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        כ, אכ, אכ, אכ, א .36
ְרּכֹום"   ."ּוְכֶקֶרן ּכַ
   

ָנא    :ּתָ
   ".ַלח ְולֹא ָיֵבׁש "
  

ֵני ֲחָדא ֶעְליֹון" :ּתָ ְחּתֹון ְולֹא ּכָ תַּ    ."ּכַ
ְחּתֹון" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ  תַּ ֶעְליֹון ְולֹא ּכַ    ."ּכָ
תַּ " :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ  ן ּכַ ּכֵ ֶעְליֹון ְוָכל ׁשֶ    ."ְחּתֹוןּכָ
ֶעְליֹון" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ  ן ּכָ ּכֵ ְחּתֹון ְוָכל ׁשֶ תַּ    ."ּכַ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ֵרי ָלָתא ּדָ    ,ּתְ
   ,ּוְתָלָתא ַטְרָפן ָהְוָיין

ָרא ְמִציָעָאה יָדךְ  ,ְנקֹוט ּדָ    .ְוַטְרָפא ְמִציָעָתא ּבִ
  

יּה ּדְ  י ָאתּו ְלַקּמֵ הוּ כִּ י ַאּבָ ג :ָאַמר ְלהוּ  ַרּבִ ִנינוּ ּבְ ְייהּו ׁשָ   .ּוׁשַ
  
   

 רש"י
   . עלה תחתון:כתחתון

. דעלין הוו זו למעלה תלתא דרי
   מזו:

. לבדוק בה את קוט דרא מציעא
   הדם:

. דההוא משובח וטרפא מציעא
לבדוק מכולן ומיהו כוליה דרא 
כשרה לבדוק והא דקתי 
כתחתון ולא כעליון הכי קאמר 

עית ולא כעליוה כשורה אמצ
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 

ליון הימה דהייו וכ''ש בע
אמצעי שהוא ברור מאד והא 
דתיא כעליון וכ''ש כתחתון הכי 
קאמר כעליון כעלה העליון וכ''ש 

   כתחתון כעלה האמצעי:
. לבדוק בהן ולא בגושייהו שיו
  לאחר תלישתן:
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        בבבב----כ, אכ, אכ, אכ, א .37
   ."ּוְכֵמיֵמי ֲאָדָמה"
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵמיֵמי ֲאָדָמה"    :ּכְ

ֶרם ּוֵמִציף ָעֶליָה ַמִים ית ּכֶ ְקַעת ּבֵ ֵמָנה ִמּבִ    ,ֵמִביא ֲאָדָמה ׁשְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְקַעת יֹוְדַפת    .ִמּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְקַעת ִסְכִני    .ִמּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּנֹוַסר ְקַעת ּגִ    ."ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהן ,ַאף ִמּבִ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

   :ּוְכֵמיֵמי ֲאָדָמה"
ֶרם ית ּכֶ ְקַעת ּבֵ ֵמָנה ִמּבִ    ,ֵמִביא ֲאָדָמה ׁשְ

ּום ת ַהׁשּ ְקִליּפַ    ,ּוֵמִציף ָעֶליָה ַמִים ּכִ
יע יעּור ֶלָעָפרְוֵאין ׁשִ ֵאין ׁשִ ּום ּדְ ִים ִמׁשּ    .ּור ַלּמַ

א ֲעכּוִרין    ,ְוֵאין ּבֹוְדִקין אֹוָתן ְצלּוִלין ֶאּלָ
   .חֹוֵזר ְועֹוְכָרן -ָצְללּו 

הּוא עֹוְכָרן  ְכִלי -ּוְכׁשֶ א ּבִ ד ֶאּלָ ּיָ    ."ֵאין עֹוְכָרן ּבַ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
א " ד ֶאּלָ ּיָ ְכִליֵאין עֹוְכִרין אֹוָתן ּבַ    ."ּבִ

יֵדיּה ְוִלַעְכִריְנהּו  ָלא ִלְרֵמיּה ּבִ   ּדְ
ֵמי יר ּדָ ּפִ יֵדיּה ׁשַ י ָעַכר ֵליּה ּבִ ָמָנא כִּ    ,ֲאָבל ּבְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָמָנא א ּבְ יֵדיּה ֶאּלָ ָלא ִלַעְכִריְנהּו ּבִ    ?ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

הּוא ּבֹוְדָקן " ׁשֶ כֹוס -ּכְ א ּבְ    ".ֵאין ּבֹוְדָקן ֶאּלָ
  
ֵעי ָלךְ וַ  ּבָ    :ֲעַדִיין ּתִ

ִדיָקה  כֹוס,  -ּבְ   ּבְ
ַמאי?  -ֲעִכיָרה    ּבְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
יּה ּדְ  י ָאתּו ְלַקּמֵ ר ֲאבּוהַּ כִּ ה ּבַ ִנינוּ  :ָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ ְמקֹוָמּה ׁשָ    .ּבִ

  
י ֲחִניָנא א ַרּבִ ּתָ ׁשְ ַגְרּגַ ֵלי קּוְרָטא ּדְ יּה  ,ּפָ    .ּוָבֵדיק ּבֵ

  
י יֹוֵסיַרּבִ ָלֵייט ֲעֵליּה  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ ָרה י ִיׁשְ ַאְסכָּ   .ּבְ

י ֲחִניָנא   כ,ב ים ַרּבִ ַחכִּ    ,הּוא ּדְ
י ָעְלָמא  יֵמי ָהִכי -ּכּוּלֵ    .ָלאו ַחכִּ

  

 רש"י
. משום דאין ואין שיעור למים

שיעור לעפר אלא יביא עפר כמו 
שירצה אם רב אם מעט ויציף על 

ים כעובי קליפת השום למעלה מ
   מן העפר:

. שתהא מראית אלא עכורין
   אדמה כסת במים:

   . המים בעפר:וכשהוא עוכרן
. לא יתן העפר לא לרמיה בידיה

אל תוך ידו ויעכור המים בעפר 
שבידו אע''פ שחוזר וותו בכלי 

   לאחר עכירה:
. אם העפר בכלי כי עכר להו אבל

   בידיה באצבע שפיר דמי:
. דלמא לא לעכריהו בידיה או

כשהמים בספל לא יעכרם 
באצבעו אלא בבזך או בכלי 

   אחר:
. אלמא לא אלא בכוס של זכוכית

   לירמי עפר במים בכפו ויבדוק:
. שאין אמר להו במקומה שיו

האדמה דומה לדם אלא 
במקומה אבל הביאה במקום 

   אחר שתה מראיתה:
   . מבקע:פלי

   . בלא מים:ובדיק לה
. אאחר ט עליה ר' ישמעאלליי

  שיעשה כן באסכרה:
. ומצי דרבי חיא הוא דחכים

  בדיק כה''ג:
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        כ, בכ, בכ, בכ, ב .38
י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ

י ֲחִניָנאָחְכְמָתא ּדְ  ָמא ַרּבִ ָלא ֶאֱחֵזי ּדָ ַרָמא ִלי ּדְ    .ּגְ
יָנא     ,ְמַטַהר –ְמַטּמֵ

א –ְרָנא ְמַטַה     .ְמַטּמֵ
  

י ֶאְלָעָזרֲאַמר     :ַרּבִ
י ֲחִניָנאִעְנְווָתנּוָתא ּדְ  ָמא ַרּבִ ֲחַזאי ּדָ ַרָמא ִלי ּדַ    ,ּגְ

יּה ְלָסֵפק ְוָחֵזי ַעְנְוָתן הּוא ַמֵחית ַנְפׁשֵ י ֲחִניָנא ּדְ    ,ּוָמה ַרּבִ
   !ֲאָנא ָלא ֶאֱחֵזי?

  
י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ

ַרָמ  ָבֶבל ּגְ ָמאִטְבָעא ּדְ ָלא ֲחַזאי ּדָ    ,א ִלי ּדְ
ֲאִמיָנא ִטְבָעא ָלא ָיַדְעָנא :ּדַ ָדָמא ָיַדְעָנא? ,ּבְ    !ּבְ

  
ָתא :ְלֵמיְמָרא ְלָיא ִמּלְ ְבִטְבָעא ּתַ    .ּדִ

הְוָהא  ִטְבָעא ַרּבָ ָיַדע ּבְ ָדָמא ,הּוא ּדְ    !ְוָלא ָיַדע ּבְ
  

ן ָקָאַמר כֵּ ל ׁשֶ    ,כָּ
הּוָמה  ִטְבָעא ַרּבָ ָיַדע ּבְ ָמא, ַוֲאָנא ֶאֱחֵזי? ,ּדְ    !ָלא ֲחָזא ּדָ

  
א ִדיָתא עּוּלָ ַלע ְלפּוְמּבְ    ,ִאּקְ

ָמא יּה ּדָ    .ְוָלא ֲחָזא ,ַאְייתּו ְלַקּמֵ
י ֶאְלָעָזרּוָמה  :ֲאַמר ָרֵאל ֲהָוה ַרּבִ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ָמָרא ּדְ    ,ּדְ

ַלע ְלַאְתָרא ּדְ  י ִמּקְ ָמא, ֲאָנא ֶאֱח  ַרב ְיהּוָדהכִּ    !ֵזי?ָלא ָחֵזי ּדָ
  

אי ָקרּו ֵליּה  ָרֵאל"ְוַאּמַ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ   ? "ָמָרא ּדְ
יּה ּדְ  ָמא ְלַקּמֵ ַאְייָתא ּדָ ָתא ּדְ ַהִהיא ִאּתְ י ֶאְלָעָזרּדְ    ,ַרּבִ

יֲהָוה ָיֵתיב  י ַאּמִ יּה  ַרּבִ    ,ַקּמֵ
ם ִחיּמּוד הּוא -ַאְרֵחיּה     .ֲאַמר ַלּה ַהאי ּדַ

ַפל ַלּה  ְנַפָקה ִאּטְ ַתר ּדִ יַר ּבָ י ַאּמִ    ,ּבִ
יו :ָאְמָרה לוֹ  ְדּתִ ֶרְך ְוִחּמַ ּדֶ ְעִלי ָהָיה ּבַ    .ּבַ
   .(תהילים כה, יד) 52525252"סֹוד ה' ִליֵרָאיו" :ָקֵרי ֲעֵליּה 

  
א בֹור ַמְלכָּ ׁשְ יּה ּדִ    ,ִאְפָרא הּוְרִמיז ִאּמֵ

יּה ּדְ  ָמא ְלַקּמֵ ָרה ּדָ ּדַ    .ָרָבאׁשַ
יּה  ַרב עֹוַבְדָיהֲהָוה ָיֵתיב     .ַקּמֵ

ם ִחיּמּוד הּוא :ֲאַמר ַלּה  ,ֵחיּה ַאְר     .ַהאי ּדַ
יֵמי ְיהּוָדֵאי :ֲאַמָרה ֵליּה ִלְבַרּה  ה ַחכִּ ּמָ א ֲחֵזי כַּ    .ּתָ

ה :ֲאַמר ַלּה  ֲארּוּבָ סּוָמא ּבַ ְלָמא כְּ    !ּדִ
ָמא ,ֲהַדר ין ִמיֵני ּדָ ּתִ ָרה ֵליּה ׁשִ ּדַ הּו ָאְמִריְנהוּ  ,ׁשַ    ,ְוכּוּלְ

ם כִּ  ְתָרא ּדַ ים ֲהָוה ְוָלא ָיַדעַההּוא ּבָ    .ּנִ
ְלֵמי ָלא כַּ ְמַקּטְ ר ַלּה ְסִריקּוָתא ּדִ ּדַ ָתא ְוׁשַ יע ִמיּלְ ּיַ    .ִאְסּתַ

א ָיְתִביתוּ  :ֲאַמָרה ִלּבָ וֵני ּדְ ַתּוְ    .ְיהּוָדֵאי ּבְ
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָמא א ֲהָוה ֲחֵזיָנא ּדָ    ,ֵמֵריׁשָ

ִיְצָחק  יּה ּדְ ֲאַמָרה ִלי ִאּמֵ יָון ּדַ ִריכֵּ ָנן  : ּבְ ַרּבָ ְייהּו ּדְ ְייָתא ָלא ַמְייִתיַנן ַלּה ַקּמַ ָתא ַקּמַ    ,ַהאי ִטיּפְ
ְזִהיָמא ּום ּדִ    ,ִמׁשּ

   .ָלא ֲחֵזיָנא
ין ְטֵמָאה ִלְטהֹוָרה  אי ֲחֵזיָנא -ּבֵ    .ַוּדַ

                                                        
 ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם ה'סֹוד  52

 רש"י
. בקי דמרא דארעא דישראל

במראות דם מכל חכמי ארץ 
ישראל כדמפרש לקמן: 
פומבדיתא אתריה דרב יהודה 
בשילהי פ''ק דסהדרין (דף יז:) 
סבי דפומבדיתא רב יהודה ורב 

   עיא:
דו דרב . משום כבוולא חזא

   יהודה:
   . הריח בו:ארחיה
. שתאוית לבעלה וראתה חימוד

   הדם מחמת תאוה:
. כרית היתה וכן איפרא הורמיז

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.):
'ב דף עג.) . כמו (ב'הורמיז

הורמיז בר ליליתא כלומר יופי 
   שדים היה לה:

. ואע''ג דאמר לעיל ארחיה כו'
רבא לא ידע בדמא יסא 

   איתרחיש ליה:
   . משום דורון:שלח לה

   . מסרק אה:סריקותא
. שהורגין עליה מקטלא כלמי

כים וסברה ודאי הבין ומשום 
   הכי שלח לי האי:

. כים כדמתרגמין כים כלמי
   תא:כלמ

. בחדרי הלב אתם בתווי לבאי
יושבים מחדרים מתרגמי' 
מתוויא כלומר כל חכמה מצויה 

   בכם:
. דדילמא אשתי לא חזיא

ואע''ג דמראה דם טהור יש לה 
דלמא אי אייתא טיפתא 

   קמייתא הוה מיחזי טמא:
. כשכלין ימי בין טמאה לטהורה

טוהר של זכר או של קבה 
ו וראתה ביום ארבעים ואחד א

  ביום שמוים ואחד:
. אי דם טמא חזיא לההוא דמא

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 

  יתא:טיפתא קמי



  ""ָּכל ַהָּיד –מסכת נדה פרק ב' 
105
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א יּה ּדְ  ,ַיְלּתָ ָמא ְלַקּמֵ ר ָחָנהַאְייָתא ּדָ ר ּבַ ה ּבַ י ַלּה  ַרּבָ    ,ְוַטּמֵ

יּה ּדְ ֲהַד  ַרב ְיהּוָדהר ַאְייָתא ְלַקּמֵ ֵריּה ּדְ י ַלּה  ַרב ִיְצָחק ּבְ    .ְוַדכֵּ
  ְוֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי? 

ְנָיא    :ְוָהּתַ
א " יּמֵ טִּ אי ְלַטֵהר -ָחָכם ׁשֶ ַ    .ֵאין ֲחֵברֹו ַרׁשּ

יר -ָאַסר  אי ְלַהתִּ ַ    !"ֵאין ֲחֵבירֹו ַרׁשּ
  

י ַלּה  ָרא ַטּמּוֵיי ֲהָוה ְמַטּמֵ    ,ֵמִעיּקָ
ֲאַמָרה ֵליּה  יָון ּדַ ְוָנא :כֵּ י ַהאי ּגַ י ִלי כִּ ָכל יֹוָמא ֲהָוה ְמַדכֵּ ֵעיֵניּה  ,ּדְ ַחׁש ּבְ    ,ְוָהִאיְדָנא הּוא ּדְ

י ַלּה  כֵּ    .ּדַ
  

  ּוִמי ְמֵהיְמֵני? 
  

  .ִאין
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
יו" ְדתִּ ֶזה ָרִאיִתי ְוִאּבַ ה לֹוַמר ּכָ ָ   ."ֶנֱאֶמֶנת ִאׁשּ
  
  

ְעָיא לְ     :הוּ ִאיּבַ
לֹוִני ָחָכם  ֶזה ִטיֵהר ִאיׁש ּפְ   ַמהּו?  -כָּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יו" ְדתִּ ֶזה ָרִאיִתי ְוִאּבַ ה לֹוַמר ּכָ ָ   ."ֶנֱאֶמֶנת ִאׁשּ
  

אִני ָהָתם    ,ׁשָ
ּה  ֵליֵתיּה ְלַקּמַ    .ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יּה ּדְ  ָמא ְלַקּמֵ א ַאְייָתא ּדָ ַיְלּתָ ר ָחָנהּדְ ר ּבַ ה ּבַ י  ַרּבָ    ,ַלּה ְוַטּמֵ
ר יּה ּדְ ַרב ְיהּוָדהְלַקּמֵ ֵריּה ּדְ י ַלּה   ַב ִיְצָחק ּבְ    ,ְוַדכֵּ

  ְוֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי? 
ְנָיא    :ְוָהּתַ

א " יּמֵ טִּ אי ְלַטֵהר -ָחָכם ׁשֶ ַ    .ֵאין ֲחֵברֹו ַרׁשּ
יר -ָאַסר  אי ְלַהתִּ ַ    ."ֵאין ֲחֵבירֹו ַרׁשּ

י ַלּה  :ְוָאְמִריַנן    ,ַטּמּוֵיי ֲהָוה ְמַטּמֵ
ֲאַמָרה ֵליּה  יָון ּדַ ְוָנא :כֵּ י ַהאי ּגַ י ַלּה כִּ ָכל יֹוָמא ְמַדכֵּ ֵעיֵניּה  ,ּדְ ַחׁש ּבְ    ,ְוָהִאיְדָנא הּוא ּדְ

י ַלּה  כֵּ    .ֲהַדר ּדַ
   .ְמֵהיְמָנא ַלּה  :ַאְלָמא

  
ר ְיהּוָדה ְמֵריּה ְסַמךְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ    .ַאּגַ

  
  
  
י" ְיָלה   ַרּבִ ּלַ ם ּבַ א -ָרָאה ּדָ    .ְוִטיּמֵ

ּיֹום     .ְוִטיֵהר –ָרָאה ּבַ
ָעה ַאַחת  ין ׁשָ א -ִהְמתִּ    .ָחַזר ְוִטיּמֵ

א ָטִעיִתי :ָאַמר ּמָ    ."אֹוי ִלי ׁשֶ
  
א ָטִעיִתי" ּמָ אי ָטָעה! "ׁשֶ   ? ַוּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
אי ָטֵמא" :לֹא יֹאַמר ָחָכם"    ".ִאיּלּו ָהָיה ַלח ָהָיה ַוּדַ

א א 53535353:ֶאּלָ ין ֶאּלָ ּיָ ֵעיָניו רֹואֹות ֵאין לֹו ַלּדַ ֶ    !"ַמה ׁשּ

                                                        
  כתבי יד. גירסת וילא: אמר 53

 רש"י
. רב מעיקרא טמויי טמי לה

יצחק משום כבודו דרבה בר בר 
   חה:

. מביאה דם אחר או כזה ראיתי
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 

הראתה דמה לזו ואמרה לה ש
כדם זה שלך הראתי גם אי 

   לפלוי חכם וטיהר:
. אלמא קים לה אמת אשה כו'

   במראה דמים:
. אבל הכא דאיתיה דליתיה קמן

   קמן יחזי אן:
. דפשיטא ליה אגמריה סמך

דטהור והאי דהוה מטמא 
מעיקרא משום כבודו דרבה בר 
בר חה אבל אי הוה מספקא ליה 

   יך עלה:לא הוה סמ
   . לאותו דם עצמו:ראה ביום

. קס''ד דלא חזר חזר וטימא
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:
. במה שחזרתי שמא טעיתי

כשיו וטימאתי הואיל ומראיהו ע
  טהור:
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ָטֵמא ָרא ַאְחְזֵקיּה ּבְ    ,ֵמִעיּקָ

י ֲאַמר ּנִ ּתַ ִאׁשְ ֲחָזא ְלַצְפָרא ּדְ יָון ּדַ יר :54545454כֵּ ּפִ ָלא ִאְתֲחִזי ׁשַ ְיָלה הּוא ּדְ אי ָטהֹור ֲהָוה ּוַבּלַ    ,ַוּדַ
ח ה י ֲאַמר ַהאי ָטֵמא הּוא ּוִמְפכַּ ּנִ ּתַ ֲהַדר ִאׁשְ ֲחָזא ּדַ יָון ּדַ ח ְוָאֵזילכֵּ ָקא ַמְפכַּ    .ּוא ּדְ

  
  
  

י ר ַרּבִ ֵדיק ְלאֹור ַהּנֵ    .ּבָ
  

י יֹוֵס  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ יִני ַעּמּוֵדי 55555555יַרּבִ ן ּבֵ יֹום ַהְמעּוּנָ ֵדיק ּבְ    .ּבָ
  

מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ י ּבַ    :ַרב ַאּמִ
ה ְלֵצל ין ַחּמָ א ּבֵ ן ֵאין ּבֹוְדִקין אֹוָתן ֶאּלָ    .ְוכּוּלָ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ָמןַרב ַנְח  ה ּבַ    :ַרּבָ

ה ּוְבֵצל ָידוֹ  ַחּמָ   .ּבַ
  
   

                                                        
  (ֵליּה) גירסת וילא: 54
 יֹוֵסףוילא:  55

 רש"י
. מעיקרא אחזקיה בטומאה

כלומר אמש לא מספק טימא 
אלא שפיר חזייה ואחזיק 
בטומאה דאמרי' לקמן רבי בדק 

   לאור הר:
   . הלבין:דאישתי

   . עוד יותר:דהדר אישתי
. מראה אדמומיתו עוברת מפכח

הילכך הדר למילתיה קמייתא 
וטימא והא דאמרין אין לו 

יו רואות לדיין אלא מה שעי
היכא דלא אחזיה כשהוא לח 

   ולא אידמי ליה כטמא:
. היכא דגרסי בין העמודים

   ואע''ג דליכא הורא כולי האי:
. ותן ידו כגד חמה על ובצל ידו

  הדם ומיצל:
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ֵני ֲחָלִקים" זּוג ׁשְ רֹוִני ,ַמִים ְוַכּמָ ָ ִין ַהׁשּ   ."ְוֶאָחד ַיִין ִמן ַהּיַ
  

ָנא   :ּתָ
רֹוִני "   כא,א ָ ְרְמִלי -ַהׁשּ ּכַ    .ִניּדֹון ּכַ

   ,ַחי ְולֹא ָמזּוג
ן    ."ָחָדׁש ְולֹא ָיׁשָ

  
ר ֲאבּוִדיִמיַרב יִ ָאַמר     :ְצָחק ּבַ

ׁשּוט כֹוס ְטֶבְרָיא ּפָ א ּבְ ן ֵאין ּבֹוְדִקין אֹוָתן ֶאּלָ    .ְוכּוּלָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ל כָּ    :ׁשֶ

ֶנה -ַמֲחִזיק לֹוג  ין אֹותֹו ִמּמָ    ,עֹוׂשִ
ין  ֵני לּוּגִ אַתִים -ׁשְ ין אֹותֹו ִמּמָ    .עֹוׂשִ

ׁשּוטּכֹוס  ין  ,ְטֶבְרָיא ּפָ ֵני לּוּגִ ֶנה -ֲאִפיּלּו ַמֲחִזיק ׁשְ ין אֹותֹו ִמּמָ    .עֹוׂשִ
ָקִליׁש  יּה ְטֵפי -ְוַאְייֵדי ּדְ   .ְיִדיַע ּבֵ

  
        הדרן עלך כל הידהדרן עלך כל הידהדרן עלך כל הידהדרן עלך כל היד

  

 
  

 רש"י
   . מזוג:השרוי

. דהכי מי בדקי ידון ככרמלי חי
בכרמלי חי ואית דגרסי כשרוי 

   ידון הכרמלי:
. של זכוכית פשוטבכוס טבריא 

טב''ש ואיידי דקליש ראה בו 
  אדמומית היין:
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 "ַהַּמֶּפֶלת ֲחִתיָכה" –' גפרק נדה מסכת 
        , א , א , א , א כאכאכאכא .1

            ַמְתִניִתין

ֶלת ֲחִתיָכה ּפֶ    :ַהּמַ
ּה ּדָ     ,ְטֵמָאה –ם ִאם ֵיׁש ִעּמָ

   .ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   .ְטֵמָאה –ּבֵ

  
ֶלת ּפֶ ה   :ַהּמַ ִמין ְקִליּפָ    ,ּכְ

ֲעָרה ִמין ׂשַ    ,ּכְ
ִמין ָעָפר    ,ּכְ

ים ין ֲאדּוּמִ ִמין ַיְבחּוׁשִ ִים - ּכְ ִטיל ַלּמַ     :תָּ
   .ְטֵמָאה –ִאם ִנּמֹוחּו 

   .ְטהֹוָרה –או ְוִאם ָל 
  

ֶלת ּפֶ ִמין  :ַהּמַ ִגים  ּכְ    ,ּדָ
   ,ֲחָגִבים

ָקִצים    ,ׁשְ
ים ם   :ּוְרָמׂשִ ֶהם ּדָ    ,ְטֵמָאה –ִאם ֵיׁש ִעּמָ

   .ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 
  

ֶלת ּפֶ ֵהָמה  ִמין  :ַהּמַ    ,ּבְ
ה    ,ַחּיָ

ין ְטהֹוִרין ,ָועֹוף ין ְטֵמִאין ּבֵ ב ְלָזָכר -ִאם ָזָכר     :ּבֵ ׁשֵ    .תֵּ
ב ִלְנֵקָבה -ִאם ְנֵקָבה וְ  ׁשֵ    .תֵּ

ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה -ְוִאם ֵאין ָידּוַע  ׁשֵ    .תֵּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֵאין ּבֹו ִמּצּוַרת ָאָדם  ל ׁשֶ  .ֵאינֹו ָוָלד -ּכָ

 

ָמָרא    ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
י ְיהּוָד  א ַרּבִ ַעת ִמיֵני ָדִמיםלֹא ִטיּמֵ ל ַאְרּבַ ֲחִתיָכה ׁשֶ א ּבַ    ,ה ֶאּלָ

ָאר ִמיֵני ָדִמים  ל ׁשְ    .ְטהֹוָרה –ֲאָבל ׁשֶ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ַעת ִמיֵני ָדִמים  ל ַאְרּבַ ְבֵרי ַהּכֹל ְטֵמָאה -ׁשֶ    .ּדִ
ָאר ִמיֵני ָדִמים  ל ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹל ְטהֹוָרה -ׁשֶ    .ּדִ

  
אלֹא ֶנְחְלקּו ֶא  יָלה  :ּלָ ִהּפִ    ,ׁשֶ

יָלה    .ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ַמה ִהּפִ
י ְיהּוָדה ָסַבר ַתר רֹוב ֲחִתיכֹות :ַרּבִ    ,ִזיל ּבָ

ל ַעת ִמיֵני ָדִמים ָהְוָיין 56565656ְורֹוב ֲחִתיכֹות ׁשֶ    .ַאְרּבַ
ָנן ָסְבֵרי ַעת ִמיֵני ָדִמים"ָלא ָאְמִריַנן  :ְוַרּבָ ל ַאְרּבַ    ".רֹוב ֲחִתיכֹות ׁשֶ

  
   ?!יִאינִ 

י ֲאָתא  ְעָיאְוָהא כִּ ָעא ַרב הֹוׁשַ ַהְרּדְ    ,ִמּנְ
יֵדיּה     :ֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ

ֶלת" ּפֶ ה  ֲחִתיָכה  :ַהּמַ    ,ֲאדּוּמָ
חֹוָרה    ,ׁשְ
ה    ,ְירּוּקָ
ם  - ּוְלָבָנה ּה ּדָ    .ְטֵמָאה –ִאם ֵיׁש ִעּמָ

                                                        
 (ִמיֵני) גירסת וילא: 56

 רש"י
  מתי' 

המפלת חתיכה אם יש עמה דם 
   . משום דה:טמאה

. דלאו לידה ואם לאו טהורה
היא דאי לידה הויא בלא דם מי 
טמאה דכתיב (ויקרא יב) כימי 

   דת דותה תטמא:
. מפרש ר' יהודה אומר כו'

   בגמרא:
   :. שערכמין שערה

   . יתושין:יבחושין
. משום דה אם ימוחו טמאה

   דדם הוא:
. מי לאו ולד הוא מין דגים

וטעמא מפרש בגמרא הלכך אי 
איכא דם טמאה דה ואם לאו 

   טהורה:
. ימי טומאת שבעה תשב לזכר

וימי טהרה ל''ג וכל דמים 
   שתראה בהן טהורין:

. לחומרא ימי לזכר ולקבה
טומאה דקבה שבועים וימי 
טוהר כלים לסוף ארבעים יום 
כזכר ולא פ' כקבה ובגמרא 
מפרש מאי שא דלחיה ועוף קרי 

   ולד יותר מדגים:
  גמ' 

. דקסבר היא של ד' מיי דמים
גופה דם הלכך טמאה דה אבל 

   ולד לא הוי:
. לאו מארבע מיי ירוקה ולבה

דמים הן אלא אדום וכמימי 
אדמה וכקרן כרכום וכמזוג 

שיב דהייו ושחור לא קא ח
  אדום אלא שלקה:



  ""ַהַּמֶּפֶלת ֲחִתיָכה –מסכת נדה פרק ג' 
109

   .ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר  ַרּבִ

ין ְך ְטֵמָאה ּבֵ ְך ּוֵבין ּכָ    ."ּכָ
ֲחָדא מּוֵאל ּבַ ָיא ִלׁשְ    !ַקׁשְ

י ַתְרּתֵ י יֹוָחָנן ּבְ    !ּוְלַרּבִ
  
ֲחָדא" מּוֵאל ּבַ    - "ִלׁשְ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ ַעת ִמיֵני ָדִמים" :ׁשְ ל ַאְרּבַ ֲחִתיָכה ׁשֶ א ּבַ י ְיהּוָדה ֶאּלָ א ַרּבִ    ".לֹא ִטיּמֵ
ֵני ה ּוְל " :ְוָהא ָקּתָ י ְיהּוָדה!  "ָבָנהְירּוּקָ   ּוָפֵליג ַרּבִ
יָמא ה ּוְלָבָנה ָלא  :ְוִכי ּתֵ רּוּקָ חֹוָרה, ְוַאּיְ ה ּוׁשְ י ְיהּוָדה ַאֲאדּוּמָ ֵליג ַרּבִ י ּפָ    -כִּ

א  ה ּוְלָבָנה"ֶאּלָ ֵני ַלּה?  "ְירּוּקָ   ְלַמאן ָקּתָ
ָנן :ִאיֵליָמא    - ַרּבָ

חֹוָרה  ה ּוׁשְ א ֲאדּוּמָ ּתָ ְעָיא?ְמַטֲהֵרי ַר  -ַהׁשְ ה ּוְלָבָנה ִמיּבַ ָנן, ְירּוּקָ    !ּבָ
י ְיהּוָדה ּוָפֵליג!  א ָלאו ְלַרּבִ   ֶאּלָ

  
ָאַמר י יֹוָחָנן ּדְ ַעת ִמיֵני ָדִמים " :ְותּו ְלַרּבִ ל ַאְרּבַ ְבֵרי ַהּכֹל ְטֵמָאה -ׁשֶ   ".ּדִ

ֵני ה" :ָהא ָקּתָ חֹוָרה"וּ  "ֲאדּוּמָ ָנן!  "ׁשְ   ּוְפִליֵגי ַרּבָ
  

יָמא ה ּוְלָבָנה,   :ְוִכי ּתֵ רּוּקָ ָנן ַאּיְ ִליֵגי ַרּבָ י ּפְ   כִּ
חֹוָרה  ה ּוׁשְ    .ָלא –ֲאָבל ַאֲאדּוּמָ

א  ה"ֶאּלָ חֹוָרה"וּ  "ֲאדּוּמָ ֵני ַלּה?  - "ׁשְ   ְלַמאן ָקּתָ
י ְיהּוָדה  :ִאיֵליָמא ְעָיא? -ַרּבִ חֹוָרה ִמיּבַ ה ּוׁשְ ה ּוְלָבָנה ְטֵמָאה, ֲאדּוּמָ א ְירּוּקָ ּתָ    !ַהׁשְ

א ָנן ֶאּלָ   ּוְפִליֵגי!  ,ָלאו ַרּבָ
  

א ָאַמר  ר ִיְצָחקֶאּלָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ם ָקִמיְפְלֵגי לֹא ּדָ ֶבר ּבְ ר ִלְפִתיַחת ַהּקֶ ֶאְפׁשָ    ,ּבְ

ֵאי ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ    :ּוִבְפלּוְגּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַנִים" ָתה ׁשְ ְ    ,ִקׁשּ
י  ִליׁשִ ְ יָלה   –ְוַלׁשּ    ,ִהּפִ

יָלהְוֵאיָנּה יֹוַדַע      כא,ב    ,ְסֵפק ֵליָדה ֲהֵרי זוֹ   ^ - ת ַמה ִהּפִ
   .ְסֵפק ִזיָבה

ן ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל    .ְמִביָאה ָקְרּבָ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ן ְוֶנֱאָכל    ,ְמִביָאה ָקְרּבָ
ם לֹא ּדָ ֶבר ּבְ ר ִלְפִתיַחת ַהּקֶ ִאי ֶאְפׁשָ    ."ׁשֶ

  
ָנא ַאֲחִריָנא ָאְמֵרי ַלּה     :ִליׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ּוָדהַרב ְיהָאַמר     :ׁשְ

ָעה ִמיֵני ָדִמים ל ַאְרּבָ ֲחִתיָכה ׁשֶ א ּבַ י ְיהּוָדה ֶאּלָ א ַרּבִ    ,לֹא ִטיּמֵ
ָאר ִמיֵני ָדִמים  ל ׁשְ    .ְטהֹוָרה –ֲאָבל ׁשֶ

  
   ?!ִאיִני

י ֲאָתא  ְעָיאְוָהא כִּ ָעא ַרב הֹוׁשַ ַהְרּדְ    ,ִמּנְ
יֵדיּה     :ֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ

ה ּוְלָבָנה ַהּמַ " חֹוָרה ְירּוּקָ ה ּוׁשְ ֶלת ֲחִתיָכה ֲאדּוּמָ   ּפֶ
ם ְטֵמָאה  ּה ּדָ   ִאם ֵיׁש ִעּמָ

  ְוִאם ָלאו ְטהֹוָרה 
י ְיהּוָדה אֹוֵמר    ְוַרּבִ

ְך ְטֵמָאה ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    ."ּבֵ
ֵני ה" :ָקּתָ חֹוָרה"וּ  "ֲאדּוּמָ ה" "ׁשְ י ְיהּוָד  "ְלָבָנה"וּ  "ְירּוּקָ   ה! ּוָפֵליג ַרּבִ

יָמא י ְיהּוָדה ַא  :ְוִכי ּתֵ ֵליג ַרּבִ י ּפָ ה"כִּ חֹוָרה"וּ  "ֲאדּוּמָ ה"ֲאָבל  "ׁשְ   ָלא  - "ְלָבָנה"וּ  "ְירּוּקָ
א  ה"ֶאּלָ ֵני ַלּה?  "ְלָבָנה"וּ  "ְירּוּקָ   ַמאן ָקּתָ

ָנן ה וּ  - ִאיֵליָמא ְלַרּבָ ָנן, ְירּוּקָ חֹוָרה ָקא ְמַטֲהֵרי ַרּבָ ה ּוׁשְ א ֲאדּוּמָ ּתָ ְעָיא?ַהׁשְ    !ְלָבָנה ִמיּבַ
י ְיהּוָדה ּוָפֵליג!  א ָלאו ְלַרּבִ   ֶאּלָ

 רש"י
. דקסברי אין רוב לא אמרין כו'

חתיכות של ארבע מיי דמים 
   דלא אתחזק לן האי רובא:

. כלומר להודיע למאן קתי לה
   דבריו של מי בא:

. להודיע אלא לר' יהודה
   דאירוקה ולבה מי פליג:

. כלומר הך ותו לרבי יוחן וכו'
בעי קושיא דירוקה ולבה לא אי

לן לפרושי דכי היכי דקשיא ליה 
לשמואל קשיא ליה לרבי יוחן 
דהא רבי יוחן מי אמר על שאר 
מיין לרבי יהודה טהורה והכא 
קתי ירוקה ולבה ופליג רבי 
יהודה ותו קשיא אחריתי לר' 
יוחן דאמר של ארבעת מיי 
דמים דברי הכל כו': הכי גרסין 
וכי תימא כי פליגי רבן אירוקה 

לבה אלא אדומה ושחורה ו
למאן קתי לה כו' אלא לאו רבן 

   ופליגי:
   . הרחם:פתיחת הקבר

. דם לידה הלכך לרבן בלא דם
כי ליכא דם טהורה ואפילו 
החתיכה של ארבע מיי דמים 
דחתיכה לאו דם הוא אלא בשר 
ולא אמר דם אחר איכא ואן 
הוא דלא חזין דקסברי רבן 
 אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
לר' יהודה אפילו ירוקה ולבה 
טמאה דודאי דם אחר הוה ואן 
הוא דלא חזין דאי אפשר 

   לפתיחת הקבר בלא דם:
. בתוך י''א יום קשתה שים

שבין דה לדה וראתה דם 
   מחמת קושי:

. ואיה יודעת ולשלישי הפילה
אם ראתה דם באותה לידה אם 
לאו. ואיה יודעת אם פל הוא 

  א:ואם רוח בעלמא הו
. הרי זו ספק לידה וספק זיבה

ספק אם זיבה היא וחייבת 
בקרבן זיבה ספק אם לידה היא 
וחייבת בקרבן לידה ספק איה 
לא לידה ולא זיבה ואין עליה 
קרבן כיצד אם ילדה בשלישי ולד 
גמור הרי כאן לידה ולא זיבה 
ואפי' ראתה דם עם לידתה 
להשלים ג' ראיות דקושי סמוך 

לקמן בפ'  ללידה רחמא טהרה
בות כותים (דף לו:) כי יזוב זוב 
דמה דמה מחמת עצמה ולא 
מחמת ולד ואם לא היה ולד 
וראתה דם עם לידתה הרי כאן 
זיבה גמורה דהשתא לאו קושי 
סמוך ללידה הוא דאין כאן לידה 
ואם לא היה ולד ולא ראתה דם 
אין כאן לא לידה ולא זיבה דשי 
ימים הוא דחזאי הלכך מביאה 

אחד לאכול בקדשים  קרבן
דשמא יולדת או זבה היא ואיו 
אכל חטאת העוף שלה דשמא 
איה לא יולדת ולא זבה דאפשר 
לפתיחת הקבר בלא דם ובשלישי 
לא חזאי וולד מי לא הואי והאי 

   קרבן מליקת חולין היא ובלה:
. הלכך מה פשך אם שאי אפשר

ולד הוא הרי כאן לידה ואם איו 
דבשלישי  ולד הרי כאן זיבה

  חזאי:
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א ֲאַמר  י יֹוָחָנןֶאּלָ    :57575757ַרּבִ

ם ָקִמיְפְלֵגי לֹא ּדָ ֶבר ּבְ ר ִלְפִתיַחת ַהּקֶ ֶאְפׁשָ    ,ּבְ
ֵאי ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ    :ּוִבְפלּוְגּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ַנִים" ָתה ׁשְ ְ    ,ִקׁשּ

י  ִליׁשִ ְ יָל    –ְוַלׁשּ    ,הִהּפִ
יָלה         ,ְסֵפק ֵליָדה ֲהֵרי זוֹ   ^ - ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ַמה ִהּפִ

   .ְסֵפק ִזיָבה
ן ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל    .ְמִביָאה ָקְרּבָ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן ְוֶנֱאָכל    ,ְמִביָאה ָקְרּבָ

ם לֹא ּדָ ֶבר ּבְ ר ִלְפִתיַחת ַהּקֶ ִאי ֶאְפׁשָ    ."ׁשֶ
  

                                                        
  ּוָדה)(ַרב ְיה מסורת הש"ס. גירסת וילא: 57

 רש"י
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            בבבב, , , , כאכאכאכא .2
ֶלת ֲחִת "[ ּפֶ    :יָכהַהּמַ

ם  ּה ּדָ    ,ְטֵמָאה –ִאם ֵיׁש ִעּמָ
   .ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ]."ְטֵמָאה –ּבֵ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶלת ֲחִתיָכה" ּפֶ    :ַהּמַ
ּום  סּוְמכֹוס י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
ן ְמַנְסיָ ְוֵכן ָהָיה  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְדָבָריו אַרּבִ    :אֹוֵמר ּכִ
   ,קֹוְרָעּה 

תֹוָכּה  ם ּבְ    .ְטֵמָאה –ִאם ֵיׁש ּדָ
   ."ְטהֹוָרה -ְוִאם ָלאו 

  
ָנן ַרּבָ ָנן ַוֲעִדיָפא ִמּדְ ַרּבָ    .כְּ

  
ָנן" ַרּבָ ָאְמֵרי – "כְּ ם :ּדְ לֹא ּדָ ֶבר ּבְ ר ִלְפִתיַחת ַהּקֶ    .ֶאְפׁשָ
ָנן" ַרּבָ ִאיְנהּו ָסְבֵר   - "ַוֲעִדיָפא ִמּדְ ּה ּדְ תֹוָכּה  ,ִאין –י ִעּמָ    .ָלא –ּבְ

תֹוָכּה  :ְוסּוְמכֹוס ָסַבר    .ֲאִפיּלּו ּבְ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ֶלת ֲחִתיָכה" ּפֶ    :ַהּמַ

י ַאָחא    ,קֹוְרָעּה   :אֹוֵמר ַרּבִ
   .ְטֵמָאה –ִאם ּתֹוָכּה ַמֲאִדים 

   ."ְטהֹוָרה -ְוִאם ָלאו 
  

סּוְמכֹוס ַוֲעִדיָפא ִמּסּוְמכֹוס    .כְּ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ֶלת ֲחִתיָכה" ּפֶ    :ַהּמַ

ְנָיִמין י ּבִ    .קֹוְרָעּה     :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה ֶעֶצם     ."ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה -ִאם ֶיׁש ּבָ

  
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

   .ּוַבֲחִתיָכּה ְלָבָנה
  

ִמן ַחְדָייב י ֲאָתא זּוָגא ּדְ    ,ְוֵכן כִּ
יֵד     :יּה ֲאָתא ְוַאְייֵתי ַמְתִניָתא ּבִ

ֶלת ֲחִתיָכה ְלָבָנה " ּפֶ    ,קֹוְרָעּה    –ַהּמַ
ּה ֶעֶצם ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה    ."ִאם ֶיׁש ּבָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ֶלת ֲחִתיָכה  ּפֶ    ,קֹוְרָעּה  –ַהּמַ
ם ָאגּור  ּה ּדָ    .ְטֵמָאה –ִאם ֶיׁש ּבָ

   .ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 
  

הוּ  א ִמּכּוּלְ סּוְמכֹוס ְוִקיּלָ   .כְּ
  
   

 רש"י
   . חמירא:ועדיפא

. הבשר מאדים אם תוכה מאדים
   ואפי' אין שם דם ממש:

. דאמר תוכה כעמה כסומכוס
ועדיפא מדסומכוס דאיהו בעי 

   דם ממש:
. ויש לה ימי טוהר טמאה לידה

ותשב לזכר ולקבה ימי טומאה 
   דקבה וימי טוהר דזכר:

   . דהוא מין בשר:לבה
. שי תלמידי ן חדייבזוגא דמ

   חכמים מאותו מקום:
   . דם הרבה:אגור

. דאמר דם שבתוכו כסומכוס
   מטמא אותה משום דה:

. מדסומכוס דלא וקילא מכולהון
בעי אגור ומדר' אחא דאמר 

  אפילו אין תוכה אלא מאדים:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––    בבבב, , , , כאכאכאכא .3
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ִיְרְמָיהּבְ י ֵזיָראֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ

פֹוֶפֶרת  ׁשְ ם ּבִ   ַמהּו?  -ָהרֹוָאה ּדָ
  
ָרּה " ְבׂשָ פֹוֶפֶרת - (ויקרא טו, יט) 58585858"ּבִ ׁשְ    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא ְולֹא ּבִ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָרּה  ְבׂשָ ַבחּוץ ַהאי ּבִ ְפִנים כְּ ָאה ִמּבִ ַטּמְ ּמְ ֵעי ֵליּה ׁשֶ    ?ִמיּבָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ָרּה " ְבׂשָ פֹוֶפֶרת ,ָאַמר ַרֲחָמָנא "ּבִ ׁשְ    .ְולֹא ּבִ
ִאי  ָרּה "ּדְ ְבׂשָ ַבחּוץ "ּבִ ְפִנים כְּ ָאה ִמּבִ ַטּמְ ּמְ ֵעי ֵליּה ׁשֶ    ,ִמּבָ

ן ֵניָמא ְקָרא ָרּה ' :ִאם כֵּ ׂשָ ָרּה "ַמאי  59595959'ּבְ ְבׂשָ י ?"ּבִ ְרּתֵ ּה ּתַ ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ֶלת ֲחִתיָכה  ּפֶ    ,קֹוְרָעּה  –ַהּמַ

ם ָאגּור  ּה ּדָ    ,ְטֵמָאה –ִאם ֶיׁש ּבָ
   !ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 

  
א? ּתָ    !ָהִכי ַהׁשְ

ה ִלְראוֹ  -ָהָתם  ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרכָּ ֲחִתיָכהּדַ ם ּבַ    ,ת ּדָ
פֹוֶפֶרת -ָהָכא  ׁשְ ם ּבִ ה ִלְראֹות ּדָ ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרכָּ    .ֵאין ּדַ

  
ֵאי ִהיא ּנָ פֹוֶפֶרת ּתַ    :ֵליָמא ׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ם" ֵלָאה ּדָ ּמְ י ׁשֶ ֶלת ֲחִתיָכה ַאף ַעל ּפִ ּפֶ    :ַהּמַ

ם  ּה ּדָ    ,ְטֵמָאה –ִאם ֵיׁש ִעּמָ
   .ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 

   :אֹוֵמר י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ 
ָרּה  ְבׂשָ    ,ּבִ

ִפיר ׁשָ    ,ְולֹא ּבְ
ֲחִתיָכה    ."ְולֹא ּבַ

  
א!  א ַקּמָ ּנָ י ֱאִליֶעֶזר ַהְיינּו ּתַ   ַרּבִ

  
ָרּה  :ֵאיָמא ְבׂשָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ּבִ ַרּבִ ֲחִתיָכה ,ׁשֶ ִפיר ְולֹא ּבַ ׁשָ    .ְולֹא ּבְ

ה ֶאלָּ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ם ִנּדָ ם ֲחִתיָכהֵאין ֶזה ּדַ    .א ּדַ
  

י ַטהֹוֵרי ְמַטֵהר!  א ַנּמִ א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ לּוֵיי ִאיכָּ ָפֵלי ּפְ א ּדְ    :ֶאּלָ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ פֹוֶפֶרת :ּתַ ין ִלׁשְ ֲחִתיָכה ְוהּוא ַהּדִ ִפיר ְולֹא ּבַ ׁשָ ָרּה ְולֹא ּבְ ְבׂשָ    .ּבִ

יָעא ׁשִ י ֵהיָכא ּדְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
לּוֵיי ֲאָבל ּפָ    ְטֵמָאה  -ֵלי ּפְ

ָרּה "ַמאי ַטְעֵמיּה?  ְבׂשָ יּה  "ּבִ    .ָקֵריָנא ּבֵ
  

ָנן ְלֵמיַמר    :ְוָאתּו ַרּבָ
לּוֵיי  ָפֵלי ּפְ ב ּדְ ה   -ַאף ַעל ּגַ ם ִנּדָ    ,ֵאין ֶזה ּדַ

ם ֲחִתיָכה  א ּדַ   ֶאּלָ
אי  ה ַוּדַ ם ִנּדָ    ,ָטֵמא –ָהא ּדַ

י!  פֹוֶפֶרת ַנּמִ ׁשְ   ַוֲאִפיּלּו ּבִ
  
ֵייַמר ֲא     :ַאּבָ

פֹוֶפֶרת  ׁשְ ְטהֹוָרה -ּבִ ִליֵגי ּדִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   .ּכּוּלֵ

                                                        
ּה ִיְט  58 ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים תִּ ָרּה ׁשִ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ י ִתְהֶיה ָזָבה ּדָ ה ּכִ ָ   ָמא ַעד ָהָעֶרבְוִאׁשּ
ר) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 59 ׂשָ ּבָ   (ּבַ

 רש"י
. הכיסה קה חלול בשפופרת

   באותו מקום ומצא בתוכו דם:
בבשרה  . דם יהיה זובהבבשרה

שיצא דרך כותלי בית הרחם 
ואין מפסיק והאי קרא בדה 
כתיב ופרשה שיה אמרה בזבה 
(ויקרא טו) ואשה כי יזוב זוב 

   דמה וגו':
. מאחר שמטמאה בפים כבחוץ

שיצא מן המקור לפרוזדור 
והעמידו כותליה מיד היא 
מטמאה משא''כ בזב ובעל קרי 
דאין מטמאין עד שתצא 

   טומאתן לחוץ:
. ומאי יש בה דם אגור כו'אם 

   שא משפופרת:
דרכה של אשה לראות דם 

. הלכך בבשרה קריא בחתיכה
   ביה דמין במיו לא חייץ:

. עור הולד קודם שבראו שפיר
   בתוכו גידים ועצמות ובשר:

. שיש בה שורות דפלי פלויי
שורות ביקועים מבחוץ והדם 

   שם:
. לא מטהר לה אלא דת''ק

אי דם מגזרת הכתוב סבר ה
טהור הוא ומשום חציצה היא 
טהורה ומשום גזרת הכתוב 
וה''ה לשפופרת כיון דטעמא 

   משום חציצה הוא:
. חתיכה והדם וה''מ דשיעא
   בתוכה לא גע:

. והדם שם אבל היכא דפלי פלויי
   ווגע ברחם:

. דקרין בבשרה והייו טמאה
דקאמרי אם יש עמה דם דפלי 
פלויי טמאה ואם לאו טהורה 

ן בתראי לא דייקי לישא ורב
דקרא והאי דמטהרי משום 
דלאו דם דה הוא הלכך לא שא 
בתוכה כי שיעא ולא שא פלי 
פלויי דגע ברחם טהורה אבל 
שפופרת דם דה היא טמאה 
דלא דרשין בבשרה אלא 

   לטמאה בפים כבחוץ:
כולי עלמא לא פליגי (דטהורה. 

  דאין דרך הרואה בכך):
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ִליֵגי   כב,א י ּפְ ֲחִתיָכה :כִּ    ,ּבַ
ֲחִתיָכה :ָמר ָסַבר ם ּבַ ה ִלְראֹות ּדָ ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרכָּ    .ּדַ

ֲחִתיָכה :ּוָמר ָסַבר ם ּבַ ה ִלְראֹות ּדָ ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרכָּ    .ֵאין ּדַ
  

   :רֲאַמ  ָרָבא
י ָעְלָמא  כּוּלֵ ֲחִתיָכה -ּדְ ם ּבַ ה ִלְראֹות ּדָ ָ ל ִאׁשּ ּה ׁשֶ ְרכָּ    ,ֵאין ּדַ

ה ְטהֹוָרה ָ ִאׁשּ    :ּוָמקֹור ְמקֹומֹו ָטֵמא ָקִמיְפְלֵגי ,ְוָהָכא ּבְ
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ַרּבִ ה ְטהֹוָרה :ּדְ ָ ֶרְך ָמקֹור ,ִאׁשּ ָהא ָאֵתי ּדֶ    .ְוַדם ָטֵמא ּדְ

ָנן ָסְבֵר  ה ְטהֹוָרה :יְוַרּבָ ָ    .ּוָמקֹור ְמקֹומֹו ָטהֹור ,ִאׁשּ
  
  
  

 רש"י
. ודפלי פלויי תיכהכי פליגי בח

דת''ק סבר בבשרה למעוטי תוך 
חתיכה אבל דם הראה בבקעים 
טמא דהא בבשרה קרין בה 
ורבן בתראי סברי אפי' פלי 
פלויי טהורה דאין זה דם דה 
דאין דרכה של אשה לראות דם 

   בחתיכה:
. דלאו ראייה היא אשה טהורה

ומיהו טיפת דם מטמאה טהרות 
אם געה בהן ואת האשה 

ומאת ערב משום דגעה במקור ט
דקרא מתורת ראייה מעטיה 

   ולאו מטומאה:
. דם מי טהור והכי ורבן סברי

קאמר אין זה דם דה (שתתן 
שום טומאה עליו) שאילו היה 
דם היה לו לטמאה כדה ועכשיו 
אין לו שום טומאה אלא 

  כחתיכת בשר בעלמא:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .4
יּה  ָעא ִמיּנֵ הּבְ    :ַרב הּוָנאֵמ  ַרּבָ

ֵקיָסם ַמהּו?    ָהרֹוֶאה ֶקִרי ּבְ
  
ּנוּ " ֵקיָסם ,ָאַמר ַרֲחָמָנא - (ויקרא טו, טז) 60606060"ִמּמֶ רֹו, ְולֹא ּבְ ׂשָ ָנֵפיק ִמּבְ    ,ַעד ּדְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ּנוּ "ַהאי  י "ִמּמֶ ֵקיָסם ַנּמִ ֵצא טּוְמָאתֹו ַלחּוץ, ַוֲאִפיּלּו ּבְ ּתֵ    ?ַעד ׁשֶ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ה י ָהַאּמָ ֲחִתיַמת ּפִ א ּבַ א ֶאּלָ הּוא ַעְצמֹו ֵאינֹו ְמַטּמֵ יּפּוק ֵליּה ּדְ    .ּתֵ
  

נֹוֵגַע ָהֵוי :ְלֵמיְמָרא    .ּדְ
ה א ֵמַעּתָ ִזיָבה :ֶאּלָ    !ַאל ִיְסּתֹור ּבְ
ְנָיא ה ּתַ ּמָ    :ַאּלָ

ְכַבת ָזַרע"" ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר ּתֵ ב ַוֲאׁשֶ    ,(ויקרא טו, לב) 61616161"זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ

יָבה     ,סֹוֶתֶרת –ַמה ּזִ
ְכַבת ֶזַרע  י סֹוֵתר -ַאף ׁשִ    !"ַנּמִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

סֹוֵתר ?!ְסִתיָרה לֹא ִצְחצּוֵחי ִזיָבה :ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ ר ָלּה ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ   .ְלִפי ׁשֶ
   

ה א ֵמַעּתָ ְבָעה ,ֶאּלָ ל ׁשִ ְסּתֹור כָּ    !ּתִ
ְנָיא ה ּתַ ּמָ    :ַאּלָ

ב""     - 'ְוגוֹ  (ויקרא טו, לב) "זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ

יָבה סֹוֶתֶרת  ְכַבת ֶזַרע סֹוֵתר -ַמה ּזִ    .ַאף ׁשִ
יָבה  ְבָעה -ִאי ַמה ּזִ ל ׁשִ    ,סֹוֶתֶרת ּכָ

ְכַבת ֶזַרע  ְבָעה -ַאף ׁשִ ל ׁשִ י סֹוֵתר ּכָ    ?ַנּמִ
ְלמּוד לֹוַמר ּה  - (ויקרא טו, לב) "ְלָטְמָאה ָבּה " :תַּ ָאמּור ּבָ ֶ א ַמה ׁשּ ּה ֶאּלָ    ,ֵאין ְלָך ּבָ

   !"סֹוֶתֶרת יֹום ֶאָחד
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
תּוב ִהיא ֵזיַרת ַהכָּ    ,ּגְ

ְכַבת ֶזַרע  ּה ׁשִ ָלא ָעְרָבה ּבַ מּוָרה ּדְ ְבָעה -ִזיָבה ּגְ ל ׁשִ    .סֹוֶתֶרת כָּ
ְכַבת ֶזַרע  ִצְחצּוֵחי ּה ׁשִ ָעְרָבה ּבַ א יֹום ֶאָחד -ִזיָבה ּדְ    .לֹא סֹוֶתֶרת ֶאּלָ

  
  

                                                        
ִים ֶא  60 ּמַ ְכַבת ָזַרע ְוָרַחץ ּבַ ּנּו ׁשִ י ֵתֵצא ִמּמֶ רֹו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוִאיׁש ּכִ ׂשָ ל ּבְ   ת ּכָ
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  61 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ   זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ

 רש"י
. הכיס הרואה קרי בקיסם

   יא בו זרעו:קיסם בפי אמה והוצ
. אשר תצא ממו שכבת ממו
   זרע:

   . ואפילו בלא קיסם:הוא עצמו
איו מטמא אלא בחתימת פי 

. עד שיצא ממו כדי האמה
חתימת פי אמתו והכא כיון 
דהכיס ליה קיסם בצר ליה 

   שיעורא כדי קיסם:
. מדיהיב למימרא דוגע הוי

שיעורא מכלל דטומאת קרי לאו 
שום משום ראייה היא אלא מ

דבשר האבר וגע בשכבת זרע 
היוצא ממו ומשום הכי בעי 
שיעורא כטומאת כל מגעות 
דבעי שיעורא כגון שרץ ובלה 
ומת דאי ראייה חשיבא ליה 
בטומאת ראייה לא בעיא 
שיעורא דהא דה רואה היא ולא 

   בעיא שיעורא:
. זב שפסק אל יסתור בזיבה

והתחיל למות ז' ימי ספירו 
ור את מיו כי וראה קרי אל יסת

היכי דאי גע בשרץ לא סתר 
   לספירת זיבתו:

. אלמה תיא זאת תורת הזב
   הקיש הכתוב שכבת זרע לזיבה:

. דכתיב וספרה מה זיבה סותרת
לה ואחר תטהר אחר אחר לכולן 
שלא תהא טומאה מפסקת 

   בייהם אף שכבת זרע סותר:
. לראות שכבת לפי שאי אפשר

 זרע הבאה מן הזב בלא טיפת
צחצוחי זיבה דהשתא קצת זיבה 

   דאית בה קא סתר:
. אם ראה בשביעי סותר כל כל ז'

   אותן ימים שספר:
. בשכבת זרע אלא מה שאמור בה

לעין טומאה מה טומאתה יום 
אחד אף סתירתה איה סותרת 
אלא אותו יום ואם ראה בז' אין 

  צריך לספור עוד אלא יום א':
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        בבבב----כב, אכב, אכב, אכב, א .5
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֲחִניָנאּבְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֶאְלָעָזרֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ם ָיֵבׁש    ַמהּו?  -ּדָ
  
ָמּה " י ָיזּוב זֹוב ּדָ    ,ָאַמר ַרֲחָמָנא -(ויקרא טו, כה) 62626262"ּכִ

ֵמיַדב ֵייב ֵליּה  ַעד ּדְ    ,ּדָ
   ,ִאין –ַלח 

   .ָלא –ָיֵבׁש 
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָמּה "ַהאי  י ָיזּוב זֹוב ּדָ ָתא ִהיא - "ּכִ ִמיּלְ    ,אֹוְרָחא ּדְ
י   ?ּוְלעֹוָלם ֲאִפיּלּו ָיֵבׁש ַנּמִ

   
   :ֲאַמר ֵליּה 

ִניתּוָה     :ּתְ
ה" ּדָ ם ַהּנִ    ,ּדַ

ת  ר ַהּמֵ ִאין –ּוְבׂשַ    ,ַלִחים  :ְמַטּמְ
י   .(נדה נד:) "םִויֵבׁשִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ה ָיֵבׁש  ְעָיא ִלי -ַלח ְוַנֲעׂשָ    ,ָלא ָקא ִמיּבַ
ְעָיא ִלי י ִמיּבַ ָרא :כִּ    ?ָיֵבׁש ֵמִעיּקָ

  
ִניתּוָה!  י ּתְ   ָהא ַנּמִ

ֶלת" ּפֶ ה  :ַהּמַ ִמין ְקִליּפָ    ,ּכְ
ֲעָרה ִמין ׂשַ    ,ּכְ

ִמין ָעָפר    ,ּכְ
ין  ין ֲאדּוּמִ ִמין ַיְבחּוׁשִ ִט    -ּכְ ִיםתָּ   יל ַלּמַ

   ."ְטֵמָאה -ִאם ִנּמֹוחּו                                                        כב,ב
  

י!  ,ִאי ָהִכי לֹא ִנּמֹוחּו ַנּמִ   ּבְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
י לֹא ִנּמֹוחּו  ְפֵני ַעְצָמּה ִהיא -כִּ ה ּבִ ִרּיָ   .ּבְ

   
ְווָנא?  י ַהאי ּגַ א כִּ   ּוִמי ִאיכָּ

  
  ִאין, 

ְנָיא    :ְוָהּתַ
י ָאַמר " י ָצדֹוקַרּבִ ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ּבְ

ְבִעין ְלַיְבֶנה א ִמטִּ ים ֶהֱעָלה ַאּבָ ֵני ַמֲעׂשִ    :ׁשְ
ִמין ְקִליּפֹות ֲאדּוּמֹות ֶלת ּכְ ָהְיָתה ַמּפֶ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

א ֲאלּו ֶאת ַאּבָ    ,ּוָבאּו ְוׁשָ
ַאל ַלֲחָכִמים א ׁשָ    ,ְוַאּבָ

ֲאלּו ָלרֹוְפִאים    ,ַוֲחָכִמים ׁשָ
תֹוְך ֵמֶעיָה  :ְמרּו ָלֶהםְוָא  ה ֶיׁש ָלּה ּבְ ה זֹו ַמּכָ ָ ִמין ְקִליּפֹות ,ִאׁשּ ֶלת ּכְ ה ַמּפֶ ּנָ ּמֶ ּמִ    .ׁשֶ

ִים ִטיל ַלּמַ   .ְטֵמָאה –ִאם ִנּמֹוחּו , תָּ
   

ָערֹות ֲאדּוּמֹות ִמין ׂשְ ֶלת ּכְ ָהְיָתה ַמּפֶ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ ה ּבְ    ,ְוׁשּוב ַמֲעׂשֶ
ֲאָלה ֶאת ַאּבָ     ,אּוָבָאה ְוׁשָ
ַאל ַלֲחָכִמים א ׁשָ    ,ְוַאּבָ

   ,ַוֲחָכִמים ָלרֹוְפִאים
ָערֹות ֲאדּוּמֹות :ְוָאְמרּו ָלֶהם ִמין ׂשְ ֶלת ּכְ ה ַמּפֶ ּנָ ּמֶ ּמִ תֹוְך ֵמֶעיָה ׁשֶ    .ׁשּוָמא ֶיׁש ָלּה ּבְ
ִים ִטיל ַלּמַ    ."ְטֵמָאה -ִאם ִנּמֹוחּו  ,תָּ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

                                                        
ל ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתהּ  62 ָתּה ּכָ ָתּה אֹו ִכי ָתזּוב ַעל ִנּדָ לֹא ֶעת ִנּדָ ים ּבְ ָמּה ָיִמים ַרּבִ י ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ָ יֵמי ִנּדָ ְוִאׁשּ ְהֶיה ְטֵמָאה ִהוא ּכִ   ָתּה תִּ

 רש"י
. כגון שיצא מגופה דם יבש

   תיכה של דם יבש:ח
. משמע לח שהרי אין זוב דמה

   דרכו לזוב אלא לח:
. דהא קתי לח ועשה יבש

מטמאין יבשין בפל דם לח על 
הבגד ויבש ואחר כך גע הדם 
בטהרות דומיא דיבש בשר המת 
  דיבש מעיקרא בשר המת ליכא:

. דדם הוא אם מוחו טמאין
אלמא אע''ג דכי חזיתיה יבש 

   היה כעפר:
   . ולא דם:בפי עצמהבריה 

. מפלת כמין שערות כי האי גווא
   וקליפות:

   . שם העיר:מטבעין
. גלדי המכה: דרך שומא קליפות

  להיות בה שער:
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ִרין    .ּוְבפֹוׁשְ
  

נְ  י ָהִכיּתַ    :ָיא ַנּמִ
ִרין" ִים ּוְבפֹוׁשְ ִטיל ַלּמַ    .תָּ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ּפֹוֶרן י ַהּצִ ּבֵ רֹוק ַעל ּגַ    ."ְמַמֲעַכּתּו ּבְ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ָחק יַנְייהוּ  ,ִמעּוְך ַעל ְיֵדי ַהּדְ א ּבֵ    .ִאיכָּ
  
  
  

ַנן    :ָהָתם ּתְ
יָתן? ּכַ " ִרּיָ ה ִהיא ׁשְ   ּמָ

ִרין פֹוׁשְ    ,ּבְ
  .(נדה נד:) "ֵמֵעת ְלֵעת

  
  ָהָכא ַמאי? 

ֵעיָנא     ,"ֵמֵעת ְלֵעת"ִמי ּבָ
  ָלא?  :אוֹ 
  

י  ַאּקּוׁשֵ ֶרץ ּוְנֵבָלה ּדְ ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת -ׁשֶ    ,ּבָ
יְך  ַרכִּ ם ּדְ    ,ָלא –ֲאָבל ּדָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא?    ָלא ׁשְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

 רש"י
. דאי בדק בצון ולא ובפושרין

ימוח לא מטהרין לה בהכי 
דדילמא אי היה בפושרין הוה 

   ימוח:
   . מאי פלוגתייהו:מאי ביייהו
'ק אי ימוח . לת'ע''י הדחק

מאליו הוא דהוי דם אבל ימוח 
על ידי מיעוך לאו דם הוא ולרבן 
שמעון אפילו ימוח ע''י מיעוך 

   מי דם הוא:
. בפ' דם הדה כמה היא שרייתן

השרץ והבלה מטמאין לחין 
ואין מטמאין יבשין ואם יכולין 
להשרות ולחזור לכמות שהוא 

   טמאין וכמה היא שרייתן כו':
   ים:. קשדאקושי

. בעין מעת לעת אלא או יום לא
  או לילה ואם לא מוחו טהורים:



  ""ַהַּמֶּפֶלת ֲחִתיָכה –מסכת נדה פרק ג' 
117

        , ב, ב, ב, בכבכבכבכב .6
ֶלת ֲחִתיָכה[  ּפֶ    :ַהּמַ

ם  ּה ּדָ    ,ְטֵמָאה –ִאם ֵיׁש ִעּמָ
   .ְטהֹוָרה –ְוִאם ָלאו 

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ].ְטֵמָאה –ּבֵ

ִגים ִמין ּדָ ֶלת ּכְ ּפֶ ָקִצים ,ֲחָגִבים[, ַהּמַ ים ,ׁשְ ם   :ּוְרָמׂשִ ֶהם ּדָ    ,ְטֵמָאה –ִאם ֵיׁש ִעּמָ
   ].ְטהֹוָרה –או ְוִאם ָל 

ָהא י ְיהּוָדה ּבְ י ַרּבִ    !ְוִליְפלֹוג ַנּמִ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
נּוָיה ַמְחלֹוֶקת ׁשְ    ,ּבְ

ָנן ִהיא    .ְוַרּבָ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

י ְיהּוָדה יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
י ֲחִתיכָ  ּבֵ א ּגַ י ְיהּוָדה ָהָתם ֶאּלָ אן ָלא ָקָאַמר ַרּבִ ָקִריׁש  ,הַעד כָּ ם ּדְ ֲעִביד ּדָ    ,ְוָהֵוי ֲחִתיָכה ,ּדַ

ה  ִרּיָ    .ָלא ָהֵוי -ֲאָבל ּבְ
  

י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ ָנא ּדְ ם" :ּוְלַהְך ִליׁשְ לֹא ּדָ ֶבר ּבְ ר ִלְפִתיַחת ַהּקֶ ִאי ֶאְפׁשָ    ,ָקִמיְפְלֵגי "ּבְ
ָהא!  י ְיהּוָדה ּבְ י ַרּבִ   ִלְפלֹוג ַנּמִ

  
ַמְתֵני ַהְך לִ  ָנאַמאן ּדְ    :ַמְתֵני ָהִכי ,יׁשְ

י יֹוָחָנן ְרַוְייהוּ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
נּוָיה ַמְחלֹוֶקת ׁשְ    ,ּבְ

ָנן ִהיא    .ְוַרּבָ
  

 רש"י
. וליפלוג מי ר' יהודה בהא

וימא בין כך ובין כך טמאה דהא 
טעמא דר' יהודה אוקמין דאי 

   אפשר לפתיחת הקבר בלא דם:
. משה זו במחלוקת שויה

שויה במחלוקת דלאו סתמא 
ודברי הכל היא אלא ר' יהודה 

   :פליג
. דטעמא לאו משום והוי חתיכה

פתיחת הקבר בלא דם הוא אלא 
בחתיכה עצמה סבירא ליה 
דהויא דם וכגון שהיא מארבעה 

   מיי דמים:
. כדאמרן לעיל ולהך לישא כו'

  בשמעתין:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .7
ֵהָמה" ִמין ּבְ ֶלת ּכְ ּפֶ ה ,ַהּמַ ין ְטהֹוִרין ,ָועֹוף ,ַחּיָ ין ְטֵמִאין ּבֵ     :ּבֵ

ב ְלָזָכר -ִאם ָזָכר  ׁשֵ    .תֵּ
ב ִלְנֵקָבה -ִאם ְנֵקָבה וְ  ׁשֵ    .תֵּ

ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה -ְוִאם ֵאין ָידּוַע  ׁשֵ    .תֵּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֵאין ּבֹו ִמּצּוַרת ָאָדם  ל ׁשֶ   ."ֵאינֹו ָוָלד -ּכָ

  
מּוֵאלֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר     :ׁשְ

י ֵמִאיר?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ָאָדם (בראשית ב, יט) 63636363'ְיִציָרה'הֹוִאיל ְוֶנֶאְמָרה ּבֹו    .(בראשית ב, ז) 64646464כָּ
  

ה א ֵמַעּתָ ֵהא ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה ,ֶאּלָ ין ּתְ ּנִ מּות ּתַ ֶלת ּדְ ּפֶ    ,ַהּמַ
ָאָדם 'ְיִציָרה'הֹוִאיל ְוֶנֱאַמר ּבֹו     ,כְּ

ֱאַמר ּנֶ יִנים ַהגְּ  :ׁשֶ ּנִ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהּתַ   ?!(בראשית א, כא) 65656565דִֹלים""ַוּיִ
   

ִנין ְיִציָרה ִמיִציָרה   :ָאְמֵרי    ,ּדָ
ִריָאה ִמיִציָרה ִנין ּבְ    .ְוֵאין ּדָ

  
ּה     ?ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלָהא ּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ב ַהּכֵֹהן""     .(ויקרא יד, מד) 67676767"ּוָבא ַהּכֵֹהן"(ויקרא יד, לט)  66666666"ְוׁשָ

יָב  יָאהזֹו ִהיא ׁשִ    ."ה זֹו ִהיא ּבִ
  

ִריָאה' :ְועֹוד ִנְגַמר ִריָאה  (בראשית א, כא) 'ּבְ   , ִמּבְ
ְכִתיב ַצְלמוֹ " :ּדִ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ    !(בראשית א, כז) 68686868"ַוּיִ

  
ְבָרא" :ָאְמֵרי    ,ְלגּוֵפיּה  – (בראשית א, כז) "ַוּיִ

יֶצר"   .ְלַאְפנּוֵיי – (בראשית ב, ז) "ַוּיִ
   

   '.יִציָרה'ִמ  'ְיִציָרה'ין ְוָדנִ 
  

ה ַרּבָ יֶצר" !ַאּדְ    ,ְלגּוֵפיּה  "ַוּיִ
ְבָרא"    .ְלַאְפנּוֵיי – "ַוּיִ

ִריָאה ִריָאה ִמּבְ   !ְוָדִנין ּבְ
   

א  יֶצר"ֶאּלָ ֵני ְצָדִדין "ַוּיִ ְ    ,מּוְפֶנה ִמׁשּ
י ָאָדם -מּוְפֶנה  ּבֵ    ,ּגַ

ֵהָמה -ּומּוְפֶנה  י ּבְ ּבֵ    .ּגַ
ְבָרא" י ָאָדם גַּ  "ַוּיִ    ,מּוְפֶנה –ּבֵ

יִנים  ּנִ י ּתַ ּבֵ    .ֵאינֹו מּוְפֶנה -ּגַ
  

ֵהָמה -מּוְפֶנה "ַמאי  י ּבְ ּבֵ   ? "ּגַ
ְכִתיב ת ָהָאֶרץ" :ִאיֵליָמא ִמּדִ ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ַחּיַ    .(בראשית א, כה) 69696969"ַוּיַ

ֶדה" :ּוְכִתיב ָ ת ַהׂשּ ל ַחּיַ ֶצר ה' ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ     - )יטראשית ב, (ב 70707070"ַוּיִ

                                                        
ֶצר  63 ְקָרא לֹו ְוכֹל 'הַוּיִ ֵבא ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ּיִ ַמִים ַוּיָ ָ ל עֹוף ַהׁשּ ֶדה ְוֵאת ּכָ ָ ת ַהׂשּ ל ַחּיַ מוֹ  ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ ה הּוא ׁשְ ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחּיָ   ֲאׁשֶ
יֶצר  64 הֱאלִֹהים ֶא  'הַוּיִ ים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ   ת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוּיִ
ִים ְלִמיֵנֶהם וְ  65 ְרצּו ַהּמַ ר ׁשָ ת ֲאׁשֶ ה ָהרֶֹמׂשֶ ל ֶנֶפׁש ַהַחּיָ דִֹלים ְוֵאת ּכָ יִנם ַהּגְ ּנִ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהתַּ ָנף ְלִמינֵ ַוּיִ ל עֹוף ּכָ י טֹובֵאת ּכָ ְרא ֱאלִֹהים ּכִ   הּו ַוּיַ
ִית 66 ִקירֹת ַהּבָ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ׂשָ ה ּפָ ִביִעי ְוָרָאה ְוִהּנֵ ְ ּיֹום ַהׁשּ ב ַהּכֵֹהן ּבַ   ְוׁשָ
ִית ָטֵמא הּוא 67 ּבַ ִית ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא ּבַ ּבָ ַגע ּבַ ה ַהּנֶ ׂשָ ה ּפָ  ּוָבא ַהּכֵֹהן ְוָרָאה ְוִהּנֵ

ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת  68 ָרא אָֹתםַוּיִ ָרא אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ  ָהָאָדם ּבְ

ְרא ֱא  69 ל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו ַוּיַ ֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ּכָ ת ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהּבְ ַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ַחּיַ י טֹובַוּיַ   לִֹהים ּכִ
ֶצר  70 ר ִיְקָר ֱאלִֹהים ִמן הָ  'הַוּיִ ְקָרא לֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ ֵבא ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ּיִ ַמִים ַוּיָ ָ ל עֹוף ַהׁשּ ֶדה ְוֵאת ּכָ ָ ת ַהׂשּ ל ַחּיַ מוֹ ֲאָדָמה ּכָ ה הּוא ׁשְ  א לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחּיָ

 רש"י
. ויצר ה' אלהים (את) חית יצירה

השדה ואת עוף וגו' וכתיב באדם 
וייצר ה' אלהים את האדם עפר 

רבן לית להו גזירה מן האדמה ו
   שוה:
. דג גדול ואמאי תן המפלת תין

   מין דגים טהורה:
. זו היא שיבה זו היא ביאה

כלומר ילפין גזרה שוה משיבה 
לביאה כמו דהוו תרוייהו שיבה 
או תרוייהו ביאה מה שיבה חולץ 

   וקוצה וטח כו':
. ועוד גבי אדם מי כתיב בריאה

דכתיב ויברא אלהים את האדם 
מו וילף בריאת דגים בצל

   מבריאת אדם:
   . דאדם לגופיה:ויברא

. לגזירה שוה ודין וייצר לאפויי
ג''ש לחיה ולעוף דכתיב בהו 

   יצירה דדמי מדדמי:
. גבי אדם דהא כתיב מופה

   ויברא:
. כדמפרש ומופה גבי בהמה

דהא כתיב ויעש אלהים את חית 
   (השדה) וגו':

. דהא כתיב גבי אדם מופה
   ר:וייצ

. דלא כתיב גבי תין לאו מופה
   קרא אחריא:

ופרכין גבי תין מי מופה 
. דכתיב בקרא דויעש ואת הוא

  כל רמש האדמה:
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י ַאְפנּוֵיי מּוְפֶנה  ין ַנּמִ ּנִ י ּתַ ּבֵ    -ּגַ
ְכִתיב ל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה" :ּדִ    .(בראשית א, כה) "ְוֵאת ּכָ
דִֹלים" :ּוְכִתיב יִנים ַהּגְ ּנִ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהּתַ    .(בראשית א, כא) 71717171"ַוּיִ

  
ה הּוא "ֶרֶמשׂ " ׁשָ ַיּבָ ְכִתיב ָהָתם ּדְ    .ּדִ
  

ֵני ְצָדִדין?  ּוַמאי ְ ד ֶאָחד ְלמּוְפֶנה ִמׁשּ ין מּוְפֶנה ִמּצַ ּה ּבֵ   ָנְפָקא ִמיּנַ
  

ָאַמר  ּה ּדְ מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָנְפָקא ִמיּנַ ּום  ׁשְ ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ר  ל ִעיּקָ ֵאיָנּה מּוְפָנה כָּ ָוה ׁשֶ ֵזָרה ׁשָ ל ּגְ ה -כָּ    .ֵאין ְלֵמִדין ֵהיֶמּנָ

ד ֶאָחד מּוְפָנה ִמ  ָמֵעאל  -ּצַ י ִיׁשְ יִבין ,ְלֵמִדין :ְלַרּבִ   .ְוֵאין ְמׁשִ
ָנן יִבין  :ְלַרּבָ    .ְלֵמִדין ּוְמׁשִ

ֵני ְצָדִדין  ְ ְבֵרי ַהּכֹל -מּוְפָנה ִמׁשּ יִבין ,ְלֵמִדין :ּדִ    .ְוֵאין ְמׁשִ
  

ָמֵעאל י ִיׁשְ ְ  ,ְוַרּבִ ד ֶאָחד ְלמּוְפֶנה ִמׁשּ ין מּוְפֶנה ִמּצַ א ּבֵ   ֵני ְצָדִדין? ַמאי ִאיכָּ
  

ּה     :ָנְפָקא ִמיּנַ
ֵני ְצָדִדין  ְ ד ֶאָחד ּומּוְפֶנה ִמׁשּ א מּוְפֶנה ִמּצַ ִאיכָּ ֵהיָכא ּדְ ד ֶאָחד   -ּדְ ְבִקיַנן מּוְפֶנה ִמּצַ   ׁשָ

ֵני ְצָדִדין                                                                             כג,א ְ    .ְוָיְלִפיַנן מּוְפֶנה ִמׁשּ
  

ֵני ְצָדִדיןּוְלָהִכי ַאְפְנַיּה  ְ    ,ַרֲחָמָנא ִלְבֵהָמה ִמׁשּ
י ֵהיִכי ד ֶאָחד 72727272כִּ ָלא ִנְגַמר ִמן מּוְפֶנה ִמּצַ    .ּדְ

  
  

ָרָבא ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ ְ י ֶאְלָעָזרַמְתֵני ַלּה ִמׁשּ א ַרּבִ    :ְלקּוּלָ
ר  ל ִעיּקָ ֵאיָנּה מּוְפָנה כָּ ָוה ׁשֶ ֵזָרה ׁשָ ל ּגְ    .יִביןְלֵמִדין ּוְמׁשִ  -כָּ

ד ֶאָחד  ָמֵעאל -מּוְפָנה ִמּצַ י ִיׁשְ יִבין ,ְלֵמִדין :ְלַרּבִ    .ְוֵאין ְמׁשִ
ָנן יִבין ,ְלֵמִדין :ְלַרּבָ    .ּוְמׁשִ

ֵני ְצָדִדין  ְ ְבֵרי ַהּכֹל -מּוְפָנה ִמׁשּ יִבין ,ְלֵמִדין :ּדִ    .ְוֵאין ְמׁשִ
  

ָנן ד ֶאָחד לְ  ,ּוְלַרּבָ ין מּוְפָנה ִמּצַ א ּבֵ ר? ַמאי ִאיכָּ ל ִעיּקָ ֵאיָנּה מּוְפָנה כָּ   ׁשֶ
  

ּה  ר ,ָנְפָקא ִמיּנַ ל ִעיּקָ ֵאיָנּה מּוְפָנה כָּ ד ֶאָחד ְוׁשֶ ַחת ַלּה מּוְפָנה ִמּצַ כַּ ַמׁשְ    ,ֵהיָכא ּדְ
יְרָכא    ,ְוָלאו ְלַהאי ִאית ֵליּה ּפִ
יְרָכא    .ְוָלאו ְלַהאי ִאית ֵליּה ּפִ

ְבִקיַנן  ל ִע  -ׁשָ ֵאיָנּה מּוְפָנה כָּ רׁשֶ    ,יּקָ
ד ֶאָחד -ְוָגְמִריַנן     .ִמּמּוְפָנה ִמּצַ

  
א?  יְרָכא ִאיכָּ   ְוָהָכא ַמאי ּפִ

  
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ּום ּדְ ים!  :ִמׁשּ א ֵמַחּיִ ן ְמַטּמֵ כֵּ ָאָדם ׁשֶ   ַמה ּלְ

אְוֵכן ָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
י ֵמִאיר ַרּבִ    :ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

ָאָדם 'ְיִציָרה'הֹוִאיל ְוֶנֶאְמָרה ּבֹו    .כָּ
  

יֲאַמר ֵליּה  י ַאּמִ    :ַרּבִ
מּות ַהר  ֶלת ּדְ ּפֶ ה ַהּמַ א ֵמַעּתָ    ,ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה -ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ה יֹוֵצר ָהִרים ּובֵֹרא רּוַח" :ׁשֶ י ִהּנֵ    !(עמוס ד, יג) 73737373"ּכִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ֶלת    ?!ַהר ִמי ָקא ַמּפֶ

ֶלת ֶבן ִהיאֶא  ָקא ַמּפֶ    ,ּדְ
ֵרי 'ּגּוׁש 'ַההּוא     .ִאיּקְ

                                                        
ת ֲא  71 ה ָהרֶֹמׂשֶ ל ֶנֶפׁש ַהַחּיָ דִֹלים ְוֵאת ּכָ יִנם ַהּגְ ּנִ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ַהתַּ י טֹובַוּיִ ְרא ֱאלִֹהים ּכִ ָנף ְלִמיֵנהּו ַוּיַ ל עֹוף ּכָ ִים ְלִמיֵנֶהם ְוֵאת ּכָ ְרצּו ַהּמַ ר ׁשָ   ׁשֶ
י ֵהיִכי רשי איו גורס: 72  כִּ

ֳמֵתי ָאֶרץ  73 ַחר ֵעיָפה ְודֵֹרְך ַעל ּבָ ה ׁשַ חֹו עֹׂשֵ ֵ יד ְלָאָדם ַמה ׂשּ ה יֹוֵצר ָהִרים ּובֵֹרא רּוַח ּוַמּגִ י ִהּנֵ מוֹ ֱאלֹ  'הּכִ   ֵהי ְצָבאֹות ׁשְ

 רש"י
. דיחא לך ומאי פקא מיה

   למילף משי צדדין טפי:
כל ג''ש שאיה מופה כל עיקר 

. ואפילו אין אין למדין הימה
   להשיב:

   ב:. ואפי' יש להשיאין משיבין
. אם אין לרבן למדין הימה

להשיב ואם יש להשיב משיבין 
והך פלוגתא דרבי ישמעאל ורבן 
שמואל גמרא גמיר ליה מרביה 
וכאן הוא מקומה ואיה לא 

  במשה ולא בברייתא:
   . כרבן:להכי אפייה רחמא כו'

. דלא תגמר ממופה מצד אחד
משום דמשיבין וכאן יש להשיב 

יים מה לאיש שכן מטמא מח
   כדלקמיה:

. דלא בעין מופה כולי לקולא
   האי:
. כיון דלמופה מצד אחד לרבן

למדין ומשיבין ולשאיו מופה 
כל עיקר אמרין דברי הכל 
למדין ומשיבין מאי איכא בין 
מופה מצד אחד לשאיה מופה 

   כל עיקר:
. כלומר והכא מאי פירכא איכא

והכא בג''ש דתי אאדם מה 
אמרת דיחא תשובה איכא דק

לך למיגמר מחיה דהוי מופה 
משי צדדין משום דאין משיבין 
ולא גמר בריאה בריאה מתין 
משום דמופה מצד אחד הוא 
   ומשיבין ומאי אית לך לאותובי:

. מקבל שכן מטמא מחיים
טומאה בחייו משרץ או משאר 
טומאות דין הוא שתהא יולדתו 
טמאה לידה תאמר באלו הלכך 

ין ליה דמופה גבי דגים פרכ
מצד אחד הוא אבל גבי בהמה 
אע''ג דפירכא היא לא פרכין לה 
   הואיל ומופה היא משי צדדין:

. אדרב וכן אמר רבי חייא כו'
   יהודה אמר שמואל קאי:

. מי מפלת פל הר מי קמפלת
   גדול כהר:

. חתיכת דמות אבן הוא דמפלת
בשר דמות אבן גוש בעלמא 

   ירה:מיקרי ולא כתיבא ביה יצ
  . כמו (איוב ז) גוש עפר:גוש
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ה א ֵמַעּתָ ֵהא ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה ,ֶאּלָ ֶלת רּוַח ּתְ ּפֶ    ,ַהּמַ

ְכִתיב ָאָדם ּדִ ִריָאה כָּ   ?!(עמוס ד, יג) "ּובֵֹרא רּוַח" :הֹוִאיל ְוֶנֶאְמָרה ּבֹו ּבְ
  

יָמא ֲהָוה ֵליּה  -ָלא מּוְפָנה  :ְוִכי ּתֵ ב ִמּדַ    ,"ּובֵֹרא רּוַח" :ּוְכִתיב "יֹוֵצר ָהִרים ְורּוַח " :ְלִמְכּתַ
ּה ְלַאְפנּוֵיי!  ַמע ִמיּנַ   ׁשְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ִנין  ְבֵרי תֹוָרה,  -ּדָ ְבֵרי תֹוָרה ִמּדִ   ּדִ
ִנין  ָלה -ְוֵאין ּדָ ְבֵרי ַקּבָ ְבֵרי תֹוָרה ִמּדִ    .ּדִ

  
  

ר ָחָנה74747474 ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָח ָאַמר  ַרּבָ    :ָנןַרּבִ
י ֵמִאיר ַרּבִ ל ָאָדם :ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ ׁשֶ    .הֹוִאיל ְוֵעיֵניֶהם ּדֹומֹות כְּ

  
ה א ֵמַעּתָ ֵהא ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה ,ֶאּלָ מּות ָנָחׁש ּתְ ֶלת ּדְ ּפֶ    ,ַהּמַ

ל ָאָדם ׁשֶ ה כְּ ל ֵעינֹו ֲעגּוּלָ    !הֹוִאיל ְוַגְלּגַ
  

יָמא י  :ְוִכי ּתֵ   ָחׁש! ִליְתֵני נָ  -ָהִכי ַנּמִ
  

ָנא ָנָחׁש  י ֵמִאיר :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ִאי ּתָ ַרּבִ ָנן ֲעֵליּה ּדְ ְפִליֵגי ַרּבָ ָנָחׁש הּוא ּדִ    ,ּבְ
יּה  ִתיב ּבֵ ָלא כְּ    ',ְיִציָרה'ּדְ

ִליֵגי ה ָלא ּפְ ֵהָמה ְוַחּיָ יּה  ,ֲאָבל ּבְ ְכִתיָבא ּבֵ   '.ְיִציָרה'ּדִ
   

ֵני ַלּה  י מּוִמין ָקּתָ ּבֵ ל ָאָדםֶאת " :ְוָהא ּגַ ׁשֶ ל ֵעינֹו ָעגֹול ּכְ ְלּגַ ּגַ   ! (בכורות מ.) "ׁשֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אּוְכָמא –ָהא     ,ּבְ
ִציְרָיא –ָהא    .ּבְ

   
  

אי י ַיּנַ    :ָאַמר ַרּבִ
י ֵמִאיר ַרּבִ ל ָאָדם - ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ ׁשֶ   .הֹוִאיל ְוֵעיֵניֶהם הֹוְלכֹות ִלְפֵניֶהם כְּ

   
ֵאין ֵעינָ  ָטֵמא!  ,יו הֹוְלכֹות ְלָפָניוַוֲהֵרי עֹוף ּדְ י ֵמִאיר ּדְ   ְוָקָאַמר ַרּבִ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ַקְרָיא ְוִקיּפֹוָפא   .ּבְ
   

ָאר עֹופֹות ָלא?    !ּוִבׁשְ
   :ֵמיִתיֵבי

ְמִליֵאל" ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר 75757575ַרּבִ
י ֵמִאיר   ִנְרִאין  ְבֵרי ַרּבִ ְבֵהָמה   –ּדִ    ,ּבִ

ה    .ְוַחּיָ
עֹופֹות –ֲחָכִמים ְוִדְבֵרי     ."ּבְ

  ַמאי עֹופֹות? 
ַקְרָיא ְוִקיּפֹוָפא  :ִאיֵליָמא ה   -ּבְ ֵהָמה ְוַחּיָ ָנא ּבְ ֵעיֵניֶהן הוֹ  ?ַמאי ׁשְ ל ָאָדםּדְ ׁשֶ    .ְלכֹות ִלְפֵניֶהן כְּ

י!    ַקְרָיא ְוִקיּפֹוָפא ַנּמִ
א ָאר עֹופֹות :ֶאּלָ ׁשְ יָטא ּבִ ׁשִ    ,ּפְ

י ֵמִאיר ַרּבִ ָלל ּדְ ָאר עֹופֹותּפָ  :ִמכְּ ׁשְ   !ֵליג ּבִ
   

ֵני ָרא ְוָהִכי ָקּתָ    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ְמִליֵאל" ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

                                                        
  (ָאַמר) גירסת וילא: 74
  (ַאְנִטיְגנֹוס) מהרש"ל, תוס. גירסת וילא: 75

 רש"י
   . של חיה ובהמה:הואיל ועייהן

. שחור שבעין דומות לשל אדם
הוה עגול בבהמה כשל אדם אבל 

   דדגים לאו עגול הוא:
. כלומר והא גבי מומין תי לה

היכי אמרת דעין בהמה דומה 
לאדם והא גבי מומי הבכור קתי 
לה בבכורות (דף מ.) ושגלגל עיו 
הוי מום ומדחשיב ליה מום 
מצא שאין דרך בהמה להיות 

   עייה כאדם:
. שחור שבעין הוי עגול באוכמא

בבהמה כאדם והא דתי דהוי 
מום בציריא מקום מושב כל 
העין לא הוי עגול בבהמה כאדם 
ואי הוי עגול הוי מום דכל בור 
של מושב העין קרוי גלגל 
כדאמרי' לקמן (דף כד:) ועמדתי 

ו של מת עד חוטמי בגלגל עי
   ומפי שהוא עגול כגלגל:

. לאפוקי דגים דעייהם לפיהם
   בצדיהם וכן חש:

. עוף הצועק קריא וקיפופא
בלילה ופיו דומה לחתול ועייו 

   לפיו:
. חסורי מיחסרא והכי קתי

ראין דברי ר''מ בבהמה ובחיה 
והוא הדין לקריא וקיפופא 
דעייו הולכו' לפיו ואע''פ 

   גי רבן עליה:דפלי
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ה ְבֵהָמה ְוַחּיָ י ֵמִאיר ּבִ ְבֵרי ַרּבִ ין ְלַקְרָיא ְוִקיּפֹוָפא ִנְרִאין ּדִ    .ְוהּוא ַהּדִ
ָאר  ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים ׁשְ    ."עֹופֹותּבִ

ַאף ַרּבִ  ַקְרָיא ְוִקיּפֹוָפאׁשֶ א ּבְ ֶהם ֶאּלָ    ,י ֵמִאיר לֹא ֶנְחַלק ִעּמָ
ָאר עֹופֹות  ׁשְ    .מֹוֵדי ְלהוּ  -ֲאָבל ּבִ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

י ָצדֹוקָאַמר " ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ    :ַרּבִ
ה ֵהָמה ְוַחּיָ ֶלת ִמין ּבְ ּפֶ    ,ַהּמַ

י ֵמִאירְלִדְבֵרי     .ָוָלד – ַרּבִ
  ֵאינֹו ָוָלד  - ֲחָכִמיםּוְלִדְבֵרי 

ֵדק יּבָ    ."ּוָבעֹופֹות תִּ
ֵדק"ְלַמאן  יּבָ   ? "תִּ

ָאַמר י ֵמִאיר ּדְ    ,ִאין –ַקְרָיא ְוִקיּפֹוָפא    :ָלאו ְלִדְבֵרי ַרּבִ
ָאר עֹופֹות     .ָלא –ׁשְ

  
ַרב ִאיָקאֲאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ

ֵדק" !ָלא יּבָ ָאְמֵרי ַקְרָיא ְוִקיּפוֹ  "תִּ ָנן ּדְ ָאר עֹופֹות  ,ִאין –ָפא ְלַרּבָ    .ָלא –ׁשְ
  

ה?  ֵהָמה ְוַחּיָ ָנא ַקְרָיא ְוִקיּפֹוָפא ִמּבְ   ּוַמאי ׁשְ
  

ָאָדם    .הֹוִאיל ְוֵיׁש ָלֶהן ְלָסתֹות כָּ
  
  
  
  

 רש"י
. ראין לר''מ ודברי חכמים

בשאר עופות דר''מ מי מודה 
  להו:

   . ביחותא:והתיא
. ומאי שא קריא וקיפופא

דקאמר לרבן דהוי ולד טפי 
משאר עופות אי משום דעייהם 
הולכות לפיהם הרי חיה ובהמה 
מי דעייהן הולכות לפיהם 

   ופליגי רבן:
ן כאדם מה . לחיים זקופילסתות

  שאין כן בבהמה ובחיה:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .8
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ִיְרְמָיהּבְ י ֵזיָראֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ָאַמר י ֵמִאיר ּדְ ה  :ְלַרּבִ ָ ְמֵעי ִאׁשּ ֵהָמה ּבִ ָיא הּואָולָ  -ּבְ    ,ד ְמַעּלְ
ין  ּה ָאִביָה ִקיּדּוׁשִ ל ּבָ   ַמהּו?  -ִקּבֵ

  
ּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ

  
ֲאחֹוָתּה  סּוֵרי ּבַ    .ְלִאיּתְ

  
ָחֵיי :ְלֵמיְמָרא    .ּדְ
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 

ים א הֹוִאיל ּוְבִמינֹו ִמְתַקּיֵ י ֵמִאיר ֶאּלָ    !לֹא ֲאָמָרּה ַרּבִ
  

ר ַיֲעקֹבָאַמר     :ַרב ַאָחא ּבַ
יחּוךְ  י ֵזיָרא ִליֵדי ּגִ י ִיְרְמָיה ְלַרּבִ אן ֱהִביאֹו ַרּבִ    ,ַעד כָּ

ֵחיךְ     .ְוָלא ּגַ
  
  

 רש"י
. הא אחותה לא למימרא דחיי

מיתסרא אלא בחייה דאין 
   איסור אחות אשה אלא בחייה:

. כגון בהמה גמורה ובמיו
מתקיימת ובמיו הוא דמתקיים 

   אבל איהו לא:
. שחוק בכל תחבולות לידי גיחוך

הללו עסק ר' ירמיה להביא ר' 
זירא לידי שחוק ולא שחק 

אסור לאדם שימלא פיו שחוק ד
  ור' זירא מחמיר טפי:
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        בבבב----כג, אכג, אכג, אכג, א .9
   :ּגּוָפא

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר "
ים א הֹוִאיל ּוְבִמינֹו ִמְתַקּיֵ י ֵמִאיר ֶאּלָ    ".לֹא ֲאָמָרּה ַרּבִ

  
יַרב ִיְרְמָיה ֲאַמר  ְפּתִ   :ִמּדִ

ֵניָנא   כג,ב י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ
כֹור ַלּכֵֹהן"ֵאיֶזהּו [ כֹור ְלַנֲחָלה ְוֵאינֹו ּבְ   ]... ?"ּבְ

  

ה ָועֹוף" ֵהָמה ַחּיָ ִמין ּבְ ֶלת ּכְ ּפֶ ָיא הּוא) ַהּמַ    76767676(ָוָלד ְמַעּלְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ֵהא ּבֹו ִמּצּוַר  ּיְ    .ת ָאָדםַעד ׁשֶ

  

ֶלת ּפֶ ל  :ְוַהּמַ    ,ַסְנּדָ
ְלָיא    ,אֹו ׁשִ

ם ִפיר ְמרּוּקָ    ,אֹו ׁשָ
ְך  א ַאֲחָריו -ְוַהּיֹוֵצא ְמחּותָּ ֲחָלה  :ַהּבָ כֹור ַלּנַ    ,ּבְ

כֹור ַלּכֵֹהן   .(בכורות מו.) "ְוֵאינֹו ּבְ
ָחֵייְוִא  ְך ּדְ ְעּתָ ֲחָלה" – י ָסְלָקא ּדַ כֹור ַלּנַ א ַאֲחָריו ּבְ    !ָהֵוי? ִמי "ַהּבָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָחֵיי    ,ְלעֹוָלם ּדְ
אִני ָהָתם ָאַמר ְקָרא ,ְוׁשָ ית אֹונוֹ " :ּדְ ֶוה ָעָליו - (דברים כא, יז) 77777777"ֵראׁשִ ּבֹו ּדָ ּלִ    .ִמי ׁשֶ

ֶוה ָעָליו -ָיָצא ֶזה  ֵאין ִלּבֹו ּדָ   .ׁשֶ
   

  
  

                                                        
גירסת וילא בסוגריים כי איו מצא במשה בבכורות. כפי שכתבתו בעבר, שהרבה פעמים זה לא טעות סופר וכדומה אלא  76

  פרשות, והפרוש הוא אמת על אף שאיו מצא במקור בשמה עצמה.
ית אֹנֹו לֹו ִמ  77 י הּוא ֵראׁשִ ֵצא לֹו ּכִ ר ִיּמָ כֹל ֲאׁשֶ ַנִים ּבְ י ׁשְ יר ָלֶתת לֹו ּפִ נּוָאה ַיּכִ ְ ן ַהׂשּ כֹר ּבֶ י ֶאת ַהּבְ כָֹרהּכִ ט ַהּבְ ּפַ   ׁשְ

 רש"י
   . דלא חיי:אף אן מי תיא

המפלת מין בהמה וחיה ועוף 
. רישא במסכת דברי ר''מ

בכורות (דף מו.) והכי קתי יש 
בכור לחלה ואין בכור לכהן וקא 
חשיב ואזיל המפלת מין בהמה 
וחיה ועוף הבא אחריו בכור 

הוא לגבי לחלה דהאי לאו בכור 
   חלה דלא חיי:
. שהרי זה פטר אין בכור לכהן

   את הרחם:
וחכ''א עד שיהיה בו מצורת 

. איו פוטר את הבא אחריו אדם
   מבכורת כהן:

. צורה פחותה שאין צורת סדל
פיו יכרת שאין סדל בלא ולד 
אחר ומתוך דוחק חבירו הוא 
מעך כדמפרש בפירקין (לקמן 

את דף כה:) משל לאדם שסטר 
חבירו והחזיר צורתו לאחוריו 
ואם יוצא סדל ראשון פוטר את 

   אחיו מפדיון כהן:
. דאין שליא בלא ולד או שליא

ופוטר את הבא אחריו לאחר 
   זמן:

   . עור דפוס הולד:שפיר
. שכבר אבריו יכרין מרוקם

קצת ולקמן בפירקין (שם.) 
   מפרש לה:

   . אחר כל אלה:הבא אחריו
או בי חלה . דהי לבכור לחלה

   יהו דלא חיי:
. לב אביו מי שלבו דוה עליו

מתאבל על מותו הוא דחשיב 
  לעין חלה:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .10
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ַאֲהָבהּבְ א ּבַ ֵייֵמ  ַרב ַאּדָ    :ַאּבָ

ָאַמרְלַר  י ֵמִאיר ּדְ ָיא הּוא :ּבִ ה ָוָלד ְמַעּלְ ָ ְמֵעי ִאׁשּ ֵהָמה ּבִ    ,ּבְ
ֵהָמה  ְמֵעי ּבְ   ַמאי?  -ָאָדם ּבִ

  
יּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנֵ

  
ֲאִכיָלה רּוֵיי ּבַ ּתְ    .ְלִאׁשְ

  
י יֹוָחָנן ַרּבִ    ,ְוִתְפׁשֹוט ֵליּה ֵמָהא ּדְ

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ
ֹוֵחט ֶאת ַה  ֵהָמהַהׁשּ מּות יֹוָנה  ,ּבְ ּה ּדְ ֲאִכיָלה -ּוָמָצא ּבָ    .ֲאסּוָרה ּבַ

  
א? ּתָ    !ָהִכי ַהׁשְ

ָרסֹות"ָלא  -ָהָתם  א ְוָלא  (ויקרא יא, ג) 78787878"ּפְ ְרָסה"ִאיכָּ א (ויקרא יא, ג) "ּפַ   !ִאיכָּ
א   -ָהָכא   ְפָרסֹות ֵליכָּ    ,ְנִהי ּדִ

א ְרָסה ִמיָהא ִאיכָּ    .ּפַ
  

                                                        
ֵהָמה אָֹתּה ּתֹאֵכלוּ  78 ּבְ ָרה ּבַ ָרסֹת ַמֲעַלת ּגֵ ַסע ּפְ ְרָסה ְוׁשַֹסַעת ׁשֶ   ּכֹל ַמְפֶרֶסת ּפַ

 רש"י
. שחטה ומצא אדם במעי בהמה

בה דמות אדם מהו מי אמרין כי 
היכי דאזיל ר''מ בתר אימיה הכי 
מי זיל בתר בהמה ושרי 

   לאכילה:
. אבל אדם הי עוף אין לו פרסה

פרסותיו  דפרסות ליכא שאין
סדוקות שאין לו שי עקבים כמו 

   לבהמה:
. וכתיב פרסה מיהא איכא

(ויקרא יא) כל מפרסת פרסה 
בבהמה תאכלו דאם מצא תוך 
מעי בהמה קלוט כל זמן שלא 
יצא לאויר העולם אע''ג דאין לו 
אלא פרסה אוכלו ואפילו לר''ש 
דאמר קלוט בן פרה אסור מודה 
הוא דאם שחטה אמו ומצא 

ה דמותר והכי מפרש בפרק במעי
  בהמה המקשה (חולין סח:):
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .11
ֵאין ּבֹו ִמּצּוַרת :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ " ל ׁשֶ    ."ֵאינֹו ָוָלד -ָאָדם  ּכָ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
ִייׁש   :ַהּכֹל מֹוִדים    .ָאָדם –ּוָפָניו ָאָדם  ,ּגּופֹו ּתַ

ִייׁש  ,ּגּופֹו ָאָדם    .ְולֹא ְכלּום -ּוָפָניו ּתַ
א ָניו ָאָדם   :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ּפָ ְבֵהָמה ,ׁשֶ ַעִין ַאַחת כִּ    ,ְוִנְבָרא ּבְ

י ֵמִאיר אֹוֵמר ַרּבִ    ,ִמּצּוַרת ָאָדם :ׁשֶ
ל צּוַרת ָאָדם :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים    .כָּ

אלֹו לְ  79797979ָאְמרוּ  ר ַאּבָ    :ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
ְנָיא ָכא ּתַ    :ְוָהא ִאיּפְ

י ֵמִאיר" ל צּוַרת :אֹוֵמר ַרּבִ    .ּכָ
  ! "ּצּוַרתִמ  :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

   :ֲאַמר ְלהוּ 
ְנָיא  ְנָיא –ִאי ּתַ   .ּתַ

  
  
   

אָאַמר  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ָקן  ָסתֹות ְוַגּבֹות ַהּזָ ִביִנים ְוָהֵעיַנִים ְוַהּלְ ֶאָחד -ֵמַצח ְוַהּגְ ם כְּ הּו ּכּוּלָ ּיְ    .ַעד ׁשֶ

  
   :ָחָסאָאַמר  ָרָבא

ִבן וְ  ָקן ֵמַצח ְוַהּגָ ת ַהּזָ ֶסת ְוַגּבַ ַאַחת -ָהַעִין ְוַהּלֶ ם כְּ הּו ּכּוּלָ ּיְ    .ַעד ׁשֶ
  

ִליֵגי    :ְוָלא ּפְ
ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ ל צּוַרת :כְּ    ,כָּ
ָאַמר -ָהא  ַמאן ּדְ    .ִמּצּוַרת :כְּ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָאְמרוּ " ִנים ׁשֶ ְרצּוִפין חוּ  :צּוַרת ּפָ ְרצּוף ֶאָחד ִמן ַהּפַ    ."ץ ִמן ָהאֹוֶזןֲאִפיּלּו ּפַ
י!  :ְלֵמיְמָרא י ַסּגִ ֵמַחד ַנּמִ   ּדְ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ְנָיא ַהִהיא  י ּתַ ְנָיא -כִּ ב ּתַ    ,ְלַעכֵּ
ָאַמר ל צּוַרת :ּוְכַמאן ּדְ    .כָּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָאַמר ,ְלעֹוָלם ַמאן ּדְ    ,ִמּצּוַרת :כְּ
  "?ֶאָחד"ּוַמאי 

   .ֶאָחד ֶאָחד
  
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַעִין ַאַחת ּוְבָיֵרְך ֶאָחד    ִנְבָרא ּבְ

ד    ,ִאּמֹו ְטֵמָאה - ִמן ַהּצַ
ֶאְמַצע    .ִאּמֹו ְטהֹוָרה - ּבָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

טֹו ָנקּוב     .ִאּמֹו ְטֵמָאה -ִוׁשְ
טֹו ָאטּום     .ִאּמֹו ְטהֹוָרה -ִוׁשְ

                                                        
 אמרגירסת וילא: מסורת הש"ס.  79

 רש"י
. גופו תייש ופיו אדם אדם הוא

   דבתר צורת פים אזלין:
. אחת מעייו בעין אחד כבהמה

דומה לבהמה: ה''ג רבי מאיר 
אומר מצורת וחכ''א כל צורת 
שרבי מאיר אומר כיון שיש בו 
מצורת אדם הוי ולד ואע''ג דאין 

   אדם: כל צורתו כצורת
. שר''מ אומר והא איפכא תיא

כל צורת והאי כל צורת דר''מ 
הכי קאמר כל שהוא צורת אדם 
שבו הוי ולד ואפילו כל פיו תייש 
אלא שברא בעין אחת או בלסת 

   אחת הדומה לאדם:
. עד שיהיה בו וחכ''א מצורת

מקצת צורה יכרת כגון חצי 
   הפרצוף דומה לאדם:

מרב  . שמעתי איאי תיא תיא
מה שאמרתי אבל אתם הואיל 

   ויש משה בידכם לכו אחריה:
. גבות עיים שורצי''ל הגביים

וגבות הזקן סטר שקורין 
   מטו''ן:

. לרבן עד שיהיו כולם כאחד
כדמפרש בסמוך דר' ירמיה 
כרבן וכדפירשה רב לפלוגתא 
דרב תא הוא ופליג ולא הדר ביה 
ממאי דאמר לרבן דבעו כל 

והא דקחשיב ר'  צורת האדם
ירמיה ואזיל הא קמ''ל דאפילו 
לרבן אאזים לא קפדין והא 
דחסא מי כרבן ואליבא דתא 
דברייתא דאמר לא בעי אלא 
מצורת וקמ''ל דבחד צד בעי 
צורות שלמות ואאוזן לא קא 

   קפיד:
. אבר אחד אפילו פרצוף אחד

כגון עיו או מצחו או לסת אחד 
   דדומה לאדם הוי ולד:

. אזיו כשל אדם מן האזים חוץ
ושאר צורתו כבהמה לא חשיב 
פרצוף אלמא למ''ד מצורת בחד 

   סגי וקשיא לרבא דאמר חסא:
אמר אביי כי תיא ההיא לעכב 

. כלומר צורת פים שאמרו תיא
חכמים דמעכבים אפילו אבר 
אחד כבהמה מעכבא חוץ מן 
האוזן דלא מעכבא וכמ''ד לרבן 

דמצי  כל צורת מתוקמא ואע''ג
לאוקמי כדאיתא וכדר''מ דאמר 
כל דהו צורת יחא ליה לאוקומי 

   כרבן:
ואיבעית אימא לעולם כמ''ד 

   . ולא קשיא לחסא:מצורת
. כלומר מכל ומאי אחד אחד אחד

ראשי איברים יהיה אחד דומה 
לאדם כחסא דאמר העין והלסת 

   כו' וכמ''ד מצורת:
. שעיו בצדו וירכו בצדו מן הצד

   אדם:כשאר בי 
. קסבר ושטו קוב אמו טמאה

   טרפה חיה:
  . סתום:ושטו אטום
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .12
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶלת ּגּוף ָאטּום " ּפֶ    .ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה ֵאין -ַהּמַ
  

  ְוֵאיֶזהּו ּגּוף ָאטּום? 
  

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵטל ִמן ַהַחי ְוָימּות ּנָ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ."ּכְ

  
ה  ֵטל ִמן ַהַחי ְוָימּות"ְוַכּמָ   ? "ִיּנָ

  
אי י ַזּכַ   :אֹוֵמר ַרּבִ

   .ַעד ָהַאְרּכּוָבה   כד,א
  

אי י ַיּנַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .ַעד ִלְנָקָביו

  
י יֹוָח  ּום  ָנןַרּבִ ַע אֹוֵמר ִמׁשּ ן ְיהֹוׁשֻ י יֹוֵסי ּבֶ    :ַרּבִ

   .ַעד ְמקֹום ַטּבּורוֹ 
  

אי  י ַיּנַ אי ְלַרּבִ י ַזכַּ ין ַרּבִ יַנְייהוּ  -ּבֵ א ּבֵ ה :ִאיכָּ    .ְטֵרָפה ַחּיָ
ה :ָמר ָסַבר    .ְטֵרָפה ַחּיָ

ה :ּוָמר ָסַבר   .ְטֵרָפה ֵאיָנּה ַחּיָ
   

י יוֹ  אי ְלַרּבִ י ַיּנַ ין ַרּבִ יַנְייהוּ  -ָחָנן ּבֵ א ּבֵ י ֶאְלָעָזר :ִאיכָּ ַרּבִ    .ּדְ
ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ ּה נִ  :ַרּבִ ּלָ ל ָיֵרְך ְוָחָלל ׁשֶ    .ְנֵבָלה –יּטַ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ה ְלַמְעָלה ַמּטָ    ,ַמְחלֹוֶקת ִמּלְ
ה  הּו ְטהֹוָרה -ֲאָבל ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ ל ּדְ    .ֲאִפיּלּו כָּ

  
לַר ְוֵכן ָאַמר  יּדֵ י יֹוָחָנןָאַמר  ב ּגִ    :ַרּבִ

ְלּתֹו ֲאטּוָמה  ּגּוְלּגָ ֶלת ֶאת ׁשֶ ּפֶ    .ִאּמֹו ְטהֹוָרה -ַהּמַ
  

לְוָאַמר  יּדֵ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ּגִ    :ַרּבִ
ִדיְקָלא  א ּדְ ְקּתָ ִמין ַאּפַ ֶלת כְּ ּפֶ    .ִאּמֹו ְטהֹוָרה -ַהּמַ

  
  
  

 רש"י
. שחתכו רגליה עד עד הארכובה

למעלה מן הארכובה שהיא 
   טרפה וקסבר טרפה איה חיה:

. וקביו בכלל קסבר עד לקביו
טרפה חיה הלכך עד לארכובה 
הוי ולד אבל עד לקביו הוי בלה 
כר' אלעזר דאמר יטל הירך 

שלה בלה ואפי' בחייה וחלל 
מטמאה הלכך לא חיה ובשחיטת 
חולין (דף כא.) מפרש היכי דמי 
חלל שלה כל שרבוצה וראית 

   חסרה:
. אבל עד קביו לא עד טבורו

דלית ליה דרבי אלעזר ואי משום 
   טרפה קסבר טרפה חיה:

בין ר' יאי לרבי יוחן איכא 
. ותרוייהו ביייהו דר' אלעזר

   :אית להו טרפה חיה
   . שחתך מגולגלתו:מלמעלה

   . חסרה:אטומה
. שהדקל כמין אפקתא דדיקלא

למטה יחיד ומתפצל מלמעלה כך 
היו ידיו ורגליו על כתפו ומלמטה 

  הוא בלא צורה:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .13
ַמר    :ִאיּתְ

נָ  ּפָ ֶלת ִמי ׁשֶ ּפֶ    :יו מּוְסָמִסיםַהּמַ
י יֹוָחָנן    .ִאּמֹו ְטֵמָאה :ָאַמר ַרּבִ

   .ִאּמֹו ְטהֹוָרה :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה     :ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ
ֶלת" ּפֶ    ,ָיד ֲחתּוָכה  :ַהּמַ

   ,ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה   -ְוֶרֶגל ֲחתּוָכה 
א ִמּגּוף ָאטוּ  ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ אָתהְוֵאין חֹוׁשְ    ."ם ּבָ

ָניו מּוְסָמִסין!  :ִליְתֵני ,ְוִאם ִאיָתא ּפָ י ׁשֶ א ִמּגּוף ָאטּום אֹו ִמּמִ ּמָ   ׁשֶ
  
  

יֲאַמר  ּפִ    :ַרב ּפַ
ָפָניו מּוְסָמִסין  ִליֵגי -ּבְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ ְטֵמָאה :ּכּוּלֵ    .ּדִ

ִליֵגי י ּפְ ָפָניו טּוחֹות :כִּ    .ּבְ
ַמר ָכא ִאיּתְ    :ְוִאיּפְ

י יוֹ     .ִאּמֹו ְטהֹוָרה :ָאַמר ָחָנןַרּבִ
   .ִאּמֹו ְטֵמָאה :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 
  

י יֹוָחָנןְל  ֵריׁש ָלִקיׁש ְולֹוְתֵביּה    ֵמָהא!  ַרּבִ
  

י ֵליּה  ּנֵ ׁשַ ּום ּדְ ָניו טּוחֹות ,ַהְיינּו ּגּוף ָאטּום  :ִמׁשּ ּפָ    .ַהְיינּו ִמי ׁשֶ
  
  

ֵני  יאּבְ י ִחּיָ    .ְלִקְרָייָתא 80808080ַנפּוק ַרּבִ
ֲאבּוהֹון יּה ּדַ ה ְלֶיְדֶכם?  :ָאַמר ָלֶהם ,ֲאתּו ְלַקּמֵ א ַמֲעׂשֶ לּום ּבָ   כְּ

א ְלָיֵדינּו  :ָאְמרּו לוֹ  ִנים טּוחֹות ּבָ אנּוָה  –ּפָ    .ְוִטיּמֵ
אֶתם :ָאַמר ָלֶהם ּמֵ ּטִ    ,ְצאּו ְוַטֲהרּו ַמה ׁשֶ

ְייכּו ְלחּוְמָרא? ְעּתַ    !ַמאי ּדַ
ָאְתָיא ִליֵדי קוּ  חּוְמָרא א ִהיאּדְ ָקָיֲהִביתּו ַלּה ְיֵמי טֹוַהר, ּלָ    !ּדְ

  
  

                                                        
 נפיק כתבי יד, מקורות מקבילים. גירסת וילא: 80

 רש"י
. מעוכין קצת ולא כל מוסמסין

   כך כפיו טוחות:
. שאין כי פליגי בפיו טוחות
   צורה בהן יכרת לגמרי:

משום צורך  . ולאואיפכא איתמר
(מפיק) לה אלא הכי גמר לה 

   מרביה:
לותביה ריש לקיש לר' יוחן 

. דאם איתא ליתי או ממי מהא
   שפיו טוחות:

. אבל בפיו הייו פיו טוחות
מוסמסין ליכא לשויי הכי דהא 
יכרת בהן הצורה ולאו אטום 

   הוא דאטום הייו חסר לגמרי:
. שטמאתם אותה לחומרא

   קבה: שבועים משום ספק
. חומרא דאתי לידי קולא הוא

דכיון דולד הוא יהביתו לה ימי 
טוהר מיהא ל''ג דזכר ומטהריתו 
לדם ראייתה שלא כדין דטמאה 

  דה היא דלאו ולד הוא:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .14
ַמר    :ִאיּתְ

ׁש ָלּה  ּיֶ ה ׁשֶ ִרּיָ ֶלת ּבְ ּפֶ ים  :ַהּמַ ּבִ ֵני ּגַ    ,ׁשְ
ְדָראֹות י ׁשִ ּתֵ    :ּוׁשְ

   :ַרבָאַמר 
ה  ָ ִאׁשּ    ,ֵאינֹו ָוָלד -ּבָ

ֵהָמה  ּבְ ֲאִכיָלה -ּבַ    .ָאסּור ּבַ
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ה  ָ ִאׁשּ    ,ָוָלד –ּבָ
ֵהָמה  ּבְ ֲאִכיָלה -ּבַ ר ּבַ    .מּוּתָ

  
ַמאי ָקִמיְפְלֵגי?    ּבְ

  
א ר ַאּבָ ְדַרב ֲחִנין ּבַ    ,ּבִ

ָאַמר  אּדְ ר ַאּבָ    :ַרב ֲחִנין ּבַ
סּוָעה" ְ ְדָראֹות - (דברים יד, ז) 81818181"ַהׁשּ י ׁשִ ּתֵ ין ּוׁשְ ּבִ ֵני ּגַ ׁש ָלּה ׁשְ ּיֶ ה ׁשֶ ִרּיָ    .ּבְ

         :ָאַמר ַרב
ָע  ה ּבְ ִרּיָ    ,ְלָמא ֵליָתאּבְ

ה  ּה ַאְגְמֵריּה  -ְוִכי ַאְגְמֵריּה ַרֲחָמָנא ְלמֹׁשֶ ְמֵעי ִאּמָ    .ּבִ
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ָעְלָמא ִאיָתא ה ּבְ ִרּיָ    ,ּבְ
ה  ָעְלָמא ַאְגְמֵריּה  -ְוִכי ַאְגְמֵריּה ַרֲחָמָנא ְלמֹׁשֶ    ,ּבְ

ּה  ְמֵעי ִאּמָ ְרָיא –ֲאָבל ּבִ    .ׁשַ
  

יאַרב ׁשִ ֵאיִתיֵביּה  ר ִחּיָ    :ַרבְל  יִמי ּבַ
ן ַאְנִטיְגנֹוס" י ֲחִניָנא ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵני ין ּוׁשְ ּבִ ֵני ּגַ ׁש לֹו ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ְדָראֹות  82828282ּכָ סּול ַלֲעבֹוָדה -ׁשִ    ."ּפָ
ָחֵיי    !83838383ַאְלָמא ּדְ

  
יִמי ַאּתְ  :ֲאַמר ֵליּה     !ׁשִ

ה ְדָרתֹו ֲעקּוּמָ ִ ׁשּ    .ׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי
עּוּבָ " ֵהן ֲאסּוִריןֵיׁש ּבְ ה   :ִרין ׁשֶ ּקָ ָעה ַלּדַ ן ַאְרּבָ    ,ּבֶ

ה  סָּ מָֹנה ַלּגַ ן ׁשְ   ּבֶ
ה     .ָאסּור –ֵהיֶמּנּו ּוְלַמטָּ

ְדָראֹות :ָיָצא ֵני ׁשִ ין ּוׁשְ ּבִ ֵני ּגַ ׁש לֹו ׁשְ ּיֶ    ."ִמי ׁשֶ
ֲאִפ "ָיָצא"ַמאי  ִרין ׁשֶ ַלל עּוּבָ ן ֲאסּוִרין? ָלאו ָיָצא ִמכְּ ְמֵעי ִאּמָ    !יּלּו ּבִ

  
מּוֵאל ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה  ,ַרב ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה     .ּוׁשְ

  
ה"  - "ַרב ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה " ּקָ ָעה ַלּדַ ן ַאְרּבָ    ,ּבֶ

ה  סָּ מֹוָנה ַלּגַ ן ׁשְ   ּבֶ
ה     ."ָאסּור -ֵהיֶמּנּו ּוְלַמטָּ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם,  ּיָ ׁשֶ   כְּ

ְמֵע  ֵרי –י ִאּמֹו ֲאָבל ּבִ    .ׁשָ
ְדָראֹות" ֵני ׁשִ ין ּוׁשְ ּבִ ֵני ּגַ ׁש לֹו ׁשְ ּיֶ י ָאסּור - "ָיָצא ִמי ׁשֶ ְמֵעי ִאּמֹו ַנּמִ ֲאִפיּלּו ּבִ   .ּדַ
  

מּוֵאל ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה "   כד,ב ה"  - "ּוׁשְ ּקָ ָעה ַלּדַ ן ַאְרּבָ    ,ּבֶ
ה  סָּ מֹוָנה ַלּגַ ן ׁשְ   ּבֶ

                                                        
ָמל ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת הַ  81 סּוָעה ֶאת ַהּגָ ְ ְרָסה ַהׁשּ ְפִריֵסי ַהּפַ ָרה ּוִמּמַ ֲעֵלי ַהּגֵ ה ּוַפְרָסה לֹא ִהְפִריסּו ְטֵמִאיםַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו ִמּמַ י ַמֲעֵלה ֵגָרה ֵהּמָ ָפן ּכִ ָ  ׁשּ

  ֵהם ָלֶכם
י 82 תֵּ   (?) ּוׁשְ
ָיא ְלַרב) גירסת וילא: 83   (ְוַקׁשְ

 רש"י
. אם בבהמה אסור באכילה

שחטה אמו ומצא במעיה וכל 
שכן יצא לאויר העולם דפל הוא 

   ובלה:
יא)  . דכתיב (ויקראמותר באכילה

כל בבהמה תאכלו כל המצא 
בבהמה תאכלו ובלבד שיהיו לו 
פרסות או פרסה כדאמר בבהמה 

   המקשה לילד (חולין סט:):
. רחמא אסרה דכתיב השסועה

(דברים יד) את זה לא תאכלו וגו' 
   השסועה:
. האי דאסר רחמא רב סבר

כשמצאת במעי בהמה אסורה 
דהא בריה בעלמא בפי עצמה 

   ליתא:
. אותו המין אסר אגמריה בעלמא

   אבל אם מצאת במעי פרה מותר:
. בבכור קאי ר' חיא בן אטיגוס

וקאמר דהוי מום ומדפסל ליה 
לקרבן מכלל דלהדיוט שרי וקשיא 
לתרוייהו דהא אפי' יצא לאויר 
העולם שרי ושמואל לא שרי אלא 
במעי אמו והא דאקשי רב שימי 
טפי לרב מדשמואל משום דגביה 

ובר בריה הוה כדאמר  הוה קאי
בפרק כל הבשר (שם קיא:) רב 
אקלע לבי רב שימי בר חייא בר 

   בריה:
. בכמה דוכתין אשכחן שימי את

דמהדר ליה רב הכי שימי את 
וראה בעיי משום דבר בריה הוה 
וקאמר ליה הכי משום חביבותיה 
כלומר אתה יודע להשיבי ואי 
שמעתי שמדת ציעות היה בו ברב 

זוקף עייו למעלה הלכך שלא היה 
לא היה מכירו ולא הירא לי שהרי 
לא מציו שאמר רב כך לשום אדם 
אלא לזה אמר כן בכמה מקומות 
כאן ובמחות (דף קי.) ועוד 
שמעתי משום דחריף הוה ודחיק 
ליה כי ההיא דאמר (במועד קטן 
(דף כט)) רחמא לישזבא 
מכיסופיה דרב שימי ולא היא 

י הוה דהתם רב שימי בר אש
   דדחיק ליה לרב פפא:

. הא דרבי חיא ששדרתו עקומה
דמשמע דחיי לאו שי גבין ממש 
אלא ששדרתו עקומה (כזה) 

   וראין כשתים:
. שיצאו לאויר העולם יש בעוברין

   שאסורין משום בלה:
. דהי אע''ג לאו יצא מכלל עוברין

דלא כלו חדשיהן כי מצאו במעי 
אמן  אמן שרו אבל האי אפי' במעי

   אסור וקשיא לשמואל:
. דרב לא צריך רב מתרץ לטעמיה

לתרוצי אלא משום היא גופה דלא 
משתמע שפיר דהא רישא כשיצאו 
לאויר העולם מיירי וסיפא דקתי 
יצא משמע דעלה קאי וכשיצא 
לאויר העולם משמע דמותר ואי 
אפשר לומר כן הלכך צריך להוסיף 
עליה אבל במעי אמו שרי דכתיב 

ה תאכלו בפרק בהמה כל בבהמ
   המקשה (חולין סט.):

. דכי יצא מי שיש לו שי גבין וכו'
כתב רחמא השסועה למיסר 
במעי אמו אסרה דהא מין בפי 

  עצמה ליתא:
. רישא ושמואל מתרץ לטעמיה

  וסיפא בשיצא לאויר העולם:
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ה     ."רָאסוּ  -ֵהיֶמּנּו ּוְלַמטָּ
ָבִרים ֲאמּוִריםּבַ  ה ּדְ    :ּמֶ

יו,  לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּלֹא כָּ ׁשֶ   ּבְ
יו  לּו לֹו ֳחָדׁשָ ר –ֲאָבל כָּ    .מּוּתָ

ְדָראֹות" י ׁשִ תֵּ ין ּוׁשְ ּבִ ֵני ּגַ ׁש לֹו ׁשְ ּיֶ יו - "ָיָצא ִמי ׁשֶ ָכלּו לֹו ֳחָדׁשָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ    :ּדְ
   .ָאסּור – ִאם ָיָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם

ֵרי – ְמֵעי ִאּמוֹ ּבִ     .ׁשָ
  

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ    :ַרבּתָ
ֶלת" ּפֶ ֵאינֹו ָחתּוךְ   :ַהּמַ ית ּגּוף ׁשֶ ִרּיַ    ,ּבְ

ֵאינֹו ָחתּוךְ  ית רֹאׁש ׁשֶ    ,ּוְבִרּיַ
ֵהא ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה?   ָיכֹול תְּ

ְלמּוד לֹוַמר י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר"   :תַּ ה ּכִ ָ    ,'ְוגוֹ  ב) (ויקרא יב, 84848484"ִאׁשּ
ִמיִני ִיּמֹול" ְ    '.ְוגוֹ  )ג(ויקרא יב,  85858585"ּוַבּיֹום ַהׁשּ

מָֹנה ָראּוי ִלְבִרית ׁשְ    ,ִמי ׁשֶ
מָֹנה ֵאיָנן ְראּוִיין ִלְבִרית ׁשְ    ."ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ

   :ַרבֲאַמר ֵליּה 
ּה ָהִכי ים ּבַ ין " :ְוַסּיֵ ּבִ ֵני ּגַ ׁש לֹו ׁשְ ּיֶ ֵניְוׁשֶ ְדָראֹות ּוׁשְ    ".ׁשִ

  
  

א ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ מּוֵאל ַרּבִ ׁשְ ָווֵתיּה ּדִ א כְּ ד עּוְבּדָ    .ְסַבר ְלֶמְעּבַ
   :ַרב הּוָנאֲאַמר ֵליּה 

יְך ְלחּוְמָרא? ְעּתֵ    !ַמאי ּדַ
א הּואחּוְמָר  ָאֵתי ִליֵדי קּוּלָ ֵמי טֹוַהר, א ּדְ ָקְיַהְבּתְ ַלּה ּדְ    !ּדְ

  
ַרב ָוֵתיּה ּדְ    ,ֲעֵביד ִמיָהא כְּ

ָק  ִאיּסּוֵרי  :ְייָמא ָלןּדְ ַרב ּבְ    ,ִהְלְכָתא כְּ
ין ְלחּוְמָרא א ּבֵ ין ְלקּוּלָ    .ּבֵ

  
  
  

                                                        
ֹוָתהּ  84 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ    תִּ
ר ָעְרָלתוֹ  85 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   ּוַבּיֹום ַהׁשּ

 רש"י
. פל הוא דאע''ג דכלו לו חדשיו
   דלא חיי ובלה הואי:

שלם כעין דף . כולו שאיו חתוך
ואין בו חיתוך אברים וצורה 

   אלא חלק כעין עיגול:
וטמאה שבעת ימים וביום 

. משמע מי שהוא השמיי ימול
ראוי לחיות שמה ימים אמו 
טמאה לידה ומי שאיו ראוי 

   לחיות שמה לברית לא:
. לתא סיים בה מי הכי א''ל רב

ואימא יצאו אלו מי שיש לו שי 
   גבין וכו':

. בשי גבין דולד דשמואל כוותיה
הוא וקאמר טמאה אפילו בלידה 

  יבישתא דולד הוא:
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   :ָרָבאָאַמר 

ה ָ ָעה  :ֲהֵרי ָאְמרּו ִאׁשּ    ,יֹוֶלֶדת ְלִתׁשְ
ְבָעה    .ְויֹוֶלֶדת ְלׁשִ

ה ּסָ ֵהָמה ּגַ ָעה    :ּבְ    .יֹוֶלֶדת ְלִתׁשְ
ְבָעה    ,יֹוֶלֶדת ְלׁשִ
  אֹו ָלא ָיְלָדה? 

  
ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה "    ".ָאסּור -ֵהיֶמּנּו ּוְלַמטָּ

ה ּסָ    .ַמאי ָלאו ַאּגַ
  

ה ּקָ    .ָלא, ַאּדַ
  

  ַהאי ַמאי? 
ה  ּסָ ָלָמא ַאּגַ ׁשְ    .ִאְצְטִריךְ   –ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ה ָחֵיי  :ָסְלָקא ּדַ ָ ְבֵהָמה נַ  -הֹוִאיל ּוְבִאׁשּ י ָחֵייּבִ    ,ּמִ
ָלא ָחֵיי ַמע ָלן ּדְ    .ָקא ַמׁשְ

ַמר  ה ִאיּתְ ּקָ א ִאי ֲאַמְרּתְ ַאּדַ יָטא!     -ֶאּלָ ׁשִ   ּפְ
ָלָתא ַיְרֵחי ִמי ָקא ָחֵיי? ת ּתְ    !ּבַ

  
  ִאְצְטִריְך, 

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ֵרי ַיְרֵחי ָחֵיי :ָסְלָקא ּדַ ִציר ּתְ ל ּבְ    ,כָּ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

 רש"י
הרי אמרו אשה יולדת לט' 

. ואא מי אמיא כי ויולדת לז'
היכי דבהמה לט' כדאמרי' לעיל 
בן ח' לגסה פל הכא מי יולדת 

   לז' פל או לאו פל הוא ומותר:
. בברייתא דלעיל הימו ולמטה

   תיא:
. מי קאי דקתי אגסה מאי לאו

בן ח' לגסה והימו ולמטה כגון 
   בר ז' אסור:

. בן ד' לדקה והימו אדקה
   ולמטה כגון בר תלתא אסור:

. אלא אי אמרת אדקה פשיטא
   הואיל ובר תלתא הוא לא חיי:

. מכדרכו חיי כל בציר תרי ירחי
כי היכי דבאשה ובבהמה גסה בר 
ז' חיי דהוי תרי ירחי בציר מכי 

יה הכי מי בר תלתא לדקה אורח
   חיי אע''ג דבר ד' לא חיי:

  . דלא חיי:קמ''ל
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ָאַמר    :ׁשְ

מּות ִליִלית  ֶלת ּדְ ּפֶ    .ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה -ַהּמַ
ָנַפִים ,ָוָלד הּוא ׁש לֹו כְּ ּיֶ א ׁשֶ   .ֶאּלָ

   
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י יֹוֵסיָאַמר "    :ַרּבִ
ִסימֹוִני ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

מּות ִליִלית יָלה ּדְ ִהּפִ ַאַחת ׁשֶ    .ּבְ
   :ְוָאְמרוּ  ֲחָכִמיםה ִלְפֵני ּוָבא ַמֲעׂשֶ 

ָנַפִים ,ָוָלד הּוא ׁש לֹו ּכְ ּיֶ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
  

ֶלת ּפֶ מּות ָנָחׁש  :ַהּמַ    ,ּדְ
ַע הֹוָרה  י ְיהֹוׁשֻ ל ַרּבִ ן ָאִחיו ׁשֶ    :ֲחִניָנא ּבֶ

   .ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה
י יֹוֵסףָהַלְך  ָבִרים ִלְפֵני  86868686ַרּבִ ר ּדְ ְמִליֵאלְוִסּפֵ ן ּגַ    ,ַרּבָ

ַע  :ַלח לוֹ ׁשָ  י ְיהֹוׁשֻ ן ָאִחיָך ּובֹא ַרּבִ    !ַהְנֵהג ּבֶ
ת ּלַ ֲהִליָכָתן ָיְצָתה ּכַ    ,ִלְקָראתוֹ  87878787ֲחִניָנא ּבַ

י :ָאְמָרה לוֹ  ִמין ָנָחׁש ַמהּו?  ,ַרּבִ ֶלת ּכְ ּפֶ   ַהּמַ
   .ִאּמֹו ְטהֹוָרה :ָאַמר ָלּה 

ְמָך ָאְמָרה ִלי ֲחמֹוִתי  :ָאְמָרה לוֹ  ִ    "!ֹו ְטֵמָאהִאּמ " –ַוֲהלֹא ִמׁשּ
  ?ֵמֵאיֶזה ַטַעם :ְוָאַמר ָלּה 

ל ָאָדם ׁשֶ ל ֵעינֹו ָעגֹול ּכְ    .הֹוִאיל ְוַגְלּגַ
ר  ָבֶריָה ִנְזּכַ ַע ִמּתֹוְך ּדְ י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ

ַלח לֹו ְל  ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ י הֹוָרה ֲחִניָנא :ַרּבָ    ."ִמּפִ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

ָנן ָתא צּוְרָבא ֵמַרּבָ ָאַמר ִמיּלְ   ,ּדְ
ּה ַטְעָמא ּדְ  ַכרֵליָמא ּבַ רּו ֵליּה ִמּדְ  .ִכי ַמְדכְּ

 

                                                        
ִליִלייֹוֵס  86   ?י ַהּגְ
י) גירסת וילא: 87   (ַרּבִ

 רש"י
. שידה שד יש לו דמות לילית

   פרצוף אדם ויש לו כפים:
. כלומר הבא ההג בן אחיך ובא

בן אחיך ובא עמו: ה''ג בהליכתן 
יצתה כלת חיא לקראת רבי 

  יהושע:
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   ַמְתִניִתין

ֶלת ּפֶ ִפיר :ַהּמַ    ,ָמֵלא ַמִים  ,ׁשָ
ם    ,ָמֵלא ּדָ

נּוִנים  ת ְלָוָלד  -ָמֵלא ּגְ ׁשֶ   ֵאיָנּה חֹוׁשֶ
  

ם  ב  -ְוִאם ָהָיה ְמרּוּקָ ׁשֵ    ,ְלָזָכר  תֵּ
   .ְוִלְנֵקָבה

  
ֶלתַהּמַ  ל  :ּפֶ    ,ַסְנּדָ

ְלָיא ב – אֹו ׁשִ ׁשֵ    ,ְלָזָכר    תֵּ
 .ְוִלְנֵקָבה

 

ָמָרא    ּגְ

ָלָמא ׁשְ ם" :ּבִ לּום ִהיא - "ַמִים"וּ  "ּדָ    ,לֹא כְּ
א  נּוִנים"ֶאּלָ א ָוָלד ֲהָוה ְוִניּמֹוַח!  - "ּגְ ּמָ   ֵניחּוׁש ׁשֶ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ל ֶזה, ׁשֶ  ָתת ִאּמֹו ׁשֶ ה ַיִין ַחי ׁשָ ּמָ תֹוְך ֵמֶעיָה?כַּ ָרּה ּבְ ּמֹוַח עּוּבָ    !ּנִ
  

   :ֲאַמר ָרָבא
ַנן 'ָמֵלא'    .ּתְ

ַמח  מּוֵחי ִאּתְ ִאּתְ    .ִמְחַסר ֲחַסר -ְוִאם ִאיָתא ּדְ
  

ר ַאֲהָבה א ּבַ    :ֲאַמר ַרב ַאּדָ
ַנן  ָווִנים ּתְ   ּגְ

ַמח  מּוֵחי ִאּתְ ִאּתְ ְווָנא ָהֵוי ָק  -ְוִאם ִאיָתא ּדְ ַחד ּגַ ּה ּבְ    .איּכּוּלַ
  
  
  

 רש"י
  מתי' 

   . גווים:מלא גוים
. אין סדל בלא להמפלת סד

ולד אחר ובשביל סדל תשב 
לזכר ולקבה דספק זכר ספק 
קבה הוא ואם הולד אחר קבה 
אין הסדל לא מעלה ולא מוריד 
ולא תשב אלא לקבה ימי 
טומאה וימי טהרה שאפי' הוא 
זכר הואיל וקבה בהדיה לא 
בצירי ימי טומאתה וימי טהרה 
דקבה שהרי של זכר מובלעין 

בה וכי אצטריך תשב בתוך של ק
לזכר ולקבה כגון שהולד השי 
זכר דיהבין לה חומרת טומאה 
דקבה בשביל הסדל וימי טוהר 

   לזכר לחומרא:
  

  גמ' 
. כיון דלאו שמא ולד היה וימוח

דם הוא ולאו מים יהו איכא 
   למיחש לולד:

. לשון גוזמא: ה''ג כמה יין חי כו'
   רבא אמר מלא תן:
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ְנָיא    :ּתַ

אּול" א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ
ל ֵמִתים ֲעָצמֹות ׁשֶ ל ּבַ ּכֵ    .קֹוֵבר ֵמִתים ָהִייִתי ְוָהִייִתי ִמְסתַּ

ֹוֶתה ַיִין רּוִפין -ַחי   :ַהׁשּ    .ַעְצמֹוָתיו ׂשְ
   .ַעְצמֹוָתיו ְסכּוִיין -ָמזּוג 

ָראּוי     .ַעְצמֹוָתיו ְמׁשּוִחין -ּכָ
ה ֵמֲאִכיָלתֹו   ִמי  ְוָכל יתֹו ְמרּוּבָ ִתּיָ ְ ׁשּ רּוִפין -ׁשֶ    .ַעְצמֹוָתיו ׂשְ

יתֹו  ִתּיָ ְ ה ִמׁשּ    .ַעְצמֹוָתיו ְסכּוִיין -ֲאִכיָלתֹו ְמרּוּבָ
ָראּוי     ."ַעְצמֹוָתיו ְמׁשּוִחין -ּכָ

  
ְנָיא    :ּתַ

אּול" א ׁשָ יָמא אֹוֵמר  ַאּבָ י יֹוָחָנןְוִאיּתֵ    :ַרּבִ
   ,ִייִתיקֹוֵבר ֵמִתים ָה 

ל ֵמת קּוִלית ׁשֶ י ּבְ י ַאַחר ְצִבי ְוִנְכַנְסתִּ ַעם ַאַחת ַרְצתִּ    ,ּפַ
ְרָסאֹות לֹׁש ּפַ י ַאֲחָריו ׁשָ י   - ְוַרְצתִּ ְעתִּ    ,ּוְצִבי לֹא ִהּגַ

ְלָתה    .ְוקּוִלית לֹא ּכָ
י ַלֲאחֹוַרי ָחַזְרתִּ ׁשֶ ן ָהְיָתה :ָאְמרּו ִלי ,ּכְ ׁשָ ל עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ    ."ׁשֶ

  
   :ְנָיאּתַ 
אּול" א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ

   ,קֹוֵבר ֵמִתים ָהִייִתי
ל ֵמת ַעד חֹוְטִמי ל ֵעינֹו ׁשֶ ַגְלּגַ י ּבְ י ְוָעַמְדתִּ ְחתַּ ָחה ְמָעָרה תַּ ַעם ַאַחת ִנְפתְּ    .ּפַ

י ַלֲאחֹוַרי ָחַזְרתִּ ׁשֶ לֹום ָהְיָתה :ָאְמרוּ  ,ּכְ ל ַאְבׁשָ    ."ַעִין ׁשֶ
  

א  א ּתֹאַמר ַאּבָ ּמָ ס ֲהָוה? ְוׁשֶ אּול ַנּנָ   ׁשָ
אּול א ׁשָ דֹורֹו ֲהָוה ַאּבָ י ַטְרפֹוןוְ  ,ָארֹוְך ּבְ יַע ִלְכֵתפוֹ  ַרּבִ    .ַמּגִ

י ַטְרפֹוןוְ  דֹורֹו ֲהָוה ַרּבִ י ֵמִאירוְ  ,ָארֹוְך ּבְ יַע ִלְכֵתפוֹ  ַרּבִ    .ַמּגִ
י ֵמִאיר דֹורֹו ֲהָוה ַרּבִ יוְ  ,ָארֹוְך ּבְ יַע ִלְכֵתפוֹ  ַרּבִ    .ַמּגִ

דֹורֹו ֲהָוה וְ  יַרּבִ  יאָארֹוְך ּבְ י ִחּיָ יַע ִלְכֵתפוֹ  ַרּבִ    .ַמּגִ
יאוְ  י ִחּיָ דֹורֹו ֲהָוה ַרּבִ יַע ִלְכֵתפוֹ  ַרבוְ  ,ָארֹוְך ּבְ    .ַמּגִ

דֹורֹו ֲהָוה ַרב יַע ִלְכֵתפוֹ  ַרב ְיהּוָדהוְ , ָארֹוְך ּבְ    .ַמּגִ
יָלאָארֹוְך ּבְ  ַרב ְיהּוָדהוְ  ּיָ א ּדַ יַע ִלְכֵתפוֹ  דֹורֹו ֲהָוה ְוַאּדָ   .ַמּגִ

יּה    כה,א ְלּגֵ יָלא ַעד ּפַ ּיָ א ּדַ ִדיָתא ָקאי ֵליּה ְלַאּדָ פּוְמּבְ ִביָנא ּדְ ּתְ ַרׁשְ    .ּפְ
י ָעְלָמא ָקֵאי ִדיָתא ַעד ַחְרֵציּה  88888888ְוכּוּלֵ פּוְמּבְ ִביָנא ּדְ ּתְ    .ִלְפַרׁשְ

  

                                                        
 ?ָקְייֵמי 88

 רש"י
שחורין שמעתי ל''א . סכויין

סכויין בלא מוח ומשיחה אלא 
   יבשה:

   . יותר מדאי:מזוג
   . עצם הירך:קולית
  . שמש דרבן ואדא שמו:דיילא

  . שם האיש:פרשתביא
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ֲאלּו ִלְפֵני" י ׁשָ    :ַרּבִ

ׂשָ  ִפיר ָמֵלא ּבָ ֶלת ׁשָ ּפֶ   ַמהּו?  -ר ַהּמַ
  

י :ָאַמר ָלֶהם ַמְעתִּ    .לֹא ׁשָ
  

י יֹוֵסי ָאַמר ְלָפָניו ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
א ְך ָאַמר ַאּבָ ם    :ּכָ ה -ָמֵלא ּדָ    .ְטֵמָאה ִנּדָ

ר  ׂשָ    .ְטֵמָאה ֵליָדה -ָמֵלא ּבָ
  

   :ָאַמר לוֹ 
ּום ָאִביָך  ָבר ָחָדׁש ָאַמְרתָּ ָלנּו ִמׁשּ ַמֲענּוךָ  –ִאיְלָמֵלי ּדָ    ."ׁשְ

  
י ֵמִאיר ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ סּוְמכֹוס ׁשֶ יִחיָדָאה ָקָאַמר כְּ ְייָתא כִּ ָהא ַקּמַ יו ִמּדְ    ,ַעְכׁשָ

י ַע ֲאָמָרּה  ,ָהא ַנּמִ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ א כְּ ּמָ    ,ׁשֶ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    .ְוֵאין ֲהָלָכה כְּ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵאינֹו ְמרוּ " ִפיר ׁשֶ ֶלת ׁשָ ּפֶ םַהּמַ    :ּקָ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    .ָוָלד :אֹוֵמר ַרּבִ

   ."ֵאינֹו ָוָלד :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ ְעָיאִמׁשּ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ָעכּור,  :ַמְחלֹוֶקת   ּבְ

ָצלּול ְבֵרי ַהּכֹל ֵאינֹו ָוָלד - ֲאָבל ּבְ    .ּדִ
  
ן ֵלִויוְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :רָאַמ  ַרּבִ

ָצלּול    .ַמְחלֹוֶקת –ּבְ
   

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ָצלּול "   , "ַמְחלֹוֶקת -ּבְ

ָעכּור  ְבֵרי ַהּכֹל ָוָלד -ֲאָבל ּבְ    ,ּדִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֶזה  ֶזה ּוֵבין ּבָ ין ּבָ   ַמְחלֹוֶקת?  -ּבֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַרׁש " ן ֲחַנְנָיאֶאת זֹו ּדָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ם""ַויַּ  ׁשֵ ְלּבִ ְתנֹות עֹור ַוּיַ ּתֹו ּכָ     .(בראשית ג, כא) ַעׂש ה' ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ
ן נֹוָצר א ִאם ּכֵ ה עֹור ָלָאָדם ֶאּלָ רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ

ָתא :ַאְלָמא ְלָיא ִמיּלְ עֹור ּתַ   .ּבְ
ָנא ָצלּול ָנא ָעכּור ְוָלא ׁשְ    !ָלא ׁשְ

  
ָלָמא ׁשְ ָצלּול ַמְחלֹוֶקת :ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ ִאיְצְטִריְך ְקָרא - ּבְ    .ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ֲאַמְרּתְ  ָעכּור ַמְחלֹוֶקת  :ֶאּלָ ָעְלָמא הּוא!  -ּבְ ה ִלי ְקָרא? ְסָבָרא ּבְ   ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנַ א ׁשְ ָצלּול ַמְחלֹוֶקת :ֶאּלָ    !ּבְ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַנְחָמןַרב ְוֵכן ָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ָעכּור,    ַמְחלֹוֶקת ּבְ
ָצלּול  ְבֵרי ַהּכֹל ֵאינֹו ָוָלד -ֲאָבל ּבְ    .ּדִ

  
   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

א ָאְמרוּ "    :ֶאּלָ

 רש"י
. בריש פירקין דם כסומכוס

שבתוך החתיכה מטמא משום 
   דה ויחידאה היא:
. דמשום עור כר' יהושע אמרה

שפיר לחודיה מטמא [משום 
ה ויחידאה היא דדילמא ליד

אפילו במלא בשר פליגי כיון 
דאיו מרוקם מעולם לא היה 
ולד ואע''ג דפליג רבי יהושע 
בשפיר לחודיה במלא דם מודה 
   דלאו ולד הוא דדם מוכיח עליו]:

. מה שבתוכו עכור דאיכא בעכור
   למימר ולד היה וימוח:

   . שהוא מלא מים צלולין:בצלול
לרבי . הייו דאיצטריך קרא

יהושע דמשום עור לחודיה הוי 
   ולד:

. טעמא דרבי אלא אי אמרת
יהושע משום דעכור הוא ואיכא 
למימר ימוח ולאו משום עור 

   קרא ל''ל:
. אלא לאו בצלול מחלוקת

   ותיובתא דר''ל:
. רישא בבכורות פרק אלא אמרו

הלוקח בהמה מן העובד כוכבים 
(דף יט:) לעין לפטור את שבא 

  בכור: אחריו מתורת
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ְבֵהָמה ה   ִסיַמן ָוָלד ּבִ ּקָ   ִטיּנּוף  -ּדַ
ה ַגסָּ ְלָיא – ּבְ    .ׁשִ

ה  ָ ִאׁשּ ִפיר    –ּבְ    ,ׁשָ
ְלָיאוְ     ."ׁשִ

ְבֵהָמה  ִפיר ּבִ ַטר -ְוִאיּלּו ׁשָ    .ָלא ּפָ
ָצלּול ַמְחלֹוֶקת ָלָמא ּבְ ׁשְ    ,ִאי ֲאַמְרּתְ ּבִ

ּום ָהִכי ּה ְקָרא  ,ִמׁשּ י ּבַ ַרּבִ ה ּדְ ָ ִפיר -ִאׁשּ ּה ׁשָ ַטר ּבַ    ,ּפָ
י ְקָרא  ָלא ַרּבִ ְבֵהָמה ּדְ ִפיר -ּבִ ּה ׁשָ ַטר ּבַ    .ָלא ּפָ

א ִאי ֲאַמְרּתְ  ָעכּור ַמְחלֹוֶקת ֶאּלָ ִדי ְסָבָרא הּוא,  - ּבְ   ִמכְּ
ה ָ ָנא ִאׁשּ ֵהָמה? ,ַמאי ׁשְ ָנא ּבְ   ּוַמאי ׁשְ

   
יט ֵליּה?  ׁשֵ ט ּפָ ַע ִמְפׁשַ י ְיהֹוׁשֻ   ִמי ָסַבְרּתְ ַרּבִ

ָקא ֵליּה,  ַע ַסּפּוֵקי ְמַסּפְ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
   ,ְוָאֵזיל ָהָכא ְלחּוְמָרא

  .ְוָהָכא ְלחּוְמָרא
   
ָממֹוָנא הּואּבֵ גַּ  ה ּדְ ָ א - י ִאׁשּ    .ְסֵפק ָממֹוָנא ְלקּוּלָ

ִאיּסּוָרא הּוא ֵהָמה ּדְ י ּבְ ּבֵ ִאיכָּ  ,ּגַ ה ַוֲעבֹוָדהּדְ יּזָ י ּגִ    .ְסֵפק ִאיּסּוָרא ְלחּוְמָרא - א ְלַגּבֵ
ה  ָ י ִאׁשּ ּבֵ י ּגַ   ְסֵפק טּוְמָאה ְלחּוְמָרא  -ָהִכי ַנּמִ

  
ָקא ֵליּה?   ָרא ָקָאַמר! ְוָהא ְק  !ּוִמי ְמַסּפְ

  
ָנן ַרּבָ    ,ִמּדְ

ָעְלָמא הּוא א ּבְ    .ּוְקָרא ַאְסַמְכּתָ
  
  
  

ֶלְמָיאֲאַמר ֵליּה  ר ׁשֶ    :ַרבלְ  ַרב ֲחִניָנא ּבַ
י,  -ָהא    ַרּבִ
י יֹוֵסי,  -ָהא  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   ַרּבִ

ְעָיא,  -ְוָהא  י אֹוׁשַ   ַרּבִ
ן ֵלִוי -ְוָהא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ
  ַמאן ְסִביָרא ֵליּה? ָמר כְּ 

  
   :ֲאַמר ֵליּה 
ת -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  :ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ   .ֵאיָנּה חֹוׁשֶ

   
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ת –ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ׁשֶ    .חֹוׁשֶ
  

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה     :ְוָאְזָדא ׁשְ
ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ נְ  :ֲאַמר ַרב ּדִ ִפיר ּבִ ּכּו ׁשָ ָעאֵמעֹוָלם ָלא ּדַ    ,ַהְרּדְ

יּה ּדִ  ֲאָתא ְלַקּמֵ ִפיָרא ּדַ מּוֵאלְלַבר ֵמַההּוא ׁשָ    ,ׁשְ
יָסא ְוַחְזֵייּה  ֲעָרה ֵמַהאי ּגִ ַ ח ֲעֵליּה חּוט ַהׂשּ ַמּנַ יָסא ּדְ    .ֵמַהאי ּגִ

ָוָלד ֲהַואי  :ֲאַמר י ַהאי -ִאם ִאיָתא ּדְ    .ָלא ֲהָוה ִזיג ּכּוּלֵ
  
  
  

 רש"י
. לאחר שקבלה מן הזכר טיוף

ווצר הולד ימוח וזב הימו 
ויוצא והולך ואותו טיוף 

   פוטרתה מן הבכורה:
   . או שפיר או שליא:שפיר ושליא

. בעכור ספוקי מספקא ליה
   גופיה אי ולד הוא אם לאו:

. גבי הכא לחומרא והכא לחומרא
בכורת בהמה אמר דלאו ולד 

בא אחריו הוא ולא פטר את ה
דאי אמרת פטר קא גזיז ועביד 
ביה עבודה ודילמא לאו ולד הוא 
ההוא קמא וקאתי לידי תקלה 
וגבי טומאת ולד אזיל לחומרא 
דקאמר ולד הוא וטמאה 
שבועיים וימי טוהר לא ס''ל 
דיתיב לה וגבי בכור אדם 
דקולא היא דקאמר פטר את 
הבא אחריו ולא איכפת לן דאין 

א ממון קדושה בבכור אדם אל
כהן ה' סלעים וספק ממוא 
לקולא דכהן הוי מוציא מחברו 

   עליו הראיה:
   . דאמר לעיל לא שמעתי:הא רבי

. דאמר מלא והא רבי ישמעאל
   בשר טמאה לידה:
. דאמר בעכור והא רבי אושעיא

   מחלוקת:
. דאמר והא רבי יהושע בן לוי

   בצלול מחלוקת:
. אחד עכור אחד זה ואחד זה

   ואחד צלול:
. ויושבת ימי טומאה חוששת

ואין לה ימי טוהר דספק ולד הוא 
   ולא ודאי:

. לא טיהרו את לא דכו שפיר
המפלת שפיר משבועים ואפי' 

   בלידה יבישתא:
   . אתריה דשמואל:הרדעא

  . צלול:זיג
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        בבבב----כה, אכה, אכה, אכה, א .20
ם" ב – ְוִאם ָהָיה ְמרּוּקָ ׁשֵ   ."ְוִלְנֵקָבה ְלָזָכר תֵּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם? " ִפיר ְמרּוּקָ   ֵאיֶזהּו ׁשָ

אּול א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ
יתֹו ֵמרֹאׁשֹו,  ִרּיָ ת ּבְ ִחּלַ   תְּ

ל ְזבּוב ין ׁשֶ י ִטיּפִ תֵּ ׁשְ י ֵעיָניו ּכִ תֵּ    .ּוׁשְ
  

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ה"   ."ְמרּוָחִקין ֶזה ִמּזֶ

  
ֵני חֹוָטִמ  ל ְזבּובׁשְ ים ׁשֶ י ִטיּפִ תֵּ ׁשְ    .ין ּכִ

  
ֵני  יאּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ

  ."ּוְמקֹוָרִבין ֶזה ָלֶזה"
  

ֲעָרה  ַ חּוט ַהׂשּ   ּוִפיו ָמתּוַח ּכְ
ה  ֲעָדׁשָ תֹו ּכַ   ּוְגִוּיָ

ּה  עֹוָרה ְלָאְרּכָ ׂשְ   ְוִאם ָהְיָתה ְנֵקָבה ִנּדֹוָנה ּכִ
  ְוִחּתּוְך ָיַדִים ְוַרְגַלִים ֵאין לֹו 

ָלהְוָע  ּבָ ּקַ יֵאִני.  :ָליו ְמפֹוָרׁש ּבַ ְקּפִ ה ּתַ ִבּנָ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ   "ֲהלֹא ֶכָחָלב ּתַ
ׂשְֹכֵכִני.  ִני ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ   עֹור ּוָבׂשָ

ְמָרה רּוִחי" ְתָך ׁשָ ִדי ּוְפֻקּדָ יָת ִעּמָ ים ָוֶחֶסד ָעׂשִ    .יב)-(איוב י, י ַחּיִ
ַמִים –ִקין אֹותֹו ְוֵאין ּבֹוְד    כה,ב ין ,ּבְ ִים ַעּזִ ַהּמַ    ,ְוטֹוְרִדין אֹותוֹ ^ ׁשֶ

א ּבֹוְדִקין אֹותֹו  ֶמן –ֶאּלָ ׁשֶ ֶמן ַרְך ּוְמַצְחְצחוֹ  ,ּבְ ֶ ַהׁשּ    .ׁשֶ
ה ַחּמָ א ּבַ    .ְוֵאין רֹוִאין ֶאּלָ

יַצד ּבֹוְדִקין אֹותֹו?    ּכֵ
  

יַצד ּבֹוְדִקין אֹותוֹ " ְדָאְמִריַנן!  - "ּכֵ   כִּ
  

א ה " :ֶאּלָ ּמֶ   ֵליַדע ִאם ָזָכר הּוא ִאם ְנֵקָבה ִהיא?  "ּבֹוְדִקין אֹותוֹ ּבַ
  

ר ָנׁש  אּול ּבַ א ׁשָ ר ְרָמׁש  :ְוָאְמֵרי ַלּה  ַאּבָ אּול ּבַ א ׁשָ    :אֹוֵמר ַאּבָ
רֹאׁשֹו ָחָלק אֹותֹו ָמקֹום ,ֵמִביא ֵקיָסם ׁשֶ    ,ּוְמַנְעֵנַע ּבְ

ָכר הּוא -ִאם ְמַסְכֵסְך  ּזָ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ
ֵקָבה ִהיא -ְוִאם ָלאו  ּנְ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ה ְלַמְעָלה ַמּטָ א ִמּלְ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ָדִדין  ית ָהֶרֶחם ִניְנהוּ  -ֲאָבל ִמן ַהּצְ   .ֵאיָמא ּכֹוְתֵלי ּבֵ

   
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ

ָנא    :ּתָ
עֹוָרה ְסדּוָקה -ְנֵקָבה ִאם ָהְיָתה " ׂשְ   ."ִנּדֹוָנה ּכִ
  

   :ַרב ַנְחָמןַמְתִקיף ַלּה 
יִצים ִניְנהוּ  ל ּבֵ    !ְוִדיְלָמא חּוט ׁשֶ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

יִצים ּגּוַפְייהּו  א ּבֵ ּתָ    ,ָלא ְיִדיֵעי -ַהׁשְ
יִצים  ל ּבֵ    !ְיִדיַע? -חּוט ׁשֶ

  
  

   :ַרב ַעְמָרםָאַמר 
ָנא    :ּתָ

 רש"י
   . עיי זבוב:טיפין של זבוב

. סדק ופיו מתוח כחוט השערה
קטן וראה כאילו חוט השערה 

   :מתוח שם
. גיד אבר הזכר והא דתן גויתו

תשב לזכר ולקבה אלמא 
מספקא לן אם זכר אם קבה 

   כשאין יכר בו האבר מיירי:
   . היא סדוקה לארכה:כשעורה

. עדיין אין וחיתוך ידים ורגלים
ראין כדאמרין תחלת ברייתו 

   מראשו:
. זהו שכבת זרע שהוא כחלב

יתך וקלוש מתחלה בשעת 
''כ עשה יציאתו כחלב ואח

  קפוי:
   . ממחין: בר רמש:וטורדין אותו

. באותו מקום מלמטה ומעע
   למעלה כדאמר בסמוך:

. הקיסם שיש דבר אם מסכסך
המעכב הייו גיד דאי קבה ליכא 

   עיכובא:
. שהרי בסדק מלמטה למעלה

   השעורה אין עיכוב לארכה:
תא אם היתה קבה ידות 

. לאוסופי כשעורה סדוקה
תא דלעיל תי ידות ולפרושי א

   כשעורה ולא תי סדוקה:
. מלמטה למעלה בין חוט מבדיל

   ב' הביצים וראה עמוק כסדק:
. אין יכרין מחמת לא ידיעי

  קטן:
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י יְ " תֵּ ל ְזהֹוִריתׁשְ ֵני חּוִטין ׁשֶ ׁשְ   ".ֵרכֹוָתיו ּכִ
  

   :ֲעַלּה  ַרב ַעְמָרםְוָאַמר 
ל ֵעֶרב ׁשֶ    .כְּ

  
ל ְזהֹוִרית ֵני חּוִטין ׁשֶ ׁשְ ֵני ְזרֹועֹוָתיו ּכִ   ."ּוׁשְ

  
   :ֲעַלּה  ַרב ַעְמָרםְוָאַמר 

ִתי ל ׁשְ ׁשֶ    .כְּ
  
  

מּוֵאלֲאַמר ֵליּה     :ַרב ְיהּוָדהלְ  ׁשְ
ָנא יּנָ    !ׁשִ
ִעירָלא ּתַ  ׂשְ ּיַ א ַעד ׁשֶ    .ֲעֵביד עּוְבּדָ

  
מּוֵאל ָהִכי?    !ּוִמי ֲאַמר ׁשְ

מּוֵאלְוָהָאַמר     :ׁשְ
ת!  -ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו  ׁשֶ   חֹוׁשֶ

  
מּוֵאלֲאַמר  ר ׁשְ י ּבַ    :ַרב ַאּמִ

מּוֵאל ָמר ׁשְ יּה ּדְ א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ ת –ָלחֹוׁש   : ְלִדיִדי ִמּפָ ׁשֶ    .חֹוׁשֶ
ִעיר ,ָלא ָיֲהִביַנן ַלּה  -ְיֵמי ָטֳהָרה  ׂשְ ּיַ    .ַעד ׁשֶ

  
ָקא ֵליּה  :ְלֵמיְמָרא ְמַסּפְ מּוֵאלּדִ    .ִלׁשְ

יּה ּדְ  ֲאַתאי ְלַקּמֵ ִפיָרא ּדַ מּוֵאלְוָהא ַההּוא ׁשָ    ,ָמר ׁשְ
ִעין ְוַחד יֹוָמא :ֲאַמר ר ַאְרּבְ    .ָהא ּבַ

ֲאַזָלא ִלְטִביָלה ַעד ַההּוא יֹוָמא  יב ִמּיֹוָמא ּדַ ֵ ִעין יֹוִמין 89898989ְוָלא ֲהָוהְוַחׁשּ א ַאְרּבְ    !ֶאּלָ
יּה ְואֹוֵדי :ַוֲאַמר ְלהוּ  ַפּתֵ ַעל, כְּ ה ּבְ ִנּדָ    !ַהאי ּבְ

  
אִני  מּוֵאלׁשָ ַרב ּגּוְבֵריּה  ׁשְ    .ּדְ

  
  

                                                        
  ? ֲהווּ  89

 רש"י
. כשהוא מתחיל שתי ירכותיו

   להבראות בחיתוך ידים ורגלים:
   . עבה משתי:ערב

. לעשותו ולד לא תעביד עובדא
   עד שיהא לו שערות בראשו:

. להחמיר ולישב לחוש חוששת
   שבועים:

. אלמא היה בקי כפתיה ואודי
   ביצירת הולד:

. הוא בקי ואין כולן דרב גובריה
  בקיאין:
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב .21
ְלָיא" ל אֹו ׁשִ ֶלת ַסְנּדָ ּפֶ ב – ַהּמַ ׁשֵ   ."ְוִלְנֵקָבה ְלָזָכר תֵּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל"" ל ָיםּדוֹ  - "ַסְנּדָ    .ֶמה ְלָדג ׁשֶ

תֹו ָוָלד הּוא ִחּלָ ְרַצף ,ִמתְּ ּנִ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ל" דֹול - "ַסְנּדָ ל ׁשֹור ַהּגָ    .ּדֹוֶמה ְלָלׁשֹון ׁשֶ
ּום     :ֵהִעידוּ  ַרּבֹוֵתינוּ ִמׁשּ

ל" ִנים - "ַסְנּדָ    ."ָצִריְך צּוַרת ּפָ
  

מּוֵאלָאַמר  הַרב ְיהּוָד ָאַמר     :ׁשְ
ִנים :ֲהָלָכה ל ָצִריְך צּוַרת ּפָ    .ַסְנּדָ

  
אָאַמר  י ִיְצָחקָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר  ַרב ַאּדָ    :ַרּבִ

ל" ִנים - "ַסְנּדָ    .ַוֲאִפיּלּו ֵמֲאחֹוָריו ,ָצִריְך צּוַרת ּפָ
ָניו ַלֲאחֹוָריו ַטר ֶאת ֲחֵבירֹו ְוֶהֱחִזיר ּפָ ּסָ ל ְלָאָדם ׁשֶ   .ָמׁשָ

   
יֵמי  איּבִ י ַיּנַ ׁשּו ְלַטֵהר ֶאת ַה  ַרּבִ ּקְ ל'ּבִ ְנּדָ ִנים 'ּסַ ֵאין לֹו צּוַרת ּפָ    ,ׁשֶ

איָאַמר ָלֶהם  י ַיּנַ וָלדֹות :ַרּבִ ם ֶאת ַהּוְ   .ִטיַהְרּתֶ
   

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ִנים" ל ָצִריְך צּוַרת ּפָ ּום ַרּבֹוֵתינּו ֵהִעידּו ַסְנּדָ   !"ִמׁשּ
  

ר ַא ָאַמר  יַבי ּבַ ֵייַרב ּבֵ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבָ    :ַרּבִ
ָנה זוֹ  ֵנית ִמׁשְ י ְנחּוְנָיא ִנׁשְ ל ַרּבִ    .ֵמֵעדּותֹו ׁשֶ

  
י ְזֵעיָראָאַמר     :ַרּבִ

ּה  יַביָזָכה ּבָ יּה  ַרב ּבֵ ַמְעּתֵ ׁשְ   ,ּבִ
יּה ּדְ  ֲאָנא ְוהּוא ֲהֵויָנא ָיְתִביַנן ַקּמֵ י יֹוָחָנןּדַ א ַרּבִ ַמְעּתָ י ֲאַמַרּה ְלָהא ׁשְ    ,כִּ

ּה  ּה ְוָקַדם ִאיהּו ַוֲאַמַר     .ְוָזָכה ּבָ
  

ירּו  ה ִהְזכִּ ל"ָלּמָ ֵאין ִעּמֹו ָוָלד! "ַסְנּדָ ל ׁשֶ   ? ַוֲהלֹא ֵאין ַסְנּדָ
  

ִאְתְיִליָדא ְנֵקָבה  י  -ִאי ּדְ ֲהֵדיּה ָהִכי ַנּמִ   ּבַ
ַמאי ָעְסִקיַנן ֲהֵדיּה  ?ָהָכא ּבְ ִאְתְיִליד ָזָכר ּבַ    .ּדְ

ֵתיָמא ייל ְוָאַמר הֹוִא  :ַמהּו ּדְ ר ַאּמִ ה   :ַרב ִיְצָחק ּבַ ִחיּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ    ,יֹוֶלֶדת ָזָכר -ִאׁשּ
ה  ִחּלָ    ,יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה -ִאיׁש ַמְזִריַע ּתְ

ָהא  י ָזָכר -ָהא  ,ָזָכר –ִמּדְ    ,ַנּמִ
ַמע ָלן ַבת ַאַחת :ָקא ַמׁשְ ֵניֶהם ִהְזִריעּו ּבְ    .ַהאי ָזָכר ְוַהאי ְנֵקָבה ,ֵאיָמא ׁשְ

  
ָבר ַאֵחר    :ּדָ

ה ִקיַעת ַהַחּמָ ֵלד ְנֵקָבה ִלְפֵני ׁשְ ִאם ּתֵ ה ,ׁשֶ ִקיַעת ַהַחּמָ ל ְלַאַחר ׁשְ    :ְוַסְנּדָ
ה ָלִראׁשֹון :מֹוָנה ת ִנּדָ ִחּלַ ה ָלַאֲחרֹון ,ּתְ ת ִנּדָ    .ּוְתִחּלַ

  
  
  

 רש"י
   . דג יש בים ושמו סדל:דג של ים

   . מעך:אלא שרצף
. דהייו פיו [לשון של שור הגדול

טוחות ואע''ג דאוקמין לעיל פיו 
סדל ודאי  טוחות אין אמו טמאה גבי

אמו טמאה לידה (סדל) דולד שעמו 
מוכיח עליו דולד הוא אלא שימוק ע''י 

   חברו שדחקו]:
. כלומר צריך צורת פים אפי' מאחוריו

   אפי' איו אלא מאחוריו הוי ולד:
   . הכהו על לחיו:שסטר

. דקתי צריך צורת פים משה זו
מעדותו של רבי חויא שית הוא 

המדרש ויחידאה העיד עליה בבית 
   היא:

. מזלו גרם זכה בה רב ביבי בשמעתיה
לומר שמועה זו וקדמי שגם אי 
שמעתיה מר' יוחן דמעדותו של רבי 

   חויא שית ולא זכיתי לאומרה:
. ובלא והלא אין סדל שאין עמו ולד

   סדל מי הויא טמאה לידה:
''קבה בהדיה ה דלא אי דאיתיליד .

יש לה ימי טומאה היה צריך להזכירו ד
וטהרה דקבה שאפילו הוא זכר גמור 
כי איכא קבה בהדיה יושבת לקבה 
ימי טומאה וטהרה ושל זכר מובלעים 

   בתוכן:
. ומספקי' לסדל דאיתיליד זכר בהדיה

בקבה ויושבת שבועיים לטומאה אבל 
טהרה דקבה לא יהבין לה דדילמא 

   זכר הוא:
. ולא תשב אלא לזכר האי מי זכר

   קמ''ל כו':
. אפי' ילדה עמו קבה צריך ד''א

להזכיר ספק סדל: שאם תפיל שים 
אחד לפי שקיעת החמה ואחד לאחר 
שקיעת החמה מוה תחלת דה לראשון 
ותחלת דה לאחרון וה''ג לה בתוספתא 
וה''פ שאם תפיל שיהם קבה לפי 
שקיעת החמה וסדל לאחר שקיעה 

שון מוה לאחר שיכלו ימי טוהר לרא
תחלת דה וכן לאחרון כגון אם תראה 
ביום שמוים ואחד לראשון הויא 
תחלת דה דדילמא סדל שולד לאחר 
שקיעה זכר הוא וכלו ימי טוהר שלו 
לסוף מ' ולא משכי בתר פ''א דקבה 
וכשתחזור ותראה בח' לראייתה 
ותרצה להיות סופרת יום כגד יום 
אמרין דלמא סדל קבה הוה ומשוך 

טוהר שלו עד פ''א לראשון ומה ימי 
שראתה ביום פ''א לראשון דם טוהר 
הוא ועכשיו מה שהיא רואה ביום פ''א 
תחלת דה הוא והייו תחלת דה 
לאחרון ובהכי הויא מקולקלת דלא 
ידעין בהך ראיה בתרייתא אי דה היא 
אי שומרת יום כגד יום. לישא 
אחריא גרסי' שאם תלד קבה לפי 

ה שקיעה וסדל לאחר שקיעה מו
תחלת לידה מן האחרון וסוף לידה מן 
הראשון וה''פ אפילו היכא דאיתיליד 
קבה בהדיה הוצרך סדל שאם תלד 
קבה לפי שקיעה והסדל שהוא ספק 
זכר לאחר שקיעה מוה תחלת לידה 
דהייו ימי טומאה מן האחרון דדילמא 
סדל מי קבה היא ומין מייה י''ד 

לראשון וסוף לידה דהייו  שהוא ט''ו
ימי טוהר מין מן הראשון להחמיר 
שאם תראה ביום פ''א דהייו פ' 
לאחרון מטמין לה משום דה דאמרי' 
סדל זכר הוה והרי ארבעים יום 
ששלמו ימי טוהר שלו ודקבה קמייתא 
מי השתא כלו להו והייו צורך דאי 
לאו סדל הוי מיה מי ימי טומאה 

א מטמאה אלא י''ד והשתא לראשון ול
יתבה ט''ו ואי הוה פשיטא לן שהסדל 
קבה היא לא הויא תחלת דה עד פ''ב 

  לראשון דבתר ולד אחרון אזלין:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .22
ְתַנן   כו,א ל ּדִ כֹורֹות^ ַסְנּדָ י ּבְ ּבֵ   ַמאי ִהְלְכָתא? לְ  - (בכורות מו.) ּגַ

  
א ַאֲחָריו  ֲחָלה  -ַלּבָ כֹור ַלּנַ    ,ּבְ

כֹור ַלּכֵֹהן    .ְוֵאין ּבְ
  

ֵריתֹות י כְּ ּבֵ ְתַנן ּגַ ל ּדִ   ְלַמאי ִהְלְכָתא?  - (כריתות ז:) ַסְנּדָ
  

ֵלד ִאם ּתֵ ֶרְך ּדֹוֶפן   :ׁשֶ    ,ָוָלד ּדֶ
ֶרְך ֶרֶחם ל ּדֶ ל - ְוַסְנּדָ ְנּדָ ן ַאּסַ ַמְייָתא ָקְרּבָ    .ּדְ

  
ְמעֹון י ׁשִ    ,ּוְלַרּבִ

ָאַמר ֶרךְ  :ּדְ ָיא הּואיֹוֵצא ּדֶ א ְלֵמיַמר?  -  ּדֹוֶפן ָוָלד ְמַעּלְ   ַמאי ִאיכָּ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ
ֵלד ִאם ּתֵ ְהיֹוָתּה ָנְכִרית -ָוָלד  :ׁשֶ    ,ּבִ

ל  ל -ְוַסְנּדָ ְנּדָ ן ַאּסַ ַמְייָתא ָקְרּבָ יָרה, ּדְ ּיְ ְתּגַ ּנִ    .ְלַאַחר ׁשֶ
  

ָנן ֲאַמרּוהָּ  יּה ּדְ  ַרּבָ אַקּמֵ ּפָ    :ַרב ּפַ
יּנּוֵיי?    !ּוִמי ִאיַתְנהּו ְלָהֵני ׁשִ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
רּוִכין" א ּכְ ֵהן יֹוְצִאין ֵאין יֹוְצִאין ֶאּלָ ׁשֶ   ! "ּכְ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ּה  ַמע ִמיּנַ יּה,   :ׁשְ ְלּגֵ ל ַאּפַ ֵריְך ֵליּה ָוָלד ְלַסְנּדָ   ִמְכַרְך כָּ

יּה  י ֵריׁשֵ ַלּפֵ ְלֵחיף ֵליּה כְּ    .ּוְמׁשַ
י  ּבֵ כֹורֹות"ּגַ גֹון -" ּבְ ל ָקֵדים ְוָנֵפיק :כְּ ַסְנּדָ יֶהם, ּדְ ֶרְך ָראׁשֵ ְצאּו ּדֶ ּיָ    .ׁשֶ
י  ּבֵ ֵריתֹות"ּגַ ָוָלד ָקֵדים ְוָנֵפיק - "כְּ לֹוֵתיֶהם, ּדְ ֶרְך ַמְרּגְ ְצאּו ּדֶ ּיָ    .ׁשֶ

  
ְחִליָפא ר ּתַ ְ  ַרב הּוָנא ּבַ    :ֲאַמר ָרָבאֵמיּה ּדְ ִמׁשּ

יָמא ְמצּוְמָצִמין    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
ָתא ַמְעּתְ    :ְוֵאיפּוְך ׁשְ

י  ּבֵ כֹורֹות"ּגַ לֹוֵתיֶהם - "ּבְ ֶרְך ַמְרּגְ ְצאּו ּדֶ ּיָ    ,ׁשֶ
יּה ִחּיּוָתא  ִאית ּבֵ    ,ָסֵריְך ְוָלא ָנֵפיק -ָוָלד ּדְ

יּה ִחּיּוָתא  ֵלית ּבֵ ל ּדְ ֵריק ְוָנֵפי -ַסְנּדָ    .קׁשָ
י  ּבֵ ֵריתֹות"ּגַ יֶהן - "כְּ ֶרְך ָראׁשֵ ְצאּו ּדֶ ּיָ    ,ׁשֶ

יּה ִחּיּוָתא  ִאית ּבֵ יּה ָהְוָיא ֵליָדה -ָוָלד ּדְ ָנֵפיק ֵריׁשֵ    ,ִמּדְ
ל  יּה  -ַסְנּדָ ָנֵפיק רּוּבֵ  .ַעד ּדְ

 
        
        

 רש"י
. דקתי (בכורות דף גבי בכורות

מו.) המפלת סדל הבא אחריו 
   בכור לחלה ואין בכור לכהן:

. קס''ד לבא אחריו למאי הלכתא
תיים לסוף שה או לסוף ש

קמיירי ול''ל סדל והלא בלא 
סדל פטר ולד דבהדיה את הבא 
אחריו ומשי לבא אחריו כלומר 
לכך הוזכר סדל אם יצא ולד 
שעמו אחריו הוי בכור לחלה 

   ולא בכור לכהן:
. בפ''ק (לעיל דף ז:) גבי כריתות

   לעין חיוב קרבן:
. תיפוק ליה למאי הלכתא

   דמשום ולד שעמו תביא קרבן:
. ע''י סם לא ד יוצא דרך דופןול

מיחייבה קרבן דכתיב גבי קרבן 
(ויקרא יב) אשה כי תזריע וילדה 
   זכר עד שתלד ממקום שמזרעת:

. לקמן בפ' יוצא ולר' שמעון כו'
   דופן (דף מ.):
   . סדל וולד שעמו:כשהן יוצאין

. דבוקין זה בזה ולא כרוכין
דבוקין ממש ומדיוצאין יחד אי 

   יתיים:אפשר שתתגייר ב
. מדהוזכר סדל גבי שמע מיה

כריתות משום גירות וכגון שיצא 
ולד תחלה ואחר כן סדל וגבי 
בכורות כגון שיצא סדל תחלה 
כדאוקמין לעיל דפוטר ולד 
מחמש סלעים ותיא דבבת אחת 
יוצאין שמע מיה אין שוכבין זה 
אצל זה דא''כ לא משכחת לה 
שיצא זה קודם זה אלא האי 

דקתי הכי הוא מכרך כרוכין 
כריך ליה ולד לסדל אפלגיה 
דראש הולד תחוב כגד טיבורו 

   של סדל:
. ומשלחיף ליה כלפי רישיה

כלומר דחפו ולד בראשו לסדל 
   כלפי חוץ:

. דבעין שיצא הסדל גבי בכורות
תחילה כגון שיצאו דרך ראשיהן 

   כו':
   . שוכבין זה אצל זה:מצומצמין

א דרב . מימרואיפוך שמעתתא
פפא דאמר בבכורות שיצאו דרך 

   ראשיהן:
. אוחז בידיו למעלה ואיו סריך

ממהר לצאת וסדל מחליק 
   ויוצא קודם:

   . מחליק:שריק
. דקיימא לן בהאי הויא לידה

פירקא (דף כח.) יצא ראשו הרי 
הוא כילוד אבל סדל עד דפיק 
רובא דאין ראש פל חשוב דהכי 

ן אמרין בבכורות (דף מו:) אי
הראש פוטר בפלים ואדפיק 

  סדל תגיירה וטבלה:
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   ַמְתִניִתין

ְלָיא    :ׁשִ
ִית  ּבַ ִית ָטֵמא -ּבַ    .ַהּבַ

ְלָיא ָוָל  ִ ַהׁשּ    ,דלֹא ׁשֶ
א לֹא ָוָלד :ֶאּלָ ְלָיא ּבְ ֵאין ׁשִ    .ׁשֶ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּלֹא ָיָצא ָלד ַעד ׁשֶ  .ִניּמֹוק ַהּוָ

 

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְלָיא"    :ׁשִ

ָתּה  ִחּלָ ל ֵעֶרב -תְּ    ,ּדֹוָמה ְלחּוט ׁשֶ
תּוְרמֹוס   -ְוסֹוָפּה     .ּדֹוֶמה ּכְ

ֲחצֹוֶצֶרת    .ַוֲחלּוָלה ּכַ
ַפחוְ  חּוָתה ִמטֶּ ְלָיא ּפְ    .ֵאין ׁשִ

י ְמִליֵאל 90909090ַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר ׁשִ
ְרְנגֹוִלין ל תַּ ְלָיא ּדֹוָמה ְלקּוְרְקָבן ׁשֶ ה ,ׁשִ ּנָ ין יֹוְצִאין ִמּמֶ ּקִ ַהּדַ    ."ׁשֶ

  
ְנָיא ְעָיא ְזֵעיָרא 91919191ּתַ י אֹוׁשַ א ַרּבִ ִמן ַחְבַרּיָ    :ּדְ

יעּוָרן ֶטַפח" ה ׁשִ ָ    ,ֲחִמׁשּ
ְלָיא  :ְוֵאּלּו ֵהן    ,ׁשִ

   ,ׁשֹוָפר
ְדָרה    ,ׁשִ

ה    ּדֹוֶפן סּוּכָ
   ."ְוָהֵאזֹוב

  
ְלָיא" ֲאַמַרן - "ׁשִ    .ָהא ּדַ
  
ַתְנָיא  – "ׁשֹוָפר"    :ּדְ

יעּור ׁשֹוָפר? " ה ְיֵהא ׁשִ ּמָ   ּכַ
יַרׁש  יּפֵ ְמִליֵאל ַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ

ָידוֹ  ּיֹאֲחֶזּנּו ּבְ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ
   ."ה ְלָכאן ּוְלָכאן ֶטַפחְוֵיָרֶא 

  
ְדָרה"   ִהיא?  92929292ַמה - "ׁשִ
  

ָאַמר  ְרָנךְ ּדְ י ּפַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ל לּוָלב  ְדרֹו ׁשֶ ֵהא יֹוֵצא ִמן ַהֲהַדס ֶטַפח -ׁשִ ּיְ    .ָצִריְך ׁשֶ

  
ה" ַתְנָיא   – "ּדֹוֶפן סּוּכָ    :ּדְ

ִים " תַּ ִהְלָכָתן –ׁשְ    ,ּכְ
ית  ִליׁשִ    ".ּו ֶטַפחֲאִפילּ  -ׁשְ

  
ָתֵני    – "ֵאזֹוב" יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ

   ".ֵאזֹוב ֶטַפח"
  

אֲאַמר  ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ
ֵריׁש  אּדָ ַמְרּתָ ַפר ּתְ יָלא ִאיׁש ּכְ    :ׁשִ

ָתא ָלת ַמְתִנּיָ ָתא  ,ּתְ ַמְעּתָ י ׁשְ יעּוָרא ֶטַפח -ְוַתְרּתֵ    .ׁשִ
  

                                                        
ן 90   ? וכן בהמשך.ַרּבָ
ֵני 91  ?תָּ

  ?ַמאי 92

 רש"י
  מתי' 

. משום אהל המת הבית טמא
   דולד הוה בה ומת:

. ועשה דם ותערב ימוק הולד
   בדם הלידה ובטל ברוב:

  
  גמ' 

. כשהיא הולכת ורווחת וסופה
הויא רחב כתורמוס לישא 
אחריא גרסין בתוספתא 

   וראשה דומה כתורמוס:
. אחיזה אית בה בידו שיאחזו

טפח שהטפח ארבע אצבעות 
   בגודל:

שדרו של לולב צריך שיהא יוצא 
. לבד אורך העלין מן ההדס טפח

שדרה קרי כל זמן שהעלין 
הולכין ומתחברין ומוסיפין 
ואחר שכלתה השדרה גבוהין 

   אורך העלין למעלה:
. דליכא שמעתתא אלא חדא היא

  האי דשדרה דאמר ר' יוחן:
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י? ְרּתֵ   ֲחָדא ִהיא!  !ּתַ
  

   :ֵייַאּבָ ֲאַמר 
יאָאַמר " :ֵאיָמא י ִחּיָ    ".ֵאזֹוב ֶטַפח :ַרּבִ

  
א?    !ְותּו ֵליכָּ

א ע " :ְוָהִאיכָּ    ,ֵמִביא ֶאת ַהּטּוְמָאה  -ֶטַפח ַעל ֶטַפח ַעל רּום ֶטַפח ְמרּוּבָ
ְפֵני ַהּטּוְמָאה   ! (אהלות ג, ז) "ְוחֹוֵצץ ּבִ

  ָקָאְמִריַנן,  -ֶטַפח 
   .ןָלא ָקָאְמִרינַ  - "ֶטַפח ַעל ֶטַפח"
  

א ּנּור ֶטַפח   ֶאֶבן ַהּיֹוֵצא " :ְוָהא ִאיכָּ   ִמן ַהתַּ
עֹות  לֹׁש ֶאְצּבָ יָרה ׁשָ    !(כלים ה, ב) "ִחּבּור -ּוִמן ַהּכִ

  
ַפח ָלא ֲחִזי ְבִציר ִמּטֶ י ָקָאְמִריַנן ֵהיָכא ּדִ    ,כִּ

ן כֵּ ל ׁשֶ ַפח  ,ֲאָבל ָהָכא כָּ ְבִציר ִמּטֶ ּנּור הּוא -ּדִ    .ַיד ּתַ
  

אְוָה    כו,ב ּנּוֵרי ָבנֹות ^ ִאיכָּ    !ֶטַפח –ּתַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ּנּור"    :תַּ

תֹו  ִחּלָ ָעה –תְּ    ,ַאְרּבָ
ָיָריו  ָעה –ּוׁשְ    ,ַאְרּבָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ָבִרים ֲאמּוִר  ה ּדְ ּמֶ ָגדֹול :יםּבַ    ,ּבְ
ָקָטן תֹו   :ֲאָבל ּבְ ִחּלָ ֶ  -תְּ הּוא, ִמׁשּ ל ׁשֶ ֵמר ְמַלאְכּתֹו, ּכָ ּגָ   תִּ

ָיָריו  רּוּבוֹ  -ּוׁשְ    .(כלים ה, א) "ּבְ
  

ה  הּוא"ְוַכּמָ ל ׁשֶ   ? "ּכָ
  

איָאַמר  י ַיּנַ    :ַרּבִ
  ֶטַפח, 
ן ע כֵּ ּנּוֵרי ָבנֹות ֶטַפחׁשֶ ין ּתַ    .ֹוׂשִ

  
א  ְפלּוְגּתָ    .ָלא ָקַמְייֵרי -ּבִ

  
ֲאֵתית ְלָהִכי א ּדַ ּתָ    ,ַהׁשְ

א לּוְגּתָ י ּפְ    ,ִהיא ָהא ַנּמִ
ֵני ֵסיָפא ָקּתָ י ְיהּוָדהָאַמר " :ּדְ ּנּור ְוַלּכֹוֶתל :ַרּבִ א ִמן ַהתַּ   .(כלים ה, ב) "לֹא ָאְמרּו ֶטַפח ֶאּלָ

  
א  ֶרת"ְוָהִאיכָּ   ֶטַפח!  (שמות כה, כה) 93939393"ִמְסּגֶ

  
ִדְכִתיָבן ָלא ָקא ַמְייֵרי    .ּבְ

  
ּפֹוֶרת ֶטַפח!  א כַּ   ְוָהִאיכָּ

  
ים  ָקָדׁשִ    .ְייֵריָלא ָקַמ  -ּבְ

  
א  ּה "ְוָהִאיכָּ ּיָ ִהיא ְרָחָבה ֶטַפח ּדַ   ! (עירובין יג:) "ַלּקֹוָרה ׁשֶ

  
ָנן  ְדַרּבָ   ָלא ָקַמְייֵרי,  -ּבִ

  
יעּוַרְייהוּ  י ׁשִ ְרׁשֵ ִדְכִתיָבן ְוָלא ִמּפָ א ּבְ    .ֶאּלָ

                                                        
ְרּתֹו ָסִביב 93 יָת ֵזר ָזָהב ְלִמְסּגַ ֶרת טַֹפח ָסִביב ְוָעׂשִ יָת ּלֹו ִמְסּגֶ   ְוָעׂשִ

 רש"י
. לא תימא תי ר' חייא ר אבייאמ

אזוב טפח דמשמע מתי' היא 
אלא אימא אמר רבי חייא 
ומפשיה קאמרה ורבי חייא תא 
ואמורא הוא והיכא דאמר 
מפשיה בלשון מימרא הויא 

   שמעתא:
. אהל טפח על טפח על רום טפח

קטן שהוא טפח אורך וטפח 
   רוחב ורום חללו טפח:

. אם כזית מן מביא הטומאה
בצד זה וכלי בצד זה הוה המת 

   טמא כלי מחמת אהל המת:
. אם וחוצץ בפי הטומאה

טומאה תחתיו וכלי על גביו 
הכלי טהור ולהכי קט על רום 
טפח דאי הוה חלל רומו פחות 
מטפח הויא טומאה רצוצה 
וכגדו למעלה עד לרקיע טמא 
כדאמרי' בהעור והרוטב (חולין 
קכו.) ולעין אתויי טומאה מי 

   יתי דלאו אהל הוא:לא מי
. מקום שפיתת שתי קדרות תור

   כירה מקום שפיתת קדרה אחת:
. וכתור דמי מפי שצריכה חבור

לתור להיות לו יד שאם טמא 
התור פת שעליה טמא שהתור 
אע''פ שאיו מקבל טומאה מגבו 
מטמא הוא את אחרים מגבו 
כדאמר בתורת כהים הלכך ידו 

א אבל אע''ג דלית ליה אויר מטמ
יותר מטפח עומדת ליטל שהיא 

  גדולה יותר מדאי ולא הויא יד:
. ערות קטות עושין תורי בות

   תורין לשחוק:
. תור בן ד' תחלתו ארבעה

טפחים מקבל טומאה אם גמרה 
   מלאכתו:

. טמא תור גדול ושיריו ד'
ושברו ושתיירו ד' טפחים עדיין 
טמא: ה''ג תחלתו כל שהוא 

כתו ושיריו ברובו משתגמר מלא
ומקשה בהעור והרוטב רובו 
דטפח למאי חזי ומשי האי 
ושיריו אגדול קאי וה''ק שירי 
גדול ברובו ומותבין בגדול והא 
קאמר שיריו ד' ומשין ההוא 
בתור בר ז' דד' הוי רובו והא 

   בתור בר ט':
. כגון הכא דלר''מ לא בפלוגתא

   הוי שיעורא בטפח:
ין תור לא אמרו טפח אלא ב

. דהתם יותר מטפח ולכותל
עומדת ליקצץ מפי שמעכב את 
התור מלקרבו לכותל ודוחקת 
את הכותל הילכך יותר מטפח 
עומדת ליטל היא אבל לצד 
הבית אפי' גדולה הרבה יד הוא 

   לתור:
. ששיעורו מפורש מן בדכתיבן
   התורה:

  . לגבי מבוי:דיה לקורה
. כגון מבוי דכל מצותו מדרבן

  י סופרים:מדבר
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ר ָמְרָתאְיֵתיב  מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ יּה ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ ֲהָנאַקּמֵ   , ַרב ּכַ

   :ִויֵתיב ְוָקָאַמר
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ה ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים  לֹׁשָ ל ׁשְ ָלד -כָּ ּוָ ְלָיא ּבַ ִ    .ּתֹוִלין ֶאת ַהׁשּ
אן ָוֵאיָלְך  ין ְלָוָלד ַאֵחר -ִמכָּ ׁשִ    .חֹוׁשְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   !ּוִמי ָאַמר ַרב ָהִכי?
ב ַא  :ַרבְוָהָאַמר  ָלד ִמְתַעכֵּ לּום! ֵאין ַהּוָ   ַחר ֲחֵבירֹו כְּ

  
יק ּתִ    .ִאיׁשְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ְלָמא אן  :ּדִ ֶנֶפל –כָּ    ,ּבְ
אן  יָמא -כָּ ֶבן ַקּיָ    .ּבְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ַרב?  ֵתיה ּדְ ַמְעּתְ   ַאּתְ ֲאַמְרּתְ ִלׁשְ
ֵפירּוׁש ֲאַמר     :ָהִכי ַרבּבְ

ְלָיא יָלה ׁשִ ְך ִהּפִ יָלה ֶנֶפל ְוַאַחר כָּ    :ִהּפִ
לֹ  ל ׁשְ ה ָיִמים כָּ ָלד -ׁשָ ּוָ ְלָיא ּבַ ִ    ,ּתֹוִלין ֶאת ַהׁשּ

אן ָוֵאיָלְך  ין ְלָוָלד ַאֵחר -ִמכָּ ׁשִ    .חֹוׁשְ
ְלָיא יָלה ׁשִ ְך ִהּפִ    :ָיְלָדה ְוַאַחר כָּ

ָרה ָיִמים  אן ְוַעד ֲעׂשָ ין ְלָוָלד ַאֵחר -ֲאִפיּלּו ִמכָּ ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ
  
  

מּוֵאל   ֲהוּו ָיְתֵבי,  ב ְיהּוָדהַר וְ  ,ַרבְוַתְלִמיֵדי ּדְ  ,ׁשְ
ִוילֲחֵליף ְוָאֵזיל  ָיא ִמּדְ ַרב ְמַנׁשְ ֵריּה ּדְ ְייהּו,  ַרב יֹוֵסף ּבְ   ְלַאּפַ
אֵלי ְוָאֵתי    ,ּבָ

ָתא 94949494ֲאַמר ִחּטְ א ּדְ ִגיּלָ ָרִמיַנן ֵליּה ּבְ ְבָרא ּדְ    ?!ּוִמְרֵמי ּוִמְדֵחי ,ָאֵתי ָלן ּגַ
ָהִכי ֲאָתא    ,ַאּדְ

מּוֵאלֲאַמר ֵליּה  ְלָיא?  :ׁשְ ׁשִ   ַמאי ָאַמר ַרב ּבְ
יָמא :ַרבָהִכי ָאַמר  :ֲאַמר ֵליּה  ל ַקּיָ ָדָבר ׁשֶ א ּבְ ְלָיא ֶאּלָ ִ    .ֵאין ּתֹוִלין ֶאת ַהׁשּ
ְייִליְנהּו  מּוֵאלׁשַ ַרב ׁשְ ְלִמיֵדי ּדְ    .ְוָאְמֵרי ֵליּה ָהִכי ,ְלָכל ּתַ

יׁשּות ַרב ְיהּוָדהֲהַדר ַחְזֵייּה לְ     .ּבִ
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 רש"י
. כגון יצא ולד תחלה כל ג' ימים

   ושליא אחריו בתוך ג' ימים:
. בו ואין חוששין תולין השליא

לאחר דתוך הזמן הזה עשויה 
השליא להתעכב אחר הולד 
שהיתה ממו טפי לא ואם זה 
זכר תשב לזכר בלבד ולא אמרין 
שליא אחרת היתה עם ולד זה 
וימוח ושליא זו דולד אחר היא 
דדרך שליא לשהות אחר ולד ג' 

   ימים:
. שמא ולד מכאן ואילך חוששין

אחר היה עמו וקבה היה ותשב 
ימי טומאה דקבה ואי מי הוי 
האי ולד קבה אכתי מהיא ספק 
דשליא דמיא ימי טוהר 
לחומרא שאם תראה ליום פ''א 
לולד ופסקה עד יום שמיי 
וראתה לא הויא שומרת יום 

דיא שליא כגד יום דאמר בה
קבה הואי ומה שראתה ביום 
פ''א דם טוהר הוה דמשליא 
מין והשתא הוא דהויא תחלת 

   דה והיא קראת טועה:
   . מתעכב:בפלים

. את אמרת לשמעתתיה דרב
בתמיה כלומר את אתית לפרושי 

   מדידך:
   . פירשה רב הכי:בפירוש

   . בן קיימא:ילדה
. שהיה ממהר לבא באלי ואתי
ף יז.) באלי דידבי פי' כמו (לעיל ד

   . שם מקום:מדויל מגרש:
. כלומר בשאלות בגילא דחיטתא

   מועטות:
. כלומר להקשותו מירמי ומידחי

   ולדחותו שלא ידע להשיב:
. שכיוצא אלא בדבר של קיימא

בו מתקיים אם היום היו חדשיו 
כלו למעוטי שאם הפילה דבר 
שאין ראוי לבריית שמה כגון 

גוף אטום  בירך אחד באמצע או
או מפלת מין בהמה וחיה ועוף 
ואח''כ הפילה שליא אפי' בתוך 

   ג' חוששת לולד אחר:
. חזייה לרב יהודה בישות

   דשמעה ולא אמרה יהליה:
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        ז, אז, אז, אז, אככככ    ––––כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .25
יּה  ָעא ִמיּנֵ אּולּבְ ן ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ יֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ

מּות עֹוֵרב ֶלת ּדְ ּפֶ ְלָיא  ,ַהּמַ   ַמהּו?  -ְוׁשִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ְלָיא ִמינֹו ׁשִ ׁש ּבְ ּיֵ ָדָבר ׁשֶ א ּבְ    .ֵאין ּתֹוִלין ֶאּלָ

  
  ַמהּו?  -ְקׁשּוָרה ּבֹו 

  
ֵאינוֹ  :ֲאַמר ֵליּה  ָבר ׁשֶ !  ,ּדָ ַאְלּתָ   ׁשָ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ֵהָמה" ֶלת ִמין ּבְ ּפֶ ה ,ַהּמַ ֶהן ,ָועֹוף ,ַחּיָ ְלָיא ִעּמָ    :ְוׁשִ
ֶהן  ְלָיא ְקׁשּוָרה ִעּמָ ִ ַהׁשּ ְזַמן ׁשֶ ין ְלָוָלד ַאֵחר -ּבִ ׁשִ    .ֵאין חֹוׁשְ

ֶהן  ְלָיא ְקׁשּוָרה ִעּמָ ין ְלָוָלד ַאֵחר -ֵאין ׁשִ ׁשִ    .חֹוׁשְ
יל ֲעֵליֶהן   כז,א ֵני ְוָלדֹותחוֹ ^ ֲהֵריִני ַמטִּ    ,ֶמר ׁשְ

ֲאִני אֹוֵמר א  :ׁשֶ ּמָ ְלָיא  ׁשֶ ל ׁשִ ִפיר ׁשֶ    ,ִנּמֹוַח ׁשָ
ִפיר ל ׁשָ ְלָיא ׁשֶ    !"ְוִנּמֹוַח ׁשִ

  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
  

יָלאָאַמר  ר ׁשִ ה ּבַ ָנהָאַמר  ַרּבָ מּוֵאלָאַמר  ַרב ַמּתָ    :ׁשְ
ָרה יָ  ָלד ַעד ֲעׂשָ ּוָ ְלָיא ּבַ ִ ה ְוָתלּו ֶאת ַהׁשּ    .ִמיםַמֲעׂשֶ

ָלד ָאה ַאַחר ַהּוָ ְלָיא ַהּבָ ׁשִ א ּבְ    .ְולֹא ָאְמרּו ּתֹוִלין ֶאּלָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ה ָיִמים לֹׁשָ ִרים ּוׁשְ ָלד ַעד ֶעׂשְ ּוָ ְלָיא ּבַ ִ ה ְוָתלּו ֶאת ַהׁשּ    .ַמֲעׂשֶ

  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר ֵליּה 
ִרים ְוַאְרּבָ     .ָעה ֲאַמְרּתְ ָלןַעד ֶעׂשְ

  

ַרב ֲעִויָראָאַמר  ֵריּה ּדְ י ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַאָחא ּבְ    :ַרּבִ
ה יֹום לֹׁשָ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ָלד ַאַחר ֲחֵבירֹו ׁשְ ָהה ַהּוָ ּתַ ה ְוִנׁשְ    .ַמֲעׂשֶ

  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר ֵליּה 
ָעה ֲאַמְרּתְ ָלן ים ְוַאְרּבָ לֹׁשִ    .ׁשְ

  

ָאַמר ָעהי :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ִעין ,ֹוֶלֶדת ְלִתׁשְ    .יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ
ַחת ַלּה  כַּ ְבָעה -ֶאָחד  :ַמׁשְ    ,ִנְגְמָרה צּוָרתֹו ְלסֹוף ׁשִ

ָעה -ְוֶאָחד  ׁשְ ת ּתִ    .ִנְגְמָרה צּוָרתֹו ִלְתִחּלַ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ָעה :ֶאּלָ ִעין  ,יֹוֶלֶדת ְלִתׁשְ א ְלֵמ  -ֵאיָנּה יֹוֶלֶדת ִלְמקּוּטָ   !יַמרַמאי ִאיכָּ

   

ָתא ַמְעּתְ    ,ֵאיפּוְך ׁשְ
ה  לֹׁשָ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ְלָיא –ׁשְ ִ    ,ַלׁשּ
ה  לֹׁשָ ִרים ּוׁשְ ָלד –ֶעׂשְ    .ַלּוָ

  
אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ י ָאִבין ּבַ ָעִריםָאַמר  ַרּבִ ַפר ׁשְ ָעִריםְוָאְמֵרי ַלּה  ַרב ְמַנֵחם ִאיׁש ּכְ ית ׁשְ    :ּבֵ

ָהה ָוָלד ֶאָחד ַא  ּתַ ה ְוִנׁשְ יםַמֲעׂשֶ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ    ,ַחר ֲחֵבירֹו ׁשְ
ְדָרׁש  ֵבית ַהּמִ ִבים ְלָפֵנינּו ּבְ    .ַוֲהֵרי ֵהם יֹוׁשְ

הוְ  ְיהּוָדהּוַמאן ִניְנהּו?  ֵני  ִחְזִקּיָ יאּבְ י ִחּיָ    .ַרּבִ
  

ה ִמְתַעּבֶ  :ְוָהא ָאַמר ָמר ָ ֶרתֵאין ִאׁשּ    !ֶרת ְוחֹוֶזֶרת ּוִמְתַעּבֶ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
ה ַאַח  ִיםִטיּפָ ּתַ ָקה ִלׁשְ    ,ת ָהְיָתה ְוִנְתַחּלְ

ְבָעה -ֶאָחד  ת ׁשִ ְתִחּלַ    ,ִנְגְמָרה צּוָרתֹו ּבִ
ָעה ׁשְ סֹוף ּתִ   .ְוֶאָחד ּבְ

 רש"י
. מי המפלת עורב ושליא מהו

תלין שליא בעורב ולא יחוש 
   לולד אחר או לא תלין:

. כגון אדם ובהמה שיש במיו
  וחיה אבל עוף לא:
. אם זה זכר חומר שי ולדות

חיישין דלמא קבה הוה ההוא 
דשליא ותשב לזכר ולקבה 
ולרבן דאמרי המפלת חיה ועוף 
איו ולד מאי חומרא איכא 
בהאי ולד מחמרין עלה למימר 
ליכא שום ולד ואין לה דם טוהר 
והייו חומרא דיליה ומשום 

   שליא מטמין לה שבועים:
שליא . ולד הוה עם השאי אומר

   וימוח שפיר של שליא:
   . ולד:שפיר

ושמא ימוחה שלייתו של 
. כלומר ושלייתו של זה שפיר

שלפיו ימוח וזו איה שלו 
הואיל ואיה קשורה בו קתי 

   מיהא בזמן שקשורה עמהן:
. דאמר דבר שאיו תיובתא דרבי

   שאלת:
. אבל יצתה שליא אחר הולד

   קודם חוששין לאחר:
. פלוגתייהו 'היחא למ''ד כו

   לקמן בפ' בות כותים (דף לח:):
. יום או יומים בתוך לסוף ז'

   חדש ז' בסופו דחיי:
. יום אחד ואחד לתחלת תשעה
   בחדש דהוו להו ל''ג:

אלא למ''ד איה יולדת 
. למקוטעים היכי משכחת לה

תרוייהו בחדש השביעי ליכא 
למימר דחדש כולי האי לא הוי 

ף ט' טפי ואם זה לסוף ז' וזה לסו
איכא ואם זה בז' וזה בח' לא חיי 
ומדקרי להו ולד ולא פל מכלל 

   דבי קיימא יהו:
   . שמעתא דר' יוחן:איפוך

. לולד משכחת לה דאחד כ''ג
גמרה צורתו לתחלת ז' ואחד 
לסוף ז' דלכו''ע יולדת לז' יולדת 

   למקוטעין:
. קס''ד בג' חדשים האמר מר כו'

ברה לא משכחת לה אא''כ תע
  זה אחר זה:
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        בבבב----כז, אכז, אכז, אכז, א .26
ִית " ּבַ ְלָיא ּבַ ִית ָטֵמא -ׁשִ   ,ַהּבַ

ְלָיא ָוָלד לֹא ִ ַהׁשּ א ,ׁשֶ לֹא ָוָלד :ֶאּלָ ְלָיא ּבְ ֵאין ׁשִ    .ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ ּלֹא ָיָצאנִ  :אֹוֵמר ַרּבִ ָלד ַעד ׁשֶ    ."יּמֹוק ַהּוָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִית" ּבַ ְלָיא ּבַ ִית ָטֵמא - ׁשִ    .ַהּבַ
ְלָיא ָוָלד ִ ַהׁשּ ּה  ,לֹא ׁשֶ ֵאין ָוָלד ִעּמָ ְלָיא ׁשֶ ֵאין ׁשִ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסי י ְיהּוָדהוְ  ַרּבִ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    .ןְמַטֲהִרי :ַרּבִ

י ֵמִאירָאְמרּו לֹו ְל     :ַרּבִ
ִית ַהִחיצֹון  ֵסֶפל ַלּבַ ִאם הֹוִציאּוהּו ּבְ ה מֹוֶדה ׁשֶ הּוא ָטהֹור?  -ִאי ַאתָּ   ׁשֶ

   .ֲאָבל :ָאַמר ָלֶהן
ה   ?ְוָלּמָ

ֵאינוֹ     .ְלִפי ׁשֶ
ַבִית ַהִחיצֹון :ָאְמרּו לוֹ  ֵאינֹו ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ִניִמי ,ּכְ ַבִית ַהּפְ ְך ֵאינֹו ּבְ    .ּכָ

ַעם ַאַחת :ַמר ָלֶהןָא  ָעִמים ,ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִנּמֹוק ּפַ י ּפְ תֵּ    ."ְלִנּמֹוק ׁשְ
  

אְיֵתיב  ּפָ יַביֲאחֹוֵרי ּדְ  ַרב ּפַ יּה ּדְ  ַרב ּבֵ    :ִויֵתיב ְוָקָאַמר ַרב ַהְמנּוָנאַקּמֵ
ְמעֹון?  י ׁשִ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ין :ָקָסַבר ּה ִמּמִ ְתָעֵרב ּבָ ּנִ ל טּוְמָאה ׁשֶ ֵטָלה –ַאֵחר  כָּ    .ּבְ
  

אֲאַמר ְלהּו  ּפָ    :ַרב ּפַ
י יֹוֵסי י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ י ַטְעַמְייהּו ּדְ    .ַהְיינּו ַנּמִ

  
   ,ַאִחיכּו ֲעֵליּה 

ָנא יָטא ?ַמאי ׁשְ ׁשִ    !ּפְ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ָתא  י ָהא ִמיּלְ יּה ַרּבֵ  -ֲאִפיּלּו כִּ ּתֹוק ַקּמֵ    .יּה ֵליָמא ִאיִניׁש ְוָלא ִנׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ א –ִאם ָנַבְלּתָ " :ִמׁשּ ֵ    ,ְבִהְתַנׂשּ
   .(משלי ל, לב) "ָיד ְלֶפה -ְוִאם ַזּמֹוָת  

  
ְמעֹון ְלַטְעֵמיּה  י ׁשִ    ,ְוָאְזָדא ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
הּו " ל ׁשֶ ַפל ְלתֹוכֹו ָעָפר ּכָ ּנָ ְרָוד ָרָקב ׁשֶ    .ָטֵמא –ְמלֹא תַּ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    ."רְמַטֵה  ַרּבִ
  

ְמעֹון?  י ׁשִ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

הֲאַמר     :ַרּבָ
ֵבי  ָנן ּדְ יְנהּו ְלַרּבָ ְחּתִ כַּ ָיְתֵבי ְוָקָאְמֵרי ַרבַאׁשְ    :ּדְ

ל ָרָקב ְוָחֵסיר ֵליּה  ִריָדה ַאַחת ׁשֶ ִרידֹות ָעָפר ַעל ּפְ י ּפְ ּתֵ ּלֹא ִיְרּבּו ׁשְ ר ׁשֶ    .ִאי ֶאְפׁשָ
  :ַוֲאִמיָנא ְלהוּ 

הַאּדְ    כז,ב ִרידֹות ָרָקב ַעל !ַרּבָ י ּפְ ּתֵ ּלֹא ִיְרּבּו ׁשְ ר ׁשֶ ִריָדה ַאַחת ָעָפר ְוָנִפיׁש ^ ִאי ֶאְפׁשָ יעּוָרא 95959595ּפְ    !ֵליּה ׁשִ
  

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ ה ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ א ֲאַמר ַרּבָ    :ֶאּלָ
תוֹ  ְתִחּלָ    ,סֹופֹו כִּ

תֹו  ִחּלָ י -ַמה ּתְ ְנּגִ ָבר ַאֵחר ּגַ ה לֹו ּדָ    ,לֹוןַנֲעׂשֶ
ילֹון -ַאף סֹופֹו  ְנּגִ ָבר ַאֵחר ּגַ ה לֹו ּדָ    .ַנֲעׂשֶ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

                                                        
 (ונפיל) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 95

 רש"י
. לבית אחר שהבית לבית החיצון

   טהור:
   . הן:אבל

. מאי שא בית אמרו לו למה
ראשון דמטמית ליה אמר להו 
לפי שאיו הואיל וטלטלוהו 

   מוק:
. הי דמוק מ''מ כל מ''ט דר''ש

גופו של מת כאן הוה וה''ל כרקב 
וכצל. [בשר המת שימוח ועשה 

   ליחה סרוחה]:
. אפי' ממין טומאה אחרממין 

   אם איה שוה לה בטלה:
. אמרו ליה פשיטא אחיכו עליה

מאי שא טעמייהו מטעמיה 
   כולה חדא מילתא אמרי:

. דאתיא אפי' כי האי מילתא
   לידי חוכא:

. דלמא מתוך דבריו לימא אייש
   אמרי ליה טעמא:

. ולימא מסברא ולא לישתוק
   ליה:

. עצמך על ד''ת סופך אם בלת
   תשא:לה

. ושתקת סופך לשום ואם זמות
יד על פה שלא תדע להשיב 

   לשואלין:
   . כף:מלא תרוד

. רקבובית של מת וזה רקב
שיעורו לטמא באהל הלכה 

   למשה מסיי:
. אף על גב דרובא רקב אי א''א

אפשר למקום שפל העפר שלא 
תהא גרגר של רקב בין שי 
גרגרים של עפר ובטל הרקב 

  דתרוד:ובציר לו שיעורא 
   . גרגיר:פרידה

   . של רקב כתחלתו:סופו
. כשקבר אם יש דבר מה תחלתו

הראוי לירקב ולעשות רקב של 
   מת:

. בטול שאותו דבר אחר גגילון
מבטלו אף סופו לאחר שעשה 
רקב כשקבר כהלכתו ד''א 
המתערבת בו מבטלו ולשון 
גגילון דבר העומד כגדו לבטלו 
ולקלקלו ולקמן פריך הואיל 
וטעמא דר''ש ברקב כדאמר 
השתא גבי שליא דליכא למימר 

   הכי מ''ט:
. דאמר תחלתו ד''א מאי היא

  עשה לו גגילון:
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ׁש לֹו ָרָקב" ּיֶ    ?ֵאיֶזהּו ֵמת ׁשֶ
ֵאין לֹו ָרָקב?    ְוֵאיֶזהּו ֵמת ׁשֶ

ר ָערֹום ִיׁש     :ִנְקּבַ ל ׁשַ ָארֹון ׁשֶ    ,ּבְ
ל ֲאָבִנים  ה ׁשֶ י ִרְצּפָ ּבֵ ׁש לֹו ָרָקבֶזהּו ֵמת ׁשֶ  -אֹו ַעל ּגַ    .ּיֶ

ֵאין לֹו ָרָקב?    ְוֵאיֶזהּו ֵמת ׁשֶ
ר  ְכסּותוֹ   ִנְקּבַ    ,ּבִ

ל ֵעץ ָארֹון ׁשֶ    ,אֹו ּבְ
ל ְלֵבִנים  ה ׁשֶ י ִרְצּפָ ּבֵ ֵאין לֹו ָרָקב -אֹו ַעל ּגַ    .ֶזהּו ֵמת ׁשֶ

ְלַבד א ְלֵמת ּבִ    ."ְולֹא ָאְמרּו ָרָקב ֶאּלָ
ָלא    .ְלַמעּוֵטי ָהרּוג ּדְ

  
  
  

 רש"י
. שאין רקב שלו שאין לו רקב

   מטמא:
ערום בארון של שיש או ע''ג 

. דהשתא אין רצפה של אבים
   תערובת ברקבוביתו:

. דאיכא רקבובית קבר בכסותו
ן של עץ או אפילו ערום בארו

   דאיכא רקבובית:
. שעפרן או ע''ג רצפה של לבים

   מחה:
. מפי דבר אחר שאין לו רקב

   המעורב בו:
. לפי שיצא לאפוקי הרוג דלא

דמו וחסר וקיימא לן במס' זיר 
  (דף א.) מת שחסר אין לו רקב:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––    כז, בכז, בכז, בכז, ב .27
   :ּגּוָפא

הּוא " ל ׁשֶ ַפל ְלתֹוכֹו ָעָפר ּכָ ּנָ ְרָוד ָרָקב ׁשֶ    .ָטֵמא –ְמלֹא תַּ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    .ְמַטֵהר ַרּבִ

  

ִית  ּבַ ר ּבַ ּזַ ְתּפַ ּנִ ְרָוד ָרָקב ׁשֶ ִית ָטֵמא -ְמלֹא תַּ    .ַהּבַ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    ."ְמַטֵהר ַרּבִ
  

   .ּוְצִריָכא
יְ  ְמִעיַנן ַקּמַ ִאי ַאׁשְ ִניף :יָתאּדְ ִמכְּ ּום ּדְ ָנן ִמׁשּ ַהִהיא ָקָאְמֵרי ַרּבָ    ,ּבְ

ר  ּזַ ֵאין ַמֲאִהיל ְוחֹוֵזר ּוַמֲאִהיל :ֵאיָמא –ֲאָבל ִנְתּפַ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ    .מֹודּו לֹו ְלַרּבִ
ָהא ְמִעיַנן ּבְ ֵאין ַמֲאִהיל ְוחֹוֵזר ּוַמֲאִהיל :ְוִאי ַאׁשְ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ָהא ָאַמר ַרּבִ    ,ּבְ

ָהא ֲא  ָנן,  -ָבל ּבְ   ֵאיָמא מֹוֶדה ְלהּו ְלַרּבָ
   .ְצִריָכא

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ָברֹות " ית ַהּקְ ְרָוד ְועֹוד ֲעַפר ּבֵ    ,ָטֵמא -ְמלֹא תַּ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    ."ְמַטֵהר ַרּבִ
  

ָנן?  ַרּבָ   ַמאי ַטְעַמְייהּו ּדְ
  

ית  ְרָוד ְועֹוד ֲעַפר ּבֵ ר ִלְמלֹא ּתַ ִאי ֶאְפׁשָ ָברֹותְלִפי ׁשֶ ְרָוד ָרָקב ,ַהּקְ ֵאין ּבֹו ְמלֹא ּתַ   .ׁשֶ
   

ֲאַמְרּתְ  א ּדַ ּתָ תוֹ " :ַהׁשְ ְתִחּלָ ּום סֹופֹו כִּ ְמעֹון ִמׁשּ י ׁשִ ַרּבִ     -" ַטְעָמא ּדְ
ְלָיא  י ׁשִ ּבֵ   ַמאי ַטְעָמא?  -ּגַ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ּה  רֹוב ָנְגעּו ּבָ ּטּול ּבְ ּום ּבִ    .ִמׁשּ
  

י   יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה,  ְוָאְזָדא ַרּבִ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    ,ַרּבִ
ָבר ֶאָחד ן ַיֲעקֹב ָאְמרּו ּדָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ְוַרּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ ֲאַמַרן -ַרּבִ    .ָהא ּדַ
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַתְנָיא – ַרּבִ    :ּדְ

ן ַיֲעקֹב" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵהָמ  ם ּבְ ְפָעה ֲחָרַרת ּדָ ָ ׁשּ ה ׁשֶ סָּ ֵבר  -ה ּגַ ּקָ    ,ֲהֵרי זֹו תִּ

כֹוָרה   ."ּוְפטּוָרה ִמן ַהּבְ
יאְוָתֵני  י ִחּיָ    :ֲעַלּה  ַרּבִ

א" ָ ַמׂשּ ע ְולֹא ּבְ ַמּגָ ָאה לֹא ּבְ    ".ֵאיָנּה ְמַטּמְ
א"ּוֵמַאַחר ׁשֶ  ָ ַמׂשּ ע ְולֹא ּבְ ַמּגָ ָאה לֹא ּבְ ּקָ  - "ֵאיָנּה ְמַטּמְ אי ּתִ   ֵבר? ַאּמַ

כֹוָרה טּוָרה ִמן ַהּבְ ִהיא ּפְ ֵדי ְלַפְרְסָמּה ׁשֶ    ,כְּ
ָיא הּוא :ַאְלָמא    .ָוָלד ְמַעּלְ

ֵני  אי ּתָ יאְוַאּמַ י ִחּיָ א" :ַרּבִ ָ ַמׂשּ ע ְולֹא ּבְ ַמּגָ ָאה לֹא ּבְ    !"ֵאיָנּה ְמַטּמְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ּה  רֹוב ָנְגעּו ּבָ ּטּול ּבְ ּום ּבִ   .ִמׁשּ

  
   

יר ָאַמ  י ַאּמִ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה ְמעֹון ׁשֶ י ׁשִ    .ּומֹוֶדה ַרּבִ

  
יַההּוא ָסָבא לְ  96969696ֲאַמר ֵליּה  י ַאּמִ    :ַרּבִ

י יֹוָחָנן ַרּבִ ָרא ָלְך ַטְעָמא ּדְ    :ַאְסּבְ

                                                        
  כתבי יד 96

 רש"י
שתפזר בתוך הבית [הבית] 

   . משום אהל:טמא
. גג דאין מאהיל וחוזר ומאהיל

שכגד זה מאהיל על חצי שיעור 
ושכגד זה מאהיל על חצי שיעור 

   ושי אהלות הן ואין מצטרפין:
. יותר ממלא מלא תרוד ועוד

תרוד עפר בית הקברות ל''א רקב 
ממש של מת אלא כגון שקבר 
בכסותו או בקרקע בלא ארון של 
שיש ויש כאן מלא תרוד ועוד 
מאותו עפר דהוו מעורבין רקב 

   ועפר:
. שדם הלידה תרבה ברוב בטל

   על מיחוי הולד ומבטלו:
. ולקמן מוקמין אמרו דבר אחד

דר''א בן יעקב משום בטול 
   ברוב:

. שלא היה לה ולד בהמה גסה
   מעולם:

. החררה שהוא מיחוי של תקבר
   בכור:

. שאם תלד ופטורה מן הבכורה
   עוד אין ולדה לכהן:

   . אותה חררה:איה מטמאה
. אלמא אהומאחר דאיה מטמ

   לא חיישין לולד אמאי תקבר:
. שפטרה ומשי כדי לפרסמה

מן הבכורה שידעו הכל שזה פטר 
רחם: ופרכין מדפטורה מן 
הבכורה אלמא ולד מעליא היא 

   אמאי איה מטמאה:
. מיחוי הפל בטל בטול ברוב

   בדם:
. במתי' בשליא ומודה ר''ש

אע''ג שהבית טהור אמו טמאה 
   לידה:
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ָאַמר ְקָרא י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר" :ּדְ ה ּכִ ָ    '.ְוגוֹ  (ויקרא יב, ב) 97979797"ִאׁשּ
ִהְזִריָעה  ֵעין ׁשֶ א כְּ    .ְטֵמָאה ֵליָדה -ֲאִפיּלּו לֹא ָיְלָדה ֶאּלָ

  
  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ֵמיָמיו  ָרפּוהּו ּבְ ּטְ ִפיר ׁשֶ ָלה צּוָרתוֹ  -ׁשָ ְלּבְ ְתּבַ ּנִ ֵמת ׁשֶ ה כְּ    .ַנֲעׂשָ

  
י יֹוָחָנןֲאַמר ֵליּה     :ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ

ָלה ְלּבְ ְתּבַ ּנִ ָטהֹור?  -צּוָרתֹו  ֵמת ׁשֶ   ְמָנַלן ּדְ
ָאַמר ַתאי  :ִאיֵליָמא ֵמָהא ּדְ ּבְ י ׁשַ ָלָאהָאַמר  ַרּבִ י ִיְצָחק ַמְגּדְ    ַרּבִ

ָלָאהְוָאְמֵרי ַלּה ָאַמר  י ִיְצָחק ַמְגּדְ ַתאיָאַמר  ַרּבִ ּבְ י ׁשַ    :ַרּבִ
ַרף ׂשְ ּנִ יֶמת  ,ֵמת ׁשֶ ְלּדֹו ַקּיֶ    ,ָטֵמא –ְוׁשִ

ה ָהָיה ְוִטּמְ  דֹוִליםַמֲעׂשֶ ָתִחים ּגְ    ,אּו לֹו ּפְ
ים   כח,א ָתִחים ְקַטּנִ    ,ְוִטֲהרּו לֹו ּפְ

ּה  יְקּתְ ִמיּנַ ּיַ יֶמת ָהא ָלאו ָהִכי  :ְוָקא ּדַ ְלּדֹו ַקּיֶ ׁשִ    ,ָטהֹור –ַטְעָמא ּדְ
ה ַרּבָ יָסא !ַאּדְ ּה ְלַהאי ּגִ    :ּדֹוק ִמיּנַ

ָתִחים  ִטֲהרּו לֹו ּפְ יֶמת הּוא ּדְ ְלּדֹו ַקּיֶ ים, ׁשִ   ְקַטּנִ
ים  ,ָהא ָלאו ָהִכי ָתִחים ְקַטּנִ י ְטֵמִאין,  -ּפְ   ַנּמִ

ָכל ַחד ְוַחד ֲחִזי ְלַאּפֹוֵקי ַחד ַחד ֵאֶבר    !ּדְ
  

ילְ  ָרִביָנאֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ
ַמאן?  ָאַמר כְּ י יֹוָחָנן ּדְ   ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    .כְּ
  

ְתַנן    :ּדִ
רּוִפין"    :ֵאֶפר ׂשְ

י ֱאִל     :אֹוֵמר יֶעֶזרַרּבִ
רֹוַבע יעּורֹו ּבְ   . (אהלות ב, ב) "ׁשִ

  
ֵמי  יֶמת?  -ֵהיִכי ּדָ ְלּדֹו ַקּיֶ ַרף ְוׁשִ ׂשְ ּנִ   ֵמת ׁשֶ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבָ

י ְקַטְבָלא ּבֵ ָרפֹו ַעל ּגַ ְ ׂשּ גֹון ׁשֶ    .כְּ
  

   :ָאַמר ָרָבא
י ַאּפּוְדִרים ּבֵ ָרפֹו ַעל ּגַ ְ ׂשּ גֹון ׁשֶ    .כְּ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ִאיְחְרֵכי גֹון ּדְ    .ִאֲחרּוֵכי 98989898כְּ
  
  

                                                        
ר ֶא  97 ּבֵ ְטָמאּדַ ֹוָתּה תִּ ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ   ל ּבְ
ִאיְחַרךְ  98  ?ּדְ

 רש"י
. כלומר דימוח ין שהזריעהכע

   כזרע:
. כמו (חולין סד.) שטרפוהו

ביצים טרופות בקערה 
   שמחקוהו ובלבלוהו:

. שהדיחוהו בהן א'' במי במימיו
   הלידה והטיוף שיוצא עמו:

. מחק כולו כמו שתבלבלה
שרוף שתפזר ואין שלדו 

   קיימת:
. גופו קיים שלא ושלדו קיימת

תפזר האפר ועדיין ראה 
   שלם:כ

. של ארבעה פתחים גדולים
  טפחים:

. וטהרו לו פתחים קטים
הפחותים מארבעה כשאר מתים 
שלמים שהגדולים מצילין על 
הקטים דקיי''ל מת פתחו 
בארבעה אם הוא בבית כל 
הפתחים טמאים ואם פתח 
פחות מארבעה טהור והי מילי 
להציל את שאר פתחים אבל 
להוציא הא אמרי' פותח טפח 

טומאה לצד שי והכי מוציא ה
אמרי' במס' אהלות (פ''ג מ''ו) 
המת פתחו בארבעה בד''א 
להציל את הפתחים אבל להוציא 

   את הטומאה בפותח טפח:
. דפליג עליה דריש לקיש ר' יוחן

דבעי למימר דמת שתבלבלה 
צורתו טמא דאמר כמאן כר' 

   אליעזר:
   . רובע הקב:ברובע

. עור שלוק וקשה ואיה קטבלא
   ת עם המת:שרפ

. אבן שייש ותרוייהו אפודרא
כגון שעשויות בית קיבול 
ומחיצות שאין העפר יכול 

   להתפזר:
. המת ולא דאיחרך איחרוכי

  עשה אפר:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .28
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֶלת" ּפֶ    ,ָיד ֲחתּוָכה  :ַהּמַ
   ,ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה   -ְוֶרֶגל ֲחתּוָכה 

אוּ  א ִמּגּוף ָאטּום ּבָ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   ."ְוֵאין חֹוׁשְ
  

א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ ְרַוְייהוּ  ַרּבָ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
   .ין נֹוְתִנין ָלּה ְיֵמי טֹוַהרֵא 
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

  .ֵאיָמא ִהְרִחיָקה ֵליָדָתּה 
   

   :ַרב יֹוֵסףֵמִתיב 
ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה" ׁשֵ יָלה תֵּ ֶלת ְוֵאין ָידּוַע ַמה ִהּפִ ּפֶ   ."ַהּמַ

ךְ  ְעּתָ ְווָנא ֵאיָמא ִהְרִחיָקה ֵליָדָתּה  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ַהאי ּגַ ל כְּ ה! ִלְת  -כָּ   ֵני ּוְלִנּדָ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
ָנא  ה'ִאי ּתָ ן ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל :ֲהָוה ֲאִמיָנא - 'ְלִנּדָ    ,ְמִביָאה ָקְרּבָ

ַמע ָלן ֶנֱאָכל :ָקא ַמׁשְ    .ּדְ
  
  
  

 רש"י
. דאע''ג אין ותין לה ימי טוהר

   דפשיטא לן דולד הוא:
. הרי כמה אימר הרחיקה לידתה

ימים שיצא רוב הולד לאברים 
שלה ולא וכבר עברו ימי טוהר 

   ידעין מאימת מי:
. שכל דמים שתראה יתי ולדה

יהיו טמאים שלא יהיו לה ימי 
טוהר והכי איבעי ליה למיתי 
תשב לזכר ולקבה ולדה כלומר 
שבועיים דקבה מטמאה בלא 
שום ראייה דדלמא קבה הואי 
וימי טוהר לא יהיה לה שהרי 
כמה ימים שהתחילה לילד ויצא 

ה ולקמן בהאי הרוב והייו לד
פירקא (דף ל.) מפרש למה הוזכר 
זכר שאם תראה לסוף ל''ד 
ותחזור ותראה ליום מ''א תהא 

   מקולקלת עד יום מ''ח:
הוה אמיא מביאה קרבן ואיו 

. דכיון דתי לדה משמע אכל
דמספקא ליה אי ולד הוא אי לא 
קמ''ל מדלא תי לדה אלא לזכר 
ולקבה דודאי פשיטא לן דולד 

ומביאה קרבן ואכל ומיהו הוא 
ימי טוהר לית לה אימר הרחיקה 

  לידתה:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .29
   :ַרב הּוָנאָאַמר 

ר ֶאת ָידֹו ְוֶהֱחִזיָרּה     .ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה -הֹוִציא עּוּבָ
ֱאַמר ּנֶ ן ָידַויְ " :ׁשֶ ּתֶ ּה ַוּיִ    .(בראשית לח, כח) 99999999"ִהי ְבִלְדּתָ

  
   :ַרב ְיהּוָדהֵמִתיב 

ר ֶאת ָידֹו " ָבר -הֹוִציא עּוּבָ ת ְלָכל ּדָ ׁשֶ   !"ֵאין ִאּמֹו חֹוׁשֶ
  

   :ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
יּה ּדְ  א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ    :ַרב הּוָנאְלִדיִדי ִמיּפָ

ת,  -ָלחֹוׁש  ׁשֶ   חֹוׁשֶ
יּה ָלא  -ְיֵמי טֹוַהר  ָנֵפיק רּוּבֵ    .ָיֲהִביַנן ַלּה ַעד ּדְ

  
ָבר"ְוָהא  ת ְלָכל ּדָ ׁשֶ   ָקָאַמר!  "ֵאין ִאּמֹו חֹוׁשֶ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

א,  אֹוַרְייּתָ ָבר ִמּדְ ת ְלָכל ּדָ ׁשֶ   ֵאיָנּה חֹוׁשֶ
ָנן  ַרּבָ ת –ֲאָבל ִמּדְ ׁשֶ    .חֹוׁשֶ

  
  ְוָהא ְקָרא ָקָאַמר! 

  
ָנן ַרּבָ    ,ִמּדְ

ָעְלָמאּוְקָרא ַאְסַמ  א ּבְ  .ְכּתָ
 

                                                        
ִני ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראׁשָֹנה 99 ְקׁשֹר ַעל ָידֹו ׁשָ ֶדת ַותִּ ח ַהְמַיּלֶ ּקַ ן ָיד ַותִּ תֶּ ּה ַוּיִ   ַוְיִהי ְבִלְדתָּ

 רש"י
. אלמא לידת יד קרויה ויתן יד

   לידה:
. רב הוא אלמא והא קרא קאמר

  לידה דאורייתא קרי ליה:
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        כח, א כח, א כח, א כח, א  .30
   ַמְתִניִתין

ֶלת ּפֶ    ,טּוְמטּום  :ַהּמַ
רֹוִגינֹוס ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה - ְוַאְנּדְ ׁשֵ    .תֵּ

   ,טּוְמטּום ְוָזָכר
רֹוִגינֹוס ְוָזָכר ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה - ַאְנּדְ ׁשֵ    .תֵּ

   ,טּוְמטּום ּוְנֵקָבה
רֹוִגינֹוס ּונְ  ב - ֵקָבהַאְנּדְ ׁשֵ ְלַבד תֵּ    .ִלְנֵקָבה ּבִ

ךְ   ָיָצא     ,ְמחּותָּ
ָילּוד - אֹו ְמסֹוָרס ָצא רּוּבֹו ֲהֵרי הּוא ּכְ ּיָ ֶ    .ִמׁשּ

ַדְרּכֹו  ֵצא רֹוב רֹאׁשוֹ  -ָיָצא ּכְ ּיֵ    .ַעד ׁשֶ
  ? "רֹוב רֹאׁשוֹ "ְוֵאיֶזהּו 
ֵצא ּיֵ ֶ ְחּתוֹ  100100100100ִמׁשּ ּדַ  .ּפַ

 

ָמָרא    ּגְ

א טּוְמטּום ְלחּוֵדיּה  ּתָ    ,ַהׁשְ
רֹוִגינֹוס ְלחּוֵדיּה ְוַאנְ  ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה,  -ּדְ ׁשֵ   ָאַמר ּתֵ

רֹוִגינֹוס ְוָזָכר  ,טּוְמטּום ְוָזָכר ְעָיא? -ַאְנּדְ    !ִמיּבַ
  

  ִאיְצְטִריְך, 
ֵתיָמא י ִיְצָחקהֹוִאיל ְוָאַמר  :ַמהּו ּדְ ה    :ַרּבִ ִחּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ   יֹוֶלֶדת ָזָכר -ִאׁשּ

ה ִאיׁש ַמְזִריַע ּתְ        ,יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה -ִחּלָ
י ָזָכר :ֵאיָמא ַהאי ָזָכר ַהאי ַנּמִ    ,ִמּדְ

ַמע ָלן ַבת ַאַחת זֹו ָזָכר ְוֶזה ְנֵקָבה :ָקא ַמׁשְ ֵניֶהם ִהְזִריעּו ּבְ    .ֵאיָמא ׁשְ
  
  

                                                        
ֵצא 100 תֵּ ֶ   ?ִמׁשּ

 רש"י
  מתי' 

. ימי טוהר לזכר לזכר ולקבה
   וימי טומאה דקבה:
. אפי' הוי תשב לקבה בלבד

זלין טומטום זכר בתר קבות א
דכל ימי זכר בין לטומאה בין 
   לטהרה מובלעים תוך של קבה:

. דרך מרגלותיו ולשון מסורס
היפוך הוא כמו סרס המקרא 

   ודרשהו:
  

  גמ' 
. אע''ג דטומטום איצטריך

לחודיה מספקין בזכר ובקבה 
היכא דאיתיליד זכר בהדיה 
ימא זכר הוא דמוכחא מילתא 

   דהיא הזריעה תחילה קמ''ל:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––כח, א כח, א כח, א כח, א  .31
   :ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

רֹוִגינֹוס ָראוּ    ,טּוְמטּום ְוַאְנּדְ    ,לֹוֶבן  :ׁשֶ
ׁש,    -אֹו אֹוֶדם  יַאת ִמְקּדָ יִבין ַעל ּבִ   ֵאין ַחּיָ

רּוָמה    .ְוֵאין ׂשֹוְרִפין ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּתְ
ֶאָחד   :ָראוּ  ׁש,  -לֹוֶבן ְואֹוֶדם כְּ יַאת ִמְקּדָ יִבין ַעל ּבִ   ֵאין ַחּיָ

רּוָמה    ,ֲאָבל ׂשֹוְרִפין ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּתְ
ֱאַמר   כח,ב ּנֶ ָכר ְוַעד נְ " :ׁשֶ חוּ ^ ֵקָבהִמּזָ ּלֵ ׁשַ   .ה, ג) '(במד 101101101101"ּתְ

אי    ,ָזָכר ַוּדַ
ִאית,    ְנֵקָבה ַוּדָ

רֹוִגינֹוס    .ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
רֹוִגינֹוס" ָראּו לֹוֶבן אֹו אֹוֶדם   :טּוְמטּום ְוַאְנּדְ ׁש,   -ׁשֶ יַאת ִמְקּדָ יִבין ַעל ּבִ   ֵאין ַחּיָ

רּוָמהְוֵאין ׂשֹוְרִפין     .ֲעֵליֶהם ֶאת ַהתְּ
ַאַחת  ׁש,   -ָראּו לֹוֶבן ְואֹוֶדם ּכְ יַאת ִמְקּדָ יִבין ַעל ּבִ   ֵאין ַחּיָ

רּוָמה    ."ֲאָבל ׂשֹוְרִפין ֲעֵליֶהם ֶאת ַהתְּ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ חוּ " :ָלאו ִמׁשּ ּלֵ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה ּתְ אי   - (במדבר ה, ג) "ִמּזָ    ,ָזָכר ַוּדַ
ִאית    ,ְנֵקָבה ַוּדָ

   .רֹוִגינֹוסְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ 
  

אֲאַמר     :עּוּלָ
י ֱאִליֶעֶזר ִהיא י ַרּבִ    .ָלא, ָהא ַמּנִ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֶרץ" ֶ ּנוּ ... ַהׁשּ יב - (ויקרא ה, ב) 102102102102"ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ֶרץ הּוא ַחּיָ    ,ַעל ֶהְעֵלם ׁשֶ

ׁש ְוֵאינֹו ַחיָּ     .יב ַעל ֶהְעֵלם ִמְקּדָ
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּנּו ְוהּוא ָטֵמא" יב  - "ְוֶנְעַלם ִמּמֶ    ,ַעל ֶהְעֵלם טּוְמָאה הּוא ַחּיָ
ׁש  יב ַעל ֶהְעֵלם ִמְקּדָ    ."ְוֵאינֹו ַחּיָ

יַנְייהּו?    ְוָאְמִריַנן ַמאי ּבֵ
הְוָאַמר     :ִחְזִקּיָ

יַנְייה א ּבֵ ֶרץ ּוְנֵבָלה ִאיכָּ    :וּ ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ַרּבִ ָיַדע  :ּדְ ֵעיַנן ַעד ּדְ י    -ּבָ ּמֵ ֶרץ ִאיּטַ ׁשֶ    ,ִאי ּבְ

י ּמֵ ְנֵביָלה ִאיּטַ    .ִאי ּבִ
י ֲעִקיָבא ָסַבר ֵעיַנן :ְוַרּבִ    .ָלא ּבָ

ָיַדע ֵעיַנן ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ָהָתם ּבָ י ,ָלאו ָאַמר ַרּבִ ּמֵ ֶרץ ִאיּטַ ׁשֶ ְנֵבָלה ִאיּטַ  ,ִאי ּבְ יִאי ּבִ    .ּמֵ
ָיַדע ֵעיַנן ּדְ י ּבָ י :ָהָכא ַנּמִ ּמֵ לֹוֶבן ִאיּטַ י ,ִאי ּבְ ּמֵ אֹוֶדם ִאיּטַ    .ִאי ּבְ

י ֲעִקיָבא ָאַמר ,ֲאָבל ְלַרּבִ יב :ּדְ ּום טּוְמָאה ִמיַחּיַ    ,ִמׁשּ
י יב ,ָהָכא ַנּמִ ּום טּוְמָאה ִמיַחּיַ   .ִמׁשּ

   
ָלא?  ,ְוַרב ׁש ּדְ יַאת ִמְקּדָ ָנא ּבִ   ַמאי ׁשְ

חוּ " :ְכִתיבּדִ  ּלֵ ׁשַ ָכר ְוַעד ְנֵקָבה ּתְ אי    - (במדבר ה, ג) "ִמּזָ    ,ָזָכר ַוּדַ
ִאית,    ְנֵקָבה ַוּדָ

רֹוִגינֹוס    .ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ
רֹוף,  ,ִאי ָהִכי י ָלא ִנׂשְ רּוָמה ַנּמִ   ּתְ
ְכִתיב ֵקָבה" :ּדִ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ אי  - לג)-לב(ויקרא טו,  103103103103"ְוַהּזָ    ,ָזָכר ַוּדַ

ִאית    ,ְנֵקָבה ַוּדָ
רֹוִגינֹוס!    ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ

  
י ִיְצָחק,  ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרּבִ   ַההּוא ִמּבָ

                                                        
ר ֲאִני ׁשֵֹכן בְּ  101 אּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאׁשֶ חּום ְולֹא ְיַטּמְ ּלְ ׁשַ ֲחֶנה תְּ חּו ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ּלֵ ׁשַ ָכר ַעד ְנֵקָבה תְּ   תֹוָכםִמּזָ
ֵהָמה ְטֵמ  102 ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחּיָ ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר תִּ םאֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ִנְבַלת ׁשֶ   ָאה אֹו ּבְ
ְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבהּ  לבלבלבלב 103 ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ ב ִעם  לגלגלגלג. זֹאת ּתֹוַרת ַהזָּ ּכַ ר ִיׁשְ ֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהּזָ ִנּדָ ָוה ּבְ   ְטֵמָאהְוַהּדָ

 ירש"
   . דומה לקרי:לובן

   . דומה לדם דות:אודם
. אין חייבין על ביאת מקדש

דלמא טהור הוא וקמייתי חולין 
בעזרה דאין זכר מטמא באודם 

   ואין קבה מטמאה בלובן:
. ואין שורפין עליהם תרומה

אלא תולין כי חזאי אודם איכא 
למימר זכר הוא ואין אודם 
מטמא בו ואי חזאי לובן איכא 

 קבה היא ואין לובן למימר
   מטמא בה הילכך תולין:
. דממ'' ראו אודם ולובן כאחד

טמא אפ''ה לעין טומאת ביאת 
מקדש פטירי מקרבן כדמפרש 

  טעמא:
. הייו שילוח טמאים תשלחו

   ממקדש:
. דבעי לעין רבי אליעזר היא

קרבן טומאה עד דידע במאי 
איטמי אבל לרבן דלא בעו 

י בשאר טומאות עד דידע במא
איטמי הכא מי מחייבי דלא 

   דרשין זכר ודאי קבה ודאית:
. או בבלת שרץ השרץ ועלם
   ועלם ממו:

. שטמא וידע על העלם שרץ
ובשעה שכס עלם ממו 

   טומאה חייב:
. אם ואיו חייב על העלם מקדש

כשכס למקדש זכור לטומאה 
ועלם ממו מקדש וכס שאיו 

 זכר סבור שזה מקדש וכשיצא
   פטור:

. לפיו וידע שגע שרץ ובלה
באחד מהם ואיו יודע באיזה 
מהם גע וכשבא למקדש שכח 

   אותו ומשיצא זכר:
. דאזכר שם שרץ סבר ר' אליעזר

דבעין עד דידע אם בשרץ איטמי 
   כו':

. הזב את זובו לזכר ולקבה
ולדרוש מי זכר ודאי קבה 
ודאית מטמא בזיבה ולא 

  טומטום:



152                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ָאַמר  י ִיְצָחקּדְ    :ַרּבִ
ָכר"   ְלַרּבֹות ֶאת ַהְמצֹוָרע ְלַמְעְינֹוָתיו,  - "ַלּזָ
ֵקָבה"    .ֹוֶתיָה ְלַרּבֹות ֶאת ַהְמצֹוַרַעת ְלַמְעְינ - "ְוַלּנְ
  

ֵעי ֵליּה,  י ִמּבָ   ַהאי ַנּמִ
ִמְקֶוה ׁש לֹו ָטֳהָרה ּבְ ּיֶ ִמי ׁשֶ    ,ּבְ

ָרט ִלְכִלי ֶחֶרס"    ,ּפְ
ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   ! "ַרּבִ

  
ן    '!ָאָדם'ִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ,ִאם כֵּ

יָמא   , ַתב ַרֲחָמָנא ָאָדםִאי כְּ   :ְוִכי ּתֵ
כֹות ָלא  :ֲהָוה ֲאִמיָנא ֵלי ַמּתָ ל ָטֵמא ָלָנֶפׁש "ִמ  –כְּ    .ָנְפָקא (במדבר ה, ב) 104104104104"ּכָ

ה ִלי?  "ְנֵקָבה"וּ  "ָזָכר"   ָלּמָ
  .ְלִכְדַרב

   
ֲאָתאְוֵאיָמא ּכוּ  יּה ְלִכְדַרב הּוא ּדַ    !ּלֵ

  
ן ָכר ְוַעד ְנֵקָבה", ַמאי "ָזָכר ּוְנֵקָבה"ִנְכּתֹוב  ,ִאם כֵּ   ? (במדבר ה, ג) "ִמּזָ

ׁש לֹו ָטֳה  ּיֶ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ִמְקֶוהַעד כָּ    .ָרה ּבְ
  

חּו!  ,ִאי ָהִכי ּלְ ָאר טּוְמאֹות ָלא ִליׁשַ ׁשְ י ּבִ ּמֵ י ִאיּטַ   כִּ
  

ָכר" :ָאַמר ְקָרא ָכר - (במדבר ה, ג) "ִמּזָ ת ִמן ַהּזָ    .ִמּטּוְמָאה ַהּפֹוֶרׁשֶ
  

ְכִתיב ָכר ַעד ְנֵקָבה" :ְוָכל ֵהיָכא ּדִ רֹוִגינֹוס ה - "ִמּזָ ֲאָתא?ְלַמעּוֵטי טּוְמטּום ְוַאְנּדְ    !ּוא ּדַ
ְכִתיב י ֲעָרִכין ּדִ ּבֵ ָכר" :ְוָהא ּגַ    .(ויקרא כז, ג) 105105105105"ַהּזָ

   :ְוַתְנָיא
ָכר"" רֹוִגינֹוס  - (ויקרא כז, ג) "ַהּזָ   ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ

ה?  ָ ֵעֶרְך ִאׁשּ ֵעֶרְך ִאיׁש ֲאָבל ְיֵהא ּבְ   ָיכֹול לֹא ְיֵהא ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ָכר" :תַּ אי  - ד)-(ויקרא כז, ג 106106106106"ם ְנֵקָבהְוִא  ... ַהּזָ    ,ָזָכר ַוּדַ

ִאית    ,ְנֵקָבה ַוּדָ
רֹוִגינֹוס    ."ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ

ְכִתיב ָכר " :ַטְעָמא ּדִ   , "ְוִאם ְנֵקָבה... ַהּזָ
ָכר'ָהא ִמ    ָלא ְמַמֵעט!  - 'ְנֵקָבה'וּ  'ּזָ

  
ֵעי ֵליּה    כט,א ין^ ַההּוא ִמּבָ ק ּבֵ ה ,ֵעֶרְך ִאיׁש  ְלַחּלֵ ָ   .ְלֵעֶרְך ִאׁשּ

  

                                                        
ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש  104 ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ָרֵאל ִויׁשַ ֵני ִיׂשְ   ַצו ֶאת ּבְ
ֶסף בְּ  105 ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ָך ֲחִמׁשּ ָנה ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ ָנה ְוַעד ּבֶ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ָכר ִמּבֶ ָך ַהּזָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוָהָיה ֶעְרּכְ   ׁשֶ
ֶקלוְ  106 ים ׁשָ לֹׁשִ ָך ׁשְ   ִאם ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה ֶעְרּכְ

 רש"י
. שהוא מוקש זכר לרבות מצורעל

לזב להיות מעיותיו אב 
הטומאה לטמא אדם וכלים כזב 
דכתיב ביה (ויקרא טו) וכי ירוק 

   הזב וגו':
. שאין טעון פרט לכלי חרס טמא

   שילוח מן העזרה:
. טעון הוה אמיא כלי מתכות לא

שילוח ולהכי שי בדיבוריה 
למדרש כל שיש לו דין הוהג 

יו טהרה בזכר ובקבה דהי
   במקוה:

. דאף כלי מוכל טמא פקא
מתכות בעי שילוח ועל כרחין 
הוה דרשין אדם ודמי ליה ולא 

   כלי חרס שאין לו טהרה:
. משמע כל מי שיש לו עד קבה

דין שהוא מזכר עד קבה שיש 
   להן טהרה:

. לעיל קאי כיון דאמר רב אי הכי
לעין שילוח זכר ודאי ולא 

 מי כגון טומטום בשאר טומאות
טומטום שטמא במת או בשרץ 

   וכס למקדש יפטר:
   . והיה ערכך הזכר:הזכר

   . ה''א דריש:תלמוד לומר הזכר
   . אם קדריש:אם קבה

. למכתב זכר ההוא מיבעי ליה
  וקבה:

. הילכך אי לאו ה''א ואם לחלק
לא ממעט טומטום אבל הכא 
מדה''ל למכתב אדם תשלחו 

  א:וכתיב זכר וקבה ש''מ לדרש
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ְך אֹו ְמסֹוָרס  " ָצא -ָיָצא ְמחּותָּ ּיָ ֶ ָילּוד ִמׁשּ    .רּוּבֹו ֲהֵרי הּוא ּכְ

ַדְרּכֹו  ֵצא רֹוב רֹאׁשוֹ  -ָיָצא ּכְ ּיֵ    .ַעד ׁשֶ
  ? "רֹוב רֹאׁשוֹ "ְוֵאיֶזהּו 

ְחּתוֹ  ּדַ ֵצא ּפַ ּיֵ ֶ    ."ִמׁשּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ֶהןֲאִפיּלּו ָהרֹאׁש     .ִעּמָ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ֶהן,  ֵאין ָהרֹאׁש ִעּמָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
  .107107107107ָהרֹאׁש ּפֹוֵטר -ֶהן ֲאָבל ָהרֹאׁש ִעּמָ 

  
מּוֵאל ָקִמיְפְלֵגי ִדׁשְ    ,ֵליָמא ּבְ

ָאַמר  מּוֵאלּדְ ָפִליםֵאי :ׁשְ ּנְ   .ן ָהרֹאׁש ּפֹוֵטר ּבַ
  

ֵלם  ׁשָ י ָעְלָמא -ּבְ כּוּלֵ ִליֵגיָלא  :ּדְ    ,ּפְ
ִליֵגי  י ּפְ ְך,  -כִּ ְמחּוּתָ   ּבִ

ָמר ָסַבר ֵלם     :ּדְ ׁשָ יב -ּבְ ָקֲחׁשִ    ,הּוא ּדְ
ְך  ְמחּוּתָ יב -ּבִ    .ָלא ָקֲחׁשִ

יב  :ּוָמר ָסַבר י ֲחׁשִ ְך ַנּמִ ְמחּוּתָ   108108108108 .ּבִ
  
   

ּה  י ַנְפׁשַ ַאּפֵ ָתא ּבְ ַמְעּתְ ַמְתֵני ַלּה ְלָהא ׁשְ א ּדְ   :ִאיכָּ
   

י ֶאלְ ָאַמר     :ָעָזרַרּבִ
רֹוב ֵאָבִרים    .ֵאין ָהרֹאׁש כְּ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

רֹוב ֵאָבִרים    .ָהרֹאׁש כְּ
  

מּוֵאל ִדׁשְ    .ְוָקִמיְפְלֵגי ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
ָצא רּוּבֹו " ּיָ ֶ ְך אֹו ְמסֹוָרס ִמׁשּ ָילּוד -ָיָצא ְמחּותָּ    ."ֲהֵרי הּוא ּכְ

ָקָאַמר ְמ  - "ְמסֹוָרס" :ִמּדְ ָלל ּדִ ִתְקנוֹ ִמכְּ ְך כְּ    ,חּוּתָ
ָצא רּוּבוֹ " :ְוָקָאַמר ּיָ ֶ ָילּוד - "ִמׁשּ    ,ֲהֵרי ֶזה כְּ

י יֹוָחָנן!  ָיא ְלַרּבִ   ַקׁשְ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ָלְך ַרּבִ
ְך ּוְמסֹוָרס :ֵאיָמא    .ָיָצא ְמחּוּתָ

  
ֵני!  "אוֹ "ְוָהא    ָקּתָ

  
ֵלם :ָהִכי ָקָאַמר ְך אֹו ׁשָ ָילּוד -ה ְמסֹוָרס ְוֶזה ָוזֶ  ,ָיָצא ְמחּוּתָ ָצא רּוּבֹו ֲהֵרי ֶזה כְּ ּיָ ֶ    .ִמׁשּ

  
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ֵאי ַתּנָ    ,כְּ

ָילּוד " ָצא רּוּבֹו ֲהֵרי הּוא ּכְ ּיָ ֶ ְך אֹו ְמסֹוָרס ִמׁשּ   ָיָצא ְמחּותָּ
י יֹוֵסי ָצ  :אֹוֵמר ַרּבִ ּיָ ֶ ִתְקנוֹ ִמׁשּ    ."א ּכְ

  

                                                        
ָילּודויש שגרסו:  107  ֲהֵרי הּוא כְּ

108
ָנא ַאֲחִריָנא :גירסת וילא  ְך אֹו ְמסֹוָרס :(ִליׁשְ ָיָצא ְמחּותָּ ִתְקנֹו  ,ַטְעָמא ּדְ    .ָהרֹאׁש ּפֹוֵטר -ָהא כְּ

מּוֵאל ׁשְ ְרַוְייהּו ֵלית ְלהּו ּדִ ָאַמר  ,תַּ מוּ ּדְ ָפִלים) :ֵאלׁשְ ּנְ  ֵאין ָהרֹאׁש ּפֹוֵטר ּבַ

 רש"י
. אמחותך ואפילו הראש עמהם

קאי דהיכא דיצא מחותך אפי' 
יצא הראש אין חשוב ולד עד 

   שיצא רובו:
. יצא אין הראש פוטר בפלים

ראש הפל כגון יולדת תאומים 
לשבעה אחד גמרה צורתו ואחד 
לא גמרה צורתו ויצא ראש 
הפל והחזירו ואח''כ יצא אחיו 

ל הוי בכור לכהן שאין ראש הפ
פוטר את הבא אחריו מן הבכורה 

   ורבי אלעזר אית ליה דשמואל:
. ולא אמתיתין באפי פשיה

ואיכא ביייהו מאן דמתי לה 
אמתיתין משמע דאמחותך קא 
פליגי ואיכא למימר כדאמרן 
דבשלם אפי' ר' אלעזר מודה 
דלית ליה דשמואל ומאן דמתי 
לה באפי פשיה משמע דאשלם 

   ל:מי פליגי ובדשמוא
. יצא אין הראש כרוב אברים

הראש איו כילוד ובפל קאי דאי 
בבן קיימא ליכא למ''ד דהא 
מתיתין היא יצא כדרכו משיצא 

   רוב ראשו:
. ראש יצא תחלה וקאמר כתקו

   דבעין רובא וקשיא לר' יוחן:
. רבי יוסי משיצא מאי קאמר

כתקו ס''ד דמסורס ברובא לאו 
   ילוד הוא:

מחותך ודרך  .מחותך ומסורס
   מרגלותיו:

. דרך ראשו אפי' הא כתקו
   מחותך הראש פוטר:



154                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
   :י ָקָאַמרָהכִ 

ְך ּוְמסֹוָרס    ,ָיָצא ְמחּוּתָ
ָצא רּוּבֹו  ּיָ ֶ ָילּוד -ִמׁשּ    .ֲהֵרי הּוא כְּ

ִתְקנֹו     .ָהרֹאׁש ּפֹוֵטר -ָהא כְּ
י יֹוֵסי אֹוֵמר    :ַרּבִ

ָצ  ּיָ ֶ ִתְקנוֹ ִמׁשּ    .א רּוּבֹו כְּ
  

   :ַרב ְזִבידַמְתִקיף ַלּה 
ִבְמסֹוָרס  ָלל ּדְ י לֹא ּפוֹ  -ִמכְּ    ,ֵטררּוּבֹו ַנּמִ

כּוּלֹו!  :ָהא ָקְייָמא ָלן רּוּבֹו כְּ   ּדְ
  

א ֲאַמר     :ַרב ְזִבידֶאּלָ
ְך ּוְמסֹוָרס :ָהִכי ָקָאַמר    ,ָיָצא ְמחּוּתָ

ָצא רּוּבֹו  ּיָ ֶ ָילּוד -ִמׁשּ    .ֲהֵרי ֶזה כְּ
ִתְקנֹו     .ָהרֹאׁש ּפֹוֵטר -ָהא כְּ

י יֹוֵסי אֹוֵמר    :ַרּבִ
י ִתְקנֹו ְלַחּיִ ֵצא כְּ ּיֵ ֶ    .םִמׁשּ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ךְ "    ,ְמסֹוָרסוּ  109109109109ָיָצא ְמחּותָּ
ָצא רּוּבֹו  ּיָ ֶ ָילּוד -ִמׁשּ    ,ֲהֵרי ֶזה ּכְ

ִתְקנֹו     .ָהרֹאׁש ּפֹוֵטר -ָהא ּכְ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ים ִתְקנֹו ְלַחּיִ ָצא ּכְ ּיָ ֶ    .ִמׁשּ
ים ִתְקנֹו ְלַחּיִ    ?ְוֵאיֶזהּו ּכְ

ֵצא רֹוב רֹאׁש  ּיֵ ֶ    .וֹ ִמׁשּ
   ?ְוֵאיֶזהּו רֹוב רֹאׁשוֹ 

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְצאּו ְצָדָעיו ּיֵ ֶ    .ִמׁשּ

א ָחָנן ּום  ַאּבָ ַע ִמׁשּ י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ֵצא ּיֵ ֶ ְחּתוֹ  110110110110ִמׁשּ ּדַ    .ּפַ

   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ָראּו ַקְרֵני רֹאׁשוֹ  ּיֵ ֶ  ."ִמׁשּ

 

                                                        
  (אֹו) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 109
ֵצא 110 תֵּ ֶ   ?ִמׁשּ

 רש"י
. תרוייהו בעין רובו כתקו

  במחותך:
. לתירוצא מתקיף לה רב זביד

   דמתרצין אליבא דרבי יוסי:
מכלל דמסורס רובו מי לא 

. בתמיה כיון דרבי יוסי לאו פטר
אדיוקא קאי אלא אדקתי 
 בגווה יצא מחותך ומסורס
משיצא רובו ועלה קאי דרבי 
יוסי ואמר אע''ג דפיק רובו 
בעין מי כתקו מכלל דמסורס 

   רובו מי לא פטר בתמיה:
. רבי יוסי אלא אמר רב זביד

אדיוקא דת''ק קאי דאמר הא 
כתקו הראש פוטר ואע''ג 
דמחותך וקאמר ר' יוסי אין 
הראש פוטר אלא שיצא כתקו 
וכשאר ולדות שיוצאין לחיים 

בל מחותך אפילו כתקו אין א
   הראש פוטר:

. אפי' מחותך הראש כתקו
   פוטר:

. הוא מי שיצא כתקו לחיים
דראש פוטר אבל מחותך אפילו 

   כתקו בעין רובו:
   . טפל''ש:צדעיו

. גובה ראשו שאצל קרי ראשו
   העורף:
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   ַמְתִניִתין

ֶלת ּפֶ    :ַהּמַ
ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה -ֵאין ָידּוַע ַמהּו וְ  ׁשֵ    .תֵּ

ה -ֵאין ָידּוַע ִאם ָוָלד ָהָיה ִאם ָלאו  ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה ּוְלִנּדָ ׁשֵ  .תֵּ
 

ָמָרא    ּגְ

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
יָלה  ן   -ָעְבָרה ָנָהר ְוִהּפִ    ,ְמִביָאה ָקְרּבָ

   ,ְוֶנֱאָכל
ְך ַאַחר רוֹ  יםַהּלֵ ים  ,ב ָנׁשִ ָיא ָיְלָדן -ְורֹוב ָנׁשִ    .ָוָלד ְמַעּלְ

  
ַנן    :ּתְ

ה" ב ְלָזָכר ְוִלְנֵקָבה ּוְלִנּדָ ׁשֵ ה?  - "ֵאין ָידּוַע ִאם ָוָלד ָהָיה תֵּ ב ְלִנּדָ ׁשֵ אי ּתֵ   ַאּמַ
ים ְך ַאַחר רֹוב ָנׁשִ ָיא ָיְלָדן!  ,ֵליָמא ַהּלֵ ים ָוָלד ְמַעּלְ   ְורֹוב ָנׁשִ

  
ָרה -ַמְתִניִתין  ּלֹא הּוְחְזָקה עּוּבָ ׁשֶ    ,ּבְ

ן ֵלִוי  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָרה -ְוִכי ָקָאַמר ַרּבִ הּוְחְזָקה עּוּבָ ׁשֶ    .כְּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְצָאה ְמֵלָאה ּוָבָאה ֵריָקִנית " ּיָ ֵהָמה ׁשֶ ֵפק -ּבְ כֹור ִמסָּ א ַאֲחָריו ּבְ    ."ַהּבָ

אי ֵהמֹות ?ְוַאּמַ ְך ַאַחר רֹוב ּבְ ָיא ָיְלָדןְורוֹ  ,ַהּלֵ ֵהמֹות ָוָלד ְמַעּלְ ׁשּוט הּוא!  ,ב ּבְ   ְוַהאי ּפָ
  

   :ָרִביָנאֲאַמר 
א ְלֵמיַמר ִאיכָּ ּום ּדְ ֵהמֹות   :ִמׁשּ כֹוָרה -רֹוב ּבְ ָבר ַהּפֹוֵטר ִמּבְ    ,יֹוְלדֹות ּדָ

כֹוָרה -ּוִמעּוָטן  ֵאינֹו ּפֹוֵטר ִמּבְ ָבר ׁשֶ    ,יֹוְלדֹות ּדָ
א ,פֹותְמַטנְּ  –ְוָכל ַהּיֹוְלדֹות  ַרע ַלּה רּוּבָ ָפה ִאּתְ    .ְוזֹו הֹוִאיל ְולֹא ִטּנְ

  
ָפה  ָלא ְמַטּנְ פֹות ָהא ִמּדְ ל ַהּיֹוְלדֹות ְמַטּנְ ָיא הּוא!  -ִאי כָּ כֹור ְמַעּלְ   ּבְ

  
א ֵאיָמא פֹות :ֶאּלָ    ,רֹוב יֹוְלדֹות ְמַטּנְ

א ַרע ַלּה רּוּבָ ָפה ִאּתְ   .ְוזֹו הֹוִאיל ְולֹא ִטּנְ
  
   

י ֲאָת     :ָאַמר ָרִביןא כִּ
י ֲחִניָנאֵמִתיב  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ א "טֹוָעה", ַרּבִ יּוְבּתָ    .ְוָלא ָיַדְעָנא ַמאי ּתְ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ַתְנָיא   :ּדְ

ְצָתה ְמֵלָאה ּוָבָאה ֵריָקִנית"   כט,ב ּיָ ה ׁשֶ ָ    ,ִאׁשּ
בּוִעין ְטהֹוִרין  :ְוֵהִביָאה ְלָפֵנינוּ  ה ׁשָ לֹׁשָ    ,ׁשְ

בוּ  ָרה ׁשָ    ,עֹות ֶאָחד ָטֵמא ְוֶאָחד ָטהֹורַוֲעׂשָ
ים ְוָחֵמׁש  לֹׁשִ ת ְלאֹור ׁשְ ׁשֶ ּמֶ    ,ְמׁשַ

ִעים ְוָחֵמׁש ְטִבילֹות ׁשְ יִלין אֹוָתּה תִּ    ,ּוַמְטּבִ
ְבֵרי  איּדִ מַּ ית ׁשַ    .ּבֵ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
ים ְוָחֵמׁש  לֹׁשִ    .ׁשְ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּה  ּיָ ַאֲחרֹוָנה ּדַ ֵהא ּבָ תְּ    ."ִלְטִביָלה ׁשֶ

ָלָמא ׁשְ בּוַע ִראׁשֹון  ּבִ ת  :ׁשָ ׁשֶ ּמֶ    .ֵאיַמר יֹוֶלֶדת ָזָכר ִהיא -ָלא ְמׁשַ
ִני בּוַע ׁשֵ    .ֵאיַמר יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה ִהיא :ׁשָ

י ִליׁשִ בּוַע ׁשְ זֹוב ִהיא :ׁשָ    .ֵאיַמר יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה ּבְ
בּוַע ְרִביִעי א ׁשָ ם ַאף  :ֶאּלָ ָקא ָחְזָיא ּדָ ב ּדְ ׁש  –ַעל ּגַ ּמֵ ׁשַ ם ָטהֹור הּוא ,ּתְ ָהא ּדָ    .ּדְ

א ַתר רּוּבָ ָלא ָאְזִליַנן ּבָ ּום ּדְ    .ָלאו ִמׁשּ

 רש"י
  מתי' 

. אם זכר אם קבה אבל יודעת ואין ידוע מהו
   היא שהוא ולד:

. ימי טוהר דזכר וימי טומאה לזכר ולקבה
   דקבה:

אין ידוע אם ולד היה אם לאו תשב לזכר ולקבה 
. כלומר כשתראה תהא דה שאין לה ימי ולדה

טוהר דשמא לאו ולד הוא ובגמרא מפרש למה 
הוזכר זכר הואיל ואין לה דם טוהר דאי משום 

   טומאת לידה הא קתי קבה:
  

  גמ' 
ודעת מה אם פל אם רוח שהרי . ואיה יוהפילה

   פל למים:
. יתיב לה מיהא ימי טוהר אמאי תשב לדה

  דזכר:
   . כשהיתה מעוברת יצתה לאפר:שיצאה מלאה

   . בו ביום ריקית:ובאה
. שמא זה היה ולד והבא אחריו איו בכור מספק

בכור או שמא רוח הפילה והבא אחריו בכור 
מו מעליא הוא הילכך ספק הוא ויאכל במו

לבעלים ולא לכהן דהמוציא מחבירו עליו 
   הראיה:

   . ויאכל בלא מום:והאי פשוט הוא
   . יום אחד קודם לידה כעין גלייר''א:מטפות

   . אדר' יהושע בן לוי:מתיב רבי יוסי
. ממתיתא דמיירי באשה טועה שלא ידעה טועה

  עת לידתה:
. לסוף זמן האשה שיצאה מלאה וחזרה ריקית

   יודעת אימת יצא הריוה:מרובה ואיה 
. כלומר משבאה לפיו ישבה לה והביאה לפיו

שלשה שבועים טהורים מכל וכל עם יום בואה 
ולא דק כולי האי דיום זה ספק טמא דשמא 
ראתה בו ביום קודם שבאתה לפיו ואפ''ה קרי 
ליה טהור דקאי אמכאן ולהבא דקס''ד השתא 

א שבאתה לפיו ביום ומשבאתה לפיו ל
   ראתה:

. אחד ועשרה שבועים אחד טמא ואחד טהור
טמא שהיתה רואה בכל יום ואחד טהור שכל 

   הימים של אותו שבוע היו טהורין:
. שהוא ליל סוף משמשת לאור שלשים וחמש

שבוע חמישי והוא ליל כיסת שלשים וחמש 
ויציאת יום ל''ד ושוב איה משמשת וטעמא 

   ''ג שבועים:דכולן מפרש לקמן ואמאי קט הכי י
. משום דטבילה ומטבילין אותה צ''ה טבילות

בזמה מצוה וכולהו מפרש לקמן ומשום הי 
צ''ה טבילות קט י''ג שבועים דספק זמן 
הטבילות משוך י''א שבועים ופלגא די''ב ואיידי 
דצריך לפלגא קט כולה ואיידי דתא שבוע טמא 

ש דהייו י''ב תא מי שבוע י''ג טהור והכי מפר
   לקמיה:

. וטעמייהו מפרש לקמן וב''ה סברי ל''ה
   ותרוייהו סבירי להו טבילה בזמה מצוה:

. כשתפסוק לגמרי ותטהר דלית ליה באחרוה
   טבילה בזמה מצוה:

. השתא מפרש בשלמא שבוע ראשון כו'
   תיובתא:

. וכל יומא ויומא דשבוע אימר יולדת זכר היא
ילדה  ראשון איכא לספוקי דלמא ביום שבאתה

שעה אחת קודם שבאה לפיו וכל שבעת הימים 
   האלו הוו שבעת ימי לידה:

. יומא דאתיא לקמן קחשיב בכלל שבוע ראשון
   שבוע ראשון:

. וביום שבאת לפיו אימר יולדת קבה היא
   ילדה ומשכי ימי לידה הך תרתי שבועי:

. שמא מתוך י''א יום דימי זיבה ילדה בזוב
לא צער דהוה שופי סמוך וראתה ג' רצופין וב

ללידה ובעיא שבעה קיים לזיבתה ואע''ג דקא 
יתבא י''ד קיים הואיל ואיכא לספוקיהו בימי 
לידה לא סלקא לה דקסבר ימי לידה שאיה 

   רואה בהן אין עולין לה לספירת זיבתה:
. אי אמרין רוב שים ולד אלא שבוע רביעי

   ברה:מעליא ילדן האי ולד הוא שהרי הוחזקה עו
. ואע''ג דהך שבוע קא חזיא שהרי ראשון תשמש

הוא לשבועים שעוברים עליה אחד טמא ואחד 
   טהור:

   . דאכתי משכי מ' יום דזכר:האי דם טוהר הוא
. ומספקין לה לאו משום דלא אזלין בתר רובא

  בלא ולד ולית לה דם טוהר וקשה לריב''ל:
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א ַמאי     "?ָלא ָיַדְעָנא"ֶאּלָ
א יּוְבּתָ    ?ַמאי ּתְ

  
   .ִהְרִחיָקה ֵליָדָתּה  :ֵאיַמר

  
ָטהֹור הּוא י ּדְ בּוַע ֲחִמיׁשִ ׁש  ,ַהְך ׁשָ ּמֵ ׁשַ    !ּתְ

  
ִקין ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְמַסּפְ בּוַע ְרִביִעי כָּ ה :ַהְך ׁשָ ת ִנּדָ סֹוף ֵליָדה ּוִבְתִחּלַ    .ּבְ

ִרין ּוְתָמְנָיא ּגּוֵפיּה ֵאיַמר ה ִהיא :ְוֶעׂשְ ת ִנּדָ ִחּלַ ָתּה  ,ּתְ ְבָעה ְלִנּדָ    .ּוָבֲעָיא ְלֵמיַתב ׁשִ
ׁש!  ּמֵ ׁשַ ִרים ְוַחד ּתְ ֶעׂשְ   ּבְ

  
ְמעֹון ִה  י ׁשִ    ,יאַרּבִ

ָאַמר בֹא ִליֵדי ָסֵפק" :ּדְ א תָּ ּמָ ן ׁשֶ    ."ָאסּור ַלֲעׂשֹות ּכֵ
  

ׁש!  ּמֵ ׁשַ א ּתְ   ְלאּוְרּתָ
  

ֶעֶרב ָרֲאָתה ּבָ ׁשֶ   .כְּ
  
   
ִעים ְוָחֵמׁש ְטִבילֹות" ׁשְ יִלין אֹוָתּה תִּ    ."ּוַמְטּבִ
  

ֵליְלָוָתא  יִלין אֹוָתּה ּבְ א ַמְטּבִ בּוַע ַקּמָ    .ר ִהיאיֹוֶלֶדת ָזכָ  :ֵאיַמר –ׁשָ
יִלין אֹוָתּה  ִני ַמְטּבִ בּוַע ׁשֵ ֵליְלָוָתא   ׁשָ    ,יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה ִהיא :ֵאיַמר –ּבְ

יָמָמא  זֹוב ִהיא :ֵאיַמר –ּבִ    .יֹוֶלֶדת ָזָכר ּבְ
י י ַמְטּבִ ִליׁשִ בּוַע ׁשְ יָמָמא   ִלין ַלּה ׁשָ זֹוב ִהיא :ֵאיַמר –ּבִ    ,יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה ּבְ

ֵליְלָוָתא  ית -ּבְ אי ְלַטְעַמְייהוּ  ּבֵ ּמַ ָאְמֵרי   ,ׁשַ    :ּדְ
ֵעי ְטִביָלה   .ְטבּוַלת יֹום ָארֹוְך ּבָ

ִדי ְיֵמי ָטֳהָרה    ל,א ה ָהווּ  -ִמכְּ ּמָ א  ?כַּ יּתָ ין ְוׁשִ ּתִ    ,ׁשִ
ִליַנן ַלּה  ַאְטּבְ י ּדְ ִליׁשִ בּוַע ׁשְ ל ׁשָ ין ְנֵכי ֲחָדא -ּדַ ּתִ ׁשּו ְלהּו ׁשִ    ,ּפָ

ין ְנֵכי ֲחָדא ּוְתָלִת  ּתִ ע ָהְוָיין -ין ְוָחֵמׁש ׁשִ ִעין ְוַאְרּבַ ׁשְ    .ּתִ
ִעין ְוָחֵמׁש " ׁשְ ְייהּו?  - "תִּ   ַמאי ֲעִביְדּתַ
  

יָאַמר  ְפּתִ    :ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
ָמׁשֹות ְ ין ַהׁשּ את ְלָפֵנינּו ּבֵ ּבָ גֹון ׁשֶ א ,כְּ ָיֲהִביַנן ַלּה ְטִביָלה ְיֵתיְרּתָ    .ּדְ

  
ָאְמֵרי ל ּדְ ֵעי ְטִביָלהְטבוּ " :ּוְלֵבית ִהּלֵ   ", ַלת יֹום ָארֹוְך ָלא ּבָ

ים ְוָחֵמׁש " לֹׁשִ ְייהוּ  - "ׁשְ    ?ַמאי ֲעִביְדּתַ
  

ִרים ּוְתָמְנָיא  ַדֲאַמַרן –ֶעׂשְ    ,כְּ
ל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא  ִליַנן כָּ י ַמְטּבְ בּוַע ֲחִמיׁשִ ה ִהיא :ֵאיַמר –ַהְך ׁשָ    .סֹוף ִנּדָ

  
בּוִעין" ָרה ׁשָ ה ִלי - "ֲעׂשָ י ?ָלּמָ א ַסּגִ ְתָמְנָיא ּוַפְלּגָ    !ּבִ
  

יק ֵליּה  בּוַע ַמּסֵ ׁשָ א ּדְ ְלּגָ ָתָנא ּפַ    ,ַאְייֵדי ּדְ
בּוַע ָטֵמא ָתָנא ׁשָ    ,ְוַאְייֵדי ּדְ

בּוַע ָטהֹור י ׁשָ ָנא ַנּמִ    .ּתָ
  

א ְטִביַלת ָזָבה    !ְוָהִאיכָּ
  

ִמיׁש  ׁשְ ִלְפֵני ּתַ יב -ּדְ    ,ָקָחׁשֵ
ִמיׁש  ׁשְ ְלַאַחר ּתַ יבלָ  -ּדִ    .א ָקָחׁשֵ

  
ִמיׁש  ׁשְ ְלַאַחר ּתַ יב ּדִ ָחׁשֵ אי ּדְ ּמַ    ,ּוְלֵבית ׁשַ

י ְטִביַלת ָזָבה    !ִניְחׁשֹוב ַנּמִ
  

ֵליָדה     ,ָקַמְייֵרי –ּבְ

 רש"י
ימי  . האי דלא יהבין להאימר הרחיקה לידתה

טוהר לאו משום ספק דלאו ולד הוא אלא אימר 
הרי ימים רבים קודם שבאת לפיו ילדה וכלו לה 
ימי טהרתה אבל לעין קרבן מביאה קרבן ואכל 
בין קרבה ובין הרחיקה בת קרבן היא מאחר 

   דקפדין ארובא:
. ואמאי לא שבוע חמישי דטהור הוא תשמש כו'

   משמשת עד ליל שביעי:
. שראתה בכל יום כל יומא וע רביעיומשין שב

איכא לספוקי לסוף לידה סוף ימי טוהר כלומר 
אתמול כלו ימי טוהר והיום היא תחלת דה 
הילכך יום כ''ח שהוא סוף שבוע רביעי מספקין 
לה בתחלת דה ובעיא לממי משבוע חמישי ששה 
ימים להשלים שבעת ימי דות ובליל שביעי 

שלשים וחמש טובלת ומשמשת שהוא אור ל
משבאת לפיו וליל שמיי שהוא תחלת שבוע 
ששי מי לא משמשת שהשבוע ששי טמא הוא 
דמוקמין לה לקמן שהיא רואה מבערב בכל ימי 
ראייתה מכאן ואילך לא משמשת לעולם דדילמא 
שבוע רביעי תחלת דה היא והששי בימי זיבה 
והרי היא זבה ושבוע שביעי שהוא טהור תספור 

אם לא שרואה מבערב היתה משמשת לקיים ו
ליל תחלת שבוע שמיית ואע''ג דיכולה לטבול 
ביום שביעי שמקצת היום ככולו לעין ספירה 
אפ''ה לא משמשת ביום דמוקמין לה כר''ש 
דאסר וכן לעולם י''ל בכל שבועים טמאים שלה 
זהו בימי זיבה וצריכה ז' קיים וכל שבוע טהור 

ביעית ממ'' אין אתה תספור לקיים אבל שבוע ר
יכול לספקו בזיבה שאין זיבה אלא לאחר דות 
והרי זו ישבה ג' שבועים טהורים והרביעי הוא 
דראתה הילכך בתחלת דה הוא דאיכא לספוקי 
ולא בעיא למיתב בשבוע חמישי אלא ששה ימים 
משום ספק יום אחרון של רביעי דמספקין לה 

   בתחלת דה:
בוע שלישית תשמש . שהוא סוף שבעשרים וחד

דהא אפי' קרבה לידתה לילד בו ביום שבאת 
לפיו כבר כלו ימי טומאה והיום שביעי לקיים 
של ספירה וקי''ל דטבילת זב וזבה ביום בפ''ק 
דיומא (דף ו.) דמקצת היום ככולו הילכך ביום 

   כ''א תשמש:
. בת''כ אסור לעשות כן לשמש ר''ש היא דאמר

   זבה ביום טבילתה:
. שמא תראה לאחר תשמיש תבא לידי ספקשמא 

ומצא שסתרה כל מייה דהא לא הוו קיים כל 
   שבעה ומצא משמשת זבה:

. בליל תחלת שבוע רביעית לאורתא תשמש
דקס''ד השתא שאיה רואה אלא ביום ואף ע''ג 
דהאי שבוע רביעי טמא הוא מיהו בליל תחלת 

   שבוע אכתי טהורה היא ותשמש הלילה:
. וכן היא הוגה לראות ראתה מבערבומשי כש

   בכל שבוע טמא מבערב:
. בכל לילה ולילה דבכל לילה מספקין בלילותא

לה [שמא] השתא סוף שבעה ללידתה הוא 
   וטבילה בזמה מצוה:

. ויום ראשון דשבוע אימר יולדת זכר בזוב היא
שי אמרין שמא שבעת ימים קודם שבאת לפיו 

ירה לקיים ולמחר ילדה ושבוע ראשון הוה ספ
ביום תחלת שבוע שי תהא טבילת זיבתה וכן כל 
ימי שבוע שי כל יומא ויומא איכא לספוקי 
דלמא קצת משבוע ראשון הוי בכלל ימי לידה 
והשתא כלין ימי הספירה אבל שבוע ראשון לא 
טבלה ביום ואף ע''ג דבכל יום איכא לספוקי 
שמא הרחיקה לידתה והשתא כלין ימי הספירה 
משום דבעין שבעת ימי הקיים לפיו ודאין 
והי דקודם לכן ספק הוו קיים ספק לא הוו והכי 
מפרש לקמן ויום אחרון דשבוע קמא הוה בעיא 
טבילה משום ספקא דהשתא כלין ימי הספירה 
ואיכא ז' ספורין לפיו ולקמן מתרצין דטבילה 

   חדא בשבוע לא קחשיב:
. וכל לילה יבלילותא אימור יולדת קבה הוא

איכא לספוקי האידא סוף שבועים וליל אחרון 
   מספקין שמא ביום שבאתה ילדה והשתא כלין:

. אימר יולדת שבוע שלישי מטבלין לה ביממא
קבה בזוב היא וכל יומא איכא לספוקי השתא 
כלין ימי ספירה יום ראשון דלמא ששה ימים 
קודם שבאת לפיו ילדה ושבועים הרי עשרים 

והיום הוי כ''א שסוף ספירה הוא ולמחר  יום
אמרי' ה' ימים קודם ביאתה ילדה והיום כלים 
ויום אחרון אימר ביום שבאתה ילדה והיום 

   כלים:
. דשבוע שלישי מטבילין לה ואף ע''ג בלילותא

   דליכא לספוקי בשבוע שלישי בסוף לידת קבה:
. דאמרי בפ' אחרון (לקמן דף ב''ש לטעמייהו

יום ארוך דהייו יולדת שהיא  עא:) טבולת
טבולת יום כל ששים וששה שהרי לסוף שבועים 
היא טובלת ואיה אוכלת בתרומה עד שיכלו ימי 
טוהר כדכתיב בכל קדש לא תגע וקאמרי ב''ש 
שצריכה לטבול לאור שמוים ואחד שהוא סוף 
שמוים הילכך כל ליליא איכא לספוקי השתא 

ת לפיו ושבוע כלים (עד) שמוים יום מיום שבא
קמא מי איכא לספוקי בהכי אלא לא איכפת לן 

  משום דסוף סוף הא קא טבלה בכל ליליא:
. משכה ספקא דידהו לבתר מכדי ימי טוהר כמה

   שבועים קמאי:
. ושבועים הרי פ' ומהי ס''ו טבילות שתין ושיתא

כבר טבלה מהן ז' בלילי שבוע שלישי משום הך 
   ספקא דטבולת יום ארוך:

  רשי בדף הבאהמשך 
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ִזיָבה     .ָלא ָקַמְייֵרי -ּבְ
  

זֹוב!  א יֹוֶלֶדת ּבְ   ְוָהִאיכָּ
  

זֹוב  יב –יֹוֶלֶדת ּבְ    ,ָקָחׁשֵ
ֵריְדָתא     .יבָלא ָקָחׁשֵ  -ִזיָבה ּגְ

  
  

ן  ָאְתָיא ְלַקּמָ א ּדְ בּוֲעָתא ַקּמָ יֹוָמא   -ׁשָ ַלּה ּבְ    ,ִליְטּבְ
יַדּה!  ימּו ַלּה ְספּוִרים ּדִ ּלִ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ׁשַ יְלָמא כָּ   ּדִ

  
י י ֲעִקיָבא ִהיא ?ָהא ַמּנִ    ,ַרּבִ
ָאַמר ָפֵנינוּ  :ּדְ ֵעיַנן ְספּוִרים ּבְ   .ּבָ

   
א  בּוַע ַקּמָ ַלּה  –סֹוף ׁשָ    !ִליְטּבְ

  
בּוַע  ׁשָ    .ָלא ָקַמְייֵרי -ַחד ּבְ

  
ַלּה  ן ִליְטּבְ ָאְתָיא ְלַקּמָ א ּדְ ֶנֶגד יֹום ִהיא ,יֹוָמא ַקּמָ יְלָמא ׁשֹוֶמֶרת יֹום כְּ    !ּדִ

  
דֹוָלה  ָזָבה ּגְ    ,ָקַמְייֵרי –ּבְ
ה  ָזָבה ְקַטּנָ    .ָלא ָקַמְייֵרי -ּבְ

  
ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנַ י  :ׁשְ ָאַמרַרּבִ ָפֵנינוּ  :ֲעִקיָבא ִהיא ּדְ ֵעיַנן ְספּוִרים ּבְ    .ּבָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ָאַמר :ּוׁשְ ְמעֹון ִהיא ּדְ י ׁשִ ן   :ַרּבִ    ,ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים ָאסּור ַלֲעׂשֹות כֵּ

בֹא ִליֵדי ָסֵפק א ּתָ ּמָ    .ׁשֶ
ּה  ַמע ִמיּנַ ּה ִמְצָוה :ּוׁשְ ְזַמּנָ    .ְטִביָלה ּבִ

  
י יֹוֵסי ּבְ וְ " י ְיהּוָדהַרּבִ ַאֲחרֹוָנה :אֹוֵמר ַרּבִ ּה ִלְטִביָלה ּבָ ּיָ    ."ּדַ

ּה ִמְצָוה :ְוָלא ָאְמִריַנן ְזַמּנָ  .ְטִביָלה ּבִ
 

 רש"י
. שעדיין ל הי ז' פשו להו שתין כי חדאד

צריכה לטבול משום הך ספק בתוך י' 
שבועים הבאים ול''ה שטבלה בתוך ג' 
השבועים הראשוים שבעה בראשוה וכ''ח 
בשתים אחרוות הרי ל''ה ושתין כי חדא 

   הרי צ''ד:
. עד השתא הוה ס''ד דבאת טבילה יתירתא

אטבלוה לפיו ביום כגון ביום ר''ח יסן ו
לאורתא ומשכו פ' דילה ל' מיסן וכ''ט 
דאייר וכ''א דסיון כלים פ' יום הרי פ' 
טבילות בלילות וי''ד בימים של ב' שבועות 
הראשוות הרי צ''ד והשתא מוקמין 
שבאת לפיו בין השמשות לילה שהוא ר''ח 
ואטבלה בההיא ליליא משום ספק סוף 

ן טומאה ומשכי מי פ' שלה עד כ''א בסיו
כאילו באתה ביום ראש חדש דאיכא 
לספוקי דילמא באותו בין השמשות ילדה 
והוא מר''ח וההיא טבילה דליל ראש חדש 
איתוספא לה מצאו לה ח' טבילות בשבוע 
ראשוה וכ''ח דב' וג' הרי ל''ו וקשיא לי 
אמאי קט בין השמשות ה''ל לאוקמא 
שבאת לפיו בלילה ומסתברא דלהכי קט 

דדק בלישא דמתי' דקט ג'  בין השמשות
שבועים טהורים הילכך כי איכא בין 
השמשות איכא למיקרי יום זה טהור 
דשמא בין השמשות יממא הוא ומיום 
שעבר הוא והיום הזה כולו טהור ומיהו 
טבילותיה משכי עד שמוים לבד מהך 

   משום דבין השמשות ספק ליליא:
. דקאמרי ב''ה מאי עבידתייהו ומשי ל''ה

   שרין ותמיא הויין:ע
. י''ד בימים וי''ד בלילות וכולן כדאמר

משום ספק סוף ימי טומאה והוא הדין 
דלב''ה הוו להו עשרין ותשע דכיון 
דאוקמין שבאה בין השמשות איכא ט''ו 
טבילות בלילה משום ספק בין השמשות 
והאי דלא מותבין ליה לקמיה משום 

א דאותבין אחריתי ומשין חד בשבוע ל
  קמיירי והך מי חדא בשבוע היא:

. שאיה רואה בו כל יומא האי שבוע ה'
איכא לספוקי בסוף דה ומטבלין לה בכל 
לילות דשבוע ד' ראתה בכל יום ויום ראשון 
דילמא תחלת דה היא וטובלת לסוף שבעה 
שהוא ליל ראשון של שבוע ה' וליל שי מי 
טבלה דילמא יום ראשון של שבוע רביעי 

י טוהר הוא ויום ב' הואי תחלת דה מימ
והאידא הוי ליל טבילתה וכן כולהו והוו 
להו שבעה טבילות והוא הדין מי דכל 
לילות של שבועים טהורים איכא לספוקי 
סוף דה משום שבוע טמא שלפיה אלא 
ב''ה טבילות דלאחר ל''ה דהוא ליל תשמיש 
לא קחשיב דכל טבילות דב''ה קודם 

   כי אמר לקמן:תשמיש יהו וה
. לבד הג' שבועות בתמיא ופלגא סגיא

דטהורה דהא כלין ימי טבילה בסוף 
שמוים והוא באמצע שבוע תשיעי של י' 

   שבועים:
   . תשיעי טמא הוא:שבוע

. דכל שבוע טמא איכא לספוקי טבילת זבה
בזיבה לבד משבוע רביעי שאי אתה יכול 
לספקו בכך כדפרישית לעיל שאין זבה אלא 

ר דות וזו לא ראתה כלום עד הרביעי לאח
וכל שבוע טהור איכא לספוקי בימי ספירת 
זיבתה ובעיא למטבל ביום ז' של כל שבוע 

  טהור:
   . דפרק אחרון (לקמן דף סט.):ר''ע

. ביום השביעי ליטבלה סוף שבוע ראשון
ביום דילמא בין השמשות יום הוא ויום 
ראשון שבאתה לפיו טהור ואיכא ז' 

   ספורים לפיו:
. וה''ה דהוה חדא טבילה בשבוע לא קמיירי

לן לאותובי לב''ה דליחשוב עוד טבילה 
יתירתא לטבילות הלילות של ספק לידה 
הואיל ובין השמשות באתה אלא האי 
שיויא גופיה אית בה דחדא בשבוע לא 

   קמיירי הילכך לא פריך:
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   ַמְתִניִתין

ֶלת ּפֶ    :ַהּמַ
ִעים  ת ְלָוָלד -ְליֹום ַאְרּבָ ׁשֶ    .ֵאיָנּה חֹוׁשֶ

ִעים ְוֶאָחד  ב   -ְליֹום ַאְרּבָ ׁשֵ    ,ְלָזָכר  :תֵּ
   ,הְוִלְנֵקָב 
ה    .ּוְלִנּדָ

ָמֵעאל י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִעים ְוֶאָחד  ב –יֹום ַאְרּבָ ׁשֵ    ,ְלָזָכר :תֵּ

ה    .ּוְלִנּדָ
מֹוִנים ְוֶאָחד  ב –יֹום ׁשְ ׁשֵ    ,ְלָזָכר  :תֵּ

   ,ְוִלְנֵקָבה
ה    .ּוְלִנּדָ

ִעים ְוֶאָחד ָכר ִנְגָמר ְלַאְרּבָ ַהּזָ    ,ׁשֶ
מֹוִנים ְוֶאָחד ֵקָבה ִלׁשְ    .ְוַהּנְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ָכר ית ַהּזָ ִרּיַ    ,ֶאָחד ּבְ

ֵקָבה ית ַהּנְ ִרּיַ ִעים ְוֶאָחד - ְוֶאָחד ּבְ  .ֶזה ָוֶזה ַאְרּבָ
 

ָמָרא    ּגְ

ר ָזָכר ה הּוְזכַּ    ?ָלּמָ
ֵני ְנֵקָבה -ִאי ִליֵמי טּוְמָאה     !ָהא ָקּתָ

ה! ^ - ְוִאי ִליֵמי ָטֳהָרה   ל,ב ֵני ִנּדָ   ָהא ָקּתָ
  

ִאם ּתִ  ִעים ְוֶאָחדׁשֶ ָעה ְוַתְחזֹור ְוִתְרֶאה יֹום ַאְרּבָ ים ְוַאְרּבָ לֹׁשִ    ,ְרֶאה יֹום ׁשְ
מֹוָנה ִעים ּוׁשְ ֵהא ְמקּוְלֶקֶלת ַעד ַאְרּבָ    .ּתְ

  
   ,ְוֵכן ְלִעְנַין ְנֵקָבה

מֹוִנים ְוֶאָחד ָעה ְוַתְחזֹור ְוִתְרֶאה יֹום ׁשְ ְבִעים ְוַאְרּבָ ְרֶאה יֹום ׁשִ ִאם ּתִ    ,ׁשֶ
ֵה  מֹוָנהא ְמקּוְלֶק ּתְ מֹוִנים ּוׁשְ    .ֶלת ַעד ׁשְ

  
  

 רש"י
  מתי' 

   . שליא:המפלת
   . לטבילתה:ליום מ'

. שלא גמר איה חוששת לולד
   יצירתו עד שיכלו כל מ' יום:

. דילמא ליכא ולד ובגמ' ולדה
   מפרש למה הוזכר זכר:

. ז' ימי טומאה ואפילו תשב לזכר
בלידה יבשתא אבל שבועים 
דקבה ליכא לספוקי כדקתי 

   טעמא שיצירת קבה לפ''א:
  

  גמ' 
. דה''ל שבועים הא קתי קבה

   מה:ויש בכלל מאתים 
. להחמיר שלא אי לימי טוהר

  יהא לה אלא ימי טוהר דזכר:
. דכל דמים הא קתי דה

שתראה טמאים ומשי לכך 
הוזכר זכר שאם תראה ליום ל''ד 
ותחזור ותראה ליום מ''א תהא 
מקולקלת עד מ''ח שכשראתה 
ליום ל''ד ללידתה אמרין טמאה 
אע''ג דאכתי משכי ימי טוהר 

ולד דזכר מספקין לה בלא 
ותשב לדה וכי הדר חזיא ליום 
מ''א שהוא ח' לראייתה ותרצה 
להיות שומרת יום כגד יום 
אמרין ולד היה וזכר היה 
וראייה דיום ל''ד דם טוהר היא 
והשתא הוא דהויא תחלת דה 
והשתא מקלקלין לה דלא 
טבלה עד מ''ח שהוא ח' לראייה 
אחרוה ואי לאו משום ספקא 

ליום מ''ב דזכר הוה טבלה למחר 
ממ'' אי לאו ולד הוא הרי 
שומרת יום כגד יום היא ואי 
ולד הוא וקבה היא אכתי הוה 
דם טוהר עד שמוים וספקא 

   דזכר מקלקלא לה:
. כלומר וספקא וכן לעין קבה

דקבה מי מקלקלא לה האי 
   קלקולא:

. דלא טבלה עד פ''ח דאי עד פ''ח
הוה פשיטא לן דלאו ולד הוא 

למחר ביום פ''ב  הואי טבלה
דראיית פ''א באחד עשר יום 
שבין דה לדה היא ומשום 
דמספקא לן דילמא ולד הוה 
וראייה דיום ע''ד דם טהור הוה 
והשתא הויא תחלת דה לא 

  טבלה עד פ''ח:
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ָמֵעאל" י ִיׁשְ ִעים ְוֶאָחד  :אֹוֵמר ַרּבִ ה -יֹום ַאְרּבָ ב ְלָזָכר ּוְלִנּדָ ׁשֵ    .כו' "תֵּ
  

ְנָיא    :ּתַ
ָמֵעאל" י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָזָכר א ְוִטיֵהר ּבְ    ,ִטיּמֵ
ְנֵקָבה א ְוִטיֵהר ּבִ    ,ְוִטיּמֵ

טִּ  ׁשֶ ָזָכר ַמה ּכְ א ְוִטיֵהר ּבְ ּיֹוֵצא בוֹ  -יּמֵ    ,ְיִציָרתֹו ּכַ
ְנֵקָבה  א ְוִטיֵהר ּבִ יּמֵ טִּ ׁשֶ ּיֹוֵצא ָבּה  -ַאף ּכְ    .ְיִציָרָתּה ּכַ

   .ֵאין ְלֵמִדין ְיִציָרה ִמּטּוְמָאה :ָאְמרּו לוֹ 
ָמֵעאלָאְמרּו לֹו ְל  י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ת ֲאֶלּכְ  ְטָרא ַמְלּכַ ְקֵליאֹוּפַ ה ּבִ רֹוסַמֲעׂשֶ ְלכּות ,ַסְנּדְ ְפחֹוֶתיָה ֲהִריָגה ַלּמַ יבּו ׁשִ ְתַחּיְ ּנִ    ,ׁשֶ
ִעים ְוֶאָחד :ּוְבָדָקן ּוְמָצָאן    .ֶזה ָוֶזה ְלַאְרּבָ

ֹוִטים ,ֲאִני ֵמִביא ָלֶכם ְרָאָייה ִמן ַהּתֹוָרה :ָאַמר ָלֶהן ם ְמִביִאין ִלי ְרָאָייה ִמן ַהׁשּ    .?!"ְוַאתֶּ
  

   ?"ָרהְרָאָיה ִמן ַהּתוֹ "ַמאי 
ְנֵקָבה" :ִאיֵליָמא א ְוִטיֵהר ּבִ ָזָכר ְוִטיּמֵ א ְוִטיֵהר ּבְ ִנין ְיִציָרה ִמּטּוְמָאה :ָהא ָקָאְמֵרי ֵליּה  -כו'  "ִטיּמֵ    !ֵאין ּדָ

  
ֵלד" :ָאַמר ְקָרא ְנֵקָבה - (ויקרא יב, ה) 111111111111"ּתֵ תּוב ֵליָדה ַאֶחֶרת ּבִ    .הֹוִסיף ָלּה ַהכָּ

  
  ? "ֹוִטיםְרָאָיה ִמן ַהׁשּ "ּוַמאי 
י ָזָכר :ֵאיַמר ִעין יֹוִמין ַקּמֵ    .ְנֵקָבה ְקֵדים ְוִאיַעּבּור ַאְרּבְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ִקיְנהוּ  ָנְפָצא ַאׁשְ א ּדְ    .ַסּמָ

  
ָמֵעאל י ִיׁשְ    ?ְוַרּבִ

  
א ל ַסּמָ ָלא ְמַקּבֵ א ּגּוָפא ּדְ    .ִאיכָּ

  
ָמֵעאלָאַמר ָלֶהם " י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ְטָרא ְקַלּפַ ה ּבִ ת ְיָווִנית ַמֲעׂשֶ ְלכּות ,ַמְלּכַ ְפחֹוֶתיָה ֲהִריָגה ַלּמַ יבּו ׁשִ ְתַחּיְ ּנִ    ,ׁשֶ
ִעים ְוֶאָחד -ָזָכר    :ּוְבָדָקן ּוְמָצָאן    ,ְלַאְרּבָ

מֹוִנים ְוֶאָחד -ּוְנֵקָבה     .ִלׁשְ
ֹוִטים :ָאְמרּו לוֹ     ."ֵאין ְמִביִאין ְרָאָיה ִמן ַהׁשּ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְנֵקָבה  ִעין יֹוִמין 112112112112ְתַרחִאיַהְך ּדִ ר ,ַאְרּבְ    .ַוֲהַדר ִאיַעּבַ

  
ָמֵעאל י ִיׁשְ    ?ְוַרּבִ

  
   .ְלׁשֹוֵמר ַמְסִריְנהוּ 

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
א ָעֶליָה  :ֵאיָמא, ֵאין ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַלֲעָריֹות    .ׁשֹוֵמר ּגּוֵפיּה ּבָ

  
ִעין ְוַחד :ְוִדיְלָמא ַאְרּבְ ְנֵקָבה ּבְ ָזָכר ,ִאי ְקָרעּוהּו ְלַהְך ּדִ ָחא כְּ כְּ ּתַ    !ֲהָוה ִמׁשְ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ִוין ִסיָמֵניהֹון ׁשָ    .ּבְ

                                                        
ֵמי ָטֳהָרה 111 ב ַעל ּדְ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ ׁשֶ ים יֹום ְוׁשֵ ִ ׁשּ ָתּה ְוׁשִ ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ   ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ׁשְ
 ַאְייְתָרההגהות הב"ח. גירסת וילא:  112

 רש"י
. מ' יום טימא וטיהר בזכר

בין שתיהן ז' לטומאה ול''ג 
   יום לימי טוהר:

. ומתוך תחייבו הריגה
ליהרג יסו בהם שעומדות 

ויחדום לביאה וקרעו 
שתיהם לסוף מ' ומצא 

   אחד זכר ואחד קבה:
. דאם קבה תלד תלד

(ויקרא יב) קרא יתירא 
הוא דמצי למכתב ואם 
קבה וטמאה שבועים 
דהא כתיב לעיל וילדה 

   זכר:
. ואף ע''ג מקמי זכר

שיחדום לבעול ביום אחד 
שמא מעוברת היתה קודם 

   לכן:
ם שמפלת . ססמא דפצא

בו ומפצא כל זרע 
   שבמעים קודם לכן:

. שלא בא לשומר מסריהו
אדם עליהן אלא אותו 

   היום:
. ודילמא אי קרעוה כו'

לרבי ישמעאל פריך הי 
מי דלשומר מסריהו 
אפ''ה מלן שלא וצרה 
קבה עד פ''א דילמא אי 
קרעוה להך ליום מ''א הוה 

   משתכחא:
. קבה בסימיהון שוין

יום פ''א לא היו שמצא ל
אבריה ושערה וצפוריה 
אלא כשיעור של זכר ליום 

  מ''א:
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ית ְנֵקָבה :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ " ִרּיַ ית ָזָכר ְוֶאָחד ּבְ ִרּיַ    ."ֶאָחד ּבְ
  

א א ַקּמָ ּנָ    !ֲחָכִמים ַהְיינּו ּתַ
  

יָמא ָנן :ְוִכי ּתֵ ַרּבָ א כְּ ָמא ֵריׁשָ ים ְוָיִחיד וְ  ,ְלִמְסּתְ ַרּבִ ים ֲהָלָכה כְּ יָטא –ַרּבִ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא יע ֵליּה ְקָרֵאי :ַמהּו ּדְ ָקְמַסּיַ ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ ָרא ַטְעָמא ּדְ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ַמע ָלן    ָקא ַמׁשְ

  
  

 רש"י
. דתא לעיל ליום הייו ת''ק

מ''א תשב לזכר ולקבה ולדה 
   אלמא בריית קבה ליום מ''א:

. להכי תא ליה וכי תימא רישא
לאשמועין סתמא דמתיתין 
כרבן ושמע מיה דהלכתא 

א כוותייהו ולא הירא לי גירס
ופירושה דה''ל סתם ואח''כ 
מחלוקת ואין הלכה כסתם ו''ל 
דהכי גרס וכי תימא למסתמא 
כרבן ויחיד ורבים הלכה כרבים 
פשיטא מהו דתימא כו' והכי 
פירושה וכי תימא תא הך סיפא 
לאשמעין דסתמא דלעיל סתמא 
דרבן היא ויחיד ורבים הלכה 
כרבים פשיטא דסתמא דרבים 

ייה רבי היא הואיל וסתמא ת
ולא אשכחן יחידאה דאמר הכי 

   דימא פלוי היא:
. קמשמע לן מהו דתימא כו'

מדמהדר רבי ושאה בלשון 
חכמים שמע מיה דהלכה כסתם 
ראשון ואף על פי שמחלוקת ר' 

  ישמעאל בצדו:
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ַרׁש  ְמַלאיּדָ י ׂשַ    :ַרּבִ

ְמֵעי ִאּמוֹ  ָלד ּדֹוֶמה ּבִ    ?ְלָמה ַהּוָ
קוּ  ּמְ חְלִפְנָקס ׁשֶ ל ּומּוּנָ    .ּפָ

י ְצָדָעיו -ָיָדיו  ּתֵ    ,ַעל ׁשְ
יָליו  י ַאּצִ ּתֵ י ַאְרּכּובֹוָתיו -ׁשְ ּתֵ    ,ַעל ׁשְ
י ֲעֵקָביו  ּתֵ י ַעְגבֹוָתיו -ּוׁשְ ּתֵ    ,ַעל ׁשְ

יו -ְורֹאׁשֹו  ְרכָּ ין ּבִ ח לֹו ּבֵ    .מּוּנָ
   ,ָסתּום –ּוִפיו 

תּוַח  –ְוַטּבּורֹו     ,ּפָ
ֶ  -ְואֹוֵכל  ה ׁשּ    ,ִאּמֹו אֹוֶכֶלתִמּמַ

ִאּמֹו ׁשֹוָתה -ְוׁשֹוֶתה  ֶ ה ׁשּ    ,ִמּמַ
א ַיֲהרֹוג ֶאת ִאּמוֹ  ּמָ    .ְוֵאינֹו מֹוִציא ֵרִעי ׁשֶ

ָצא ַלֲאִויר ָהעֹוָלם  ּיָ תּום   -ְוֵכיָון ׁשֶ ח ַהּסָ    ,ִנְפּתָ
תּוַח  ם ַהּפָ ָעה ֶאָח  ,ְוִנְסּתָ ן ֵאינֹו ָיכֹול ִלְחיֹות ֲאִפיּלּו ׁשָ ִאְלָמֵלא כֵּ    .תׁשֶ

לּוק לֹו ַעל רֹאׁשוֹ    -ְוֵנר     ,ּדָ
יט ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ     ,ְוצֹוֶפה ּוַמּבִ

ֱאַמר ּנֶ ךְ " :ׁשֶ י ְלאֹורֹו ֵאֶלְך חֹׁשֶ ִהּלֹו ֵנרֹו ֲעֵלי רֹאׁשִ   , (איוב כט, ג) "ּבְ
ְתַמּה  אן -ְוַאל ּתִ ן כָּ ֲהֵרי ָאָדם ָיׁשֵ ְמָיא ,ׁשֶ ַאְסּפַ    .ְורֹוֶאה ֲחלֹום ּבְ

ִמים טֹוָבה יֹוֵתר ֵמאֹוָתן ַהּיָ רּוי ּבְ ָאָדם ׁשָ    ,ְוֵאין ְלָך ָיִמים ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ְמֵרִני" :ׁשֶ יֵמי ֱאלֹוהַּ ִיׁשְ ֵנִני ְכַיְרֵחי ֶקֶדם ּכִ    ,(איוב כט, ב) "ִמי ִיּתְ

ֶהם ְיָרִחים ׁש ּבָ ּיֵ ִנים ,ְוֵאיֶזהּו ָיִמים ׁשֶ ֶהם ׁשָ    ?ְוֵאין ּבָ
   .ְרֵחי ֵליָדהֵאּלּו יַ  :ֱהֵוי אֹוֵמר

ּה  ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ִדין אֹותֹו כָּ    ,ּוְמַלּמְ
ֱאַמר ּנֶ מֹר ִמְצֹוַתי ֶוְחֵיה" :ׁשֶ ָך ׁשְ ָבַרי ִלּבֶ   (משלי ד, ד) "ַוּיֵֹרִני ַוּיֹאֶמר ִלי ִיְתָמְך ּדְ

סֹוד ֱאלֹוהַּ ֲעֵלי ָאֳהֵלי" :ְואֹוֵמר    .(איוב כט, ד) 113113113113"ּבְ
  

   "?ְואֹוֵמר"ַמאי 
יָמ  ָקָאַמר  :אְוִכי ּתֵ ַמע -ָנִביא הּוא ּדְ א ׁשְ סֹוד ֱאלֹוהַּ ֲעֵלי ָאֳהִלי" :ּתָ    ."ּבְ

  
א ַלֲאִויר ָהעֹוָלם  ּבָ יו   -ְוֵכיָון ׁשֶ א ַמְלָאְך ְוסְֹטרֹו ַעל ּפִ    ,ּבָ

ּה  ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ חֹו כָּ כְּ    ,ּוְמׁשַ
ֱאַמר ּנֶ את רֹוֵבץ" :ׁשֶ ַתח ַחּטָ    ,(בראשית ד, ז) 114114114114"ַלּפֶ

יִעין אֹותוֹ  ְוֵאינוֹ  ּבִ ׁשְ ּמַ ם ַעד ׁשֶ ָ    ,יֹוֵצא ִמׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ל ָלׁשֹון" :ׁשֶ ַבע ּכָ ָ ׁשּ ֶרְך ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ִלי ּתִ    .(ישעיה מה, כג) 115115115115"ּכִ

ֶרךְ " ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ִלי ּתִ יָתה   - "ּכִ    ,ֶזה יֹום ַהּמִ
ֱאַמר ּנֶ ל יֹוְרֵדי ָעָפר" :ׁשֶ    .ב, ל)(תהילים כ 116116116116"ְלָפָניו ִיְכְרעּו ּכָ

ל ָלׁשֹון" ַבע ּכָ ָ ׁשּ יָדה    - "ּתִ    ,ֶזה יֹום ַהּלֵ
ֱאַמר ּנֶ ִים ּוַבר ֵלָבב" :ׁשֶ    ,ְנִקי ַכּפַ

ְוא ַנְפׁשוֹ  ָ א ַלׁשּ ר לֹא ָנׂשָ    ,ֲאׁשֶ
ע ְלִמְרָמה ּבַ    .(תהילים כד, ד) "ְולֹא ִנׁשְ

  
יִעין אֹותוֹ  ּבִ ׁשְ ּמַ בּוָעה ׁשֶ ְ    ?ּוַמה ִהיא ַהׁשּ

  
יק ִהי ַצּדִ    ,ּתְ

עוְ  ִהי ָרׁשָ    ,ַאל ּתְ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו אֹוְמִרים ְלךָ  ה  :ַוֲאִפיּלּו כָּ יק ַאּתָ ע -ַצּדִ ָרׁשָ ֵעיֶניָך כְּ    .ֱהֵיה ּבְ

רּוְך הּוא    :ֶוֱהֵוי יֹוֵדַע  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ    ,ָטהֹור -ׁשֶ
ְרָתיו     ,ְטהֹוִרים –ּוְמׁשָ

ָך  ַתן ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ    ,ְטהֹוָרה ִהיא   -ּוְנׁשָ
ָטֳהָרה ִאם ַאּתָ  ָרּה ּבְ ּמְ    ,מּוָטב –ה ְמׁשַ

ךָ  -ְוִאם ָלאו     .ֲהֵריִני נֹוְטָלּה ִמּמְ

                                                        
ר  113 ֲאׁשֶ סֹוד ֱאלֹוהַּ ֲעֵלי ָאֳהִליּכַ י ּבְ יֵמי ָחְרּפִ   ָהִייִתי ּבִ
ל ּבוֹ  114 ְמׁשָ ה תִּ ׁשּוָקתֹו ְוַאתָּ את רֵֹבץ ְוֵאֶליָך תְּ ַתח ַחּטָ ֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלּפֶ יִטיב ׂשְ   ֲהלֹוא ִאם תֵּ
ְכַרע  115 י ִלי תִּ ָבר ְולֹא ָיׁשּוב ּכִ י ְצָדָקה ּדָ י ָיָצא ִמּפִ ְעתִּ ּבַ י ִנׁשְ ל ָלׁשֹוןּבִ ַבע ּכָ ָ ׁשּ ֶרְך תִּ ל ּבֶ   ּכָ
ה 116 ל יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפׁשֹו לֹא ִחּיָ ֵני ֶאֶרץ ְלָפָניו ִיְכְרעּו ּכָ ׁשְ ל ּדִ ֲחּוּו ּכָ תַּ ׁשְ   ָאְכלּו ַוּיִ

 רש"י
. לוחין שכותבין בהן פקס

   הגלחים:
   . איישיל''ש:אציליו

   . פיו:פתח הסתום
   טבור:. וסתם הפתוח

. שבית שמא יהרוג את אמו
הרחם איו רחב להוציא רעי 

   האסף בו:
. והא ת''ש בסוד אלוה עלי אהלי

אוקמיה בירחי לידה מדכתיב 
   כירחי קדם:

. שקיים ולא שבע למרמה
שבועתו לשמור את התורה דאי 
בשבועה בעלמא אטו משום דלא 
שבע למרמה חשיב להו בעולין 

  בהר ה':
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ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

רּוָמה ְלַעם ָהָאֶרץ" ַסר תְּ ּמָ ל ְלכֵֹהן ׁשֶ    ,ָמׁשָ
ָטֳהָרה   :ְוָאַמר לוֹ  ָרּה ּבְ ּמְ ה ְמׁשַ    ,מּוָטב –ִאם ַאתָּ

   ."ָפּה ְלָפֶניךָ ֲהֵריִני ׂשֹוְר  -ְוִאם ָלאו 
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא   לא,א

ה גֹוִזי" י ַאּתָ ֵעי ִאּמִ    .(תהילים עא, ו) 117117117117"ִמּמְ
  

ַהאי  ַמע ּדְ ּבּוֵעי הּוא "ּגֹוִזי"ַמאי ַמׁשְ ּתַ ִאׁשְ ָנא ּדְ    ?ִליׁשְ
  

ְכִתיב ִליִכי" :ּדִ י ִנְזֵרְך ְוַהׁשְ ּזִ    .(ירמיה ז, כט) 118118118118"ּגָ
  

י ֶאְלָעָזרַר ְוָאַמר     :ּבִ
ְמֵעי ִאּמוֹ     ?ְלָמה ָוָלד ּדֹוֶמה ּבִ

ל ַמִים ֵסֶפל ׁשֶ ח ּבְ    ,ֶלֱאגֹוז מּוּנָ
עֹו ָעָליו ׁשֹוֵקַע ְלָכאן ּוְלָכאן    .ָאָדם נֹוֵתן ֶאְצּבָ

  
  

                                                        
ִתי ָתִמיד 117 ָך ְתִהּלָ ה גֹוִזי ּבְ י ַאתָּ ֵעי ִאּמִ ֶטן ִמּמְ י ִמּבֶ   ָעֶליָך ִנְסַמְכתִּ
י ִנְזֵרְך ְוהַ  118 ּזִ י ָמַאס ּגָ ָפִים ִקיָנה ּכִ ִאי ַעל ׁשְ ִליִכי ּוׂשְ ּטֹׁש ֶאת ּדֹור ֶעְבָרתוֹ  'הׁשְ   ַוּיִ

 רש"י
דמשביעין אותו ביום . מאי קרא

   הלידה:
. לשון זירות דהייו דר זרך

   דדמי לשבועה: למה ולד דומה:
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        לא, אלא, אלא, אלא, א .38
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים ָהִראׁשֹוִנים " ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ְחּתֹון -ׁשְ ָמדֹור ַהתַּ ר ּבְ    .ָוָלד ּדָ
ים ֶאְמ  ָמדֹור ָהֶאְמָצִעי -ָצִעּיִ ר ּבְ    .ָוָלד ּדָ

ָמדֹור ָהֶעְליֹון -ַאֲחרֹוִנים  ר ּבְ    ,ָוָלד ּדָ
יַע ְזַמּנֹו ָלֵצאת  ִהּגִ ְך ְויֹוֵצא -ְוֵכיָון ׁשֶ    ,ִמְתַהּפֵ

ה ָ    ."ְוֶזהּו ֶחְבֵלי ִאׁשּ
  

ַתְנָיא   : 119119119119ְוַהְיינּו ּדְ
ל" ל זָ  -ְנֵקָבה  ֶחְבֵלי ׁשֶ ֶ ין ִמׁשּ    ."ָכרְמרּוּבִ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
   ?ַמאי ְקָרא

י" ְרּתִ ּיֹות ָאֶרץ ּדַ ַתְחּתִ י ּבְ ְמּתִ ֶתר ֻרּקַ יִתי ַבּסֵ ֵ ר ֻעׂשּ    .(תהילים קלט, טו) 120120120120"ֲאׁשֶ
א  י"לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ ְמּתִ    ."ֻרּקַ

  
ָנא  ל ָזָכר"ַמאי ׁשְ ֶ ין ִמׁשּ    ?"ֶחְבֵלי ְנֵקָבה ְמרּוּבִ

  
ֶדֶרְך ּתַ  א כְּ ִמיׁשוֹ ֶזה ּבָ    ,ׁשְ

ִמיׁשוֹ  ׁשְ ֶדֶרְך ּתַ א כְּ    ,ְוֶזה ּבָ
ֶניָה  -זֹו     ,הֹוֶפֶכת ּפָ

ָניו -ְוֶזה     .ֵאין הֹוֵפְך ּפָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ים" ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ה  -ָהִראׁשֹוִנים     ׁשְ ָ ה ָלִאׁשּ ִמיׁש ָקׁשֶ ׁשְ    ,תַּ

ָלד ה ַלּוָ    .ְוַגם ָקׁשֶ
ים  ה  -ֶאְמָצִעּיִ ָ ה ָלִאׁשּ    ,ָקׁשֶ

ָלדוְ     .ָיֶפה ַלּוָ
ה  -ַאֲחרֹוִנים  ָ    ,ָיֶפה ָלִאׁשּ

ָלד    ,ְוָיֶפה ַלּוָ
ן ּוְמזֹוָרז ָלד ְמלּוּבָ ְך ִנְמָצא ַהּוָ ּתֹוְך ּכָ ּמִ    ."ׁשֶ

  
ָנא    :ּתָ

ִעים " ׁשְ תֹו ְליֹום תִּ ׁש ִמטָּ ּמֵ ִמים -ַהְמׁשַ ִאיּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ    ."ּכְ
  

   ?ְמָנא ָיַדע
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ    :ַאּבָ
ׁש ְוהֹוֵלךְ ְמׁשַ  ָתאִים ה'" ,ּמֵ    .(תהילים קטז, ו) 121121121121"ְוׁשֹוֵמר ּפְ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָאָדם" ִפין ֵיׁש ּבָ ה שּותָּ לֹׁשָ רּוְך הּוא  :ׁשְ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

   ,ְוָאִביו
   .ְוִאּמוֹ 

ּנוּ  ,ַמְזִריַע ַהּלֹוֶבן - "ָאִביו" ּמֶ ּמִ    ,ֲעָצמֹות  :ׁשֶ
   ,ְוִגיִדים

ְרַנִים    ,ְוִצּפָ
רֹאׁשוֹ  ּבְ    ,ּומֹוַח ׁשֶ

ַעִין ּבָ    .ְולֹוֶבן ׁשֶ
ּנוּ  ,ַמְזַרַעת אֹוֶדם - "ִאּמוֹ " ּמֶ ּמִ    ,עֹור  :ׁשֶ

ר    ,ּוָבׂשָ
ָערֹות    ,ּוׂשְ

                                                        
ְתַנןמסורת הש"ס. גירסת וילא:  119  ּדִ

ּיֹות ָאֶרץ 120 ַתְחתִּ י ּבְ ְמתִּ ֶתר ֻרּקַ יִתי ַבסֵּ ֵ ר ֻעׂשּ ָּך ֲאׁשֶ   לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי ִמּמֶ
ָתאִים  121 ּלֹוִתי וְ  'הׁשֵֹמר ּפְ יַע ּדַ   ִלי ְיהֹוׁשִ

 רש"י
  . צערה:חבלי

. הייו יצירה ראשוה רקמתי
וכתיב בתחתיות דהייו מדור 

   תחתון:
. האיש פיו למטה דרך תשמישן

כן זכר ולד פיו למטה וקבה 
פיה למעלה הילכך קבה צריכה 

כשהיא במעי להתהפך דהא 
אמה פיה למטה כדאמרין לעיל 
[ראשו לו בין ברכיו] אבל זכר אין 

   צריך להתהפך:
. מפי קשה לאשה וקשה לולד

שדר במדור התחתון קשה לאשה 
לא ידעא למאי: זרע מלבן את 

   הולד מגיעוליו:
   . חזק ובריא:מזורז

. לשליש ימים הוי ליום תשעים
   חיותו:

 . הא לא ידע אימתמא ידע
   מעברה:
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ַעִין ּבָ חֹור ׁשֶ    .ְוׁשָ
רּוְך הּוא" דֹוׁש ּבָ    ,רּוַח   :נֹוֵתן ּבוֹ  - "ְוַהּקָ

ָמה    ,ּוְנׁשָ
ִנים ר ּפָ    ,ּוְקַלְסתֵּ

ית ָהַעִין    ,ּוְרִאּיַ
ִמיַעת ָהאֹוֶזן    ,ּוׁשְ

ה    ,ְוִדּבּור ּפֶ
  ְוִהּלּוְך ַרְגַלִים 

   ,ּוִביָנה
ל ּכֵ    .ְוַהׂשְ
ֵטר ִמן ָהעֹוָלם  יַע ְזַמּנֹו ְלִהּפָ ִהּגִ רּוְך הּוא נֹוֵטל ֶחְלקוֹ  -ְוֵכיָון ׁשֶ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

יַח ִלְפֵניֶהם    ."ְוֵחֶלק ָאִביו ְוִאּמֹו ַמּנִ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
יַה  ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ א :ְיינּו ּדְ ָרא ְלַכְלּבָ ׂשְ ֵדי ּבִ   .ּפּוץ ִמְלָחא ּוׁשְ
   

  

 רש"י
   . זיו:קלסתר

. שאע''פ שבראת מראה העין
העין מן האב והאם איו רואה 
תדע שהרי המת יש לו עיים ויש 
לו שפתים ויש לו אזים ואיו 

   רואה ולא שומע ולא מדבר:
. השלך המלח מן פוץ מילחא

הבשר ושוב איו ראוי אלא 
לכלבים כך השמה היא מלח 

אז  לגוף לקיימו כיון שהלכה
   מסריח הגוף:
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ַרׁש  אּדָ ּפָ ר ּפַ    :ַרב ִחיְנָנא ּבַ

ְכִתיב ר" :ַמאי ּדִ ה ְגדֹלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ    ?(איוב ט, י) "עֹׂשֶ
דֹוׁש  ת ַהּקָ ִמּדַ ּלֹא כְּ ר ָוָדםּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ    , ּבָ

ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ֵחֶמת ְצרּוָרה ּוִפיָה ְלַמְעָלה -ִמּדַ ר ,נֹוֵתן ֵחֶפץ ּבְ ּמֵ ּתַ ר ,ָסֵפק ִמׁשְ ּמֵ ּתַ    .ָסֵפק ֵאין ִמׁשְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ּוִמ  -ְוִאיּלּו ַהּקָ תּוָחה ּוִפיָה ְלַמּטָ ה ּפְ ָ ְמֵעי ִאׁשּ ר ּבִ רָצר ָהעּוּבָ ּמֵ ּתַ    .ׁשְ

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
יד  ,ָאָדם נֹוֵתן ֲחָפָציו ְלַכף מֹאְזַנִים ְכּבִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ה -כָּ    ,יֹוֵרד ְלַמּטָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ יד  -ְוִאיּלּו ַהּקָ ְכּבִ ּמַ ל ְזַמן ׁשֶ ָלד עֹוֶלה ְלַמְעָלה -כָּ    .ַהּוָ
  
ַרׁש " ִליִלי ּדָ י יֹוֵסי ַהּגְ    :ַרּבִ

ְכִת  י יַֹדַעת ְמאֹד" :יבַמאי ּדִ יָך ְוַנְפׁשִ י נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ    ?(תהילים קלט, יד) "אֹוְדָך ַעל ּכִ
ר ָוָדם ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלֹא ּכְ    ,ּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ

ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ל ַא  -ִמּדַ ֲערּוָגה ּכָ ִמינוֹ  122122122122ַחת ְוַאַחתָאָדם נֹוֵתן ֵזְרעֹוִנים ּבַ   , עֹוֶלה ּבְ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ם עֹוִלין ְלִמין ֶאָחד -ְוִאיּלּו ַהּקָ ה ְוכּוּלָ ָ ְמֵעי ִאׁשּ ר ּבִ    .ָצר ָהעּוּבָ

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
ע  ן עֹוִלין ְלֶצַבע ֶאָחד -ַצּבָ ִנין ַלּיֹוָרה ּכּוּלָ    ,נֹוֵתן ַסּמָ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַאַחת ְוַאַחתָצ  -ְוִאיּלּו ַהּקָ ה ּכָ ָ ְמֵעי ִאׁשּ ר ּבִ    ."עֹוֶלה ְלִמינוֹ  123123123123ר ָהעּוּבָ
  

ַרׁש     :ַרב יֹוֵסףּדָ
ְכִתיב י :ַמאי ּדִ י ָאַנְפּתָ ּבִ ָך ּוְתַנֲחֵמִני" ,"אֹוְדָך ה' ּכִ    ?(ישעיה יב, א) 124124124124ָיׁשֹב ַאּפְ

ר תּוב ְמַדּבֵ ה ַהכָּ ּמָ    ?ּבַ
ְצאּו ִלְסחוֹ  ּיָ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֵני ּבְ ׁשְ    ,ָרהּבִ

ב לֹו קֹוץ ְלֶאָחד ֵמֶהן ף - ָיׁשַ    ,ִהְתִחיל ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ
ם  ּיָ ל ֲחֵבירֹו ּבַ ְבָעה ְסִפיָנתֹו ׁשֶ ּטָ ַמע ׁשֶ ַח  -ְלָיִמים ׁשָ ּבֵ    ,ִהְתִחיל מֹוֶדה ּוְמׁשַ

ָך ּוְתַנֲחֵמִני" :ְלָכְך ֶנֱאַמר    ."ָיׁשֹוב ַאּפְ
  

ָאַמר  י ֶאְלָעָזרְוַהְיינּו ּדְ    :ַרּבִ
ְכִתיבַמא ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדוֹ " :י ּדִ בֹודֹו ְלעֹוָלם .עֹוׂשֶ ם ּכְ    ?)יט-(תהילים עב, יח 125125125125"ּוָברּוְך ׁשֵ

ִנּסוֹ  יר ּבְ ס ֵאינֹו ַמכִּ ַעל ַהּנֵ    .ֲאִפיּלּו ּבַ
  

ֵריׁש  אּדָ ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ
ְכִתיב ָרַכי ִהְסכַּ " :ַמאי ּדִ   ? (תהילים קלט, ג) "ְנּתָ ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ּדְ

ה ּפָ ל ַהּטִ ּלֹא נֹוָצר ָאָדם ִמן כָּ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ
ּה  ּבָ רּור ׁשֶ א ִמן ַהּבָ    .ֶאּלָ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ָרנֹות " ֵבית ַהּגְ ּזֹוֶרה ּבְ ל ְלָאָדם ׁשֶ    ,נֹוֵטל ֶאת ָהאֹוֶכל   -ָמׁשָ
סֹוֶלת יַח ֶאת ַהּפְ    ."ּוַמּנִ

  
ְדַרּבִ  הוּ כִּ    ,י ַאּבָ

הוּ ּדְ  י ַאּבָ    :ָרֵמי ַרּבִ
ִתיב ֵרִני ַחִיל" :כְּ ּזְ    ,כב, מ) '(שמואל ב 126126126126"ַוּתַ

ֵרִני ַחִיל" :ּוְכִתיב    !(תהילים יח, לג) 127127127127"ָהֵאל ַהְמַאּזְ
  

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ    :ָאַמר ּדָ
ל עֹוָלם    ,ֵזיִריַתִני :ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִני    .ְוֵזַרְזּתַ
  

                                                        
  ?ֶאָחד ְוֶאָחד 122
 ?ֶאָחד ְוֶאָחד 123

ּיֹום ַההּוא אֹוְדָך  124 ָך ּוְתַנֲחֵמִני 'הְוָאַמְרתָּ ּבַ י ָיׁשֹב ַאּפְ י ָאַנְפתָּ ּבִ   ּכִ
רּוְך  יחיחיחיח 125 ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדוֹ  'הּבָ ָרֵאל עֹׂשֵ בֹודֹו ְלעֹולָ  יטיטיטיט. ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ם ּכְ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמןּוָברּוְך ׁשֵ  ם ְוִיּמָ

ִני 126 ְחתֵּ ְכִריַע ָקַמי תַּ ְלָחָמה תַּ ְזֵרִני ַחִיל ַלּמִ   ַותַּ
י 127 ְרּכִ ִמים ּדַ ן תָּ תֵּ ֵרִני ָחִיל ַוּיִ   ָהֵאל ַהְמַאּזְ

 רש"י
. כדתי לעיל עולה למעלה

   אחרוים דר במדור העליון:
. זרע האב כולין עולין למין אחד

   והאם עשין בריה אחת:
. כמה סממין צריך לצבע צבע

שחור קליפת עץ וטחית ריחיים 
של פחים וכמה דברים וכולן 
עשין שחור ואיו יכול לצובעו 
ביורה אחת משים ושלשה 

   ווים בשים ושלשה מקומות:ג
. לובן כל אחד ואחד עולה למיו

   מן האיש ושחור מן האשה:
. מפי שכעסת עלי כי אפת בי

   אי מודה לך שלטובתי היה:
. לאחד מהם ישב לו קוץ ברגלו

   ולא יכול לצאת:
. הוא לבדו יודע שהוא ס לבדו

   אבל בעל הס איו מכירו:
. תשמיש כמו דרך גבר ארחי

   מה (משלי ל):בעל
   . תשמיש לשון לרבעה:ורבעי
. ביררת בפה שקורין וו''ן זרית

   כמו (ישעיהו ל) ברחת ובמזרה:
   . קלי''ר בלע''ז:הברור
   . חסר א' לשון מזרה:ותזרי

. לשון חגירת כח ותאזרי
   במתים:

. מן הברור ואח''כ זיריתי
   זירזתי:
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ַרׁש  הוּ ּדָ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ְכִתיב ָרֵאל" :ַמאי ּדִ ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ    ?(במדבר כג, י) 128128128128"ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסּפָ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ב ְוסֹוֵפר ֶאת ְרִביִעּיֹוֵתיֶהם ׁשֶ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ
יק נֹוָצר ֵהי ּדִ ַהּצַ ה ׁשֶ בֹא ִטיּפָ הָמַתי ּתָ    ?ֶמּנָ

ע ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ָבר ֶזה ִנְסֵמית ֵעינֹו ׁשֶ    .ְוַעל ּדָ
הּוא :ָאַמר    ,ָטהֹור  :ִמי ׁשֶ

   ,ְוָקדֹוׁש 
ְרָתיו    ,ְטהֹוִרים  ּוְמׁשָ

ים ָדָבר ֶזה - ּוְקדֹוׁשִ    ?!ָיִציץ ּבְ
ד ִנְסֵמית ֵעינֹו  ְכִתיב –ִמּיָ ֻתם ָהַעִין" :ּדִ ֶבר ׁשְ    .)(במדבר כד, ג/טו 129129129129"ְנֻאם ַהּגֶ

  
ָאַמר  י יֹוָחָנןְוַהְיינּו ּדְ    :ַרּבִ

ְכִתיב ְיָלה הּוא" :ַמאי ּדִ ּלַ ּה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ׁשְ    ?(בראשית ל, טז) 130130130130"ַוּיִ
ה אֹותֹו ַמֲעׂשֶ יַע ּבְ רּוְך הּוא ִסּיֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

ֱאַמר ּנֶ ֶרם"(בראשית מט, יד)  :ׁשֶ שָכר ֲחמֹור ּגָ ָ ַרם - 131131131131"ִיׂשּ שָכר ֲחמֹור ּגָ ָ    .לֹו ְלִיׂשּ
  
  
  

                                                        
י מֹות ְיׁשָ  128 מֹת ַנְפׁשִ ָרֵאל תָּ ר ֶאת רַֹבע ִיׂשְ מֹהוּ ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסּפָ   ִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ּכָ
ֻתם ָהָעִין 129 ֶבר ׁשְ נֹו ְבעֹר ּוְנֻאם ַהּגֶ ְלָעם ּבְ לֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ּבִ א ְמׁשָ ָ ׂשּ   ַוּיִ
דּוָדֵא  130 יָך ּבְ ַכְרתִּ כֹר ׂשְ י ׂשָ בֹוא ּכִ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי תָּ ֶעֶרב ַותֵּ ֶדה ּבָ ָ בֹא ַיֲעקֹב ִמן ַהׂשּ ְיָלה הּואי ַוּיָ ּלַ ּה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ׁשְ ִני ַוּיִ   ּבְ
ָתִים 131 ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם רֵֹבץ ּבֵ ׂשָכר ֲחמֹר ּגָ ָ   ִיׂשּ

 רש"י
   . עות תשמישן:רביעיותיהם

שא בריך הוא סייעה . קודהוא
שטה חמורו של יעקב לאהל 
לאה ואותו הלילה של האחרות 

   היה:
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        בבבב----לא, אלא, אלא, אלא, א .40
י ִיְצָחקָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ י ַאּמִ    :ַרּבִ

ה  ִחיּלָ ה ַמְזַרַעת ּתְ ָ    ,יֹוֶלֶדת ָזָכר -ִאׁשּ
ה  ִחיּלָ    ,יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה -ִאיׁש ַמְזִריַע ּתְ

ֱאַמר ּנֶ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר" :ׁשֶ ה ּכִ ָ    .)ב, ב(ויקרא י 132132132132"ִאׁשּ
  
  

נּו ַרּבָ     :ָנןּתָ
ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים" ה   :ּבָ ִחיּלָ ה ַמְזַרַעת תְּ ָ    ,יֹוֶלֶדת ָזָכר -ִאׁשּ

ה  ִחּלָ    ,יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה -ִאיׁש ַמְזִריַע תְּ
א  ּבָ ָבר ַעד ׁשֶ יְרׁשּו ֲחָכִמים ֶאת ַהּדָ י ָצדֹוקְולֹא ּפֵ    :ּוֵפיְרׁשוֹ  ַרּבִ

ר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹ " ֵני ֵלָאה ֲאׁשֶ ה ּבְ יָנה ִבּתוֹ ֵאּלֶ ן ֲאָרם ְוֵאת ּדִ ַפּדַ    – (בראשית מו, טו) 133133133133"ב ּבְ
ָכִרים  ָלה ַהּזְ ֵקבֹות -תָּ ּנְ    ,ּבַ

ָכִרים -ּוְנֵקבֹות  ּזְ    ".ּבַ
  

ִנים ּוְבֵני ָבִנים" ים ּבָ ת ּוַמְרּבִ ּבֵֹרי ַחִיל ּדְֹרֵכי ֶקׁשֶ ים ּגִ ְהיּו ְבֵני אּוָלם ֲאָנׁשִ    .(דברי הימים א ח, מ) 134134134134"ַוּיִ

ִנים ּוְבֵני ָבִנים? ְוכִ  ל ָאָדם ְלַהְרּבֹות ּבָ ָידֹו ׁשֶ   י ּבְ
א ִמּתֹוךְ    לא,ב ֵניֶהם ְזָכִרים^ ֶאּלָ הּו ּבְ ּיְ ה ׁשֶ ִחּלָ ְזִריעּו ְנׁשֹוֵתיֶהן ּתְ ּיַ ֵדי ׁשֶ ֶטן כְּ ּבֶ ִהין ַעְצָמן ּבַ ׁשְ ּמַ    ,ׁשֶ

ִנים ּוְבנֵ  ים ּבָ ִאיּלּו ֵהם ַמְרּבִ תּוב כְּ    .י ָבִניםַמֲעֶלה ֲעֵליֶהן ַהכָּ
  

ָאַמר     :ַרב ְקִטיָנאְוַהְיינּו ּדְ
ַני ְזָכִרים ל ּבָ    .ָיכֹוְלִני ַלֲעׂשֹות כָּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָניו ְזָכִרים  ל ּבָ ֶנה -ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות כָּ    .ִיְבעֹול ְוִיׁשְ
  

י ִיְצָחקְוָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ י ַאּמִ    :ַרּבִ
א ָסמוּ  ֶרת ֶאּלָ ה ִמְתַעּבֶ ָ ּה ֵאין ִאׁשּ    ,ְך ְלֶוְסּתָ

ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ ָעֹון חֹוַלְלּתִ    .(תהילים נא, ז) 135135135135"ֵהן ּבְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ִביָלה    ,ָסמּוְך ַלּטְ
ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ    .(תהילים נא, ז) "ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ

  
ְדכּוֵיי הּוא ָנא ּדִ ַהאי ֵחְטא ִליׁשְ ַמע ּדְ    ?ַמאי ַמׁשְ

  
ְכִתיב ִית" :ּדִ א ֶאת ַהּבַ    ,)(ויקרא יד, נב 136136136136"ְוִחּטֵ

ִמיַנן יָתא :ּוְמַתְרּגְ י ָית ּבֵ    .ִויַדכֵּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר" :ֵמָהָכא ַחּטְ    . (תהילים נא, ט) 137137137137"ּתְ

  
י ִיְצָחקְוָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ י ַאּמִ    :ַרּבִ

עֹוָלם  א ָזָכר ּבָ ּבָ יָון ׁשֶ א  -כֵּ עֹוָלםּבָ לֹום ּבָ    ,ׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ל ֶאֶרץ" :ׁשֶ ְלחּו ַכר מֹׁשֵ    .(ישעיה טז, א) 138138138138"ׁשִ

ר -ָזָכר     .ֶזה כַּ
  

י ִיְצָחקְוָאַמר  ֵבי  ַרּבִ יּדְ י ַאּמִ    :ַרּבִ

                                                        
ֹוָתהּ  132 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ    תִּ
ֵני לֵ  133 ה ּבְ לֹׁש ֵאּלֶ ים ְוׁשָ לֹׁשִ ָניו ּוְבנֹוָתיו ׁשְ ל ֶנֶפׁש ּבָ יָנה ִבּתֹו ּכָ ן ֲאָרם ְוֵאת ּדִ ַפּדַ ר ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ּבְ   ָאה ֲאׁשֶ
ל  134 ים ּכָ ִ ִנים ּוְבֵני ָבִנים ֵמָאה ַוֲחִמׁשּ ים ּבָ ת ּוַמְרּבִ ּבֵֹרי ַחִיל ּדְֹרֵכי ֶקׁשֶ ים ּגִ ְהיּו ְבֵני אּוָלם ֲאָנׁשִ ה ִמ ַוּיִ ֵני ִבְנָיִמןֵאּלֶ   ּבְ
י 135 י ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ ָעוֹון חֹוָלְלתִּ   ֵהן ּבְ
ִני ַהּתוֹ  136 ה ּוְבֵעץ ָהֶאֶרז ּוָבֵאזֹב ּוִבׁשְ ּפֹר ַהַחּיָ ים ּוַבּצִ ִים ַהַחּיִ ּפֹור ּוַבּמַ ַדם ַהּצִ ִית ּבְ א ֶאת ַהּבַ   ָלַעתְוִחּטֵ
ֵסִני  137 ַכּבְ ֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר תְּ ַחּטְ יןתְּ ֶלג ַאְלּבִ ֶ   ּוִמׁשּ
ת ִצּיֹון 138 ָרה ֶאל ַהר ּבַ ַלע ִמְדּבָ ל ֶאֶרץ ִמסֶּ ְלחּו ַכר מֹׁשֵ   ׁשִ

 רש"י
   . את הדבר מלן:ולא פירשו

   . בי לאה:זכרים בקבות
. ואת דיה בתו קבות בזכרים

משום הך דרשה איש מזריע 
  תחלה יולדת קבה:

   . מלהזריע:שמשהין עצמן
   . שישהא עצמו מלהזריע:יכולי

. שמתוך תאות ישהיבעול ו
בעילה ראשוה תהא מזרעת והי 
מי דתזריע אחריו תקדום 

   הזרעתה בבעילה שיה:
. על ידי דם דה שהוא סימן בעון

להריון כדקיימא לן (כתובות דף 
י:) כל אשה שדמיה מרובין ביה 
מרובין והוא מביאו לידי עון 
וקדייק ר' יצחק בעון שסמוך 
 לעון דות שהוא מוזהר לפרוש

   הימה:
. לשון טבילה וטהרה ובחטא

כדמפרש וה''ק על ידי דם דות 
שהוא מביא לידי עון חוללתי 
שהוא גרם לי שבראתי 
   וכשתחטאת אמי ממו יחמתי:

  . מחה דהייו סימן שלום:כר



168                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

עֹוָלם  א ָזָכר ּבָ ָידוֹ  -ּבָ רֹו ּבְ כָּ א כִּ    .ּבָ
ר    ,ָזָכר ֶזה כַּ

ְכִתיב ָרה ְגדֹוָלה" :ּדִ ְכֶרה ָלֶהם ּכֵ    .ו, כג) '(מלכים ב 139139139139"ַוּיִ
לּום -ְנֵקָבה  ּה כְּ    .ֵאין ִעּמָ
ָאה -ְנֵקָבה  יה ּבָ    .ְנִקּיָ

ָאְמָרה ְמזֹוֵני     ,ָלא ָיֲהֵבי ַלּה  -ַעד ּדְ
ְכִתיב ָנה" :ּדִ ָכְרָך ָעַלי ְוֶאּתֵ    .(בראשית ל, כח) 140140140140"ָנְקָבה ׂשְ

  

                                                        
דּוֵד  139 ְלכּו ֶאל ֲאדֵֹניֶהם ְולֹא ָיְספּו עֹוד ּגְ ֵחם ַוּיֵ ּלְ ּתּו ַוְיׁשַ ׁשְ ָרה ְגדֹוָלה ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ ְכֶרה ָלֶהם ּכֵ ָרֵאלַוּיִ ֶאֶרץ ִיׂשְ   י ֲאָרם ָלבֹוא ּבְ
ָנהוַ  140 ָכְרָך ָעַלי ְוֶאתֵּ   ּיֹאַמר ָנְקָבה ׂשְ

 רש"י
. חסרה כמו (ב''ק דף מא.) קיה

  יצא פלוי קי מכסיו:
. שיודעת עד דאמרה מזוי

   להתפלל:
כשתקוב ותפרש שכרך  .קבה

   ואתה וקבה מי הכי דרשין:
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .41
ְלִמיָדיו ֶאת" ֲאלּו תַּ ן יֹוַח  ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :יַרּבִ

ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ן :ִמּפְ    ?יֹוֶלֶדת ְמִביָאה ָקְרּבָ
ֵקק ְלַבְעָלּה  :ָאַמר ָלֶהן ּזָ ּלֹא תִּ ַעת ׁשֶ ּבַ ּכֹוַרַעת ֵליֵלד קֹוֶפֶצת ְוִנׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ּבְ

ן :ְלִפיָכְך ָאְמָרה ּתֹוָרה ִביא ָקְרּבָ    .תָּ
  

   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ַלּה 
ָתא ,ְוָהא ְמִזיָדה ִהיא ְלָיא ִמיּלְ    !ּוַבֲחָרָטה ּתַ

  
ֵעי ַאְיתּוֵיי!  בּוָעה ּבָ ן ׁשְ   ְועֹוד ָקְרּבַ

  
ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ְבָעה :ּוִמּפְ ר ,ָזָכר ְלׁשִ ָעה ָעׂשָ    ?ּוְנֵקָבה ְלַאְרּבָ

  
ֵמִחים ּבֹו  ַהּכֹל ׂשְ ְבָעה -ָזָכר ׁשֶ    ,ִמְתָחֶרֶטת ְלׁשִ

ּה  ַהּכֹל ֲעֵצִבים ּבָ ר -ְנֵקָבה ׁשֶ ָעה ָעׂשָ    .ִמְתָחֶרֶטת ְלַאְרּבָ
  

ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה מֹוָנה :ּוִמּפְ    ?ִמיָלה ִלׁשְ
  

ֵמִחים ם ׂשְ ּלֹא ְיהּו ּכּוּלָ    ,ׁשֶ
   ."ֲעֵצִבים –ְוָאִביו ְוִאּמֹו 

  
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֵמִאירָהָיה "    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה ְבָעה :ִמּפְ ה ְלׁשִ    ?ִנּדָ
  

ּה ִמּפְ  ּה ְוָקץ ּבָ ָרִגיל ּבָ    .ֵני ׁשֶ
ְבָעה ָיִמים :ָאְמָרה ּתֹוָרה ֵהא ְטֵמָאה ׁשִ    ,תְּ

ה ִניָסָתּה ַלחּוּפָ ַעת ּכְ ׁשְ ְעָלּה ּכִ ֵהא ֲחִביָבה ַעל ּבַ תְּ ֵדי ׁשֶ   ."ּכְ
  
  
ְלִמיָדיו ֶאת " ֲאלּו תַּ איׁשָ י ַיּנַ ַרּבִ אי ּבְ י ּדֹוְסתַּ    :ַרּבִ

ר ַע  ֵני ָמה ִאיׁש ְמַחּזֵ הִמּפְ ָ ֶרת ַעל ִאיׁש  ,ל ִאׁשּ ה ְמַחּזֶ ָ    ?ְוֵאין ִאׁשּ
  

ָאַבד ל ְלָאָדם ׁשֶ ר ַעל ִמי ,לֹו ֲאֵביָדה 141141141141ָמׁשָ    ?ִמי ְמַחּזֵ
ר ַעל ֲאֵביָדה ְמַחּזֵ    .ַעל ֲאֵביָדתוֹ  ּבַ

  
ה ָניו ְלַמטָּ ֵני ָמה ִאיׁש ּפָ י ָהִאיׁש?  ,ּוִמּפְ ַלּפֵ ֶניָה ְלַמְעָלה ּכְ ה ּפָ ָ   ְוִאׁשּ

  

ְבָראִמּמָ  -ֶזה  ּנִ    ,קֹום ׁשֶ
ְבֵראת -ְוזֹו  ּנִ קֹום ׁשֶ    .ִמּמָ

  
ּיּוס ל ּפִ ֵני ָמה ָהִאיׁש ְמַקּבֵ ּיּוס?  ,ּוִמּפְ ֶלת ּפִ ה ְמַקּבֶ ָ   ְוֵאין ִאׁשּ

  

ְבָרא -ֶזה  ּנִ קֹום ׁשֶ    ,ִמּמָ
ְבֵראת -ְוזֹו  ּנִ קֹום ׁשֶ    .ִמּמָ

  
ה קֹוָלּה ָעֵרב ָ ֵני ָמה ִאׁשּ   ב? ְוֵאין ִאיׁש קֹולֹו ָעֵר  ,ִמּפְ

  

ְבָרא -ֶזה  ּנִ קֹום ׁשֶ    ,ִמּמָ
ְבֵראת -ְוזֹו  ּנִ קֹום ׁשֶ    ,ִמּמָ

ֱאַמר ּנֶ י קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאְך ָנאֶוה" :ׁשֶ   ."(שיר השירים ב, יד) 142142142142"ּכִ

  
        הדרן עלך המפלת חתיכההדרן עלך המפלת חתיכההדרן עלך המפלת חתיכההדרן עלך המפלת חתיכה

                                                        
ָאְבָדה 141   ?ׁשֶ
י קֹוֵלְך ָעֵרב וּ  142 ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלְך ּכִ ְדֵרָגה ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך ַהׁשְ ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ַחְגֵוי ַהסֶּ   ַמְרֵאיְך ָנאֶוהיֹוָנִתי ּבְ

 רש"י
. שבועת ביטוי לפיכך תביא קרבן

   חטאת:
. ואין כאן קרבן דהא מזידה היא

   ועלם כתיב בשבועת ביטוי:
. לפתוח לה ובחרטה תליא

בחרטה ויתיר לה חכם שבועתה 
אבל קרבן איו עוקר ומתיר 

   שבועתה:
 .ועוד קרבן שבועה בעי אתויי
   כשבה או שעירה והאי עוף הוא:

. ומתאוה מתחרטת לשבעה
לתשמיש בעלה כדי שתחזור 

   ותתעבר זכר:
. ולא מפי מה מילה לשמוה

   לשבעה:
. שאוכלין שלא יהיו הכל שמחין

ושותין בסעודה ואביו ואמו 
   עצבים שאסורין בתשמיש:

   . לאו ביולדת קאי:דה שבעה
. כל מפי שאדם רגיל באשתו

   ה:שעה שירצ
. מאוסה עליו אמרה קץ בה

תורה כל שעה שתראה תהא 
טמאה שבעה כדי שלא יהא רגיל 

   בה ותתחבב עליו:
. אדם פוי מחזר על האשה

  מבקש ומחזר עד שושא:
   . בשעת תשמיש:פיו למטה

. מסתכל זהו ממקום שברא
באדמה שוצר ממה והיא 

   מסתכלת בו שוצרה הימו:
   . וח לרצות:מקבל פיוס

. אדמה עפר ממקום שברא זה
תיחוח וח ליבטל אבל בשר 

   ועצמות קשין:
. כשמכין בו קולו שמע אבל עצם

קרקע כשמכין בו אין קולו 
  שמע:

  


