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אוֹמר"
ֵ
מסכת נדה פרק א' – " ַשׁ ַמּאי
 .1ב ,א – ג ,ב
ב,א

יתין
ַמ ְתנִ ִ
ׁ ַש ַּמאי אוֹ ֵמר:
ּ
ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים דַּ ָיין ׁ ָש ָע ָתן.
ִה ֵ ּלל אוֹ ֵמר:
ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה,
וַ ֲא ִפילּ ּו ְליָ ִמים ַה ְר ֵ ּבה.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי זֶ ה,
וְ לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי זֶ ה,
ֶא ָ ּלא " ֵמ ֵעת ְל ֵעת" ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד " ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה".
ּו" ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה" ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד " ֵמ ֵעת ְל ֵעת".
ָ ּכל ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ָל ּה וֶ ֶסת  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
וְ ַה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּב ִעדִּ ים ֲ -ה ֵרי זוֹ ִ ּכ ְפ ִק ָידה.
ו ְּמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
וְ ַעל יַ ד ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה.
יצד "דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה"?
ֵ ּכ ַ
ָהיְ ָתה יוֹ ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ִּמ ָּטה וַ ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת,
ו ֵּפ ְר ׁ ָשה,
וְ ָר ֲא ָתה ִ -היא ְט ֵמ ָאה,
וְ ֵהן ְטהוֹ רוֹ ת.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוְ " :מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת" ֵ -אינָ ּה מוֹ נָ ה ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ָר ֲא ָתה.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ׁ ַש ַּמאי?
ָק ָס ַברַ :ה ֲע ֵמד ִא ׁ ּ ָשה ַעל ֶחזְ ָק ָת ּה,
וְ ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ֶחזְ ַקת ְטהוֹ ָרה עוֹ ֶמ ֶדת.
וְ ִה ֵּלל?
ב,ב

ִּכי ָא ַמר " ַה ֲע ֵמד דָּ ָבר ַעל ֶחזְ ָקתוֹ " ֵ -היכָ א דְּ לֵ ית לֵ ּיה ִריעו ָּתא ִמ ּגו ֵּפ ּיה,
ֲא ָבל ִא ְּית ָתא ^ ֵּכיוָ ן דְּ ִמ ּגו ַּפ ּה ָק ָחזְ יָא  -לָ א ָא ְמ ִרינַן אוֹ ְק ַמ ּה ַא ֶחזְ ָק ָת ּה.

רש"י
מתי'
שמאי אומר כל השים דיין שעתן .אם
ראתה דם די לו אם תטמא תרומה
וטהרות שתגע בהן משעת ראייה ואילך
ולא אמרי' כי היכי דהשתא אישתכח דם
בבית החיצון אי הות בדקה מי מקמי הכי
הוה אישתכח וכותלי בית הרחם
העמידוהו וקיימא לן בפ' יוצא דופן )לקמן
דף מ (.כל השים מטמאות בבית החיצון:
מפקידה לפקידה .בדקה עצמה באחד
בשבת ומצאתה טהורה וליום רביעי בדקה
ומצאתה טמאה חיישין ומטמאה מספק
כל הטהרות שתעסקה בהן משעת בדיקת
אחד בשבת דשמא עם סילוק ידיה ראתה
וכותלי בית הרחם העמידוהו:
ואפי' לימים הרבה .בין בדיקה ראשוה
לשיה מטמאין כל הטהרות שתעסקה
בהן ביתיים אבל הך דמקמי בדיקה
קמייתא טהורות דהא כשבדקה עצמה
מצאתה טהורה:
לא כדברי זה .שהחמיר יותר מדאי דודאי
כולי האי ימים רבים לא מוקמי ליה כותלי
בית הרחם:
ולא כדברי זה .שמיקל יותר מדאי:
אלא מעת לעת ממעטת על יד מפקידה
לפקידה .שאם יש ימים הרבה בין פקידה
לפקידה לא מטמאין להו לכולהו טהרות
דביי וביי אלא אותם שתעסקה בהם
מאתמול בשעה הזאת וטעמייהו דרבן
מפרש לקמן בגמרא מצא מעת לעת
ממעטת זמן מפקידה לפקידה:
ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעת
לעת .שאם היה זמן מפקידה לפקידה
מועט מזמן מעת לעת הולכין אחריו להקל
כגון בדקה עצמה שחרית ומצאתה טהורה
וחזרה ובדקה ערבית ומצאתה טמאה
דאמרי' לקמן במתי' )דף יא (.פעמים
צריכה להיות בודקת שחרית ובין
השמשות לא מטמאין טהרות של ליל
אמש דהא בדקה שחרית ומצאתה טהורה
וליכא למימר דהוי דם מאתמול בהאי
שעתא אלא הך טהרות דמבדיקת שחרית
ואילך מטמאין דהייו מפקידה לפקידה:
על יד .על כח מפקידה לפקידה הוא בא
וממעטו כמו פוסל על ידו דיבמות )דף צו(.
וכן הרבה:
כל אשה שיש לה וסת .קבוע ג' פעמים
ובדקה בשעת וסתה ומצאתה טמאה:
דיה שעתה .וליכא למימר דמעיקרא הוה
התם דודאי אורח בזמו בא:
המשמשת בעדים .שבדקה עצמה בעד
דהייו בסדין קודם תשמיש ולאחר
תשמיש:
הרי זו כפקידה וממעטת על יד כו' .ואם
ראתה דם אחר כך בבדיקת ערבית והיא
שמשה בצהרים בעדים לא מטמאין
טהרות דמבדיקת שחרית עד תשמיש
שהרי קודם תשמיש בדקה ומצאתה
טהורה וליכא למימר מקמי הכי הוה אלא
הך דמתשמיש ואילך טמאות:
אף על פי שאמרו כו' .אשאין לה וסת קאי:
איה מוה .ימי דה אלא משעה כו':
גמ'
העמד אשה על חזקתה .שהרי מספק אתה
בא לטמאותה לעין טהרות דקודם ראייה
ספק הוה לה דם מקודם לכן ספק לא הוה
הלכך העמד אשה על חזקתה שהיתה
קודם ראייה כשתעסקה בטהרות אלו:
כגון ספק לא גע ל''ג דהתם לאו משום
חזקה הוא דהא ספק טומאה ברשות
הרבים טהור דהייו ספק גע הלכתא
גמירי לה:
כיון דמגופה קחזיא .מועדת )ועלולה( היא
לכך אין לה חזקת טהרה:
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 .2ב ,ב – ג ,ב
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ִמ ִּמ ְקוֶ ה?
דִּ ְתנַן:
" ִמ ְקוֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמדַּ ד וְ נִ ְמ ָצא ָח ֵסר
ש ּו ַעל ַ ּג ָ ּביו ְל ַמ ְפ ֵר ַע ּ ֵ -בין ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ָ ּכל ְט ָהרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ׂ
ֵ ּבין ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְ -ט ֵמאוֹ ת" )מקוואות ב,ב(.
לְ ׁ ַש ַּמאי ַ -ק ׁ ְשיָא " ְל ַמ ְפ ֵר ַע"!
לְ ִה ֵּלל ַ -ק ׁ ְשיָא "וַ דַּ אי" :דְּ ִאילּ ּו ֵמ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה – ּתוֹ לִ ין,
לֹא אוֹ כְ לִ ין,
וְ לֹא שׂוֹ ְר ִפין,
וְ ִאילּ ּו ָהכָ א  -טו ְּמ ָאה וַ דַּ אי?
ָה ָתם ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימרַ :ה ֲע ֵמד ָט ֵמא ַעל ֶחזְ ָקתוֹ  ,וְ ֵא ָימא לָ א ְט ַבל.
ַאדְּ ַר ָ ּבה!
ַה ֲע ֵמד ִמ ְקוֶ ה ַעל ֶחזְ ָקתוֹ  ,וְ ֵא ָימא לָ א ֲח ַסר!
ֲה ֵרי ָח ֵסר לְ ָפנ ָ
ֶיך.
ָהכָ א נ ִַּמי ֲה ֵרי דָּ ם לְ ָפנ ָ
ֶיך!
ַה ׁ ְש ָּתא הוּא דַּ ֲחזַ אי.
ָהכָ א נ ִַּמיַ ,ה ׁ ְש ָּתא הוּא דְּ ָח ַסר!
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם ִ -א ָּיכא לְ ֵמ ַימרֲ " :ח ַסר וַ ֲא ָתאֲ ,ח ַסר וַ ֲא ָתא",
ָהכָ א ִ -מי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימרֲ :חזַ אי וַ ֲא ָתאֲ ,חזַ אי וַ ֲא ָתא?
ו ַּמאי קו ׁ ְּשיָא? דִּ לְ ָמא ַה ַ ּגס ַה ַ ּגס ֲחזֵ ֵית ּיה!
ָה ָתם ִ -א ָּיכא ַּת ְר ֵּתי לְ ִריעו ָּתא,
ָהכָ א ִ -א ָּיכא ֲח ָדא לְ ִריעו ָּתא.
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵמ ָח ִבית?
דִּ ְתנַן:
יה ְּתרו ָּמה וְ הוֹ ֵל ְך,
" ָהיָ ה בּ וֹ ֵדק ֶאת ֶה ָח ִבית ִל ְהיוֹ ת ַמ ְפ ִר ׁיש ָע ֶל ָ
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך נִ ְמ ָצא חוֹ ֶמץ,
ָ ּכל ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים  - 1וַ דַּ אי,
ִמ ָ ּכאן וָ ֵא ָיל ְך – ָס ֵפק".
ַק ׁ ְשיָא לְ ׁ ַש ַּמאי!
ָה ָתם ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימרַ " :ה ֲע ֵמד ֶט ֶבל ַעל ֶחזְ ָקתוֹ " וְ ֵא ַימר לֹא נ ְִת ַקן.
ַאדְּ ַר ָ ּבה! ַה ֲע ֵמד ַייִן ַעל ֶחזְ ָקתוֹ  ,וְ ֵא ַימר :לֹא ֶה ְח ִמיץ!
ֲה ֵרי ֶה ְח ִמיץ לְ ָפנ ָ
ֶיך.
ָהכָ א נ ִַּמיֲ ,ה ֵרי דָּ ם לְ ָפנ ָ
ֶיך!
ַה ׁ ְש ָּתא הוּא דַּ ֲחזַ אי.
אשוֹ נִ ים(
)ה ִר ׁ
 1מסורת הש"ס .גירסת וילאָ :

רש"י
ומאי שא ממקוה .לתרוייהו פריך:
שעשו על גביו .טהרות ששתמשו
בכלים שטבלו בו:
בין בר''ה בין ברה''י .בין שהמקוה
עומד בר''ה דקיימא לן ספק טומאה
בר''ה ספקו טהור הכא טמא דלאו ספק
הוא אלא ודאי כדמפרש טעמא לקמן
בשמעתין:
לשמאי קשיא למפרע .דהא מטמאין
טהרות למפרע ולא אמרין העמד
מקוה על חזקתו:
דאילו מעת לעת .טהרות דמטמאין להו
משום ספקא דמעת לעת לרבן וה''ה
מפקידה לפקידה דהלל:
תולין .אם תרומה הן:
ולא שורפין .כדקתי בברייתא דהרואה
כתם לקמן בפירקין )דף ו:(.
ואילו הכא .במקוה:
טומאה ודאית .מטמאין להו למפרע
ושורפין את התרומה מדקתי בר''ה
טמא אלמא כודאי משוי ליה:
לא טבל .טבילה הוגת הלכך טומאה
ודאית יש:
חסר ואתא חסר ואתא .ואיתרע לה
לחזקה מקמי הכי טובא ולא ידעין
מאימת הלכך ריע טפי מאשה:
הכא מי איכא למימר כו' .הלכך עד
שעת מציאת דם לא איתרעי חזקה והך
דאישתכח השתא איכא למימר
דהשתא הוא דחזאי:
הגס הגס .לשון רבייה שהדם הולך
וגדל ודומה לו במסכת שביעית בפ''ד
בראשוה היו אומרים מלקט אדם
מתוך שדהו עצים ועשבים הגס הגס
כדרך שמלקט משל חבירו כו' כלומר
ע''י שיהיה הדם רבה במקור יוצא ממו
מעט מעט כחרדל מה שאין המקור יכול
להחזיקה ויוצא מעט לבית החיצון וזה
כמה ימים התחיל והיא טמאת מטיפת
דם כחרדל כדלקמן )דף מ:(.
תרתי לריעותא .העמד טמא על חזקת
טומאה ובחזקת טהרה דמקוה איכא
ריעותא שהרי חסר לפיך אבל באשה
בדידה הוא דאיכא ריעותא שהורע
חזקת טהרתה קצת שהרי דם לפיך
ומשום הך ריעותא לחודה לא מרעין
לה הואיל ובטהרות לא משכחת
ריעותא אחריתא דכי אמרת העמידם
על חזקתם בחזקת טהרתם הם:
ומאי שא מחבית .לב''ש פריך:
היה בודק את החבית .טועמה אם היא
בחזקתה שלא החמיצה:
להיות מפריש עליה .כלומר להיות
סומך עליה והולך ושותה שאר חביות
וותן עייו בזו להפריש ממה עליהם
לאחר זמן שהתרומה יטלת במחשבה:
כל ג' ימים ודאי .פלוגתא דר' יוחן ור'
יהושע בן לוי בבבא בתרא בפ' המוכר
פירות )דף צו (.ר' יוחן אומר כל ג'
ימים לאחר בדיקה ראשוה שמצאה
בחזקתה ודאי יין ואם אמר בתוך ג'
ימים הרי זו תרומה על אלו הסמוכין
לה כולם מתוקות מכאן ואילך ספק
ותרומה היא ויחזור ויתרום ור' יהושע
בן לוי אומר כל ג' ימים קודם בדיקה
אחרוה שמצאת חומץ ודאי חומץ
דכיון דעכשיו חומץ גמור הוא ודאי אין
פחות מג' ימים שהתחיל להחמיץ ואם
עשאו בתוך אותן ג' ימים תרומה על
מקום אחר איו תרומה אליבא דרבי
דאמר בהמוכר את הספיה )ב ב פד(:
יין וחומץ שי מיין הן דאי לרבן הא
קיימא לן )תרומות פ''ב מ''ו( תרם מן
הרעה על היפה תרומתו תרומה מכאן
ואילך למפרע ספק והויא זו תרומה
ויחזור ויתרום אלמא בין למר בין למר
מספקין ריעותא למפרע:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי

ָה ָתם נ ִַּמיַ ,ה ׁ ְש ָּתא הוּא דְּ ֶה ְח ִמיץ!
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם ִ -א ָּיכא לְ ֵמ ַימרֶ " :ה ְח ִמיץ וַ ֲא ָתאֶ ,ה ְח ִמיץ וַ ֲא ָתא".
ָהכָ א ִ -מי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימרֲ " :חזַ אי וַ ֲא ָתאֲ ,חזַ אי וַ ֲא ָתא"?!
ו ַּמאי קו ׁ ְּשיָא? דִּ לְ ָמא ַה ַ ּגס ַה ַ ּגס ֲחזֵ ֵית ּיה.
ָה ָתם ִ -א ָּיכא ַּת ְר ֵּתי לְ ִריעו ָּתא,
ָהכָ א ִ -א ָּיכא ֲח ָדא לְ ִריעו ָּתא.
וְ ָר ֵמי ָח ִבית ַא ִּמ ְקוֶ ה,
ַמאי ׁ ְשנָא ָהכָ א וַ דַּ אי ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא ָהכָ א ָס ֵפק?
ֲא ַמר ַרב ֲחנִ ינָ א ִמ ּסו ָּרא:
ַמאן ָּתנָא ָח ִבית?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דִּ לְ גַ ֵ ּבי ִמ ְקוֶ ה ,נ ִַּמי ְס ֵפ ָקא ְמ ׁ ַש ֵ ּוי לֵ ּיה.
דִּ ְתנַן:
" ִמ ְקוֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְמדַּ ד וְ נִ ְמ ָצא ָח ֵסר:
ש ּו ַעל ַ ּג ָ ּביו ְל ַמ ְפ ֵר ַע ּ ֵ -בין ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ָ ּכל ַה ְּט ָהרוֹ ת ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ׂ
ּ
ֵ ּבין ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָי ִחיד – ְט ֵמאוֹ ת.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים – ְטהוֹ רוֹ ת,
ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד – ּתוֹ ִלין".
ג,א

ֵיהם לֹא לְ ָמדו ָּה ֶא ָּלא ִמ ּסוֹ ָטה.
ו ׁ ְּשנ ֶ
ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵריִּ :כי סוֹ ָטהַ ,מה ּסוֹ ָטה ָס ֵפק ִהיא וַ ֲע ָׂשאו ָּה ְּכוַ דַּ אי,
ָהכָ א נ ִַּמיָ ,ס ֵפק וַ ֲע ָׂשאו ָּה ְּכוַ דַּ אי.
ִאי ִמ ּסוֹ ָטה – ֵא ָימאִּ :כי סוֹ ָטה,
ַמה ּסוֹ ָטה ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים – ָטהוֹ ר,
ָהכָ א נ ִַּמי ּ ִ -ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָטהוֹ ר.
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם ִ -מ ׁ ּשוּם ְס ִת ָירה הוּא,
ו ְּס ִת ָירה ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לֵ ָּיכא!
ָהכָ אִ ,מ ׁ ּשוּם ָח ֵסר הוּא,
ַמה ִּלי ָח ֵסר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםַ ,מה ִּלי ָח ֵסר ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד?
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הא ָּכל ְס ֵפק טו ְּמ ָאה ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָטהוֹ ר ֵּ -כיוָ ן דְּ ִא ָּיכא ַּת ְר ֵּתי לְ ִריעו ָּתא,
ְּכוַ דַּ אי טו ְּמ ָאה דָּ ֵמי!
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַברִּ :כי סוֹ ָטה,
ַמה ּסוֹ ָטה ּ ִ -ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָטהוֹ ר,
ָהכָ א נ ִַּמיּ ִ ,ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָטהוֹ ר.
ִאי ִמ ּסוֹ ָטה,
ּ
ּ
ֵא ָימאִּ :כי סוֹ ָטה ַ -מה סוֹ ָטה ִ ּב ְר ׁשוּת ַהי ִָחיד ְט ֵמ ָאה וַ דַּ אי,
ָהכָ א נ ִַּמיּ ִ ,ב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְט ֵמ ָאה וַ דַּ אי?!
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?
ָה ָתם  -י ֵׁש " ַרגְ לַ ִים לַ דָּ ָבר",
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִקי ּנֵא לָ ּה וְ נ ְִס ְּת ָרה.
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רש"י
ורמי חבית אמקוה .דהא
תרוייהו איכא תרתי לריעותא:
מאי שא .במקוה דמחזקין
למפרע טומאת ודאי ומ''ש
בחבית דקאמר ספק:
ברה''י תולין .טעמא מפרש
לקמן:
מסוטה .דכתיב )במדבר ה( והיא
טמאה איתקש טומאה לסוטה:
ועשאוה כודאי .שאסורה לבעלה
עד שתשתה:
סוטה ברשות הרבים טהורה.
אין רשות הרבים מקום סתירה:
רגלים לדבר .סימן טומאה
איכא:
שהרי קיא לה וסתרה .התרה
בה אל תסתרי עמו וסתרה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָהכָ א ַ -מאי " ַרגְ לַ יִם לַ דָּ ָבר" ִא ָּיכא?
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ָ ּג ַמר 'סוֹ ף טו ְּמ ָאה' ִמ' ְּת ִח ַּלת טו ְּמ ָאה',
ַמה ' ְּת ִח ַּלת טו ְּמ ָאה' ָ -ס ֵפק נָגַ עָ ,ס ֵפק לֹא נָ גַ עּ ִ ,ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָטהוֹ ר.
ַאף 'סוֹ ף טו ְּמ ָאה' ָ -ס ֵפק ָט ַבלָ ,ס ֵפק לֹא ָט ַבלּ ִ ,ב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ָטהוֹ ר.
וְ ַר ָ ּבנָןָ ,הכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם ּ ַ -ג ְב ָרא ְ ּב ֶחזְ ַקת ַט ֲה ָרה ָקאיִ ,מ ּ ְס ֵפ ָקא לָ א ַמ ֲח ִתינַן לֵ ּיה לְ טו ְּמ ָאה.
ָהכָ א ּ ַ -ג ְב ָרא ְ ּב ֶחזְ ַקת טו ְּמ ָאה ָקאיִ ,מ ּ ְס ֵפ ָקא לָ א ַמ ּ ְפ ִקי ַנן לֵ ּיה ִמ ּטו ְּמ ָאתוֹ .
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ִמ ָּמבוֹ י?
דִּ ְתנַן:
" ַה ׁ ּ ֶש ֶרץ ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ַ ּב ָּמבוֹ י ְ -מ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ֹאמרּ ָ " :ב ַד ְק ִּתי ֶאת ַה ָּמבוֹ י ַה ֶּזה וְ לֹא ָהיָ ה בּ וֹ ׁ ֶש ֶרץ",
ַעד ׁ ֶש ּי ַ
אוֹ ַ " :עד ׁ ְש ַעת ַה ִ ּכיבּ וּד" )נדה נו!(.
ָה ָתם נ ִַּמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ִא ָּיכא ׁ ְש ָרצִ ים דְּ גו ֵּפ ּיה,
ו ׁ ְּש ָרצִ ים דְּ ָאת ּו ֵמ ָעלְ ָמא,
ְּכ ַת ְר ֵּתי לְ ִריעו ָּתא דָּ ֵמי.

רש"י
מאי רגלים לדבר איכא .דליהוי
חסר מקודם לכן דילמא השתא
הוא דחסר וש''מ דקסבר ר'
שמעון בשאר ספק טומאה
דעלמא מי ברה''י תולין דהא
אין רגלים לדבר:
ואיבעית אימא .אי מסוטה גמרי
רבן הוה להו למימר ברה''ר
טהור אלא לאו מסוטה מצין
למגמר דתחלת טומאה איתקש
לסוטה סוף טומאה לא איתקש
ואם כן מאי טעמא דרבי שמעון
דמטהר ברה''ר:
גמר סוף טומאה .דהייו טבילה
מתחלת מגע הטומאה:
ומאי שא ממבוי .לשמאי פריך:
מטמא למפרע .כל טהרות
שעשו במבוי:
עד שיאמר .עליו אדם באותו
היום בדקתי ושוב איו מטמא
מאותו היום ולמפרע אבל עד
אותו יום הוא מטמא:
או עד שעת הכיבוד .אבל טהרות
דקודם כיבוד טהורין דחזקת
ישראל בודקין מבואותיהן
בשעת כיבודיהן ואי הוה בההיא
שעתא הוה מישתכח אבל
טהרות דלאחר כיבוד טמאות
מספק שמא לאחר כיבוד מיד
פל:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי
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 .3ג ,א – ג ,ב
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ׁ ַש ַּמאי:
הוֹ ִאיל וְ ִא ׁ ּ ָשה ַמ ְר ֶ ּג ׁ ֶשת ְ ּב ַעצְ ָמ ּה.
וְ ִה ֵּלל?
ִּכ ְסבו ָּרה ַה ְר ָ ּג ׁ ַשת ֵמי ַרגְ לַ יִם ִהיא.
וּלְ ׁ ַש ַּמאיָ ,ה ִא ָּיכא י ׁ ְֵשנָה!
י ׁ ְֵשנָה נ ִַּמי ַא ַ ּגב צַ ֲע ָר ּה ִמ ַּית ֲע ָרא,
ִמ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ַה ְר ָ ּג ׁ ַשת ֵמי ַרגְ לַ יִם.
וְ ָה ִא ָּיכא ׁשוֹ ָטה?
מוֹ ֶדה ׁ ַש ַּמאי ְ ּב ׁשוֹ ָטה.
ָהא " ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים" ָק ָּתנֵי!
ָּכל ַה ּנ ׁ ִָשים ּ ִפ ְ ּקחוֹ ת.
וְ לִ ְיתנֵי 'נ ׁ ִָשים'!
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ רַ " :א ְר ַ ּבע נָ ׁ ִשים" )נדה ז (.וְ ת ּו לָ א.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןּ ָ " :כל ַה ָ ּנ ׁ ִשים".
וְ ָה ִא ָּיכא ְּכ ָת ִמים!
לֵ ָימא ְּת ַנן ְּכ ָת ִמים דְּ לָ א ְּכ ׁ ַש ַּמאי!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
מוֹ ֶדה ׁ ַש ַּמאי ִ ּבכְ ָת ִמים.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְ ּבצִ ּפוֹ ר  -לֹא נִ ְת ַע ּ ְס ָקה,
ְ ּב ׁשוּק ׁ ֶשל ַט ָ ּב ִחים  -לֹא ָע ְב ָרה,
ַהאי דָּ ם ֵמ ֵהיכָ א ָא ֵתי!
ִ 3אי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ַהיְינ ּו ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ׁ ַש ַּמאי:
דְּ ִאם ִא ָיתא דַּ ֲהוָ ה דָּ םֵ ,מ ִע ָ ּיק ָרא ֲהוָ ה ָא ֵתי.
וְ ִה ֵּלל?
כּ וֹ ְתלֵ י ֵ ּבית ָה ֶר ֶחם ֶ -ה ֱע ִמידוּה ּו.
וְ ׁ ַש ַּמאי?
כּ וֹ ְתלֵ י ֵ ּבית ָה ֶר ֶחם  -לָ א מוֹ ְק ֵמי דָּ ם.
ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּבמוֹ ְך ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר!

 2המשך סוגיה אחת .לתועלת הלומדים חילקתי למספר סוגיות.
 3הסבר שלישי לטעמו של שמאי

2

רש"י
מרגשת .שט''ר בלע''ז כלומר
יודעת בעצמה כשיוצא דם ממה
והא מדלא ארגשה מאתמול
ודאי השתא בבדיקת עד פק:
והא איכא שוטה .שאיה מביה
להרגיש:
לאפוקי מדר' אליעזר .במתי'
היא לקמן )דף ז:(.
והא איכא כתמים .הרואה כתם
דקיימא לן לקמן )דף ו(.
מטמאה למפרע עד שתאמר
בדקתי חלוק זה ולא היה בו
כתם או עד שעת כבוס ולא
אמרין אי פיק מגופה הוה
מרגשת:
לימא .תן כתמים דלא כשמאי
דכיון דאמר אשה מרגשת אמאי
טמאה לימא לאו מגופה הוה
הואיל ולא ארגשה:
בצפור לא תעסקה .דימא מדם
צפור הוה דאמר התם תולה בכל
דבר שהיא יכולה לתלות בפ'
הרואה כתם )לקמן ח:(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
מוֹ ֶדה ׁ ַש ַּמאי ִ ּב ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּבמוֹ ךְ.
ָר ָבא ֲא ַמר:
ּ
מוֹ ְך נ ִַּמיַ ,א ַגב זֵ ָיעה ִמכְ וִ יץ ָּכוֵ יץ.
וּמוֹ ֶדה ָר ָבא ְ ּבמוֹ ְך דָּ חוּק.
ישנָא?
ישנֵי לְ ָה ִא ְיך לִ ׁ ְ
ו ַּמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ָהנֵי לִ ׁ ְ
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ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
לְ ִמ ְר ֵמיָ :ח ִבית,
ו ִּמ ְקוֶ ה,
ו ָּמבוֹ י.
ישנָאִ :א ָּיכא לְ ִמ ְר ִמינְה ּו,
לְ ָה ִא ְיך לִ ׁ ְ
ישנֵי  -לֵ ָּיכא לְ ִמ ְר ֵמי.
לְ ָהנֵי לִ ׁ ְ
ישנָא?
ישנָא לְ ָה ִא ְיך לִ ׁ ְ
ו ַּמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ַהאי לִ ׁ ְ
לְ ַא ָ ּביֵי ִ -א ָּיכא מוֹ ְך.
לְ ָר ָבא ִ -א ָּיכא מוֹ ְך דָּ חוּק.
ישנָא דְּ " ִאם ִא ָיתא דַּ ֲהוָ ה דָּ ם ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ֲהוָ ה ָא ֵתי":
ַּת ְניָא ִּכי ַהאי לִ ׁ ְ
" ָא ַמר לוֹ ִה ֵ ּלל ְל ׁ ַש ַּמאי:
ִאי ַא ָּתה מוֹ ֶדהּ ְ :בקו ּ ָּפה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ָ ּב ּה ְט ָהרוֹ ת ְ ּבזָ וִ ית זוֹ
וְ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶרץ ְ ּבזָ וִ ית ַא ֶח ֶרת
אשוֹ נוֹ ת ְט ֵמאוֹ ת?!
ׁ ֶש ְּט ָהרוֹ ת ָה ִר ׁ
ָא ַמר לוֹ ֲ :א ָבל.
ו ַּמה ֶה ְפ ֵר ׁש ֵ ּבין זוֹ ָלזוֹ ?
ָלזוֹ  -יֶ ׁש ָל ּה ׁשו ַּליִ ם.
ָלזוֹ ֵ -אין ָל ּה ׁשו ַּליִ ם".
ָר ָבא ֲא ַמר :4
ַט ְע ָמא דְּ ׁ ַש ַּמאי ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּטוּל ּ ְפ ִר ּיָה ו ְּר ִב ּיָה.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ָא ַמר לוֹ ׁ ַש ַּמאי ְל ִה ֵ ּלל:
ש ָר ֵאל ִמ ּ ְפ ִר ָ ּיה ו ְּר ִב ָ ּיה!".
ִאם ֵ ּכן ִ ּב ַּט ְל ָּת ְ ּבנוֹ ת יִ ְ ׂ
ישנָא,
ו ַּמאן דְּ ָתנֵי ַהאי לִ ׁ ְ
ּ
ישנָא דְּ " ִאם ִא ָיתא דַּ ֲהוָ ה דָּ ם ֵמ ִע ָיק ָרא ֲהוָ ה ָא ֵתי"!
ָהא ַּת ְניָא ִּכי ָה ִא ְיך לִ ׁ ְ
ָה ָתם ִ -ה ֵּלל הוּא דְּ ָק ָט ֵעי,
הוּא ָס ַבר ַט ְע ָמא דְּ ׁ ַש ַּמאי דְּ ִאם ִא ָיתא דַּ ֲהוָ ה דָּ ם ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ֲהוָ ה ָא ֵתי,
וְ ָקא ַמ ְק ׁ ֵשי לֵ ּיה קו ּ ָּפה,
וְ ָא ַמר לֵ ּיה ׁ ַש ַּמאיַ :ט ְע ָמא דִּ ִידי ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּטוּל ּ ְפ ִר ָ ּיה ו ְּר ִב ּיָה,
וּלְ ַמאי דְּ ָק ָט ֵעית נ ִַּמי דְּ ָק ַמ ְק ׁ ֵשית קו ּ ָּפה  -לָ זוֹ י ֶׁש לָ ּה ׁשוּלַ יִם,
וְ לָ זוֹ ֵאין לָ ּה ׁשוּלַ יִ ם.
ישנָא ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ּטוּל ּ ְפ ִר ּיָה ו ְּר ִב ּיָה!
יש ָנא ָ -הא ַּת ְניָא ִּכי ָה ִא ְיך לִ ׁ ְ
וּלְ ַמאן דְּ ָתנֵי ַהאי לִ ׁ ְ
ָהכִ י ָק ָא ַמר לֵ ּיה ִה ֵּלל לְ ׁ ַש ַּמאי:
 4טעם רביעי לדברי שמאי

רש"י
משמשת במוך .ממלאה אשה
אותו מקום מוכין לשאוב את
הזרע שלא תתעבר ואיה וטלתו
משם אלא בשעת הצורך ושמא
מוך העמיד את הדם .ג' שים
משמשות במוך קטה מעוברת
ומיקה:
מכויץ כויץ .ויש מקומות לדם
לצאת:
כויץ .דשריי''ט בלע''ז:
בין הי לישי .אשה מרגשת
ומעיקרא הוה אתי:
להאיך לישא .העמד אשה על
חזקתה:
לאביי איכא מוך .ללישא דאשה
מרגשת אפי' משמשת במוך מי
דיה שעתה וללישא דמעיקרא
הוה אתי משמשת במוך מטמאה
למפרע:
ומצא בה שרץ בזוית אחרת.
לאחר שיטלו טהרות מן
הקופה:
שטהרות הראשוות טמאות
למפרע .ודוקא בזוית אחרת כגון
קופה ארוכה אמתים וג' אמות
דאיכא למימר קודם שיטלו
הטהרות הוה התם וטמא הכלי
מחמת השרץ וטהרות מחמת
הכלי ואיהו הוא דלא תעסק
באותו זוית ולא אשכחיה אבל
באותו זוית לא דודאי בתר הכי
פל דאי הוה התם בשעת טהרות
הוה חזי ליה כשהוציאן:
אבל .כן הדבר:
ומה הפרש בין זו לזו .והא
טומאה דלמפרע הוא:
שולים .פו''ץ בלע''ז ועכבו
השולים את השרץ מלצאת והוא
הוציא טהרות דרך פיה מלמעלה
והשרץ שבזוית אחרת לא ראה:
ולזו אין לה שולים .ואי הוה דם
מאתמול בבית החיצון הוה פיק
ופיל:
מפריה ורביה .דכיון דחיישין
לדם בבית החיצון לבו וקפו
ופורש מן האשה:
וקא מקשי ליה קופה .הרי קופה
דלא אמר אם איתא דהוה שרץ
מעיקרא הוה פיק עם הטהרות
כשעירה את הקופה:
סייג .חזוק וגדר מדרבן לטמא
למפרע וה''ה דמצי למיפרך הי
מתי' אהך לישא דלעיל
ולתרוצי כי האי גווא הלל טעי
וסבר טעמא דשמאי אם איתא
כו' וקשיא ליה קופה וקאמר ליה
שמאי טעמא דידי משום העמד
אשה על חזקתה אי משום אשה
מרגשת ולמאי דקא טעית מי
דקא מקשת לי קופה זו יש לה
שולים כו':
שיש לה שולים .והוא הוציאן
דרך הפה הלכך אם שרץ היה בה
לא ראהו ולא יצא:
שאין לה שולים .כגון חבית של
עץ שיטלו שוליהם ויכול
להשתמש באורך חללן כשהן
מוטלות בקרקע וכשהוא מערה
אותן הוא מגביה ראש האחד
ומערה והכל יוצא ממה:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי

ִאיןַ ,ט ְע ָמא ָק ֲא ַמ ְר ְּת,
דְּ ִאם ִא ָיתא דַּ ֲהוָ ה דָּ ם ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ֲהוָ ה ָא ֵתי,
ו ִּמיה ּו ֲע ֵׂשה ְסיָיג לִ ְד ָב ֶר ָיך ,דְּ ַמאי ׁ ְשנָא ִמ ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה דְּ ָע ְב ִדינַ ן ְסיָיג!
ש ָר ֵאל ִמ ּ ְפ ִר ָ ּיה ו ְּר ִב ָ ּיה".
ֲא ַמר לֵ ּיהִ " :אם ֵ ּכן ִ ּב ַּט ְל ָּת ְ ּבנוֹ ת יִ ְ ׂ
וְ ִה ֵּלל?
ִמ ּ ְפ ִר ּיָה ו ְּר ִב ּיָה ִמי ָק ֲא ִמינָא?
לִ ְט ָהרוֹ ת הוּא דְּ ָק ֲא ִמינָא.
וְ ׁ ַש ַּמאי?
לִ ְט ָהרוֹ ת נ ִַּמי לָ א,
דְּ ִאם ֵּכן לִ בּ וֹ נוֹ ְקפוֹ וּפוֹ ֵר ׁש.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4ג ,ב – ד ,ב
ׁ)שוּלַ יִ''ם ְ ּבדו ִּקי''ן ְמכו ּ ִּסי''ן ְ ּבזָ וִ י''ת ִס ָימ''ן(

ִאי ְּת ַמר:
קו ּ ָּפה ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ַּת ְּמ ׁש ּו ָ ּב ּה ְט ָהרוֹ ת ְ ּבזָ וִ ית זוֹ  ,וְ נ ְִמצָ א ׁ ֶש ֶרץ ְ ּבזָ וִ ית ַא ֶח ֶרת:
ִחז ְִק ּיָה ָא ַמר:
אשוֹ נוֹ ת – ְטהוֹ רוֹ ת.
ְט ָהרוֹ ת ָה ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת – ְט ֵמאוֹ ת.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרְ :ט ָהרוֹ ת ָה ִר ׁ
וְ ָהא ַ ׁ 5ש ַּמאי וְ ִה ֵּלל מוֹ ד ּו:
אשוֹ נוֹ ת – ְט ֵמאוֹ ת!
ְ ּבקו ּ ָּפה דִּ ְט ָהרוֹ ת ָה ִר ׁ
ִּכי מוֹ ד ּו ׁ ַש ַּמאי וְ ִה ֵּלל ּ ְ -בקו ּ ָּפה ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לָ ּה ׁשוּלַ יִם,
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ִחזְ ִק ָ ּיה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ּ ְ -בקו ּ ָּפה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ׁשוּלַ יִם.
" ֵאין לָ ּה ׁשוּלַ יִם" ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן!
ֵאין לָ ּה ׁשוּלַ יִ ם,
וְ י ֶׁש לָ ּה אוֹ גָ נִים.
וְ ָה ַּת ְניָא:
ש ָרה דְּ ָליִ ים ַמיִ ם ָ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה,
" ַה ַּמ ְד ֶלה ֲע ָ ׂ
וְ נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶרץ ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן  -הוּא ָט ֵמא,
וְ כו ָ ּּלן ְטהוֹ ִרין".
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵאין לָ ּה אוֹ גָ ִנים,
ֲא ָבל י ֶׁש לָ ּה אוֹ גָ נִים  -כּ ו ָּּלן ְט ֵמ ִאין.
לֵ ָימא ִחזְ ִק ָ ּיה לֵ ית לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַי ּנַאי?
ַמ ּיָא – ׁ ָש ְר ֵקי,
ּ ֵפ ֵירי  -לָ א ׁ ָש ְר ֵקי.
ִאי נ ִַּמי,
ּ
ַמ ּיָא  -לָ א ַק ֵפיד ֲעלַ יְיה ּו,
ּ ֵפ ֵירי ַ -ק ּ ֵפיד ֲעלַ ְייה ּו.
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וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ִּכי מוֹ ד ּו ׁ ַש ַּמאי וְ ִה ֵּללּ ְ -בקו ּ ָּפה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְ ּבדו ָּקה.
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ִחזְ ִק ָ ּיה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ּ ְ -בקו ּ ָּפה ְ ּבדו ָּקה.
ָמר ָס ַברָ :הא ַ ּב ְד ַק ּה.
ו ָּמר ָס ַברֵ :אימוּר ִעם ִסילּ וּק יָדוֹ ָנ ַפל.
וְ ָהא דּ ו ְּמיָא דְּ ִא ׁ ּ ָשה ָק ָּתנֵי,
וְ ִא ׁ ּ ָשה ְ ּבדו ָּקה ִהיא!
ֵּכיוָ ן דִּ ׁ ְשכִ ֵיחי ַ ּב ּה דָּ ִמיםְּ ,כ ׁ ֶש ֵאי ָנ ּה ְ ּבדו ָּקה דָּ ְמיָא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִּכי מוֹ ד ּו ׁ ַש ַּמאי וְ ִה ֵּלל ּ ְ -בקו ּ ָּפה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמכו ּ ָּסה,
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ִחזְ ִק ָ ּיה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ּ ְ -בקו ּ ָּפה ְמכו ּ ָּסה.
" ְמכו ּ ָּסה" ֵ -היכִ י נ ַָפל?!
יש ּה ַעל י ְֵדי ִּכ ּסוּי.
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ָ
)בית(
 5גירסת וילאּ ֵ :

רש"י
מאי טעמא דר' יוחן .הא ודאי
אילו הוה התם בשעת טהרות
הוה פיק בהדייהו:
אוגים .במקום השוליים יש
אוגים שכפופין ראשי הסרים
כלפי פים וכשהוא מערה איכא
למימר אוגים עכבו:
עשרה דליים .י' פעמים בדלי
אחד ומערה בכלי גדול:
וכולן טהורין .דאמר השתא הוא
דפל דהואיל שלא מצא קודם
שעירה הדלי בפעם הזאת לתוך
הכלי טהורין:
שאין לו אוגים .לדלי דהשתא
ודאי אם איתא דהוה התם
בזימא קמאי הוה פיל מן הדלי
עם המים:
מיא שרקי .ואין צריך להפוך
הדלי על פיו כשהוא מערה
הלכך איכא למימר אוגים
עכבוהו לשרץ אבל פירי לא
שרקי וכשעירה טהרות ממה
הפכה כולה על פיה לפי שאין
פירות וחין לישרק ולצאת הלכך
אי הוה שרץ עם הטהרות הוה
שריק ופיל בהדייהו:
לא קפיד עלייהו .אי משייר
מיייהו לתוך הדלי הלכך איו
שופך כל הדלי על פיו ומצו
אוגים לעכובי שרץ:
קפיד עלייהו .לאפוקיהו כולהו
והופך קופה על פיה ולא משייר
מידי ואם איתא דהוה שרץ הכי
מי דלא אישתייר:
בקופה שאיה בדוקה .שלא
בדקה בשעה שתן טהרות
לתוכה הלכך אין להעמידה על
חזקת טהרה:
והא דומיא דאשה קתי .בההיא
דהלל ושמאי דקתי מה הפרש
בין זו לזו:
ואשה בדוקה היא .מקודם לכן
דהא כל שחרית וערבית היא
בודקת אפ''ה טהרות דקופה
טמאות וקשיא לחזקיה:
כשאיה בדוקה דמיא .וקופה
מי בשאיה בדוקה עסקין:
ואיבעית אימא .הא והא
בבדוקה אלא דשמאי והלל
כשאיה מכוסה ופיה מלמעלה
הלכך איכא למימר עם סילוק
ידיו פלו וחזקיה במכוסה
מש''ה מטהר:
מכוסה .בתמיה היכי פל האי
שרץ והיכי אישתכח בה השתא:
שתשמישה ע''י כסוי .כשהוא
רוצה להכיס לתוכה ולהוציא
מתוכה מגלה ומכסה אותה
הלכך חזקיה סבר כל זמן
שהטהרות בתוכה זהר בה וכסה
והשתא לאחר שיטלו ממה
הסיח דעתו משמירתה ולא זהר
לכסותה ופל ור' יוחן סבר
חיישין שמא כשגילה להשתמש
בה בעוד שהטהרות בתוכה פל:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי

וְ ָהא דּ ו ְּמיָא דְּ ִא ׁ ּ ָשה ָק ָּתנֵי וְ ִא ׁ ּ ָשה ְמכו ּ ָּסה ִהיא!
ֵּכיוָ ן דִּ ׁ ְשכִ ֵיחי ַ ּב ּה דָּ ִמים ְּ -כ ׁ ֶש ֵאין ְמכו ּ ָּסה דָּ ְמיָא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִּכי מוֹ ד ּו ׁ ַש ַּמאי וְ ִה ֵּלל ּ ְ -בזָ וִ ית קו ּ ָּפה.
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ִחזְ ִק ָ ּיה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ּ ְ -בזָ וִ ית ַ ּביִ ת.
וְ ָהא קו ּ ָּפה ָק ָא ַמר!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
קו ּ ָּפה ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ַּת ְּמ ׁש ּו ָ ּב ּה ְט ָהרוֹ ת ְ ּבזָ וִ ית ַ ּביִ ת זוֹ וְ ִטלְ ְטלו ָּה ְ ּבזָ וִ ית ַא ֶח ֶרת,
וְ נ ְִמצָ א ׁ ֶש ֶרץ ְ ּבזָ וִ ית ַא ֶח ֶרת,
ִחזְ ִק ּיָה ָס ַבר :לָ א ַמ ְחזְ ִקינַן טו ְּמ ָאה ִמ ָּמקוֹ ם לְ ָמקוֹ ם,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָס ַברַ :מ ְחזְ ִקינַן.
ו ִּמי ַמ ְחזְ ִקינַן?!
וְ ָה ְּתנַן:
"נָ ַגע ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ַ ּליְ ָלה,
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַעִ :אם ַחי,
ִאם ֵמת.
ו ְּל ָמ ָחר ִה ׁ ְש ִ ּכים ו ְּמ ָצאוֹ ֵמת:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַט ֵהר.
וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ְּמ ִאין.
יא ָתן" )טהרות ה ,ז(.
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ֻּט ְמאוֹ ת ּ ִ -כ ׁ ְש ַעת ְמ ִצ ָ
יא ָתן,
וְ ָתנֵי ֲעלַ ּהּ ִ " :כ ׁ ְש ַעת ְמ ִצ ָ
יא ָתן".
ו ִּב ְמקוֹ ם ְמ ִצ ָ
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הנֵי ִמ ֵּילי לִ ְׂשרוֹ ף,
ֲא ָבל לִ ְתלוֹ ת ָּתלִ ינַן  -ו ִּמי ָּתלִ ינַן?!
וְ ָה ְּתנַן:
" ַמ ַחט ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ֵצאתְ :מ ֵל ָאה ֲחלו ָּדה,
אוֹ ׁ ְשבו ָּרה – ְטהוֹ ָרה.
יא ָתן" )טהרות ג ,ה(.
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ֻּט ְמאוֹ ת ּ ִ -כ ׁ ְש ַעת ְמ ִצ ָ
ְיתא ִהיא,
וְ ַא ַּמאי? לֵ ָימא ַהאי ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ַחט ְמ ַעלְ י ָ
וְ ַה ׁ ְש ָּתא הוּא דְּ ֶה ֱעלָ ה ֲחלו ָּדה!
וְ עוֹ ד ְּתנַן:
יתים,
" ָמ ָצאֶ ׁ :ש ֶרץ ָ ׂ
שרוּף ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ֵּז ִ
וְ ֵכן ַמ ְט ִלית ַה ְּמהו ָּהה ְ – 6טהוֹ ָרה.
יא ָתן"!
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ֻּט ְמאוֹ ת ּ ִ -כ ׁ ְש ַעת ְמ ִצ ָ
וְ כִ י ֵּת ָימאִּ :כ ׁ ְש ַעת ְמצִ ָיא ָתןּ ֵ ,בין לְ קו ָּּלא,
ֵ ּבין לְ חו ְּמ ָרא,
ו ִּב ְמקוֹ ם ְמצִ ָיא ָתן
ֲא ָבל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְמקוֹ ם ְמצִ ָיא ָתן ִ -מ ְׂש ַרף לָ א ָׂש ְר ִפינַן,
ִמ ְתלָ א ָּתלִ ינַן.
וְ ָה ְּתנַן:
" ִ ּכ ָ ּכר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַהדַּ ף,
ּו' ַמדָּ ף ָט ֵמא' מ ּו ָ ּנח ַּת ְח ָּתיו,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִאם נָ ְפ ָלה ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן נָ ְג ָעה – ְטהוֹ ָרה.
ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרָ :א ָדם ָטהוֹ ר נִ ְכנַ ס ְל ׁ ָשם וּנְ ָט ָל ּה,
ֹאמרּ ָ :ב ִרי ִלי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְכנַ ס ָא ָדם ׁ ָשם".
ַעד ׁ ֶש ּי ַ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
 6גירסת וילאַ :ה ְמהו ְּמ ָהם
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רש"י
מכוסה היא .דלא פיל בה דם
מעלמא וקופה דכוותה במכוסה
עסקי' ואפ''ה טמאה וקשיא
לחזקיה:
בזוית בית .כדמפרש ואזיל
שטלטלה לקופה בזוית אחרת
לאחר שיטלו טהרות ממה:
ממקום למקום .דלא אמרין
מאידך זוית הוה בה שרץ עם
הטהרות אלא אמרין לאחר
שהביאה כאן פל בה:
ובמקום מציאתן .אם מצאו
שחרית מת באותו מקום שגע בו
בלילה טמא אבל מצאו במקום
אחר מת טהור ולא אמרין כי
היכי דהכא מת התם מי הוה
מת במקומו הראשון:
לשרוף .דלא מחזקין טומאה
ודאית ממקום למקום לשרוף
עליה תרומה:
אבל מתלא תלין .דהרי משמע
במקום מציאתן הוא דחכמים
מטמאין טומאה ודאי אבל שלא
במקום מציאתן טומאתן הוה
ספק ור' יוחן מי לתלות
קאמר:
חלודה .רדוליר''א:
או שבורה .ע''ג טהרות ומכיר בה
שהיא טמאה:
טהרות
מלטמא.
טהורה
שמצאת עליהן ולא אמרין
שלמה פלה עליהם וטמאתם
ואח''כ שברה אלא אמרין
שבורה או חלודה כאשר היתה
עתה פלה עליהם אלמ' כל
הטמאות כשעת מציאתן מחזקי'
להו ואפי' תלייה ליכא דקתי
טהורה וקס''ד דה''ה מי למקום
מציאתן דמחזקין להו בטומאה
ולא מספקין לה במקום אחר
אפילו לתלות וקשיא לר' יוחן:
מצא שרוף .השרץ:
מטלית .טלית של זב היתה:
)המהומהם( .הבלויה מצאה
בלויה ע''ג זיתים:
הזיתים
מלטמא
טהורה.
דאמרין הכי פלה עלייהו לאחר
שבלתה וטהרה מטומאתה
אלמא לא מחזקין טומאה
משעה לשעה אפי' לתלות דקתי
טהורה וה''ה ממקום למקום:
וכי תימא לא דמי .דהכא משום
הכי טהור משום דשעת מציאתה
ומקום מציאתה בטהרה הואי
דבתר שעת מציאתן אזלין בין
לקולא בין לחומרא בין לקולא
כי הכא גבי מחט ומטלית
לאחזוקי בטהורה ודאי בין
לחומרא כגון גע באחד בלילה
לאחזוקי בטומאה ודאית:
ושלא במקום מציאתן .דליכא
רגלים לדבר כולי האי משרף לא
שרפין מתלא תלין:
הדף .קרש מוח על גבי יתדות
בכותל:
ומדף טמא .בגד טמא מוח תחת
הדף בקרקע בת''כ קרי מדף
לעליוו של זב ומדף לשון
טומאה קלה הוא כדלקמן וס''ד
השתא שהוא עליוו של זב
דטמא מדאורייתא ומיהו
טומאתו קלה משל מדרס דלא
הוי אב הטומאה לטמא אדם
וכלים ובא ומצא את הככר ע''ג
הקרקע מן הבגד והלאה:
וטלה .ולא פלה על גבי המדף
שטלו מעל הדף והיחה לארץ:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
לֹא נִצְ ְרכָ ה ֶא ָּלא לִ ְמקוֹ ם ִמ ְדרוֹ ן!

ד,ב

ָה ָתם ִּכ ְד ָק ָּתנֵי ַט ְע ָמא:
" ׁ ֶש ֲאנִ י אוֹ ֵמרָ :א ָדם ָטהוֹ ר נִ ְכנַ ס ְל ׁ ָשם ּונְ ָט ָל ּה".
ֵימא עוֹ ֵרב ֲא ָתא ו ׁ ְּש ָדא!
ָהכָ א נ ִַּמי ,נ ָ
ָא ָדם דִּ ְבכַ ָ ּונָה – ָא ְמ ִרינַן.
עוֹ ֵרב דְּ ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבכַ ָ ּונָה  -לָ א ָא ְמ ִרינַן.

ִמ ְּכ ִדי ַהאי ִּכ ָּכר ְ -ס ֵפק טו ְּמ ָאה ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד הוּא,
וְ כָ ל ְס ֵפק טו ְּמ ָאה ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְ -ס ֵפ ָק ּה ָט ֵמא!
יש ֵאל,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָהוֵ י דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ דַּ ַעת לִ ׁ ּ ָ
ּ
יש ֵאלּ ֵ ,בין ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ֵ ּבין ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָי ִחיד ְ -ס ֵפקוֹ ָטהוֹ ר.
וְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ דַּ ַעת לִ ׁ ּ ָ
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָהכָ א ְ ּבטו ְּמ ָאה דְּ ַר ָ ּבנָן.
דַּ ְי ָקא נ ִַּמי ,דְּ ָק ָּתנֵיַ " :מדָּ ף",
ְּכ ִדכְ ִתיבָ " :עלֶ ה נִ דָּ ף" ) 7ויקרא כו ,לו(.

אתי מ ֶֹר ְך ִ ּבלְ בָ ָבם ְ ּב ַא ְרצֹת אֹיְ ֵב ֶיהם וְ ָר ַדף א ָֹתם קוֹ ל ָעלֶ ה נִ דָּ ף וְ נָ ס ּו ְמנֻ ַסת ֶח ֶרב וְ נָ ְפל ּו וְ ֵאין ר ֵֹדף
 7וְ ַה ִּנ ׁ ְש ָא ִרים ָ ּבכֶ ם וְ הֵ ֵב ִ

רש"י
לא צרכה .האי שאי אומר:
אלא למקום מדרון .שאע''פ
שהדף שהככר עליה מקום מדרון
וראויה הככר ליפול ואם פלה
געה בבגד אפילו הכי טהורה
שאי אומר כו' אלמא לא
מחזקין טומאה ממקום למקום
דימא מעל הדף פל ותגלגל
לכאן:
שאי אומר כו' .אבל בקופה הא
מצא שרץ לתוכה ושעת
מציאתה טמאה היא:
עורב אייתי ושדא .לאחר
שטלטל הקופה לזוית אחרת
ובזוית הראשוה לא היה:
מכדי האי ככר ספק טומאה
הוא .ספק גע ספק לא גע אבל
אקופה לא פריך דהא לא
איתחזיק טומאה בזוית של בית
הראשון וכי היכי דפריך אככר
מצי למיפרך אמחט ואמטלית
ולשויי כדמשי:
שאין בו דעת לישאל .אם גע אם
לא גע:
ספקו טהור .דהא קיימא לן
ספקו טמא ברה''י משום
דגמרין מסוטה שסוטה יש בה
דעת לישאל אם טמאה אם
לאו:
בטומאה דרבן .כגון הך מעלות
דחומר בקדש )חגיגה כ (:בגדי
פרושין מדרס לאוכלי תרומה
)שם יח (:ומש''ה אפילו ברה''י
ספקו טהור:
עלה דף .דבר הקל ה'' טומאה
קלה אית דאמרי מדף עליוו של
זב ושבוש הוא דעליוו של זב
מטמא ככר מן התורה בפרק
בות כותים )לקמן דף לב (:תקו
חמורה
מטומאה
הכתוב
לטומאה קלה לומר לך דאיו
מטמא אלא אוכלין ומשקין
ומעיקרא כי אותבייה הכי הוה
ס''ד דעליוו של זב הוא:
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 .5ד ,ב
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי זֶ ה ,וְ לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי זֶ ה,
ֶא ָ ּלא " ֵמ ֵעת ְל ֵעת" ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד " ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה".
ּו" ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה" ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד " ֵמ ֵעת ְל ֵעת".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי זֶ ה,
וְ לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי זֶ ה.
שה ְסיָ יג ִל ְד ָב ָריו.
לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי ׁ ַש ַּמאי ֶ ׁ -שלּ ֹא ָע ָ ׂ
וְ לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי ִה ֵ ּלל ֶ ׁ -ש ִה ְפ ִריז ַעל ִמדּ וֹ ָתיו.
ֶא ָ ּלא ֵמ ֵעת ְל ֵעת ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה.
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ֵמ ֵעת ְל ֵעת.
יצד?
" ֵמ ֵעת ְל ֵעת ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה" ּ ֵ -כ ַ
ָ ּב ְד ָקה ַע ְצ ָמ ּה ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,ו ָּמ ָצאת ְטהוֹ ָרה,
ישי וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה,
וְ יָ ׁ ְש ָבה ׁ ֵשנִ י ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
יעי ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה -
וְ ִל ְר ִב ִ
ֵאין אוֹ ְמ ִריםְּ :ת ַט ֵּמא ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה,
ֶא ָ ּלאֵ :מ ֵעת ְל ֵעת.
יצד?
"ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ֵמ ֵעת ְל ֵעת" ּ ֵ -כ ַ
אשוֹ נָ ה ,ו ָּמ ָצאת ְטהוֹ ָרה.
ָ ּב ְד ָקה ַע ְצ ָמ ּה ְ ּב ׁ ָש ָעה ִר ׁ
ישית וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה,
וְ יָ ׁ ְש ָבה ָל ּה ׁ ְשנִ ָ ּיה ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
יעית ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה,
וְ ָל ְר ִב ִ
ֵאין אוֹ ְמ ִריםְּ :ת ַט ֵּמא ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ֶא ָ ּלאִ :מ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
אשוֹ נָ ה ו ָּמ ָצאת ְטהוֹ ָרה"  -לָ א ְמ ַט ִּמינַן לַ ּה ֵמ ֵעת לְ ֵעת!
ֵּכיוָ ן דְּ " ָב ְד ָקה ַע ְצ ָמ ּה ְ ּב ׁ ָש ָעה ִר ׁ
ַאי ְֵידי דְּ ָתנָאֵ " :מ ֵעת ְל ֵעת ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה",
ָּתנָא נ ִַּמיִ " :מ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ֵמ ֵעת ְל ֵעת".

רש"י
שהפריז .שהגדיל והרחיב מדתו
מפקידה
למפרע
שטמאה
לפקידה:
איידי דתא מעת לעת ממעטת
על יד מפקידה לפקידה.
דאיצטריך למיתיה דלא תימא
עם סילוק ידיה ראתה באחד
בשבת תא מי כו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6ד ,ב
]"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי זֶ ה ,וְ לֹא ְ ּכ ִד ְב ֵרי זֶ ה,
ֶא ָ ּלא " ֵמ ֵעת ְל ֵעת" ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד " ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה".
ּו" ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה" ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד " ֵמ ֵעת ְל ֵעת"[.
ֲא ַמר ַר ָ ּבה:
ַמאי ַט ְע ַמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנָן?
ִא ׁ ּ ָשה ַמ ְר ֶ ּג ׁ ֶשת ְ ּב ַעצְ ָמ ּה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
ִאם ֵּכן ְּת ֵהא דַּ ּי ָּה ׁ ָש ָע ָת ּה?
וְ ַר ָ ּבה לְ ַחדּ ו ֵּדי לְ ַא ָ ּב ֵיי הוּא דְּ ָב ֵעי.
ֶא ָּלאַ ,מאי ַט ְע ַמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנָן?
ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲחכָ ִמים ִּת ְ ּקנ ּו לָ ֶהן לִ ְבנוֹ ת ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ּיְה ּו בּ וֹ ְדקוֹ ת ַעצְ ָמן ׁ ַש ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית.
ׁ ַש ֲח ִרית  -לְ ַהכְ ׁ ִשיר ְט ָהרוֹ ת ׁ ֶשל לַ ְילָ ה,
וְ ַע ְר ִבית  -לְ ַהכְ ׁ ִשיר ְט ָהרוֹ ת ׁ ֶשל יוֹ ם.
וְ זוֹ הוֹ ִאיל וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ִ -ה ְפ ִס ָידה עוֹ נָה.
ַמאי "עוֹ נָה"?
עוֹ נָה י ְֵת ָירה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָר ָבא:
וְ ָהא זִ ְימנִין ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ְ ּב ֵמ ֵעת לְ ֵעת?
ִה ׁ ְשו ּו ֲחכָ ִמים ִמדּ וֹ ֵת ֶיהן ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ֲחלוֹ ק ְ ּב ֵמ ֵעת לְ ֵעת.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ׁ ֶשלּ ֹא י ְֵהא חוֹ ֵטא ִנ ׁ ְש ָּכר.
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
ִיסה וְ לָ א ָ ּב ְד ָקה.
דְּ ִא ְּתנ ָ

רש"י
מאי טעמא דרבן .מאי האי
שיעורא דמעת לעת דבשלמא
מפקידה לפקידה דהלל יחא
דשמא עם סילוק ידיה ראתה
אלא מעת לעת מאי שיעורא
הוא:
אשה מרגשת בעצמה .ואם
איתא דעם סילוק ידיה ראתה
הות מרגשת:
אם כן .דאשה מרגשת:
תהא דיה שעתה .ואפילו מעת
לעת אמאי מטמא למפרע:
חכמים תקו להן וכו' .מתי'
היא )לקמן יא (.פעמים היא
צריכה להיות בודקת כו':
שחרית .להכשיר טהרות של
לילה להוציא מכלל ספק טומאה
שאם תמצא טהורה תדע שלא
ראתה בלילה ולכשתמצא ערבית
טמאה יצאו אלו מספק:
וזו .שבדקה עכשיו ומצאה
טמאה והרי ימים רבים שלא
בדקה:
הפסידה עוה .כל טהרות
שתעסקה בהן בעוה הזאת
הפסידוה:
מאי עוה .הרי שתי עוות הן
היום והלילה דהייו מעת לעת
כגון אם מצאה ערבית טמאה
הפסידוה כל טהרות של יום ושל
אמש:
ומשי עוה יתירה .הפסידוה
משום קס שהרי הפסידוה
טהרות של אמש משום קס אבל
טהרות של יום לאו קס הוא
דאי מי בדקה שחרית ומצאתה
טהורה וערבית ומצאתה טמאה
הפסידה טהרות של יום דהייו
מפקידה לפקידה ממעטת על יד
מעת לעת:
ג' עוות .כגון אם לא בדקה
ימים רבים ובדקה בצהרים
דמטמאין לה מעת לעת דהוה
להו ג' עוות היום אמש ואתמול
למפרע עד צהרים והשתא
קסין לה שתי עוות ורבן חדא
הוא דקסו ותו לא:
ומשי חכמים השוו מדותיהם.
שלא תחלוק במעת לעת זמן
קבוע וחלוט תו לה למפרע
ואפילו עשתה אותו זמן מג'
עוות כגון שבדקה בצהרים ולא
בדקה שחרית ואמש לא רצו
לגרוע ולמעט זמה הקבוע לה
אלא פסקו דבריהם שלא תתן
דברים לשיעורין:
אב''א .להכי מטמין לה
מצהרים דאתמול דאי אמרת לא
קס אלא עוה יתירה מצא
חוטא שכר דאילו זו שלא בדקה
עצמה ימים רבים ובדקה לה
היום שחרית היתה קסת מעת
לעת שלם ומפי שאיחרה עד
הצהרים והוסיפה לחטוא לא
תפסיד אלא לילה וחצי יום:
דאיתיסה .שאסה שחרית
ולא בדקה ללישא דחוטא שכר
ליכא דהא אסה ללישא דלא
תחלוק איכא:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי
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 .7ד ,ב – ה ,א
" ָ ּכל ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ָל ּה וֶ ֶסת  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
ִיתין ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא ִהיא וְ לָ א ַר ָ ּב ָנן?
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דְּ ַת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַא ְר ַ ּבע נָ ׁ ִשים דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתןּ ְ :בתו ָּלה,
ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
יקה,
ֵמנִ ָ
וּזְ ֵקנָ ה.
ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא אוֹ ֵמר:
ּ
ָ ּכל ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ָל ּה וֶ ֶסת  -דַּ ָי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ָ ּבנָן,
ַעד ָּכאן לָ א ּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא ֶ -א ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה,
ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה  -מוֹ ד ּו לֵ ּיה.
ִיתין ּ ִ -ב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה ,וְ ִד ְב ֵרי ַהכּ ֹל.
ו ַּמ ְתנ ִ
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסאֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה ָא ַמר.
ַמאן ָּתנָא לְ ָהא דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ָל ּה וֶ ֶסת ּ ִ -כ ְת ָמ ּה ָט ֵמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ׁ ֶש ִאם ִּת ְר ֶאה ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה ְ -מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת"
ֵימא ַר ָ ּבנָן ִהיא ,וְ לָ א ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא?
נ ָ
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא,
ַעד ָּכאן לָ א ּ ָפלֵ יג ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא ֲעלַ ְייה ּו דְּ ַר ָ ּב ָנן ֶ -א ָּלא ִ ּב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה,
ֲא ָבל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה  -מוֹ ֵדי לְ ה ּו,
ִיתין ּ ִ -ב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה,
ו ַּמ ְתנ ִ
וְ ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא ִהיא.
ה,א

ְיתא  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל.
ו ָּב ַרי ָ
וְ לוֹ ְק ָמא ִא ּ ְיפכָ א?
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ָּיכא לְ אוֹ קו ֵּמי לְ קו ָּּלא וּלְ חו ְּמ ָרא  -לְ חו ְּמ ָרא מוֹ ְק ִמינַן.

רש"י
ד' שים דיין שעתן .מפי
שדמיהן מסולקים ואין דם מצוי
בהן:
בתולה .בתולת דמים שלא
ראתה דם מימיה ואפילו היא
שואה קרי לה בתולה והכי
מפרש במתי' וכולה מפרש
במתי':
רבי דוסא אומר כו' .ופליגי רבן
בעלמא עליה:
אלא שלא בשעת וסתה .דכיון
דראתה שלא בזמה איכא
למיחש דלמא מקמי הכי הוה
דהא ליכא למימר אורח בזמו
בא:
כתמה טמא למפרע .עד שעת
הכבוס אף על גב דבראייתה דיה
שעתה מטמאין כתמה למפרע
דהא אשכחין בראייה טומאה
למפרע שאם תראה שלא בשעת
וסתה מטמאה למפרע:
לימא רבן היא .דאמרי שלא
בשעת וסתה מטמאה למפרע:
ולוקמא איפכא .כדאוקמיה
מעיקרא ומ''ט הדרי בה הא
שפיר מצי לאוקמי מתי' דברי
הכל וברייתא רבן:
לקולא ולחומרא .מעיקרא
אוקימא לקולא דבשעת וסתה
דברי הכל דיה שעתה ובשלא
בשעת וסתה פליגי והשתא
אוקימא פלוגתא בשעת וסתה
ואיכא דמחמיר ומטמא לה
למפרע ושלא בשעת וסתה ד''ה
מטמאה למפרע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8ה ,א
ָק ָּתנֵיֶ ׁ " :ש ִאם ִּת ְר ֶאה ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה ְ -מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת".
ַט ְע ָמא דְּ ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת הוּא,
ָית ּה
דִּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָן ֵ ּבין ִּכ ְת ָמ ּה לִ ְר ִא ּי ָ
ּ
ָהא ׁ ְש ָאר נ ׁ ִָשים ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים  -דַּ יָין ׁ ָש ָע ָתן,
ָיתן.
ִּכ ְת ָמן ִּכ ְר ִא ּי ָ
ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ַאנ ְִטיגְ נוֹ ס ִהיא,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס:
ָּכל ַה ּנ ׁ ִָשים ִּ -כ ְת ָמן ָט ֵמא לְ ַמ ְפ ֵר ַע.
ּ
ָיתן,
וְ נ ׁ ִָשים ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים" :דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן" ִּ -כ ְת ָמן ִּכ ְר ִאי ָ
חוּץ ִמ ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ָּנ ּה לִ ְראוֹ ת,
ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ְס ִדינִין ׁ ֶש ָּל ּה ְמלוּכְ לָ כִ ין ְ ּב ָדם ֵ -אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לָ ּה.
ו ִּמי ִאית לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶּכ ֶתם ְּכלָ ל?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ּ ִ -כ ְת ָמן ָט ֵמא,
וְ נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים" :דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן" ּ ִ -כ ְת ָמן ָט ֵמא.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים "דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן" ֵ -אין ָל ֶהן ֶ ּכ ֶתם".
ַמאי לָ או ֵאין לָ ֶהן ֶּכ ֶתם ְּכלָ ל!
לָ א,
ֵאין לָ ֶהן ֶּכ ֶתם לְ ַמ ְפ ֵר ַע,
ֲא ָבל י ֵׁש לָ ֶהן ֶּכ ֶתם ִמ ָּכאן וּלְ ַה ָ ּבא.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָס ַבר ֲא ִפילּ ּו לְ ַמ ְפ ֵר ַע!
ִאין,
ּ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא דְּ ַמ ְח ִמיר ַג ֵ ּבי ְּכ ָת ִמים.
דְּ ַת ְניָא:
" ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ּ ִ -כ ְת ָמן ָט ֵמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
וְ נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים" :דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן" ּ ִ -כ ְת ָמן ָט ֵמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
יתן.
נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים" :דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן" ּ ִ -כ ְת ָמן ִ ּכ ְר ִא ָ ּי ָ
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת  -יֶ ׁש ָל ּה ֶ ּכ ֶתם.
וְ ִתינוֹ ֶקת ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת ֵ -אין ָל ּה ֶ ּכ ֶתם.
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת"?
ימ ַתי " ִה ִ ּג ַ
וְ ֵא ָ
ּ
ִמ ׁ ּ ֶש ִה ִגיע ּו יְ ֵמי ַה ְ ּנעו ִּרים".

רש"י
קתי שאם תראה .כמו אמר
מר:
שאם תראה כו' .אלמא דטעם
דכתמה מטמא למפרע משום
דאשכחן בהו ראייה טמאה
למפרע דהשתא לא הוה כתמה
חמור מראייתה וש''מ דאשה
דיש לה וסת הוא דפלוג רבן בין
כתמה לראייתה דכתמה מטמא
למפרע ובראייתה דיה שעתה
משום דבראייתה שלא בשעת
וסתה אשכחן טומאה למפרע:
הא שאר שים שאמרו חכמים
דיין שעתן .כגון ארבע שים דלא
אשכחן בהו ראייה טמא' למפרע
כתמן מי איו טמא למפרע:
כתמן כראייתן .מכאן ואילך
טמאות :חוץ מתיוקת כו'
דאפילו מכאן ולהבא מי לא והא
דאמר בתולת דמים כתמן
כראייתן דמכאן ולהבא מיהא
טמאה הייו כשהגיע זמה
לראות ולא ראתה:
מלוכלכין בדם .ולא ידעה אי
אתי מגופה אי לא:
אין חוששין לה .ואפילו אין לה
במה לתלות דבשוק של טבחים
לא עברה איכא למימר עברה
ולאו אדעתה דהא בגופה אין
לתלות כל עיקר דכתמין דרבן
יהו וכי גזור רבן בהגיע זמה
דדם מצוי בה אבל בהא לא גזור
הואיל ואין בה דמים ולקמן
מפרש איזה הוא זמה משיגיעו
ימי העורים שהביאה שתי
שערות או בת י''ב שה ויום אחד
ואע''פ שלא הביאה שתי שערות:
ומי אית ליה לרבי חיא כתם
כלל .בארבע שים ואפילו מכאן
ולהבא:
טפי
בכתמים.
דמחמיר
מבראייתה דראיית ארבע שים
הואיל ואין דם מצוי בהן אמרין
השתא אתי ומכי אתי חזיתיה
אבל בכתם איכא למימר אי
בדקה לחלוק מעיקרא הוה
אישתכח :רבי חיא בן
אטיגוס אומר שים שאמרו
חכמים דיין שעתן כתמן
כראייתן .כלומר שים שאמרו
חכמים דיין שעתן כתמן
כראייתן לטמאה מכאן ולהבא:
יש לה כתם .מכאן ולהבא אע''פ
שלא ראתה מימיה:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי
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 .9ה ,א-ב
"וְ ַה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּב ִעדִּ ים ֲ -ה ֵרי זוֹ ִ ּכ ְפ ִק ָידה.
ו ְּמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
וְ ַעל יַ ד ִמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵעד ׁ ֶש ִּל ְפנֵי ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ֵ -אינוֹ ְמ ַמ ֵעט ִּכ ְפ ִק ָידה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַרב ְק ִטינָ א:
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ְּמהו ָּמה לְ ֵב ָית ּה.
וְ כִ י " ְמהו ָּמה לְ ֵב ָית ּה" ַ -מאי ָהוֵ י!
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ְּמהו ָּמה לְ ֵב ָית ּהֵ ,אינ ָּה ַמכְ נֶ ֶסת לְ חוֹ ִרין וְ לִ ְס ָד ִקין.
ְּתנַן:
" ַה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּב ִעדִּ ים ֲ -ה ֵרי זוֹ ִ ּכ ְפ ִק ָידה",
ַמאי לָ אוַ :חד לִ ְפנֵי ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש,
וְ ַחד לְ ַא ַחר ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
לָ אִ ,א ִידי וְ ִא ִידי לְ ַא ַחר ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש,
וְ ֶא ָחד – לוֹ ,
וְ ֶא ָחד – לָ ּה.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
ש ָר ֵאל ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ת ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִעדִּ ים ֶא ָחד לוֹ וְ ֶא ָחד ָל ּה" )נדה יד.(.
"דֶּ ֶר ְך ְ ּבנוֹ ת יִ ְ ׂ
ַהאי ַמאי?
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאַ :חד לִ ְפנֵי ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש וְ ַחד לְ ַא ַחר ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש – ִאיצְ ְט ִריךְ.
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָאִ :מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ְּמהו ָּמה לְ ֵב ָית ּה  -לָ א ָ ּב ְד ָקה ׁ ַש ּ ִפיר,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֲ :ה ֵרי זוֹ ִּכ ְפ ִק ָידה.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּתִ :א ִידי וְ ִא ִידי לְ ַא ַחר ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֶ ׁ :ש ָּמא ִּת ְר ֶאה ִט ּ ַפת דָּ ם ְּכ ַח ְרדָּ ל ו ְּת ַח ּ ֶפ ּנָה ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ׁ ְש ֵּתי ְ ּב ִדיקוֹ ת ַאצְ ְרכו ָּה ַר ָ ּבנָןַ :חד לִ ְפנֵי ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש,
וְ ַחד לְ ַא ַחר ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
וְ כִ י ָק ָּתנֵיֲ " :ה ֵרי זוֹ ִ ּכ ְפ ִק ָידה" ַ -א ְּל ַא ַחר ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
וְ ָהא " ַה ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת" ָק ָּתנֵי!
ְּתנֵי" :ו ְּמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת".
" ְמ ַמ ֶע ֶטת ַעל יַ ד ֵמ ֵעת ְל ֵעת".
ה,ב

ַה ׁ ְש ָּתא ֵמ ֵעת לְ ֵעת ְמ ַמ ֶע ֶטת,
ִמ ּ ְפ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידה ִמ ַ ּיב ְעיָא?!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֵ :מ ֵעת לְ ֵעת ַח ׁש ּו ַ ּב ּה ַר ָ ּב ָנן לִ ְפ ֵס ָידא דִּ ְט ָהרוֹ ת,
ֲא ָבל ִמ ּ ְפ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידה – לָ א.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
איו ממעט .על יד מעת לעת ועל
יד מפקידה לפקידה:
שמהומה לביתה .ממהרת
לשמש:
אחד לו .שמקח בו בעצמו:
ותחפה שכבת זרע .ואפי'
דלאחר תשמיש מי לא ליהוי
כפקידה קמ''ל:
ואי בעית אימא .לעולם חד לפי
תשמיש וחד לאחר תשמיש
ואפ''ה הרי זו כפקידה אלאחר
תשמיש קאי וא''ת עד שלפי
תשמיש למה הוזכר מתיתין
תרתי קתי ואשמועין תא
דמתיתין דשי בדיקות אצרכוה
רבן וה''ק משמשת בעדים
כלומר מצוה עליה לשמש בעדים
ואע''פ שיש לה וסת הרי זו
כפקידה ההוא דלאחר תשמיש:
והא המשמשת קתי .דלאו
לשון חובה הוא אלמא חדא
קתי ומשום הרי זו כפקידה קט
לה וה''ק ואשה המשמשת
בעדים הרי זו כפקידה ואקמא
מי קאי דאי אבתרא לחודה
ראשון למה הוזכר:
תי ומשמשת .ותרתי מילי יהו
וה''ק מצוה עליה לשמש בעדים
והרי כפקידה אבתרא וקמא לא
קט ליה אלא לאשמועין
דמצוה לבדוק קודם תשמיש:
השתא מעת לעת .דאתמול דזמן
ארוך הוא ממעטת פקידה זו
דעדים:
מפקידה לפקידה .דשחרית
היום דזמן מועט מבעיא:
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 .10ה ,ב
יצד דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה?
" ֵ ּכ ַ
ָהיְ ָתה יוֹ ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ִּמ ָּטה וַ ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת,
ו ֵּפ ְר ׁ ָשה,
וְ ָר ֲא ָתה ִ -היא ְט ֵמ ָאה,
וְ ֵהן ְטהוֹ רוֹ ת".
לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנֵי " ָהיְ ָתה יוֹ ׁ ֶש ֶבת ַ ּב ִּמ ָּטה וַ ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת"?
לִ ְיתנֵיָ :היְ ָתה ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת ו ֵּפ ְר ׁ ָשה וְ ָר ֲא ָתה!
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ַט ְע ָמא דְּ ַד ּי ָּה ׁ ָש ָע ָת ּה,
ָהא ֵמ ֵעת לְ ֵעת ִ -מ ּ ָטה נ ִַּמי ִמ ּ ַט ְּמיָא.
ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה לִ זְ ִע ִירי,
דְּ ָא ַמר ז ְִע ִיריֵ :מ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה עוֹ ָׂשהִ :מ ׁ ְש ָּכב,
וּמוֹ ׁ ָשב  -לְ ַט ֵּמא ָא ָדם לְ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים.
יש ֵאל הוּא,
ִמ ְּכ ִדי ַהאי ִמ ּ ָטה דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ דַּ ַעת לִ ׁ ּ ָ
יש ֵאל ְ -ס ֵפקוֹ ָטהוֹ ר!
וְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ דַּ ַעת לִ ׁ ּ ָ
ַּת ְר ְ ּג ַמ ּה ְז ִע ִירי:
ְּכ ׁ ֶש ַח ְברוֹ ֶת ָיה נוֹ ְׂשאוֹ ת אוֹ ָת ּה ַ ּב ִּמ ּ ָטה,
דְּ ָהוְ יָא לֵ ּיה יַד ַח ְברוֹ ֶת ָיה.
וְ ַה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְס ֵפק טו ְּמ ָאה ַה ָ ּב ָאה ִ ּב ֵידי ָא ָדם  -נ ׁ ְִש ָאלִ ין ָעלֶ ָיה.
יש ֵאל.
ֲא ִפילּ ּו ִ ּבכְ לִ י מ ּו ּנָח ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע ְּ -כ ִמי ׁ ֶש ּי ֶׁש בּ וֹ דַּ ַעת לִ ׁ ּ ָ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ַח ְברוֹ ֶת ָיה נוֹ ְׂשאוֹ ת אוֹ ָת ּה ַ ּב ִּמ ּ ָטה.

רש"י
טעמא משום דיה שעתה .משום
דיש לה וסת הא אם אין לה וסת
דמטמיא מעת לעת מטה מי
טמאה כמשכב דה עצמה
שמטמא אדם הוגע בו טומאה
חמורה לטמא בגדים שעליו
דכתיב )ויקרא טו( וכל אשר יגע
במשכבה יכבס בגדיו:
ה''ג לטמא אדם לטמא בגדים.
שהאדם מטמא בגדים שעליו
ואע''פ שלא געו בגדים במטה:
מכדי הך מטה דבר שאין בו דעת
לישאל הוא .ומעת לעת ספק
טומאה הוא וכל שאין בו דעת
לישאל כו' דבשלמא אטהרות
בלא מטה יחא דכיון דהיא
עסוקה בהן ואוחזתן בידה הוו
להו כידה והיא יש בה דעת
לישאל אלא מטה כיון דע''ג
קרקע מוחת דלאו בידה הוא
וספקו טהור דכל ספק טומאה
לטמא מסוטה גמרין לה וסוטה
יש בה דעת לישאל:
כשחברותיה ושאות אותה
במטה .באותו מעת לעת דהויא
ליה הך מטה ביד חברותיה שיש
בה דעת לישאל הלכך טמאה:
הבאה בידי אדם .כגון זו
דטומאה על ידה באה וכגון ושא
שרץ בידו ספק גע בכלי המוח
ע''ג קרקע ספק לא גע ואע''פ
שאדם לא היה עסוק בכלי
המיטמא הואיל והטומאה באה
ע''י אדם ספק געה הטומאה
בכלי ספק לא געה חשבין לה
כמו שיש בה דעת לישאל וברה''י
ספקו טמא:
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 .11ה ,ב
ּגו ָּפא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְס ֵפק טו ְּמ ָאה ַה ָ ּב ָאה ִ ּב ֵידי ָא ָדם  -נ ׁ ְִש ָאלִ ים ָעלֶ ָיה.
ּ
יש ֵאל".
ֲא ִפילּ ּו ִ ּבכְ לִ י ַה ּמ ּו ּנָח ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע ְּ -כ ִמי ׁ ֶש ּי ֶׁש בּ וֹ דַּ ַעת לִ ׁ ָ
ֵמ ִית ֵיבי:
" ָהיָ ה ִמ ְת ַע ֵּטף ְ ּב ַט ִ ּליתוֹ ו ְּט ָהרוֹ ת וְ ט ּו ְמאוֹ ת ְ ּב ִצדּ וֹ ,
ֹאשוֹ .
ו ְּט ָהרוֹ ת וְ טו ְּמאוֹ ת ְל ַמ ְע ָלה ֵמר ׁ
ָס ֵפק נָ ַגעָ ,ס ֵפק לֹא נָ ַגע – ָטהוֹ ר.
וְ ִאם ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן נָ ַגע – ָט ֵמא.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
אוֹ ְמ ִרים לוֹ ְ ׁ :שנֵ ה וְ ׁשוֹ נֶ ה.
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אין ׁשוֹ נִ ים ִ ּב ְט ָהרוֹ ת".
ַא ַּמאי? ָהא ְס ֵפק טו ְּמ ָאה ַה ָ ּב ָאה ִ ּב ֵידי ָא ָדם הוּא!
ֵיה דְּ ַה ִהיא,
ַ ּבר ִמי ּנ ּ
דְּ ָתנֵי ַרב הוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד ְ -ס ֵפקוֹ ָט ֵמא,
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ -ס ֵפקוֹ ָטהוֹ ר.

רש"י
שאלין .כלומר טמא:
כמי שיש בו דעת לישאל .וכי
אמרין דבר שאין בו דעת לישאל
ספקו טהור כגון שרץ המוטל
אצל כלי ע''ג קרקע ספק גע
ספק לא גע:
היה מתעטף בטליתו וטהרות
בצדו .והוא היה טמא ספק טימא
טהרות בטלית כשהגביהו על
כתפו ספק לא גע או טמאות
בצדו כגון שרץ והוא טהור ספק
טמא טליתו ספק לא טמא:
טהור .קס''ד דאפילו ברה''י
משום דהוי דבר שאין בו דעת
לישאל ואע''ג דבאה בידי אדם
הואיל וטהרות מוחות על גבי
קרקע ואין אוחזן בידו אין
שאלין עליהם:
שה .פעם אחרת אם יגע עכשיו
בידוע שגע בתחלה:
אין שוין .שמא עכשיו גע
וקודם לכן לא גע או חילוף:
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 .12ה ,ב – ו ,א
ּגו ָּפא:
" ָא ַמר ז ְִע ִירי:
ֵמ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה – עוֹ ָׂשהִ :מ ׁ ְש ָּכב,
וּמוֹ ׁ ָשב  -לְ ַט ֵּמא ָא ָדם לְ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים".
ִיתא ִ ּב ֵיד ּיה:
ְיתי ַמ ְתנ ָ
ִאינִי?! וְ ָהא ִּכי ֲא ָתא ֲא ִב ִימי ִמ ֵ ּבי חוֹ זַ אי ֲא ָתא וְ ַאי ֵ
" ֵמ ֵעת ְל ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִ ּנדָּ ה ִ -מ ׁ ְש ָ ּכ ָב ּה וּמוֹ ׁ ָש ָב ּה ְ ּכ ַמ ָ ּג ָע ּה".
ַמאי לָ או ַמה ַּמ ָ ּג ָע ּה  -לֹא ְמ ַט ֵּמא ָא ָדם,
ַאף ִמ ׁ ְש ָּכ ָב ּה  -לֹא ְמ ַט ֵּמא ָא ָדם.
ֲא ַמר ָר ָבא:
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?! ַקל וָ חוֹ ֶמר הוּא!
ו ַּמה ְּכלִ י ֶח ֶרס ַה ּמו ָ ּּקף צָ ִמיד ּ ָפ ִתיל,
ַה ּנִיצּוֹ ל ְ ּבאוֹ ֶהל ַה ֵּמת ֵ -אינוֹ נִיצּוֹ ל ְ ּב ֵמ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה.
ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ ת וּמוֹ ׁ ָשבוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָן נִיצּוֹ לִ ין ְ ּבא ֶֹהל ַה ֵּמת ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ֵאין נִיצּ וֹ לִ ין ְ ּב ֵמ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה?!
ִיתא ָק ָא ַמר!
וְ ָהא ֲא ִב ִימי ִמ ֵ ּבי חוֹ זַ אי ַמ ְתנ ָ
ו,א

ֵא ָימאִ :מ ׁ ְש ָּכ ָב ּה וּמוֹ ׁ ָש ָב ּה ְּ ^ -כ ַמ ַ ּגע ַעצְ ָמ ּה.
ַמה ַּמ ַ ּגע ַעצְ ָמ ּה ְמ ַט ֵּמא ָא ָדם לְ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים
ַאף ִמ ׁ ְש ָּכ ָב ּה וּמוֹ ׁ ָש ָב ּה ְמ ַט ֵּמא ָא ָדם לְ ַט ֵּמא ְ ּבגָ ִדים.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָר ָבא:
" ָהרוֹ ָאה דָּ ם ְ -מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת.
ו ַּמה ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה? ִמ ׁ ְש ָ ּכבוֹ ת,
וּמוֹ ׁ ָשבוֹ ת,
אוֹ ָכ ִלין,
ו ַּמ ׁ ְש ִקין,
ו ְּכ ִלי ֶח ֶרס ַה ּמו ָ ּּקף ָצ ִמיד ּ ָפ ִתיל.
וְ ֵאינָ ּה ְמקו ְּל ֶק ֶלת ְל ִמנְ יָ נָ ּה.
וְ ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה.
וְ ֵאינָ ּה מוֹ נָ ה ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ָר ֲא ָתה.
ָהרוֹ ָאה ֶ ּכ ֶתם ְ -מ ַט ְּמ ָאה ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ו ַּמה ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה? אוֹ ָכ ִלין,
ו ַּמ ׁ ְש ִקין,
ִמ ׁ ְש ָ ּכבוֹ ת,
וּמוֹ ׁ ָשבוֹ ת,
ו ְּכ ִלי ֶח ֶרס ַה ּמו ָ ּּקף ָצ ִמיד ּ ָפ ִתיל.
ו ְּמקו ְּל ֶק ֶלת ְל ִמנְ יָ נָ ּה.
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה.
וְ ֵאינָ ּה מוֹ נָ ה ֶא ָ ּלא ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ָר ֲא ָתה.
וְ זֶ ה וָ זֶ ה ּתוֹ ִלין לֹא אוֹ ְכ ִלין וְ לֹא שׂוֹ ְר ִפין".
ִיתא!
וְ ָר ָבאִ ,אי ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ַמ ְת ִנ ָיתא  -לֵ ָימא ַמ ְתנ ָ
וְ ִאי לָ א ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ַמ ְת ִנ ָיתא ַקל וָ חוֹ ֶמר ְמנָא לֵ ּיה?
ִיתא,
לְ עוֹ לָ ם ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ַמ ְתנ ָ
ִיתאֲ ,הוָ ה ֲא ִמינָא :אוֹ ָא ָדם ,אוֹ ְ ּבגָ ִדים,
וְ ִאי ִמ ַּמ ְתנ ָ
ֲא ָבל ָא ָדם ו ְּבגָ ִדים – לָ א.
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָק ָא ַמר ַקל וָ ח ֶֹמר.

רש"י
כמגעה .בכלי שגעה בו דה שאיו מטמא
אדם שהרי ראשון הוא ואיו מטמא אדם
אלא אב הטומאה:
אף משכבה לא מטמא אדם .וקשיא לזעירי
דאמר משכבה ומושבה מטמא אדם אף
לטמא בגדים:
כלי חרס .יצול באהל המת דכתיב )במדבר
יט( וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו
טמא הא יש צמיד פתיל עליו טהור:
איו יצול .אם הסיט בתוך מעת לעת טמא
כאילו הסיטתה לאחר ראייתה כדתיא
בברייתא לקמן:
איו דין שאין יצולין במעת לעת.
שיטמאו כמשכב דה עצמה אדם ובגדים
שעליו:
כמגע עצמה .כגיעת עצמה כלומר אדם
הוגע במשכבה בתוך מעת לעת כאילו וגע
בבשר דה עצמה שהוא ובגדים שעליו
טמאים דכתיב )ויקרא טו( וכל הוגע בה
יטמא ותיא בתורת כהים יכול לא יהא
הוגע בה מטמא בגדים במגע קל וחומר אם
משכבה מטמא אדם לטמא בגדים היא
עצמה לא כל שכן אם כן למה אמר כל
הוגע בה יטמא שאיו חוזר ומטמא אדם
וכלי חרס:
אף משכבה .בתוך מעת לעת:
הרואה כתם מטמאה למפרע .עד שעת
כיבוסו של חלוק זה שכבסה קודם לבישה
זו:
וכלי חרס המוקף כו' .כלומר אפילו הוא
מוקף צמיד פתיל שאי אפשר ליגע בתוכו
מטמאה אותו בהיסט שהזב והדה
מטמאין כלי חרס בהיסט מה שאין כן
בשאר טמאין דכתיב )שם( וכלי חרס אשר
יגע בו הזב ישבר ותיא בתורת כהים יכול
יטמא הזב כלי חרס מאחוריו במגע אמר
כאן בו ואמר להלן וכלי חרס אשר תבושל
בו ישבר מה להלן מאוירו אף כאן מאוירו
אם כן מה ת''ל אשר יגע בו והלא אויר כלי
חרס טמא בלא גיעה כדקיימא לן בהכל
שוחטין )חולין כד (.תוכו אע''פ שלא גע בו
אלא איזהו מגעו שהוא ככולו הוי אומר זה
היסטו:
מקולקלת למיה .אבדה פתח דותה
שאילו היתה יודעת יום ראייתה תהא
סופרת אם תראה לאחר שבעה שומרת יום
כגד יום ואם תראה ג' תהא זבה אבל
עכשיו שאיה יודעת יום ראייתה איה
יודעת אימתי היא בתוך י''א יום שבין דה
לדה והרי היא טועה:
ואיה מקולקלת למיה .דהא ודאי
מהשתא הויא פתח דותה וליום שמיי
לראייתה יתחילו י''א יום שבין דה לדה
ורבן לא גזור מעת לעת אלא לטהרות אבל
גבי כתמים לא ידעין אימת פיק מיה
ואיה מוה שבעה ימים דקודם טבילה
אלא משעה שראתה וכן בכתם לסוף ז'
ימים טובלת וטהורה אבל פתח דותה לידע
אימת מתחילין ימי זיבה אבדה עד שתשב
ז' קיים כדתיא בערכין )דף ח:(.
ורבא .דפשיטא ליה בכלי חרס לעיל וגמר
משכבות מכלי חרס מאי שא דפשיטא ליה
בכלי חרס טפי ממשכב:
אי שמיע ליה הא מתיתא .דקתי כלי חרס
לימא מתיתא וליפשוט מיה משכבה
להדיא:
ואי לא שמיע ליה מתיתא קל וחומר מא
ליה .מכלי חרס הא כלי חרס אכתי לא
קאמר ליה:
אי ממתיתא .הוי אמיא למשכבות דקתי
לטמא אדם או בגדים:
אבל אדם ובגדים .שהאדם יטמא בגדיו
שלא געו במשכבות אימא לא קמ''ל קל
וחומר מכלי חרס וה''ק ומה כלי חרס
שיצול באהל המת איו יצול במעת לעת
שבדה מלטמא בהיסט כאילו יסט מדה
עצמה משכבות שאין צולין באהל המת
איו דין שאין צולין במעת לעת שבדה
מלטמא כמשכב דה גמורה:
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 .13ו ,א-ב
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ֵמ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה – לַ ּק ֶֹד ׁש,
ֲא ָבל לֹא לַ ְּתרו ָּמה.
ִאי ָהכִ י ,לִ ְיתנֵי ַ ּג ֵ ּבי ַמ ֲעלוֹ ת )חגיגה כ!(:
ִּכי ָק ָּתנֵי ֵהיכָ א דְּ ִאית לֵ ּיה דְּ ָר ָרא דְּ טו ְּמ ָאה,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ לֵ ית לֵ ּיה דְּ ָר ָרא דְּ טו ְּמ ָאה  -לָ א ָק ָּתנֵי.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ַמה ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה? אוֹ ָכ ִלין ו ַּמ ׁ ְש ִקין"
ַמאי לָ או ֵ ּבין דְּ ק ֶֹד ׁש,
ֵ ּבין דִּ ְתרו ָּמה!
לָ א ,דְּ ק ֶֹד ׁש.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַאף ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲע ָב ָר ָתן ִמ ֶ ּל ֱאכוֹ ל ַ ּב ְּתרו ָּמה" )נדה יא.(.
וְ ַה ֵ ּוינַן ַ ּב ּהַ :מאי דַּ ֲהוָ ה ֲהוָ ה!
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֶיה.
לֹא נִצְ ְרכָ ה ֶא ָּלא לְ ַת ֵ ּקן ׁ ִש ַיריִם ׁ ֶש ְ ּב ָפנ ָ
ַרב הוּנָ א ַמ ְתנֵי :לִ י ְׂשרוֹ ף ׁ ִש ַיריִם ׁ ֶש ְ ּב ָי ֶד ָיה,
ׁ ֶש ָ ּב ְד ָקה ַעצְ ָמ ּה ְּכ ׁ ִשיעוּר וֶ ֶסת.
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ָּתא ׁ ְש ַמע:
יעזֶ ר,
ל
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" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה וְ ָ ָ ַ ִ ְ ַ ִ ֱ ִ ֶ
ְ
יעזֶ ר ִל ְסמוֹ ך ָע ָליו ^ ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק".
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנזְ ַ ּכר ָא ַמר ְ ּכ ַדי הוּא ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ַה ֵ ּוינַן ַ ּב ּהַ :מאי " ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנזְ ַ ּכר"?
ִאילֵ ָימא :לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּנִזְ ַּכר דְּ ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶא ָּלא ְּכ ַר ָ ּב ָנן ּ ִ -ב ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק ֵהיכִ י ָע ֵביד ְּכוָ ֵת ּיה!
ֶא ָּלא  8דְּ לָ א ִא ְּית ַמר ִהלְ כְ ָתא לָ א ְּכ ָמר וְ לָ א ְּכ ָמר,
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ּנִזְ ַּכר דְּ לָ או י ִָחיד ּ ָפלֵ יג ֲעלֵ י ּהֶ ,א ָּלא ַר ִ ּבים ּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה,
יעזֶ ר ִל ְסמוֹ ְך ָע ָליו ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק".
ָא ַמרּ ְ " :כ ַדי הוּא ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לַ ְּתרו ָּמה ַ -היְינ ּו דַּ ֲהוַ אי ְּתרו ָּמה ִ ּב ֵימי ַר ִ ּבי,
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת :לַ ּק ֶֹד ׁש  -ק ֶֹד ׁש ִ ּב ֵימי ַר ִ ּבי ִמי ֲהוַ אי?!
ִּכ ְדעו ָּּלא,
דַּ ֲא ַמר עו ָּּלא:
ַח ְב ַר ּיָא ְמ ַד ָּכן ִ ּבגְ לִ ילָ א.
ָהכִ י  9נ ִַּמי ִ ּב ֵימי ַר ִ ּבי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יאל ׁ ֶש ָהיְ ָתה אוֹ ָפה ִ ּכ ָ ּכרוֹ ת ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה,
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יחה יָ ָד ּה ַ ּב ַּמיִ ם,
ו ֵּבין ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת ְ -מ ִד ָ
וּבוֹ ֶד ֶקת.
יאל,
ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה ,ו ָּבאת וְ ׁ ָש ֲא ָלה ֶאת ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
וְ ָא ַמר ָל ּה :כּ ו ָ ּּלן ְט ֵמאוֹ ת.
יקה ָהיְ ָתה ִלי ֵ ּבין ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת!
ָא ְמ ָרה לוֹ ַ :ר ִ ּבי ,וַ ֲהלֹא ְ ּב ִד ָ
ָא ַמר ָל ּהִ :אם ֵ ּכן ִהיא – ְט ֵמ ָאה,
 8מהרש"ל ,ואיה במקבילות .גירסת וילא) :לָ או(
 9דפוס וציה .גירסת וילא :הכא

רש"י
גבי מעלות .בפרק חומר בקדש
)חגיגה כ:(:
מעת לעת .ליכא דררא דטומאה
דהשתא הוא דחזאי אלא גזירה
בעלמא הוא:
מה היא מטמאה .הייו ברייתא
דלעיל:
לא דקדש .כגון שמן דמחות ויין
דסכים:
אף בשעת עברתן .מתיתין היא
)לקמן ד' יא (.אף בשעה שהם
מסתלקות ומסיימות לאכול
תרומה צריכות לבדוק:
לתקן שירים שבפיה .שגעה
בהם ומהיא לה הך בדיקה שאם
תמצא עכשיו טהורה לכשתבדוק
ערבית כמשפטה ותמצא טמאה
לא תטמא למפרע אלא עד שעת
בדיקתה ולא תהא התרומה
בכלל טומאה דמפרע שהרי
בדקה לאחר העברתה אלמא
טומאת מפרע לתרומה מי גזור:
לתקן .דומיא דלהכשיר דאמר
לעיל שחרית להכשיר טהרות של
לילה כו':
ומשין רב הוא מתי .להא
דרבי יהודה שבדיקה זו באה
לשרוף שירים שבידיה אם תמצא
טמאה תשרפם וכגון שבודקת
עצמה לאחר עברתה לאלתר:
כשיעור וסת .מיד סמוך לגיעה
בדיקה דאם תמצא טמאה ודאי
בשעת גיעה מי טמאה היתה
דאפילו חולין מי מטמו ומצריך
לה ר' יהודה בדיקה לתרומה
כשיעור וסת כי היכי דלא תיכול
תרומה טמאה לאחר זמן אבל
לתקן לא סבירא ליה לרב הוא
דכל כמה דלא בדקה מיתקא
וקיימא דטומאת מפרע לא גזור
ביה רבן:
]כשיעור[ וסת .מפרש בפ''ב
)לקמן יד (:משל לשמש ועד
שעומדין בצד המשקוף ביציאת
השמש כס העד ולשון וסת
הייו מיד:
מעשה ועשה רבי כר' אליעזר.
באשה ילדה שעברו עליה שלש
עוות של שלשים יום שלא ראתה
ואמר רבי אליעזר במתיתין
)לקמן ז (:כל אשה שעברו עליה
שלש עוות דיה שעתה ופליגי
רבן עליה דאין דיה שעתה אלא
שעברו עליה ג' עוות מחמת זקה
סמוך לזקתה:
לאחר שזכר .שלא יפה עשה:
בשעת הדחק .שי בצורת היו
ולא רצה להפסיד טהרות:
אלא רבים פליגי עליה .ובטלין
דברי היחיד והתחיל להתחרט
ואמר כדי הוא כו':
קדש בימי רבי מי הוה .כמה
שים היה אחר החורבן בסוף
התאים:
חבריא מדכן בגלילא .חבירים
שבגליל מטהרים יים לסכים
ושמן למחו' שמא יבה בהמ''ק
בימיהם ולעול' קדש הוו כך
שמעתי בחומר בקדש וכך היא
שויה:
כולן טמאות .משום מעת לעת
שבדה:
היא טמאה .משום פקידה
לפקידה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ כו ָ ּּלן ְטהוֹ רוֹ ת".
ָק ָּתנֵי ִמ ַיהתּ ִ " :כ ָ ּכרוֹ ת ׁ ֶשל ְּתרו ָּמה"!
ַמאי " ְּתרו ָּמה"?
ְּתרו ַּמת לַ ְח ֵמי תוֹ ָדה.
" ְּתרו ַּמת לַ ְח ֵמי תוֹ ָדה" ּ ַ -ב ֲא ִפ ָ ּיה ַמאי ָ ּב ֲעיָא?
יש ְייה ּו.
דְּ ַא ְפ ְר ׁ ִשינְה ּו ְ ּבלִ ׁ ַ
וְ כִ י ָהא,
דְּ ָא ַמר ַרב טוֹ ִבי ַ ּבר ַרב ְק ִטינָ א:
לַ ְח ֵמי תוֹ ָדה ׁ ֶש ֲא ָפ ָאן ַא ְר ַ ּבע ַחלּ וֹ ת – יָצָ א.
וְ ַה ֵ ּוינַן ַ ּב ּה :וְ ָהא ָ ּב ֵעינַן ַא ְר ָ ּב ִעים!
לְ ִמצְ וָ ה.
וְ ָהא ָ ּב ֵעינַן ַא ְפרו ׁ ֵּשי ְּתרו ָּמה ִמי ַּניְיה ּו!
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ ַמ ְפ ִר ׁיש ּ ְפרו ָּסה ִמ ָּכל ַחד וְ ַחד – " ֶא ָחד" ) 10ויקרא ז ,יד( ָא ַמר ַר ֲח ָמנָאֶ ׁ ,שלּ ֹא י ִּטוֹ ל ּ ְפרו ָּסה!
ישיְיה ּו,
וְ ָא ְמ ִרינַן :דְּ ַא ְפ ְר ׁ ִשינְה ּו ְ ּבלִ ׁ ַ
ישיְיה ּו.
ָהכָ א נ ִַּמי דְּ ַא ְפ ְר ׁ ִשינְ ה ּו ְ ּבלִ ׁ ַ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יאל ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָ ּג ָפה ָח ִב ּיוֹ ת ׁ ֶשל יַ יִ ן,
" ׁשוּב ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ׁ ִש ְפ ָחה ׁ ֶשל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יה ַ ּב ַּמיִ ם,
יחה יָ ֶד ָ
ו ֵּבין ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת ְ -מ ִד ָ
וּבוֹ ֶד ֶקת.
ו ָּב ַא ֲחרוֹ נָ ה ָ ּב ְד ָקה ו ָּמ ְצ ָאה ְט ֵמ ָאה
יאל,
ו ָּבאת וְ ׁ ָש ֲא ָלה ְל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
וְ ָא ַמר ָל ּה :כּ ו ָ ּּלן ְט ֵמאוֹ ת.
יקה ָהיְ ָתה ִלי ֵ ּבין ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת!
ָא ְמ ָרה לוֹ  :וַ ֲהלֹא ְ ּב ִד ָ
ָא ַמר ָל ּהִ :אם ֵ ּכן ִהיא ְ -ט ֵמ ָאה,
וְ כו ָ ּּלן ְ -טהוֹ רוֹ ת".
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאֲ :ח ָדא דְּ ק ֶֹד ׁש,
וַ ֲח ָדא דִּ ְתרו ָּמה ִהיא ַ -היְינ ּו דְּ ָה ְד ָרה וְ ׁ ָשיְילָ ה,
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּתִ :א ִידי וְ ִא ִידי דְּ ק ֶֹד ׁש  -לָ ָּמה לַ ּה לְ ֶמ ְהדַּ ר וְ לִ ׁ ַשיְילֵ ּיה!
ַמ ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ָהיָה ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ׁ ְש ָפחוֹ ת ָהיָה.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא ָא ְמ ֵרי לַ ּה.
לִ ׁ ְ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ֵמ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה ְמ ַט ְּמ ָאה ֵ ּבין לַ ּק ֶֹד ׁש,
ו ֵּבין לַ ְּתרו ָּמה.
ִמ ַּמאי?
ִמדְּ לָ א ָק ָּת ֵני לַ ּה ַ ּג ֵ ּבי ַמ ֲעלוֹ ת ) 11חגיגה כ.(:
יהוה לַ כּ ֵֹהן ַה ּז ֵֹרק ֶאת דַּ ם ַה ׁ ּ ְשלָ ִמים לוֹ יִ ְהיֶ ה
 10וְ ִה ְק ִריב ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶא ָחד ִמ ָּכל ָק ְר ָ ּבן ְּתרו ָּמה לַ ָ ֹ
 11חוֹ ֶמר ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ִמ ַ ּב ְּתרו ָּמה:
ׁ ֶש ַּמ ְט ִ ּב ִילין ֵ ּכ ִלים ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּכ ִלים  -לַ ְּתרו ָּמה,
ֲא ָבל לֹא ַל ּק ֶֹד ׁש.
יטה ְ ּב ְּתרו ָּמה,
ֲאחוֹ ַריִ ים וְ תוֹ ְך ּובֵ ית ַה ְּצ ִב ָ
ֲא ָבל לֹא ַ ּב ּק ֶֹד ׁש.
שא ֶאת ַה ְּתרו ָּמה,
שא ֶאת ַה ִּמ ְד ָרס נוֹ ֵ ׂ
ַהנּוֹ ֵ ׂ
ֲא ָבל לֹא ֶאת ַה ּק ֶֹד ׁש.
ִ ּבגְ ֵדי אוֹ ְכלֵ י ְתרו ָּמה ִ -מ ְד ָרס ְלק ֶֹד ׁש.
לֹא ְ ּכ ִמדַּ ת ַה ּק ֶֹד ׁש ִמדַּ ת ַה ְּתרו ָּמה;

רש"י
תרומת לחמי תודה .ארבע חלות
מד' מיין שבתודה ותין לכהן
דכתיב )ויקרא ז( והקריב ממו
אחד מכל קרבן תרומה וגו':
באפיה מאי בעיא .הא מ' חלות
בעי לה למיפא והדר אפרושי ד'
לתרומה וארבעין לא מיקרו
תרומה:
ומשי דאפרשיהו בלישייהו.
לעולם מאי תרומה תרומת לחמי
תודה ודקאמר באפיה מאי בעיא
כגון שהפריש לד' מהארבעים
חלות בעיסתן ולאחר אפיית כולן
שחט תודה עליהן:
שאפאן ד' חלות .עשר עשרוים
של חמץ אפאן כולן בחלה אחת
וג' עשרוות ושליש שבחלות
מצה אפאן בחלה אחת וכן של
רקיקין וכן של רבוכה:
הא בעין מ' .במחות ילפין לה
בפרק התודה )דף עו (.ואמאי
יצא:
ומשי למצוה .אבל עיכובא
ליכא:
והא בעי אפרושי תרומה .אחת
מכל מין דהייו א' מעשר וכיון
דליכא עשר היאך יפריש:
וכ''ת דמפריש פרוסה .מכל
חלה מעט לכהן:
אחד אמר רחמא .והקריב ממו
אחד מכל קרבן וגו' ודרשין
במחות )דף עז (:שלא יטול
פרוסה לתרומת כהן:
דאפרשיהו בלישייהו .טל
אחד מעשר לתרומה ותשע
הותרים לבעלים מכל מין ומין
אפה בחלה אחת:
גפה .סותמת בטיט בידיה
ומדיחה ידיה מן הטיט:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי

ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן:
וְ ָהא ָּתנֵי ַּת ּנָאַ " :ל ּק ֶֹד ׁש ֲא ָבל לֹא ַל ְּתרו ָּמה"!
ִק ְ ּבלַ ּה ִמי ֵּנ ּיה ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
ש ּו ַעל ַט ֲה ַרת ק ֶֹד ׁש,
ְ ּבחו ִּּלין ֶ ׁ -ש ּנ ֲַע ׂ
ש ּו ַעל ַט ֲה ַרת ְּתרו ָּמה.
וְ לֹא ְ ּבחו ִּּלין ֶ ׁ -ש ּנ ֲַע ׂ

ׁ ֶש ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ַ -מ ִּתיר ו ְּמנַ ֵ ּגב ,וְ ַמ ְט ִ ּביל ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך קוֹ ׁ ֵשר.
ו ַּב ְּתרו ָּמה  -ק ֹו ׁ ֵשר וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ַמ ְט ִ ּביל.
ֵ ּכ ִלים ַה ִ ּנגְ ָמ ִרים ְ ּב ָט ֳה ָרה ְ -צ ִריכִ ין ְט ִבילָ ה ַל ּק ֶֹד ׁש,
ֲא ָבל לֹא לַ ְּתרו ָּמה.
ַה ְ ּכ ִלי ְמ ָצ ֵרף ַמה ׁ ּ ֶש ְ ּבתוֹ כוֹ ַל ּק ֶֹד ׁש,
ֲא ָבל לֹא לַ ְּתרו ָּמה.
יעי ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ָּ -פסוּל,
ָה ְר ִב ִ
ישי ּ ַ -ב ְּתרו ָּמה.
וְ ַה ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
הוֹרה,
ו ַּב ְּתרו ָּמהִ ,אם נִ ְט ֵמאת ַא ַחת ִמ ָ ּי ָדיו ֲ -ח ֶב ְיר ָּת ּה ְט ָ
יהן,
ו ַּב ּק ֶד ׁש ַ -מ ְט ִ ּביל ׁ ְש ֵּת ֶ
ׁ ֶש ַה ָ ּיד ְמ ַט ָּמא ֶאת ֲח ֶב ְיר ָּת ּה ַ ּב ּק ֶֹד ׁש,
ֲא ָבל לֹא ַ ּב ְּתרו ָּמה.
אוֹ ְכ ִלין אוֹכָ ִלים נְ גו ִּבין ְ ּביָ ַדיִ ם ְמסוֹ ָאבוֹ ת ַ ּב ְּתרו ָּמה,
ֲא ָבל לֹא ַ ּב ּק ֶד ׁש.
ָהאוֹ נֵ ן ו ְּמחו ַּּסר ִ ּכ ּפו ִּרים ְ -צ ִר ִיכים ְט ִבילָ ה ְלק ֶֹד ׁש,
ֲא ָבל לֹא לַ ְּתרו ָּמה.
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רש"י
קבלה מייה רב שמואל .להך
תיובתא מרב חמן ואוקמא להא
דקתי לקדש אבל לא לתרומה
הכי קאמר בחולין שעשו על
טהרת קדש כו' אבל בתרומה
ממש הגא :ולד לה גרסי' ולד
בעיסה ספק טומאה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14ו ,ב – ז ,א
ְּתנַן ָה ָתם:
"נוֹ ַלד ָל ּה ְס ֵפק טו ְּמ ָאה:
שה ְ ּבטו ְּמ ָאה.
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּג ְל ְ ּג ָלה ֵּ -ת ָע ֶ ׂ
שה ְ ּב ַט ֲה ָרה" )חלה ג ,ב(.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּג ְל ְ ּג ָלה ֵּ -ת ָע ֶ ׂ
" ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּג ְל ְ ּג ָלה ֵּת ָע ֶ ׂ
שה ְ ּבטו ְּמ ָאה"  -חו ִּּלין נִינְה ּו,
וּמו ָּּתר לִ גְ רוֹ ם טו ְּמ ָאה לְ חו ִּּלין ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
שה ְ ּב ַט ֲה ָרה"  -חו ִּּלין ַה ּ ְטבוּלִ ין לְ ַח ָּלה ְּכ ַח ָּלה דָּ מ ּו,
" ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּג ְל ְ ּג ָלה ֵּת ָע ֶ ׂ
וְ ָאסוּר לִ גְ רוֹ ם טו ְּמ ָאה לְ ַח ָּלה.
ז,א

ָּתנָא:
"וְ ַח ָ ּל ָת ּה ְּתלוּיָ ה  -לֹא אוֹ ְכ ִלין,
וְ לֹא שׂוֹ ְר ִפין.
ְ ּב ֵאיזֶ ה ָס ֵפק ָא ְמרוּ?
ִ ּב ְס ֵפק ַח ָ ּלה".
ַמאי " ְס ֵפק ַח ָ ּלה"?
ַא ָ ּביֵי וְ ָר ָבא דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ֹאמר ְ ּבהוֹ כָ חוֹ ת ׁ ָשנִינ ּו ְּכמוֹ ׁ ְשנֵי ׁ ְש ִבילִ ין,
ׁ ֶשלּ ֹא ּת ַ
דְּ ָה ָתם  -חו ִּּלין ְ ּג ֵר ָידא נ ִַּמי ִמ ּ ַט ּמ ּו,
ֶא ָּלא ְ ּב'נ ׁ ְִש ָען'.
דִּ ְתנַן:
"זָ ב וְ ָטהוֹ ר ׁ ֶש ָהי ּו ּפוֹ ְר ִקין ִמן ַה ֲחמוֹ ר,
אוֹ טוֹ ֲענִ ין:
ש ָאן ָ ּכ ֵבד – ָט ֵמא,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶשַּ :מ ּ ָ ׂ
ש ָאן ַקל – ָטהוֹ ר.
ַמ ּ ָ ׂ
וְ כו ָ ּּלןְ :טהוֹ ִרין ִ -ל ְבנֵ י ַה ְ ּכנֶ ֶסת,
ו ְּט ֵמ ִאין – ַל ְּתרו ָּמה )זבים ג ,ב(.
וְ חו ִּּלין ַה ּ ְטבוּלִ ין לְ ַח ָּלה ְּ -כ ַח ָּלה דָּ מ ּו?!
וְ ָה ְּת ַנן :12
" ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ִהיא ְטבו ַּלת יוֹ ם:
יסה,
ָל ׁ ָשה ֶאת ָה ִע ָּ
ימ ָ ּנה ַח ָ ּל ָת ּה,
וְ קוֹ ָצה ֵה ֶ
ישה,
יח ָּתה ִ ּב ְכ ִפ ׁ ָ
ו ַּמ ִ ּנ ַ
אוֹ ְ ּב ַאנְ חו ָּתא,
ו ַּמ ֶ ּק ֶפת,
וְ קוֹ ָרא ָל ּה ׁ ֵשם,
ישי,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ׁ ְש ִל ׁ ִ
ישי ָ -טהוֹ ר ַ ּבחו ִ ּּלין" )טבול יום ד ,ב(.
ו ׁ ְּש ִל ׁ ִ
וְ ִאי ֲא ַמ ְר ְּת :חו ִּּלין ַה ּ ְטבוּלִ ין לְ ַח ָּלה ְּכ ַח ָּלה דָּ מ ּו ָ -הא ַט ִּמ ַיתנְ ה ּו!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ָּכל ׁ ֶש ַ ּודַּ אי ְמ ַט ֵּמא חו ִּּלין ּ ָ -גזְ ר ּו ַעל ְס ֵפקוֹ ִמ ׁ ּשוּם חו ִּּלין ַה ּ ְטבוּלִ ין לְ ַח ָּלה.
וְ ַהאי ְטבוּל יוֹ ם ֵּכיוָ ן דְּ לָ א ְמ ַט ֵּמא וַ דַּ אי חו ִּּלין  -לֹא ָ ּגזְ ר ּו ָעלָ יו ִמ ׁ ּשוּם חו ִּּלין ַה ּ ְטבוּלִ ין לְ ַח ָּלה.
וְ ָהא ֵמ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה ,דְּ וַ דַּ אי ְמ ַט ֵּמא חו ִּּלין,
וְ לֹא ָ ּגזְ ר ּו ַעל ְס ֵפ ָק ּה ִמ ׁ ּשוּם חו ִּּלין ַה ּ ְטבוּלִ ין לְ ַח ָּלה,
ֵיה ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
דְּ ָא ַמר ָמרִ :ק ְ ּבלַ ּה ִמי ּנ ּ
ש ּו ַעל ַט ֲה ַרת ק ֶֹד ׁש,
ְ ּבחו ִּּלין ׁ ֶש ּנ ֲַע ׂ
 12מסורת הש"ס ,כתב יד מיכן .גירסת וילא :וְ ָה ַּת ְניָא

רש"י
גלגול בחולין .זהו גמר מלאכה לחלה:
תעשה בטומאה .אם ירצה יטמאה ביד
דסוף סוף חלת ספק היא ולא תאכל:
תעשה בטהרה .בכלים טהורים ואל
יטמאה ביד ואע''פ דסוף סוף חלתה
אסורה אסור לטמאה ביד הואיל
וגמרה מלאכתה לחלה אסור לגרום לה
טומאה ודאית דכתיב ואי תתי לך את
משמרת תרומותי ודרשין בבכורות )דף
לד (.שתי תרומות במשמע טהורה
ותלויה ואמר קרא שומרה:
וחלתה תלויה .כשעשאה בטהרה משום
ספק הולד לה ראשון:
באיזה ספק אמרו .כלומר באיזה ספק
הוצרכו לומר חלתה תלויה:
בספק חלה .בספק טומאה הוהגת
בחלה ואיה והגת בחולין כגון שען
כדמפרש בסמוך דטהור לבי הכסת
ואסור לתרומה ואיצטריך לאשמועין
דאע''ג דלא הגא בחולין גרידא הכא
כיון דטבולין לחלה הגא בהן:
מאי ספק חלה .כלומר מאי קאמר:
שלא תאמר בהוכחות שיו .בספק
טומאה מוכחת:
כגון שי שבילין .אחד טמא ואחד טהור
ספק הלך בטמא ספק הלך בטהור והא
ספקא היא דמהיא בחולין הטבולין
לחלה אבל טומאה שאיה מוכחת לא
דהא לא איצטריך לאשמועין דאפילו
לחולין גרידא מי מהי לאוכל חולין
בטהרה הלכך מהיא מי הכא:
אלא אפילו בשען .דהוי ספק טומאה
שאיה מוכחת הואיל ותן לקמן
דמהיא לתרומה מהיא מי לחולין
הטבולין לחלה:
פורקין .משאוי:
טמא .דשמא מתוך כובד המשא שען זה
על הטהור ומצא טהור מסיטו או טהור
יסט עליו וכתיב במרכב הזב )ויקרא טו(
והושא אותם וכ''ש זב בעצמו:
וכולן .אפי' משא כבד:
טהורין לבי הכסת .אוכלין חוליהן
בטהרה שאין זה היסט גמור וכל שכן
שספק הוא:
וטמאין לתרומה .מדרבן ואפי' בספק:
וחולין הטבולין לחלה כחלה דמו .דמהי
בהו ספק שען כחלה גמורה:
וקוצה לה חלה .שכל זמן שלא קראה
שם עליה הרי היא כחולין וטבול יום
דיו כשי ואיו עושה שלישי בחולין
וכשהיא קוצה לא תקרא לה שם אלא
מיחתה לחלה בכפישה או באחותא
הם כלים שאין להם בית קיבול כגון
סרים ואין מקבלין טומאה ואצרכוה
רבן הי משום היכרא שלא תגע בה שוב
מאחר שקראה לה שם ודכוותה אמר
בסוף פ' היזקין )גיטין סא (.ובתשובת
רב האי ראיתי אחותא סרים לווחין
שמסרין הגרים ומשפין הלווחין:
ומקפת .מקרבתה לכלי אצל העיסה
וקוראה לה שם שמצוה לתרום מן
המוקף מוקף סמוך כמו מקיפין שתי
חביות במס' ביצה )דף לב (:וכמו אין
מקיפין בבועי )חולין מו (:שמקיפין זו
לזו לראות אם דומים הם בקביהן:
שודאי מטמא חולין .כמו משא הזב:
דודאי .דה ממש:
ספקה .מעת לעת:
ולא בחולין שעשו על טהרת תרומה.
וקס''ד הוא הדין לחולין הטבולין לחלה
דהם מי עשין בטהרת חלה המעורבת
בהן:
ומשין חולין הטבולין לחלה חמירי.
מחולין שעשו על טהרת תרומה דהכא
עריבא בהו חלה אבל התם טירותא
יתירתא קביל עליה:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי

ש ּו ַעל ַט ֲה ַרת ְּתרו ָּמה!
וְ לֹא ְ ּבחו ִּּלין ׁ ֶש ּנ ֲַע ׂ
ָה ָתם  -לָ א ּ ְפ ִתיכָ א ְ ּבה ּו ְּתרו ָּמה,
ָהכָ א ְ ּ -פ ִתיכָ א ְ ּבה ּו ְּתרו ָּמה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ַה ּנַח ֵמ ֵעת לְ ֵעת דְּ ַר ָ ּבנָן.
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רש"י
פתיכא .מעורבת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15ז ,א – ח ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ

ז,ב

יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַא ְר ַ ּבע נָ ׁ ִשים דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתןּ ְ :בתו ָּלה,
ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
יקה,
ֵמנִ ָ
וּזְ ֵקינָ ה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ֲאנִ י לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶא ָ ּלאּ ְ :בתו ָּלה.
יעזֶ ר.
ֲא ָבל ֲה ָל ָכה ְ ּכ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵאיזוֹ ִהיא " ְ ּבתו ָּלה"?
יה,
ָ ּכל ׁ ֶשלּ ֹא ָר ֲא ָתה דָּ ם ִמ ָ ּי ֶמ ָ
שו ָּאה.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּנ ׂ
" ְמעו ֶ ּּב ֶרת"?
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּי ָּו ַדע עו ָ ּּב ָר ּה.
יקה"?
" ֵמנִ ָ
ַעד ׁ ֶש ִּת ְגמוֹ ל ֶאת ְ ּבנָ ּה.
יקה,
נָ ְתנָ ה ְ ּבנָ ּה ְל ֵמנִ ָ
ְ ּג ָמ ַל ּת ּו,
אוֹ ֵמת:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ְמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ֵאיזוֹ ִהי "זְ ֵקנָ ה"?
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ָסמו ְּך ְלזִ ְקנָ ָת ּה.
ָ ּכל ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ָ ּכל ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
יהן ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת  -דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן.
יקה ׁ ֶש ָע ְבר ּו ֲע ֵל ֶ
ו ֵּמנִ ָ
אשוֹ נָ ה.
ו ַּב ָּמה ָא ְמר ּו "דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה"? ִ ּב ְר ִא ָ ּייה ִר ׁ
ֲא ָבל ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ְ -מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת.
אשוֹ נָ ה ֵמאוֹ נֶ ס ַ -אף ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
וְ ִאם ָר ֲא ָתה ָה ִר ׁ

ְ ּג ָמ ָרא
ַּת ְניָא:
יעזֶ ר ְל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
" ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַא ָּתה  -לֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת,
ֲאנִ י – ׁ ָש ַמ ְע ִּתי.
ַא ָּתה  -לֹא ׁ ָש ַמ ְע ָּת ֶא ָ ּלא ַא ַחת,
וַ ֲאנִ י ָ ׁ -ש ַמ ְע ִּתי ַה ְר ֵ ּבה.
ֵאין אוֹ ְמ ִרים ְל ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָאה ֶאת ַהח ֶֹד ׁש יָ בֹא וְ יָ ִעיד ֶא ָ ּלא ְל ִמי ׁ ֶש ָר ָאה ּו!
שין ְ ּכ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
יעזֶ ר ָהי ּו עוֹ ִ ׂ
ָ ּכל יָ ָמיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ

רש"י
מתי'
וחכ''א דיה שעתה .עד כ''ד חדש
שהוא זמן הקת התיוק
ובגמרא מפרש טעמא:
שעברו עליה .שלא ראתה:
שלש עוות .מפרש לה בגמרא:
סמוך לזקתה .מפרש בגמרא:
כל אשה .וה''ה ילדה:
מעוברת ומיקה כו' .אבל לא
עברו עליה לא ופליג אדרבי
אליעזר ואת''ק דאמר לעיל
מעוברת דיה שעתה משיודע
העובר ומיקה משולד:
בראייה ראשוה .שראתה
הבתולה או המעוברת או הזקה
לאחר שלש עוות:
אבל בשייה מטמאה מעת לעת.
שהרי חזרה לקדמותה להיות
דמים מצויים בה:
גמ'
אין אומרים למי שלא ראה את
החדש שיבא ויעיד .שראה:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי

יעזֶ ר –
ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יעזֶ ר".
ֶה ֱחזִ יר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶאת ַהדָּ ָבר ְליוֹ ׁ ְשנוֹ ְ ּכ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ ּב ַח ּיָיו ַמאי ַט ְע ָמא לָ א?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ׁ ַש ּמו ִּתי הוּא.
ָיתא.
וְ ָס ַבר ִאי ָע ְב ִדינַן ְּכוָ ֵות ּיה ַ ּב ֲח ָדא ָע ְב ִדינַ ן ְּכוָ ֵות ּיה ְ ּב ַא ֲח ָר ְני ָ
ו ִּמ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ דוֹ דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר לָ א ָמצִ ינַן ַמ ִחינַ ן ְ ּבה ּו,
לְ ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דְּ ָמצִ ינ ּו ַמ ִחינַן ְ ּבה ּו ֶ -ה ֱחזִ יר ֶאת ַהדָּ ָבר לְ יוֹ ׁ ְשנוֹ .
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַא ְר ַ ּבע:
ֲח ָדא – דַּ ֲא ַמ ַרן.
וְ ִא ָיד ְך – " ַה ְמ ַק ׁ ּ ָשה ַ ּכ ָּמה ִּת ׁ ְש ּ ֶפה ו ְּת ֵהא זָ ָבה?
ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
יעזֶ ר".
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲהלָ כָ ה ִּכ ְד ָב ָריו.
אשוֹ ן ו ָּמ ְצא ּו ָטהוֹ ר,
וְ ִא ָיד ְך – " ַה ָּזב וְ ַה ָּז ָבה ׁ ֶש ָ ּב ְדק ּו ַע ְצ ָמן :יוֹ ם ִר ׁ
יעי ו ָּמ ְצא ּו ָטהוֹ ר,
יוֹ ם ׁ ְש ִב ִ
ו ׁ ְּש ָאר ַה ָ ּי ִמים לֹא ָ ּב ְדק ּו:
יעזֶ ר אוֹ ֵמרֲ :ה ֵרי ֵאלּ ּו ְ ּב ֶחזְ ַקת ַט ֲה ָרה.
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יעי ִ ּב ְל ַבד.
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרֵ :אין ָל ֶהן ֶא ָ ּלא יוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן וְ יוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
יעי ִ ּב ְל ַבד" )נדה סח.(:
יבא אוֹ ֵמרֵ :אין ָל ֶהם ֶא ָ ּלא יוֹ ם ׁ ְש ִב ִ
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וְ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ְמ ִרים:
יעזֶ ר ִמדִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע.
נִ ְר ִאין דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יבא ִמדִּ ְב ֵרי כו ָ ּּלן,
וְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יעזֶ ר".
ֲא ָבל ֲה ָל ָכה ְ ּכ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ִא ָיד ְך – דִּ ְתנַן:
" ֲאחוֹ ֵרי ֵכ ִלים ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמא ּו ְ ּב ַמ ׁ ְש ִקין:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְמ ַט ְּמ ִאין ֶ -את ַה ַּמ ׁ ְש ִקין,
וְ ֵאין ּפוֹ ְס ִלין ֶ -את ָהאוֹ ָכ ִלין.
" ְמ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַה ַּמ ׁ ְש ִקין"  -וַ ֲא ִפילּ ּו דְּ חו ִּּלין.
"וְ ֵאין ּפוֹ ְס ִלין ֶאת ָהאוֹ ָכ ִלין"  -וַ ֲא ִפילּ ּו דִּ ְתרו ָּמה.
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ְמ ַט ְּמ ִאין ֶ -את ַה ַּמ ׁ ְש ִקין,
וּפוֹ ְס ִלין ֶ -את ָהאוֹ ָכ ִלין.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ַקל וָ ח ֶֹמר :ו ַּמה ְּטבוּל יוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ְמ ַט ֵּמא ַמ ׁ ְש ֵקה חו ִ ּּליןּ ,פוֹ ֵסל אוֹ ָכ ֵלי ְתרו ָּמה,
ֲאחוֹ ֵרי ֵכ ִלים ׁ ֶש ְּמ ַט ֵּמא ַמ ׁ ְש ֵקה חו ִ ּּלין ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ּפוֹ ֵסל אוֹ ָכ ֵלי ְתרו ָּמה?!".
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ֲאחוֹ ֵרי כֵ לִ ים – דְּ ַר ָ ּבנָן,
ְיתא.
ו ְּטבוּל יוֹ ם – דְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתא  -לָ א ָע ְב ִדינַ ן ַקל וָ חוֹ ֶמר.
וְ ַר ָ ּבנָן ִמדְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתאֵ :אין אוֹ כֶ ל ְמ ַט ֵּמא ְּכלִ י,
דְּ ִמדְּ אוֹ ַרי ָ
וְ ֵאין ַמ ׁ ְש ֶקה ְמ ַט ֵּמא ְּכלִ י.
וְ ַר ָ ּבנָן הוּא דְּ גַ זוּר ְ ּגזֵ ָרה ִמ ׁ ּשוּם ַמ ׁ ְש ִקין דְּ זָ ב וְ זָ ָבה.
ַמ ׁ ְש ִקין דַּ ֲעלוּלִ ין לְ ַק ֵ ּבל טו ְּמ ָאה ּ ָ -גזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנָן.
אוֹ כָ לִ ין דְּ ֵאין ֲעלוּלִ ין לְ ַק ֵ ּבל טו ְּמ ָאה  -לָ א ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנָן.
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רש"י
שמותי .לשון שמתא שהרי ברכוהו
כדאמרין בהזהב )ב''מ דף ט (:הלכך לא
עבדין כוותיה באחרייתא:
דמצין מחין בהו .אי עבדי כוותיה
באחרייתא:
המקשה .מחמת ולד בתוך אחד עשר יום
שבין דה לדה וקשתה שלשה ימים
רצופין ובכל יום ראתה דם וקי''ל דאיה
זבה מחמת שלשה ימי קישוי ליטען שבעה
קיים וקרבן דכתיב כי יזוב זוב דמה
ודרשין בבות כותים דמה מחמת עצמה
ולא מחמת ולד ואם שפתה מן הצער
שעמדה בלא צער לאחר השלשה ימים
וילדה תגלה הדבר למפרע שלא בא הדם
מחמת הולד והרי היא יולדת בזוב
וצריכה שבעה קיים לבד ימי טומאת
לידה וצריכה שי קרבות אחד לזוב ואחד
ללידה:
וכמה תשפה .תעמוד ותוח מצערה לאחר
השלשה של קושי ותהא זבה למפרע
מחמת הקושי:
מעת לעת .אם שפתה מחצות היום זה עד
כעת מחר איכא למימר דלאו משום ולד
הוה וקרין ביה כי יזוב זוב דמה ופליג ר'
יהושע עליה בפרק בות כותים:
שבדקו עצמן .כשפסקו מזובן הוצרכו
לספור שבעה קיים בלא ראייה כדכתיב
וספר לו וגו' ובדקו עצמן ראשון ושביעי
ושאר חמשה ימים שביתיים לא בדקו:
בחזקת טהרה .הואיל ותחלתו וסופו
בטהרה וטובל לערב של שביעי:
אלא ראשון ושביעי .וצריכין למות עוד
חמשה ימים דחוששים שמא ראו ביתיים
ומיהו אי הוה ידעה בודאי שראתה
ביתיים סתרה לקיות הראשון דרחמא
אמר )ויקרא טו( ואחר תטהר אחר אחר
לכולן שלא תהא טומאה מפסקת ביתיים
אבל השתא חששא היא ומוה לסירוגין:
אלא יום שביעי בלבד .דשמא ראתה ימים
שביתיים וסתרה את טהרת יום הראשון
דכולהו קיים בעין דכתיב ואחר תטהר
אחר אחר לכולן שלא תהא טומאה
מפסקת ביתיים:
מדברי ר' יהושע .שר''א השוה מדותיו
דקסבר כיון דתחלתן וסופן בטהרה
מחזקין מי לאמצעיים בטהרה אבל רבי
יהושע כיון דאמצעיים חייש לטומאה
סתרה טהרת יום ראשון:
אחורי כלים .דאמרין לקמן אחורים
טמאין ותוכו טהור דטומאת משקין
לטמא כלים דרבן והכי הוא דגזור שלא
יטמא תוכו בגיעת אחוריו וטעמא מפרש
בבכורות עבדו רבן היכרא בהך טומאה
דלידעו אישי דמדרבן היא ולא שרוף
עליה תרומה וקדשים:
שטמאו במשקין .ומשקין בשרץ והוו
ראשוים ולא מטמו כלים מדאורייתא
אלא אב הטומאה ורבן הוא דגזור:
מטמאין את המשקין .מדרבן דכיון
דעלולין לקבל טומאה מיטמו בכל דהו
להיות ראשוים ויפסלו את השי בחולין:
ואין פוסלין את האוכלין .רבותא קתי
דאפילו מפסל לא פסלי כדמפרש טעמא
ואזיל:
טבול יום שי הוא .ואיו מטמא משקה
חולין דקי''ל כל הפוסל את התרומה
מטמא משקה להיות תחלה חוץ מטבול
יום וטעמא מפרש בפ''ק דשבת )דף יד:(:
אחורי כלים .בטומאת משקין דרבן דכלי
איו מקבל טומאה מדאורייתא אלא מאב
הטומאה בפ''ק דפסחים )דף יח:(.
וטבול יום .לפסול אוכלי תרומה
דאורייתא כדקיימא לן טבל ועלה אוכל
במעשר כו' ומקרא פקא לן ביבמות )דף
עד (:ואפילו בגיעה:
משום משקה זב וזבה .רוקו ומימי רגליו
שהן אבות הטומאה כדכתיב )ויקרא טו(
וכי ירוק הזב וגו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֲאחוֹ ֵרי כֵ לִ ים דִּ נ ְַקט?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִק ֵּילי.
דִּ ְתנַן:
" ְ ּכ ִלי ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא ֵמ ֲאחוֹ ָריו ְ ּב ַמ ׁ ְש ִקין:
ֲאחוֹ ָריו – ָט ֵמא.
ּתוֹ כוֹ ,
ָאזְ נוֹ ,
אוֹ ְגנוֹ ,
יָ ָדיו – ְטהוֹ ִרין.
נִ ְט ָמא ּתוֹ כוֹ  -כּ וּלּ וֹ ָט ֵמא" )כלים כה ,ו(.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ׁ ְשמו ֵּאל?
ְ ּבכו ְּּלה ּו ְּתנַן ִהלְ כְ ָתא!
וְ כִ י ֵּת ָימאֲ :אחוֹ ֵרי כֵ לִ ים ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ לָ א ְּתנַן  -וְ לֵ ָימא ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַ ּב ֲאחוֹ ֵרי כֵ לִ ים!
ֶא ָּלא ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ׁ ֶש ֵאין לְ ֵמ ִדין ֲהלָ כָ ה ִמ ּ ִפי ַּתלְ מוּד.

ח,א

וְ ת ּו לֵ ָּיכא?!
וְ ָה ִא ָּיכא דִּ ְתנַ ן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְמ ַל ְּמ ִדין ֶאת ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ְּת ָמ ֵאן בּ וֹ " )יבמות קט.(.
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
ִּכי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלֲ " :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַא ְר ַ ּבע" ּ ְ -ב ֵס ֶדר ְט ָהרוֹ ת,
ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְש ָאר ְס ָד ִרים ִ -א ָּיכא טו ָּבא.
וְ ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
דִּ ְתנַן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ל
א
" ַר ִ ּבי ֱ ִ ֶ
ַאף ָהרוֹ ֶדה וְ נוֹ ֵתן ַל ַּסל ַ -ה ַּסל ְמ ָצ ְר ָפן ַל ַח ָ ּלה" )חלה ב ,ד(.
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.
ו ַּמאי אוּלְ ֵמ ּיה דְּ ַהאי ֵמ ַהאי?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקאי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּכוָ ֵת ּיה.
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ְמ ַל ְּמ ִדין ֶאת ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ְּת ָמ ֵאן בּ וֹ " )יבמות קיא.(:
ו ִּמי ָקאי? וְ ָהא ַאצְ ְרכ ּו ַמצְ ְרכִ ינַן לְ ה ּו ,וְ לָ א דָּ ְמיָין לַ ֲה ָד ֵדי.
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָקאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא ְּכוָ ֵת ּיה.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא:
ֵה ִעיד ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִריםֶ ׁ :ש ְּמ ָמ ֲאנִ ים ֶאת ַה ְ ּק ַטנּוֹ ת,
יאין ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה ַעל ּ ִפי ֵעד ֶא ָחד,
וְ ׁ ֶש ַּמ ּ ִ ׂ
ש ִ
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְס ַקל ַּת ְרנְ גוֹ ל ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ַעל ׁ ֶש ָה ַרג ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש,

ומ''ש אחורי כלים דקט .ליקוט
תוכי כלים וכגון דגעו משקין
טמאין לתוכו והוו מי דרבן:
משום דקילי .אבל תוכי כלים כיון
דאחמירו בהו רבן כדקתי טמא
תוכו כולו טמא מודה רבי אליעזר
שפוסלין את האוכלין:
הא קמ''ל .מדאיצטריך למימר
להו הלכה שמע מיה דאין למידין
הלכה מפי תלמוד מתוך המשה
וברייתא ששויה בהן הלכה
למידין מהן
כפלוי אין
שהאמוראים האחרוים דקדקו
בטעמי התאים והעמידו הלכה על
בוריה אבל הראשוים לא דקדקו
איש בדברי חבירו אלא כל אחד
מה ששמע מרבו מלמדה לתלמידו
שמועה כמו שהיא והיא היתה
קרא משה וברייתא והיה ותן
לבו לתת טעם לשמועתו זה ותן
טעם לדבריו וזה ותן בה טעם
אחר כדאמר )שבת דף סג (.ליגמר
אייש והדר ליסבר ואותה סברא
היתה קראת תלמוד בימי
התאים ומשה ששויה בה פסק
הלכה מסברת תלמוד שלהן
ישית ואין למידין הימה:
מלמדין את הקטה .בפרק בית
שמאי ביבמות ב' אחין שואין ב'
אחיות יתומות אחת גדולה ואחת
קטה מת בעלה של גדולה
ומצאת זקוקה ליבם בעל הקטה
ודוחה זיקתה ישואי אחותה
הקטה ואוסרתה עליו שאין
ישואי קטה כלום ואם יגרשה
לקטה בגט שוב איו יכול ליבם
את הגדולה שאחות גרושתו היא
אלא מלמדין את הקטה שתמאן
בו ומיאון עוקר ישואין
הראשוים ומותר ליבם הגדולה:
הרודה וותן לסל .כגון שהיה לש
את עיסתו פחות פחות מחמשת
רבעים לפוטרו מן החלה:
הסל מצרפן .כשרודן מן התור:
מאי אולמיה דהאי .דחלה מההיא
דמיאון דפשטת לה מיה דאמרת
ה'' מסתברא הא שמעין מההיא
דמיאון דבשאר סדרי איכא הלכה
כר''א :ומשי מההיא דמיאון
ליכא למשמע מיה דבשאר
סדרים איכא דהתם משום דקאי
ר' אלעזר כר''א ואיכא למימר
משום דמסייע ר' אלעזר לר''א
מש''ה הלכה כמותו בהא אבל
משום דידיה לחודיה לא:
מלמדין את הקטה .במילתא
אחריתי היא בפ' ב''ש:
ומי קאי והא אצרוכי מצרכין
ליה .התם דאמר שמואל
בקמייתא הלכה כר''א ובאידך מי
הלכה כר' אלעזר ואמרי' צריכא
דאי אשמועין כו' אלמא ר' אלעזר
ור''א לאו חד טעמא קאמרי
מדאיצטריך לשמואל למימר
בתרווייהו הלכה:
שממאין את הקטות .מבקשין
מהן שימאו כגון הך דרבי אלעזר
ור''א כדי לקיים מצות יבום:
ושמשיאין אשה .שהלך בעלה
למדית הים ושמעה מפי עד אחד
שמת משיאין אותה לאחר:
ושסקל תרגול .כדכתיב )שמות
כא( והמית איש או אשה השור
יסקל והוא הדין לכל חיה ועוף
כדאוקימא בשור שגח את הפרה
)ב''ק דף ד (:דיליף שור שור
משבת אלא שדבר הכתוב בהווה:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי

וְ ַעל יַ יִ ן ֶ ּבן ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְתנַ ַּס ְך ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
וְ ַעל ָּת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ׁ ֶש ָ ּק ֵרב ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ׁ ָשעוֹ ת".
ַמאי " ְק ַטנּוֹ ת"?
לָ או ֲח ָדא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר וְ ַחד דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
לָ אַ ,מאי " ְק ַטנּוֹ ת"?
ְק ַטנּוֹ ת דְּ ָעלְ ָמא.
ִאי ָהכִ י,
ֵימא נ ׁ ִָשים דְּ ָעלְ ָמא!
ַ ּג ֵ ּבי ִא ׁ ּ ָשה נ ִַּמי נ ְִתנֵי נ ׁ ִָשים ,וְ נ ָ
ֶא ָּלאִ ,מדְּ ָהכָ א ָק ָּתנֵיִ " :א ׁ ּ ָשה" וְ ָהכָ א ָק ָּתנֵי " ְק ַטנּוֹ ת",
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה :דַּ וְ ָקא ָק ָּתנֵי.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַא ְר ַ ּבע.
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?!
וְ ָה ְּתנַן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְמ ַל ְּמ ִדין ֶאת ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ְּת ָמ ֵאן בּ וֹ " )יבמות קט.(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
וְ כִ י ֵּת ָימאִּ :כי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ְ ּב ֵס ֶדר ְט ָהרוֹ ת ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְש ָאר ִס ְד ֵרי ִא ָּיכא -
ו ִּמי ִא ָּיכא?!
וְ ָה ְּתנַן:
" ַה ֶּו ֶרד,
וְ ַהכּ וֹ ֶפר,
וְ ַה ְ ּלטוֹ ם,
יעית,
וְ ַה ְ ּק ָטף  -יֵ ׁש ָל ֶהן ׁ ְש ִב ִ
יעית,
יהן ׁ ְש ִב ִ
וְ ִל ְד ֵמ ֶ
יֵ ׁש ָל ֶהן ִ ּביעוּר,
יהן ִ ּביעוּר" )שביעית ז ,ו(.
וְ ִל ְד ֵמ ֶ
יעזֶ ר )ערלה א ,ז(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ּ ְפ ָדתַ :מאן ָּתנָא ַק ְט ָפא ּ ֵפ ָירא? ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ֲחזֵ י דְּ ִמי ּנ ְָך ,ו ֵּמ ֲאבו ְּךָ :ק ׁ ָש ִרית ּו ַק ְט ָפא לְ ָעלְ ָמא.
ַא ְּת ֲא ַמ ְר ְּתַ :מאן ָּתנָא ַק ְט ָפא ּ ֵפ ָירא? ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
וַ ֲאבו ְּך ֲא ַמרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַא ְר ַ ּבע.
וְ ִאם ִא ָיתא,
לֵ ָימא לֵ ּיהִּ :כי ָא ַמר ַא ָ ּבא ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ְ ּב ֵס ֶדר ְט ָהרוֹ תֲ ,א ָבל ִ ּב ׁ ְש ָאר ִס ְד ֵרי ִא ָּיכא!
ֶא ָּלאַ ,ק ׁ ְשיָא ַה ִהיא!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקאי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְּכוָ ֵת ּיה,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ְמ ַל ְּמ ִדים ֶאת ַה ְ ּק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ְּת ָמ ֵאן בּ וֹ " )יבמות קט.(.
ו ִּמי ָקאי? וְ ָהא ַאצְ רוּכֵ י ַמצְ ְרכִ ינַן לְ ה ּו וְ לָ א דָּ ְמיָין לַ ֲה ָד ֵדי!
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָקאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא ְּכוָ ֵות ּיה.
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?

29

רש"י
בן מ' יום .ומקמי הכי פסול
דה''ל יין מגתו:קטות דעלמא.
ולעולם עדות בן בבא אדר'
אלעזר קאי ולא אדר''א וה''ק כל
קטות שיבאו למאן לפיו כי
ההיא דר''א מלמדין אותן
למאן:
ליתי שים .שמשיאין שים
ע''פ עד אחד:
וימא מאי שים שים דעלמא.
כי היכי דאמר מאי קטות
קטות דעלמא:
דוקא קתי .קטות שתים אחת
דר' אלעזר ואחת דר' אליעזר
ואשה דליכא למימר הכי סבה
בלשון יחיד:
וכן אמר ר' אלעזר .אדשמואל
קאי ואמורא הוא והוא ר' אלעזר
בן פדת ורבי אלעזר דמיאון תא
הוא והוא ר' אלעזר בן שמוע:
הורד והכופר .מין בשמים הן:
קטף .מין אילן ואין עושה פרי
אלא שרף )יוצא ווטף מהן( וזהו
פריו:
יש להן שביעית .שצריך
להפקירם ואסור לעשות בהן
סחורה ולא אמרי' עצים בעלמא
יהו ושביעית איה והגת
בעצים כדאמרי' בלולב הגזול
)סוכה דף מ:(.
ביעור .כשכלה לחיה מן השדה
ואע''ג דיש להן שביעית
איצטריך למימר יש להן ביעור
דיש שיש לו שביעית ליאסר
בסחורה ומלוגמא ואין לו ביעור
כגון דבר המתקיים בארץ כל ימי
החורף שאיה כלה לחיה מן
השדה אבל כל דבר שיש לו ביעור
יש לו שביעית:
וא''ר פדת .בריה דר''א בן פדת:
מאן תא .להא דקתי יש להן
שביעית דקסבר קטפא פירא ר'
אליעזר כדאמר לקמן ר''א אומר
המעמיד בשרף הערלה אסור:
שריתו קטפא .בשביעית:
כר''א בד' .ותו לא אלמא
בקטפא פירא לא עביד כוותיה
לחומרא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ָה ְּתנַן:
יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יעית ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה.
ב
ר
ה
כ
ר
אוֹ ְמ ָר ּה ְ ּב ָ ָ ְ ִ ִ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
אוֹ ְמ ָר ּה ְ ּבהוֹ ָד ָאה".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָרֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ּ
ַההוּא דְּ ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ַג ְמלִ ֵיאל.
דְּ ַת ְניָא:
יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
יעית ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה.
אוֹ ְמ ָר ּה ְ ּב ָר ָכה ְר ִב ִ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
אוֹ ְמ ָר ּה ְ ּבהוֹ ָד ָאה".

ח,ב

ֵיה טו ָּבא!
וְ ָהא ַק ׁ ּ ִש ׁיש ִמי ּנ ּ
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָקאי ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלּ ְ ,ב ׁ ִש ּ ָיט ֵת ּיה.
ו ִּמי ָקאי?
וְ ָה ַּת ְניָא:
"אוֹ ר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
ׁ ַש ֲח ִרית ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
מו ָּסף ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
ִמנְ ָחה ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
ִ ּבנְ ִע ָילה ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
ש ֵרה.
ְ ּב ַע ְר ִבית ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבעֵ ,מ ֵעין ׁ ְשמֹנֶ ה ֶע ְ ׂ
יאל ִמ ׁ ּשוּם ֲאבוֹ ָתיו אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ש ֵרה,
ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ְשמֹנֶ ה ֶע ְ ׂ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַה ְבדָּ ָלה ְ ּבחוֹ נֵ ן ַהדַּ ַעת"!
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ִאיה ּו ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ֲאבוֹ ָתיו,
וְ לֵ ּיה לָ א ְס ִב ָירא לֵ ּיה.

רש"י
אומרה ברכה רביעית .להבדלה
במוצאי שבתות ואיו כוללה
בחון הדעת:
ואמר רבי אלעזר הלכה כרבי
אליעזר .בברכות ירושלמי:
והא קשיש מייה טובא .דהא ר'
אליעזר היה בימי ר''ג בו של
ר''ש ההרג בהרוגי מלכות ובעל
אחותו היה כדאמרי' בהזהב
)ב''מ דף ט (:ור' חיא בו של
ר''ג היה:
אור .ליל כיסתו:
מעין שמה עשרה .שאומר
בשבעה ברכות מעין שמוה
עשרה כגון ג' ראשוות וג'
אחרוות כתקן ואומר הביו
באמצע ומסיים בשומע תפלה
כדאמרין בברכות )דף כט (.ויש
בה מעין כולם:
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 .16ח ,ב
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה לְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
וְ ַא ְּת לָ א ִּת ְס ְ ּב ָרא דְּ ַמאן ָּתנָא ַק ְט ָפא ּ ֵפ ָירא ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר הוּא?!
וְ ָה ְּתנַן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ש ַרף ָע ְר ָלה ָ -אסוּר" )ערלה א ,ו(!
ַה ַּמ ֲע ִמיד ִ ּב ְ ׂ

רש"י
המעמיד .חלב בהמה לעשות
גביה:
בקטפא דגווזא .בשרף הוטף מן
העץ דכעץ בעלמא הוי אבל קטף
הוי שרף הפגין ומודו בהו רבן:
לאו רבן דפליגי עליה דר''א.
בשאר אילות וחזין דבקטף
סבירא להו כוותיה:

ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנָן,
ַעד ָּכאן לָ א ּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶא ָּלא ְ ּב ַק ְט ָפא דְּ גַ וְ וזָ א,
ֲא ָבל ְ ּב ַק ְט ָפא דְּ ֵפ ָירא  -מוֹ ד ּו לֵ ּיה.
דִּ ְתנַן:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ש ַרף ֶה ָע ִלין,
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְ ּב ֵפירו ּׁש ׁ ֶש ַה ַּמ ֲע ִמידּ ִ :ב ְ ׂ
ש ַרף ָה ִע ָ ּ
יק ִרין – מו ָּּתר.
ִ ּב ְ ׂ
ש ָרף ַה ּ ַפ ִ ּגין – ָאסוּר,
ִ ּב ְ ׂ
ּ
ּ
ִמ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְפ ִרי" )ערלה א ,ו(.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ּ ְ -ב ִאילָ ן ָהעוֹ ֶׂשה ּ ֵפירוֹ ת.
ֲא ָבל ְ ּב ִאילָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֶׂשה ּ ֵפירוֹ ת  -מוֹ ד ּו דִּ ְק ָטפוֹ זֶ ה ּו ּ ִפ ְריוֹ .
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יעית.
ֵאין ַל ְ ּק ָטף ׁ ְש ִב ִ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יעית,
יֵ ׁש ַל ְ ּק ָטף ׁ ְש ִב ִ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּק ָטפוֹ זֶ ה ּו ּ ִפ ְריוֹ " )ערלה ז ,ו (13
ַמאן ֲחכָ ִמים?
לָ או ַר ָ ּבנָן דִּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ֲא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ָס ָבא:
ָהכִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ַמאן ֲחכָ ִמים? ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ,דְּ ָא ַמרְ " :ק ָטפוֹ זֶ ה ּו ּ ִפ ְריוֹ ".
ִאי ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ רַ ,מאי ִא ְיריָא ִאילָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי,
ֲא ִפילּ ּו ִאילָ ן ָהעוֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי ְק ָטפוֹ זֶ ה ּו ּ ִפ ְריוֹ !
לְ ִד ְב ֵר ֶיהם דְּ ַר ָ ּב ָנן ָק ָא ַמר לְ ה ּו,
לְ ִד ִידי ֲ -א ִפילּ ּו ִאילָ ן ָהעוֹ ֶׂשה ּ ֵפירוֹ ת נ ִַּמי ְק ָטפוֹ זֶ ה ּו ּ ִפ ְריוֹ ,
לְ ִד ְידכ ּו  -אוּדוֹ לִ י ִמ ַיהת ְ ּב ִאילָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ עוֹ ֶׂשה ּ ֵפירוֹ ת דִּ ְק ָטפוֹ זֶ ה ּו ּ ִפ ְריוֹ .
וְ ַר ָ ּבנָן?
ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה :לָ א ׁ ְשנָא.

 13דברי חכמים לא מצאים שם וגם לא באף ברייתא מוכרת .הרש"ש מביא מציע שהגמרא הביאה ברייתא שאיה מוכרת לו.
ורבו הפרושים.
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יה,
" ֵאיזוֹ ִהיא " ְ ּבתו ָּלה"? ָ ּכל ׁ ֶשלּ ֹא ָר ֲא ָתה דָּ ם ִמ ָ ּי ֶמ ָ
שו ָּאה".
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּנ ׂ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
שו ִּאין.
שאת וְ ָר ֲא ָתה דָּ ם ֵמ ֲח ַמת נִ י ּ ׂ
"נִ ּ ֵ ׂ
יָ ְל ָדה וְ ָר ֲא ָתה דָּ ם ֵמ ֲח ַמת ֵל ָידה ֲ -ע ַדיִ ין ֲאנִ י קוֹ ֵרא ָל ּה ְ ּבתו ָּלה.
ׁ ֶש ֲה ֵרי ְ ּבתו ָּלה ׁ ֶש ָא ְמר ּוּ ְ :בתו ַּלת דָּ ִמים,
וְ לֹא ְ ּבתו ַּלת ְ ּבתו ִּלים" .
ִאינִי?
וְ ָה ָא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ָּתנָא:
" ׁ ָשל ֹׁש ְ ּבתוּלוֹ ת ֵהןּ ְ :בתו ַּלת ָא ָדם,
ְ ּבתו ַּלת ַק ְר ַקע,
ְ ּבתו ַּלת ׁ ִש ְק ָמה.
" ְ ּבתו ַּלת ָא ָדם" ּ ָ -כל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְב ֲע ָלה"!
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה :לְ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל.
ִאי נ ִַּמי,
אתיִם.
לִ כְ תו ָ ּּב ָת ּה ָמ ַ
"" ְ ּבתו ַּלת ַק ְר ַקע" ּ ָ -כל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֶע ְב ָדה".
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה :לְ ַנ ַחל ֵא ָיתן.
ִאי נ ִַּמי,
לְ ִמ ָ ּקח ו ִּמ ְמ ָּכר.
"" ְ ּבתו ַּלת ׁ ִש ְק ָמה" ּ ָ -כל זְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְק ְצ ָצה".
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה :לְ ִמ ָ ּקח ו ִּמ ְמ ָּכר.
ִאי נ ִַּמי,
לְ ִמ ְקצְ צַ ּה ַ ּב ׁ ּ ְש ִב ִיעית.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
ּ
יעית,
ב
ש
ׁ
ב
ּ
ה
מ
ק
ש
ׁ
ת
ּל
ו
ת
ב
ּ
ין
צ
צ
קוֹ
" ֵאין ְ ִ ְ ַ ִ ְ ָ ַ ְ ִ ִ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ֲעבוֹ ָדה" )שביעית ד ,ה(.
וְ ִאם ִא ָיתא לִ ְית ֵני נ ִַּמי ָהא!
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ִּכי ָק ָּתנֵי ִ -מי ֵדי דְּ לֵ ית לֵ ּיה ׁ ֵשם לְ וַ וי,
ֲא ָבל ִמ ֵידי דְּ ִאית לֵ ּיה ׁ ֵשם לְ וַ וי  -לָ א ָק ָּתנֵי.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי ֲא ַמר:
ִּכי ָק ָּתנֵי ִ -מ ֵידי דְּ ָתלֵ י ְ ּב ַמ ֲע ֶׂשה,
ִמ ֵידי דְּ לָ א ָּתלֵ י ְ ּב ַמ ֲע ֶׂשה  -לָ א ָק ָּתנֵי.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא ֲא ַמר:
ִּכי ָק ָּתנֵי ִ -מ ֵידי דְּ לָ א ָה ַדר לִ ְב ִר ּיָיתוֹ ,
ִמ ֵידי דְּ ָה ַדר לִ ְב ִר ָ ּייתוֹ  -לָ א ָק ָּתנֵי.

רש"י
בתולת דמים .דמי דה ולא דמי
בתולים דאפילו בעלה עדיין
היא בתולת דמים:
לכהן גדול .שמצווה ליקח
בתולה:
לכתובתה מאתים .דאם בעלה
תו לא מיקרי בתולה וכתובתה
מה:
למקח וממכר .שאם אמר לו
קרקע בתולה אי מוכר לך ותן
לו קרקע שלא עבדה לפי שעושה
פירות מרובין ושמים:
שלא קצצה .כן מהג לקוצצה
כדי שירבה עוביו ויוציא עפים
הרבה במקום החתך וקרא סדן
שקמה:
למקח וממכר .לפי שוח לו
בבתולה שילדה היא ויקצצה
ומתעבה:
ליתי מי הא .וימא ארבע
בתולות הן:
שם לווי .כגון בתולה דמתיתין
לאו בתולה סתם מיקריא אלא
בתולת דמים דסתם בתולה
בשים הייו בתולת בתולים וכן
קרקע בתולה וכן שקמה בתולה
לא בעי שם לווי:
דתלי במעשה .שאיו מאבד שמו
אלא ע''י מעשה אבל ראיית דם
מאיליה באה ואבדה שם
בתולה:
דהדר לברייתו .כגון זקה
שמסתלקין דמיה:
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ָר ִבינָ א ֲא ַמר:
ִּכי ָק ָּתנֵי ִ -מ ֵידי דְּ ַק ּ ֵפיד ֲעלֵ ּיה זְ ִבינָא,
ִמ ֵידי דְּ לָ א ַק ּ ֵפיד ֲעלֵ ּיה זְ ִבינָא  -לָ א ָק ָּתנֵי.
וְ לָ א ַק ּ ְפ ֵדי?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא אוֹ ֵמר
שאוֹ ר  -יָ ֶפה ָל ִע ָּ
יסה,
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַה ּ ְ ׂ
ָ ּכ ְך דָּ ִמים  -יָ ִפין ָל ִא ׁ ּ ָשה".
וְ ַת ְניָא:
" ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
יה ְמרו ִ ּּבין"!
יה ְמרו ִ ּּבין ּ ָ -בנֶ ָ
ָ ּכל ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶשדָּ ֶמ ָ
ֶא ָּלא ִּכי ָק ָּת ֵני ִ -מ ֵידי דְּ ָק ֵפיץ ֲעלֵ ּיה זְ ִבינָא,
ִמ ֵידי דְּ לָ א ָק ֵפיץ ֲעלֵ ּיה זְ ִבי ָנא  -לָ א ָק ָּתנֵי.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֵאיזוֹ ִהי " ְ ּבתו ַּלת ַק ְר ַקע"?
ָ ּכל ׁ ֶש ַּמ ֲע ָלה ְר ׁשו ׁ ִּשין,
וְ ֵאין ֲע ָפ ָר ּה ִּתיחו ַּח.
נִ ְמ ָצא ָ ּב ּהֶ :ח ֶרס ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ֶ ּנ ֶע ְב ָדה.
צוּנְ ָמא ֲ -ה ֵרי זוֹ ְ ּבתו ַּלת ַק ְר ַקע".
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רש"י
דקפיד עליה זביא .ותן עייו
בכך כגון בתולה וחה לישא
מבעולה וכן קרקע ושקמה אבל
בתולת דמים אין אדם ותן עייו
בדמים דלא חייש אי חזיא אי לא
חזיא:
דקפיץ עליה .שוחה בתולה
ללקוחות כגון בתולת בתולים
וקרקע ושקמה אבל בתולת
דמים כל כמה דחזיא יחא ליה
טפי כדאמרין:
רשושין .אבים דקין שקורין
פרדוי''א לשון אחר רגבי אדמה
קשין שאין עפרם מתפזר:
חרס .מכיתת חרשים:
בידוע שעבדה .דאי לא עבדה
חרס זה מאין בא לתוכה:
צומא .סלע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18ח ,ב – ט ,א
"" ְמעו ֶ ּּב ֶרת" ִ -מ ׁ ּ ֶש ִ ּי ָּו ַדע עו ָ ּּב ָר ּה".
וְ כַ ָּמה ַה ָּכ ַרת ָהעו ָ ּּבר?
"סו ְּמכוֹ ס אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֳח ָד ׁ ִשים.
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ַלדָּ ָבר זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ יְ ִהי ְּכ ִמ ׁ ְשל ֹׁש ֳח ָד ׁ ִשים ) 14בראשית לח ,כד( וְ גוֹ '.
"זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר"?! ְק ָרא ְּכ ִתיב ו ְּר ָאיָה ְ ּגדוֹ לָ ה ִהיא!
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא דְּ ָילְ ָדה לְ ִת ׁ ְש ָעה,
וְ ִא ָּיכא דְּ יָלְ ָדה לְ ׁ ִש ְב ָעה.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְ ּב ֶחזְ ַקת ְמעו ֶ ּּב ֶרת וְ ָר ֲא ָתה דָּ ם,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ִה ּ ִפ ָילה :רו ַּח,
ימא -
אוֹ ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָ
ֲה ֵרי ִהיא ְ ּב ֶחזְ ָק ָת ּה,
וְ ַד ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
וְ ַאף ַעל ַ ּגב ׁ ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ַלדָּ ָבר ,זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר:
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ " :ה ִרינ ּו ַחלְ נ ּו ְּכמוֹ יָ לַ ְדנ ּו רו ַּח" ) 15ישעיה כו ,יח(.
ַמאי "זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר"? ֲה ֵרי ְר ָאיָה ְ ּגדוֹ לָ ה ִהיא!
ִּכי ְּכ ִתיב ַהאי ְק ָראּ ִ ,בזְ כָ ִרים ְּכ ִתיב.

ט,א

ו ְּר ִמינ ְִהי:
ישי ִה ּ ִפ ָילה :רו ַּח,
" ִק ׁ ּ ְש ָתה ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ַל ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
ימא -
אוֹ ָ ּכל דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָ
ֲה ֵרי זוֹ יוֹ ֶל ֶדת ְ ּבזוֹ ב".
ְיתא ִהיא,
וְ ִאי ֲא ַמ ְר ְּת :לֵ ָידה ְמ ַעלְ י ָ
קוֹ ׁ ִשי ָסמו ְּך לְ לֵ ָידה ַר ֲח ָמנָא ַט ֲה ֵר ּיה!
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ִפי:
ַה ּנַח ֵמ ֵעת לְ ֵעת ,דְּ ַר ָ ּבנָן.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲא ַמר:
ִמ ֵידי הוּא ַט ְע ָמא,
ֹאש ּה ָּכ ֵבד ָעלֶ י ָה ,וְ ֵא ָב ֶר ָיה ְּכ ֵב ִדין ָעלֶ ָיה,
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ר ׁ ָ
ֹאש ּה וְ ֵא ָב ֶר ָיה ְּכ ֵב ִדין ָעלֶ ָיה.
ָהכָ א נ ִַּמי ,ר ׁ ָ

ש ֵרף
ֹאמר יְ הו ָּדה ה ֹו ִציאו ָּה וְ ִת ּ ָ ׂ
 14וַ יְ ִהי ְּכ ִמ ׁ ְשל ֹׁש ֳח ָד ׁ ִשים וַ ֻ ּי ַ ּגד לִ יהו ָּדה לֵ אמֹר זָ נְ ָתה ָּת ָמר ַּכ ָּל ֶת ָך וְ גַ ם ִה ֵּנה ָה ָרה לִ זְ נוּנִ ים וַ ּי ֶ
שה ֶא ֶרץ ו ַּבל יִ ּ ְפל ּו י ׁ ְֹש ֵבי ֵת ֵבל
ָ 15ה ִרינ ּו ַחלְ נ ּו ְּכמוֹ יָ לַ ְדנ ּו רו ַּח יְ ׁש ּועֹת ַ ּבל נַ ֲע ֶ ׂ

רש"י
דילדה לז' .שמא יכר עוברה
לשליש ימיה דהייו שי חדשים
ושליש קמ''ל דאזלין בתר רוב
שים:
דיה שעתה .לא אמרין איגלאי
מילתא למפרע דלאו הריון הוא
וטמאו טהרות דמעת לעת של
ראיה:
זכר לדבר .דהריון רוח שמיה
הריון:
קשתה שי ימים .בתוך אחד
עשר ימי זוב ולשלישי מי ראתה
ואח''כ הפילה רוח בו ביום ולא
שפתה מן הצער הרי לידה זו
בזוב וצריכה שבעה קיים וקרבן
לזיבתה דכיון דלאו ולד הוא
הויא זיבה מעליא:
קושי סמוך ללידה .שלא שפתה
ביתים ודם הקושי מחמת הולד
הוא בא:
רחמא טהריה .מזיבה בתוך
י''א יום בפרק בות כותים
)לקמן לז:(:
אמר רב פפי .אין ודאי דלאו
לידה היא אבל לעין דיה שעתה
חשיב ולד דמעת לעת דרבן:
רב פפא אמר .אף על גב דלאו ולד
הוא אפילו הכי דיה שעתה
דטעמא דמעוברת דיה שעתה
משום דראשה ואבריה כבדין
מחמת חולי ולפיכך דמיה
מסולקין הלכך בהריון של רוח
מי ראשה ואבריה כבדין:
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 .19ט ,א
ֵיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֵמ ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ָר ֲא ָתה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך הו ַּּכר עו ָ ּּב ָר ּה ַ -מהוּ?
ֵּכיוָ ן דִּ ְב ִעידָּ נָא דַּ ֲחזַ אי לָ א הו ַּּכר עו ָ ּּב ָר ּה ְ -מ ַט ְּמיָא,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ְ
ֵּכיוָ ן דְּ ָסמוּך לַ ּה ֲחזַ אי  -לָ א ְמ ַט ְּמיָא?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֹאש ּה ָּכ ֵבד ָעלֶ ָיה ,וְ ֵא ָב ֶר ָיה ְּכ ֵב ִדין ָעלֶ ָיה.
ִמ ֵידי הוּא ַט ְע ָמא ֶ -א ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ר ׁ ָ
ֹאש ּה ָּכ ֵבד ָעלֶ ָיה ,וְ ֵאין ֵא ָב ֶר ָיה ְּכ ֵב ִדין ָעלֶ ָיה.
ְ ּב ִעידָּ נָא דַּ ֲחזַ אי ֵ -אין ר ׁ ָ

רש"י
ואח''כ הוכר עוברה .סמוך
לראייתה מיד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20ט ,א
ֵיה ַההוּא ָס ָבא ֵמ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִה ִ ּג ַיע ֵעת וֶ ְס ָּת ּה ִ ּב ֵימי ִעבּ ו ָּר ּה ,וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ַ -מהוּ?
ְיתא" ַ -מאי?
ָקא ִמ ַ ּיב ְעיָא לִ י ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמר" :וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
ְיתא ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה,
ֵּכיוָ ן דִּ וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵּכיוָ ן דְּ ָד ֶמ ָיה ְמסו ָּּל ִקין  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּתנִיתו ָּה:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יע ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה – ְטהוֹ ָרה.
ִאם ָהיְ ָתה ְ ּב ַמ ֲח ֵבא ,וְ ִה ִ ּג ַ
ׁ ֶש ֲח ָר ָדה ְמ ַס ֶ ּל ֶקת ֶאת ַהדָּ ִמים" )נדה לט.(.
ַט ְע ָמא דְּ ִא ָּיכא ֲח ָר ָדה,
ָהא לֵ ָּיכא ֲח ָר ָדה ,וְ ִה ִ ּג ַיע וֶ ְס ָּת ּה ,וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה – ְט ֵמ ָאה.
ְיתא.
ַאלְ ָמא :וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
וְ כֵ יוָ ן דְּ ִא ָּיכא ֲח ָר ָדה  -דָּ ֶמ ָיה ְמסו ָּּל ִקין,
וְ לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
ָהכָ א נ ִַּמי ,דָּ ֶמ ָיה ְמסו ָּּל ִקין,
וְ לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.

רש"י
וסתות דאורייתא .אותה בדיקה
שהצריכוה לאשה להבדק בשעת
וסתה דבר תורה הוא הלכה
למשה מסיי דאורח בזמו בא
ואם בא יום וסתה ולא בדקה
מחזקין לה טמאה לקמן בפרק
כל היד )דף טז (.וקא מבעיא לן
אם לא בדקה ביום וסתה בימי
עיבורה מהו:
אם היתה במחבא .מחמת פחד
כרכום או ליסטין :ה''ג אלמא
וסתות דאורייתא וכיון דאיכא
חרדה כו':
ה'' .במעוברת הואיל ודמיה
מסולקין טהורה:
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 .21ט ,א
יקה" ַ -עד ׁ ֶש ִּת ְגמוֹ ל ֶאת ְ ּבנָ ּה.
"" ֵמנִ ָ
יקה,
נָ ְתנָ ה ְ ּבנָ ּה ְל ֵמנִ ָ
ְ ּג ָמ ַל ּת ּו,
אוֹ ֵמת:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ְמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ְ
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּבע ח ֶֹד ׁש ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּכ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים,
יקה ׁ ֶש ֵּמת ְ ּבנָ ּה ְ ּבתוֹ ך ֶע ְ ׂ
" ֵמנִ ָ
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה
יק ּת ּו ,וְ הוֹ ֶל ֶכת ַא ְר ַ ּבע אוֹ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה,
ְל ִפ ָיכ ְך ִאם ָהיְ ָתה ֵמנִ ַ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים:
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּבע ח ֶֹד ׁש,
דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן ָ ּכל ֶע ְ ׂ
יק ּת ּו ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ְ -מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ְל ִפ ָיכ ְךִ ,אם ָהיְ ָתה ֵמנִ ַ
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה".
ְּכ ׁ ֶש ִּת ְמצָ א לוֹ ַמר לְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר :דָּ ם נ ֱֶעכָ ר וְ נ ֲַע ֶׂשה ָחלָ ב.
לְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֵ :א ָב ֶר ָיה ִמ ְת ּ ָפ ְר ִקין,
וְ ֵאין נ ְַפ ׁ ָש ּה חוֹ זֶ ֶרת ַעד ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָ ּבע ח ֶֹד ׁש.
" ְל ִפי ָכ ְך" דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לָ ָּמה לִ י?
ִמ ׁ ּשוּם " ְל ִפ ָיכ ְך" דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ּו" ְל ִפ ָיכ ְך" דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -לָ ָּמה לִ י?
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאַ :ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַּת ְר ֵּתי ִאית לֵ ּיה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
שה ָח ָלב,
"דָּ ם נֶ ֱע ָכר וְ נַ ֲע ֶ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יה ִמ ְת ּ ָפ ְר ִקין,
ֵא ָב ֶר ָ
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּבע ח ֶֹד ׁש".
יה ַעד ֶע ְ ׂ
וְ ֵאין נַ ְפ ׁ ָש ּה חוֹ זֶ ֶרת ָע ֶל ָ
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ִאלְ ַעאי:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
דִּ כְ ִתיבִ " :מי יִ ֵּתן ָטהוֹ ר ִמ ּ ָט ֵמא ל ֹא ֶא ָחד" )איוב יד ,ד(.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זוֹ ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרעֶ ׁ ,שהוּא ָט ֵמא ,וְ ָא ָדם ַהנּוֹ צָ ר ִמ ֶּמ ּנ ּו ָטהוֹ ר.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר אוֹ ֵמר:
ֵאלּ ּו ֵמי ַה ִּנדָּ ה,
ׁ ֶש ַה ַּמ ֶ ּזה ו ַּמ ִ ּזין ָעלָ יו ָ -טהוֹ ר,
וְ נוֹ גֵ ַע ָ -ט ֵמא.
ו ַּמ ֶ ּזה ָטהוֹ ר?!

רש"י
ומטמאה מעת לעת .שאין הדבר
תלוי אלא בהקת התיוק לפי
שהדם עכר ועשה חלב וכיון
שמת חוזר הדם לקדמותו:
לפיכך .כיון דבייקה תליא
מילתא אם היתה מיקתו כו':
דיה שעתה .אע''פ שמת שאין
הטעם תלוי בייקת הולד אלא
מתוך צער לידה אבריה
מתפרקין ודמה מסתלק ואיו
חוזר עד כ''ד חדש הלכך לא שא
מת לא שא חי:
לפיכך .כיון דלאו בתיוק תליא
מילתא אם היתה מיקתו כו'
שהרי לסוף כ''ד חדש חוזר הדם:
פשה .דמה:
למה לי .כיון דאמר הרי היא ככל
השים אלמא בתיוק תליא
מילתא פשיטא דאם מיקתו
לעולם דדיה שעתה:
מהו דתימא רבי יוסי תרתי אית
ליה .דם עכר ואבריה מתפרקין
והיכא דמת בתוך כ''ד חדש דיה
שעתה משום דעדיין לא חזר
דמה והיכא דמיקתו חמש שים
מי דיה שעתה אף על פי שחוזר
פשה לסוף כ''ד חדש הקת
תיוק עוכרת לדם ועשה חלב:
קמ''ל .לפיכך דדוקא קאמר רבי
יוסי שאין הטעם תלוי אלא
בפירוק אברים בין יוק בין
שאיו יוק דיה שעתה כ''ד חדש
לא פחות ולא יותר אבל לפיכך
דר''מ לא איצטריך דלר''מ אין
סילוק דמים תוך כ''ד חדש טפי
מלאחר כ''ד חדש דאי יש סילוק
אמאי אמרין דכי מת תוך כ''ד
חדש מטמאה מעת לעת וכיון
דאין סילוק אין חזרה והלכך כי
מיקתו לעולם על כרחך דיה
שעתה:
מ''ט דר''מ .כלומר מ''ל לר''מ
דדם עכר ועשה חלב:
טהור מטמא .חלב מדם:
לא אחד .בתמיה כלומר יחידו
של עולם:
ורבן אמר רבי יוחן .כלומר
ורבן האי קרא מאי עבדי ליה
לכדרבי יוחן כו':
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וְ ָה ְּכ ִתיב" :ו ַּמ ֵּזה ֵמי ַה ִּנדָּ ה יְ כַ ֵ ּבס ְ ּבגָ ָדיו" ) 16במדבר יט ,כא(!
ַמאי " ַמ ֶּזה"? נוֹ גֵ ַע.
וְ ָה ְּכ ִתיבַ " :מ ֶּזה",
וְ ָה ְּכ ִתיב" :נוֹ גֵ ַע"!
וְ עוֹ ד,
" ַמ ֶּזה" ּ ָ -ב ֵעי ִּכבּ וּס,
"נוֹ גֵ ַע"  -לָ א ָ ּב ֵעי ִּכבּ וּס!
ֶא ָּלא ַמאי " ַמ ֶּזה"? נוֹ ֵׂשא.
וְ לִ יכְ ּתוֹ ב 'נוֹ ֵׂשא'?
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ַעד דְּ ָד ֵרי ְּכ ׁ ִשיעוּר ַה ָ ּז ָאה.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ :ה ָ ּז ָאה צְ ִריכָ ה ׁ ִשיעוּר,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :אין צְ ִריכָ ה ׁ ִשיעוּר ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :אינ ָּה צְ ִריכָ ה ׁ ִשיעוּר,
ָהנֵי ִמ ֵּילי ַא ַ ּג ָ ּבא דְּ גַ ְב ָרא,
ֲא ָבל ְ ּב ָמנָא ּ ָ -ב ֵעינָא ׁ ִשיעוּר.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
יהא ָ ּב ֶהן ְ ּכ ֵדי ַה ָּז ָאה?
" ַ ּכ ָּמה יִ ְהי ּו ַ ּב ַּמיִ ם וִ ֵ
אשי ִג ְבעוֹ ִלין וְ יַ ֶּזה" )פרה יב ,ה(.
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְטבּ וֹ ל ָר ׁ ֵ
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ׁ ְשלֹמֹהָ " :א ַמ ְר ִּתי ֶא ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחוֹ ָקה ִמ ּ ֶמ ִּני" ) 17קהלת ז ,כג(.

 16וְ ָהיְ ָתה לָ ֶהם לְ ֻח ַּקת ע ֹולָ ם ו ַּמ ֵּזה ֵמי ַה ִּנדָּ ה יְ כַ ֵ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ַה ּנֹגֵ ַע ְ ּב ֵמי ַה ִּנדָּ ה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב
ָּ 17כל זֹה נִ ִּס ִיתי ַב ָחכְ ָמה ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ְח ָּכ ָמה וְ ִהיא ְרחו ָֹקה ִמ ֶּמ ִּני

רש"י
ועוד וגע לא בעי כבוס .דכתיב
ומזה מי הדה יכבס בגדיו
והוגע במי הדה יטמא עד
הערב:
היחא למאן דאמר כו' .פלוגתא
היא במסכת זבחים בפ' כל
הזבחים שתערבו )דף פ:(.
כדי שיטבול ראשי גבעולין .של
אזוב ולא שיספוק בקיוח:
אמרתי אחכמה .בטעם זה למה
מזה ומזין עליו טהור ווגע טמא
והיא רחוקה ממי:

מסכת נדה פרק א' – ַ
וֹמר"
"שׁ ַמּאי א ֵ
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יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ָסמו ְּך ְלזִ ְקנָ ָת ּה".
" ֵאיזוֹ ִהיא "זְ ֵקנָ ה"? ָ ּכל ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי " ָסמו ְּך ְלזִ ְקנָ ָת ּה"?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ָּכל ׁ ֶש ַח ְברוֹ ֶת ָיה אוֹ ְמרוֹ ת ָעלֶ ָיה" :זְ ֵקנָ ה ִהיא".
ט,ב

וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ָּכל ׁ ֶש ּקוֹ ִרין לָ ִ ָ

ה "א ּמא" "א ּמא" 18
ּ

ִ ָ

וְ ֵאינ ָּה בּ וֹ ׁ ָשה.

ַר ִ ּבי ז ֵָירא וְ ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב ִיצְ ָחק:
ַחד ֲא ַמר ָּ -כל ׁ ֶש ֵאינ ָּה ַמ ְק ּ ֶפ ֶדת.
וְ ַחד ֲא ַמר ָּ -כל ׁ ֶש ֵאינָ ּה בּ וֹ ׁ ָשה.
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
בּ וֹ ׁ ָשה וְ ֵאינ ָּה ַמ ְק ּ ֶפ ֶדת.
וְ כַ ָּמה "עוֹ נָ ה"?
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה:
עוֹ נָה ֵ ּבינוֹ נִית ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם.
וְ ָר ָבא ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֶע ְׂש ִרים יוֹ ם.
וְ לָ א ּ ְפלִ יגֵ י:
ָמר ָ -ק ָח ׁ ֵשיב י ְֵמי טו ְּמ ָאה וִ ֵימי ָט ֳה ָרה.
ו ָּמר  -לָ א ָח ׁ ֵשיב י ְֵמי טו ְּמ ָאה.

 18בכתבי יד גרסו רק "אמא".

רש"י
ימי טומאה וימי טהרה.
מראייה ועד ראייה שלשים יום.
ימי טומאה עשרה שבעה לדה
ושלשה לזיבה ועשרים ימי
טהרה:
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 .23ט ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
"זְ ֵקנָ ה ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
וְ עוֹ ד ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּכ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים.
וְ עוֹ ד ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה.
וְ ָלא ֶ ׁ 19ש ִ ּכ ְּוונָ ה,
יח ָתה,
ֶא ָ ּלא ֲא ִפילּ ּוִ ּ :פ ֲ
וְ הוֹ ִת ָירה".
יח ָתה"  -וְ לָ א ִמ ַ ּב ְע ָיא " ִ ּכ ְּוונָ ה"!
" ֲא ִפילּ ּו ּ ִפ ֲ
ַאדְּ ַר ָ ּבהִּ ,כי ִּכ ְ ּוונָה ָ -ק ְב ָעה לָ ּה וֶ ְסת  ,20וְ ַד ּי ָּה ׁ ָש ָע ָת ּה?!
וְ כִ י ֵּת ָימאַ :ר ָ ּבנָן ִהיא דִּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא,
דְּ ָא ְמ ֵריִ :א ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת ְמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת לְ ֵעת ִ -א ּ ְיפכָ א ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה,
וְ לֵ ָימא :וְ לֹא ׁ ֶש ּ ִפ ֲיח ָתה וְ הוֹ ִת ָירה,
ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו ִּכ ְ ּוונָה!
ְּתנֵי :לֹא ׁ ֶש ּ ִפ ֲיח ָתה וְ הוֹ ִת ָירה,
ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו ִּכ ְ ּוונָה
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
וְ לֹא ׁ ֶש ִּכ ְ ּוונָהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּ ִפ ֲיח ָתה וְ הוֹ ִת ָירה,
ֲא ָבל ִּכ ְ ּוונָה ָ -ק ְב ָעה לָ ּה וֶ ֶסת ,וְ ַד ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ו ַּמ ּנִי?
ַר ִ ּבי דּ וֹ ָסא ִהיא.

יב ְעיָ א(
)מ ַ ּ
 19גירסת וילאִ :
 20כתבי יד .גירסת וילא :וֶ ְס ָּת ּה

רש"י
הרי היא ככל השים .דכיון
דעשתה כך שלש פעמים אין זה
סילוק דמים אלא שיוי וסת וכי
תימא תיגלי מלתא למפרע שאף
בראשוה מתוך שדמים מצויין
בה ראתה וטמא טהרות למפרע
לא אחמור רבן כולי האי במעת
לעת:
בשכווה .שראתה שלש ראיות
הללו בתשעים יום או ביום
תשעים ואחד:
אלא אפילו פיחתה .כגון
ראשוה לתשעים ושלשה ושיה
לסוף תשעים ושים ושלישית
לתשעים ואחד או הותירה כגון
ראשוה לצ''א יום ושיה לצ''ב
ושלישית לצ''ג אפילו הכי
מטמאה מעת לעת ולקמן פריך
מאי אפילו הא ודאי הכי הוא
דמטמאה מעת לעת דכיון
שפיחתה או הותירה במה טהר
וסת אין כאן סילוק דמים אין
כאן אבל אם כווה יש כאן וסת
ודיה שעתה:
איפכא מיבעי ליה .ולא
כשפיחתה או הותירה בלבד
אמרו חכמים שתטמא מעת
לעת:
אלא אפילו כווה .דאיכא למימר
יש כאן קביעות וסת ודיה שעתה
אפילו הכי מטמאה מעת לעת
כרבן דפליגי עליה דרבי דוסא:
ואיבעית אימא .סמי מכאן
אפילו ורבי דוסא היא והכי
קאמר ולא כשכווה דאי כווה
קבעה וסת ודיה שעתה אלא
שפיחתה והותירה:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי
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 .24ט ,ב
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
יעזֶ ר אוֹ ֵמרּ ָ :כל ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַּת ְניָא:
יעזֶ ר ַל ֲח ָכ ִמים:
" ָא ַמר ָל ֶהם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יקה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת,
ַמ ֲע ֶ ׂ
יתל ּו ׁ ֶש ִה ְפ ִס ָ
שה ְ ּב ִר ָיבה ַא ַחת ְ ּב ִה ְ
ּ
שה ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים וְ ָא ְמר ּו :דַּ ָי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ו ָּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אין ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק ְר ָאיָ ה".
ַמאי " ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק"?
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵריְ ׁ :שנֵי ַ ּבצּוֹ ֶרת ֲהו ּו.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵריְ :ט ָהרוֹ ת ַא ּ ִפ ׁיש לַ ֲע ִב ָידא ,וְ ַח ׁש ּו ַר ָ ּב ָנן לְ ֶה ְפ ֵסד דִּ ְט ָהרוֹ ת.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יעזֶ ר.
שה וְ ָע ָ ׂ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ַר ִ ּבי ְ ּכ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְ
יעזֶ ר ִל ְסמוֹ ך ָע ָליו ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק".
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנזְ ַ ּכר ָא ַמרּ ְ :כ ַדי הוּא ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַמאי " ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנזְ ַ ּכר"?
ִאילֵ ָימא :לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּנִזְ ַּכר דְּ ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶא ָּלא ְּכ ַר ָ ּב ָנן – " ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק" ֵהיכִ י ָע ֵביד ְּכוָ ֵות ּיה!
ֶא ָּלא,
דְּ לָ א ִא ְּית ַמר ִהילְ כְ ָתא לָ א ְּכ ָמר וְ לָ א ְּכ ָמר.
ו ַּמאי " ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנזְ ַ ּכר"?
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ּנִזְ ַּכר דְּ לָ או יָ ִחיד ּ ָפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ֶא ָּלא ַר ִ ּבים ּ ְפלִ יגֵ י ֲעלֵ ּיה.
ָא ַמרְּ :כ ַדי הוּא ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר לִ ְסמוֹ ְך ָעלָ יו ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק.

רש"י
בהיתלו .שם מקום:
שי בצורת הוו .ואיכא הפסד
מרובה חששו:
לאחר שזכר .שלא יפה הורה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .25ט ,ב – י ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה:
" ִּתנוֹ ֶקת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
אשוֹ נָ ה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ׁ ְשנִ ָ ּיה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ישית ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּכ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים,
ׁ ְש ִל ׁ ִ
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה.
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ּ
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה  -דַּ ָי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
וְ עוֹ ד ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּכ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים,
וְ עוֹ ד ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה.
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת:
ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
אשוֹ נָ ה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ׁ ְשנִ ָ ּיה – ְמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה.
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ָא ַמר ָמר:
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
ל
" ָע ְבר ּו ָע ֶ ָ
י,א

ֲה ַדר ָק ָחזְ יָא ְ ּבעוֹ נוֹ ת ַ -מאי?
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
אשוֹ נָה ו ׁ ְּש ִנ ּיָה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ישית ְ -מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת לְ ֵעת,
ׁ ְשלִ ִׁ
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידה.
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
"וְ עוֹ דָ ,ע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ֲה ַדר ָק ָחזְ יָא ְ ּבעוֹ נוֹ ת ַ -מאי?
ָא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
אשוֹ נָה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ּ
ׁ ְש ִניָה – ְמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת לְ ֵעת,
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה לִ ְפ ִק ָידה.
ַמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ִהיא,
דְּ ָא ַמרּ ִ :ב ְת ֵרי זִ ְימנֵי ָ -הוֵ י ֲחזָ ָקה.
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה",
ֵא ָימא ֵס ָיפאָ " :ע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ָא ָתאן לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
וְ כִ י ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי ִהיא,
ו ְּבעוֹ נוֹ ת ָס ַבר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר  -ו ִּמי ָס ַבר לַ ּה?!
וְ ָהא " ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנזְ ַ ּכר" ָק ָא ַמר!
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא,
ו ִּבוְ ָסתוֹ ת ָס ַבר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי,

רש"י
שיה דיה שעתה .שבראייה ראשוה לא הוחזקה בדמים הואיל ולא הגיע
זמה לראות עד שתתחזק כשאר חזקות:
שלישית מטמאה מעת לעת .וכדאמר לקמן דהא מתיתין רבי היא דאמר
בתרי זימי הוה חזקה הלכך בשי ראיות הוחזקה להיות דמים מצויין בה
ומשהוחזקה ואילך גזור בה רבן מעת לעת:
עברו עליה שלש עוות וראתה .סילוק דמים הוא זה ואפילו בהגיע זמה
לראות אית ליה להאי תא דעברו עליה שלש עוות דיה שעתה כדקתי
סיפא ור' אליעזר היא דאמר במתיתין כל אשה שעברו עליה ג' עוות דיה
שעתה כדלקמן:
בס''א איו .ה''ג ת''ר תיוקת שלא הגיע זמה לראות וראתה פעם ראשוה
דיה שעתה שיה דיה שעתה שלישית הרי היא ככל השים ואע''ג דלגבי
בתולת דמים במתי' תן במה אמרו דיין שעתן בראייה ראשוה אבל
בשיה מטמאה מעת לעת הי מילי בהגיע זמה לראות דמים דדמים מצויין
בה ובחדא זימא איתחזקה אבל זו שאיה ראויה לראות צריכה שתתחזק
בחזקה גמורה ובתרי זימי הויא חזקה דהא מתיתין רבי היא וכדמוקמין
ליה לקמן הילכך בשתי ראיות הויא חזקה ובשלישית מטמאה מעת לעת
ובההיא ראייה דאיתחזק בה לא גזרו רבן טומאה למפרע כי היכי דבתולה
דמתי' דהגיע זמה לראות דמיחזקה בחדא ראייה ואמרו רבן דיה שעתה
באותה ראייה אף זאת המוחזקת בראייה שיה דיה שעתה עד שתראה את
השלישית:
עברו עליה שלש עוות .לאחר שהוחזקה וראתה:
דיה שעתה .כרבי אליעזר אוקמין לה לקמן דאמר כל אשה שעברו עליה
שלש עוות דיה שעתה כדקתי סיפא אף בהגיע זמה וראתה עברו עליה
שלש עוות וראתה דיה שעתה אלמא ר''א היא:
ועוד עברו עליה שלש עוות וראתה דיה שעתה .לקמן בעי גמרא דאי לא
עברו עליה שלשה עוות שיות אלא לסוף עוה חזאי כשאר שים מאי לפי
שיש לטות הדבר לשי צדדים כדבעי לפרושי בסיפא:
ועוד עברו עליה ג' עוות וראתה .מטמאה מעת לעת דאיגלאי מילתא דהך
הפסקות לאו סילוק דמים הם אלא שיוי וסת ולא שכווה אלא שפיחתה
והותירה כדאמרין לעיל ואף על גב דלרבי הוי חזקה בתרי זימי והוכחה
דשיוי וסת לדילוגו לאו סילוק דמים הן אפילו הכי לא מטמאין לה בשיה
מעת לעת דכיון דלא הגיע זמה לראות הויא הפסקה ראשוה מחזקין לה
בחוזרת לקדמותה שלא יהו עוד דמים מצויין בה וצריכה שתתחזק
כבתחלה ופעם ראשוה ושיה דיה שעתה ושלישית מטמאה מעת לעת
הלכך ראייה הסמוכה לה לשלש עוות קמאי היא ראשוה והסמוכה לשיה
היא השיה ובשלישית תטמא מעת לעת ואף על גב דבהפסקה חזיתה שיוי
וסת הוא ולא סילוק דמים .ע''כ:
וכשהגיע זמה לראות פעם ראשוה דיה שעתה שיה מטמאה מעת לעת.
דהייו בתולה דמתיתין דתן בה במה אמרו דיה שעתה בראייה ראשוה
אבל בשיה מטמאה מעת לעת:
עברו עליה כו' .רבי אליעזר היא דאמר אפילו ילדה שעברו עליה שלש עוות
דיה שעתה:
אמר מר .גבי תיוקת שלא הגיע זמה לראות וראתה שלש פעמים ואחר כך
עברו עליה שלש עוות וראתה דיה שעתה:
הדר קא חזיא בעוות .אחר ראיה זו:
מאי .דיה שעתה או מטמאה מעת לעת מי אמרין הא דקתי בתרה ועוד
עברו עליה ג' עוות דוקא קתי עברו דאי חזאי לסוף עוה מטמאה מעת
לעת דאע''ג דלא הגיע זמה כיון דהוחזקה רואה קודם הפסקת ג' עוות
ראשוות הרי היא כהגיע זמה וכי הפסיקה בראשוות וראתה דיה שעתה
בההיא ראיה כר''א וכי חזיא תו לסוף עוה מטמאה מעת לעת ככל אשה
שעברו עליה ג' עוות דאין דיה שעתה א לא בראשוה אבל היכא דחזרו
ועברו ג' שיות וראתה דיה שעתה בההיא ראיה כר''א ואע''ג דלא חזין
דקמיירי רבי אליעזר אלא בהעברה ראשוה מיהו מודה דדיה שעתה
בשיות עד דתתחזק או כרבי או כרשב''ג ואע''ג דרישא רבי היא סיפא
כרשב''ג דאי כרבי כיון דחזאי בעוות הוה מדמין לה להגיע זמה כי חזאי
בהפסקה מי כיון דתרי זימי חזאי בהפסקה איגלאי מילתא למפרע דשיוי
וסת הוא ולא סילוק דמים ובשיה מטמאה מעת לעת שאין זו צריכה
להתחזק בדמים או דילמא אי חזאי לסוף עוה מי כ''ש דדיה שעתה
דמוכח מילתא דהפסקה ראשוה זו סילוק דמים היתה ולא שיוי וסת ויש
לומר חזרה לקדמותה וצריכה להתחזק עוד אחר ההפסקה בשתי ראיות
כבתחלה והאי דקט ועוד עברו וראתה דיה שעתה רבותא אשמעין אע''ג
דתרי זימי חזאי בהפסקה לא אמרין איגלאי מילתא דשיוי וסת הוא ולא
סילוק דמים ותטמא בשיה מעת לעת אלא אפילו לרבי דיה שעתה
דהפסקה קמייתא לעולם בחוזרת לקדמותה דון אותה ולא דמיא להגיע
זמה וצריכה שתתחזק בשתי ראיות ובג' תטמא מעת לעת כדקתי ואזיל:
אמר רב גידל פעם ראשוה .היא הראיה הסמוכה להפסקה ראשוה:
ושיה .היא הראיה שתראה לסוף עוה דיה שעתה:
ושלישית .אם תראה עוד לסוף עוה:
מטמאה מעת לעת .והאי דקט תא ועוד עברו עליה ג' עוות רבותא הוא
דקט כדפי' דכל שכן אי חזאי בעוות דמוכחא מילתא דהפסקה קמייתא
סילוק הואי וכולה רבי היא:
ועוד עברו עליה ג' עוות וראתה דיה שעתה הדר קחזיא בעוות .אחר ראיה
זו:
מאי .דיה שעתה או מטמאה מעת לעת מי אמרין הא דהדר תא בתרא
ראיה שלישית בהפסקה דוקא קט דהכא הוא דמטמאה מעת לעת
דאיגלאי מילתא דשיוי וסת הואי הפסקותיה לראות בדילוג שהרי
הוחזקה בהפסקות וא'' לא חשבת להפסקה קמייתא בהדייהו הא מחזקא
בתרתי בתרייתא אבל אי חזיא לסוף עוה הרי היא דיה שעתה דלא אתחזק
בדילוג ואמרין הפסקה שיה מי חוזרת לקדמותה וכל דמיה מסולקין
וצריכה להתחזק בשתי ראיות אחת הסמוכה להפסקה שיה והשיה היא
שתראה לסוף עוה ובשלישית תטמא מעת לעת או דילמא כולי האי לא
אמרין דחזרה לקדמותה ובהפסקה שיה דייין לה כהגיע זמה והפסיקה
וראתה דבההיא ראיה לחודה הוא דדיה שעתה אבל בשיה תטמא מעת
לעת והאי דקט תא בשלישית ועוד עברו עליה וראתה מטמאה מעת לעת
הוא הדין מי אם לא עברו ורבותא אשמועין דלא תימא כל ראיה הסמוכה
להפסקה דיה שעתה אלא כיון דאיתחזק בדילוג אמרין שיוי וסת הוא
ולא סילוק דמים:
אמר רב גידל אמר רב .ראשוה לסדר ראיות הללו שאו עסוקין בהן לישאל
קא חזיא בעוות מאי היא הראיה הסמוכה להפסקה שיה דעלה קיימין
דיה שעתה ושיה היא הראיה שתראה לסוף עוה מטמאה מעת לעת והא
דתא הפסקה שלישית גבי מעת לעת לרבותא הוא דקט כדפרישית דלא
תימא כל ראיה שלאחר הפסקה תהא דיה שעתה:
מי רבי היא .דהא בין רישא בין סיפא כרבי שין לה:
אימא סיפא .דהגיע זמה לראות אתאן לר''א דאמר כל אשה שעברו עליה
ג' עוות דיה שעתה ומרישא דאיירי בלא הגיע זמה לא מצי למיפרך ליה
דאיכא למימר בההיא אפילו רבן מודו דחוזרת לקדמותה היא:
ובעוות סבר לה כרבי אליעזר .בהפסקת שלש עוות סבר לה כרבי אליעזר:
והא לאחר שזכר קאמר .למדו שהוקשה בעייו על שעשה כמותו:
ובוסתות סבר לה כרבי .דאמר בתרי זימי הויא חזקה לכל דבר:
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 .26י ,א-ב
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה:
]" ִּתנוֹ ֶקת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַ
אשוֹ נָ ה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ׁ ְשנִ ָ ּיה  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה.
ישית ֲ -ה ֵרי ִהיא ְ ּכ ָכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים,
ׁ ְש ִל ׁ ִ
ו ְּמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה"[.
אשוֹ נָה ו ׁ ְּש ִנ ּיָה – ָטהוֹ ר.
ֶּכ ֶתם ׁ ֶש ֵ ּבין ִר ׁ
ישיתִ :חז ְִק ּיָה ָא ַמרָ :ט ֵמא.
ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ִנ ּיָה ו ׁ ְּשלִ ׁ ִ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרָ :טהוֹ ר.
" ִחז ְִק ּיָה ָא ַמרָ :ט ֵמא" -
ֵּכיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ָחזְ יָא ְמ ַט ְּמ ָאה ִּ -כ ְת ָמ ּה נ ִַּמי ָט ֵמא.
וְ " ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרָ :טהוֹ ר" -
ֵּכיוָ ן דְּ לָ א ִא ְת ַחזְ ָקה ְ ּב ָדם ִּ -כ ְת ָמ ּה נ ִַּמי לָ א ְמ ַט ִּמינַן לַ ה ּ.
י,ב

ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַר ִ ּבי ִאלְ ַעאי:
וְ כִ י ַמה ֵ ּבין זוֹ לִ ְבתוּלָ ה ׁ ֶשדָּ ֶמ ָיה ְטהוֹ ִרין!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
זוֹ ִׂ -שי ְר ָפ ּה ָמצוּי,
וְ זוֹ ֵ -אין ִׂש ְיר ָפ ּה ָמצוּי.
ָא ַמר עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הוֹ ָצ ָדק:
ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ּנ ָּה לִ ְראוֹ ת ,וְ ָר ֲא ָתה:
אשוֹ נָה ו ׁ ְּש ִנ ּיָה – רו ָ ּּק ּה,
ּ ַפ ַעם ִר ׁ
ו ִּמ ְד ָר ָס ּה ַ ּב ׁ ּשוּק – ָטהוֹ ר.
ִּכ ְת ָמ ּה  -נ ִַּמי ָטהוֹ ר.
וְ לָ א י ַָד ְענָאִ :אם דִּ ֵיד ּיה,
ִאם דְּ ַר ֵ ּב ּיה.
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ַּה?
לְ ֶמ ֱיהוֵ י דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ֶא ָחד ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ְש ַניִם.
ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין וְ כָ ל נָ חוֹ ֵתי י ַָּמא:
ֲא ַמרו ָּּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְהוֹ צָ ָדק.

רש"י
כתם שבין ראשוה לשיה.
שמצא בבגדה של תיוקת שלא
הגיע זמה ודאי טהור דאכתי
לאו בחזקת דמים היא ואמרין
לעיל )דף ה (.תיוקת שלא הגיע
זמה לראות אפילו סדיין שלה
כו':
חזקיה אמר טמא .דהא בתרי
זימי איתחזקה בדמים והויא
חזקה דאילו הדרא חזיא מטמיא
למפרע אלמא בחזקת דמים
הוחזקה :ורבי יוחן אמר טהור
כיון דלא אתחזקה בדם כלומר
כל זמן שלא הגו בה עדיין
תורת מוחזקת בדמים לטמאה
למפרע לא גזרו על כתמה:
מתקיף לה רבי אלעאי .לחזקיה
מה בין זו לבתולה שדמיה
טהורין בתולה ששאת יש
שדמיה טהורין עד שתחיה
המכה דתלין בבתולים ויש
שדמיה טהורין ד' לילות ויש
שדמיה טהורין כל לילה
הראשוה כדאמרין פרק בתרא
)לקמן דף סד (:וכולהו קי''ל דכל
זמן שדמיה טהורין אין לה כתם
דקתי בפ' האשה )לקמן דף ס(.
ושוין שתולה בשומרת יום כגד
יום בראשון שלה ובבתולה
שדמיה טהורים מהתם שמעין
דאין לה כתם ואע''ג דראתה
פעם אחת דלא מפלגין בין הגיע
זמה ללא הגיע בין שראתה פעם
אחת בבית אביה שהיא אחת מן
הבתולות שדמיה טהורין והא
הכא דאילו חזת בשיוי מראה
דמיה מטמאה מעת לעת דהגיע
זמה לראות וראתה בבית אביה
אפילו הכי לא מטמאין כתמה
ומ''ש הך מהא:
זו שירפה מצוי .בתולה שדמיה
טהורין שרף שלה מצוי מחמת
בתולים הילכך כתמה טהור
דתלין בדם בתולין:
וזו אין שירפה מצוי .לטהרה
ולתלות בו:
רוקה ומדרסה בשוק טהור .כגון
שמצא רוקה בשוק וקים לן
שקודם לכן ראתה ב' פעמים
ואין או יודעים אם דה היא אם
לאו מספיקא לא מחזקין לה
כספק הרוקין הואיל ולא
הוחזקה רואה:
ולא ידעא כו' .עולא הוא
דקאמר לא ידעא אי א''ר יוחן
מסקא דהא מילתא דקאמר
כתמה מי טהור מדעתיה או
משמיה דר''ש בן יהוצדק כרוקה
ומדרסה:
דבריו של אחד במקום שים .אי
אמר להא וכתמה מי טהור
משמיה דרביה הוי חזקיה דאמר
לעיל טמא אחד במקום שים
דהא פליג עליה ר' יוחן לעיל
מלביה וחזין דקאי ר''ש
כוותיה:
ה''ג אמרו כר''ש בן יהוצדק.
בשמו של ר''ש בן יהוצדק וה''ל
חזקיה אחד במקום ב' וש''מ
הלכה כר' יוחן:
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 .27י ,ב
ָא ַמר ַרב ִחלְ ִק ּיָה ַ ּבר טוֹ ִבי:
ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ּנ ָּה לִ ְראוֹ ת,
ּ
ֲא ִפילּ ּו ׁשוֹ ַפ ַעת ָּכל ׁ ִש ְב ָעה ֵ -אינָ ּה ֶא ָּלא ְר ִא ָיה ַא ַחת.
ֲא ִפילּ ּו ׁשוֹ ַפ ַעת וְ לָ א ִמ ַ ּב ְעיָא ּפוֹ ֶס ֶקת.
ַאדְּ ַר ָ ּבה ּפוֹ ֶס ֶקת ָהוְ יָא לַ ּה ִּכ ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת!
ֶא ָּלא ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע זְ ַמ ּנ ָּה לִ ְראוֹ ת ,וְ ׁשוֹ ַפ ַעת ָּכל ׁ ִש ְב ָעה ֵ -אינָ ּה ֶא ָּלא ְר ִא ּיָה ַא ַחת.

ָא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ִח ּיָיא:
ַמ ְדלֶ ֶפת ֵ -אינָ ּה ְּכרוֹ ָאה.
וְ ָהא ָק ָחזְ יָא!
ֵא ָימאֵ :אינ ָּה ְּכ ׁשוֹ ַפ ַעת,
ֶא ָּלא ְּכפוֹ ֶס ֶקת.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ׁשוֹ ַפ ַעת ִּ 21כי נ ֲַה ָרא?!
ֶא ָּלא ֵא ָימאֵ :אינ ָּה ֶא ָּלא ְּכ ׁשוֹ ַפ ַעת.

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן
ש ָר ֵאל:
" ֲחזָ ָקה ְ ּבנוֹ ת יִ ְ ׂ
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּגיע ּו ְל ִפ ְר ָקן ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּב ֶחזְ ַקת ָט ֳה ָרה.
וְ ֵאין ַה ָ ּנ ׁ ִשים בּ וֹ ְדקוֹ ת אוֹ ָתן.
ִמ ׁ ּ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ְל ִפ ְר ָקן ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּב ֶחזְ ַקת טו ְּמ ָאה,
וְ נָ ׁ ִשים בּ וֹ ְדקוֹ ת אוֹ ָתן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאין בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ָתן ַ ּב ָ ּיד ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּמ ַע ְּוותוֹ ת אוֹ ָתן,
יהן".
ֶא ָ ּלא ָסכוֹ ת אוֹ ָתן ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ִמ ִ ּב ְפנִ ים ,ו ְּמ ַק ְ ּנחוֹ ת אוֹ ָתן ִמ ַ ּבחוּץ ,וְ ֵהן נִ ְבדָּ קוֹ ת ֵמ ֵא ֵיל ֶ

 21גירסת וילאַ ) :נ ִּמי(

רש"י
איה אלא ראיה אחת .לאחזוקה
כרואה ודיה שעתה עד שתפסוק
ותחזור ותראה שתי ראיות:
ולא מבעיא פוסקת .וחוזרת
ורואה:
ושופעת כל שבעה .סמי מכאן
אפילו:
מדלפת .טיף אחר טיף:
איה כרואה .דמשמע דאפילו
כראיה אחת איה חשובה:
אלא כפוסקת .והוו להו ראיות
רואה
והוחזקה
טובא
ולכשתפסוק ותחזור ותראה
מטמאה מעת לעת ופרכין מכלל
דשופעת דאמר לעיל איה אלא
ראיה אחת הייו דשופעת כי
הרא בתמיה כיון דמדלפת איה
חשובה שופעת וא''א להיות
שופעת כמעין כל שבעה וחיה:
בחזקת טומאה .כלומר בחזקת
דמים מצוים בהם:
שמעוותות אותן .כלומר מסרטין
לה בצפורן ומייתו לה לידי
ראיה:
מבפים .שסיכת שמן מביא
הדם אם זמו הוא:
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 .28י ,ב
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרְ :מעו ֶ ּּב ֶרת,
יהן ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת  -דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן".
ל
ע
ו
ר
ב
ע
ש
יקה ׁ ֶ ָ ְ ּ ֲ ֵ ֶ
ו ֵּמנִ ָ
ָּתנֵי ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְמעו ֶ ּּב ֶרת,
יה ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת  -דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
יקה ׁ ֶש ָע ְבר ּו ָע ֶל ָ
ו ֵּמנִ ָ
ַימ ְּת ַ ּב ֲח ָדא!
ֲא ַמר לֵ ּיהְ ּ :פ ַת ַח ְּת ִ ּב ְת ֵרי ,וְ ַס ּי ְ
ִיקה ָק ֲא ַמ ְר ְּת?
דִּ לְ ָמא ְמעו ֶ ּּב ֶרת וְ ִהיא ֵמנ ָ
ו ִּמ ְּיל ָתא ַא ַ ּגב אוֹ ְר ֵח ּיה ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דִּ ֵימי ִעיבּ ו ָּר ּה  -עוֹ לִ ין לָ ּה לִ ֵימי ֵמנִיקו ָּת ּה,
וִ ֵימי ֵמנִיקו ָּת ּה  -עוֹ לִ ין לָ ּה לִ ֵימי ִעיבּ ו ָּר ּה.

רש"י
פתחת בתרתי .מעוברת ומיקה:
וסיימת בחדא .דקאמר דיה
שעתה דיין שעתן מיבעי ליה:
מעוברת והיא מיקה .שולד
עוברה ומיקתו א'' מיקה
ותעברה והוא הדין למעוברת
גרידתא והא דקט מעוברת
והיא מיקה לומר לך שמצטרפין
ימי מיקה לימי עיבורה לג'
עוות כגון שהפסיקה שתים
בימי עיבורה ואחת בימי
מיקותה או חלוף דהכי משמע
מעוברת והיא מיקה בתוך
הפסקת העוות הללו:
ימי עיבורה עולין לה לימי
מיקותה .כגון אם היתה מיקה
ותעברה והפסיקה תחלת עוה
קצת בימי מיקותה והשלימה
בימי עיבורה:
אלא ימי מיקותה עולין לה
לימי עיבורה היכי משכחת לה.
דילדה ולא חזאי הא ראתה דם
בלידתה ומצא שלא עברו עליה
ג' עוות:
תי חדא .ימי עיבורה עולין לה
לימי מיקותה ולא תיתי ימי
מיקותה עולים לה לימי
עיבורה:

ִּכ ְד ַת ְניָא:
ימי ֵמנִ יקו ָּת ּה.
"יְ ֵמי ִעיבּ ו ָּר ּה  -עוֹ ִלין ָל ּה ִל ֵ
ימי ִעיבּ ו ָּר ּה.
ימי ֵמנִ יקו ָּת ּה  -עוֹ ִלין ָל ּה ִל ֵ
וִ ֵ
יצד?
ֵ ּכ ַ
ימי ֵמנִ יקו ָּת ּה,
ימי ִעיבּ ו ָּר ּה ,וְ ַא ַחת ִ ּב ֵ
יקה ׁ ְש ַּתיִ ם ִ ּב ֵ
ִה ְפ ִס ָ
ימי ִעיבּ ו ָּר ּה,
ימי ֵמנִ יקו ָּת ּה ,וְ ַא ַחת ִ ּב ֵ
ׁ ְש ַּתיִ ם ִ ּב ֵ
ימי ֵמנִ יקו ָּת ּה ִ -מ ְצ ָט ְרפוֹ ת ְל ׁ ָשל ֹׁש עוֹ נוֹ ת".
ימי ִעיבּ ו ָּר ּה ,וְ ַא ַחת ו ֶּמ ֱח ָצה ִ ּב ֵ
ַא ַחת ו ֶּמ ֱח ָצה ִ ּב ֵ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :י ְֵמי ִעיבּ ו ָּר ּה  -עוֹ לִ ין לָ ּה לִ ֵימי ֵמנִיקו ָּת ּה,
ִיקה וְ ָאזְ לָ א ו ִּמ ַיע ְ ּב ָרה.
ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּה דְּ ָק ֵמנ ָ
ֶא ָּלא י ְֵמי ֵמנִיקו ָּת ּה עוֹ לִ ין לָ ּה לִ ֵימי ִעיבּ ו ָּר ּה ֵ -היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּה?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ְ ּבלֵ ָידה י ְֶב ׁ ְש ָּתא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
דַּ ם נִ דָּ ה לְ חוּד,
וְ ַדם לֵ ָידה לְ חוּד.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ְּתנֵי ֲח ָדא.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .29י ,ב – יא ,א
אשוֹ נָ ה.
" ַ ּב ָּמה ָא ְמר ּו "דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה"? ִ ּב ְר ִא ָ ּייה ִר ׁ
ֲא ָבל ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ְ -מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת".
ָא ַמר ַרב:
ַאכּ ו ְּּלה ּו.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאּ ְ :בתוּלָ ה,
וּזְ ֵקנָה.
ֲא ָבלְ :מעו ֶ ּּב ֶרת,
ּ
ִיקה  -דַּ יָין ָּכל י ְֵמי ִעיבּ ו ָּרן.
ו ֵּמנ ָ
דַּ ּיָין ָּכל י ְֵמי ֵמנִיקו ָּתן.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁישַ :אכּ ו ְּּלה ּו.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאּ ְ :בתוּלָ ה,
וּזְ ֵקנָה.
ֲא ָבלְ :מעו ֶ ּּב ֶרת,
ִיקה  -דַּ ּיָין ָּכל י ְֵמי ִעיבּ ו ָּרן,
ו ֵּמנ ָ
דַּ ּיָין ָּכל י ְֵמי ֵמנִיקו ָּתן.
ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
יקה ׁ ֶש ָהי ּו ^ ׁשוֹ ְפעוֹ ת דָּ ם ו ָּבאוֹ ת
ּמ
ו
ת
ר
ּב
ֵ נִ ָ
יא,א " ְמעו ֶ ּ ֶ
דַּ ָ ּיין ָ ּכל יְ ֵמי ִעיבּ ו ָּרן,
וְ ַד ָ ּיין ָ ּכל יְ ֵמי ֵמנִ יקו ָּתן,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים:
אשוֹ נָ ה,
לֹא ָא ְמר ּו דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן ֶא ָ ּלא ִ ּב ְר ִא ָ ּייה ִר ׁ
ֲא ָבל ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ְ -מ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת.
ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה".

רש"י
אכולהו .ד' שים כולהו קתי לה
דבשיה מטמאה מעל''ע:
בתולה וזקה .בתולה כיון
דראתה פעם ראשוה ושיה
הוחזקה רואה זקה מי כיון
דאיתחזקא תרי זימי אחר ג'
עוות אישתכח דלאו סילוק
דמים הוא אלא דילוג וסת:
אבל מעוברת ומיקה .ודאי
דמיה מסולקין ואפילו לא
סתלקו מתחלתן מסתלקין
והולכין הן תדיר .ברוך:
שופעות .לאו דוקא:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי
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 .30יא ,א
אשוֹ נָ ה ֵמאוֹ נֶ ס ַ -אף ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה".
"וְ ִאם ָר ֲא ָתה ִר ׁ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָק ְפצָ ה וְ ָר ֲא ָתהָ ,ק ְפצָ ה וְ ָר ֲא ָתהָ ,ק ְפ ָצה וְ ָר ֲא ָתה ָ -ק ְב ָעה לָ ּה וֶ ֶסת.
לְ ַמאי?
ִאילֵ ָימא :לְ י ִָמים ָ -הא ָּכל יוֹ ָמא דְּ לָ א ָק ִפיץ לָ א ֲחזַ אי!
ֶא ָּלא :לִ ְק ִפיצוֹ ת – וְ ָה ַּת ְניָא:
" ָ ּכל ׁ ֶש ִּת ְק ָ ּב ֶע ָ ּנה ֵמ ֲח ַמת אוֹ נֶ ס ֲא ִפילּ ּו ַ ּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים לֹא ָק ְב ָעה וֶ ֶסת"!
ַמאי לָ או לֹא ָק ְב ָעה וֶ ֶסת ְּכלָ ל!
לָ א,
לֹא ָק ְב ָעה וֶ ֶסת לְ י ִָמים לְ חו ַּדיְיה ּו,
וְ לִ ְק ִפיצוֹ ת לְ חו ַּדיְיה ּו.
ֲא ָבל ָק ְב ָעה לָ ּה וֶ ֶסת לְ י ִָמים וְ לִ ְק ִפיצוֹ ת.
לְ י ִָמים לְ חו ַּדיְיה ּו ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ְּכגוֹ ן דְּ ָק ִפיץ ְ ּב ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וַ ֲחזַ אי,
וְ ָק ִפיץ ְ ּב ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וַ ֲחזַ אי,
ּו ְב ׁ ַש ָ ּבת ָק ְפ ָצה וְ לָ א ֲחזַ אי,
וּלְ ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתֲ ,חזַ אי ְ ּבלֹא ְק ִפיצָ ה.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :אי ְ ּגלַ אי ִמ ְּיל ָתא לְ ַמ ְפ ֵר ַע דְּ יוֹ ָמא הוּא דְּ ָקגָ ֵרים ,וְ לָ א ְק ִפיצָ ה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דִּ ְק ִפיצָ ה נ ִַּמי דְּ ֶא ְתמוֹ ל ָ ּג ְר ָמא.
וְ ַהאי דְּ לָ א ֲחזַ איִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ַא ַּכ ִּתי לָ א ְמ ָטא זְ ַמן ְק ִפיצָ ה.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא:
לִ ׁ ְ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָק ְפצָ ה וְ ָר ֲא ָתהָ ,ק ְפצָ ה וְ ָר ֲא ָתהָ ,ק ְפ ָצה וְ ָר ֲא ָתה ָ -ק ְב ָעה לָ ּה וֶ ֶסת לְ יָ ִמים ,וְ לֹא לִ ְק ִפיצוֹ ת.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
דְּ ָק ִפיץ ְ ּב ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת וַ ֲחזַ אי,
קפיץ ּבחד ּב ׁש ּבת ח אי 22 ,
וְ ָ ִ ְ ַ ְ ַ ָ וַ ֲ זַ
וּלְ ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲ 23חזַ איּ ְ ,בלֹא ְק ִפיצָ ה,
דְּ ָה ָתם ִא ְ ּיגלַ אי ִמ ְּיל ָתא  -דְּ יוֹ ָמא הוּא דְּ ָקא ָ ּג ֵרים.

 22גירסת וילא) :וּבְ ׁ ַש ָ ּבת ָק ְפצָ ה וְ לָ א ֲחזַ אי(
 23גירסת וילא)ַ :א ֲח ִרינָא(

רש"י
קפצה .הוי אוס:
קפצה וראתה .ג' פעמים קבעה
לה וסת כדמפרש ואזיל:
אילימא לימים .כגון קפצה
באחד בשבת וראתה וקפצה
באחד בשבת וראתה וכן שלישית
קבעה לה וסת באחד בשבת וכל
זמן שתראה עוד באחד בשבת
ואפילו בלא קפיצה דיה שעתה
ואם הגיע אחד בשבת ולא בדקה
עצמה טמאה מספק דאורח
בזמו הוא בא כל יומא באחד
בשבת:
דלא קפיץ לא חזאי .אלמא לאו
וסתה הוא:
אלא לקפיצות .כיון דראתה
שלש פעמים על ידי קפיצה
הורגלה לראיית קפיצה ובכל יום
שתקפוץ מחזקין לה ברואה
ואם לא בדקה טמאה ואפילו
שאר ימות שבת:
לימים ולקפיצות .כל אחד
בשבת שתקפוץ מחזקין לה
ברואה דזמה הוא לראות באחד
בשבת על ידי קפיצה:
לימים לחודייהו פשיטא .דלא
קבעה:
דיומא הוא דקא גרים .ויהא
באחד בשבת וסתה אפילו בלא
קפיצה:
קמ''ל .הא דאמר דלא קבעה
וסת לימים דקפיצה דאתמול
גרמה לראייה דהאידא ואין לה
וסת באחד בשבת בלא קפיצה
ולא לקפיצה בלא אחד בשבת
מדלא חזיא מאתמול:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .31יא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו" :דַּ ָ ּי ּה ׁ ָש ָע ָת ּה" ְ -צ ִר ָיכה ִל ְהיוֹ ת בּ וֹ ֶד ֶקת.
חוּץ ִמןַ :ה ִ ּנדָּ ה,
וְ ַה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל דַּ ם טוֹ ַהר.
ו ְּמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּב ִעדִּ ים,
חוּץ ִמּ :יוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל דַּ ם טוֹ ַהר,
יה ְטהוֹ ִרים.
ו ְּבתו ָּלה ׁ ֶשדָּ ֶמ ָ
ו ַּפ ֲע ַמיִ ם ְצ ִר ָיכה ִל ְהיוֹ ת בּ וֹ ֶד ֶקתַ ׁ :ש ֲח ִרית,
ו ֵּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת,
ית ּה.
ב
ּ
ת
א
ש
ׁ
מ
ּ
ש
ׁ
ל
ת
ר
ב
עוֹ
ו ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִהיא ֶ ֶ ְ ַ ֵ ֶ ֵ ָ
יהן :כּ ֲֹהנוֹ ת ּ ְ -ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵהן אוֹ ְכלוֹ ת ַ ּב ְּתרו ָּמה.
יְ ֵתירוֹ ת ֲע ֵל ֶ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַאף ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲע ָב ָר ָתן ִמ ֶ ּל ֱאכוֹ ל ַ ּב ְּתרו ָּמה.

ְ ּג ָמ ָרא

"חוּץ ִמן ַה ִ ּנדָּ ה"  -דִּ ְבתוֹ ְך י ְֵמי נִ דָּ ָת ּה לָ א ָ ּב ֵעי ְ ּב ִד ָיקה.
ִיחא לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש דְּ ָא ַמרִ :א ׁ ּ ָשה קוֹ ַב ַעת לָ ּה וֶ ֶסת ְ ּבתוֹ ְך י ְֵמי זִ ָיב ָת ּה,
ָהנ ָ
וְ ֵאין ִא ׁ ּ ָשה קוֹ ַב ַעת לָ ּה וֶ ֶסת ְ ּבתוֹ ְך י ְֵמי ִנדָּ ָת ּה – ׁ ַש ּ ִפיר.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ָא ַמרִ :א ׁ ּ ָשה קוֹ ַב ַעת לָ ּה וֶ ֶסת ְ ּבתוֹ ְך י ְֵמי ִנדָּ ָת ּה ִּ -ת ְבדּ וֹ ק דִּ ילְ ָמא ָק ְב ָעה לַ ּה וֶ ֶסת!
ָא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ִּכי ֲא ִמינָא ֲאנָא ֵהיכָ א דַּ ֲחזֵ ֵית ּיה ִמ ַּמ ְעיָן ָסתוּם,
ֲא ָבל ֲחזֵ ֵית ּיה ִמ ַּמ ְעיָן ּ ָפתו ַּח  -לָ א ֲא ַמ ִרי.

רש"י
מתי'
אע''פ שאמרו דיה שעתה .באשה שיש
לה וסת:
צריכה להיות בודקת .בכל יום שחרית
וערבית כשאר שים:
חוץ מן הדה .משראתה יום אחד
טמאה שבעה ואיה צריכה בדיקה כל
שבעה שהרי בלא ראייה היא טמאה:
והיושבת על דם טוהר .דלמה לה
בדיקה אפילו תראה דם טהורה היא:
ומשמשת בעדים .אע''פ שיש לה וסת
צריכה לשמש בעדים ולבדוק לפי
תשמיש ולאחר תשמיש:
ובתולה שדמיה טהורין .ד' לילות
דהיא איה צריכה לשמש בעדים שהרי
דמה טהור ואפילו שתו מראה דמיה
הואיל ושמשה אמרין דמשום תשמיש
שתה אבל שחרית וערבית היכא דלא
שמשה אחר בעילה ראשוה צריכה
בדיקה כדמפרש בגמרא שמא שתו
מראה דמים שלה:
ופעמים צריכה להיות בודקת .כל
אשה:
שחרית ובין השמשות .שחרית
להכשיר טהרות של לילה ערבית
להכשיר טהרות של יום כדאמרין
טעמא בריש פירקין:
לשמש את ביתה .עם בעלה:
גמ'
מתוך ימי זיבתה .כגון ראתה בראש
חודש וחזרה וראתה בט''ו לחודש
כשעומדת בימים שהיא ראויה לזיבה
דהייו י''א יום שבין דה לדה וחזרה
וראתה בראש חודש ובט''ו לחודש
וחזרה וראתה בט''ו לחודש ולא ראתה
בראש חודש שלפיו שקבעה לה וסת
לט''ו בחודש ומצטרפין תרתי ראיות
דימי זיבה להך ראייה לקביעות וסת:
ואין אשה קובעת לה וסת בימי דתה.
כגון ראתה בראש חודש וחזרה וראתה
בחמישי בחודש דהייו בימי דות
וחזרה וראתה עוד פעמים בחמישי
בחודש לא קבעה וסת שאין ראיית ימי
דה ראייה לקבוע שהיא עלולה לראות
בימי דותה:
שפיר .קתי במתיתין דלא בעיא
בדיקה דאי לטמויי טמאה היא ואי
לקבוע וסת ולידע אם תשה וסת
שלשה פעמים ליום אחר שאיה למודה
עד עכשיו הא אמרת דלא קבעה:
ממעין סתום .כדמפרש אליבא דר'
יוחן בשילהי פ' בות כותים )לקמן דף
לט (:כגון דחזאי ריש ירחא וריש ירחא
ועשרים וחמשה וריש ירחא דהוה
ראייה בתרייתא בימי דותה דאפילו
הכי הוה קביעות וסת בריש ירחא
כדמפרש התם דאמר וסתה בריש ירחא
קבעה והא דאקדים וחזאי דמים יתירי
איתוספו בה דהא ודאי קבעה משום
דתחילת הוסת הוחזק ממעין סתום
וגם ראייה אחרוה חשבין לה כמעין
סתום כדאמר הא דאקדים וחזאי
תוספת דמים הוא אבל ממעין פתוח
כגון שהראיות הראשוות של וסת יהו
בתוך ימי דה כי מתיתין )דלא מיירי
בתחלת דה דהא לא מפליג בה מידי
אלא סתמא קתי חוץ מן הדה( הילכך
לא בעיא בדיקה בימי דות שהרי פתח
מעיה ואפילו היא רואה לא תקבע וסת
לישא אחריא ממעין סתום שראתה
היום ופסקה וחזרה וראתה ברביעי או
בחמישי לדתה אבל ממעין פתוח כגון
שלא פסקה וראתה א' ב' ג' ד' לחודש
וראתה פעם שיה בד' בחודש וכן
שלישית לא מהיא ראייה דרביעי
בחודש דדות קמא למיקבע ומתיתין
במעיין פתוח וראשון ישר בעיי:
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 .32יא ,א-ב
"וְ ַה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל דַּ ם טוֹ ַהר".
ִיחא לְ ַרב,
ישב ַעל דַּ ם טוֹ ַהר ָ -הנ ָ
ָקא ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךְ :מ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת לֵ ׁ ֵ
דְּ ָא ַמרַ :מ ְעיָן ֶא ָחד הוּא ַה ּתוֹ ָרה ִט ְּמ ַא ּת ּו,
וְ ַה ּתוֹ ָרה ִט ֲה ַר ּת ּו – ׁ ַש ּ ִפיר.
ֶא ָּלא לְ לֵ וִ י ,דְּ ָא ַמרְ ׁ :שנֵי ַמ ְעיָנוֹ ת ֵהם ִּ -ת ְבדּ וֹ ק דִּ ילְ ָמא ַא ַּכ ִּתי לָ א ּ ְפ ַסק ַההוּא ַמ ְעיָן ָט ֵמא!
ָא ַמר לָ ְך לֵ וִ י:
ָהא ַמ ּנִי?
יא,ב ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ִהיא,
דְּ ָא ְמ ֵריַ :מ ְעיָן ֶא ָחד הוּא.
וְ ָס ַתם לָ ן ַּת ּנָא ְּכ ֵבית ׁ ַש ַּמאי?!
' ְס ָתם' וְ ַא ַחר ָּכ ְך ' ַמ ְחלוֹ ֶקת' הוּא,
וְ כָ ל ְס ָתם וְ ַא ַחר ָּכ ְך ַמ ְחלוֹ ֶקת ֵ -אין ֲהלָ כָ ה ִּכ ְס ָתם.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ישב'?!
ִמי ָק ָּתנֵי ' ְמ ַב ֶ ּק ׁ ֶשת לֵ ׁ ֵ
"יוֹ ׁ ֶש ֶבת" ָק ָּתנֵי.
ִאי "יוֹ ׁ ֶש ֶבת" ַ -מאי לְ ֵמ ְימ ָרא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִּ :ת ְיבדּ וֹ ק דְּ ִדילְ ָמא ָק ְב ָעה לַ ּה וֶ ֶסת,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ ִמ ַּמ ְעיָן ָ 24טהוֹ ר לְ ַמ ְעיָן ָט ֵמא לָ א ָק ְב ָעה.
ִיחא לְ לֵ וִ י דְּ ָא ַמרְ ׁ :שנֵי ַמ ְעיָנוֹ ת ֵהם,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַרב דְּ ָא ַמרַ :מ ְעיָן ֶא ָחד הוּא ִּ -ת ְבדּ וֹ ק דִּ ילְ ָמא ָק ְב ָעה לַ ּה וֶ ֶסת!
ֲא ִפילּ ּו ָהכִ יִ ,מ ֵימי ָט ֳה ָרה לִ ֵימי טו ְּמ ָאה לָ א ָק ְב ָעה.

 24כתבי יד

רש"י
מבקשת לישב .כשכלין ימי
לידה כגון בשביעי לזכר או יום
י''ד לקבה לא בעיא בדיקה דהא
אפילו איה רואה היא טמאה:
היחא לרב דאמר .בפרק בות
כותים )לקמן דף לה:(:
מעין אחד הוא .דם הבא בתוך ז'
של לידה ודם הבא לאחר שבעה
ממעין אחד הוא:
התורה טמאתו .תוך שבעה לזכר
וי''ד לקבה:
והתורה טהרתו .כל ימי הטוהר:
שפיר .קתי מתיתין דלא בעיא
בדיקה דהא בין פסקה ובין לא
פסקה טמאה היום וטהורה
למחר:
אלא ללוי .דאמר שי מעייות הן
פתח הטמא כל ימי הלידה
וסתם הטהור ולסוף שבעה
לזכר וי''ד לקבה סתם הטמא
ופתח הטהור ואוקימא התם
דשופעת מתוך שבעה לאחר
שבעה ס''ל ללוי דאפילו בשמיי
לעולם היא טמאה עד שתפסוק
דהא לא סתם הטמא תבדוק
בשביעי דילמא וכו':
ב''ש היא דאמרי .בפרק בות
כותים מעין אחד הוא:
יושבת קתי .שכבר כסו ימי
טוהר:
דילמא קבעה לה וסת .תוך
שמוים דקבה ג' ראיות
מעשרים לעשרים לרשב''ג ולרבי
ב' ראיות משלשים לשלשים
שכשיכלו ימי טוהר ה''ל וסת
לעשרים:
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 .33יא ,ב
"ו ְּמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּב ִעדִּ ים חוּץ ִמּ :יוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל דַּ ם טוֹ ַהר,
יה ְטהוֹ ִרים".
ו ְּבתו ָּלה ׁ ֶשדָּ ֶמ ָ
ְּתנַן ָה ָתם:
ּ
שאת:
יע זְ ַמ ָ ּנ ּה ִל ְראוֹ ת ,וְ נִ ּ ֵ ׂ
" ִּתינוֹ ֶקת ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִג ַ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
נוֹ ְתנִ ין ָל ּה ַא ְר ָ ּב ָע ֵלילוֹ ת.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַעד ׁ ֶש ִּת ְחיֶ ה ַה ַּמ ָ ּכה"!
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ּ ָפ ְס ָקה ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ,וְ ָר ֲא ָתה ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
ֲא ָבל ּ ָפ ְס ָקה ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ,וְ ָר ֲא ָתה – ְט ֵמ ָאה.
ָע ַבר לַ יְלָ ה ֶא ָחד ְ ּבלֹא ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ,וְ ָר ֲא ָתה – ְט ֵמ ָאה.
נ ׁ ְִש ַּת ּנ ּו ַמ ְר ֵאה ָד ִמים ׁ ֶש ָּל ּה – ְט ֵמ ָאה.
ֵמ ִתיב ַר ִ ּבי יוֹ נָ ה:
יה ְטהוֹ ִרים",
"ו ְּבת ּו ָלה ׁ ֶשדָּ ֶמ ָ
ַא ַּמאי? ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ְ ּב ִעדִּ ים ,דְּ ִדילְ ָמא נ ׁ ְִש ַּת ּנ ּו ַמ ְר ֵאה ָד ִמים ׁ ֶש ָּל ּה!
ָא ַמר ָר ָבא:
ישא" :חוּץ ִמן ַה ִ ּנדָּ ה וְ ַה ּיוֹ ׁ ֶש ֶבת ַעל דַּ ם טוֹ ַהר",
ֵא ָימא ֵר ׁ ָ
הוּא דְּ לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה,
ֲא ָבל ְ ּבתוּלָ ה ׁ ֶשדָּ ֶמי ָה ְטהוֹ ִרין ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה!
ֶא ָּלא ַק ׁ ְשיָין ַא ֲה ָד ֵדי!
ָּכאן – ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְּמ ׁ ָשה ,דְּ ֵא ָימא ׁ ַש ָּמ ׁש ֲעכָ ָרן,
ָּכאן ֶ ׁ -שלּ ֹא ׁ ִש ְּמ ׁ ָשה.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :שלּ ֹא ּ ָפ ְס ָקה ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ,וְ ָר ֲא ָתה ׁ ֶשלּ ֹא ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש.
ֲא ָבל ּ ָפ ְס ָקה ֵמ ֲח ַמת ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ,וְ ָר ֲא ָתה – ְט ֵמ ָאה.
ָע ַבר ַליְ ָלה ֶא ָחד ְ ּבלֹא ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ,וְ ָר ֲא ָתה – ְט ֵמ ָאה.
נִ ׁ ְש ַּת ּנ ּו ַמ ְר ֵאה ָד ִמים ׁ ֶש ָ ּל ּה ְ -ט ֵמ ָאה".

רש"י
המכה .מכת בעילה דכל זמן
שתהא רואה דם מחמת תשמיש
דם בתולים הוא:
לא שו .אבית הלל קאי:
שלא פסקה .ממראות דם:
מחמת תשמיש .דכל זמן
ששמשה ראתה:
וראתה שלא מחמת תשמיש.
כלומר אפילו חזרה וראתה ביום
שלא מחמת תשמיש מחזקין לה
בדם בתולים הואיל ומחמת
תשמיש לא פסקה:
אבל פסקה מחמת תשמיש.
ששמשה פעם אחת ולא ראתה
ואחרי כן ראתה בין שראתה
מחמת תשמיש בין שלא ראתה
מחמת תשמיש טמאה דאמרין
כיון דבשעת תשמיש פסקה פעם
אחת רגלים לדבר שהבתולים
כלו כבר וזה ממקום טמא ירד:
שתו מראה דמים .ממראה דם
בעילה ראשוה:
תשמש בעדים .אחד לפי
תשמיש ואחד לאחר תשמיש:
כאן ששמשה .הא דקתי שאיה
משמשת בעדים משום דשמשה
עכשיו דאי מי חזיא לאחר
תשמיש ושתו מראה הדם
טהורין:
דאימור שמש עכרן .אבר
התשמיש:
כאן שלא שמשה .הא דאמר
שתו מראה דמים שלה טמאה
שלא שמשה היום אלא בטהרות
עסקה סמוך לבדיקה הילכך
לעין טהרות שחרית וערבית
בעיא בדיקה ולפי תשמיש הייו
טעמא דלא בעיא בדיקה דכיון
דלאחר תשמיש לא בעיא בדיקה
לפי תשמיש מי לא אצרכוה
רבן דאמרין לקמן כל לבעלה
לא בעיא בדיקה אלא מגו דבעיא
בדיקה לאחר תשמיש לטהרות
בעיא מי בדיקה לפי תשמיש
לבעלה והכא ליכא מגו לישא
אחריא כאן ששמשה לאחר
תשמיש ראשון לא בעיא בדיקה
ואפילו שחרית וערבית ואפילו
שתו אימור שמש עכרן והא
דתי שתו טמאין כשלא שמשה
לאחר לילה הראשון ולאו טעמא
הוא דא''כ אפילו לא שתו מי
טמאה דהא עברה עליה לילה
אחת בלא תשמיש אמרין לעיל
דטמאה:
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 .34יא ,ב
" ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ִהיא ְצ ִר ָיכה ִל ְהיוֹ ת בּ וֹ ֶד ֶקתַ ׁ :ש ֲח ִרית,
ו ֵּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לִ ְט ָהרוֹ ת,
ֲא ָבל לְ ַב ְעלָ ּה – מו ֶּּת ֶרת.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא " ׁ ַש ֲח ִרית" ְּתנַן!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּת ַמרַ ,א ּ ֵס ָיפא ִא ְּת ַמר:
"ו ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִהיא עוֹ ֶב ֶרת ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ֶאת ֵ ּבי ָת ּה"
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת,
דְּ ִמגּוֹ דְּ ָב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה לִ ְט ָהרוֹ ת ָ ּב ֲעיָא נ ִַּמי ְ ּב ִד ָיקה לְ ַב ְעלָ ּה,
ֲא ָבל ֵאינ ָּה ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ָּתנֵינָא:
יהן" )נדה טו!(.
" ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ְ ּב ֶחזְ ַקת ַט ֲה ָרה ְל ַב ְע ֵל ֶ
ִיתין ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת,
ִאי ִמ ַּמ ְתנ ִ
ֲא ָבל ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
ִיתין ּ ְ -ב ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת ָע ְס ִקינַן!
וְ ָהא ַמ ְתנ ִ
ִיתין ּ ֵ -בין ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת,
ַמ ְתנ ִ
ֵ ּבין ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת.
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת,
ִמגּוֹ דְּ ָב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה לִ ְט ָהרוֹ תּ ָ ,ב ֲעיָא נ ִַּמי ְ ּב ִד ָיקה לְ ַב ְעלָ ּה.
וְ ָהא ֲא ַמ ַר ּה ׁ ְשמו ֵּאל ֲח ָדא זִ ְימנָא:
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר י ְִר ְמיָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת ֲ -אסו ָּרה לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַעד ׁ ֶש ִּת ְבדּ וֹ ק ,וְ אוֹ ִק ְימנָא ַ ּב ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת!
ֲח ָדא ִמ ְּכלַ ל ֲח ֶב ְר ָּת ּה ִא ְּת ַמר.
ַּת ְנ ָיא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםִ :ל ְט ָהרוֹ ת,
ֲא ָבל ְל ַב ְע ָל ּה – מו ֶּּת ֶרת.
יח ּה ְ ּב ֶחזְ ַקת ְטהוֹ ָרה,
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ִה ִ ּנ ָ
יח ּה ְ ּב ֶחזְ ַקת ְט ֵמ ָאה ְ -לעוֹ ָלם ִהיא ְ ּבטו ְּמ ָא ָת ּה,
ֲא ָבל ִה ִ ּנ ָ
ֹאמר לוֹ ְ " :טהוֹ ָרה ֲאנִ י"".
ַעד ׁ ֶש ּת ַ

רש"י
לא שו .הא דתן שחרית וערבית
בודקת:
אבל לבעלה מותרת .בלא
בדיקה:
פשיטא שחרית תן .דטהרות
הוא דהא אין משמשין מטה
ביום:
מגו דבעיא בדיקה לטהרות.
לאחר תשמיש שמא ראתה
לאחר תשמיש מחמת תשמיש:
בעיא מי בדיקה לבעלה .לפי
תשמיש:
הא מי תיא .במתי' פ''ב
)לקמן טו:(.
לבעליהן
טהרה.
בחזקת
ומתיתין דקתי דבעין בדיקה
על כרחך הכי מתרצת לה
בעסוקה
דהכא
מתיתין
בטהרות והתם בשאיה עסוקה
בטהרות:
והא מתי' דהכא ביש לה וסת
עסקין .דקתי ואע''פ שאמרו
דיה שעתה וכו' והא ודאי בשיש
לה וסת ועלה מיירי שמואל
ואמר אבל לבעלה מותרת אבל
אין לה וסת לא קאמר:
בין יש לה בין אין לה .דכיון
דאמר יש לה וסת בעיא בדיקה
כ''ש דאין לה וסת ואכולהו
קאמר שמואל אבל לבעלה
מותרת והא דאיירי מתיתין
ביש לה וסת הא קא משמע לן
דאף על גב כו':
והאמר שמואל חדא זימא.
דאפילו אין לה וסת לא בעיא
בדיקה לבעלה אלא אם כן רגילה
לעשות טהרות:
ואוקימא .לקמן:
במה דברים אמורים .דבעיא
בדיקה:
לטהרות .כלומר בעסוקה
בטהרות אבל לבעלה גרידא
שאיה עסוקה בטהרות לא:
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ֵיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא ֵמ ַרב יְהו ָּדה:
יב,א ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִא ׁ ּ ָשה ַמה ּו ׁ ֶש ִּת ְבדּ וֹ ק ַעצְ ָמ ּה לְ ַב ְעלָ ּה?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
לֹא ִּת ְבדּ וֹ ק.
וְ ִת ְבדּ וֹ ק  -ו ַּמה ְ ּבכָ ְך?
ִאם ֵּכן לִ בּ וֹ נוֹ ְקפוֹ וּפוֹ ֵר ׁש.
ֵיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ֵמ ַרב הוּנָ א:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ִא ׁ ּ ָשה ַמה ּו ׁ ֶש ִּת ְבדּ וֹ ק ַעצְ ָמ ּה ְּכ ׁ ִשיעוּר וֶ ֶסתְּ ,כ ֵדי לְ ַח ּיֵיב ַ ּב ְעלָ ּה ַח ּ ָטאת?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִמי ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּה לִ ְב ִד ָיקה ְּכ ׁ ִשיעוּר וֶ ֶסת?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ֵאיזֶ ה ּו ׁ ִשיעוּר וֶ ֶסת?
ָמ ׁ ָשל ְל ׁ ַש ָּמ ׁש וְ ֵעד ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים ְ ּב ַצד ַה ַּמ ׁ ְשקוֹ ף,
יאת ַה ׁ ּ ַש ָּמ ׁש נִ ְכנָ ס ֵעד,
יצ ַ
ִ ּב ִ
ֱהוֵ י וֶ ֶסת ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְ -ל ִק ּנו ַּח,
יקה"!
ד
ב
וְ לֹא ִל ְ ִ ָ
ֶא ָּלא ַמה ּו ׁ ֶש ְּת ַק ֵּנ ַח?
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ֵיה:
ָהכִ י ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ּ
ִא ׁ ּ ָשה ַמה ּו ׁ ֶש ִּת ְבדּ וֹ ק ַעצְ ָמ ּה ְּכ ֵדי לְ ַחיֵיב ַ ּב ְעלָ ּה ָא ׁ ָשם ָּתלוּי?
ָא ַמר לוֹ :
לֹא ִּת ְבדּ וֹ ק.
וְ ִת ְבדּ וֹ ק  -ו ַּמה ְ ּבכָ ְך?
ִאם ֵּכן לִ בּ וֹ נוֹ ְקפוֹ וּפוֹ ֵר ׁש.

רש"י
כשיעור וסת .מיד לאחר בעילה
בחטאת דאמרין לקמן בפ''ב
)דף יד (.מצא על סדין שלה
אותיום כלומר מיד לאחר בעילה
חייבין בקרבן דודאי דם הוה
בשעת ביאה:
לבדיקה .לחורין ולסדקין הילכך
כשיעור וסת לא משכחת לה:
לשמש .אבר:
ועד .סדין שמקחת בו:
לקיוח .מבחוץ אם בקיוח
מצאה דם בכשיעור הזה חייבין
חטאת אבל אם בבדיקתה מצאה
כבר ארך השיעור שהרי לא בצד
המשקוף עומד אלא בידה
אוחזתו ויש כאן שיעור עודף כדי
הבאה מידה למשקוף ואשם
תלוי איכא ולא חטאת:
מהו שתקח .אשה שאיה
עסוקה בטהרות מי בעיא קיוח
לאחר תשמיש כשיעור וסת לידע
אם תמצא דם ויהא בעלה חייב
חטאת:
מהו שתבדוק .בדיקה ממש:
באשם תלוי .דאמרין לקמן
)שם (.מצא על שלה לאחר זמן
יותר מכשיעור וסת חייבין
באשם תלוי דספק הוה דם
בשעת ביאה ספק בא לאחר
מכאן:
א''כ .שתצריכה לבדוק אחר
ביאה:
לבו וקפו .קודם ביאה והא דתן
לקמן )שם (.דרך בות ישראל
משמשות בשי עדים בעסוקות
בטהרות:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי
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 .36יב ,א
ית ּה".
"ו ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִהיא עוֹ ֶב ֶרת ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ֶאת ֵ ּב ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
וְ זֶ ה ּו ֵע ָדן ׁ ֶשל צְ נוּעוֹ ת.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַמ ּ ָמל לְ ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ַּת ּנָא ָּת ֵני " ְצ ִריכוֹ ת" וְ ַא ְּת ָּת ֵני  25צְ נוּעוֹ ת?!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ׁ ֶש ֲאנִי אוֹ ֵמרָּ :כל ַה ְמ ַקיֵים דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים נ ְִק ָרא צָ נו ַּע.
ֲא ַמר ָר ָבא:
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַק ּיֵים דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ָ -צנו ַּע הוּא דְּ לָ א ִמ ְ ּק ֵרי? ָהא ָר ׁ ָשע לָ א ִמ ְ ּק ֵרי?!
ֶא ָּלא ֲא ַמר ָר ָבא:
צְ נוּעוֹ ת ֵ -עד ׁ ֶש ָ ּב ְדק ּו בּ וֹ ַעצְ ָמן לִ ְפנֵי ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש זֶ הֵ ,אין בּ וֹ ְדקוֹ ת בּ וֹ לִ ְפנֵי ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ַא ֵחר.
וְ ׁ ֶש ֵאינָן צְ נוּעוֹ ת – בּ וֹ ְדקוֹ ת ,וְ לֹא ִאיכְ ּ ַפת לָ ֶהן.

ֲ 25א ַמ ְר ְּת ? -

רש"י
וזהו עדן של צועות .כלומר מדת
חסידות שו כאן ולאו חיובא
הוא דאמרין בפרק שי )שם(.
הצועות מתקות להן שלישי
לתקן את הבית זהו עדן אלפי
תשמיש קאי:
אין בודקת בו .לפי תשמיש אחר
לפי שמטוף וכהה מראית ליבוו
בבדיקה ראשוה ושוב אין
ראית בו טיפה כחרדל:
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ּגו ָּפא:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר י ְִר ְמיָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת ֲ -אסו ָּרה לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַעד ׁ ֶש ִּת ְבדּ וֹ ק.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר י ְִר ְמיָה:
ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה,
י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה?!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסתֵ :ע ָרה ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה,
י ׁ ְֵשנָה  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
ֵאין לָ ּה וֶ ֶסתּ ֵ :בין ֵע ָרהּ ֵ ,בין י ׁ ְֵשנָ ה ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
ֲא ַמר ָר ָבא:
וְ לֵ ָימא לֵ ּיה:
י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת :לִ ְט ָהרוֹ ת ּ ָ -ב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה,
לְ ַב ְעלָ ּה  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
ֵאין לָ ּה וֶ ֶסתֲ :א ִפילּ ּו לְ ַב ְעלָ ּה  -נ ִַּמי ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
ו ִּמדְּ לָ א ֲא ַמר לֵ ּיה ָהכִ י,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה:
ָק ָס ַבר ׁ ְשמו ֵּאל :כּ ֹל לְ ַב ְעלָ ּה  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַח ָּמ ִרין,
וּפוֹ ֲע ִלין,
וְ ַה ָ ּב ִאין ִמ ֵ ּבית ָה ֵא ֶבל,
יהם ָל ֶהם ְ ּב ֶחזְ ַקת ָט ֳה ָרה,
ש
ׁ
ה
ת
ו ִּמ ֵ ּבית ַה ִּמ ׁ ְש ֶּ נְ ֵ ֶ
ו ָּב ִאין וְ ׁשוֹ ִהין ִע ָּמ ֶהםּ ֵ ,בין יְ ׁ ֵשנוֹ ת ֵ ּבין ֵערוֹ ת.
יחן ְ ּב ֶחזְ ַקת ָט ֳה ָרה.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ִה ִ ּנ ָ
יחן ְ ּב ֶחזְ ַקת טו ְּמ ָאה ְ -לעוֹ ָלם ִהיא ְט ֵמ ָאה,
ֲא ָבל ִה ִ ּנ ָ
ֹאמר לוֹ ְ :טהוֹ ָרה ֲאנִ י".
ַעד ׁ ֶש ּת ַ
וְ ָהא ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּב ַמאי מוֹ ֵקי לַ ּה?
ִאי ְ ּב ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת ַ -ק ׁ ְשיָא ֵע ָרה!
וְ ִאי ְ ּב ׁ ֶש ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת ַ -ק ׁ ְשיָא ֵ ּבין ֵע ָרה ֵ ּבין י ׁ ְֵשנָה!
לְ עוֹ לָ םּ ְ ,ב ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת,
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ְּת ָב ָע ּה ֵ -אין לְ ָך ְ ּב ִד ָיקה ְ ּגדוֹ לָ ה ִמזּוֹ .
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָר ָבא:
ַמה ּו לְ ֶמ ְע ַ ּבד ִּכי ָהא ַמ ְת ִנ ָיתא?
יב,ב ֲא ַמר לֵ ּיה:
סו ְּדנִי! לָ א! דְּ ִמ ַ ּג ְניָא ְ ּב ַא ּ ֵפ ּיה.
ֲא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ׁ ְש ֵאלְ ִּתינְה ּו לֶ ֱאינ ׁ ֵָשי ֵ ּב ֵית ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא ו ְּד ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ִּכי ָאת ּו ַר ָ ּבנָן ִמ ֵ ּבי ַרב ַ -מצְ ְרכֵ י לְ כ ּו ְ ּב ִד ָיקה?
וַ ֲא ַמר ּו לִ י :לָ א.
ישיְילִ ינְה ּו לְ ִד ְידהוּ!
וְ לִ ׁ ַ
דִּ ילְ ָמאִ :אינְה ּו ָקא ַמ ְח ִמ ֵירי ַא ּנ ְַפ ׁ ַשיְיה ּו.

רש"י
יש לה וסת לא בעיא בדיקה.
בתמיה והא קתי מתיתין ביש
לה וסת דבעיא בדיקה כיון
דעסוקה בטהרות ולקמן פריך
לישי ליה הא בשאיה עסוקה
בטהרות ומשי קסבר שמואל כי
איה עסוקה אפילו אין לה וסת
לא בעיא בדיקה לבעלה הואיל
ואיה עסוקה בטהרות:
ערה .דחזיא לעסוקי בטהרות
בעיא בדיקה לבעלה אי מי
דליכא טירחא לצעורה אבל
ישה איכא צערא ולא אטרחוה
רבן אי מי ישה דלא חזיא
לטהרות אפילו רגילה לעסוק
בטהרות לא בעיא בדיקה:
לטהרות בעיא בדיקה .כלומר
העסוקה בטהרות בעיא בדיקה
אפילו לבעלה:
לבעלה לא בעיא בדיקה .היכא
דאיה עסוקה:
אין לה וסת אפילו לבעלה.
גרידא דאיה עסוקה בטהרות
בעיא בדיקה:
כל לבעלה .בלא טהרות:
לא בעיא בדיקה .אפילו אין לה
וסת הילכך הא דאמר שמואל
אסורה לשמש עד שתבדוק
בעסוקה ]בטהרות[ קאי והייו
דאמר לעיל ואוקימא בעסוקה
בטהרות:
כיון שתבעה .לתשמיש:
אין לך בדיקה גדולה מזו .דאי
לא קים לה דטהורה היא הוה
בדקה ובדיקה דקאמר שמואל
לעיל בתביעה סגי ולבי מגמגם:
כי הא מתיתא .בעיא בדיקה או
תביעה:
סודי .תלמיד חכם על שם
)תהלים כה( סוד ה' ליראיו :לא
בעיא בדיקה דכי מצטרכא לה
בדיקה מיגיא באפיה ל''א מהו
למעבד כי הא מתיתא דלא
בעיא בדיקה דאיהו ס''ל באין מן
הדרך לאו דוקא וכ''ש יושב
בביתו אמר ליה סודי רב פפא
מטיל שכר הוא כדאמר באיזהו
שך )ב''מ דף סה (.שיכראי לא
פסיד ומטיל שכר קרא סודי
פסחים
בערבי
כדאמרין
)פסחים דף קיג (.תמרי בחלוזך
לבי סודא רהוט:
לא מיגיא באפיה .בתמיה אם
אתה מצריכה בדיקה והלא
תמאס ותתגה בפיו:
מחמירי
איהו
דלמא
אפשייהו .ומצריכים בדיקה
לשותיהן ומורים לאחרים
היתר כהילכתא דאוקימא דלא
בעיא בדיקה לפיכך שאל
לשותיהן דאיהו מי בעי
לאחמורי כוותייהו לישא
מחמירי
איהו
אחריא
אפשייהו ומורים דצריכה
בדיקה להחמיר והם אין
מצריכין שותיהן לבדוק ושיבוש
הוא דלאו הייו מחמירי
אפשייהו אלא מקילי אפשייהו
ומחמירי לאחרים וחלילה
לעשות כן:

מסכת נדה פרק א' – ַ
אוֹמר"
ֵ
"שׁ ַמּאי
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה וֶ ֶסת ֲ -אסו ָּרה ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש.
וְ ֵאין ָל ּה :לֹא ְ ּכתו ָ ּּבה,
וְ לֹא ּ ֵפירוֹ ת,
וְ לֹא ְמזוֹ נוֹ ת,
וְ לֹא ְ ּב ָלאוֹ ת.
וְ יוֹ ִציא ,וְ לֹא ַמ ֲחזִ יר עוֹ ָל ִמית.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר:
ְמ ׁ ַש ֶּמ ׁ ֶשת ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִעדִּ ים.
ֵהן – ִע ְּותו ָּה,
ֵהן – ִּת ְ ּקנו ָּה.
ִמ ׁ ּשוּם ַא ָ ּבא ָחנָ ן ָא ְמר ּו:
אוֹ י לוֹ ְל ַב ְע ָל ּה".
" ֲאסו ָּרה ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש"  -דִּ ילְ ָמא ְמ ַקלְ ֶקלֶ ת לֵ ּיה.
"וְ ֵאין ָל ּה ְ ּכתו ָ ּּבה" ֵּ -כיוָ ן דְּ לָ א ַחזְ יָא לְ ִב ָיאה,
לֵ ית לָ ּה ְּכתו ָ ּּבה.
"וְ לֹא ּ ֵפירוֹ ת וְ לֹא ְמזוֹ נוֹ ת וְ לֹא ְ ּב ָלאוֹ ת" ְּ -תנ ֵָאי ְּכתו ָ ּּבהִּ ,ככְ תו ָ ּּבה דָּ מ ּו.
"וְ יוֹ ִציא ,וְ לֹא יַ ֲחזִ יר עוֹ ָל ִמית" ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא!
לָ א צְ ִריכָ א דַּ ֲה ַד ָרה וְ ִא ַּת ְ ּקנָה.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לִ ַיהדְּ ַר ּה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ זִ ְימנִין דְּ ָאזְ לָ א ו ִּמ ְנ ְס ָבא ו ִּמ ַּת ְ ּקנָא.
ִיתי יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָּכ ְך ָהיָ ה,
וְ ָא ַמרִ :אילּ ּו ָהי ִ
ִיתם נוֹ ְתנִין לִ י ֵמ ָאה ָמנֶ ה לֹא ָה ִי ִיתי ְמגָ ְר ׁ ָש ּה,
ֲא ִפילּ ּו ֱהי ֶ
ֶיה ַמ ְמזֵ ִרין.
נ
ּב
וְ נ ְִמצָ א ֵ ּגט ָ ּב ֵטל ,ו ָ ָ
" ִמ ׁ ּשוּם ַא ָ ּבא ָחנָ ן ָא ְמר ּו :אוֹ י לוֹ ְל ַב ְע ָל ּה".
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֲא ַמר לֵ ּיה,
דְּ ָב ֵעי לְ ַאגְ בּ ּוי ַּה ְּכתו ָ ּּב ָת ּה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי לְ ַר ִ ּבי ֲחנִינָא ֶ ּבן ַאנ ְִטיגְ נוֹ ס ָק ָא ַמר לֵ ּיה,
דִּ ְמ ַקלְ ֶקלֶ ת לֵ ּיה.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֲח ִנינָא ֶ ּבן ַאנ ְִטיגְ נוֹ ס.
ו ְּב ַמאי?
ִאי ַ ּב ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת ָ -הא ֲא ַמ ַר ּה ׁ ְשמו ֵּאל ֲח ָדא זִ ְימנָא!
וְ ִאי ְ ּב ׁ ֶש ֵאינ ָּה ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת ָ -הא ֲא ַמר" :כּ ֹל לְ ַב ְעלָ ּה לָ א ָ ּב ֲעיָא ְ ּב ִד ָיקה"!
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר י ְִר ְמיָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת ֲ -אסו ָּרה לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַעד ׁ ֶש ִּת ְבדּ וֹ ק,
וְ אוֹ ִק ְימנָא לַ ּה ַ ּב ֲעסו ָּקה ִ ּב ְט ָהרוֹ ת!
ַמאן דְּ ַמ ְתנֵי ָהא ,לָ א ַמ ְת ֵני ָהא.

הדרן עלך שמאי אומר

רש"י
ולא פירות .שאוכל בעלה מכסי מלוג
שלה ולא אמרין כיון דאין לה כתובה
הימו אישתכח דלאו אשתו היא
וליהדר לה פירי דאכל:
ולא מזוות .אם הלך למדית הים
קודם שגרשה אין בית דין פוסקים לה
מזוות מכסיו:
ולא בלאות .כגון אם הכיסה לו
בגדים בשומת כתובתה ואמרין
בכתובות )דף עט (:עיילא ליה גלימא
מכסי בה ואזיל עד דבלי וזו
כשמגרשה אע''ג שקצת הבלאות
קיימין אין מחזירין לה:
בשי עדים .סדיין:
עותוה .אי חזאי:
תקוה .אי לא חזאי:
אוי לבעלה .כדמפרש לקמן:
מזוות .תאי כתובה הן את תהא
יתבא בביתי ומיתזא מכסי ובלאות
מי משומת כתובה הן ששמו לה מה
שהיא מכסת והוא מקבלן עליו
לשלם לכשימות או לכשיגרשה כמו
שאו כותבין ודין דויא דהעלת ליה
וכו':
וביה ממזרים .הילכך אומרים לו הוי
יודע שהמגרש את אשתו משום וסת
לא יחזיר ואפילו היא חוזרת וקובעת
ותו לא מצי למימר אילו הייתי יודע
שכך כו' שהרי התרו בו וגמר בדעתו
וגרשה והכי מי אמרין גבי מוציא
את אשתו משום שם רע או משום דר
במס' גיטין )דף מו:(.
דבעי לאגבויה כתובתה .והכי קאמר
ליה את אמרת אין לה כתובה ואא
סבירא לי אוי לו לבעלה שחסר ממוו
דודאי יש לה כתובה:
דמקלקלה ליה .את אמרת משמשת
בעדים אוי לבעלה דדילמא לא חזיא
לפי תשמיש וחזיא בשעת תשמיש:
הא אמר שמואל חדא זימא.
כדמותיב ואזיל מדר' אבא בר ירמיה
ומיה שמעין דס''ל לשמואל דעסוקה
בטהרות בעיא בדיקה לבעלה ושאיה
עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה:
מאן דמתי הא לא מתי הא .לעולם
בעסוקה ודקשיא לך תרתי למה לי רב
יהודה דמתי הא משמיה דשמואל לא
מתי הא דר' אבא ורבי אבא לא מתי
הא דרב יהודה ואי קשיא הא רב
יהודה מי אמרה דאמר רב יהודה
לעיל גבי מתי' דקתי לעיל ובשעה
שהיא עוברת לשמש את ביתה ואמר
רב יהודה אמר שמואל לא שו אלא
בעסוקה כו' לאו פירכא היא דרב
יהודה לא אשמועין התם בעסוקה
מידי דממתי' הוה שמעין בין עסוקה
בין איה עסוקה ואתא רב יהודה
למימר ואשמועין משמיה דשמואל
דשאיה עסוקה לא בעיא בדיקה
והכא אשמועין דהלכה כר''ח
וכאותה משה דעסוקה בטהרות
בעיא בדיקה והכא עיקר ואית
דמפרשי כי האי לישא והאמר
שמואל חדא זימא לעיל דאוקימא
למתי' דקתי משמשת בעדים
בעסוקה בטהרות מאן דמתי הא כו'
לעולם בשאיה עסוקה ודקשיא לך
דרבי אבא בר ירמיה אהא דרב יהודה
לא תקשי אמוראי יהו אליבא
דשמואל וטועין בדבר דא''כ קשיא
דרב יהודה אדרב יהודה דהא איהו
גופיה אמר דשאיה עסוקה לא בעיא
בדיקה:

