
 

 

 

 

 

 נדה הוא בבגדו והיא בבגדה שינה עם אשתו

לא יאכל הזב עם  )להרחיק מעבירה(לאור הנר. כיוצא בו  )אדם(ולא יקרא  ו...לא יצא החייט במחט :משנה )י"א א'(
 הזבה מפני הרגל עבירה. 

  היא בבגדה והוא בבגדו? )במיטה אחת(איבעיא להו: נדה מהו שתישן עם בעלה  )י"ג א'(

א  תא שמע,יוסף:(  )אמר רב ת ֵרֵעהּו לֹא ִטּמֵ ֶ ָרֵאל ְוֶאת ֵאש  ית ִיש ְ ּלּוֵלי ּבֵ א ֶאל ּגִ "ֶאל ֶהָהִרים לֹא ָאָכל ְוֵעיָניו לֹא ָנש ָ
ה לֹא ִיְקָרב" ה ִנּדָ ָ ּ , אף 2, מקיש אשה נדה לאשת רעהו: מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור1ְוֶאל ִאש 

 . שמע מינה ה אסור.אשתו נדה הוא בבגדו והיא בבגד

פדת: לא אסרה תורה אלא קורבה של  ביפדת. דאמר ר בידר)דרב יוסף דפשט מדרשה דהאי קרא לאיסור( ופליגא 
רֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה"  3, שנאמר)תשמיש ממש(גלוי עריות בלבד  ש ָ ֵאר ּבְ ְ ל ש  )ושאר קורבה, "ִאיש  ִאיש  ֶאל ּכָ

 .ה רק מדרבנן. וכשלבושים, אין מקום לגזור אפילו מדרבנן(אפילו קירוב בשר, אסור

. (4)בזרועותיהןאבי ידייהו  -, ואמרי לה )חזה(עולא כי הוי אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחוותיה אבי חדייהו 
שום קורבה אסור משום 'לך' 'לך', אמרי נזירא, סחור סחור לכרמא  לוגא דידיה אדידיה, דאמר עולא: אפיופלי

 רב.לא תק

: מעשה בתלמיד אחד, שקרא הרבה, ושנה הרבה, ושמש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו. תנא דבי אליהו
יָך ְואֶֹרְך  5כתוב בתורה :והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. ואמרה להם י הּוא ַחּיֶ "ּכִ

 . ה, מפני מה מת בחצי ימיו?! ולא היה אדם מחזירה דברָיֶמיָך", בעלי שקרא הרבה ושנה הרבה ושמש ת"ח הרב

באצבע  אפילואמרה לי חס ושלום  ?בתי בימי נדותיך מהו אצליך :אמרתי לה .פעם אחת נתארחתי אצלה
אבל חס  ,וישן עמי בקירוב בשר ,ושתה עמי ,אכל עמי: אמרה לי אצליך?מהו  6בימי לבוניך .קטנה לא נגע בי

שהרי אמרה  .שלא נשא פנים לתורה ,ברוך המקום שהרגו :אמרתי לה .לדבר אחרושלום לא עלה על דעתו 
ת ֻטְמָאָתהּ  ְוֶאל" תורה ִנּדַ ה ּבְ ָ ּ  ". לֹא ִתְקַרב ִאש 

מר רבי א - במערבא אמרי. )רחבה. ולא היה קירוב בשר. וסבר שמותר בכך( טה חדא הואיימ :כי אתא רב דימי אמר
 . מפסיק בינו לבינה ()ממתנים ולמטהסינר  :בר יוסף יצחק

                                                

 יחזקאל יח,ו. . 1

. ואין )באשת רעהו(והתם סברא הוא לאסור לפי שיצרו תוקפו ומתגבר עליו ביותר. ורש"י פירש אפילו ביחוד נמי אסור מדאורייתא  . 2
 . ()ד"ה מה אשת רעהונראה, דמשמע דרוצה לאסור יחוד בנדה! תוספות 

 ויקרא יח,ו. . 3

)עבודה זרה  . רש"ידמשום כבו, מיד הוא נושק לאביו ולאמו ולגדול ממנו בארכובה או בפס ידיו ,דרך בני אדם כשיוצאין מבית הכנסת . 4
 .י"ז א', ד"ה אבי(

 דברים ל,כ. . 5

ובר בשבעת ימים שזבה צריכה לספור נקיים, וללבוש לבנים לבדיקה. לרבינו תם, רשב"א, וריטב"א, מדובר בנידה, ולאחר לרש"י מד . 6
תקנת בנות ישראל שהיו יושבות שבעה נקיים אפילו רואות טיפה כחרדל, והיו טובלות אחרי שבעה ימים, וטהורות דבר תורה, ואח"כ 

 ובאותם ימים היה אותו תלמיד מיקל, הואיל וכבר טהורה דבר תורה. סופרות שבעה נקיים, מפני תקנת טהרות.

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר כ"ג
 י"ג| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

שאיסור חיבוק  ומאירי, ,ראב"ן, רמב"ם, רבינו יונה, סמ"ג, ספר החינוך, ר"ן, ריטב"אדעת  :איסור קורבה לאשתו נדה
שאין מלקין מן התורה אלא בביאה גמורה או בהעראה. אבל  ורשב"ץ, ,רמב"ן, רשב"א. ודעת 7ונישוק הוא איסור תורה

וסיעתו, ואסר ליגע  כרמב"םפסק  8והשו"עגילוי ערוה, כגון חיבוק ונישוק, אינה אסורה אלא מדרבנן.  קריבה שאין בה
 .10התיר והרמ"א. 9באשתו חולה לשמשה

 שולחן ערוך

 (אה"ע, הלכות אישות, סימן כ)

א ַעל ַאַחת  א.  ֵק  ִמןַהּבָ ק ְוֶנֱהָנה ּבְ ֵ ּ ק ְוִנש  ִחּבֵ ֶ ֶרְך ֵאָבִרים, אֹו ש  ּוד ַעל ָהֲעָריֹות.ָהֲעָריֹות ּדֶ ר, ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה, ְוָחש  ש ָ  רּוב ּבָ

 )יו"ד, הלכות נדה, סימן קצה(

גֹון ַלֲהִקיָמּה  . טז ּה, ּכְ ָ ש  ּמְ ַ ֵדי ְלש  ּה ּכְ ה, ָאסּור ְלַבֲעָלּה ִלּגַֹע ּבָ ה חֹוָלה ְוִהיא ִנּדָ ָ ּ יָבּה ּוְלָסְמָכּה.ִאש  ּכִ ְ  ּוְלַהש 
ִאם ֵאין ם הר"מ(, ְוֵכן נֹוֲהגִ  ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדְ ֵ ש  ת ּבְ ּבָ ַ ש  ַכי פ"ק ּדְ הֹות ָמְרּדְ הֹות ש"ד ְוַהּגָ ּכֹל )ַהּגָ ר ּבַ ה, ֻמּתָ ּנָ ֶ ש  ּמְ ַ ש  ּיְ ֶ ה ָלּה ִמי ש  ין ִאם ְצִריָכה ַהְרּבֵ

 . ְלָכךְ 

  שמוֶנה עשרה גזירות דתלמידי שמאי והלל

 תשע גזירות לעניין פסול תרומה

ן גרון שעלו לבקרו, נמנו ורבו בית שמאי על ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה ב משנה: )י"ג ב'(
 , וי"ח דברים גזרו בו ביום. בית הלל

                                                

וכתב ראב"ן, שמה שאמר לה אליהו, ברוך המקום שהרגו, לא על האכילה אמר, אלא על השינה בקירוב בשר, דאי על האכילה לא  . 7
"ל דאמרו לא יאכל מפני הרגל עבירה. אמנם הרמב"ן ז היה אומר לא נשא פנים לתורה, אלא כך היה אומר שעבר על דברי חכמים

כתב, שאם היה עובר בלאו מן התורה היה אומר ברוך המקום שהרגו שעבר על דברי תורה. ואין זה נקרא משוא פנים. אבל הדבר 
 שהוא משוא פנים לתורה הוא הגדר והסייג הנעשין לדבריה. עיי"ש.

)והכריע בשו"ע שמא לרמב"ם כל נגיעת ערוה אסורה מהתורה : הב"י הסתפק, רוניםהאח נחלקובדעת הרמב"ם  יז.-יו"ד קצה,טז . 8
דאף הרמב"ם לא קאמר אלא כשעושה חיבוק ונישוק דרך חיבת  הכריע כרמב"ם, אבל כתב )יו"ד קנז,א, ס"ק י( והש"ך .(לחומרא

וכן דייק  .ריצחק ליאון, בעל מגילת אסתלבנותיהם ואחיותיהם. וכן כתב הר'  חיבקו ונשקושהאמוראים  )שהרי מצינו בש"ס ביאה
ר  ש ָ ֵקרּוב ּבָ ֲאָוה ְוֶנֱהָנה ּבְ ֶרְך ּתַ ק ּדֶ ֵ ּ ק ְוִנש  ִחּבֵ ֶ דאינו לוקה אלא בדרך וכן כתב סמ"ג  ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה ִמן ַהּתֹוָרה"( -מלשון הרמב"ם "אֹו ש 

 הנגיעה כדי ליהנות מן המגע.ועוד, מבואר שהאיסור הוא כאשר  רבינו יונהתאווה וחיבת ביאה. וגם בדברי 

)אגרת . רבינו יונה )הל' נדה, סוף סי' שלה(. ראב"ן )ספר המצוות, מצוה ל"ת שנג; הל' איסורי ביאה כא,א(רמב"ם  -סיעה א'  -מקורות  
שבת י"ג א',  ריטב"א )חי'. )פסחים, כ"ה א', ד"ה בכל מתרפאין(. ר"ן )מצוה קפח(. ספר החנוך )לאוין קכו(. סמ"ג התשובה, אות יט(

סוד"ה ופליגא(. מאירי )סנהדרין ס"ו ב', ד"ה כל(. וראה ר"ש משאנץ וראב"ד על תורת כהנים )פרשת אמור, פרשתא ט, פרק יג(. סיעה 
רמב"ן בהשגות )על ספר המצוות(. רשב"א )שו"ת, ח"א סי' אלף קפח(. רשב"ץ )ספרו זהר הרקיע, מצות לא תעשה, ד"ה כל  -ב' 

 ובביאור מחלוקת רמב"ם ורמב"ן, ראה באריכות בביאור הגר"א )אה"ע כא,א, ס"ק א(.העריות בפרטן(. 

 . "נדה - נתיבי הלכהולי שיש בו סכנה, ראה נספח ל"ונחלקו האחרונים, אם גם בח. 9

או שסובר הרמ"א דהלכתב  )ס"ק כא(בדעת הרמ"א אפשר היה לומר שסובר כרמב"ן, דאינו אסור אלא מדרבנן. אמנם בביאור הגר"א  . 10
שלדעתו, הרמ"א פוסק כרמב"ם, אלא שסובר כהש"ך, )דהיינו ערוה, אבל בלאו הכי אינו אלא מדרבנן הזה הוא דוקא אם מתכוין ל

 .שרק דרך חיבת ביאה אסור מהתורה(

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר כ"ג
 י"ג| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 .בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון מן ההלכות שאמרו )שתיים(אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר. ואלו  תניא:

 )אדם(: )שבמגעם נאסרת התרומה(אלו פוסלין את התרומה  :)זבים ה,יב( דתנןה עשר דבר? מאי נינהו שמונ )ומברר(
)והטעם שגזרו, דזימנין דאכיל אוכלין  , והאוכל אוכל שני)ומן התורה אין אוכל מטמא אדם האוכלו(האוכל אוכל ראשון 

ותו טעם, דזימנין דשתה משקין טמאין )מא . והשותה משקין טמאיןטמאין ושקיל משקין דתרומה ושדי לפומיה ופסיל להו(

  .11ושקיל אוכלין דתרומה, ושדי לפומיה ופסיל להו(

. וטהור שנפלו על 12)גזירה משום שהיו אומרים לא מי המקוה מטהרים, אלא המים השאובים(והבא ראשו ורובו במים שאובין 
 . (ימא הא, שיאמרו מאי שנא הא מהאאי לאו הא, לא קי -)אע"פ שהוא טהור ראשו ורובו שלושה לוגין מים שאובין 

)כל כתבי הקודש, תורה נביאים וכתובים, פוסלים תרומה במגעם, גזירה שלא יצניעו תרומה בצד ספרי קודש, ויבואו ֶפר והסֵּ 

 . (13עכברים ויפסידו הספרים

 . (14)סתמן, קודם נטילה. וגזרו, מפני שהידיים עסקניות הןוהידיים 

 ביפוסלות את התרומה, משום דר )שהיו ידיו טהורות ונגע באחד מכתבי הקודש(ספר  אף ידיים הבאות מחמתתנא: 
 .(15)בלא אותה מצוהפרנך אמר רבי יוחנן: האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום  מר רביפרנך; דא

 )אוכלים שנטמאו במשקים שנגעו בסתם ידיים. וגזירה משום משקים שנגעו בשרץ,והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין 

וכלים שנטמאו במשקים שהם ראשון לטומאה, כגון שנטמאו בשרץ, ומן התורה אין כלי מקבל טומאה  .שטומאתם מן התורה

  .וגזירה משום כלים שנגעו במשקין דזב היוצאים ממנו, רוקו וזובו ומימי רגליו( .אלא מאב הטומאה

 שיטות הראשונים

שבטהור לא גזרו כי אם בנפל, ולא גזרו נמי בביאה  תוספותדעת : טהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגין מים שאובין
 .הרי זה כשני לטומאה עד שיטבול -שגם טהור שבא ראשו ורובו במים שאובים  הרמב"ם. ודעת 16כמו בטבול יום

ְ " הרמב"םתב : כם שניות הןידיי ְהיּו ש  ּיִ ֶ ַדִים ש  ְזרּו ַעל ַהּיָ ינֹו ּגָ ֶלְך ּוֵבית ּדִ לֹמֹה ַהּמֶ ְ אי ש  ַוּדַ ּלֹא ָיַדע ּבְ ֶ י ש  ִנּיֹות, ַאף ַעל ּפִ
; ְוַאַחר כָּ  א ַלּקֶֹדש  ַדִים ֻטְמָאה ֶאּלָ לֹמֹה ַעל ַהּיָ ְ ַזר ש  ַדִים ַעְסָקִנּיֹות. ְולֹא ּגָ ַהּיָ ֶ ֵני ש  ְטְמאּו, ִמּפְ ּנִ ֶ ַאֲחָריו ש  ֶ ְזרּו ֲחָכִמים ש  ְך ּגָ

רּוָמה ּטֹל ָיָדיו , ּוְלִפיָכְך ָצִריְך ְנִטיַלת יָ 17ַאף ַלּתְ ּיִ ֶ רּוָמה קֶֹדם ש  ּתְ רּוָמה, ְוִאם ָנַגע ּבַ ֶרֶפת ַעל  -ַדִים ַלּתְ ָסָלּה, ְוִנש ְ ּפְ
 ֻטְמָאה זֹו.

                                                

 . )י"ג ב', ד"ה והשותה(במשקים טמאים לא שייך ראשון ושני, דלעולם משקין תחלה הוו. תוספות . 11

 . )ד"ה והבא(אם תאמר, תיפוק ליה שהוא טבול יום! ויש לומר, דנפקא מינה דאפילו העריב שמשו פוסל עד שיחזור ויטבול. תוספות ו . 12

 אבל בחולין לא הוצרכו לגזור, דבלאו הכי נמי לא היו נותנין חול אצל קדש. רש"י. . 13

 כלין כשנוגע בה בידיים מסואבות. רש"י. ונוגעין בבשרו ובמקום טינופת, וגנאי לתרומה בכך, ונמאס לאו. 14

 אם אוחזו ללמוד בו אין לו שכר של אותו לימוד ואם בשביל לגוללו אינו מקבל שכר על הגלילה. תוספות. . 15

ה : ואם תאמר מאי שנא דבטהור לא גזרו כי אם בנפל, ולא גזרו נמי בביאה כמו בטבול יום? ונרא)י"ג ב', ד"ה וטהור(וכתבו תוספות  . 16
לר"י דבטהור לא רצו לגזור יותר, אלא דוקא בנפילה כמו שרגילים להפיל עליהם מים שאובים אחר שטבלו במים סרוחים, כדאמר 

 בסמוך והיו נותנים עליהם ג' לוגים מים שאובים. 

 .כתב הראב"ד: ואח"כ גזרו על אכילת חולין שצריך נטילת ידים. 17

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר כ"ג
 י"ג| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 


