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יג  סֹופֶ ֶרת ִׁשבְ עַ ת יְ ֵמי נְ ִקּיִ ים – אף אם
חלים בימי נידתה שאינה רואה בהם דם
(לעיל יא)ְּ .ת ִהי זָ בָ ה ְק ַטּנָ ה אֹו ּגְ דֹולָ ה – אם
ּומ ַא ַחר ֶׁש ִּת ְהיֶ ה
ראתה בהם דם .ידֵ   1
זֹוכֵ ר ּכָ ל ֵאּלּו ָהעִ ָּק ִרים וכו' – העיקרים
הנזכרים בהלכה יג ,שהרי לפי חלוקת
ההלכות בכתבי היד ,הלכות יג–יד1
הן הלכה אחת .יִ ְתּבָ ֵאר לְ ָך זֶ ה ֶׁש ָא ְמרּו
ֲחכָ ִמים – בהלכות הבאות מביא
הרמב"ם את דברי התלמוד (נידה נד,א)
ומסביר אותם לפי שיטתו .ההסבר
מבוסס רק על "כל אלו העיקרים"
שנזכרו בהלכה יג ולא על הכלל שימי
הנידות שראתה בהם דם אינם סותרים
 7נקיים (לעיל יא; ובזה יש מענה לקושיה חמורה

רֹואה ָּדם ּבְ סֹוף יְ ֵמי ְמֹלאת ּבֵ ין ַה ְּׁש ָמׁשֹות – ֲה ֵרי זֹו
לְ פִ יכָ ְךָ ,ה ָ
ְספֵ ק נִ ָּדהֶׁ ,ש ָּמא ּבַ ּלַ יְ לָ ה ָר ָאת ַה ָּדםֶׁ ,שהּוא ְּת ִחּלַ ת יְ ֵמי נִ ָּד ָתּה.
דימום במשך חצי המחזור

יג  ּכְ ָבר ּבֵ ַא ְרנּו (לעיל ד,ו; ו,ט–יא) ֶׁש ַהּנִ ָּדה ֶׁש ָר ָאת ָּדם ּכָ ל ִׁש ְבעָ ה
– ֻמ ֶּת ֶרת לְ ַׁש ֵּמׁש ּבְ לֵ יל ְׁש ִמינִ י ַא ַחר ֶׁש ִּת ְטּב ֹל .וְ זָ בָ ה ְק ַטּנָ ה –
ּומ ֶּת ֶרת לְ ַׁש ֵּמׁש לָ עֶ ֶרב.
ְמ ַׁש ֶּמ ֶרת יֹום ֶא ָחד ָטהֹור ,וְ טֹובֶ לֶ תֻ ,
ּומ ֶּת ֶרת
וְ זָ ָבה ּגְ דֹולָ ה – סֹופֶ ֶרת ִׁשבְ עַ ת יְ ֵמי נְ ִקּיִ ים ,וְ טֹובֶ לֶ תֻ ,
לְ ַׁש ֵּמׁש ּבְ לֵ יל ְׁש ִמינִ י .וְ ֵאין ּבֵ ין זְ ַמן נִ ָּדה לְ נִ ָּדה ֶאּלָ א ַא ַחד
אֹותם ָה ַא ַחד עָ ָׂשר ְּת ִהי זָ בָ ה ְק ַטּנָ ה אֹו
עָ ָׂשר יֹום ּבִ לְ בַ דּ ,ובְ ָ
ּומ ַא ַחר ֶׁש ִּת ְהיֶ ה זֹוכֵ ר ּכָ ל ֵאּלּו ָהעִ ָּק ִרים,
ּגְ דֹולָ ה    .ידֵ   1
יִ ְת ָּב ֵאר לְ ָך זֶ ה ֶׁש ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים:

על הלכות יז-יט המובאת בשו"ת רמ"ע מפאנו ,סימן כד) ,וגם לא על כללי קביעת הווסת שבפרק הבא (הרמב"ם ביסס את שיטתו על שיטת
הגאונים ושכלל אותה .להשוואת הכללים הנזכרים כאן עם שיטת הגאונים ראה מדרש תנחומא מצורע פרשה ח; ומעין זה בר"ח לנידה עב,ב בשינויים

קלים .ראה בהרחבה במאמרנו "הצעת פתרון למבוכה גדולה באיסורי ביאה פרק ז" ,בכתב העת "סיני" גליון קמה) .האיורים בהמשך הפרק נעשו
על פי ההנחות הללו.
רישום מבאר להלכות יד והלאה :מקרא סימנים

נ

1

יום שראתה בו דם

מ

נידה ,מפני שראתה דם בימי
פי שבאותו היום א
נידתה ,א
ראתה דם ,ואינה משמשת
יום שהיא סופרת בו ) (7-1ואינה
משמשת .ייתכן שיחו בימי נידתה.

ש

ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּבְ כָ ל ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר יֹום
ידְ   2
ַא ְרּבַ ע לֵ ילֹות ּבִ לְ בַ ד וכו' – במחזור של
 18יממות ,יש  4לילות שהיא משמשת
בהם רק בלילה ,אבל לא ביום שלפני
אותו הלילה ("משנה אחרונה" ,נידה ד,יד),
כדין זבה קטנה ,שהיא "משמרת יום
אחד טהור ,וטובלת ,ומותרת לשמש
לערב" (לעיל יג) .נוסף על זה ,היא יכולה
לשמש ברצף מליל  ,8יום  8וליל ( 9כס"מ
בשם ר"י הנגיד) .ראה איור.
איור מבאר להלכה יד:2
רואה אחת ליומיים .כל
יממה מחולקת לשני
חלקים ,יום ולילה .באיור
העליון :ראתה ביום
בלבד .באיור התחתון:
ראתה בתחילת הלילה.

1

יום שהוא מחו ק שתי ונות,
י ה ויום

ידָ   2ה ִא ָּׁשה ֶׁש ֻה ְחזְ ָקה ּכָ ל יָ ֶמ ָיה ,יֹום ִּת ְר ֶאה ָּדם וְ יֹום ֹלא
ִּת ְר ֶאה ָּדם – ּבַ ְּת ִחּלָ ה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּבְ לֵ יל ְׁש ִמינִ י ּובְ יֹום ְׁש ִמינִ י,
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּבְ כָ ל ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר
ֶׁשהּוא יֹום ֶא ָחד ַא ַחר יְ ֵמי נִ ָּד ָתּה; ְ
יֹום ַא ְרּבַ ע לֵ ילֹות ּבִ לְ בַ ד ,וְ ֵאינָ ּה יְ כֹולָ ה לְ ַׁש ֵּמׁש ּבַ ּיָ ִמיםֶׁ ,ש ַהּיֹום
רֹואה ַה ָּדם
ַה ָּטהֹור הּוא ָׁשמּור לַ ּיֹום ַה ָּט ֵמא .לְ פִ יכָ ְךִ ,אם ָהיְ ָתה ָ
ְּבכָ ל יֹום ָט ֵמא ִמ ְּת ִחּלַ ת ַהּלַ יְ לָ ה – ֵאינָ ּה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ֶאּלָ א ּבַ ְּׁש ִמינִ י
ִּבלְ ַבדֶׁ ,שהּוא יֹום ֶא ָחד ַא ַחר נִ ָּד ָתּה.

 7ימי נידה
נ נ
נ נ
5 4 3 2
נ

יום שהיא משמשת בו
יום שהיא שומרת בו יום כנ ד
יום ואינה משמשת

 7ימי נידה
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נ נ
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מ
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 11ימי זיבה
ש
ש מ
ש מ
ש מ
ש מ
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טו   ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ...וְ יֹום עֶ ְׂש ִרים –
הֹורים – ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת
ּוׁשנֵ י יָ ִמים ְט ִ
רֹואה ְׁשנֵ י יָ ִמים ְט ֵמ ִאים ְ
טו   ָהיְ ָתה ָ
רבנו ביאר כאן את דין האישה
ּוב ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר וְ ִׁש ָּׁשה עָ ָׂשר וְ יֹום עֶ ְׂש ִרים.
ִּב ְׁש ִמינִ י ִ
עד היום ה– 20בעקבות התלמוד
(בבלי נידה נד,א) ,המדגיש שהאישה
צריכה לשמור את היום ה– 19בטהרה ,אף
איור מבאר להלכה טו
על פי שהיא עומדת בו מחדש בימי נידתה,
ואם תראה בו דם ,אינו
 11ימי זיבה
 7ימי נידה
ש מ מצטרף לימים שלפניו
ש מ
ש מ
מ
נ
נ
נ
לעשותה זבה (לעיל ו,יח).

הֹורים – ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת
לׁשה יָ ִמים ְט ִ
ּוׁש ָ
לׁשה יָ ִמים ְט ֵמ ִאים ְ
רֹואה ְׁש ָ
טז   ָהיְ ָתה ָ
הֹורים ֶׁש ַא ַחר יְ ֵמי נִ ָּד ָתּהֶׁ ,ש ָה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָׁשמּור
לׁשה ַה ְּט ִ
ְׁשנֵ י יָ ִמים ֵמ ַה ְּׁש ָ
לַ ְּׁשנַ יִ ם ַה ְּט ֵמ ִאין ַה ְּסמּוכִ ין לְ נִ ָּד ָתּה ,וְ ׁשּוב ֵאינָ ּה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ עֹולָ םֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ֻה ְחזְ ָקה זָ ָבה ּגְ דֹולָ ה ,וְ ֵאין לָ ּה ִׁש ְבעַ ת יְ ֵמי נְ ִקּיִ ים.
 7ימי נידה

1
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 11ימי זיבה
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הֹורין – ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת יֹום
רֹואה ַא ְר ָּבעָ ה יָ ִמים ְט ֵמ ִאים וְ ַא ְר ָּבעָ ה ְט ִ
יז   ָהיְ ָתה ָ
ֶא ָחד ֶׁש ַא ַחר נִ ָּד ָתּה ,וְ ׁשּוב ֵאינָ ּה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ עֹולָ ם.
1
19

 7ימי נידה
נ

נ

3
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1
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נ

 11ימי זיבה
2 1

מ
1
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4

איור מבאר להלכה טז :כל
מחזור של  18ימים מאויר
בשורה לעצמו .כל האיורים
הבאים הם ללא התחשבות
בכלל שדם שרואה בימי נידתה
אינו סותר שבעה נקיים.

איור מבאר להלכה יז :האישה
משמשת ביום ה– ,8ושוב אינה
משמשת לעולם ,כיוון שאין לה
שבעה ימים נקיים ברצף .וכך
גם בהלכות יח–יט.

הֹורים – ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת
רֹואה ֲח ִמ ָּׁשה יָ ִמים ְט ֵמ ִאים וַ ֲח ִמ ָּׁשה ְט ִ
יח   ָהיְ ָתה ָ
לׁשה ַה ְּסמּוכִ ים לְ נִ ָּד ָתּה ,וְ ׁשּוב ֵאינָ ּה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ עֹולָ ם.
ַה ְּׁש ָ
 7ימי נידה

1
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 11ימי זיבה
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איור מבאר להלכה יח :האישה
משמשת בימים  10–8ושוב
אינה משמשת לעולם.

הֹורין – ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת
רֹואה ִׁש ָּׁשה יָ ִמים ְט ֵמ ִאין וְ ִׁש ָּׁשה יָ ִמים ְט ִ
יט   ָהיְ ָתה ָ
ַּב ֲח ִמ ָּׁשה יָ ִמים ַה ְּסמּוכִ ים לְ נִ ָּד ָתּה ְּת ִחּלָ ה ,וְ ׁשּוב ֵאינָ ּה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לְ עֹולָ ם.
 7ימי נידה

1
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מ
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איור מבאר להלכה יט :האישה
משמשת בימים  12–8ושוב
אינה משמשת לעולם.
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הֹורין – ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת
רֹואה ִׁשבְ עָ ה ְט ֵמ ִאין וְ ִׁשבְ עָ ה ְט ִ
כָ   1היְ ָתה ָ
ַה ָּׁשבּועַ ָה ִראׁשֹון ַה ָּטהֹור ַה ָּסמּוְך לְ נִ ָּד ָתּה ,וְ יָ בֹוא ַא ֲח ָריו
ָׁשבּועַ ָט ֵמא ִּת ָּקבַ ע ּבֹו זָ בָ ה ,וְ ַה ָּׁשבּועַ ַה ָּטהֹור ֶׁשּיָ בֹוא ַא ֲח ָריו
סּורה לְ ַׁש ֵּמׁש ּבֹו ,וְ נִ ְמ ֵצאת ֶׁשֹּלא ִׁש ְּמ ָׁשה ִמ ָּט ָתּה
– לִ ְספִ ָירה ,וַ ֲא ָ
ְּב ַא ְר ָּבעָ ה ָׁשבּועֹות ֶאּלָ א ָׁשבּועַ ֶא ָחד .וְ כֵ ן ּכָ ל יָ ֶמ ָיה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת
ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר יֹום ּבְ כָ ל ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר ָׁשבּועֹות.
יׁשי – ֲה ֵרי ִהיא זָ בָ הָׁ .שבּועַ ִׁש ִּׁשי ֶׁש ִהיא
כּ  2כֵ ַיצד? ָׁשבּועַ ֲח ִמ ִ
הֹורה – לִ ְספִ ָירהָׁ .שבּועַ ְׁשבִ יעִ י – זָ בָ הָׁ .שבּועַ ְׁש ִמינִ י –
ּבֹו ְט ָ
רֹואה ּבֹוֲ ,ח ִמ ָּׁשה יָ ִמים ִמ ֶּמּנּו
לִ ְספִ ָירהָׁ .שבּועַ ְּת ִׁשיעִ י ֶׁש ִהיא ָ
ּוׁשנַ יִ ם ִמ ְּת ִחּלַ ת יְ ֵמי זִ יבָ ה – ְמ ַׁש ֶּמ ֶרת יֹום ֶא ָחד ִמן
ימי נִ ָּדהְ ,
ִמ ֵ
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ִׁש ָּׁשהָׁ .שבּועַ ַא ַחד עָ ָׂשר
ַה ָּׁשבּועַ ָה ֲע ִׂש ִירי ַה ָּטהֹורְ ,
רֹואה ּבֹוְׁ ,שנַ יִ ם ִמּסֹוף יְ ֵמי זֹובָ ּה וַ ֲח ִמ ָּׁשה ִמ ְּת ִחּלַ ת יְ ֵמי
ֶׁש ִהיא ָ
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ֲח ִמ ָּׁשה יָ ִמים ִמ ָּׁשבּועַ ְׁשנֵ ים עָ ָׂשר ַה ָּטהֹור.
נִ ָּדהְ ,

כָׁ   2שבּועַ ְׁש ִביעִ י זָ ָבה – מלבד ביום
הראשון בשבוע ,שהיא נידה.
כ  3וְ ָׁשבּועַ ִׁש ְבעָ ה עָ ָׂשר זָ ָבה – מלבד
 3הימים הראשונים של השבוע ,שהיא
נידה .וְ סֹופֶ ֶרת עַ ל ֶּד ֶרְך זֹו לְ עֹולָ ם –
במחזוריות ,כל  18שבועות.
כ  4וְ ִאּלּו ֹלא ֵא ַרע לָ ּה חֹלִ י זֶ ה וכו'
– מכאן עולה לכאורה שהמחזור של
אישה בריאה נמשך  18ימים ,והדבר
אינו עולה בקנה אחד עם המציאות
המוכרת לנו (וגם אינו מתאים לדברי רבנו
עצמו להלן ח,א) .ואולי כוונתו לומר שזהו
הזמן המזערי למחזור טבעי (כפירוש רלב"ג

לׁשה עָ ָׂשר – זָ בָ ה .וְ ָׁשבּועַ ַא ְרּבָ עָ ה עָ ָׂשר –
כָׁ   3שבּועַ ְׁש ָ
לִ ְספִ ָירה .וְ כֵ ן ָׁשבּועַ ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשר – זָ בָ הָׁ .שבּועַ ִׁש ָּׁשה עָ ָׂשר
– לִ ְספִ ָירה .וְ ָׁשבּועַ ִׁשבְ עָ ה עָ ָׂשר – זָ בָ ה .וְ ָׁשבּועַ ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר
– לִ ְספִ ָירה .וְ סֹופֶ ֶרת עַ ל ֶּד ֶרְך זֹו לְ עֹולָ ם.

ויקרא טו; וייתכן שכך יש להבין גם את דברי רבנו
בפה"מ ערכים ב,א ובעוד מקומות במסכת נידה,

אֹומר ֶׁשּבְ כָ ל ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר ָׁשבּועֹות ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת
את ֵ
כ  4נִ ְמ ֵצ ָ
ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר יֹום .וְ ִאּלּו ֹלא ֵא ַרע לָ ּה חֹלִ י זֶ ה ,וְ ָהיְ ָתה ָׁשבּועַ
הֹורה – ָהיְ ָתה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּבְ כָ ל ַה ְּׁשמֹונָ ה
נִ ָּדה וְ ַא ַחד עָ ָׂשר יֹום ְט ָ
עָ ָׂשר ָׁשבּועֹות ַא ַחד עָ ָׂשר ָׁשבּועֹותֶׁ ,ש ֵהם ִׁשבְ עָ ה וְ ִׁשבְ עִ ים
רֹואה ָׁשבּועַ ָט ֵמא וְ ָׁשבּועַ ָטהֹור –
יֹום    .כא  ּובִ זְ ַמן ֶׁש ִהיא ָ
ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר יֹוםֶׁ ,ש ֵהן ּכְ מֹו ְרבִ יעַ ַהּיָ ִמים .וְ זֶ ה הּוא
ֶׁש ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ְ'מ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְרבִ יעַ יָ ֶמ ָיה'.

שעולה מהם שהזמן המועט בין נידות לנידות הוא

 11יום) .כא   ֶׁש ֵהן ּכְ מֹו ְר ִביעַ ַהּיָ ִמים
– ( 0.23=18/77כלומר  18הימים
שהיא משמשת ב– 18שבועות הם קצת
פחות מרבע הימים שהייתה משמשת
אילו הייתה נידה שבוע ימים וטהורה
 11ימים)" .רביע הימים" במדויק הוא
 19.25ימים.

 7ימי נידה

11
19
37
איור מבאר להלכה כ:
באיור זה כל שבוע מסומן
ברקע אפור (שבכולו
היא רואה דם) ,והשבוע
שלאחריו ברקע לבן
(שבכולו אינה רואה דם,
וסופרת או משמשת).
וחוזר חלילה .המספר
הסידורי של כל שבוע
מצוין בתחילתו.
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ּוׁשמֹונָ ה יָ ִמים ָטהֹור –
רֹואה ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ָט ֵמא ְ
כבָ   1היְ ָתה ָ
ּוׁשמֹונָ ה
ֲה ֵרי זֹו ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשר יֹום ִמּתֹוְך ַא ְרּבָ עִ ים ְ
יֹום.
כבּ  2כֵ ַיצד? ְׁשמֹונָ ה ָט ֵמא ֶׁש ַּב ְּת ִחּלָ הִׁ ,ש ְבעָ ה ֵמ ֶהן יְ ֵמי נִ ָּד ָתּה
וְ יֹום ֶא ָחד זִ יבּות ָסמּוְך לְ נִ ָּד ָתּה – ְמ ַׁש ֶּמ ֶרת לֹו יֹום ֶא ָחד ִמן
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ִׁש ְבעָ ה .וְ ַא ַחר ּכָ ְך יָ בֹואּו לָ ּה
הֹוריןְ ,
ַה ְּׁשמֹונָ ה ַה ְּט ִ
ימי
ְׁשמֹונָ ה ְט ֵמ ִאיןֵ ,מ ֶהן ְׁשנַ יִ ם ַּת ְׁשלּום יְ ֵמי זִ ָיב ָתּה וְ ִׁש ָּׁשה ִמ ֵ
הֹורין ,יֹום ֶא ָחד ֵמ ֶהן ַּת ְׁשלּום יְ ֵמי
נִ ָּד ָתּה ,וְ יָ בֹואּו ְׁשמֹונָ ה ְט ִ
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ִׁש ְבעָ ה ְׁשנִ ּיֹות .וְ ַא ַחר ּכָ ְך יָ בֹואּו לָ ּה ְׁשמֹונָ ה
נִ ָּד ָתּה – ְ
ימי
ְט ֵמ ִאיםֵ ,מ ֶהן ַא ְר ָּבעָ ה ַּת ְׁשלּום יְ ֵמי זִ ָיב ָתּה וְ ַא ְרּבָ עָ ה ִמ ֵ
ּוצ ִריכָ ה ְספִ ַירת ִׁשבְ עָ ה .יָ בֹואּו לָ ּה
נִ ָּד ָתּה .נִ ְמ ֵצאת זָ ָבה ּגְ דֹולָ הְ ,
הֹורים – סֹופֶ ֶרת
ְׁשמֹונָ ה ְט ִ
 7ימי נידה
1
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת
ֵמ ֶהן ִׁש ְבעָ הְ ,
19
ֶא ָחד .נִ ְמ ֵצאת
יֹום
נ מ
ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ֲח ִמ ָּׁשה עָ ָׂשר יֹום
37
4 3 2 1
ּוׁשמֹונָ ה.
ְּבכָ ל ַא ְר ָּבעִ ים ְ
רֹואה ִּת ְׁשעָ ה יָ ִמים ָט ֵמא וְ ִת ְׁשעָ ה יָ ִמים ָטהֹור –
כג   ָהיְ ָתה ָ
ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים ְּבכָ ל ְׁשמֹונָ ה עָ ָׂשר יֹום לְ עֹולָ םּ .כֵ ַיצד?
ּוׁשנַ יִ ם זִ יבּות ָסמּוְך
ִּת ְׁשעָ ה ַה ְּט ֵמ ִאים – ִׁש ְבעָ ה ֵמ ֶהן לְ נִ ָּד ָתּהְ ,
לְ נִ ָּד ָתּהְ ,מ ַׁש ֶּמ ֶרת לָ ֶהן יֹום
 7ימי נידה
הֹורין1 ,
ֶא ָחד ִמן ַה ִּת ְׁשעָ ה ַה ְּט ִ
וְ כֵ ן 19
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְׁשמֹונָ ה.
ְ
לְ עֹולָ ם.
רֹואה ֲע ָׂש ָרה יָ ִמים ָט ֵמא וַ ֲע ָׂש ָרה יָ ִמים ָטהֹור
כדָ   1היְ ָתה ָ
ּומ ֲע ָׂש ָרה ּולְ ַמעְ לָ הֲ ,אפִ ּלּו ֶאלֶ ף יֹום ָט ֵמא וְ ֶאלֶ ף יֹום ָטהֹור –
ֵ
ּמּוׁשּה ּכְ ִמנְ יַ ן זִ ָיב ָתּהּ .כֵ ַיצד? ֲע ָׂש ָרה ַה ְּט ֵמ ִאין –
יִ ְהיֶ ה יְ ֵמי ִׁש ָ
הֹורין – סֹופֶ ֶרת
לׁשה זִ ָיבה .וַ ֲע ָׂש ָרה ַה ְּט ִ
ּוׁש ָ
ֵמ ֶהן ִׁש ְבעָ ה נִ ָּדה ְ
לׁשה,
לׁשה .נִ ְמ ְצאּו יְ ֵמי ַה ִּׁשּמּוׁש ְׁש ָ
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְׁש ָ
ֵמ ֶהן ִׁש ְבעָ הְ ,
לׁשה.
ימי זִ יבּות ָּד ָמּה ְׁש ָ
וִ ֵ
איור מבאר להלכה כד:1
 7ימי נידה
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ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ִׁש ְבעָ ה ְׁשנִ ּיֹות – סדרה
כבְ   2
שנייה של  7ימיםְּ .בכָ ל ַא ְר ָּבעִ ים
ּוׁשמֹונָ ה – רק בכל  48הימים הראשונים,
ְ
אך אין הכוונה שמשמשת  15ימים בכל
מחזור של  48ימים .רבנו ביאר כאן את
דין האישה עד היום ה– 48בעקבות
התלמוד (בבלי נידה נד,א) המדגיש שיום
ה– 48הוא יום שימוש הבא לאחר
ספירת  7נקיים המתחילים ביום  ,41אף
על פי שהאישה טמאה בפועל בטומאת
נידה בחלק מהימים הנקיים (מענה לקושיית
הרמב"ן בחידושיו בנידה שם).

איור מבאר להלכה כב:
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מ

מ

 11ימי זיבה
מ מ מ
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מ

מ
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מ

כג   ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ְׁשמֹונָ ה יָ ִמים...לְ עֹולָ ם –
בכל מחזור של  18ימים.
איור מבאר להלכה כג:
ש

מ

 11ימי זיבה
מ מ מ

מ

מ

מ

מ

ש

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

ּמּוׁשּה ּכְ ִמנְ יַ ן זִ ָיב ָתּה –
כד  1יְ ֵמי ִׁש ָ
במחזור הראשון היא מתחילה בזיבות
מיד אחרי  7ימי הנידות ,ושומרת כנגדם
 7ימים נקיים .נמצא שמשמשת כמספר
הימים שהיא רואה בהם דם ,בזמן שיש
עליה טומאת זיבה .ברוב המחזורים
הבאים ,היא משמשת כימי שימושה
במחזור הראשון .ואולם ,לא נקט רבנו
כאן לשון "לעולם" ,מפני שיש חריגים
לכלל הזה ,כגון כשהיא רואה 10
ימים טמא ו– 10ימים טהור ,לעתים
מ רואה  10ימים המתחילים יומיים
לפני  7ימי הנידות ועוד יום אחד
6
אחריהם ,ונמצא שאינה זבה גדולה
( 4מרכה"מ קג"ה פ' ג).
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סּורה לְ ֶבן ח ִֹרין – מתקנת
ַה ִּׁשפְ ָחה ֲא ָ
חכמים (ולהלן טו,ד נאמר שמותר לממזר לשאת

סּורה לְ בֶ ן ח ִֹריןֶ ,א ָחד
יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ּבָ אּו .לְ פִ יכָ ְך ַה ִּׁשפְ ָחה ֲא ָ
ִׁשפְ ָחתֹו וְ ֶא ָחד ִׁשפְ ַחת ֲחבֵ רֹו; וְ ַהּבָ א עַ ל ַה ִּׁשפְ ָחה – ַמּכִ ין אֹותֹו
ַמּכַ ת ַמ ְרּדּות ִמ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים.

שפחה).
יאֶׁ   2שּנֶ ֱא ַמרִ " :אם ֲאד ֹנָ יו יִ ֶּתן לֹו ִא ָּׁשה
נֹותן ִׁשפְ ָחה ּכְ נַ ֲענִ ית
ּתֹורה ֶׁש ָה ָאדֹון ֵ
וְ יָ לְ ָדה לֹו ָבנִ ים אֹו ָבנֹותָ ,ה ִא ָּׁשה וִ ילָ ֶד ָיה יאֶׁ   2ש ֲה ֵרי ְמפ ָֹרׁש ּבַ ָ
"אם ֲאד ֹנָ יו יִ ֶּתן לֹו
ִּת ְהיֶ ה לַ אדֹנֶ ָיה [וברור שמדובר בשפחה לְ עַ ְבּדֹו ָהעִ בְ ִרי וְ ִהיא ֻמ ֶּת ֶרת לֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרִ :
גויה] ,וְ הּוא יֵ ֵצא ְבגַ ּפֹו [לבדו]" (וראה
ִא ָּׁשה" (שמות כא,ד)    ,יב  וְ ֹלא ּגָ זְ רּו ֲחכָ ִמים ּבְ ָדבָ ר זֶ ה .וְ ֹלא
עבדים ג,ג) .יב  וְ ֹלא ּגָ זְ רּו ֲחכָ ִמים ּבְ ָדבָ ר
ּתֹורה ַמלְ קּות ּבְ ִׁשפְ ָחה ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ָהיְ ָתה נֶ ֱח ֶרפֶ ת
ִחּיְ ָבה ָ
זֶ ה – לא אסרו שיישא עבד עברי שפחה,
ורק לבן חורין אסור לשאת שפחה.
לְ ִאיׁשּ ,כְ מֹו ֶׁשּבֵ ַא ְרנּו (לעיל ג,יג–יד).
יג   ֻאנְ ְקלֹוס ַה ְּמ ַת ְרּגֵ ם – שתרגם את
התורה לארמית ,והיה "שלם מאוד יג   ַאל יְ ִהי עָ וֹון זֶ ה ַקל ּבְ עֵ ינֶ יָך ִמּפְ נֵ י ֶׁש ֵאין ּבֹו ַמלְ קּות ִמן
ּגֹורם לַ ּבֵ ן לָ סּור ֵמ ַא ֲח ֵרי יי; ֶׁש ַהּבֵ ן ִמן ַה ִּׁשפְ ָחה
ּתֹורהֶׁ ,שּגַ ם זֶ ה ֵ
ַה ָ
בלשון העברית והארמית" (מו"נ א,כז).
תרגום
ּכָ לַ ל ְּבעִ ילַ ת עֶ בֶ ד וְ ִׁשפְ ָחה וכו' –
ּגֹורם לְ זֶ ַרע ַהּק ֶֹדׁש לְ ִה ְת ַחּלֵ ל
– עֶ ֶבד ,וְ ֵאינֹו ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ נִ ְמ ָצא ֵ
הפסוק "ֹלא ִת ְהיֶ ה ְק ֵד ָׁשה ִמ ְּבנֹות
יֹותם ֲעבָ ִדים .וַ ֲה ֵרי ֻאנְ ְקלֹוס ַה ְּמ ַת ְרּגֵ ם ּכָ לַ ל ּבְ עִ ילַ ת עֶ ֶבד
וְ לִ ְה ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ָק ֵדׁש ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל"
אינו מילולי ,ומשמעו' :לא תהיה אישה וְ ִׁשפְ ָחה ּבִ כְ לַ ל "ֹלא יִ ְהיֶ ה ָק ֵדׁש" וְ "ֹלא ִת ְהיֶ ה ְק ֵד ָׁשה" (דברים כג,יח).
מבנות ישראל לאיש עבד ,ולא ייקח איש יד   ַהּבָ א עַ ל ַה ִּׁשפְ ָחה ,וַ ֲאפִ ּלּו ּבְ פַ ְר ֶה ְסיָ א ּובִ ְׁשעַ ת ֲעבֵ ָרה – ֵאין
מבני ישראל אישה שפחה' .הקדשה היא
לֹוקה
ַה ַּקּנָ ִאין ּפֹוגְ עִ ין ּבֹו; וְ כֵ ן ִאם לָ ַקח ִׁשפְ ָחה ֶּד ֶרְך ַח ְתנּות – ֵאינֹו ֶ
מי שנבעלה בלא כתובה וקידושין ושלא
ּתֹורה; ֶׁש ֵּמעֵ ת ֶׁש ָּטבְ לָ ה וְ ִקּבְ לָ ה ִמ ְצוֹות ,יָ ָצאת ִמּכְ לַ ל ַהּגֹויִ ים.
ִמן ַה ָ
לשם אישות (אישות א,ד; מניין המצוות ,עשה
שנה) ,כולל זונה ש"הפקירה עצמה לכל"
טו  נִ ְתעָ ֵרב וְ לַ ד יִ ְׂש ְר ֵאלִ ית ּבִ וְ לַ ד ִׁשפְ ָחה – ֲה ֵרי ְׁשנֵ ֶיהן ָספֵ ק,
(נערה בתולה ב,יז; להלן יח,ב).
ּומ ַׁש ְח ֵרר ֶאת
טו   ַּבעַ ל ַה ִּׁשפְ ָחה – האדון ,בעל וְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְספֵ ק עֶ בֶ ד ,וְ כֹופִ ין ּבַ עַ ל ַה ִּׁשפְ ָחה ְ
ְׁשנֵ ֶיהן .וְ ִאם ָהיָ ה ַהּבֵ ן הּוא ָאדֹון ֶׁשּלָ עֶ בֶ ד – ּכְ ֶׁשּיִ גְ ְּדלּו ,יְ ַׁש ְח ְררּו
יהן – כדי שיוכל
ּומ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ְׁשנֵ ֶ
הביתְ .
הוא
שהרי
משפחה,
להקים
הישראלי
זֶ ה ֶאת זֶ ה ,וְ יִ ְהיּו ֻמ ָּת ִרין לָ בֹוא ּבַ ָּק ָהל   .טז   ָהיּו ַה ַּת ֲערֹבֶ ת ּבָ נֹות
חייב במצוַ ת פרו ורבו (עבדים ז,ז)ָ .היָ ה
ַהּבֵ ן הּוא ָאדֹון ֶׁשּלָ עֶ ֶבד – כגון שקיבל – ֲה ֵרי ְׁש ֵּת ֶיהן ְספֵ ק ְׁשפָ חֹות ,וְ ַהּבָ א עַ ל ַא ַחת ֵמ ֶהןַ ,הּוָ לָ ד ְספֵ ק
את העבד בירושה מאביו .וכאן אחד עֶ בֶ ד .וְ כֵ ן ִאם נִ ְתעָ ֵרב וְ לַ ד ּגֹויָ ה ּבִ וְ לַ ד יִ ְׂש ְר ֵאלִ ית – ַמ ְטּבִ ילִ ין ֶאת
מהם הוא בעליו של האחר .טז   ָהיּו
ְׁשנֵ ֶיהן לְ ֵׁשם ּגֵ רּות ,וְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ְספֵ ק ּגִ ּי ֶֹרת.
ַה ַּת ֲער ֹבֶ ת ּבָ נֹות – שאינן חייבות במצוַ ת
איסור מצרי ,אדומי ,עמוני ומואבי
פרו ורבו (אישות טו,ב) ,ולכן אין כופין את
האדון לשחרר אותןַ .הּוָ לָ ד ְספֵ ק עֶ בֶ ד – יז  ּכָ ל ַהּגֹויִ ים ּכֻ ּלָ ם ּכְ ֶׁשּיִ ְתּגַ ּיְ רּו וִ ַיקּבְ לּו ֲעלֵ ֶיהם ּכָ ל ַה ִּמ ְצוֹות
וחייב אדוניו לשחרר אותו .וְ כָ ל ַא ַחת
ּתֹורה ,וְ ָה ֲעבָ ִדים ּכְ ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ְח ְררּו – ֲה ֵרי ֵהם ּכְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ כָ ל ָּדבָ ר,
ֶׁשּלַ ָ
לשאת
ֵמ ֶהן ְספֵ ק ּגִ ּי ֶֹרת – ואסור לכהן
ֶׁשּנֶ ֱא ַמרַ :
ּומ ָּת ִרין לְ ִהּכָ נֵ ס
"ה ָּק ָהל – ֻח ָּקה ַא ַחת לָ כֶ ם" (במדבר טו,טו)ֻ ,
אותן (להלן יח,ג).
ּבִ ְק ַהל יי ִמּיָ ד ,וְ הּוא ֶׁשּיִ ָּׂשא ַהּגֵ ר אֹו ַה ְּמ ֻׁש ְח ָרר ּבַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ָּׂשא
יז  וְ ָה ֲע ָב ִדים ּכְ ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ְח ְררּו – ויטבלו
ּומ ֻׁש ְח ֶר ֶרת ,חּוץ ֵמ ַא ְרּבָ עָ ה
ַהּיִ ְׂש ְר ֵאלִ י ּגִ ּי ֶֹרת ְ
(להלן יג,יב)ֶׁ .שּנֶ ֱא ַמר – בגר צדקַ " :ה ָּק ָהל
ֻח ָּקה ַא ַחת לָ כֶ ם וְ לַ ּגֵ ר ַהּגָ רֻ ,ח ַּקת עֹולָ ם
ּומ ְצ ַריִ ם
מֹואב ִ
ֲע ָמ ִמין ּבִ לְ בַ ד ,וְ ֵהם עַ ּמֹון ָ
לְ דֹר ֵֹתיכֶ ם ּכָ כֶ ם ּכַ ּגֵ ר יִ ְהיֶ ה לִ פְ נֵ י ה'ָ .
ע מ ון
ּתֹורה וֶ ֱאדֹוםֶׁ .ש ָה ֻאּמֹות ָה ֵאּלּו – ּכְ ֶׁשּיִ ְתּגַ ּיֵר ֵמ ֶהן
כ נ ען
ּומ ְׁשּפָ ט ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ,וְ לַ ּגֵ ר ַהּגָ ר
ַא ַחת ִ
ָא ָדםֲ ,ה ֵרי הּוא ּכְ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ כָ ל ָּדבָ רֶ ,אּלָ א לְ עִ נְ יַ ן
ישראל,
עם
יחד
–
יי
ל
ה
ַ
ק
ְ
ּב
ִ
ם".
ִא ְּתכֶ
מואב
ל.
ה
ָ
ּק
ָ
ּבַ
ה
יא
ָ
ּבִ
או
מישראל
שאמו
למי
כינוי
והוא
איור מבאר להלכה יז והלאה:
שאמו גיורת ואביו מישראל ושאין בו
אד ו ם
ארצות עמון ומואב ואדום
בתקופה הקדומה.
פסול יוחסין אחר (להלן טו,ז)ֶ .אּלָ א לְ עִ נְ יַ ן – פרט ל.-

השודק רפס      האיב ירוסיא תוכלה      טי קרפ

יח   ִמ ְׁשּפָ ָחה ֶׁש ָּק ָרא עָ לֶ ָיה עַ ְרעָ ר ,וְ הּוא ֶׁשּיָ עִ ידּו ְׁשנַ יִ ם
ֶׁשּנִ ְתעָ ֵרב ָּב ֶהן ַמ ְמזֵ ר אֹו ָחלָ ל אֹו ֶׁשּיֵ ׁש ָּב ֶהן עַ בְ דּות – ֲה ֵרי זֹו
ָספֵ ק .וְ ִאם ִמ ְׁשּפַ ַחת ּכ ֲֹהנִ ים ִהיא – ֹלא יִ ָּׂשא ִמ ֶּמּנָ ה ִא ָּׁשה ,עַ ד
ֶׁשּיִ ְבּדֹק עָ לֶ ָיה ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹות ֶׁש ֵהן ְׁשמֹונֶ הִ :א ָּמּה ,וְ ֵאם ִא ָּמּה,
ּבֹודק עַ ל ֵאם
וְ ֵאם ֲא ִבי ִא ָּמּה ,וְ ֵאם ֵאם ֲא ִבי ִא ָּמּה; וְ כֵ ן הּוא ֵ
ָא ִב ָיה ,וְ ֵאם ֵאם ָא ִב ָיה ,וְ ֵאם ֲא ִבי ָא ִב ָיה ,וְ ֵאם ֵאם ֲאבִ י ָאבִ ָיה.
יט  וְ ִאם ָהיְ ָתה ִמ ְׁשּפָ ָחה זֹו ֶׁש ָּק ָרא עָ לֶ ָיה עַ ְרעָ ר יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים
ּבֹודק עֶ ֶׂשר
מֹוסיף לִ ְבּדֹק זּוג ֶא ָחד ,וְ נִ ְמ ָצא ֵ
אֹו לְ וִ ּיִ ים – ִ
ִא ָּמהֹותֶׁ ,ש ָהעֵ רּוב ִּבלְ וִ ּיִ ים וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים יָ ֵתר ִמן ַהּכ ֲֹהנִ ים.
ּבֹודק ַּבּנָ ִׁשים ִּבלְ ַבד? ִמּפְ נֵ י ֶׁש ָה ֲאנָ ִׁשים –
כ  וְ לָ ָּמה ֵ
ְּבכָ ל עֵ ת ֶׁשּיָ ִריבּו זֶ ה עִ ם זֶ ה ,יְ ָח ֵרף ֶאת ֲח ֵברֹו ּבִ פְ סּול
ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו ְּביִ חּוסֹו ,וְ ִאּלּו ָהיָ ה ָׁשם ּפְ סּולָ ,היָ ה נִ ְׁש ָמע.
ֲא ָבל ַהּנָ ִׁשים ֵאין ְמ ָח ְרפֹות ַּבּיִ ִ
חּוסין    .כא  וְ לָ ָּמה
הּורעָ ה
יִ ְבּדֹק ָה ִאיׁש ּכְ ֶׁשּיִ ְר ֶצה לִ ָּׂשא ִמ ִּמ ְׁשּפָ ָחה זֹו ֶׁש ְ
ֶחזְ ָק ָתּה ,וְ ֹלא ִּת ְבּדֹק ִא ָּׁשה ֶׁש ִּתּנָ ֵׂשא לָ ֶהם? ִמּפְ נֵ י ֶׁשֹּלא
ֻהזְ ֲהרּו ּכְ ֵׁשרֹות לְ ִהּנָ ֵׂשא לַ ּפְ סּולִ ין.
ׁשֹותק,
ׁשֹותק ,אֹו 'נָ ִתין' וְ ֵ
ּקֹורין לֹו ַ'מ ְמזֵ ר' וְ ֵ
כב  ּכָ ל ֶׁש ִ
חֹוׁש ִׁשין לֹו
ׁשֹותק – ְ
ׁשֹותק ,אֹו 'עֶ ֶבד' וְ ֵ
אֹו ָ'חלָ ל' וְ ֵ
ּבֹוד ִקין
נֹוׂש ִאין ֵמ ֶהן ֶאּלָ א ִאם ּכֵ ן ְ
ּולְ ִמ ְׁשּפַ ְחּתֹו ,וְ ֵאין ְ
ַא ֲח ֵר ֶיהן ּכְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל יח–יט).
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יח   ֶׁשּיֵ ׁש ּבָ ֶהן עַ בְ דּות – שיש במשפחה
שפחה וספק מי נולד ממנה .ואין הערער
על מי שנולד מן העבד ,שהרי מי שנולד
ממנו ומבת ישראל כשר (כלעיל טו,ג;
מער"ק)ַ .א ְר ַּבע ִא ָּמהֹות ֶׁש ֵהן ְׁשמֹונֶ ה –
ארבעה דורות של אימהות.
מֹוסיף לִ ְבּד ֹק זּוג ֶא ָחד – אם אם
יט   ִ
אמה ואם אם אם אביה (מרכה"מ).
א
א אבי
אמה

א א
א מה

א
א א
אביה

א א
א ביה

א אבי
א מה

א
אמה

א
א אבי
אביה

א בי
א מה

א אבי
אביה

א בי
א
א ביה א ביה

א מה

א ביה

הי א

איור מבאר
להלכות יח–יט:

ַא ְר ַּבע ִא ָּמהֹות ֶׁש ֵהן
ְׁשמֹונֶ ה .הזוג הנוסף
מקווקו (לפי מרכה"מ).

חּוסין
כ   ֲא ָבל ַהּנָ ִׁשים ֵאין ְמ ָח ְרפֹות ַּבּיִ ִ
– ולכן אי אפשר ללמוד מדבריהן בעניין
אֹותּה
כג   ִמ ְׁשּפָ ָחה ֶׁשּנִ ְתעָ ֵרב ָּבּה ְספֵ ק ָחלָ ל – ּכָ ל ַאלְ ָמנָ ה ֵמ ָ
כא   ִמּפְ נֵ י
הייחוס אלא בבדיקה.
סּורה לַ ּכ ֵֹהן לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ,וְ ִאם נִ ֵּׂשאת ֹלא ֵּת ֵצאִ ,מּפְ נֵ י
ִמ ְׁשּפָ ָחה ֲא ָ
ֶׁשֹּלא ֻהזְ ֲהרּו ּכְ ֵׁשרֹות לְ ִהּנָ ֵׂשא לַ ּפְ סּולִ ין –
כלל זה נאמר באיסורי כהונה (לעיל יא; ראה
ֶׁש ֵהן ְׁש ֵּתי ְספֵ קֹותֶׁ :ש ָּמא זֹו ַאלְ ְמנַ ת אֹותֹו ָחלָ ל ֶׁש ָּמא ֵאינָ ּה
פה"מ קידושין ד,ד) ,ולכן גם בשאר ישראל,
ֹאמר ֶׁש ִהיא ַאלְ ְמנָ תֹוֶׁ ,ש ָּמא ָחלָ ל הּוא ֶׁש ָּמא
ַאלְ ְמנָ תֹו; וְ ִאם נ ַ
לא הצריכו חכמים להחמיר ולבדוק
ֵאינֹו ָחלָ לֲ .א ָבל ִאם נִ ְתעָ ֵרב ָּבּה ָחלָ ל וַ ַּדאי – ּכָ ל ִא ָּׁשה ֵמ ֶהן
פסולים אחרים ,כגון ממזרים ,מפני
סּורה לַ ּכ ֵֹהן עַ ד ֶׁשּיִ ְבּדֹק ,וְ ִאם נִ ֵּׂשאתֵּ ,ת ֵצא .וְ הּוא ַה ִּדין ִאם
ֲא ָ
שכל ישראל הם בחזקת כשרים (מ"מ).
נִ ְתעָ ֵרב ָּבּה ְספֵ ק ַמ ְמזֵ ר אֹו ַמ ְמזֵ ר וַ ַּדאי; ֶׁש ֵא ֶׁשת ַמ ְמזֵ ר וְ ֵא ֶׁשת
אֹותּה ִמ ְׁשּפָ ָחה – כל
כג  ּכָ ל ַאלְ ָמנָ ה ֵמ ָ
אישה כשרה שנשא אותה אחד מאותה
ָחלָ ל לַ ּכְ ֻהּנָ ה – ִאּסּור ֶא ָחד הּואּ ,כְ מֹו ֶׁש ֵּב ַא ְרנּו (לעיל יח,א–ג).
משפחה ונתאלמנהֶׁ .ש ָּמא זֹו ַאלְ ְמנַ ת
אֹותֹו ָחלָ ל – ונאסרה לכהנים בביאתו (לעיל יח,א) .וְ הּוא ַה ִּדין וכו' – שספק ממזר דינו כדין ספק חלל ,שאם נישאת,
לא תצא .וממזר ודאי דינו כחלל ודאי ,שאם נישאת ,תצא (כס"מ)ֶׁ .ש ֵא ֶׁשת ַמ ְמזֵ ר – נעשית זונה עקב זאת ,והיא אסורה
לכהונה .הערה :מעמדן של המשפחות לעתיד לבוא מבואר במקום אחר" :בימי המלך המשיח ,כשתתיישב מלכותו
ויתקבצו אליו כל ישראל ,יתיחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו ...ובבני לוי מטהר תחילה ,ואומר 'זה מיוחס
כהן' ו'זה מיוחס לוי' ,ודוחה את שאינן מיוחסין לישראל ...ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם ,שמודיע שזה משבט
פלוני וזה משבט פלוני ,אבל אינו אומר על שהם בחזקת כשרות 'זה ממזר' ו'זה עבד' ,שהדין הוא שהמשפחה שנטמעה
[שנתערבה בתוך העם] – נטמעה" (מלכים יב,ג).
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וַ ֲחדּוקֹות ּכְ ַק ְרנֵ י ָהעֵ ז וְ יִ ְהיֶ ה ַה ֶח ֶדק
ֻמבְ לָ ע ּבָ ֶהן – נראה שפירושו מחורצות
ונראות כחוליות חוליות ,וכאן נדרש
שיהיה חריץ עמוק (ללשון חדק במשמעות
'חריץ' ראה שבת כו,יא וביאורנו שם) .וַ ֲהדּורֹות
ּכְ ַק ְרנֵ י ַה ְּצבִ י – טבעות טבעות מסובבות
את הקרן.

קרני הצבי הדורות

ּכְ ַק ְרנֵ י ָהעֵ ז ,וְ יִ ְהיֶ ה ַה ֶח ֶדק ֻמבְ לָ ע ּבָ ֶהן ,וַ ֲהדּורֹות ּכְ ַק ְרנֵ י ַה ְּצ ִבי,
ימנִ ין ֵאּלּו:
לׁשה ִס ָ
הֹורה ,עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ּבַ ַּק ְרנַ יִ ם ְׁש ָ
ֲה ֵרי זֹו ַחּיָ ה ְט ָ
ּכְ רּוכֹות ,וַ ֲחדּוקֹות ,וַ ֲהדּורֹות.
איורים מבארים להלכה י – 2קרניים.

קרני העז חדוקות

יב   ֶק ֶרׁש – חיה הנזכרת בתלמוד (בבלי
חולין נט,ב) שזיהויה אינו ברור .יש שזיהו
את הקרש עם הג'ירפה ,שיש לה סימני
כשרות ויש לה בליטה במצחה כעין
קרן (שיחת חולין תיז).
יג  ּכִ לְ ַאיִ ם וכו' – כגון יָ עֵ ז ,שהוא
כלאיים של יעל עם עזּ .כֹוי – נראה
שבתחילה סבר רבנו שהכוי הוא כלאיים
ושהוא ספק בהמה ספק חיה (בהלכה כאן;
כלאיים ט,ה) ,ולבסוף סבר שהכוי הוא
ברייה בפני עצמה ,ואינו כלאיים ,ונראה
כבעל חיים הדומה לעז ולצבי גם יחד
(שחיטה יד,ד – ראה ק'; ביכורים ט,ה; י,ז; יב,ח;

קרני השור כרוכות

קרני הַאּיָל מפוצלות

מּורים? ּבְ ִמין ֶׁש ֵאינֹו ַמּכִ ירֹוֲ .אבָ ל ִׁש ְבעַ ת
יא   ַּב ֶּמה ְּדבָ ִרים ֲא ִ
אֹותן – ֲאפִ ּלּו ֹלא
ּתֹורהִ ,אם ָהיָ ה ַמּכִ יר ָ
מּורין ּבַ ָ
ִמינֵ י ַחּיָ ה ָה ֲא ִ
ָמ ָצא לֹו ַק ְרנַ יִ םֲ ,ה ֵרי זֶ ה אֹוכֵ ל ֶחלְ ּבֹו ,וְ ַחּיָ ב לְ כַ ּסֹות ָּדמֹו.
יב  ׁשֹור ַהּבָ ר – ִמין ּבְ ֵה ָמה הּוא .וְ ַה ֶּק ֶרׁש – ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵאין
לֹו ֶאּלָ א ֶק ֶרן ַא ַחתֲ ,ה ֵרי הּוא ַחּיָ ה .וְ כָ ל ֶׁשּיִ ְס ַּתּפֵ ק לְ ָך ִאם הּוא
לֹוקין עָ לָ יו,
ִמין ַחּיָ ה אֹו ִמין ּבְ ֵה ָמה – ֶחלְ ּבֹו ָאסּור ,וְ ֵאין ִ
ּומכַ ִּסין ֶאת ָּדמֹו.
ְ
הֹורה ,הּוא
הֹורה עִ ם ַחּיָ ה ְט ָ
יג  ּכִ לְ ַאיִ ם ַהּבָ א ִמן ּבְ ֵה ָמה ְט ָ
ּומכַ ִּסין ֶאת ָּדמֹו.
לֹוקין עָ לָ יוְ ,
ַהּנִ ְק ָרא 'ּכֹוי'ֶ :חלְ ּבֹו ָאסּור ,וְ ֵאין ִ
וְ ֵאין ִמין ָט ֵמא ִמ ְתעַ ּבֵ ר ִמ ִּמין ָטהֹור ּכְ לָ ל.

פה"מ ביכורים ב,ח) .משום כך יש ברמב"ם
כמה הגדרות לכוי .ודינו" :הכוי – יש
ּתֹורהֶ ,אּלָ א ָמנָ ה ִמינִ ין
ימנֵ י עֹוף ָטהֹור ֹלא נִ ְתּפָ ְרׁשּו ִמן ַה ָ
בו דרכים שוה בהן לחיה ,ויש בו דרכים יד   ִס ָ
שוה בהן לבהמה ,ויש בו דרכים שוה
סּורין –
ּוׁש ָאר ִמינֵ י ָהעֹוף ֻמ ָּת ִרין; וְ ַה ִּמינִ ין ָה ֲא ִ
ְט ֵמ ִאין ּבִ לְ בַ דְ ,
בהן לחיה ולבהמה ,ויש בו דרכים שאינו
ַא ְר ָּבעָ ה וְ עֶ ְׂש ִרים ִמין ,וְ ֵאּלּו ֵהן :א) נֶ ֶׁשר; ב) ּפֶ ֶרס; ג) עָ זְ נִ ּיָ ה;
שוה בהן לא לחיה ולא לבהמה ...וכל
מּורה ּבְ ִמ ְׁשנֵ ה ָ
הדרכים האלו – בעניני המצוה [ביחס ד) ָּד ָאה ,וְ ִהיא ָה ָ"ר ָאה" ָה ֲא ָ
ּתֹורה (שם יד,יג); ה)
ההלכה] ,לא בטבעו ותולדתו" (נזירות
מּורה ּבְ ִמ ְׁשנֵ ה ָ
"ּדּיָ ה" ָה ֲא ָ
ַאּיָ ה ,וְ ִהיא ַה ַ
ּתֹורה (שם); ו) ִמין ָה ַאּיָ ה,
לֹוקין עָ לָ יו – מפני שהוא ספק.
ב,י) .וְ ֵאין ִ
ֶׁשּכֵ ן ּכָ תּוב ּבָ ּה "לְ ִמינָ ּה" (ויקרא יא,יד) – ִמּכְ לַ ל ֶׁש ֵהן ְׁשנֵ י ִמינִ ין; ז)
וְ ֵאין ִמין ָט ֵמא ִמ ְתעַ ֵּבר וכו' – עובדה
עֹורב "לְ ִמינֹו" (שם יא,טו; דברים יד,יד)
עֹורב; ח) וְ זַ ְרזִ ירֶׁ ,שּכֵ ן נֶ ֱא ַמר ּבָ ֵ
ֵ
ידועה ,ולכן אין צורך לדון בשאלה אם
מותר לאכול כלאיים מעין אלו ומה דין – לְ ָה ִביא ֶאת ַהּזַ ְרזִ יר; ט) וְ יַ ֲענָ ה; י) וְ ַת ְח ָמס; יא) וְ ַׁש ַחף; יב)
חלבם וכיסוי דמם.
ׁשּורנִ ָיקא ,וְ הּוא ִמין ַהּנֵ ץֶׁ ,שּכֵ ן ּכָ תּוב ּבֹו "לְ ִמינֵ הּו"
וְ נֵ ץ; יג) וְ ְ
יד   ָמנָ ה – ציין הכתוב .הרמב"ם לא
ּתֹורה – ספר דברים.
זיהה את העופות הללוִ .מ ְׁשנֵ ה ָ
סימני כשרות העוף
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(ויקרא יא,טז; דברים יד,טו); יד) וְ כֹוס; טו) וְ ָׁשלָ ְך; יו) וְ יַ נְ ׁשּוף; יז)
וְ ִתנְ ֶׁש ֶמת; יח) וְ ָק ָאת; יט) וְ ָר ָחם; כ) וַ ֲח ִס ָידה; כא) וְ ָה ֲאנָ פָ ה;
כב) ִ
ּומין ָה ֲאנָ פָ הֶׁ ,שּכֵ ן נֶ ֱא ַמר ָּבּה "לְ ִמינָ ּה" (ויקרא יא,יט; דברים יד,יח);
כג) וְ ַהּדּוכִ יפַ ת; כד) וְ ָה ֲע ַטּלֵ ףֲ .ה ֵרי ַא ְר ָּבעָ ה וְ עֶ ְׂש ִרים.
מֹות ֶיהן – ֲה ֵרי זֶ ה
ּוב ְׁש ֵ
טו  ּכָ ל ִמי ֶׁשהּוא ָּב ִקי ְּב ִמינִ ין ֵאּלּו ִ
אֹוכֵ ל ּכָ ל עֹוף ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ֶהן ,וְ ֵאין ָצ ִריְך ְּב ִד ָיקה .וְ עֹוף ָטהֹור
נֶ ֱאכָ ל ְּב ָמס ֶֹרת ,וְ הּוא ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָּד ָבר ּפָ ׁשּוט ְּבאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשּזֶ ה
לֹומר 'עֹוף זֶ ה ִה ִּתיר לִ י ַרּבִ י ַה ַּצּיָ ד',
עֹוף ָטהֹור .וְ נֶ ֱא ָמן ַצּיָ ד ַ
מֹות ֶיהן.
וְ הּוא ֶׁש ֻה ְחזַ ק אֹותֹו ַצּיָ ד ֶׁשהּוא ָּב ִקי ְּב ִמינִ ין ֵאּלּו ּובִ ְׁש ֵ
ימנִ ין
ּבֹודק ּבְ ִס ָ
מֹות ֶיהן – ֵ
יֹודעַ ְׁש ֵ
טז   ִמי ֶׁש ֵאינֹו ַמּכִ ָירן וְ ֵאינֹו ֵ
ּדֹורס וְ אֹוכֵ לּ ,בְ יָ דּועַ ֶׁשהּוא
ֵאּלּו ֶׁשּנָ ְתנּו ֲחכָ ִמיםּ :כָ ל עֹוף ֶׁשהּוא ֵ
ּדֹורס וְ אֹוכֵ ל – ִאם יֵ ׁש ּבֹו ֶא ָחד
ֵמ ֵאּלּו ַה ִּמינִ ין ,וְ ָט ֵמא; וְ ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ימנִ ין ֵאּלּוֲ ,ה ֵרי זֶ ה עֹוף ָטהֹור ,וְ ֵאּלּו ֵהןֶ :א ְצּבַ ע
לׁשה ִס ָ
ִמ ְּׁש ָ
יְ ֵת ָרה ,אֹו זֶ פֶ ק ,וְ ִהיא ַה ֻּמ ְר ָאה ,אֹו ֶׁש ָהיָ ה ֻק ְר ְקבָ נֹו נִ ְקלָ ף ּבַ ּיָ ד.
ש

ושט

1
2

וור

קורקבן

זפק
ה
הדק

איור מבאר להלכה טז :מימין :שתי אפשרויות להסברת המונח 'אצבע יתרה'
( .1לפי רש"י .2 .לפי הר"ן) .משמאל :תחילת מערכת העיכול של העוף ,המתחילה
בפה ,וממנו נכנס המזון אל הוושט ,עובר אל הזפק ,משם אל הקורקבן ומגיע
אל המעיים.

ּדֹורס
סּורין ִמין ֶׁש ֵאינֹו ֵ
יז  לְ פִ י ֶׁש ֵאין ְּבכָ ל ֵאּלּו ַה ִּמינִ ין ָה ֲא ִ
ימנִ ין ֵאּלּו ,חּוץ ִמּפֶ ֶרס וְ עָ זְ נִ ּיָ ה; ּופֶ ֶרס
לׁשה ִס ָ
וְ יֵ ׁש ּבֹו ֶא ָחד ִמ ְּׁש ָ
וְ עָ זְ נִ ּיָ ה ֵאינָ ן ְמצּויִ ין ַּבּיִ ּׁשּוב ֶאּלָ א ְּב ִמ ְד ְּברֹות ִאּיֵ י ַהּיָ ם ָה ְרחֹוקֹות
עַ ד ְמאֹדֶׁ ,ש ֵהן סֹוף ַהּיִ ּׁשּוב.
ימן
יח   ָהיָ ה ַה ֻּק ְר ְק ָבן נִ ְקלָ ף ְּב ַסּכִ ין וְ ֵאינֹו נִ ְקלָ ף ּבַ ּיָ ד ,וְ ֵאין ּבֹו ִס ָ
ּדֹורסֲ ,ה ֵרי זֶ ה ָספֵ ק; ָהיָ ה ָחזָ ק וְ ָדבֵ ק,
ַא ֵחר – ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵאינֹו ֵ
וְ ִהּנִ יחֹו ַּב ֶּׁש ֶמׁש וְ נִ ְת ַרּפָ ה ,וְ נִ ְקלַ ף ַּבּיָ ד – ֲה ֵרי זֶ ה ֻמ ָּתר.
מֹורין לְ ַה ִּתיר
יט   ָא ְמרּו ַהּגְ אֹונִ ים ֶׁש ָּמס ֶֹרת ִּב ֵיד ֶיהן ֶׁש ֵאין ִ
ימן ֶׁשּיִ ָּקלֵ ף
ימן ֶא ָחדֶ ,אּלָ א ִאם ּכֵ ן ָהיָ ה אֹותֹו ִס ָ
עֹוף ַה ָּבא ְּב ִס ָ
ֻק ְר ְק ָבנֹו ַּבּיָ ד; ֲא ָבל ִאם ֵאינֹו נִ ְקלָ ף ַּבּיָ ד – ַאף עַ ל ּפִ י ֶׁשּיֵ ׁש לֹו
זֶ פֶ ק אֹו ֶא ְצ ַּבע יְ ֵת ָרהֵ ,מעֹולָ ם ֹלא ִה ִּתירּוהּו.
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טו   ְּב ִמינִ ין ֵאּלּו – במראיהם ,שלא
יתחלף לו עוף אחר (טהור) בעוף
יהן – שידע
מֹות ֶ
דומה לו אך טמאִּ .וב ְׁש ֵ
שאסרה אותם התורה .נֶ ֱאכָ ל ְּב ָמס ֶֹרת
– "שאם קיבלו בני המקום ונהגו
בפשיטות לאכלו בחזקת טהור ,שאין
לפקפק עליו כלל ,ואין צריך לבודקו"
(ספר החינוך ,מצוה קנז) .ומשמע הדברים
שדי במסורת נאמנה בדבר כשרותו,
ואין צורך לבדוק אם יש בו הסימנים
שנתנו חכמים במינים הטהורים .וְ נֶ ֱא ָמן
ַצּיָ ד – שהרי "עד אחד נאמן באיסורים"
(שחיטה י,יד)ַ .רּבִ י ַה ַּצּיָ ד – מורי במלאכת
הציד (בבלי חולין סג,ב) .אֹותֹו ַצּיָ ד – הרב,
המורה.
ימנִ ין – ואינו צריך שתהיה
ּבֹודק ּבְ ִס ָ
טז   ֵ
ּדֹורס וְ אֹוכֵ ל –
בידיו מסורת כשרותֵ .
מניח רגליו על האוכל בשעה שהוא
אוכל ממנו ,כמנהג הטורפים (פה"מ חולין
ג,ו)ֶ .א ְצ ַּבע יְ ֵת ָרה – האצבע הרביעית,
הנמצאת מאחורי הרגל ,גבוהה מעט
משלוש האצבעות הקדמיות (רש"י חולין
נט,א) או שהאצבע הקדמית האמצעית
ארוכה יותר מחברותיה (הר"ן ,שם).
ראה איורַ .ה ֻּמ ְר ָאה – הכתובה בתורה
בתיאור עולת העוף" :והסיר את ֻמ ְר ָאתֹו
בנוצתה" (ויקרא א,טז) .הזפק משמש לעוף
כמקום מאגר למזון ולעיכולו הראשוני
לפני עיכולו הסופי בקורקבן ,שהוא
הקיבה של העוף (שחיטה ו,יז; והשווה לעיל
ביאור ב) .ראה איור .נִ ְקלָ ף ַּבּיָ ד – כלומר,
שיש לו קרום פנימי הנקלף ביד .ראה
נספח תמונות.
יז  לְ פִ י ֶׁש ֵאין וכו' – ההלכה שלפנינו
מספקת תשובה לשאלה מדוע מסתפקים
רק בסימן טהרה אחד ,הרי הפרס
והעזניה אינם כשרים ויש להם סימן
טהרה אחד .סֹוף ַהּיִ ּׁשּוב – קצה השטח
המיושב על ידי בני אדם.
יח  וְ ָדבֵ ק – דבוק לגוף הקורקבן.
יט  ּגְ אֹונִ ים – החכמים ברחבי העולם
שעמדו לאחר תקופת התלמוד ,עסקו בו
ויצא להם שם בחכמתם (הקדמה למשנה
תורה ,לג).

נספח תמונות לספר קדושה

מפתח התמונות
1.1-1.2
2.1-2.5
3.1-3.2
4.1-4.4
5.1-5.4
6.1-6.5
7.1-7.8
8.1-8.6
9.1-9.4
10.1-10.4
11.1-11.4
12.1-12.3
13.1-13.6
14.1-14.5
15.1-15.5
16.1-16.6
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התמונות ניתנו באדיבות בעליהן ,ואנו מכירים להם תודה על שנהגו בנו בטובת עין.
התמונות שלהלן לקוחות מויקיפדיה.2.3 ,2.2 ,1.2 ,1.1 :
© כל הזכויות על התמונה שלהלן שמורות לעוז גולן.2.1 :
© כל הזכויות על התמונות שלהלן שמורות לרב מיכאל חימי.2.5-2.4 :
© כל הזכויות על התמונות שלהלן שמורות לרב ד"ר מאיר ישראל לוינגר.9.1 ,4.1 ,3.2 ,3.1 :
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© כל הזכויות על התמונות שלהלן שמורות לרב שמעון דיין,13.6 ,13.2-13.1 ,11.1 ,10.4-10.3 ,9.2 ,8.3-8.1 ,7.3-7.1 ,6.3 ,5.3-5.1 ,4.4 ,4.3 :
.16.1 ,15.5 ,14.5 ,14.3-14.1
© כל הזכויות על התמונות שלהלן שמורות לרב יובל כהן,15.4-15.3 ,15.1 ,12.3-21.1 ,10.2 ,9.4 ,8.6-8.5 ,7.8 ,7.5-7.4 ,6.5-6.4 ,6.2-6.1 ,4.2 :
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.16.6 ,16.2
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העובר

 1.1שפיר מרוקם בשבוע החמישי .רוחבו כ 10-מ"מ (איסו"ב י,ג).

 1.2שפיר מרוקם בשבוע השישי .ניתן לראות בו חיתוך ידיים ורגליים.
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הצומח

ּצֹובעִ ין ּבֹו ַהּבְ גָ ִדים ,וְ הּוא
ֲ 2.2ח ִריעַ – ַה ֶּצ ַמח ֶׁש ְ
ּובכָ ל ֶא ָחד
"ׁשּכֻ ּלֹו ּכְ מֹו ָקנֶ ה הּואְ ,
ּ 2.1כַ ְרּכֹם – ֶ
ּדֹומה לִ ְׂשעָ רֹות ֲא ֻדּמֹות ְמעַ ט וְ נֹוטֹות לִ ֻיר ָּקה (שחיטה
ֶ
ּומ ִּקיף
לׁשה עָ לִ יםַ ,
ּובכָ ל ָקנֶ ה ְׁש ָ
לׁשה ָקנִ ים ְ
וְ ֶא ָחד ְׁש ָ
ז,יז).
ַה ָּדם לֶ עָ לֶ ה ָה ֶא ְמ ָצעִ י ֶׁש ַּב ָּקנֶ ה ָה ֶא ְמ ָצעִ י" (איסו"ב
ה,ח.)2

2.3

ּכְ ׁשּות (שחיטה ז,יז).

 2.4פול בינוני שלם בקליפתו;
חצי פול גדול מקולף;
גריס גדול וגריס בינוני.

 2.5השוואת עדשים גדולות (ירוקות)
עם עדשים אדומות (קטנות)
ועם גריס גדול (מימין)
וגריס בינוני (מלמטה) (איסו"ב ט,ו).
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איור אברי העוף .סכיני שחיטה .הקנה והוושט
כרבולת
חרטום עליון

אשכול
הביצים
ב יצ ה
גמורה

שדרה

שדרה
ריאה

חרטום תחתון
קנה
ורידים
ושט
גג הזפק

זפ ק

לעוף

מיקום הלב
דקין
גיד הנשה

צומת
הגידים

מרה )בעומק(
טחול

לבהמה דקה

קורקבן

לבהמה
גסה

צומת
הגידים

 4.2סכיני שחיטה.

 4.1תרנגולת – האברים הפנימיים והחיצוניים (מבט משמאל).

 4.3קנה הנשימה .ניתן להבחין בטבעות.

 4.4הוושט ושני עורותיו .שים לב לכיווץ של
השכבה הפנימית על ידי השכבה החיצונית.
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בית השחיטה בבהמה
הוושט
תחילת הוושט
"החיטים"
מכסה הגרון

החיבור לבסיס הלשון

 5.1מבט אל החיטים דרך תרבץ הוושט
(שחיטה א,ו; ג,יב).
"הכובע"

"שיפוי כובע"

"החיטים"

הטבעת הגדולה

החלק הקדמי
(העבה) של הקנה

הוושט

 5.2מבט אל החיטים דרך חתך השחיטה .שים
לב לעורות הוושט (אדום ולבן) ולכיווצם .שים
לב לעובי השונה של הדפנות מלפנים ומאחור.
 5.3חלקו הקדמי של בית הקול של
הפרה .ניתן להבחין בשיפוי הכובע.

הלשון

לחי התחתון
(חתוך)

תרבץ הוושט

שיפוי כובע

 5.4חתך בצוואר הבהמה ובאזור הלסת.

הקנה
הטבעת
הוושט
הגדולה

