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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת נדה פרק ב' – "כָּ ל ַה ָיּד"
 .1יג ,א
יתין
יג,א ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ַה ָ ּיד ַה ַּמ ְר ָ ּבה ִל ְבדּ וֹ ק:
ַ ּב ָ ּנ ׁ ִשים – ְמ ׁשו ַ ּּב ַחת,
ו ָּב ֲאנָ ׁ ִשים ִּ -ת ָ ּק ֵצץ.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ׁ ְשנָא "נָ ׁ ִשים" ,ו ַּמאי ׁ ְשנָא " ֲאנָ ׁ ִשים"?
נ ׁ ִָשים  -לָ או ְ ּבנוֹ ת ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה נִינְ ה ּוְ ,מ ׁשו ָ ּּבחוֹ ת.
ֲאנ ׁ ִָשים  -דִּ ְבנֵי ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה נִינְ ה ּוִּ ,ת ָ ּקצֵ ץ.
ִאי ָהכִ י,
ַמאי ִא ְיריָא " ַמ ְר ָ ּבה"? ִּכי לָ א ַמ ְר ָ ּבה נ ִַּמי!
ִּכי ָק ָּתנֵי " ַמ ְר ָ ּבה" ַא ּנ ׁ ִָשים.
ָּתנָא:
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםְ :ל ִענְ יַ ן ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע.
ֲא ָבל ְל ִענְ יַ ן זוֹ ב ַ -אף הוּא ְמ ׁשו ָ ּּבח ַ ּכ ָ ּנ ׁ ִשים.
וַ ֲא ִפילּ ּו ְל ִענְ יַ ן ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע ִ -אם ָ ּבא ִל ְבדּ וֹ ק ִ ּב ְצרוֹ ר,
אוֹ ְ ּב ֶח ֶרס  -בּ וֹ ֵדק".
ו ְּב ַמ ְטלִ ית לָ א?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
"בּ וֹ ֵדק ַע ְצמוֹ ְ ּב ַמ ְט ִלית ו ְּב ָכל דָּ ָבר ׁ ֶשרוֹ ֶצה"!
ִּכ ְד ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְ ּב ַמ ְטלִ ית ָע ָבה,
ָהכָ א נ ִַּמי ּ ְ -ב ַמ ְטלִ ית ָע ָבה.
וְ ֵהיכָ א ִא ְּית ַמר דְּ ַא ָ ּביֵי?
ַא ָהא דִּ ְתנַן:
" ָהיָ ה אוֹ ֵכל ַ ּב ְּתרו ָּמה וְ ִה ְר ִ ּג ׁיש ׁ ֶש ִ ּנזְ דַּ ְעזְ ע ּו ֵא ָיב ָריו,
אוֹ ֵחז ְ ּב ַא ָּמתוֹ  ,וּבוֹ ֵל ַע ֶאת ַה ְּתרו ָּמה" )נדה מ.(.
"אוֹ ֵחז"?!
וְ ָה ַּת ְנ ָיא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָ ּכל ָהאוֹ ֵחז ְ ּב ַא ָּמתוֹ ו ַּמ ׁ ְש ִּתין ְ ּכ ִאילּ ּו ֵמ ִביא ַמבּ וּל ָלעוֹ ָלם"!
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְ ּב ַמ ְטלִ ית ָע ָבה.
ָר ָבא ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאּ ְ :ב ַמ ְטלִ ית ַר ָּכה,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲע ַקר ֲע ַקר.
וְ ַא ָ ּביֵי?
ָחי ֵׁיש דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ אוֹ סו ֵּפי.
וְ ָר ָבא?

רש"י
מתי'
כל היד המרבה לבדוק .שבודקת
תמיד שמא ראתה:
בשים משובחת .שמתוך כך לא
אתי לידי ספק טומאה ובעלה לא
אתי לידי איסורא:
ובאשים .שבודק עצמו תדיר
באמתו שמא יצא ממו קרי:
תקצץ .שמתחמם ומרגיש
כשממשמש באמה ומוציא
שכבת זרע לבטלה:
גמ'
הרגשה .שמזדעזעין אבריו
כשמתחמם ורואה קרי:
אשים .משובחת דקתי קאי
מרבה אבל אתקצץ דבאשים
אפילו חדא זימא:
לעין זיבה .שיצא זוב ממו
ורוצה לבדוק כדי למות
ראיותיו שתים לטומאה ושלש
לקרבן .זוב דומה למי בצק של
שעורים ובא מבשר המת ושכבת
זרע בא מבשר החי וקשורה
כלובן ביצה שאיה מוזרת:
בצרור .דבר קשה איו מחמם:
במטלית עבה .קשה היא ואיה
מחממת:
שזדעזעו אבריו .שעקר זרע
מגופו:
אוחז באמה .שלא יצא הזרע עד
שיבלע את התרומה שבפיו דתן
לקמן בפ' יוצא דופן )דף מ (.הזב
ובעל קרי אין מטמאין עד שתצא
טומאתן לחוץ:
כאילו מביא מבול .שעבירה זו
היתה בידם דכתיב )בראשית ו(
כי השחית כל בשר ואמרו
ברותחין קלקלו:
כיון דעקר עקר .ומשום חמום
דהשתא לא פיק מידי:
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לָ א ָחי ֵׁיש דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ אוֹ סו ֵּפי.
וְ לָ א?
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ָהא ְל ָמה זֶ ה דּ וֹ ֶמה?
ְלנוֹ ֵתן ֶא ְצ ַ ּבע ָ ּב ַעיִ ן ׁ ֶש ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֶא ְצ ַ ּבע ָ ּב ַעיִ ן ַעיִ ן ְמ ַד ַּמ ַעת וְ חוֹ זֶ ֶרת ו ְּמ ַד ַּמ ַעת"!
וְ ָר ָבא ָּכל ִא ֲחמו ֵּמי וַ ֲה ַדר ִא ֲחמו ֵּמי ְ ּב ׁ ַש ְע ֵּת ּיה לָ א ׁ ְשכִ ַיח.
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רש"י
לא שכיח .וכי קתי למה זה
דומה דתחילתו לא יצא אלא ע''י
משמוש האבר שאיו עקר יחד
אלא כשהוא ממשמש יוצא מעט
מעט והולך אבל היכא דיצא
מהרגשה ועקר כולו כאחד תו
לא מוסיף:
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 .2יג ,א-ב
ּגו ָּפא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָ ּכל ָהאוֹ ֵחז ָ ּב ַא ָּמה ו ַּמ ׁ ְש ִּתין ּ ְ -כ ִאילּ ּו ֵמ ִביא ַמבּ וּל ָלעוֹ ָלם.
יעזֶ ר:
ָא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲהלֹא נִ צּ וֹ צוֹ ת נִ ָּתזִ ין ַעל ַר ְג ָליו,
וְ נִ ְר ֶאה ִ ּכ ְכרוּת ׁ ָש ְפ ָכה,
וְ נִ ְמ ָצא מוֹ ִציא ַל ַעז ַעל ָ ּבנָ יו ׁ ֶש ֵהן ַמ ְמזֵ ִרים!
ָא ַמר ָל ֶהן:
מו ָּטב ׁ ֶש ּיוֹ ִציא ַל ַעז ַעל ָ ּבנָ יו ׁ ֶש ֵהן ַמ ְמזֵ ִרים,
וְ ַאל יַ ֲע ֶ ׂ
שה ַע ְצמוֹ ָר ׁ ָשע ׁ ָש ָעה ַא ַחת ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם".
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך
יעזֶ ר ַל ֲח ָכ ִמים:
" ָא ַמר ָל ֶהן ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֶא ְפ ׁ ָשר יַ ֲעמוֹ ד ָא ָדם ְ ּב ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה וְ יַ ׁ ְש ִּתין,
אוֹ יַ ׁ ְש ִּתין ְ ּב ָע ָפר ִּתיחו ַּח,
שה ַע ְצמוֹ ָר ׁ ָשע ׁ ָש ָעה ַא ַחת ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם".
וְ ַאל יַ ֲע ֶ ׂ
ישא?
ֵהי ֲא ַמר לְ ה ּו ְ ּב ֵר ׁ ָ
ישא ּ ָ -ב ַתר דַּ ֲא ַמר לְ ה ּו ִא ּיסו ָּראֲ ,ה ַדר ֲא ַמר לְ ה ּו ַּת ַ ּקנ ְָּתא?!
ְיתא ֲא ַמר לְ ה ּו ְ ּב ֵר ׁ ָ
ִאילֵ ָימא ַק ַּמי ָ

רש"י
יצוצות יתזין .שאיו אוחז
ואיו מטיל למרחוק:
כרות שפכה .סריס אין מימי
רגליו עושים כיפה:
איסורא .אסור לאחוז ואפילו אי
אפשר לו בעין אחר אע''פ
שמוציא לעז כדקתי מוטב
שיוציא לעז כו':
תקתא .ישתין על גבי עפר
תיחוח דמשמע דאי ליכא הי
יאחוז באמה:
החמים באלים .שמתחממים
בעצי אילות במדורות גדולים
כלומר בעלי האות:
באלים .כמו )שם לה( תחת
האלה:
דשף ויתיב .שם מקום המובלע
במלכות הרדעא מפי מורי
הזקן:
אחוז באמה .שלא יפלו מים על
הגג:
עשאוהו .להא דרב יהודה:
כבולשת .בולשת חיל שמחפשין
ובוזזין כדמתרגמין )שם לא(
ויחפש ובלש:

ישא,
ֶא ָּלאָ ,הא ֲא ַמר לְ ה ּו ְ ּב ֵר ׁ ָ
וַ ֲא ַמר ּו לֵ ּיהֵ :אין לוֹ ָמקוֹ ם ָ ּגבוֹ ַּה וְ ָע ָפר ִּתיחו ַּח ַ -מאי?
" ָא ַמר ָל ֶהן :מו ָּטב ׁ ֶש ּיוֹ ִציא ַל ַעז ַעל ָ ּבנָ יו,
שה ַע ְצמוֹ ָר ׁ ָשע ׁ ָש ָעה ַא ַחת ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם".
וְ ַאל יַ ֲע ֶ ׂ
וְ כָ ל ָּכ ְך לָ ָּמה?
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּמוֹ צִ יא ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע לְ ַב ּ ָטלָ ה.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ָּכל ַה ּמוֹ צִ יא ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע לְ ַב ּ ָטלָ ה ַ -ח ָייב ִמ ָיתה.
שה וַ ָ ּי ֶמת ַ ּגם אֹתוֹ " )בראשית לח ,י(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ ֵ ּי ַרע ְ ּב ֵעינֵ י ה' ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק וְ ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ָא ְמ ֵרי:
ְּכ ִאילּ ּו ׁשוֹ ֵפ ְך דָּ ִמים.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַ " :ה ֵּנ ָח ִמים ָ ּב ֵאלִ ים ַּת ַחת ָּכל ֵעץ ַר ֲענָ ןׁ ,ש ֲֹח ֵטי ַהיְ לָ ִדים ַ ּב ְּנ ָחלִ ים ַּת ַחת ְס ִע ֵפי ַה ְּסלָ ִעים" )ישעיה נז ,ה(.
ַאל ִּת ְק ֵרי " ׁשוֹ ֲח ֵטי" ֶא ָּלא 'סוֹ ֲח ֵטי'.
ַרב ַא ִּסי ָא ַמר:
ְּכ ִאילּ ּו עוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ְּכ ִתיב ָהכָ אַּ " :ת ַחת ָּכל ֵעץ ַר ֲענָ ן" )ישעיה נז ,ה(,
וּכְ ִתיב ָה ָתםַ " :על ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ ַת ַחת ָּכל ֵעץ ַר ֲענָ ן" ) 26דברים יב ,ב(.
ִיש ָּתא דְּ ' ׁ ָשף וִ ֵיתיב' ִ ּבנ ְַה ְרדְּ ָעא.
ְימי ַא ִאי ָ ּג ָרא דְּ ֵבי ְּכנ ׁ ְ
ַרב יְהו ָּדה ּו ׁ ְשמו ֵּאל ֲהו ּו ָקי ֵ
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב יְהו ָּדה לִ ׁ ְשמו ֵּאל :צָ ִר ְיך ֲאנִי לְ ַה ׁ ְש ִּתין.
ֲא ַמר לֵ ּיהִ ׁ :שי ָּננָא ֱאחוֹ ז ְ ּב ַא ָּמ ְת ָך וְ ַה ׁ ְש ֵּתן לַ חוּץ.
ֵהיכִ י ָע ֵביד ָהכִ י?
וְ ָה ַּת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָ ּכל ָהאוֹ ֵחז ְ ּב ַא ָּמתוֹ ו ַּמ ׁ ְש ִּתין ְ ּכ ִאילּ ּו ֵמ ִביא ַמבּ וּל ָלעוֹ ָלם"!
ָא ַמר ַא ָ ּביֵיֲ :ע ָׂשאוֹ ְּכבוֹ לֶ ׁ ֶשת.
ַ 26א ֵ ּבד ְּת ַא ְ ּבדוּן ֶאת ָּכל ַה ְּמק ֹמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָע ְבד ּו ׁ ָשם ַהגּ וֹ יִ ם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם י ְֹר ׁ ִשים א ָֹתם ֶאת ֱאל ֵֹה ֶיהם ַעל הֶ ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ ַעל ַה ְ ּג ָבעוֹ ת וְ ַת ַחת ָּכל ֵעץ ַר ֲענָ ן

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ

דִּ ְתנַן:
"בּ וֹ ֶל ׁ ֶשת ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ָל ִעיר ִ ּב ׁ ְש ַעת ׁ ָשלוֹ ם:
ָח ִב ּיוֹ ת ּ ְפתוּחוֹ ת – ֲאסוּרוֹ ת,
ְסתוּמוֹ ת – מו ָּּתרוֹ ת.
ִ ּב ׁ ְש ַעת ִמ ְל ָח ָמה:
ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו – מו ָּּתרוֹ ת,
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהן ּ ְפנַ אי ְלנַ ֵּס ְך" )עבודה זרה ע.(:
ַאלְ ָמא :דְּ כֵ יוָ ן דִּ ְב ִע ֵיתי  -לָ א ָא ֵתי לְ נ ַּסוּכֵ י,
ָהכָ א נ ִַּמיֵּ ,כיוָ ן דִּ ְב ִע ֵיתי  -לָ א ָא ֵתי לְ ַה ְרהו ֵּרי.
וְ ָהכָ א ַמאי ִ ּב ֲיעתו ָּתא ִא ָּיכא?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִ ּב ֲיעתו ָּתא דְּ לֵ ילְ יָא ו ְּד ִאי ָ ּג ָרא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִ ּב ֲיעתו ָּתא דְּ ַר ֵ ּב ּיה.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ִ ּב ֲיעתו ָּתא דִּ ׁ ְשכִ ינָ ה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ֵא ְימ ָתא דְּ ָמ ֵר ּיה ֲעלֵ ּיה,
דְּ ָק ֵרי ׁ ְשמו ֵּאל ֲעלֵ ּיהֵ :אין זֶ ה יְ לוּד ִא ׁ ּ ָשה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
שוּי ֲהוָ ה,
ָנ ׂ
שוּי – מו ָּּתר.
דְּ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןִ :אם ָהיָה ָנ ׂ
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִּכי ָהא אוֹ ֵרי לֵ ּיה:
דְּ ָתנֵי ַא ָ ּבא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִ ּבנְ י ִָמין ַ ּבר ִח ּיָיא:
יע ַ ּב ֵ ּבי ִצים ִמ ְ ּל ַמ ָּטה".
" ֲא ָבל ְמ ַס ֵ ּי ַ

יג,ב

וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִּכי ָהא אוֹ ֵרי לֵ ּיה :דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּגבוּל י ֶׁש לוֹ ֵ :מ ֲע ָט ָרה וּלְ ַמ ּ ָטה – מו ָּּתר.
ֵמ ֲע ָט ָרה וּלְ ַמ ְעלָ ה – ָאסוּר.
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רש"י
דליליא .ומתיירא שמא יפול:
דרביה .שמואל:
דשכיה .שורה בבית הכסת:
אימתא דמריה .הקב''ה ואפי'
במקום אחר מי שרי לדידיה:
עטרה .שפה גבוהה המקפת את
ראש הגיד:
מעטרה ולמעלה .לצד הגוף:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .3יג ,ב
ָא ַמר ַרב:
ַה ַּמ ְק ׁ ֶשה ַעצְ מוֹ לְ ַד ַעת  -יְ ֵהא ְ ּבנִ דּ וּי.
וְ לֵ ָימאָ :אסוּר?
דְּ ָק ְמגָ ֵרי יֵצֶ ר ָה ָרע ַא ּנ ְַפ ׁ ֵש ּיה.
וְ ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ָא ַמר:
נ ְִק ָרא ְמ ׁשו ָּּמד,
ׁ ֶש ָּכ ְך או ָּּמנֻתוֹ ׁ ֶשל יֵצֶ ר ָה ָרעַ ,ה ּיוֹ ם אוֹ ֵמר לוֹ ֲ " :ע ֵׂשה ָּכ ְך",
וּלְ ָמ ָחר אוֹ ֵמר לוֹ ֲ " :ע ֵׂשה ָּכ ְך",
ְ
וּלְ ָמ ָחר אוֹ ֵמר לוֹ " :לֵ ְך ֲעבוֹ ד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה"  -וְ הוֹ לֵ ך וְ עוֹ ֵבד.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ְ
יצתוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא.
ִיסין אוֹ תוֹ ִ ּב ְמ ִח ָ ּ
ָּכל ַה ֵּמ ִביא ַעצְ מוֹ לִ ֵידי ִה ְרהוּר ֵ -אין ַמכְ נ ִ
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וַ ֵ ּי ַרע ְ ּב ֵעינֵ י ה'" ) 27בראשית לח ,י(.
וּכְ ִתיב ָה ָתםִּ :
"כי ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ׁ ַשע ָא ָּתה ל ֹא יְ גֻ ְר ָך ָרע" )תהילים ה ,ה(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :יְ ֵדיכֶ ם דָּ ִמים ָמלֵ א ּו" ) 28ישעיה א ,טו(?
ֵאלּ ּו ַה ְמנ ֲָא ִפים ַ ּב ָ ּיד.
ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ָ
""ל ֹא ִתנְ ַאף" ) 29שמות כ ,יג(  -לֹא ְּת ֵהא ְ ּבך נִ יאוּף ּ ֵ -בין ַ ּב ָ ּיד,
ֵ ּבין ָ ּב ֶר ֶגל".

שה וַ ָ ּי ֶמת ַ ּגם אֹת ֹו
 27וַ ֵ ּי ַרע ְ ּב ֵעינֵ י ה' ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
שכֶ ם ַּכ ּ ֵפיכֶ ם ַא ְעלִ ים ֵעינַ י ִמ ֶּכם ַ ּגם ִּכי ַת ְרבּ ּו ְת ִפ ָּלה ֵאינֶ ִּני ׁש ֵֹמ ַע יְ ֵדיכֶ ם דָּ ִמים ָמלֵ א ּו
 28ו ְּב ָפ ִר ְ ׂ
ָ
 29ל ֹא ִת ְר ַצח) :ס( ל ֹא ִתנְ ָאף) :ס( ל ֹא ִתגְ נֹב) :ס( ל ֹא ַת ֲענֶ ה ְב ֵר ֲעך ֵעד ׁ ָש ֶקר

רש"י
וירע .אלמא מיקרי רע:
וכתיב לא יגורך .לא יגור עמך
רע:
ביד .מוציא זרע לבטלה:
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 .4יג ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַה ֵ ּג ִרים,
יח".
וְ ַה ְמ ַ ׂ
ש ֲח ִקין ְ ּב ִתינוֹ קוֹ ת ְ -מ ַע ְ ּכ ִבין ֶאת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ֵ ּג ִרים" ִּ -כ ְד ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ :
ָק ׁ ִשין ֵ ּג ִרים לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ְּכ ַס ּ ַפ ַחת.
ש ֲח ִקין ְ ּב ִתנוֹ קוֹ ת" ַ -מאי ִהיא?
ֶא ָּלא " ְמ ַ ׂ
ִאילֵ ָימאִ :מ ׁ ְש ַּכב זָ כוּר ּ ְ -בנֵי ְס ִקילָ ה נִינְ ה ּו!
ֶא ָּלא דֶּ ֶר ְך ֵא ָב ִרים ּ ְ -בנֵי ַמבּ וּל נִינְה ּו!
ֶא ָּלא ,דִּ נ ְִס ֵיבי ְק ַטנּוֹ ת,
דְּ לָ או ְ ּבנוֹ ת אוֹ לו ֵּדי נִינְה ּו.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ּ
ֵאין ֶ ּבן דָּ וִ ד ָ ּבא ַעד ׁ ֶש ִיכְ ל ּו ָּכל ַה ּנ ׁ ְָשמוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּגוּף,
ש ִיתי" ) 30ישעיה נז ,טז(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ " :כי רו ַּח ִמ ְּל ָפנַ י יַ ֲעטוֹ ף וּנְ ׁ ָשמוֹ ת ֲאנִ י ָע ִ ׂ

ש ִיתי
ִּ 30כי ל ֹא לְ עוֹ לָ ם ָא ִריב וְ ל ֹא לָ ֶנ ַצח ֶא ְּקצוֹ ף ִּכי רו ַּח ִמ ְּל ָפנַ י יַ ֲעטוֹ ף וּנְ ׁ ָשמוֹ ת ֲאנִ י ָע ִ ׂ

רש"י
כספחת .דכתיב בגרים )ישעיהו
יד( ולוה הגר עליהם וספחו על
בית יעקב לשון ספחת שקשים
לישראל כספחת שאין בקיאים
במצות ומביאין פורעות ועוד
שמא למדים ישראל ממעשיהן
מפי מורי הזקן ויש אומר שכל
ישראל ערבים זה בזה ולאו
מילתא היא שלא תערבו בשביל
הגרים דאמרין במס' סוטה )דף
לז (:מצא לכל אחד מישראל
שש מאות אלף ושלשת אלפים
ותק''ן בריתות שכולן תערבו זה
בזה אלמא לא תערבו על
הגרים:
בי סקילה יהו .ואת אמרת
מעכבים את המשיח ותו לא הלא
במיתה הן ידוים:
דרך אברים .הייו שכבת זרע
לבטלה ואיו משכב זכור
דבמשכב זכור כתיב )ויקרא כ(
משכבי אשה:
דסיבי קטות .והוא ראוי
להוליד מצא בטל מפריה ורביה
כל ימי קטותה:
שבגוף .חדר כי גוף שם מקום
המיוחד לשמות העתידים
להיות ולדים:
כי רוח .הרוחות שלפי שגזרתי
להיות ולדים קודם יעטוף מעכב
את הגאולה דקרא בגאולה כתיב
כי לא לעולם אריב ולא לצח
אקצוף וגו' שמות שאי עשיתי
יעטוף ומסיפיה לרישיה מדריש
יעטוף כמו )בראשית ל(
והעטופים ללבן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5יג ,ב
" ָ ּב ֲאנָ ׁ ִשים – ִּת ָ ּק ֵצץ".
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
דִּ ינָא ְּתנַן,
אוֹ לְ טו ָּתא ְּתנַ ן?
דִּ ינָא ְּתנַןִּ ,כי ָהא דְּ ַרב הוּנָ א ָקץ יְ ָדא,
אוֹ לְ טו ָּתא ְּתנַ ן?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
יָ ד ָל ַא ָּמה ִּת ָ ּק ֵצץ יָ דוֹ ַעל ַטבּ וּרוֹ .
ָא ְמר ּו לוֹ 31 :וַ ֲהלֹא ְ ּכ ֵריסוֹ נִ ְב ַק ַעת!
ָא ַמר ָל ֶהן :מו ָּטב ִּת ָ ּב ַקע ְ ּכ ֵריסוֹ  ,וְ ַאל יֵ ֵרד ִל ְב ֵאר ׁ ַש ַחת".
ִאי ֲא ַמ ְר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :דִּ ינָא ְּתנַ ן ַ -היְינ ּו דְּ ָא ְמ ֵרי" :וַ ֲהלֹא ְ ּכ ֵריסוֹ נִ ְב ַק ַעת".
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת :לְ טו ָּתא ְּתנַן ַ -מאי " ְ ּכ ֵריסוֹ נִ ְב ַק ַעת"?
ֶא ָּלא ַמאי? דִּ ינָא ְּתנַן?!  -לָ א ַס ִ ּגי דְּ לָ או ַעל ַטבּ וּרוֹ !
ֶא ָּלאָ ,הכִ י ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
ָּכל ַה ַּמכְ ִניס יָדוֹ לְ ַמ ּ ָטה ִמ ּ ַטבּ וּרוֹ – ִּת ָ ּקצֵ ץ.
ָא ְמר ּו לוֹ לְ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן :י ׁ ַָשב לוֹ קוֹ ץ ִ ּבכְ ֵריסוֹ לֹא ִי ּ ְטלֶ ּנוּ?!
ָא ַמר לָ ֶהן :לֹא.
וַ ֲהלֹא ְּכ ֵריסוֹ נ ְִב ַק ַעת!
ָא ַמר לָ ֶהן :מו ָּטב ִּת ָ ּב ַקע ְּכ ֵריסוֹ  ,וְ ַאל י ֵֵרד לִ ְב ֵאר ׁ ַש ַחת.

 31גירסת וילא) :יָ ׁ ַשב ל ֹו קוֹ ץ ִ ּב ְכ ֵריסוֹ ל ֹא יִ ְּט ֶל ּנוּ? ָא ַמר ָל ֶהן לֹא(

רש"י
קץ ידא .דאמרין בסהדרין כל
המרים ידו על חבירו תקצץ
דכתיב וזרוע רמה תשבר רב
הוא קץ ידא אלמא תקצץ דיא
הוא:
תקצץ ידו על טבורו .קס''ד
טבורו ממש והייו דאמרי ליה
והלא כריסו בקעת כשקוצצין
שם את ידו .למטה מטבורו .והכי
קאמר תקצץ על שהכיסה
למטה מטבורו:
והלא כריסו בקעת .מפי הקוץ:
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 .6יג ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ֵח ֶר ׁ ֶשת,
וְ ַה ׁ ּשוֹ ָטה,
וְ ַה ּסו ָּמא,
וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְר ָפה דַּ ְע ָּת ּה,
ִאם יֵ ׁש ָל ֶהן ּ ִפ ְ ּקחוֹ ת ְ -מ ַת ְ ּקנוֹ ת אוֹ ָתן,
וְ ֵהן אוֹ ְכלוֹ ת ַ ּב ְּתרו ָּמה.

ְ ּג ָמ ָרא
" ֵח ֶר ׁ ֶשת".
ִא ִיהי ִּת ְבדּ וֹ ק לְ נ ְַפ ׁ ַש ּה!
דְּ ַת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ֵח ֶר ׁ ֶשת ָהיְ ָתה ִ ּב ׁ ְשכוּנָ ֵתינ ּו,
לֹא דַּ ָ ּי ּה ׁ ֶשבּ וֹ ֶד ֶקת ְל ַע ְצ ָמ ּה,
יה רוֹ אוֹ ת ו ַּמ ְראוֹ ת ָל ּה"!
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַח ְברוֹ ֶת ָ
ָה ָתם – ִ ּב ְמ ַד ֶ ּב ֶרת,
וְ ֵאינ ָּה ׁשוֹ ַמ ַעת,
ָהכָ א ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְמ ַד ֶ ּב ֶרת,
וְ ֵאינ ָּה ׁשוֹ ַמ ַעת.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
" ֵח ֵר ׁש ׁ ֶשדִּ ְ ּבר ּו ֲח ָכ ִמים ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ֵ -אינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַע,
וְ ֵאינוֹ ְמ ַד ֵ ּבר" )תרומות א ,ב(.

" ַה ּסו ָּמא".
ִא ִיהי ִּת ְבדּ וֹ ק לְ נ ְַפ ׁ ַש ּה וְ ַת ְחזֵ י לַ ֲח ֶב ְיר ָּת ּה!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
סו ָּמא ֵ -אינ ָּה ִמ ׁ ְשנָה.

"וְ ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְר ָפה דַּ ְע ָּת ּה".
ַהיְינ ּו ׁשוֹ ָטה!
ׁ ֶש ּנ ְִט ְר ָפה דַּ ְע ָּת ּה ֵמ ֲח ַמת חוֹ לִ י.

רש"י
מתי'
מתקות אותן .בודקות אותו
ומטבילין אותן:
גמ'
ומראות לה .שהיתה בקיאה
במראה דם טמא ודם טהור:
מדברת ואיה שומעת .כבר
שמעה ולמדה לדבר ואחר כן
תחרשה:
בכל מקום .להוציא מכלל בן
דעת:
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 .7יג ,ב – יד ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"כּ ֵֹהן ׁשוֹ ֶטה:
ַמ ְט ִ ּב ִילין אוֹ תוֹ ,
ו ַּמ ֲא ִכ ִילין אוֹ תוֹ ְּתרו ָּמה ָל ֶע ֶרב.
ישן.
ו ְּמ ׁ ַש ְּמ ִרין אוֹ תוֹ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ַ
יָ ׁ ַשן – ָט ֵמא,
לֹא יָ ׁ ַשן – ָטהוֹ ר.
יעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
שין לוֹ ִ ּכיס ׁ ֶשל עוֹ ר.
עוֹ ִ ׂ
ימוּם!
ָא ְמר ּו לוֹ ּ ָ :כל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶש ֵּמ ִביא ִל ֵידי ִח ּ
ָא ַמר ָל ֶהןְ :ל ִד ְב ֵר ֶיכםׁ ,שוֹ ֶטה ֵאין לוֹ ַּת ָ ּקנָ ה.
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :ל ְד ָב ֵרינ ּו ,יָ ׁ ַשן – ָט ֵמא,
לֹא יָ ׁ ַשן – ָטהוֹ ר.
ִל ְד ָב ֶר ָ
יך ֶ ׁ -ש ָּמא יִ ְר ֶאה ִט ּ ָפה ְ ּכ ַח ְרדָּ ל ,וְ ִת ָ ּב ַלע ַ ּב ִ ּכיס!".
ָּתנָא:
" ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ָא ְמר ּו:
שין לוֹ ִ ּכיס ׁ ֶשל ַמ ֶּת ֶכת".
עוֹ ִ ׂ
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
וְ ׁ ֶשל ְנח ׁ ֶֹשת.
ִּכ ְד ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
רוֹ ִאין אוֹ ָתן ִ ּג ְבעוֹ ִלין ׁ ֶשל ֵאזוֹ בּ ְ ,כ ִאילּ ּו ֵהן ׁ ֶשל נְ ח ׁ ֶֹשת".
ֲא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהִ :מכְ נ ַָסיִם ֲאסו ִּרים.
שר ֶע ְרוָ ה" ) 32שמות כח ,מב(!
שה לָ ֶהם ִמכְ נְ ֵסי ָבד לְ כַ ּסוֹ ת ְ ּב ַ ׂ
וְ ָה ְּכ ִתיב" :וַ ֲע ֵ ׂ
ַההוּא ִּכ ְד ַת ְניָא:
" ִמ ְכנְ ֵסי כּ ֲֹהנִ ים ְל ָמה ֵהן דּ וֹ ִמין?
ְ ּכ ִמין ּ ַפ ְמ ַלנְ יָ א ׁ ֶשל ּ ָפ ָר ׁ ִשיםְ :ל ַמ ְע ָלה ַ -עד ָמ ְתנַ יִ ם,
ְל ַמ ָּטה ַ -עד יְ ֵר ַכיִ ם,
וְ יֵ ׁש ָל ֶהם ׁ ְשנָ ִצים,
וְ ֵאין ָל ֶהם :לֹא ֵ ּבית ַה ֶ ּנ ֶקב,
וְ לֹא ֵ ּבית ָה ֶע ְרוָ ה".
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
יד,א רוֹ כְ ֵבי גְ ַמ ִּלים ֲ -אסו ִּרין לֶ ֱאכוֹ ל ַ ּב ְּתרו ָּמה.
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
"רוֹ ְכ ֵבי ְג ַמ ִ ּלים  -כּ ו ָ ּּלם ְר ׁ ָש ִעים
יקים
ַה ַּס ּ ָפנִ ים  -כּ ו ָ ּּלם ַצדִּ ִ
יקים".
ַה ַח ָּמ ִרים ֵ -מ ֶהן ְר ׁ ָש ִעים ֵמ ֶהן ַצדִּ ִ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָהא – דְּ ֵמכַ ף,
ָהא  -דְּ לָ א ֵמכַ ף.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָהא – דְּ ִמ ּ ַט ְר ֵטין,
ָהא  -דְּ לָ א ִמ ּ ַט ְר ֵטין.
שר ֶע ְרוָ ה ִמ ָּמ ְתנַ יִ ם וְ ַעד יְ ֵרכַ יִ ם יִ ְהי ּו
שה לָ ֶהם ִמכְ נְ ֵסי ָבד לְ כַ ּסוֹ ת ְ ּב ַ ׂ
 32וַ ֲע ֵ ׂ

רש"י
שלא יישן .כדי שלא יתחמם
ויראה:
כיס של עור .וכשירצו להאכילו
יבדקו בכיס:
ותבלע בכיס .וקאכיל תרומה
בטומאת הגוף והוי במיתה
דכתיב )ויקרא כב( ומתו בו כי
יחללוהו:
רואין אותן .לעין מי חטאת
קאמר לטמא במשא דבעי' עד
דדרי כשיעור הזאה כדאמר
בפ''ק )לעיל ט (.כמה יהו במים
ויהיה בהם כדי הזאה כדי
שיטבול ראשי גבעולין ויזה
כלומר כדי שיהא בהם כדי
להזות לבד מה שהאזוב בולע:
רבי יהודה אומר כו' של חשת.
אלמא של חשת לא בלע:
שמע מיה .מדקתי כל שכן
שאתה מביאו לידי חימום אלמא
מכסים אסורין:
פמליא .סיר פורצי''ט חללו
תלוי למטה ברוחב שלא יתעטף
האבר ויתחמם:
של פרושים .צועים ל''א של
פרשים:
שצים .אשרלט''ש כעין שלו:
ואין להם לא בית הקב ולא בית
הערוה .כלומר חללו רחב ותלוי
למטה ולא היה תיק בין הירכיים
להיות האבר מתעטף בו שלא
יבא )האבר( לידי הרהור והייו
בית הערוה .ובית הקב כשהן
קצרות כגד קב הרעי כתבית
אדם כסות בין עגבותיו
ומלוכלכות בזיעה וגאי הוא
לבגדי קדש בכך לישא אחריא
בית הקב ובית הערוה דרכן היה
לעשות קבים במכסים כגד
בית הערוה להשתין מים לחוץ
דרך שם וכן כגד בית הרעי
וכשגומר קושר הקב ברצועה
וסותמו:
אבריהם
גמלים.
רוכבי
הגמל
בבשר
מתחממים
ומוציאים זרע:
כולם רשעים .כדאמר:
כולם צדיקים .שדרים בסכה
ולבם לאביהם שבשמים:
דמכף .לשון אוכף של חמור אם
יש לו אוכף האבר איו מתחמם
שהעץ קשה הוא ואם אין לו
אוכף מתחמם בבשר החמור
אבל דרך גמלים לרכוב בלא
אוכף אלא במרדעת ומתחמם:
דמטרטין .ירך מכאן וירך מכאן
ואברו מתחמם:
דלא מטרטין .רוכב כאשה:
מטרטין .לשון מאזים כדאמרי'
במחות )דף פז (.וכי טורטי
יכיס:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ
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 .8יד ,א
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י לָ יֵיט ַא ַּמאן דְּ גָ נֵי ַא ּ ַפ ְר ֵקיד.
ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ּ ְפ ַר ְקדָּ ן  -לֹא י ְִק ָרא ְק ִר ּיַת ׁ ְש ַמע,
ְק ִר ּיַת ׁ ְש ַמע  -הוּא דְּ לֹא י ְִק ָרא,
ָהא ִמגְ נָא ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי!
לְ ִע ְניַן ִמגְ נָא ִּ -כי ַמצְ לֵ י ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
לְ ִע ְניַן ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ִּ -כי ַמ ְצלֵ י ָאסוּר.
וְ ָהא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ַמ ְצלֵ י וְ ָק ֵרי ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע!
ׁ ָשאנִי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דְּ ַב ַעל ָ ּב ָׂשר ֲהוָ ה.

רש"י
אפרקיד .פיו למעלה וגות הוא
שפעמים שיתקשה אבר תוך
שיתו ויתגלה ועוד שידיו
מוחות לו על אברו ומתחמם:
מצלי .מוטה מעט על צדו:
כי מצלי מי אסור .אא''כ יושב
או שוכב כולו על צדו:
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 .9יד ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

ש ָר ֵאל ְ -מ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ ת ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִעדִּ ים,
דֶּ ֶר ְך ְ ּבנוֹ ת יִ ְ ׂ
ֶא ָחד לוֹ וְ ֶא ָחד ָל ּה.
ישי ְל ַת ֵ ּקן ֶאת ַה ַ ּביִ ת.
וְ ַהצְּ נוּעוֹ ת ְ -מ ַת ְ ּקנוֹ ת ׁ ְש ִל ׁ ִ
נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶשלּ וֹ – ְט ֵמ ִאין,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ָק ְר ָ ּבן.
נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה  -אוֹ ְתיוֹ ם ְט ֵמ ִאין,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן.
נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ְל ַא ַחר זְ ַמן ְ -ט ֵמ ִאין ִמ ָּס ֵפק,
ו ְּפטו ִּרים ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
ֵאיזֶ ה ּו " ַא ַחר זְ ַמן"?
יה.
יח ּ ָפנֶ ָ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵרד ִמן ַה ִּמ ָּטה ,וְ ָת ִד ַ
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְמ ַט ְּמ ָאה ֵמ ֵעת ְל ֵעת,
וְ ֵאינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַאף ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה.
יבא:
מוֹ ִדים ֲח ָכ ִמים ְל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּברוֹ ָאה ֶ ּכ ֶתם ֶ ׁ -ש ְּמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ נֵיחו ּׁש דִּ לְ ָמא דַּ ם ַמ ֲאכוֹ לֶ ת הוּא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ּ ָ -בדוּק הוּא ֵא ֶצל ַמ ֲאכוֹ לֶ ת.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
דָּ חוּק הוּא ֵא ֶצל ַמ ֲאכוֹ לֶ ת.
ַמאי ֵ ּבי ַניְיהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו :דְּ ִא ׁ ְש ְּתכַ ח ַמ ֲאכוֹ לֶ ת ְרצו ָּפה.
ישנָא דְּ ָא ַמרּ ָ " :בדוּק הוּא" ָ -הא ֵמ ָעלְ ָמא ֲא ַתאי.
לְ ַה ְך לִ ׁ ְ
ישנָא דְּ ָא ַמר" :דָּ חוּק הוּא" ֵ -א ָימא ׁ ַש ָּמ ׁש ְרצָ ָפ ּה.
לְ ַה ְך לִ ׁ ְ

רש"י
מתי'
אחד לו ואחד לה .לקח לאחר
תשמיש:
לתקן את הבית .כלומר לבדוק
לפי תשמיש ולהכין עצמה
לבעלה וה''ה לכל השים כדתן
בפ''ק )לעיל יא (.ובשעה שהיא
עוברת לשמש את ביתה והא
דקט צועות כדמפרש בפ''ק
צועות עד שבודקת בו לפי
תשמיש זה אין בודקת בו לפי
תשמיש אחר:
מצא דם על שלו .ואפילו לאחר
זמן ששהה לאחר בעילה זמן
ארוך קודם קיוח בידוע שהיה
דם בשעת תשמיש:
טמאים .שיהם טומאת שבעה
כדין בועל דה כדכתיב )ויקרא
טו( ותהי דתה עליו:
אותיום .מיד לאחר בעילה:
לאחר זמן .לאחר אותיום
טמאים מספק שיהם שבעה
ימים ומיהו טומאת ספק הוא
לתלות אבל לא לשרוף:
את פיה .פיה שלמטה:
ואח''כ .כלומר שהתה יותר
מכשיעור הזה אחר אחר הוא
זה:
מטמאות מעת לעת .טהרות
ואדם במגע טומאת ערב
ומדרבן כדין מעת לעת דאמר
בפ''ק ומה היא מטמאה משכבה
ומושבה וכיון דעושה משכב
ומושב לטמא אדם כל שכן דהיא
עצמה מטמאה אדם:
ואיה מטמאה את בועלה.
טומאת שבעה ימים:
ר''ע אומר אף מטמאה את
בועלה .ר''ע לטעמיה דאמר כל
מעת לעת מטמאה את בועלה
מספק טומאת שבעה בפ''ק
)לעיל ו:(.
גמ'
מאכולת .כיה ואמאי טמאין
ודאי לשרוף תרומה ולהתחייב
בקרבן ודאי להוי ספק לתלות
תרומה ולהביא אשם תלוי ולא
חטאת דדלמא דם מאכולת הוא
שהיה באותו מקום באשה
וכשבעל דבק בו:
בדוק .דודאי אין שם מאכולת
ודם ודאי מגופה אתיא:
דחוק הוא .שאין מאכולת יכולה
ליכס שם:
רצופה .מעוכה על העד רחוק מן
הדם קצת ללישא דבדוק כיון
דקים להו לרבן דאין שם
מאכולת ודאי דם מגופה הוא
שהרי העד היה בדוק לה קודם
הקיוח ומאכולת )מעלמא הואי
התם בעד שהיא רצופה(
וללישא דדחוק איכא לספוקי
שמא האי דם ממאכולת ומתוך
שדחוק הוא מעכה השמש בשעת
תשמיש:
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 .10יד ,א
ִא ְּת ַמר:
ָ ּב ְד ָקה ְ ּב ֵעד ַה ָ ּבדוּק לָ ּה,
וְ ָט ַח ּת ּו ִ ּב ֵירכָ ּה,
וּלְ ָמ ָחר ָמצְ ָאה ָעלֶ ָיה דָּ ם:
ָא ַמר ַרב:
ְט ֵמ ָאה ִנדָּ ה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ִח ּיָיא:
וְ ָהא חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ֲא ַמ ְר ְּת לָ ן!
ִא ְּית ַמר נ ִַּמי:
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְט ֵמ ָאה ִנדָּ ה.
וְ כֵ ן מוֹ ִרין ֵ ּבי ִמ ְד ְר ׁ ָשאְ :ט ֵמ ָאה נִדָּ ה.
ִא ְּת ַמר:
ָ ּב ְד ָקה ְ ּב ֵעד ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּבדוּק לָ ּה,
ִיח ּת ּו ְ ּבקו ְּפ ָסא,
וְ ִה ּנ ַ
וּלְ ָמ ָחר ָמצְ ָאה ָעלָ יו דָּ ם:
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ָּכל י ָָמיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ִט ֵּימא,
וּלְ ֵעת זִ ְקנָתוֹ – ִט ֵיהר.
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ֵהיכִ י ָק ָא ַמר?
ָּכל י ָָמיו ִ -ט ֵּימא ִמ ׁ ּש ּום ִנדָּ ה,
וּלְ ֵעת זִ ְקנָתוֹ ִ -ט ֵיהר ִמ ׁ ּשוּם ִנדָּ ה,
וְ ִט ֵּימא ִמ ׁ ּשוּם ֶּכ ֶתם,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ָּכל י ָָמיו ִ -ט ֵּימא ִמ ׁ ּשוּם ֶּכ ֶתם,
וּלְ ֵעת זִ ְקנָתוֹ ִ -ט ֵיהר ִמ ְ ּולֹא ְּכלוּם?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַת ְניָא:
" ָ ּב ְד ָקה ְ ּב ֵעד ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּבדוּק ָל ּה,
יח ּת ּו ְ ּבקו ְּפ ָסא,
וְ ִה ִ ּנ ַ
ו ְּל ָמ ָחר ָמ ְצ ָאה ָע ָליו דָּ ם:
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ְט ֵמ ָאה ִמ ׁ ּשוּם נִ דָּ ה.
וְ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ָא ַמר:
ְט ֵמ ָאה ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתם.
ּ
יד,ב ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייאִ :אי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ׁ ֶשצְּ ִר ָיכה ַ ּכ ְג ִריס וָ עוֹ ד?!
ָא ַמר לוֹ ֲ :א ָבל.
שיתוֹ ֶ ּכ ֶתם".
ָא ַמר לוֹ ִ :אם ֵ ּכן ַאף ַא ָּתה ֲע ִ ׂ
וְ ַר ִ ּבי ָס ַברּ ָ :ב ֵעינַן ַּכ ְ ּג ִריס וָ עוֹ ד  -לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדַּ ם ַמ ֲאכוֹ לֶ ת.
וְ כֵ יוָ ן דִּ נ ְַפק לַ ּה ִמדַּ ם ַמ ֲאכוֹ לֶ ת  -וַ דַּ אי ִמ ּגו ַּפ ּה ֲא ָתא.
ַמאי לָ או ְ ּבזִ ְקנוּתוֹ ָקאי,
ָהא ְ ּב ַילְ דוּתוֹ ִ -ט ֵּימא ִמ ׁ ּשוּם נִדָּ ה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה.
יסא דְּ ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל הוּא.
ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבח לֵ ּיה ַר ִ ּבי לְ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר ִ ּב ָ
ָא ַמר לוֹ לִ כְ ׁ ֶש ָ ּיבֹא לְ יָ ְד ָך ֲה ִב ֵיאה ּו לְ יָ ִדי.

רש"י
ולמחר מצאה עליה דם .על
הירך:
טמאה דה .טומאה ודאית דכיון
דהעד בדוק לה שלא היה בו דם
קודם בדיקה ודאי מגופה אתאי
על העד ומשם הוטח בירכה ולא
אמרין דלמא מעלמא אתא על
ירכה וספק טומאה היא:
ולמחר מצאה עליו דם .על העד
ואיכא לספוקי דלמא מקמי הכי
הוה ביה להכי לא קט הכא
טחתו בירכה דא''כ הוו להו תרי
ספיקי לקולא חדא דלמא לאו מן
העד הוטח על ירכה ואפילו
את''ל מן העד אתא דלמא כיון
דאיו בדוק מקמי הכי הוה:
משום דה .טומאה ודאית דכיון
דחזקת דמים שם לא מספקין
במקמי הכי:
משום כתם .כלומר טומאת ספק
ותולין:
שצריכה כגריס ועוד .כשיעור
שאר כתמים שאין מטמאין אלא
בכגריס ועוד כדאמרין בהרואה
כתם )לקמן דף ח (:דעד כגריס
יכולה לתלות ולומר דם מאכולת
הוא:
אבל .הן באמת:
אמר לו .ר' חייא:
אף אתה עשיתו כתם .והג אתה
בו דין כתם דשיעורו כגריס ועוד
ובפחות מכאן לאו כלום הלכך
טומאתו מי ספק דאי ודאי
ראיה הואי מגופה כדקאמרת
האמר בפ' יוצא דופן )לקמן דף
מ (.אפי' כעין החרדל ובפחות
מכן:
לאפוקי מדם מאכולת .דכיון
דאיו בדוק לה כל כמה דליכא
כגריס ועוד הוה לה לספוקי בדם
מאכולת קודם בדיקה:
מאי לאו בזקותו קאי .מדפליג
עליה דרבי רביה:
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ִּכי ֲא ָתאֲ ,א ַמר לֵ ּיהּ ְ :ב ֵעי ִמינַאי ִמי ְּל ָתא.
ֵיהּ ָ :ב ְד ָקה ְ ּב ֵעד ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּבדוּק לָ ּה,
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ּ
ִיח ּת ּו ְ ּבקו ְּפ ָסא,
נ
ה
וְ ִ ַ
וּלְ ָמ ָחר ָמצְ ָאה ָעלָ יו דָּ ם ַ -מהוּ?
ָא ַמר לוֹ ְּ :כ ִד ְב ֵרי ַא ָ ּבא ֵא ָימא לָ ְך,
ְ
אוֹ ְּכ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵא ָימא לָ ך?
ֲא ַמר לֵ ּיהְּ :כ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵא ָימא לִ י.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל :זֶ ה ּו ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרין ָעלָ יו דְּ ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל הוּא?
ִיחין דִּ ְב ֵרי ָה ַרב וְ ׁשוֹ ְמ ִעין דִּ ְב ֵרי ַה ַּתלְ ִמיד!
ֵה ָיא ְך ַמ ּנ ִ
וְ ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר ִ ּב ָיסא ָס ַברַ :ר ִ ּבי ֵר ׁיש ְמ ִת ְיב ָּתא הוּא,
ו ׁ ְּשכִ ֵיחי ַר ָ ּבנָן ַק ֵּמ ּיה ו ְּמ ַחדְּ ֵדי ׁ ְש ַמ ְע ְּת ֵת ּיה.
ַמאי ַר ִ ּבי?
ו ַּמאי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי?
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמ ָּתנָ א:
ָּתנָא:
" ַר ִ ּבי ְמ ַט ֵּמא,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְמ ַט ֵהר".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְּכ ׁ ֶש ּ ִט ֵּימא ַר ִ ּבי ְּ -כ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וּכְ ׁ ֶש ּ ִט ֵיהר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -לְ ַעצְ מוֹ ִט ֵיהר.
דְּ ַת ְניָא:
יה ,וְ ָר ֲא ָתה דָּ ם:
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָהיְ ָתה עוֹ ָ ׂ
שה ְצ ָר ֶכ ָ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ִאם עוֹ ֶמ ֶדת – ְט ֵמ ָאה,
ִאם יוֹ ׁ ֶש ֶבת – ְטהוֹ ָרה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ְ -טהוֹ ָרה".
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְּכ ׁ ֶש ּ ִט ֵּימא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לֹא ִט ֵּימא ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם ֶּכ ֶתם,
וְ ִאילּ ּו ַר ִ ּבי ִ -מ ׁ ּשוּם נִדָּ ה ָק ָא ַמר!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנַן ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרינַן:
ִּכי ִא ְּית ַמר ַה ִהיא ִ -מ ׁ ּשוּם ִנדָּ ה ִא ְּית ַמר.

רש"י
אמר ליה .רבי ישמעאל לרבי
חמא בעי מיאי מילתא:
כדברי אבא .רבי יוסי או כדברי
רבי ולקמן תי פלוגתייהו
בשמעתין:
לעצמו טיהר .לטעמיה אזיל
דאמר מי הכי בדוכתא אחריתי
)לקמן דף ט:(:
צרכיה .מטילה מים:
עומדת טמאה .דכיון דדחוקה
היא הדור מי רגלים למקור
ואייתי דם והכי מפרש בפ'
האשה )שם(:
יושבת טהורה .דממקום מי
רגלים הוא בא ואין טמא אלא
דם המקור ומדקאמר רבי מאיר
עומדת טמאה ואף על גב דאיכא
לספוקיהו במקום מי רגלים
כיון דרגלים לדבר דדחיק לה
עלמא וחזקת דמים מן המקור
מיטמיא ה'' מיטמיא:
משום כתם .טומאת ספק
לתלות ואילו רבי לעיל טימא
משום דה דקתי רבי אומר
טמאה דה:
כי איתמר .ההיא דר' יוסי בר
חיא:
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 .11יד ,ב
"נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה אוֹ ְתיוֹ ם ְט ֵמ ִאין וְ ַח ָ ּי ִיבין ַ ּב ָ ּק ְר ָ ּבן".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֵאיזֶ ה ּו ׁ ִשיעוּר וֶ ֶסת?
ָמ ׁ ָשל ְל ׁ ַש ָּמ ׁש וְ ֵעד ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדין ְ ּב ַצד ַה ַּמ ׁ ְשקוֹ ף,
יאת ׁ ַש ָּמ ׁש נִ ְכנָ ס ֵעד.
יצ ַ
ִ ּב ִ
ֱהוֵ י:
וֶ ֶסת ׁ ֶש ָא ְמר ּו – ְל ִקי ּנו ַּח,
יקה".
ֲא ָבל לֹא ִל ְב ִד ָ
"נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ְל ַא ַחר זְ ַמן ְ -ט ֵמ ִאין ִמ ָּס ֵפק,
ו ְּפטו ִּרים ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן".
ָּתנָא:
"וְ ַח ָ ּי ִיבין ָא ׁ ָשם ָּתלוּי".
וְ ַת ּנָא דִּ ָידן ַמאי ַט ְע ָמא?
ָ ּב ֵעי ַנן ֲח ִתיכָ ה ִמ ׁ ּ ְש ֵתי ֲח ִתיכוֹ ת.

רש"י
שאמרו.

הוי וסת
בחטאת:
לקיוח .מבחוץ ולא לבדיקה
מבפים דא''כ שהתה יותר
מכשיעור ואין כאן אלא טומאת
ספק ואשם תלוי:
תא וחייבין באשם תלוי.
אמצא לאחר אותיום קאי
דקתי במתיתין ופטורין מן
הקרבן:
בעין חתיכה משתי חתיכות.
דכתיב באשם תלוי )ויקרא ה(
אחת מכל מצות ה' וקסבר יש
אם למקרא מצוות קרין הילכך
בעין שתים אחת של איסור
ואחת של היתר ואכל אחת ואיו
יודע איזהו אכל אשתו ואחותו
עמו בבית ובא על אחת מהן
כסבור אשתו היא וודע ששתיהן
היו במטה ואיו יודע על איזהו
מהן בא אבל הכא חדא חתיכה
היא ספק שריא ספק אסורה
ותא ברא סבר יש אם למסורת
והכי פליגי במסכת כריתות )דף
יז:(:
לחייבה
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 .12יד ,ב – טו ,א
" ֵאיזֶ ה ּו " ַא ַחר זְ ַמן"?
יה".
יח ּ ָפנֶ ָ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵרד ִמן ַה ִּמ ָּטה ,וְ ָת ִד ַ
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ֵאיזֶ ה ּו " ַא ַחר זְ ַמן"?
ּ ֵפ ַיר ׁש ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק:
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ּתוֹ ׁ ִשיט יָ ָד ּה ַּת ַחת ַה ַ ּכר,
אוֹ ַּת ַחת ַה ֶ ּכ ֶסת ,וְ ִת ּטוֹ ל ֵעד ,וְ ִת ְבדּ וֹ ק בּ וֹ "!
ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַמאי " ַא ַחר"? ַא ַחר ַא ַחר.
וְ ָהא ָק ָּתנֵי ֲעלַ ּה" :נִ ְמ ָצא ַעל ׁ ֶש ָ ּל ּה ְל ַא ַחר זְ ַמן ְ -ט ֵמ ִאין ִמ ָּס ֵפק,
ו ְּפטו ִּרין ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן.
ֵאיזֶ ה ּו " ַא ַחר זְ ַמן"?
יה"!
יח ּ ָפנֶ ָ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵרד ִמן ַה ִּמ ָּטה וְ ָת ִד ַ
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֵאיזֶ ה ּו ַא ַחר זְ ַמן?
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּתוֹ ׁ ִשיט יָ ָד ּה לְ ַת ַחת ַה ַּכר אוֹ לְ ַת ַחת ַה ֶּכ ֶסת וְ ִת ּטוֹ ל ֵעד וְ ִת ְבדּ וֹ ק בּ וֹ .
ֶיה – ַמ ְחלוֹ ֶקתַ :ר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא וַ ֲחכָ ִמים.
וּכְ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵרד ִמן ַה ִּמ ּ ָטה וְ ָת ִד ַיח ֶאת ּ ָפנ ָ
וְ ָהא " ַא ַחר ָ ּכ ְך" ָק ָּתנֵי!
ָהכִ י ָק ָא ַמר :וְ זֶ ה ּו " ַא ַחר ָ ּכ ְך" ׁ ֶש ּנ ְֶחלְ ק ּו ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא וַ ֲחכָ ִמים.
ַרב ַא ׁ ִשי ֲא ַמר:
ִא ִידי וְ ִא ִידי ַ -חד ׁ ִשיעו ָּרא הוּא.
ֶיה.
ֵעד ְ ּב ָי ָד ּה ְּ -כ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵרד ִמן ַה ִּמ ּ ָטה וְ ָת ִד ַיח ֶאת ּ ָפנ ָ
ֵאין ֵעד ְ ּב ָי ָד ּה ְּ -כ ֵדי ׁ ֶש ּתוֹ ׁ ִשיט ָי ָד ּה לְ ַת ַחת ַה ַּכר אוֹ לְ ַת ַחת ַה ֶּכ ֶסת וְ ִת ּטוֹ ל ֵעד וְ ִת ְבדּ וֹ ק בּ וֹ .
ֵמ ִית ֵיבי:
" ֵאיזֶ ה ּו ַא ַחר זְ ַמן?
דָּ ָבר זֶ ה ׁ ָש ַאל ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים ְ ּבאו ׁ ָּשא.
טו,א וְ ָא ַמר ָל ֶהםֶ ׁ ^ :ש ָּמא ְ ּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ַא ֶּתם אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה?
ָא ְמר ּו לוֹ  :לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו.
ָא ַמר ָל ֶהםּ ָ :כ ְך ּ ֵפ ְר ׁש ּו ֲח ָכ ִמים ְ ּביַ ְבנֶ ה:
ְ
יה ּ -תוֹ ך זְ ַמן הוּא זֶ ה :ו ְּט ֵמ ִאין ִמ ָּס ֵפק,
יח ֶאת ּ ָפנֶ ָ
לֹא ׁ ָש ֲה ָתה ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵרד ִמן ַה ִּמ ָּטה וְ ָת ִד ַ
ּו ְפטו ִּרין ִמ ָ ּק ְר ָ ּבן,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי.
יה ַ -א ַחר ַה ְּז ַמן הוּא זֶ ה.
יח ֶאת ּ ָפנֶ ָ
ׁ ָש ֲה ָתה ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּת ֵרד ִמן ַה ִּמ ָּטה וְ ָת ִד ַ
וְ ֵכן ְ ּכ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ֲה ָתה ֵמ ֵעת ְל ֵעת ו ִּמ ּ ְפ ִק ָידה ִל ְפ ִק ָידה – בּ וֹ ֲע ָל ּהִ :מ ַּט ֵּמא ִמ ׁ ּשוּם ַמ ָ ּגע,
וְ ֵאינוֹ ִמ ַּט ֵּמא ִמ ׁ ּשוּם בּ וֹ ֵעל.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַאף ִמ ַּט ֵּמא ִמ ׁ ּשוּם בּ וֹ ֵעל.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַ ּכאי אוֹ ֵמר:
ַ ּב ְע ָל ּה נִ ְכנָ ס ַל ֵה ָיכל ו ַּמ ְק ִטיר ְקטוֹ ֶרת".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַרב ִח ְסדָּ א ַ -היְינ ּו דִּ ְמ ַט ֲה ֵרי ַר ָ ּבנָן.
ֶא ָּלא לְ ַרב ַא ׁ ִשי ַ -א ַּמאי ְמ ַט ֲה ֵרי ַר ָ ּבנָן!
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ ֵאין ֵעד ְ ּביָ ָד ּה ַ -האי ֵעד ְ ּב ָי ָד ּה וְ ֵאין ֵעד ְ ּב ָי ָד ּה ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ַק ׁ ְשיָא.

רש"י
שתושיט .ועודה במטה הא כדי
שתרד שיעורא רבה ואיה
מטמאה את בועלה אלא כשאר
מגע מעת לעת:
מאי אחר .דקתי במתי' איזהו
אחר זמן כדי שתרד לאו אאחר
אותיום קאי דטמאים מספק
אלא איזהו אחר זמן שהוא אחר
אותו שלאחר אותיום שאיה
מטמאה את בועלה לרבן אלא
לר''ע כדי שתרד כו':
והא עלה קתי כו' .אלמא
אטמאין מספק קאי משום
שמטמאה את בועלה אפי'
לרבן:
הכי קאמר .חסורי מחסרא והכי
קתי איזהו אחר זמן שהן
טמאין מספק כדי שתושיט אבל
שהתה כדי שתרד מטמאה מעת
לעת ואיה מטמאה את בועלה
רבי עקיבא אומר מטמאה את
בועלה ואפילו כל מעת לעת:
והא אח''כ קתי .דקתי במתי'
ואח''כ מטמאה מעת לעת ואיה
מטמאה כו' אלמא כששהתה
יותר מכדי שתרד הוא דפליגי
אבל בכדי שתרד טומאה אפילו
לרבה וקשיא ברייתא דכדי
שתושיט:
וזהו אח''כ .האי שיעורא דכדי
שתרד זהו אח''כ שחלקו בו ר''ע
וחכמים:
עד בידה .שאיה צריכה להושיט
ידה תחת הכר הוי שיעורא בכדי
שתרד ותדיח באותו עד:
אין עד בידה .דבעיא להושיט
ידה תחת הכר:
בכדי שתושיט .ותבדוק ועודה
במטה ולרב חסדא אפי' עד בידה
פיש כדי שתרד מכדי שתושיט
הילכך אחר אחר הוא:
שמא כר''ע אתם אומרים
שמטמאה את בועלה .כל מעת
לעת ואין לכם שיעור בדבר אלא
מעת לעת:
לא שמעו .את שיעורו )וכר''א(
לא סבירא לן:
לא שהתה כדי שתרד .אלא כדי
שתשב ותבדוק ועודה במטה
טמאין מספק דהייו אחר אות
יום כרב חסדא:
שהתה כדי שתרד .דפיש
שיעוריה:
אחר הזמן הוא זה .כלומר אחר
אחר הוא זה:
וכן מעת לעת .כלומר כשיעור
הזה ומכאן ולהלן כל מעת לעת
של בעילה אם בדקה ומצאתה
טמאה בועלה מטמאה משום
וגע במעת לעת בדה טומאת
ערב וספק מדרבן לתלות ואיו
מטמא משום בועל דה טומאת
שבעה ואפילו לתלות:
כס להיכל .לקמן מפרש לה:
בשלמא לרב חסדא .דאמר כדי
שתרד אחר אחר הוא הייו
דמטהרי רבן:
וכי תימא דאין עד בידה .דאחר
שתרד הוצרכה להושיט דהוה
להו תרי שיעורי א''כ איבעי ליה
למיתי ולפלוגי בין עד בידה
לאין עד בידה דלא תיפוק חורבה
מייה דהשתא משמע דאפילו עד
בידה דלא שהתה אלא כדי
שתרד מטהרי רבן ומדלא מפליג
ש''מ דודאי מטהרי רבן בכדי
שתרד לחודיה:
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 .13טו ,א
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַ ּכאי אוֹ ֵמר:
ַ ּב ְע ָל ּה נִ ְכנָ ס ַל ֵה ָיכל ,ו ַּמ ְק ִטיר ְקטוֹ ֶרת".
וְ ֵת ּיפוּק לֵ ּיה דַּ ֲהוָ ה נוֹ גֵ ַע ְ ּב ֵמ ֵעת לְ ֵעת ׁ ֶש ַ ּב ִּנדָּ ה!
הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ׁ ַש ַּמאי,
דְּ ָא ַמרּ ָ " :כל ַה ָ ּנ ׁ ִשים דַּ ָ ּיין ׁ ָש ָע ָתן".
וְ ֵת ּיפוּק לֵ ּיה דַּ ֲהוָ ה ַ ּב ַעל ֶק ִרי!
ְ ּב ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּג ַמר ִ ּב ָיאתוֹ .

רש"י
בשלא גמר ביאתו .ואפילו הכי
לר''ע מטמאה את בועלה
דהעראה בדה כגמר ביאה
דכתיב )ויקרא כ( את מקורה
הערה אבל לעין קרי עד שיזריע:
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 .14טו ,א
יבא:
"וּמוֹ ִדים ֲח ָכ ִמים ְל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּברוֹ ָאה ֶ ּכ ֶתם ֶ ׁ -ש ְּמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲע ָל ּה".
ָא ַמר ַרב:
לְ ַמ ְפ ֵר ַע,
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ִמ ָּכאן וּלְ ַה ָ ּבא,
וְ ַר ָ ּבנָן ִהיא.
" ִמ ָּכאן וּלְ ַה ָ ּבא" ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :הוֹ ִאיל ו ֵּמ ֵעת לְ ֵעת דְּ ַר ָ ּבנָן,
וּכְ ָת ִמים דְּ ַר ָ ּבנָן,
ַמה ֵּמ ֵעת לְ ֵעת  -לֹא ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲעלָ ּה,
ַאף ְּכ ָת ִמים  -לֹא ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת בּ וֹ ֲעלָ ּה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַּמי?
ָה ָתם ֵ -אין ׁשוֹ ר ׁ ָשחוּט לְ ָפנ ָ
ֶיך,
ָהכָ א  -י ֵׁש ׁשוֹ ר ׁ ָשחוּט לְ ָפנ ָ
ֶיך.
וְ כֵ ן ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
לְ ַמ ְפ ֵר ַע,
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ִמ ָּכאן וּלְ ַה ָ ּבא,
וְ ַר ָ ּבנָן ִהיא.

רש"י
ור''מ היא .דמחמיר בכתמים
כדאמר בפ''ק )לעיל ה (.ולקמן
בפרק בא סימן )דף ב:(:
פשיטא .מאי מודי הא בלמפרע
פליגי לגבי מעת לעת ולא במכאן
ולהבא:
וכתמים דרבן .אפי' מכאן
ולהבא:
אין שור שחוט .דאתמול לא
חזאי אלא סייג בעלמא הוא:
הכא הרי שור שחוט לפיך.
דבצפור לא תעסקה ובשוק של
טבחים לא עברה ומיום שלבשתו
היא בספק זה:
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 .15טו ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יהן.
ָ ּכל ַה ָ ּנ ׁ ִשים ּ ְ -ב ֶחזְ ַקת ַט ֲה ָרה ְל ַב ְע ֵל ֶ
יהן ָל ֶהן ְ ּב ֶחזְ ַקת ַט ֲה ָרה.
ַה ָ ּב ִאין ִמן ַהדֶּ ֶר ְך  -נְ ׁ ֵש ֶ

ְ ּג ָמ ָרא

לָ ָּמה לֵ ּיה לְ ִמ ְתנֵי " ַה ָ ּב ִאין ִמן ַהדֶּ ֶר ְך"?
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ִא ֵית ּיה ְ ּב ָמ ָתא דְּ ַר ְמיָא ַא ַּנ ְפ ׁ ַש ּה ו ָּב ְד ָקה,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ לֵ ָיתא ְ ּב ָמ ָתא דְּ לָ א ַר ְמיָא ַא ּנ ְַפ ׁ ַש ּה – לָ א,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה:
וְ הוּא ׁ ֶש ָ ּבא ו ְּמצָ ָא ּה ְ ּבתוֹ ְך י ְֵמי עוֹ ָנ ָת ּה.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת,
ֲא ָבל י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת – ָאסוּר לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש.
ְּכלַ ּ ֵפי לְ יָיאַ ,אדְּ ַר ָ ּבה ִא ּ ְיפכָ א ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא!
ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת ֵ -א ָימא ֲחזַ אי!
י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת  -וֶ ֶסת ְק ִב ַיע לַ ּה!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּית ַמרָ ,הכִ י ִא ְּית ַמר:
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה,
ֲא ָבל ִה ִ ּג ַיע ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה – ֲאסו ָּרה.
ְיתא.
ָק ָס ַבר :וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ִה ִ ּג ַיע ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה  -נ ִַּמי מו ֶּּת ֶרת.
ָק ָס ַבר :וְ ָסתוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָן.
ַרב ַא ׁ ִשי ַמ ְתנֵי ָהכִ י:
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
טו,ב לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאֶ ׁ :ש ֵאין לָ ּה וֶ ֶסת לְ י ִָמים,
ֶא ָּלא י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת :לְ י ִָמים,
וְ לִ ְק ִפיצוֹ ת,
ֵּכיוָ ן דִּ ְב ַמ ֲע ֶׂשה ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתאֵ ,א ָימא :לָ א ָק ִפיץ וְ לָ א ֲחזַ אי.
ֲא ָבל י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת לְ י ִָמים ֲ -אסו ָּרה לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש.
ְיתא.
ָק ָס ַבר :וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו י ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת לְ י ִָמים – מו ֶּּת ֶרת.
ָק ָס ַבר :וְ ָסתוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָן.
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת ּ ַ -ב ְעלָ ּה ְמ ַח ׁ ּ ֵשב י ְֵמי וֶ ְס ָּת ּה ,ו ָּבא ָעלֶ ָיה.

רש"י
מתי'
כל השים בחזקת טהרה
לבעליהן .בלא בדיקה שלא
הוזכרה בדיקה אלא לעסוקה
בטהרות:
גמ'
בתוך ימי עותה .ל' יום לראייה
אבל לאחר ל' בעיא בדיקה
הואיל וסתם שים חזיין לסוף
עוה:
לא שו .דכי מצאה תוך ימי
עותה לא בעיא בדיקה:
אלא שלא הגיע עת וסתה .בתוך
אותן ימים שהיה בדרך כגון
אשה שיש לה וסת ולא הגיע
בתוך אותן הימים:
אבל הגיע עת וסתה .קודם
ביאתו מן הדרך:
אסורה .דאורח בזמו בא:
דאורייתא .הלמ''מ דמחזקין
לה בטומאת ספק:
וסתות דרבן .הצריכוה חכמים
לבדוק ביום וסתה שמא תראה
ומיהו היכא דלא הוה בעיר ולא
ידעין אי בדקה אי לא בדקה לא
מספקין לה בטומאה:
לא שו .הא דתן בחזקת טהרה
דמשמע אפילו הגיע עת וסתה:
אלא באין לה וסת לימים.
לחודייהו בלא קפיצה אלא
לקפיצה ולימים:
מחשב ימי וסתה .אם שהה
בדרך שבעה ימים אחר וסתה
דעכשיו עומדת בימים שיכולה
להטהר אפילו הגיע וסתה
אמרין טבלה ואין צריך
לשואלה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ֵי ָיבא לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֲא ִפילּ ּו יַלְ דָּ ה דִּ ְבזִ יזָ א לְ ִמ ְט ַ ּבל?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַא ּט ּו וַ דַּ אי ָר ֲא ָתה ִ -מי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן?!
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָןָ :ס ֵפק ָר ֲא ָתהָ ,ס ֵפק לֹא ָר ֲא ָתה.
וְ ִאם ִּת ְמצָ א לוֹ ַמרָ :ר ֲא ָתה –
ֵא ָימאָ :ט ְבלָ ה.
ֵימר דְּ ָט ְבלָ ה?
ֲא ָבל וַ דַּ אי ָר ֲא ָתה ִ -מי י ַ
ֲהוָ ה לֵ ּיה ָס ֵפק וּוַ דַּ אי  -וְ ֵאין ָס ֵפק מוֹ צִ יא ִמ ֵידי וַ דַּ אי.
וְ לָ א?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
" ָח ֵבר ׁ ֶש ֵּמת,
יח ְמגו ָּרה ְמ ֵל ָאה ּ ֵפירוֹ תֲ ,א ִפילּ ּו ֵהן ְ ּבנֵ י יוֹ ָמן ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּב ֶחזְ ַקת ְמתו ָ ּּקנִ ין".
וְ ִה ִ ּנ ַ
וְ ָהא ָהכָ א  -וַ דַּ אי ֶט ֶבל,
שר
שר ָס ֵפק ֵאינוֹ ְמע ּו ּ ָ ׂ
ָס ֵפק ְמע ּו ּ ָ ׂ
וְ ָק ָא ֵתיָ :ס ֵפק וּמוֹ צִ יא ִמ ֵידי וַ דַּ אי!
ָה ָתם  -וַ דַּ אי וּוַ דַּ אי הוּא,
ִּכ ְד ַרב ֲחנִינָא חוֹ זָ ָאה.
דְּ ָא ַמר ַרב ֲחנִ ינָ א חוֹ ז ָָאה:
ֲחזָ ָקה ַעל ָח ֵבר ׁ ֶש ֵאינוֹ מוֹ צִ יא ִמ ַּת ַחת יָדוֹ דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמתו ָ ּּקן.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָס ֵפק וְ ָס ֵפק הוּא,
וְ כִ ְד ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ א:
ּ
ִיס ּה ַ ּב ּמוֹ ץ ׁ ֶש ָל ּה,
ַמ ֲע ִרים ָא ָדם ַעל ְּתבו ָּאתוֹ ו ַּמכְ נ ָ
ְּכ ֵדי ֶ ׁ -ש ְּת ֵהא ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ אוֹ כֶ לֶ ת,
ו ְּפטו ָּרה ִמן ַה ַּמ ֲע ֵׂשר.
וְ ַא ַּכ ִּתיֵ ,אין ָס ֵפק מוֹ צִ יא ִמ ֵידי וַ דַּ אי?!
וְ ָה ַּת ְניָא:
ימוֹ ןֶ ׁ ,ש ֵה ִט ָילה נֶ ֶפל ַלבּ וֹ ר,
שה ְ ּב ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ׁ ֶשל ַמ ִּסיק ֶא ָחדּ ְ ,ב ִר ּ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ו ָּבא כּ ֵֹהן וְ ֵה ִציץ בּ וֹ ֵל ַידעִ :אם זָ ָכר? ִאם נְ ֵק ָבה?
שה ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים וְ ִט ֲהרוּה ּו,
ו ָּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשחו ְּלדָּ ה ו ַּב ְרדְּ ַלס ְמצוּיִ ים ׁ ָשם".
וְ ָהא ָהכָ א :דְּ וַ דַּ אי ֵ -ה ִטילָ ה ֶנ ֶפל,
ָס ֵפק – ְ ּג ָררוּה ּו,
ָס ֵפק  -לֹא ְ ּג ָררוּה ּו,
וְ ָק ָא ֵתי ָס ֵפק וּמוֹ צִ יא ִמ ֵידי וַ דַּ אי!

לָ א ֵּת ָימאֵ :ה ִטילָ ה נֶ ֶפל לַ בּ וֹ ר,
טז,א ֶא ָּלא ֵא ָימאְּ ^ :כ ִמין נ ֶֶפל.
וְ ָהא לֵ ַידע ִאם זָ כָ ר ִאם נ ְֵק ָבה ָק ָּתנֵי!
ָהכִ י ָק ָא ַמר :ו ָּבא כּ ֵֹהן וְ ֵהצִ יץ בּ וֹ לֵ ַידע ִאם נ ֶֶפל ִה ּ ִפילָ ה ִאם רו ַּח ִה ּ ִפילָ ה.
וְ ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמר :נ ֶֶפל ִה ּ ִפילָ ה  -לֵ ַידע ִאם זָ כָ ר ִאם נ ְֵק ָבה.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ֵּכיוָ ן דְּ חוּלְ דָּ ה ו ַּב ְרדְּ לַ ס ְמצ ּויִים ׁ ָשם  -וַ דַּ אי ְ ּג ָררוּה ּו.

רש"י
דבזיזא .בושה היא לטבול עד
שיפייסה:
ודאי ראתה מי א''ר יוחן .שלא
יהא צריך לשואלה ואפילו היא
זקה:
אימר טבלה .וכיון דטעמא דר'
יוחן משום ספיקא הוא לא שא
ילדה לא שא זקה:
הוי ספק .להיתר:
ודאי .לאיסור:
ואין ספק מוציא .את הדבר מידי
ודאי שלו:
והא הכא דודאי טבל .דהא חזין
שגמרה מלאכתן וממורחין הן:
איבעית אימא ספק וספק הוא.
דכי היכי דמספקא לן אי מעשרי
אי לא ה'' מספקא לן דלמא לא
טביל ולא איחייב במעשר
דאימא כרבי אושעיא עיילה
ומכיסה במוץ שלה דאין טבל
מתחייב במעשר אלא בראיית
פי הבית כשרואה את הפתח
וכיון דבשעת ראיית פי הבית לא
גמרה מלאכתו למעשר תו לא
מיחייבא אע''פ שהוא דשה
וממרחה לאחר שהכיסה מידי
דהוה אמכיס פירות דרך גגו
וקרפיפו לבית אפילו היא
ממורחת דקיימא לן דפטורה מן
המעשר הואיל ולא ראתה את
הפתח:
כדי שתהא בהמתו אוכלת .אפי'
לאחר מירוח ולהכי קט בהמתו
דאילו אמאכל אדם לא מצי
למימר הכי דאי מי לא מחייב
מדאורייתא רבן גזור על אכילת
קבע אפי' בדבר שלא גמרה
מלאכתו אבל מאכל בהמה קבע
שלה עראי חשיב לה דתן
במסכת פאה )פ''א מ''ו( מאכיל
לבהמה לעופות ולחיות עד
שימרח הילכך כל כמה דלא חל
עליה שם טבל דאורייתא מאכיל
לבהמתו והכא כיון דאיכא
למימר דעביד להו כרבי אושעיא
מותרין לאדם דלגבי איסורא
דרבן מהיא חזקת חבר:
אם זכר הוא כו' .כהן חכם היה
ומורה הוראות ומתכוין להורות
לה ימי טומאה וטהרה אי מי
שגורה אצלו בבית ווגעת
בתרומתו ורוצה להזהר ממה
כל ימי טומאתה וי''א לידע
אימתי יהא זמן הבאת קרבה
אם יארע במשמרתו אם לאו ולא
סבירא לי דבשביל תור עולה
אחת לכולה משמרה לא עייל
האי כהן פשיה להכי ועוד שהרי
היא יכולה לאחר קרבה כל זמן
שתרצה וגם לשון ראשון איו
ראה דאי חכם הוא כלום הוא
בא להאהיל ולעבור על לאו
דטומאת מת אלא כהן עם הארץ
היה או קטן ושגרתו אשה להציץ
ולראות:
וטהרוהו .מאהל המת:
כמין פל .הלכך ספק וספק הוא
דדלמא מעיקרא לאו פל הוא:
ודאי גררוהו .הלכך ודאי וודאי
הוא:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ
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 .16טז ,א
ֵיה ֵמ ַרב נַ ְח ָמן:
ָ ּבע ּו ִמי ּנ ּ
ְיתא אוֹ דְּ ַר ָ ּבנָן?
י
ר
אוֹ
וְ ָסתוֹ ת דְּ ַ ָ
ֲא ַמר לְ ה ּו:
ִמדְּ ָא ַמר הוּנָ א ַח ְב ִרין ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת ,וְ ִה ִ ּג ַיע ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ,וּלְ ַב ּסוֹ ף ָר ֲא ָתה -
חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת – לְ וֶ ְס ָּת ּה,
ָית ּה.
וְ חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת – לִ ְר ִא ּי ָ
ְיתא.
ַאלְ ָמא :וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָהכִ י ָק ָא ַמר לְ ה ּו:
ַט ְע ָמא דְּ ָר ֲא ָתה,
ָהא לֹא ָר ֲא ָתה ֵ -אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין.
ַאלְ ָמא :וְ ָסתוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָ ן.
ִא ְּית ַמר:
ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ּי ֶׁש לָ ּה וֶ ֶסת ,וְ ִה ִ ּג ַיע ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה ,וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה ,וּלְ ַב ּסוֹ ף ָ ּב ְד ָקה:
ָא ַמר ַרב:
ָ ּב ְד ָקה ו ָּמצָ את ְט ֵמ ָאה – ְט ֵמ ָאה,
ְטהוֹ ָרה – ְטהוֹ ָרה.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ָ ּב ְד ָקה ו ָּמצָ את ְטהוֹ ָרה  -נ ִַּמי ְט ֵמ ָאה,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאוֹ ַרח ִ ּבזְ ַמנּוֹ ָ ּבא.
לֵ ָימא ִ ּבוְ ָסתוֹ ת ָק ִמ ְיפלְ גֵ י,
ְיתא,
דְּ ָמר ָס ַבר :דְּ אוֹ ַרי ָ
ו ָּמר ָס ַבר :דְּ ַר ָ ּבנָן.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְיתא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
ָּכאן ֶ ׁ -ש ָ ּב ְד ָקה ַעצְ ָמ ּה ְּכ ׁ ִשיעוּר וֶ ֶסת,
ָּכאן ֶ ׁ -שלּ ֹא ָ ּב ְד ָקה ַעצְ ָמ ּה ְּכ ׁ ִשיעוּר וֶ ֶסת.
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ֲא ַמר:
ִ ּבוְ ָסתוֹ ת ּגו ַּפיְיה ּו ָק ִמ ְיפלְ גֵ י,
ְיתא,
דְּ ָמר ָס ַבר :וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
ו ָּמר ָס ַבר :וְ ָסתוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָן.
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְּכ ַת ּנ ֵָאי,
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ְט ֵמ ָאה נִ דָּ ה.
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ִּת ָ ּב ֵדק".
וְ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאיִּ ,כי ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי:
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ְט ֵמ ָאה נִ דָּ ה.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ִּת ָ ּב ֵדק".
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:

רש"י
וסתות דאורייתא או דרבן .הא
דקיימא לן דבעי בדיקה בשעת
וסתה דאורייתא היא דאם לא
בדקה טמאה ואפילו בדקה אחר
זמן ומצאתה טהורה דאורח
בזמו בא ודם חזאי ופל לקרקע
או דרבן הוא דאצרכוה ואם לא
בדקה טהורה:
ולבסוף ראתה .בבדיקה ראשוה
שבדקה עצמה לאחר זמן
ומצאתה טמאה:
חוששת לוסתה וחוששת
לראייתה .אם זמן וסתה קודם
מעת לעת של ראייתה מטמאין
טהרות דוסתה ואילך דלמא
בזמו בא ואם מעת לעת של
ראייתה קודם לוסתה דלא
שהתה משעת וסתה עד ראייתה
מעת לעת אזלין בתר ראייה
וטמאה מעת לעת וקס''ד דה''ה
מי אם בדקה ומצאתה טהורה
דחוששת לוסתה והא דקט
ראתה משום דבעי למימר
וחוששת לראייתה:
טעמא דראתה .דכיון דבבדיקה
ראשוה מצאתה טמאה אם
בדקה מי בשעת וסתה הוה
משכחא:
דכ''ע .אפי' רב מודה דוסתות
דקאמר
והא
דאורייתא
דבמצאתה טהורה טהורה
כשבדקה בשיעור וסת של וסתה
דודאי אי הוה דם הוה משכחא
ושמואל סבר אפי' הכי טמאה
דאורח בזמו בא הואיל ולא
בדקה בשעת וסת ממש:
וכאן שלא בדקה עצמה כו' .הא
דקאמר לעיל וסתות דאורייתא
וטמאה אפילו לרב בשלא בדקה
עצמה בשיעור וסת ואח''כ בדקה
ומצאתה טהורה טמאה ואיכא
דאמרי דמר אמר חדא ומר אמר
חדא ולא פליגי:
טמאה דה .אם הגיע וסתה ולא
בדקה קסבר וסתות דאורייתא:
תבדק .לאחר וסתה מצאתה
טמאה טמאה משעת וסתה
טהורה טהורה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַאף ֲאנַן נ ִַּמי ָּתנֵינָא,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר
ִאם ָהיְ ָתה ְ ּב ַמ ֲח ֵבא וְ ִה ִ ּגיע ׁ ְש ַעת וֶ ְס ָּת ּה ,וְ לֹא ָ ּב ְד ָקה – ְטהוֹ ָרה.
ׁ ֶ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 – ְט ֵמ ָאה.
ְיתא.
ַאלְ ָמא :וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
לֵ ָימא ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי ְ ּב ָהא נ ִַּמי ּ ְפלִ יגֵ י.
דְּ ַת ְניָא:
" ָהרוֹ ָאה דָּ ם ֵמ ֲח ַמת ַמ ָ ּכהֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּבתוֹ ְך יְ ֵמי נִ דָּ ָת ּה – ְטהוֹ ָרה,
יאל.
דִּ ְב ֵרי ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ִאם יֶ ׁש ָל ּה וֶ ֶסת  -חוֹ ׁ ֶש ׁ ֶשת ְלוֶ ְס ָּת ּה".
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
ְיתא,
דְּ ָמר ָס ַבר :וְ ָסתוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
ו ָּמר ָס ַבר :וְ ָסתוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָן.
ֲא ַמר ָר ִבינָ א:
לָ א,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא :וְ ָסתוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנָן,
וְ ָהכָ א ּ ְ -ב ָמקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָט ֵמאָ ,ק ִמ ְיפלְ גֵ י:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָס ַברִ :א ׁ ּ ָשה ְטהוֹ ָרה ,וְ ָדם ָט ֵמא דְּ ָק ָא ֵתי דֶּ ֶר ְך ָמקוֹ ר.
ְישת לְ וֶ ֶסת ִ -א ׁ ּ ָשה נ ִַּמי ְט ֵמ ָאה.
וְ ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּביִ :אי ָחי ׁ ַ
ְישת לְ וֶ ֶסת ָ -מקוֹ ר ְמקוֹ מוֹ ָטהוֹ ר הוּא.
וְ ִאי לָ א ָחי ׁ ַ

רש"י
אף אן מי תיא .דלרבי מאיר
וסתות דאורייתא:
במחבא .מחמת פחד ליסטין
ובולשת:
הרואה דם מחמת מכה .שיש לה
במעיה:
אפי' בתוך ימי דתה .כלומר
בימים שהיא למודה לראות
דהייו שעת עותה או שעת
וסתה:
טהורה .דתלין במכה שבאותו
מקום:
אם יש לה וסת חוששת לוסתה.
כלומר כשאין לה וסת קבוע
מודיא לך שאף על פי שעברה
עותה תולה במכה אבל אם יש
לה וסת קבוע וראתה ביום וסתה
אפי' מחמת מכה חיישין שמא
טיפת דה מעורבת בו:
מקומו טמא .וכל דם הבא דרך
שם ואפילו איו דם דה הוי אב
הטומאה לטמא אדם טומאת
ערב ואם געה בטהרות טמאים
וקאמר ליה רבי כו' ולהקל על
דבריו בא וה''ק אם יש לה וסת
כלומר אם אתה אומר לטמאה
מפי וסתה חוששת לוסתה
כלומר יש לך לטמאה טומאת
שבעה והואיל ואיך חושש לכך
שהרי אתה אומר טהורה משום
דה שוב אין לה טומאה:
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 .17טז ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְצ ִר ָיכה ׁ ְשנֵ י ִעדִּ ים ַעל ָ ּכל ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש וְ ַת ׁ ְש ִמ ׁיש,
אוֹ ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר.
ֵ ּבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
דַּ ָ ּי ּה ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִעדִּ ים ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה.

טז,ב ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוַ :ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ָּטתוֹ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמג ּו ֶ ּנה.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְצ ִר ָיכהְ ׁ :שנֵ י ִעדִּ ים ַעל ָ ּכל ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש,
אוֹ ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
דַּ ָ ּי ּה ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִעדִּ ים ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה".
ַּת ְניָא:
" ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ְל ֵבית ִה ֵ ּלל:
אשוֹ נָ ה,
יאה ִר ׁ
יפת דָּ ם ְ ּכ ַח ְרדָּ ל ְ ּב ִב ָ
ְל ִד ְב ֵר ֶיכםֵ ,ליחו ּׁשֶ ׁ :ש ָּמא ִּת ְר ֶאה ִט ּ ַ
יאה ׁ ְשנִ ָ ּיה
ו ְּת ַח ּ ֶפ ָ ּנה ׁ ִש ְכ ַבת זֶ ַרע ְ ּב ִב ָ
ָא ְמר ּו ָל ֶהם ֵ ּבית ִה ֵ ּלל:
ימוֹ ק וְ הוֹ ֵל ְך לוֹ .
ַאף ְל ִד ְב ֵר ֶיכםֵ ,ליחו ּׁש ַעד ׁ ֶש ָהרוֹ ק ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ֶפה ׁ ֶש ָּמא נִ ּ
ָא ְמר ּו ָל ֶהם:
ימוֹ ק ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְלנִ ּ
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה נִ ּ
ימוֹ ק ׁ ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים".
ַּת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
רוֹ ֶאה ֲאנִ י ֶאת דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי.
ָא ְמר ּו לוֹ ַּת ְל ִמ ָידיוַ :ר ִ ּבי ַ ּכ ָּמה ֶה ֱא ַר ְכ ָּת ָע ֵלינ ּו!
ָא ַמר ָל ֶהם :מו ָּטב ׁ ֶש ַא ֲא ִר ְ
יך ֲע ֵל ֶיכם ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה,
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ֲא ִריכ ּו יְ ֵמ ֶיכם ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ִמדִּ ְב ֵרי כו ָּּלם נִ לְ מֹד ּ ַ -ב ַעל נ ֶֶפ ׁש :לֹא י ְִבעוֹ ל וְ י ׁ ְִשנֶה.
ָר ָבא ָא ַמר:
בּ וֹ ֵעל וְ ׁשוֹ נֶה,
ִּכי ַּת ְניָא ַה ִהיא – לִ ְט ָהרוֹ ת.
ַּת ְניָא 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 ָט ֳה ָרה.
ו ַּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ִה ִ ּנ ָ
ֹאמר לוֹ ְטהוֹ ָרה ֲאנִ י".
יח ּה ְ ּב ֶחזְ ַקת ֻט ְמ ָאה ְ -לעוֹ ָלם ִהיא ְ ּב ֶחזְ ָק ָת ּהַ ,עד ׁ ֶש ּת ַ
ֲא ָבל ִה ִ ּנ ָ

רש"י
מתי'
שי עדים .חדשים על כל
תשמיש אחד לפיו ואחד לאחריו
ולמחר תעיין בהם:
או תשמש לאור הר .ותבדוק
לאחר תשמיש עד שקחה בו:
דיה בשי עדים כל הלילה .אחד
לפי תשמיש ראשון ואחד לאחר
תשמיש אחרון ואע''ג דמשמשת
ולא ידעה אי חזאי ביי וביי בין
לבית שמאי בין לבית הלל לא
איכפת לן דלא הוצרכו לבדוק
אלא לחומר טהרות:
גמ'
מגוה .טעמא מפרש לקמן:
שמא תראה .בביאה ראשוה
ויעמידוהו כותלי בית הרחם
וכיון דלא מצריכיתו בדיקה בין
תשמיש לתשמיש כי הדר משמש
תחפה שכבת זרע בביאה שיה
וכי בדקה לאחר תשמיש אחרון
לא מיכר למחר והי מי דלדידן
משמשא לאחר קיוח ואע''ג
דלא ידעין עד למחר מיהו בעין
מוכיחה קיים דאי לאו הכי מה
הועילו חכמים בתקתם:
עד שהרוק בתוך הפה כו' .רוק
דם פה אותו מקום כלומר אפילו
כשהיתה בודקת לאחר תשמיש
שמא ראתה טפה כחרדל וחפתה
שכבת זרע באותה ביאה עצמה:
הארכת .החמרת:
בעל פש .חסיד:
לא יבעול וישה .בלא בדיקה
ביתים דאפילו ב''ה מצרכי
בדיקה לסוף תשמיש אלמא
חיישין לשמא ראתה דם מחמת
תשמיש אלמא מי שהוא ירא
ופורש מספק איסור לא יבעול
וישה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ָ ּב ְד ָקה ְ ּב ֵעד וְ ָא ַבד ֲ -אסו ָּרה לְ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַעד ׁ ֶש ִּת ְבדּ וֹ ק.
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ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַר ִ ּבי ִאילָ א:
ִאילּ ּו ִא ָיתא ִמי לָ א ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ָשה?! וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א יָ ְד ָעה.
ַה ׁ ְש ָּתא נ ִַּמי ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש!
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
ּ
זוֹ  -מוֹ כִ ָיח ּה ַקיָים,
וְ זוֹ ֵ -אין מוֹ כִ ָיח ּה ַק ּיָים.

רש"י
בד''א .דבעיא בדיקה:
בדקה בעד .בלילה לפי תשמיש:
ואע''ג דלא ידעה .דהא לב''ה עד
למחר לא בדקה ואפי' לב''ש מי
אם יש לה ב' עדים לכל תשמיש
משמשת בלא ר אף ע''ג דלא
ידעה אי איכא דם בעדים של
תשמיש ראשון:
זו מוכיחה קיים .הרי העד לפיו
ולמחר תראה בו ומהי לה
לטהרות דכי אצרכוה רבן
לשמש בעדים משום טהרות הוא
וגם אם ימצא דם באותו שלפי
תשמיש תביא חטאת כפרתה:
וזו .שאבד עדה אין מוכיחה קיים
ואי אמרת תשמש מה תקת
חכמים יש כאן דהרי היא כמו
שלא בדקה:
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]" ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוַ :ה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ָּטתוֹ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמג ּו ֶ ּנה""[.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאסוּר לָ ָא ָדם ׁ ֶש ּי ׁ ְַש ֵּמ ׁש ִמ ּ ָטתוֹ ַ ּב ּיוֹ ם.
ַ 33מאי ְק ָרא?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר:
ֹאבד יוֹ ם ִא ָּולֶ ד בּ וֹ וְ ַה ַּליְ לָ ה ָא ַמר ה ָֹרה ָג ֶבר" )איוב ג ,ג(,
"י ַ
ִיתן לְ ֵה ָריוֹ ן,
לַ יְלָ ה -נ ַּ
ִיתן לְ ֵה ָריוֹ ן.
וְ יוֹ ם  -לֹא נ ַּ
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א:
34
"בּ וֹ זֶ ה דְּ ָרכָ יו יָ מוּת" )משלי יט ,טז(.
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַהאי ְק ָרא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַ -מאי דָּ ֵר ׁיש ֵ ּב ּיה?
ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ָד ֵר ׁיש ַר ִ ּבי ֲח ִנינָא ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא,
דְּ ָד ֵר ׁיש ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ּ ַפ ּ ָפא:
אוֹ תוֹ ַמלְ ָא ְך ַה ְממ ּו ּנֶה ַעל ַה ֵה ָריוֹ ן 'לַ יְלָ ה' ׁ ְשמוֹ .
וְ נוֹ ֵטל ִט ּ ָפה ו ַּמ ֲע ִמ ָיד ּה לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא,
וְ אוֹ ֵמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םִ ,ט ּ ָפה זוֹ ַמה ְּת ֵהא ָעלֶ ָיהּ ִ :גבּ וֹ ר אוֹ ַח ָּל ׁש?
ָחכָ ם אוֹ ִט ּ ֵיפ ׁש
ָע ׁ ִשיר אוֹ ָענִי
וְ ִאילּ ּו ָר ׁ ָשע אוֹ צַ דִּ יק לָ א ָק ָא ַמר.
ִּכ ְד ַר ִ ּבי ֲחנִינָא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַהכּ ֹל ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִם ,חוּץ ִמ ּי ְִר ַאת ׁ ָש ַמיִם,
ש ָר ֵאל ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָיך ׁש ֵֹואל ֵמ ִע ּ ָמ ְך ִּכי ִאם לְ יִ ְר ָאה" ) 35דברים י ,יב( וְ גוֹ .
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ַע ָּתה יִ ְ ׂ

רש"י
בוזה דרכיו .תשמיש כמו )משלי
ל( דרך גבר בעלמה והמשמש
ביום בא לידי בזיון שמא יראה
בה דבר מגוה ותתגה עליו:
הכל בידי שמים .כל מדותיו
וקורותיו של אדם באין לו בגזרת
מלך חוץ מזו:
כי אם ליראה .דבר זה לבדו הוא
שואל ממך לפי שהכל בידו וזה
בידך:
מאי הורה גבר .מדסמך הריון
ללילה ש''מ למדרש הכי לילה
יתן להריון ולא יום מדאסמכיה
קרא שמעין לדר' יוחן ומגופה
דקרא שמעין להא דר' חיא בר
פפא:
מיבעי ליה כו' .והייו בוזה
דרכיו שמגה עצמו שמלעיזין
עליו בי המדיה במהגו:
שר .תלמיד חכם:
הרגל .רגיל:
רגן .מרבה דברים:
ואמרי לה רגז .בזעם דראה
כבל ומשתכר:
והמושיב שבת .לתלמידים
במרומי קרת אחת שראה מגסי
הרוח ועוד שמפסיקין אותן
עוברי דרכים:
ואפילו לביתו .דלמא עבדי מידי
דציעותא:

וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן?
ִאם ֵּכן ִנכְ ּתוֹ ב ְק ָראּ ֶ :ג ֶבר הוֹ ָרה,
ַמאי "ה ָֹרה גָ ֶבר"?
לַ יְלָ ה ִ -נ ַּיתן לְ ֵה ָריוֹ ן,
ִיתן לְ ֵה ָריוֹ ן.
וְ יוֹ ם  -לֹא נ ַּ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַהאי ְק ָרא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַמאי דָּ ֵר ׁיש ֵ ּב ּיה?
ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לִ כְ ִדכְ ִתיב ְ ּב ֵס ֶפר ֶ ּבן ִס ָירא:
ֵאתי וְ ַא ְר ָ ּב ָעה לֹא ָא ַה ְב ִּתי ַ ׁ -שר ַה ּנ ְִר ָ ּגל ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ׁ ְש ָּתאוֹ ת,
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה שָׂ נ ִ
וְ ָא ְמ ֵרי לַ ּהַ ׁ :שר ַה ּנ ְִר ָ ּגן,
וְ ָא ְמ ֵרי לַ ּה ׁ ַשר ַה ּנ ְִר ָ ּגז.
וְ ַה ּמוֹ ׁ ִשיב ׁ ֶש ֶבת ִ ּב ְמרוֹ ֵמי ֶק ֶרת.
וְ ָהאוֹ ֵחז ָ ּב ַא ָּמה ו ַּמ ׁ ְש ִּתין ַמיִם.
וְ ַה ּנִכְ נָס לְ ֵבית ֲח ֵבירוֹ ּ ִפ ְתאוֹ ם.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן :וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ֵביתוֹ .

)א ַמר ַרב ַה ְמנ ּונָא(
 33מסורת הש"ס .גירסת וילאֲ :
ׁ 34ש ֵֹמר ִמצְ וָ ה ׁש ֵֹמר נַ ְפ ׁשוֹ בּ וֹזֵ ה ְד ָרכָ יו יָ מוּת
ש ָר ֵאל ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָיך ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ָּמ ְך ִּכי ִאם לְ יִ ְר ָאה ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך לָ לֶ כֶ ת ְ ּבכָ ל דְּ ָרכָ יו וּלְ ַא ֲה ָבה אֹתוֹ וְ לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ֱאל ֶֹה ָיך ְ ּבכָ ל לְ בָ ְב ָך ו ְּבכָ ל נַ פְ ׁ ֶשךָ
 35וְ ַע ָּתה יִ ְ ׂ
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יז,א

" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי:
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ ָב ִרים ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא שׂוֹ נְ ָאן ,וַ ֲאנִ י ֵאינִ י אוֹ ֲה ָבן:
ַה ִ ּנ ְכנָ ס ְל ֵביתוֹ ּ ִפ ְתאוֹ ם ,וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְל ֵבית ֲח ֵבירוֹ .
וְ ָהאוֹ ֵחז ָ ּב ַא ָּמה ו ַּמ ׁ ְש ִּתין ַמיִ ם.
ו ַּמ ׁ ְש ִּתין ַמיִ ם ָערוֹ ם ִל ְפנֵ י ִמ ָּטתוֹ .
וְ ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ָּטתוֹ ִ ּב ְפנֵ י ָ ּכל ַחי".
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב יְהו ָּדה לִ ׁ ְשמו ֵּאל:
וַ ֲא ִפילּ ּו לִ ְפנֵי ַעכְ ָ ּב ִרים?
ֲא ַמר לֵ ּיה ׁ ִשי ָּננָא! לָ א.
ֶא ָּלא ְּכגוֹ ן ׁ ֶשל ֵ ּבית ּ ְפלוֹ נִי ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשין ִמ ּטוֹ ֵת ֶיהן ִ ּב ְפנֵי ַע ְב ֵד ֶיהם וְ ׁ ִש ְפחוֹ ֵת ֶיהם.
וְ ִאינְה ּו ַמאי דַּ רו ּׁש?
" ׁ ְשב ּו לָ כֶ ם ּפֹה ִעם ַה ֲחמוֹ ר" ) 36בראשית כב ,ה( ַ -עם ַהדּ וֹ ֶמה לַ ֲחמוֹ ר.
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ְמ ַק ְר ֵק ׁש זָ גֵ י  37דְּ כִ ְּיל ָתא.
ַא ָ ּביֵי ָ ּבאלֵ י דִּ ְיד ֵבי.
ָר ָבא ָ ּבאלֵ י ּ ְפרו ֵּחי.

ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל נְ ָע ָריו ׁ ְשב ּו לָ כֶ ם ּפֹה ִעם ַה ֲחמוֹ ר וַ ֲאנִ י וְ ַה ַּנ ַער נֵ לְ כָ ה ַעד כּ ֹה וְ נִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה וְ נָ ׁשו ָּבה ֲאלֵ יכֶ ם
 36וַ ּי ֶ
 37רבינו חננאל ,הערוך גורסים :מקרקש גזי .עיין תוס' ד"ה מקרקש.

רש"י
מקרקש זגי .פעמוים התלויים
בכילה שסביב מטתו מקשקשן
בעת תשמיש לסור בי ביתו
משם:
באלי דידבי .מגרש הזבובים
שלא לשמש מטתו בפי כל חי:
פרוחי .יתושים:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ
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 .21יז ,א
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ֹאשוֹ :
שה אוֹ ָתן ִמ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ וְ ָדמוֹ ְ ּבר ׁ
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ֵהן ׁ ֶש ָהעוֹ ֶ ׂ
ָהאוֹ ֵכלׁ :שוּם ָקלוּף,
ו ָּב ָצל ָקלוּף,
יצה ְקלו ָּפה.
ו ֵּב ָ
יהן ַה ַ ּליְ ָלה.
וְ ַה ׁ ּשוֹ ֶתה ַמ ׁ ְש ִקין ְמזו ִּגיןֶ ׁ ,ש ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
וְ ַה ָ ּלן ְ ּב ֵבית ַה ְ ּק ָברוֹ ת.
וְ ַהנּוֹ ֵטל ִצ ּ ָפ ְרנָ יו ,וְ זוֹ ְר ָקן ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
וְ ַה ַּמ ִ ּקיז דָּ ם ו ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ָּטתוֹ .
יהן ַה ַ ּליְ ָלה".
יצה ְקלו ָּפה ֶ ׁ ...ש ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
" ָהאוֹ ֵכל ׁשוּם ָקלוּף ו ָּב ָצל ָקלוּף ,ו ֵּב ָ
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ַמנ ְֵחי ְ ּב ִס ְּיל ָתא ו ְּמצָ י ְֵירי וַ ֲח ִת ֵימי רו ַּח ָר ָעה ׁשוֹ ָרה ֲעלֵ ֶיהן.
וְ לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא :דְּ לָ א ׁ ַש ּיַיר ָ ּב ֶהן ִע ָ ּיק ָרן ,אוֹ ְקלִ ּ ָיפ ָתן.
ֲא ָבל ׁ ַש ּיַיר ָ ּב ֶהןִ :ע ָ ּיק ָרן אוֹ ְקלִ ּ ָיפ ָתן  -לֵ ית לָ ן ַ ּב ּה.
יהן ַה ַ ּליְ ָלה".
"וְ ַה ׁ ּשוֹ ֶתה ַמ ׁ ְש ִקין ְמזו ִּגין ׁ ֶש ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
וְ הוּא ׁ ֶש ָּלנ ּו ִ ּבכְ לֵ י ַמ ָּתכוֹ ת.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
וּכְ לֵ י נ ֶֶתר ִּ -ככְ לֵ י ַמ ָּתכוֹ ת דָּ מ ּו.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
וְ הוּא ׁ ֶש ָּלנ ּו ִ ּבכְ לֵ י ַמ ָּתכוֹ ת,
וּכְ לֵ י נ ֶֶתר ִּ -ככְ לֵ י ַמ ָּתכוֹ ת דָּ מ ּו.
"וְ ַה ָ ּלן ְ ּב ֵבית ַה ְ ּק ָברוֹ ת".
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ׁ ְש ֶרה ָעלָ יו רו ַּח טו ְּמ ָאה,
זִ ְימנִין דִּ ְמ ַס ְּכנִין לֵ ּיה.
"וְ ַהנּוֹ ֵטל ִצ ּ ָפ ְרנָ יו וְ זוֹ ְר ָקן ִל ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים".
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִא ׁ ּ ָשה ְמעו ֶ ּּב ֶרת עוֹ ֶב ֶרת ֲעלֵ ֶיהן ,ו ַּמ ּ ֶפלֶ ת.
וְ לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ ׁ ָש ֵקיל ִ ּבגְ נו ְּס ְט ֵרי.
וְ לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ ׁ ָש ֵקיל דִּ ֵיד ּיה ו ְּדכַ ְר ֵע ּיה.
וְ לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לָ א ַ ּגז ִמ ֵידי ָ ּב ְת ַריְיה ּו,
ֲא ָבל ַ ּגז ִמ ֵידי ָ ּב ְת ַריְיה ּו לֵ ית לָ ן ַ ּב ּה.
וְ לָ א ִהיא!
ְישינַן.
לְ כו ַּּל ּה ִמ ְּיל ָתא ָחי ׁ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים נֶ ֶא ְמר ּו ְ ּב ִצ ּ ָפ ְרנַ יִ ם:
שוֹ ְר ָפן – ָח ִסיד.
ׂ

רש"י
דמו בראשו .עש על עצמו
וחובת דמו דרשת ממו לאחר
מיתתו וראיה לדבר ודמו
בראשו דמרגלים )יהושע ב(
חובת דמו יהא מוטל בראשו:
ומתחייב בפשו .כלומר הוא
גורם לעצמו:
שעבר עליהם הלילה .אכולהו
קאי אשום ובצל ומשקין:
בסילתא .סל:
עיקרן .שערות שבראש השום
והבצל:
רוח טומאה .כמדת הלצים
שקורין גרמטי''ר האוחזים את
העייים:
בגוסטרי .מספרים:
חסיד .עדיף מצדיק כשקוברן
איכא למיחש דהדרי ומגלו:
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קוֹ ְב ָרן – ַצדִּ יק.
זוֹ ְר ָקן ָ -ר ׁ ָשע".
"וְ ַה ַּמ ִ ּקיז דָּ ם ו ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ָּטתוֹ ".
דְּ ָא ַמר ָמר:
ַמ ִ ּקיז דָּ ם ו ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ּ ָטתוֹ ָ -הוְ יָין לוֹ ָ ּבנִים וִ ְית ִקין.
ֵיהם וְ ׁ ִש ְּמ ׁש ּו ָ -הוְ יָין לוֹ ָ ּבנִים ַ ּב ֲעלֵ י ַר ֲא ָתן.
ִה ִ ּקיז ּו ׁ ְשנ ֶ
ָא ַמר ַרב:
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לָ א ְט ֵעים ִמ ֵידי,
ֲא ָבל ְט ֵעים ִמ ֵידי  -לֵ ית לָ ן ַ ּב ּה.

רש"י
ויתקין .חלשים:
בעלי ראתן .חלשים יותר מדאי
שיש להם שרץ במוחם כדאמר
בכתובות:
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 .22יז ,א
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ָאסוּר לוֹ לָ ָא ָדם ׁ ֶש ּי ׁ ְַש ֵּמ ׁש ִמ ּ ָטתוֹ ַ ּב ּיוֹ ם.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲע ָך ָּכמוֹ ָך" ) 38ויקרא יט ,יח(.
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע?
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ּ
ׁ ֶש ָּמא י ְִר ֶאה ָ ּב ּה דָּ ָבר ְמג ּו ּנֶה וְ ִת ְת ַג ּנֶה ָעלָ יו.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ִי ְׂש ָר ֵאל ְקדוֹ ׁ ִשים ֵהם,
וְ ֵאין ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשין ִמ ּטוֹ ֵת ֶיהן ַ ּב ּיוֹ ם.
ָא ַמר ָר ָבא:
וְ ִאם ָהיָה ַ ּביִ ת ָא ֵפל – מו ָּּתר.
וְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ַ -מ ֲא ִפיל ִ ּבכְ סוּתוֹ ו ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש.
ְּתנַן:
"אוֹ ְּת ׁ ַש ֵּמ ׁש ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר"!
ֵא ָימאִּ :ת ְבדּ וֹ ק לְ אוֹ ר ַה ּנֵר.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ָּטתוֹ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר ֲה ֵרי זֶ ה ְמגו ֶ ּּנה"!
ֵא ָימאַ :הבּ וֹ ֵדק ִמ ּ ָטתוֹ לְ אוֹ ר ַה ּנֵר ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמג ּו ּנֶה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
שין ׁ ְשל ׁ ָֹשה דְּ ָב ִרים ,ו ַּמזְ ִ ּכ ִירין אוֹ ָתן ְל ׁ ֶש ַבח:
"וְ ׁ ֶשל ֵ ּבית מוּנְ ָ ּבז ַה ֶּמ ֶל ְך ָהי ּו עוֹ ִ ׂ
יהם ַ ּב ּיוֹ ם.
ָהי ּו ְמ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשין ִמ ּטוֹ ֵת ֶ
יהם ְ ּב ֵמ ָילא ּ ַפ ְר ֲה ָבא.
וּבוֹ ְד ִקין ִמ ּטוֹ ֵת ֶ
וְ נוֹ ֲה ִגין ט ּו ְמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה ִ ּב ׁ ְש ָל ִגים".
יהן ַ ּב ּיוֹ ם"!
ָק ָּתנֵי ִמ ָיהאְ " :מ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשין ִמ ּטוֹ ֵת ֶ
ֵא ָימא :בּ וֹ ְד ִקין ִמ ּטוֹ ֵת ֶיהם ַ ּב ּיוֹ ם.
ָהכִ י נ ִַּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךְ ' :מ ׁ ַש ְּמ ׁ ִשין' ַמזְ ִּכ ִירין אוֹ ָתן לְ ׁ ֶש ַבח?!
ִאין ָהכִ י נ ִַּמי,
ּ
דְּ ַא ַ ּגב דְּ ִא ָּיכא אוֹ נֶס ׁ ֵשינָ הִ ,מ ַג ְניָא ְ ּב ַא ּ ֵפ ּיה.

 38ל ֹא ִת ּקֹם וְ ל ֹא ִת ּטֹר ֶאת ְ ּבנֵ י ַע ֶּמ ָך וְ ָאהַ ְב ָּת לְ ֵר ֲע ָך ָּכמוֹ ָך ֲאנִ י ה'

רש"י
תלמיד חכם .דידע לאצטועי
פשיה:
אף על פי שאמרו המשמש
מטתו כו' .כדאיתא בברייתא
דלעיל בריש שמעתין ומסקא או
תשמש לאור הר אלמא מגוה
הוא דהוי אבל איסורא ליכא
מדקתי או תשמש והשתא ליכא
למימר תבדוק דא''כ מאי אע''פ
שאמרו כו':
אימא הבודק מטתו לאור הר
כו' .משום דלא מיבדיק שפיר
אפ''ה או תביא שי עדים לכל
תשמיש או תבדוק לאור הר:
מילא פרהבא .קוטו''ן מתוך
שהוא לבן ראית בו טיפה
כחרדל לישא אחריא צמר קי
ורך:
ומזכירין חכמים אותן לשבח.
בתמיה הי אי הוה מותר בעלמא
הוה תמיה לן וכ''ש שמזכירין
לשבח ומה הוא שבחן:
אוס שיה .מתוך שהוא אס
בשיה איו מתאווה לה כל כך
ומשמש לקיום מצות עוה
בעלמא או לרצותה ולבו קץ בה
והוא מבי תשע מדות דאמרו
בדרי' )דף כ:(:
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 .23יז ,א
יהן ְ ּב ֵמ ָילא ּ ַפ ְר ֲה ָבא".
"וּבוֹ ְד ִקין ִמ ּטוֹ ֵת ֶ
ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה לִ ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵאין בּ וֹ ְד ִקין ֶאת ַה ִּמ ּ ָטה ֶא ָּלא ִ ּב ְפקוּלִ ין,
אוֹ ְ ּבצֶ ֶמר נ ִָקי וְ ַר ְך.
ָא ַמר ַרב:
ַהיְינ ּו דְּ כִ י ֲהוַ אי ָה ָתם,
ְ ּב ַע ְר ֵבי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ֲהו ּו ָא ְמ ֵריַ " :מאן ָ ּב ֵעי ּ ְפקוּלֵ י ְ ּבנ ֲַה ָמא",
וְ לָ א י ַָד ְענָא ַמאי ָק ָא ְמ ֵרי.
ָא ַמר ָר ָבא:
ָהנֵי ׁ ַש ֲח ֵקי דְּ כִ ָּיתנָא ְ -מ ַע ֵּלי לִ ְב ִד ָיקה.
ִאינִי?!
וְ ָהא ָּתנָא דְּ ֵבי ְמנַ ׁ ּ ֶשה:
" ֵאין בּ וֹ ְד ִקין ֶאת ַה ִּמ ָּטה :לֹא ְ ּב ֵעד ָאדוֹ ם,
וְ לֹא ְ ּב ֵעד ׁ ָשחוֹ ר,
וְ לֹא ְ ּב ִפ ׁ ְש ָּתן.
ֶא ָ ּלאּ ִ :ב ְפקו ִּלין,
ְ
אוֹ ְ ּב ֶצ ֶמר נָ ִקי וְ ַרך"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ְ ּבכִ ָּיתנָא,
ָהא ּ ְ -ב ָמאנֵי דְּ כִ ָּיתנָא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ּ ְ -ב ָמאנֵי דְּ כִ ָּיתנָא,
ָהא – ְ ּב ַח ְד ֵּתי,
ָהא – ְ ּב ׁ ַש ֲח ֵקי.

רש"י
פקולין .קוטו''ן:
דכי הואי התם .בארץ ישראל:
בערבי שבתות .זמן עות
פרושים ותלמידי חכמים מערב
שבת לערב שבת:
שחקי דכיתא .בגדים בלויין של
פשתן:
ולא בפשתן .שאיו לבן ואין דם
יכר יפה אלא בעד לבן:
שחקים .לבים יותר מן
החדשים:
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 .24יז ,א-ב
"נוֹ ֲה ִגין טו ְּמ ָאה וְ ָט ֳה ָרה ִ ּב ׁ ְש ָל ִגין".
ְּתנַן ָה ָתם:
" ׁ ֶש ֶלג:
ֵאינוֹ לֹא אוֹ ֶכל,
וְ לֹא ַמ ׁ ְש ֶקה.
ישב ָע ָליו ַל ֲא ִכ ָילה ֵ -אינוֹ ִמ ַּט ֵּמא טו ְּמ ַאת אוֹ ָכ ִלין.
ִח ׁ ּ ַ
ְל ַמ ׁ ְש ֶקה ִ -מ ַּט ֵּמא טו ְּמ ַאת ַמ ׁ ְש ִקין.
נִ ְט ָמא ִמ ְק ָצתוֹ  -לֹא נִ ְט ָמא כּ וּלּ וֹ .
נִ ְט ַהר ִמ ְק ָצתוֹ  -נִ ְט ַהר כּ וּלּ וֹ " )תוספתא טהרות ב ,ג(.
ָהא ּגו ָּפא ַק ׁ ְשיָא:
ֲא ַמ ְר ְּת" :נִ ְט ָמא ִמ ְק ָצתוֹ  -לֹא נִ ְט ָמא כּ וּלּ וֹ ".
וַ ֲה ַדר ָּתנֵי" :נִ ְט ַהר ִמ ְק ָצתוֹ  -נִ ְט ַהר כּ וּלּ וֹ "
לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ נ ְִט ָמא כּ וּלּ וֹ !

יז,ב

ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ֶה ֱע ִבירוֹ ַעל ֲאוִ יר ַּת ּנוּר,
דְּ ַה ּתוֹ ָרה ֵה ִע ָידה ַעל ְּכלִ י ֶח ֶרס ^ ֲא ִפילּ ּו ָמלֵ א ַח ְרדָּ ל.

רש"י
חישב עליו וכו' .דקרוב הוא
להיות משקה יותר מאוכל:
לא טמא כו' .דאיו חבור אלא
כל קורט בפי עצמו חשוב ואיו
טמא אלא מקום מגע טומאה:
טהר מקצתו .כגון חישב עליו
למשקה וטמא טומאת משקין
סלקא ליה השקה במקוה כשאר
מים ולא משום טבילה דאין
אוכל ומשקה טהרין במקוה
דלא כתיב טבילה אלא באדם
וכלי אבל יין ולא שום משקה אין
להם טהרה אלא מים ומשום
זריעה דכי משיק להו הוו להו
חבור מים שבכלי עם מי המקוה
ובטילו להו גבייהו כדתן
)תרומות פ ט מ''ז( שתילי תרומה
שטמאו ושתלן טהרו מלטמא
אלמא מטהרא להו זריעה ומים
במים זו היא זריעתן:
טהר מקצתו .שלא געו המים
אלא בפי הכלי:
טהר כולו .ומדקתי טהר כולו
מכלל דטמא כולו והיכי משכחת
לה דגעה טומאה בכולו:
שהעבירו .לשלג:
על אויר תור .ושרץ בתוכו
דטמא מאויר כלי חרס:
דהתורה העידה .כל אשר בתוכו
יטמא )ויקרא יא(:
ואפילו מלא חרדל .שאין וגע
בתור אלא גרגרין שאצל
הדפות ואפ''ה כולו טמא מן
האויר:
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 .25יז ,ב – יח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָמ ׁ ָשל ָמ ׁ ְשל ּו ֲח ָכ ִמים ָ ּב ִא ׁ ּ ָשהַ :ה ֶח ֶדר,
וְ ַה ּ ְפרוֹ זְ דוֹ ר,
וְ ָה ֲע ִל ָ ּייה.
דַּ ם ַה ֶח ֶדר – ָט ֵמא.
דַּ ם ָה ֲע ִל ָ ּייה – ָטהוֹ ר.
נִ ְמ ָצא ַ ּב ּ ְפרוֹ זְ דוֹ ר ְ -ס ֵפקוֹ ָט ֵמא,
ְל ִפי ׁ ֶש ֶחזְ ָקתוֹ ִמן ַה ָּמקוֹ ר.

ְ ּג ָמ ָרא
ָר ִמי ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל וְ ַרב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה ָּתנ ּו ִנדָּ ה ֵ ּבי ַרב הוּנָ א.
ַא ׁ ְש ְּכ ִחינְה ּו ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א דְּ י ְָת ֵבי וְ ָק ָא ְמ ֵרי:
ַה ֶח ֶדר ִ -מ ִ ּב ְפנִים,
וְ ַה ּ ְפרוֹ זְ דוֹ ר ִ -מ ַ ּבחוּץ,
וַ ֲעלִ ּיָיה ּ ְ -בנ ּויָה ַעל ׁ ְש ֵּת ֶיהן,
וְ לוּל ָ ּ -פתו ַּח ֵ ּבין ֲעלִ ּיָיה לִ ְפרוֹ זְ דוֹ ר.
נ ְִמצָ אִ :מן ַהלּ ּול וְ לִ ְפנִים ְ -ס ֵפקוֹ ָט ֵמא.
ִמן ַהלּ וּל וְ לַ חוּץ ְ -ס ֵפקוֹ ָטהוֹ ר.
ֲא ָתא וַ ֲא ַמר לֵ ּיה לַ ֲאבו ַּּהְ :ס ֵפקוֹ – ָט ֵמאֲ ,א ַמ ְר ְּת לָ ן ָמר,
וְ ָהא ֲאנַן ׁ ֶש ֶחזְ ָקתוֹ ִמן ַה ָּמקוֹ ר ְּתנַן!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנָא ָהכִ י ָק ֲא ִמינָאִ :מן ַהלּ וּל וְ לִ ְפנִים  -וַ דַּ אי ָט ֵמא.
ִמן ַהלּ וּל וְ לַ חוּץ ְ -ס ֵפקוֹ ָט ֵמא.
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ַמאי ׁ ְשנָא ִמן ַהלּ וּל וְ לַ חוּץ דִּ ְס ֵפקוֹ ָט ֵמא? דְּ ִדלְ ָמא ׁ ָש ֲח ָתה ו ֵּמ ֶח ֶדר ֲא ָתא,
ִמן ַהלּ וּל וְ לִ ְפנִים  -נ ִַּמי ֵא ָימאִ :אזְ דַּ ְ ּק ָרה ו ֵּמ ֲעלִ ּיָיה ֲא ָתא!
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַא ָ ּב ֵיי:
ִאי ָ ּב ַתר ֲח ׁ ָש ׁ ָשא ָאזְ לַ ת ִ -א ִידי וְ ִא ִידי ָס ֵפק הוּא.
וְ ִאי ָ ּב ַתר ֲחזָ ָקה ָאזְ לַ תִ :מן ַהלּ וּל וְ לִ ְפנִים  -וַ דַּ אי ָט ֵמא,
ִמן ַהלּ וּל וְ לַ חוּץ  -וַ דַּ אי ָטהוֹ ר.
ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
יאת ִמ ְקדָּ ׁש,
"דָּ ם ַה ִ ּנ ְמ ָצא ַ ּב ּ ְפרוֹ זְ דוֹ ר ַ -ח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ַעל ִ ּב ַ
וְ שׂוֹ ְר ִפין ָע ָליו ֶאת ַה ְּתרו ָּמה".
ָּת ֵני ַרב ְק ִטינָ א :39
יאת ִמ ְקדָּ ׁש,
" ֵאין ַח ָ ּי ִיבין ָע ָליו ַעל ִ ּב ַ
וְ ֵאין שׂוֹ ְר ִפין ָע ָליו ֶאת ַה ְּתרו ָּמה".
ישנָא דְּ ָא ַמר ַא ָ ּביֵי,
לְ ַה ְך לִ ׁ ְ
ִאי ָ ּב ַתר ֲח ׁ ָש ׁ ָשא ָאזְ לַ ת ְ -מ ַס ּיַיע לֵ ּיה לְ ַרב ְק ִטינָא,
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא.
ישנָא דַּ ֲא ַמ ְר ְּתִ " :אי ָ ּב ַתר ֲחזָ ָקה ָאזְ לַ ת" ְ -מ ַס ּיַיע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא
לְ ַה ְך לִ ׁ ְ
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַרב ְק ִטינָא.
יח,א
לְ ַרב ה ּונָא  -לָ א ּ ְפלִ יגֵ י:
ָּכאן ִ -מן ַהלּ וּל וְ לִ ְפנִים,
ָּכאן ִ -מן ַהלּ וּל וְ לַ חוּץ.
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רש"י
מתי'
החדר והפרוזדור .בגמ' מפרש היכי קיימי:
דם החדר טמא .והייו מקור:
ספקו טמא .מספק טמא טומאה ודאית:
שחזקתו כו' .במקור מחזקין ליה ולא אמרין מעלייה
אתא ודמים דעלייה טהורין דמפרוזדור לא אתי דם
אלא דמי חדר ודמי עלייה פעמים שהן כסין
לפרוזדור:
גמ'
חדר מבפים ופרוזדור מבחוץ .שיהם זה אצל זה
בעובי גופה חדר לצד אחוריה ופרוזדור לפיה וכותלי
רחם למטה באמצע פרוזדור ודרך שם דמים יוצאים:
ולול פתוח כו' .ודמי עלייה באין לפרוזדור דרך הלול:
מצא בפרוזדור .מן הלול ולפים לצד החדר:
ספקו טמא .דאי מעלייה אתא מן הלול ולחוץ איבעי
ליה לאשתכוחי דהא כי חית מן הלול לפרוזדור כלפי
חוץ הוא יורד ויוצא דרך יציאה ואיו חוזר לצד
אחוריה ולקמן פריך ודאי טמא הוי ואמאי קתי ספקו
טמא:
ספקו טמא .ולא ודאי מדקתי מן הלול ולחוץ ספקו
טהור:
והא אן שחזקתו מן המקור תן .מדקתי חזקתו מכלל
דטומאה ודאית קאמר ובמאי מוקמת לה לא מן הלול
ולפים ולא מן הלול ולחוץ דלדידך ליכא טומאה
ודאית:
מן הלול ולפים .ודאי טמא ומתיתין מן הלול ולפים:
ספקו טמא .לתלות שהרי שי דמים יוצאין דרך שם
דמי החדר ודמי העלייה ולא ידעין מהי אתא ואע''ג
דאיכא לאחזוקי בדם עלייה דאי מחדר אתא לא הוה
אזיל בפרוזדור עד מן הלול ולחוץ דהוה פיק ליה וחית
דרך יציאת פתח פרוזדור אפ''ה מטמאין לה מספקא
דילמא שחתה ופלה על פיה ושתרבב הדם בכל
הפרוזדור ובא מצד אחוריה לצד פיה כשיצא מן
החדר .דספקו טמא .ולא אמרין ודאי טהור:
אזדקרה .זקפה לצד אחוריה כגון פרקדית שקורין
שובי''א ואיכא למימר מעלייה חית לפרוזדור והא
דלא פיק וחית מפרוזדור דרך פתח בית הרחם וחזר
לצד החדר משום זקיפה הוא וכיון דאיכא לאחזוקי
הכי והכי הוי ספק ולא ודאי:
אי בתר חששא אזלת .דלא מחזקת ליה לדם כמהגו
והילוכו אלא באת לחוש לקורות הולדות כגון שחתה:
אידי ואידי ספקא הוי .דכי היכי דמספקא מן הלול
ולחוץ דלמא שחתה איכא לספוקי מי מן הלול ולפים
דלמא אזדקרה:
ואי בתר חזקה אזלת .דמחזקת ליה לדם כמהג הילוכו
ולא חיישין לאימור שחתה ולאימור אזדקרה:
מן הלול ולפים ודאי טמא .דודאי מחדר אתא דאי
מעלייה אתא מן הלול ולחוץ איבעי ליה לאשתכוחי
ומתיתין דקתי שחזקתו מן המקור מי מן הלול
ולפים:
מן הלול ולחוץ ודאי טהור .ולא אמרין אימור שחתה
והוה ליה ספק לתלות אלא כמהג מחזקין ליה ודאי
טהור:
חייבין עליו .אם כסה למקדש דודאי טמאה ולקמן
מפרש אי מן הלול ולפים אי לחוץ:
אין חייבין .אבל איסורא איכא אלמא ספק הוא:
להך לישא .דאי בתר חששא אידי ואידי ספקא הוא:
מסייע ליה לרב קטיא .דאמר ספקא הוא ומוקמין
בין מן הלול ולפים בין מן הלול ולחוץ ופליגא דר' חייא
אדאביי דהא על כרחיך לאביי להאי לישא ליכא
טומאה ודאי לא שא לפים לא שא לחוץ לא שא בגג
לא שא בקרקעית דכיון דתלי טעמא בחששא בכולהו
איכא לספוקי הכי והכי:
להך לישא .דבתר חזקה מסייע ליה לר' חייא
ומתוקמא במן הלול ולפים:
ופליגא דרב קטיא .אהך לישא דאביי דהא להאי
לישא ליכא טומאת ספק דכיון דתלי טעמא בחזקה
לא שא גג לא שא קרקע מן הלול ולפים טמא ודאי
מן הלול ולחוץ טהור ודאי:
לרב הוא .דאמר ליה לבריה מן הלול ולפים ודאי מן
הלול ולחוץ ספקא:
לא פליגי .לא דר' חייא ולא דרב קטיא עליה ואהדדי
מי לא פליגי:
כאן מן הלול ולפים .דר' חייא:
כאן מן הלול ולחוץ .דרב קטיא:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ

ֶא ָּלא לְ ָר ִמי ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ,וּלְ ַרב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה ,דְּ ָא ְמ ֵריִ :מן ַהלּ וּל וְ לַ חוּץ ְ -ס ֵפקוֹ ָטהוֹ ר,
ִמן ַהלּ וּל וְ לִ ְפנִים ְס ֵפקוֹ ָט ֵמא.
ָהנֵי ְ ּב ַמאי ִמ ּתוֹ ְק ָמא?
ִמן ַהלּ וּל וְ לִ ְפנִים  -לֵ ָימא ּ ְפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ְּ -כ ׁ ֶש ּנ ְִמצָ א ְ ּב ַק ְר ַקע ּ ְפרוֹ זְ דוֹ ר,
וְ כָ אן ֶ ׁ -ש ּנ ְִמצָ א ְ ּבגַ ג ּ ְפרוֹ זְ דוֹ ר.
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רש"י
אלא לרמי בר שמואל ולרב
יצחק .דאמרי מן הלול ולחוץ
ספק טהור על כרחך הי מתי'
דר' חייא ודרב קטיא במאי
מיתוקמי במן הלול ולפים דהא
מן הלול ולחוץ אפילו ספקא
ליכא דהא טהור קאמרין ודרב
קטיא קיימא כוותייהו אלא
רבי חייא דאמר טומאה ודאית
לימא פליגא עלייהו דלדידהו
ליכא טומאה ודאית :ומשין
לא פליגי הא דרבי חייא דאמר
ודאי במן הלול ולפים:
בקרקע פרוזדור .דהייו כדרך
יציאתו מן החדר ודרמי ורב
יצחק דאמרי ספק טמא בגג
פרוזדור שקרוב לעלייה ולעולם
בתר חזקה אזלי ומודו בקרקע
פרוזדור במתי' וכדרבי חייא
אבל בגגו במן הלול ולפים על
כרחך יצא זה ממהג הילוכו
דהבא מן החדר היה לו לימצא
בקרקע פרוזדור שהחדר מוך
ושוה לפרוזדור ואם מן העלייה
בא הוה לו לימצא מן הלול ולחוץ
הלכך איכא למיתליה בתרי
ספיקי דילמא מעלייה אתא
לפרוזדור ואזדקרה או מחדר
אתא לפרוזדור וע''י שזדקרה
עלה הדם מלמטה למעלה כיון
דרמי ורב יצחק לא יהבי טעמא
למילתייהו איכא לאוקמי
בשיוי אבל לאביי ללישא דבתר
חששא ליכא לשויי הכי ופליג
דר' חייא עליה דכיון דאביי תלי
טעמא בחששא וכל היכא דאיכא
למיחש להאי ולהאי משוי ליה
ספק אפילו בקרקע פרוזדור
איכא לספוקי בחדר ולעלייה
הילכך דרבי חייא פליג עליה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .26יח ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת ָהלְ כ ּו בּ וֹ ֲחכָ ִמים ַא ַחר ָהרוֹ ב ,וַ ֲע ָׂשאוּם ְּכוַ דַּ איָ :מקוֹ ר,
ׁ ִשלְ יָא,
ֲח ִתיכָ ה.
" ָמקוֹ ר" ָ -הא דַּ ֲא ַמ ַרן.
" ׁ ִשלְ יָא" – דִּ ְתנַן:
" ׁ ִש ְליָ א ַ ּב ַ ּביִ ת ַ -ה ַ ּביִ ת ָט ֵמא.
וְ לֹא ׁ ֶש ַה ׁ ּ ִש ְליָ א וָ ָלדֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ֵאין ׁ ִש ְליָ א ְ ּבלֹא וָ ָלד.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
נִ ּמוֹ ק ַה ָּו ָלד ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יָ ָצא" )נדה כו.(.
" ֲח ִתיכָ ה" – דִּ ְתנַן:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת :יָ ד ֲחתו ָּכה,
וְ ֶר ֶגל ֲחתו ָּכה ִ -א ּמוֹ ְט ֵמ ָאה ֵל ָידה,
וְ ֵאין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין ׁ ֶש ָּמא ִמ ּגוּף ָאטוּם ָ ּבאת".
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?! וְ ָה ִא ָּיכאֵּ :ת ׁ ַשע ֲחנ ּו ּיוֹ ת!
דְּ ַת ְניָא:
שר ׁ ְשחו ָּטה,
" ֵּת ׁ ַשע ֲחנ ּו ּיוֹ ת  -כּ ו ָ ּּלן מוֹ ְכרוֹ ת ְ ּב ַ ׂ
שר נְ ֵב ָלה,
וְ ַא ַחת  -מוֹ ֶכ ֶרת ְ ּב ַ ׂ
וְ ָל ַקח ֵמ ַא ַחת ֵמ ֶהן וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ֵמ ֵאיזֹה ֵמ ֶהן ָל ַקח ְ -ס ֵפקוֹ ָאסוּר.
ו ַּב ִ ּנ ְמ ָצא ַ -ה ֵ ּל ְך ַא ַחר ָהרוֹ ב"!
טו ְּמ ָאה ָ -ק ָא ְמ ִרינַן,
ִא ּיסוּר  -לָ א ָק ָא ְמ ִרינַן.
וְ ָה ִא ָּיכא:
יהם וְ נָ ַגע ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְ ּב ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן נָ ַגע,
" ֵּת ׁ ַשע ְצ ַפ ְרדְּ ִעין וְ ׁ ֶש ֶרץ ֶא ָחד ֵ ּבינֵ ֶ
ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְ -ס ֵפקוֹ ָט ֵמא,
ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ -ס ֵפקוֹ ָטהוֹ ר.
ו ַּב ִ ּנ ְמ ָצא ַ -ה ֵ ּל ְך ַא ַחר ָהרוֹ ב"!
טו ְּמ ָאה דְּ ִא ׁ ּ ָשה – ָק ָא ְמ ִרינַן,
טו ְּמ ָאה ְ ּב ָעלְ ָמא  -לָ א ָק ָא ְמ ִרינַן.
וְ ָה ִא ָּיכא:
ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
יח,ב ָע ְב ָרה ַ ּב ּנ ָָהר ^וְ ִה ּ ִפילָ ה ְ -מ ִב ָיאה ָק ְר ָ ּבן,
וְ נ ֱֶאכָ ל.
ַה ֵּל ְך ַא ַחר רוֹ ב נ ׁ ִָשים ,וְ רוֹ ב נ ׁ ִָשים  -וָ לָ ד ְמ ַע ְּליָא ָילְ ָדן!
ִיתין – ָק ָא ְמ ִרינַן,
ַמ ְתנ ִ
ׁ ְש ַמ ְע ְּת ָתא  -לָ א ָק ָא ְמ ִרינַן.
וְ ָהא ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ָא ַמר:
ֵמ ִתיב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
"טוֹ ָעה"!
וְ לָ א י ַָד ְענָא ַמאי ְּתיו ְּב ֵּת ּיה,
ַיע ָּתא!
ַמאי לָ או לָ א ְּתיו ְּב ָּתא ֶא ָּלא ִס ּי ְ
ַיע ָּתא.
לָ א ,דִּ לְ ָמא לָ א ְּתיו ְּב ָּתא וְ לָ א ִס ּי ְ

רש"י
ועשאום כודאי .משום דאזלין
בתר רובא:
הא דאמרין .במתיתין שחזקתו
לא בא אלא מן המקור וכדתי רבי
חייא אלמא כיון דרוב דמים התם
שכיחי מחזקין ליה מן המקור:
הבית טמא .אף אם אין ולד ראה
הבית טמא משום אהל המת:
שאין שליא בלא ולד .ושורפין
עליה את התרומה אלמא כיון
דרוב שליות אין בלא ולד
מחזקין לה בטומאה ודאית:
ימוק הולד .ועשה דם ותערב
בדם הלידה ובטל ברוב והכי
מפרש טעמא לקמן בפ' המפלת
)דף כז:(:
יד חתוכה .מחותכת בצורתה
בחיתוך אצבעות:
אמו טמאה לידה .ותשב חומר
זכר לימי טוהר וחומר קבה לעין
טומאה דמחזקין לה בלידה
ודאית ליתן לה ימי טומאה וימי
טהרה דאמרין הלך אחר הרוב
ורוב שים ולד מעליא ילדן אלא
שימוק:
ואין חוששין .לומר לא יהיו לה
ימי טוהר שמא איו ולד דדילמא
מגוף אטום הוא בא וקיימא לן
בהמפלת )לקמן דף כד (.דאיו ולד
והייו כודאי מדיהבין לה ימי
טוהר הואיל ורוב שים לאו גוף
אטום ילדן:
ספקו אסור .דכל קבוע כמחצה על
מחצה דמיא וכיון שלקחה
ממקום הקביעות מחזקין לה
כמחצה על מחצה:
ובמצא .בקרקע דה''ל מופרש
מהן ולא לקחו ממקום הקביעות:
הלך אחר הרוב .ומותר דכל
דפריש מרובא פריש:
ברשות היחיד כו' .דהוה ליה ספק
ואע''ג דרובא צפרדעים ואין להם
טומאה כיון דשרץ קבוע בייהם
הוה ליה מחצה על מחצה:
ובמצא .שפירש אחד מהן למקום
אחר וגע בו אדם שם טהור
דהשתא לאו קבוע הוי ואמרין כל
דפריש מרובא פריש וצפרדע הוא:
והפילה .ואין ידוע אם ולד הוא:
ואכל .חטאת העוף שלה אכלת
ולא אמרין על הספק באה ואיה
אכלת דדלמא לאו ולד הוא
וחולין מלוקין הן ומליקת חולין
בלה:
שמעתתא .ר' יהושע בן לוי
אמורא הוא ושלשה מקומות
דאמר ר' יוחן משה או ברייתא
הן:
והא כי אתא רבין אמר .בפ'
המפלת )לקמן דף כט:(.
מתיב רבי יוסי ברבי חיא.
אדרבי יהושע בן לוי מתי' חדא
דמיירי באשה טועה שלא ידעה
אימתי ילדה והתם קתי לה
וקאמר רבין לא ידעא מאי
תיובתא דרבי יוסי דלאו תיובתא
היא והתם מפרש טעמא:
מאי לאו .ה''ק רבין דהא מתי'
לאו תיובתא היא דרבי יהושע
אלא סייעתא אלמא מתי' אמרה
כרבי יהושע ואשכחן ארבעה
מקומות בטומאת שים במתי'
שהלכו אחר הרוב וקשיא לר'
יוחן דלא קחשיב אלא תלת:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ
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 .27יח ,ב – יט ,א
]" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְמקוֹ מוֹ ת ָהלְ כ ּו בּ וֹ ֲחכָ ִמים ַא ַחר ָהרוֹ ב ,וַ ֲע ָׂשאוּם ְּכוַ דַּ איָ :מקוֹ ר,
ׁ ִשלְ יָא,
ֲח ִתיכָ ה"[.
לְ ַמעו ֵּטי ַמאי?
ִאילֵ ָימא :לְ ַמעו ֵּטי רו ָ ּּבא דְּ ִא ָּיכא ֲחזָ ָקה ַ ּב ֲה ֵד ּיה ,דְּ לָ א ָׂש ְר ִפינַן ֲעלֵ ּיה ֶאת ַה ְּתרו ָּמה -
וְ ָהא ֲא ַמ ַר ּה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֲח ָדא זִ ְימנָא,
דִּ ְתנַן:
יסה ,ו ָּב ֵצק ְ ּביָ דוֹ ,
" ִּתינוֹ ק ַה ִ ּנ ְמ ָצא ְ ּב ַצד ָה ִע ָּ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאירְ :מ ַט ֵהר.
וַ ֲח ָכ ִמיםְ :מ ַט ְּמ ִאין,
ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ִּתינוֹ ק ְל ַט ּ ֵפ ַח" )טהרות ג ,ח(.
וְ ָא ְמ ִרינַןַ :מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ָק ָס ַבר :רוֹ ב ִּתינוֹ קוֹ ת ְמ ַט ּ ְפ ִחין,
ו ִּמיעוּט ֵאין ְמ ַט ּ ְפ ִחין
וְ ִע ּ ָיסה זוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ְטהוֹ ָרה עוֹ ֶמ ֶדת,
ְסמוֹ ְך ִמיעו ָּטא לַ ֲחזָ ָקה,
וְ ִא ְּית ַרע לֵ ּיה רו ָ ּּבא.
וְ ַר ָ ּבנָןִ ,מיעו ָּטא ְּ -כ ַמאן דְּ לֵ ֵית ּיה דָּ ֵמי,
וְ רו ָ ּּבא וַ ֲחזָ ָקה  -רו ָ ּּבא ָע ִדיף.
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
שוֹ ְר ִפין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ְּתרו ָּמה.
זוֹ ִהיא ֲחזָ ָקה ׁ ֶש ּ ׂ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
שוֹ ְר ִפין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ְּתרו ָּמה.
ֵאין זוֹ ֲחזָ ָקה ׁ ֶש ּ ׂ
ֶא ָּלא לְ ַמעו ֵּטי רו ָ ּּבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
דִּ ְתנַן:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת ֲח ִת ָיכה:
ִאם יֵ ׁש ִע ָּמ ּה דָּ ם – ְט ֵמ ָאה,
וְ ִאם ָלאו – ְטהוֹ ָרה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵ ּבין ָ ּכ ְך ו ֵּבין ָ ּכ ְך ְט ֵמ ָאה" )נדה כא.(.
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ִט ֵּימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶא ָּלא ַ ּב ֲח ִתיכָ ה ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ִמינֵי ָד ִמים,
ֲא ָבל ׁ ְש ָאר ִמינֵי ָד ִמים – ְטהוֹ ָרה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ִמינֵי ָד ִמים  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ְט ֵמ ָאה.
וְ ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר דָּ ִמים  -דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל ְטהוֹ ָרה.
יט,א לֹא נ ְֶחלְ ק ּו ֶא ָּלא ְּכ ׁ ֶש ִה ּ ִפילָ ה ^וְ ֵאינ ָּה יוֹ ַד ַעת ַמה ִה ּ ִפילָ ה
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָס ַבר :זִ יל ָ ּב ַתר רוֹ ב ֲח ִתיכוֹ ת,
וְ רוֹ ב ֲח ִתיכוֹ ת ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע ִמינֵי ָד ִמים ָהוְ יָין.
וְ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵרי :זִ יל ָ ּב ַתר רוֹ ב ֲח ִתיכוֹ ת  -לָ א ָא ְמ ִרי ַנן.

רש"י
למעוטי מאי .ג' מקומות דקאמר
רבי יוחן דמשמע הי ותו לא
למעוטי מאי דמשום רובא לא
שוויה כודאי:
אילימא למעוטי רובא .בטומאת
אשה:
דאיכא חזקה בהדיה .כלומר
כגדה דמרעא לה חזקה לרובא
וקאתי מייא למעוטי דלא
אזלין בתר ההוא רובא לשוויה
מילתא כודאי ולא שורפין
תרומה עלה דההיא טומאה:
הא אמרה רבי יוחן חדא זימא.
בשאר טומאות דהיכא דסתרה
חזקה לרובא דלא אזלין בתר
רובא לשוייה כודאי וממילא
שמעין לטומאת אשה:
לטפח .בשרצים:
סמוך מיעוטא לחזקה .והוה להו
לטהר תרי ורובא לחודיה לטמא
ואין א' עומד במקום שים:
זו היא חזקה כו' .חזקה זו שאו
מחזיקין סתם רוב תיוקות
מטפחין חזקה גמורה החזיקוה
לעשותה כודאי ולשרוף עליה
תרומה:
אלא למעוטי רובא דרבי יהודה.
דאע''ג דאמר זיל בתר רובא הכי
גמר לה ר' יוחן דטמא דקאמר
רבי יהודה לתלות קאמר ולא
לשרוף:
חתיכה .בלא צורה:
אם יש עמה דם טמאה .האשה
טמאה כשאר דה ולא משום
לידה דלאו ולד הוא:
של ארבע כו' .שהחתיכה מארבע
מראות דם טמא השויין במתי'
ואע''ג דחמשה תן שחור אדום
הוא אלא שלקה דכיון דמראה
דם טמא יש בה אמרין כולו דם
הוא וטמאה דה ורבן סברי אין
זה דם אלא בשר:
של שאר מיי דמים .כגון ירוק
ולבן שטהורין הן:
ואיה יודעת מה הפילה.
שאבדה החתיכה קודם שבאה
לפיו:
לא אמרין זיל בתר רוב חתיכות
כו' .דלא סבירא להו רוב
חתיכות של ד' מיי דמים
ואשמועין רבי יוחן לעיל בג'
מקומות הלכו אחר הרוב ותו לא
למעוטי הא רובא דר' יהודה
דלר' יהודה דאזיל בתר רובא לא
כודאי משוית ליה לשרוף על
מגעה את התרומה:
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 .28יט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דָּ ִמים ְט ֵמ ִאים ָ ּב ִא ׁ ּ ָשהָ :ה ָאדוֹ ם,
וְ ַה ׁ ּ ָשחוֹ ר,
ו ְּכ ֶק ֶרן ַ ּכ ְרכּ וֹ ם,
ימי ֲא ָד ָמה,
ו ְּכ ֵמ ֵ
וְ ַכ ָּמזוּג.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ימי ִת ְל ָּתן,
ַאף ְ ּכ ֵמ ֵ
שר ָצ ִלי.
ימי ָ ּב ָ ׂ
ו ְּכ ֵמ ֵ
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל:
ְמ ַט ֲה ִרים.
ַה ָ ּירוֹ ק:
ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ְמ ַט ֵּמא.
וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ֲה ִרין.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ִאם ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתם,
ְמ ַט ֵּמא ִ -מ ׁ ּשוּם ַמ ׁ ְש ֶקה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
לֹא ָ ּכ ְך וְ לֹא ָ ּכ ְך.
ֵאיזֶ ה ּו " ָאדוֹ ם"? ּ ְ -כ ַדם ַה ַּמ ָ ּכה.
" ׁ ָשחוֹ ר" – ַ ּכ ֶח ֶרת.
ָעמוֹ ק ִמ ֵ ּכן – ָט ֵמא.
יהה ִמ ֵ ּכן – ָטהוֹ ר.
דֵּ ֶ
"ו ְּכ ֶק ֶרן ַ ּכ ְרכּ וֹ ם" ּ ַ -כ ָ ּברוּר ׁ ֶשבּ וֹ .
יצף ַמיִ ם.
ימי ֲא ָד ָמה" ִ -מ ִ ּב ְק ַעת ֵ ּבית ֶ ּכ ֶרם ו ֵּמ ֵ
"ו ְּכ ֵמ ֵ
"וְ ַכ ָּמזוּג" ְ ׁ -שנֵ י ֲח ָל ִקים ַמיִ ם ,וְ ֶא ָחד יַ יִ ן ִמן ַה ַ ּייִ ן ַה ׁ ּ ָשרוֹ נִ י.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנָלַ ן דְּ ִא ָּיכא דָּ ם ָטהוֹ ר ָ ּב ִא ׁ ּ ָשה?
דִּ לְ ָמא ָּכל דָּ ם דְּ ָא ֵתי ִמי ּנ ַּה ָט ֵמא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ּ
ָא ַמר ְק ָראִּ " :כי יִ ּ ָפלֵ א ִמ ּ ְמ ָך ָד ָבר לַ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֵבין דָּ ם לְ ָ
ֵ ּבין דָּ ם ָטהוֹ ר לְ ָדם ָט ֵמא.

דם" ) 40דברים יז ,ח( -

רש"י
מתי'
וכקרן כרכום .כזוית גן שכרכום
גדל בו:
וכמימי אדמה .לקמן מפרש לה
לכולהו במתיתין .ל''א כקרן
כרכום כוגה זיו כרכום כמו
)שמות לד( כי קרן עור פיו:
וכמזוג .כיין אדום המזוג במים
ואע''ג דקליש אדמימות דיליה
טמא:
תלתן .פגרי''ג:
וכמימי בשר צלי .מוהל היוצא
ממו:
אם איו מטמא משום כתם כו'.
מפרש בגמרא:
כדם המכה .מפרש בגמ':
כחרת .איידרמי''ט:
עמוק מכן .שעמוק במראה
שחרורית כלומר שחור יותר
מחרת טמא:
דיהה .פלד''ש שדחית מראיתו:
כברור שבו .שיש עליו ברורין
יותר
אדמומית
במראה
מחבריהן ובגמרא מפרש להו:
בית כרם .מקום ומשם מביא
אדמה וותה בכלי:
ומציף עליה מים .כלומר ותן
שם מים עד שיהו המים צפין על
האדמה:
וכמזוג .כיצד כגון שי חלקים
מים כו':
גמ'
אלא מעתה כו' .עד וכולן טמאין
לשון קושיא הוא:
בוהק .לשון לובן שראה
באשים בחורים טפות לבות
מאד בפיהם:
בשלמא התם .גבי געים אע''ג
דכולהו לטמא איכא לאוקומי
קרא דאיירי בפלוגתא דזקן
ממרא וסהדרין שבדורו דכתיב
)דברים יז( והאיש אשר יעשה
בזדון כגון דמפלגי בגעי אדם
ובפלוגתא דרבי יהושע כו'
דקאמר זקן ממרא כחד מיייהו
וסהדרין כחד מיייהו:
אם בהרת קודמת לשער לבן
טמא .דשער לבן מסימי טומאה
וכגון שקדמתו בהרת דכתיב
)ויקרא יג( והה הפך שער לבן
בבהרת:

ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהּ ֵ " ,בין נֶ גַ ע לָ נֶ גַ ע" ָהכִ י נ ִַּמי ֵ ּבין נֶ גַ ע ָט ֵמא לְ נֶ גַ ע ָטהוֹ ר?!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַּמי  -נֶ גַ ע ָטהוֹ ר ִמי ִא ָּיכא?!
וְ כִ י ֵּת ָימאֻּ :
"כ ּלוֹ ָה ַפ ְך לָ ָבן ָטהוֹ ר הוּא" ) 41ויקרא יג ,יג( ַ -ההוּא בּ וֹ ַהק ִמ ְ ּק ֵרי!
ֶא ָּלא ֵ ּבין נִ גְ ֵעי ָא ָדם לְ נִגְ ֵעי ָב ִּתים,
וּלְ נִגְ ֵעי ְבגָ ִדים  -וְ כו ָּּלן ְט ֵמ ִאין.
ָהכָ א נ ִַּמי ֵ ּבין דַּ ם נִ דָּ ה לְ ַדם זִ ָיבה ,וְ כו ָּּלן ְט ֵמ ִאין!
ַהאי ַמאיּ ִ ,ב ׁ ְשלָ ָמא ָה ָתם ִא ָּיכא לְ ִא ְפלוּגֵ י ְ ּבנִגְ ֵעי ָא ָדם,
ו ִּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַר ָ ּבנָן,
דִּ ְתנַן:
ש ָער ָל ָבן – ָט ֵמא.
" ִאם ַ ּב ֶה ֶרת קוֹ ֵדם ְל ֵ ׂ
ש ָער ָל ָבן קוֹ ֵדם ְל ַב ֶה ֶרת – ָטהוֹ ר.
וְ ִאם ֵ ׂ
ִּ 40כי יִ ּ ָפלֵ א ִמ ְּמ ָך ָד ָבר לַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֵ ּבין דָּ ם לְ ָדם ֵ ּבין דִּ ין לְ ִדין ו ֵּבין נֶ גַ ע לָ נֶ גַ ע דִּ ְב ֵרי ִריבֹת ִ ּב ׁ ְש ָע ֶרי ָך וְ ַק ְמ ָּת וְ ָעלִ ָית ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' ֱאל ֶֹה ָיך בּ ֹו
שרוֹ וְ ִט ַהר ֶאת ַה ָּנגַ ע ֻּכלּ וֹ ָה ַפ ְך לָ ָבן ָטהוֹר הוּא
 41וְ ָר ָאה ַהכּ ֹהֵ ן וְ ִה ֵּנה כִ ְּס ָתה הַ ָ ּצ ַר ַעת ֶאת ָּכל ְ ּב ָ ׂ
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ָס ֵפק – ָט ֵמא.
וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר ֵ ּכ ָהה" )נגעים ד ,יא(.

רש"י

וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ֵּכ ָהה וְ ָטהוֹ ר.
ְ ּב ִנגְ ֵעי ָב ִּתים,
ִּכי ָהא ּ ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ַר ָ ּבנָן.
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ּ
יסין ַעל ׁ ְשנֵ י ֲא ָבנִ ים,
ְלעוֹ ָלם ֵאין ַה ַ ּביִ ת ָט ֵמא ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ָר ֶאה ִ ּכ ׁ ְשנֵ י ְג ִר ִ
ִ ּב ׁ ְשנֵ י כוֹ ָת ִלים ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ ית,
יסין,
ָא ְרכּ וֹ ּ ִ -כ ׁ ְשנֵ י ְ ּג ִר ִ
וְ ָר ְחבּ וֹ ּ ַ -כ ְ ּג ִריס" )נגעים יב ,ג(.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
ְּכ ִתיבִ " :קיר" וּכְ ִתיב " ִקירוֹ ת" ) 42ויקרא יד ,לז(.
ֵאיזֶ ה ּו " ִקיר" ׁ ֶשהוּא ִּכ ׁ ְשנֵי ִקירוֹ ת? ֱהוֵ י אוֹ ֵמר זֶ ה ֶק ֶרן זָ וִ ית.
ְ ּבנִגְ ֵעי ְבגָ ִדים,
ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ַא ְבטוּלְ מוֹ ס וְ ַר ָ ּבנָן.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ַא ְבטו ְּלמוֹ ס אוֹ ֵמר
יחת ְ ּב ָג ִדים ׁ ֶש ִהיא ְטהוֹ ָרה?
ִמ ַ ּניִ ן ִל ְפ ִר ַ
43
נֶ ֱא ַמרָ " :ק ַר ַחת" וְ "גַ ַ ּב ַחת" )ויקרא יג ,נה( ִ ּב ְב ָג ִדים,
וְ נֶ ֱא ַמרָ " :ק ַר ַחת" וְ " ַג ַ ּב ַחת" ) 44ויקרא יג ,מב-מג( ָ ּב ָא ָדם,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ּ ָפ ַרח ְ ּבכוּלּ וֹ – ָטהוֹ ר,
ַאף ָ ּכאן נַ ִּמי ּ ָפ ַרח ְ ּבכוּלּ וֹ – ָטהוֹ ר".
ֶא ָּלא ָהכָ א ִאי דָּ ם ָטהוֹ ר לֵ ָּיכא ּ ְ -ב ַמאי ּ ְפלִ יגֵ י?
ו ִּמ ַּמאי דְּ ָהנֵי ְטהוֹ ִרין וְ ָהנֵי ְט ֵמ ִאין?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וַ ִ ּי ְרא ּו מוֹ ָאב ֶאת ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֻד ּ ִמים ַּכדָּ
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ָדם ָ -אדוֹ ם הוּא.

כהה טהור .הרי הוא כגע שכהה
מראיתו בשבוע של הסגר שהוא
סימן טהרה דכתיב )שם( והה
כהה הגע וגו' ובשם רבי משה
הדרשן שמעתי קיהה כלומר
קיהה בדבר וחלק עליו וכן
מצאתי בת''כ ר' יהושע קיהה
וטיהר:
שיעור גע כגריס .לאורך
ולרוחב:
כשי גריסין על שי אבים
שבקרן זוית .אחד בכותל זה
ואחד בכותל זה:
ארכו כשי גריסין ורחבו כגריס.
דכשהוא מוטל ארכו על ב'
אבים מצא בכל אבן גריס על
גריס כשיעור גע ושתי אבים
בעין דכתיב )שם יד( וחלצו את
האבים:
כתיב קיר .ומראיהן שפל מן
הקיר )שם(:
פריחה .פרחה צרעת בכולהו:
שהיא טהורה .ואע''פ שלא
אמר אלא באדם )שם יג( ואם
פרוח תפרח וגו':
למימרא דדם אדום הוא .ואלו
כולם אדומין הן:
ואימא אדום ותו לא .האדום
שבאדומים דהייו כדם המכה
דמתיתין:
דמיה דמיה .והיא גלתה את
מקור דמיה )שם כ( וטהרה
ממקור דמיה )שם יב( הרי ד'
מיי אדמומית טמאה בה אבל
שלמטה מהן לאו דם הוא:

ם" ) 45מלכים ב' ג ,כב(.

ֵא ָימאָ :אדוֹ ם! וְ ת ּו לָ א!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ָא ַמר ְק ָרא" :דָּ ֶ ָ
"דָּ ֶמ ָיה" ) 47ויקרא כ ,יח( ֲ -ה ֵרי ָּכאן ַא ְר ָ ּב ָעה.
מיה" )46ויקרא יב ,ז( ,

וְ ָהא ֲאנַן ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְּתנַן!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
" ׁ ָשחוֹ ר" ָ -אדוֹ ם הוּאֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָּל ָקה.

 42וְ ָר ָאה ֶאת ַה ֶּנגַ ע וְ ִה ֵּנה ַה ֶּנגַ ע ְ ּב ִקירֹת הַ ַ ּביִ ת ׁ ְש ַק ֲער ּורֹת יְ ַר ְק ַר ּקֹת אוֹ ֲא ַד ְמדַּ ּמֹת ו ַּמ ְר ֵא ֶיהן ׁ ָש ָפל ִמן הַ ִּקיר
ש ְר ֶפ ּנ ּו ּ ְפ ֶח ֶתת ִהוא ְ ּב ָק ַר ְח ּתוֹ אוֹ ְבגַ ַ ּב ְח ּת ֹו
שה ָט ֵמא הוּא ָ ּב ֵא ׁש ִּת ְ ׂ
 43וְ ָר ָאה ַהכּ ֹהֵ ן ַא ֲח ֵרי ֻה ַּכ ֵ ּבס ֶאת ַה ֶּנגַ ע וְ ִה ֵּנה ל ֹא ָה ַפ ְך ַה ֶּנגַ ע ֶאת ֵעינוֹ וְ ַה ֶּנגַ ע ל ֹא ָפ ָ ׂ
 44מב וְ כִ י יִ ְהיֶ ה בַ ָּק ַר ַחת אוֹ ַב ַ ּג ַ ּב ַחת נֶ גַ ע לָ ָבן ֲא ַד ְמדָּ ם ָצ ַר ַעת ּפ ַֹר ַחת הִ וא ְ ּב ָק ַר ְח ּתוֹ אוֹ ְבגַ ַ ּב ְח ּתוֹ .
שר
ש ֵאת ַה ֶּנגַ ע לְ ָבנָ ה ֲא ַד ְמדֶּ ֶמת ְ ּב ָק ַר ְח ּתוֹ אוֹ ְבגַ ַ ּב ְח ּתוֹ ְּכ ַמ ְר ֵאה ָצ ַר ַעת עוֹ ר ָ ּב ָ ׂ
מג וְ ָר ָאה אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן וְ ִה ֵּנה ְ ׂ
מוֹאב ִמ ֶּנגֶ ד ֶאת הַ ַּמיִ ם ֲא ֻד ִּמים ַּכדָּ ם
 45וַ ַ ּי ׁ ְש ִּכימ ּו בַ בּ ֶֹקר וְ ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש זָ ְר ָחה ַעל הַ ָּמיִ ם וַ ִ ּי ְרא ּו ָ
 46וְ ִה ְק ִריבוֹ לִ ְפנֵ י ה' וְ כִ ּ ֶפר ָעלֶ ָיה וְ ָט ֲה ָרה ִמ ְּמקֹר דָּ ֶמ ָיה זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ּיֹלֶ ֶדת לַ ָּזכָ ר אוֹ לַ ּנ ְֵק ָבה
 47וְ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ַּכב ֶאת ִא ׁ ּ ָשה דָּ וָ ה וְ גִ ָּלה ֶאת ֶע ְרוָ ָת ּה ֶאת ְמק ָֹר ּה ֶה ֱע ָרה וְ הִ וא ִ ּג ְּל ָתה ֶאת ְמקוֹ ר דָּ ֶמ ָיה וְ נִ כְ ְרת ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ִמ ֶּק ֶרב ַע ָּמם
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַּת ְניָא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ׁ ָשחוֹ ר – ַ ּכ ֶח ֶרת.
ָעמוֹ ק ִמ ֵ ּכן ָ -ט ֵמא
יהה ֲ -א ִפילּ ּו ִ ּכ ְכחוֹ ל – ָטהוֹ ר.
דֵּ ֶ
וְ ׁ ָשחוֹ ר זֶ ה  -לֹא ִמ ְּת ִח ָ ּלתוֹ הוּא ַמ ׁ ְש ִחיר,
ֶא ָ ּלא ְ ּכ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱע ָקר הוּא ַמ ׁ ְש ִחיר.
ָמ ׁ ָשל ְל ַדם ַמ ָ ּכה ִ -ל ְכ ׁ ֶש ֶ ּנ ֱע ָקר הוּא ַמ ׁ ְש ִחיר".

רש"י
דיהה מכן .אפילו הוא שחור
ככחול טהור הואיל ואיו שחור
כחרת:
לכשעקר .מן הגוף לוקה
ומשחיר:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ

93

 .29יט ,א-ב
ימי ִת ְל ָּתן,
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםַ :אף ְ ּכ ֵמ ֵ
שר ָצ ִלי.
ימי ָ ּב ָ ׂ
]ו ְּכ ֵמ ֵ
ּו ֵבית ִה ֵ ּללְ :מ ַט ֲה ִרים"[.
וְ לֵ ית לְ ה ּו לְ ֵבית ׁ ַש ַּמאי" :דָּ ֶמ ָיה" "דָּ ֶמ ָיה" ֲה ֵרי ָּכאן ַא ְר ָ ּב ָעה?!
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
לֵ ית לְ ה ּו.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ִאית לְ ה ּו.
ִמי לָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אָ ׁ " :שחוֹ ר ָאדוֹ ם הוּא ֶא ָּלא ׁ ֶש ָּל ָקה"?!
ָהכָ א נ ִַּמי ִמלְ ָקא הוּא דְּ לָ ֵקי.
" ּו ֵבית ִה ֵ ּלל ְמ ַט ֲה ִרין".
ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
יט,ב לִ ְתלוֹ ת.

רש"י
לתלות .ת''ק סבר ה' דמים
טמאין ודאי ואידך ספיקא
ולב''ה טהורין ממש:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .30יט ,ב
" ַה ָ ּירוֹ ק:
ֲע ַק ְביָ א ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל ְמ ַט ֵּמא.
]וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ֲה ִרין.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ִאם ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתם,
ְמ ַט ֵּמא ִ -מ ׁ ּשוּם ַמ ׁ ְש ֶקה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
לֹא ָ ּכ ְך וְ לֹא ָ ּכ ְך[.
וְ לֵ ית לֵ ּיה לַ ֲע ַק ְביָא "דָּ ֶמ ָיה" "דָּ ֶמ ָיה" ֲה ֵרי ָּכאן ַא ְר ָ ּב ָעה?!
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
לֵ ית לֵ ּיה.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ִאית לֵ ּיה,
ִמי לָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אָ ׁ " :שחוֹ ר ָאדוֹ ם הוּא ֶא ָּלא ׁ ֶש ָּל ָקה"?!
ָהכָ א נ ִַּמי ִמלְ ָקא הוּא דְּ לָ ֵקי.
"וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ֲה ִרין".
ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
לִ ְתלוֹ ת.
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאירִ :אם ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתםְ ,מ ַט ֵּמא ִ -מ ׁ ּשוּם ַמ ׁ ְש ֶקה".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
י ַָרד ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לְ ׁ ִש ּ ַיטת ֲע ַק ְביָא ֶ ּבן ַמ ֲהלַ לְ ֵאל ,וְ ִט ֵּימא.
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנָן:
נ ְִהי דְּ ֵהיכָ א דְּ ָקא ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת ֶּכ ֶתם יָרוֹ ק ַא ָּמנָא  -לָ א ְמ ַט ְּמ ִאית ּו.
ֵהיכָ א דְּ ָק ָחזְ יָא דָּ ם יָרוֹ ק ִמ ּגו ַּפ ּה – ְּת ַט ֵּמא!
ִאי ָהכִ י,
" ִאם ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ִמ ׁ ּשוּם ֶ ּכ ֶתםְ ,מ ַט ֵּמא ִ -מ ׁ ּשוּם ַמ ׁ ְש ֶקה",
ִמ ׁ ּשוּם רוֹ ָאה ִמ ַ ּב ְעיָא לֵ ּיה!
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ַמר לְ ה ּו:
נ ְִהי ֵהיכָ א דְּ ָקא ָחזְ יָא דָּ ם יָרוֹ ק ֵמ ִע ָ ּיק ָרא  -לָ א ְמ ַט ְּמ ִאית ּו.
ֵהיכָ א דְּ ָחזְ יָא דַּ ם ָאדוֹ ם וַ ֲה ַדר ָחזְ יָא דָּ ם יָרוֹ ק – ִּת ּ ַט ֵּמא,
ִמ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ַּמ ׁ ְש ֵקה זָ ב וְ זָ ָבה!
וְ ַר ָ ּבנָן?
דּ ו ְּמיָא דְּ רוֹ ק,
ָמה רוֹ ק ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א ַ -אף כּ ֹל ׁ ֶש ִּמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א.
לְ ַא ּפו ֵּקי ַהאי :דְּ ֵאין ִמ ְת ַע ֵ ּגל וְ יוֹ צֵ א.
ִאי ָהכִ י,
ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה ַר ָ ּבנָן לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר!

רש"י
הייו ת''ק .דאמר ה' דמים ותו
לא:
ירד ר' מאיר כו' .ומטמא דם
ירוק משום דה:
אמא .על בגדה:
לא מטמאיתו .דכיון דירוק הוא
מסתמא לאו מגופה אתא דלא
שכיח ולא תלין בה אלא היכא
דחזיא מגופה דם הוא:
הי דהיכא .דחזיתיה דם ירוק
מעיקרא לא מטמאיתו משום
רואה דלאו דם הוא והייו משום
כתם כלומר כשאר דם שכתמו
טמא:
תטמא משום משקה .כרוקה
וכמי רגליה אם וגעין בו אדם
וכלים וטהרות באותו דם ירוק
שראתה בימי דותה שהיתה דה
מדם אדום ואמאי מטהריתו
לגמרי:
שמתעגל ויוצא .שמתאסף
תחלה ואח''כ יוצא לאפוקי דם
בין טמא בין טהור כשהוא בא
וטף ויוצא ראשון ראשון:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ

ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ַמר לְ ה ּו:
לֶ ֱהוֵ י ְּכ' ַמ ׁ ְש ֶקה' לְ ַהכְ ׁ ִשיר ֶאת ַה ְ ּז ָר ִעים.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ָ ּב ֵעי "דַּ ם ֲחלָ לִ ים" ) 48במדבר כג ,כד( ,וְ לֵ ָּיכא.
ִאי ָהכִ יַ ׁ ,ש ּ ִפיר ָק ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה ַר ָ ּב ָנן לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר!
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ַמר לְ ה ּו:
ִאלְ פו ָּה ִ ּבגְ זֵ ָרה ׁ ָשוָ ה.
49
ְ
ּ
ּ
ְּכ ִתיב ָהכָ אְ ׁ " :שלָ ַחיִ ך ַפ ְרדֵּ ס ִרמוֹ נִ ים" )שיר השירים ד ,יג(.
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וְ ׁשֹלֵ ַח ַמיִ ם ַעל ּ ְפנֵ י חוּצוֹ ת" )ִ 50א ּיוֹ ב ה ,י(.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ָא ָדם דָּ ן ַקל וָ ח ֶֹמר ֵמ ַעצְ מוֹ ,
וְ ֵאין ָא ָדם דָּ ן ְ ּגזֵ ָרה ׁ ָשוָ ה ֵמ ַעצְ מוֹ .
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :לֹא ָ ּכ ְך וְ לֹא ָ ּכ ְך".
ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ַמאן ַּת ּנָא ַק ָּמא? ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
וְ כָ ל ָהאוֹ ֵמר דָּ ָבר ְ ּב ׁ ֵשם אוֹ ְמרוֹ ֵ -מ ִביא ְ ּגאו ָּּלה לָ עוֹ לָ ם.

שא ל ֹא יִ ׁ ְש ַּכב ַעד יֹאכַ ל ֶט ֶרף וְ ַדם ֲחלָ לִ ים יִ ׁ ְש ֶּתה
ֶ 48הן ָעם ְּכלָ ִביא יָ קוּם וְ כַ ֲא ִרי יִ ְתנַ ּ ָ ׂ
ְ ׁ 49שלָ ַחיִ ְך ּ ַפ ְרדֵּ ס ִר ּמוֹ נִ ים ִעם ּ ְפ ִרי ְמגָ ִדים ְּכ ָפ ִרים ִעם נְ ָר ִדים
ַ 50ה ּנ ֵֹתן ָמ ָטר ַעל ּ ְפנֵ י ָא ֶרץ וְ ׁש ֹלֵ ַח ַמיִ ם ַעל ּ ְפנֵ י חוּצוֹת
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רש"י
להוי כמשקה .להכשיר זרעים
שאם יגע שרץ בהן יטמא ואמאי
מטהריתו לגמרי:
דם חללים ישתה .דם שהפש
יוצאה בו קרוי משקה ולעין
הכשר בעין משקה כדכתיב
)ויקרא יא( ואשר יבא עליו מים
יטמא וכל משקה אשר ישתה
כלומר אוכל ומשקה אשר ישתה
יבא על האוכל והכי מוקמין לה
בפסחים )דף טז:(.
אלפוה בג''ש .להכשיר את
הזרעים:
שלחיך .דם דות השלוח מן
האשה:
פרדס רמוים .כפרדס זה שהוא
עול להשתמר כך בות ישראל
ועלות פתחיהן בימי דותן
מהיזקק לבעליהן עם פרי מגדים
הייו בים וכתיב שילוח במים
מה מים מכשירין אף דם דות
מכשיר:
אין אדם דן ג''ש מעצמו .אא''כ
קבלה מרבו הל''מ דדלמא קרא
למילתא אחריתי איצטריך:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .31יט ,ב – כ ,א
" ֵאיזֶ ה ּו " ָאדוֹ ם"? ְ ּכ ַדם ַה ַּמ ָ ּכה".
ַמאי " ְ ּכ ַדם ַה ַּמ ָ ּכה"?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְּכ ַדם ׁשוֹ ר ׁ ָשחוּט.
וְ לֵ ָימא ְּכ ַדם ׁ ְש ִח ָיטה!
ִאי ָא ַמר " ְּכ ַדם ׁ ְש ִח ָיטה" ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאְּ :ככו ַּּל ּה ׁ ְש ִח ָיטה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןְּ :כ ַדם ַה ַּמ ָּכה ִּכ ְת ִח ַּילת ַה ָּכ ָאה ׁ ֶשל ַס ִּכין.
עו ָּּלא ָא ַמר:
ְּכ ַדם ִצ ּפוֹ ר ַח ּיָה.
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ַח ּיָה לְ ַא ּפו ֵּקי ׁ ָשחוּט,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
לְ ַא ּפו ֵּקי ָּכחו ּׁש?
ֵּתיק ּו.
ְז ִע ִירי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ֹאש.
ְּכ ַדם ַמ ֲאכוֹ לֶ ת ׁ ֶשל ר ׁ
ֵמ ִית ֵיבי:
ְָ ָ ַ ֲ ֶ ֲֵ
ַמאי לָ או דְּ כו ֵּּל ּיה ּגו ַּפ ּה!

"הרגה מאכוֹ לת הרי זוֹ ּ 51תוֹ לה ּב ּה" )נדה נח.(:
ָ

ָ

ֹאש ּה.
לָ א! דְּ ר ׁ ָ
ַא ּ ִמי וַ ְרדִּ ינָ ָאה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְּכ ַדם ֶאצְ ַ ּבע ְק ַט ָּנה ׁ ֶשל ָיד ׁ ֶש ִּנ ְ ּג ָפה וְ ָח ְי ָיתה וְ ָחזְ ָרה וְ ִנ ְ ּג ָפה.
וְ לֹא ׁ ֶשל ָּכל ָא ָדםֶ ,א ָּלא ׁ ֶשל ָ ּבחוּר ׁ ֶשלּ ֹא ָנ ָׂשא ִא ׁ ּ ָשה.
וְ ַעד ַּכ ָּמה? ַעד ֶ ּבן ֶע ְׂש ִרים.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ּתוֹ ָלה ִ ּב ְבנָ ּה ו ְּב ַב ְע ָל ּה" )נדה נח.(:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ִ ּב ְבנָ ּה" ַ -מ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּה,
ֶא ָּלא " ַ ּב ְע ָל ּה" ֵ -היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לַ ּה?
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּנִכְ נְ ָסה לַ חו ּ ָּפה וְ לֹא נ ְִב ֲעלָ ה.
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ְּכ ַדם ַה ָ ּקזָ ה.
כ,א

ֵמ ִית ֵיבי:
שה וְ ָת ָלה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ^ ְ ּב ִקילוֹ ר.
ַמ ֲע ֶ ׂ
ש ַרף ׁ ִש ְק ָמה".
וְ ַר ִ ּבי ָּת ָלה ִ ּב ְ ׂ
 51על פי המשה ,כתב"י .גירסת וילא :זה

רש"י
שור .דמו אדום כדאמר בסדר
יומא )דף ו (:האי חיור והאי
סומק :דם שחיטה משתה
והולך:
צפור חיה .דם היוצא מצפור חי
ע''י מכה:
או דלמא לאפוקי כחוש .והאי
חיה לשון בריאה הוא:
הרגה מאכולת .אשה הרואה
כתם בבגדה אם הרגה מאכולת
תולה בה ואי קשיא הא שיעור
כתם כגריס ועוד ומאכולת כולי
האי לא הוי כדאמר בפירקין
בעין כגריס ועוד לאפוקי מדם
מאכולת לא קשיא ההיא לר'
חיא בן אטיגוס הא לרבן
בפרק הרואה כתם )לקמן דף
ח (:דלא בעי האי שיעור:
מאי לאו מאכולת דכולה גופה.
אלמא כל מאכולת דומה לדם
דות ואת אמרת דם מאכולת של
ראש הוא דדמי לדם דות אבל
דשאר הגוף לא:
אמי ורדיאה .אה כורד ובגיטין
)דף מא (.קרי ליה אמי שפיר אה
ל''א ורדיאה מקום הוא ששמו
ורדיא בעירובין )דף מט:(.
תולה .כתמה:
בבה ובבעלה .אם יש בהן מכה
שמא טף עליה כששוכבין יחד
אלמא דם בה ובעלה דומה לדם
דות:
בשלמא בה משכחת לה .שלא
שא:
אלא בעלה .הא שוי הוא:
רב חמן .אמתי' קאי:
ותלה רבי מאיר .כתם:
בקילור .אפלשט''ר ואדום הוא
ותעסקה בו אלמא קילור דומה
לדם דות ואע''ג דלא הוי סומק
כולי האי וקשיא לכולהו דדייקי
בין דם בחור לדם שוי משום
דסומק טפי ובין דם מאכולת של
ראש לשאר דם מאכולת:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ
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ַמאי לָ או ַא ָאדוֹ ם!

רש"י

לָ אַ ,א ׁ ּ ְש ָאר דָּ ִמים.

אומא .מקיז דם בקרן:
בין האי להאי .בין קמא לבתרא:

ַא ֵמ ָימר ּו ָמר זו ְּט ָרא וְ ַרב ַא ׁ ִשי ֲהו ּו י ְָת ֵבי ַק ֵּמ ּיה או ָּּמנָא.
ְיתא לְ ַא ֵמ ָימר.
ׁ ָש ְקלֵ י לֵ ּיה ַק ְרנָא ַק ַּמי ָ
ַיהֲ ,א ַמר לְ ה ּוָ :אדוֹ ם דִּ ְתנַ ן ִּכי ַהאי?
ַחזְ י ּ
ׁ ָש ְקלֵ י לֵ ּיה ַא ֲח ִר ִיתי,
ֲא ַמר לְ ה ּוִ :א ׁ ְש ַּת ּנִי.
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ְּכגוֹ ן ֲאנָא דְּ לָ א י ַָד ְענָא ֵ ּבין ַהאי לְ ַהאי  -לָ א ִמ ָ ּב ֵעי לִ י לְ ֶמ ֱחזֵ י דָּ ָמא.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .32כ ,א
" ׁ ָשחוֹ ר ּ ַ -כ ֶח ֶרת".
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
" ֶח ֶרת" ׁ ֶש ָא ְמר ּו – דְּ יוֹ .
ַּת ְנ ָיא נ ִַּמי ָהכִ י:
" ׁ ָשחוֹ ר – ַ ּכ ֶח ֶרת,
וְ ׁ ָשחוֹ ר ׁ ֶש ָא ְמר ּו :דְּ יוֹ ".
וְ לֵ ָימא :דְּ יוֹ !
ִאי ָא ַמר דְּ יוֹ ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאִּ :כי ּ ַפכְ חו ָּתא דִּ ְדיוֹ ָתא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ִּכי ָחרו ָּתא דִּ ְדיוֹ ָתא.
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ְ ּבלַ ָחה אוֹ ִ ּב ֶיב ׁ ְש ָּתא?
ָּתא ׁ ְש ַמע
דְּ ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ּ ָפלֵ י קו ְּר ָטא דִּ ְדיוֹ ָתא ו ָּב ֵדיק ַ ּב ּה.

רש"י
חרת שאמרו דיו .כלומר לא
כשחרורית חרת היתך במים
אלא שחרורית חרת היתך בדיו:
כי פכחותא דדיותא .קלישות
הדיו כשהכלי מלא יורד
למטה
החרת
שחרורית
ומלמעלה הוא ברור ואיו שחור
כל כך:
בלחה .בדיו לחה כדמפרש:
או ביבשתא .שכן דרך שותין
חרת בדיו כששולקים קליפות
הקוצרים והוא מתייבש:
פלי קורטא דדיותא .מבקע
חתיכות דיו יבש:
ובודק בו .מראית דם שחור:
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 .33כ ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְּכ ִקיר,
ִּכ ְדיוֹ ,
וּכְ ֵענָב – ְט ֵמ ָאה.
וְ זוֹ ִהי ׁ ֶש ׁ ּ ָשנִינ ּוָ " :עמוֹ ק ִמ ֵ ּכן ְ -ט ֵמ ָאה" )נדה יט.(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְּכזַ יִת,
ְּכזֶ ֶפת,
וּכְ עוֹ ֵרב – ָטהוֹ ר.
יהה ִמ ֵ ּכן ָטהוֹ ר" )נדה יט.(.
וְ זוֹ ִהי ׁ ֶש ׁ ּ ָשנִינ ּו" :דֵּ ֶ
עו ָּּלא ָא ַמר:
ִּכלְ בו ׁ ָּשא ִסיוָ ָאה.
עו ָּּלא ִא ְ ּקלַ ע לְ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא,
ְיעא דְּ לָ ֵב ׁיש לְ בו ׁ ָּשא אוּכְ ָמא,
ַחזְ י ּ
ֵיה לְ ַההוּא ַטי ָ
ֲא ַמר לְ ה ּוָ ׁ " :שחוֹ ר" דִּ ְתנַן ִּ -כי ַהאי.
ֵיה ּפו ְּר ָּתא ּפו ְּר ָּתא,
ְמ ַרט ּו ִמי ּנ ּ
י ְַהב ּו ֵ ּב ּיה ַא ְר ַ ּבע ְמ ָאה זוּזֵ י.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֵאלּ ּו ֵּכלִ ים ָהאוּלְ י ִָירין ַה ָ ּב ִאים ִמ ְּמ ִדינַת ַה ּיָם.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ אוּכְ ֵמי נִינְה ּו.
וְ ָה ֲא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי לְ ָבנָיו:
ָ ּבנַי ַאל ִּת ְק ְ ּבר ּונִי :לֹא ְ ּבכֵ לִ ים ׁ ְשחוֹ ִרים,
וְ לֹא ְ ּבכֵ לִ ים לְ ָבנִים.
" ׁ ְשחוֹ ִרים" ֶ ׁ -ש ָּמא ֶאזְ ֶּכה וְ ֶא ְהיֶה ְּכ ָא ֵבל ֵ ּבין ַה ֲח ָתנִים.
"לְ ָבנִים" ֶ ׁ -ש ָּמא לֹא ֶאזְ ֶּכה וְ ֶא ְהיֶ ה ְּכ ָח ָתן ֵ ּבין ָה ֲא ֵבלִ ים.
ֶא ָּלא ְ ּבכֵ לִ ים ָהאוּלְ י ִָירין ַה ָ ּב ִאים ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים.
ַאלְ ָמא לָ או אוּכְ ֵמי נִינְהוּ!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ִ ּבגְ לִ ָימא.
ָהא – ִ ּב ְפתוֹ ָרא.

רש"י
כקיר .שעוה שחורה:
כעבה .עבים שחורים ל''א קיר
שם עשב שחור :עולא אשחור
דמתיתין קאי דקתי טמא:
סיואה .שם מקום ועושין שם
מלבושים שחורים:
מחממי
בלים
אוליירין.
מרחצאות לשון אחר שם מקום:
שמא אזכה .לגן עדן והצדיקים
מלובשים לבים:
גלימי אוליירין .הוו סומקי אבל
פתורי כגון מפה וסדין אוליירין
הוו שחורין:
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 .34כ ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
וְ כו ָּּלם ֵאין בּ וֹ ְד ִקין ֶא ָּלא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמ ְטלִ ית לְ ָב ָנה.
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ֲאבו ִּד ִימי:
וְ ׁ ָשחוֹ ר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָאדוֹ ם.
ֲא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ִמדִּ פְ ִּתי:
וְ לָ א ּ ְפלִ יגֵ י:
ָהא – ְ ּב ׁ ָשחוֹ ר,
ָהא ּ ִ -ב ׁ ְש ָאר דָּ ִמים.
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַרב ַא ׁ ִשי:
ִאי ָהכִ י ,לֵ ָימא ׁ ְשמו ֵּאל :חוּץ ִמ ׁ ּ ָשחוֹ ר!
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ְ ּב ׁ ָשחוֹ ר ּגו ֵּפ ּיה ָק ִמ ְיפלְ גֵ י.

רש"י
וכולן .חמשה דמים:
מטלית לבה .מראות הדמים
יכרים בה:
ושחור .דם שחור בדקה
מראיתו אם שחור היא כחרת או
דיהה מכן על גבי בגד אדום:
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 .35כ ,א
ָא ַמר עו ָּּלא:
כּ ו ָּּלן ָעמוֹ ק ִמ ֵּכן – ָט ֵמא,
דֵּ ֶיהה ִמ ֵּכן – ָטהוֹ ר,
ְּכ ׁ ָשחוֹ ר.
וְ ֶא ָּלא ַמאי ׁ ְשנָא " ׁ ָשחוֹ ר" דְּ נ ַָקט?
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא:
הוֹ ִאיל וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אָ ׁ :שחוֹ ר ָאדוֹ ם הוּא ֶא ָּלא ׁ ֶש ָּל ָקה,
ִהילְ ָּכ ְך ֲא ִפילּ ּו דֵּ ֶיהה ִמ ֵּכן נ ִַּמי לִ ַיט ֵּמא.
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר:
וְ כו ָּּלן ָעמוֹ ק ִמ ֵּכן – ָט ֵמא,
דֵּ ֶיהה ִמ ֵּכן  -נ ִַּמי ָט ֵמא.
חוּץ ִמ ׁ ּ ָשחוֹ ר.
ֶא ָּלא ַמאי ַא ֲהנֵי ׁ ִשיעו ֵּר ּיה דְּ ַר ָ ּבנָן?
לְ ַא ּפו ֵּקי דֵּ ֶיהה דְּ ֵד ֶיהה.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָר ִמי ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר:
וְ כו ָּּלן ָעמוֹ ק ִמ ֵּכן – ָטהוֹ ר,
דֵּ ֶיהה ִמ ֵּכן – ָטהוֹ ר.
חוּץ ִמ ׁ ּ ָשחוֹ ר.
וּלְ ָהכִ י ְמ ַה ּנֵי ׁ ִשיעו ֵּר ּיה דְּ ַר ָ ּבנָן.
ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא ָא ַמר:
וְ כו ָּּלן ָעמוֹ ק ִמ ֵּכן – ָט ֵמא,
דֵּ ֶיהה ִמ ֵּכן – ָטהוֹ ר.
חוּץ ִמ ֶּמזֶ ג ׁ ֶש ָעמוֹ ק ִמ ֵּכן – ָטהוֹ ר,
דֵּ ֶיהה ִמ ֵּכן – ָטהוֹ ר.
ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא ֲא ִדיה ּו לֵ ּיה – וְ ָדכֵ י.
ַא ֲע ִמיק ּו לֵ ּיה – וְ ָדכֵ י.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַּכ ָּמה נ ִָפ ׁיש ַ ּג ְב ָרא דְּ לִ ֵ ּב ּיה ְּכ ִמ ׁ ְש ַמ ְע ֵּת ּיה.

רש"י
כולם .הדמים:
עמוק מכן .מאותו שיעור השוי
במתיתין לכל אחד אי הוה
סומק טפי טמא:
דיהה מכן טהור .כשחור ואע''פ
דלא תן במתיתין דיהה מכן
טהור אלא גבי שחור הוא הדין
לכולהו:
אפי' דיהה מכן ליטמא .דהאי
אדום הוה וע''י לקותא הושחר:
קא משמע לן .דאין דרך דם
אדום המשחיר על ידי לקותא
להיות דיהה:
דיהה דדיהה .שדחה ממראיתו
יותר מדאי:
עמוק מכן טהור .אם מאותו
מראה הוא אבל אם האדים
הרבה עד שבא לכלל אחד משאר
המראות של מעלה הימו הרי
בא לחדא מהך דמתי':
אדיהו ליה .דם הדומה למזגא:
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 .36כ ,א
"ו ְּכ ֶק ֶרן ַ ּכ ְרכּ וֹ ם".
ָּתנָא:
" ַלח וְ לֹא יָ ֵב ׁש".
ָּתנֵי ֲח ָדאּ ַ " :כ ַּת ְח ּתוֹ ן וְ לֹא ָ ּכ ֶע ְליוֹ ן".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְךּ ָ " :כ ֶע ְליוֹ ן וְ לֹא ַ ּכ ַּת ְח ּתוֹ ן".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְךּ ָ " :כ ֶע ְליוֹ ן וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ַ ּכ ַּת ְח ּתוֹ ן".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְךּ ַ " :כ ַּת ְח ּתוֹ ן וְ ָכל ׁ ֶש ֵ ּכן ָ ּכ ֶע ְליוֹ ן".
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ְּתלָ ָתא דָּ ֵרי,
ו ְּתלָ ָתא ַט ְר ָפן ָהוְ יָין,
נְקוֹ ט דָּ ָרא ְמצִ ָיע ָאה ,וְ ַט ְר ָפא ְמצִ ָיע ָתא ִ ּב ָיד ְך.
ִּכי ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר לְ ה ּוּ ְ :בגו ׁ ַּשיְיה ּו ׁ ָש ִנינ ּו.

רש"י
כתחתון .עלה תחתון:
תלתא דרי .דעלין הוו זו למעלה
מזו:
קוט דרא מציעא .לבדוק בה את
הדם:
וטרפא מציעא .דההוא משובח
לבדוק מכולן ומיהו כוליה דרא
כשרה לבדוק והא דקתי
כתחתון ולא כעליון הכי קאמר
כשורה אמצעית ולא כעליוה
הימה והא דקתי כעליון ולא
כתחתון כשורה אמצעית ולא
כתחתוה הימה דאין כשר
לבדוק אלא בדרא אמצעית והא
דתיא כתחתון וכ''ש כעליון
דמשמע דתרוייהו כשרין לבדוק
אלא שהעליון משובח לאו אדרי
קאי אלא אעלין דדרא מציעא
וה''ק בעלה תחתון שהוא ברור
וכ''ש בעליון הימה דהייו
אמצעי שהוא ברור מאד והא
דתיא כעליון וכ''ש כתחתון הכי
קאמר כעליון כעלה העליון וכ''ש
כתחתון כעלה האמצעי:
בגושייהו שיו .לבדוק בהן ולא
לאחר תלישתן:
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 .37כ ,א-ב
ימי ֲא ָד ָמה".
"ו ְּכ ֵמ ֵ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ימי ֲא ָד ָמה:
" ְ ּכ ֵמ ֵ
יה ַמיִ ם,
ֵמ ִביא ֲא ָד ָמה ׁ ְש ֵמנָ ה ִמ ִ ּב ְק ַעת ֵ ּבית ֶ ּכ ֶרם ו ֵּמ ִציף ָע ֶל ָ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ִמ ִ ּב ְק ַעת יוֹ ְד ַפת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמ ִ ּב ְק ַעת ִס ְכנִ י.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַאף ִמ ִ ּב ְק ַעת ִ ּגנּוֹ ַסר ,וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהן".
ַּת ְניָא ִא ָיד ְך:
ימי ֲא ָד ָמה:
"ו ְּכ ֵמ ֵ
ֵמ ִביא ֲא ָד ָמה ׁ ְש ֵמנָ ה ִמ ִ ּב ְק ַעת ֵ ּבית ֶ ּכ ֶרם,
יפת ַה ׁ ּשוּם,
יה ַמיִ ם ִ ּכ ְק ִל ּ ַ
ו ֵּמ ִציף ָע ֶל ָ
וְ ֵאין ׁ ִשיעוּר ַל ַּמיִ ם ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵאין ׁ ִשיעוּר ֶל ָע ָפר.
וְ ֵאין בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ָתן ְצלו ִּלין ֶא ָ ּלא ֲעכו ִּרין,
ָצ ְלל ּו  -חוֹ זֵ ר וְ עוֹ ְכ ָרן.
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא עוֹ ְכ ָרן ֵ -אין עוֹ ְכ ָרן ַ ּב ָ ּיד ֶא ָ ּלא ִ ּב ְכ ִלי".
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
" ֵאין עוֹ ְכ ִרין אוֹ ָתן ַ ּב ָ ּיד ֶא ָ ּלא ִ ּב ְכ ִלי".
דְּ לָ א לִ ְר ֵמ ּיה ִ ּב ֵיד ּיה וְ לִ ַעכְ ִרינְה ּו
ֲא ָבל ְ ּב ָמנָא ִּכי ָעכַ ר לֵ ּיה ִ ּב ֵיד ּיה ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
דְּ לָ א לִ ַעכְ ִרינְה ּו ִ ּב ֵיד ּיה ֶא ָּלא ְ ּב ָמנָא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ְ ּכ ׁ ֶשהוּא בּ וֹ ְד ָקן ֵ -אין בּ וֹ ְד ָקן ֶא ָ ּלא ְ ּבכוֹ ס".
וַ ֲע ַדיִין ִּת ָ ּב ֵעי לָ ְך:
ְ ּב ִד ָיקה ּ ְ -בכוֹ ס,
ֲעכִ ָירה ּ ְ -ב ַמאי?
ֵּתיק ּו.
ִּכי ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה ָא ַמר לְ ה ּוּ ִ :ב ְמקוֹ ָמ ּה ׁ ָשנִינ ּו.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ּ ָפלֵ י קו ְּר ָטא דְּ גַ ְר ַ ּג ׁ ְש ָּתא ,ו ָּב ֵדיק ֵ ּב ּיה.
כ,ב

לָ יֵיט ֲעלֵ ּיה ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַא ְס ָּכ ָרה.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א הוּא דְּ ַח ִּכים,
כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא  -לָ או ַח ִּכ ֵימי ָהכִ י.

רש"י
ואין שיעור למים .משום דאין
שיעור לעפר אלא יביא עפר כמו
שירצה אם רב אם מעט ויציף על
מים כעובי קליפת השום למעלה
מן העפר:
אלא עכורין .שתהא מראית
אדמה כסת במים:
וכשהוא עוכרן .המים בעפר:
לא לרמיה בידיה .לא יתן העפר
אל תוך ידו ויעכור המים בעפר
שבידו אע''פ שחוזר וותו בכלי
לאחר עכירה:
אבל .אם העפר בכלי כי עכר להו
בידיה באצבע שפיר דמי:
או דלמא לא לעכריהו בידיה.
כשהמים בספל לא יעכרם
באצבעו אלא בבזך או בכלי
אחר:
אלא בכוס של זכוכית .אלמא לא
לירמי עפר במים בכפו ויבדוק:
אמר להו במקומה שיו .שאין
האדמה דומה לדם אלא
במקומה אבל הביאה במקום
אחר שתה מראיתה:
פלי .מבקע:
ובדיק לה .בלא מים:
לייט עליה ר' ישמעאל .אאחר
שיעשה כן באסכרה:
דרבי חיא הוא דחכים .ומצי
בדיק כה''ג:

104

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .38כ ,ב
ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָחכְ ְמ ָתא דְּ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ְ ּג ַר ָמא לִ י דְּ לָ א ֶא ֱחזֵ י דָּ ָמא.
ְמ ַט ֵּמינָא – ְמ ַט ַהר,
ְמ ַט ַה ְרנָא – ְמ ַט ֵּמא.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִענְוְ ָותנו ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ְ ּג ַר ָמא לִ י דַּ ֲחזַ אי דָּ ָמא,
ו ָּמה ַר ִ ּבי ֲחנִינָא דְּ ַענְוְ ָתן הוּא ַמ ֵחית נ ְַפ ׁ ֵש ּיה לְ ָס ֵפק וְ ָחזֵ י,
ֲאנָא לָ א ֶא ֱחזֵ י?!
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ִט ְב ָעא דְּ ָב ֶבל ְ ּג ַר ָמא לִ י דְּ לָ א ֲחזַ אי דָּ ָמא,
דַּ ֲא ִמינָאּ ְ :ב ִט ְב ָעא לָ א י ַָד ְענָאּ ְ ,ב ָד ָמא י ַָד ְענָא?!
לְ ֵמ ְימ ָרא :דִּ ְב ִט ְב ָעא ַּתלְ יָא ִמ ְּל ָתא.
וְ ָהא ַר ָ ּבה הוּא דְּ יָ ַדע ְ ּב ִט ְב ָעא ,וְ לָ א יָ ַדע ְ ּב ָד ָמא!
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ָק ָא ַמר,
ו ָּמה ַר ָ ּבה דְּ יָ ַדע ְ ּב ִט ְב ָעא ,לָ א ֲחזָ א דָּ ָמא ,וַ ֲאנָא ֶא ֱחזֵ י?!
עו ָּּלא ִא ְ ּקלַ ע לְ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא,
ַאיְית ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דָּ ָמא ,וְ לָ א ֲחזָ א.
ֲא ַמר :ו ָּמה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר דְּ ָמ ָרא דְּ ַא ְר ָעא דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל ֲהוָ ה,
ִּכי ִמ ְ ּקלַ ע לְ ַא ְת ָרא דְּ ַרב יְהו ָּדה לָ א ָחזֵ י דָּ ָמאֲ ,אנָא ֶא ֱחזֵ י?!
וְ ַא ַּמאי ָקר ּו לֵ ּיה " ָמ ָרא דְּ ַא ְר ָעא דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל"?
ְיתא דָּ ָמא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר,
דְּ ַה ִהיא ִא ְּת ָתא דְּ ַאי ָ
ֲהוָ ה י ֵָתיב ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ַק ֵּמ ּיה,
ַא ְר ֵח ּיה ֲ -א ַמר לַ ּה ַהאי דַּ ם ִח ּימוּד הוּא.
ָ ּב ַתר דִּ נ ְַפ ָקה ִא ּ ְט ַפל לַ ּה ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי,
ָא ְמ ָרה לוֹ ּ ַ :ב ְעלִ י ָה ָיה ַ ּבדֶּ ֶר ְך וְ ִח ַּמ ְד ִּתיו.
ָק ֵרי ֲעלֵ ּיה" :סוֹ ד ה' לִ ֵיר ָאיו" ) 52תהילים כה ,יד(.
ִא ְפ ָרא הו ְּר ִמיז ִא ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשבוֹ ר ַמלְ ָּכא,
ׁ ַשדַּ ָרה דָּ ָמא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ָר ָבא.
ֲהוָ ה י ֵָתיב ַרב עוֹ ַב ְדיָה ַק ֵּמ ּיה.
ַא ְר ֵח ּיהֲ ,א ַמר לַ ּהַ :האי דַּ ם ִח ּימוּד הוּא.
ֲא ַמ ָרה לֵ ּיה לִ ְב ַר ּהָּ :תא ֲחזֵ י ַּכ ָּמה ַח ִּכ ֵימי יְהו ָּד ֵאי.
ֲא ַמר לַ ּה :דִּ לְ ָמא ְּכסו ָּמא ַ ּב ֲארו ָ ּּבה!
ֲה ַדרַ ׁ ,שדַּ ָרה לֵ ּיה ׁ ִש ִּתין ִמינֵי דָּ ָמא ,וְ כו ְּּלה ּו ָא ְמ ִרינְה ּו,
ַההוּא ָ ּב ְת ָרא דַּ ם ִּכ ִּנים ֲהוָ ה וְ לָ א י ַָדע.
ִא ְס ַּת ּיַיע ִמ ְּיל ָתא וְ ׁ ַשדַּ ר לַ ּה ְס ִריקו ָּתא דִּ ְמ ַק ּ ְטלָ א ַּכלְ ֵמי.
ֲא ַמ ָרה :יְהו ָּד ֵאי ְ ּב ַת ְ ּוונֵי דְּ לִ ָ ּבא ָי ְת ִבית ּו.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ישא ֲהוָ ה ֲחזֵ ינָא דָּ ָמא,
ֵמ ֵר ׁ ָ
ְיתא לָ א ַמ ְי ִיתינַן לַ ּה ַק ַּמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּבנָן,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲא ַמ ָרה לִ י ִא ֵּמ ּיה דְּ ִי ְצ ָחק ְ ּב ִריַ :האי ִט ּ ְיפ ָתא ַק ַּמי ָ
ִמ ׁ ּשוּם דִּ זְ ִה ָימא,
לָ א ֲחזֵ ינָא.
ֵ ּבין ְט ֵמ ָאה לִ ְטהוֹ ָרה  -וַ דַּ אי ֲחזֵ ינָא.

 52סוֹ ד ה' לִ ֵיר ָאיו ו ְּב ִריתוֹ לְ הוֹ ִד ָיעם

רש"י
דמרא דארעא דישראל .בקי
במראות דם מכל חכמי ארץ
לקמן:
כדמפרש
ישראל
פומבדיתא אתריה דרב יהודה
בשילהי פ''ק דסהדרין )דף יז(:
סבי דפומבדיתא רב יהודה ורב
עיא:
ולא חזא .משום כבודו דרב
יהודה:
ארחיה .הריח בו:
חימוד .שתאוית לבעלה וראתה
הדם מחמת תאוה:
איפרא הורמיז .כרית היתה וכן
שמה ואעפ''כ היתה משמרת
עצמה מדות וקרובה להתגייר
ואף קרבות היתה שולחת ולשון
יוי איפרא חן כמו אפריון
מטייה לרבי שמעון )ב''מ דף
קיט:(.
הורמיז .כמו )ב''ב דף עג(.
הורמיז בר ליליתא כלומר יופי
שדים היה לה:
ארחיה כו' .ואע''ג דאמר לעיל
רבא לא ידע בדמא יסא
איתרחיש ליה:
שלח לה .משום דורון:
סריקותא .מסרק אה:
מקטלא כלמי .שהורגין עליה
כים וסברה ודאי הבין ומשום
הכי שלח לי האי:
כלמי .כים כדמתרגמין כים
כלמתא:
בתווי לבאי .בחדרי הלב אתם
יושבים מחדרים מתרגמי'
מתוויא כלומר כל חכמה מצויה
בכם:
לא חזיא .דדילמא אשתי
ואע''ג דמראה דם טהור יש לה
דלמא אי אייתא טיפתא
קמייתא הוה מיחזי טמא:
בין טמאה לטהורה .כשכלין ימי
טוהר של זכר או של קבה
וראתה ביום ארבעים ואחד או
ביום שמוים ואחד:
חזיא לההוא דמא .אי דם טמא
מטמיא ואי לאו מחמשה דמים
הוא מטהריא דההוא ודאי
טיפתא קמייתא מייתא דלא
מזהמא דעד השתא חזאי ואתא
דם טוהר שכל מ' לזכר ופ'
לקבה מעין פתוח ואפי' פסקה
יום או יומים הואיל ומוחזקת
היא בדמים לא זהמא ומייתא
טיפתא קמייתא:

"כּל ַהיָּ ד"
מסכת נדה פרק ב' – ָ

105

 .39כ ,ב
ְיתא דָּ ָמא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה וְ ַט ֵּמי לַ ּה,
יַלְ ָּתאַ ,אי ָ
ְיתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה וְ ַד ֵּכי לַ ּה.
ֲה ַדר ַאי ָ
וְ ֵהיכִ י ָע ֵביד ָהכִ י?
וְ ָה ַּת ְניָא:
ימא ֵ -אין ֲח ֵברוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַט ֵהר.
" ָח ָכם ׁ ֶש ִּט ֵּ
ָא ַסר ֵ -אין ֲח ֵבירוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ִּתיר"!
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַט ּמ ּויֵי ֲהוָ ה ְמ ַט ֵּמי לַ ּה,
ֵיה,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲא ַמ ָרה לֵ ּיה :דְּ כָ ל יוֹ ָמא ֲהוָ ה ְמ ַד ֵּכי לִ י ִּכי ַהאי ַ ּגוְ נָא ,וְ ָה ִא ְידנָא הוּא דְּ ַח ׁש ְ ּב ֵעינ ּ
דַּ ֵּכי לַ ּה.
ו ִּמי ְמ ֵה ְימנֵי?
ִאין.
וְ ָה ַּת ְניָא:
יתי וְ ִא ַ ּב ְד ִּתיו".
"נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִא ׁ ּ ָשה לוֹ ַמר ָ ּכזֶ ה ָר ִא ִ
ִא ַ ּיב ְעיָא לְ ה ּו:
ָּכזֶ ה ִטי ֵהר ִא ׁיש ּ ְפלוֹ נִי ָחכָ ם ַ -מהוּ?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יתי וְ ִא ַ ּב ְד ִּתיו".
"נֶ ֱא ֶמנֶ ת ִא ׁ ּ ָשה לוֹ ַמר ָ ּכזֶ ה ָר ִא ִ
ׁ ָשאנִי ָה ָתם,
דְּ לֵ ֵית ּיה לְ ַק ַּמ ּה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ְיתא דָּ ָמא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה וְ ַט ֵּמי לַ ּה,
דְּ יַלְ ָּתא ַאי ָ
לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ רַב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה וְ ַד ֵּכי לַ ּה,
וְ ֵהיכִ י ָע ֵביד ָהכִ י?
וְ ָה ַּת ְניָא:
ימא ֵ -אין ֲח ֵברוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַט ֵהר.
" ָח ָכם ׁ ֶש ִּט ֵּ
ָא ַסר ֵ -אין ֲח ֵבירוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ִּתיר".
וְ ָא ְמ ִרינַןַ :ט ּמ ּויֵי ֲהוָ ה ְמ ַט ֵּמי לַ ּה,
ּ
ֵיה,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲא ַמ ָרה לֵ ּיה :דְּ כָ ל יוֹ ָמא ְמ ַד ֵּכי לַ ּה ִּכי ַהאי ַגוְ נָא ,וְ ָה ִא ְידנָא הוּא דְּ ַח ׁש ְ ּב ֵעינ ּ
ֲה ַדר דַּ ֵּכי לַ ּה.
ַאלְ ָמאְ :מ ֵה ְימנָא לַ ּה.
ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר יְהו ָּדה ַא ַ ּג ְמ ֵר ּיה ְס ַמ ְך.

ימא.
" ַר ִ ּבי ָר ָאה דָּ ם ַ ּב ַ ּליְ ָלה  -וְ ִט ֵּ
יהר.
ָר ָאה ַ ּב ּיוֹ ם – וְ ִט ֵ
ימא.
ִה ְמ ִּתין ׁ ָש ָעה ַא ַחת ָ -חזַ ר וְ ִט ֵּ
יתי".
ָא ַמר :אוֹ י ִלי ׁ ֶש ָּמא ָט ִע ִ
יתי"? וַ דַּ אי ָט ָעה!
" ׁ ֶש ָּמא ָט ִע ִ
דְּ ַת ְניָא:
ֹאמר ָח ָכםִ " :אילּ ּו ָהיָ ה ַלח ָהיָ ה וַ דַּ אי ָט ֵמא".
"לֹא י ַ
ֶא ָ ּלאֵ 53 :אין לוֹ ַלדַּ ָ ּיין ֶא ָ ּלא ַמה ׁ ּ ֶש ֵעינָ יו רוֹ אוֹ ת"!
 53כתבי יד .גירסת וילא :אמר

רש"י
מעיקרא טמויי טמי לה .רב
יצחק משום כבודו דרבה בר בר
חה:
כזה ראיתי .מביאה דם אחר או
שלה או של חברתה ואומרת כזה
ראיתי ואבדתיו אם דם זה טהור
לא מספקין ליה בטומאה משום
דם האבוד דמהימא למימר כזה
ראיתי :כזה טיהר לי פלוי כו'
מהו שתסמוך עליה חברתה
שהראתה דמה לזו ואמרה לה
כדם זה שלך הראתי גם אי
לפלוי חכם וטיהר:
אמת אשה כו' .אלמא קים לה
במראה דמים:
דליתיה קמן .אבל הכא דאיתיה
קמן יחזי אן:
אגמריה סמך .דפשיטא ליה
דטהור והאי דהוה מטמא
מעיקרא משום כבודו דרבה בר
בר חה אבל אי הוה מספקא ליה
לא הוה סמיך עלה:
ראה ביום .לאותו דם עצמו:
חזר וטימא .קס''ד דלא חזר
וראהו אלא מאליו חזר בו
וטימא דסבר שמא אמש טמא
הוה ועכשיו שיבש שתה
ממראיתו ממה שהיה לו אמש
ואילו הוה לח כמתחלתו הוה
ראה טמא לפיכך חזר בו ממה
שטיהר:
שמא טעיתי .במה שחזרתי
וטימאתי הואיל ומראיהו עכשיו
טהור:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַא ְחזְ ֵק ּיה ְ ּב ָט ֵמא,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזָ א לְ צַ ְפ ָרא דְּ ִא ׁ ְש ַּת ּנִי ֲא ַמר  :54וַ דַּ אי ָטהוֹ ר ֲהוָ ה ו ַּב ַּל ְילָ ה הוּא דְּ לָ א ִא ְת ֲחזִ י ׁ ַש ּ ִפיר,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזָ א דַּ ֲה ַדר ִא ׁ ְש ַּת ּנִי ֲא ַמר ַהאי ָט ֵמא הוּא ו ִּמ ְפ ַּכח הוּא דְּ ָקא ַמ ְפ ַּכח וְ ָאזֵ יל.

ַר ִ ּבי ָ ּב ֵדיק לְ אוֹ ר ַה ּנֵר.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ּ ָ 55ב ֵדיק ְ ּביוֹ ם ַה ְמע ּו ּנָן ֵ ּבינִי ַע ּמו ֵּדי.
ָא ַמר ַרב ַא ּ ִמי ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל:
וְ כו ָּּלן ֵאין בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ָתן ֶא ָּלא ֵ ּבין ַח ָּמה לְ ֵצל.
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ַ ּב ַח ָּמה ו ְּב ֵצל יָדוֹ .

 54גירסת וילא) :לֵ ּיה(
 55וילא :יוֹ סֵ ף

מעיקרא אחזקיה בטומאה.
כלומר אמש לא מספק טימא
אלא שפיר חזייה ואחזיק
בטומאה דאמרי' לקמן רבי בדק
לאור הר:
דאישתי .הלבין:
דהדר אישתי .עוד יותר:
מפכח .מראה אדמומיתו עוברת
הילכך הדר למילתיה קמייתא
וטימא והא דאמרין אין לו
לדיין אלא מה שעייו רואות
היכא דלא אחזיה כשהוא לח
ולא אידמי ליה כטמא:
בין העמודים .היכא דגרסי
ואע''ג דליכא הורא כולי האי:
ובצל ידו .ותן ידו כגד חמה על
הדם ומיצל:
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 .40כ ,ב
"וְ ַכ ָּמזוּג ׁ ְשנֵ י ֲח ָל ִקים ַמיִ ם ,וְ ֶא ָחד יַ יִ ן ִמן ַה ַ ּייִ ן ַה ׁ ּ ָשרוֹ נִ י".
ָּתנָא:
כא,א " ַה ׁ ּ ָשרוֹ נִ י  -נִ ידּ וֹ ן ַ ּכ ַ ּכ ְר ְמ ִלי.
ַחי וְ לֹא ָמזוּג,
ָח ָד ׁש וְ לֹא יָ ׁ ָשן".
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ֲאב ּו ִד ִימי:
ּ
וְ כו ָּּלן ֵאין בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ָתן ֶא ָּלא ְ ּבכוֹ ס ְט ֶב ְריָא ָפ ׁשוּט.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ׁ ֶשל ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ :
ַמ ֲחזִ יק לוֹ ג  -עוֹ ִׂשין אוֹ תוֹ ִמ ָּמנֶה,
אתיִם.
ׁ ְשנֵי ל ּו ִ ּגין  -עוֹ ִׂשין אוֹ תוֹ ִמ ָּמ ַ
כּ וֹ ס ְט ֶב ְריָא ּ ָפ ׁש ּוטֲ ,א ִפילּ ּו ַמ ֲחזִ יק ׁ ְש ֵני ל ּו ִ ּגין  -עוֹ ִׂשין אוֹ תוֹ ִמ ָּמנֶה.
וְ ַאי ְֵידי דְּ ָקלִ ׁיש  -י ְִד ַיע ֵ ּב ּיה ְט ֵפי.

הדרן עלך כל היד

רש"י
השרוי .מזוג:
ידון ככרמלי חי .דהכי מי בדקי
בכרמלי חי ואית דגרסי כשרוי
ידון הכרמלי:
בכוס טבריא של זכוכית פשוט.
טב''ש ואיידי דקליש ראה בו
אדמומית היין:

