
 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .כגד�  נדה
  ?באופני	 דלהל�, ומשיבי	לומדי	 או ,  ואי� משיבי	ש" גזלומדי	הא	 

  
  אליבא דרבנ�  ישמעאל' אליבא דר  

  אי" למדי" הימנה: לרב יהודה בש� שמואל  אינה מופנה כל עיקר
  למדי" ומשיבי": אלעזר' רב אחא בריה דרבא משמיה דר

  1למדי" ומשיבי"  למדי" ואי" משיבי"  מופנה מצד אחד
  למדי" ואי" משיבי"   2למדי" ואי" משיבי"  מופנה משני צדדי	

  
  ?המפלת דמויות כדלהל� הא	 טמאה לידה

  
  נחש  3קריא וקיפופא  עופות  בהמה חיה  

  5טהורה  מאיר טמאה לרבנ" טהורה' לר  4יוחנ�' חייא בש	 ר' לשמואל ור
  מאיר טמאה לרבנ" טהורה' לר  6יוחנ�' לרבה בר בר חנה בש	 ר

  מאיר טמאה ' לר  7נאיי' לר
  לרבנ" טהורה

  ע"טהורה לכו
  

  מאיר טמאה ' לר
  לרבנ" טהורה

  טהורה
  טהורה  8ע"טמאה לכו  מאיר טמאה לרבנ" טהורה' לר  לרב אחא בריה דרב איקא

  
                                                           

 הא בשניה� +מ בי" שאינו מופנה כל עיקר למופנה מצד אחד "מה נפ, אלעזר' לר' והקשו בגמ 1
 יש דהש המופנת מצד אחד וכנג"א� יש גז, ג שאי" פירכא"בכה, ותירצה. ל שלמדי" ומשיבי""ס

  .ש המופנת מצד אחד"ניל� מהגז, ת כל עיקרשאינה מופנ
ל " הא בשניה� ס+ישמעאל בי" מופנה מצד אחד למופנה משני צדדי" ' מ לר"מה נפ' והקשו בגמ 2

, צדדי" ויש כנגדה המופנת מצד אחד'  מבתש המופנ"דא� יש גז, ותירצה. דלמדי" ואי" משיבי"
  .צדדי"' ש המופנת מב"נלמד מהגז

 .)ה קריא"ד(' תוס' יוע, וה� כוס וינשו� 3
מ הואיל ונאמרה בחיה בהמה ועו� "אמר רב יהודה בש� שמואל שטעמו של ר:) ד� כב(לעיל  4

' וכ" אמר ר). ש"ורבנ" חולקי� ולית להו להאי גז(ש לטמא אמו בלידה "ילפינ" גז, יצירה כשל אד�
 .יוחנ"' חייא בר אבא בש� ר

והנחש היה ערו� מכל חית " והג� דכתיב .בזהמ מודה " וג� ר,דלא הוי בכלל חיה דמתניתי" 5
אבל אחר , קוד� שנקצצו רגליובש� חיה סת� דנקרא , )ה ליתני"בד(' תירצו התוס. השדה

  .לא מיקירי חיה סת� אלא חיה הרומשת, שנתקלל ונתקצצו רגליו
מ ג� "כ לפי טע� זה יש לרבות לר"וא,  אד�ל� דומות לשיהמ הואיל ועינ"ופירש דטעמו של ר 6

ואדרבה א� היה (והג� שבהמה וחיה עצמה אי" עיניה� דומות לשל אד� . נ"ואמר דאה, לנחש
ורק במושב כל העי" ,  דעגול כאד�+שבשחור שבעי" דומה ', תירצה הגמ). דומה נחשב למו� בבכור

  . לא הוי עגול כשל אד�
ז "ולפ, מ משו� שעיניה� של הבהמות והחיות הולכות לפניה� כשל אד�"ל דטעמו של ר"ס 7

ורק קריא וקיפופא שהולכי� עיניה� , נ"ואמר דאה,  לא יטמאו+עופות שעיניה� מצידיה� 
  .לפניה� טמאה יולדת�

מ בכל עופות "דלר( קאי לרבנ" +" ובעופות תיבדק"דמה שאמרה , כ" פירש רב אחא את הברייתא 8
בזה , � אד�דא� ה� דוגמת קריא וקיפופא שלסתותיה� דומות לש, )טמאה כפשטא דמתניתי"

 .ג� רבנ" מודי�
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  :נדה ד� כג
  ? לדיני	 דלהל� בכוריהא	 הבא אחריה	 הו, המפלת כדלהל�

  

  והיוצא מחות!, שפיר מרוק	, שליא, הפילה סנדל  הפילה כמי� בהמה חיה ועו�  
  הבא אחריו הוי בכור  הבא אחריו הוי בכור  לעני� נחלה
  ' לעני� חיוב ה
  סלעי	 לכה�

  לא הוי בכור: מאיר' לר
  הוי בכור: לרבנ"

  לא הוי בכור
  

  ].ה ומצא"תוד[? אד� במעי בהמה הא� מותר באכילה
  

  אליבא דרבנ�  מאיר' אליבא דר  
  אסור  תרמו  1'בתוס' י ולתירו" הא"לרש

  מותר  מותר  2'בתוס' הב' לתי
  

  ].י"לפירש [? מה דינו3חלקו כאד	 וחלקו כבהמהפניו נברא ב
  

א בש	 "ירמיה ב' לר  
  4יוחנ�' רב ובש	 ר

  5ירמיה' למקשי	 על ר
  6לרבא אמר חסא

, גביני	, מצח: בכל צורת הפני	כאד	 
  מלבד אזני	. לסתות גבות זק�, עיני	

  ע"ה לכוטמאה ליד  ע"טמאה לידה לכו
: חצי צורהאו  .נברא רק בעי� אחת כבהמה

  .מלבד אז�. גבת הזק�, לסת, עי�,  גב�,מצח
  7 טמאה:מ"לר

   טהורה:לרבנ"
  ע"טמאה לידה לכו

  טהורה לרבנ"  טמאהמ"לר  ע טהורה"לכו  נברא רק בעי� אחת כאד	
                                                           

ולכ� בהמה במעי אד� (מ הסובר שאזלינ� בתר הא� "י פירש שכל האיבעיא דרב אדא היא דוקא אליבא דר"רש 1
 כדי� מצאוכיו� שיש לו פרסה אינו , )ה להיפ� אד� במעי בהמה יש להתירו באכילה"כ ה"וא, אמו טמאה לידה

  . ודאי דאסור באכילה, לא אזלינ� בתר הא� אלא ג� בתר הולדאול� אליבא דרבנ� ד. יונה במעי בהמה שאסורה
כ כמו שמצינו שבהמה במעי אד� נקראת ולד "וא, "ולד"ל בסיבה קלה לקרות "מ ס"שר, ' פי'הבבתירו  ' תוס 2

אול� אליבא . ופשט לו שמותר. כ ג� להיפ� אד� במעי בהמה יקרא ולד אד� ויהיה אסור באכילה"א, אד� לטמא
 . כילהכ ודאי שאד� במעי בהמה חשוב בהמה ומותר בא"א, אלא אד� במעי אד�" ולד"דאי� חושבי� ל, דרבנ�

כל גופו ' א� פניו כבהמה אפי, ולהיפ�. ע אמו טמאה לידה"גופו בהמה לכו' שא� פניו פני אד� אפי' מבואר בגמ 3
 . וכדלהל�ולא נחלקו אלא כשחלק פניו נברא כאד� וחלק כבהמה. ע"כאד� אי� אמו טמאה לידה לכו

ובחצי פרצו" אי� אמו טמאה , ו" של�ולכ� בעו פרצ, "כל צורת"ל "בתחילה אמר רב ירמיה בש� רב דחכמי� ס 4
אי "ואמר לה� , כ סגי ג� לחכמי� בחצי פרצו"" וא# " מצורת"והקשו עליו מברייתא דחכמי� אומרי� . לידה

ה עד "בד(י "ובהמש� מבואר ברש, )ולכ� איני חוזר בי ( אול� אני שמעתי מרב כפי שאמרתי לכ�# " תניא תניא
' ולכ� מצרי� ר, יוחנ�' ל ג� לר"וכ� ס". מצורת"ייתא שאמרה גבי חכמי� וחולק על הבר, דרב תנא ופליג) שיהיו

 .יוחנ� לכל הפרצו" דוקא
מ שאמר "ז ר"ולפ.  אד� טמאה לידהחצי פרצו"ב' ולכ� אפי" מצורת"ל "ושחכמי� ס, ל דהברייתא עיקר"ה� ס 5
  . מ"ר אחד לאד� סגי לרא� כולו בהמה ודומה באב'  והיינו אפי# פירושו כל שיש בו צורת אד� " כל צורת"
וכמו , ל כרבנ�" דבעי לכל הפרצו" סי"דר. יוחנ� ורבא בש� חסא לא פליגי' ירמיה בש� ר' מבואר שר' אכ� בגמ 6

ולא כהברייתא שאמרה אליבא דרבנ� , "כל צורת"ומצרי� לרבנ� ,  דרב תנא הוא ופליג# שפירש רב למחלוקת� 
  . ולכ� סגי בחצי צורה, "מצורת"שאליבא דרבנ� לא בעו אלא ל כתנא דברייתא "ס, ורבא בש� חסא". מצורת"
 שא� נברא יותר כדוגמת להבי� והיה אפשר # " נברא בעי� אחד כבהמה"והג� שבדבריו הזכיר רק את האופ� ש 7

וכ� כתבו ,  על כרח� הכוונה לחצי הפרצו"#" מצורת אד�"מ כיו� שאמר "מ. מ מודה שאמו טהורה"בהמה ג� ר
עוד . [ והיינו חצי פרצו"#מ מצרי� מקצת כל צורת עי� לסת וגבת זק� " דר,י"לשיטת רש) מ"רה ש"בד(' התוס

 שתההיה ש היכא שמקצתו אד�"כלכאורה כ "וא, מ שאמו טמאה"ל לר"דא" שא� כולו בהמה ס', ביארו התוס
תה רוצה אואבל כשאי� כולו בהמה , "יצירה" "יצירה"ש "ל דא� כולו בהמה טמאה אמו לידה מגז"י. טמאה
 ]. והינו לפחות חצי פרצו"# כ בעינ� שיהיה דומה לו במקצת כל היצירה "א,  משו� צורת אד� להלטמא
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  :נדה ד� כג
  ].ה והתניא"תוד[? נברא בפניו חלקו כאד� וחלקו כבהמה מה דינו

  
  א בש	 רב"ירמיה ב' לר  

   1קוד	 שחזר בו
  ירמיה' למקשי	 על ר

  2וכדמוכח מהברייתא
, גביני	, מצח: בכל צורת הפני	כאד	 
  מלבד אזני	. לסתות גבות זק�, עיני	

  ע"טמאה לידה לכו  ע"טמאה לידה לכו
  נברא רק בעי� אחת כבהמה 

גבת , לסת, עי�,  גב�,מצח: חצי צורה
  .מלבד אז�. הזק�

  מאה ט:מ"לר
   טהור:לרבנ"

  3טהורה: מ"לר
  4טמאה: לרבנ"

  5ע טהורה"לכו  נברא רק בעי� אחת כאד	
  
  

                                                           
וזה ג� , ירמיה בר אבא'  ר שהכוונה שחזר בו+" תניא תניא אי"ש שדייק מלשו" "רא' בתוס' ע 1

  . נשאר בדעתוירמיה' שרולא ', הפירוש לתוס
ומה ,  הוא כפשוטו שלגמרי נהפכו השיטות+" יאוהא איפכא תנ"מבארי� דהלשו" ' תוס 2

מ טהורה "אליבא דהברייתא הוא להיפ. שלר, מ"ירמיה ומטמא ר' שמטהרי� רבנ" אליבא דר
" מצורת"ו,  כל הפרצו�+הוא כפשוטו " כל צורת"ז ביאור "ולפ. ולרבנ" טמאה לידה וכדלהל"

ירמיה ' דר" כל צורת"י שביאר ש"שולא כפיר. ירמיה ובי" לברייתא' בי" לר, הכוונה לחצי הפרצו�
  .דהברייתא" כל צורת"אי" פירושו כ

או שהוא ,  ש" דאז ניל� ליה מגז+מ דאו שיהיה בהמה גמורה "ל לר"לשיטה זו דס' ביארו התוס 3
אבל א� חלק ממנו צורת אד� וחלק צורת בהמה לא מהני . ואז אמו טמאה לידה, אד� גמור

ולא בעו לאוקמי ליה , מ"ל כר"כ לכל הפרצו� ס"" שהצרי. גיוחנ' שר', עוד ביארו התוס. מידי
ועוד . יוחנ" לא יכול לחלוק על הברייתא' משו� שר, בר אבא בש� רבירמיה ' כרבנ" ואליבא דר

 הכוונה +" אי תניא תניא"וכהוראת הלשו" בכל מקו� , ירמיה חזר בו' ש שר"הרא' מבואר בתוס
 .כשיטה זויוחנ" ' א לאוקמי לר"כ א"וא, והדרי בי

ל "דכ" ס' וביארו התוס. כ סגי שיהיה לו חצי פרצו� אד� ואמו טמאה"א, "מצורת"ל "דכיו" דס 4
דמה שאמרה ', עוד כתבו התוס. בחצי פרצו� סגי'  אפיולכ., לרבא בש� חסא וכשיטת רבנ"

 ותיר/ אביי +" צורת פני� שאמרו אפילו פרצו� אחד מ" הפרצופי""הברייתא שאותיב ממנה רבא 
 ואי" אמו +באבר אחד שנברא כצורת בהמה הוא מעכב '  דהיינו שאפי+" כי תניא ההיא לעכב"

  . מ דוקא"היינו כר, טמאה לידה
שאמרה שביאור הברייתא כפשוטה וא� באבר אחד דומה לאד� ' אול� לפי האיבעית אימא בגמ 5

ר אחד מ" בא'  אלא אפי, דומה לאד�לא בעי חצי פרצו�" מצורת"ד "כ מ"א, סגי לטמא לידה
 .א"ריטב' וע, סגי +שדומה לאד� הפרצו� 


