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 "ַּדם ַהִּנָּדה" –' זפרק נדה מסכת 
            נה, אנה, אנה, אנה, א    ––––נד, ב נד, ב נד, ב נד, ב  .1

   ַמְתִניִתין

ה ּדָ ם ַהּנִ    ,ּדַ
ת  ר ַהּמֵ ִאין ַלִחין   -ּוְבׂשַ    ,ְמַטּמְ

ין ִאין ְיֵבׁשִ    .ּוְמַטּמְ
   ,ַהּזֹוב  :ֲאָבל

יַע     ,ְוַהּנִ
   ,ְוָהרֹוק

ֶרץ ֶ    ,ְוַהׁשּ
ֵבָלה    ,ְוַהּנְ

ְכַבת ֶזַרע  ִ ִאין ַלִחין   -ְוַהׁשּ    ,ְמַטּמְ
ין ִאין ְיֵבׁשִ    .ְוֵאין ְמַטּמְ

ֵהן  רֹות ְוַלֲחזֹור ִלְכמֹות ׁשֶ ָ ִאין ַלִחין   -ְוִאם ְיכֹוִלין ְלִהׁשּ    ,ְמַטּמְ
ין ִאין ְיֵבׁשִ    .ּוְמַטּמְ

  
יָתן?  ִרּיָ ה ִהיא ׁשְ   ְוַכּמָ

  
ִרין ֵמֵעת ְלֵעת ּפֹוׁשְ    .ּבַ

  
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ת ר ַהּמֵ ׂשַ    ,ָיֵבׁש   :ּבְ
ָהָיה  רֹות ְוַלֲחזֹור ִלְכמֹות ׁשֶ ָ  .ָטהֹור -ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהׁשּ

 

ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

הֲאַמר     :ִחְזִקּיָ
ָאַמר ְקָרא ָתּה " :ּדְ ִנּדָ ָוה ּבְ    ,לג)-לב(ויקרא טו,  294294294294"ְוַהּדָ

מֹוָתּה  –ַמְדֶוה     ,כְּ
ָאה –ַמה ִהיא     ,ְמַטּמְ

ָאה –ַאף ַמְדֶוה     .ְמַטּמְ
  

ַחן ַלח כְּ    ,ַאׁשְ
  ְמָנַלן?  -ָיֵבׁש 

  
י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ

ֲהָוָיתֹו ְיֵהא - (ויקרא טו, יט) 295295295295"ִיְהֶיה" :ָאַמר ְקָרא    .ּבַ
  

ה ָיֵבׁש  :ְוֵאיָמא ַלח ְוַנֲעׂשָ י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
רֹו    ְמָנַלן?  -ָיֵבׁש ֵמִעיּקָ

  
ְתַנן    :ְותּו ָהא ּדִ

ֶלת" ּפֶ ִמין   :ַהּמַ הּכְ    ,ְקִליּפָ
ִמין ָעָפר    ,ּכְ

ֲעָרה ִמין ׂשַ    ,ּכְ
ים ין ֲאדּוּמִ ִמין ַיְבחּוׁשִ ִים - ּכְ יל ַלּמַ טִּ    ,תַּ

  ְמָנַלן?  - (נידה כא.) "ָטֵמא -ִאם ִנּמֹוחּו 
  
   .ִרּבּוָיא הּוא - (ויקרא טו, יט) "ִיְהֶיה"
  

ב  :ִאי ב ּומֹוׁשָ כָּ ה ִמׁשְ ָגִדים ,ַמה ִהיא עֹוׂשָ א ּבְ א ָאָדם ּוְלַטּמֵ    ,ְלַטּמֵ

                                                        
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  לבלבלבלב 294 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ ב ִעם ְטֵמָאה לגלגלגלג. זֹאת ּתֹוַרת ַהזָּ ּכַ ר ִיׁשְ ֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהּזָ ִנּדָ ָוה ּבְ   ְוַהּדָ
ּה ִיְט  295 ָ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
  מתי' 

. קר''ק בלע''ז דם הדה: והיע
וממעייות הזב הן והוי אב 

   הטומאה:
. דימא אי וכמה היא שרייתן

הדרא בכי האי שיעורא לחין 
   יהו:

. אבל אי בעי בפושרים מעת לעת
טפי מים חמים או יותר ממעת 

   לעת יבשין הן:
  

  גמ' 
. דדם דה מטמא מא הי מילי
   מגעו ומשאו:

. דדוה לח משמע כעין אשכחן לח
   שהוא זב:

   . דם יהיה זובה:יהיה
   . כגון הי דתין:יבש מעיקרו

   . אדומה:מין שערה
. שיהא משכבו עושה משכב

מטמא אדם ולא יהא ראשון 
במגעו אלא אב הטומאה כמשכב 

   דה עצמה:
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י ָמּה ַנּמִ ָגִדים ,ַאף ּדָ א ּבְ א ָאָדם ּוְלַטּמֵ ב ְלַטּמֵ ב ּומֹוׁשָ כָּ ה ִמׁשְ    ?!עֹוׂשֶ
  

ב  ב ּומֹוׁשָ כָּ ר ִמׁשְ ָמּה ּבַ    ?!הּואַאּטּו ּדָ
  

ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלַמעּוֵטי ,ּוְלַטֲעֵמיךְ  ב ִהיא ּדְ ב ּומֹוׁשָ כָּ ת ִמׁשְ ַעת ּבַ    ,ֶאֶבן ְמנּוּגַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָגִדים" א ּבְ א ָאָדם ְלַטּמֵ ב ְלַטּמֵ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ה ִמׁשְ ַעת עֹוׂשָ ֵהא ֶאֶבן ְמנּוּגַ    ?ָיכֹול תְּ
ִביָאה  :ְוִדין הּוא א ּבְ ֵאינֹו ְמַטּמֵ ב ׁשֶ ב  -ּוַמה ּזָ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ה ִמׁשְ א ָאָדם עֹוׂשֶ      ,ְלַטּמֵ

ָגִדים א ּבְ    ,ְלַטּמֵ
ִביָאה ָאה ּבְ ַטּמְ ּמְ ַעת ׁשֶ ב  ,ֶאֶבן ְמנּוּגַ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ָאה ִמׁשְ ַטּמְ ּמְ ין ׁשֶ א ָאָדם  ֵאינֹו ּדִ    ,ְלַטּמֵ

ָגִדים?  א ּבְ   ְלַטּמֵ
ְלמּוד לֹוַמ  ב" :רתַּ ַעת -(ויקרא טו, ד)  296296296296"ַהּזָ ב ְולֹא ֶאֶבן ְמנּוּגַ    ."ַהּזָ

ַמֲעֵטיּה ְקָרא    ,ַטְעָמא ּדְ
ָאה –ָהא ָלאו ָהִכי     !ְמַטּמְ

  
ּה  ב" :ָלאו ִמי ֲאַמְרּתְ  ,ּוִמיּנַ ַעת - "ַהּזָ    ?ְולֹא ֶאֶבן ְמנּוּגַ

י ָאַמר ְקָרא אָהכָ  ֶבת ָעָליו" :ַנּמִ ר ִהיא יֹוׁשֶ ָמּה  - "ִהיא", (ויקרא טו, כג) 297297297297"ֲאׁשֶ   .ְולֹא ּדָ
  

ֶאֶבן ְמָסָמא :ִאי   נה,א ָאה ּבְ    ,ַמה ִהיא ְמַטּמְ
ֶאֶבן ְמָסָמא?  ָאה ּבְ י ְמַטּמְ   ַאף ַמְדֶוה ַנּמִ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

א אֹוָתם" :ָאַמר ְקָרא    .ִמיעּוָטא הּוא - "אֹוָתם" – (ויקרא טו, י) 298298298298"ְוַהּנֹוׂשֵ
  

                                                        
ב ָעָליו ִיְטָמא 296 ר ֵיׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ ב ִיְטָמא ְוָכל ַהּכְ ב ָעָליו ַהזָּ ּכַ ר ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ל ַהּמִ   ּכָ
ָנְגעֹו בֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ְוִאם ַעל 297 ֶבת ָעָליו ּבְ ר ִהוא יׁשֶ ִלי ֲאׁשֶ ב הּוא אֹו ַעל ַהּכְ ּכָ ׁשְ   ַהּמִ
ִים  298 ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ א אֹוָתם ְיַכּבֵ יו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֹוׂשֵ ר ִיְהֶיה ַתְחתָּ כֹל ֲאׁשֶ   ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבְ

 רש"י
. אדם שאיו מטמא בביאה

   הכס עם הזב בבית איו טמא:
. מטמאה בביאה אבן המוגעת

אדם הכס עמה לבית דכתיב 
   והבא אל הבית וגו':

. אשר ישכב עליו הזב הזב
   (ויקרא טו):

. עושה משכבה אב הטומאה היא
ולא דמה עושה משכבה אב 
הטומאה אבל מטמא הוא את 
שתחתיו משום משא להיות 
ראשון ואף על פי שאין וגע בו 
דהא איתקש לדה והכי מי תן 
באבות הטומאה (כלים פ''א 

 מ''ג) דדם דה מטמא במשא:
. משא דה חמור לטמא אי מה

אבן מסמא אבן גדולה המושמה 
על הכלים ודה שאת עליה 
מטמאה בגדים שתחת האבן 

ורת כהים אף משא כדאמר בת
דמה חמור לטמא באבן מסמא 
דיש מטמא במשא ואיו מטמא 
באבן מסמא במסכת שבת בפרק 
רבי עקיבא (דף פב:) דאמרין 
במשא כולי עלמא לא פליגי 
דמטמא כי פליגי באבן מסמא 
דאין משאו אלא בדבר הראוי 
לישא אבל גדולה איה 
מטלטלת להיות הטומאה 

דרבייה ישאת עליה וגבי זב הוא 
   קרא:

. במשכב הזב והושא אותם
כתיב ומשכב הזב הישא על אבן 
מסמא מטמא כלים שתחתיה 
כדמפרש בתורת כהים וכתיב 

 אותם למעוטי דמה:
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            נה, אנה, אנה, אנה, א .2
ת" ר ַהּמֵ    ."ּוְבׂשַ
  

  ְמָנַלן? 
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ּנוּ  - (ויקרא כב, ה) 299299299299"טּוְמָאתוֹ ְלָכל " :ָאַמר ְקָרא    .ְלָכל טּוְמאֹות ַהּפֹוְרׁשֹות ִמּמֶ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

   – (במדבר יט, טז) 300300300300"אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר"
   – "ֶעֶצם"ּדּוְמָיא ּדְ  "ָאָדם"

  , ָיֵבׁש  –ָמה ֶעֶצם 
אן     .ָיֵבׁש  –ַאף כָּ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
א  יַנְייהוּ ִאיכָּ    :ּבֵ

רּוֵכי ִריְך ִאּפְ ִאּפְ    .ּדְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
הּוְפַרְך " ת ׁשֶ ר ַהּמֵ ׂשַ    !"ָטהֹור -ּבְ
  

ַמח –ָהָתם  ִאּקְ    .ְוָהֵוי ַעְפָרא ,ּדְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ת " ּמֵ ּבַ ל ׁשֶ א –ּכָ    ,ְמַטּמֵ

ִים  :חּוץ יּנַ ִ    ,ִמן ַהׁשּ
ָער ֵ    ,ְוַהׂשּ

ּפֹוֶרן    .ְוַהּצִ
ַעת ִחּבּוָרן    ! (אהלות ג, ג) "ַהּכֹל ָטֵמא -ּוִבׁשְ

  
ר ַאֲהָבהֲאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ֶעֶצם    ,ּדּוְמָיא ּדְ
ְבָרא ִעּמוֹ  -ָמה ֶעֶצם  ּנִ    ,ׁשֶ

ְבָרא ִעּמוֹ  ּנִ    .ַאף ּכֹל ׁשֶ
  

א ָער ְוִצּפֹוֶרן" :ְוָהִאיכָּ ְבְראּו ִעּמֹו ּוְטהֹוִרין!  "ׂשֵ ּנִ   ׁשֶ
  

א ֲאַמר  ר ַאֲהָבה ַרבֶאּלָ א ּבַ    :ַאּדָ
ֶעֶצם    ,ּדּוְמָיא ּדְ

ְבָרא ִעּמוֹ    -ָמה ֶעֶצם  ּנִ    ,ׁשֶ
ְזעֹו ַמֲחִליף    ,ְוֵאין ּגִ

ְבָרא ִעּמוֹ   -ַאף ּכֹל  ּנִ    ,ׁשֶ
ְזעֹו ַמֲחִליף    ,ְוֵאין ּגִ

ִים  :ָיְצאוּ  יּנַ ִ ּלֹא ִנְבְראּו ִעּמוֹ  -ַהׁשּ    ,ׁשֶ
ָער :ָיְצאוּ     ,ׂשֵ

ַאף ַעל ְוִצּפֹוֶרן ְזעֹו ַמֲחִליף ׁשֶ ְבְראּו ִעּמֹו ּגִ ּנִ י ׁשֶ    .ּפִ
  

ִגְזעֹו ַמֲחִליף -ַוֲהֵרי עֹור    ,ּדְ
ְתַנן   :301301301301ּדִ

לּוָדה"    :ַהּגְ
י ֵמִאיר יר :ַרּבִ    ,ַמְכׁשִ

                                                        
ר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻטְמָאתוֹ  אֹו ִאיׁש  299 ר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאׁשֶ ֶרץ ֲאׁשֶ ָכל ׁשֶ ע ּבְ ר ִיּגַ   ֲאׁשֶ
ְבַעת ָיִמים 300 ֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ׁשִ ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ   ְוכֹל ֲאׁשֶ
 ּוְתַנן מסורת הש"ס. גירסת וילא: 301

 רש"י
. לא שא לכל טומאות הפורשות

   לח ולא שא יבש:
. שיבש יותר דמפרך אפרוכי

מדאי לר' יוחן טהור דדומיא 
   דעצם בעין ועצם לא מיפרך:

   . לשון טחיה כקמח:דאקמח
. והא שיים חוץ מן השיים

דומיא דעצם הן וטהורין וקשיא 
   לתרוייהו:

בראו עמו שגדלין . לא שיים
   לאחר זמן:

. אם יטל איו אין גזעו מחליף
   חוזר:

. בהמה שקלף עורה הגלודה
מפי טורח מלאכה או מחמת 

   שחין:
. ואיה טרפה דתן ר''מ מכשיר

דהדרא בריא אלמא גזעו 
 מחליף:
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  . (חולין נד.) "ּפֹוְסִלין :ֲחָכִמיםוַ 
ְסֵלי  ָנן ָלא ָקּפָ ּה ֲאִויָרא ּוֵמָתהַוֲאִפיּלּו ַרּבָ ֵליט ּבַ ָהִכי ְוָהִכי ׁשָ ַאּדְ א ּדְ    ,ֶאּלָ

ְזעֹו ַמֲחִליף    ,ּוְלעֹוָלם ּגִ
   :ְוָתֵניַנן

ָרן" ְבׂשָ עֹורֹוֵתיֶהם ּכִ   ! (חולין קכב.) "עֹור ָהָאָדם ,ֵאּלּו ׁשֶ
  

ַמר ֲעַלּה     :ָהא ִאיּתְ
אָאַמר     :עּוּלָ

ַבר ּתֹוָרה     ,עֹור ָאָדם ָטהֹור -ּדְ
   ?ָטֵמא :ַטְעָמא ָאְמרוּ ּוַמאי 

ִטיִחין ַלֲחמֹור ה ָאָדם עֹורֹות ָאִביו ְוִאּמֹו ׁשְ א ַיֲעׂשֶ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ    .ּגְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ְזעֹו ַמֲחִליף ּוְתַנן ֵאין ּגִ   : ֲהֵרי עֹור ּדְ

ָרא ְוָחֵייא (חולין נד.) "ּפֹוְסִלין ֲחָכִמיםוַ " ׂשְ ָקִריר ּבִ א ּדְ ר ֶאּלָ י ֵמִאיר ָלא ָקא ַמְכׁשַ    ,ַוֲאִפיּלּו ַרּבִ
ְזעֹו ַמֲחִליף    ,ּוְלעֹוָלם ֵאין ּגִ

אְוָאַמר     :עּוּלָ
ַבר ּתֹוָרה     !עֹור ָאָדם ָטהֹור -ּדְ

  
א עּוּלָ ַמר ּדְ י ִאיּתְ ַמר ,כִּ יָפא ִאיּתְ    :ַאּסֵ

ִהי" ָדן אֹו ׁשֶ ִעּבְ ן ׁשֶ ֵדי ֲעבֹוָדה ְטהֹוִרין חּוץ ֵמעֹור ָאָדםְוכּוּלָ ֶהן ּכְ ְך ּבָ    ."ּלֵ
אְוָאַמר     :עּוּלָ

ַבר ּתֹוָרה דֹו ָטהֹור - ּדְ י ִעּבְ    ,עֹור ָאָדם כִּ
ַעם ָאְמרוּ     ?ָטֵמא :ּוַמה ּטַ

ִטיִחין ה ָאָדם עֹור ָאִביו ְוִאּמֹו ׁשְ א ַיֲעׂשֶ ּמָ ֵזָרה ׁשֶ   .ּגְ
  

ִגְזעֹו ַמֲחִליף ְוָטֵמא!  ר ּדְ ׂשָ   ַוֲהֵרי ּבָ
  

יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ    :ָמר ּבַ
ה ר ַנֲעׂשֶ ׂשָ ֶקת ּבָ    .ְמקֹומֹו ַצּלֶ

  
  

 רש"י
. עד שהוא חוזר אדהכי והכי

   וגדל:
. הלכך שליט בה אוירא ומתה

   טרפה:
   . מרדעת לחמור:שטיחין

. דלא הדרא וחכמים פוסלין
   בריא אלמא אין גזעו מחליף:

. מתקשה קריר עלה בשרא
   בשרה ועשה כעור:

. סיפא דואלו שעורותיהן אסיפא
   כבשרן:

. העורות שמו חכמים וכולן
להיות מטמאין כבשר בפ' העור 

   והרוטב:
. שעבדן או הילך בהן כדי עבודה

כדרך שרגילין לתת עור לפי 
דורסן ושיעור עבודה מפרש 

ובפסחים (דף  בברכות (דף טו)
   מו.) כדי מיל:

   . שבטלן מתורת בשר:טהורין
   . מי טהור דהא בטילה:כי עבדן

. כלומר עשה מקומו צלקת
רושם ראה בה חריץ או גומא 
ואין כולו חוזר אבל שער וצפורן 

 אין טילתן יכר:
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            בבבב----נה, אנה, אנה, אנה, א .3
  ."ֲאָבל ַהּזֹוב"
  

  זֹוב ְמָנַלן? 
  

ַתְנָיא    :ּדְ

הּוא  - (ויקרא טו, ב) 302302302302"זֹובֹו ָטֵמא"" ד ַעל ַהּזֹוב ׁשֶ    .ָטֵמאִליּמֵ
ין הּוא ן ,ַלֲאֵחִרים ּגֹוֵרם טּוְמָאה :ַוֲהלֹא ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ    ?ְלַעְצמֹו לֹא ּכָ

ַח יֹוִכיַח  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ּגֹוֵרם טּוְמָאה ַלֲאֵחִרים ְוהּוא ַעְצמֹו ָטהֹור -ׂשָ    ,ׁשֶ
ְתַמּה ַעל ֶזה  ה ַאל תִּ ּגֹוֵרם טּוְמָאה ַלֲאֵחִר  -ַאף ַאתָּ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ    .ים הּוא ַעְצמֹו ָטהֹורׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר הּוא ָטֵמא - "זֹובֹו ָטֵמא" :תַּ ד ַעל ַהּזֹוב ׁשֶ    ."ִליּמֵ
  

ע ַמּגָ י ּבְ    ,ְוֵאיָמא ָהֵני ִמיּלֵ
א  ָ ַמׂשּ    ,ָלא  –ֲאָבל ּבְ

ֶרץ ֶ ֲהָוה ַאׁשּ    !ִמיֵדי ּדַ
  

ֵייֲאַמר  ר ַאּבָ יַבי ּבַ    :ַרב ּבֵ
ע  ַמּגָ    ,ָלא ִאיְצְטִריְך ְקָרא -ּבְ

ְכַבת ֶזַרע ִ ַרע ִמׁשּ ָלא ּגָ   ,ּדְ
י ִאיְצְטִריְך ְקָרא    נה,ב א –כִּ ָ    .ְלַמׂשּ

  
א    :ְוֵאיָמא ָ ַמׂשּ א ָאָדם -ּבְ    ,ּוְבָגִדים ,ְמַטּמֵ

ע  ַמּגָ א -ּבְ א ,ָאָדם ְמַטּמֵ ָגִדים ָלא ִלַטּמֵ ע ְנֵבָלה ,ּבְ ּגַ ֲהָוה ַאּמַ    !ִמיֵדי ּדַ
  

ךְ  ְעּתָ    ,ָלא ָסְלָקא ּדַ
ַתְניָ     :אּדְ

   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"
ֵקָבה" ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ יׁש  - (ויקרא טו, לג) 303303303303"ַהּזָ    ,לוֹ  "זֹובוֹ "ַמּקִ

ָגִדים -ַמה הּוא  א ּבְ א ָאָדם ּוְלַטּמֵ אֹו ְלַטּמֵ ָ עֹו ְלַמׂשּ ין ַמּגָ    ,לֹא ָחַלְקתָּ ּבֵ
ן -ַאף זֹובֹו     ."ּכֵ

  
ָנְפָקא ָלן ֵמ  א ּדְ ּתָ ב ֶאת זֹובוֹ "ְוַהׁשְ ה ִלי (ויקרא טו, ב) "זֹובֹו ָטֵמא" – (ויקרא טו, לג) "ַהּזָ    ?ָלּמָ

  
אָאַמר  ְסַקְרּתָ    :ַרב ְיהּוָדה ִמּדִ

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ַח יֹוִכיַח  :ָסְלָקא ּדַ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ּגֹוֵרם טּוְמָאה ַלֲאֵחִרים -ׂשָ    .ְוהּוא ַעְצמֹו ָטהֹור ,ׁשֶ

ּום  ב ֶאת זֹובוֹ "ְוִאי ִמׁשּ ֲאָתא - "ַהּזָ    ,ַחד – "זֹוב" :ְלִמְנָייָנא הּוא ּדַ
י – "זֹובוֹ " ְרּתֵ    ,ּתַ

י  ִליׁשִ ְ יּה ַרֲחָמָנא ִלְנֵקָבה -ּוַבׁשּ ׁשֵ    ,ַאּקְ
ַתב ַרֲחָמָנא     ."זֹובֹו ָטֵמא"כָּ

ָאַמר ַרֲחָמָנא א ּדְ ּתָ רֹוׁש ּבֵ  - )ב(ויקרא טו,  "זֹובֹו ָטֵמא הּוא" :ְוַהׁשְ י ַהאיּדְ    .יּה ַנּמִ
  
  
  

                                                        
רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּואּדַ  302 ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ   ּבְ
ב ִעם ְטֵמָאה 303 ּכַ ר ִיׁשְ ֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהזָּ ִנּדָ ָוה ּבְ   ְוַהּדָ

 רש"י
   . לזב:לאחרים

. גורם טומאה שעיר המשתלח
למשלחו דכתיב (ויקרא טז) 
והמשלח את השעיר וגו': שרץ 

  מטמא במגע ולא במשא:
. במגע מטמאה אדם ולא בלה

בגדים שעליו ובמשא מטמאה 
אדם ובגדים שעליו כדכתיב 
(ויקרא יא) והוגע בבלתה 
יטמא עד הערב והושא את 
בלתה יכבס בגדיו אבל במגע לא 
כתיב כבוס: זב אפילו מגעו 
מטמא בגדים דכתיב והוגע 
בבשר הזב יכבס בגדיו וכן משאו 
דכתיב במשכב ומושב והושא 

ם יכבס בגדיו וקל וחומר אות
   לושא זב עצמו:

. טומאת הזב והשתא דפקא לן
מוהזב את זובו דאיתקש זובו לו 

   זובו טמא למה לי:
. וכתיב לזכר זב חדא זובו תרתי

דבשתי ראיות ראשוות דין זכר 
עליו שאיו מטמא באוס ומכאן 
ואילך איתקש לקבה דאפילו 

   ראה שלישי באוס חייב קרבן:
. דכתיב זובו טמאוהשתא 

דפקא לן מייה עיקר טומאת 
זוב מהשתא דרוש מוהזב את 
זובו הך דרשא דלא תחלוק בין 
מגעו למשאו ואע''פ שאתה 

 דורשו לדרשא אחריי:
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            נה, בנה, בנה, בנה, ב .4
   ."ְוָהרֹוק"
  

   ?ְמָנַלן –רֹוק 
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ּלֹא ָנַגע?  - (ויקרא טו, ח) 304304304304"ְוִכי ָירֹק"" י ׁשֶ   ָיכֹול ַאף ַעל ּפִ
ְלמּוד לֹוַמר הֹור" :תַּ ּטָ הֹור - "ּבַ טָּ ע ּבַ ּגַ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

א רּוּקוֹ     ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
יחוֹ     ,ּכִ
   ,ְוִניעוֹ 

ּלֹו  ִין –ּוֵמי ָהַאף ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר    .""ְוִכי ָירֹק" :תַּ
  

ּלֹא ָנַגע" :ָאַמר ָמר י ׁשֶ    .?"ָיכֹול ַאף ַעל ּפִ
יֵתי    ?ֵמֵהיָכא ּתֵ

  
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ

   ,ִמיָבָמה (דברים כה, ט) 305305305305'רֹוק' (ויקרא טו, ח) 'רֹוק'ֵניַלף 
י  -ָמה ָהָתם  ָלא ָנַגעַאף ַעל ּפִ    ,ּדְ
ָלא ָנַגע -ַאף ָהָכא  י ּדְ    ,ַנּמִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ע :ְוֵאיַמר ַמּגָ י ּבְ א ָלא ,ָהֵני ִמיּלֵ ָ ַמׂשּ ֶרץ ,ֲאָבל ּבְ ֶ ֲהָוה ַאׁשּ    !ִמיֵדי ּדַ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

הֹור" :ָאַמר ְקָרא ּטָ ַיד  - "ּבַ ּבְ ֶ אִתי ְלךָ ַמה ׁשּ    .ָטהֹור ִטּמֵ
  

א     :ְוֵאיָמא ָ ַמׂשּ א ָאָדם ּוְבָגִדים -ּבְ    ,ְמַטּמֵ
ע  ַמּגָ א -ּבְ ָגִדים ָלא ִלַטּמֵ א ּבְ ע ְנֵבָלה ,ָאָדם ִלַטּמֵ ּגַ ֲהָוה ַאּמַ    !ִמיֵדי ּדַ

  
   ,ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלְוֵכן ּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
הֹור" :ָאַמר ְקָרא ּטָ ָמקֹום ַאֵחר - "ּבַ י ְלָך ּבְ ַהְרּתִ ּטִ אן ,ָטֳהָרה ׁשֶ אִתי ְלָך כָּ    .ִטּמֵ
  ְוֵאיֶזה ֶזה? 

ע ְנֵבָלה    .ֶזה ַמּגַ
  

ֶרץ :ְוֵאיָמא ׁשֶ א ּדְ ָ ַמׂשּ    !כְּ
  

ן ִנְכּתֹוב ְקָרא ָאָדם' :ִאם כֵּ הֹור"ַמאי  ',ּבָ ּטָ    ?"ּבַ
ּה  ַמע ִמיּנַ י :ׁשְ ְרּתֵ    .ּתַ

  
  

                                                        
הֹור  304 ּטָ ב ּבַ ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוִכי ָירֹק ַהּזָ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ   ְוִכּבֶ
ָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה כָּ  305 ֵקִנים ְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו ְוָיְרָקה ּבְ ה ְיִבְמּתֹו ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהּזְ ׁשָ ית ָאִחיוְוִנּגְ ר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ּבֵ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ   ָכה ֵיָעׂשֶ

 רש"י
  . מין רוק הן:כיחו ויעו

. וי''ו תלמוד לומר וכי ירוק
   דריש:

. אם רק במה במה שביד טהור
שביד טהור דהוה ליה טהור 

   ושא את הרוק:
. שטהרתי לך זה מגע בלה

בגדים שעליו וטמאתים לך כאן 
   במגע הרוק:

. שטהרתי לך משא דשרץ ואימא
את הושאו טמאתי לך בכאן 

   בושא הרוק אבל מגעו כבלה:
. דדרשין במה שביד לימא באדם

אדם והייו משאו ובלאו דרשא 
דטהרה שטהרתי לך וכו' פקא 

   לן משא:
. דמשמע טהרה מאי בטהור

שטהרתי במקום אחר טמאתי 
   בכאן:

. משא מרבויא ש''מ תרתי
לטמא דבי''ת שבטהור ומגע 

 בגדים מטהור:
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            נה, בנה, בנה, בנה, ב .5
   ."ּוֵמי ָהַאף"
  

  ? "ֵמי ָהַאף"ַמאי 
  

   :ַרבָאַמר 
ה ֶרְך ַהּפֶ ִנְגָרִרין ּדֶ    ,ּבְ

ִאי  לֹא ִצְחצּוֵחי ָהרֹוקְלִפי ׁשֶ ר ְלֵמי ָהַאף ּבְ    .ֶאְפׁשָ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ֶרְך ַהחֹוֶטם ִנְגָרִרין ּדֶ    .ֲאִפיּלּו ּבְ
  

   ,הּוא 'ַמְעָיין' :ַאְלָמא ָקָסַבר
ֵייּה     .ְוַרֲחָמָנא ַרּבְ

  
   ,ְוַרב

ְמַעת ֵעינוֹ  י ּדִ    !ִנְחׁשֹוב ַנּמִ
ָאַמר     :ַרבּדְ

ָבֵעי ְכִרי ַהאי ַמאן ּדְ ֵמיּה ְלֵעיֵניּה ִליְכחֹול ִמּנָ ִלְסּתְ    .ּדְ
  

   :ָאַמר ֵלִויוְ 
ֵלימּות ָבֵעי ּדְ ְכִרי ,ַהאי ַמאן ּדְ    .ִליְכחֹול ִמּנָ

  

ר ּגּוְרָיאְוָאַמר  יא ּבַ    :ַרב ִחּיָ
ַרב ֵלימּות ,ַמאי ַטְעָמא ּדְ ָבֵעי ּדְ ָלא ָאַמר ַהאי ַמאן ּדְ    ?ּדְ

ההֹוִאיל ְוָיכֹול ְלגֹוְרָרן  ֶרְך ַהּפֶ   !ּוְלהֹוִציָאן ּדֶ
  

   ?ְוַרב
  

ִזיֲהָרא     ,ָנֵפיק –ְנִהי ּדְ
ְמֲעָתא ּגּוָפא     .ָלא ָנֵפיק -ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִקין" ָעה ַמׁשְ ׁשְ ב ֵהן תִּ יָעה  :ַהּזָ    ,ַהּזֵ
יָחה ְסרּוָחה    ,ְוַהּלֵ

לּום -ְוָהֵריִעי     .ְטהֹוִרין ִמּכְ
  

ְמַעת ֵעינוֹ     ,ּדִ
ָפתוֹ     ,ְוַדם ַמּגֵ

ה  ָ ְרִביִעית -ַוֲחֵלב ָהִאׁשּ ִקין ּבִ ִאין טּוְמַאת ַמׁשְ    .ְמַטּמְ
  

   ,זֹובוֹ   :ֲאָבל
   ,רּוּקוֹ 

ִאין טּוְמָאה ֲחמּוָרה -ּוֵמיֵמי ַרְגָליו     ."ְמַטּמְ
ֵני - 'ֵמי ָהַאף'ְוִאיּלּו     ,ָלא ָקּתָ

ֵני  ָלָמא ְלַרב ָלא ָקּתָ ׁשְ ִסיָקא ֵליּה ְלִמְתֵני -ּבִ ָלא ּפְ ה  ,ּדְ ֶרְך ַהּפֶ ָאֵתי ּדֶ    ,ִזיְמִנין ּדְ
ֶרְך ַהחֹוֶטם ָאֵתי ּדֶ    ,ְוִזיְמִנין ּדְ

י יֹוָחָנן  א ְלַרּבִ    !ִליְתֵני –ֶאּלָ
  

יחוֹ  ,ּוְלַטֲעֵמיךְ  ֵני -ְוִניעֹו  ,כִּ    ?!ִמי ָקּתָ
  

ָנא א ּתָ ֲאָתא ֵמִרּבּוָיא - "רֹוק" :ֶאּלָ    ,ְוָכל ּדַ
י ָנא ,ָהָכא ַנּמִ ֲאָתא ֵמִרּבּוָיאוְ  - "רּוּקוֹ " :ּתָ    .ָכל ּדַ

 רש"י
. שגררן בגררין דרך הפה

   והוציאן דרך הפה:
. מכי ירוק כל ורחמא רבייה

   דדמי לרוק:
. כיון דלאו מעין הוא אלא ורב

מפי שגררן דרך פיו קתי לה 
   ומשום צחצוחי הרוק:

ליחשוב מי במתיתא דמעת 
. ווקמה בשגוררה דרך הפה עיו

דהאמר רב אפשר לגוררה דרך 
   הפה:

מאן דבעי דאמר רב האי 
. שיתעוור: ליכחול דלסתמיה

עייה מעובד כוכבים ולוי אמר 
כו' מאי טעמא דרב דלא אמר 
לימות. דסבר אם תן העובד 
כוכבים לתוכו סם המות יכול 
לגוררו ולהוציאו דרך פיו כדרך 
הרוקקין שמושכין מי האף 

   בפיהם ע''י רוח שימתם לגופן:
   . ארס של סם המות:זיהרא

   קויטור''א:. ליחה סרוחה
   . מכתו:מגפתו

. לטמא אוכלין טומאת משקין
   ומשקין כשאר משקין טמאים:

. זהו שיעור משקין ברביעית
   לטומאה:

. אדם ובגדים טומאה חמורה
   דמעייות הן:
. דאמר האי דקתי בשלמא לרב

להו תא דלעיל בגררין דרך הפה 
איכא לתרוצי דהאי תא להכי 

לאו לא תי להו דכיון דטומאתן 
מחמת עצמן היא אלא משום 
צחצוחי רוק לא פסיקא ליה דהא 
זימין דפקי דרך חוטם וטהורין 
ובמילתא דלא פסיקא לא 

   קמיירי:
. דאמר לעולם אלא לרבי יוחן

   טמאין ליתי:
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            נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––נה, ב נה, ב נה, ב נה, ב  .6
ְמַעת ֵעינוֹ " ְכִתיב – "ּדִ ִליׁש " :ּדִ ְדָמעֹות ׁשָ ֵקמֹו ּבִ ׁשְ    .(תהילים פ, ו) 306306306306"ַוּתַ
ָפתוֹ " ְכִתיב  – "ְוַדם ַמּגֵ ה" :ּדִ ּתֶ    .(במדבר כג, כד) 307307307307"ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ

יּה  י ַקְטֵליּה ּכּוּלֵ יּה  ,ַמה ּלִ ְלּגֵ י ַקְטֵליּה ּפַ    .ַמה ּלִ
ה" ָ ְכִתיב – "ֲחֵלב ָהִאׁשּ ֵקהוּ "(שופטים ד, יט)  :ּדִ ׁשְ ח ֶאת נֹאד ֶהָחָלב ַוּתַ ְפּתַ   . 308308308308"ַוּתִ
  
   ?ְמָנַלן – "ֵמיֵמי ַרְגָליו"
  

ַתְנָיא    :ּדְ

   .ְלַרּבֹות ֵמיֵמי ַרְגָליו ְלטּוְמָאה - ג)-(ויקרא טו, ב 309309309309"ְוזֹאת... זֹובֹו ָטֵמא ""
ין הּוא קֹום ָטֳהָרה  :ַוֲהלֹא ּדִ א ִמּמְ    ,ָטֵמא –ּוָמה רֹוק ַהּבָ

ִאין   נו,א קֹום ָטֵמא ^ ֵמיֵמי ַרְגָליו ַהּבָ הּו ְטֵמִאין -ִמּמָ ּיְ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
ה יֹוִכיַח  י ָהַאּמָ ם ַהּיֹוֵצא ִמּפִ קֹום ָטֵמא  ,ּדָ א ִמּמָ ּבָ    ,ְוָטהֹור –ׁשֶ

ַאף ַעל ּפִ  ְתַמּה ַעל ֶזה ׁשֶ ה ַאל תִּ קֹום טּוְמָאה ַאף ַאתָּ א ִמּמְ ּבָ    .ִיְהֶיה ָטהֹור -י ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר    ."ְלַרּבֹות ֵמיֵמי ַרְגָליו ְלטּוְמָאה - "ְוזֹאת ... זֹובֹו ָטֵמא" :תַּ

  
ה" י ָהַאּמָ ם ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ָטהֹור?  - "ּדָ   ְמָנַלן ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י " יו ּוִמּפִ ם ַהּיֹוֵצא ִמּפִ ה ְטֵמִאיןָיכֹול ְיֵהא ּדָ    ?ָהַאּמָ

ְלמּוד לֹוַמר    ,הּוא ָטֵמא  - (ויקרא טו, ב) "זֹובֹו ָטֵמא הּוא" :תַּ
ם ַהּיֹוֵצא יו  :ְוֵאין ּדָ    ,ִמּפִ

ה ָטֵמא י ָהַאּמָ א ָטהֹור ,ּוִמּפִ    ."ֶאּלָ
  

   ?ְוֵאיפּוְך ֲאָנא
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
רֹוקּדּוְמָיא     ,ּדְ

ל ְויֹוֵצא ְתַעּגֵ ּמִ    ,ָמה רֹוק ׁשֶ
ל ְויֹוֵצא ְתַעּגֵ ּמִ    .ַאף ּכֹל ׁשֶ

ם  ל ְויֹוֵצא -ָיָצא ּדָ ֵאין ִמְתַעּגֵ    .ׁשֶ
  

ל ְויֹוֵצא ְתַעּגֵ ּמִ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ ּבָ    ,ַוֲהֵרי ָחָלב ׁשֶ
ִקין" :ְוָאַמר ָמר א טּוְמַאת ַמׁשְ ה ְמַטּמֵ ָ ִאׁשּ ּבָ    ,"ָחָלב ׁשֶ

ִקיןטּוְמַאת "    ,ִאין – "ַמׁשְ
   !ֲאָבל לֹא טּוְמָאה ֲחמּוָרה

  
א ָאַמר  י יֹוָחָנןֶאּלָ ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

רֹוק    ,ּדּוְמָיא ּדְ
ל ְויֹוֵצא ְוחֹוֵזר ְוִנְבָלע    ,ָמה רֹוק ִמְתַעּגֵ

ל ְויֹוֵצא ְוחֹוֵזר ְוִנְבָלע    ,ַאף ּכֹל ִמְתַעּגֵ
ם  ל ְויֹוֵצא -ָיָצא ּדָ ֵאינֹו ִמְתַעּגֵ    ,ׁשֶ

ה  ָ ִאׁשּ ּבָ ל ְויֹוֵצא ֵאינֹו חֹוֵזר ְוִנְבָלע -ָיָצא ָחָלב ׁשֶ ְתַעּגֵ ּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ    .ׁשֶ
  

   ,ְוֵניַלף ִמּזֹובוֹ 
א -ַמה ּזֹובֹו  ל ְויֹוֵצא ְמַטּמֵ ֵאין ִמְתַעּגֵ    ,ׁשֶ

   !ַאף ּכֹל
  

   :ָרָבאֲאַמר 
א ְלֵמיַלף    ,ִמּזֹובֹו ֵליכָּ

כֵּ     .ן ּגֹוֵרם טּוְמָאה ַלֲאֵחִריםׁשֶ

                                                        
ם 306 ִליׁש  ֶהֱאַכְלתָּ ְדָמעֹות ׁשָ ֵקמֹו ּבִ ׁשְ ְמָעה ַותַּ   ֶלֶחם ּדִ
ה 307 תֶּ ב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ ּכַ א לֹא ִיׁשְ ָ ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנׂשּ   ֶהן ָעם ּכְ
ׁשְ  308 ח ֶאת נֹאוד ֶהָחָלב ַותַּ ְפתַּ י ָצֵמאִתי ַותִּ ִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ּכִ הוּ ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ַהׁשְ ַכסֵּ   ֵקהּו ַותְּ
רֹו זֹובֹו ָטֵמא הּוא בבבב 309 ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל ּבְ ּבְ   . ּדַ
רֹו ִמּזֹובֹו ֻטְמָאתֹו ִהוא גגגג    ׂשָ ים ּבְ רֹו ֶאת זֹובֹו אֹו ֶהְחתִּ ׂשָ זֹובֹו ָרר ּבְ ְהֶיה ֻטְמָאתֹו ּבְ   ְוזֹאת תִּ

 רש"י
. אלמא ותשקמו בדמעות שליש

   משקה איקרו:
. אלמא דם דם חללים ישתה

חלל איקרי משקה ודם מגפתו 
מי דם חללים הוא דהא קטליה 

   פלגיה:
. דסמיך ליה זובו טמא וזאת

וזאת תהיה טומאתו וגו' ודרשי 
זובו האי וזאת אקרא דלעיל 

טמא וזאת כלומר דבר אחר מי 
 כזוב:

. ממקום שזובו ממקום טומאה
   יוצא שהוא טמא בשבילו:

. של זב דם היוצא מפי אמתו
   גמור יליף ליה לקמן דטהור:

. של זב יהא יכול דם היוצא מפיו
דון כרוק ודם היוצא מפי אמתו 

   יהא דון כזוב:
. וזאת לרבות דם ואיפוך אא

   לים:והוא להוציא מי רג
. מתאסף הרבה כאחד שמתעגל

ואח''כ יוצא כגון רוק ומי רגלים 
ושכבת זרע: דם אין מתעגל 
   ויוצא דכי אתא קמא קמא פיק:

   . כשאיו מוציאו:וחוזר ובלע
. כגון סילון של מי אף כל כו'

רגלים חוזר ובלע יצא דם שאיו 
מתעגל ויוצא חלב אע''ג שמתעגל 

 איו חוזר ובלע:
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ֶרץ" ֶ    ."ְוַהׁשּ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ַבׁש  ּיָ ֶרץ ׁשֶ יֶמת  ,ׁשֶ ְלּדֹו ַקּיֶ    .ָטֵמא –ְוׁשִ

  
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

ִאין "    ,ַלִחין –ְמַטּמְ
ִאין  ין -ְוֵאין ְמַטּמְ    !"ְיֵבׁשִ

  
י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ן –ָהא  כּוּלָ    ,ּבְ
ִמְקָצָתן –ָהא     .ּבְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

יְסָנאָאַמר " י ּבִ ַרּבִ י ִיְצָחק ּבְ ן יֹוַחיָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ֶהם" ן )לא(ויקרא יא,  310310310310"ּבָ כּוּלָ    ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר    .)לב(ויקרא יא,  311311311311"ֵמֶהם" :תַּ
ִמְקָצָתן "ֵמֶהם"ִאי     ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ֶהם" :תַּ    ."ּבָ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

אן  ַלח –ּכָ    ,ּבְ

אן  ָיֵבׁש  –ּכָ    ."ּבְ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ְמחֹוָזא יֶמת , ָהֵני ְזבּוֵגי ּדִ ן ַקּיֶ ְלּדָ י ׁשִ    .ְטֵמִאין –כִּ

  
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
ַרף ׂשְ ּנִ ֶרץ ׁשֶ יֶמת  ,ׁשֶ ְלּדֹו ַקּיֶ    .ָטֵמא –ְוׁשִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

יִתים י ַהּזֵ ּבֵ רּוף ַעל ּגַ ֶרץ ׂשָ    ,ִנְמָצא ׁשֶ
הּוָהא     ,ְטהֹוִרין –ְוֵכן ַמְטִלית ַהּמְ

ַעת ְמִציָאָתן ׁשְ ְמאֹות ּכִ ל ַהטֻּ ּכָ   ! (טהרות ט, ט) "ׁשֶ
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ן –ָהא  כּוּלָ    ,ּבְ
ִמְקָצָתן –ָהא     .ּבְ

ַתְנָיא    :ּדְ
יְסָנאָאַמר " י ּבִ ַרּבִ י ִיְצָחק ּבְ ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ֶהם" ן )לא(ויקרא יא,  "ּבָ כּוּלָ    ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר    .)לב(ויקרא יא,  "ֵמֶהם" :תַּ
ִמְקָצָתן "ֵמֶהם"ִאי     ?ָיכֹול ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר ֶהם" :תַּ    ."ּבָ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

אן  רּוף –ּכָ ׂשָ    ,ּבְ
אן  רּוף -ּכָ ֵאינֹו ׂשָ ׁשֶ    ."ּבְ

                                                        
מָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבֵא  310 ֶהם ּבְ ל ַהּנֵֹגַע ּבָ ֶרץ ּכָ ָ ָכל ַהׁשּ ֵמִאים ָלֶכם ּבְ ה ַהּטְ   ּלֶ
ה ְמ  311 ר ֵיָעׂשֶ ִלי ֲאׁשֶ ל ּכְ ק ּכָ ִלי ֵעץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ׂשָ ל ּכְ מָֹתם ִיְטָמא ִמּכָ ר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ּבְ ִים יּוָבא ְוָטֵמ ְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ֶהם ּבַ   א ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהרָלאָכה ּבָ

 רש"י
   . דפוס צורתו:ושלדו
   . שלא שבר ותפזר:קיימת
. בשכולו שלם טמא אפילו בכולן
   יבש:
. בשרצים כתיב (ויקרא יא) בהם

   כל הוגע בהם:
. וכל אשר יפול עליו מהם מהם

   במותם יטמא (שם):
המצאים יבשים . פרוי''ט זבוגי

במחוזא והוא צב ויש שקורין 
   אותו בלעז בו''ט:

   . בלויה ורקבת:המהוהא
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ִאין ַלִחין" ין[ ְמַטּמְ ִאין ְיֵבׁשִ   ]."ְוֵאין ְמַטּמְ
  
ְכִתיב - "זֹב" רוֹ " :ּדִ ׂשָ    .(ויקרא טו, ג) 312312312312"ָרר ּבְ
יחוֹ " ְכִתיב – "ְוִניעֹו ְורּוּקוֹ " ,"ּכִ ב" :ּדִ י ָירֹק ַהּזָ ֵעין רֹוק - (ויקרא טו, ח) 313313313313"ּכִ    .כְּ
ֶרץ" מֹוָתם" - "ׁשֶ ֵעין ִמיָתה - )לא(ויקרא יא,  314314314314"ּבְ    .ָאַמר ַרֲחָמָנא כְּ
ְכַבת ֶזַרע"    .ָהְראּוָיה ְלַהְזִריַע  - "ׁשִ
ְכִתיב – "ְנֵבָלה" י ָימּות" :ּדִ ֵעין ִמיָתה - (ויקרא יא, לט) 315315315315"ּכִ   .כְּ
  
  
רֹות" ָ ֵהן [ ִאם ְיכֹוִלין ְלִהׁשּ ִאין ַלִחין  -ְוַלֲחזֹור ִלְכמֹות ׁשֶ    ,ְמַטּמְ

ין ִאין ְיֵבׁשִ    .ּוְמַטּמְ
יָתן?  ִרּיָ ה ִהיא ׁשְ   ְוַכּמָ
ִרין ֵמֵעת ְלֵעת ּפֹוׁשְ   ]."ּבַ

  
ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ    :ַרּבִ

תֹו  ִחיּלָ ִריןּתְ פֹוׁשְ    ,ְוסֹופֹו ּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵאין סֹופֹו?  י ׁשֶ תֹו ַאף ַעל ּפִ ִחיּלָ   ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִרין? " פֹוׁשְ יָתן ּבְ ִרּיָ ה ִהיא ׁשְ ּמָ   ּכַ
ן ָנקֹוָסא    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ּבֶ

   ,ֵמֵעת ְלֵעת
ֵאין סֹופוֹ  י ׁשֶ תֹו ַאף ַעל ּפִ ִחיּלָ    .תְּ

ן  ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר ׁשִ
ִרין ֵמֵעת ְלֵעת הּו ּפֹוׁשְ ּיְ   ."ְצִריִכין ׁשֶ

  
  
   

                                                        
רֹו ִמזֹּובֹו ֻטְמָאתֹו ִהוא 312 ׂשָ ים ּבְ רֹו ֶאת זֹובֹו אֹו ֶהְחתִּ ׂשָ זֹובֹו ָרר ּבְ ְהֶיה ֻטְמָאתֹו ּבְ   ְוזֹאת תִּ
ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב 313 ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ הֹור ְוִכּבֶ ּטָ ב ּבַ   ְוִכי ָירֹק ַהּזָ
ֵמִאים ָלֶכם  314 ה ַהּטְ מָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבֵאּלֶ ֶהם ּבְ ל ַהּנֵֹגַע ּבָ ֶרץ ּכָ ָ ָכל ַהׁשּ   ּבְ
ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב 315 ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ

 רש"י
. כעין ריר שהוא לח כמו רר

(שמואל א כא) ויורד רירו על 
   זקו:

. אין תחילתו אע''פ שאין סופו
צריך שיהו המים פושרין בסוף 

   כשיכלה מעת לעת:
אין צריך . יהודה בן קוסא אומר

שיהו המים פושרין בסוף אכן 
יהו על השרץ כמעת לעת אע''פ 
שאין סופן וקולא היא דאי לא 
הדר בהכי טהור ואע''ג דאי הוו 

   פושרין כל מעת לעת הוה הדר:
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י יֹוֵסי" ת :אֹוֵמר ַרּבִ ר ַהּמֵ ׂשַ    ,ָיֵבׁש  ּבְ

ָהָיה  רֹות ְוַלֲחזֹור ִלְכמֹות ׁשֶ ָ    ."ָטהֹור –ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהׁשּ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ִית ַכּזַ א ּבְ ַטּמֵ    ,ָטהֹור ִמּלְ

א     .טּוְמַאת ָרָקב -ֲאָבל ְמַטּמֵ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָהָיה  מֹות ׁשֶ רֹות ְוַלֲחזֹור ּכְ ָ ַבׁש ְוֵאין ָיכֹול ִלׁשּ ּיָ ת ׁשֶ ר ַהּמֵ ׂשַ ִית -ּבְ ַכּזַ א ּבְ ַטּמֵ    ,ָטהֹור ִמּלְ
 ."ֲאָבל ָטֵמא טּוְמַאת ָרָקב

 

 רש"י
. מלא תרווד ממו טומאת רקב

 מטמא במגע ומשא ואהל:
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   ַמְתִניִתין

בֹוי  ּמָ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶרץ ׁשֶ ֶ א ְלַמְפֵרַע  -ַהׁשּ    .ְמַטּמֵ
ּיֹאַמר ֶרץ :ַעד ׁשֶ ה ְולֹא ָהָיה ּבֹו ׁשֶ בֹוי ַהּזֶ י ֶאת ַהּמָ ַדְקתִּ    ,ּבָ

ּבּוד ַעת ּכִ    .אֹו ַעד ׁשְ
  

ָחלּוק  ְמָצא ּבֶ ּנִ ֶתם ׁשֶ א ְלַמְפֵרַע  -ְוֵכן ּכֶ    .ְמַטּמֵ
ּיֹאַמר ֶתם :ַעד ׁשֶ ה ְולֹא ָהָיה ּבֹו ּכֶ י ֶאת ֶהָחלּוק ַהּזֶ ַדְקתִּ    ,ּבָ

ּבּוס ַעת ַהּכִ    .אֹו ַעד ׁשְ
  

א ין ָיֵבׁש  :ּוְמַטּמֵ ין ַלח ּבֵ    .ּבֵ
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵבׁש  א ְלַמְפֵרַע  -ַהּיָ    ,ְמַטּמֵ
ח  ֵהא ָיכֹול ַלֲחזֹור  -ְוַהּלַ ּיְ ַעת ׁשֶ א ַעד ׁשְ א ֶאּלָ  .ְוִלְהיֹות ַלחֵאינֹו ְמַטּמֵ

 

ָמָרא    ּגְ

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
דּוק ּבּוד ֶחְזָקתֹו ּבָ ַעת כִּ    ,ַעד ׁשְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ד ּבֵ    ?ֶחְזָקתֹו ִמְתכַּ

  
ּה     ?ּוַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ

  
ָאַמר ֵדיק :ּדְ יד ְוָלא ּבְ ּבֵ    .כַּ

דּוק" :ִאי ֲאַמְרּתְ  ַדק - "ֶחְזָקתֹו ּבָ   .ָהא ָלא ּבְ
ד" :ִאי ֲאַמְרּתְ  ּבֵ ד - "ֶחְזָקתֹו ִמְתכַּ ּבֵ   .ָהא ִמְתכַּ

  
א  נו,ב גּוּמָ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ י ּדְ   .ִאי ַנּמִ

דּוק" :ִאי ֲאַמְרּתְ     ָבַדק - "ֶחְזָקתֹו ּבָ ֵדיק ,ַמאן ּדְ י ּבָ א ַנּמִ גּוּמָ    .ּבְ
ד" :ִאי ֲאַמְרּתְ  ּבֵ ָדא - "ֶחְזָקתֹו ִמְתכַּ ּבְ א ָלא ִמְתכַּ    .ּגּוּמָ

  
  
ָחלּוק " ְמָצא ּבֶ ּנִ ֶתם ׁשֶ א ְלַמְפֵרַע  -ְוֵכן ּכֶ    .ְמַטּמֵ

ּיֹאַמר ֶתם :ַעד ׁשֶ ה ְולֹא ָהָיה ּבֹו ּכֶ י ֶאת ֶהָחלּוק ַהּזֶ ַדְקתִּ    ,ּבָ
ּבּוס ַעת ַהּכִ   ."אֹו ַעד ׁשְ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ּבּוס" ַעת ּכִ דּוק    :"ַעד ׁשְ    ,ֶחְזָקתֹו ּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ס?  ּבֵ   ֶחְזָקתֹו ִמְתכַּ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ
  

ָאַמר ַדק :ּדְ ס ְולֹא ּבְ יּבֵ    .כִּ
דּוק" :ִאי ֲאַמְרּתְ  ַדק - "ֶחְזָקתֹו ּבָ    .ָהא ָלא ּבְ
ס" :ִאי ֲאַמְרּתְ  ּבֵ ס - "ֶחְזָקתֹו ִמְתכַּ ּבֵ    .ָהא ִמְתכַּ

  
י    ,ִאי ַנּמִ

ִסְטָרא ָחה ּבְ כְּ ּתַ ִאׁשְ    ,ּדְ
דּוק" :ֲאַמְרּתְ ִאי  ָבַדק - "ֶחְזָקתֹו ּבָ ֵדיק ,ַמאן ּדְ י ּבָ ִסְטָרא ַנּמִ    .ּבְ

ס" :ִאי ֲאַמְרּתְ  ּבֵ ס - "ֶחְזָקתֹו ִמְתכַּ ּבֵ ִסְטָרא ָלא ִמְתכַּ    .ּבְ
  

   ?ַמאי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

 רש"י
  מתי' 

. הכתם ומטמא בין לח ובין יבש
או השרץ בין שמצאו לחין בין 

כל טהרות  שמצאו יבשין מטמא
שמצאו במבוי מיום כיבודו 

   ושעשתה האשה מיום כבוס:
. עד שעת היבש מטמא למפרע

כיבוד או כיבוס דאיכא למימר 
לאחר כיבוס מיד פל אבל הלח 
איו מטמא למפרע אלא עד שעה 
שוכל לומר אם פל באותו יום 
עדיין הוא יכול להיות עכשיו לח 
אבל עד שעת הכיבוד לזמן 

דהא לח הוא ואי מרובה . לא 
מההיא שעתא פל הוה מתעביד 

   יבש:
  

  גמ' 
. מי מחזקין דבדיק חזקתו בדוק

ליה בשעת הכיבוד ומשום הכי 
   טהרות דקודם כיבוד טהורות:

. דאי או משום דחזקתו מתכבד
הוה התם בשעת כיבוד הוי פיק 

   האי שרץ מחמת כיבוד:
. כבדתיו דאמר כביד ולא בדיק

דהא ולא בדקתיו אי אמרת 
דמטהרין הך דמקמי כיבוד 
משום דחזקתו שבדקו בשעת 
כיבוד הא לא בדיק וטהרות 
דמקמי כיבוד מי טמאו' ואי 

  אמרת כו':
. בסתמא דלא אמר לא אי מי

   בדקתי ואשתכח שרץ בגומא:
. בצדי הבגד שיש שם בסטרא

קמטים ותפירות שקורין 
   וירו''ש:
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ַתְנָיא    :ּדְ
י ֵמִאירָאַמר "    :ַרּבִ

ֵני ָמה ָאְמרוּ  בֹוי  :ִמּפְ ּמָ ְמָצא ּבַ ּנִ ֶרץ ׁשֶ ֶ א ְלַמְפֵרַע    -ַהׁשּ    ,ְמַטּמֵ
ה בֹוי ַהּזֶ י ֶאת ַהּמָ ַדְקתִּ ּיֹאַמר ּבָ    ,ַעד ׁשֶ

ֶרץ    ,ְולֹא ָהָיה ּבֹו ׁשֶ
יּבּוד ַעת ּכִ    ?אֹו ַעד ׁשְ

ּבּוֵדיֶהם ַעת ּכִ ׁשְ ָרֵאל ּבֹוְדִקין ְמבֹואֹוֵתיֶהן ּבִ ֵני ִיׂשְ ֶחְזַקת ּבְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ְדקּו     .ִהְפִסידּוהּו ְלַמְפֵרַע  -ְוִאם לֹא ּבָ

  
ֵני  ָחלּוק  :ָמה ָאְמרוּ ּוִמּפְ ְמָצא ּבֶ ּנִ ֶתם ׁשֶ א ְלַמְפֵרַע    -ּכֶ    ,ְמַטּמֵ

י ֶאת ֶהָחלּוק ַדְקתִּ ּיֹאַמר ּבָ    ,ַעד ׁשֶ
ֶתם    ,ְולֹא ָהָיה ּבֹו ּכֶ

ּבּוס ַעת ַהּכִ    ?אֹו ַעד ׁשְ
ּבּוֵסיֶהן ַעת ּכִ ׁשְ ָרֵאל ּבֹוְדקֹות ֲחלּוֵקיֶהן ּבִ נֹות ִיׂשְ ֶחְזַקת ּבְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ְדקּו  ְוִאם    .ִהְפִסידּו ְלַמְפֵרַע  -לֹא ּבָ
  

י ַאָחא    :ָאַמר ַרּבִ
ֶסּנוּ  ֲחזֹור ּוְתַכּבְ    ,תַּ

ּבּוס -ִאם ִנְדָחה ַמְרִאיתֹו  ַאַחר ּכִ ּלְ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ
ּבּוס -ְוִאם ָלאו  ְפֵני ַהּכִ ּלִ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

  
י    :אֹוֵמר ַרּבִ

ַאַחר  ּלְ ֶתם ׁשֶ ּבּוסֵאינֹו ּדֹוֶמה ּכֶ ְפֵני ַהּכִ ּלִ ּבּוס ְלֶכֶתם ׁשֶ    ,ַהּכִ
ה  ּזֶ יר –ׁשֶ    ,ַמְקּדִ
   ."ַמְגִליד -ְוֶזה 

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

דּוקֶחזְ     .ָקתֹו ּבָ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ   .ׁשְ
  
  
  
  

 רש"י
. כלומר מפי מפי מה אמרו כו'

מה תלו בכיבוד וטיהרו טהרות 
   דקודם כיבוד:

אפילו דקודם כיבוד . למפרע
   טמאות:

. ומפי מה תלו ומפי מה אמרו
   טהרה בכבוס:

. אם לא בדקתו תחזור ותכבסו
בשעת כבוסו ולאחר זמן מצא 
בו כתם ואין ידוע אם קודם 
כבוס היה בו לטמא טהרות של 

   קודם לכן:
. מראיו מחמת כבוס אם דחו

   זה:
. ראשון פל בידוע שלאחר כבוס

ם כבוס בו וטהרות של קוד
ראשון טהורות דאי קודם כבוס 
קמא הוה ביה כבר דחו מראיו 

   מחמת כבוס ראשון:
. כס בבגד טרשטריי''ש מקדיר

כתם שלפי כבוס מגליד וגלדו 
   עבה:
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            נו, בנו, בנו, בנו, ב .11
א" ין :ּוְמַטּמֵ ין ַלח ּבֵ    .ָיֵבׁש  ּבֵ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵבׁש  א ְלַמְפֵרַע  -ַהּיָ    ,ְמַטּמֵ
ח  ֵהא ָיכֹול ַלֲחזֹור ְוִלְהיֹות ַלח -ְוַהּלַ ּיְ ַעת ׁשֶ א ַעד ׁשְ א ֶאּלָ    ."ֵאינֹו ְמַטּמֵ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ֶרץ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ֶתם ַלח  י  -ֲאָבל כֶּ א ְלַמְפֵרַע ַנּמִ    .ְמַטּמֵ

א ָנִפיל ֲעֵליּה  ,ָיֵבׁש ָהָיה :ֵאיַמר    .ּוַמּיָ
  

י ֶרץ ַנּמִ א ָנִפיל ֲעֵליּה  ,ָיֵבׁש ָהָיה :ֵאיַמר ,ׁשֶ    !ּוַמּיָ
  

ָהִכי הּוא    ,ִאם ִאיָתא ּדְ
ְרַטט ְרטּוֵטי ִאיּמַ  .ִאּמַ

 

 רש"י
   . אדר' שמעון קאי:לא שו
 . עד שעת הכבוס:למפרע
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            נו, בנו, בנו, בנו, ב .12
   ַמְתִניִתין

ָתִמין ל ַהּכְ ִאין    :ּכָ    .ְטהֹוִרין   –ֵמֶרֶקם  ַהּבָ
י ְיהּוָדה א  :ַרּבִ    ,ְמַטּמֵ

ֵני  ִריםִמּפְ ֵהם ּגֵ    .ְוטֹוִעין ,ׁשֶ
ְכִרים ין ַהּנָ ִאין ִמּבֵ    .ְטהֹוִרין – ַהּבָ
ָרֵאל ין ִיׂשְ    ,ִמּבֵ

ין ַהּכּוִתים  י ֵמִאיר  -ּוִמּבֵ א ַרּבִ    .ְמַטּמֵ
   ,ְמַטֲהִרים    ֲחָכִמיםוַ 

ְתֵמיֶהן דּו ַעל ּכִ ּלֹא ֶנְחׁשְ ֵני ׁשֶ  .ִמּפְ
 

ָמָרא    ּגְ

ֵסיק ְוָתֵני ְרמֹוד :ָקּפָ    .ֲאִפיּלּו ִמּתַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ְרמֹוד :זֹאת אֹוֶמֶרת ִרים ִמּתַ ִלין ּגֵ    .ְמַקּבְ

  
   ?!ִאיִני
י יֹוָחָנןְוָהא  ְרַוְייהוּ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ א ּדְ    :ְוָסַבּיָ

ְרמֹוד ִרים ִמּתַ ִלין ּגֵ    !ֵאין ְמַקּבְ
  

יָמא י יֹוָחָנןְוָהָאַמר  -ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה  ,זֹאת :ְוִכי ּתֵ ָנה :ַרּבִ ְסַתם ִמׁשְ    !ֲהָלָכה כִּ
  

י יֹוָחָנן ,ָאמֹוָרֵאי ִניְנהוּ  ַרּבִ א ּדְ יּבָ    .ְוַאּלִ
  
  

 רש"י
  מתי' 

 . שהן עובדיבאין מרקם טהורים
   כוכבים ודמן טהור:

   . ודמן טמא:שהן גרים
. שאין מציעין את וטועין

   כתמיהם:
. בגמרא פריך וחכמים מטהרין

   ואי דישראל טהור דמאן טמא:
   . ומכבסין אותם:שלא חשדו

  
  גמ' 

. הבאין מבין קא פסיק ותי
העובדי כוכבים טהורין ואפילו 
מתרמוד אלמא בי תרמוד עובדי 

   :כוכבים גמורים הן
זאת אומרת מקבלין גרים מן 

. וכשרין לבא בקהל ולא התרמוד
אמרין ממזרים הן שתערבו 
בבות עשרת השבטים ועובד 
כוכבים ועבד הבא על בת ישראל 

   הולד ממזר:
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            נו, בנו, בנו, בנו, ב .13
ין" ָרֵאל ּוִמּבֵ ין ִיׂשְ י ֵמִאיר    -ַהּכּוִתים  ִמּבֵ א ַרּבִ    .ְמַטּמֵ

   ,ְמַטֲהִרים    ֲחָכִמיםוַ 
ְתֵמיֶהן דּו ַעל ּכִ ּלֹא ֶנְחׁשְ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  
ָנן   ,ְוַרּבָ

ָרֵאל ְמַטֲהֵרי ִיׂשְ ַמאן ְמַטּמוּ  - ִאי ּדְ    !ּדְ
  

ֵני ָרא ְוָהִכי ָקּתָ    :ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ
ָרֵאל" ין ִיׂשְ    .ָטֵמא – ִמּבֵ
ין ַהּכּוִתים " י ֵמִאירִמּבֵ א - ַרּבִ ֵרי ֱאֶמת ֵהן ְמַטּמֵ כּוִתים ּגֵ    .ּדְ
ֵרי ֲאָריֹות ֵהן ְמַטֲהִרין ֲחָכִמיםוַ  כּוִתים ּגֵ    ."ּדְ
  

ְתֵמיֶהן" ,ִאי ָהִכי דּו ַעל ּכִ ּלֹא ֶנְחׁשְ ֵעי ֵליּה!  ?!"ׁשֶ ֵרי ֲאָריֹות ִמּבָ   ּגֵ
  

א ָהִכי ָקָאַמר    :ֶאּלָ
ין ַהּכּוִתים  ָרֵאל ּוִמּבֵ ין ִיׂשְ    ,ְטֵמִאין   –ִמּבֵ

ֵרי ֱאֶמת ֵהן כּוִתים ּגֵ    .ּדְ
ָרֵאל  ָעֵרי ִיׂשְ ְמָצִאין ּבְ    ,ְטהֹוִרין   –ַהּנִ

ְתֵמיֶהם דּו ַעל כִּ ּלֹא ֶנְחׁשְ    .ְוַאְצנּוֵעי ַמְצְנֵעי ְלהוּ  ,ׁשֶ
ָעֵרי ּכּוִתים  ְמָצִאין ּבְ י ֵמִאיר    -ַהּנִ א  ַרּבִ    ,ְמַטּמֵ

ְתֵמיֶהם דּו ַעל כִּ ֶנְחׁשְ    .ּדְ
   ,ְמַטֲהִרין  ַוֲחָכִמים 

ְתֵמיֶהןׁשֶ  דּו ַעל כִּ  .ּלֹא ֶנְחׁשְ
 

 רש"י
. מפורש בספר גרי אריות הן

מלכים (ב יז) וישלח ה' בהם את 
   האריות וגו':
   . ודמן טמא:גרי אמת הן

   גלוי:. במקום בערי ישראל
. דלא מצעי חשדו על כתמיהן

   להו:
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        נז, אנז, אנז, אנז, א    ––––נו, ב נו, ב נו, ב נו, ב  .14
   ַמְתִניִתין

ָכל ָמקֹום  ְמָצִאים ּבְ ָתִמים ַהּנִ ל ַהּכְ    ,ְטהֹוִרין   –ּכָ
ֲחָדִרים  :חּוץ ִמן ְמָצִאים ּבַ    ,ַהּנִ

ְמאֹות ית ַהטֻּ    .ּוִבְסִביבֹות ּבֵ
  

ל ּכּוִתים  ְמאֹות ׁשֶ ית ַהטֻּ אֶֹהל -ּבֵ ִאין ּבָ    ,ְמַטּמְ
ֵהם קֹוְבִרין  ֵני ׁשֶ ָפִליםִמּפְ ם ֶאת ַהּנְ    .ׁשָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה  ִליִכין ְוַחּיָ א ַמׁשְ    .316316316316ּגֹוַרְרּתוֹ לֹא ָהיּו קֹוְבִרין ֶאּלָ

  
ָפִלים  :ֶנֱאָמִנים לֹוַמר ם ֶאת ַהּנְ    ,ָקַבְרנּו ׁשָ

   .אֹו לֹא ָקַבְרנוּ 
ֵהָמה ָרה  :ֶנֱאָמִנים לֹוַמר ַעל ַהּבְ ּכְ    ,ִאם ּבִ

ָרה ּכְ    .ִאם לֹא ּבִ
   .ַעל ִצּיּון ְקָברֹות  :ֶנֱאָמִנים

ָככֹות  :ְוֵאין ֶנֱאָמִנין    ,לֹא ַעל ַהסְּ
ָרעֹות    ,ְולֹא ַעל ַהּפְ

ָרס ית ַהּפְ    .ְולֹא ַעל ּבֵ
  

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ֲחׁשּוִדים ּבֹו  ָבר ׁשֶ          .ֵאין ֶנֱאָמִנין ָעָליו -ּדָ

        

ָמָרא   ּגְ
רּוׁש    נז,א    ?ַמאי ּדַ

  
בּול ֵרֲעךָ  יג ּגְ ַנֲחָלְתָך" "לֹא ַתּסִ ְבלּו ִראׁשִֹנים ּבְ ר ּגָ    - (דברים יט, יד)  317317317317ֲאׁשֶ

ׁש לֹו ַנֲחָלה  ּיֶ ל ׁשֶ בּול -כָּ    ,ֶיׁש לֹו ּגְ
ֵאין לֹו ַנֲחָלה  ל ׁשֶ בּול -כָּ    .ֵאין לֹו ּגְ

  
  
   ."ָקַבְרנוּ  :ֶנֱאָמִנים לֹוַמר"
  

ן ִמְכׁשֹל" :ְוָהא ֵלית ְלהוּ  ר לֹא ִתּתֵ    !(ויקרא יט, יד) 318318318318"ְוִלְפֵני ִעּוֵ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ם כֵֹהן עֹוֵמד ׁשָ    .ּבְ

  
   !ְוִדיְלָמא ּכֵֹהן ָטֵמא הּוא

  
יֵדיּה  רּוָמה ּבִ ָנֵקיט ּתְ    .ּדְ

  
רּוָמה ְטֵמָאה ִהיא    !ְוִדיְלָמא ּתְ

  
ּה  ָקָאֵכיל ִמיּנַ    .ּדְ

  
   ?ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי

  
ֵתיָמא יִציָרה :ַמהּו ּדְ ִקיֵאי ּבִ    ,ָלא ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

                                                        
ן 316  ?ּגֹוַרְרתָּ

ַנֲחָלְתָך  317 ְבלּו ִראׁשִֹנים ּבְ ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ ר לֹא ַתסִּ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ְנַחל ּבָ ר תִּ הּ  ה'ֲאׁשֶ תָּ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרׁשְ
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני  318 ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   ה'לֹא ְתַקּלֵ

 רש"י
  מתי' 

   . במקום ישראל:בכל מקום
. מסתמא מדאצעי דם בחדרים

   דה הוא:
. חדר שהשים בית הטמאות

   משתמשות בו בימי דותן:
. בגמ' מפרש להו סככות ופרעות

וספק יהו ומדרבן וכותיים 
   לית להו:

  
 גמ'

. כותיים שאין מאי דרוש
   קוברים את הפלים:

. ומוקמין לה לא תסיג גבול רעך
   בספרי במוכר קברי אבותיו:

. דמידי אמין לומר קברו
   ת המת:דאורייתא הוא טומא

והא לית להו ולפי עור לא תתן 
. לא דרשי ליה במחטיא מכשול

את חבירו ולא איכפת להם אם 
   או חוטאים על פיהם:

   . כותי עומד שם:בכהן
. ותרומה טמאה דקאכיל מיה

   באזהרה לטהור וכ''ש לטמא:
. וכי קברי פל לא בקיאי ביצירה

לא ידעי דהוא בן מ' יום וסברי 
 איו מטמא:מיא בעלמא הוא ו
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ָרה" ּכְ ֵהָמה ִאם ּבִ ָרה ,ֶנֱאָמִנין ַעל ַהּבְ ּכְ   ."ִאם לֹא ּבִ
  

ן ִמְכׁשֹל" ר לֹא ִתּתֵ   ! (ויקרא יט, יד) 319319319319ְוָהא ֵלית ְלהּו "ְוִלְפֵני ִעּוֵ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
גֹוֵזז ְועֹוֵבד    .ּבְ

  
  ִאי ָהִכי ַמאי ְלֵמיְמָרא? 

  
ֵתיָמא ִטיּנּוף :ַמהּו ּדְ ִקיֵאי ּבְ    ,ָלא ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

                                                        
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני  319 ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   ה'לֹא ְתַקּלֵ

 רש"י
. בבהמה דקה ופוטר את בטיוף

הבהמה מן הבכורה ובבכורות 
(דף כא:) מפרש מאי טיוף 
שמבצבצת ומוציאה דם דרך 
רחם וזהו הולד שימוח ויוצא 
הלכך הבא אחריו איו בכור והי 

בטיוף כותיים לא בקיאי 
וזימין דלא טיף ואמרו טיוף 
הוא ופוטרין את הבא אחריו 

 קמ''ל:
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   .ַעל ִצּיּון ְקָברֹות  :ֶנֱאָמִנין"

ָככֹות  :ְוֵאין ֶנֱאָמִנין    ,לֹא ַעל ַהסְּ
ָרעֹות    ,ְולֹא ַעל ַהּפְ

ָרס ית ַהּפְ   ."ְולֹא ַעל ּבֵ
  

ָנן הּוא ַרּבָ ִמּדְ ב ּדְ יּה  ,ְוַאף ַעל ּגַ ְכִתיָבא ִמְזַהר ְזִהיֵרי ּבֵ יָון ּדִ    .כֵּ
ְכִתיב    .(יחזקאל לט, טו) 320320320320"ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון" :ּדִ

  
  
ָככֹות  :ֱאָמִניןֲאָבל ֵאין נֶ "    ,לֹא ַעל ַהסְּ

ָרעֹות ְולֹא    ."ַעל ַהּפְ
  
   ."ְסָככֹות"
  

ְתַנן    :ּדִ
יֵסְך ַעל ָהָאֶרץֵאּלּו ֵהן ְסָככֹות ִאיָלן "   . (אהלות ח, ב) "ַהּמֵ
  
ָרעֹות"    ."ּפְ
  

ְתַנן    :ּדִ
ֵדר" ֻרעֹות ַהּיֹוְצאֹות ִמן ַהּגָ    . (אהלות ח, ב)"ֲאָבִנים ּפְ
  
  
ָרס" ית ַהּפְ    ."ּבֵ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :321321321321ׁשְ
ָרס ְוהֹוֵלךְ  ית ַהּפְ ַח ָאָדם ּבֵ    .ְמַנּפֵ

  
  

ר  יַרב ְיהּוָדה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַאּמִ ְ    :ָאַמר ַרב ְיהּוָדהִמׁשּ
ׁש  יּדַ ּנִ ָרס ׁשֶ ית ַהּפְ    .ָטהֹור –ּבֵ

  
   :ְוָתָנא

ָברֹות " ית ַהּקְ ָרס -ַהחֹוֵרׁש ּבֵ ית ַהּפְ ה ּבֵ    .ֲהֵרי ֶזה עֹוׂשֶ
ה ה הּוא עֹוׂשֶ ּמָ    ?ְוַעד ּכַ

ה  ַעת ְסִאין -ְמלֹא ַמֲעָנה ֵמָאה ַאּמָ ית ַאְרּבַ    .ּבֵ
י יֹוֵסי    ."ָחֵמׁש  :אֹוֵמר ַרּבִ

  
   ?!ְוָלא ְמֵהיְמֵני

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ּה ֶקֶבר" ָאַבד ּבָ ֶדה ׁשֶ     :ׂשָ

ם ֶקֶבר" :ֶנֱאָמן ּכּוִתי לֹוַמר ל ֶקֶבר - "ֵאין ׁשָ א ַעל ּגּופֹו ׁשֶ ֵאינֹו ֵמִעיד ֶאּלָ    .ְלִפי ׁשֶ
הּוא ֵמיֵסְך ַעל ָהָאֶרץ    :ִאיָלן ׁשֶ

יו " :ֶנֱאָמן לֹוַמר ְחתָּ ל ֶקֶבר - "ֶקֶברֵאין תַּ א ַעל ּגּופֹו ׁשֶ ֵאינֹו ֵמִעיד ֶאּלָ    !"ְלִפי ׁשֶ
  

י     :יֹוָחָנןָאַמר ַרּבִ
ּה  ֵני כּוּלָ ְך ּוָבא ַעל ּפְ ְמַהּלֵ    .ּבִ

  
   !ַמאי ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי

  
ֵתיָמא    ,ְרצּוָעה ָנְפָקא :ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן  .ָקא ַמׁשְ

                                                        
יא ֲהמֹון ּגֹוגְוָע  320 ִרים ֶאל ּגֵ ָאֶרץ ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון ַעד ָקְברּו אֹתֹו ַהְמַקּבְ  ְברּו ָהעְֹבִרים ּבָ

  .ַרבכתבי יד וברוב המקבילות. יש שגרסו רב שמואל, ויש גרסו  321

 רש"י
. לציין וסומכין עליהן על ציון

   ועבדין טהרות היכא דלא צייו:
. והוא אילן המיסך על הארץ

לדרך בית הקברות וזימין סמוך 
דמיתרמי בין השמשות וקברי 
התם ואם העפים מובדלים 
שאין האהל שלם וידוע ודאי 
שיש קבר תחת האהלות ואין 
ידוע איזה הוא והכותי מעיד על 
אחד זה טהור איו אמן לפי 
שאיו חש על הספק ותולה 

   הטומאה באהל שי מספק:
. גדולות ובולטות מן פרעות

ו תחת אחת מהן ואין הגדר וקבר
או יודעין תחת איזהו מהן ובא 
כותי והעיד על מקצתן שהן 
טהורות איו אמן משום 
דלספקא לא חייש ותולה הספק 

   באחרות:
. שדה שחרש בה בית הפרס

קבר ואוקמי רבן על סביבות 
הקבר מאה אמה בספק טומאה 
שדיקדקה המחרישה את 

   העצמות ומגלגלתן:
עצם . דבשר ליכא ומפח

כשעורה לא מטמא אלא במגע 
ובמשא הלכך מפח כדי שלא 

   יגעו רגליו בו והולך:
. ברגלי אדם שהרגלים שידש

   ושאים את העצמות ושחקום:
. לשון דבר שבור ופרוס על פרס

   שם שפרסו העצמות:
. הייו ק' על ק' בית ארבעת סאין

שהרי חצר המשכן מאה על 
   חמשים והוא בית סאתים:

. מיקרי מי בה קבר שדה שאבד
בית הפרס ורבן גזרו בכולה 
דתיא במועד קטן (דף ה:) ג' בית 
הפרס הן שדה שאבד בה קבר 

   ושחרש בה קבר ושדה בוכין:
שאין מעיד אלא על גופו של 

. דכיון דאמרי אין שם קבר קבר
ברוח זה על גופו של קבר הוא 
מעיד וגופו של קבר דאורייתא 
 ובדאורייתא מהימי אלמא
אמין על בית הפרס ועל (בית) 

   הסככות:
. דכיון מהלך על פי כל השדה

דעל פי כולה מהלך ודאי פשיטא 
ליה דיטלה הטומאה משם 
ומתי' דקתי דאין אמן כגון 
שאיו מהלך על פי כולה 
שמשייר רוח אחת הלכך אפילו 
במקום שעבר איו אמן משום 

   דאיהו לספקא לא חייש:
י דלספק לא . המאי למימרא

חייש לודאי חייש וכיון דפשיטא 
לן דקבר הוה בה והוא מהלך על 
פי כולה הרי עובר על מקום 
הקבר ואי לאו דקים ליה 

   שיטלה הטומאה לא עבר:
. מן השדה וקראת רצועה פקא

על שם שדה זו ושם הוא תולה 
את מקום הטומאה והכא עבר 

   מספקא דלספקא לא חייש:
כל ד' רוחותיה . כיון דעל קמ''ל

עובר בתוכה לרצועה לא 
  חיישין:
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ָלל" ֲחׁשּוִדים ּבֹו : ֶזה ַהּכְ ָבר ׁשֶ         ...."ֵאין ֶנֱאָמִנין ָעָליו -ּדָ
        
ָלל"             ????ַמאיַמאיַמאיַמאי    ְלָאתּוֵיי    ----    "ֶזה ַהּכְ

  
חּוִמין  :ְלָאתּוֵיי    ,ּתְ

  .ְוֵיין ֶנֶסךְ             
  

        הדרן עלך דם הנדההדרן עלך דם הנדההדרן עלך דם הנדההדרן עלך דם הנדה
  
  
  

 רש"י
. אין אמין תחומיןלאתויי 

לומר עד כאן תחום שבת 
דתחומין דרבן וכותיים לא 

   סבירא להו:
. דאין כותי מקפיד על ויין סך

 מגע עובד כוכבים:
 


