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  [יא]

ְוִהְקִריבוֹ ִלְפֵני ה' ְוִכֶּפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמְּמֹקר ָּדֶמיָה ֹזאת  )ח-יב, ז(

א ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה  ֵקָבה:ּתוַֹרת ַהֹּיֶלֶדת ַלָּזָכר אוֹ ַלּנְ  ְוִאם 

                                                 
ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ה' ְוִכֶּפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה " )ח-ויקרא יב, ז[יא] על הפסוקים ( 1

א ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה  ה:ִמְּמֹקר ָּדֶמיָה ֹזאת ּתֹוַרת ַהֹּיֶלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקבָ  ְוִאם 

ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעֶליָה 

" ע"כ. יש לדקדק, מדוע כתוב זאת תורת כו' באמצע הענין, ֵהן ְוָטֵהָרהַהּכֹ 

ובכל מקום בתורה, "זאת תורת" כתוב בסוף ענין, והוה לתורה לכתוב קודם 

  "ואם לא תמצא ידה כו'", ולאחר מכן "זאת תורת כו'".

והביאור בזה, דמבואר בנדרים (לה, ב), דרבי יוחנן סובר, דהא דכתיב בזב 

), זאת תורת הזב לרבות קטן, ומקשה הש"ס מה ידרוש בקרא דזאת (טו, לב

תורת היולדת, דאין לומר שבא לרבות יולדת קטנה, דקטנה אינה יולדת. 

ומפרש הש"ס דבא לרבות יולדת שוטה, ומאר הש"ס דאף על פי ששוטה 

אין בה דעת ואינה חייבת במצוות, מכל מקום, כיון דחיוב הקרבן הוא על 

  בה שאפילו יולדת שוטה, בעלה מביא עליה קרבן.בעלה, לכן מר

ועל פי יתיישב היטב מדוע הקדים הכתוב זאת תורת כו' לפסוק ואם לא 

תמצא ידה כו', דכיון שזאת תורת מרבה יולדת שוטה, ועל כורחך חיוב 

הקרבן הוא של בעלה, ואפילו היא עניה חייב להביא קרבן עשיר, דהרי הוא 

שוטה ופטורה מן המצוות, לכן הקדים הכתוב חיוב שלו ולא שלה, שהיא 

"זאת תורת כו'", לרבות יולדת שוטה, ולומר, שבשוטה תמיד מביא קרבן 

עשיר אפילו היא עניה, ולאחר מכן כתב "ואם לא תמצא כו'", היינו כשאין 

בעלה מביא עליה, אז, אם לא תמצא ידה כו' תביא קרבן עניה, זה תוכן 

  דבריו.

דהנה זה לשון הסוגיא בנדרים (לה, ב) לגירסת הר"ן: אבל עוד יש לדקדק, 

שכן אדם מביא קרבן על  ,בין פקחת בין שוטה ,ההיא זאת תורת היולדת"

וכל קרבנות  ,דתניא אדם מביא קרבן עשיר על אשתו ,אשתו כר' יהודה

שכך  ,א"ר יהודה לפיכך אם פטרה אינו חייב באחריותן ,שהיא חייבת

" ע"כ, ומבואר דרק לרבי עליך מן קדמת דנא אחריות דאית לי ,כותבת לו

יהודה מפרש הש"ס דזאת תורת בא לרבות שוטה, אבל לרבנן, לא, ולפי זה, 

ר ָעֶליָה ְׁשֵּתי ֹתִרים אוֹ ְׁשֵני ְּבֵני יוָֹנה ֶאָחד ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ְוִכּפֶ 

  :ֵהן ְוָטֵהָרהַהּכֹ 

  מדוע לא כתוב "זאת תורת" לאחר "ואם לא כו', שהוא סוף ענין

 ידה תמצא לא ואם. לנקבה או לזכר היולדת תורת זאת) ח-זיב, (

 כתיב תורת זאת דכתיב מקום דבכל, 1לפלא. 'וכו ולקחה שה די

לרבנן הדרא קושיא לדוכתא, מדוע הקדים זאת תורת לפסוק ואם לא תמצא 

  כו'.

אבל הביאור בזה, דבאמת, קרבן יולדת, דהבעל גרם לה שתלד, סברא הוא 

ם חכמים מודים בזה, ולא בא רבי יהודה לחדש שהבעל מביא קרבנה, וג

שבעל מביא קרבן אשתו אלא בקרבנות אחרים, וכן מבואר בנדרים להלן 

(לו, א), דאומר הש"ס, דלפי רבי יהודה הבעל מביא קרבן חטאת על אשתו 

בלא דעתה, אלא שאם היא שוטה פטור, דפטורה מן המצוות, וליכא קרא 

היכא דהיא פקחת, מביא הבעל קרבן  לרבות שוטה בחטאת כביולדת, אבל

חטאת על אשתו. ולפי זה אתי שפיר אף לרבנן, דכיון שקרבן יולדת מביא 

  הבעל, שפיר דורשין גם חכמים דזאת בא לרבות אשתו שוטה.

כי הבד"ה שכן, וז"ל "נדרים דף לה ד וכן מבואר בדברי הר"ן, שכתב בסוגיא

שאע"פ שכל אשה שיש לה בעל  ,אדם מביא קרבן עשיר על אשתו פירושו,

אפ"ה כיון שבעלה  ,שהרי כל מה שקנתה אשה קנה בעלה ,לא הויא עשירה

לפי שהבעל  ,עשיר מביא בשבילה קרבן עשיר בקרבנות שהיא בעולה ויורד

וכן כל קרבנות שהיא חייבת למעוטי נדריה ונדבותיה  ,חייב בקרבנות אשתו

ה ויורד הבעל מביא עכ"ל, הנה סתם וכתב שבכל קרבנות עול כו'.

  קרבנותיה, משמע אפילו לא קרבן יולדת.

והא דאמר הכא שכן מביא אדם קרבן על אבל מה שסיים הר"ן שם וכתב, "

דהא תני רישא סתמא אדם מביא  ,לאו דוקא כר' יהודה ,אשתו כר' יהודה

יהודה  ור' ,אלא משום דלא ידעינן מאן ניהו ת"ק ,קרבן עשיר על אשתו

", לפי המבואר יתיישב היטב, דבאמת רק רבי לה לדידיה איירי בה תלינן

יהודה סובר שבכל הקרבנות הבעל מביא קרבן, אבל ביולדת מודים לו 

חכמים, והש"ס נקט רבי יהודה, דסובר כן בכל הקרבנות. אבל הר"ן סובר 

  שגם ביולדת רק לרבי יהודה בעלה מביא קרבנותיה, [ועיין להלן פסקא יג].

המשך חכמה גם יולדת פקחת עניה בעלה מביא קרבן עשיר [ודע דלפי דברי 

אפילו לחכמים, והטעם שרק מפני שוטה צריך להקדים זאת תורת כו', כיון 
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 והלא, שה די ידה תמצא לא ואם כך אחר כתיב וכאן, הענין בסוף

 על עשיר קרבן מביא דבעל סובר יהודה בידר ונראה .הוא דבר

(וכן הוא  שם עיין, שבת חיללה דאפילו אלו,  בנדרים ועיין, אשתו

 ודאי ,לה גרם שהוא יולדת קרבן הא בירושלמי כתובות ד, ח),

 קרבן ומביא, הסברא מצד עליה להביא עלמא לכולי חייב דאיהו

 תורת דזאת קאמר בנדרים ושם ,עניה שהיא פי על אף עשיר

 בין מרבה, ילדה מצי לא דקטנה וביולדת, קטן בין גדול בין מרבה

 שם עיין ,אשתו על עשיר קרבן מביא אדם שכן, שוטה בין פקחית

 תמצא לא ואם קודם למכתב מצי לא כן ואם ,הסוגיא כל ב, לה דף

 מוצאת אינה אם אף הא ,כן דאם, תורת זאת ןכרי ואח שה די ידה

 אזהר ולדידיה, המביא הוא הבעל, ובשוטה, עניה שהיא ידה

                                                 

דהא דכתיב ואם לא תמצא כו', על כורחך איירי ביולדת שאין לה בעל, אבל 

הא דכתיב וזאת לרבות שוטה, על כורחך ביש לה בעל איירי, דאי לאו 

 בן]בעלה, פטורה מקר
תמצית דבריו: מ"זאת תורת" דורש הש"ס לרבות יולדת שוטה,  2

בעלה חייב  ,דאע"פ ששוטה פטור ממצוות, כיון שיולדת

אפילו היא שוטה, וכיון קרבן בקרבנותיה, לפיכך מביא לה 

, אם אינו דל שהחיוב עליו, אפילו היא עניה מביא קרבן עשיר

תמצא",  לפיכך הקדים הכתוב "זאת תורת" לפסוק "ואם לא

ללמד, שבשוטה, אפילו היא עניה מביא קרבן עשיר, והא דכתיב 

  "ואם לא תמצא", לא איירי בבעל המביא קרבנותיה.

  

  ]ב[י

[יב] ויש לתת עוד טעם מדוע אי אפשר לכתוב וזאת תורת כו' בסוף פרשת  3

יולדת, דהנה איש או אשה הלוקחים קן של שני תורים או שני בני יונה אחד 

לחטאת ואחד לעולה, כל זמן שלא נתפרש מי מהם חטאת ומי מהם עולה, 

נקרא קן סתומה, אבל לפני שמקריב הכהן צריך להיות מפורש מהו חטאת 

  הו עולה. ומ

ומבואר בתורת כהנים בפרשת מצורע, פסקא קצד (פרשת זבים, פרשה ה, 

פרק ט, ה) [וכן הוא לעיל בפרשת זבים, פרשה ג, פרק ה, טו], דיש שתי 

אפשרויות לפרש את הקן, האחת בשעת לקיחה, והאחת בשעת עשיה, 

שהאיש או האשה שמביאים קן, יכולים לפרש בשעת לקיחה מה הוא 

לעולה, ואם לא פירשו, מפרש הכהן בשעת עשיה, וכן אמר רב  לחטאת ומה

אין הקינין מתפרשות אלא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית חסדא בנזיר כו, ב 

 יכתוב ואיך, עשיר קרבן עליה מביא עשיר דאיהו וכיון ,רחמנא

 קרא אקדמיה לכן ,כך הדין כן גם דבשוטה להורות תורת זאת

 שם ן"ר ועיין. בה תלוי אינו ,הבעל הוא דהמביא דבשוטה להורות

  .2למעיין הגמרא דרכי פי על נכון וזה. שכןד"ה 

 המשך] -[יב 

  עוד טעם מדוע הקדים הכתוב "וזאת תורת", לפני "ואם לא תמצא כו'".

 הקינין דאין דריש דכאן ,נראה כהנים התורת שיטת 3ולפי

 'בתוס ב, כו נזיר ועיין. כהן בעשיית או בלקיחה אלא מתפרשין

פרשת (מצורע,  לקמן כהנים בתורת ודריש ,)תימא וכי ה"ד(

(ויקרא  כתיב דביולדת ,קצד פיסקא זבים, פרשה ה, פרק ט, ה) 

, וילפינן לה בגמ' נזיר כז, א מהפסוקים דלהלן, ובתוס' נזיר כז, א ד"ה כהן

וכי תימא, האריכו בביאור דין הפרשת  בעלים בשעת לקיחה והפרשת כהן 

  ת עשיה.בשע

ויקרא והנה דין הפרשה בשעת עשיה לומדים מפרשת זב וזבה, דכתיב בזב (

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח לֹו ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ּוָבא ִלְפֵני ה' " )טו-טו, יד

את ְוָהֶאָחד ְוָעָׂשה ֹאָתם ַהֹּכֵהן ֶאָחד ַחּטָ  מֹוֵעד ּוְנָתָנם ֶאל ַהֹּכֵהן: ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל

", הנה מפורש שהכהן הוא זה שעושה ֹעָלה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ה' ִמּזֹובוֹ 

ּוַבּיֹום " )ל-ויקרא טו, כטהאחד חטאת והאחד עולה, וכן הוא בפרשת זבה (

ֹּכֵהן ֶאל ֶּפַתח ַהְּׁשִמיִני ִּתַּקח ָלּה ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ְוֵהִביָאה אֹוָתם ֶאל הַ 

ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד ֹעָלה ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהֹּכֵהן  ֹאֶהל מֹוֵעד:

והפרשה בשעת לקיחה ילפינן מפרשת יולדת,  ",ֻטְמָאָתּהִלְפֵני ה' ִמּזֹוב 

א ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה ְׁשּתֵ " )ויקרא יב, חדכתיב ( י ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְוִאם 

", הנה מפורש ר ָעֶליָה ַהֹּכֵהן ְוָטֵהָרהְּבֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ְוִכּפֶ 

שהאשה בלקיחתה מפרשת האחד לחטאת והאחד לעולה, וכן מבואר דין 

  הפרשה בשעת לקיחה ועשיית כהן ביומא מא א.

את תורת כו' בסוף פרשת ועל פי זה מבואר היטב מדוע אי אפשר לכתוב וז

יולדת, דכיון דוזאת תורת מרבה שוטה, ושוטה אינה בדעת לעשות הפרשה, 

לפיכך הקדימה תורה לכתוב "זאת תורת" לרבות שוטה לפני דיני קן, ולאחר 

מכן כתיב "ואם לא תמצא כו'", דתביא קן ותפרש בשעת לקיחה, דלא איירי 

ה מביא עליה הקן, יכול בשוטה. [ואפילו אם תמצי לומר ששוטה, שבעל

בעלה לפרש בשעת לקיחה, מכל מקום, לשון הפסוק הוא על הפרשת האשה 

בעצמה, כדכתיב ולקחה, לפיכך לא יכול לכתוב שוטה בכלל, לכן הקדים 

וזאת תורת לדין קן יולדת. ומלשון המשך חכמה משמע שבשוטה אין לה 

ביאור מנין ליה, הפרשה אלא בעשיית כהן ולא על ידי לקיחת בעלה, וצריך 

  ומה הטעם בזה, שהרי בעלה תחתיה עומד]. 
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ויקרא ( כתיב ובזבה ,לחטאת ואחד לעולה אחד כו' ולקחה יב, ח)

 או בלקיחה או היינוכו'  חטאתל האחד את הכהן ועשה) ל, טו

 מרבה היולדת דתורת כיון ,כן ואם א, מא יומא ועיין ,בעשייה

 הפרשה בר לאו ושוטה, (נדרים לה, ב) שוטה כשהיא אפילו

 בזב אבל ,כהן של תויבעשי רק, בלקיחתה מתפרשין ואינן, הויא

 לכן ,כהן של תויבעשי מתפרשין בקטן דאפילו ,הכהן ועשה כתוב
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ני תורין או בני יונה שאשה הלוקחת קן של  ,דהנה .בסוף הפרשה

כדי להחל  ,צריכה לפרש מה לחטאת ומה לעולה ,לחטאת ועולה

ים מפרשת זבה ולמדו בתורת כהנ .עליהם שם חטאת ועולה

ומיולדת דכתיב ולקחה  ,שיכול הקן להתפרש בעשיית הכהן

 ,מרבה שוטה "זאת תורת"וכיון ד .לומדים שמתפרש בלקיחתה

וזאת "לפיכך בהכרח להקדים  ,ושוטה אינה יכולה לפרש את הקן

דאיירי  ,לרבות שוטה לפני הפסוק ואם לא תמצא כו' "תורת

  שהפרשה זו אינו בשוטה.   ,בהפרשת הקן

  

 ]ג[י

[יג] ומה שכתבנו מסברא בפסקא יא, דלא נחלקו חכמים על רבי יהודה  5

בקרבן יולדת, דכיון שהוא הוא גורם לה ללדת חייב להביא קרבנה, מצאנו 

והביא את קרבנה וז"ל " ,במדבר פרשת נשא פיסקא חשהוא מבואר בספרי 

קרבן שמכשירה  ומריםאכמים וח בי יהודהקרבן שעליה דברי רעליה, כל 

וקרבן שאין  ,הרי זה מביא משלו ואין מקיץ מכתובתה ,כגון זבה ויולדת ,לו

הרי זה  ,או שחיללה את השבת ,כגון שקיפחה נזירות בראשה ,מכשירה לו

" ע"כ. הנה נחלקו רבי יהודה וחכמים מה בא מביא משלו ומקיץ מכתובתה

ד דכתיב "עליה", דרבי יהודה סובר שבא ללמד שכל קרבן הכתוב ללמ

שהוא עליה, בעלה חייב להביא לה, ואינו קוצץ לה מכתובתה את הכסף 

ששילם על קרבנה, וחכמים אומרים, דבא הכתוב ללמד, דרק קרבן 

שמכשירה לו להיות מותרת לו כקרבן סוטה, דאיירי ביה, מביא לה ואינו 

נותיה, אף על פי שמביא לה, כי אין לה קוצץ מכתובתה, אבל שאר קרב

ממון, אבל קוצץ מכתובתה. [ואף על פי שזבה ויולדת מותרת לבעלה גם 

בלא קרבן, תירץ הנצי"ב בביאור לספרי, דכיון שאין קרבן שמעכב את 

האשה לבעלה מלבד סוטה, ודרשינן "עליה" לרבות, על כורחך מרבה אלו 

  שתחילתן טומאן אוסרתן על בעליהם].

מה שכתב המשך חכמה דבספרי מבואר כדבריו, אינו לגמרי כן, דהרי [ו

 ',כו ידה תמצא לא ואם קודם היולדת תורת דזאת קרא אקדמיה

  .4זה בכל ועיין. כלום בלקיחתה אין דבשוטה משום

 המשך] -[יג 

  איזה קרבנות מביא הבעל על אשתו

 דמביא מודו עלמא כולי דביולדת שכתבתי שמה ,5ראיתי שוב

המשך חכמה כתב בפסקא יא דוקא קרבן יולדת, שהוא גרם לטומאה, דהיינו 

שנתעברה ממנו וילדה, ולפי זה קרבן זבה אינו בכלל, ובספרי אמרו גם קרבן 

זבה, אבל נתכון לומר, למה שכתב שקרבן יולדת הכל מודים שבעלה 

  מביא].

ולפי זה יש לדקדק, מדוע אמרו בסוגיא בנדרים לה, ב [מובא לעיל בפסקא  

יא] דהא דמביא בעלה קרבן ליולדת שוטה הוא כרבי יהודה, הא ביולדת 

הכל מודים שבעלה מביא קרבנה. [וגם הר"ן (שם) הקשה כן, ומובא בפסקא 

 יא, אבל מה שתירץ הר"ן כיון דרבי יהודה איירי בברייתא, לכן נקט רבי

יהודה, זה אינו נראה למשך חכמה, דהרי הוא מבואר בספרי דחכמים מודים 

לרבי יהודה ביולדת. ובשלמא בסוגיא בנדרים בדף לו, א אמרו דלפי רבי 

יהודה מביא קרבן חטאת חלב על חבירו, אתי שפיר דנקטי רבי יהודה, דרק 

רבי יהודה סובר שכל קרבנות שעליה בעלה מביא ולא חכמים, אבל בדף 

  לה, ב דאיירי מקרבן יולדת, אמאי נקט רבי יהודה].

ולפי המבואר בפסקא יא, יש ליישב, דהנה אף על פי שחכמים מודים לרבי 

יהודה שבקרבן יולדת בעלה מביא את קרבנה, מכל מקום חכמים לא אמרו 

שמביא קרבן עשיר, ורק רבי יהודה אמר זאת, וכבר נתבאר בפסקא יא דיש 

א תמצא ידה להשיג ממון לקרבן עשיר, יביא בעלה חידוש בזה, שאפילו ל

קרבן עשיר, ומיושב בזה סדר הכתובים, וכיון שהגמרא באה לדרוש מזאת 

תורת לרבות שוטה, ורק מפני שמביא קרבן עשיר מובן סדר הכתובים כמו 

שנתבאר בפסקא יא, לכן מביא הש"ס דברי רבי יהודה, דהוא אמר בהדיה 

ן ידה משגת, כיון שהחיוב עליו, ומיושב הכל דהבעל מביא קרבן עשיר שאי

  בסייעתא דשמיא.

כל קרבנות שהאשה חייבת וזה לשונו, " )שגגות י, ו( כתב רמב"םוהנה ה

ואם היה עשיר מביא על  ,בעלה מביא על ידיה, אם היה עני מביא קרבן עני

ושפחתו  ידיה קרבן עשיר, ומביא אדם על ידי בנו ועל ידי בתו ועל ידי עבדו

" עכ"ל. וכתב הכסף משנה (שם) דהיא משנה קרבן עני ומאכילן בזבחים

 ,אומר אף על ידי אשתו מביא קרבן עשיר ,יהודה ביר )יב ,ידבנגעים, דתנן (

" ע"כ, והקשה הכסף משנה, מדוע פסק כרבי היא חייבתוכן כל קרבן ש

ל הוא יהודה, ותירץ, דמשמע לרמב"ם שאין חולק על דברי רבי יהודה. אב

תמוה מאוד, דהרי מבואר בספרי שחכמים חולקים על רבי יהודה, ואינם 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 את והביא) ח פרשה( נשא פרשת בספרי הוא מפורש, עליה קרבן

 ,יהודה ביר דברי, שעליה קרבן כל ,)טו, ה במדבר( עליה קרבנה

 זה הרי ויולדת זבה כגון, לו שמכשירה קרבן אומרים וחכמים

 כו' לו מכשירה שאין וקרבן, מכתובתה מקיץ ואין, משלו המביא

 עיון וצריך. שם יעויין, מכתובתה ומקיץ משלה מביאה זה הרי

 אף דביולדת כיון, יהודה ביר וכדברי) ב, לה( בנדריםאמר  למה

 ,עשיר קרבן דמביא נקיט הודהיבי דר משום ואולי מודו, רבנן

 דוקא סמכיה הכי ומשום. בהדיא זה נזכר יהודה ביר ובדברי

 וכמו ,עשיר קרבן מביא ידה תמצא לא אם דאף להורות ,בעשיר

 דאיהו יהודה ביכר פסק ם"והרמב. דשמיא בסייעתא שכתבתי

, קרבנותיה בכל דחייב כתובה ממדרש דייק יהודה בישר גריס

. שם יעויין, המקבל בפרק כתובה מדרש דדרשי הנהו ככל והלכה

 כאן ואין, כרבנן הוא (נגעים יד, יב) ש"הר שמביא זוטא ובספרי

 זאת עד דחסר מרמז מאיר ביולר. זה בכלק "ודו .להאריך מקומו

, זבה ואינה יום נ"ק מקשה דיש להורות ,וצדיק סמך 'כו תורת

  .6ח"ל דף נדה עיין. וצדיק סמך כמספר

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
גליון בינת מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

מודים לו אלא בקרבן יולדת וזבה, אם כן הדרא קושיא לדוכתא, מדוע פסק 

הרמב"ם כרבי יהודה. אבל הטעם הוא, כיון שמבואר בברייתא בנדרים לה, 

ה ב דרבי יהודה דורש שכל קרבנות האשה בעלה מביא ממה שהוא כותב ל

כך וז"ל "שהר"ן ", [ופירש אחריות דאית ליך עלי מן קדמת דנאובכתובתה "

כותבת לו  ,כותבת לו בשובר שהיא עושה לו בשעת גירושין מכתובתה

לכן ויש בכלל לשון זה  ,שהיא מוחלת כל אחריות שיש לה עליו מקודם

 רקומהכא ילפינן לה בפ ,יהודה דריש לשון הדיוט בידר ,אפילו קרבנות

], ומבואר בסוגיא דבבא מציעא (שם), שכל התנאים (ב"מ קד) המקבל

  שדורשים לשונו הללו הלכה כמותן.

תניא בספרי זוטא " ) וז"ליב ,יד(נגעים בר"ש ואל תתמה על מה שהביא 

כשאמר  ,ת"ל קרבנה ,יכול אף בזמן שחללה שבת ,והביא את קרבנה עליה

ומה ראית לרבות את אלו ולמעט את  .את קרבנה לרבות קרבן נגעה וזיבתה

אני את אלו שאין באין  וממעט ,מרבה אני את אלו שהן באין לטהרה ,אלו

" עכ"ל. וקשה, דכבר נתבאר שבכל הקרבנות לרבי יהודה בעלה אלא לכפרה

מביא קרבן, ולא קשיא מידי, דספרי זוטא זה קאי כרבנן, דלרבי יהודה אפילו 

  חללה את השבת מביא קרבנה.

ה בכל פרשת יולדת יש את כל האל"ף בי"ת מלבד אותיות סמ"ך צדי"ק. והנ

ויש לתת טעם בזה לפי רבי מאיר בנדה (לח, א), שיש אשה שמקשה מאה 

וחמישים יום ואינה זבה בכל הימים הללו, לכן לא כתבה תורה סמ"ך 

וצדי"ק בפרשת יולדת, לרמז על מאה חמישים יום, הללו שסמ"ך וצדי"ק 

 אה וחמישים, כלומר מאה וחמישים יוצא מכלל יולדת.עולה למספר מ
מביא הבעל כל קרבנות שאשתו  ,תמצית דבריו: לפי רבי יהודה 6

 שהקרבןולפי חכמים רק סוטה  ,חייבת אפילו חיללה שבת וכדו'

שעל ידי  ,ומריבוי ילפינן נמי קרבן זבה ויולדת ,מכשירה לו

דכך מוכח  ,ופסק הרמב"ם כרבי יהודה ,טומאתן נאסרה עליו

  בא מציעא.בב

 


