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בס " ד  ,טז' בסיון התשע"ב.

מסכת נדה דף ט ז – דף כב


דףטזע"א

רובהפוסקים.מאידךהפתחיתשובה)שםסק"ג(הביא,דהנודעביהודה)ירה

א( רש"י ד"ה וסתות דאורייתא או דרבנן ,בתוה"ד ,ודם חזאי ונפל לקרקע.

דעה סימן נה וסימן נו( פסק ,דמה שאמרו וסתות דרבנן היינו לענין שלא

הקשה הערוך לנר ,אי להא חיישינן ,אמאי מהני הא דבדקה עצמה בשעת

נאמרדכברראתה,דכנגדחזקתאורחבזמנובאישחזקתטהרה,אבללענין

הוסת,האאפשרדראתהקודםהבדיקהאולאחריה,שהריזמןהוסתאינו

פרישהביוםהוסת,הואמןהתורה,דחיישינןשמאתראה,ואיןחזקתטהרה

רגעבעלמא.

עללהבא.

ב( רש"יד"החוששתלוסתהוחוששתלראייתה,בתוה"ד ,וקאסלקאדעתין

ה( גמ',שם.הקשהבשו"תחתםסופר)יורהדעהסימןקמב(,מאישנאמשור

דהוא הדין נמי אם בדקה וכו' .פירש המהרש"א ,דלרש"י הסלקא דעתא

המועד דאמרינן דבשלש פעמים הוחזק למועד ,אף הכא נימא דאשה זו

דגמ' ,דבראתה נמי לא מטמאה משעת וסתה ,אלא אי אמרינן וסתות

הוחזקה לראות ביום זה .ותירץ ,דחזקת הוסת תליא בהרבה דברים,

דאורייתא ,אבל למאן דאמר וסתות דרבנן ,לא מטמאינן אלא משעת

בבריאותהגוףומזגו,שינויתהלוכותהגלגליםוכוכביהם,וכןמשתנהעלידי

ראייתה .ומשום הכי סברה הגמ' דסבירא ליה וסתות דאורייתא ,ולפי זה

אכילה ושתיה ושינה וקפיצה ומנוחה ,לכך אי אפשר להחזיק שהיא רואה

צריךלומרדהוהמפרשלמאידאמררבלהלןבדקהומצאהטמאה,טמאה

ביום זה כחזקה דאורייתא ,דדלמא השתא נשתנה מזגה ,והויא חזקה

משעתוסתה,היינוכפישביאררביזיראדסביראליהנמיוסתותדאורייתא.

העשויהלהשתנות.ובחוותדעת )יורהדעהקפד,י(ביארסברתמאןדאמר

ועייןמהשכתבנובאותהבאה.

וסתותדרבנן,דמדלאהרגישה,הויריעותאבחזקה.ועייןעודבחידושירבינו

ג( תוס'ד"האלמאוסתותדאורייתא,בתוה"ד,והלאאפילואיוסתותדרבנן

חייםהלוי עלהרמב"ם)פ"דמאיסוריביאההי"ב(שדייק,מהאדבבבאקמא

וכו' .הקשה בגליון הש"ס להגרע"א ,מאי קשיא להו ,דלמא לישנא קמא

)לז(:מדמינןדיןוסתותלשורהמועד,ובשורהמועדלאחיישינןלנגיחהבזמן

סברה דאיהויוסתותדרבנןלאמטמאינןלמפרעלחושלוסתה,ובהאפליג

העדאתו ,אלא דנקבע דאם נגח מיקרי נגיחה של העדאה ,ואם כן הכי נמי

לישנאבתרא,ומהשהוכיחותוס'לעיל)ט(.ד"ההא,נימאדהיינוללישנא

בוסתות דכוותה ,ומדין תורה הוא רק דין קביעות שעת וסתה ,אבל אינו

בתרא דרב סבר וסתות דרבנן ,ואפילו הכי מטמאה משעת הוסת ,ולישנא

מחייב שהיא תראה ,ונמצא דלא מצינו שחזקת שלש פעמים קובעת מה

דהכאפליגעלה].וכמושפירשהמהרש"אבדברירש"יד"החוששת,הובא

יהיה בעתיד ,אלא קובעת אי המקרה שיקרה הוא רגילות או שינוי .ולכולי

באותהקודמת[.והחזוןאיש )יורהדעהסימןעטאותה(כתב,דההכרחשל

עלמא הוי דאורייתא ,והא דפליגי אי וסתות דאורייתא או דרבנן היינו אי

תוס'דמטמאינןלמפרעאפילואיוסתותדרבנן,מלישנאדרבייהושעדאמר

חיישינן לראיה בשעת וסתה מדאורייתא או לא ,אבל אין הכי נמי עיקר

"תבדק" ,וקאי אדרבי אליעזר ,ומשמע דמודה דאם על ידי בדיקה תמצא

החלותדיןשלוסתותהואדאורייתא,והיאההלכה דנאמרהדימינדהוימי

טמאה תהיה טמאה למפרע ,כרבי אליעזר ,דאי לאו הכי הוי ליה לפרש,

זיבה תלויין בוסת .ועיין בגליונות חזון איש )שם( דהקשה ,דלפי זה אמאי

דתבדק ותטמא רק מכאן ולהבא ,אי נימא דגם בהא פליג אדרבי אליעזר,

בראההשורשלושפעמיםולאנגחאמרינןדחזרמהעדאתו.

ולכך סברי התוס' דלכולהו לישני ,אפילו אי סבירא לן וסתות דרבנן,

ו( גמ' ,כאן שבדקה עצמה כשיעור וסת .הקשה הערוך לנר) ,על רש"י ד"ה

בנמצאתטמאהמטמאהמשעתהוסת.

וסתותדאורייתא(,כיוןששעתוסתהאינורגעבעלמא,היאךתוכללצמצם

ד( גמ' ,אלמא וסתות דרבנן .כתב הר"ן )שבועות א :מדפי הרי"ף ד"ה או

רגעשלוסתהשתבדוקמיד.

יום(,דהאדדרשינןבשבועות)יח,(:מוזהרתםאתבניישראל,מכאןאזהרה

ז( גמ' ,שם .הקשה בחידוד הלכות ,הא לא משכחת בדיקה כשיעור וסת

לבני ישראל שיפרשו סמוך לוסת ,היינו אסמכתא בעלמא ,שהרי קיימא לן

כדאמרינן לעיל  )יב ,(.ואי נימא דהכא נמי לאו דווקא בדיקה ,אלא קינוח,

וסתותדרבנן,וכמושכתבהרשב"א)תורתהביתשערהפרישהד,(.דפרישה

קשיא מאי מהני הדחה מבחוץ ,כיון דחיישינן שמא ראתה בשעת וסתה

סמוך לוסתה אינה אלא מדרבנן .וכן כתב הריטב"א לעיל  )טו .(.ועיין מה

אכתיאיכאלמיחששמאראתהוכותליביתהרחםהעמידוהו.ותירץ,דהכא

שכתבהביתיוסף )יורהדעהקפד,ב(בדעתהרא"ש )יבמותפ"וס"י(.אמנם

כיון דעיקר החשש שמא ראתה ונפל לארץ ,וכמו שכתב רש"י ד"ה וסתות

הרא"ה )בבדקהבית)שם(,כתבדאפילולמאןדאמרוסתותדרבנןמשהגיע

דאורייתאולאחיישינןשמאנימוק,הלכךכיוןדבדקהמידתוךשיעורוסת,

וסתה אסורה כל אותה עונה מן התורה ,כדילפינן מוהזרתם .ולענין הלכה

בהכנסת העדלאותומקום,תוליכאחשששמאנפללארץ,כיוןשהתחילה

פסק הש"ך )יורה דעה קפד סק"ה( ,דהפרישה אינה אלא מדרבנן כהסכמת

בבדיקהבתוך שיעורוסת,ובשעתבדיקהעצמהאיןחשששמאנפללארץ,
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לבדוק.

ח( ]גמ',רבנחמןבריצחקאמרבוסתותגופייהווכו' .לפידבריונמצאדרב

טו( גמ',אסורהלשמשעדשתבדוק.כתבבחידושיהרמב"ן,דבבדיקהנוספת

סבר דוסתות דרבנן ,ומסתבר דהלכה כותיה כיון דקיימא לן כרב באיסורי,

שפיר מותרת ,שאי אפשר להחמיר עליה יותר מדאי ,ואין לנו לחוש שמא

כדאיתא בבכורות )מט ,(:ואם כןלכאורה צריך עיון היכי אמרינןלעיל תרי

בעדשבדקהבוהיהדם,אלאכלשאםבדקהעצמהעכשיוומצאהטהורה,

לישני בשיטת רב נחמן ,אי סבירא ליה וסתות דאורייתא או וסתות דרבנן,

שפירדמי.

הא ודאי דפסק כהלכה היוצאת מדבריו .אמנם לכאורה לפי מה שכתבו

טז( רש"י ד"ה זו מוכיחה קיים ,בתוה"ד ,ולמחר תראה בו וכו' דכי אצרכוה

התוס' בגיטין )לא (:ד"ה אנא ,דבסתם רב נחמן שבש"ס אינו רב נחמן בר

רבנן לשמש בעדים משום טהרות הוא וכו' .אמנם בחידושי הרמב"ן

יצחק,אלארבנחמןבריעקב,אתישפיר).ש.א.ג.[(.

והריטב"א,פליגי,וסברידודאיעדשלפניתשמישצריכהלבדוקאותולראות

ט( גמ' ,ורבי יהושע אומר תיבדק .וכן פסק הטור )יורה דעה קפד( ,דאשה

שאיןבודם,כיוןדבדיקהזולבעלה,והכאדאינהצריכהלבדוקמידאלאעד

שישלהוסתאסורהעדשתבדוק.וכתבהביתיוסף )שםאותט(,דכלפסקו

למחר,איירילגביבדיקהדלאחרתשמיששהיאלטהרות.

הרמב"ן )בהלכותיו פ"ה ה"א( ,והרשב"א )תורת הבית טו .(:והיינו דוקא

יז( גמ' ,אסור לאדם שישמש מיטתו ביום .כתב בהגהות היעב"ץ ,דאף

באשה שיש לה וסת קבוע ,אבל באין לה וסת קבוע ועבר יום הוסת ,כיון

דלתלמידחכםהותרבמאפילבטליתוכדאמרינןלקמן)יז,(.אפילוהכינקט

שלאהרגישהבדםטהורהבלאבדיקה,וכמושפסקהטור)שםבסוףהסימן(,

לשוןסתמא ,למימראדאףלתלמידחכםלאשריאלאמדוחק,אושאיןלו

ומקורומהרשב"א)תורתהביתד.(:אמנםהר"ן)שבועותה.מדפיהרי"ףד"ה

שעהפנויהבלילהדקביעליהתלמודו,וצריךלאותודברביום,אבלאילאו

גרסינן( כתב ,דדעת הרי"ף )שם ד (:והרמב"ם )פ"ד מאיסורי ביאה ה"ט(,

הכיאףהואבכללהאיסור.

דאפילו בוסת קבוע ,נהי דבשעת הוסת בעיא בדיקה ,מכל מקום אם עבר

יח( גמ' ,ריש לקיש אמר מהכא וכו' .כתב הערוך לנר ,דלכאורה יש ג'

הוסתולאבדקהולאהרגישהטהורה.והוסי,דלדבריהםצריךלפרשדמאי

נפקותותביןטעמודרבייוחנןלדרישלקיש,א .דלטעםדרבייוחנן"דיוםלא

דאמר רבי יהושע "תיבדק" ,היינו בשעת הוסת ,ולא למימר דאסורה עד

ניתן להריון" ,לא יאסר לשמש מטתו ביום ,אלא בבועל לשם הריון ,אבל

שתבדק .ובחידושי הרמב"ן לעיל  )טו (.כתב ,דלדעת הרי"ף והרמב"ם ,יש

מעוברת מניקה זקנה וקטנה יהיה מותר ,אבל לטעמיה דריש לקיש "שמא

לפרש דמאי דאמר רבי יהושע היינו לטהרות ,דגבייהו מחמרינן לבדוק גם

יראה בה דבר מגונה" יהיה אסור .ואפילו לפי מה שפירש המהרש"א,

אחריהוסת,אבללבעלהאינהצריכהבדיקהאחריוםהוסת.

דטעמיהדרישלקיששמאתתבזהבעיניוויפרושממנהויבטלמפריהורביה,

י( תוס'ד"הומרסברוסתותדרבנן ,נראהדדוקאבמרגשתשבאדםזהמן

דלא שייל בזקנה ,כיון דבלאו הכי אינה בת בנים ,מכל מקום במעוברת

המקורוכו'.כתבהחזוןאיש )יורהדעהסימןפא(,דאףאםמרגשתשהמכה

ומניקהוקטנהשבאותלפריהורביה,איכא נפקותא.ב .במשמשבביתאפל

מוציאה דם ,מכל מקום אי אפשר לטהר משום כך הרבה פעמים ,ולומר

ומאפיל בכסותו ,דלרבי יוחנן אסור ולריש לקיש מותר דלא שייך בזיון

דבכלהוסתותשמרגישה שהמכהמוציאהדםטהורה,שהריאינהמסולקת

כדאמרינן לקמן )יז (.אליביה דרב חסדא .ג .במשמש בלילה לאור הנר,

דמים,והיתהלמודהלראותבזמןהוסת,אלאמטהריםוסתאחתאושתים

דלרבייוחנןיהיהמותרדעלכלפניםלילההוא,ולטעמיהדרישלקישאסור

ותוליםבמכה,כיוןשמרגישהשמוציאהדם,דעכשיואפשרלטהר,אבללא

כמבואר לקמן ,דפשיטא לגמ' דלא ישמש לאור הנר משום שמא תתגנה.

לעולם.

ולפיזההקשהמהפריךארישלקיש,האיקראדרבייוחנןמאידרשביה,וכן

יא( בסוה"ד ,וכילעולםלאתהאנדהוכו'.כתבהחזוןאיש )יורהדעהסימן

לרבייוחנן,האיקראדרישלקישמאידרשביה,דלמאכלא'סברנמיטעמא

פ אות יא( ,דיסוד סברתם ,דמדמינן לשני שבילין ובאו לשאול בבת אחת,

דאידך,ואצטריכיתריטעמי לאסורביןבמשמששלאלשםהריוןוביןבבית

דאיאפשרלטהראתשניהם,כיוןשודאיאחדמהםטמא,והכאנמידיינינן

אפל ובין לאור הנר ,ואפילו נימא דפליגי רבי יוחנן וריש לקיש ,הרי הלכה

לכלהוסתותהעתידותיחד,וכיוןשאיאפשרלטהרלעולם,דעלכרחיןיש

כר'יוחנן,והיאךאמררבאלקמן,ואםהיהביתאפלמותר,הריהואעצמו

ימיםשתהאטמאה,לאמטהריםאותהאפילועכשיו,ומטמאינןלכולם.

אמרביבמות )לו ,(.רבייוחנן ורישלקישהלכהכרבייוחנןברמתלת,והרי
לטעמיה דרבי יוחנן גם בבית אפל יאסר .ואין לומר דלילה ויום לא נתלה

דףטזע"ב

"בעת"אלא"באורוחשך",ומשוםהכילילהלאורהנרמקרייום,ויוםבבית

יב( תוס' ד"ה בית שמאי )הנמשך מעמוד א'( ,בתוה"ד ,והא דקתני צריכה

אפל מקרי לילה .דזה אינו ,דבחולין )יג (:אמר רב אשי דייקא נימא דקתני

היינו כלומר שהיא מכינה כדתנן וכו' .ובחידושי הריטב"א ביאר בשם

התםדומיאדיוםוהכאדומיאדסומא,עייןשם,משמע,דוקאמדקתנידומיא

הרמב"ן ,דנקט האי לישנא משום דאפילו בדיקות שלו מחמתה הן ,היינו

דיוםודומיאדסומא,האלאוהכיהוילילהלילהממש,ואיןחילוקביןיש

משוםדמיםדאיתבה,לכךקתניצריכה.

אור הנר לאין אור הנר .וכתב שכן העיר גם בסדרי טהרה .ועיין בחידוד

יג( גמ',אמררבייהושערואהאניאתדבריביתשמאי .כתב המצפהאיתן,

הלכותלקמן)יז.(.

דרבייהושעלשיטתודאית ליהבעירובין )ז,(.דאיןמשגיחיןבבתקול,ולכך

יט( גמ',חכםאוטיפש .כתבהרמב"ם )פ"המהלכותתשובהה"ב(,כלאדם

לאהשגיחבבתקולשאמרהדהלכהכביתהלללגביביתשמאי.

ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל.

יד( גמ' ,תניא נמי הכי .כתבו התוס' ד"ה לא יבעול וישנה ,דמלשון "אבל

והקשהבהגהותמימוניות)שםאותא(,דמסוגייןמשמע,שהקדושברוךהוא

לבעלהמותרת"משמעהיתרגמור,אפילולבעלנפש.אבלבחידושיהרמב"ן

קובעאםיהיהחכםאוטיפש.ותירץבשםהמהר"םמרוטנבורגבהיותובבית

כתב ,דאין מכאן ראיה שאין לבעל נפש לבדוק ,אלא דמוכיחים דאותה

האסורים ,דמה שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה ,היינו דביד האדם לאחוז

בדיקה דווקא לטהרות ולא לבעל ,וכן מצינו עוד בתלמוד "תניא נמי הכי"

בחכמה או בסכלות ,ומאי דאמרינן בסוגיין ,היינו אם יהיה לו לב חכם או

שאינוראיהממש.ובחידושיהריטב"א פירשעוד,דהראיהמדהאריךהתנא

טפש.ועייןבעבודתהמלךשהעירשכברהרמב"םפירשכןבפירושהמשניות

כולי האי ולא הוסיף לפרט דבעל נפש בודק ,משמע כרבא דלא צריך כלל

)בהקדמה למסכת אבות פ"ח( ,כי אי אפשר שיולד האדם מתחילת ענינו
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בטבעבעלמעלה,ולאבעלחסרון,כמושאיאפשרשיולדהאדםבטבעבעל

כתב,דתינוקשאינויודעלדברכבהמהדמיושרי.

מלאכה מן המלאכות ,אבל אפשר שיולד בטבע מוכן למעלה או לחסרון,

ד( תוס'ד"המקרקשזגי,בתוה"ד,וקשהלרבינותםדאין זהמידתצניעות.

בהיות פעולות האחת יותר קרובות וקלות עליו מפעולה האחרת ,אבל

ובערוך לנר תירץ ,דאפשר שהם לא ידעו מפני מה מקרקש ,רק היה סימן

האדם צריך להתעורר מעצמו להשתמש בכוחותיו ,ואם ולא יעורר כחותיו

לבניהבית,שאםשומעיםקולקרקושפעמוניםעלינםלצאתמהחדר.

ישאר סכל בלי ספק .ועיין במה שהרחיב השל"ה )בתולדות אדם בית

ה( בא"ד,מקרקשגזיזבובים.כתבהערוךלנר,דתיבת"זבובים"טעותסופר

הבחירהאותש(.

הוא,וצריךלגרוס"דבורים",דגזידבוריםהםולאזבובים.

כ( תוס' ד"ה מלאך ,אבל על הלידה אין שום מלאך ממונה כדאמר בריש

ו( בא"ד,דאמרבבכורותדבשהגזיןוכו'.אבלהרמב"ן דחהפירושזה,דאין

תענית וכו' .ובתוס' הרא"ש הוסיף ,דאף ההריון הוא בכלל ה"מפתח של

שם הדבורים "גזין" ,אלא "הגזין" שמן  .עוד הקשה הרמב"ן ,דאין לשון

חיה"שבידהקדושברוךהוא,וביאורהגמ'כאן,דהקדושברוךהואנותןאת

קרקושאלאעלפעמונים.לכךפירש,שהיהמקשקשבפעמוניםכדישיברחו

ההריוןואחרכךהמלאךמתעסקבו.

העכבריםותרנגולים.

כא( גמ' ,הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים .הרמב"ם )בהקדמה למסכת

ז( גמ',ומצייריוחתימי.כתבהערוךלנר,דנקטהכילרבותא,דאמרינןבחולין

אבות פרק ח' ד"ה אבל הלשון( ביאר ,דכוונת הגמ' ,שהענינים הטבעיים

)קה,(:דאמצייריוחתימיליתליהלשדיםרשות,אףעלפיכןרוחרעהשולט

אשר אין לאדם בהם בחירה ,כגון אם יהיה ארוך או קצר וכדומה ,בידי

עליהן.

שמים.אבל,המצוותוהעבירותאינםבידישמים,אלאתלויבבחירתהאדם,

ח( גמ',אבלשיירעיקרןאוקליפתן.בהגהותהיעב"ץדייקמינה,דאפילוהם

ויראתשמיםכוללכלמיניהמצוות.

קלופין] ,דהרי בקלופין עסקינן[ ,אלא שקליפתן מעורה בהם ,או שנשתייר

כב( תוס' ד"ה הכל ,בתוה"ד ,ועוד דהרבה דברים תלוים במזל .ובתוס'

מקצתקליפהשרי.וכןכתבהערוךלנר.

הרא"ש כתב ,דאף שמזלו נוטה לאחד מהדרכים .ביד האדם להתחזק על

ט( גמ' ,שם .כתב הסמ"ק )סימן קעא( ,דיש בני אדם שאינן אוכלין שומים

יצרו.ועלדרךזהכתבנמיהרמב"ם)פ"המהלכותתשובהה"א(,האדרשות

שחוקיםבערבשבתמטעםרוחרעה,ויששאינםחוששיםכיוןשלחםמעורב

כלאדםנתונהלולהטותעצמולדרךטובה,עייןשם.

בתוכן ,ויש שמשימים קליפת השומין לתוכן .ובהגהות מרדכי )שבת פרק

כג( גמ',אםכןנכתובקראגברהורה .פירשרש"יד"המאיהורה ,דר'יוחנן

המוציא סימן תסא( כתב ,דאפשר דהאידנא אין רוח רעה זו שכיח בינינו.

דרשתרווייהו.וכתבהערוךלנר,דפשיטאליההכי,מדמצינובסנהדרין )צו(.

וכעיןשכתבוהתוס'חולין)קז(:ד"ההתם.

דר'יוחנןעצמואמר,ויחלקעליהםלילהמלאךישולילהשמו,ומייתימקרא

י( גמ' ,והלן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה .פירש רש"י ד"ה

ד"הלילה אמר הורה גבר" ,וכן כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,ועיין שם

רוח טומאה ,דהיינו רוח של אוחזי עינים .והקשה המהרש"א )בחידושי

שביארדהשווב'הדרשות,דכיוןדנמרודהיהגבורציד,כיוןשכברנגזרעליו

אגדות( ,דבסנהדרין )סה (:אמרינן דמעונן )לדעת רבנן( היינו האוחז את

להיותגבור,ואפילוהכיאברהםנצחועלידישבזכותונשתלחמלאךהגזירה

העינים,ודורשאלהמתיםהיינו הלןבביתהקברותכדישתשרהעליורוח

ששמו לילה לשנות אותה ,ושיהיה אברהם מחליש גבורתו ומנצחו .אכן

טומאה,וחזינןדתרימילינינהו.וכתבהערוךלנר,דישלפרשדמהשלןהוא

הערוךלנרכתב,דהלשון"המלאךשנזדמן לאברהםלילהשמו" לאמשמע

כדי שתשרה עליו רוח טומאה שידע לאחז את עיניים ,אבל מעונן הוא

כן ,דנזדמן משמע שהיה מזומן מכבר לתשועתו .ולכן פירש ,דאין גבור או

מעשהאחיזתעיניםעצמו.

חלש דבר מוחלט ויש גבור גדול ,וגבור בינוני ,שהוא קטן ממנו ,וכן אפכא.

יא( גמ' ,זימנין דמסכנין ליה .הקשה המהרש"א ,הא איסורא נמי איכא

ועל כן גזרת גבור או חלש ,היינו שנגזר עליו מדת גבורתו .ומה שאברהם

דהיינו דורש אל המתים .ותירץ על פי דברי הבית יוסף )יורה דעה סימן

נצחוהיה בנסגדול ,כיהיה עמוחילגדולועלכרחך נגזרעליוכןמתחלת

קעט( ,דדוקא אם מרעיב עצמו ולן בבית הקברות אסור )כלשון הברייתא

ברייתו,עלידימלאךלילהעלפיה':

בסנהדרין סה,(:אבלבלאמרעיבעצמושרי,והכאמייריבלאמרעיבעצמו.

כד( גמ' ,הקב"ה שונאן ואין אני אוהבן .הקשה הבן יהוידע ,כיון דהקב"ה

והערוךלנר כתב,דהאדאמרזימניןדמסכניןליהלאאתי אלאלפרשאמאי

שונאן צריך שגם הוא ישנאם ולשון אין אני אוהבן לא משמע ששונאן.

דמובראשו,אבלאיןהכינמידאיסוראנמיאיכא,ולאאתינןלאפוקימינה

וביאר הכונה ,דאין אני אוהבן מצד טבעי ומזגי ,אבל אין הכי נמי ודאי

אלאלהוסיףדדמובראשו.

ישנאםמחמתשהקב"השונאן.ועייןבמהרש"א)חידושיאגדות(.

יב( גמ' ,אמר רבא ואם היה בבית אפל מותר וכו' .הקשה הערוך לנר לעיל
)טז,(:כיוןדהאיהיתיראקאירקלטעמאדרישלקיש,וקיימאדהלכתאכרבי

דףיזע"א

יוחנןלגבירישלקיש,כדאמררבאגופיהביבמות)לו,(.איךהתיררבאבבית

א( גמ' ,ומשתין מים ערום .פירש רש"י שבת )סב (:ד"ה ערום ,דלאו דווקא

אפל,ונשארבצריךעיון.

ערום ,אלא אורחא דמילתא נקט ,מתוך שהוא ערום אינו יוצא לחוץ

יג( גמ',ואםהיהביתאפלמותרותלמידחכםמאפילובכסותו.כתבהרמב"ם

להשתין,דטירחההיאלוללבושולצאת.

)פכ"א מאיסורי ביאה ה"י( ,וכןאסור לישראלי לשמש מיטתו ביום  שעזות

ב( תוס'ד"הומשתין ,דאמרבשבתדקשהלעניותא.ופירשרש"י )שם(ד"ה

פניםהיאלו.ואםהיהתלמידחכםשאינובאלהמשךבכךהריזהמאפיל

לפי עניות ,דהטעם משום דאמרינן בפסחים )קיא (:דשרא דעניותא "נביל"

בטליתוומשמש,ואיןנזקקיןלדברזהאלאלצורךגדול.וכתבהמגידמשנה

שמיה ונביל קרי ליה ,ואוהב מקום מיאוס .וכיון דמאוס להשתין מים לפני

)שם( ,דהרמב"ם לא הביא הקולא דבית אפל ,כדי להרחיק האדם מהרגל

מיטתו,באלשםשרשלעניות.

תשמיש.

ג( גמ',והמשמשמיטתובפניכלחי .כתב הטור )אורחחייםסימןרמסק"ו(,

יד( גמ' ,אמר רב הונא ישראל קדושים הן ואין משמשין מטותיהן ביום .

דהיינו דוקא בניעור ,אבל בישן שפיר דמי .וכתב עוד ,דמסתברא במחיצת

ופירש רש"י בשבת )פו (.ד"ה דקאמר רב הונא ,דהיינו משום דכתיב "בוזה

עשרהלאמהניא,אףדמהניאלגביספרתורהכיוןדמשוםצניעותהוא.עוד

דרכיו ימות" ,דבעי צניעותא שלא יסתכלו .והעיר הערוך לנר ,דרש"י לעיל
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)טז (:ד"ה בוזה דרכיו פירש באופן אחר ,דמשמש ביום בא לידי בזיון שמא

כא( מתני' ,נמצא בפרוזדור ספיקו טמא .הקשו התוס' לקמן )מב (:ד"ה

יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו .ותירץ ,דלעיל דיליף ריש לקיש איסור

שהוציא ,דאמרינן התם דאין האשה טמאה לידה עד שיוציא ראשו מחוץ

מהאי קרא ,הוצרך רש"י לפרש דלא תתבזה ,דאסור או משום "ואהבת

לפרוזדור,וכלזמןשהואבפרוזדורלאחשיבלידה,ואםכןאמאינחשבכאן

לרעך"אומשום"בטולפריהורביה",אבללרבהונאדלאקאמראלאמשום

שיצא הדם .ותירצו ,דהכא מיירי אחר שיצא לחוץ) ,אלא דמעיקרא נמצא

צניעות ,הוצרך רש"י לפרש ד"בוזה דרכיו" היינו שהוא לו לבזיון אם אינו

בפרוזדור(.אינמיכתבו,דישלחלקביןלידהדבעימחוץלפרוזדורלדםנדה

נוהגדרךצניעות.

דטמאבפרוזדור.וכתבהחזוןאיש)יורהדעהסימןקהסק"א(,דאמרינןלקמן

טו( גמ' ,היו משמשין מטותיהן ביום כו' .הקשה המהרש"א ,אמאי לא בעי

)מא ,(:דמבין השיניים ולחוץ טמא ,ותוס' שנסתפקו בדם הנמצא בפרוזדור

למימר דאיירי בבית אפל ,והא דהזכירו לשבח משום דאגב דאיכא אונס

עצמו ,צריך לומר דנסתפקו אי הפרוזדור הוא חוץ מבין השיניים או לפנים

שינה בלילה הזכירן לשבח כדמסיק .ותירץ ,דאם כן הוה ליהלפרושי דהיו

מביןהשיניים.אמנם ברמב"ם )פ"המאיסוריביאהה"א(מבואר ,דהפרוזדור

משמשין ביום בבית אפל .עוד תירץ ,דלרבי יוחנן לעיל  )טז (:דאית ליה

מחוץלביןהשיניים.

טעמאמשוםדיוםלאניתןלהריון,ליכאלמשריבביתאפלולכךפריךשפיר.

כב( מתני' ,לפי שחזקתו מן המקור .הקשה בשו"ת נודע ביהודה )קמא יורה

ועייןמהשכתבנולעיל)טז(:אותיח.

דעהסימןנה(,במאיאיירינןאיהרגישהפתיחתהמקורודאימןהחדרבא,

טז( גמ' ,נוהגין טומאה וטהרה בשלגים .כתב הערוך לנר ,דמה ששבחוהו

ולא בעינן לחזקתו מן המקור ,ואי לא הרגישה מאי מהני חזקתו מן המקור

חכמיםעלכך אףשלאעשואלא עלפיהדין,שהריבחשבלמשקהמקבל

הא אמר שמואל לקמן )נז ,(:דאין האשה טמאה נדה עד שתרגיש בבשרה.

טומאה.מפנישלאהיההדיןפשוטכלכך,ולכךשבחוםשידעוונהגועלפי

והפליתי )סימןקפגסק"א(תירץ,דיש לומרדלאהרגישה,אבלכיוןדאמרינן

הלכה .עוד ביאר ,דהם החמירו לנהוג טומאה וטהרה גם בלא חשב עליו

שחזקתו מן המקור תלינן דהרגישה ולאו אדעתה .אלא דהנודע ביהודה

מפנישלאניכרלכלאםחישבאולא,ועלכןשבחום.

הקשה ,אמאי כי שקלינן וטרינן אדברי שמואל לקמן )נז ,(:לא מקשינן

יז( גמ',נטהרמקצתונטהרכולו.בר"ש)פרקג'טהרותמשנהב(תמה,אמאי

ממתניתין דהכא ,ונשני הכי דאימור הרגישה ולאו אדעתא ,ולכך הוכיח

להחמיר לא הוי חיבור ונטמא מקצתו ולא נטמא כולו ,ולהקל הוי חיבור

מהכא דלא בעינן דווקא הרגשתפתיחת המקור ,אלא אפילו הרגישה זיבת

ונטהר כולו .ותירץ ,דלענין לטהר בהשקה ,הטעם שנטהר כולו ,הוא משום

דבר לח נטמאת .ובחידושי החתם סופר כאן ,הביא דבריו .ועיין בחזון איש

דתנן במקוואות )פ"ז מ"א( ,דשלג מעלה מקוה וכשר לטבילה ,נמצא אם כן

)יורהדעהסימןקזסק"א(,דכתבדאיירישהרגישהולאהבחינהמאיןיצא,

דכשהושקמקצתהשלגלמקווה,הויכהושקכולו,שהריכולונוגעזה בזה,

דהוי הרגשה לטמא] ,והיינו דסבירא ליה דגם בבא מעליה יש הרגשה[ .או

והוי ליה כנוגע במקווה עצמה ,דהשלג שליד המקווה נהיה נמי מקווה ,וכן

דהיהדברשמנעאתהרגשתה.

הלאה,אבללעניןטומאהאיןדבריםהנוגעיםזהבזהנחשביםכאחד.ועיין

כג( גמ',החדרמבפניםוהפרוזדורמבחוץועלייהוכו' .פירש רש"יד"החדר

עודבחידושירבינוחיים הלוי עלהרמב"ם)פ"זמטומאת אוכליןה"ה(,דנקט

מבפניםופרוזדורמבחוץ,שניהםזהאצלזהבעוביגופהחדרלצדאחוריה

דטהרתהשקהמשוםדעלידיהחיבורלמקווהחלביהשםמקווה,ולכךלא

ופרוזדורלפניהוכותלירחםלמטהבאמצעפרוזדורודרךשםדמיםיוצאים.

בעישיעורעירובשהואכשפופרתהנוד.אבלרש"יד"הנטהרמקצתו כתב,

ובד"הולולפתוח כתב,ודמיעלייהבאיןלפרוזדורדרךהלול.אבל הרמב"ם

דהואמשוםשהשלגבטיל לגביהמקווה.ועייןבקובץשיעורים )פסחיםאות

)פ"ה מאיסורי ביאה ה"ג וה"ד( פירש ,משל משלו חכמים באשה הרחם

קנז(,דלרש"ידיןהשקההיינומדיןביטול,וכמושכתברש"יבחולין)כו(:ד"ה

שנוצרבוהולדהואהנקראמקור,והואשדםנדהוזבהיוצאממנווקוראין

משהחמיץ,דהאדלאמהניהשקהלייןמשוםדטעמאלאבטיל.

אותו חדר לפי שהוא לפני ולפנים ,וצואר הרחם כולו והוא המקום הארוך

יח( ]גמ',נטמאמקצתולאנטמאכולו.הנהלשיטתהתוס'בפסחים)יד(.ד"ה

שמתקבץ ראשו בשעת העיבור כדי שלא יפול הולד ,ונפתח הרבה בשעת

איכא משקין ,דמשקין מטמאין בפחות מרביעית ,לכאורה צריך עיון אמאי

לידהקוראיןאותופרוזדור,כלומרשהואביתשערלרחם.ובשעתגמרביאה

לאנימאדהשלגשנטמאמטמאאתהשלגשלידוינעשהראשון וכןהלאה,

האברנכנסבפרוזדורואינומגיעעדראשושמבפניםאלארחוקממנומעט

כיוןדכלהפוסלאתהתרומהמטמאמשקיןלהיותתחילה.ולכאורהנראה,

לפי האצבעות ,ולמעלה מן החדר ומן הפרוזדור בין חדר לפרוזדור הוא

דמהאי טעמא כתב הגר"א בביאור לתוספתא )טהרות פ"ב( ,דנפקא מינה

המקוםשישבושתיביציםשלאשה,והשביליםשבהןמתבשלתשכבתזרע

לעניןטבוליום,דפוסלואינומטמאמשקיםלהיותתחילהכדתנןבפרה)פרק

שלה מקום זה הוא הנקרא עליה ,וכמו נקב פתוח מן העליה לגג הפרוזדור

ח משנה ז( ,ועל כן השלג שנטמא נהיה שלישי ואינו יכול לחזור ולטמא

ונקב זה קוראין אותו לול ,והאבר נכנס לפנים מן הלול בשעת גמר ביאה.

השלגהנוגעבו[.

ועיין בחידושי חתם סופר לקמן )יח ,(.דכתב ,דאחרי החקירה מפי ספרים

יט( גמ' ,אמר אביי כגון שהעבירו על אויר תנור .כתבו בחידושי הרמב"ן

וסופרים חכמי וספרי הניתוח אי אפשר לנו להכחיש המציאות ,שאינו

והרשב"אוהריטב"א,דהכינמיהוימצילאוקמיהכגוןשנטמאבאהלהמת,

כפירוש רש"יותוס'וציורמהר"םלובלין ,ואיןלנואלאמהשכתבהרמב"ם.

או בהיסט הזב והזבה ,ושאר המטמאים במשא ,אלא דנקט חד מתרי תלת

ותמצא הציור הנכון בספר מעשי טוביה ובספר שבילי אמונה .ועיין באות

טעמי.

הבאהובאותכז.

כ( רש"י ד"ה על אויר תנור ,ושרץ בתוכו .כתב הרש"ש ,דלא בעינן דווקא

כד( גמ',ולולפתוח.כתבהערוךלנר,דפתחהלוללפרוזדוראינומכווןנגד

שיהאהשרץבתוכובשעתהעברתהשלגבאוירו,אלאכלשפעםהיהשרץ

פתח הפרוזדור לחוץ כמו שצייר המהר"ם ,אלא ,פתח הלול הוא לצידו

באוירהתנורונטמאהתנור,נעשההכליחרסראשוןומטמאאוכליןומשקין

החיצון של הפרוזדור ,ופתח הפרוזדור לחוץ הוא באמצע הפרוזדור ,ועיין

מאוירו.

באותהקודמתובאותכז.
כה( גמ',ספיקוטמאאמרתלןמר .פירשרש"יד"הספיקוטמא,מדקתנימן

דףי"זע"ב

הלול ולחוץ ספיקו טהור .וביאר המהר"ם כוונת רש"י ,דאי היה מטמא
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בוודאי בפנים לא היה מיקל כל כך לטהר בחוץ .והקשה הרש"ש ,דלהלן

דכיוןדודאינגעהשליהבביתריעאחזקתו,ודייניןבשליה,וממילאדיןהבית

אמראביי,איבתרחזקהאזלת,מלפניםודאיטמא,ומבחוץודאיטהור,הרי

מוכרע ,ולית לן למיזל בתר חזקת הבית ,וכסברא זו כתבו גם בחידושי

דאפשר לטמא ודאי בפנים אף שבנמצא בחוץ ודאי טהור ,ואם כן מה

הרמב"ןוהרשב"אלקמן)בעמודב'(.

ההוכחהדספיקוטמאהיינורקמספק.וסייםדישליישב.

ב( תוס'ד"השליאבבית,בתוה"ד ,וכיוןדסבררבישמעוןרובנימוקין.כתב

כו( גמ' ,אתא ואמר ליה לאבוה וכו' אמרת לן מר .כתב בחידושי החתם

בחידוד הלכות ,דאין הכרח לומר דסבירא ליה לרבי שמעון דרוב נימוקין,

סופר ,דמכאן משמע כדברי הרמ"א )יו"ד סימן רמב סעיף א( ,דאביו שהוא

דאיכא דסבירא להו דאינו אלא מחצה על מחצה ,ורבי שמעון לטעמיה

רבומובהקקוראלורבי,ולאאבא,שהריכאןקראלומרולאאבא.והרמ"א

דלעיל  )ג ,(.דלא ילפינן ספק טומאה ברשות היחיד מסוטה ,ולכך הכא

הביאראיהמר"שבררבי שקראלאביורבי.והש"ך )סק"(דחה,דרבישאני

בשליא דאיכא חזקת טהרות ,אית ליה לרבי שמעון דאפילו בפלגא ופלגא

שהיהתורהוגדולהבמקוםאחדוכאןלאשייךדחייתו.

מטהרים.

כז( רש"י ד"ה ספקו טמא ,בתוה"ד ,דאי מחדר אתא לא הוי אזיל בפרוזדור

ג( בסוה"ד,דהויליהספקטומאהברשותהיחיד.הקשההערוךלנר,דבסוגיין

עדמןהלולולחוץוכו'.כתבהערוךלנר,דמהכאמשמעכמודנקטבאותכד

קרי לשליא טומאת אשה ,ואם כן הויא ליה כטומאה על ידי ראיית גופה,

דהעלייהפתוחהלפרוזדורבחלקהחיצון,שהואלפניפתחהפרוזדורלחוץ.

ותוס' לעיל  )יז (:ד"ה ואין כתבו ,דלא ילפינן מסוטה לטמא ברשות היחיד

דאיאמרינןדפתחהלולמכווןכנגדפתחהפרוזדור ,היאךנימאדנחזקיותר

בספקטומאתראייה,אלאבספקטומאתמגע.

שבאמהעלייה,דאימחדרהיהיוצאלחוץ,הלאגםאםמהעלייההיהיוצא

ד( גמ',המפלתידחתוכה.פירשרש"יד"הידחתוכה,דהיינושהיאמחותכת

לחוץ,אלאודאיכדביאר,ולכןדוקאאםבאמןהחדראזנימאשכאשריצא

בצורתה בחיתוך אצבעות .והקשה בחידושי הר"ן לקמן )כח ,(.אמאי בעינן

עד אמצע הפרוזדור ששם פתח הפרוזדור ,הוי ליה לצאת לחוץ ,אבל אם

שתהא חתוכה ,הא אפילו הפילה שפיר אמו טמאה לידה .ותירץ ,דהתם

מהעלייהבא,אזיצאלפרוזדורבחלקהחצוןשהואלפניפתחהפרוזדור,ולא

בשפיראיןלנובמהלתלותשגםהולד אטום,מהשאיןכןהכאאםהפילה

עבר על הפתח ההוא ,ולכן יותר היה לנו לומר שהוא מן העלייה אם לא

ידאטומה,רגלייםלדברשכשםשהידאטומהכךהגוףכולואטום,ואיןאמו

שנחושדלמאשחתהכדאמראביי.וכתב,דגםמדבריהרמב"ם )הובאבאות

טמאה.

כג( נראה כן ,שכתב דהאבר נכנס לפנים מן הלול בשעת גמר ביאה ,ואין

ה( רש"י ד"ה אמו טמאה לידה ,בתוה"ד ,דמחזקינן ליה בלידה ודאית ליתן

כוונתושנכנסתוךהלול,שהריהלולהואלמעלהמןהפרוזדור,כדכתבשם

לה ימי טומאה וימי טהרה .הקשה בחידוד הלכות ,דלקמן )כח ,(.אמרינן

הרמב"ם ,וכמו נקב פתוח מן העלייה לגג הפרוזדור ,ונקב זה קוראין אותו

דהמפלת יד חתוכה אין לה ימי טהרה ,דאימא הרחיקה לידתה ,אלא

לול ,ולפי מה שכתב שם אפילו עד הפרוזדור אין האבר מגיע בשעת גמר

דנידונית כודאי יולדת לענין דחייבת קרבן והוא נאכל לכהנים .וכן הקשה

ביאה ,כל שכן שאינו מגיע ללול ,ועל כרחך שכוונתו שהלול הוא בחלק

בגליון הש"ס להגרע"א .ותירץ ,בחידוד הלכות ,דסבירא ליה לרש"י דרבי

הפרוזדור שחוץ לפתח הפרוזדור ,והאבר שנכנס בפתח הפרוזדור שהוא

יוחנןפליגאסוגיאדלקמן,ועייןשםשביארמההכריחאתרש"ילומרכן.

באמצעונכנסלפניםמןהלול.

ו( תוס' ד"ה ותו ,בתוה"ד ,אף על גב דרבי מאיר קתני לה .העירו הרש"ש

כח( גמ',דםהנמצאבפרוזדורחייביןעליועלביאתמקדשושורפיןעליואת

והערוך לנר ,דאין מכאן הכרח ,דאפשר דרבי יוחנן מנה כל אלו דפסקינן

התרומה.הקשהבשו"תנודעביהודה)קמאיורהדעהסימןנה(,אמאישביק

כוותיה,והתםכיוןדרביסתםכרבימאיראלמאהלכתאכוותיה,ולכך הוא

רביחייאעיקרדיןנדהלבעלה,הנוהגבכלמקוםובכלזמן,ונקטדיןביאת

נמנהאףדהוידעתיחיד,דכךהואההלכה.

מקדשותרומה,טפיהויליהלמימר דםהנמצאבפרוזדורבעלהחייבעליה

ז( בא"ד ,ויש לומר דהתם מסייע חזקת האדם .כתב הערוך לנר ,דצריכים

כרת .והערוך לנר תירץ ,על פי מה  שכתבו התוס' בבבא בתרא )כד (.ד"ה

לפרשדתוס'לאכוונו דמסייעחזקתהאדם,אלאמסייעחזקהלרוב,דהיינו

ושמע מינה ,דסלקא דעתיןלגזור שלא לשרוף תרומה אטו מן הלול ולחוץ,

שחזקתדמיםמןהאשהמסייעלרובבאופןשאיןספקכלל.ועלדרךזוהגיה

וכןלעניןקרבןהיהמקוםלגזורשלאיביאאטונמצאמןהלולולחוץ,שמא

בהגהותרבישמחהמדעסוי",חזקתהדם".אבלהתוס'הרא"ש,כתב,דאיכא

יתבלבלוויהיהחוליןבעזרה,לכךנקטרביחייאלאשמועינןדגםלגביקרבן

חזקתאדםשהואבחזקתשאינורואה,ולכךמסתברלתלותבאשה.

ותרומההויודאי.
כט( תוס' ד"ה ואין שורפין ,בתוה"ד ,וצ"ע במכלתין גבי דם תבוסה .כתב

דףיחע"ב

הערוךלנר,דישלחלק,דדוקאהכאדהספקנתהוהעלידיראייתגופהולא

ח( גמ',מביאהקרבןונאכל .כתבבחידושיהריטב"א,דמהאדנאכלמייתינן

בנגיעה לא ילפינן מסוטה ,דשם הספק אם נגע בה או לא ,והכא נתהוה

ראיה דחשיב כודאי ,אבל ממאי דמביאה אין הוכחה ,דעולת העוף יכולה

הספק בראייתה ,אבל בדם תבוסה הרי לא נתהוה הספק רק בנגיעה ,אם

להביאבתנאידנדבה,וחטאתהעוף,קיימאלןבכריתות)ז(:דבאהעלהספק.

נטמאואדםאוהטהרות כשנגעו בדם,דקודם נגיעהלאהיהלנוספקלדון,

ט( גמ',שמעתאלאקאמרינן.פירשרש"יד"השמעתתא,דרבייהושעבןלוי

ודומה לסוטה ,ואף דבסוטה הוי הספק אם הטמא נגע בה ,ושם הספק אם

היהאמורא.ועייןברש"יבבאקמא )פב(.ד"הרבייהושעבןלוי,דכתבנמי

הטהרותנגעובטמא,דהיינואםהדםתבוסהטמאאוטהור,עלכלפניםהוי

דאמוראהוה,ורבייוחנןפליגעליה].עייןבשו"תבנימיןזאב)סימןקנד(,דדן

ספק בנגיעה ,אבל הכא לא נתהוה הספק בנגיעה אלא קודם לכך בראיית

במאידאמרינןדרבתנאופליג.והתוס'יו"ט )עוקציןפרקגמשנהיב(כתב,

גופה..

דמכל מקום בימי רבי היה ,שהיה גדול מרבן יוחנן[ .ועיין ברא"ש פסחים



)פ"בסימןטו(דכתבדאמוראהיה,וכתבבחולין )פ"הסימןג(,דהלכהכרבי

דףיחע"א

יהושעבןלוידלאאשכחןאמוראדפליגעליה.ובספריוסףאומץ)להחיד"א

א( גמ' ,אלא שאין שליה בלא וולד .הקשה בחידושי הריטב"א ,נימא סמוך

סימן מו( הקשה מכאן אמה שכתב הרמב"ם )בהקדמה לפירוש המשניות(

מיעוטא לחזקה דביתא ,דקאי בחזקת טהרה ,ולהוי כפלגא ופלגא .ותירץ,

דרבייהושעבןלויתנאהיה,דמנאובכללהתנאים.וחזינןנמידישמדבריו
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שנשנו במשניות ,כגון בסוף עוקצין )פ"ג משנה יב( .והביא ,דהרב מהר"א

המאירידחהדבריהם,ונקט,דחזרוהודהלרבייוסידטיהרלגמרי.

נחום ,משוי פלוגתא בין הרמב"ם ורש"י ,ולבסוף נדחק דתרי רבי יהושע בן

ג( מתני' ,עמוק מכן טמא דיהה מכן טהור .פירש רש"י ד"ה עמוק ,שעמוק

לוי הוו .אבל החיד"א תירץ ,דלא פליגי ,ובכלל התנאים הווה ,מאחר

במראהשחרוריתיותרמחרתכהאיגוונאטמא,ופחותמשחורכחרתטהור.

שהוזכר במשנה ,והרמב"ם היה מונה התנאים שנזכרו במשנה ,ורש"י לא

אבל בחידושי הרמב"ן מייתי ,דהרב רבי שמואל ז"ל פירש להיפך ,דעמוק

יכחיש שנזכר בסוף המשנה ובברייתא ובודאי דבצד מה חשוב תנא ,ברם

היינו שאינו שחור כל כך ,וזה טמא ,ודיהה שהוא שחור יותר מכן טהור.

כונת רש"יף דאין לו כח לאותוביה מיניה לאמורא ולאסוקי בתיובתא,

ודחהדבריו,וכןכתבובחידושי הרשב"אוחידושיהר"ן ,דפירושרש"יעיקר.

והאמוראיכוללחלוקעליוכאלוהואאמוראאחר,וגםהרמב"ם יודהבכך.

והתוס'הרא"שלקמן)כ(.הביאפירושר"ח,דעמוקמכןהיינולבןממנומעט

ועייןשםשהאריך.

טמא,ודיההמכןהיינולבןיותר,כהאיגוונאטהור.

י( גמ' ,מאי לאו לא תיובתא אלא סייעתא .פירש בחידושי הרמב"ן ,דהוה

ד( מתני' ,מן היין השרוני .פירש הרמב"ם בפירוש המשניות ,דהיינו הבא

אמינא ,דמדקתני דטועה מטבילין אותה תשעים וחמש טבילות ,דמחמירין

מגפנים הנטועות בשרון .ור"ע מברטנורא פירש עוד ,דהיינו יין העשוי מן

עליה כל הספיקות הללו ,וטבילה בזמנה מצוה ,שמע מינה דכוודאי לידה

הגפניםהנטועיםבבקעהובעמק.

משוינןלה,דאי לאהכי,אלאדאיכאספקבוולדהויליהספקספיקא,ספק

ה( גמ' ,מנלן דאיכא דם טהור וכו' דלמא כל דם דאתי מינה טמא .כתב

אינוזמןטבילההיום,ואםתמצילומרזמןטבילההיום,ספקאינווולד,ודיה

התרומת הדשן )סימן רמו( ,דשאר מראות דמטהרינן במתניתין טהורים

טבילהאחתבאחרונה.ודחינןדליכאראיהמהכא,דכיוןדאיכארוב אזלינן

אפילובבאיםמןהמקור,וכןמשמעברמב"ם )פ"המאיסוריביאהה"ווה"ז(.

בתריה אפילובתריספיקי להחמירלעניןטבילהבזמנה.ובחידושיהריטב"א

אמנםהחינוך )מצוהרז(כתב,דהטעםדשארמראותטהוריםמפנישחכמים

ביאר ,דדחיית הגמ' ,דכיון דאיכא מיא בשקעא ,יש להחמיר אפילו בתרי

ידעובחכמתם,שכלדםשאינומאותןחמשהמראותאינובאממקורטמא,

ספיקי.אבלתוס'ד"האלא סייעתאפירשובאופןאחר,דהוכחתהגמ' מהא

]היינו מהמקור[ .וכן מבואר בדברי התוס' רי"ד לקמן )כב ,(.דהדמים

דלאמשמשתעדאורל"ה.

הטהורים אינן באים מן המקור .והמנחת חינוך )שם אות ד( תמה ,דאותם

יא( תוס' ד"ה למעוטי רובא ,בתוה"ד ,כיון דהריעותא באה מגופה .הקשה

שאינםבאיםמןהמקורטהוריםאףדהוודםממש,אלאודאידאףשבאים

הרש"ש ,אם כן אמאי למסקנא אמרינן דרבי יוחנן אתי למעט רובא דרבי

מןהמקורטהורים,דרחמנאטיהרתם.

יהודה ,הא התם הוי נמי ריעותא מגופה ,דמיירי במפלת חתיכה ואינה

ו( תוס'ד"הרבייהושעאומרכיהה,בתוה"ד ,נוקמאגבראאחזקתיה.הקשה

יודעתמההפילה.וסייםדישליישב.

המהרש"א ,מאי קשיא ליה הא מסוטה ילפינן דספק טומאה ברשות היחיד

יב( בא"ד ,דאפילו הכי שורפין כיון דהריעותא באה מגופה ושליא נמי קרי

ספיקוטמאאףדאיכאחזקתטהרה.ותירץ,לפימהשכתבותוס'לעיל)ב(.

לה טומאת אשה משום וכו' .פירש המהרש"א ,דרצו לומר ,דאף דהתם

ד"המעתלעת,דלאגמרינןמסוטהאלאטומאתמגעולאטומאתראייה,יש

איירינן לגבי טומאת הבית ,אי מטמא באהל ,מכל מקום קרי ליה טומאת

לומר דהכא נמי נגעים הוו כטומאת ראייה ולא ילפינן מסוטה .ועיין בערוך

אשה,כיוןשעלידיאשה באההטומאהלבית,וממילאשפירמקריריעותא

לנרמהשכתבעלדבריו.

מגופה.

ז( גמ' ,אלא הכא אי דם טהור ליכא במאי פליגי .הקשה בחידוד הלכות,

יג( בא"ד ,ולפי זה אפילו אשכחנא גבי אשה וכו' .הקשה המהרש"א ,מאי

דלמא פליגי בהמפלת חתיכה ובתוכה דם ,ובפלוגתא דסומכוס ורבנן לקמן

פריך לעיל  )עמוד א'( ,דהאיכא תשעה צפרדעים וכו' ,הא כיון דרבי יוחנן

)כא ,(:או בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן ברואה דם בשפופרת אי טמאה אי

איירידווקאברובשאינוחשוב,והתםהוירובחשובלכךלאמייתילהרבי

לא] .ואין לתרץ כמו שכתב הכא תוס' הרא"ש ,דהנך הוו גווני דדם נדה

יוחנן.וכןההיאדרבייהושעבןלוי,הוירובחשוב,ואםכןמאימקשההגמ'

טהור[.

דליתנינמיהא,ונשארבקושיא.

ח( גמ' ,אמר קרא דמיה דמיה הרי כאן ארבעה .כתב בחידוד הלכות ,דהא

יד( גמ',רבימאירמטהר .פירשרבינותםבתוס'חולין )ט(:ד"השאניאומר,

דלא משני לעיל מיד כשהקשה מנא לן דאיכא דם טהור ,הא כתיב "דמיה

דטעמאדרבימאירמשוםדתלינןדאדםטהורנתןלולפישהיהחושששלא

דמיה" ,דמשמע דרק ארבע מיני דמים טמאים ותו לא ,משום דהוה אמינא

יטמא את העיסה .והקשה המקנה בקידושין )פ ,(.כיון דמוקמינן בתרומה,

דכל מראה אדום בכלל דם ,והא דכתיב "דמיה דמיה" אתי לרבויי צבעים

דאמרינן לשרוף או לתלות ,היאך נימא דאדם נתן תרומה לתינוק טמא.

אחריםשאינםנוטיםלאדמומית,אבלהשתאדכתיב"ביןדםלדם",דמשמע

ובערוךלנר תירץ,דאףדאמרינןלשרוףאולתלות,לאאיירישהבצקעצמו

דבדם גופיה איכא גווני דטהור ,טפי מסתבר לרבויי הנך ארבע שנוטים

הוא של תרומה ,אלא חולין ,ומכל מקום איכא נפקותא לתרומה ,אי נגע

למראהאדום.

אותובצקבתרומה,דכיוןדהתינוקהואראשוןשנגע באבהטומאה,ועושה
הבצקשני,ואינגעבתרומהפוסלה,דשניעושהשלישיבתרומה.

דףיטע"ב
ט( תוס'ד"ההירוק ,האיירוקהיינוכאתרוגוכו'.וכןדעתהרמב"ןוהרשב"א

דףיטע"א

והריטב"א .אבל המאירי כתב ,דירוק כאתרוג וכמראה הזהב טמא לכולי

א( מתני' ,ובית הלל מטהרין .כתב המאירי ,דטעמייהו דבית הלל מפני

עלמא ,ועקביא שהיה מטמא ,היינו בירוק ככרתי ,ואף שאין לירוק שום

שאדמומיתןחלוש,ולכךלאהויבכללמראהאדוםדטמא.

שייכותעםמראהדמים,לאמטעםזהטימא,אלאשהיהסבורדהירוקהיה

ב( מתני',עקביאבןמהלאלמטמא .תנןבעדויות )פ"המ"ו(,דבשעתמיתתו

אדוםאלאשלקהמעט,וכדאמרינןבגמ'.

אמרעקביאבןמהלאללבנו"חזורבךבארבעהדבריםשהייתיאומר",ואחד

י( תוס'ד"הליתליה ,פירושליתליהארבעדווקאוכו'.עייןבתוס'הרא"ש

מהםשהיהמטמאדםירוק.והביאהמאיריבשםישמפרשים,דלאחזראלא

לעיל  )עמוד א'( שכתב נמי כן בדעת בית שמאי דאינהו נמי מודו לדרשה

מטומאה לתליה ,דסבירא ליה כתנא קמא דמתניתין ,דירוק תולים .אבל

ד"דמיה" ,ומה שמטמאים כמימי תלתן וכמימי בשר צלי ,היינו דילפי טפי
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מקראי.אבלתוס'לאפירשוכןאלאבדעתעקביא.וביארהמהרש"ל,דסברי

בחידושי הריטב"א ,דלעיל אמרינן ,דחרת הזו כי חרותא דדיותא ,דהיינו

דבשלמא בית שמאי איכא למימר דכלל לית להו האי דרשא ,וכל מראה

השחור הנשאר בשולי הכלי ,ואם כן היאך אמר שמואל בדיו טמא וזוהי

אדמומית מטמא ,אבל עקביא דפליג אירוק שאינו מראה אדום כלל מאי

ששנינועמוקמכאןטמא,הריאיןלךבדיושחוריותרמחרותא,ומכחהאי

איכאלמימר.ועוד,דמסתברדסברכביתהללדמטהריןמיתלתןומוהלצלי,

קושיאסביראליהלרבינושמואל ]הובאהשיטתולעיל)יט(.אותג[,דעמוק

ואםכןעלכרחיןדסבר"דמיה" דווקא,לכךפירשודמאידאמרינןבגמ'לית

מכן היינו שאינו שחור כל כך .ועל דרך זה תירץ בתוס' הרא"ש כאן .אבל

ליה,היינולאודווקאוסביראליהדישמקראלרבותמיןחמישי.והחזוןאיש

הריטב"א תירץ ,משום דבתחילת עשיית הדיו ,החרירותא הוא שחור יותר

)יורהדעהסימןקזסק"ד(הקשהעלדבריו,דלביתשמאינמיליכאלמימר

מפכיחותא דידיה ,ומיהו כשעומד הדיו ימים ושוקט ,יסיר ממנו הצהיבות

דמטמאים כל מראה אדמומית ,דהא תנן דיהה מאדום טהור ,אף על פי

שהיהבפניווהואמשחיריותרעדשהואיותרשחורגםמחרירותאדדיותא

שהוא יותר אדום מקרן כרכום ,אלא על כרחין בעינן למימר דבית שמאי

דמעיקרא.ועייןעודמהשתירץבחידושיהרשב"אלעיל)יט.(.

סביראלהודכיוןדנפקאלןדאיכאדםטהורישלטמאהמראות העיקריות

ג( גמ' ,כזית כזפת וכעורב טהור וזוהי ששנינו דיהה מכן טהור .הקשה

שבאדום ,ובית שמאי סברי דגם מימי תלתן ומי בשר צלי הוו עיקר

בחידושי הריטב"א ,דלכאורה אנו רואים בעינינו כי מראה הזית והזפת

אדמומית.

והעורביותרשחורמןהדיווהענבה.ומשוםכךפירשרבינושמואל ההיפך

יא( גמ' ,איכא בינייהו לתלות .בפירוש המשניות להרמב"ם ור"ע מברטנורא

מדברי רש"י ]הובאו דבריו לעיל  )יט (.אות ג[ .אבל הריטב"א תירץ שיטת

נקטו כדעת תנא קמא ,דתולין .אבל בחידושי הרמב"ן והרשב"א הוכיחו

רש"י ,דאף שהם נראין שחורין מאד ,מכל מקום יש צהובות על פניהם,

דהלכהכחכמיםשמטהריםלגמרי.וכןנראהדעתהרמב"םבידהחזקה)פ"ה

ולפעמים מרחוק נראין אדום ,ולכך אינו נחשב שחור אמיתי ,כי השחור

מאיסוריביאהה"ו(שסתםשאיןלךדמיםטמאיםכללאלאחמשה.

האמיתי הוא שאין לו קרינה ושום ציהוב ,וכן הוא הדיו היבש והענבה

יב( גמ' ,אמר רבי יוחנן ירד רבי מאיר וכו' .כתב בחידושי הריטב"א ,דרבי

השחורהוהקירהשחור.

יוחנןדייקלהמדקתנילשון"אם"ולאקתני"רבימאיראומראינומטמא",

ד( גמ',אלתקברונילאבכליםשחורים.ביארהערוךלנר,דר'ינאי ציוהכן,

אלמא לדבריהם דרבנן קאמר ,וכל האוקימתות דעבדינן בשמעתין ,אתו

על פי מה שאמר התנא )אבות פ"ב משנה יג(" ,אלתהי רשע בפני עצמך",

לפרשמהכוונתרבימאיר,דרבייוחנןלאפירשכלום,אלאשאמרירדרבי

שלא יחשוב אדם עצמו כרשע וכל שכן שלא יחשיב עצמו כצדיק אלא

מאירלשיטתושלעקביא,ותלמודאהואדמפרשלהואזילמאידקאמרלהו

כבינוני,וכמושאמררבא בברכות )סא,(:כגוןאנובינונים,והנהלבוששחור

לרבנן.

הואסימןהרשעיםשנהפךפניהםכשוליקדרהונדוניםבגיהנםלדורידורות,

יג( תוס'ד"הירדרבימאיר ,תימהוהאלקמןוכו'.בחידושיהריטב"א תירץ,

וכמו שכתב רש"י בשבת )קיד (.ד"ה שמא לא אזכה ,ולבוש לבן הוא סימן

דהתםאיירירבימאירבירוקככרתי,דטהורלכוליעלמא,ועייןמהשכתבנו

לצדיקיםגמוריםשזכיםהםמכלפשעוחטא,כדכתיב)קהלתט,ח(בכלעת

לעיל אות ט .עוד תירץ ,דהתם נקט בלשונו לדברי חכמים הסוברים דירוק

יהיו בגדיך לבנים ,וצבע אדום הוא הבינוני ביניהם והוא סימן החוטא

טהור.וכןכתבבחידושיהרמב"ן.

שמעותדלמצואכפרה,ושיתקייםבואםיהיוחטאיכםכשניםכשלגילבינו,

יד( בא"ד ,ונראהדהכאמיירימדרבנן.הקשההערוךלנר,היאךמצילמימר

ולכןצוהר'ינאילבניושלאיקברוהובכליםשחוריםלחשבוכרשע,וגםלא

הכי,דאםכן,היאךאמרירדרבימאירלשיטתעקביא,דהריעקביאודאימן

בכליםלבניםלחשבוכצדיק,כיאםבכליםהאולייריןשצבעןאדוםלהראות

התורהטימא,מדאמרינן"איכאבינייהולתלות",מכללדעקביאסברדטמא

שהוא בינוני .ומה שצוה להם סתם בכלים האוליירין אף שיש בכלל זה

אפילולשרוף.ועודקשה,אםרבימאירמדרבנןקאמר,רבימאירהיינותנא

שחורים ואדומים ומהיכן יבינו למה נתכוון ,היינו דרמז להם כמו כלים

קמאדסברדטמאלתלות,דהיינונמימדרבנן.ותירץ,דתוס'סברי מדקאמר

האוליירין מפני שבשבת )קיד (.אמרינן דיש בכלל כלים האלה גם לבנים,

"ירד רבי מאיר לשיטת עקביא" ,ולא בקיצור "סבירא ליה כעקביא" ,על

דמתרץ הא בגלימי הא בלבושא ,ועיין שם בתוס' )שם( ד"ה הא בלבושא,

כרחין דהכי קאמר ,ירד לשיטת עקביא ולא מטעמיה ,דעקביא סבר טמא

ומזה יבינו שרוצה כמו בכלים הללו שהקצוות הם שחור ולבן והממוצע

מדאורייתא ,והוא טימא מדרבנן ,ועל כן אמר לרבנן ,אף שאני מודה לכם

אדוםכןיחשבואותובבגדיוכבינוני.

שאינוטמאמדאורייתא,מכלמקוםיטמאמדרבנן ,כתנאקמא,אלא שהוא

ה( גמ' ,וכולן עמוק מכן טמא דיהה מכן טהור כשחור .הקשה בתוספ'

הוסיףלהקשותלחכמים.

הרא"ש ,דדיהה מאדום עדיין הוא אדום יותר מקרן כרכום ,ואם כן למה
טהור .ותירץ ,דצריך לומר דאלו ארבע מראות טמאים ,אבל שאר מראות

דףכע"א

שביניהןטהורים,אףשישמראהשהואיותרבהירממנושהואטמא,דכיון

א( תוס' ד"ה פלי קורטא דדיותא ,מכאן משמע וכו' .הקשה המהר"ם,

דנפקאלן לעיל)יט(.מ"דמיהדמיה" דאיכאארבעמראותדמים,וקיםלהו

דאדרבה מדבעי אברייתא דקתני שחור שאמרו דיו ,אי איירי בלחה או

לרבנןארבעמראותאלושכיחיבנשים,וכלשאינודומהלהןטהור,אףשיש

ביבשתא ,משמע דלחה נמי מיקרי דיו .ונשאר בקושיא .ועיין בערוך לנר

מראהיותרבהירדטמא.ועייןבערוךהשולחן )יורהדעהקפח,ה(,שהוכיח

דתמהמאיקשיאליה,דהאפשיטאלכוליעלמאדלחהאיקרינמידיו,דהרי

מהאיקשיא,דכלאלומינידמיםהםמדרגותחלוקותלגמרי,דהיינולאשזה

תנן במגילה )יח (:ובשבת )קד (:ובגטין )יט ,(.שכותבין בדיו ,והרי אי אפשר

אדוםיותרמזהבעומק,אלאהואמיןאחרשלאדמימות,ואינםשייכיםזה

לכתוב בדיו יבש כי אם בלחה ,אבל ר"ת הוכיח דדיו של עפצים לא מקרי

לזה כלל ,ולכך אפשר דמין אדום זה טמא ,אף שיש סוג אחר של אדום

דיו,מפנישהאינואלאלח,והכאמוכחדמצינונמידיויבש,והואמהשדייק

שנראהיותרבהירשהואטהור,ולאקשיאמידי.

ר"ת"לפישהואלעולםלח",ומוכחדדיואינו אלאמהשהואשחורכשהוא

ו( רש"י ד"ה עמוק מכן טהור ,אם מאותו מראה הוא .כתב הערוך השולחן

יבש,וכשמתיךאותובמיםנמישחורהוא.

)יורה דעה קפח ,ו( ,דכוונת רש"י ,דמאי דאמרינן "עמוק מכן טהור" ,היינו

ב( גמ' ,אמר שמואל כקיר כדיו וכענב טמאה וזוהי ששנינו וכו' .הקשה

באותו סוג אודם של מימי אדמה למשל ,וכמו שכתבנו באות הקודמת
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דהבדליהמראותהםבסוגהאודם,ורש"יאתילאפוקיאםהאדיםהרבהעד

מרבא דידע בטבעא ,ואף על פי כן לא חזה דם ,ומה דמסיים "ואנא אחזי"

שבאלכללאחדמשארהמראותהיינולסוגאדוםאחר.

היינוששםהדבריםבפירבזירא"כאילו"אמרכן,כיוןדמפרשדבריו.

ז( גמ' ,רבי עקיבא אומר מבקעת יודפת וכו' .הקשה הערוך לנר ,איך מייתי

יב( גמ',עולאאיקלעוכו'אמרומהרביאלעזרוכו'.ביארהעיוןיעקב,דהא

דברירביעקיבאאחרדברירבימאירתלמידו.ולכךהגיההכגירסתהגר"א

דהוצרךלראיהמרביאלעזר,דלאתימאדאיסורגדולעבידבמאידלאחזי

"רבייהודה",וכןהביאמתוספתא )פ"גה"ב(,אלאדהתםגרסינןרבייהודה

דמא ,דתלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה ,עליו כתיב" ,ועצומים כל

אומרמבקעתסכני.ועייןבאותהבאה.

הרוגיה" ,ועוד שמונע פריה ורביה ,וכדאמר דוד המלך בברכות )ד ,(.שידיו

ח( גמ',רבייוסיאומרמבקעתסכני .וכןכתבהרמב"ם )פ"המאיסוריביאה

מלוכלכות בדם לטהר אשה לבעלה ,להכי מייתי מרבי אלעזר שמנע עצמו

ה"ח( ,דיביא אדמה מבקעת סכני וכיוצא בה .וביאר הערוך לנר ,דגרס רבי

מלהורות באתריה דרב יהודה ,דהיכא דאיכא מרא דאתרא אין להורות

יוסי כגירסתנו ,ולכך פסק כוותיה ,דהלכתא כרבי יוסי לגבי רבי יהודה

במקומו,ולכךנמנענמיהוא.

כמבואר בעירובין )מו ,(:אבל אי גרסינן "רבי עקיבא אומר מבקעת יודפת",

יג( גמ',ארחיהוכו' .כתבהבןיהוידע,דודאידםחימודאיןבוסימןלהכירו

הויליהלמיפסקכרביעקיבאלגביתלמידו.אולםעייןמהרש"ל)בביאורועל

בריח או במראה עינים ,והוא הכירו רק על ידי "רוח הקודש" ,והריחו לפני

הסמ"גלאתעשהקיא(דכתב,דאפשרדליכאכללפלוגתאביןהתנאים,ומר

הרואיםכדישיסברושידעכןעלידיהריח,ולאברוחהקודש.

אמרחדאומראמרחדא,כלאחדלפיאדמתמקוםשהכיר.

יד( גמ',דםחימודהוא .כתבוהתוס'הרא"שוחידושיהרשב"א,דאיןכוונתו
לומר דדם טהור הוא ,דהא אמרינן לקמן )סו ,(.תבעוה לינשא ונתפייסה

דףכע"ב

צריכה לישב שבעה נקיים שמא מחמת חימוד ראתה דם ,אלא להראות

ט( גמ' ,רבי חנינא דחכים הוא .ביאר המהר"ץ חיות ,משום דאמרינן ביומא

חכמתו.אבלישמפרשים,דסביראלהודדםחימודטהור,ולטהראותהאמר

)מט,(.דרביחנינאהויבקיברפואות,ובקיבחכמתהטבע,לכךהיהבקיאף

כן,וביארהחשקשלמה,דקיםלהולחז"לדדםחימודבאמןהעלייהולאמן

בטבעהדמים.

החדר ,ולכך טהור .וכן כתב הר"ן ,ותירץ דהא דאמרינן לקמן שמא מחמת

י( גמ',ומהר'חנינאדענותןהואמחיתנפשיהלספקוחזי.ביארהבןיהוידע,

חימוד ראתה ,היינו דחיישינן שמא יצא דם נדה עם דם חימוד .ועיין

דמראותהדמיםשלהאשהישבהםחכמהנפלאהלטהראולטמא,ולכןאין

בחידושי החתם סופר דכתב ,דצריך לומר ,דבחימוד כל דהוא דנשואה לא

כלחכםיכוללהכניסעצמובמראותהדמיםאלאאםהואמומחהומוסמך

חיישינן לתערובת דם נדה .אי נמי כתב ,דארחיה והכיר שלא נתערב בו

מרבותיו ,ויש הרבה חכמים גדולים דאף שיש להם ידיעה במראה הדמים

אפילוטפה,והואהדין איתבעוהלהינשאנמי ,איראתהמידוקמורחליה

איןרוציםלהכניסעצמםלהטפלבהם,כייחושושמאישנוויטעובדמיונם,

שלאנתערבביהטפהטהורה.אלאמישאינובקיואינמיבקיאלאשראתה

ועיין בבא מציעא )דף פד ,(:גבי ר' אלעזר ברבי שמעון שטיהר שיתין מיני

דםוחיישינןשמאנפלטפהלארץונאבד ,בהאצריכהלישבז'נקיים.ובכך

דמא ,והווקאמרננירבנןואמריסלקידעתךליתבהוחדספק,ועלכןאמר

יישבקושייתהט"ז )יורהדעהסימןקצבסק"א(שהקשהמיהודאובועז,הרי

ר' אלעזר כאן ,מן הראוי היה שאתנהג במידת הענוה ולא אטפל במראות

תמר ורות לא ישבו ז' נקיים .וצריך לומר שראתה ואורחי ליה ואינהו הוי

הדמיםלהורותבהםלטהר ,ואףעלפיכן אנימכניסעצמיבמראותהדמים

בקיאיבליספק.

להורות בהם טהרה או טומאה ,יען כי אמרתי ומה ר' חנינא דעניו היה

טו( גמ' ,איפרא הורמיז וכו' ההוא בתרא דם כינים הוה וכו' אמרה יהודאי

באמת,לאמשךעצמומכךמצדהענוהאלאהיהמחזיקעצמולמומחהובקי

בתווני דלבא יתביתו .פירש המהרש"א )חידושי אגדות( ,דהיתה נקראת

ומחית נפשיה לספיקא לטהר או לטמא ,כלומר כל מראה דם שאינו ברור

הורמיזעלשםשהיתהיודעתבמעשהשדים,והיתהיכולהבכךלעמודעל

לכל אדם ,אלא צריך להראותו לחכם הבקי בדמים קורין אותו בשם ספק,

טבע הדמים ,חוץ מההוא דם בתרא ,דדם כנים היה ,וכדאיתא בסנהדרין

וכדאיתא בבא מציעא )שם( ,דאמרי רבנן סלקא דעתך לית בהו חד ספק,

)סז" (:אצבע אלקים הוא" לפי שאין השד יכול לבראות בריה פחותה

כלומרליתבהומראהדםשדומהלדםטהורודומהלדםטמאשנקראעליו

מכשעורה,ואיאפשרלעמודעליורקבחכמתאלוקית,וכדאמר לעיל דלאו

שםספק,ואפילוהכינחיתנפשיהלראותוולהורותבולומרעליוטהוראו

בטבעה תליא ,ובמה שראתה מה שידע רבא הבינה שיש ליהודאי מעלה

טמא ,וכל שכן אני שאיני עניו כמוהו שלא אמשוך ידי ממראות ספיקות

יתירהעלשאראומותשהםיודעיםבחכמהאלוקיתובתוונידלבאיתבי,על

הדמים.

דרך"השםיראהללבב"וכדאמרינן"סודה'ליראיו".ועייןעודבבןיהוידע.

יא( תוס' ד"ה והא רבא ,דרבא היה בקי .עיין באות טז דברי הערוך לנר

טז( גמ' ,יתיב רב עובדיה קמיה ארחיה וכו' .פירש רש"י ד"ה ארחיה,דרבא

דאינה ראיה .אמנם כתב ,דמכל מקום מטעם אחר יש ראיה דגרסינן רבה,

הריח ,וכן דעת התוס' ד"ה והא רבא דידע ,אבל בחידושי הרשב"א פירש,

מדקאמר בגמ' כל שכן קאמר ומה רבא וכו' ואנאאחזי ,ואיך אפשר דאמר

דרב עובדיה ארחיה ,ולכך שפיר גרסינן רבא ,ואין סתירא למאי דאמרינן

רבי זירא על רבא כן ,והא קשיש מיניה טובא שהרי היה חבירו של רבה

לעיל דלא הוי בקי במראות דמים .והוכיח הרשב"א כדבריו ,דאי לאו הכי

כדאמרינןבמגילה )ז,(:דעבדיסעודתפוריםבהדיהדדי,ורבההיהרבושל

מאינפקאמינהבהאדרבעובדיהיתיבקמיה.והבןיהוידעכתב,דאשמועינן

רבאואביי,ועודדבסוףכתובותמשמעשרבזיראלאראהאתרבא,דאיתא

בהאדאיהויתיבקמיה,לבאראמאיארחיה,האההבחנהעלפירוחהקודש

התםדעלהמבבללארץישראלבימירביהודהרבו,וכשמתרביהודהנולד

וכמושהובאלעיל באותיג,ומייתידרבעובדיההויקמיה,והריחכיוןשידע

רבא כדאיתא בקדושין )עב ,(:ואם כן איך אפשר דרב זירא ישא קל וחומר

שאיאפשרלהבחיןבכךעלפימראה,ויסבורדרבאקבעעלפיהריחדהוי

שלא לראות דם ,מרבא שלא ראהו ,ועל כרחך ד"רבה" גרסינן ,וקשיא על

דםחימוד.והערוךלנר כתבלולי דבריהראשונים,דהבקיאותשלרבאלא

רש"יוהרשב"א)המובאבאותהקודמת(דגרסי"רבא".ותירץ,דמהדקאמר

היהבמראיתהדם להבחיןביניהםאיזהטמאואיזהטהור,אלאבטבעהדם

"ומהרבאדידעוכו'",לארבזיראאמרכן,אלאהגמ'פירשה מהדאמררב

לידע איזה מין דם היה ומאין בא ,ומוכח ממה שהכיר שדם חמוד הוא,

זירא "בטבעא לא ידענא וכו'" ,דטבעא נקל להכיר ממראה הדם ,כדמוכח

ומהא ששלחה שתין מיני דמים והכיר מאיזה מין בהמה וחיה בא ,שהרי
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שלחה לו מכלמי ,ומשמע דגם אחריני הוי כן ,ונדום הכי לא קשיא ממה

סימןבייןשמראיתושוהבלאמזיגהלמהשצריךבשרונילמזוג.

ששםרבאהיהבקי,והכאאמרדלאידעבדמא,דאינותלויבמיןהדם,שכל



דם הבא מן המקור מין אחד הוא בטבע ,אלא חלוקים במראות .ובכך לא

פרקהמפלת

היהרבאבקי,ועלכןאדרבאישלפרש"דרבא" גרסינןמדקאמר"והארבא



הואדידעבטבעא",וממיןהוהפשיטאליהכן,ועלכרחךמהאדאפראשידע

ב( מתני',המפלתחתיכה.כתבהמשנהאחרונה,דבולדשלקיימאשייךלשון

בטבעאדכלמינידמים.ועייןבאותיא.

ילדה ,וכשאינו של קיימא ,וכל שכן אם אינו מין ולד ,שייך לשון מפלת.

יז( גמ' ,והיכי עביד הכי .פירש הריטב"א ,דמסתמא סיפרה לו ילתא ,את

והכאאיירינןבאינומיןולדהלכךתניהמפלת.

הענין כמות שהוא ,ששאלה כבר את רבה בר בר חנה ואסר ,ולכך מקשינן

ג( רש"יד"ההמפלתחתיכהאםישעמהדםטמאה,משוםנדה.כתב הערוך

איךהשיבלהרביצחק.

לנר ,דהיינו באופן שהפילה בימים שאם רואה בהן נהיית נדה ,אבל אם

יח( תוס'ד"האגמריהסמך,בתוה"ד ,וישמקשהעלילתאוכו'.כתבהצל"ח

הפילה בי"א יום שטמאה משום זיבה ,תהיה שומרת יום כנגד יום ,אלא

בשם רבו ,דלכאורה היה לתוס' להקשות כן כשאמר מעיקרא הוה טמויי

דרש"ינקטנדהמשוםדשכיחטפי.

מטמא לה וכו' .ותירץ ,דלעיל לא קשה מידי ,דהא אמרה כל יומא הוה

ד( מתני' ,ואם לאו טהורה .כתב בהגהות הרד"ל ,דכאן לא מהני להטיל

מטהר לי והאידנא הוא דחש בעיניה וכו' ,ולהכי איתא לקמן דרב יצחק

למים,כיוןדסביראלהולרבנןדבריהבפני עצמההיאולאדם.ועלדרךזה

דסברהדהאדטימאלהרבהמשוםדחשבעיניו,ולעולםטהורה.אבל הכא

כתבהמשנהאחרונה)עלמשנהב(,דאיןדרכושלהדםליקרשכמיןחתיכה,

דאמרינןאגמריהסמךוהדרמשינויאקמא,קשה.ועייןבחידושיחתםסופר.

אלאכדבריםקטנים.וכןכתבהרש"ש לבארלגביכמיןדגים ,למהלאתטיל

יט( גמ' ,חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר וכו' .בטעם הדבר כתבו רש"י

למים.

ד"ה מעיקרא ,ובחידושי הר"ן עבודה זרה )ז (.והכא ,והמאירי עבודה זרה

ה( מתני' ,המפלת כמין קליפה וכו' כמין יבחושים אדומים .כתב החכמת

)בשם חכמי גדולי הרבנים והסכים להם( מפני כבודו של חכם הראשון,

בצלאל,דאדומיםקאיאכלהני,דהיינוקליפה,שערה,עפר,יבחושים,דאם

והמאירי הוסיף ,כדי שלא תתברר טעותו .והר"ן והמאירי כתבו טעם נוסף,

מראיהם אדום בעו לבדיקה דהטלה למים ,אבל אם אינן אדומים לא בעי

כדי שלא תראה תורה כשתי תורות ,הללו אוסרים והללו מתירים ,ולפיכך

בדיקה,דטהורההיא.וכןמבוארבלשוןהרמב"ם )פ"המאיסוריביאההי"ד(,

כתב המאירי ,דאם התירה חכם השני בדיעבד מותר .וכן אם הסכים

דכתב הפילה כמין קליפה ,כמין שערה ,כמין עפר ,כמין יבחושין ,אם היה

הראשון ומחל על כבודו מותר לכתחילה להתירו] ,וכן כתב הר"ן אלא

מראהדבריםאלואדוםתטיללמיםפושריןוכו'.וכןכתבבאליהורבא.

שלהלכה לא פסק כן מחמת דברי הראב"ד המובאים בהמשך[ .עוד כתב

ו( מתני',המפלתכמיןקליפהוכו'.כתבהרש"ש ,דהאדלאתניהכאאםיש

הר"ן,דמהאיטעמאכשהשניגדולמהראשוןבחכמהובמנין,יכוללהתירמה

עמהםדםטמאה,היינומשוםדלאשכיחכלכך.עודכתב,דכיוןדאםלא

שאסר הראשון .אמנם המאירי כתב ,שאף לטעם דחיישינן לכבודו של

נמוחותלינןבמכהאובשומאכמבוארלהלן)כב,(:לכןגםהדםשבאעמהם

ראשון ,אף שהשני גדול מהראשון אסור ,ובדיעבד שמותר היינו דוקא אם

אפשרדתלינןבאותהמכה,אלאשסייםשצריךעיוןלדינא.

השני גדול הימנו .אבל  ,והראב"ד )הביאוהו הר"ן והמאירי שם( כתב,

ז( מתני',יבחושיםאדומים .פירשרש"יבזבחים )כב(.ד"ה יבחושיןאדומים,

דהטעם מפני שכיון שהראשון אסר ,עשאה חתיכת איסור ,שחכם וראוי

דהוי כמין יתושים בלא כנפיים ,כדרך שגדל בשולי חביות של יין שלנו

להוראהשהורהעלדברלאסוראולטומאהעשאהחתיכתאיסור.והרשב"א

מבחוץ.

בחולין)מד(:הביאו,וכתב,דלדעתהראב"דאפילובדיעבדאםהתירההשני

ח( תוס'ד"הורבנןסברי ,תימהונימאדהויפלגאופלגאוכו'.כתבהמהר"ם,

אינו מותר ,ואפילו שהוא גדול מן הראשון בחכמה ובמנין .וכן הסיק הש"ך

דלפי מה שכתבו התוס' לעיל  )יז (:ד"ה ואין שורפין ,דלא ילפינן מסוטה

)חושןמשפטסימןכהסוףס"קיד(.וכתבדהדברתלויבהאדפליגירבששת

טמאהדאתיעלידיראייתגופה,לאקשיא,דלכךלאהויודאיטמא.והוסיף,

ורב חסדא בסנהדרין )לג (.אם הורה וטעה בשיקול הדעת ,הדין קיים או

דאכתי קשיא למה מטהרי רבנן לדמי להוי ספק טומאה .והקשה עליו

חוזר,דאיהדיןקיים,אפילוהחכםבעצמואינויכוללחזורמהוראתוולהתיר

החכמת בצלאל ,דאי לא ילפינןמסוטה ,בעינן לטהר מכח החזקה ,כמבואר

מהשאסר.אמנםהתומים )חושןמשפטסימןכהסקי"ג(כתב,דלדבריהכל

בתוס'לעיל,אלאצריךלומרדתוס'דידןקאיאליבאדשינויאבתראשכתבו

החכםבעצמויכוללחזורבו,אםהואמומחה,לפישהבעליםששאלוממנו

תוס'לעיל)ב(.ד"המעתלעת,דלאסברילחלקכן.

הדין ,הם שעשו חתיכת איסור בקבלתם עליהם את הדין ,וכשהוא בעצמו

ט( גמ' ,והא כי אתא וכו' אתא ואייתי .כתב היעבץ ,דהא דאמר אתא תרי

מודה שטעה הבעלים קבל ההוראה בטעות ,ולא פליגי הראשונים אלא

זימני,היינומשוםדבתחילהאמרינןדאתאמנהרדעאלומרדשםהיהמקומו

כשחכםאחרמחזירווהראשוןאינומודה.

ושם נולד ,כיון דיש אמוראים דיש להם שם זה "רב הושעיא" ,ואחר כך



אמרינןדמהיכןהביאשמועהזו,מהמקוםשהלךלשםללמוד.

דףכאע"א

י( גמ' ,ובפלוגתא דהני תנאי וכו' .הקשה בחידושי הרמב"ן ,הא תנא קמא

א( גמ',נדוןככרמליחי.כתבהערוךלנר,דלהךגרסא,הפירוש,דשרונימזוג

דמתניתין אמר דטהורה לגמרי ,ואילו תנא דברייתא משוי לה ספק ,ואיך

שוה לכרמלי חי וחדש .וכן דייק מלשון התוספתא )פ"ג ה"ה( ,אלא שלא

אמרינןדפליגיבהךפלוגתא.ותירץ,דבברייתאכיוןדילדהואינהיודעתמה

כתובשםחיולאמזוג,רקחדשולאישן),ואולישחסרוןהוא(.אבללגרסא

ילדהחוששיןללידהולזיבה,כישמאעםהנפליצאדם,ולכךהויספק.אבל

אחרת שהביא רש"י ד"ה נידון ,דגרסינן נדון כשרוני הכרמלי ,הפירוש דבין

במתניתיןאיירישילדהלידהיבשתאוהעמדאשהעלחזקתהוטהורהודאי,

שרוניוביןכרמלינדוןחיוחדש,וכןגרסהרמב"ם)פ"המאיסוריביאהה"י(,

ועוד דבדקו ולא מצאו דם ,לכך לא חיישינן וטהורה ודאי .והחידושי

וכן גרסו המהרש"ל והמהרש"א ,ואין להקשות אגירסא קמא דתלי תניא

הרשב"א תירץבאופןאחר,דברייתאדהפילהואינהיודעתמההפילהואין

בדלא תניא ,דהרי שרוני כתוב במתניתין ,דאיכא למימר ,דניחא ליה ליתן

נפללפנינואיכאלספוקידלמאהיהדםעלגביהנפל,אבלבמתניתיןאיירי

9

מסכת נדה דף כא – דף כב
כא בסיון – כב בסיון התשע"ב
דהחתיכהשהפילהלפנינוואיןעליהדם,ועודדבדקהעצמהומצאהטהור

יז( גמ' ,שם .לעיל אות ד הבאנו דהרמב"ם )פ"י מאיסורי ביאה ה"ד( פסק

ולכך ודאי טהורה .וכן תירץ המהרש"א .אבל הרשב"א הביא פירוש רש"י

להאידינא,אמנםהרז"ה )השגותעלהראב"דשערהפרישהאותא(כתב,

]ואינו לפנינו[ ,דתנא קמא דמתניתין נמי לא מטהר לגמרי אלא מספק,

דרביבנימיןהואשיטהיחידאה,דהרילקמן)כג(:אמרינןדהמפלתגוףאטום

ותולין.

ובושטו אטום ,אין האשה טמאה לידה ,וכולהו דלא כרבי בנימין ,דהרי כל



אלה יש בהם כמה עצמות ואין מטמאין את האשה טומאת לידה מחמתן.

דףכאע"ב

אבל המאירי כתב ,דלא דמי להתם ,דהכא אמרינן דחתיכה זו ולד היה

יא( גמ' ,מביאה קרבן ואינו נאכל .כתב בחידושי הריטב"א )בעמוד א'(,

מתחילה ונימוח ,או שמא מגוף שלם בא ,אבל גוף אטום וושט אטום

דמביאה קן שלם ,אחד לעולה ומתנה דאי לא חייבת תהיה נדבה ,ואחד

מתחילתברייתונולדכן,ולכןלאחשיבולדברקיימאלטמאותלידה.

לחטאתשבאהעלהספקכדאמרינןבכריתות)ז,(:ואינונאכלדילמאאיןכאן

יח( רש"י ד"ה טמאה לידה ,ויש לה ימי טוהר וכו' .אמנם הרשב"א בתורת

לאלידהולאזיבה.

הבית )בית ז שער ו ,דף כח .מדפי הספר( כתב ,דימי טוהר לא יהבינן לה,

יב( גמ' ,מביאה קרבן ונאכל שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם .הקשה

דאולי הרחיקה לידתה ,וכדאמרינן לקמן )כח (.גבי המפלת יד חתוכה ,וכן

הראב"דבבעליהנפש)שערתיקוןהוסתותסימןאאותכא(,כיוןדלאחזינן

כתבהמאירי,וכןכתבהמגידמשנה )פ"ימאיסוריביאהה"ד(אמנם בסדרי

לדמא ,ולא ידעינן אי דם טמא ראתה בפתיחת הקבר או דם טהור הוה,

טהרה )סימן קצד ס"ק יב( העיר על המגיד משנה ,אמאי לא יהיה לה ימי

אמאינאכלהקרבן,ליחושדלמאדםטהורהוה.ותירץ,דמכאןמוכחדרוב

טוהר,דאיאפשרלומרמשוםהחששדהרחיקהלידתה,כיוןדהרמב"ם )פ"י

דמיםשבמקורטמאים,ולכךגםבלאראינואתהדם תלינןדודאיממראות

מאיסורי ביאה הי"א( השמיט להאי דינא וכפי שהעיר המגיד משנה גופיה

הטמאים הוה ,וכודאי טמאה משוינן לה .אבל הרז"ה בהשגות )שם( חולק,

)שם(,ועייןשםמהשכתבעוד.

דאיןמכאןשוםראיה,דכיאמרינןשאיאפשרלפתיחתהקברבלאדם,היינו

יט( גמ',אמררבייוחנןמשוםרבישמעוןבריוחאיהמפלתוכו'אםישבה

בלאדםטמא,וכךאיןאנוצריכיםלראותאתהדם,דודאיטמאהוה.ועיין

דםוכו'.כתבובחידושיהרשב"אוהר"ן,דללישנאקמאלעיל)עמודא'(דרבי

בחידושי הגרע"א שכתב ,דהנפקא מינה בינייהו ,בגוונא שהיתה פתיחת

יוחנן אמר דבשל ארבעת מיני דמים דברי הכל טמאה ,צריך לומר דהאי

הקבר וראתה דם טהור ,דלראב"ד טהורה כיון דלפנינו הדם טהור ,אבל

חתיכהמייריבחתיכהירוקהולבנה,ומיהובדםאגורבתוכהטמאה,דאמנם

להרז"הכיוןדהקבלהדאיאפשרלפתיחתהקברבלאדםטמא,בכהאיגוונא

החתיכה עצמה אינה טמאה ,אבל כשיש בתוכה דם אגור יש לטמאות

נמיטמאה,דתלינןשעלכרחיןהיהגםכןדםטמאונאבד.

האשה משום הדם שבתוך החתיכה .וללישנא בתרא דרבי יוחנן מיירי

יג( גמ',סומכוסאומרמשוםרבימאירוכו'ואםלאוטהורה.הקשהבחידושי

בכולהוחתיכותביןירוקהוביןשחורהאואדומה,כיוןדסברדאיןדםעשוי

החתם סופר ,אמאי טהורה ,כיון דשיטת רבי מאיר לעיל )יח (:דחיישינן

ליקרשוליעשותחתיכה.

למיעוטא,אמאילאניחושלמיעוטדאיאפשרלפתיחתהקברבלאדם,דהא

כ( גמ',והאאמררבייוחנןמשוםרבישמעוןבריוחאיוכו' .הקשהבחידושי

ודאי דמיעוט איכא .ותירץ ,דמכאן מוכח דאפשר לצרף חזקת טהרה של

הר"ן,אדמותיבליהמדרבייוחנן,לותביהמהנךמתניתאדלעילדאםישדם

האשהלרובא,ובכהאיגוונאלאחיישינןלמיעוטא.

בתוכה או תוכה מאדים טמאה .ותירץ ,דעדיף ליה להקשות מרבי יוחנן

יד( גמ' ,רבי בנימין אומר קורעה אם יש בה עצם אמו טמאה לידה .כתב

שהיהרבו.עודתירץ,דמהנךמתניתאהוימצילדחויי,דהיינוטעמאדטמאה

הרמב"ם )פ"י מאיסורי ביאה ה"ד( המפלת חתיכה לבנה אם נקרעה ונמצא

משום דכיון שיש בתוכה דם או תוכה מאדים ,מוכחא מילתא דהחתיכה

בה עצם הרי זו טמאה לידה .וכתב הסדרי טהרה )סימן קצד ס"ק י"ב(,

עצמה היא דם ,אבל לרבי יוחנן דמטהר היכא שיש בתוכה דם או תוכה

דלכאורה נראה מלשונו דסבר דאין בדיקה זו חובה ,וסייעתא למה שכתב

מאדים ,ורק בדם אגור מטמא ,על כרחין דטעמיה לאו משום הוכחה

מוהר"אברודא)הובאודבריובשו"תמעילצדקה)סימןמו(,דבדיקהזואינה

דהחתיכה עצמה היא דם ,אלא משום הדם עצמו ,ולכך מקשינן מיניה

אלא להקל עליה אם תמצא בו עצם טמאה לידה ,ובודאי יהבינן לה ימי

ארואהבשפופרת,וכתירוץזהכתבגםהמהר"ם.

טוהר ,ולכך יש לומר דלא חייבת לבדוק אם יש עצם או לא ,דבין כה וכה
טמאה.אמנם הסדריטהרהדחהלאותהשיטה,וכתבדלשוןהרמב"ם"אם

דףכבע"א

נקרעה" לאו דוקא ,והעיקר כלשון הברייתא "קורעה" דחייב לבדוק אם יש

א(תוס' ד"ה כי פליגי בחתיכה ,בתוה"ד ,דפליגי בחתיכה העשויה כמין

עצםאםלאו,ועייןמהשכתבנובאותזובאותו.

שפופרת וכו' דתנא קמא מטמא וכו' .הקשה המהר"ם ,היאך משמע מתנא

טו( גמ',אםישבהעצםאמוטמאהלידה.הקשההנודעביהודה )יורהדעה

קמא דמטמא בחתיכה העשויה כמין שפופרת ,דלכאורה אדרבה מדבריו

קמא סימן סב( ,אמאי לא אמרינן איפכא גם כן דאם אין בה עצם טהורה,

נשמעדבאלטהר,דאמר"אםאיןעמהדםטהורה" דבעינןולאבבשרהולא

וכדאמרינן גבי חתיכה .ותירץ ,דאכן כדי שתהיה טמאה בעינן בירור גמור

בשפירולאבחתיכה.ותירץ,דמדבריחכמיםנשמעלתנאקמא,דמדקאמרי

שיש בה עצם ,אבל מספק לא מספקינן בולד ,דרוב חתיכות אין בהם ולד,

חכמים,איןזהדםנדה,דהיינושאיןזההדםשטימאהכתובכיוןדאיןדרכה

ולכך לא בעינן כדי שתהיה טהורה לדעת שאין בה עצם ואפילו מספק

של אשה לראות דם בחתיכה העשויה כשפופרת ,מכלל דשמעו ליה לתנא

טהורהועייןמהשכתבנובאותהבאה.

קמאדטימאבכהאיגוונא,וטיהררקבחתיכהשלבשראובשפיר.

טז( גמ' ,שם .כתב המעיל צדקה )סימן מו( ,דאם אין בה עצם אינה טמאה

ב(גמ' ,ודם טמא דהא אתי דרך מקור .כתב התוס' הרא"ש ,דהחתיכה ודם

לידה,אבלהביאבשםמורוהגאוןמוהר"אברודא,דדעתולהחמירבזה.וגם

שבתוכה טמא ,משום שנגע במקור ,אף שאין עליה לא תורת אוכל ולא

בליעצםטמאהלידה,כיוןדהפילהואפשרשהיהולד.אמנם בסדריטהרה

תורתמשקה.

)סימןקצדסק"י(דחהדבריו,וכתבדאיןלחושלדבריואחרשכלהפוסקים

ג(גמ' ,שם .הקשה בתוס' הרא"ש ,דגם אי נימא דהדם והחתיכה קבלו

כתבודאםאיןעצםטהורה,בלאשוםחולקועייןמהשכתבנולעילאותד.

טומאהמהמקור,איךהםחוזריםומטמאיןאתהאשהלטומאתערב,והלא
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המקור אב הטומאה ,והם נהיו רק ראשון מחמת נגיעת המקור .ותירץ,

שיעורלטמא,אבלמכלמקוםכיוןדאיןכאןשבעהנקייםבלאזיבהדיןהוא

דהלכות מקור הם הלכה למשה מסיני וכמו שכתבו תוס' לעיל )טז (.ד"ה

שיסתור.

במקור] .ועיין רש"י לעיל )טז (.ד"ה מקומו טמא ,דהדם עצמו הוי אב

י(גמ',שם.הקשההמרדכיבחולין )סימןתשלז(,כיוןדהרובהואקריליבטל

הטומאה מחמת המקור .וצריך לומר ,דכיון דגדל במקור נהיה לו טומאת

צחצוחי הזוב בקרי ,ולא יסתור .ותירץ ,דכיון שההיתר לא היה ניכר לבדו

מקורעצמו).ש.א.ג.[(.

בעולם ,אלא בא בתערובת כהאי גוונא אין דין ביטול ברוב .ועיין בחידושי

ד(גמ' ,בעא מיניה רבה מרב הונא .כתב בחידושי הרשב"א ,דהא דבעי לה

החתםסופר שכתב,דאמרינןכן דוקאבאינומינו ,אבללאבמיןבמינו ,עיין

הכא,ולאבמתניתיןלקמן )מ(.גבידיןרואהקרי,משוםדהכאאייריברואה

שםטעמו,ועייןבאותהקודמת.

דםבשפופרת,ודומה.

יא(גמ',ונעשהיבשלאקאמיבעיא לי.פירשובחידושיהרשב"אובחידושי

ה(גמ' ,הרואה קרי בקיסם מהו .כתב בתוס' הרא"ש ,דלא נקט בשפופרת

הריטב"א,דהספקבגמ' היהאידםיבשחשיבדם,ופשטינןמהאדדםהנדה

משום דפי האמה דחוק ,ולכך איירי בקיסם חלול] .הא דפירש קיסם חלול

מטמאיבש,ודחינןדנעשהיבשלאקאמיבעיאלי,דכיוןדנחתאליהטומאה

היינולפירושתוס'ד"האלאדהנדוןמשוםדלאנגעבפיהאמה,אבללפירוש

לא נפיק מתורת דם טמא אפילו אי נתיבש אחר כך ,אלא כי קמיבעיא לי

רש"יד"האינומטמאדהחסרוןמשוםדאיןשיעורלאבעינןלאוקמיבקיסם

כשהיה יבש מעיקרו דלא נחתא ליה טומאה בלחותו אי מקרי דם לאחותי

חלול[.

עליהטומאה.ועייןמהשכתבנובעמודב'באותהבאה.

ו(גמ',ממנואמררחמנאעדדנפיקמבשרוולאבקיסםאודלמאהאיממנו
עד שתצא לחוץ .הקשה בחידושי הרשב"א ,אמאי קא מיבעיא ליה ,הא

דףכבע"ב

מתניתיןהיאלקמן)מ(:דאיןזבובעלקרימטמאיןעדשתצאטומאתןלחוץ,

יב(תוס' ד"ה אם נמוחו טמאה ,ואם תאמר וכו' .כתבו בחידושי הרשב"א

אלמאהאיממנולהכיהואדאתא.ותירץ,דהיאדגופהקאמיבעיאליה,כיון

והריטב"א )בעמודא'(,דלאדמי,דכיוןשהנידוןכאןהואאידםיבשחשיב

דמצינו בזבה דריבה הכתוב שמטמאה בפנים כבחוץ ,הא דתנינן לגבי זב

דם,אםכןגםאםנמוחואחרכךאיןסיבהשתחולעליוטומאהאידםיבש

ובעל קרי דאין מטמאין עד שתצא לחוץ,האם מהא דכתיב "ממנו" דרשינן

לאטמא,מאחרומעיקרוהיהיבש.ולאדמילההיאדשרץדנמוחטמא,כיון

ליה,ולפיזההרואהקריבקיסם ,טמא ,דהאיצאהטומאתולחוץ,אודלמא

דנחתעליה טומאהבלחותן,אינועולהמטומאתו עדשנתייבש לגמרי,שלא

האידבעינןשיצאלחוץמזבהגמרינןלה,דמדאיצטריךקראלגבייהולרבויי

יוכללחזורלכמותשהיה עלידישרייה.וכתבהחכמתבצלאל,דלכךכוונו

שתטמא בפנים כבחוץ ,אלמא בזב ובעל קרי מדינא לא מטמא עד שתצא

התוס'בתירוץהשני.

לחוץ,והאיממנודרשינןעדשיצאמבשרוולאבקיסם.

יג(גמ' ,אי הכי בלא נמוחו .הקשו בחידושי הרשב"א והריטב"א ,לפי מה

ז(גמ' ,האי ממנו עד שתצא לחוץ .הקשה בחידושי הרמב"ן ,דמהא  בעינן

שפירשו התוס' ד"ה אם נמוחו ,דפשטינן מהכא דלא בעינן שיזוב הדם כדי

הכא קרא למילף דלא מטמא בפנים ,חזינן דאי שתיק קרא מיניה מסברא

לטמא,מאימקשינן"איהכי",אדרבהאינימאדבעינןלדידהזבממשתקשי

אמרינן דמטמא אפילו בפנים ,ואילו לעיל )כא (:בעינן קרא לגבי זבה,

ליהמתניתיןטפי,דאפילונמוחואמאיטמא,האבעינןשיזובמהמקור,וכתב

"בבשרה" ,דמטמאה בפנים כבחוץ ,אלמא דאי שתיק קרא לא מטמא עד

הריטב"א דצריך לומר ,דהאי "אי הכי" אינו מתפרש באופן של "אי אמרת

שתצא לחוץ .ותירץ ,דכיון דגלי רחמנא בזבה שמטמא בפנים כבחוץ,

בשלמא",אלאשאלהבעלמאלפרושימתניתיןאתא.

איצטריך קרא לגלויי בזב שאינו מטמא אלא בחוץ דהוה אמינא למילף

יד(גמ' ,כי לא נמוחו בריה בפני עצמה היא .כתב הראב"ד בבעלי הנפש

מהדדי הואיל והוקשו לקמן )לב (:לכמה דינים .עוד תירץ ,דבאיש בדין

)שער הפרישה( ,דמאי דאמרינן דאי לא נמוחו טהורה ,היינו דווקא הני

לטמאותמשנעקר משוםדאיןמקוםלהתעכבוממילאהואשותתויורד,מה

השנוייןבמתניתיןשיצאומןהאשהכמיןבריהקליפותושערותויבחושיןוכן

שאיןכןבנשיםשהדםמתעכבבפרוזדור,ולוליקראהוהאמינאדלאתטמא

עפר,דהנךנחשביןבריה,אבלהרואהדםהיוצאיבשמעיקרוטמא,אףדלא

עדשיצאלחוץממש.ועייןבאותהקודמת.

קרינןביה"כייזוב",ואפילולאנימוחטמא,דדווקאהנידצורתןמוכחתדכי

ח(תוס' ד"ה אלא ,בתוה"ד ,והלא דרך קיסם יכול לראות הרבה וכו' .כתב

לא נמוחו דבריה נינהו ולא דם ,אבל בסתם דם יבש טמאה בכל גווני .וכן

הערוך לנר ,דיש ליישב ,דכיון דבעל קרי אינו מטמא עד שתצא טומאתו

דעת הרשב"א בחידושיו כאן ובתורת הבית )בית ז שער א( .אבל הרז"ה

לחוץ,ומהשבחוץשכבריצאונדחקמפיהאמהודאידגםאינומטמא,אם

)בהשגותעלבעליהנפשאותה(פליגוסביראדאיןחילוק,והרואהדםיבש

כןמאידאמרינןדבעישיעורכחתימתפיהאמההיינובבתאחתובאותורגע

מעיקרו תטיל למים ואי לא נימוח לא הוי דם ,וטהורה ,וכן הסיק הרא"ש

שיוצא,דמהשבפניםלאמטמא,ומהשכבריצאלאמצטרף,ולכךסבררש"י

)פ"גסימןג(.

דאירואהבקיסםבצירליהשיעורא.

טו(גמ' ,מעשה באשה שהיתה מפלת וכו' .כתבו בחידושי הרשב"א

ט(גמ' ,היינו טעמא דסותר לפי שאי אפשר בלי צחצוחי זיבה .הקשה

והריטב"א ,דמהלשון "שהיתה מפלת" יש לדקדק דמיירי שהיתה למודה

בחידושיהרמב"ן,האגםזיבהבעי שיעורחתימתפיהאמהלטמאותלרבי

בכך,דאילובמעוברתדווקאאייריהויליהלמימרשהפילה,אלאשמעמינה

נתןדלהלן )מג,(:והכא סבררבהונאכוותיה]כפישפירשהרמב"ן[ואםכן

דכלשלאנמוחותלינןבבריהבכלאשה,ולאבמעוברתבלבד.

מאי אהני צחצוחי זיבה לסתור .ותירץ ,דכיון דיוצא עם שכבת זרע שהוא

טז(גמ' ,וחכמים שאלו לרופאים .כתב בגליון מהרש"א בשם שאלות

חותםפיהאמה,הריהואכנוגעממשכיוןדמיןבמינואינו חוצץ.ובחידושי

ותשובות שבות יעקב )ח"ג סימן סה( ,דלכאורה בעינן דוקא שני רופאים,

הרשב"א הקשה ,דזוב וקרי שני מינין מוחלקים הם לגמרי כדאמרינן לקמן

ואפשר דבאחד לא סגי ,דאולי אמר בדדמי ,אבל כששני רופאים אומרים

)לה.(:ועוד,מאיאהניהאדלאחייצא,האמכלמקוםשיעורזובכחתימתפי

אותודבראפשרלסמוךעליהםולאחוששיםשטעו.

האמהבעינן וליכא,ואינימאדהקרימצטרף ,הדראקושיאלדוכתאדמצינו

יז(גמ',ואמרולהםאשהזומכהישלהוכו'תטיללמיםוכו'.הקשההרא"ש

קרי שסותר .ועיין באות הבאה .ובחידושי הר"ן תירץ ,דאין הכי נמי דאין

בשאלותותשובות)כללשניאותיח(,כיוןדידעינןדמכהישלה,למהתטיל
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מים ,הא אפילו אי נמוחו טהורה ,דאמאי תהיה טמאה ,הא אמרינן לעיל

ותירץ,דצריךלדחוקולפרשכמוהרישא ,דהחתיכהדאיירינןהיינו שיודעת

)טז,(.דהרואהדםמחמתמכהתולהבמכתהוטהורה,ונשארבקושיא.ועיין

שהפילהכמיןדגיםושקציםאבללאיודעתאיךנראו.

מהשכתבנובאותהבאה.

כא(גמ',כלגזרהשוהשאינהמופנהוכו' .הקשהבהגהותיעב"ץ )ד"הויצר

יח(גמ',תטיללמיםוכו'.כתבהתוס'הרא"ש,דלאהיהברורלרופאיםשיש

לאפנויי(,כיוןדקיימאלןבפרקיןדלעיל )יט,(:דאיןאדםדןגזירהשוהאלא

להמכהבתוךמעיה,ולכךאמרודתטילמים,ועלידיכךיבדקהדבר,דאם

אםכןקבלהמרבו,אםכןכיקבלהמרבואמאיצריךלאפנויי,וכןמאיהאי

נמוחו נדע שאכן זה לא מחמת מכה אלא דם ,אבל אם היו בטוחים דהוי

דאמרינן דלמדין ומשיבין ,הא קבלה מרבו .ותירץ ,דצריך לומר דמאן דבעי

מכהלאבעינןשתטיללמים.ועייןבאותהקודמת.ובאותהבאה.

מופנה סבירא ליה דלא בעינן לקבל הגזירה שוה מרבו ,וההיא דלעיל לאו

יט(גמ' ,שם .כתב החכמת בצלאל ,דיש אחרונים שסוברים דמה שנאמר

דכולי עלמא היא ,וכן משמע לעיל דרבי מאיר גופה פליג אהאי כללא.

הכא תטיל למים היינו מדברי חכמים ,משום דלא סמכו אמה שאמרו

]ולכאורהקושיתודוקאאיפירושהאד"איןאדםדןגזירהשוהאלאאםכן

הרופאים,ורצולבחוןדבריהםעלידיהטלהלמים,ולפיזהצריךלומרדאין

קבלה מרבו" ,היינו דבעינן קבלה עד משה רבנו ,כמו שפירש רש"י סוכה

לסמוךארופאים,אמנםלשיטתהרא"ש הבאודבריובאותהקודמת,משמע

)יא (:ד"ה לא ילפינן ,אמנם לשיטת הרמב"ם בספר המצות )להבנת הקנאת

דשפירשייךלמיסמךעלייהו,ועייןשהביאדעותרבותבעניןזה.

סופריםבשורשב(.דביתדיןהגדולדןאותהמעצמו,כיוןשידעלחקורהיטב

כ(גמ',דעבידדםדקרישוהויחתיכהאבלבריהלאהוי .הקשההערוךלנר,

אם מלים אלו נכתבו לשם כך בתורה ,לא קשיא ,דבעו לדעת שתהיה

האקיימינןללישנאקמאדרבייוחנןלעיל)כא,(:ואיהוסביראליהדבחתיכה

מופנית[ .והשל"ה הק' )בתורה שבעל פה ערך גזרה שוה( תירץ ,שמה

של ארבע מיני דמים רבנן לא פליגי ,ומוקי פלוגתייהו באינה יודעת מה

שנתקבל היינו או לדרוש מאלו הפסוקים ,או שהדינים נתקבלו ,והחכמים

הפילה,אםכןהכאבמאיאיירינן,אםבשלאמארבעמינידמיםלרבייהודה

דרשומדעתםמהמליםהמתאימות) ,ועייןבבאמציעא פז:ובראשוניםשם(

נמי פשיטא דטהורה ,ואי של ארבע מיני דמים ,תנא קמא לא פליג עלה.
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