶ
ה ֶאת ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ָהרֹוֵבַע   :ָיכֹול ׁשֶ

ע ְרּבָ    ?ְוַהּנִ
   ?ְוַהּמּוְקֶצה

   ?ֱעָבדְוַהנֶּ 
   ?ְוֶאְתָנן

ִחיר    ?ְוַהּמְ
ְלַאִים    ?ְוַהּכִ
ֵרָפה    ?ְוַהטְּ

  ְויֹוֵצא ּדֹוֶפן? 
ְלמּוד לֹוַמר    ."זֹאת" :תַּ

  ּוְלהֹוִציא ֶאת ֵאּלּו? ,ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֶאת ֵאּלוּ 
תּוב ּוִמיֵעט   מא,א ה ַהּכָ ִריּבָ    ,ַאַחר ׁשֶ

ה ֲאִני ֶאת ֵאּלּו   :ָאַמְרתָּ  ּקֶֹדׁש  -ְמַרּבֶ סּוָלן ּבַ ָהָיה ּפְ    ,ׁשֶ
ּקֶֹדׁש  -ּומֹוִציא ֲאִני ֶאת ֵאּלּו  סּוָלן ּבַ ּלֹא ָהָיה ּפְ    ."ׁשֶ

  
ֵני ִמיַהת ָלא "יֹוֵצא ּדֹוֶפן" :ָקּתָ    ,ּדְ

ים "יֹוֵצא ּדֹוֶפן"ַמאי ָלאו  ָקָדׁשִ    .ּדְ
  

ַרב ָנָתןֲאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ
ְבכ "יֹוֵצא ּדֹוֶפן" !ָלא    .ֹורּדִ

                                                        
נָ  202 ַח ּת ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ ְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהּמִ ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ   ּוַקד ּבוֹ יו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ
מוֹ  203   ?ּדָ

 רש"י
. דאמר דמסייע ליה לרבי יוחן

דמודה ר''ש ביוצא דופן 
   דקדשים:

. זאת תורת העולה היא העולה
ומהאי קרא פקא לן בזבחים 
(דף כז:) פסולין שאם עלו לא 

משתעלה ירדו דכתיב על מוקדה 
תוקד וכתב רחמא זאת דמשמע 
מיעוטא כלומר זאת אם עלתה 
לא תרד אבל אחרת אע''פ 
שעלתה תרד וכתיב היא דמשמע 
מיעוטא וכתיב העולה דמשמע 
העולה עולה כשרה ולא פסולה 
והי תלתא מיעוטי ממעטי הי 

  תלתא פסולי:
. ששחטה בלילה וששפך דמה

   לארץ ולא זרק:
. אבל םושיצא דמה חוץ לקלעי

כל הך פסולי אחריי דמכשר 
בהו רבי שמעון כגון לן ויוצא 
שיצא הבשר קודם זריקת דם 
וטמא וששחט לאוכלו חוץ 
לזמו וחוץ למקומו כולן מודה 
מי רבי יהודה דלא ירדו וטעמא 
מפרש רבי יהודה במסכת זבחים 
בפרק המזבח מקדש (דף פד:) 
מפי מה אמרו לן בדם כשר 

   ר וכן כולן:שהרי לן כשר בבש
   . דם הלן:והלן

. בשר עולה שיצא והיוצא
   והכיסה והעלה:

. בשר שתותר חוץ לזמו והותר
   והקטירו:
. על מת לאוכלו חוץ וששחט

   לזמו דהוי פגול:
ושקבלו פסולין את דמו 

. כגון בעל מום או שאר וזרקוהו
פסולין ולהכי קט קבלו פסולין 
ולא קט ששחטוהו פסולין 

טה כשרה בפסולין שהשחי
כדתן (זבחים דף לא:) כל 
הפסולין ששחטו שחיטתן 

   כשרה:
. מחוט הסיקרא והתין למעלה

דקי''ל חטאת בהמה למעלה 
   דכתיב בה קרות ועולה למטה:

. על מזבח הפימי התין בפים
כגון פר העלם דבר ופר כהן 

   משיח:
. והחטאת ששחטו שלא לשמן

להכי קט פסח והחטאת 
לן (שם דף ב.) כל  דקיימא

הזבחים שזבחו שלא לשמן 
   כשרין חוץ מפסח וחטאת:

. הרובע והרבע מוקצה ועבד
פסולין ליקרב כדיליף לקמן 

   בשמעתין:
. שיחדו לצורך תקרובת מוקצה

   עבודת כוכבים:
   . שהשתחוה לו:ועבד

. פסולין לקרבן שאמר כלאים
(ויקרא כב) שור או כשב פרט 

  לכלאים:
הכתוב ומיעט אחר שריבה 

. הואיל וכתוב אחד אמרת כו'
ריבה וכתוב אחד מיעט מעתה 

   יש לך לילך אחר אומד הדעת:
מרבה אי את אלו שהיה פסולן 

. שלאחר שבאו לעזרה בקדש
  אירע פסולן:
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כֹור ִמ  ֶטר ֶרֶחם"ּבְ    .ָנְפָקא (שמות יג, יב) 204204204204"ּפֶ

  
א ַמאי ים ?ֶאּלָ ָקָדׁשִ    ?!ּדְ

   !ָנְפָקא (שמות כב, כט) 206206206206"ֵמִאּמוֹ " (ויקרא כב, כז) 205205205205"ִאּמוֹ "ֵמ 
  

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ׁשְ ים  :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ ָקָדׁשִ ַאְצִריֵכי -ּדְ ֵרי ְקָרֵאי 207207207207ַהְיינּו ּדְ     :ּתְ

ּה ְלֶב  -ַחד  ׁשַ ֶרְך ּדֹוֶפן ְוַאְקּדְ אֹוִליד ּדֶ ין ּדְ    ,ֱהַמת חּוּלִ
ֶרְך ּדֹוֶפן -ְוַחד  אֹוִליד ּדֶ ים ּדְ    ,ְלֶבֱהַמת ָקָדׁשִ

ים  :ְוָקָסַבר ים -ְוָלדֹות ָקָדׁשִ ֲהָוָייָתן ֵהן ְקדֹוׁשִ    .ּבַ
א ִאי ֲאַמְרּתְ  ְבכֹור  :ֶאּלָ ֶטר ֶרֶחם"ִמ  -ּדִ   ָנְפָקא!  (שמות יג, יב) "ּפֶ

  
ָרא ּבְ י ִמְסּתַ ֵני ,ָהִכי ַנּמִ ָקּתָ ע ,ָהרֹוֵבַע " :ִמּדְ ְרּבָ ֱעָבד ,ְוַהּמּוְקֶצה ,ְוַהּנִ ְלַאִים ,ְוַהּנֶ    ,"ְוַהּכִ

ֵהָמה"" :ֵמָהָתם ָנְפָקא ?!ָהֵני ֵמָהָכא ָנְפָקא ע - (ויקרא א, ב) 208208208208"ִמן ַהּבְ ְרּבָ    .ְלהֹוִציא ָהרֹוֵבַע ְוַהּנִ
ָקר" ֱעָבדְלהֹוִציא ֶא  - "ִמן ַהּבָ    .ת ַהּנֶ
   .ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוְקֶצה - "ִמן ַהּצֹאן"
   !"ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנֹוֵגַח  - "ּוִמן ַהּצֹאן"

ְלַאִים ֵמָהָכא ָנְפָקא ב אֹו ֵעז"": ֵמָהָתם ָנְפָקא ?ְותּו כִּ    – (ויקרא כב, כז) 209209209209"ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ
ָרט ְלִכְלַאִים - "ׁשֹור"    .ּפְ
ָרט ְל  - "אֹו ֵעז"    !"ִנְדֶמהּפְ

ֵרי ְקָרֵאי א ִאְצְטִריכּו ּתְ    :ֶאּלָ
ין -ַחד     ,ְלֶבֱהַמת חּוּלִ

ים -ְוַחד     .ְלֶבֱהַמת ָקָדׁשִ
י ֵרי ְקָרֵאי ,ָהָכא ַנּמִ    .ִאיְצְטִריְך ּתְ

  
  

                                                        
ֶטר ֶרֶחם לַ  204 ָכִרים לַ  ה'ְוַהֲעַבְרתָּ ָכל ּפֶ ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ   ה'ְוָכל ּפֶ
ןׁשוֹ  205 ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ה לַ  ר אֹו ֶכׂשֶ ֶ   ה'ִאׁשּ
נֹו ִלי 206 תְּ ִמיִני תִּ ְ ּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ּבַ ה ְלׁשְֹרָך ְלצֹאֶנָך ׁשִ ֲעׂשֶ ן תַּ   ּכֵ
ִאְצ  207   ?ְטִריֵכיּדְ
ן לַ  208 ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְנֶכם ה'ּדַ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ   ִמן ַהּבְ
ַחת ִאּמֹו ּוִמ  209 ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ה לַ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ֶ ן ִאׁשּ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ְ   ה'ּיֹום ַהׁשּ

 רש"י
. דלא קדיש מפטר רחם פקא

וכיון דחולין הוא למה לי למעוטי 
   פשיטא אם עלה ירד:

דיש . מי דלא קמאמו אמו פקא
   דגמר מבכור:

   . אמו אמו וזאת:תרי קראי
. ואוליד דרך חד לבהמה דחולין

דופן ואקדשיה ושמעין מאמו 
אמו דלא קדיש וחד לבהמה 
דקדשים דעל כרחך ולד היוצא 
ממה קדוש מאליו ואיצטריך 
למעוטי מזאת דאע''ג דקדיש 
אם עלה ירד הואיל ולא היה 

   פסולו בקדש:
תן וקסבר ולדות קדשים בהויי

. ראה בעיי דלא הן קדושין
גרסי' ליה ופירוש משובש הוא 
דכל שכן למאן דאמר משעת 
יצירה הן קדושים דהייו במעי 

   אמו דאיצטריך למעוטי מזאת:
. דכל הי הכי מי מסתברא

פסולין דהכא בבהמות קדשים 
קאמר ורובע ורבע כגון 
שהקדישן ולבסוף רבעו ומוקצה 
ועבד מי בקדשים קלים 

אליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר ו
ממון בעלים הן ויכול לאוסרן 
והכי מי מוקמין בפרק בתרא 
דזבחים (דף קיד.) ואתן ומחיר 
כשתן לה עובר בהמת קדשים 
קלים באתן וקסבר בהוייתן הם 
קדושים ולא קודם לכן לפיכך 
איסור אתן ומחיר חל עליהם 
וקדושה דממילא מי חיילא 

דושים עלייהו והרי הם ק
וכלאים וטרפה ויוצא דופן מי 

   בולדות קדשים:
. דבקדשים הכי מי מסתברא

קאי ותרי קראי איצטריכא ליה 
כדאמר מדקתי הרובע והרבע 
וקא ממעט להו מהאי קרא וכי 

   מהכא פקא מהתם פקא:
. אדם כי יקריב מכם מן הבהמה

מן הבהמה ולא כל בהמה 
   להוציא את הרובע והרבע:

ית את האדם והאי . שהמוגח
רובע ורבע ווגח דקתי כגון על 
פי עד אחד או על פי הבעלים 
דמודה בקס פטור הלכך 
להדיוט שרי ולגבוה אסור אבל 
ע''פ שי עדים בסקילה הוא 

   ולהדיוט מי אסור:
   . מן העז ומן הכבש:כלאים

. אביו ואמו מן העז והוא דמה
כבש וכיון דפקי מהתם דלא 

עוטי מהכא קדש למה לי למ
   דירדו הא חולין יהו:

  . ואקדשה:לבהמה דחולין
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        בבבב----מא, אמא, אמא, אמא, א .4
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶרְך ּדֹוֶפן " ה ָיִמים ְוָיָצא ָוָלד ּדֶ לֹׁשָ ה ׁשְ ָ זֹובֲהֵרי זֹו יֹוֶל  -ַהְמַקׁשּ    .ֶדת ּבְ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

זֹוב    .ֵאין זֹו יֹוֶלֶדת ּבְ
  

ם ָ    .ָטֵמא – ְוַדם ַהּיֹוֵצא ִמׁשּ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    ."ְמַטֵהר - ַרּבִ
  

א ָלָמא ֵריׁשָ ׁשְ ְמעֹון   :ּבִ י ׁשִ    ,ְלַטְעֵמיּה  –ַרּבִ
ָנן     .ְלַטְעַמְייהוּ  –ְוַרּבָ

א ֵסיָפא  ִליֵגי? -ֶאּלָ ַמאי ּפְ    ּבְ
  

   :ָרִביָנאֲאַמר 
ֶרְך ּדֹוֶפן ָצא ָוָלד ּדֶ ּיָ גֹון ׁשֶ   .כְּ

ֶרְך ֶרֶחם   מא,ב    ,ְוָדם ּדֶ
ְמעֹון  ְוָאְזָדא  י ׁשִ    ,ְלַטְעֵמיּה  –ַרּבִ

ָנן     .ְלַטְעַמְייהוּ  –ְוַרּבָ
  

   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ַלּה 
א -ֲחָדא  ַהְיינּו ֵריׁשָ    !ּדְ
ם"ְועֹוד  ָ    !ַמעָמקֹום ָוָלד ַמׁשְ  - "ִמׁשּ

  
א ָאַמר     :ַרב יֹוֵסףֶאּלָ

ֶרְך ּדֹוֶפן ָצא ָוָלד ְוָדם ּדֶ ּיָ גֹון ׁשֶ    ,כְּ
   :ּוְבָמקֹור ְמקֹומֹו ָטֵמא ָקִמיְפְלֵגי

   .ָמקֹור ְמקֹומֹו ָטֵמא :ָמר ָסַבר
   .ָמקֹור ְמקֹומֹו ָטהֹור :ּוָמר ָסַבר

  
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָדם  א ּבְ הְמַטּמֵ  -ְלִדְבֵרי ַהְמַטּמֵ ָ ִאׁשּ    .א ּבְ
ָדם  ה -ְלִדְבֵרי ַהְמַטֵהר ּבְ ָ ִאׁשּ    .ְמַטֵהר ּבְ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ָדם  א ּבְ ה -ַאף ְלִדְבֵרי ַהְמַטּמֵ ָ ִאׁשּ    .ְמַטֵהר ּבְ
  

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה     ,ְוָאְזָדא ַרּבִ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ֶרְך ֶעְרָוָתּה ִמ  ֵצא ַמְדֶוה ּדֶ ּיֵ ה ְטֵמָאה ַעד ׁשֶ ָ ֵאין ִאׁשּ ִין ׁשֶ    ?ּנַ
ֱאַמר ּנֶ ה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה" :ׁשֶ ָוה ְוִגּלָ ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאׁשּ ּכַ ר ִיׁשְ    – (ויקרא כ, יח) 210210210210"ְוִאיׁש ֲאׁשֶ
ד  ֵצא ַמְדֶוה ּדֶ  -ְמַלּמֵ ּיֵ ה ְטֵמָאה ַעד ׁשֶ ָ ֵאין ִאׁשּ    .ֶרְך ֶעְרָוָתּה ׁשֶ

  
  
  
  

                                                        
ֶמיהָ  210 ָתה ֶאת ְמקֹור ּדָ ּלְ ה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה ְוִהוא ּגִ ָוה ְוִגּלָ ה ּדָ ָ ב ֶאת ִאׁשּ ּכַ ר ִיׁשְ ם ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ֶרב ַעּמָ ֵניֶהם ִמּקֶ   ְוִנְכְרתּו ׁשְ

 רש"י
. בימי זיבה המקשה ג' ימים

   וראתה דם כל שלשה דרך רחם:
ויצא ולד דרך דופן הרי זו יולדת 

. כלומר זבה היא דכי טיהר בזוב
רחמא מזיבה דם הקושי הי 
מילי בלידה מעלייתא אבל דרך 

   דופן לאו לידה היא:
. ור''ש לטעמיה ת בזובאין זו יולד

דאמר יוצא דופן ולד מעליא הוא 
   ומטהר את קישויו:

. לקמן מפרש ודם היוצא משם
   מאי קאמר:

. דאמר במתיתין ר''ש לטעמיה
יושבין עליו ימי טומאה אפילו 
בלידה יבשתא וימי טהרה אלמא 
ולד הוא הלכך לעין קושי מי 

   ולד הוא ומטהר את קישויו:
. הא יגיאלא סיפא במאי פל

ליכא למימר דם היוצא עמו דרך 
דופן יהיה טמא כדם הלידה 
דאם כן איפכא מבעי ליה רבי 
שמעון מטמא דאמר ולד הוא 
וחכמים מטהרים אלא ודאי 
אפי' לרבי שמעון לא הוי אלא 
כדם המכה והא דאמר רבי 
שמעון במתיתין יושבין עליו ימי 
טומאה משום ולד קאמר ולא 

  משום דם:
. בשלשת ימי םודם דרך רח

הקושי קודם לידה ואמור רבן 
דזיבה היא דלא מטהר לה ולד 
דלאו לידה היא ורבי שמעון 
מטהר לטמא הואיל וימי זיבה 
הן ודם קושי בימי זיבה רחמא 

   טהריה:
. שיצא ולד ודם דרך דופן

ופלוגתא אחריתי היא ולאו 
אקושי קאי דרישא איירי 
כשיצא דם דרך רחם קודם 

   לידה:
. סברי מקור מקומו טמארבן 

הלכך טיפת דם מטמאה ואע''ג 
דדרך דופן לאו ראייה היא 
לטמא את האשה טומאת שבעה 
מיהו טיפה עצמה מטמאה במגע 
משום דגע במקור ומקור מקומו 
טמא ורבי שמעון סבר מקור 
מקומו טהור מלטמא טיפה 
הוגעת בו הלכך כי אתא דם דרך 
דופן טהור מלטמא וכדם מכה 

אתא מי דרך רחם טהור  דמי וכי
כל ימי זיבה היכא דליכא שופי 
סמוך ללידה דולד מטהרו ואע''ג 

   דולד דרך דופן פק:
. מטמא באשה טומאת שבעה

משום ראיית דה ואע''ג דבא 
  דרך דופן:
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        מא, במא, במא, במא, ב .5
ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  יָאהִמׁשּ י ְיהּוָדה ְנׂשִ    :ַרּבִ

ֱעַקר ְוָנַפל ָלָאֶרץ  ּנֶ    ,ְטֵמָאה –ָמקֹור ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֶלה ֶעְרָוֵתְך" :ׁשֶ ּגָ ְך ַוּתִ ּתֵ ֵפְך ְנֻחׁשְ ָ    .(יחזקאל טז, לו) 211211211211"ַיַען ִהׁשּ

  
   ?ְלַמאי

ם" –ְבָעה ְלטּוְמַאת ׁשִ  :ִאיֵליָמא    !ְולֹא ֲחִתיָכה ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא טו, יט) 212212212212"ּדָ
  

א    .ְלטּוְמַאת ֶעֶרב ,ֶאּלָ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ִלּיֹות  י ַמְרּגָ י ִטיּפֵ ּתֵ ׁשְ יַע כִּ ִהּזִ    .ְטֵמָאה –ָמקֹור ׁשֶ

  
   ?ְלַמאי

ְבָעה  :ִאיֵליָמא ִמים ְטֵמִאין ּבָ  -ְלטּוְמַאת ׁשִ ה ּדָ ָ הֲחִמׁשּ ָ    !ְותּו ָלא ,ִאׁשּ
  

א    .ְלטּוְמַאת ֶעֶרב ,ֶאּלָ
  

י ְרּתֵ    ,ְוַדְווָקא ּתַ
   .ֵאיָמא ֵמָעְלָמא ָאְתָיא -ֲאָבל ֲחָדא 

  
  
  

                                                        
ּלּוֵלי תֹוֲעבֹוַתִיְך ְוִכְד ַיַע  ה'ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  211 ל ּגִ ַתְזנּוַתִיְך ַעל ְמַאֲהָבִיְך ְוַעל ּכָ ֶלה ֶעְרָוֵתְך ּבְ ּגָ ְך ַותִּ תֵּ ֵפְך ְנֻחׁשְ ָ ר ָנַתתְּ ָלֶהםן ִהׁשּ   ֵמי ָבַנִיְך ֲאׁשֶ
ְהֶיה ְבִנּדָ  212 ְבַעת ָיִמים תִּ ָרּה ׁשִ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ ּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבְוִאׁשּ   ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ

 רש"י
   . חתיכת בשר:שעקר

. שולייך והייו מקור חושתך
וכתיב ותגלי ערותך אלמא עקר 

ערוה ושפך לארץ קרי ליה 
כאילו הוא במקומו הילכך טמא. 
חושתך שולים כדאמר במסכת 
שבת (דף מא.) מפי שחושתה 
מחממתה ובטהרות מי בכמה 
דוכתין חושתו של תור (כלים 

   פ''ח מ''ג):
. מפי שגעה בו לטומאת ערב

   ביציאתה:
   . דם לבן וצלול:טיפי מרגליות
. מפי שגע במקור לטומאת ערב

   ווגע בה:
  . מן הצדדין:מאמעל
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        מא, במא, במא, במא, ב .6
ַבִית ַהִחיצֹון" ִאין ּבְ ּמְ ים ִמטַּ ׁשִ ל ַהּנָ   ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ָרּה" :ׁשֶ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ    ."(ויקרא טו, יט) 213213213213"ּדָ

  
ִית ַהִחיצֹון? ֵהי ִניהּו    ּבַ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ֶבת ְוִנְרֵאת ינֹוֶקת יֹוׁשֶ ּתִ ל ׁשֶ    .כָּ
  

י יֹוָחָנןֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ֶרץ לּוי הּוא ֵאֶצל ׁשֶ    !אֹותֹו ָמקֹום ּגָ

  
א ָאַמר  י יֹוָחָנןֶאּלָ    :ַרּבִ

ִים יּנַ ִ ין ַהׁשּ    .ַעד ּבֵ
  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ִים" יּנַ ִ ין ַהׁשּ ִלְפִנים   – "ּבֵ    ,כְּ

ַלחּוץ :אוֹ     ?כְּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  איּדְ י ַזּכַ    :ַרּבִ

ִים" יּנַ ִ ין ַהׁשּ    .ַעד ּבֵ
ִים ַעְצָמן יּנַ ִ ין ַהׁשּ ִלְפִנים – ּבֵ    ."ּכְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ה" יׁשָ    ."ְמקֹום ּדִ
  

ה"ַמאי  יׁשָ    ?"ְמקֹום ּדִ
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
 ַ ַהׁשּ ׁש ְמקֹום ׁשֶ ׁש ּדָ    .ּמָ

  
  
  

                                                        
ּה ִיְט  213 ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים תִּ ָרּה ׁשִ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ   ָמא ַעד ָהָעֶרבְוִאׁשּ

 רש"י
. פתח כשהתיוקת יושבת

  רחמה קצת:
   . לשון קושיא הוא:א''ר יוחן

. מי קרי בבשרה כולו אותו מקום
חוץ הוא ואפי' אצל מגע שרץ 
דקיימא לן אין מגע בית 
הסתרים מטמא גלוי הוא אם 

   גע שם שרץ:
. לקמן טומאת בית הסתרים

יליף מוידיו לא שטף במים 
או בר טמויי הוא (ויקרא טו) דל

ובתורת כהים מי מיה פקא 
   לן:

. יש בתוך הרחם כמין שיים
   תלתולי בשר:

  . אבר:שהשמש
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָרּה "" ְבׂשָ ַבחּוץ - (ויקרא טו, יט) 214214214214"ּבִ ְפִנים ּכְ ָאה ּבִ ּמְ טַּ ּמִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ה א ִנּדָ ִין -ָזָבה  ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ָרּה " :תַּ ְבׂשָ    ."זֹוָבּה ּבִ

ְכַבת ֶזַרע  ִין –ּפֹוֶלֶטת ׁשִ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ִיְהֶיה" :תַּ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
בֹוֲעָלּה  ּה ּכְ ּיָ    ,ּדַ

ֵצא טּוְמָאה ַלחּוץ -ַמה ּבֹוֲעָלּה  תֵּ א ַעד ׁשֶ ּמֵ    ,ֵאינֹו ִמטַּ

ֵצא טּוְמָאָתּה ַלחּוץ -ַאף ִהיא  תֵּ ָאה ַעד ׁשֶ ּמְ    ."ֵאיָנּה ִמטַּ
  

ְמעֹון  י ׁשִ ּה ּכְ "ְוָסַבר ַרּבִ ּיָ    ?"בֹוֲעָלּה ּדַ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ִים ְוָטְמאּו ַעד ָהָעֶרב""    – (ויקרא טו, יח) 215215215215"ְוָרֲחצּו ַבּמַ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ
ֵדנוּ  א ֶזה ְלַלּמְ    ?ְוִכי ַמה ּבָ

ְכַבת ֶזַרע  ׁשִ ה -ִאם ְלִעְנַין נֹוֵגַע ּבְ ָבר ֶנֱאַמר ְלַמטָּ    ,)כב, ד(ויקרא  216216216216"אֹו ִאיׁש " :ֲהֵרי ּכְ
ּט ֶאּלָ  ֵני ׁשֶ ָתִרים ִהיאא ִמּפְ ית ַהסְּ   , ּוְמַאת ּבֵ

תּוב הּוא ֵזַרת ַהּכָ ּגְ א ׁשֶ ָאה ֶאּלָ ָתִרים ֵאיָנּה ְמַטּמְ ית ַהסְּ    !"ְוטּוְמַאת ּבֵ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ת –כָּ ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ    .ּבִ
אן  פֹוֶלֶטת –כָּ    .ּבְ

  
ה - "ּפֹוֶלֶטת" ׁשָ ּמְ ָהא ׁשִ יּפּוק ֵליּה ּדְ    !ּתֵ
  

ׁשֶ  ּה ּבְ ּמּוׁשָ ְבָלה ְלׁשִ    .ּטָ
  

טּוְמַאת ֶעֶרב  :ְלֵמיְמָרא ת ּבְ ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ י ַלּה  -ּדִ    .ַסּגִ
   :ָרָבאְוָהא ָאַמר 
ת  ׁשֶ ּמֶ רּוָמה -ְמׁשַ ּתְ ה ָיִמים ֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבַ לֹׁשָ ל ׁשְ    ,כָּ

ְפלֹוט ּלֹא ּתִ ר ָלּה ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ    !ׁשֶ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ִהְט  הׁשֶ ּטָ ּמִ ילּוָה ּבַ    .ּבִ

  
ַכְרַעּה ְוָטְבָלה ָאְזָלה ִאיִהי ּבְ ִכי ָקָאַמר ָרָבא ּדְ ָלל ּדְ    ,ִמכְּ

ִדיָתא ָקָאְזָלה ׁשְ ֲהֵדי ּדְ יְלָמא ּבַ   !ּדִ
  

יָמא   מב,א ַייר  :ְוִכי ּתֵ ּתְ יְלָמא ִאׁשְ יר' ,ִאי ָהִכי -ּדִ ּיֵ ּתַ א ִנׁשְ ּמָ יַנן ׁשֶ ֵעי ֵליּה  'ָחְייׁשִ    !ִמּבָ
  

יֶאלָּ  ה ,א ְלָרָבא ַנּמִ ּטָ ּמִ ילּוָה ּבַ ִהְטּבִ    ,ׁשֶ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

אן  ֶכת –כָּ ִמְתַהּפֶ    .ּבְ
אן  ֶכת -כָּ ֵאיָנּה ִמְתַהּפֶ ׁשֶ    .ּבְ

  
ָרא ָקאי    :ְוָהִכי ָקָאַמר ,ְוָרָבא ַאּקְ

ַתב ַרֲחָמָנא י כָּ ִים ְוָטְמאּו ַעד ָהָעֶרב" :כִּ ֶכתּבְ  - (ויקרא טו, יח) "ְוָרֲחצּו ַבּמַ ֵאיָנּה ִמְתַהּפֶ    ,ׁשֶ
ֶכת  ִמְתַהּפֶ רּוָמה -ֲאָבל ּבְ ּתְ ה ָיִמים ֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ּבַ לֹׁשָ ל ׁשְ    ,כָּ

ְפלֹוט ּלֹא ּתִ ר ָלּה ׁשֶ ִאי ֶאְפׁשָ   .ׁשֶ

                                                        
ָרּה ׁשִ  214 ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ ּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבְוִאׁשּ ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ   ְבַעת ָיִמים תִּ
ִים ְוָטְמאּו ַעד ָהָעֶרב 215 ְכַבת ָזַרע ְוָרֲחצּו ַבּמַ ב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ ּכַ ר ִיׁשְ ה ֲאׁשֶ ָ   ְוִאׁשּ
ים לֹא יֹאַכל ַע  216 ָדׁשִ ּקֳ ַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ּבַ ְכַבת ָזַרעִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ר ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע ּבְ   ד ֲאׁשֶ

 רש"י
. תלמוד לומר זובה בבשרה

ואע''ג דבדה כתיב מדאפקיה 
   בלשון זובה ילפין זיבה:

   . זובה בבשרה:יהיה
. בעל קרי איו מטמא עד בועלה

שתצא טומאתו לחוץ כדכתיב 
ואשר תצא ממו שכבת  (שם טו)

זרע: ה''ג בתורת כהים מה בא 
זה ללמדו אם לעין הוגע 
בשכבת זרע הרי כבר אמור 

   למטה אלא מפי כו':
. הא משום מה בא זה ללמדו

טבילה דידיה לא איצטריך דהא 
כתיב לעיל ואיש כי תצא ממו 
שכבת זרע ואם ללמד עליה 
שצריכה טבילה אם גע בשרה 

רע כשיצתה מבחוץ בשכבת ז
ממו הרי כבר אמור למטה 
בפרשת אמור אל הכהים 
(ויקרא כב) או איש אשר תצא 
ואמר לקמן בפרקין (דף מג:) 
מין לוגע בש''ז ת''ל או איש 

   אלמא מייה פקא לן:
. בא ללמדו שאפי' לא גע אלא

בשרה מבחוץ בקרי טמאה מפי 
טיפת תשמיש והוצרך להשמיעו 

לא הוה שטמא דאי לא אשמעי' 
קיימא לן מפי שהיא טומאת 
בית הסתרים ואיה מטמאה 
אלא מפי שגזירת הכתוב הוא 
   אלמא לא אמרין דדיה כבועלה:

. גזרת הכתוב ולא במשמשת
   בפולטת:

. תיפוק ליה דקודם פולטת
יציאתו חוץ טמאה היא דהא 

   שמשה:
. ולמחר בשטבלה לשמושה

פלטה וקאמר לך ר' שמעון בה 
   דיה כבועלה:

. וכיון דכל שלשה כל שלשה כו'
אסורה משום תשמישה דיה 
כבועלה היכי משכחת לה אי 
לאחר שלשה אפי' יצא מי 
טהורה דהא שכבת זרע מסרחת 

   היא:
. הא דקאמר הכא במאי עסקין

ר''ש דטהורה בטבלה לתשמישה 
שהטבילוה במטה דכיון דלא זזה 
   ממקומה אפשר לה בלא פליטה:

אזלא . דהא דרבא כגון דמכלל
איהי בכרעה א''כ מאי אי אפשר 
שלא תפלוט כל שלשה דמשמע 
טמאה ודאית הא בחזקת 
טהורה היא טפי דאיכא למימר 
בהדי דאזלא ומסגייא בכרעה 

  שדיתיה לכוליה קודם טבילה:
וכי תימא חיישי' שמא שתייר 

. ומספיקא קא מטמאה א''כ בה
מאי אי אפשר חיישין מיבעי 

   ליה:
אזלה  . דלאאלא לרבא מי

הילכך כל שעה פלטה והא דר' 
שמעון דיכולה לטבול לשמושה 
כגון שלא תהפכה לאחר 

   הטבילה ודרבא במתהפכת:
. לפרושי לן קרא אתא דכי ורבא

כתיב ורחצו במים דמשמע 
דיכולה לטבול בו ביום כשאיה 
מתהפכת ל''א מתהפכת בשעת 
תשמיש ואין הזרע קלט ברחם 
 יחד הילכך פולטת והולכת מעט
מעט איה מתהפכת בשעת 
תשמיש קלט הזרע יחד ויוצא 

 בבת אחת:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ יְסָנאּבְ ר ּבִ מּוֵאל ּבַ ֵייֵמ  ַרב ׁשְ    :ַאּבָ

ְכַבת ֶזַרע    :ּפֹוֶלֶטת ׁשִ
   ,רֹוָאה ָהְוָיא

   :אוֹ 
   ?נֹוַגַעת ָהְוָיא

  
ּה     ,ִלְסּתֹור    :ָנְפָקא ִמיּנַ

הוּ  ֶ ַמׁשּ ֵמא ּבְ    ,ְוִלּטָ
ַבחּוץ ְפִנים כְּ ֵמא ּבִ    .ְוִלּטָ

  
ךְ  ְפׁשָ    :ַמה ּנַ

ִמיַע ֵליּה ַמְתִניָת  ָנן   :217217217217אִאי ׁשְ    ,רֹוָאה ָהְוָיא -ְלַרּבָ
ְמעֹון  י ׁשִ    .נֹוַגַעת ָהְוָיא -ּוְלַרּבִ

ִמיְוִאי ָלא  ָרא נֹוַגַעת ָהְוָיא!  - אַע ֵליּה ַמְתִניָת ׁשְ ּבְ   ִמְסּתַ
  

ִמיַע ֵליּה  ,ְלעֹוָלם    א,ַמְתִניָת ׁשְ
ָנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ְעָיא ֵליּה  -ְוַאּלִ    ,ָלא ָקִמיּבַ

ְעָיא ֵליּה  י ָקא ִמיּבַ ְמעֹון  -כִּ י ׁשִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ    .ַאּלִ
  

ַבחּוץ  ְפִנים כְּ ֵמא ּבִ ְע  -ְוִלּטָ    ,ָיא ֵליּה ָלא ָקִמיּבַ
ְעָיא ֵליּה  י ָקִמיּבַ הּוא -כִּ ָכל ׁשֶ ֵמא ּבְ    .ִלְסּתֹור ְוִלּטָ

  
  ַמאי? 

ְמעֹון י ׁשִ י ָקָאַמר ַרּבִ בֹוֲעָלּה " :כִּ ּה ּכְ ּיָ ַבחּוץ - "ּדַ ְפִנים כְּ ּמּוֵיי ּבִ י ִלּטַ    .ָהֵני ִמיּלֵ
ֵמא הּוא - ֲאָבל ִלְסּתֹור ְוִלּטָ ָכל ׁשֶ   , ּבְ

   ,רֹוָאה ָהְוָיא
יְלָמאא    :ֹו ּדִ

ָנא?    ָלא ׁשְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיכָּ
ִמיַע ֵליּה ַמְתִניָתא    ,ְלעֹוָלם ָלא ׁשְ

ְעָיא ֵליּה     :ְוָהִכי ָקִמיּבַ
ִסיַני רֹוָאה ָהְוָיא ֲעֵלי ְקָרִיין ּבְ ַאְחִמיר ַרֲחָמָנא ַאּבַ    ,ִמּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ִחּדּוׁש הּוא יַני ּדְ ְמִריַנן ִמּסִ    ,ָלא ּגָ

ֲחִמיֵריּדְ  הּו ַרֲחָמָנא ,ָהא ָזִבין ּוְמצֹוָרִעים ּדַ    ?ְוָלא ַאְחִמיר ּבְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   .רֹוָאה ָהְוָיא

  
ְייֵליּה לְ     ,ָרָבאֲאָתא ׁשַ

   .רֹוָאה ָהְוָיא :ֲאַמר ֵליּה 
  

יּה ּדְ     ,ַרב יֹוֵסףֲאָתא ְלַקּמֵ
   .רֹוָאה ָהְוָיא :ֲאַמר ֵליּה 

  
יּה ּדְ  ֵייַא ֲהַדר ֲאָתא ְלַקּמֵ    ,ּבָ

ִפיתוּ ּכּולְּ  :ֲאַמר ֵליּה  א ֲחָדא ּתְ רּוּקָ    !כּו ּבְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
יר ֲאַמִרי ָלךְ  ּפִ    ,ׁשַ

ְמעֹון י ׁשִ אן ָלא ָקָאַמר ַרּבִ בֹוֲעָלּה " :ַעד כָּ ּה ּכְ ּיָ ַבחּוץ "ּדַ ְפִנים כְּ ֵמא ּבִ א ִלּטָ    ,ֶאּלָ
הּוא  ָכל ׁשֶ ֵמא ּבְ    .ְוָיארֹוָאה ָה  -ֲאָבל ִלְסּתֹור ְוִלּטָ

                                                        
 ַמְתִניִתין וגם להלן ע"פ מסורת הש"ס. גירסת וילא: 217

 רש"י
. משום ראייה טמייה רואה הויא

קרא ומשום וגעת בשכבת זרע 
דעד השתא הויא גיעת בית 
הסתרים ולא הויא טמאה אלא 
ביום תשמיש ומגזרת הכתוב וכי 

   פלטה געה לבראי ומטמיא:
. בזיבה בימי ספירה אי לסתור

סותרת אבל וגעת רואה הויא 
לא שאם געה בשום טומאה 
איה סותרת דהא וספרה לה 

   כתיב והאיכא:
. לראייה לא ולטמא במשהו

בעין שיעורא כדאמרי' במתי' 
לדם דה ולזיבה ולקרי מטמאין 
בכל שהוא אבל וגע בעי שיעורא 
כדאמר בפירקין (לקמן דף מג:) 
איכא למ''ד בכעדשה ואיכא 

   ה:למ''ד כחתימת פי האמ
   . לרב שמואל:אי שמיע ליה

. דפליגי רבן ור''ש לעיל מתיתא
דקאמרי רבן פולטת שכבת זרע 
מטמא בפים כבחוץ ולר''ש 

   דדיה כבועלה:
. לעין לטמא לרבן רואה הויא

בפים כבחוץ ולר''ש וגעת 
  הויא:

. אמאי ואי לא שמיע ליה
מספקא ליה מסברא וגעת הויא 

ה דהא לא מגופה חזיא אלא מ
   שקבלה היא פולטת:

. ואליבא דרבן לא קמיבעיא ליה
דכיון דלרבן מטמיא בפים 
כבחוץ אלמא רואה הויא וכ''ש 
דמטמאה במשהו ולעין סתירה 
מי סתרה דהא בתורת זיבה 

   מרבי ליה מיהיה זובו:
. כי קא מיבעי ליה אליבא דר''ש

ולטמא בפים לא מיבעי ליה 
   דהא שמעין לר''ש דלא מטמיא:
כי קא מבעיא ליה לסתור 

. מהו מי אמרי' ולטמא במשהו
כי אמר ר' שמעון דיה כבועלה 
לטמא בפים כבחוץ מה בועלה 
לא מטמא איהי מי לא מטמאה 
אבל לסתור ולטמא במשהו לא 
משוי לה כוגעת דהא א'' אמר 
דיה כבועלה סתרה ומטמאה 
במשהו כבועלה או דילמא לא 
שא דכי היכי דלעין טומאת 

ין משהו פוגעת לע ים משוי לה
   וסתירה מי משוי לה וגעת:

. מתי' לעולם לא שמיע ליה
ודקאמרין מסברא וגעת הויא 
לא היא מסברא לא מיפשט לן 
דאיכא למימר מדאחמיר רחמא 
בבעלי קריין בסיי דכתיב 
(שמות יט) אל תגשו אל אשה 
ולא הזהיר על טמא שרץ רואה 

   הויא:
. תפיתוכולכו ברוקא חדא 

כולכם שמעתם שמועה אחת. 
תפיתו לשון רוק וחבירו 
בכתובות תוף שדי בפרק אף על 

   פי (דף סא:):
   . אביי שפיר אמר לך:אמר ליה

אבל לסתור ולטמא במשהו 
. דאי מי דיה כבועלה רואה הויא

מטמיא כבועלה במשהו וסתרה 
  כבועלה:
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        בבבב----מב, אמב, אמב, אמב, א .9
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ּדָ    ,ַהּנִ
ָבה    ,ְוַהּזָ

ֶנֶגד יֹום ֹוֶמֶרת יֹום ּכְ    ,ְוַהׁשּ
   ,ְוַהּיֹוֶלֶדת

ן  ַבחּוץ -ּכּוּלָ ְפִנים ּכְ אֹות ּבִ ּמְ    ."ִמטַּ
  

ָלָמא ׁשְ י :ּבִ הּו ְלַחּיֵ    ,ּכּוּלְ
א יֹוֶלֶדת ה   : ֶאּלָ יֵמי ִנּדָ ה -ִאי ּבִ    ,ִנּדָ

יֵמי   ִזיָבה!  -ִזיָבה  ִאי ּבִ
  

ְרָדה ִלְטּבֹול ִמּטּוְמָאה ְלָטֳהָרה ,ָלא ּיָ    .ְצִריָכא ׁשֶ
  

ָאַמר  י ֵזיָראְוִכי ָהא ּדְ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ
ְרָדה ִלְטּבֹול ִמּטּוְמָאה ְלָטֳהָרה ּיָ    ,יֹוֶלֶדת ׁשֶ

ם ה ּדָ ּנָ    :ְוֶנֱעַקר ִמּמֶ
יִריָדה     .ֵמָאהְט  –ּבִ
יה  ֲעִלּיָ    !ְטהֹוָרה –ּבַ

  
י ִיְרְמָיהֲאַמר ֵליּה  י ֵזיָראְל  ַרּבִ    :ַרּבִ

יִריָדה" אי ְטֵמָאה - "ּבִ לּוָעה ִהיא!  ?ַאּמַ   טּוְמָאה ּבְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ְייֵליּה לְ  י ָאִביןִזיל ׁשַ י ִמְדְרׁשָ  ַרּבִ יּה ּבֵ ֵריׁשֵ יׁש ִלי ּבְ ִרית ִניֲהֵליּה ְוַכְרכֵּ ַאְסּבְ    .אּדְ
ְייֵליּה  ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור   :ֲאַמר ֵליּה  ,ֲאַזל ׁשַ אּוָה כְּ    ,ֲעׂשָ

ִליָעה ֵבית ַהּבְ ָגִדים ּבְ ָאה ּבְ ַטּמְ ּמְ    .ׁשֶ
  

ֵמי   ?!ִמי ּדָ
חּוץ -ָהָתם    מב,ב    ,ֵאין ָלּה טּוְמָאה ּבַ

י -ָהָכא  י ָנֵפיק ְלָבַראי ִליַטּמֵ    !כִּ
  

י ָצא ַלחּוץ ,ָהָכא ַנּמִ ּיָ ׁשֶ    .כְּ
  

  ַמאי ְלֵמיְמָרא?  -ִאי ָיָצא ַלחּוץ 
  

ֵתיָמא אי :ַמהּו ּדְ ּוַ א ּגַ ִאיכָּ י ְטִביָלה ְלָדם ּדְ ְמַהּנֵ י ְלַהאי ,ִמּגֹו ּדִ י ַנּמִ ַהּנֵ    ,ּתְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ין  ַמְעּתִ ִריק –ׁשְ    ,ִאיּפְ

א יֹוֶלֶדת ה    :ֶאּלָ יֵמי ִנּדָ ה –ִאי ּבִ    .ִנּדָ
יֵמי ִזיָבה     !יָבהזִ  –ִאי ּבִ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

א ּתָ ֵליָדה ְיֶבׁשְ    .ּבְ
  
א" ּתָ ַבחּוץ"ַמאי  - "ֵליָדה ְיֶבׁשְ ְפִנים ּכְ א ּבִ ּמֵ א? "ִמטַּ    !ִאיכָּ
  

רֹוְזּדֹור הֹוִציא ָוָלד רֹאׁשֹו חּוץ ַלּפְ גֹון ׁשֶ    .כְּ
  

ְעָיא    ,ְוִכְדַרב אֹוׁשַ
ָאַמר  ְעָיאּדְ    :ַרב אֹוׁשַ

ּמָ  ֵזָרה ׁשֶ רֹוְזּדֹורּגְ ָלד רֹאׁשֹו חּוץ ַלּפְ    .א יֹוִציא ַהּוָ
  

יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ    :ָרָבאְוִכי ַההּוא ּדַ
ָתא :ֲאַמר ֵליּה  ּבְ ׁשַ    ?ַמהּו ְלִמְמַהל ּבְ

 רש"י
. בראייה ראשוה אבל כולן מטמאין בפים כבחוץ

   שיה ליכא למימר דהא בלא ראייה טמאה היא:ב
   . לקמן מפרש:והיולדת

. הכי קאמר בין שראתה ג' הזבה ושומרת יום
ימים בין שראתה יום אחד מטמאה בבית החיצון 

   בראייה ראשוה:
. ילדה וראתה הא תי ליה ואי בימי אי בימי דה

   זיבה הא תי ליה לזיבה:
מא לן כבית . לאחר שבועים וקיימטומאה לטהרה

הלל דאמרי בבות כותים (לעיל דף לה:) ביומי 
וטבילה תלא רחמא דלא הוי דם טוהר אלא 

   לאחר טבילה:
   . לבית החיצון ועמד שם יום או יומים:ועקר דם

. כל זמן שהוא בה וכשיצא בעיא טבילה טמאה
אחריתי דלא טהרתה טבילה והייו דתיא יולדת 

   מטמיא בבית החיצון:
. וקיימא לן בפרק בהמה לועה היאטומאה ב

המקשה (חולין דף עא.) טומאה בלועה איה 
מטמאה לא במגע ולא במשא והכא הא טומאה 
בלועה היא ולא דמיא לכל השים שמטמאות 
בבית החיצון דהתם משום ראייה דמאתמול היא 
וטומאת שבעה ורחמא אמר בבשרה מכי אתא 

שא בבית החיצון הויא ראייה אבל הכא משום מ
וגיעה היא וטומאת ערב דאי משום ראייה 
מאתמול איעקר ומאתמול הויא ראייה וראייה 
דמאתמול לא מהיא לה האידא דמאתמול הוה 
להו ימי טומאה והשתא הוו להו ימי טוהר 

   וטומאה בלועה לא מטמיא במגע ובמשא:
   . פירשתי לו טעמא:אסברית יהליה

   בראשו: . הודה לדברי ועעוכרכיש לי ברישיה
. בגדים שהוא לבוש בהן בגדים בבית הבליעה

בשעה שוגע בה אין טמאין שאין להן טומאת 
מגע דאמר רחמא לא יאכל לטמאה בה (ויקרא 
כב) אין לך אלא מה שאמור בה אכילה ולא מגע 
ומה היא מטמאה בגדים שהוא לבוש בשעת 
בליעה כדכתיב (שם יז) [וכל] פש אשר תאכל בלה 

אזרח ובגר וכבס בגדיו וטהר ובבלת עוף וטריפה ב
טהור כתיב דבלת בהמה לא מטמאה בבית 
הבליעה כדאמר בשמעתין ובלת עוף טמא מי לא 
מטמאה כדאמר בתורת כהים מי שאיסורו משום 
בל תאכל בלה יצא עוף טמא שאין איסורו משום 

  בל תאכל בלה אלא משום בל תאכל טמא:
פרישית לטמאה בה . כדהתם אין לה טומאה בחוץ

אין לך בה אלא מה שאמור בה והך הוא דגזור בה 
   רחמא:

. וכיון דמטמא בחוץ הכא כי פיק לבראי תיטמי
   הויא כשאר טומאות דלא מטמאות בלועות:

. לכשיצא לחוץ מטמא הכא מי כשיצא לחוץ
אותה אם עקר קודם טבילה ואם טבלה טהורה 

   אה:כל זמן שהוא שם ולכשיצא ויגע בה יטמ
. הא דם טמא הוא דקודם טבילה מאי למימרא

   עקר:
. דרבי זירא דהוה קשיא לן טומאה שמעתין

   בלועה היא:
. דלכשיצא לחוץ הוא דקאמר והשתא לא איפריק

מתוקמא ברייתא דקתי יולדת מטמאה בבית 
החיצון כדרבי זירא דהא לרבי זירא לא מטמיא 

   עד השתא שיצא והדרא קושיא לדוכתין:
   . דליכא לא דה ולא זיבה:דה יבישתאבלי

   . מאי מטמיא בפים איכא:אי ביבשתא
. ואוליד כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור

וקאמר דאע''ג דאכתי ראשו בפים הוא דהייו 
בבית החיצון הוי כילוד וטמאה לידה וכרב 

   אושעיא דאמר חוץ לפרוזדור ולד הוי:
(חולין  . בפרק בהמה המקשהדאמר רב אושעיא

דף עב.) אהא דתן אשה שמת עוברה בתוך מעיה 
ופשטה חיה את ידה וגעה בו החיה טמאה 
טומאת שבעה והאשה טהורה עד שיצא הולד 
והוין בה חיה אמאי טמאה טומאה בלועה היא 
ואמר רב אושעיא הך טומאת חיה מדרבן גזרה 
שמא יוציא ולד את ראשו חוץ לפרוזדור ותגע בו 

ליה ילוד ולא הוי בלועה וטמא  דמכי פק הוה
מדאורייתא משום וגע במת אלמא חוץ לפרוזדור 
ילוד הוא הילכך לעין לטמא את אמו טומאת 

   לידה מי ילוד הוא:
. כלומר מדרבא מי שמעין וכי ההוא דאתא כו'

  דראשו חוץ לפרוזדור הוי כילוד:
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ֵמי :ֲאַמר ֵליּה  יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ
ְנַפק ַתר ּדִ ֵר  :ָרָבאֲאַמר  ,ּבָ ׁשָ ְבָרא ָלא ָיַדע ּדְ ַההּוא ּגַ ְך ּדְ ְעּתָ ָתאָסְלָקא ּדַ ּבְ ׁשַ    ?!י ְלִמְמַהל ּבְ

ְתֵריּה  א ֵהיִכי ֲהָוה ,ֵאיָמא ִלי ִאיִזי :ֲאַמר ֵליּה  ,ֲאַזל ּבָ עּוְבּדָ    ?ּגּוָפא ּדְ
ָתא :ֲאַמר ֵליּה  ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ ָצֵויץ ַאּפַ ַמִעית ָוָלד ּדְ ָתא ,ׁשְ ּבְ    .ְוָלא ִאְתְיִליד ַעד ׁשַ
רֹוְזּדֹורהֹוִציא רֹאׁשֹו ח"ַהאי  :ֲאַמר ֵליּה  ּה  ,הּוא "ּוץ ַלּפְ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ    ,ְוָהֵוי ִמיָלה ׁשֶ

ּה  ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ת -ְוָכל ִמיָלה ׁשֶ ּבָ ַ ִלין ָעֶליָה ֶאת ַהׁשּ   .ֵאין ְמַחּלְ
  
   

 רש"י
. כלומר אפשר שאין זה ס''ד

האיש יודע שמילה בשבת 
תרת אלא ודאי דבר ספק מו

   אירע בו:
. שמעתי את הולד צועק דצויץ

בתוך המעיים מבעוד יום של 
  ערב שבת:
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        מב, במב, במב, במב, ב .10
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ה  ָ ל ִאׁשּ לּוַע ָהֵוי   -אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ    ,ּבָ
   :אוֹ 

ָתִרים ָהֵוי?  ית ַהּסְ   ּבֵ
  

ּה ְלַמ     ?אי ָנְפָקא ִמיּנַ
  

גֹון אֹותֹו ָמקֹום :כְּ ַזִית ְנֵבָלה ּבְ ּה כְּ ֲחָבה ָלּה ֲחֶביְרּתָ ּתָ    ,ׁשֶ
לּוַע  :ִאי ֲאַמְרּתְ  ָאה -ָהֵוי  ּבָ לּוָעה ָלא ְמַטּמְ    .טּוְמָאה ּבְ

ָתִרים ָהֵוי  :ְוִאי ֲאַמְרּתְ  ית ַהּסְ ָיא   -ּבֵ ע ָלא ְמַטּמְ ְבַמּגָ    ,ְנִהי ּדִ
א ָ ַמׂשּ ָיא ּבְ    .ִמיָהא ְמַטּמְ

  
ֵיי    :ָאַמר ַאּבָ

לּוַע ָהֵוי    .ּבָ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ָתִרים ָהֵוי ית ַהּסְ    .ּבֵ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָתִרים ִהיא" ית ַהסְּ ּטּוְמַאת ּבֵ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ    ,ֶאּלָ

ָתִרים  ית ַהסְּ ָאה -ְוטּוְמַאת ּבֵ    ,לֹא ְמַטּמְ
תּוב ִהיאֶאּלָ  ֵזַרת ַהּכָ ּגְ    ."א ׁשֶ

  
ֵיי    ?ְוַאּבָ

  
   .ֲחָדא ְועֹוד ָקָאַמר

לּוָעה ִהיא -ֲחָדא  טּוְמָאה ּבְ    .ּדְ
ְמֵצי לֹוַמר -ְועֹוד  ָתִרים ִהיא" :ֲאִפיּלּו ִאם ּתִ ית ַהּסְ ָאה - "טּוְמַאת ּבֵ תּוב ִהיא ,ֵאיָנּה ְמַטּמְ ֵזַרת ַהכָּ ּגְ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

  
  

 רש"י
. טומאה בלועה לא מטמאה

דהרי היא כמי שאיה ואין בה 
לא מגע ולא משא וטהורה אשה 

   זו:
. ואי אמרת בית הסתרים הוי

כשאר בית הקמטים טומאה לא 
בטלה והי דבמגע לא מטמיא 

מטמא בית הסתרים דלא 
בגיעה במשא מיהא מטמאה 
וטמאה אשה זו שהרי ושאת 

   את הבלה:
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ְע     :ָיא ְלהוּ ִאיּבַ

לּוַע ָהֵוי   -ְמקֹום ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור     ,ּבָ
   :אוֹ 

ָתִרים ָהֵוי ית ַהּסְ    ?ּבֵ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ
  

גֹון יו :כְּ ַזִית ְנֵבָלה ְלתֹוְך ּפִ ַחב לֹו ֲחֵבירֹו כְּ ּתָ    ,ׁשֶ
לּוַע ָהֵוי  :ִאי ֲאַמְרּתְ  ָיא -ּבָ לּוָעה ָלא ְמַטּמְ    !טּוְמָאה ּבְ

א ִאי) (ֶא  ָתִרים ָהֵוי :ֲאַמְרּתְ ּלָ ית ַהּסְ א - ּבֵ ע ָלא ְמַטּמֵ ְבַמּגָ י ּדִ א ,ְנִהי ַנּמִ א ִמיָהא ְמַטּמֵ ָ ַמׂשּ    !ּבְ
  

ֵיי    :ָאַמר ַאּבָ
לּוַע ָהֵוי    .ּבָ

  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

ָתִרים ָהֵוי ית ַהּסְ    .ּבֵ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 

ַתְנָיא    :ּדְ
ִליָעהָיכֹול תְּ " ית ַהּבְ ָגִדים ַאּבֵ ָאה ּבְ ֵהָמה ְמַטּמְ    ?ֵהא ִנְבַלת ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר    – (ויקרא כב, ח) 218218218218"ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה " :תַּ
א ֲאִכיָלָתּה  ֵאין ָלּה טּוְמָאה ֶאּלָ    ,ִמי ׁשֶ
ה ּיֹאְכֶלּנָ ֵמָאה קֹוֶדם ׁשֶ טְּ    .ָיְצָתה זֹו ׁשֶ

ַק  ְבַלת עֹוף ָטהֹורְוֵתיֵתי ּבְ    :ל ָוחֶֹמר ִמּנִ
חּוץ ֵאין ָלּה טּוְמָאה ּבַ ְבַלת עֹוף ָטהֹור ׁשֶ ְפִנים ,ּוַמה ּנִ    .ֶיׁש ָלּה טּוְמָאה ּבִ

ְפִנים ׁש ָלּה טּוְמָאה ּבִ ּיֶ ין ׁשֶ חּוץ ֵאינֹו ּדִ ׁש ָלּה טּוְמָאה ּבַ ּיֶ    !זֹו ׁשֶ
ּה " :ָאַמר ְקָרא ּה " – "ּבָ ַאֶחֶרת "ּבָ    .ְולֹא ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ    ?(ויקרא יא, מ) 219219219219"ְוָהאֹוֵכל" :ִאם ּכֵ
יעּור ן ׁשִ    ,ַלּנֹוֵגַע    :ִליתֵּ

א  אֹוֵכל -ְוַלּנֹוׂשֵ    ,ּכְ
ִית – "אֹוֵכל"ָמה  ַכּזַ   ,ּבְ

א  ִית -ַאף נֹוֵגַע ְונֹוׂשֵ ַכּזַ    ."ּבְ
  

                                                        
  ה'ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה ֲאִני  218
ָגָדיו ְוָטֵמ  219 ס ּבְ ְבָלָתּה ְיַכּבֵ ָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוָהאֵֹכל ִמּנִ ס ּבְ א ֶאת ִנְבָלָתּה ְיַכּבֵ   א ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֹׂשֵ

 רש"י
. בית מקום בלת עוף טהור

הבליעה של אדם שאין לבלת 
   עוף טהור טומאה אלא שם:

. דאי תחב הוא שתחב לו חבירו
   לעצמו איטמי ליה במגע:

. בגדים טמאים בבית בה
   הבליעה ולא באחרת:
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   :ָרָבאָאַמר 

קּוְמטֹו  ֶרץ ּבְ    .ָטהֹור –ׁשֶ
קּוְמטֹו ְנֵבלָ     .ָטֵמא –ה ּבְ

  
קּוְמטֹו " ֶרץ ּבְ א  - "ָטהֹור –ׁשֶ ְמַטּמֵ ְנִגיָעה הּוא ּדִ ֶרץ ּבִ    ,ׁשֶ

ָתִרים  ע הּוא -ּוֵבית ַהּסְ ר ַמּגָ    .ָלאו ּבַ
קּוְמטֹו " א  - "ָטֵמא –ְנֵבָלה ּבְ ע ָלא ְמַטּמֵ ְבַמּגָ    ,ְנִהי ּדִ

א א ִמיָהא ְמַטּמֵ ָ ַמׂשּ    .ּבְ
  
  

קּוְמטֹו וְ  ֶרץ ּבְ ּנּור ׁשֶ    .ָטֵמא –ִהְכִניסֹו ַלֲאִויר ַהּתַ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא   ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא יא, לג) 220220220220"ּתֹוכוֹ " :ַמהּו ּדְ
  .ְולֹא ּתֹוְך ּתֹוכוֹ                      מג,א

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ל ָזב קּוְמטֹו ׁשֶ הֹור  ,ָקֶנה ּבְ    .הֹורָט  –ְוֵהִסיט ּבֹו ֶאת ַהּטָ

ל ָטהֹור קּוְמטֹו ׁשֶ ב  ,ָקֶנה ּבְ    .ָטֵמא –ְוֵהִסיט ּבֹו ֶאת ַהּזָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ָאַמר ְקָרא ִים" :ּדְ ּמָ ַטף ּבַ ב ְוָיָדיו לֹא ׁשָ ע ּבֹו ַהּזָ ר ִיּגַ ל ָזב - (ויקרא טו, יא) 221221221221"ְוכֹל ֲאׁשֶ    ,ֶזהּו ֱהֵסיטֹו ׁשֶ
ָכל ַהּת  ּלֹא ָמִצינּו לֹו טּוְמָאה ּבְ ּה ׁשֶ    .ֹוָרה ּכּוּלָ
ְלׁשֹון ְנִגיָעה  ֵקיּה ַרֲחָמָנא ּבִ ֶהיֵסט ּוְנִגיָעה כְּ  :ְלֵמיְמָרא –ְוַאּפְ    ,"ָיָדיו"ּדְ

ַראי –ָמה ָהָתם     ,ֵמַאּבְ
ַראי –ַאף ָהָכא     .ֵמַאּבְ

  

                                                        
ּבֹרוּ  220 תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ ִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ   ְוָכל ּכְ
ס 221 ִים ְוִכּבֶ ּמָ ַטף ּבַ ב ְוָיָדיו לֹא ׁשָ ע ּבֹו ַהזָּ ר ִיּגַ ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ   ּבְ

 רש"י
כגון בין אציליו או שאר . קומטו

  קמטים פרוצ''ש בלע''ז:
. דהאי לא תוך תוכו הוא קמ''ל

אלא כגון כלי בתוך התור ופיו 
   למעלה מפי התור:

. והסיט בו את הטהור טהור
   כדמפרש טעמא לקמן:

בקומטו של טהור והסיט בו את 
. הטהור שהרי שא את הזב טמא

הזב וזב מטמא במשא דכתיב 
ו) והושא במשכב (ויקרא ט

   אותם וק''ו לזב עצמו:
. טהור היסט בקה מאי טעמא

   של קומטו של זב טהור:
. דכתיב וכל אשר יגע בו הזב וגו'

והאי קרא לאו למגע איצטריך 
דהא כתיב והוגע בבשר הזב 
אלא זה הסיטו של זב מכאן 
למדו זב שהסיט את הטהור 
טמא שלא מציו בכל התורה 
 טומאה המסטת טהרה שתטמא

אלא אם כן שא טהור את 
הטמא והכא בזב הוא דגלי 
רחמא וכתב וידיו דדרשין הכי 
היכא דהסיט בו הזב בידיו 

   כלומר בגלוי:
. מילתא אחריתי לא שטף במים

היא למילף לטילת ידים 
לאכילה מהכא אלמא הסיט זב 
את הטהור איו טמא אלא א''כ 
הסיטו בגלוי בידיו ומדאפקיה 

ן מי לכל בלשון גיעה ילפי
גיעות דאין מגע בית הסתרים 
מטמא אבל טהור שהסיט את 
הזב דפקא לן מקרא אחריא 
דלא כתיב ביה ידיו טמא אפילו 
הסיטו בקה שבקומטו מידי 
דהוה אבלה בקומטו שהיא 
מטמאה במשא דהא מ''מ הרי 
הוא ושא את הטומאה ל''א קה 
בקומטו של טהור והסיט את 

קה הזב להכי טמא שגע ה
בגילוי של זב וטמא הקה 
מחמת הזב וחוזר ומטמא את 
הטהור ואע''ג דטהור קמוט 
דגילויא גבי זב הוא דבעין אבל 
קה בקומטו של זב והסיט את 
הטהור טהור הואיל וזב קמוט 
וגבי זב כתיב וידיו ושיבוש הוא 
מפי כמה דברים חדא דקה 
פשוטי כלי עץ הוא ואיו מקבל 

חלול הי  טומאה וא''ת בקה
מי דמקבל טומאה אפ''ה אין 
חוזר ומטמא הטהור שהרי אין 
מגע של זב חוזר ומטמא אדם 
שאין לך וגע בטומאה מטמא 
אדם חוץ מן הוגע במת ועוד אי 
טומאת הטהור משום גיעת קה 
היא והרי בקומטו הוא דגע 
ובית הסתרים לאו בר מגע הוא 
דהא אמרין לעיל שרץ בקומטו 

לשון הסיט אמאי  טהור ועוד
קט ועוד הסיט טהור את הזב 
מי פק מהאי קרא וכל אשר יגע 
בו הזב כתיב והייו אשר יסיטו 
  הזב ולא כתיב כל אשר יגע בזב:
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ב ּוַבַעל ֶקִרי " ִאין -ֲאָבל ַהּזָ ּמְ ֵצא טּוְמָאָתן ַלחּוץ ,ֵאיָנן ִמטַּ תֵּ    ."ַעד ׁשֶ
  
ְכִתיב – "ָזב" רוֹ " :ּדִ ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ רוֹ  - (ויקרא טו, ב) 222222222222"ּכִ ׂשָ ֵצא זֹובֹו ִמּבְ ּיֵ   . ַעד ׁשֶ
  
ַעל ֶקִרי" ְכִתיב – "ּבַ ְכַבת ָזַרע" :ּדִ ּנּו ׁשִ י ֵתֵצא ִמּמֶ    .(ויקרא טו, טז) 223223223223"ְוִאיׁש ּכִ
  
  
  
ְעְזע" ְזּדַ ּנִ יׁש ׁשֶ רּוָמה ְוִהְרּגִ תְּ    ,ּו ֵאָבָריוָהָיה אֹוֵכל ּבַ

רּוָמה ה ּובֹוֵלַע ֶאת ַהתְּ ַאּמָ    ."אֹוֵחז ּבָ
  
ְנָיא – "אֹוֵחז"    :ְוָהּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִאיּלּו ֵמִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם ין ּכְ תִּ ה ּוַמׁשְ ַאּמָ ל ָהאֹוֵחז ּבָ    !"ּכָ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ַמְטִלית ָעָבה    .ּבְ

  
   :ֲאַמר ָרָבא

הֲאִפיּלּו ּתֵ  ַמְטִלית ַרכָּ    ,יָמא ּבְ
ֲעַקר  יָון ּדַ    .ֲעַקר –כֵּ

  
ֵיי    ?ְוַאּבָ

  
יְלָמא ָאֵתי ְלאֹוסּוֵפי ,ָחֵייׁש     .ּדִ

  
   ?ְוָרָבא

  
   .ָלא ָחֵייׁש  -ְלאֹוסּוֵפי 

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

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

  
   ?ְוָרָבא

  
ִכיַח  א ָלא ׁשְ ְעּתָ ׁשַ ל ִאֲחמּוֵמי ַוֲהַדר ִאֲחמּוֵמי ּבְ   .כָּ

  
   

                                                        
רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא 222 ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ   ּדַ
רֹו ְוָטֵמא ַע  223 ׂשָ ל ּבְ ִים ֶאת ּכָ ּמַ ְכַבת ָזַרע ְוָרַחץ ּבַ ּנּו ׁשִ י ֵתֵצא ִמּמֶ  ד ָהָעֶרבְוִאיׁש ּכִ

 רש"י
. שמחמם את כאילו מביא מבול

אבריו ומביא לידי קרי וזהו 
קלקול דור המבול שאמר 
   (בראשית ו) כי השחית כל בשר:

   מחממת:. שאיה במטלית עבה
. והא דתיא כל זמן לא שכיח

שאצבע בעין מדמעת ה''מ היכא 
דמתחלה ממשמש וחימם את 
עצמו ויוצא כל שעה מעט אבל 
זה שזדעזעו אבריו עקר כל 
הזרע ביחד ושוב איו חוזר 
ומתחמם לעקור עוד מיד בשעה 

  אחת:
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        מג, אמג, אמג, אמג, א .14
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ּה  יׁש ּבָ ל ּגּופֹו ַמְרּגִ ֵאין כָּ ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ל ׁשִ ָאה -כָּ    .ֵאיָנּה ְמַטּמְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
ְכַבת ֶזַרע" ְראּוָיה ְלַהְזִריַע  ,ָאַמר ַרֲחָמָנא טו, טז)(ויקרא  "ׁשִ    .ּבִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
רֹו ַחם " ׂשָ ְיָלה ְוָעַמד ּוָמָצא ּבְ ּלַ    !"ָטֵמא -ָהָיה ְמַהְרֵהר ּבַ
  

ָמא  ְרּגְ    :ַרב הּוָנאּתִ
ֲחלֹומוֹ  תֹו ּבַ ׁש ִמּטָ ּמֵ ְמׁשַ    ,ּבִ

ה ׁשָ לֹא ַהְרּגָ ׁש ּבְ ּמֵ ר ְלׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ    .ּדְ
  

ָנא     :ַאֲחִריָנאִליׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ֵאיָנּה  ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ל ׁשִ ֵחץ  224224224224כָּ ָאה -יֹוָרה כַּ    .ֵאיָנּה ְמַטּמְ

  
ָנא ין ַהאי ִליׁשְ א ּבֵ ָנא ,ַמאי ִאיכָּ    ?ְלַהאי ִליׁשְ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ

ה ׁשָ ַהְרּגָ ה ,ֶנֶעְקָרה ּבְ ׁשָ ַהְרּגָ ּלֹא ּבְ    .ְוָיְצָאה ׁשֶ
  

ְפ  ָתא ּדִ יָטא ֵליּה לִ ִמיּלְ מּוֵאלׁשִ ְעָיא ֵליּה לְ  ׁשְ    .ָרָבאִמיּבַ
  

ָבֵעי     :ָרָבאּדְ
ה  ׁשָ ַהְרּגָ ּלֹא ּבְ ה ְוָיְצָתה ׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ   ַמהּו?  -ֶנֶעְקָרה ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַבל ְולֹא ֵהִטיל ַמִים" טָּ ַעל ֶקִרי ׁשֶ ִטיל ַמִים  ,ּבַ ּיָ    !"ָטֵמא -ִלְכׁשֶ
  

אִני ָהָתם  רּוּבָ  -ׁשָ ה ְנַפקּדְ ׁשָ ַהְרּגָ    .ּה ּבְ
  
  

ָנא ַאֲחִריָנא    :ָאְמֵרי ַלּה  ִליׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ֵאיָנּה  ְכַבת ֶזַרע ׁשֶ ל ׁשִ ֵחץ  כָּ    .ֵאיָנּה ַמְזַרַעת -יֹוָרה כַּ

  

ָלא ַמְזְרָעא -ַאְזרּוֵעי     ,הּוא ּדְ
ָיא –ָהא ַטּמּוֵיי     ,ְמַטּמְ

ֱאַמר ּנֶ י ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש " :ׁשֶ ֵרה ּכִ ר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ עֹוָלם - (דברים כג, יא) 225225225225"ֲאׁשֶ    .ֲאִפיּלּו ֶקִרי ּבָ
  
  
  

                                                        
 שאינווילא:  224

ֲח  225 ֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך ַהּמַ ֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמקְּ י ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ   ֶנהּכִ

 רש"י
   . אברו:בשרו חם

. שמא יצא ממו קרי טמא
   ואמאי והא לא ארגיש:
. דאי פק במשמש מטתו בחלומו

   ודאי ארגיש:
. דאיו יורה ויצתה בלא הרגשה

   כחץ:
. דשתייר לכשיטיל מים טמא

מן הקרי ויוצא עכשיו ואע''ג 
דלא פיק בהרגשה הואיל 

  ומעיקרא איעקר בהרגשה:
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        בבבב----מג, אמג, אמג, אמג, א .15
ֵעי     :ָרָבאּבָ

ִהְרֵהר ְוָיַרד ְוָטַבל    ַמהּו?  -ָנְכִרי ׁשֶ
  

ְמֵצי לֹוַמר ַתר ֲעִקיָרה ָאְזִליַנן  :ִאם ּתִ א -ּבָ ְלקּוּלָ י ְלחּוְמָרא ֲאָבל ָהָכא ּדִ    ,ָלא ָאְמִריַנן ָהֵני ִמיּלֵ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנא    ?ָלא ׁשְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
ֶעְקרּו ֵמיֵמי ַרְגֶליָה  ּנֶ   ַמהּו?  -ְוָיְרָדה ְוָטְבָלה  ,ָזָבה ׁשֶ

  
ְמָצא לֹוַמר ַתר ֲעִקיָרה ָאְזִליַנן  :ִאם ּתִ ְכַבת ֶזַרע -ּבָ י ׁשִ ָלא ָמֵצי ָנֵקיט ַלּה  ,ָהֵני ִמיּלֵ    ,ּדְ

ָמֵצי ָנֵקיט ַלּה  ֲאָבל    ,ָלא –ֵמיֵמי ַרְגֶליָה ּדְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנא    ?ָלא ׁשְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
ֶעְקרּו ֵמיֵמי ַרְגֶליָה    מג,ב ּנֶ   ַמהּו?  -ְוָיְרָדה ְוָטְבָלה , ^ָנְכִרית ָזָבה ׁשֶ

  
ְמֵצי לֹוַמר ַתר ֲעִקיָרה ָאְזִליַנן  :ִאם ּתִ ָמ  -ּבָ ב ּדְ    ,ֵצי ָנֵקיט ְלהוּ ַאף ַעל ּגַ

אֹוַרְייָתא ְטֵמָאה ּדְ ְרֵאִלית ּדִ י ִיׂשְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ָנן  ַרּבָ ְטֵמָאה ּדְ    ,ָלא –ֲאָבל ָנְכִרית ָזָבה ּדִ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא    ?ָלא ׁשְ

  
יקוּ    .ּתֵ

  

 רש"י
. ועקר עובד כוכבים שהרהר

   ולא יצא:
. לשם גירות ואח''כ וירד וטבל
   יצא קריו:

פי' אם תמצי לומר לגבי . אמהו
ישראל דכי עקר בהרגשה ויצא 
שלא בהרגשה טמא דאזלין 
בתר עקירה הכא לא יזיל בתר 
עקירה דהייו קולא הואיל 
וכשהוא עובד כובים עקר 
וטהור דאמר בבות כותים קריו 

   טהור אפילו לב''ה:
. לחומרא כגון או דילמא לא שא

לגבי עקירה דהרגשה דישראל 
קולא כי הכא אזלין ולא שא ל

   בתר עקירה:
. דהוי מעין שעקרו מימי רגליה

   אב הטומאה:
. וטהרה מזובה וירדה וטבלה

ואח''כ הטילתו מהו מי אזלין 
   בתר עקירה ומטמאו או לא:

. מלצאת דלא מצי קיט לה
הילכך מכי עקר חשיב ליה צורך 

   יציאה:
. סתם עובדת [עובדת כוכבים]

ן כוכבים מי רגליה מטמאי
דחכמים גזרו עליהן שיהו כזבין 

  לכל דבריהם:
. לשם יהודית אם וירדה וטבלה

תמצי לומר בזבה עקרו מימי 
רגליה וירדה וטבלה אזלין בתר 
עקירה ה''מ בישראל דטומאתו 

  מדאורייתא:
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        מג, במג, במג, במג, ב .16
ִאין " ֵהן -ּוְמַטּמְ ָכל ׁשֶ    ."ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ֲחִתיַמת ּפִ  הָזב ָצִריְך כַּ    ,י ָהַאּמָ

ֱאַמר ּנֶ רֹו ִמּזֹובוֹ " :ׁשֶ ׂשָ ים ּבְ    .(ויקרא טו, ג) 226226226226"אֹו ֶהְחּתִ
  

ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ
ֵהן" ָכל ׁשֶ ִאין ּבְ ּמְ   ! "ִמטַּ
  

י ָנָתן ַרּבִ ָאַמר כְּ    ,הּוא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ָנָתן" ּום  ַרּבִ ָמֵעאלאֹוֵמר ִמׁשּ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ֲחִתיַמת ּפִ  -ָזב  הָצִריְך ּכַ    ,י ָהַאּמָ

   ."ְולֹא הֹודּו לוֹ 
  

ָמֵעאל?  י ִיׁשְ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ָאַמר ְקָרא רֹו ִמּזֹובוֹ " :ּדְ ׂשָ ים ּבְ    .(ויקרא טו, ג) "אֹו ֶהְחּתִ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ֵעי ֵליּה  א –ַלח    :ַההּוא ִמּבָ    ,ְמַטּמֵ
א     .ָיֵבׁש  –ְוֵאינֹו ְמַטּמֵ

  
ָמֵעאל י ִיׁשְ    ?ְוַרּבִ

  
   .ָנְפָקא (ויקרא טו, ג) "ָרר"ֵמ  ַההּוא

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ֲאָתא    .ַההּוא ְלִמְנָיָנא הּוא ּדַ

   ,ֲחָדא – "זֹובוֹ "בְּ 
רוֹ " ׂשָ ֵרי – "ָרר ּבְ    .ּתְ
ָלת – "ֶאת זֹובוֹ "    .ּתְ

לֹׁש ְרִאּיֹות  ַעל ׁשָ ד ַעל ָזב ּבַ ן -ִליּמֵ ְרּבָ ּקָ יב ּבַ ַחּיָ    .ׁשֶ
רוֹ " ׂשָ ים ּבְ    "אֹו ֶהְחּתִ
  .ִמְקָצת זֹובֹו ָטֵמא - 227227227227 "ֹובֹו ֻטְמָאתוֹ ִמזּ "

י ְרִאּיֹות  ּתֵ ַעל ׁשְ ד ַעל ָזב ּבַ א –ִליּמֵ ַטּמֵ ּמְ ב  :ׁשֶ כָּ    ,ִמׁשְ
ב    .ּומֹוׁשָ

  
ָמֵעאל ִמְנָיָנא ְמָנא ֵליּה?  י ִיׁשְ   ְוַרּבִ

  
י ִסיַמאי ַרּבִ    .ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ִסיַמאי"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִים   תּוב ָמָנה ַהּכָ  תַּ    .(ויקרא טו, ב)  228228228228"ָטֵמא" :ּוְקָראוֹ  -ׁשְ

לֹׁש     .(ויקרא טו, ג) "ָטֵמא" :ּוְקָראוֹ  -ׁשָ
   ?ָהא ֵכיַצד

ִים  תַּ    ,ְלטּוְמָאה –ׁשְ
לֹׁש  ן -ְוׁשָ    ."ְלָקְרּבָ

                                                        
רֹו ִמזֹּובֹו ֻטְמ  226 ׂשָ ים ּבְ רֹו ֶאת זֹובֹו אֹו ֶהְחתִּ ׂשָ זֹובֹו ָרר ּבְ ְהֶיה ֻטְמָאתֹו ּבְ   ָאתֹו ִהואְוזֹאת תִּ
  ָטֵמא רשי ובפסוק. גירסת וילא: 227
רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא 228 ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ   ּדַ

 רש"י
. דהחתים משמע לח לח מטמא

שהיבש איו חותם פי האמה 
   דפיל:

. משמע לח כמו (שמוא''ל א רר
   ויורד רירו:כא) 

. זאת תהיה טומאתו בזובו חדא
בזובו חדא רר תרי את זובו תלת 

   לקרבן:
   . לח:או החתים

. טומאתו היא מקצת זובו מזובו
  אית ביה טומאת זיבה:

. כי יהיה זב שתים וקראו טמא
מבשרו חדא זובו טמא תרי 

   טמא:
. זאת תהיה שלש וקראו טמא

טומאתו בזובו חדא רר בשרו את 
או החתים בשרו מזובו  זובו תרי

  תלת טומאתו היא:
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ְרַוְייהּו ִמ  ָנְפָקא ֵליּה ּתַ זֹובֹו"ּוְלַמאן ּדְ ְהֶיה ֻטְמָאתֹו ּבְ    ,ג) (ויקרא טו, "זֹאת ּתִ

רוֹ " ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  - )ב(ויקרא טו,  "ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
  

ֵעי ֵליּה  רוֹ  :ִמּבָ ׂשָ ֵצא ִמּבְ ּיֵ    .ַעד ׁשֶ
  
ה ִלי?  - )ב(ויקרא טו,  "זֹובֹו ָטֵמא"   ָלּמָ
  

הּוא ָטֵמא ד ַעל ַהּזֹוב ׁשֶ    .ִליּמֵ
  
  
  

 רש"י
  . שהטיפה עצמה טמאה:על הזוב
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        מג, במג, במג, במג, ב .17
ּום  ַרב ֲחִניַלאיָאַמר  ְמעֹוןַרּבִ ִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ    :י ֶאְלָעָזר ּבְ

ְכַבת ֶזַרע    :ׁשִ
הוּ  –ָלרֹוֶאה  ֶ ַמׁשּ    .ּבְ

ה –ַלּנֹוֵגַע  ַכֲעָדׁשָ    .ּבְ
  

   :ְוָהֲאַנן
ֵהן" ָכל ׁשֶ ִאין ּבְ ּמְ ַנן "ִמטַּ    ,ּתְ

   !ַמאי ָלאו ַלּנֹוֵגַע 
  

   .ָלרֹוֶאה ,לֹא
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶרץ" ֶ ׁשּ ְכַבת ֶזַרע ִמּבַ ׁשִ    ,חֹוֶמר ּבְ
ְכַבת ֶזַרעוְ  ׁשִ ֶרץ ִמּבְ ֶ ׁשּ    .חֹוֶמר ּבַ

ֶרץ  ֶ ׁשּ ֶרץ ֵאין ֲחלּוָקה טּוְמָאתוֹ    -חֹוֶמר ּבַ ֶ ַהׁשּ    ,ׁשֶ
ְכַבת ֶזַרע ׁשִ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ    .ַמה ׁשּ

ְכַבת ֶזַרע  ׁשִ הּוא    -חֹוֶמר ּבְ ָכל ׁשֶ א ּבְ ְכַבת ֶזַרע ְמַטּמָ ִ ַהׁשּ    ,ׁשֶ
ֶרץ ֶ ׁשּ ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ    ."ַמה ׁשּ

   .ַלּנֹוֵגַע ַמאי ָלאו 
  

   .ָלרֹוֶאה ,לֹא
  

ֵני ֶרץ ָקּתָ ׁשֶ    ,ְוָהא ּדּוְמָיא ּדְ
ֶרץ  ֶ ְנִגיָעה –ַמה ׁשּ    ,ּבִ

ְכַבת ֶזַרע  ְנִגיָעה –ַאף ׁשִ    !ּבִ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ֵני ֶרץ ָקּתָ    ,ׁשּום ׁשֶ

ֵני ְכַבת ֶזַרע ָקּתָ    .ְוׁשּום ׁשִ
  

הוּ  ֶ ַמׁשּ א ּבְ ֶרץ לֹא ְמַטּמֵ    ?!ְוׁשֶ
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

יעּור -ָהֵאָבִרים " ת  :ֵאין ָלֶהם ׁשִ ר ַהּמֵ ׂשַ ִית ּבְ ּזַ חֹות ִמּכַ    ,ּפָ
ר ְנֵבָלה ׂשַ ִית ּבְ ּזַ    ,ּוָפחֹות ִמּכַ

ֶרץ ֶ ה ִמן ַהׁשּ ֲעָדׁשָ   ! (אהלות א, ז) "ּוָפחֹות ִמּכַ
  

ה ָקאי ְמקֹום ֲעָדׁשָ יּה ּבִ כּוּלֵ אִני ֵאֶבר ּדְ    ,ׁשָ
ָהא ִאילּ  אּדְ יא ,ּו ָחֵסר ּפּוְרּתָ    ?!ֵאֶבר ִמי ָקְמַטּמֵ

  
ֲחלּוָקה טּוְמָאתֹו  ְכַבת ֶזַרע ּדַ   ַמאי ִהיא?  -ׁשִ

ָרֵאל ִלְדָנְכִרים ּבֵ  :ִאיֵליָמא ָים אָהכָ  -ין ִיׂשְ ר ּדְ א ַעְכּבָ י ִאיכָּ ה ,ַנּמִ ׁשָ ַיּבָ ר ּדְ    !ְוַעְכּבָ
  

ין ָקָטן ְלָגדֹול א ּבֵ    .ֶאּלָ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ֵאי ַתּנָ    :כְּ

ְכַבת ֶזַרע? " ׁשִ ִין ְלַרּבֹות נֹוֵגַע ּבְ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר    .")ה(ויקרא כב,  229229229229"אֹו ִאיׁש " :תַּ

ָעְלָמא ֵאי ּבְ ּנָ    :ּוְפִליֵגי ּתַ
ָאְמֵרי א ּדְ ִאיכָּ ּה  :ּדְ ּה ּוִמיּנַ    .ּדּון ִמיּנַ
ָאְמֵרי א ּדְ ַאְתָרא :ְוִאיכָּ ּה ְואֹוֵקי ּבְ    .ּדּון ִמיּנַ

ָאַמר ּה " :ְלַמאן ּדְ ּה ּוִמיּנַ ְנִגיָעה  - "ּדּון ִמיּנַ ֶרץ ּבִ ֶ ְנִגיָעה ,ַמה ׁשּ ְכַבת ֶזַרע ּבִ    .ַאף ׁשִ
ּה  ה :ּוִמיּנַ ַכֲעָדׁשָ ֶרץ ּבְ ֶ ה ,ַמה ׁשּ ַכֲעָדׁשָ ְכַבת ֶזַרע ּבְ    .ַאף ׁשִ

                                                        
ר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻט  229 ר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאׁשֶ ֶרץ ֲאׁשֶ ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ   ְמָאתוֹ אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ

 רש"י
. דמגיעה דשרץ לוגע בכעדשה

פקא לן גיעה דש''ז לקמן מאו 
   איש אשר יגע וגו':

. דשרץ אין לו חלוקת טומאה
קטן מטמא כגדול אבל קטן 

   פחות מבן ט' אין לו קרי:
. אין לך שרץ שום שרץ קתי

שהו אבל ש''ז יש מטמא במ
   מטמא במשהו כגון לרואה:

. דכוליה במקום כעדשה קאי
כלומר מתוך חשיבותיה שהוא 

   אבר הוי חשוב במקום כעדשה:
. דמשום חשיבותא דאבר תדע

הוא דהא אילו חסר פורתא מן 
האבר דהוי בציר מכעדשה מי 

   מטמא:
. איו מטמא כדתיא עכבר דים

בהעור והרוטב (חולין דף קכו:) 
   ל הארץ כתיב:דע

. וגע אי במשהו אי כתאי
   בכעדשה:

. קס''ד מאו איש ת''ל או איש
אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא 

   ילפי':
. תאי דפליגי ושמעי' בעלמא

בכמה דוכתי בדון מיה ומיה 
ובדון מיה ואוקי באתרא הילכך 
ההו תאי על כרחך פליגי בוגע 
בקרי למ''ד דון מיה ומיה דון 

רץ דהא מקרא דשרץ ש''ז מש
ילפין לה דמה שרץ מטמא 
בגיעה אף ש''ז בגיעה ומיה מה 

   שרץ בכעדשה כו':



  ""יֹוֵצא ּדֹוֶפן –מסכת נדה פרק ה' 
231

ָאַמר ַאְתָרא" :ּוְלַמאן ּדְ ּה ְואֹוֵקי ּבְ ֶרץ   :"ּדּון ִמיּנַ ֶ נְ  -ַמה ׁשּ    ,ִגיָעהּבִ
ְכַבת ֶזַרע  ְנִגיָעה -ַאף ׁשִ    .ּבִ
ַאְתָרא ְכַבת ֶזַרע  :ְואֹוֵקי ּבְ ִ הוּ  -ַמה ׁשּ ֶ ַמׁשּ    ,ָלרֹוֶאה ּבְ

הוּ  -ַאף ַלּנֹוֵגַע  ֶ ַמׁשּ    .ּבְ
  

ַרב ָנָתןֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ אלְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ    :ַרב ּפַ
ֵמ  אי ּדְ י ֵליּה  "אֹו ִאיׁש"ִמּמַ ֶרץ ָקְמַרּבֵ ׁשֶ    ?ּדְ
יְלָמא ֵמ  ְכַבת ָזַרע"ּדִ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר ּתֵ י ֵליּה  )ד(ויקרא כב,  230230230230"אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ    !ָקְמַרּבֵ
י ָע  ּה " :ְלָמאּוְדכּוּלֵ ּה ּוִמיּנַ    "!ּדּון ִמיּנַ

  
ֵאי ְייִליְנהּו ְלַתּנָ    ,ׁשַ

א ּפָ ַרב ּפַ ָתֵני כְּ א ּדְ    ,ִאיכָּ
ַר  ָתֵני כְּ א ּדְ ֵריּה ְוִאיכָּ ַרב ָנָתןב הּוָנא ּבְ  .ּדְ

 

                                                        
ָכל ְטֵמא ֶנפֶ  230 ר ִיְטָהר ְוַהּנֵֹגַע ּבְ ים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאׁשֶ ָדׁשִ ּקֳ ַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב ּבַ ְכַבת ָזַרעִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ   ׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ

 רש"י
. הח ש''ז ואוקי באתרא

במקומה כדאשכחן בראיה 
   דבמשהו:

דילמא מאו איש אשר תצא ממו 
. ילפין לה ואפי' למ''ד דון כו'

מיה ומיה הוה במשהו דהא 
 גיעה מראיה יליף ודכ''ע דון
מיה ומיה הוה דהכא ליכא 
פלוגתא דאוקי באתרא דהא 

   מייה וביה יליף:
. מאו איש איכא דתי כרב פפא

  אשר יגע בכל שרץ:
  



232                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        מד, אמד, אמד, אמד, א    ––––מג, ב מג, ב מג, ב מג, ב  .18
  ַמְתִניִתין 

נֹוֶקת ת יֹום ֶאָחד   :תִּ ה -ּבַ ִנּדָ ָאה ּבְ ּמְ    .ִמטַּ
ָרה ָיִמים  ת ֲעׂשָ ִזיָבה -ּבַ ָאה ּבְ ּמְ    .ִמטַּ

  
נֹוק ן יֹום ֶאָחד   :תִּ ִזיָבה -ּבֶ א ּבְ ּמֵ    ,ִמטַּ

ָגִעים ּנְ א ּבַ ּמֵ    ,ּוִמטַּ
ְטֵמא ֵמת א ּבִ ּמֵ    ,ּוִמטַּ

ּבּום ְוזֹוֵקק    ,ַלּיִ
ּבּום    ,ּופֹוֵטר ִמן ַהּיִ

רּוָמה תְּ    ,ּוַמֲאִכיל ּבַ
רּוָמה ִמןּופֹוֵסל    , ַהתְּ

   ,ְונֹוֵחל ּוַמְנִחיל                                 מד,א
יב –ְוַההֹוְרגֹו     ,ַחּיָ

ֵלם -ַוֲהֵרי הּוא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ּוְלָכל ְקרֹוָביו  ָחָתן ׁשָ  .ּכְ
 

ָמָרא    ּגְ

   ?יְמָנָהֵני ִמילֵּ 
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ה"" ָ ה,  - )ויקרא טו, יט( 231231231231"ִאׁשּ ָ א ִאׁשּ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ה  ת יֹום ֶאָחד ְלִנּדָ ִין?  -ּבַ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ָ    .")ויקרא טו, יט( "ְוִאׁשּ
  
  
ָרה ָיִמים " ת ֲעׂשָ    ."ְלִזיָבה -ּבַ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
"" ָ ה,  - (ויקרא טו, כה) 232232232232"הִאׁשּ ָ א ִאׁשּ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין?  ָרה ָיִמים ְלִזיָבה ִמּנַ ת ֲעׂשָ   ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר ה" :תַּ ָ    ."(ויקרא טו, כה) "ְוִאׁשּ
  
  
נֹוק" ן יֹום ֶאָחד   :תִּ ִזיָבה -ּבֶ א ּבְ ּמֵ   ."ִמטַּ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
   – טו, ב) (ויקרא 233233233233"ִאיׁש ִאיׁש ""

ְלמּוד לֹוַמר    ?"ִאיׁש ִאיׁש " :ַמה תַּ
ִזיָבה א ּבְ ּמֵ טַּ ּמִ ן יֹום ֶאָחד ׁשֶ    ,ְלַרּבֹות ּבֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י  רֹוָקאַרּבִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ    :אֹוֵמר ִיׁשְ

   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 
ב ֶאת זֹובֹו " :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ֵקָבהְוַהּזָ ָכר ְוַלּנְ    – (ויקרא טו, לג) 234234234234"ַלּזָ

ָכר" הּוא - "ַלּזָ ל ׁשֶ ין ָקָטן ,ּכָ דֹול ּבֵ ין ּגָ    .ּבֵ
ֵקָבה" ִהיא - "ַלּנְ ל ׁשֶ ה ,ּכָ ין ְקַטּנָ דֹוָלה ּבֵ ין ּגְ    .ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ    ?"ִאיׁש ִאיׁש " :ִאם ּכֵ

                                                        
בְ  231 ָרּה ׁשִ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ ּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבְוִאׁשּ ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ   ַעת ָיִמים תִּ
ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתהּ  232 ָתּה ּכָ ָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנּדָ לֹא ֶעת ִנּדָ ים ּבְ ָמּה ָיִמים ַרּבִ י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ ְהֶיה ְטֵמָאה ִהואְוִאׁשּ ָתּה תִּ יֵמי ִנּדָ    ּכִ
רּו  233 ּבְ רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּואּדַ ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ   ֶאל ּבְ
ֵקָבה ּוְלִאיׁש  234 ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהזָּ ִנּדָ ָוה ּבְ ב ִעם ְטֵמָאהְוַהּדָ ּכַ ר ִיׁשְ    ֲאׁשֶ

 רש"י
  מתי' 

. אם ולד יום אחד וזוקק ליבום
קודם מיתת אחיו אבל ולד 
לאחר מיתת אחיו איו זוקק 
דכתיב (דברים כה) כי ישבו 

   אחים יחדו:
אם ולד לאחר . ופוטר מן היבום

מיתת אביו וחיה שעה אחת ומת 
אבל כל זמן שמעוברת איו 

   מתירה לישא:
. בת ישראל ומאכיל בתרומה

שיסת לכהן ומת וולד לה בן 
לאחר מיתתו אוכלת בשבילו 
בתרומה בו ביום שולד כדכתיב 
(ויקרא כב) ויליד ביתו הם יאכלו 
בלחמו ודרשין יאכילו את אמם 

איה  אבל היחה מעוברת
   אוכלת בשבילו עד שיולד:

. קס''ד ופוסל (את) התרומה
כגון בת כהן שיסת לישראל ומת 
והיח בן יום אחד פסלה 
מתרומת בית אביה כל ימי חייו 
דכתיב (שם) וזרע אין לה ושבה 
אל בית אביה והא יש לה זרע 
ובגמרא פריך אפילו עובר מי 

  פוסל:
   . מפרש בגמרא:ווחל ומחיל

   . מפרש בגמרא:כחתן שלם
  

  גמ' 
. ואשה כי תהיה זבה וגו' אשה

   והאי קרא בדה משתעי:
. ואשה כי בת עשרה ימים כו'

   תזוב זוב דמה קא דריש:
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ֵני ָאָדם ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ    ."ּדִ

  
  
ָגִעיםוּ " ּנְ א ּבַ ּמֵ    ."ִמטַּ
  

ְכִתיב רוֹ " :ּדִ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ    – (ויקרא יג, ב) 235235235235"ָאָדם ּכִ
הוּ  - "ָאָדם" ל ׁשֶ    .כָּ
  
  
ְטֵמא ֵמת" א ּבִ ּמֵ    ."ּוִמטַּ
  

ְכִתיב ם" :ּדִ ר ָהיּו ׁשָ ָפׁשֹות ֲאׁשֶ    – (במדבר יט, יח) 236236236236"ְוַעל ַהּנְ
הוּ  - "ֶנֶפׁש " ל ּדְ    .כָּ
  
  
ּבּום ְוזֹוֵקק"    ."ַלּיִ
  

ְכִתיב ו" :ּדִ בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ    – (דברים כה, ה) 237237237237"ּכִ
ָהָיה  - "ַאִחים" עֹוָלםׁשֶ יָבה ַאַחת ּבָ    .ָלֶהם ְיׁשִ
  
  
ּבּום"    ."ּופֹוֵטר ִמן ַהּיִ
   ,ַמר ַרֲחָמָנאָא  (דברים כה, ה) "ּוֵבן ֵאין לוֹ "

   .ִאית ֵליּה  -ְוָהא 
  
  
רּוָמ " תְּ    ."הּוַמֲאִכיל ּבַ
  

ְכִתיב יתוֹ " :ּדִ    – (ויקרא כב, יא) 238238238238"ֵהם יֹאְכלּו ְבַלְחמוֹ  ִויִליד ּבֵ
י ַלְחמוֹ  :ּה ְקֵרי ּבֵ    .ַיֲאִכילּו ּבְ

  
  

                                                        
ֵאת א  235 רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ָניו ַהּכֲֹה ָאָדם ּכִ רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ ׂשָ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ   ִניםֹו ַסּפַ
ר ָהיּו ׁשָ  236 ָפׁשֹות ֲאׁשֶ ִלים ְוַעל ַהּנְ ל ַהּכֵ ה ַעל ָהאֶֹהל ְוַעל ּכָ ִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהזָּ ּמַ ֶברְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ּבַ ת אֹו ַבּקָ ֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבּמֵ   ם ְוַעל ַהּנֵֹגַע ּבַ
ת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיבֹא  237 ת ַהּמֵ ו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאׁשֶ בּו ַאִחים ַיְחּדָ י ֵיׁשְ ָמהּ ּכִ ה ְוִיּבְ ָ   ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאׁשּ
י ִיְקנֶ  238 יתֹו ֵהם יֹאְכלּו ְבַלְחמוֹ ְוכֵֹהן ּכִ ְסּפֹו הּוא יֹאַכל ּבֹו ִויִליד ּבֵ   ה ֶנֶפׁש ִקְנַין ּכַ

 רש"י
. משמע כל שהוא מין אדם אדם

אפילו קטן כדכתיב (במדבר 
לא) ופש אדם מן השים וגו' 

   ובקטות משתעי קרא:
   . כל שיש בו פש:פשות



234                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        מד, ב מד, ב מד, ב מד, ב  .19
רּוָמה"    ."ּופֹוֵסל ִמן ַהתְּ
  
   ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא כב, יג) 239239239239"ְוֶזַרע ֵאין ָלּה "

   .ְוָהא ִאית ַלּה 
  

יֲאִפ  ?"ֶזַרע"ַמאי ִאיְרָיא  ר ַנּמִ    !יּלּו עּוּבָ
ְכִתיב ְנעּוֶריָה " :ּדִ ֶרת (ויקרא כב, יג) "ּכִ ָרט ִלְמעּוּבֶ    .ּפְ

  
   ,ְצִריֵכי

ַתב ַרֲחָמָנא ִאי כְּ ָרא ַחד ּגּוָפא - "ְוֶזַרע ֵאין ָלּה " :ּדְ ֵמִעיּקָ ּום ּדְ ֵרי ּגּוֵפי ,ִמׁשּ א ּתְ ּתָ    ,ְוַהׁשְ
ָרא ַחד ּגּוָפא -ֲאָבל ָהָכא  ֵמִעיּקָ א ַחד ּגּוָפא וְ  ,ּדְ ּתָ יכֹול :ֵאיָמא –ַהׁשְ ַתב ַרֲחָמָנא  ,ּתֵ ְנעּוֶריָה "כְּ    ."ּכִ

ַתב ַרֲחָמָנא  ְנעּוֶריָה "ְוִאי כְּ ָרא ּגּוָפה "ּכִ ֵמִעיּקָ ּום ּדְ א ּגּוָפה 240240240240ִמׁשּ ּתָ    ,ַמְלָיא ְסִריָקא ְוַהׁשְ
ָרא ּגּוָפה -ֲאָבל ָהָכא  ֵמִעיּקָ א ּגּוָפה ְס  ּדְ ּתָ יכֹול -ִריָקא ְסִריָקא ְוַהׁשְ    ,ֵאיָמא ּתֵ

   .ְצִריָכא
  

רּוץ –ְקָרֵאי     ,ִאּתַ
א ַמְתִניִתין  ן יֹום ֶאָחד"ַמאי ִאְרָיא  -ֶאּלָ י "ּבֶ ר ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו עּוּבָ

  
תֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ַמאי ָעְסִקיַנן ים    :ָהָכא ּבְ י ָנׁשִ ּתֵ ׁש לֹו ׁשְ ּיֶ כֵֹהן ׁשֶ    ,ּבְ
ה –ַאַחת  רּוׁשָ    ,ּגְ

ה -ת ְוַאַח  רּוׁשָ ֵאיָנּה ּגְ    .ׁשֶ
ה רּוׁשָ ֵאיָנּה ּגְ ֶ ִנים ִמׁשּ    ,ְוֶיׁש לֹו ּבָ

ן יֹום ֶאָחד"ְוֶיׁש לֹו  ה "ּבֶ רּוׁשָ רּוָמה ,ִמן ַהּגְ ּתְ ֱאכֹול ּבַ ַעְבֵדי ָאִביו ִמּלֶ פֹוֵסל ּבְ    ,ּדְ
י יֹוֵסי ַרּבִ ָאַמר ,ּוְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ּפֹוֵסל :ּדְ ר ַנּמִ    ,עּוּבָ

ַמ  ן יֹום ֶאָחד"  :ע ָלןָקא ַמׁשְ    ,ִאין – "ּבֶ
ר     .ָלא –עּוּבָ

  
  

                                                        
ֶחם ָאִביָה ּתֹ  239 ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוׁשָ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ   אֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבוֹ ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ
  ם בהמשך? וגּגּוָפא 240

 רש"י
. ושבה אל בית אביה ריהכעו

כעוריה כלומר אם דומה לימי 
עורים ושבה ואם לאו לא 

   תשוב:
   . דתרוייהו צריכי:קראי אתרוץ

. מדקט יום אחד אלא מתיתין
   ולא קט עובר דוקא קט:

. האי פוסל לאו אמר רב ששת
אאמו קאי אלא אעבדיו קאי 
והכא בכהן שהיו לו שתי שים 

   וכו':
תה גרושה . שהיאחת גרושה
   ועבר ושאה:
. משאיה גרושה ויש לו בים

והן כהים כשרים ועבדים 
שפלו להן בירושה אוכלין 
בתרומה בשבילן דכתיב (ויקרא 
כב) וכהן כי יקה פש קין 

   כספו וגו':
. ויש לו בן יום אחד מן הגרושה

והוא חלל ואיו ראוי לכהוה 
ויש לו חלק בעבדים ופוסל את 

ה שאין או כולן מן התרומ
יודעין לברור מי מגיע לחלקו 
ודוקא בן יום אחד דראוי 
לירושה אבל כל זמן שלא ולד 
   אוכלין כולן דאין זכייה לעובר:

. דאמר ולאפוקי מדר' יוסי
במסכת יבמות בפרק אלמה 
לכהן גדול (דף סז.) יש לו זכייה 
ואפילו הוא במעי אשה זרה 
הכשרה לכהוה פוסלה דקסבר 

א במעי זרה זר הוא כל זמן שהו
וכל שכן האי דבמעי גרושה הוא 

   דאפילו כשיולד לא יהא ראוי:
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        מד, ב מד, ב מד, ב מד, ב  .20
   ."נֹוֵחל ּוַמְנִחיל"
  
אן - "נֹוֵחל"    .ֵמָאִביו ?ִמּמַ
   .ְלֶאָחיו ֵמָאִביו ?ְלַמאן – "ּוַמְנִחיל"

ֵעי ֵמֲאבּוּה     ,ֵליְרֵתי –ִאי ּבָ
יּה  ֵעי ִמיּנֵ   ֵליְרֵתי!  -ְוִאי ּבָ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ִנְכֵסי ָהֵאם - "נֹוֵחל"    .ּבְ
   ,ְלֶאָחיו ִמן ָהָאב - "ְלַהְנִחיל"

ן יֹום ֶאָחד"ְוַדְוָקא     ",ּבֶ
ר     .ָלא –ֲאָבל עּוּבָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
א ֵריׁשָ הּוא ָמֵיית ּבְ    ,ּדְ

ן יֹוֵרׁש ֶאת ִאּמוֹ    מד,ב ֶבר ְלַהְנִחיל ְלֶאָחיו ִמן ָהָאב^ ְוֵאין ַהּבֵ ּקֶ    .ּבַ
  

ְרּכּוֵסיְוָהא ֲה  ?!ִאיִני ָלת ּפִ ס ַעד ּתְ א ּוִפְרכֵּ   !ָוה עּוְבּדָ
  

יֲאַמר  ַרב ַאׁשִ ֵריּה ּדְ    :ָמר ּבְ
ֶסת ְמַפְרכֶּ ָטָאה ּדִ ַנב ַהּלְ ֲהָוה ַאּזְ    .ִמיֵדי ּדַ

  
ַרב יֹוֵסף ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ָמר ּבְ ְ    :ָאַמר ָרָבאִמׁשּ

כֹוָרה ֵחֶלק ּבְ ַמֵעט ּבְ ּמְ    .לֹוַמר ׁשֶ
  
ֵר  241241241241ָאַמרּדְ  ַרב יֹוֵסףָמר ּבְ ֵמיּה ּדְ  יּה ּדְ ְ    :ָרָבאִמׁשּ

ּנֹוַלד ַאַחר ִמיַתת ָהָאב  ן ׁשֶ כֹוָרה -ּבֵ ֵחֶלק ּבְ    .ֵאינֹו ְמַמֵעט ּבְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ֵעיַנן (דברים כא, טו) 242242242242"ְוָיְלדּו לוֹ "    .ּבָ
  

סּוָרא ַמְתנּו ָהִכי    .ּבְ
  

ִדיָתא ַמְתנּו ָהִכי פּוְמּבְ    :ּבְ
  

ֵריּה ָאַמר  ַרב יֹוֵסףָמר ּבְ ֵמיּה ּדְ  ּדְ ְ    :ָרָבאִמׁשּ
ּנֹוַלד ְלַאַחר ִמיַתת ָאִביו  כֹור ׁשֶ ַנִים -ּבְ י ׁשְ    .ֵאינֹו נֹוֵטל ּפִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יר" ֵעיַנן (דברים כא, יז) 243243243243"ַיּכִ    ,ּבָ

א –ְוָהא     .ֵליכָּ
  

ֵריּה ּדְ  ָמר ּבְ ֵני ּדְ ָכל ָהֵני ִליׁשְ ֵמ ְוִהְלְכָתא כְּ ְ ָרָבאַרב יֹוֵסף ִמׁשּ    .יּה ּדְ
  
  

                                                        
 ְוָאַמררש"ש על פי המקבילה בב"ב קמד,ב וגירסת וילא:  241

נּוָאה וְ  242 ְ נּוָאה ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהׂשּ ים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ׂשְ י ָנׁשִ תֵּ י ִתְהֶייָן ְלִאיׁש ׁשְ ִניָאהּכִ ְ כֹר ַלׂשּ ן ַהּבְ   ָהָיה ַהּבֵ
נ 243 ְ ן ַהׂשּ כֹר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ כָֹרהּכִ ט ַהּבְ ּפַ ית אֹנֹו לֹו ִמׁשְ י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ יר ָלֶתת לֹו ּפִ   ּוָאה ַיּכִ

 רש"י
. דהא אין ירושה לאחיו מן האב

   אלא לקרובי האב:
. אפי' אי בעי מאבוה לירת

חשיבא ליה כמאן דליתיה 
ירתי לאחר מיתת אביהם 

   ואיהו מאי אהי:
. אם מתה וחל בכסי האם

אמו ביום שולד הרי הוא 
יורשה וכשמת הוא באין אחיו 
מאביו ויורשין הימו כסי אמו 
דאי לאו איהו הוו שקלי ליה 
קרובי האם דבן וחל את אמו 
אבל האם איה וחלת את בה 
וכל שכן קרובי האם שאין 
וחלין אותו דכתיב (במדבר א) 
למשפחותם לבית אבותם 
משפחת האם איה קרויה 

   משפחה:
 . שבמעיה אם מתהאבל עובר

מעוברת איו וחל להחיל את 
  קרוביו מן האב:

   . כי מת הוא קודם לה:בקבר
. עובר שבמעי אמו אחר ופרכס

מיתתה תלתא פרכוסי אלמא 
   היא מייתה ברישא:
. מתיתין לומר שממעט כו'

דקתי וחל ומחיל לומר 
שממעט בחלק בכורה כגון אם 
היה בן יום אחד כשמת אביו 

ט והיה לו אח בכור ואח פשו
ומת הוא אחר אביו וחל הוא 
מאביו את חלק רביעי שבכסיו 
ומחילו לשי אחיו וחולקין 
הבכור והפשוט את חלקו של 
זה בשוה ומצא ממעט בחלק 
הבכור דאי לאו איהו הוה שקיל 
בכור תרי תילתי כגון מששה 
זהובים ארבעה ופשוט וטל ב' 
זהובים ועכשיו וטל הבכור ג' 

ן ומחלקו זהובים כגד שי אחי
של זה ג' רבעי זהוב מצאו ביד 
בכור ד' זהובים חסר רביע וביד 
פשוט ב' זהובים ורביע ודוקא 
בן יום א' אבל עובר איו ממעט 
כדאמר לקמן בן שולד לאחר 
מיתת אביו איו ממעט בחלק 
הבכורה ווטל הבכור שליש 
בכורתו ובין שלשתן יחלקו ב' 

   שלישים:
 . אמרין בן יוםמאי טעמא

   אחד דממעט אבל עובר לא:
   . משמע בחייו:וילדו לו בעין

. בכור שולד אחר מיתת אביו
כגון מת אביו והאשה מעוברת 
תאומים אין היוצא ראשון 
וטל פי שים בלאו תאומים לא 
משכחת לה דכיון דבכור לא 
ולד עד מות אביו פשוט מהיכן 
בא אי מי שהיח ב' שים 

   מעוברות:
. אכולה שמעוןכמאן דלא כר' 

מתי' קאי דקא חשיב בן יום 
   אחד בן קיימא:

. דאילו בבהמה שמוה באדם
  ימים לא הוי פל:
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יב"    ."ְוַההֹוְרגֹו ַחּיָ
  

ְכִתיב ל ֶנֶפׁש " :ּדִ ה ּכָ י ַיּכֶ ל ָמקֹום - (ויקרא כד, יז) 244244244244"ְוִאיׁש ּכִ   .ִמכָּ
  
  
ֵלם" ָחָתן ׁשָ    ."ַוֲהֵרי הּוא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ּוְלָכל ְקרֹוָביו ּכְ
  

   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
   .ֵבלּותְלִעְנַין ֲא 

  
ַמאן    ?כְּ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ָלא כְּ    ,ּדְ

ָאַמר ָאָדם " :ּדְ ים יֹום ּבָ לֹׁשִ ָהה ׁשְ ָ ׁשּ ל ׁשֶ    ."ֵאינֹו ֵנֶפל -ּכָ
ָהה     .ָסֵפק ָהֵוי -ָהא לֹא ׁשָ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ִקי יוּדְ לּו לֹו ֳחָדׁשָ כָּ  .ם ֵליּה ׁשֶ
 

                                                        
ל ֶנֶפׁש ָאָדם מֹות יּוָמת 244 ה ּכָ י ַיּכֶ   ְוִאיׁש ּכִ

 רש"י
. אכולה כמאן דלא כר' שמעון

מתי' קאי דקא חשיב בן יום 
   אחד בן קיימא:

. דאילו בבהמה שמוה באדם
  ימים לא הוי פל:
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  ן ַמְתִניִתי

ִנים ְויֹום ֶאָחד לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ ִביָאה   :ּבַ ת ּבְ ׁשֶ    ,ִמְתַקּדֶ
א ָעֶליָה ָיָבם     .ְקָנָאּה  –ְוִאם ּבָ

ת ִאיׁש  ּום ֵאׁשֶ יִבין ָעֶליָה ִמׁשּ    .ְוַחּיָ
ֶעְליֹון ְחּתֹון ּכָ ב תַּ ּכָ א ִמׁשְ ָאה ֶאת ּבֹוֲעָלּה ְלַטּמֵ    .ּוְמַטּמְ

את ְלכֵֹהן ֵ רוּ  - ִנׂשּ תְּ    .ָמהּתֹאַכל ּבַ
סּוִלין  א ָעֶליָה ֶאָחד ִמן ַהּפְ ה -ּבָ הּוּנָ ָסָלּה ִמן ַהּכְ    .ּפְ

ּתֹוָרה  ל ָהֲעָריֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ א ָעֶליָה ֶאָחד ִמּכָ    ,מּוָמִתין ָעֶליָה    -ּבָ
טּוָרה    .ְוִהיא ּפְ

ן  חֹות ִמּכֵ ַעִין -ּפָ ע ּבָ נֹוֵתן ֶאְצּבַ  .ּכְ
 

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת " ִניםּבַ לֹׁש ׁשָ ִביָאה   - ׁשָ ת ּבְ ׁשֶ    ,ִמְתַקּדֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ִנים ְויֹום ֶאָחד לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ    ."ּבַ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

ֵבי  איָאְמֵרי ּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ָנה ִאיכָּ ָ    .ֶעֶרב רֹאׁש ַהׁשּ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ
ָנה " ָ ׁשּ ים יֹום ּבַ לֹׁשִ ָנה -ׁשְ יַנְייהוּ  "ֲחׁשּוִבין ׁשָ א ּבֵ    .ִאיכָּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִנים" לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ    ,ּבַ

ִנים ְויֹום ֶאָחד  י ׁשָ תֵּ ת ׁשְ ִביָאה -ַוֲאִפיּלּו ּבַ ת ּבְ ׁשֶ    ,ִמְתַקּדֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
לֹׁש  ת ׁשָ ִנים ְויוֹ  ּבַ   !"ם ֶאָחדׁשָ

  
י יֹוָחָנן   מה,א ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ָקָאַמר   :ּבִ א ּדְ ּנָ א ּתַ ִאיכָּ י ֵהיִכי ּדְ ָנה" :כִּ ָנה ָחׁשּוב ׁשָ ָ ׁשּ    ",יֹום ֶאָחד ּבַ

ָאַמר א ּדְ ּנָ א ּתַ י ִאיכָּ ָנה " :ָהִכי ַנּמִ ָ ׁשּ ים יֹום ּבַ לֹׁשִ ָנה -ׁשְ    ".ֲחׁשּוִבין ׁשָ
ָיא אי ַקׁשְ י ַיּנַ א ְלַרּבִ    !ֶאּלָ

  
ָיא    .ַקׁשְ

 רש"י
  מתי' 

. ביאתה ביאה לכל בת ג' שים
   דבר:

. אם מסרה אביה תקדשתמ
   לכך:

. וזכה אם בא עליה יבם קאה
   בכסי אחיו ליורשה ולטמא לה:

. אם קבל בה אביה וחייבין עליה
קדושין מזה ובא אחר עליה הרג 

   דביאתה ביאה:
. אם היא ומטמאה את בועלה

דה אבל פחות מכן אע''ג 
שמטמאה במגע איה מטמאה 
את בועלה משום בועל דה 

אלא משום וגע לטומאת ז' 
   ולטומאת ערב:

   . של בועל דה:תחתון
   . של זב:כעליוו

. כגון חלל תין מן הפסולין
   וממזר ועבד ועובד כוכבים:

. מתרומת אביה אם היא פסלה
בת כהן כדתיא בגמרא דאלמה 
לכהן גדול ביבמות (דף סח.) מין 
לכהת לויה וישראלית שבא 
עליהן כו' ת''ל כי תהיה לאיש זר 

   כיון שבעלה לפסול לה פסלה:
. כגון אביה או מכל העריות

   חמיה:
. מפי שהיא קטה והיא פטורה

   ולאו בת עושין:
  

  גמ' 
. של שה ערב ראש השה

רביעית לרבי מאיר גופיה לא הוי 
בת ביאה עד יום אחרון של 
שלישית דהוא ערב ראש השה 
ולרבן עד למחר דמיקלע יום 

   ראשון ברביעית:
. לרבי ם יום איכא ביייהושלשי

מאיר מכי איקלע שלשים יום 
בשה שלישית הויא בת ביאה 
ולרבן עד דמיקלע שה רביעית 

   ואיכא ביייהו טובא:
. דאמר מכי בשלמא לרבי יוחן

איקלע חשיבות שה בשה 
שלישית לרבי מאיר הויא בת 
ביאה יחא ואע''ג דאמר רבי 
יוחן ל' יום והכא קתי יום אחד 

אי היא בפרק ארבעה ראשי ת
שים (ר''ה דף י.) דאיכא למ''ד 
יום אחד בשה חשוב שה ואיכא 

   למאן דאמר כו':
. דאמר לר''מ עד אלא לרבי יאי

סוף שה שלישית לאו בת ביאה 
  היא קשיא:
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ַעִין" ע ּבָ נֹוֵתן ֶאְצּבַ אן ּכְ חֹות ִמּכָ    ."ּפָ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
תּוִלין     –ָהֵני ּבְ

   ,ֵמיַזל ָאְזֵלי ְוָאתוּ 
ְלָמא    :אֹו ּדִ

לֹׁש?  י ַעד ְלַאַחר ׁשָ ְצּדֵ ָלא ִמּתַ צּוֵדי הּוא ּדְ   ִאּתְ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ
  

ַעל  ּבָ גֹון ׁשֶ לֹׁש כְּ תֹוְך ׁשָ ם ,ּבְ    ,ּוָמָצא ּדָ
לֹׁש  ם ,ּוָבַעל ְלַאַחר ׁשָ    .ְולֹא ָמָצא ּדָ

ָלא ַהְוָיא ְלהוּ  - "ֵמיַזל ָאְזֵלי ְוָאתוּ " :ִאי ֲאַמְרּתְ  הּות הּוא ּדְ   .ׁשָ
א ִאי ֲאַמְרּתְ  לֹׁש " :ֶאּלָ י ַעד ְלַאַחר ׁשָ ְצּדֵ ָלא ִמּתַ צּוֵדי הּוא ּדְ א ָעֶליָה  ",ִאּתְ    ?ַמאי – ָהא ַאֵחר ּבָ

  
ַרב ִאיָקאַמְתִקיף ַלּה  ֵריּה ּדְ יא ּבְ    :ַרב ִחּיָ

ר לֹׁש ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ְלַאְלּתַ תֹוְך ׁשָ ּבְ ה ׁשֶ ַמכָּ    ?ּוַמאן ֵליָמא ָלן ּדְ
ר א חֹוֶזֶרת ְלַאְלּתַ ּמָ א ָעֶליָה  ,ׁשֶ    !ְוָהא ַאֵחר ּבָ

  
א ּה  ,ֶאּלָ גֹון ,ָנְפָקא ִמיּנַ תֹוְך ׁשָ   :כְּ ַעל ּבְ ּבָ ם ,לֹׁש ׁשֶ    ,ּוָמָצא ּדָ

לֹׁש  ם ,ּוָבַעל ְלַאַחר ׁשָ    .ּוָמָצא ּדָ
תּוִלין הּוא - "ֵמיַזל ָאְזֵלי ְוָאתוּ " :ִאי ֲאַמְרּתְ  ם ּבְ    .ַהאי ּדַ

א ִאי ֲאַמְרּתְ  לֹׁש " :ֶאּלָ א ַעד ְלַאַחר ׁשָ י ֶאּלָ ְצּדֵ ָלא ִמּתַ צּוֵדי הּוא ּדְ ה הּוא - "ִאּתְ ם ִנּדָ    !ַהאי ּדַ
  

   ?ַמאי
  

אר ָאַמ     :ַרב ִחְסּדָ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַעִין" ע ּבָ נֹוֵתן ֶאְצּבַ אן ּכְ חֹות ִמּכָ    ."ּפָ
ה ִלי ְלִמְתֵני  ַעִין"ָלּמָ ע ּבָ נֹוֵתן ֶאְצּבַ אן ְולֹא ְכלּום' :ִלְתֵני ?"ּכְ חֹות ִמכָּ    '!ּפָ

ַמע ָלן ַעת -ָמה ַעִין    :ַמאי ָלאו ָהא ָקא ַמׁשְ ַעת ְוחֹוֶזֶרת ּוְמַדּמַ    ,ְמַדּמַ
תּוִלין     .ֵמיַזל ָאְזֵלי ְוָאתוּ  -ַאף ּבְ

 רש"י
   . בתוך ג' שים:הי בתולין

. לשון צידה כלומר אין איתצוד
יטלין על ידי ביאה ואיו דם 

   ולין עד ג' שים ויום אחד:בת
. בביאה אי אמרת מיזל אזלי

בתוך ג' לגמרי והדר אתו לא 
מחזקין לה כזוה דהא דלא 
הדור שהות הוא דלא הויא להו 

   מתוך בעילה שבעל תדיר:
. לא אזלי בביאה אלא אי אמרת

תוך ג' הוה ליה למיתי דם לאחר 
ג' וכיון דלא חזיא אחר בא עליה 

ופסולה  לאחר ג' וזוה היא
   לכהוה:

. כלומר אפי' אם ומאן לימא לן
תמצי לומר מיזל אזלי בביאה 
תוך ג' מי איכא למימר שהות לא 
הוה להו מאן לימא לן דלא הדרי 

   לאלתר:
  . האי דתוך ג': האי דם דה הוא
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

את ִלְפֵני " ּבָ ן ַאְנטִֹנינּוס ׁשֶ ל ַאְסִוירּוס ּבֶ ּתֹו ׁשֶ יּוְסְטִני ּבִ ה ּבְ יַמֲעׂשֶ    .ַרּבִ
ת :ָאְמָרה לוֹ  ה ִניסֵּ ַכּמָ ה ּבְ ָ י ִאׁשּ    ?ַרּבִ
ִנים ְויֹום ֶאָחד :ָאַמר ָלּה  לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ    .ּבַ

ֶרת ה ִמְתַעּבֶ    ?ּוְבַכּמָ
ָנה ְויֹום ֶאָחד :ָאַמר ָלּה  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ת ׁשְ    .ּבַ

ׁש   :ָאְמָרה לוֹ  ׁשֵ אִתי ּבְ ֵ    ,ֲאִני ִנׂשּ
ַבע ׁשֶ י ּבְ    ,ְוָיַלְדתִּ

א ֵבית ַאּבָ י ּבְ ְדתִּ ִאּבַ ִנים ׁשֶ לֹׁש ׁשָ    ".אֹוי ְלׁשָ
  

ָרה?    !ּוִמי ִמַעּבְ
ֵני  יַביְוָהּתָ    :ַרב ַנְחָמןיּה ּדְ ַקּמֵ  ַרב ּבֵ

מֹוךְ " ׁשֹות ּבְ ּמְ ים ְמׁשַ לֹׁש ָנׁשִ ה  :ׁשָ    ,ְקַטּנָ
ֶרת    ,ְמעּוּבֶ
   .ּוֵמִניָקה

ה" ר ְוָתמּות - "ְקַטּנָ ְתַעּבֵ א תִּ ּמָ    .ׁשֶ
ֶרת" ל - "ְמעּוּבֶ ָרּה ַסְנּדָ ה עּוּבָ ָעׂשֶ א תֵּ ּמָ    .ׁשֶ
ָנּה  - "ֵמִניָקה" ְגמֹול ֶאת ּבְ א תִּ ּמָ    .ְוָימּות ,ׁשֶ

  

ה"ְוֵאיזֹוִהי     "?ְקַטּנָ
ָנה ְויֹום ֶאָחד ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ָנה ְויֹום ֶאָחד ְוַעד ׁשְ ֵרה ׁשָ ת ַאַחת ֶעׂשְ    .ִמּבַ

אן חֹות ִמּכָ ן  ,ּפָ ת ְוהֹוֶלֶכת -אֹו ָיֵתר ַעל ּכֵ ׁשֶ ּמֶ    ,ְמׁשַ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ּמֶ    -ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו  ּה ְוהֹוֶלֶכתְמׁשַ ַדְרּכָ ת ּכְ    ,ׁשֶ

ַמִים ְיַרֵחמוּ  ָ    ,ּוִמן ַהׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ָתאִים ה'" :ׁשֶ   !(תהילים קטז, ו) 245245245245"ׁשֹוֵמר ּפְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ָרם" ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ    .(יחזקאל כג, כ) 246246246246"ֲאׁשֶ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְוא ִויִמיָנם" ר ׁשָ ּבֶ יֶהם ּדִ ר ּפִ ֶקר ֲאׁשֶ    .(תהילים קמד, ח) "ְיִמין ׁשָ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
את ִלְפֵני " ּבָ ה ַאַחת ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ּבְ י ֲעִקיָבאַמֲעׂשֶ    .ַרּבִ

ִנים :ָאְמָרה לוֹ  לֹׁש ׁשָ תֹוְך ׁשָ י ּבְ י ִנְבַעְלתִּ ה ,ַרּבִ הּוּנָ    ?ָמה ֲאִני ַלּכְ
ה :ָאַמר ָלּה  הּוּנָ ָרה ַאתְּ ַלּכְ ׁשֵ    .ּכְ

ָבר ּדֹוֶמה :ָאְמָרה לוֹ  ל ְלָמה ַהּדָ י ֶאְמׁשֹול ְלָך ָמׁשָ    ,ַרּבִ
ְדַבׁש  עֹו ּבִ ְמנּו לֹו ֶאְצּבָ טָּ ה   :ְלִתינֹוק ׁשֶ ִנּיָ ַעם ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ ּה  -ּפַ    ,ּגֹוֵער ּבָ

ית  ִליׁשִ    .ְמָצָצּה  –ׁשְ
ה.  :ָאַמר ָלּה  הּוּנָ סּוָלה ַאתְּ ַלּכְ ן ּפְ   ִאם ּכֵ

ּכְ  ְלִמיִדים ִמְסתַּ ֶזהָרָאה ַהתַּ    ,ִלים ֶזה ּבָ
ֵעיֵניֶכם :ָאַמר ָלֶהם ה ּבְ ָבר ָקׁשֶ ה ַהּדָ    ?ָלּמָ
יַני    :ָאְמרּו ֵליּה  ה ִמסִּ ל ַהּתֹוָרה ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ

ה הּוּנָ ָרה ַלּכְ ׁשֵ ִנים ּכְ לֹׁש ׁשָ ת ׁשָ חּוָתה ִמּבַ ְך ּפְ    ,ּכָ
יַני ה ִמסִּ    .ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ

י ֲעִקיָבאְוַאף  ְלִמיִדים ַרּבִ ּה ֶאת ַהתַּ ד ּבָ א ְלַחּדֵ  ."לֹא ֲאָמָרּה ֶאּלָ
 

                                                        
ָתאִים  245 יַע  'הׁשֵֹמר ּפְ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ   ּדַ
יהֶ  246 ַלְגׁשֵ ָבה ַעל ּפִ ְעּגְ ָרם ְוִזְרַמת סּוִסים ִזְרָמָתםַותַּ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   ם ֲאׁשֶ

 רש"י
   יוסטי:

. אוי לשלש שים שאבדתי
   משראיתי לביאה:

. תקתן הוה משמשות במוך
   לא יתעברו:לשמש במוך ש

. כשמתעברת תאומים סדל
פעמים שאחד דוחק את חבירו 
ופוחת את צורתו כדאמרין 
במכילתין אין סדל שאין עמו 

   ולד:
. תפריש את בה מלהיק תגמול

   מחמת עיבורה:
. איה צריכה לשמש פחות מכן

   במוך דודאי לא תתעבר:
. אם תתעבר לא יתר על כן

   תמות:
מתי . כלומר אף אי טעמצצה

   טעם זות:
. הא דקאמר פסולה לא אמרה

  לכהוה אלא לחדד:
  



240                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        בבבב----מה, אמה, אמה, אמה, א .25
   ַמְתִניִתין

ִנים ְויֹום ֶאָחד ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ א ַעל ְיִבְמּתֹו   :ּבֶ ּבָ    .ְקָנָאּה  –ׁשֶ
יל ְגּדִ ּיַ ט ַעד ׁשֶ    .ְוֵאין נֹוֵתן ּגֵ

ֶעְליֹון ְחּתֹון ּכָ ב תַּ ּכָ א ִמׁשְ ה ְלַטּמֵ ִנּדָ א ּבְ ּמֵ    .ּוִמטַּ
   ,ּופֹוֵסל

רּוָמה תְּ    ,ְוֵאינֹו ַמֲאִכיל ּבַ
ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ֵהָמה ֵמַעל ּגַ    ,ּופֹוֵסל ֶאת ַהּבְ

   ,ְוִנְסֶקֶלת ַעל ָידוֹ 
ּתֹוָרה  ל ָהֲעָריֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ א ַעל ַאַחת ִמּכָ    ,מּוָמִתין ַעל ָידוֹ  –ְוִאם ּבָ

טּור   .ְוהּוא ּפָ

 

ָמָרא    ּגְ

יל  ְגּדִ ּיַ י ַלּה  -ְוִלְכׁשֶ ֵגט ַסּגִ    ?!ּבְ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ָגדֹול" ַמֲאָמר ּבְ ע ּכְ ׁשַ ן תֵּ יַאת ּבֶ    ,ָעׂשּו ּבִ
ָגדֹול  ט ְלַמֲאָמרוֹ   :ָצִריךְ  –ָמה ַמֲאָמר ּבְ    ,ּגֵ

תוֹ     .ַוֲחִליָצה ְלִזיּקָ
ע  ׁשַ ן תֵּ יַאת ּבֶ ט ְלַמֲאָמרוֹ   :ָצִריךְ  –ַאף ּבִ    ,ּגֵ

תוֹ     !"ַוֲחִליָצה ְלִזיּקָ
  

   :ַרבֲאַמר 
  :ָהִכי ָקָאַמר

יל    מה,ב ְגּדִ ּיַ ט -ִלְכׁשֶ ן ּגֵ  .ִיְבעֹול ְוִיּתֵ
 

 רש"י
  מתי'
. וזכה בכסי אחיו קאה

ואע''ג שאין קין לקטן הרי 
   קויה לו ועומדת:

. ואיו ותן גט עד שיגדיל
אם בא לגרשה דקידושי 
אחיו קידושין גמורין 
וגירושין של זה אים 
גירושין גמורין דאיו בן 

   דעת:
. אם בא עליה בדהומטמא 

   דביאתו ביאה לכל דבר:
. כגון בן ט' שים ופוסל

כותי או ממזר שבא על 
הכהת פסלה מתרומת 
אביה אבל בבן תשע ישראל 
שבא על בת כהן ליכא 
למימר דפוסל מן התרומה 
דאי משום ביאת זות לא 
פסלה זות דכשר מן 
התרומה ואי משום קדושין 
למהוי בת כהן לישראל לאו 

ן יהו דקטן דקדיש קדושי
   אין קדושיו קדושין:

. כגון יבם בן ט' ואיו מאכיל
כהן הבא על יבמתו אע''ג 
דקי לה בהך ביאה לא 

   אכלה בתרומה:
. אם ופוסל את הבהמה

רבעה ע''פ עד אחד או ע''פ 
הבעלים אבל סקילה לא 

   דמודה בקס פטור:
. אם יש וסקלת על ידו

   עדים:
  

  גמ' 
יה אם . בתמבגט סגיא לה

   בא לגרשה:
   . קידושי יבמה:מאמר

. דאין וחליצה לזיקתו
קדושין גומרין ביבמה 
להיות כאשתו לצאת בגט 
בלא חליצה אבל ביאה 
גומרת בה כדכתי' (דברים 

   כה) יבא עליה:
   . ביבמתו:ביאת בן תשע

. והך ביאה לכשיגדיל יבעול
הוי קין גמור ואם בא 
לגרשה איה צריכה חליצה 

ים כה) ולקחה דכתיב (דבר
לו לאשה כיון שלקחה 

  עשית כאשתו לכל דבר:



  ""יֹוֵצא ּדֹוֶפן –מסכת נדה פרק ה' 
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        מה, במה, במה, במה, ב .26
   ַמְתִניִתין

ָנה ְויֹום ֶאָחד ֵרה ׁשָ ת ַאַחת ֶעׂשְ ִקין -ְנָדֶריָה   :ּבַ    .ִנְבּדָ
ָנה ְויֹום ֶאָחד ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ת ׁשְ יִמין –ְנָדֶריָה  :ּבַ    .ַקּיָ

ים ֶע  תֵּ ל ׁשְ ֵרהּובֹוְדִקין ּכָ   .ׂשְ
   

ָנה ְויֹום ֶאָחד ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ן ׁשְ ִקין –ְנָדָריו   :ּבֶ    .ִנְבּדָ
ָנה ְויֹום ֶאָחד ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ יִמין –ְנָדָריו   :ּבֶ    .ַקּיָ

ֵרה לֹׁש ֶעׂשְ ל ׁשְ    .ּובֹוְדִקין ּכָ
  

ה  ַמן ַהּזֶ ָאְמרוּ  -קֹוֶדם ַלּזְ י ׁשֶ    ,ם ִמי ָנַדְרנוּ ְלׁשֵ   יֹוְדִעין ָאנּו  :ַאף ַעל ּפִ
נּו  ׁשְ ם ִמי ִהְקּדַ    ,ֵאין ִנְדֵריֶהם ֶנֶדר  -ְלׁשֵ

ׁש  ן ֶהְקּדֵ ׁשָ    .ְוֵאין ֶהְקּדֵ
ה  ַמן ַהּזֶ ָאְמרוּ  -ְלַאַחר ַהּזְ י ׁשֶ ם ִמי ָנַדְרנוּ   ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין :ַאף ַעל ּפִ    ,ְלׁשֵ

נּו  ׁשְ ם ִמי ִהְקּדַ    ,ִנְדָרן ֶנֶדר   -ְלׁשֵ
ן ֶהְק  ׁשָ שְוֶהְקּדֵ  . ּׁדֵ

 

ָמָרא    ּגְ

ָתָנא ָנה ְויֹום ֶאָחד " :ְוֵכיָון ּדְ ֵרה ׁשָ ת ַאַחת ֶעׂשְ ִקין -ּבַ    ."ְנָדֶריָה ִנְבּדָ
ָנה ְויֹום ֶאָחד " ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ת ׁשְ יִמין -ּבַ ה ִלי?  - "ְנָדֶריָה ַקּיָ   ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    ,ּבֹוְדִקין ְלעֹוָלם :ָסְלָקא ּדַ
ַמע לָ     .ןָקא ַמׁשְ

  
ָתֵני יִמין" :ְוֵכיָון ּדְ ָנה ְויֹום ֶאָחד ְנָדֶריָה ַקּיָ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ת ׁשְ    ."ּבַ

ֵרה" ים ֶעׂשְ תֵּ ל ׁשְ ה ִלי?  - "ּבֹוְדִקין ּכָ   ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ
ָנה" :הֹוִאיל ְוָאַמר ָמר ָנה ֲחׁשּוִבים ׁשָ ָ ׁשּ ים יֹום ּבַ לֹׁשִ    ,"ׁשְ

ְב  ים ְוָלא ָיְדָעה ְלַהְפלֹות ֵהיָכא ּדִ לֹׁשִ   ,ּתּו ָלא ִליְבּדֹוק :ֵאיָמא –ַדְקָנא ׁשְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ֵבי י ּבָ ְרּתֵ ָנה ְויֹום ֶאָחד " :ְוִלְתֵני ָהֵני ּתַ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ת ׁשְ יִמין -ּבַ    ,"ְנָדֶריָה ַקּיָ

ֵרה" ים ֶעׂשְ תֵּ ל ׁשְ    ."ּובֹוְדִקין ּכָ
ֵר " ת ַאַחת ֶעׂשְ ִקין -ה ְויֹום ֶאָחד ּבַ ה ִלי?  - "ְנָדֶריָה ִנְבּדָ   ָלּמָ
  

   .ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֵרה  :ָסְלָקא ּדַ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ִדיָקה -ְסָתָמא ּבִ ֲעָיא ּבְ    ,ּבָ

ֵרה  ַאַחת ֶעׂשְ ִדיָקה -ּבְ ֲעָיא ּבְ    .ָלא ּבָ
ֲחִריָפא ְטֵפי  ָחֵזיַנן ַלּה ּדַ ָקה -ְוֵהיָכא ּדְ ּדְ ֵרה ִמיּבַ ַאַחת ֶעׂשְ    .ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ה  ַמן ַהּזֶ ה ְוַאַחר ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ִלי?  -קֹוֶדם ַהּזְ   ָלּמָ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ
ָלא ָקָאְמֵרי ִאיְנהוּ  י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ָקָאְמֵרי ִאיְנהּו ִנְסמֹוְך ֲעַלְייהוּ     ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ַמע לָ     .ןָקא ַמׁשְ

  
  

 רש"י
  מתי' 
. אם ידעה לשם מי דרה בדקין

   ולשם מי הקדישה:
. כגון בתיוקת קודם הזמן הזה

קודם שיבא ראש השה של 
שתים עשרה ובתיוק קודם 

   ראש השה של שלש עשרה:
   . דקטים הן:אין דריהן דר
מבת  . בתיוקתאחר הזמן הזה

שתים עשרה ויום אחד ולמעלה 
בתיוק מי''ג שה ויום אחד 

   ולמעלה:
. אפילו אמרו אין או יודעין כו'

גדולים הם ובכלל שוטה מי לא 
מחזקין להו דסופו לבא לכלל 
דעת ואין שוטה אלא המקרע 
כסותו והלן בבית הקברות 
והיוצא יחידי בלילה אבל תוך 
הזמן הזה אם יודע לשם מי דר 

י דר ואם לאו לא הוי דר הו
דקטן הוא ובגמרא מפרש כולה 

   מילתא:
  

  גמ' 
. ממילא ידעא דמכאן למה לי

   ואילך לא בעי בדיקה:
. והאי סד''א בודקין לעולם

דקתי בת אחת עשרה בדקין 
למעוטי קודם זמן הזה דלא 
בדקין ליה דאפילו ידע קטן הוא 
קמ''ל דלמעוטי אחר זמן מי 

   אתא:
. הא תא ל י''ב למה ליבודקין כ

דמיום א' בשתים עשרה 
מתחילין לבדוק ואין קיימין 
בלא בדיקה עד יום אחד בי''ג 

   אלמא כל י''ב הוי זמן בדיקה:
. קמאי היכא דבדקא ל' יום

   דשתים עשרה:
. לפרש לשם ולא ידעה להפלות

מי דרה ולישא דקרא קט כי 
   יפליא לדור:
   :. וליחזקה בקטהתו לא בדוק

. מדתן ליה בת י''א כו' למה לי
בודקין כל י''ב שמעין דמקמי 

   הכי לא:
. דמקמי הכי מוחזקין הי מילי

קטים ולאחר זמן מוחזקין 
   גדולים:

. קודם היכא דלא קאמרי איהו
הזמן יודעין או ולאחר זמן אין 

   או יודעין:
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        מה, במה, במה, במה, ב .27
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְבֵרי " יֵאּלּו ּדִ    .ַרּבִ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִתינֹוֶקת ָבִרים ָהֲאמּוִרים ּבְ ִתינֹוק ֲאמּוִרים - ּדְ    .ּבְ
ִתנֹוק  ָבִרים ָהֲאמּוִרים ּבְ ִתנֹוֶקת ֲאמּוִרים -ּדְ    ."ּבְ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

יַמאי ַטְעָמא ּדְ     ?ַרּבִ
ְכִתיב ֶבן ה' " :ּדִ ָלע-לֹ -ֱא ַוּיִ    –(בראשית ב, כב)  247247247247"ִהים ֶאת ַהּצֵ

ִאיׁש  ה יֹוֵתר ִמּבָ ָ ִאׁשּ יָנה ְיֵתיָרה ּבָ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ ַתן ַהּקָ ּנָ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדֵריׁש ָלִקיׁש     ,ַההּוא ִמּבָ
ָאַמר  וּ  ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ן ְמַנְסָיאם ִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ֶבן ה'  ה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם"-לֹ -ֱא "ַוּיִ ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאׁשּ ָלע ֲאׁשֶ    - (בראשית ב, כב)  ִהים] ֶאת ַהּצֵ
ה ֶוֱהִביָאּה ֵאֶצל ָאָדם ָהִראׁשֹון רּוְך הּוא ְלַחּוָ דֹוׁש ּבָ ָלָעּה ַהּקָ ּקְ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

ן ּבִ  כֵּ יָתאׁשֶ ִנּיָ ם קֹוִרין ְלַקְלִעיָתא ּבְ י ַהּיָ    .ְכַרכֵּ
  

ן ֶאְלָעָזר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַמאי ַטְעָמא?  -ְוַרּבִ
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
ה  ִחּלָ ֵבית ַרּבֹו ִנְכֶנֶסת ּבֹו ַעְרמּוִמית ּתְ ינֹוק ָמצּוי ּבְ ַהּתִ   ִמּתֹוְך ׁשֶ

                                                        
ֶבן  247 ה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם 'הַוּיִ ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאׁשּ ָלע ֲאׁשֶ   ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ

 רש"י
. דתיוק דברים האמורים כו'

   ממהר להתחכם יותר מתיוקת:
. וכגון דאייתי שתי לעושין

שערות תוך הזמן דאי לא אייתי 
אפילו לאחר זמן לאו בר עושין 

יתי ב' הוא ולאחר זמן אי אי
  שערות הוי גדול ובר עושין:
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        מו, אמו, אמו, אמו, א    ––––    מה, במה, במה, במה, ב .28
ְעָיא    :ְלהוּ ִאיּבַ
ִלְפֵני ְזַמן -ּתֹוְך ְזַמן     ,כְּ

   :אוֹ 
ְלַאַחר ְזַמן?    כִּ

  
   ?ְלַמאי ִהְלְכָתא

ְמָיא   -ִאי ִלְנָדִרים  ִלְפֵני ְזַמן ּדָ    ,ָלאו כְּ
ְמָיא ְלַאַחר ְזַמן ּדָ    !ְוָלאו כִּ

  
ין א ְלעֹוָנׁשִ    .ֶאּלָ

  
  ַמאי? 

  
י ֲחִניָנאוְ  ַרב ְרַווְייהוּ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ִלְפֵני ְזַמן -ֹוְך ְזַמן ּת     .כְּ
  

י יֹוָחָנן ן ֵלִויוְ  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְרַווְייהוּ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ְלַאַחר ְזַמן -ּתֹוְך ְזַמן     .כִּ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָרֵאל" :ְוִסיָמֵניךְ  ִיׂשְ    .(רות ד, ז) 248248248248"ְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ
  

   :אַרב ַהְמנּונָ ֵמִתיב 
ה"    ,ַאַחר ְזַמן ַהּזֶ

ָאְמרוּ  י ׁשֶ ם ִמי ָנַדְרנוּ   ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים: ַאף ַעל ּפִ    ,ְלׁשֵ
נוּ  ׁשְ ם ִמי ִהְקּדַ    ,ִנְדֵריֶהם ֶנֶדר  - ְלׁשֵ

ׁש  ן ֶהְקּדֵ ׁשָ    ."ְוֶהְקּדֵ
ִלְפֵני ְזַמן!  -ָהא ּתֹוְך ְזַמן    כְּ

  
   :ָרָבאֲאַמר ֵליּה 

א הקֹוֶדם ַהזְּ " :ֵאיָמא ֵריׁשָ    ,ַמן ַהּזֶ
ָאְמרוּ  י ׁשֶ ם ִמי ָנַדְרנוּ   יֹוְדִעים ָאנוּ  :ַאף ַעל ּפִ    ,ְלׁשֵ

נּו  ׁשְ ם ִמי ִהְקּדַ    ,ֵאין ִנְדֵריֶהם ֶנֶדר   -ְלׁשֵ
ׁש  ן ֶהְקּדֵ ׁשָ    ."ְוֵאין ֶהְקּדֵ

ְלַאַחר ְזַמן -ָהא ּתֹוְך ְזַמן     !כִּ
  

   ,ְוָלא ִהיא
   ,ָרָבא ָקָטֵעי

ֵייק ַרב ַהְמנּוָנא :הּוא ָסַבר ָנה ְיֵתיָרה ָקּדָ ׁשְ א ,ִמּמִ יָפא ֵלידּוק ֵמֵריׁשָ ָדֵייק ִמּסֵ    ,ְוַאּדְ
ֵייק ַהאי ,ְוָלא ִהיא ַמְתִניִתין ָקא ּדָ ֵמי 249249249249ַרב ַהְמנּוָנא ִמּגּוָפא ּדְ    ?ְלַאַחר ְזַמן ֵהיִכי ּדָ

ָערֹות  י ׂשְ ּתֵ ָלא ַאְייֵתי ׁשְ    ,ָקָטן הּוא -ִאי ּדְ
ַאְייֵתי ׁשְ  א ָלאו ּדְ ָערֹותֶאּלָ י ׂשְ   .ּתֵ

ֵתיּה    מו,א ָגְמָרה ַלּה ְלִמיּלְ ְלַאַחר ְזַמן הּוא ּדְ    ,ְוַטְעָמא ּדִ
ִלְפֵני ְזַמן -ָהא ּתֹוְך ְזַמן     !כְּ

  
י ֵזיָראְועֹוד ֵמִתיב     :ַרּבִ

י ַיְפִליא ִלְנּדֹר ֶנֶדר""    – (במדבר ו, ב) 250250250250"ִאיׁש ּכִ

ְלמּוד לֹוַמר   ? "ִאיׁש " :ַמה תַּ
ָנה ְויֹום ֶאָחדְלַרּבֹות ּבֶ  ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ    ,ן ׁשְ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַהְפִליא  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ יִמין -ׁשֶ    ."ְנָדָריו ַקּיָ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

                                                        
לַ  248 ָבר ׁשָ ל ּדָ ם ּכָ מּוָרה ְלַקּיֵ ה ְוַעל ַהתְּ אּוּלָ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ָרֵאלְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ ִיׂשְ עּוָדה ּבְ   ף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו ְוזֹאת ַהתְּ
 ָהאמהר"ם. גירסת וילא:  249

יר לַ  250 י ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   'הּדַ

 רש"י
. ולא עשין ליה כלפי הזמן

   מא:ושתי שערות הויא להו שו
. וזאת לשון קבה וזאת לפים

כלומר רב חיא דשמיה לשון 
קבה אמר לפים כלומר לפי 
זמן ולא תטעה להחליף דבריהם 
ל''א שמו של רב דאמר כלפי 

   הזמן מובלע בתיבת בישראל:
. קס''ד כדאמר מתיב רב המוא

לקמן דרב המוא משה יתירה 
דייק דלא איצטריך למתייה 

והא דתי ליה  כדפרכין לעיל
תא דמתי' למידק מיה לעין 
עושין הא תוך הזמן כלפי הזמן 
דאי לעין דרים לא כלפי זמן 

   ולא כלאחר זמן:
. דלא מגופא דמתי' דייק

מתוקמא אלא כשהביא שתי 
שערות ואפ''ה לא חשיב ליה 
גדול עד לאחר זמן והשתא ליכא 
למיפרך לידוק מרישא דהא לא 

רישא ובין סיפא דייק מידי דבין 
לגופא איצטריך לעין דרים 
דלא תימא הי מילי היכא דלא 
קאמרי איהו אבל היכא דאמרי 
איהו כו' כדאמר לעיל ומיהו 
מגופא דסיפא שמעין דעד דמטו 
לאחר זמן בעין יודע להפלות 
ואם איו יודע להפלות ואפילו 
הביא ב' שערות לאו איש הוא 

ת דיהוי דרו דר מחמת אישו
   בלא הפלאה:

. ואמאי דרו דר הא קטן הוא
לאו בחזקת גדול הוא כל זמן 
שלא הביא ב' שערות ומופלא 
סמוך לאיש מי לא הוי דהא 
איו יודע לשם מי דר ומהיכא 

   תיתי דדרו דר:
. ומשום הכי אלא לאו כשהביא

דרו דר אע''ג דאין יודע 
  להפלות דהא גדול הוא:

ת . דחשיבי להו שערווטעמא
דלאחר זמן הוא דגמרו למלתיה 
בין בשערות בין בשים הא תוך 
הזמן חשבין להו שומא דקטן 

   הוא ולא מצית לרבויי מאיש:
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ָערֹות  י ׂשְ ּתֵ ָלא ַאְייֵתי ׁשְ    !ָקָטן הּוא -ִאי ּדְ
ָערֹות  י ׂשְ ּתֵ ַאְייֵתי ׁשְ א ָלאו ּדְ ֵר  -ֶאּלָ לֹׁש ֶעׂשְ ֶבן ׁשְ ֲהָוה ֵליּה ִאיׁש ְוַטְעָמא ּדְ    .ה ְויֹום ֶאָחד הּוא ּדַ

ִלְפֵני ְזַמן -ָהא ּתֹוְך ְזַמן     !כְּ
א יּוְבּתָ    !ּתְ

  
   :ַרב ַנְחָמןֲאַמר 

ֵאי ַתּנָ    :כְּ
ָערֹות " י ׂשְ תֵּ ֵהִביא ׁשְ ִנים ׁשֶ ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ    .ׁשּוָמא –ּבֶ

ָנה ְויֹום ֶאָחד  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ע ְוַעד ׁשְ ׁשַ ן תֵּ    .ּוָמאׁש  –ִמּבֶ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    .ִסיָמן :אֹוֵמר ַרּבִ

ָנה ְויֹום ֶאָחד  ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל ִסיָמן -ּבֶ    ."ּדִ
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

ָנה ְויֹום ֶאָחד " :ֲאַמְרּתְ  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ע ְוַעד ׁשְ ׁשַ ן תֵּ    ."ׁשּוָמא -ִמּבֶ
ֵרה לֹׁש ֶעׂשְ ָנה ּגּוָפא  ָהא ׁשְ    .ִסיָמן –ׁשָ

ֵני ָנה ְויֹום ֶאָחד " :ַוֲהַדר ּתָ ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ    ."ִסיָמן -ּבֶ
ָנה ּגּוָפא  ֵרה ׁשָ לֹׁש ֶעׂשְ    !ׁשּוָמא –ָהא ׁשְ

ֵאי ִהיא ּנָ ָמר ָסַבר  :ַמאי ָלאו ּתַ ְלַאַחר ְזַמן -ּתֹוְך ְזַמן  :ּדְ    ,כִּ
ִלְפ  -ּתֹוְך ְזַמן  :ּוָמר ָסַבר    .ֵני ְזַמןכְּ

  
   !ָלא

י ָעְלָמא כּוּלֵ ִלְפֵני ְזַמן -ּתֹוְך ְזַמן  :ּדְ    .כְּ
ִתינֹוֶקת    .ְוִאיִדי ְוִאיִדי ּבְ

א  י –ְוֵריׁשָ    ,ַרּבִ
ן ֶאְלָעָזר -ְוֵסיָפא  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ִתינֹוק –ָהא ְוָהא    .ּבְ
א   ן ֶא  -ְוֵריׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ְלָעָזרַרּבִ

י –ְוֵסיָפא     .ַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י –ָהא ְוָהא     ,ַרּבִ

ִתינֹוק –ָהא     ,ּבְ
ִתינֹוֶקת –ָהא     .ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ן ֶאְלָעָזר -ָהא ְוָהא  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ַרּבִ
ִתינֹוק –ָהא    ,ּבְ
ִתינֹוֶקת –ָהא     .ּבְ

  
  

 רש"י
בן ט' שים שהביא שערות 

. ואפי' לר' יוסי ברבי שומא
יהודה ומבן ט' ועד בן י''ב ויום 

   אחד פלוגתא:
. ורוא''ה בלע''ז ודרכה שומא

   ליגדל שער בה:
ן . ואפי' לרבהא י''ג גופיה סימן

   והדר תי כו':
. ואליבא מאי לאו תאי היא

דרבן י''ג הוי תוך זמן לתיוק 
   כדקתי במתי':

   . דמשוית י''ג סימן:ורישא
. דאמר בתוקת הויא רבי היא

   י''ג לאחר זמן:
   . דמשמע שומא:וסיפא

. דאמר י''ג ר''ש בן אלעזר
בתיוקת הוי תוך זמן בכל הך 

ן תוך זמן כלפי תירוצי מוקמי
   זמן:
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ַרּבִ " י יֹוֵסי ּבְ    ."ִסיָמן :אֹוֵמר י ְיהּוָדהַרּבִ
  

ַתאיָאַמר  ּבְ י ׁשַ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ַדאי ּבְ רּוְסּפְ י ּכְ עֹוָדן ּבוֹ  ַרּבִ    .ְוהּוא ׁשֶ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ָערֹות " י ׂשְ תֵּ ֵהִביא ׁשְ ִנים ְויֹום ֶאָחד ׁשֶ ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ    .ׁשּוָמא –ּבֶ

נָ  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ תֵּ ע ְוַעד ׁשְ ׁשַ ן תֵּ    .ׁשּוָמא –ה ְויֹום ֶאָחד ְועֹוָדן ּבֹו ִמּבֶ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    ."ִסיָמן :אֹוֵמר ַרּבִ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ִלְפֵני ְזַמן -ּתֹוְך ְזַמן  :ִהיְלְכָתא   .כְּ
  
   

ר זּוְטָרא מּוֵאל ּבַ ָרָבא ַרב ׁשְ א ּדְ ַמְעּתָ ָנא ,ַמְתֵני ַלּה ִלׁשְ ַהאי ִליׁשְ    :ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָנה  ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ל ׁשְ ה כָּ    .ְמָמֶאֶנת ְוהֹוֶלֶכת -ְקַטּנָ

אן ָוֵאיָלְך     ,ֵאיָנּה ְמָמֶאֶנת  -ִמכָּ
   .ְוֵאיָנּה חֹוֶלֶצת

  
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

דֹוָלה ִהיא :ַאְלָמא –ֵאיָנּה ְמָמֶאֶנת  :ֲאַמְרּתְ     .ּגְ
דֹוָלה ִהיא  ֲחלֹוץ –ִאי ּגְ   !ּתַ

   
יָמא ָקא ֵליּה ְמ  :ְוִכי ּתֵ ָקא ֵליּה  - ַסּפְ    ?!ּוִמי ְמַסּפְ

   :ָרָבאְוָהָאַמר 
נֹוֶתיָה  יָעה ִלְכַלל ׁשְ ִהּגִ ה ׁשֶ ִדיָקה  -ְקַטּנָ    ,ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבְ

   !ֲחָזָקה ֵהִביָאה ִסיָמִנין
  

ְסָתָמא י ּבִ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
חּו  כַּ ְבַדקּו ְוָלא ַאׁשְ    .ָלא –ֲאָבל ָהָכא ּדִ

  
   !ָמֵאןּתְ  ,ִאי ָהִכי

  
רוּ  א ָנׁשְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    .חֹוׁשְ

  
ָאַמר ין" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ׁשִ    ".חֹוׁשְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ין" :ֶאּלָ ׁשִ א ְלֵמיַמר?  - "ֵאין חֹוׁשְ   ַמאי ִאיכָּ
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
א ּפָ רוּ  :ָאַמר ַרב ּפַ א ָנׁשְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ
י ּפִ ין :ָאַמר ַרב ּפַ ׁשִ    !חֹוׁשְ

  
י ְלִעְנַין ֲחִליָצה    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ין –ֲאָבל ְלִעְנַין ֵמיאּון  ׁשִ    .חֹוׁשְ
  

ַלל ָאַמר  :ִמכְּ ַמאן ּדְ ין"ּדְ ׁשִ    .חֹוֶלֶצת – "חֹוׁשְ
ָעְלָמא ָקָאַמר ין ּבְ ׁשִ    !ְוָהא חֹוׁשְ

  
ַדקוּ  ָלא ּבְ א ְלעֹוָלם ּדְ    .251251251251ֶאּלָ

יַנן –ּוְלִעְנַין ֲחִליָצה     .ָחְייׁשִ
   ,ְלֵמיאּון – "ֲחָזָקה "...  : ָרָבא ְוִכי ָקָאַמר

ִדיָקה -ֲאָבל ַלֲחִליָצה  ֲעָיא ּבְ    .ּבָ

                                                        
ְדַקּה כתב יד? גירסת וילא:  251    ּבַ

 רש"י
. כשהגדיל אבל והוא שעודן בו

שרו ביתיים איגלאי מילתא 
   דשומא הוי:

מתי לשמעתא דרבא בהאי 
. דשמעת מייה מי תוך לישא

   זמן כלפי זמן:
. ואין חוששין ממאת והולכת

שמא הביאה ב' שערות דאפילו 
הביאה שומא יהו והייו תוך 

   פי זמן:זמן כל
. שמא הביאה איה ממאת

ועכשיו הוי סימן דהא לאחר זמן 
הוא ואם יבמה היא לא חשבין 
לה גדולה לעין חליצה ואיה 

   חולצת:
   . אם הביאה:גדולה היא

. אם וכי תימא מספקא ליה
הביאה אם לא הביאה הלכך 
מיאון לא דלמא הביאה וחליצה 

   מי לא שמא לא הביאה:
. ליה לרבאוהא מיפשט פשיטא 

דכיון דהגיעה לכלל שותיה 
   דודאי הביאה:

. דאי אתיא למיחלץ ה''מ לעין
לאחר זמן ובדקו ולא אשכחן 
(ליה) חיישין למימר גדולה היא 

   ותחלוץ שהסימין שרו:
. שמא אבל לעין מיאון חיישין

שרו לחומרא וקאה בביאה 
   ובעיא גט:

. ולא ודאי והא חיישין קאמר
   שין לחומרא משמע:שרו וחיי

. איה ממאת דרבא אלא לעולם
בדלא בדקוה הלכך מסתמא 
אמרין כיון שהגיעה לכלל 
שותיה ודאי אית לה ואיה 
צריכה בדיקה ובעיא גט: ולעין 
חליצה חיישין גרסין כלומר 
ולעין חליצה משום הכי איה 
חולצת דחיישין שמא לא 
הביאה סימין ודקשיא לך 

זקה הביאה סימין האמר רבא ח
ל''ק כי אמר רבא חזקה למיאון 
דלא ממאת מסתמא אבל 

   לחליצה בעיא בדיקה:
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ַמר"[    :ִאיּתְ

א ּפָ רוּ  :ָאַמר ַרב ּפַ א ָנׁשְ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ
י ּפִ ין :ָאַמר ַרב ּפַ ׁשִ   ]."חֹוׁשְ

  
ָעאֲאַמר  ַהְרּדְ יִמי ִמּנְ    :ַרב ּדִ

א :ִהְלְכָתא ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ רוּ  חֹוׁשְ    .ָנׁשְ
  

י ֵהיָכא ּה    :ְוָהֵני ִמיּלֵ ׁשַ ַקּדְ תֹוְך ְזַמן -ּדְ    ,ּבְ
אֹוַרְייָתא ,ְלַאַחר ְזַמן -ּוָבַעל  א ְסֵפיָקא ּדְ ִאיכָּ    ,ּדְ

ָרא     .ָלא –ֲאָבל ֵמִעיּקָ

 רש"י
. ואם הגיעה חוששין שמא שרו

לכלל שותיה ובדקו ולא אשכחו 
   לא ממאת:

. יתומה מדעת דקדשה תוך זמן
   אמה ואחיה לדעתה:

. דאיכא ספיקא ובעל אחר זמן
דאשת איש דאורייתא דבשעת 
בעילה דלאחר זמן שמא הביאה 
והויא לה ביאה זו קדושין גמורין 
דהא גדלה ושוב איה יוצאה 

   במיאון:
. דמכי עברה שתא אבל מעיקרא

דתרתי סרי ולא בעל לא חיישין 
שמא שרו דהא לא הוו בה 
קדושין גמורין דאין מעשה 
קטה כלום אא''כ קבל אביה 
קדושין הלכך מספיקא לא 
מחמרין עלה היכא דלא אשכחן 
אבל הביאה ודאי סימין אע''ג 
דקדושי קמאי לא הוו קדושין 

ן לא תקן אלא מדרבו רב
מיאון בגדולה דלמא אתיא 
למאן הבעלת לאחר שגדלה 
דההיא הויא אשת איש דביאה 
   שבא עליה משגדלה מקדשה לה:

. תוך הזמן תיוק היודע הקדיש
  להפליא:
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   :ַרב הּוָנאָאַמר 

יׁש ְוָאַכל     ,לֹוֶקה –ִהְקּדִ
ֱאַמר ּנֶ י ַיְפִלא ִלְנּדֹ  :ׁשֶ    ,(במדבר ו, ב) 252252252252ר""ִאיׁש ּכִ

ָברֹו"וְ     ,)ל, ג(במדבר  253253253253"לֹא ַיֵחל ּדְ
ַהְפָלָאה  נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ַבל ַיֵחל -כָּ נֹו ּבְ    ,ֶיׁשְ
ַהְפָלָאה  ֵאינֹו ּבְ ַבל ַיֵחל -ְוָכל ׁשֶ    .ֵאינֹו ּבְ

  
ר ְיהּוָדהֵמִתיב    :ְלַסּיּוֵעי ְלַרב הּוָנא  254254254254ַרב הּוָנא ּבַ

ִצינוּ "  מו,ב  ּמָ דֹול ְלִפי ׁשֶ ּגָ ָטן ּכַ תּוב ַהּקָ ָוה ַהּכָ ִהׁשְ בּוָעה    :ׁשֶ    ,ִלְזדֹון ׁשְ

ר   ,ּוְלִאיסָּ
   ,"ַיֵחלַבל "ּוְל 

ן?  ׁשֹו ָקְרּבָ יב ַעל ֶהְקּדֵ   ָיכֹול ְיֵהא ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר ָבר" :תַּ    ."(במדבר ל, ב) 255255255255"ֶזה ַהּדָ
ֵני ִמיַהת ר ּוְל " :ָקּתָ יב!  - "ַיֵחלַבל "ְלִאיסָּ   ַחּיָ

  
ל "ְלִאיּסּור  :אֵאיָמ     ."ַיֵחלּבַ

  
ל " ִאיּסּור ךְ  "ַיֵחלּבַ ְפׁשָ אֹוַרְייָתא  "מּוְפָלא ָסמּוְך ְלִאיׁש "ִאי  :ַמה ּנַ י ִליְלֵקי!  -ּדְ   ִמיְלָקא ַנּמִ

אֹוַרְייָתא  "מּוְפָלא ָסמּוְך ְלִאיׁש "ְוִאי  א!  -ָלאו ּדְ י ֵליכָּ   ִאיּסּור ַנּמִ
  

   .ְלאֹוָתן ַהּמּוְזָהִרים ָעָליו
  

ּה  ַמע ִמיּנַ ין ָעָליו ְלַהְפִריׁשוֹ  -ָקָטן אֹוֵכל ְנֵבלֹות  :ׁשְ ין ְמצּוּוִ ית ּדִ    ?!ּבֵ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
יׁש הּוא ִהְקּדִ גֹון ׁשֶ    .ְוָאְכלּו ֲאֵחִרים ,כְּ

  
ָאַמר יׁש הּוא ְוָאְכלּו ֲאֵחִרים  :"ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ    ",לֹוִקין –ִהְקּדִ

א ְלַמ  ָאַמרֶאּלָ א ְלֵמיַמר?  - "ֵאין לֹוִקין" :אן ּדְ   ַמאי ִאיכָּ
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

יׁש הּוא ְוָאְכלּו ֲאֵחִרים    :ִהְקּדִ
ֲהָנא    .ֵאין לֹוִקין :ָאַמר ַרב ּכַ
י יֹוָחָנן ְרַווְיהוּ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    !לֹוִקין :ּדְ

  
ָנן ַרּבָ    ,ִמּדְ

ָעלְ  -ּוְקָרא  א ּבְ    .ָמאַאְסַמְכּתָ

                                                        
יר לַ ּדַ  252 י ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ   'הּבֵ
י ִיּדֹר ֶנֶדר לַ  253 יו ַיֲעׂשֶ  'הִאיׁש ּכִ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאסָּ ַבע ׁשְ ָ  האֹו ִהׁשּ

קושיא על רבא שאמר שתוך הזמן כלפי הזמן לעושים, וכך פרשו הרשב"ע והר"ן על אף  –גירסת וילא: הריטבא גורס לרבא  254

  שגרסו כמו הכתבי יד שלא גרסו "לרבא", ויש שסברו שאין זה קושיא על רבא כי יש חילוק בין עושים לדרים.
ּטֹות ִלבְ  255 י ַהּמַ ה ֶאל ָראׁשֵ ר מֹׁשֶ ה ַוְיַדּבֵ ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה ַהּדָ   'הֵני ִיׂשְ

 רש"י
   . את הקדשו:ואכל
. ואע''ג דבמילתא אחריתי לוקה

  לאו בר עושין הוא:
. מייה מרבין מופלא כי יפליא

סמוך לאיש מופלא יודע לפרש 
שהוא לשם מי דר סמוך לאיש 

סמוך לבא לכלל גדול דהייו שה 
אחת קודם זמן שהוא ראוי 
להביא שערות והייו בתיוקת 

   כל י''ב ובתיוק כל י''ג:
. אע''ג דבהאי קרא לא ולא יחל

כתיב כי יפליא מ''מ כיון דפקא 
לן מייה דיודע להפלות הוי דרו 
דר קאי בבל יחל דהא כתיב איש 

ך כי ידור דר וגו' ומופלא סמו
לאיש בכלל איש וסמיך ליה ולא 

  יחל דברו:
. לפי שמציו שהשוה הכתוב

מכי יפליא דמשמע יודע להפלות 
סמוך לאיש דאכתי קטן הוא כל 

   שה זו:
. כלומר זה הדבר אשר צוה וגו'

לאיסר ולא יחל אמרתי שיהא 
איסרו איסר ודרו בבל יחל ולא 
לקרבן מעילה ובל יחל הייו 

   הוא: מלקות ומסייע ליה לרב
. כלומר אימא לאיסור בל יחל

   איסורא בעלמא ולא מלקות:
אי מופלא סמוך לאיש 

. מכי יפליא לדור דאורייתא
   דר:

. דהא כל זמן מילקא מי לילקי
   דדרו דר קאי עליה בבל יחל:

. עליו אם איסורא מי ליכא
אכלו דהא אי אתו רבן לתקוי 
הכי תקון שלא יאכלו אחרים 

הוא לכשיגדיל  את הקדשו או
אבל בקטותו לא באו לאסור 
עליו דקטן לאו בר קבולי עליה 
תקתא דרבן הוא: ומשי 
לעולם דרבן ואיסורא אמאן 
קאי על אותן המוזהרים עליו 

   להפריש מאיסורא:
. פלוגתא היא בפרק ש''מ כו'

חרש ששא פקחת ביבמות (דף 
   קיד.):

. אלא הכא במאי עסקין כו'
ולאיסר ולבל ולעולם כדקתי 

יחל דהוי מלקות גמור ואפ''ה לא 
תסייעיה לרב הוא מהא דהא 
דקתי מלקות אהקדש קטן לאו 
לדידיה קאמר אלא לאחרים 

   שאכלו את הקדשו:
. כלומר מ''ד אין לוקין מדרבן

מוקים להא דקתי לאיסר ולבל 
יחל כדאוקמין לאיסור בל יחל 
איסורא בעלמא ומדרבן ומקרא 

תי שהשוה הכתוב דכי יפליא דק
  אסמכתא בעלמא:



248                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        מו, במו, במו, במו, ב .32
   :ּגּוָפא

יׁש ְוָאְכלּו ֲאֵחִרים"    :ִהְקּדִ
ֲהָנא    .ֵאין לֹוִקין :ָאַמר ַרב ּכַ
י יֹוָחָנן ְרַוְייהוּ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    .לֹוִקין :ּדְ

  
ַמאי ָקִמיְפְלֵגי    ?ּבְ

  
אֹוַרְייָתא –מּוְפָלא ָסמּוְך ְלִאיׁש  :ָמר ָסַבר    .ּדְ

ָנן –ְפָלא ָסמּוְך ָלִאיׁש מוּ  :ּוָמר ָסַבר ַרּבָ    .ִמּדְ
  

   :ַרב ִיְרְמָיהֵמִתיב 
ְדָרה " ּנָ ְעָלּה ֵמֵפר ָלּה  -ְיתֹוָמה ׁשֶ    ."ּבַ

ָלָמא ׁשְ ָנן –מּוְפָלא ָסמּוְך ְלִאיׁש " :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ ַרּבָ ָנן - "ּדְ ַרּבָ ֵלי ִנְדָרא ּדְ ָנן ּוְמַבּטְ ַרּבָ ּוִאין ּדְ    .ָאתּו ִנׂשּ
א ִא  אֹוַרְייָתא  :י ֲאַמְרּתְ ֶאּלָ אֹוַרְייָתא? -ּדְ ֵלי ִנְדָרא ּדְ ָנן ּוְמַבּטְ ַרּבָ ּוִאין ּדְ    !ָאתּו ִנׂשּ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ְעָלּה ֵמֵפר ָלּה " ךְ  - "ּבַ ְפׁשָ ה ּנַ ָנן    :ִמּמַ ַרּבָ ָנן הּוא -ִאי ּדְ ַרּבָ    !ּדְ
אֹוַרְייָתא     ,ֵבלֹות הּואָקָטן אֹוֵכל נְ    -ִאי ּדְ

ין ָעָליו ְלַהְפִריׁשוֹ  ין ְמצּוּוִ ית ּדִ    .ְוֵאין ּבֵ
  

ְייָתא ֲהָפָרה ַקּמַ ְדָלה ָאְכָלה ּבַ י ּגָ    !ְוָהא כִּ
  

ר ִליַואיָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ָעה ָעה ְוׁשָ ל ׁשָ ְעָלּה ֵמֵפר ָלּה כָּ ַעל ,ּבַ ּבָ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
קֹוְדִמין ַעל ֵמֵפר ּבְ    !ְוָהא ֵאין ּבַ

  
ָרָבאכִּ  ֵמיּה ּדְ ְ יְנָחס ִמׁשּ    ,ְדַרב ּפִ

ָאַמר  ְנָחסּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפִ ְ    :ָרָבאִמׁשּ
ל ַהּנֹוֶדֶרת  ְעָלּה ִהיא נֹוֶדֶרת -כָּ ַעת ּבַ    .ַעל ּדַ

  
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָערֹות" י ׂשְ תֵּ ּלֹא ֵהִביא ׁשְ    :ָקָטן ׁשֶ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

רּוָמתוֹ  רּוָמה ֵאין תְּ    .תְּ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

א ְלעֹוַנת ְנָדִרים  ּלֹא ּבָ רּוָמה -ַעד ׁשֶ רּוָמתֹו תְּ    ,ֵאין תְּ
א ְלעֹוַנת ְנָדִרים  ּבָ ֶ רּוָמה -ִמׁשּ רּוָמתֹו תְּ    ."תְּ

   :ְסַברּוהָּ 
י יֹוֵסי אֹוַרְייָתא :ָקָסַבר ַרּבִ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ רּוָמה ּבַ    .ּתְ
ׁשְ  אֹוַרְייָתא –מּוְפָלא ָסמּוְך ְלִאיׁש " :ָלָמאִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ אֹוַרְייָתא - "ּדְ ן ִטְבָלא ּדְ אֹוַרְייָתא ּוְמַתּקֵ ְבָרא ּדְ    .ָאֵתי ּגַ

א ִאי ֲאַמְרּתְ  ָנן  :ֶאּלָ ַרּבָ אֹוַרְייָתא -ּדְ ן ִטְבָלא ּדְ ָנן ּוְמַתּקֵ ַרּבָ ְבָרא ּדְ    ?!ָאֵתי ּגַ
  

   !ָלא
י יֹוֵסי רוּ  :ָקָסַבר ַרּבִ ָנןּתְ ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ    .ָמה ּבַ

  
ָנן? ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ רּוָמה ּבַ י יֹוֵסי ּתְ    !ְוָסַבר ַרּבִ

ֵסֶדר עֹוָלם ְנָיא ּבְ    :ְוָהּתַ
ּה"" ּתָ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרׁשְ ה   - (דברים ל, ה) 256256256256"ֲאׁשֶ ִנּיָ ה ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ ָ    ,ֵיׁש ָלֶהן -ְירּוׁשּ

ית  ִליׁשִ    ."ין ָלֶהןֵא  -ׁשְ
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

                                                        
ָך ֵמֲאבֶֹתיךָ  'הֶוֱהִביֲאָך  256 ּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרּבְ תָּ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרׁשְ   ֱאלֶֹהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

 רש"י
. שהשיאתה אמה דבת יתומה

מיאון היא דשואין דידה 
   מדרבן:

. ולא קרי לה בעלה מפר דרה
יתומה אלא בקטותה כל זמן 

   שראויה למיאון:
אי אמרת בשלמא מופלא סמוך 

. לא הוי דרו דר אלא לאיש
מדרבן מש''ה בעלה מפר לה 

   דאתו שואין דרבן כו':
. בההיא והא לכי גדלה אכלה

הפרה דלאו הפרה היא ומצא 
   גדול אוכל בלות:

   . ואף משגדלה:כל שעה
. לאחר שגדלה והוא שבעל

דהויא הך בעילה קדושין גמורין 
דאורייתא דמעשה גדולה מעשה 
הלכך אתו ישואין דאורייתא 

   ומבטלין דרא דאורייתא:
. דרים הקודמין אין הבעל מפר

מסכת דרים והאי לישואין ב
דר קדם להך בעילה דאורייתא 
על דעת בעלה. והך קטה על 
דעתו של זה דרה וכי אמרין 
אין הבעל מפר בקודמין היכא 

   דלית לה בעל בשעת דר כלל:
. כלומר לא תוקי לה כדרב פחס

לברייתא כשהבעל מפר לה כל 
שעה ושעה לעולם דרה 
דאורייתא ודקשיא לך אתו 

ומבטלין דרא  שואין דרבן
דאורייתא אהכי מבטלת דכל 

   הודרת כו':
. הייו מופלא לעות דרים

   הסמוך לאיש שדריו בדקין:
. רבן בי הישיבה דבעו סברוה

   לאותובי לרב כהא מהכא:
. וקאמר תרומה דאורייתא

משבא לעות דרים תרומתו 
תרומה ותרומה והקדש ודר 
חדא היא דמקדשה בדבורו 

   ה שם:שקורא עלי
   . של יהושע:ירושה ראשוה

   . בימי עזרא:ושיה
. כלומר בגלות בוכדצר יש להן

בטלה קדושת הארץ וצטרכו 
   ליורשה ולקדשה בשיה:

   . לעתיד לבא:אבל שלישית
. כלומר איה ירושה אין להם

דלא יצטרכו לרשתה ולקדשה 
דלא בטלה קדושתה מגזרת 

  הכתוב:
   . בעלמא:ואמר רבי יוחן
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ָנא ֵסֶדר עֹוָלם    ?ַמאן ּתָ
י יֹוֵסי    !ַרּבִ

  
י יֹוֵסי ֵני ַלּה     :ַרּבִ    ,ּתָ

   .ְוָלא ָסַבר ַלּה 
  

ָרא ּבְ י ִמְסּתַ    ,ָהִכי ַנּמִ
ַתְנָיא    :ּדְ

רּוָמה"   מז,א ל תְּ אֹור ׁשֶ ׂשְ ָצה ּבִ ְתַחּמְ ּנִ ָעה אֹו ׁשֶ ּמְ ּדַ ּנִ ה ׁשֶ ה  ^ - ִעיסָּ ַחּלָ יֶבת ּבַ    ,ַחּיֶ
ְטבּול יֹום    ,ְוֵאיָנּה ִנְפֶסֶלת ּבִ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדהוְ    , ַרּבִ

י יֹוֵסי    ,ַרּבִ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    :ַרּבִ

ה    ."ּפֹוְטִרין ִמן ַהַחּלָ
ָאַמר :ְסַברּוהָּ  אֹוַרְייָתא" :ַמאן ּדְ רּוָמה ּדְ אֹוַרְייָתא - "ּתְ ה ּדְ    .ַחּלָ
ָנן" :ָאַמרַמאן ּדְ  ַרּבָ רּוָמה ּדְ ָנן - "ּתְ ַרּבָ ה ּדְ    .ַחּלָ

ָלָמא ׁשְ י יֹוֵסי :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ ָנן  :ָקָסַבר ַרּבִ ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ ָנן -ַחּלָ ַרּבָ ה ּדְ ָנן ּוַמְפַקע ַחּלָ ַרּבָ ּמּוַע ּדְ    ,ָאֵתי ּדִ
א ִאי ֲאַמְרּתְ  אֹוַרְייָתא  :ֶאּלָ ה ּדְ אֹוַרְייָתא?ָאֵתי ּדִ  -ַחּלָ ה ּדְ ָנן ּוַמְפַקע ַחּלָ ַרּבָ    !ּמּוַע ּדְ

  
י יֹוֵסי ה    :ְוִדְלָמא ָקָסַבר ַרּבִ ַמן ַהּזֶ ּזְ רּוָמה ּבַ אֹוַרְייָתא -ּתְ    ,ּדְ

ה  ָנן –ְוַחּלָ ַרּבָ    .ּדְ
ַע  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    ,ְוִכְדַאֲהַדר ַרב הּוָנא ּבְ

ָאַמר  ַרב ְיהוֹ ּדְ ֵריּה ּדְ ַע ַרב הּוָנא ּבְ    :ׁשֻ
יְנהּו לְ  ְחּתִ כַּ ֵבי ַרבַאׁשְ ָנן ּדְ ָיְתֵבי ְוָקָאְמֵרי ַרּבָ    :ּדְ

ָאַמר ָנן" :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ רּוָמה ּבַ אֹוַרְייָתא - "ּתְ ה ּדְ    ,ַחּלָ
ָחְלקוּ  ַבע ׁשֶ ׁשּו ְוׁשֶ ּבְ כִּ ַבע ׁשֶ ֲהֵרי ׁשֶ ה  :ׁשֶ ַחּלָ יבּו ּבַ    ,ִנְתַחּיְ

רְולֹא ִנְת  ֲעׂשֵ ּמַ יבּו ּבַ    .ַחּיְ
ָאַמר :ַוֲאִמיָנא ְלהוּ  ה " :ֲאָנא ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ רּוָמה ּבַ אֹוַרְייָתא –ּתְ ָנן - ּדְ ַרּבָ ה ּדְ    ,ַחּלָ

ַתְנָיא    :ּדְ
בֹוֲאֶכם" ִאי" ִלים258258258258 (במדבר טו, יח) 257257257257"ּבְ ה ְמַרּגְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ ְכְנסּו ָלּה ׁשְ ּנִ ֶ   ?ָיכֹול ִמׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר בֲֹאֶכם" :תַּ י - (במדבר טו, יח)  "ּבְ ֶכם ָאַמְרתִּ ִביַאת ּכּוּלְ    ,ּבְ

ִביַאת ִמְקַצְתֶכם    ."ְולֹא ּבְ
הּו ַסלּוק ִקיְנהּו ֶעְזָרא ָלא ּכּוּלְ  .ְוִכי ַאּסְ

 

                                                        
בֲֹאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  257 ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ּבְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ הּדַ ּמָ   ר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ
י ָתבֹאּו ָהִייִתי אֹוֵמריש שגרסו:  258  ִאיּלּו ֶנֱאַמר כִּ

 רש"י
. מאן תא סדר עולם רבי יוסי

דהוא סתמה כי היכי דסתם 
   מתיתין ר''מ:

. להא דרשא תי ולא סבר לה
ן אלא דקתי שלישית אין לה

ודאי בטלה קדושת הארץ 
   ותרומתה דהשתא דרבן:

. כגון שפל עיסת חולין שדמעה
סאה של תרומה לתוך פחות 

   ממאה של חולין:
. ולא אמרין חייבת בחלה

דתרומה פוטרת לה ואע''ג 
דתרומה איה חייבת בחלה 
מדומע חייב בחלה מ''ט דדימוע 
דרבן הוא דמדאורייתא חד 

מות כג) בתרי בטיל דכתיב (ש
אחרי רבים להטות ורבן הוא 
דאצרוך אחד ומאה הלכך לא 
אתי דימוע דרבן ומפקע חלה 
אפילו בזמן הזה דקסברי ר''מ 
ורבי יהודה חלה בזמן הזה 

   דאורייתא:
. כדמפרש פוטרין מן החלה

לקמן דקסברי חלה בזמן הזה 
דרבן ואתי דימוע דרבן ומפקע 
חלה דרבן והייו דאמרן לעיל 

לא סבר לה דהא חזין תי ו
דלרבי יוסי חלה בזמן הזה דרבן 
וסברוה הך רבן דמייתי ראייה 
מהכא דכי היכי דקאמר ר' יוסי 
חלה בזמן הזה דרבן הוא הדין 

   לתרומה:
. אע''ג דקא חזית מהכא ודלמא

לר' יוסי חלה דרבן אפ''ה 
סבירא ליה תרומה דאורייתא 
וליכא הכי מי מסתברא דקא 

   י:בעית לאתוי
. דכתיב בחלה תחייבו בחלה

(במדבר טו) בבואכם אל הארץ 
   והרי באו:

. דבמעשר ולא תחייבו במעשר
כתיב (דברים יד) תבואת זרעך 
עד שיביא כל אחד ואחד את 

  שלו:
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   ַמְתִניִתין

ה ָ ִאׁשּ לּו ֲחָכִמים ּבָ ל ָמׁשְ ה  :ָמׁשָ ּגָ    ,ּפַ
   ,ּבֹוַחל
   .ָוֶצֶמל

ה" ּגָ נֹוֶקת - "ּפַ    .עֹוָדּה תִּ
   .ֵאּלּו ְיֵמי ְנעּוֶריָה  - "ּבֹוַחל"

זֹו ּוָבזוֹ  אי - 259259259259ּבָ ְמִציָאָתּה   :ָאִביָה ַזּכַ    ,ּבִ
ה ָיֶדיָה     ,ּוְבַמֲעׂשֵ

   .ּוַבֲהָפַרת ְנָדֶריָה 
ְגָרה - "ֶצֶמל" ּבָ יָון ׁשֶ ּה  ,ּכֵ    .ׁשּוב ֵאין ְלָאִביָה ְרׁשּות ּבָ
  

  ? ֵאיֶזהּו ִסיָמֶניָה 
  

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ד ַחת ַהּדַ ֶמט תַּ ֲעֶלה ַהּקֶ ּיַ ֶ    .ִמׁשּ

  
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים ּדִ ּטּו ַהּדַ ּיִ ֶ    .ִמׁשּ
  

אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ
ִחיר ׁשְ ּיַ ֶ יּטֹוֶמת ִמׁשּ    .ַהּפִ

  
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵהא נֹוֵתן ָידֹו ַעל ָהעֹוֶקץ וְ  ּיְ ֵדי ׁשֶ  .הּוא ׁשֹוֵקַע ְוׁשֹוֶהא ַלֲחזֹורּכְ
 

ָמָרא    ּגְ

ה " ּגָ נֹוֶקת -ּפַ   . "עֹוָדּה תִּ
  

ִדְכִתיב יָה " :כְּ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ    .(שיר השירים ב, יג) 260260260260"ַהּתְ
  
עּוִרים -ּבֹוַחל "    ."ֵאּלּו ְיֵמי ַהּנְ
  

ִדְתַנן    :כְּ
ְבִחלוּ " ּיַ ֶ ֵאִנים ִמׁשּ   . א, ב) מעשרות( "ַהתְּ

ר ָחָנהַר ְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרבָאַמר  ּבָ
יֶהן ין ָראׁשֵ ְלּבִ ּיַ ֶ    .ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֲחָלה ִבי" :ֵמָהָכא ם ּבָ ֶהם ְוַגם ַנְפׁשָ י ּבָ ְקַצר ַנְפׁשִ    .(זכריה יא, ח) 261261261261"ַוּתִ
  
   ."ֶצֶמל"
  

ָאַמר ַמאן ּדְ    .ָיְצָתה ְמֵלָאה :כְּ

                                                        
 ָאְמרוּ וסח המשיות. גירסת וילא:  259

ָפִנים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריַח קּוִמי ָלְך ַרְעָיִתי ָיָפִתי ּוְלִכי ָלךְ  260 יָה ְוַהּגְ ֵאָנה ָחְנָטה ַפּגֶ   ַהתְּ
261  ֹ ל ֲחָלה ִביָוַאְכִחד ֶאת ׁשְ ם ּבָ ֶהם ְוַגם ַנְפׁשָ י ּבָ ְקַצר ַנְפׁשִ ֶיַרח ֶאָחד ַותִּ ת ָהרִֹעים ּבְ   ׁשֶ

 "ירש
  מתי' 

. סמדר כך באשה עודה פגה
תיוקת קרו לה פגה כל זמן שאין 
לה סימן לא בדדים ולא 

   בשערות:
. כשהפרי גדל קצת כדתי בוחל

בגמרא התאים משיבחלו כך 
כשיש לה סימן דדין קצת בידוע 
שהביאה שתי שערות וערה 

   היא:
. בגמ' מפרש לה לשון צמל

וטריקון יצתה מלאה שיש לה 
ובהק בדדיה ולקמן סימן מ

מפרש סימין במתי' והיא 
   בוגרת:
. אפי' כשהיא ערה אביה בזו ובזו

זכאי כו' דכתיב (במדבר ל) 
בעוריה בית אביה כל שבח 

  עוריה לאביה:
   . אצמל קאי:איזו היא סימין

. פרוצ''ש שגדלו דדיה עד קמט
שכפול מעט על החזה ויראה 

   כקמט:
   . גדולים יותר:משיטו
. ראש הדד כמו (סוכה מתהפיטו

   דף לד:) יטלה פיטמתו:
. כמו עוקצי האגסים עוקץ

(עוקצין פ''א מ''ז) פוכיצ''ש 
בלע''ז חודו של דד שהתיוק 
יוק ופיטומת הייו סביבות 

   עוקץ:
  

  גמ' 
   . חייבין במעשר:משיבחלו

. שמשתין משילבין ראשיהן
כשמגדילין הכא מי משישתה 

   דיל:הדד ויראה בו סימן שמג
. גדלה עלי אדם הקץ בחלה בי

בדבר ראה לו כגדול אקייש''ץ 
   בלע''ז:



  ""יֹוֵצא ּדֹוֶפן –מסכת נדה פרק ה' 
251

        מז, אמז, אמז, אמז, א .34
   ?ִסיָמֶניָה ְוֵאיֶזהּו "

י ִליִלי ַרּבִ    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַהּגְ
ֶמט ֲעֶלה ַהּקֶ ּיַ ֶ   ."ִמׁשּ

  
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ׁש  ֶמט ַמּמָ ֲעֶלה ַהּקֶ ּיַ ֶ    ,לֹא ִמׁשּ
ד ַחת ַהּדַ ֶמט ּתַ ֲעֶלה ַהּקֶ ּיַ ִמי ׁשֶ ֲחִזיר ָיֶדיָה ַלֲאחֹוֶריָה ְוִנְרֵאית כְּ ּתַ ֵדי ׁשֶ א כְּ   .ֶאּלָ

  
מּוֵאל יּה  ׁשְ ַאְמּתֵ ַדק ּבְ ּה ִויַהב לַ  ,ּבְ ּתָ ֵמי ּבֹוׁשְ ָעה זּוֵזי ּדְ    .ּה ַאְרּבְ

  
מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה     ,ׁשְ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ    :ׁשְ
ֲעבֹדּו" ֶהם ּתַ ים   - (ויקרא כה, מו) 262262262262"ְלעֹוָלם ּבָ    ,ָלֲעבֹוָדה ְנַתּתִ

ה    .ְולֹא ְלבּוׁשָ
  

מּוֵאל    .ְמַייֵחד ָלֶהן ׁשְ
  

   .ַמֲחִליף ָלֶהן ַרב ַנְחָמן
  

ת ׁשֶ    ,ֶהן ְלַעְרִביָמַסר לָ  ַרב ׁשֵ
ָרֵאלְוָאַמר ָלֶהן ִא  ׂשְ ַהרּו ִמּיִ    .ְזּדְ

                                                        
ָרֵאל ִאיׁש  262 ֵני ִיׂשְ ֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ּבְ ֶהם תַּ ה ְלעָֹלם ּבָ ת ֲאֻחזָּ ם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ ָפֶרךְ  ְוִהְתַנַחְלתֶּ ה בֹו ּבְ ָאִחיו לֹא ִתְרּדֶ   ּבְ

 רש"י
. שפחותיו מייחד מייחד להו

לאשים עבדיו ואיו מפקירן 
   משום בושת:

. את של זה בזה ואיו מחליף להן
   מקפיד על בושתן:

. מפקיר שפחותיו לערבי
   לערביים ווהג בהן מהג הפקר:
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י יֹוֵסי" ֵדי :אֹוֵמר ַרּבִ ֵהא נֹוֵתן ָידֹו ַעל ָהעֹוֶקץ ְוהּוא ׁשֹוֵקַע ְוׁשֹוֶהא ַלֲחזֹור ּכְ ּיְ    ."ׁשֶ
  

   ?"עֹוֶקץ"ַמאי 
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ד ל ּדַ    .עּוְקצֹו ׁשֶ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   :ּו ֵהן ִסיָמֵני ַבְגרּותֵאלּ "

י ָצדֹוק ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ין ּדִ ְקׁשּו ַהּדַ ְתַקׁשְ ּיִ ֶ    .ִמׁשּ

רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְכִסיף רֹאׁש ַהחֹוֶטם ּיַ ֶ    ."ִמׁשּ

  
ְכִסיף" ּיַ ֶ   ַלּה!  ַאְזִקיָנא "ִמׁשּ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ    :ַרב ַאׁשִ
ְפִצ  ּיַ ֶ    .יל רֹאׁש ַהחֹוֶטםִמׁשּ

  
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

יף ָהֲעָטָרה ּקִ תַּ ֶ    .ִמׁשּ
  

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְתַמֵעךְ    מז,ב ּנִ ֶ ף^ ִמׁשּ    .ַהּכַ

  
ְמעֹוןְוֵכן ָהָיה  י ׁשִ ן יֹוַחי) ַרּבִ    :אֹוֵמר 263263263263(ּבֶ

ה ַמטָּ ה ִמּלְ ָ ִאׁשּ ה ִסיָמִנין ָנְתנּו ֲחָכִמים ּבָ לֹׁשָ ן ִמְלַמְעָלהּוְכֶנְג  ,ׁשְ    :ּדָ
ה ִמְלַמְעָלה  ּגָ ָערֹות -ּפַ י ׂשְ תֵּ ּלֹא ֵהִביָאה ׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

ָערֹות -ּבֹוַחל ִמְלַמְעָלה  י ׂשְ תֵּ ֵהִביָאה ׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
ָידּוַע  -ֶצֶמל ִמְלַמְעָלה  ף ּבְ ְתַמֵעְך ַהּכַ ּנִ    ."ׁשֶ

  
ף"ַמאי     ?"ּכַ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

פ    ,ּוַח ֵיׁש ְלַמְעָלה ֵמאֹותֹו ָמקֹוםָמקֹום ּתָ
ֶלת ִמְתַמֵעְך ְוהֹוֵלךְ  ְגּדֶ ּמַ יָון ׁשֶ    .כֵּ

  
  
ֲאלּו ֶאת " יׁשָ ִדְבֵרי ִמי :ַרּבִ    ?ֲהָלָכה ּכְ

ַלח ְלהוּ  ן ְלַהֲחִמיר :ׁשְ ִדְבֵרי ּכּוּלָ    ."ּכְ
  

א ּפָ ַרב ִאיָקאוְ  ַרב ּפַ ֵריּה ּדְ    :ַרב ִחיְנָנא ּבְ
   .ַאָהא :ַחד ַמְתֵני

   .ַאָחֵצר צֹוִרית :ַחד ַמְתֵניוְ 
  

ְתַנן    :ּדִ
ר "ָחֵצר צֹוִרית"ֵאיזֹוִהי " ֲעׂשֵ ּמַ יֶבת ּבַ ַחּיֶ    ?ׁשֶ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
תֹוָכּה  ָמִרים ּבְ ִלים ִנׁשְ ַהּכֵ   .ָחֵצר ַהּצֹוִרית ׁשֶ

  
   ?"ָחֵצר ַהּצֹוִרית"ַמאי 

                                                        
א המילים בן יוחאי בסוגריים. מסורת הש"ס לא גורס כי איו מופיע בתוספתא. כפי שכתבתי בעבר, שכראה מדובר בויל 263

  בתוספת פרשות לגמרא, פרשות כוה.

 רש"י
כמו (סוטה דף . משיתקשקשו

ט:) מקשקשת לפיו כזוג בט''ט 
   בלע''ז כלומר גדולים הרבה:

   . ספק:חוטם
   . ספק:משיפציל

. שגדול העוקץ משתקיף עטרה
ועב ומוקף עטרה והייו שיעורא 
דא''ר יוסי מי במתי' שיהא 
ותן ידו על העוקץ ושוקע ושוהא 

  לחזור:
. מלמטה הוא על בית הרחם הכף

   כדמפרש לקמן:כמין תפוח גבוה 
   . בדדין:מלמעלה
. איזה מאלו שתביא להחמיר

שוב אין אביה מפר דריה 
דמחזקין לה בבוגרת תקשקשו 
ואע''ג דלא הכסיף הכסיף אע''ג 
דלא התקשקשו וכן כולם אית 
דאמרי להחמיר איה ממאת 
משעה שראה בה אחד מן 
הסימין הללו ואיה חולצת עד 
שיהו כולם ולאו מילתא היא 
דאפילו לא הביאה אחד מהן 
גדולה היא ואיה ממאת 
וחולצת שהרי כל הסימים הללו 
בבגרות אמרו ומימי ערות היא 
גדולה למיאון ולחליצה שהרי 
הביאה שתי שערות ל''א הלכה 
כדברי כולן להחמיר הביאה 
אחד מן הסימים הללו ואפילו 
הקודם שבכולן ולא הביאה את 

אם כולן בוגרת ואיה בוגרת ו
קבל אביה בה קדושין וקדשה 
היא את עצמה לאחר צריכה גט 
משיהם דכיון שהביאה אחד מן 
הסימין הללו יצתה לה במקצת 
מרשות אביה דאיכא למימר 
בוגרת הויא ואין כח בקדושי 
אביה להפקיע קדושין שלה וגם 
בה אין כח להפקיע קדושי אביה 

   עד שתביא את כולם:
. שקובעת שחייבת במעשר

ה למעשר דקי''ל חצר תבוא
   קובעת במסכת ביצה (דף לד:):
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ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחנָ ָאַמר  ַרּבָ    :ןַרּבִ

ַתח ֶהָחֵצר יִבין ׁשֹוֵמר ַעל ּפֶ צֹור מֹוׁשִ ן ּבְ כֵּ    .ׁשֶ
  

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶאָחד ּפֹוֵתַח ְוֶאָחד נֹוֵעל  ל ׁשֶ טּוָרה –ּכָ    .ּפְ

י ְנֶחְמָיה    :אֹוֵמר ַרּבִ
תֹוָכּה  ֵאין ָאָדם ּבֹוׁש ֶלֱאכֹול ּבְ ל ׁשֶ יֶבת –ּכָ    .ַחּיֶ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ׁשֶ  ׁש ּכָ ה ְמַבּקֵ ְכָנִסים ָלּה ְוֵאין אֹוְמִרים לֹו ָמה ַאתָּ טּוָרה –ּנִ    .ּפְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
תֵּ  ִניִמית   :י ֲחֵצרֹות זֹו ִלְפִנים ִמּזוֹ ׁשְ יֶבת -ַהּפְ    ,ַחּיֶ

טּוָרה -ְוַהִחיצֹוָנה     .(מעשרות ג, ה) "ּפְ
  
ֲאלּו ֶאת " יׁשָ ִדְבֵרי ִמי :ַרּבִ    ?ֲהָלָכה ּכְ

ן ְלַהֲחִמיר :ַמר ְלהוּ ֲא  ִדְבֵרי ּכּוּלָ  ."ֲהָלָכה ּכְ
 

 רש"י
. שאין שאחד פותח ואחד ועל

השומר קבוע לפתוח ולעול אלא 
זה פותח וזה ועל לאו בת שימור 

   ה חצר:היא ופטורה דלאו שמ
. כל שכסין לה כו' פטורה

ואע''ג דאין אדם בוש לאכול 
   בתוכה:

. דאם יש כדברי כולן להחמיר
בה אחד מכל אלו חייבת אם יש 
שם שומר חייבת כר' ישמעאל 
אע''ג דאחד פותח ואחד ועל ואי 
ליכא פותח וועל חייבת כר''ע 
ואע''ג דליכא שומר ואי אין אדם 

אע''ג בוש לאכול בתוכה חייבת ו
דליכא שומר ואיכא פותח וועל 
ואם אמר לו מה אתה מבקש 
חייבת ואפי' לית בה חד מכל הי 
ל''א הלכה כדברי כולן להחמיר 
כיון שאין אדם בוש לאכול 
בתוכה קובעת למעשר שאין 
אוכלין מפירות הכסים לה עד 
שיתעשרו ולהפריש מהן על טבל 
אחר אסור עד שיהיה לה שומר 

  קבוע:
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        מז, במז, במז, במז, ב .36
   ַמְתִניִתין

ָערֹות  י ׂשְ תֵּ ּלֹא ֵהִביָאה ׁשְ ָנה ׁשֶ ִרים ׁשָ ת ֶעׂשְ ָנה -ּבַ ִרים ׁשָ ת ֶעׂשְ ִהיא ּבַ ִביא ְרָאָיה ׁשֶ    .תָּ
   ,ַאְיילֹוִנית  :ְוִהיא

   ,לֹא חֹוֶלֶצת
ֶמת    .ְולֹא ִמְתַיּבֶ

ִרים  ן ֶעׂשְ ָערֹות ּבֶ י ׂשְ תֵּ ּלֹא ֵהִביא ׁשְ ָנה ׁשֶ ָנה ָיִביאוּ  -ׁשָ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ הּוא ּבֶ    .ְרָאָיה ׁשֶ
   ,ָסִריס  :ְוהּוא

   ,לֹא חֹוֵלץ
ם    ,ְולֹא ְמַיּבֵ

ְבֵרי  לֵאּלּו ּדִ ית ִהּלֵ    .ּבֵ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ֵרה - ֶזה ָוֶזה מֹוֶנה ֶעׂשְ ן ׁשְ    .ּבֶ
י ֱאִליֶעֶזר   :ראֹוֵמ  ַרּבִ

ָכר  ל -ַהּזָ ית ִהּלֵ ִדְבֵרי ּבֵ    ,ּכְ
ֵקָבה  אי  -ְוַהּנְ ּמַ ית ׁשַ ִדְבֵרי ּבֵ    ,ּכְ

ה  ָ ָהִאׁשּ  .ְמַמֶהֶרת ָלבֹא ִלְפֵני ָהִאיׁש ׁשֶ
 

ָמָרא    ּגְ

   :ּוְרִמיְנִהי
ִנים ְויֹום ֶאָחד" ע ׁשָ ׁשַ ן תֵּ    ,ֶאָחד ִלי ּבֶ

י ׂשְ  תֵּ ּלֹא ֵהִביא ׁשְ ִרים ׁשֶ ן ֶעׂשְ   !(יבמות צו:) "ָערֹותְוֶאָחד ִלי ּבֶ
  

ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ׁשְ
ּנֹוְלדּו ּבֹו ִסיָמֵני ָסִריס    .ְוהּוא ׁשֶ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

י ְיָקא ַנּמִ    ,ּדַ
ֵני ָקּתָ   ."ְוהּוא ָסִריס" :ּדְ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
  

ה?  - ְוִכי לֹא נֹוְלדּו לֹו ִסיָמֵני ָסִריס ּמָ   ַעד כַּ
  
יאֵני ּתָ  י ִחּיָ    :ַרּבִ
נֹוָתיו"    ."ַעד רֹוב ׁשְ
  

יּה ּדְ  י ָאתּו ְלַקּמֵ יאכִּ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ִחיׁש     .ָאַמר ְלהּו ַאְבְריּוהַּ  -ִאי כְּ
ִריא     .ָאַמר ְלהּו ַאְכֲחׁשּוהַּ  -ִאי ּבָ

ָהֵני ִסיָמִנים  ִחיׁשּוָתא -ּדְ ָאתּו ֵמֲחַמת כְּ    ,ִזיְמִנין ּדְ
ָאתוּ  ִריאּוָתא ִזיְמִנין ּדְ    .ֵמֲחַמת ּבְ

  
  

 רש"י
  . מתי

לא חולצת ולא מתיבמת. ושאת 
לכל שתרצה דרחמא פטרה 
דכתיב (דברים כא) והיה הבכור 
אשר תלד פרט לאילוית שאיה 

   יולדת:
. לאו בר חליצה הוא סריס

דכתיב (שם כה) להקים לאחיו 
שם בישראל והאי לאו בר הכי 

   הוא:
ג יביאו ראיה שהוא בן ה''

. קרובי האשה יביאו עשרים
   ראיה:

  
  גמ' 

ורמיהי אחד לי בן תשע שים 
. שיהם דין אחד להם וכו'

וביאתו כמאמר בגדול כדאמרין 
לעיל אלמא קטן הוא ובעיא 

  אמתוי:
. מתי' כגון אמר רב שמואל

שולדו בו סימי סריס 
המפורשים בהערל כל שאין 

וא רוחץ בשרו מוציא הבל כשה
   ושערו לקוי ובשרו מחליק:

. בן כי אתו לקמיה דר' חייא
  עשרים שה שלא הביא:
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        מז, במז, במז, במז, ב .37
   :ַרבֲאַמר 

ְרָקא י ּפִ כּוּלֵ    .ֵמֵעת ְלֵעת :ִהְלְכָתא ּבְ
  
אוְ     :ֲאַמר עּוּלָ

ְתַנן  ַנן –ּדִ    ,ּתְ
ַנן  ַנן -ּוְדָלא ּתְ    .ָלא ּתְ

  
א ָלָמא ְלעּוּלָ ׁשְ ֵני ָהָכא :ּבִ ָקּתָ ֵני ,"יֹום ֶאָחד" :ַהְיינּו ּדְ    .ְוָהָכא ָלא ָקּתָ

א     !ִליְתֵני :ְלַרבֶאּלָ
  

   ,ְועֹוד
ְניָ     :264264264264אּתַ

יֵּפר" ן ּכִ י יֹוֵסי ּבֶ ּום  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזראֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
ים יֹום  לֹׁשִ ה ׁשְ ּנָ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ִרים ׁשֶ ַנת ֶעׂשְ ָבֶריָה  -ׁשְ ִרים ְלָכל ּדְ ַנת ֶעׂשְ ׁשְ    .ֲהֵרי ִהיא ּכִ

יְוֵכן הֹוָרה  לּוד ַרּבִ    :ּבְ
מֹנֶ  ַנת ׁשְ ים יֹום ׁשְ לֹׁשִ ה ׁשְ ּנָ ְצאּו ִמּמֶ ּיָ ֵרה ׁשֶ ָבֶריָה  -ה ֶעׂשְ ֵרה ְלָכל ּדְ מֶֹנה ֶעׂשְ ַנת ׁשְ ׁשְ    ."ֲהֵרי ִהיא ּכִ

ר  יּפֵ ן כִּ י יֹוֵסי ּבֶ י ּוְדַרּבִ ַרּבִ ָלָמא ּדְ ׁשְ ָיא -ּבִ אי -ָהא   :ָלא ַקׁשְ ּמַ ֵבית ׁשַ    ,כְּ
ל -ָהא  ֵבית ִהיּלֵ    .כְּ

ָיא!  א ְלַרב ַקׁשְ   ֶאּלָ
  
ֵאי ִהיאּתַ     :ּנָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָנה"" ים(ויקרא יב, ו)  265265265265"ׁשָ ָקָדׁשִ    ,ָהֲאמּוָרה ּבְ

ָנה" י ָעֵרי חֹוָמה (ויקרא כה, כט) 266266266266"ׁשָ ָבתֵּ    ,ָהֲאמּוָרה ּבְ
ה ֵדה ֲאחּוּזָ ׂשְ ּבִ ִנים ׁשֶ י ׁשָ תֵּ    ,(ויקרא כה, טו) 267267267267ׁשְ

ִנים" ׁש ׁשָ ֶעֶבד ִעְבִרי "ׁשֵ ּבְ    ,(שמות כא, ב) 268268268268ׁשֶ

ת ְוֵכן ׁשֶ  ּבַ ּבַ ן ְוׁשֶ ּבֵ ן ֵמֵעת ְלֵעת -ּבַ    ."ּכּוּלָ
  

ים  ָקָדׁשִ ָנה ָהֲאמּוָרה ּבְ   ְמָנא ָלן?  -ׁשָ
  

ר ַיֲעקֹבֲאַמר     :ַרב ַאָחא ּבַ
ָנתוֹ " :ָאַמר ְקָרא ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ    – (ויקרא יב, ו) "ּכֶ

ָנתוֹ  ּלוֹ  – "ׁשְ    ,ׁשֶ
ל ִמְנַין עֹוָלם ָנה ׁשֶ    .ְולֹא ׁשָ

  
ָנה"" י ָעֵרי חֹוָמהָהֲאמוּ  "ׁשָ ָבתֵּ    ?ְמָנַלן – "ָרה ּבְ
  

רוֹ " :ָאַמר ְקָרא ַנת ִמְמּכָ    – (ויקרא כה, כט) "ַעד ּתֹם ׁשְ
רוֹ " ּלוֹ    – "ִמְמּכָ    ,ׁשֶ

ל ִמְנַין עֹוָלם ַנת ׁשֶ    .ְולֹא ׁשְ
  
ה" ֵדה ֲאחּוּזָ ׂשְ ּבִ ִנים ׁשֶ י ׁשָ תֵּ    ?ְמָנַלן – "ׁשְ
  

ִמ " :ָאַמר ְקָרא   מח,א רּבְ ר ָלךְ ^ ְסּפָ ֵני ְתבּואֹת ִיְמּכָ    – (ויקרא כה, טו) "ׁשְ
ִנים י ׁשָ ּתֵ ׁשְ בּואֹות ּבִ ה ּתְ לֹׁשָ ה מֹוֵכר ׁשְ ַאּתָ ָעִמים ׁשֶ    .ּפְ

  
ׁש "" ִניםׁשֵ ֶעֶבד ִעְבִרי 269269269269"ׁשָ ּבְ    ?ְמָנַלן – "ׁשֶ
  

                                                        
 כתבי יד. גירסת וילא: תי 264

ָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹונָ  265 ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ִביא ּכֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהןּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת תָּ את ֶאל ּפֶ   ה אֹו תֹר ְלַחּטָ
תוֹ  266 ְהֶיה ְגֻאּלָ רֹו ָיִמים תִּ ַנת ִמְמּכָ תֹו ַעד ּתֹם ׁשְ ֻאּלָ ב ִעיר חֹוָמה ְוָהְיָתה ּגְ ית מֹוׁשַ י ִיְמּכֹר ּבֵ   ְוִאיׁש ּכִ
ִמְסּפַ  267 ְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ּבְ ִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל תִּ ר ׁשָ ִמְסּפַ ר ָלךְ ּבְ ֵני ְתבּואֹת ִיְמּכָ   ר ׁשְ
268  ְ ִנים ַיֲעבֹד ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ םּכִ י ִחּנָ   ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ
 שנה :וילאגירסת גם גירסת הברייתא לעיל. יד. וכך תבי כ 269

 רש"י
. חשבין בכוליה פרקא מעת לעת

לה שה ולא בתר מין עולם 
שיהא יום אחד של שת עשרים 
חשוב שה דאף על גב דלא תן 
במתיתין בן עשרים שה ויום 
אחד כמאן דתן יום אחד דמי 

   את כולה: וצריך להשלים
. היכא דתן יום אחד דתן תן

כגון בת שלשה שים ויום אחד 
וכולהי דמתי' בר מסיפא דקתי 
בת עשרים שלא הביאה שתי 
שערות דהתם לא בעין עשרים 
שלמים אלא משכס יום אחד 

   בשת עשרים:
בשלמא דרבי ודר' יוסי בן כיפר 

. אהדדי למהוי מתי' לא קשיין
ודמר משבשתא דמר כב''ש 

   כב''ה דמתי':
. היכא דכתיב כבש בן בקדשים

   שתו:
. מיום ליום ולא מעת לעת

אמרין למין עולם שתכלה 
   שתו ערב ר''ה:

. קסבר הייו בן שבבן ושבבת
עשרים שה ובת עשרים שה 
דמתי' אלמא מעת לעת בעין 
אליבא דהאי תא והך דלעיל 

   סברי לה כעולא:
. שתי שים שבשדה אחוזה

המוכר שדה אחוזה לחבירו איו 
מותר לגואלה בפחות משתי 
שים שיאכלה לוקח שתי שים 
כדכתיב (ויקרא כה) במספר שי 
תבואות ימכר לך ומכאן ואילך 
אם בא לגאול גואל ומחשב לו 
פירות של שתי שים לפי חשבון 
הדמים שמכרה לו לפי שים 
הבאים עד היובל שהלוקח שדה 

ו לו ביובל מחבירו יודע שיחזיר
ואם היו עד היובל עשר שים 
ומכרה לו בעשרה ליטרין מצא 
קוה פירות של כל שה 

   בליטרא:
. מיעוט שי שים שי תבואות

וכתיב תבואות ומשמע כל 
תבואות של שתי שים להביא 
תבואה שלישית ושלש תבואות 
לא משכחת לה בשתי שים אלא 
מעת לעת כגון מכרה לו באלול 

מצא אוכלן ואוכל  מלאה פירות
תבואה עד שיחזור ויקצור קודם 
אלול הבא הרי שתי תבואות 
בשה אחת ועוד יאכל תבואה 
השית שהיא שה השלישית לפי 

   מין העולם:
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ִביִעית" :ָאַמר ְקָרא ְ ִנים ַיֲעבֹד ּוַבׁשּ ׁש ׁשָ    (שמות כא, ב) "ׁשֵ
ִב " ְ י ַיֲעבֹוד - "יִעיתּוַבׁשּ    .ַנּמִ
  
ת" ּבַ ּבַ ן ְוׁשֶ ּבֵ ּבַ    ?ְלַמאי ִהְלְכָתא - "ׁשֶ
  

לָאַמר  יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
   .ְלִעְנַין ֲעָרִכין

  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסףוְ 

יֹוֵצא ּדֹוֶפן    .ְלִפְרִקין ּדְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ִליַגת    ?ִמי ּפְ

  
   .ָלא :ֲאַמר ֵליּה 
   ,ֲחָדא :הּוא ָאַמר

   ,ֲחָדא :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא
ִליִגיַנן ְוָלא    .ּפְ

  
ָרא ּבְ י ִמְסּתַ    ,ְוָהִכי ַנּמִ

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ִליֵגי  :ּדְ ָאַמר ַלֲעָרִכין ָלא ָאַמר ְליֹוֵצא ּדֹוֶפן -ּפְ    ,ַמאן ּדְ
ְרִקין  :ַרבְוָהֲאַמר  ּה ּפִ כּוּלַ    .ֵמֵעת ְלֵעת -ִהְלְכָתא ּבְ

  
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ    ?ֹוֶפןַמאי ַטְעָמא ָלא ָאַמר ְליֹוֵצא דּ  -ַלֲעָרִכין  :ֶאּלָ

  
ָהָנךְ     ,ּדּוְמָיא ּדְ

ְכִתיָבן –ָמה ָהָנְך     ,ּדִ
ְכִתיָבן -ַאף ָהֵני  י ּדִ    .ַנּמִ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ת"ַהאי  ּבַ ּבַ ן ְוׁשֶ ּבֵ ּבַ ּבַ  "ׁשֶ ָכר"ׁשֶ ּבַ  )גויקרא כז, ( 270270270270"ּזָ ֵקָבה"ְוׁשֶ ֵעי ֵליּה  )דויקרא כז, ( 271271271271"ּנְ    .ִמּבָ

  
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ    :ַרּבִ
יּפֵ  ן כִּ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזרֲהָלָכה כְּ ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ    .ר ׁשֶ

  
י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ

ָמָרא יּה ּדְ א ִמּפּוּמֵ ַמְעּתָ ק ְוֶאְגַמר ִלׁשְ ה ְוֶאיּסַ    ,ֶאְזכֶּ
י ְסֵליק י ֶאְלָעָזר ,כִּ ֵחיּה ְלַרּבִ כְּ    ,ַאׁשְ

ר :ֲאַמר ֵליּה  יּפֵ ן כִּ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ    ?ֲאַמְרּתְ ֲהָלָכה כְּ
ָרא ֲא  :ֲאַמר ֵליּה  ּבְ ֵני  ,ַמִריִמְסּתַ יְרִקין ּתָ יּה ּפִ כּוּלֵ ֵני "יֹום ֶאָחד"ִמּדְ    ,ְוָהָכא ָלא ָקּתָ

ּה  ַמע ִמיּנַ ָוֵתיּה  :ׁשְ ָרא כְּ ּבְ   .ִמְסּתַ
        

        הדרן עלך יוצא דופןהדרן עלך יוצא דופןהדרן עלך יוצא דופןהדרן עלך יוצא דופן
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ֶקל 271 ים ׁשָ לֹׁשִ ָך ׁשְ   ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה ֶעְרּכְ

 רש"י
. כגון מכר בשביעית מי יעבוד

ביסן וכשיגיע תשרי של שביעית 
עברו שש למין עולם והוא יעבוד 

   עד יסן:
קרא . דהיכא דכתיב (וילערכין

כז) מבן ששים שה ומעלה 
פשיטא לן דשת ששים כלמטה 
דהא ומעלה כתיב אבל בן חמש 
שים דלא כתיב (שם) אלא מבן 
חמש שים ועד בן עשרים שה 
ולא כתיב מבן חמש שים ומעלה 
אי לא אשמועין הכא מעת לעת 
הוה אמיא שת חמש כלמעלה 
להכי אשמועין הכא דבעין ה' 

רך הראשון שים מלאים בכלל ע
   שהוא מועט:

. להיכא דלא לפרקין דיוצא דופן
תן ויום אחד כגון בן עשרים ובת 

   עשרים:
. הואיל מ''ט לא אמר ליוצא דופן

   וס''ל מי בהך מעת לעת:
. כלומר אף על גב דומיא דהך

דבהך דיוצא דופן הוי מי מעת 
לעת מיהו האי שבבן ושבבת 
דמתיתין לא איירי בהן כלל 

ומיא דקדשים וערי חומה דהא ד
ועבד עברי קתי דכתיבן הלכך 
ערכין מי כתיבן אבל שת 
עשרים לעין שערות לא כתיבי 

   באורייתא אלא הלכתא היא:
. שבזכר ושבקבה מיבעי ליה

לישא דקרא דכתיב (שם) 
ולקבה עשרת שקלים אלא בן 
ובת לישא דמתיתין היא בן 

   עשרים ובת עשרים:
עא דישראל . לאראזכה ואיסק

   לאתריה דרבי אלעזר בן פדת:
. דרבי יצחק בר ואגמר שמעתא

   חמי:
  . רבי אלעזר:מפומיה דמרא


