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ֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל ֹקֶדׁש ) ה-דיב, ( ִׁשים יוֹם ּוְׁש ּוְׁש

את ְיֵמי ָטֳהָרּה:  ְוִאם ְנֵקָבה  א ָתֹבא ַעד ְמ א ִתָּגע ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש 

ת ָיִמים ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים ְּכִנָּדָתּה ְוִׁשִּׁשים יוֹם ְוֵׁשֶׁש 

                                                 
  הקדמות: יש להקדים כמה  ,[ו] כדי להבין תוכן דבריו 1

ואם  .ח) דהיולדת זכר טמאה נדה שבעה ימים-א. מפורש בתורה (יב, א

הוא  כל דם שתראהו ,אחר מכןשלושים ושלוש ימים ל טהרההיא ב ,טבלה

ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת " )ד-ביב, (ולשון הכתוב  .דם טוהר

ֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי כו' ְטָמא ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת ְּדֹוָתּה ּתִ  ִׁשים יֹום ּוְׁש ּוְׁש

ודרשו חז"ל (תורת כהנים פרק  .יאורוהנה המלה "תשב" צריכה ב ."ָטֳהָרה

ובלשון  - שאם ראתה דם לפני לדתה מחמת צירי הלידה ,א, ד) דבא ללמד

 ,טהורה. דהיינו –שגופה מתקשה בצירי הלידה  ,חז"ל נקרא "המקשה"

אחר שתראה ל שלא רק דמים ,וב בא להוסיף עוד טהרה על היולדתהכת

דהיינו  , מחמת הלידה,הלידהתראה לפני ש , אלא אף דמיםלידה טהורים

שם) דדמיה אבל מכל מקום דרשו חז"ל ( .שהיא מקשה גם כן טהורה

טהורים רק אם ראתה דם מחמת קושי הלידה בתוך י"א יום שבין דנדה 

 ,ת זבה גדולהיאם ראתה ג' ימים ברציפות נעשוע, כיד ,שבימים אלו ,לנדה

תטהר כדמי טהרה של  ,אם תראה ג' ימים מחמת קושי הלידה ,אז בלבד

בתוך  אם תראה מחמת קישוי הלידהשאינה נעשית זבה  ,דהיינו ,אחר הלידה

היא טמאת  ,א יום הללושלא בתוך י"אבל אם ראתה  יום שנעשית זבה,י"א 

ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ) "יב, בהכתוב דכתיב ביולדת זכר (מיתור  ,ולמדו זאת .נדה

 ,צריכים ביאור" ְּדֹוָתּה ִּתְטָמאהמילים " ,"ְּדוָֹתּה ִּתְטָמאָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת 

למד שהרואה דם מחמת באו לאלא  ,דכבר כתיב שהיא טמאה שבעת ימים

 .אבל היא טמאה מדם נדה ,אף על פי שהיא טהורה מדם זיבה ,קושי לידה

 וז"ל: (פרשה א, פרק א, ז)ובזה תבין לשון הספרא על הכתוב ביולדת זכר 

 .להביא את המקשה בתוך אחד עשר יום שתהא טהורה מן הזיבה .תשב"

בימי טהרה אף על  ,תטמא ,תלמוד לומר דוותה ,יכול תהא טהורה מן הנדה

 לדרשהדרשה וריש לקיש  ,הוא משנה וגמרא בנדה (לו, ב)ו ,"פי שהיא רואה

  שם. זו

ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים " ,)יב, ה(מפורש בתורה דין יולדת נקבה ב. 

שלאחר  ,מבואר ."ִמים ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ָטֳהָרהְּכִנָּדָתּה ְוִׁשִּׁשים יֹום ְוֵׁשֶׁשת יָ 

 ,ודמיה טהורים לאחר מכן ששים ושש ימים. והנה ,לידתה טמאה שבועיים

דלטהר דם קישוי לפני  .מה הכונה בזה ,שב" צריכה ביאורגם כאן המילה "ת

אם  ,הזכר ונקבה שווים ,ולפני הלידה ,כבר כתוב תשב ביולדת זכר ,הלידה

  ָטֳהָרה:

  מדוע בזכר כתיב "בדמי טהרה", ובנקבה "על דמי טהרה"

 המקשה את להביא ,תשב .)ד, ב פרק כהנים תורת( 1שם) היב, (

 כו'. טהורים רואה שהיא דמים שכל ,בהינק של שמונים בתוך

 ,ודרשו חז"ל בספרא (שם, פרק ב, ד) דבא ללמד ,כן מדוע כתוב "תשב"

והיא  ,נתעברה ,בתוך ששים ושש ימים של דם טוהר ,שאם לאחר לידתה

ימי ש ,שגם כן היא טהורה ,ומחמת הקושי ראתה דם ,מקשה להפיל הולד

קישוי המחמת  שבא דםהמטהר את  ,מחמת לידה קודמת באהטוהר שדם 

 .תשב" ד)יסקא (שם, פרק ב, פספרא ובזה תבין לשון ה .האחר העוברשל 

שכל דמים שהיא רואה  ,להביא את המקשה בתוך שמונים של נקבה

  " ע"כ.עד שיצא הוולד ,טהורים

יש לדקדק מדוע ביולדת  ,דמה זו נבוא לבאר תוכן דבריו, דהנהולאחר הק

ֵּתֵׁשב ) "יב, הוביולדת נקבה כתוב ( ,"ָטֳהָרהִּבְדֵמי ֵּתֵׁשב ) "יב, ד(זכר כתוב 

דעל פי הספרא הוא  ,והוא פלא. ומבאר המשך חכמה ,"ָטֳהָרה ַעל ְּדֵמי

קישוי בא ללמד שדם ה ,דכתיב בזכר בדמי טהרה דתשב ,מדוקדק להפליא

טהור כדמי טהרה של אחר ה יהי ,לפני הלידה ,שתראה מחמת הלידה

בדמי  ,בדמים שתראה מחמת הקישוי] ,טהורהלכן כתוב תשב [ ,הלידה

 ,. אבל ביולדת נקבה]שהם דמי טהרה ,טהרה [כדמים שתראה לאחר לידה

מחמת לידת שהדם הטהור שיושבת עליו  ,ללמדעל דמי טהרה, כתיב תשב 

ובא  ,מטהרה עכשיו בקישוי שמקשה מחמת הילד השני ,הילד הראשון

 ,דמי טהרה שהיה לה מחמת הילד הראשון עלהכתוב לומר שתמשיך לשבת 

דמי  עלשתמשיך לשבת  ,טב דכתיב "על דמי טהרה"ילכן מדוקדק ה

  . והוא נפלא.שיש לה מלפני כן ,הטהרה

הרה כיון שימי ט ,ביולדת זכר שלא יתכן דם קישוי של אחר לידה ,ודע

ועובר בפחות מארבעים יום אינו  ,ביולדת זכר הם שלושים ושלש ימים

לפיכך בזכר כתבה תורה רק  ,(נדה ל, א) ואין לאמו דין מקשה ללדת ,עובר

דלפני הלידה  ,דת נקבה, ומשם נלמד גם ליולדין דם קישוי של לפני לידה

ה ולא אינו שייך אלא ביולדת נקב ,אחר לידה לשאבל דם קישוי  ,הם שווים

ואף על פי שגם בלבד "על דמי טהרה", לכן כתיב בנקבה  ,ביולדת זכר

שבוע ולאחר  ,ויצא הראשון ,ביולתד זכר משכחת לה שהיה לה תאומים

מכל  ,]כז, אשנטהרה מנדתה ילדה את השני [ויתכן דבר זה כדאיתא בנדה 

[ומשם  ,לא כתבה תורה דין זה רק בנקבה ,כיון שאינו שכיח כללמקום, 

 זה תוכן דבריו. ,]השני לצאת מד ליולדת תאומים ששההנל
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 (יב, ד) כתיבא זכר דגבי .הכתובים לשון מדויק מה זה לפיהנה 

 ,אולם .טהרה דמי על (יב, ה) כתיבא נקיבה וגבי ,טהרה בדמי

 להביא ,תשב ,(תורת כהנים פרק א, ז) לעיל דרשו 2זה ינלפ

 אם .ולד מחמת דהוי כיון ,טהורה שהיא יום א"י בתוך המקשה

 מן ןכרי אח שבאים טוהר כדם - טהורים קישוי דדמי ,כוונתו ,כן

 להיות יכול כןד[ ,שמונים בתוך למקשה דרשו ,כאן אבל .הולד

 שלה טוהר שדמי ,](נדה כז, א) בתאומים לא אם ,בנקבה דוקא

 הולד מן הקודמים טהרה דמי על שתשב ,וכוונתו, קודמים המה

 ,(נדה לו, ב) ובגמרא. טהרה דמי על בכתי לכן, מקודם שילדה

                                                 
בנדפס: לפ"ז. ואם נפתח את ראשי התיבות "לפי זה", אין הבנה לדבריו.  2

לכן נראה שכונתו "לפני זה". אלא שזה קצת דוחק, שבדרך כלל ראשי 

  תיבות לפ"ז, הם "לפי זה".

בדמי טהרה", תשב הטעם שבזכר כתיב "תמצית דבריו:  3

שאם תראה דם  ,דבזכר בא ללמדעל דמי טהרה", תשב ובנקבה "

 "כדמי" ,יהיה דמיה טהורים ,מחמת קישוי לידהלפני לידה 

אבל בנקבה בא ללמד, שאם לאחר לידה,  .טהרה של אחר לידה

תראה דם מחמת קישוי לידה של עובר אחר, גם כן לא תטמא, 

טהרה, הקודמים, שהם מחמת לידה  "על דמי"ותמשיך לשבת 

  בר ראשון.של עו

 

  וכן דבריו יש להקדים כמה הקדמות:[ז] כדי להבין ת 4

ואם אכל קודש  .טהור לוקהדטמא שאכל קדש  ,(קא, א)א. מבואר בחולין 

והקשו חכמים  .לפי חכמים לוקה ולפי רבי יוסי הגלילי אינו לוקה ,טמא

באיזה אופן  ,ו לוקהאם טמא שאכל קודש טמא אינ ,לרבי יוסי הגלילי

והרי בשעת אכילה לפני  ,משכחת לה דטמא שאכל קודש טהור ילקה

דרבי יוסי הגלילי מודה שאם  ,רבאומתרץ  ,הבליעה כבר נטמא הקודש בפיו

ורק אם נטמא  ,דאיסור כרת קדים ,נטמא הבשר לאחר שנטמא האוכל דלוקה

  .האוכל לאחר הבשר אינו לוקה

שנטמא  -טמא אף על פי שטמא האוכל קדש ד ,מבואר בחולין (קיג, ב) ב.

כהן טמא האוכל  ,מכל מקום ,לוקה לכולי עלמא - לאחר שנטמא האוכל

 ,הכל מודים שאינו לוקה ,שנטמאה לאחר האוכל אפילו ,תרומה טמאה

א ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ִּכי ) "ט ,ויקרא כבדכתיב ( ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְו

  וכן פסק הרמב"ם (תרומות ז, א). ,פרט לזו שמחוללת כבר ,"ֻלהּוְיַחּלְ 

שהקשו על רבי  - ג. התוס' בחולין (קא, א ד"ה בנטמא) הקשו על חכמים

יוסי הגלילי טמא שחייב באכילת קדשים לרבי יוסי הגלילי איך משכחת לה 

 ,להקשות על עצמם יש ,אם כן לשיטתם - טהורים והא נטמאים באכילתו

והרי מיד שאכל  ,כן כהן טמא שיתחייב כרת באכילת תרומה טהורהאיך ית

 .3לקיש ריש בשם ,(פרק א, ז) כהנים דתורת דרשא

  

  ]ז[

ִׁשים יוֹם ) יב, ד( ֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל ֹקֶדׁש ּוְׁש ּוְׁש

את ְיֵמי ָטֳהָרּה: א ָתֹבא ַעד ְמ   א ִתָּגע ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש 

  מדוע לריש לקיש לוקה על נגיעת קדשים ולא על נגיעת תרומה

ספרא תזריע פרשה א, פרק ( התרומה 4לרבות. תגע לא דשק בכל

שאיירי בתחב לו חבירו לתוך בית  ,ותירצו התוס' .נטמאת באכילתו

וידעו חכמים שרבי יוסי הגלילי לא איירי באופן  ,דאז אינו מטמא ,הבליעה

מה שאין כן קדשים  ,ו לקבל טומאהרש, באוכלין שלא הוכאי נמי ,זה

  מקבלים טומאה.

ריש לקיש אמר:  -איתמר: טמא שנגע בקודש ) "ב ,לג(זבחים גרסינן בד. 

לוקה, רבי יוחנן אמר: אינו לוקה. ריש לקיש אמר לוקה, בכל קודש לא תגע; 

מבואר דלריש לקיש לא  ."ורבי יוחנן אמר אינו לוקה, ההוא בתרומה כתיב

יירי דבכל קודש לא תגע א ,לוקה על נגיעת תרומה אלא על נגיעת קדשים

  בקדשים.

תניא מה בא לרבות "בכל". ו ,יש לבאר ,ה. הא דכתיב "בכל" קודש לא תגע

ובירושלמי שבת  ,ביבמות (עה, א)בספרא (תזריע פרשה א, פרק א. ומובא 

  תרומה. דבא לרבות ,בברייתא(טז, ג) 

  ולאחר הקדמה זו נבאר תוכן דבריו.

 ,לא על נגיעת קדשדהנה נתבאר דלריש לקיש אינו לוקה על נגיעת תרומה א

 ,מכל מקום יש להקשות .דקרא דבכל קודש לא תגע איירי בקדש ולא תרומה

ת עמדוע אינו לוקה גם על נגי ,בא לרבות תרומה "בכל"ד(שם) כיון דתניא 

ולא ילפינן תרומה רק  ,בקדשדכיון דקרא איירי  ,ואפשר ליישב .תרומה

   .ת אלא מריבוישאינה נלמד ,רומהלכן לא לוקה על נגיעת ת ,מריבוי

דהנה יש  ,יש לזה טעם מושכל שאינו לוקה על נגיעת תרומה ,אבל באמת

אלא דהוא סייג  ,בלאו ומלקות נגיעת קודשלתת טעם מדוע אסרה תורה 

ומצאנו בתורה שאסרה  ,שלא יבוא לאכול קדשים בטומאה שאיסורו כרת

. רמב"ם (ספרא ויקרא אחרי מות, פרשה ט פרק יגמשום סייג כקריבת עריות 

ולפי זה מובן מדוע אינו לוקה על נגיעת  .בזה וכיוצא איסורי ביאה כא, א),

דלא  ,דאין צורך לעשות סייג שלא יבוא לאכול תרומה בטומאה ,תרומה

 ,אלא באופן שלא שכיח ,משכחת לה איסור כרת באכילת תרומה בטומאה

חב אלא בתולה ולא משכחת  ,שהרי בתרומה שנטמאת באכילתו אינו לוקה

לכן לא הזהירה  ,שלא הוכשרהאו שאוכל תרומה  ,לו חברו בבית הבליעה

בלאו הכי לא ד ,טהורה שלא יבוא לאוכלה הנוגע בתרומה הטמא את תורה

  .שכיח הוא

דקרא דבכל קודש לא  ,לרבי יוחנן דסובר שהנוגע בקודש אינו לוקהד ,ודע[



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

 ב, יד מכות ויעויין). מי שבת טז, ג. ירושלא, עה יבמותא. וב

 ,לוקה בקודש שנגע דטמא ,סבר לקיש דריש ב, לג ובזבחים

 גם ןיאמרינ לא אמאי טעם וצריך. נגיעה בלשון רחמנא מדאפקיה

. נגיעה בלשון רחמנא מדאפקיה לוקה הנוגע דטמא ,תרומה גבי

, מושכל הענין אמנם .כן אמר לא ,ליה נפקא דמרבויה כיון ,ואולי

 בכרת בקדשים והאכילה, האכילה אל גכסי רק היא נגיעהדה

 על דגם ,לדבריה יגס התורה עשתה לכן ,(מכות יג, א. ועוד)

(ספרא ויקרא אחרי מות,  בעריות קריבה וכמו, לוקה הנגיעה

 ולכן. בזה וכיוצא ,פרשה ט פרק יג. רמב"ם איסורי ביאה כא, א)

(חולין  כרת בחיי בשר אוכל זה ואחר הגוף נטמא שאם ,בקדשים

 הנוגע שילקה ,לאכול יבא שלא גסי התורה עשתה לכן, )א, אק

 פטור ,טמא כהן אכל אם ,טמאה בתרומה אבל ,קדש יבאוכל

 ,יחללוהו כי בו ומתו) ט, כב ויקרא( דכתיב ,שמים בידי ממיתה

 טמא יאכל כי ,כן ואם ,(חולין קיג, ב) ועומדת שמחוללת לזו פרט

                                                 

קה על נגיעת נחלקו הראשונים האם לו ,לג, ב)תגע איירי בתרומה (זבחים 

יד, ב ד"ה תוס' מכות (רש"י ותוס' בזבחים שם סוברים שלוקה ד ,תרומה

 תבכן בשם הר"ש מדרויש, וכ )שם(זבחים יטה מקובצת שאבל ה, ההוא)

ואין (, סוברים שאינו לוקה הרמב"ם בריבד )א,יב(תרומות  לךלמשנה במ

. והנה )והרי כתיב בכל קודש לא תגע ,כאן המקום להאריך מדוע אינו לוקה

אם כן מדוע  ,דלאו דנגיעה הוא שלא יבוא לאכול ,לפי ביאור המשך חכמה

ובנגיעה דתרומה לוקה. אבל באמת  ,לרבי יוחנן בנגיעה דקדש אינו לוקה

אבל לרבי  ,לבאר את ריש לקיששבא המשך חכמה כתב ד .לא קשה כלל

 .יגדלא עשתה תורה סי ,בודאי לא קשה ,פי הראשונים שאינו לוקהל ,יוחנן

צריך לומר דלאו  ,דלוקה רק על תרומה ולא על קדשיםולפי הראשונים 

 .אלא שהחמירה תורה על ממון הכהנים] ,דנגיעה אינו מחמת סייג דאכילה
לריש לקיש לוקה על נגיעת קדשים ולא על נגיעת תמצית דבריו:  5

וכיון דטמא  ,דעשתה תורה סייג שלא יבוא לאכולכיון  ,תרומה

איסור דאכילת לא משכחת לה  ,אה אינו לוקההאוכל תרומה טמ

כגון שתחב לו חבירו בבית  ,תרומה טמאה אלא באופן שלא שכיח

אבל בקדשים לוקה  .לכן לא עשתה תורה סייג בזה ,הבליעה

   לכן עשתה תורה סייג. ,אפילו טמא שאכל קדשים טמאים

 

  כמה הקדמות:יש להקדים תוכן דבריו, כדי להבין  6

 חייבאבל לא  ,טמא אסור לאכול מעשר שניד )עד, ב(א. מבואר ביבמות 

דהאוכל מעשר  )סנהדרין יט, ד(וכן כתב הרמב"ם  ,כרת או מיתה בידי שמים

ולא  אבל אם טבל ובודאי לא כרת. ,שני בטומאה אין בו מיתה בידי שמים

  .(יבמות שם) מותר במעשר שני ,העריב שמשו

 ולא, (חולין קא, א) באכילה יטמאנה הלא ,טהורה תרומה

 או, הוכשרו שלא בפירות רק במיתה תרומה אוכל טמא משכחת

 עיין[ רחוק באופן בזה וכיוצא ,בליעתו בבית חבירו לו בתחב

 שייך ולא], האריךלקום מאן כין וא ,בזה א ,קא דף חולין תוספות

 יבא שמא ,לוקה בתרומה הנוגע שיהא ,זה על גסי לעשות

  .5ק"ודו ,לאוכלה

  

  [ח]

ֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל ֹקֶדׁש ) יב, ד( ִׁשים יוֹם ּוְׁש ּוְׁש

את ְיֵמי ָטֳהָרּה: א ָתֹבא ַעד ְמ   א ִתָּגע ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש 

  קדשים ותרומה ולא מעשרהיינו  "בכל קודש"ד ,לומד התורת כהניםאיך 

 שיש מקדש מה) א פרקתזריע, פרשה א, ( 6כהנים תורת(יב, ד) 

דטמא שאכל תרומה במיתה בידי שמים, ולא  ,דרין (פג, א)ב. מבואר בסנה

ולא  דהיינו שטבל ,יום לוטבשאפילו  ,כרת. עוד מבואר ביבמות (שם)

  חייב מיתה בידי שמים. ,העריב שמשו

והוא  ,(רמב"ם פסולי המוקדשים יח, יג) ג. טמא האוכל קדשים חייב כרת

ו העריב שמשו שאפיל ,. ומבואר ביבמות (שם)חמור ממיתה בידי שמים

אבל כתב הרמב"ם (פסולי המוקדשים יח,  ולא הביא כפרתו אסור בקדשים.

יד) דטבול יום שאכל קודשים פטור מכרת, והראב"ד חולק עליו שם ומחייב 

  אף בכרת.

(במדבר  והוא מפורש בתורה ,טמא שנכנס למקדש בטומאה חייב כרתד. 

שנכנס למקדש חייב  ב). ואפילו טבול יום טז,(ובגמרא שבועות  יט, יג)

  .ביאת המקדש ג, יד)רמב"ם ( וכרת ,מיתה (פרה פרק יא, ד)

הוא במיתה בידי שמים, הנה נתבאר שטמא שאכל מעשר בלאו, אכל תרומה 

וטבול יום מותר במעשר. וחייב  הוא בכרת. ,נכנס למקדששאו אכל קדשים 

יב ופטור מכרת באכילת קדשים. וחימיתה בידי שמים על אכילת תרומה. 

  כרת אם נכנס למקדש.

  ועכשיו נבוא לבאר דבריו.

בכל קודש לא " וז"ל:פרק א) ספרא תזריע פרשה א בתורת כהנים (תניא 

מה מקדש  ,תלמוד לומר ואל המקדש לא תבוא ,יכול אף מן המעשר .תגע

אי מה  .יצא המעשר ,אף קודש שיש בו נטילת נשמה ,שיש בו נטילת נשמה

אף קודש האוכלו בטומאה ענוש כרת,  ,ש כרתמקדש הנכנס לו בטומאה ענו

  ." ע"כלרבות תרומה ,תלמוד לומר בכל קודש ,יצתה תרומה

ומעשר  ,הייתי מרבה כל דבר הנקרא קודש ,פירוש, כיון דכתיב "בכל" קדש

ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ) "ויקרא פרק כז, לדכתיב ( ,שני גם נקרא קודש

ילפינן מדכתיב ואל המקדש  לפיכך", ' הּוא ֹקֶדׁש ַלה'ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַלה

והיינו  ,אם נכנס בטומאה למקדשכרת מה מקדש חייב  ,ללמד ,סמוך לקודש



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 לא עודב ,פירוש .נשמה נטילת בו שישכו'  נשמה נטילת בו

פסולי ( ם"רמב כשיטת, דמי לא דלגמרי גב על אף .טבלה

 .7ק"ודו ,מכרת פטור קודש שאכל יום דטבול )המוקדשים יח, יד

  

  [ט]

את ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אוֹ ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתוֹ ְלֹעָלה ) יב, ו( ּוִבְמ

                                                 

אם  דהיינו כרת ,יש בו נטילת נשמהבקודש איירי בדבר ש אף ,נטילת נשמה

בידי שמים מיתה י האוכלו בטומאה אינו בנאבל מעשר ש ,אוכלו בטומאה

בא למעט אף ה אסורה אלא דומיא דמקדש שחייב כרת, ושאיניכול  .כלל

אבל  ,בידי שמים ואינו חייב כרת שהאוכל תרומה טמאה חייב מיתה ,תרומה

אבל האוכל תרומה  ,וכן האוכל קדש חייב כרת ,הנכנס למקדש חייב כרת

זה תוכן דברי  ,תלמוד לומר "בכל" קודש ,אינו חייב אלא מיתה בידי שמים

העולה מזה דהתורת כהנים לומד ר החפץ חיים. על פי ביאו הספרא

אבל מותרת  ,דאשה יולדת בימי טהרתה לא תאכל קודש ותרומה ,מהכתוב

  .במעשר דומיא דמקדש

דהיינו מטומאת  ,הפסוק איירי ביולדת לאחר שנטהרה מטומאת נדה והנה

א ִתָּגע ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁשכדכתיב " ,והיא בדמי טהרה ,לידה א ָתֹבא  ְּבָכל ֹקֶדׁש 

את ְיֵמי ָטֳהָרּה את ימי לעד מ ,והיא טבול יום דיולדת לאחר טבילה". ַעד ְמ

מטמאי משכב ומושב פרק כמבואר ברמב"ם ( ,היא כדין טבול ארוך ,טהרה

  ובעוד הרבה מקומות. ,)ה הלכה ד

איך אמר הספרא דאיירי באכילת קודש שיש בה  ,והשתא לפי זה יש לדקדק

והרי טבול יום אינו בכרת אם אוכל קדשים לפי  ,למקדשדומיא דנכנס  ,כרת

מקיש דכונת הספרא לומר ש ,ומבאר המשך חכמה .הרמב"ם (מובא לעיל)

ואף על פי שאין דין נכנס לקודש דומה  .כרת תפני שטבלה שחייבלקודש 

דטבול יום אינו חייב כרת ונכנס למקדש  ,לאוכל קודש לפי שיטת הרמב"ם

 ,דיש ללמוד לאסור דוקא קודש ,שפיר קאמר הספרא ,מכל מקום ,חייב כרת

זה תוכן  ,לנכנס למקדש אפילו שאינו דומה לגמרי ,דהוא הקרוב ביותר

   דבריו.

אף על פי שמעשר שני נקרא קודש, מכל מקום,  :דבריותמצית  7

עט נתמ ,ועל ביאתו חייב כרת ,מקדשסמוך ליה כיון דכתיב 

אף  ,אבל תרומה בכלל קודש ,שאינו חייב מיתה עליו ,ינשמעשר 

ומתרבה  ,הוא חייב מיתה בידי שמים ,על פי שאינו חייב כרת

 ,ת יום ואינה חייבת מיתה ולא כרתלשהיא טבוואפילו  ."כל"מ

  יש ללמוד להקיש למקדש החמור. ,מ"מ

 

וכאן כתוב בן  ,מדוע בפסוק ב, ה כתוב זכר ונקבה ,ליישב ,תוכן דבריו 8

  ח ֹאֶהל מוֵֹעד ֶאל ַהֹּכֵהן:ּוֶבן יוָֹנה אוֹ ֹתר ְלַחָּטאת ֶאל ֶּפתַ 

  מדוע בתחלה כתוב זכר ונקבה ולאחר מכן בן ובת

 שלא שכל ,בזה 8רמז. כו' לבת או לבן טהרה ימי ובמלאת) ויב, (

 במלאת אמר לכן ,נפל בחזקת זה הרי באדם יום שלושים עברו

 בשעת אבל ,ובת בן הוא הרי, פלונ בספק אינו שאז ,טהרה ימי

 פלוונ, פלונ ספק שעדיין ,)הפסוק ב, ( ונקבה רזכ רק אינו ,הלידה

 .10שם 9יעויין, (יג, א) דנזיר ב פרק ששנינו כמו ,בן אינו

 ,ספק אם הוא בן קיימאומבאר דכיון שלפני שלושים יום כל ולד ב .ובת

 ,[לכן אין בכור נפדה עד חודש ימים (במדבר יח, טז)] לוהוא בחזקת נפ

שיצא מספק  מלידתו יום יםשלפיכך אינו נקרא בן ובת עד לאחר שעברו שלו

ולאחר מלאת  ,שאינו נקרא בן ובת לפני מלאת כתוב זכר ונקבה ,לפיכך ,נפל

 ,אם נדר שאם יהיה לו בן יהיה נזירש ,וכן מצאנו בנזיר ,נקראים בן ובת

   .דנפל אינו בן ,אשתו אינו נזירוהפילה 

הריני נזיר לכשיהיה יג, א) "-דקתני התם (נזיר יב, בומה שכתב לעיין שם,  9

אינו  -הרי זה נזיר, נולד לו בת, טומטום ואנדרוגינוס  -לי בן, ונולד לו בן 

 -נזיר; אם אמר כשיהיה לי ולד, אפילו נולד לו בת, טומטום ואנדרוגינוס 

אשתו שאם הפילה  ," ע"כ. הנה מבואראינו נזיר -לה אשתו הפי .הרי זה נזיר

  .דנפל אינו בן ,אינו נזיר ,אפילו שהיה זכר

הא דקתני  דעל ,דהתם מוכח שנפל אינו נקרא אפילו ולד ,אבל יש לדקדק

 נזיר,אינו , קאי נמי הא דאם הפילה אשתו הריני נזיר אם יהיה לי ולדבסיפא 

 ,ולא קתני זכר ,בן ברישא דמדקתני ,וונראה בכונת. וכך פירש רש"י התם

 ויוה ,הוה למיתני אם יהיה לי זכר ,דאי לא נקרא זכר ,משמע דנפל נקרא זכר

  .שמע מינא דזכר מיקרי נפל ,חידוש גדול יותר מבן

מבואר שם בנזיר, שאם נולד לו בן, מיד הוא נזיר, ומכל מקום יש לדקדק, ד

לשון בן הוא מיד שנולד. ונראה כן מוכח שולא צריך להמתין עד ל' יום, אם 

כוונתו לומר, שבאמת כשנולד נקרא בן, כי הרוב נשארים חיים שלושים ד

יום ואינם נפלים, אלא שאין לו חזקת חי אלא חזקת נפל, כיון שכשהיה 

עובר, לא היה לו חזקת חי, ולא יצא מחזקה זו עד לאחר שלושים יום, ואם 

, לפיכך, בנזיר מונה מיד שלושים ימות בתוך שלושים יום בטל ממנו שם בן

יום, שעל הרוב יחיה שלושים יום, ואם ימות יתברר למפרע שלא היה נזיר, 

ואין חשש למנות מיד נזירות כיון שמביא את הקרבנות רק לאחר שלושים 

, ולכן מדלא קתני זכר יום, אבל מכל מקום, מנזיר מוכח שנפל אינו נקרא בן

בן, כי באמת הוא ספק, ויש כאן חזקת נפל, כאן לא כתוב בתוך שלושים יום 

נגד רוב חיים. לכן נקט המשך חכמה בריש דבריו "חזקת נפל", ולאחר מכן 

 נקט "ספק נפל", ושניהם אמת.
ולאחר מכן בן ובת,  ,תמצית דבריו: בתחלה כתוב זכר ונקבה 10

, אינו נקרא בן או בת, אלא זכר כיון שתוך שלושים הוא בספק נפל

הוא נקרא בן שעברו שלושים יום  ,ל לאחר מלאתאב או נקבה,



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

  

  [י]

את ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אוֹ ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתוֹ ) ח, יב, ו( ּוִבְמ

  ַהֹּכֵהן:   ְלֹעָלה ּוֶבן יוָֹנה אוֹ ֹתר ְלַחָּטאת ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מוֵֹעד ֶאל

א ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי ֹתִרים אוֹ ְׁשֵני ְּבֵני יוָֹנה ֶאָחד  ְוִאם 

  ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ְוָטֵהָרה:

  מדוע עשירה מביאה קרבן עולה של כבש וחטאת של יונה

 לפי ,עוף חטאת מביאה עשירה 11יולדת. לחטאת תור או יונה ובן

 ,ומצטערת שיולדת שבשעה ,(נדה לא, ב) שמעון ביכדר שקרבנה

 היא )רבה, בראשית כ, ז( ובמדרש[ לבעלה תזקק שלא נשבעת

 זוגה בן מנחת שאינה ,לחטאת יונה מביאה לכן]. 'וכו רפרפה

. (עירובין ק, ב) זוגה לבן אלא נזקקת ואינה ,(תנחומא תצוה , ה)

 הקודש אל לבא אסורה שהיתה אחרי ,הנראה כפי הוא ,והעולה

 על יתברך לשמו ובתודה ,הקודש אל באה וכעת, טהרתה ימי כל

 .ראיה קרבן כעין והוא, ריקם פניו יראה לא ,לאיתנה שבה אשר

 :12חס אות גבירול בן שלמה ביר באזהרות זה על רמז ומצאתי

 להעולה וקרא '.חטאה וקרבן ,הנראה בקרבן הטומאה וטהרת'

 .13ק"ודו ,שכתבתי וכמו ,ההנרא קרבן

                                                 

  ובת.

  

 ,[י] תוכן דבריו, הנה כתוב בתורה שיולדת עשירה מביאה כבש לעולה 11

תביא גם לעולה בן יונה או  ,ואם אינה משגת ידה .בן יונה או תור לחטאתו

והרי יש לה  ,המדוע עשירה מביאה יונה לחטאת ולא כבש ,וצריך טעם .תור

  .השגת יד

שאלו תלמידיו את רבי " וז"ל: )ב ,נדה לאומבאר על פי מה שאמרו בגמרא (

אמר להן: בשעה  ,שמעון בן יוחי: מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן

שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, לפיכך אמרה תורה תביא 

ואל אישך ז) אמרו וז"ל ", פרשה כ ,בראשית רבה (בראשיתו ," ע"כקרבן

תשוקתך, בשעה שהאשה יושבת על המשבר, היא אומרת עוד איני נזקקת 

לבעלי מעתה, והקב"ה אמר לה תשובי לתשוקתך, תשובי לתשוקת אישך, 

בן יוחאי אמרו לפי שרפרפה בלבה  מעוןשבי רבי ברכיה ורבי סימון בשם ר

פירש רש"י "כ ו" עלפיכך תביא קרבן מרופרף, ב' תורים, ב' בני יונה

לפיכך קרבנה  ,ולא הוציאה הנדר בפיה ,פירושו שהרהרה בלבה ,שרפרפה

  .קל ורפוי

מדוע דוקא החטאת היא  ,דאם מפני זה קרבנה קל : א.אבל יש לתת טעם

תביא כבשה  ,אם חטא הוא ,ממנא נפשךב.  .של עוף והעולה של כבש

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

בגלל זה קל שולא מצינו חטא  ,לא תביא יונה ,ואם לא חטא הוא ,לחטאת

  .בא המשך חכמה לבארזה  ,קרבנו רק יונה

לכן  ,שרפרפה בלבההוא כיון  ,הטעם שמביאה יונהד ,ומחדש המשך חכמה

 נזקקת ואינה זוגה (תנחומא תצוה , ה), בן מנחת שאינהתביא יונה או תור 

תודה אלא  ,אבל קרבן עולה לא בא על חטא .זוגה (עירובין ק, ב) לבן אלא

 ,הקודש אל באה וכעת, טהרתה ימי כל הקודש אל לבא ורהאס היתהלה' ש

 ,ומביא סעד לזה מדברי רבי שלמה אבן גבירול. וכעין קרבן ראייה ברגלים

שקרבן עולה של יולדת הוא קרבן  ,שכתב בהזהרות שלו (הזרה סח)

והיינו כדברי המשך חכמה  ,"קרבן חטאה"ועל קרבן חטאת כתב  ,"הנראה"

  .אשה בבית המקדששהוא קרבן על הראות ה

 בנדפס: סה. והוא טעות סופר כי הוא באזהרה סח. 12
תמצית דבריו: הטעם שעשירה מביאה קרבן עולה של כבש  13

שקרבן חטאת הוא על  מפני ,או תור יונהבן חטאת של קרבן ו

לכן מביאה יונה שאינה מניחה בן  ,שנשבעה שלא תזקק לבעלה

פני ה' אחרי  אבל קרבן עולה הוא על שבאה להראות ,זוגה

  .שהיתה אסורה להכנס לקודש בטומאה

  


