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  .מאד�  נדה
  ?1תה תרדעל וא� ,מני� שאינה קדושהדלהל� מקדיש בהמת חולי� פסולה כ

  
  ? מני� שאינה קדושה�בהקדיש בהמת חולי� פסולה   

  2 אמו אמו מבכור   יוצא דופ�
   ולא כל הבהמה$" מ# הבהמה"  נרבע  ורובע

  "מ# הצא#", "מ# הבקר"  נעבד ומוקצה
  'לא תביא אתנ# זונה וגו  מחיר ו אתנ� 
  שור או כשב  טריפהוכלאי� 

  
  ?דלהל� א� עלו ירדודולדות קדשי� הפסולי� כבאיזה אופ� אמרינ� 

  
  ? באיזה אופ��" וזאת" שמתמעט מ� 3בולד קדשי�  

  בנולד דר( דופ# מבהמת קדש    יוצא דופ�
  בנולד מבהמת קדש שרבעה או נרבעה  נרבע  ורובע

  תה או נעבדהבנולד מבהמת קדשי� קלי� שהוקצ  נעבד ומוקצה
  או החלי� העובר בכלב, 4בהמת קדשי�כשנת# לה עובר   מחיר ו אתנ� 
  5שהיה הולד כלאי� או טריפה  טריפהוכלאי� 

  

                                                           
ה "ד(' וביארו התוס. לכ( הדי# שא� עלו ירדו, אלא קוד�,  בעזרה$דכיו# שלא היה פסול� בקדש  1

פסולו "וכ# משמע הלשו# , דפסול# בקדש מיקרי מה שאי# כיוצא בו כשר במקו� אחר) שהיה
 .מקדושתו שאי# כא# פסול גמור אלא נפסל $" בקדש

 וכמו $" והיה שבעת ימי� תחת אמו"ובקדשי� כתיב , "שבעת ימי� יהיה ע� אמו"בבכור כתיב  2
א להקדיש "כ( לעני# קדשי� א, �שבבכור פשיטא שיוצא דופ# אינו קדוש דלא פטר את הרח

 .ליוצא דופ#
, מחק לגירסא זוי "רשו, "ה# קדושי�) בלידת#$(וקסבר ולדות קדשי� בהויית#  ":גרסינ#' בגמ 3

, א טפי למימר שא� עלו על המזבח לא ירדו"ד דמשעת יצירת# ה# קדושי� שהו"ש דלמ"דכ
'  דלרבותא נקט דאפי,ביארו) רה וקסב"ד(' אול� תוס. למעוטי שירדו" זאת"ואיצטרי( קרא דו

 ולאשמועינ# שבלא המיעוט $" זאת"ד שאינ� קדושי� אלא בשעת לידת# צרי( למעוטי להו מו"למ
 .כיו# שלא קד� פסול# להקדש# אלא בא בבת אחת ע� הקדש#, היינו אומרי� שיעלו

שי� קלי� דכא# לא שיי( לומר שמיירי בקד, )ה קסבר"ד(' והתוס) ה והכי נמי"ד(י "ביארו רש 4
ועל כרח( לא , כיו# שמבואר בפסחי� שלא חל אתנ# על דבר הנדור, לכ# חל על זה די# אתנ#שו

ולכ# חל עליה� פסול , ד שאינ� קדושי� אלא עד שעת לידת#"משכחת לה אלא בלדות קדשי� וכמ
 .של אתנ#

 $ שאז הג� שאי# חלה עליה� קדושת אמ# , ל באופ# שהקדיש# בקדושת פה"הנ' והעמידו התוס 5
  .קדושת פה לא חלה עליה�' שאפי, אמנ� טומטו� ואנדרוגינוס גרעו טפי. קדושת פה חלה



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

  

  :נדה ד� מא
  ?די� הד�היולדת דר  דופ� ויצא ד� מהמקומות דלהל� מה 

  
  כשיצא דר  דופ�   בימי קושי� כשיצא דר  רח�  

   דד� מכה הוא$טהור   לרבינא
  לרב יוס�  1טמא: לרבנ#

  טמא: לרבנ#
בד�   טהור: ש"לר

  טהור: ש"לר  המקור
  

  ?מה די� האשה, כשיצא ד� דלהל� דר  דופ� לרבנ� דמטמאי� את הד�
  

  ?ומדוע  ?מה הדי�  
  דהוי ראיה ג� דר( דופ#  טמאה טומאת שבעה  לריש לקיש

  דאי# ראיה אלא דר( ערותה  טמאה טומאת ערב  יוחנ�' לר
  

  ?ומני�,  כבחו"2בפני�בטומאות דלהל� הא� אשה טמאה ב
  

  משמשת  3פולטת  זבה  נדה   
  4" בבשרהזובה יהיה "$טמאה   לרבנ�

  ש"לר
 $טמאה 

  "בשרהב"
 זובה "$טמאה 

  אינה טמאה  "בבשרה
וטמאו עד  "$טמאה 

  "הערב
  

                                                           
דרבנ� סוברי� מקור מקומו טמא והד� טמא הג� ,  ולכ� טמאה טומאת מגע כנוגעת בד� המקור.הד� 1

  .לא נטמאתלכ�  כא� ראיה ואי�,  דמקור מקומו טהור�ש טהור "ולר. איה דר� רח�שלא היתה כא� ר
ל "יוחנ� ס' ור, )דנפתח קצת רחמה(ל הכוונה למקו� שתינוקת יושבת ונראית "ולר, והיינו בית החיצו� 2

�  ובי.אלא עד בי� השיני�, ) ולא הוי בית הסתרי��ויכולה להטמא מש� במגע שר! (דזה כבר בחו! לגמרי 
 .ועד בי� השיני� הוא נמי מקו� דישת השמש.  וטהורה� השיני� עצמ� כלפני� 

וכ� , ש"י משמע שהקושיא דוקא לר"הנה מכל לשו� רש, "פולטת תיפוקי ליה דהא שמשה"' הקשתה הגמ 3
'  הא אפי�ל שאינה טמאה אלא כשיצא לחו! "ש ס"וביאור הקושיא מדוע ר, �"� והר"כתבו להדיא הרמב

אכ� לכאורה ג� לרבנ� יש להקשות . ! אלא לבית החיצו� היא כבר טמאה מחמת ששמשהלא יצא לחו
ל "דלרבנ� י, �"ותיר! הר.  תיפוק ליה שכבר טמאה מעת שמושה�לפוטלת " יהיה"מדוע צרי� פסוק 

וקרא , א לה שלא תפלוט" משו� שא�' וגו" ורחצו"וזה טע� הקרא ד, שמשמשת טמאה משו� פולטת
הפסוקי� מיירי ' וב, פלטה לאחר יו� או יומי� נמי טמאהש � הרגישה בעצמהשאבא לחדש " יהיה"ד

קשה למה צרי� עוד פסוק , ש שמטמא למשמשת מצד התשמיש ולא מצד הפליטה"אול� לר. בפולטת
, מ היכא שטבלה לשמושה"דהג� שידע שיענה שנפ) ה פולטת"ד(' וביארו התוס. ל דשמשה"תיפופולטת ל
כ חוזרת הקושיא "וא, ל דכל שלשה ימי� לא מהני לה טבילה" למפר� מרבא דסמ שאל כ� משו� דבעי"מ

דאי� להקשות על רבא מהפסוק דרחצו עד ' עוד כתבו התוס. ל דהא שמשה" תיפו�למה לי קרא לפולטת 
ורבא מיירי (ז לצאת "דאת הפסוק יש להעמיד באופ� שהלכה ברגליה שדר� הש, ימי�' הערב ולא בעי ג

כ ג� "ש דא"אבל באופני� אלה ודאי לא מיירי ר. שהפסוק מיירי בקנחה עצמה היטבאו , )שלא הלכה
שאז אי� חשש לפליטה ומודה רבא , ש בהטבילוה בעודה במטתה"דמיירי ר' ותירצה הגמ. פולטת ליכא

  .וא� תקו� ותפלוט מטמאת בפני� כבחו!, שמותר לה לטבול ואי� לחוש לטומאת משמשת
דאיצטרי� נמי קרא למשמשת באופ� שנכנס הזרע לבית הפנימי ולא נפלט ) ה וסבר"ד(' וביארו התוס 4

 שפולטת אינה טמאה אלא מזרע שהיה ,עוד כתבו.  הג� שאי� לטמאותה משו� פולטת�לחיצו� דטמאה 
 אבל א� מתחילה היה רק בחיצו� טמאה רק משו� משמשת ולא משו� ,בבית הפנימי ונכנס לחיצו�

  .פולטת


