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הערה חשובה :המילים המודגשות הן תמצית
העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן כסיכום מהיר.

דף יד

בריאת מלאכי השרת
שמואל אמר לחייא בר רב" ,בר אריא",
כלומר בנו של ארי ,בוא ואומר לך דבר,
מאותם דברים מעולים שאמר אביך .כל יום
ויום נבראים מלאכי השרת מנהר דינור,
ואומרים שירה ,ובטלים ,שנאמר" ,חֲ דָ ִׁשים
ָתָך" (איכה ג' כ"ג).
לַבְּ ָק ִׁרים ַרבָ ה אֱ מּונ ֶ
וחולק הוא על רבי שמואל בר נחמני ,שהיה
אומר משמו של רבי יונתן ,כל דיבור ודיבור
שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא ,נברא ממנו
מלאך אחד ,שנאמר" ,בִׁ ְּדבַ ר ה' שָ מַ יִׁם ַנעֲׂשּו
ּובְּ רּוחַ פִׁ יו כָל צְּ בָ ָאם" (תהלים ל"ג ו').

בישיבה נראה כזקן ובמלחמה נראה כבחור
אמרו חכמים ,אין לך נאה בישיבה אלא זקן.
ואף הקדוש ברוך הוא ,כשהוא בישיבה,
נראה כזקן .כמו שנראה לדניאל ,שאמר,
יֹומין י ְִּׁתב
" ָחזֵה הֲ וֵית עַ ד ִׁדי כ ְָּרסָ וָן ְּר ִׁמיו וְּ עַ ִׁתיק ִׁ

ּושעַ ר
לְּבּושֵ ּה כִׁ ְּתלַג ִׁחּוָר [=לבושו כשלג לבן] ְׂ
ֵראשֵ ּה ַכעֲמַ ר נ ְֵׂקא [=ושער ראשו כצמר נקי]
ּלֹוהי נּור דָ לִׁק" (דניאל ז' ט').
כ ְָּר ְּסיֵּה ְּשבִׁ יבִׁ ין ִׁדי נּור ַגלְּגִׁ ִׁ

ועוד אמרו חכמים ,אין לך נאה במלחמה
אלא בחור .ואף הקדוש ברוך הוא ,כשהוא
במלחמה נראה כבחור ,כמו שנאמר בשיר
ֻּצֹותיו ַתל ְַׂתלִּים
השירים" ,ר ֹאשֹו כ ֶֶתם פָז ְׂקו ָ
ָעֹורב" (שה"ש ה' י"א).
ְׂשחֹרֹות כ ֵ

שני כסאות
בסוף הפסוק הנזכר לעיל בדניאל ,נאמר,
"כ ְָּר ְּסיֵּה ְּשבִׁ יבִׁ ין ִׁדי נּור" כלומר ,כסאו ניצוצות
של אש .ומשמע שיש לו כסא אחד .ובתחילת
הכתוב נאמר" ,עַ ד ִׁדי כ ְָּרסָ וָן ְּר ִׁמיו וְּ עַ ִׁתיק
יֹומין י ְִּׁתב" כלומר עד הוטלו שני כסאות
ִׁ
והקדוש ברוך הוא יושב .ומשמע שיש שני
כסאות .ונחלקו חכמים למה יש כסא שני.
מתחילה אמר רבי עקיבא ,ששני כסאות
אלו ,אחד לו ואחד לדוד.
ורבי יוסי הגלילי אמר לו ,עקיבא ,עד מתי
אתה עושה שכינה חול ,להושיב אדם בצדו.
אלא שני כסאות אלו לו הם ,אחד לדין ואחד
לצדקה .וקיבל רבי עקיבא דבריו.
ורבי אלעזר בן עזריה אמר לו ,עקיבא ,מה לך
אצל הגדה ,כלך מדברותיך אצל נגעים
ואהלות ,כלומר חדל מדבריך ,עד שתגיע אצל
נגעים ואהלות ,שהן הלכות עמוקות .ושני
כסאות אלו ,האחד כסא לשבת עליו ,והשני
שרפרף להדום רגליו .שנאמר" ,כֹה ָאמַ ר ה'
הַ שָ מַ יִׁם כִׁ ְּס ִׁאי וְּ הָ ָא ֶרץ הֲ דֹם ַרגְּ לָי ֵאי זֶה בַ יִׁת אֲ שֶ ר
ִׁתבְּ נּו לִׁי וְּ ֵאי זֶה מָ קֹום ְּמנּוחָ ִׁתי" (ישעיהו ס"ו א').

שמונה עשרה קללות קילל ישעיה
כשבא רב דימי אמר ,שמונה עשרה
פורענויות נתנבא ישעיה שיבואו על ישראל
ובכל אלו לא נתקררה דעתו ,עד שאמר
פורענות נוספת אחר כל אלו.
ואלה הן תשע עשרה הפורענויות הללו" :כִּ י
ִּהנֵה הָ ָאדֹון ה' צְׂ בָ אֹות מֵ ִּסיר ִּמירּושָ ַל ִּם
ּומיהּודָ ה (א) מַ ְּשעֵ ן (ב) ּומַ ְּשעֵ ָנה (ג) כֹל ִׁמ ְּשעַ ן
ִּ
לֶחֶ ם (ד) וְּ כֹל ִׁמ ְּשעַ ן מָ יִׁם( .ה) גִׁ בֹור (ו) וְּ ִׁאיש
ִׁמלְּחָ מָ ה (ז) שֹופֵט (ח) וְּ נָבִׁ יא (ט) וְּ קֹסֵ ם (י) וְּ ז ֵָקן.
(יא) ׂשַ ר חֲ ִׁמ ִׁשים (יב) ּונְּׂשּוא ָפנִׁים (יג) וְּ יֹועֵ ץ (יד)
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וַחֲ כַם חֲ ָר ִׁשים (טו) ּונְּבֹון לָחַ ש( .טז) וְּ נ ַָת ִׁתי
ִׁמ ְּשלּו בָ ם( .יח)
נְּעָ ִׁרים ׂשָ ֵריהֶ ם (יז) וְּ ַתעֲלּולִׁים י ְּ
וְּ ִׁנגַׂש הָ עָ ם ִׁאיש בְּ ִׁאיש וְּ ִׁאיש בְּ ֵרעֵ הּו (יט) י ְִּׁרהֲ בּו
ִׁקלֶה בַ נִׁכְּ בָ ד( .ישעיה ג' א'-ה').
הַ נַעַ ר בַ ז ֵָקן וְּ הַ נ ְּ
א" .מַ ְׂשעֵ ן" – אלו בעלי מקרא.
ב" .מַ ְׂשעֵ נָה" – אלו בעלי משנה .כגון רבי
יהודה בן תימא וחבריו .ונחלקו רב פפא
וחכמים כמה משניות היו בימיהם .אחד
אומר שהיו שונים שש מאות סדרי משנה.
ואחד אומר שהיו שונים שבע מאות סדרי
משנה.
ג" .כֹל ִּמ ְׂשעַ ן לֶחֶ ם" – אלו בעלי תלמוד ,שיש
לסמוך על הוראתם כסמיכת לחם .וכן
ּושתּו בְּ ַייִׁן מָ סָ כְּ ִׁתי"
נאמר " ,לְּכּו לַחֲ מּו בְּ לַחֲ ִׁמי ְּ
(משלי ט' ה').

ד" .וְׂ כֹל ִּמ ְׂשעַ ן מָ יִּם" – אלו בעלי אגדה,
שמושכים לבו של אדם כמים באגדה.
ה" .גִּ ּבֹור" – זה בעל שמועות ,ששמע הלכות
פסוקות מרבותיו ,ושגורות בפיו.
ו" .וְׂ ִּאיש ִּמלְׂחָ מָ ה" – זה שיודע לישא וליתן
במלחמתה של תורה.
ז" .שֹופֵט" – זה דיין שדן דין אמת לאמיתו.
ח" .וְׂ נָבִּ יא" – כמשמעו.
ט" .וְׂ קֹסֵ ם" – זה מלך ,שנאמרֶ " ,קסֶ ם עַ ל
ִׁׂשפְּ ֵתי מֶ לְֶך בְּ ִׁמ ְּש ָפט ל ֹא י ְִּׁמעַ ל פִׁ יו" (משלי ט"ז י')
י" .וְׂ ז ֵָקן" – זה שראוי לישיבה ,וליטול ממנו
עצה בכל דבר חכמה.
יא" .שַ ר חֲ ִּמ ִּשים" – אל תקרי "ׂשַ ר חֲ ִׁמ ִׁשים",
אלא "שר חומשים" ,זה שיודע לישא וליתן
בחמשה חומשי תורה .דבר אחרׂ" ,שַ ר
חֲ ִׁמ ִׁשים" בן חמישים שנה שהוא ראוי
להעמיד לפניו מתורגמן לדרוש ברבים
וכמאמר רבי אבהו ,מכאן שאין מעמידים
מתורגמן על הצבור פחות מחמשים שנה.
יבּ" .ונְׂשּוא ָפנִּים" – זה שנושאים פנים
לדורו בעבורו .ובכלל זה ,מי שנושאים פנים
לדורו בעבורו למעלה ,כרבי חנינא בן דוסא
שהכל ניזונין בזכותו ,כמבואר במסכת
תענית שאמר הקדוש ברוך הוא כל העולם
אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני .וכן מי
שנושאים פנים לדורו בעבורו למטה ,כרבי
אבהו שבית הקיסר היו מכבדים את ישראל
בשבילו.
יג" .וְׂ יֹועֵ ץ" – שיודע לעבר שנים ולקבוע
חדשים.
יד" .וַחֲ כַם חֲ ָר ִׁשים" – "וַחֲ כַם" ,זה תלמיד
המחכים את רבותיו" .חֲ ָר ִּשים" ,שבשעה
שפותח בדברי תורה ,הכל נעשים כחרשים.
טוּ" .ונְׂבֹון לָחַ ש" – "ּונְּבֹון" ,זה המבין דבר
מתוך דבר" .לָחַ ש" ,זה שראוי למסור לו
דברי תורה שניתנה בלחש ,כגון אב בית דין
ולבו דואג בקרבו.
טז" .וְׂ נ ַָת ִּתי נְׂעָ ִּרים שָ ֵריהֶ ם" – אמר רבי
אלעזר" ,נְּעָ ִׁרים" אלו בני אדם שמנוערים מן
המצות.
יז" .וְׂ ַתעֲלּולִּים י ְִּׂמ ְׂשלּו בָ ם" – אמר רב אחא
בר יעקב" ,וְּ ַתעֲלּולִׁים" הם שועלים בני
שועלים.
יח" .וְׂ ִּנגַש הָ עָ ם ִּאיש ּבְׂ ִּאיש וְׂ ִּאיש ּבְׂ ֵרעֵ הּו".
יט" .י ְִּׂרהֲ בּו הַ נַעַ ר ּבַ ז ֵָקן וְּ הַ נ ְִּׁקלֶה בַ נִׁכְּ בָ ד" – רק
בקללה זו נתקררה דעתו ,שאמר "י ְִּׁרהֲ בּו
הַ נַעַ ר בַ ז ֵָקן" ,כלומר בני אדם שמנוערים מן
המצות ירהבו במי שממולא במצות כרמון.
"וְׂ הַ נ ְִּׂקלֶה ּבַ נִּכְׂ ּבָ ד" ,מי שחמורות דומות עליו
כקלות ,ירהבו במי שקלות דומות עליו
כחמורות.
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לא פסקו אנשי אמנה מירושלים
אמר רב קטינא ,אפילו בשעת כשלונה של
ירושלים ,לא פסקו מהם בעלי אמנה דוברי
אמת.

שנאמר (ישעיה ג' ו'-ז')" ,כִׁ י י ְִּׁתפֹׂש ִׁאיש בְּ ָא ִׁחיו
בֵ ית ָאבִׁ יו ִׁׂש ְּמלָה ְּלכָה ָקצִׁ ין ִׁת ְּהיֶה ּלָנּו
וְּ הַ מַ כְּ שֵ לָה הַ ז ֹאת ַתחַ ת יָדֶ ָך" .כלומר
שכשיתפסו את אחד למנותו ראש עליהם,
משום שיש בידו דברי תורה הנקראים
" ִׁׂש ְּמלָה" "וְּ הַ מַ כְּ שֵ לָה" [מטעם שיתבאר בעזה"י
בסמוך] .לא יסכים ,אלא" ,יִׁשָ א" כלומר ישבע
"בַ ּיֹום הַ הּוא לֵאמֹר ל ֹא ֶא ְּהיֶה חֹבֵ ש" כלומר
יתי ֵאין לֶחֶ ם"
איני מחובשי בית המדרש "ּובְּ בֵ ִׁ
הוא המקרא "וְּ ֵאין ִׁׂש ְּמלָה" היא המשנה
והתלמוד" ,ל ֹא ְּת ִׁׂשימֻ נִׁי ְּקצִׁ ין עָ ם".
מבואר ,שמודה הוא על האמת ,לומר לא
למדתי ,אף שהיה יכול לומר למדתי
ושכחתי ,הרי שהיו אנשי אמנה.

פסקו אנשי אמנה מירושלים
נתבאר שלא פסקו אנשי אמנה דוברי אמת
מירושלים וכל מי שלא למד היה מודה שלא
למד.
ודווקא בדברי תורה לא פסקו מירושלים
אנשי אמנה .אבל במשא ומתן פסקו.
כמאמר רבא ,לא חרבה ירושלים ,עד שפסקו
שֹוטטּו בְּ חּוצֹות
ממנה בעלי אמנה ,שנאמר " ְּ
חֹובֹותיהָ ִׁאם
ֶ
ּודעּו ּובַ ְּקשּו בִׁ ְּר
יְּרּושָ ַל ִׁם ְּּוראּו נָא ְּ
ִׁת ְּמצְּ אּו ִׁאיש ִׁאם יֵש עֹׂשֶ ה ִׁמ ְּשפָט ְּמבַ ֵקש
אֱ מּונָה וְּ ֶא ְּסלַח לָּה" (ירמיהו ה' א').

דברי תורה נקראים שמלה ומכשלה
נתבאר שדברי תורה נקראים שמלה
ומכשלה .ומבואר שנקראים הם שמלה אצל
אלו שאינם בקיאים בהם .שאצלם דברי
התורה הם דברים שמתכסים מפניהם
כשמלה ,שכששואלים דבר ,מתחבאים ,כדי
שלא ישאלו אותם.
ונקראים דברי תורה מכשלה ,משום שהם
דברים שאין בני אדם עומדים עליהם ,אלא
אם כן נכשלו בהם ,שכשהתלמיד נכשל
בשמועתו פעם ראשונה ושניה ,הוא נותן לב
לעמוד על שמועתו.

לדרוש במעשה מרכבה בדרך כבוד
מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על
החמור ,והיה מהלך בדרך ,ורבי אלעזר בן
ערך מחמר אחריו.
אמר לו רבי אלעזר ,רבי ,שנה לי פרק אחד
במעשה מרכבה .השיב לו רבן יוחנן ,לא כך
שניתי לכם ,ולא במרכבה ביחיד ,אלא אם כן
היה חכם מבין מדעתו.
אמר לו רבי אלעזר ,רבי ,תרשיני לומר לפניך
דבר אחד שלמדתני .אמר לו רבן יוחנן אמור.
מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור,
ונתעטף ,וישב על האבן תחת הזית.
אמר לו רבי אלעזר ,רבי ,מפני מה ירדת מעל
החמור? השיב לו רבן יוחנן ,אפשר אתה
דורש במעשה מרכבה ,ושכינה עמנו,
ומלאכי השרת מלוים אותנו ,ואני ארכב על
החמור.

כשדרש רבי אלעזר בן ערך במעשה מרכבה
מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה
המרכבה ,ודרש ,וירדה אש מן השמים,
וסיבבה כל האילנות שבשדה.
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פתחו כולן ,ואמרו שירה ,ומה שירה אמרו?
"הַ לְׂלּו ֶאת ה' ִּמן הָ ָא ֶרץ ַתנִּינִּים וְׂ כָל ְׂתהֹמֹות
 ...עֵ ץ פְׂ ִּרי וְׂ כָל אֲ ָרזִּ ים  ...הַ לְׂלּויָּה" (תהלים
קמ"ח ז'-י"ד) .נענה מלאך מן האש ואמר ,הן
הן מעשה המרכבה.

שמחת רבן יוחנן בן זכאי על כך
עמד רבן יוחנן בן זכאי ,ונשקו על ראשו,
ואמר ,ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן
לאברהם אבינו ,שיודע להבין ולחקור
ולדרוש במעשה מרכבה ,יש נאה דורש ואין
נאה מקיים ,נאה מקיים ואין נאה דורש,
אתה נאה דורש ונאה מקיים ,אשריך
אברהם אבינו ,שאלעזר בן ערך יצא
מחלציך.

כשדרש רבי יהושע במעשה מרכבה
כשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע ,היה הוא
ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך ,אמרו ,אף
אנו נדרוש במעשה מרכבה.
פתח רבי יהושע ודרש ,ואותו היום תקופת
תמוז היה ,ואף על פי כן נתקשרו שמים
בעבים ,ונראה כמין קשת בענן ,והיו מלאכי
השרת מתקבצים ובאים לשמוע ,כבני אדם
שמתקבצים ובאים לראות במזמוטי חתן
וכלה הם מיני שחוק שמשחקין לפניהן.
שמחת רבן יוחנן בן זכאי על כך
הלך רבי יוסי הכהן ,וסיפר דברים הללו לפני
רבן יוחנן בן זכאי .אמר רבן יוחנן ,אשריכם
ואשרי יולדתכם ,אשרי עיני שכך ראו ,ואף
אני ואתם בחלומי מסובים היינו על הר
סיני ,ונתנה עלינו בת קול מן השמים ,עלו
לכאן עלו לכאן ,טרקלין גדולים ומצעות
נאות מוצעות לכם ,אתם ותלמידיכם
ותלמידי תלמידיכם מזומנים לכת שלישית
של כיתות היושבות לפני השכינה.

שלש הרצאות הן
רבי יוסי ברבי יהודה אומר ,שלש הרצאות
הן ,כלומר שלושה היו ,שהרצו דברים
במעשה מרכבה( .א) רבי יהושע הרצה דברים
לפני רבן יוחנן בן זכאי( .ב) רבי עקיבא הרצה
לפני רבי יהושע( .ג) חנניא בן חכינאי הרצה
לפני רבי עקיבא.
והכוונה ,ששלושה אלו ,זה הרצה לפני זה,
וזה הרצה לפני זה ,שחנניא הרצה לפני רבי
עקיבא ,ורבי עקיבא הרצה לפני רבי יהושע,
ורבי יהושע הרצה לפני רבן יוחנן .והרי זו
הרצאה שנשתלשה מזה לזה .אבל בלא
שילוש היו הרצאות נוספות ,כגון רבי אלעזר
בן ערך שהרצה לפני רבן יוחנן.

ארבעה נכנסו בפרדס
ארבעה נכנסו בפרדס ,כלומר עלו לרקיע על
ידי שם ,וכל אחד ארע בו דבר שונה:
א .בן עזאי.
הוא הציץ לצד השכינה ,ומת ,ועליו הכתוב
אומר" ,י ָָקר בְּ עֵ ינֵי ה' הַ מָ וְּ ָתה לַחֲ ִׁסידָ יו"
(תהלים קט"ז ט"ו) .כלומר ,הוקשה מיתתו לפני
ה' ,לפי שמת בחור .ואף על פי שהיה הדבר
קשה ,מת ,כי אי אפשר שלא ימות .משום
שנאמר "כִׁ י ל ֹא י ְִּׁר ַאנִׁי הָ ָאדָ ם וָחָ י" (שמות ל"ג
כ').

ב .בן זומא.
הוא הציץ לצד שכינה ,ונפגע ,כלומר נטרפה
את אֱ כֹל
דעתו .ועליו הכתוב אומרְּ " ,דבַ ש מָ צָ ָ
ך פֶן ִׁת ְּׂשבָ עֶ נּו וַהֲ ֵקאתֹו" (משלי כ"ה ט"ז).
דַ ֶּי ָ

קישור לקבלת ה"בקיצור"

מסכת חגיגה דף יד
לע"נ מרת פנינה (פסיה) ברן ע"ה

ג .אחר.
הוא אלישע בן אבויה .והוא קיצץ בנטיעות
כפי שיתבאר בעזה"י בדף ט"ו .ועליו הכתוב
אומרַ " ,אל ִׁת ֵתן ֶאת פִׁ יָך לַחֲ ִׁטיא ֶאת בְּ ׂשָ ֶרָך
וְּ ַאל ת ֹאמַ ר לִׁפְּ נֵי הַ מַ ל ְָּאְך כִׁ י ְּש ָגגָה ִׁהיא לָמָ ה י ְִּׁקצֹף
ָהאֱ ֹל ִׁקים עַ ל קֹולֶָך וְּ ִׁחבֵ ל ֶאת מַ עֲׂשֵ ה יָדֶ יָך" (קהלת ה' ה').

ד .רבי עקיבא.
והוא יצא בשלום .וכן אמרו בסוף דף ט"ו
רבי עקיבא ,עלה בשלום ,וירד בשלום ,ועליו
יאנִׁי
הכתוב אומר" ,מָ ְּש ֵכנִׁי ַאחֲ ֶריָך נָרּוצָ ה הֱ בִׁ ַ
ירה דֹדֶ יָך ִׁמ ַּייִׁן
ַהמֶ לְֶך חֲ דָ ָריו נָגִׁ ילָה וְּ נ ְִּׁׂש ְּמחָ ה בָ ְך נַזְּ כִׁ ָ
מֵ ישָ ִׁרים אֲ ֵהבּוָך" (שה"ש א' ד').

ועוד אמרו שם ,שאף רבי עקיבא בקשו
מלאכי השרת לדוחפו ,אמר להם הקדוש
ברוך הוא ,הניחו לזקן זה ,שראוי להשתמש
בכבודי .ובדף ט"ז יתבאר בעזה"י כיצד עלה
בידו הדבר.

לא יוציא שקר למעלה אף בשוגג
כשנכנסו כל הארבעה לפרדס אמר להם רבי
עקיבא ,כשאתם מגיעים אצל אבני שיש
טהור שהוא מבהיק כמים צלולים ,אל
תאמרו" ,מים מים יש כאן ,איך נלך".
משום שנאמר,
ש ָק ִּרים ל ֹא יִּכֹון ְׂל ֶנגֶד עֵ ינָי" (תהלים ק"א
דֹבֵ ר ְׂ

יתי עֹׂשֵ ה ְּר ִׁמּיָה
"ל ֹא יֵשֵ ב בְּ ֶק ֶרב בֵ ִׁ

ז').

לסרס כלב
בענין מומי הקרבנות נאמרּ" ,ומָ עּוְך וְׂ כָתּות
וְׂ נָתּוק וְׂ כָרּות ל ֹא ַת ְׂק ִּריבּו לַה' ּובְּ ַא ְּרצְּ כֶם ל ֹא
ַתעֲׂשּו" (ויקרא כ"ב כ"ד) .ואמרו ,שסוף הכתוב
"ּובְׂ ַא ְׂרצְׂ כֶם ל ֹא ַתעֲשּו" ,מלמד ,שדברים אלו
אסור לעשותם אף שלא בקרבנות ,כלומר
אסור לסרס בעלי חיים.
ושאלו את בן זומא ,האם דווקא בדברים
שהסירוס פוסל אותם לקרבן ,אסרו לסרס
מכל וכל ,אבל דברים שגם בלא סירוס
אסורים לקרבן ,כגון כלב ,לא נאסר הסירוס,
או שגם בכלב הסירוס אסור.
והשיב להם ,מאחר שנאמר "ּובְּ ַא ְּרצְּ כֶם ל ֹא
ַתעֲׂשּו" ,כל מה שבארצכם אסור בסירוס,
וגם מה שאינו ראוי להקרבה.

בתולה שעיברה מהו לכהן גדול
כהן גדול נושא בתולה ולא בעולה ,שנאמר,
ִׁקח" (ויקרא כ"א).
"וְּ הּוא ִׁאשָ ה בִׁ בְּ תּולֶיהָ י ָ
ושאלו את בן זומא ,מה דין אשה מעוברת,
שאומרת שיש לה בתולים ,ואם ישאנה
ייווכח בכך ,או שנשא אשה המוחזקת
כבתולה ,וכך היתה כשבעל אותה ,ואחר כך
נמצאת מעוברת.
האם מאחר שהיא מעוברת ,ודאי נבעלה,
ומה שנמצאת בתולה ,כי נבעלה בהטיה.
וכמאמר שמואל ,יכול אני לבעול כמה
בעילות בלא דם ,והנבעלת כן ,אף על פי
שבתוליה שלמים ,הרי היא בעולה ,ואם כן
אסורה לכהן.
השיב בן זומא ,אין לחוש שנבעלה בהטיה
ונשארה שלמה ,כי אין הדבר שכיח ,אלא
וודאי לא נבעלה ,ומה שנמצאת מעוברת ,כי
נתעברה באמבטי ,כלומר רחצה באמבטי
שהטיח שם אדם קודם לכן שכבת זרע ,ונכנס
הזרע במעיה ,ואם כן ,בתולה היא ,ומותרת
לכהן גדול.
ואף שאמר שמואל ,כל שכבת זרע שאינו
יורה כחץ אינו מזרעת ,כוונתו ,שביציאה
מהאדם היא יורה כחץ ,אבל אחר כך יכולה
לעבר אף באמבטי.
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