
יג  סֹוֶפֶרת ִׁשְבַעת ְיֵמי ְנִקִּיים – אף אם 
חלים בימי נידתה שאינה רואה בהם דם 
)לעיל יא(. ְּתִהי ָזָבה ְקַטָּנה אֹו ְּגדֹוָלה – אם 

ראתה בהם דם.    יד1  ּוֵמַאַחר ֶׁשִּתְהֶיה 
זֹוֵכר ָּכל ֵאּלּו ָהִעָּקִרים וכו' – העיקרים 
הנזכרים בהלכה יג, שהרי לפי חלוקת 
הלכות יג–יד1  היד,  בכתבי  ההלכות 
ִיְתָּבֵאר ְלָך ֶזה ֶׁשָאְמרּו  הן הלכה אחת. 
מביא  הבאות  בהלכות   – ֲחָכִמים 
נד,א(  )נידה  התלמוד  דברי  את  הרמב"ם 
ההסבר  שיטתו.  לפי  אותם  ומסביר 
העיקרים"  אלו  "כל  על  רק  מבוסס 
שנזכרו בהלכה יג ולא על הכלל שימי 
הנידות שראתה בהם דם אינם סותרים 
7 נקיים )לעיל יא; ובזה יש מענה לקושיה חמורה 

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.
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רישום מבאר להלכות יד והלאה: מקרא סימנים

םד וב התארש םוי

 ימיב  םד התארש ינפמ ,הדינ
 א  םויה ותואבש יפ     א ,התדינ
תשמשמ הניאו ,םד התאר

נ

 הניאו )7-1( וב תרפוס איהש םוי
.התדינ ימיב  וחיש ןכתיי .תשמשמ

1

 ד נכ םוי וב תרמוש איהש םוי
תשמשמ הניאו  םוי

ש

וב תשמשמ איהש םוי מ

 ,תונו  יתש  ק וחמ אוהש םוי
םויו ה י 

יד2  ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבָכל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום 
ַאְרַּבע ֵלילֹות ִּבְלַבד וכו' – במחזור של 
18 יממות, יש 4 לילות שהיא משמשת 
בהם רק בלילה, אבל לא ביום שלפני 
ד,יד(,  נידה  אחרונה",  )"משנה  הלילה  אותו 
יום  זבה קטנה, שהיא "משמרת  כדין 
לשמש  ומותרת  וטובלת,  טהור,  אחד 
לערב" )לעיל יג(. נוסף על זה, היא יכולה 
לשמש ברצף מליל 8, יום 8 וליל 9 )כס"מ 

בשם ר"י הנגיד(. ראה איור.
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ְלִפיָכְך, ָהרֹוָאה ָּדם ְּבסֹוף ְיֵמי ְמֹלאת ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות – ֲהֵרי זֹו 
ְסֵפק ִנָּדה, ֶׁשָּמא ַּבַּלְיָלה ָרָאת ַהָּדם, ֶׁשהּוא ְּתִחַּלת ְיֵמי ִנָּדָתּה.

דימום במשך חצי המחזור

ִׁשְבָעה  ָּכל  ָּדם  ֶׁשָרָאת  ֶׁשַהִּנָּדה  ו,ט–יא(  ד,ו;  )לעיל  ֵּבַאְרנּו  יג  ְּכָבר 
ְקַטָּנה –  ְוָזָבה  ֶׁשִּתְטּבֹל.  ַאַחר  ְׁשִמיִני  ְּבֵליל  ְלַׁשֵּמׁש  ֻמֶּתֶרת   –
ָלֶעֶרב.  ְלַׁשֵּמׁש  ּוֻמֶּתֶרת  ְוטֹוֶבֶלת,  ָטהֹור,  ֶאָחד  יֹום  ְמַׁשֶּמֶרת 
ּוֻמֶּתֶרת  ְוטֹוֶבֶלת,  ְנִקִּיים,  ְיֵמי  ִׁשְבַעת  סֹוֶפֶרת   – ְּגדֹוָלה  ְוָזָבה 
ַאַחד  ֶאָּלא  ְלִנָּדה  ִנָּדה  ְזַמן  ֵּבין  ְוֵאין  ְׁשִמיִני.  ְּבֵליל  ְלַׁשֵּמׁש 
אֹו  ְקַטָּנה  ָזָבה  ְּתִהי  ָעָׂשר  ָהַאַחד  ּוְבאֹוָתם  ִּבְלַבד,  יֹום  ָעָׂשר 
ָהִעָּקִרים,  ֵאּלּו  ָּכל  זֹוֵכר  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּגדֹוָלה.    יד1  ּוֵמַאַחר 

ִיְתָּבֵאר ְלָך ֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים:

להלכה יד2:  מבאר  איור 
כל  ליומיים.  אחת  רואה 
לשני  מחולקת  יממה 
חלקים, יום ולילה. באיור 
ביום  ראתה  העליון: 
התחתון:  באיור  בלבד. 

ראתה בתחילת הלילה.

ֹלא  ְויֹום  ָּדם  ִּתְרֶאה  יֹום  ָיֶמיָה,  ָּכל  ֶׁשֻהְחְזָקה  יד2  ָהִאָּׁשה 
ְׁשִמיִני,  ּוְביֹום  ְׁשִמיִני  ְּבֵליל  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ַּבְּתִחָּלה   – ָּדם  ִּתְרֶאה 
ֶׁשהּוא יֹום ֶאָחד ַאַחר ְיֵמי ִנָּדָתּה; ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבָכל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר 
יֹום ַאְרַּבע ֵלילֹות ִּבְלַבד, ְוֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַׁשֵּמׁש ַּבָּיִמים, ֶׁשַהּיֹום 
ַהָּטהֹור הּוא ָׁשמּור ַלּיֹום ַהָּטֵמא. ְלִפיָכְך, ִאם ָהְיָתה רֹוָאה ַהָּדם 
ְּבָכל יֹום ָטֵמא ִמְּתִחַּלת ַהַּלְיָלה – ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ֶאָּלא ַּבְּׁשִמיִני 

ִּבְלַבד, ֶׁשהּוא יֹום ֶאָחד ַאַחר ִנָּדָתּה.



טו  ְמַׁשֶּמֶׁשת... ְויֹום ֶעְׂשִרים – 
רבנו ביאר כאן את דין האישה 
עד היום ה–20 בעקבות התלמוד 
)בבלי נידה נד,א(, המדגיש שהאישה 

צריכה לשמור את היום ה–19 בטהרה, אף 
על פי שהיא עומדת בו מחדש בימי נידתה, 
אינו  דם,  בו  תראה  ואם 
שלפניו  לימים  מצטרף 

לעשותה זבה )לעיל ו,יח(.
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כל  להלכה טז:  מבאר  איור 
מאויר  ימים   18 של  מחזור 
האיורים  כל  לעצמו.  בשורה 
התחשבות  ללא  הם  הבאים 
בכלל שדם שרואה בימי נידתה 

אינו סותר שבעה נקיים.

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

גם בהלכות יח–יט.

איור מבאר להלכה יח: האישה 
ושוב   10–8 בימים  משמשת 

אינה משמשת לעולם.

איור מבאר להלכה יט: האישה 
ושוב   12–8 בימים  משמשת 

אינה משמשת לעולם.
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טו  ָהְיָתה רֹוָאה ְׁשֵני ָיִמים ְטֵמִאים ּוְׁשֵני ָיִמים ְטהֹוִרים – ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ִּבְׁשִמיִני ּוִבְׁשֵנים ָעָׂשר ְוִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְויֹום ֶעְׂשִרים.

טז  ָהְיָתה רֹוָאה ְׁשלָׁשה ָיִמים ְטֵמִאים ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ְטהֹוִרים – ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ְׁשֵני ָיִמים ֵמַהְּׁשלָׁשה ַהְּטהֹוִרים ֶׁשַאַחר ְיֵמי ִנָּדָתּה, ֶׁשָהֶאָחד ֵמֶהן ָׁשמּור 
ַלְּׁשַנִים ַהְּטֵמִאין ַהְּסמּוִכין ְלִנָּדָתּה, ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם, ֶׁשֲהֵרי 

ֻהְחְזָקה ָזָבה ְּגדֹוָלה, ְוֵאין ָלּה ִׁשְבַעת ְיֵמי ְנִקִּיים.

יז  ָהְיָתה רֹוָאה ַאְרָּבָעה ָיִמים ְטֵמִאים ְוַאְרָּבָעה ְטהֹוִרין – ְמַׁשֶּמֶׁשת יֹום 
ֶאָחד ֶׁשַאַחר ִנָּדָתּה, ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם.

ְמַׁשֶּמֶׁשת   – ְטהֹוִרים  ַוֲחִמָּׁשה  ְטֵמִאים  ָיִמים  ֲחִמָּׁשה  רֹוָאה  יח  ָהְיָתה 
ַהְּׁשלָׁשה ַהְּסמּוִכים ְלִנָּדָתּה, ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם.

יט  ָהְיָתה רֹוָאה ִׁשָּׁשה ָיִמים ְטֵמִאין ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ְטהֹוִרין – ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ַּבֲחִמָּׁשה ָיִמים ַהְּסמּוִכים ְלִנָּדָתּה ְּתִחָּלה, ְוׁשּוב ֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלעֹוָלם.



ביום  – מלבד  ָזָבה  ְׁשִביִעי  כ2  ָׁשבּוַע 
הראשון בשבוע, שהיא נידה.

– מלבד  ָזָבה  כ3  ְוָׁשבּוַע ִׁשְבָעה ָעָׂשר 
3 הימים הראשונים של השבוע, שהיא 
 – ְלעֹוָלם  זֹו  ֶּדֶרְך  ַעל  ְוסֹוֶפֶרת  נידה. 

במחזוריות, כל 18 שבועות.

וכו'  ֶזה  חִֹלי  ָלּה  ֵאַרע  ֹלא  כ4  ְוִאּלּו 
לכאורה שהמחזור של  עולה  – מכאן 
והדבר  ימים,   18 נמשך  בריאה  אישה 
המציאות  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו 
רבנו  לדברי  מתאים  אינו  )וגם  לנו  המוכרת 
עצמו להלן ח,א(. ואולי כוונתו לומר שזהו 

הזמן המזערי למחזור טבעי )כפירוש רלב"ג 
ויקרא טו; וייתכן שכך יש להבין גם את דברי רבנו 

נידה,  בפה"מ ערכים ב,א ובעוד מקומות במסכת 

שעולה מהם שהזמן המועט בין נידות לנידות הוא 

ַהָּיִמים  ְרִביַע  11 יום(.   כא  ֶׁשֵהן ְּכמֹו 

הימים   18 )כלומר   0.23=18/77  –
שהיא משמשת ב–18 שבועות הם קצת 
פחות מרבע הימים שהייתה משמשת 
אילו הייתה נידה שבוע ימים וטהורה 
11 ימים(. "רביע הימים" במדויק הוא 

19.25 ימים.
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להלכה כ:  מבאר  איור 
באיור זה כל שבוע מסומן 
)שבכולו  אפור  ברקע 
והשבוע  דם(,  רואה  היא 
לבן  ברקע  שלאחריו 
דם,  רואה  אינה  )שבכולו 
משמשת(.  או  וסופרת 
המספר  חלילה.  וחוזר 
שבוע  כל  של  הסידורי 

מצוין בתחילתו.
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ְמַׁשֶּמֶׁשת  ְטהֹוִרין –  ְוִׁשְבָעה  ְטֵמִאין  ִׁשְבָעה  כ1  ָהְיָתה רֹוָאה 
ַאֲחָריו  ְוָיבֹוא  ְלִנָּדָתּה,  ַהָּסמּוְך  ַהָּטהֹור  ָהִראׁשֹון  ַהָּׁשבּוַע 
ַאֲחָריו  ֶׁשָּיבֹוא  ַהָּטהֹור  ְוַהָּׁשבּוַע  ָזָבה,  ִּתָּקַבע ּבֹו  ָטֵמא  ָׁשבּוַע 
– ִלְסִפיָרה, ַוֲאסּוָרה ְלַׁשֵּמׁש ּבֹו, ְוִנְמֵצאת ֶׁשֹּלא ִׁשְּמָׁשה ִמָּטָתּה 
ָיֶמיָה ְמַׁשֶּמֶׁשת  ְוֵכן ָּכל  ְּבַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ֶאָּלא ָׁשבּוַע ֶאָחד. 

ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ְּבָכל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ָׁשבּועֹות.

כ2  ֵּכיַצד? ָׁשבּוַע ֲחִמיִׁשי – ֲהֵרי ִהיא ָזָבה. ָׁשבּוַע ִׁשִּׁשי ֶׁשִהיא 
ּבֹו ְטהֹוָרה – ִלְסִפיָרה. ָׁשבּוַע ְׁשִביִעי – ָזָבה. ָׁשבּוַע ְׁשִמיִני – 
ִלְסִפיָרה. ָׁשבּוַע ְּתִׁשיִעי ֶׁשִהיא רֹוָאה ּבֹו, ֲחִמָּׁשה ָיִמים ִמֶּמּנּו 
ִמיֵמי ִנָּדה, ּוְׁשַנִים ִמְּתִחַּלת ְיֵמי ִזיָבה – ְמַׁשֶּמֶרת יֹום ֶאָחד ִמן 
ַהָּׁשבּוַע ָהֲעִׂשיִרי ַהָּטהֹור, ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ִׁשָּׁשה. ָׁשבּוַע ַאַחד ָעָׂשר 
ֶׁשִהיא רֹוָאה ּבֹו, ְׁשַנִים ִמּסֹוף ְיֵמי זֹוָבּה ַוֲחִמָּׁשה ִמְּתִחַּלת ְיֵמי 

ִנָּדה, ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ֲחִמָּׁשה ָיִמים ִמָּׁשבּוַע ְׁשֵנים ָעָׂשר ַהָּטהֹור.

 – ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ְוָׁשבּוַע  ָזָבה.   – ָעָׂשר  ְׁשלָׁשה  כ3  ָׁשבּוַע 
ְוֵכן ָׁשבּוַע ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר – ָזָבה. ָׁשבּוַע ִׁשָּׁשה ָעָׂשר  ִלְסִפיָרה. 
– ִלְסִפיָרה. ְוָׁשבּוַע ִׁשְבָעה ָעָׂשר – ָזָבה. ְוָׁשבּוַע ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר 

– ִלְסִפיָרה. ְוסֹוֶפֶרת ַעל ֶּדֶרְך זֹו ְלעֹוָלם.

ְמַׁשֶּמֶׁשת  ָׁשבּועֹות  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ֶׁשְּבָכל  אֹוֵמר  כ4  ִנְמֵצאָת 
ְוָהְיָתה ָׁשבּוַע  ֶזה,  ָלּה חִֹלי  ֵאַרע  ְוִאּלּו ֹלא  יֹום.  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה 
ִנָּדה ְוַאַחד ָעָׂשר יֹום ְטהֹוָרה – ָהְיָתה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבָכל ַהְּׁשמֹוָנה 
ְוִׁשְבִעים  ִׁשְבָעה  ֶׁשֵהם  ָׁשבּועֹות,  ָעָׂשר  ַאַחד  ָׁשבּועֹות  ָעָׂשר 
יֹום.    כא  ּוִבְזַמן ֶׁשִהיא רֹוָאה ָׁשבּוַע ָטֵמא ְוָׁשבּוַע ָטהֹור – 
ְמַׁשֶּמֶׁשת ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהן ְּכמֹו ְרִביַע ַהָּיִמים. ְוֶזה הּוא 

ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 'ְמַׁשֶּמֶׁשת ְרִביַע ָיֶמיָה'.



כב2  ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ִׁשְבָעה ְׁשִנּיֹות – סדרה 
ַאְרָּבִעים  ְּבָכל  ימים.   7 של  שנייה 
ּוְׁשמֹוָנה – רק בכל 48 הימים הראשונים, 
אך אין הכוונה שמשמשת 15 ימים בכל 
מחזור של 48 ימים. רבנו ביאר כאן את 
בעקבות  ה–48  היום  עד  האישה  דין 
התלמוד )בבלי נידה נד,א( המדגיש שיום 
לאחר  הבא  שימוש  יום  הוא  ה–48 
ספירת 7 נקיים המתחילים ביום 41, אף 
על פי שהאישה טמאה בפועל בטומאת 
נידה בחלק מהימים הנקיים )מענה לקושיית 

הרמב"ן בחידושיו בנידה שם(.

כג  ְמַׁשֶּמֶׁשת ְׁשמֹוָנה ָיִמים...ְלעֹוָלם – 
בכל מחזור של 18 ימים.

 – ִזיָבָתּה  ְּכִמְנַין  ִׁשּמּוָׁשּה  כד1  ְיֵמי 
במחזור הראשון היא מתחילה בזיבות 
מיד אחרי 7 ימי הנידות, ושומרת כנגדם 
7 ימים נקיים. נמצא שמשמשת כמספר 
הימים שהיא רואה בהם דם, בזמן שיש 
המחזורים  ברוב  זיבה.  טומאת  עליה 
שימושה  כימי  משמשת  היא  הבאים, 
במחזור הראשון. ואולם, לא נקט רבנו 
כאן לשון "לעולם", מפני שיש חריגים 
 10 לכלל הזה, כגון כשהיא רואה 
ימים טמא ו–10 ימים טהור, לעתים 
יומיים  המתחילים  ימים   10 רואה 
יום אחד  7 ימי הנידות ועוד  לפני 
אחריהם, ונמצא שאינה זבה גדולה 

)מרכה"מ קג"ה פ' ג(.
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כב1  ָהְיָתה רֹוָאה ְׁשמֹוָנה ָיִמים ָטֵמא ּוְׁשמֹוָנה ָיִמים ָטהֹור – 
ּוְׁשמֹוָנה  ַאְרָּבִעים  ִמּתֹוְך  יֹום  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  ְמַׁשֶּמֶׁשת  זֹו  ֲהֵרי 

יֹום.

כב2  ֵּכיַצד? ְׁשמֹוָנה ָטֵמא ֶׁשַּבְּתִחָּלה, ִׁשְבָעה ֵמֶהן ְיֵמי ִנָּדָתּה 
ִמן  ֶאָחד  יֹום  לֹו  ְמַׁשֶּמֶרת   – ְלִנָּדָתּה  ָסמּוְך  ִזיבּות  ֶאָחד  ְויֹום 
ָלּה  ָיבֹואּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ִׁשְבָעה.  ּוְמַׁשֶּמֶׁשת  ַהְּטהֹוִרין,  ַהְּׁשמֹוָנה 
ִמיֵמי  ְוִׁשָּׁשה  ִזיָבָתּה  ְיֵמי  ְׁשַנִים ַּתְׁשלּום  ֵמֶהן  ְטֵמִאין,  ְׁשמֹוָנה 
ְיֵמי  ַּתְׁשלּום  ֵמֶהן  ֶאָחד  יֹום  ְטהֹוִרין,  ְׁשמֹוָנה  ְוָיבֹואּו  ִנָּדָתּה, 
ִנָּדָתּה – ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ִׁשְבָעה ְׁשִנּיֹות. ְוַאַחר ָּכְך ָיבֹואּו ָלּה ְׁשמֹוָנה 
ִמיֵמי  ְוַאְרָּבָעה  ִזיָבָתּה  ְיֵמי  ַּתְׁשלּום  ַאְרָּבָעה  ֵמֶהן  ְטֵמִאים, 
ִנָּדָתּה. ִנְמֵצאת ָזָבה ְּגדֹוָלה, ּוְצִריָכה ְסִפיַרת ִׁשְבָעה. ָיבֹואּו ָלּה 

ְׁשמֹוָנה ְטהֹוִרים – סֹוֶפֶרת 
ּוְמַׁשֶּמֶׁשת  ִׁשְבָעה,  ֵמֶהן 
ִנְמֵצאת  ֶאָחד.  יֹום 
ְמַׁשֶּמֶׁשת ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום 

ְּבָכל ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוָנה.

 – ָטהֹור  ָיִמים  ְוִתְׁשָעה  ָטֵמא  ָיִמים  ִּתְׁשָעה  רֹוָאה  כג  ָהְיָתה 
ְמַׁשֶּמֶׁשת ְׁשמֹוָנה ָיִמים ְּבָכל ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ְלעֹוָלם. ֵּכיַצד? 
ְלִנָּדָתּה, ּוְׁשַנִים ִזיבּות ָסמּוְך  ִּתְׁשָעה ַהְּטֵמִאים – ִׁשְבָעה ֵמֶהן 

יֹום  ָלֶהן  ְמַׁשֶּמֶרת  ְלִנָּדָתּה, 
ֶאָחד ִמן ַהִּתְׁשָעה ַהְּטהֹוִרין, 
ְוֵכן  ְׁשמֹוָנה.  ּוְמַׁשֶּמֶׁשת 

ְלעֹוָלם.

ָטהֹור  ָיִמים  ַוֲעָׂשָרה  ָטֵמא  ָיִמים  ֲעָׂשָרה  רֹוָאה  כד1  ָהְיָתה 
ּוֵמֲעָׂשָרה ּוְלַמְעָלה, ֲאִפּלּו ֶאֶלף יֹום ָטֵמא ְוֶאֶלף יֹום ָטהֹור – 
 – ַהְּטֵמִאין  ֲעָׂשָרה  ֵּכיַצד?  ִזיָבָתּה.  ְּכִמְנַין  ִׁשּמּוָׁשּה  ְיֵמי  ִיְהֶיה 
ַהְּטהֹוִרין – סֹוֶפֶרת  ַוֲעָׂשָרה  ִזיָבה.  ּוְׁשלָׁשה  ִנָּדה  ִׁשְבָעה  ֵמֶהן 
ֵמֶהן ִׁשְבָעה, ּוְמַׁשֶּמֶׁשת ְׁשלָׁשה. ִנְמְצאּו ְיֵמי ַהִּׁשּמּוׁש ְׁשלָׁשה, 

ִויֵמי ִזיבּות ָּדָמּה ְׁשלָׁשה.



מתקנת   – חִֹרין  ְלֶבן  ֲאסּוָרה  ַהִּׁשְפָחה 
חכמים )ולהלן טו,ד נאמר שמותר לממזר לשאת 

שפחה(.

יא2  ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאם ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה 
ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות, ָהִאָּׁשה ִויָלֶדיָה 
ִּתְהֶיה ַלאדֶֹניָה ]וברור שמדובר בשפחה 
)וראה  ]לבדו["  ְבַגּפֹו  ֵיֵצא  ְוהּוא  גויה[, 
עבדים ג,ג(.      יב  ְוֹלא ָּגְזרּו ֲחָכִמים ְּבָדָבר 

ֶזה – לא אסרו שיישא עבד עברי שפחה, 
ורק לבן חורין אסור לשאת שפחה.

את  שתרגם   – ַהְּמַתְרֵּגם  יג  ֻאְנְקלֹוס 
מאוד  "שלם  והיה  לארמית,  התורה 
א,כז(.  )מו"נ  והארמית"  העברית  בלשון 
ָּכַלל ְּבִעיַלת ֶעֶבד ְוִׁשְפָחה וכו' – תרגום 
ִמְּבנֹות  ְקֵדָׁשה  ִתְהֶיה  "ֹלא  הפסוק 
ִיְׂשָרֵאל"  ִיְהֶיה ָקֵדׁש ִמְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא 
אינו מילולי, ומשמעו: 'לא תהיה אישה 
מבנות ישראל לאיש עבד, ולא ייקח איש 
מבני ישראל אישה שפחה'. הקדשה היא 
מי שנבעלה בלא כתובה וקידושין ושלא 
לשם אישות )אישות א,ד; מניין המצוות, עשה 
שנה(, כולל זונה ש"הפקירה עצמה לכל" 

)נערה בתולה ב,יז; להלן יח,ב(.

בעל  האדון,   – ַהִּׁשְפָחה  טו  ַּבַעל 
הבית. ּוְמַׁשְחֵרר ֶאת ְׁשֵניֶהן – כדי שיוכל 
הישראלי להקים משפחה, שהרי הוא 
ָהָיה  חייב במצַות פרו ורבו )עבדים ז,ז(. 
ַהֵּבן הּוא ָאדֹון ֶׁשָּלֶעֶבד – כגון שקיבל 
אחד  וכאן  מאביו.  בירושה  העבד  את 
מהם הוא בעליו של האחר.    טז  ָהיּו 
ַהַּתֲערֶֹבת ָּבנֹות – שאינן חייבות במצַות 
פרו ורבו )אישות טו,ב(, ולכן אין כופין את 
האדון לשחרר אותן. ַהָּוָלד ְסֵפק ֶעֶבד – 
ְוָכל ַאַחת  וחייב אדוניו לשחרר אותו. 
ִּגּיֶֹרת – ואסור לכהן לשאת  ְסֵפק  ֵמֶהן 

אותן )להלן יח,ג(.

ויטבלו  ְּכֶׁשִּיְׁשַּתְחְררּו –  יז  ְוָהֲעָבִדים 
)להלן יג,יב(. ֶׁשֶּנֱאַמר – בגר צדק: "ַהָּקָהל 

ַהָּגר, ֻחַּקת עֹוָלם  ְוַלֵּגר  ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם 
ְלדֹרֵֹתיֶכם ָּכֶכם ַּכֵּגר ִיְהֶיה ִלְפֵני ה'. ּתֹוָרה 
ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם, ְוַלֵּגר ַהָּגר 
ישראל,  עם  יחד   – יי  ִּבְקַהל  ִאְּתֶכם". 
או  מישראל  שאמו  למי  כינוי  והוא 
שאמו גיורת ואביו מישראל ושאין בו 

פסול יוחסין אחר )להלן טו,ז(. ֶאָּלא ְלִעְנַין – פרט ל-.
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ֶאָחד  חִֹרין,  ְלֶבן  ֲאסּוָרה  ַהִּׁשְפָחה  ְלִפיָכְך  ָּבאּו.  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשְפָחתֹו ְוֶאָחד ִׁשְפַחת ֲחֵברֹו; ְוַהָּבא ַעל ַהִּׁשְפָחה – ַמִּכין אֹותֹו 

ַמַּכת ַמְרּדּות ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים.

ְּכַנֲעִנית  ִׁשְפָחה  נֹוֵתן  ֶׁשָהָאדֹון  ַּבּתֹוָרה  ְמפָֹרׁש  יא2  ֶׁשֲהֵרי 
ִיֶּתן לֹו  ְוִהיא ֻמֶּתֶרת לֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִאם ֲאדָֹניו  ְלַעְבּדֹו ָהִעְבִרי 
ְוֹלא  ֶזה.  ְּבָדָבר  ֲחָכִמים  ָּגְזרּו  כא,ד(,    יב  ְוֹלא  )שמות  ִאָּׁשה" 
ֶנֱחֶרֶפת  ָהְיָתה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ְּבִׁשְפָחה  ַמְלקּות  ּתֹוָרה  ִחְּיָבה 

ְלִאיׁש, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל ג,יג–יד(.

ִמן  ַמְלקּות  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ִמְּפֵני  ְּבֵעיֶניָך  ַקל  ֶזה  ָעוֹון  ְיִהי  יג  ַאל 
ַהּתֹוָרה, ֶׁשַּגם ֶזה ּגֹוֵרם ַלֵּבן ָלסּור ֵמַאֲחֵרי יי; ֶׁשַהֵּבן ִמן ַהִּׁשְפָחה 
– ֶעֶבד, ְוֵאינֹו ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוִנְמָצא ּגֹוֵרם ְלֶזַרע ַהּקֶֹדׁש ְלִהְתַחֵּלל 
ֶעֶבד  ְּבִעיַלת  ָּכַלל  ַהְּמַתְרֵּגם  ֻאְנְקלֹוס  ַוֲהֵרי  ֲעָבִדים.  ְוִלְהיֹוָתם 
ְוִׁשְפָחה ִּבְכַלל "ֹלא ִיְהֶיה ָקֵדׁש" ְו"ֹלא ִתְהֶיה ְקֵדָׁשה" )דברים כג,יח(.

יד  ַהָּבא ַעל ַהִּׁשְפָחה, ַוֲאִפּלּו ְּבַפְרֶהְסָיא ּוִבְׁשַעת ֲעֵבָרה – ֵאין 
ַהַּקָּנִאין ּפֹוְגִעין ּבֹו; ְוֵכן ִאם ָלַקח ִׁשְפָחה ֶּדֶרְך ַחְתנּות – ֵאינֹו לֹוֶקה 
ִמן ַהּתֹוָרה; ֶׁשֵּמֵעת ֶׁשָּטְבָלה ְוִקְּבָלה ִמְצוֹות, ָיָצאת ִמְּכַלל ַהּגֹוִיים.

ָסֵפק,  ְׁשֵניֶהן  ֲהֵרי   – ִׁשְפָחה  ִּבְוַלד  ִיְׂשְרֵאִלית  ְוַלד  טו  ִנְתָעֵרב 
ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהן ְסֵפק ֶעֶבד, ְוכֹוִפין ַּבַעל ַהִּׁשְפָחה ּוְמַׁשְחֵרר ֶאת 
ְׁשֵניֶהן. ְוִאם ָהָיה ַהֵּבן הּוא ָאדֹון ֶׁשָּלֶעֶבד – ְּכֶׁשִּיְגְּדלּו, ְיַׁשְחְררּו 
ֶזה ֶאת ֶזה, ְוִיְהיּו ֻמָּתִרין ָלבֹוא ַּבָּקָהל.   טז  ָהיּו ַהַּתֲערֶֹבת ָּבנֹות 
– ֲהֵרי ְׁשֵּתיֶהן ְסֵפק ְׁשָפחֹות, ְוַהָּבא ַעל ַאַחת ֵמֶהן, ַהָּוָלד ְסֵפק 
ֶעֶבד. ְוֵכן ִאם ִנְתָעֵרב ְוַלד ּגֹוָיה ִּבְוַלד ִיְׂשְרֵאִלית – ַמְטִּביִלין ֶאת 

ְׁשֵניֶהן ְלֵׁשם ֵּגרּות, ְוָכל ַאַחת ֵמֶהן ְסֵפק ִּגּיֶֹרת.

איסור מצרי, אדומי, עמוני ומואבי

ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֲעֵליֶהם  ִויַקְּבלּו  ְּכֶׁשִּיְתַּגְּירּו  ֻּכָּלם  ַהּגֹוִיים  יז  ָּכל 
ֶׁשַּלּתֹוָרה, ְוָהֲעָבִדים ְּכֶׁשִּיְׁשַּתְחְררּו – ֲהֵרי ֵהם ְּכִיְׂשָרֵאל ְלָכל ָּדָבר, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַהָּקָהל – ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם" )במדבר טו,טו(, ּוֻמָּתִרין ְלִהָּכֵנס 
ִּבְקַהל יי ִמָּיד, ְוהּוא ֶׁשִּיָּׂשא ַהֵּגר אֹו ַהְּמֻׁשְחָרר ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּׂשא 

ֵמַאְרָּבָעה  חּוץ  ּוְמֻׁשְחֶרֶרת,  ִּגּיֶֹרת  ַהִּיְׂשְרֵאִלי 
ּוִמְצַרִים  מֹוָאב  ַעּמֹון  ְוֵהם  ִּבְלַבד,  ֲעָמִמין 
ֵמֶהן  ְּכֶׁשִּיְתַּגֵּיר   – ָהֵאּלּו  ֶׁשָהֻאּמֹות  ֶוֱאדֹום. 
ָאָדם, ֲהֵרי הּוא ְּכִיְׂשָרֵאל ְלָכל ָּדָבר, ֶאָּלא ְלִעְנַין 

ִּביָאה ַּבָּקָהל.

ןענכ

ןומע

באומ

םודא

איור מבאר להלכה יז והלאה: 
ואדום  ומואב  עמון  ארצות 

בתקופה הקדומה.



יח  ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַעְבדּות – שיש במשפחה 
שפחה וספק מי נולד ממנה. ואין הערער 
על מי שנולד מן העבד, שהרי מי שנולד 
)כלעיל טו,ג;  כשר  ישראל  ומבת  ממנו 
ֶׁשֵהן ְׁשמֹוֶנה –  ִאָּמהֹות  ַאְרַּבע  מער"ק(. 

ארבעה דורות של אימהות.

– אם אם  ִלְבּדֹק זּוג ֶאָחד  יט  מֹוִסיף 
אמה ואם אם אם אביה )מרכה"מ(.

כ  ֲאָבל ַהָּנִׁשים ֵאין ְמָחְרפֹות ַּבִּיחּוִסין 
– ולכן אי אפשר ללמוד מדבריהן בעניין 
הייחוס אלא בבדיקה.      כא  ִמְּפֵני 
ֶׁשֹּלא ֻהְזֲהרּו ְּכֵׁשרֹות ְלִהָּנֵׂשא ַלְּפסּוִלין – 
כלל זה נאמר באיסורי כהונה )לעיל יא; ראה 
פה"מ קידושין ד,ד(, ולכן גם בשאר ישראל, 

ולבדוק  להחמיר  חכמים  הצריכו  לא 
מפני  ממזרים,  כגון  אחרים,  פסולים 
שכל ישראל הם בחזקת כשרים )מ"מ(.

כג  ָּכל ַאְלָמָנה ֵמאֹוָתּה ִמְׁשָּפָחה – כל 
אישה כשרה שנשא אותה אחד מאותה 
ַאְלְמַנת  זֹו  ֶׁשָּמא  ונתאלמנה.  משפחה 
אֹותֹו ָחָלל – ונאסרה לכהנים בביאתו )לעיל יח,א(. ְוהּוא ַהִּדין וכו' – שספק ממזר דינו כדין ספק חלל, שאם נישאת, 
לא תצא. וממזר ודאי דינו כחלל ודאי, שאם נישאת, תצא )כס"מ(. ֶׁשֵאֶׁשת ַמְמֵזר – 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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איור מבאר 
 להלכות יח–יט:

ַאְרַּבע ִאָּמהֹות ֶׁשֵהן 
ְׁשמֹוֶנה. הזוג הנוסף 
מקווקו )לפי מרכה"מ(.

375 ספר קרושה      הלכות איסורי ביאה      פרק יט   

ְׁשַנִים  ֶׁשָּיִעידּו  ְוהּוא  ַעְרָער,  ָעֶליָה  ֶׁשָּקָרא  יח  ִמְׁשָּפָחה 
ֶׁשִּנְתָעֵרב ָּבֶהן ַמְמֵזר אֹו ָחָלל אֹו ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ַעְבדּות – ֲהֵרי זֹו 
ָסֵפק. ְוִאם ִמְׁשַּפַחת ּכֲֹהִנים ִהיא – ֹלא ִיָּׂשא ִמֶּמָּנה ִאָּׁשה, ַעד 
ֶׁשִּיְבּדֹק ָעֶליָה ַאְרַּבע ִאָּמהֹות ֶׁשֵהן ְׁשמֹוֶנה: ִאָּמּה, ְוֵאם ִאָּמּה, 
ֵאם  ַעל  ְוֵכן הּוא ּבֹוֵדק  ִאָּמּה;  ֲאִבי  ֵאם  ְוֵאם  ִאָּמּה,  ֲאִבי  ְוֵאם 

ָאִביָה, ְוֵאם ֵאם ָאִביָה, ְוֵאם ֲאִבי ָאִביָה, ְוֵאם ֵאם ֲאִבי ָאִביָה.

יט  ְוִאם ָהְיָתה ִמְׁשָּפָחה זֹו ֶׁשָּקָרא ָעֶליָה ַעְרָער ִיְׂשְרֵאִלים 
אֹו ְלִוִּיים – מֹוִסיף ִלְבּדֹק זּוג ֶאָחד, ְוִנְמָצא ּבֹוֵדק ֶעֶׂשר 

ִאָּמהֹות, ֶׁשָהֵערּוב ִּבְלִוִּיים ְוִיְׂשְרֵאִלים ָיֵתר ִמן ַהּכֲֹהִנים.

 – ֶׁשָהֲאָנִׁשים  ִמְּפֵני  ִּבְלַבד?  ַּבָּנִׁשים  ּבֹוֵדק  כ  ְוָלָּמה 
ִּבְפסּול  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְיָחֵרף  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ֶׁשָּיִריבּו  ֵעת  ְּבָכל 
ִנְׁשָמע.  ָהָיה  ְּפסּול,  ָׁשם  ָהָיה  ְוִאּלּו  ְּבִיחּוסֹו,  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ַּבִּיחּוִסין.    כא  ְוָלָּמה  ְמָחְרפֹות  ֵאין  ַהָּנִׁשים  ֲאָבל 
ֶׁשהּוְרָעה  זֹו  ִמִּמְׁשָּפָחה  ִלָּׂשא  ְּכֶׁשִּיְרֶצה  ָהִאיׁש  ִיְבּדֹק 
ֶחְזָקָתּה, ְוֹלא ִּתְבּדֹק ִאָּׁשה ֶׁשִּתָּנֵׂשא ָלֶהם? ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא 

ֻהְזֲהרּו ְּכֵׁשרֹות ְלִהָּנֵׂשא ַלְּפסּוִלין.

כב  ָּכל ֶׁשּקֹוִרין לֹו 'ַמְמֵזר' ְוׁשֹוֵתק, אֹו 'ָנִתין' ְוׁשֹוֵתק, 
לֹו  חֹוְׁשִׁשין   – ְוׁשֹוֵתק  'ֶעֶבד'  אֹו  ְוׁשֹוֵתק,  'ָחָלל'  אֹו 
ּבֹוְדִקין  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ֵמֶהן  נֹוְׂשִאין  ְוֵאין  ּוְלִמְׁשַּפְחּתֹו, 

ַאֲחֵריֶהן ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל יח–יט(.

ַאְלָמָנה ֵמאֹוָתּה  ָּכל  ָחָלל –  ְסֵפק  ֶׁשִּנְתָעֵרב ָּבּה  כג  ִמְׁשָּפָחה 
ִמְׁשָּפָחה ֲאסּוָרה ַלּכֵֹהן ְלַכְּתִחָּלה, ְוִאם ִנֵּׂשאת ֹלא ֵּתֵצא, ִמְּפֵני 
ֵאיָנּה  ֶׁשָּמא  ָחָלל  אֹותֹו  ַאְלְמַנת  זֹו  ֶׁשָּמא  ְסֵפקֹות:  ְׁשֵּתי  ֶׁשֵהן 
ָחָלל הּוא ֶׁשָּמא  ַאְלְמָנתֹו, ֶׁשָּמא  ֶׁשִהיא  נֹאַמר  ְוִאם  ַאְלְמָנתֹו; 
ֵמֶהן  ָּכל ִאָּׁשה  ַוַּדאי –  ָחָלל  ִנְתָעֵרב ָּבּה  ֲאָבל ִאם  ָחָלל.  ֵאינֹו 
ֲאסּוָרה ַלּכֵֹהן ַעד ֶׁשִּיְבּדֹק, ְוִאם ִנֵּׂשאת, ֵּתֵצא. ְוהּוא ַהִּדין ִאם 
ִנְתָעֵרב ָּבּה ְסֵפק ַמְמֵזר אֹו ַמְמֵזר ַוַּדאי; ֶׁשֵאֶׁשת ַמְמֵזר ְוֵאֶׁשת 

ָחָלל ַלְּכֻהָּנה – ִאּסּור ֶאָחד הּוא, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו )לעיל יח,א–ג(.



ַהֶחֶדק  ְוִיְהֶיה  ָהֵעז  ְּכַקְרֵני  ַוֲחדּוקֹות 
ֻמְבָלע ָּבֶהן – נראה שפירושו מחורצות 
נדרש  וכאן  חוליות,  כחוליות  ונראות 
שיהיה חריץ עמוק )ללשון חדק במשמעות 
'חריץ' ראה שבת כו,יא וביאורנו שם(. ַוֲהדּורֹות 

ְּכַקְרֵני ַהְּצִבי – טבעות טבעות מסובבות 
את הקרן.

יב  ֶקֶרׁש – חיה הנזכרת בתלמוד )בבלי 
חולין נט,ב( שזיהויה אינו ברור. יש שזיהו 

את הקרש עם הג'ירפה, שיש לה סימני 
כעין במצחה  בליטה  לה  ויש   כשרות 

קרן )שיחת חולין תיז(.

שהוא  ָיֵעז,  כגון   – וכו'  יג  ִּכְלַאִים 
נראה   – ּכֹוי  עז.  עם  יעל  של  כלאיים 
שבתחילה סבר רבנו שהכוי הוא כלאיים 
ושהוא ספק בהמה ספק חיה )בהלכה כאן; 
הוא  שהכוי  סבר  ולבסוף  ט,ה(,  כלאיים 

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; 

פה"מ ביכורים ב,ח(. משום כך יש ברמב"ם 

כמה הגדרות לכוי. ודינו: "הכוי – יש 
בו דרכים שוה בהן לחיה, ויש בו דרכים 
שוה בהן לבהמה, ויש בו דרכים שוה 
בהן לחיה ולבהמה, ויש בו דרכים שאינו 
שוה בהן לא לחיה ולא לבהמה... וכל 
הדרכים האלו – בעניני המצוה ]ביחס 
)נזירות  ותולדתו"  בטבעו  לא  ההלכה[, 
ב,י(. ְוֵאין לֹוִקין ָעָליו – מפני שהוא ספק. 
– עובדה  ְוֵאין ִמין ָטֵמא ִמְתַעֵּבר וכו' 
ידועה, ולכן אין צורך לדון בשאלה אם 
מותר לאכול כלאיים מעין אלו ומה דין 

חלבם וכיסוי דמם.

יד  ָמָנה – ציין הכתוב. הרמב"ם לא 
זיהה את העופות הללו. ִמְׁשֵנה ּתֹוָרה – ספר דברים.

איורים מבארים להלכה י2 – קרניים.
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קרני הַאָּיל מפוצלות קרני השור כרוכות קרני העז חדוקות קרני הצבי הדורות

ְּכַקְרֵני ָהֵעז, ְוִיְהֶיה ַהֶחֶדק ֻמְבָלע ָּבֶהן, ַוֲהדּורֹות ְּכַקְרֵני ַהְּצִבי, 
ֲהֵרי זֹו ַחָּיה ְטהֹוָרה, ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַּבַּקְרַנִים ְׁשלָׁשה ִסיָמִנין ֵאּלּו: 

ְּכרּוכֹות, ַוֲחדּוקֹות, ַוֲהדּורֹות.

יא  ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים? ְּבִמין ֶׁשֵאינֹו ַמִּכירֹו. ֲאָבל ִׁשְבַעת 
ִמיֵני ַחָּיה ָהֲאמּוִרין ַּבּתֹוָרה, ִאם ָהָיה ַמִּכיר אֹוָתן – ֲאִפּלּו ֹלא 

ָמָצא לֹו ַקְרַנִים, ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל ֶחְלּבֹו, ְוַחָּיב ְלַכּסֹות ָּדמֹו.

יב  ׁשֹור ַהָּבר – ִמין ְּבֵהָמה הּוא. ְוַהֶּקֶרׁש – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין 
לֹו ֶאָּלא ֶקֶרן ַאַחת, ֲהֵרי הּוא ַחָּיה. ְוָכל ֶׁשִּיְסַּתֵּפק ְלָך ִאם הּוא 
ָעָליו,  לֹוִקין  ְוֵאין  ָאסּור,  ֶחְלּבֹו   – ְּבֵהָמה  ִמין  אֹו  ַחָּיה  ִמין 

ּוְמַכִּסין ֶאת ָּדמֹו.

הּוא  ְטהֹוָרה,  ַחָּיה  ִעם  ְטהֹוָרה  ְּבֵהָמה  ִמן  ַהָּבא  יג  ִּכְלַאִים 
ַהִּנְקָרא 'ּכֹוי': ֶחְלּבֹו ָאסּור, ְוֵאין לֹוִקין ָעָליו, ּוְמַכִּסין ֶאת ָּדמֹו. 

ְוֵאין ִמין ָטֵמא ִמְתַעֵּבר ִמִּמין ָטהֹור ְּכָלל.

סימני כשרות העוף

יד  ִסיָמֵני עֹוף ָטהֹור ֹלא ִנְתָּפְרׁשּו ִמן ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ָמָנה ִמיִנין 
ְטֵמִאין ִּבְלַבד, ּוְׁשָאר ִמיֵני ָהעֹוף ֻמָּתִרין; ְוַהִּמיִנין ָהֲאסּוִרין – 
ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ִמין, ְוֵאּלּו ֵהן: א( ֶנֶׁשר; ב( ֶּפֶרס; ג( ָעְזִנָּיה; 
ד( ָּדָאה, ְוִהיא ָה"ָרָאה" ָהֲאמּוָרה ְּבִמְׁשֵנה ּתֹוָרה )שם יד,יג(; ה( 
ַאָּיה, ְוִהיא ַה"ַּדָּיה" ָהֲאמּוָרה ְּבִמְׁשֵנה ּתֹוָרה )שם(; ו( ִמין ָהַאָּיה, 
ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ָּבּה "ְלִמיָנּה" )ויקרא יא,יד( – ִמְּכַלל ֶׁשֵהן ְׁשֵני ִמיִנין; ז( 
עֹוֵרב; ח( ְוַזְרִזיר, ֶׁשֵּכן ֶנֱאַמר ָּבעֹוֵרב "ְלִמינֹו" )שם יא,טו; דברים יד,יד( 
– ְלָהִביא ֶאת ַהַּזְרִזיר; ט( ְוַיֲעָנה; י( ְוַתְחָמס; יא( ְוַׁשַחף; יב( 
ְוֵנץ; יג( ְוׁשּוְרִניָקא, ְוהּוא ִמין ַהֵּנץ, ֶׁשֵּכן ָּכתּוב ּבֹו "ְלִמיֵנהּו" 



שלא  במראיהם,   – ֵאּלּו  טו  ְּבִמיִנין 
בעוף  )טהור(  אחר  עוף  לו  יתחלף 
דומה לו אך טמא. ּוִבְׁשמֹוֵתיֶהן – שידע 
ְּבָמסֶֹרת  ֶנֱאָכל  התורה.  אותם  שאסרה 
ונהגו  המקום  בני  קיבלו  "שאם   –
בפשיטות לאכלו בחזקת טהור, שאין 
לפקפק עליו כלל, ואין צריך לבודקו" 
הדברים  ומשמע  קנז(.  מצוה  החינוך,  )ספר 

כשרותו,  בדבר  נאמנה  במסורת  שדי 
ואין צורך לבדוק אם יש בו הסימנים 
שנתנו חכמים במינים הטהורים. ְוֶנֱאָמן 
ַצָּיד – שהרי "עד אחד נאמן באיסורים" 
)שחיטה י,יד(. ַרִּבי ַהַּצָּיד – מורי במלאכת 

הציד )בבלי חולין סג,ב(. אֹותֹו ַצָּיד – הרב, 
המורה.

טז  ּבֹוֵדק ְּבִסיָמִנין – ואינו צריך שתהיה 
 – ְואֹוֵכל  ּדֹוֵרס  כשרות.  מסורת  בידיו 
שהוא  בשעה  האוכל  על  רגליו  מניח 
אוכל ממנו, כמנהג הטורפים )פה"מ חולין 
ְיֵתָרה – האצבע הרביעית,  ֶאְצַּבע  ג,ו(. 
מעט  גבוהה  הרגל,  מאחורי  הנמצאת 
משלוש האצבעות הקדמיות )רש"י חולין 
נט,א( או שהאצבע הקדמית האמצעית 

שם(.  )הר"ן,  מחברותיה  יותר  ארוכה 
ַהֻּמְרָאה – הכתובה בתורה  ראה איור. 
בתיאור עולת העוף: "והסיר את ֻמְרָאתֹו 
בנוצתה" )ויקרא א,טז(. הזפק משמש לעוף 
כמקום מאגר למזון ולעיכולו הראשוני 
שהוא  בקורקבן,  הסופי  עיכולו  לפני 
הקיבה של העוף )שחיטה ו,יז; והשווה לעיל 
ביאור ב(. ראה איור. ִנְקָלף ַּבָּיד – כלומר, 

שיש לו קרום פנימי הנקלף ביד. ראה 
נספח תמונות.

יז  ְלִפי ֶׁשֵאין וכו' – ההלכה שלפנינו 
מספקת תשובה לשאלה מדוע מסתפקים 
הפרס  הרי  אחד,  טהרה  בסימן  רק 
סימן  להם  ויש  כשרים  אינם  והעזניה 
טהרה אחד. סֹוף ַהִּיּׁשּוב – קצה השטח 

המיושב על ידי בני אדם.

יח  ְוָדֵבק – דבוק לגוף הקורקבן.

יט  ְּגאֹוִנים – החכמים ברחבי העולם 
שעמדו לאחר תקופת התלמוד, עסקו בו 
)הקדמה למשנה  ויצא להם שם בחכמתם 

תורה, לג(.
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יז(  ְוַיְנׁשּוף;  יו(  ְוָׁשָלְך;  טו(  ְוכֹוס;  יד(  יד,טו(;  דברים  יא,טז;  )ויקרא 

ְוִתְנֶׁשֶמת; יח( ְוָקָאת; יט( ְוָרָחם; כ( ַוֲחִסיָדה; כא( ְוָהֲאָנָפה; 
כב( ּוִמין ָהֲאָנָפה, ֶׁשֵּכן ֶנֱאַמר ָּבּה "ְלִמיָנּה" )ויקרא יא,יט; דברים יד,יח(; 

כג( ְוַהּדּוִכיַפת; כד( ְוָהֲעַטֵּלף. ֲהֵרי ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים.

ֶזה  ֲהֵרי   – ּוִבְׁשמֹוֵתיֶהן  ֵאּלּו  ְּבִמיִנין  ָּבִקי  ֶׁשהּוא  ִמי  טו  ָּכל 
ָטהֹור  ְועֹוף  ְּבִדיָקה.  ָצִריְך  ְוֵאין  ֵמֶהן,  ֶׁשֵאינֹו  עֹוף  ָּכל  אֹוֵכל 
ֶׁשֶּזה  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו  ָּפׁשּוט  ָּדָבר  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוהּוא  ְּבָמסֶֹרת,  ֶנֱאָכל 
ַהַּצָּיד',  ַרִּבי  ִלי  ִהִּתיר  ֶזה  'עֹוף  לֹוַמר  ַצָּיד  ְוֶנֱאָמן  ָטהֹור.  עֹוף 
ְוהּוא ֶׁשֻהְחַזק אֹותֹו ַצָּיד ֶׁשהּוא ָּבִקי ְּבִמיִנין ֵאּלּו ּוִבְׁשמֹוֵתיֶהן.

טז  ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמִּכיָרן ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְׁשמֹוֵתיֶהן – ּבֹוֵדק ְּבִסיָמִנין 
ֵאּלּו ֶׁשָּנְתנּו ֲחָכִמים: ָּכל עֹוף ֶׁשהּוא ּדֹוֵרס ְואֹוֵכל, ְּבָידּוַע ֶׁשהּוא 
ֵמֵאּלּו ַהִּמיִנין, ְוָטֵמא; ְוֶׁשֵאינֹו ּדֹוֵרס ְואֹוֵכל – ִאם ֵיׁש ּבֹו ֶאָחד 
ֶאְצַּבע  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ָטהֹור,  עֹוף  ֶזה  ֲהֵרי  ֵאּלּו,  ִסיָמִנין  ִמְּׁשלָׁשה 

ְיֵתָרה, אֹו ֶזֶפק, ְוִהיא ַהֻּמְרָאה, אֹו ֶׁשָהָיה ֻקְרְקָבנֹו ִנְקָלף ַּבָּיד.

ּדֹוֵרס  ֶׁשֵאינֹו  ִמין  ָהֲאסּוִרין  ַהִּמיִנין  ֵאּלּו  ְּבָכל  ֶׁשֵאין  יז  ְלִפי 
ְוֵיׁש ּבֹו ֶאָחד ִמְּׁשלָׁשה ִסיָמִנין ֵאּלּו, חּוץ ִמֶּפֶרס ְוָעְזִנָּיה; ּוֶפֶרס 
ְוָעְזִנָּיה ֵאיָנן ְמצּוִיין ַּבִּיּׁשּוב ֶאָּלא ְּבִמְדְּברֹות ִאֵּיי ַהָּים ָהְרחֹוקֹות 

ַעד ְמאֹד, ֶׁשֵהן סֹוף ַהִּיּׁשּוב.

יח  ָהָיה ַהֻּקְרְקָבן ִנְקָלף ְּבַסִּכין ְוֵאינֹו ִנְקָלף ַּבָּיד, ְוֵאין ּבֹו ִסיָמן 
ַאֵחר – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֵרס, ֲהֵרי ֶזה ָסֵפק; ָהָיה ָחָזק ְוָדֵבק, 

ְוִהִּניחֹו ַּבֶּׁשֶמׁש ְוִנְתַרָּפה, ְוִנְקַלף ַּבָּיד – ֲהֵרי ֶזה ֻמָּתר.

ְלַהִּתיר  מֹוִרין  ֶׁשֵאין  ִּביֵדיֶהן  ֶׁשָּמסֶֹרת  ַהְּגאֹוִנים  יט  ָאְמרּו 
עֹוף ַהָּבא ְּבִסיָמן ֶאָחד, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה אֹותֹו ִסיָמן ֶׁשִּיָּקֵלף 
ֻקְרְקָבנֹו ַּבָּיד; ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ִנְקָלף ַּבָּיד – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש לֹו 

ֶזֶפק אֹו ֶאְצַּבע ְיֵתָרה, ֵמעֹוָלם ֹלא ִהִּתירּוהּו.
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   ה
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איור מבאר להלכה טז: מימין: שתי אפשרויות להסברת המונח 'אצבע יתרה' 
)1. לפי 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.
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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: 3.1, 3.2, 4.1, 9.1.    © 

גם איורים שבגוף הספר עובדו מתוך ספריו.

כל הזכויות על התמונות שלהלן שמורות לרב שמעון דיין: 4.3, 4.4, 5.3-5.1, 6.3, 7.3-7.1, 8.3-8.1, 9.2, 10.4-10.3, 11.1, 13.2-13.1, 13.6,   ©

 .16.1 ,15.5 ,14.5 ,14.3-14.1

כל הזכויות על התמונות שלהלן שמורות לרב יובל כהן: 4.2, 6.2-6.1, 6.5-6.4, 7.5-7.4, 7.8, 8.6-8.5, 9.4, 10.2, 12.3-21.1, 15.1, 15.4-15.3,   ©

 .16.5-16.4

כל הזכויות על התמונות שלהלן שמורות לרב יעקב לאך: 5.4, 7.7-7.6, 8.4, 10.2-10.1, 11.4-11.2, 13.5-13.3, 14.4, 15.2,  -16.3  ©

 .16.6 ,16.2
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 1.2  שפיר מרוקם בשבוע השישי. ניתן לראות בו חיתוך ידיים ורגליים.

העובר

 1.1  שפיר מרוקם בשבוע החמישי. רוחבו כ-10 מ"מ )איסו"ב י,ג(.
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 2.3  ְּכׁשּות )שחיטה ז,יז(. 

  2.4  פול בינוני שלם בקליפתו; 
 חצי פול גדול מקולף; 

גריס גדול וגריס בינוני. 

  2.5  השוואת עדשים גדולות )ירוקות( 
 עם עדשים אדומות )קטנות( 

 ועם גריס גדול )מימין( 

וגריס בינוני )מלמטה( )איסו"ב ט,ו(.

הצומח

 2.1  ַּכְרּכֹם – "ֶׁשֻּכּלֹו ְּכמֹו ָקֶנה הּוא, ּוְבָכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ְׁשלָׁשה ָקִנים ּוְבָכל ָקֶנה ְׁשלָׁשה ָעִלים, ּוַמִּקיף 

ַהָּדם ֶלָעֶלה ָהֶאְמָצִעי ֶׁשַּבָּקֶנה ָהֶאְמָצִעי" )איסו"ב 

ה,ח2(.

 2.2  ֲחִריַע – ַהֶּצַמח ֶׁשּצֹוְבִעין ּבֹו ַהְּבָגִדים, ְוהּוא 
ּדֹוֶמה ִלְׂשָערֹות ֲאֻדּמֹות ְמַעט ְונֹוטֹות ִליֻרָּקה )שחיטה 

ז,יז(.
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איור אברי העוף. סכיני שחיטה. הקנה והוושט

תלוברכ
ןוילע םוטרח

ןותחת םוטרחהרדש
הנק

םידירו

טשו

קפזה גג

קפז

בלה םוקימ

)קמועב( הרמ

לוחט

ןבקרוק

 תמוצ
םידיגה

 תמוצ
םידיגה

השנה דיג

ןיקד

 הציב
הרומג

 לוכשא
םיציבה

הרדש

האיר

 4.1  תרנגולת – האברים הפנימיים והחיצוניים )מבט משמאל(.

 4.4  הוושט ושני עורותיו. שים לב לכיווץ של  4.3  קנה הנשימה. ניתן להבחין בטבעות.
השכבה הפנימית על ידי השכבה החיצונית.

 4.2  סכיני שחיטה.

לבהמה דקה

לעוף

 לבהמה
גסה



נספחים ומפתחות      תמונות לספר קרושה   1168

בית השחיטה בבהמה

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

 5.3  חלקו הקדמי של בית הקול של 
הפרה. ניתן להבחין בשיפוי הכובע.

 5.2  מבט אל החיטים דרך חתך השחיטה. שים 
לב לעורות הוושט )אדום ולבן( ולכיווצם. שים 

לב לעובי השונה של הדפנות מלפנים ומאחור.

 5.4  חתך בצוואר הבהמה ובאזור הלסת. 

תחילת הוושט
הוושט

"החיטים"

"החיטים"

 החלק הקדמי 
)העבה( של הקנה

מכסה הגרון

החיבור לבסיס הלשון

הטבעת הגדולה

הוושט

"שיפוי כובע" "הכובע"

הלשון

 לחי התחתון
תרבץ הוושט)חתוך(

הקנהשיפוי כובע
הוושט הטבעת 

הגדולה




