
בס"ד 
 

מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מרדכי קורנפלד שליט"א 

יבמות נד. בגדר איסור נדה לבעלה, והעראה בנדה 

 

נקודות  שנידונו בשיעור זה: 

 • מה כוונת הירושלמי (שבת פ"ז ה"ב), שאי אפשר ללמוד נדה מאחות אב וא� 
לחייבה בהעראה מפני ש"אי� חייבי� עליה (יש גורסי�: אלא) משו� טומאה". 

 • הא� איסור נדה ויולדת לבעלה הוא בגדר טומאה, או בגדר איסור? 

 • הא� הנדה נקראת "ערוה", או לא? 

 

1. גמ' יבמות נד., וז"ל, "אמר עולא מני� להעראה מ� התורה שנאמר ואיש אשר 
ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה מכא� להעראה מ� התורה 
אשכח� נדה שאר עריות מני� וכ"ת ניל� מנדה מה לנדה שכ� מטמאה את בועלה אלא 
אתיא מאשת אח דכתיב ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא וכי אשת אחיו 
[לעול�] נדה היא אלא כנדה מה נדה בהעראה א� אשת אח בהעראה מה לאשת אח 
שכ� בידו לרבות דאי בעי מקדש ואזיל כי אלפא אלא אתיא מאחות אב ואחות א� 
דכתיב וערות אחות אמ� ואחות אבי� לא תגלה כי את שארו הערה איכא למיפר� 
מה לאחות אב ואחות א� שכ� איסור הבא מאליו מחדא לא אתיא תיתי [חדא] 
מתרתי מהי תיתי תיתי מאשת אח ואחות אב ואחות א� מה להנ� שכ� אסורי� 
משו� שאר אלא תיתי מנדה ואחות אב ואחות א� מה להנ� שכ� איסור הבא מאליו 
אלא תיתי מנדה ואשת אח דמאי פרכת מתקי� לה רב אחא בריה דרב איקא מה 
לנדה ואשת אח שכ� אי� לה� היתר בחיי אוסר� תאמר באשת איש שכ� יש לה היתר 
בחיי אוסרה אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא אטו נדה ואשת אח בחיי אוסר� הוא 
דאי� לה� היתר אבל לאחר מכא� יש לה� היתר נדה ביומי תליא מילתא אשת אח 
בבני� תליא רחמנא אלא פרי� הכי מה לנדה ואשת אח שכ� אי� אוסר� מתיר� תאמר 
באשת איש שאוסרה מתירה אלא אמר ר' יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע 
אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות הוקשו כל 

העריות כול� לנדה מה נדה בהעראה א� כל בהעראה." 
 

ורש"י ש	, וז"ל, "שכ� בידו. של אד� לרבות נשי� הרבה על אחיו באיסור אשת 
אח: שכ� איסור� משו� שאר. ותפשוט כל האסורות משו� שאר אבל אשת איש 
דלאו משו� שאר מנא תיתי: בחיי אוסר�. כל זמ� שאד� חי והיא שופעת וכ� אשת 
אח אי� היתר בחיי אחיו שאפילו הוא מגרשה אסורה לזה אשת איש יש לה היתר 

בחייו על ידי גט:" 
 

ותוס' ש	 ד"ה שכ בידו לרבות, וז"ל, "וא"ת דבקדושי� פרק האומר (ד� סז:) בעי 
למיל� כל העריות דלא תפסי בהו קידושי� מאחות אשתו וקאמר הת� בשלמא 
כולהו אתיי� והיכי אתיי� הא איכא למיפר� מה לאחות אשה שכ� בידו לרבות וי"ל 
דבלאו הכי פרי� שפיר א"נ דדוקא באשת אח חשיב יש בידו לרבות לחומרא שכ� יש 

בידו לרבות איסור על אחרי� אבל מה שבידו לרבות על עצמו לא חשיב פירכא." 
 

2. ירושלמי שבת פרק ז' הלכה ב', וז"ל, "התיב ר"א והכתיב  (ש� כ) ערות אחות 
אמ� ואחות אבי� לא תגלה כי את שארו הערה. א"ל לצור� יצאת לידו� בערייה. 
א"ל והכתיב (ש�) ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגילה את ערותה את מקורה 
הערה. א"ל לצור� יצאת לידו� בה את המערה כגומר שלא תאמר הואיל ואי� חייבי� 



עליה משו� טומאה לא נעשה בו את המערה כגומר לפו� כ� צרי� מימר חייב על כל 
אחת ואחת אמר ליה והכתיב (ש�) ואיש אשר ישכב את דודתו ערות דודו גילה אמר 
ליה לצור� יצאה לידו� בערירי הכתיב (ש�) ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה היא. 

אמר ליה לצור� יצאה לידו� בערירי." 
 

וקרב העדה ש	 ד"ה ואי חייבי עליה משו	 טומאה (מופיע להל�) 
 

וגליו הש"ס ש	, וז"ל, "צ"ל אלא משו� טומאה וכ� הוא בירושלמי סנהדרי� ש� 
ובפ"מ ועיי� תוס' ב"ק ד� יא. ד"ה דאי� ודו"ק." 

 
3. תוס' ב"ק יא. ד"ה דאי מקצת שליא בלא ולד, וז"ל, "וא"ת לר"א דאמר חוששי� 
משו� דאי� מקצת שליא בלא ולד אבל א� היה מקצת שליא בלא ולד לא היתה 
חוששת ה"ד אי ברה"ר אפי' בחד ספיקא מטהרי' ואי ברה"י אפי' בספק ספיקא נמי 
טמא דהא תנ� (טהרות פ"ו מ"ד) כל ספיקות שאתה יכול להרבות ברה"י אפי' ספק 

ספיקא טמא וי"ל דשמעתי� איירי לעני� לאוסרה לבעלה." 
 

4. שב שמעתתא, שמעתתא א' פרק י"א, וז"ל,  
"ולפי מ"ש תוספות פרק כש� ד� כ"ח ד"ה 
אינו די� שעשה בו ספק כודאי ז"ל אבל הא 
איכא למיתמה אמאי לא פרכינ� מה לסוטה 
שכ� רגלי� לדבר שהרי קינא לה ונסתרה 
כדפרי� לעיל בריש פרק ד� ב', ואי� לומר 
משו� דלעיל מיירי בטומאה דבתר קינוי 
וסתירה דמהימ� עד אחד הת� ודאי איכא 
רגלי� לדבר אבל הכא ילפינ� מסתירה דבתר 
קינוי גרידא דליכא למפר� שכ� קינא לה 
דקינוי לא חשיב רגלי� בלא סתירה, דהא 
בריש מסכת נדה דמייתי הת� מקוה שנמדד 
ונמצא חסר כל הטהרות שנעשו על גבה בי� 
ברשות הרבי� בי� ברשות היחיד טמא ר' 
שמעו� אומר ברה"ר טהור ברה"י תולי� 
ושניה� לא למדוה אלא מסוטה, רבנ� סברי כי 
סוטה מה סוטה ספק ועשאו כודאי א� כו' 
ופרי� אי מסוטה מה סוטה טמא ודאי הכא 
נמי טמא ודאי יא הכי השתא הת� רגלי� 
לדבר שהרי קינא לה ונסתרה הכא מאי רגלי� 
לדבר איכא, אלמא א� על גב דמסתירה דבתר 
קינוי ילי� כי הכא פרי� ואמאי לא פרי� הכא, 
וי"ל דסתירה ע"י קינוי בסוטה הוי כספק מגע 
שר� שהרי בלא קינוי לא היה שו� ספק 
בסתירה גרידא דלא נחשדו על העריות הלכ� 
קינוי גור� הספק והכי פירש במס' נדה הת� 
גבי סוטה וספק שר� הרי ריעותא דהיינו 
השר� והבועל קמ� אצל הטהרות והאשה, אבל 
גבי מקוה קוד� טבילה לא ראינו שו� ריעותא 
דאיכא לספוקי על ידו ולעיל סו� פ"ק קוד� 

העדאת עדי� לא היה שו� ריעותא עכ"ל: 
והיינו נמי טעמא דנדה אינה מטמאה למפרע 
ולא ילפינ� מסוטה משו� דלא ילפינ� מסוטה 
אלא טומאה דלהבא דהוי ליה רגלי� לדבר 
שהשר� לפנינו וכמו בסוטה דהבועל קמ� וכמו 

כ� כל טומאה דלהבא הו"ל רגלי� לדבר, 
משא"כ טומאה דלמפרע בשעת הספק ליכא 
רגלי� לדבר וכמ"ש תוס' פרק כש�, ומש"ה 
במקוה שנמדד כו' צריכי� אנו לטעמא דתרתי 
לריעותא ג� ברשות היחיד כיו� דהיא טומאה 
דלמפרע והיא קילא, ומשו� דאינו דומה 
לסוטה דהת� רגלי� לדבר וכמו כ� כל טומאה 

דלהבא 
וכמ"ש, וכיו� דטעמא דלמפרע לא מטמא לאו 
מצד גזירה אלא משו� קילותא דלמפרע 
דליכא רגלי� לדבר, מש"ה חזרו והקשו 
מרשות הרבי� גבי תרומה וקדשי� ותו ליכא 
לתר� משו� דהוא למפרע דהשתא דטהור 
ברשות הרבי� בטומאה דלהבא דרגלי� לדבר 
מכל שכ� למפרע דליכא רגלי� לדבר, ולזה 
תירצו דבחד צד למפרע חמירא ומשו� דלהבא 
אי� כא� צד טומאה כלל מה שאי� כ� למפרע 

שהרי לפנינו ודאי טמאה עכשיו: 
ותו לא קשה מידי מה שהקשה במשנה למל� 
לשיטת הרב המנהיר דלמה הוצרכו לומר 
בטעמא דרבי שמעו� משו� דסוטה רגלי� 
לדבר וגבי מקוה ליכא, ותיפוק ליה דמקוה 
הוי ליה טומאה דלמפרע ולא ילפינ� מסוטה 
אלא להבא דלפי מה שכתבתי הא דלמפרע לא 
ילפינ� לטמא אינו אלא משו� דסוטה רגלי� 
לדבר והוא הדי� כל טומאה דלהבא מה שאי� 
כ� למפרע ליכא רגלי� לדבר, וא� כ� היינו ה� 
דקאמר מה סוטה שכ� רגלי� לדבר, ורבנ� נמי 
סברי דלא ילפינ� למפרע ומשו� דסוטה רגלי� 
לדבר, וה"ה כל טומאה דלהבא אבל למפרע 
ליכא רגלי� אלא דטעמא דרבנ� ברה"ר וג� 
ברה"י משו� תרתי לריעותא הוא וכמ"ש הרב 

המנהיר ודוק."  

 
 
 



5. אתוו דאורייתא אות כ"א, וז"ל,  
"והתוס' בב"ק די"א ע"א ד"ה דאי� כתבו וז"ל 
וא"ת ולר"א דאמר חוששי� משו� דאי� מקצת 
שליא בלא וולד אבל א� הי' מקצת שליא בלא 
וולד לא הית' חוששת היכי דמי אי ברה"ר 
אפי' בחד ספיקא מטהרי ואי ברה"י אפי' 
בספק ספיקא נמי טמא דהא תנ� כל ספיקות 
שאתה יכול להרבות ברה"י אפי' בס"ס טמא 
וי"ל דשמעתי� איירי לעני� לאוסרה על בעלה 
עכ"ל ומבואר בזה דאיסור יולדת לבעלה איננו 
משו� טומאה רק איסור גרידא הוא כשאר 
איסורי תורה וע"כ לא שיי� בי' הא דס"ט 
ברה"י ספיקו טמא ופשוט דה"ה דנדה וזבה 
לבעליה� אינו טומאה רק איסור דנדה וזבה 
ויולדת כלהו בני חדא ביקתא אינו� ע' רמב"� 
ה' איסורי ביאה כ"ה ה"ב ועיי� בס' שב 
שמעתתא שמעתתא א' פי"ב שדקדק ג"כ כלל 
זה מדברי התוס' הנ"ל ותמה על שו"ת זכרו� 
יוס� סי' ע' שמפלפל לומר דנדה לבעלה 
אסורה אפי' היכא דאיכא ס"ס מטעמא דס"ט 
ברה"י קיי"ל דאפי' אתה יכול להרבות כמה 

ספיקות טמא עש"ה: 
ואול� יש לי להעיר על זה לענ"ד מש"ס יבמות 
דע"ה ע"א דפרי� דל"ל תרי קראי למתוסר 
כפורי� דזב דיולדת שאסורי� בקדשי� ומשני 
דצריכי דאי כ' רחמנא ביולדת ה"א דווקא 
יולדת משו� דמרובה טומאתה (שמוני� יו�) 
אבל בזה אימא לא ואי כ' רחמנא בזב ה"א 
דווקא זב דלא הותר מכללו אבל יולדת אימא 
לא קמ"ל וברש"י כ' יולדת הותרה מכללה 
שרואה ד� וטהורה לבעלה אבל זב לא הותר 
מכללו דכל כמה דלא פסיק טמא עכ"ל ואי 
נימא דאיסורה לבעלה איננו משו� טומאה 
א"כ אי� זה הותר מכללו כלל כיו� דאיסורה 
בקדשי� משו� טומאה הוא (שהאיסור 
בקדשי� הוא דבר כללי בכל הטמאי� 
שאסורי� במעשר תרומה וקדשי� ובביאת 
מקדש ויולדת אחת מה� והאיסור מפאת 
הטומאה הוא ולעני� זה הרי הוא דאמרי' 
דס"ס ברה"י ספיקו טמא דהיינו שנחשב טמא 
לעני� שאסור באכילת קדשי� ובכל הנ"ל) 
וא"כ הרי הש� טומאה לא הותר בשו� מקו� 
דבמה שהותרה לבעלה הרי לא הותר הש� 
טומאה כלל כיו� דג� איסורה לבעלה איננו 
מפאת הטומאה כלל ועל כרח� דאיסורה 
לבעלה נמי משו� טומאה הוא כמו איסורה 
בקדשי� וע"כ יולדת שמותרת לבעלה שפיר 
חשיבא הותרה מכללה ושפיר קילא טומאתה 
לגבי זב שלא הותרה טומאתו מכללה משא"כ 
ביולדת ודו"ק היטב. וראה דרש"י דיבמות 
הנ"ל דייק לכתוב דיולדת הותרה מכללה 

שרואה ד� וטהורה לבעלה ולא כ' שמותרת 
לבעלה וכיוו� בזה לבאר דעצ� הטומאה 
הותרה מכללה דבזמ� היותה אסורה לבעלה 
אזי איננו איסור לבד רק טומאה והרי היא אז 
טמאה לבעלה לא לבד אסורה ובימי ד� טוהר 
נהפ� הוא דאז היא טהורה לבעלה וע"כ שפיר 
חשיבא הטומאה הותרה מכללה במה שאיננה 
בימי ד� טוהר לגבי בעלה שהרי בימי ד� 
טוהר איננה טמאה לבעלה רק טהורה וכ� 
ממ"ש רש"י אבל זב כל כמה דלא פסיק טמא 
מוכח להדיא כ� שהרי בזב הטומאה הוא 
טומאה ממש לא איסור וא"כ מוכח דלהיפו� 
ביולדת יש הפסק אל הטומאה במה שמותרת 
לבעלה בימי ד� טוהר וא"כ על כרח� 
דאיסורה לבעלה בזמ� האיסור מפאת טומאה 
היא וכנ"ל ודו"ק כי הערה נכונה היא בעזה"י: 
ועיי� עוד בירושלמי שבת פ"ז ה"ב דפרי� הת� 
דלמה יצאת נדה מכלל עריות לכתוב בה די� 
העראה הא מצינ� למילפה משאר עריות ומשני 
שלא תאמר הואיל ואי� חייבי� עלי' אלא 
משו� טומאה לא נעשה בה את המערה כגומר 
עכ"ל ומבואר בזה ג"כ דנדה לבעלה היא 
טומאה לא איסור וכבר העיר בזה בגליו� ש� 

וכ' לעיי� בתוס' ב"ק הנ"ל 
אול� הקרב� עדה ש� גרס שלא תאמר הואיל 
ואי� חייבי� עלי' משו� טומאה וכו' ופי' וז"ל 
הואיל ואי� חייבי� על הנדה משו� טומאה פי' 
משו� ערוה אלא משו� נדה הילכ� ה"א דלא 
ילפינ� לה משאר עריות ומש"ה איצטרי� 
למיכתב גבי נדה עכ"ל וכוונתו נראה דערוה 
קרי לה בירושלמי טומאה על דר� המבואר 
בש"ס דיד� יבמות די"א ע"א צרת סוטה 
אסורה מ"ט טומאה כחי' בה כעריות ע"ש 
ולפי דבריו יש ג"כ חידוש בירושלמי הנ"ל 
דנדה לא מיקרי ערוה רק איסור גרידא ונ"מ 
לעני� יהרג ואל יעבור ולעני� אי� דשב"ע פחות 
משני� וכבר דיברו האחרוני� מספק זה 
והעירו מתוס' גיטי� ד"ב ע"ב ד"ה הוי דמוכח 
מדבריה� דנדה לא חשיב דשב"ע ומדברי 
הב"י יו"ד סי' קצ"ה דמבואר ש� להיפו� 
דחשיבא ערוה לעני� יהרג ואל יעבור עש"ה. 
אול� מדברי הירושלמי הנ"ל לפי פי' הק"ע 
הנ"ל לא ראיתי מי שהעיר ויש להעיר עוד בזה 
מש"ס גיטי� ד"ו ע"ב כל המטיל אימה יתירה 
בתו� ביתו לסו� הוא בא לידי ג' עבירות גילוי 
עריות ושפיכות דמי� וחילול שבת ופירש"י 
ד"ה גילוי עריות כשמגיע זמ� טבילתה בעת 
צינה והיא יריאה לומר לא טבלתי ומשמשתו 
נדה עכ"ל ומוכח דנדה מיקרי ערוה מדקרי לי' 

הש"ס גילוי עריות.  

 
 

6. משנה נגעי	 פרק י"ד משנה ג', וז"ל, "ביו� השביעי מגלח תגלחת שניה כתגלחת 
הראשונ' כבס בגדיו וטבל טהור מלטמא כשר� והרי הוא טבול יו� אוכל במעשר 



העריב שמשו אוכל בתרומה הביא כפרתו אוכל בקדשי� נמצאו ג' טהרות במצורע 
וג' טהרות ביולדת." 

 
ואליהו רבה ש	 (מופיע להל�) 

 
7. תוס' יבמות ב. ד"ה ואחות אשתו, וז"ל, "אי� להקשות דנדה תאסר ליב� אע"פ 
שמטהרה אח"כ כמו אחות אשתו שאי� מתייבמת אפי' מתה אשתו אחרי כ� דלא 
דמי דאחות אשה ושאר עריות האיסור עומד על היב� טפי משאר בני אד� אבל נדה 

לכ"ע אסירא ואפילו בנדתה." 
 

8. קוב� הערות סימ א' אות א' (מופיע להל�) 
 

9. רשב"א ח. ד"ה רבא דאמר, וז"ל, "רבא דאמר ערוה לא צריכה קרא לית ליה 
היקשא דר' יונה בהא, דר' יונה גופיה לא אמר בריש פרק הבא על יבמתו אלא לגבי 

העראה ולית ליה נמי הואיל דעולא." 
 

10. מגיד משנה הלכות אישות פרק א' הלכה ד', וז"ל, "ומכל מקו� דע שא� לדעת 
רבינו אי� בכלל לאו זה העובדת כו"� שבפירוש נזכר בכתוב בבנות ישראל ומבואר 
זה בגמרא ונתבאר בדברי רבינו פרק שני� עשר מהלכות איסורי ביאה ואל תתמה 
היא� תהיה הישראלית ביאתה בזנות בלאו והעובדת כו"� מדברי סופרי� לפי 
שאיסור העריות היא בגזירה ודבר שאי� לו טע� בכל פרטיו והנה תראה שא� 
חמותו היא בסקילה וא� אמו מדברי סופרי� בלבד ונדות היא בישראלית מ� 
התורה בכרת ובעובדת כו"� אי� נדות כלל אלא מדברי סופרי�. והוצרכתי לכתוב 
זה מפני שראיתי ה"ר משה הכה� ז"ל שהבי� מדברי רבינו שא� העובדת כו"� בכלל 
לאו זה והקשה עליו ממה שאמר במסכת עבודה זרה וכבר נתבאר פרק י"ב מהלכות 

איסורי ביאה מה שרבינו סובר בזה." 
 

11. גיטי ו:, וז"ל, "אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתו� ביתו סו� 
הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמי� וחילול שבת." 

 
ורש"י ש	 ד"ה וגילוי עריות, וז"ל, "כשמגיע זמ� טבילתה בעת צינה והיא יראה 

לומר לא טבלתי ומשמשתו נדה." 
 

12. בית יוס� יו"ד סימ קצ"ה אות י"ז, וז"ל, "וכתב עוד בתרומת הדש� (סי' רנב) 
בש� גדול אחד דאשה [נדה] חולה ובעלה רופא אסור למשש לה הדפק ונראה מדבריו 
שאפילו בשאי� רופא זולתו אסור וג� בתשובות להרמב"� סימ� קכ"ז אסר לבעל 
למשש דפק אשתו נדה ואע"פ שלשו� השאלה היה בשיש ש� רופאי� אחרי� אלא 
דבעלה ניחא לה משו� דמזומ� תדיר נראה דלמאי דאסר לא שני ל� בי� יש ש� 
רופאי� אחרי� לאינ� ומיהו א� החולי מסוכ� ואי� ש� רופאי� משמע קצת מדבריו 
דשרי משו� פיקוח נפש אלא דאיכא למימר דלטעמיה אזיל (בהשגות על סה"מ ל"ת 
שנג) דסבר דנגיעת נדה אינה אסורה אלא מדרבנ� אבל להרמב"� (סה"מ ש�, והל' 
איסו"ב פכ"א ה"א) דנגיעת ערוה אסורה מ� התורה הכא אע"פ שיש בו פיקוח נפש 

אפשר דאסור משו� דהוי אביזרא דגילוי עריות וצ"ע." 
 

13. תוס' סוטה ז. ד"ה נדה שהיא בכרת בעלה נאמ עליה, וז"ל, " תימה דמשמע 
בפרק אי� מעמידי� (ע"ז ד� לו:) דיחוד דעריות דאורייתא א� כ� יחוד דנדה מנל� 
דשרי ויש לומר דוקא יחוד דעריות דאי� לה� היתר דומיא דב� ע� אמו אסרה תורה 

אבל נדה לא." 
 



14. תורת כהני	, קדושי	 פרק י"ב ברייתא ב' (מופיע להל�) 
 
 
 
 

מספר 2 � קרב העדה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



מספר 6 – אליהו רבה 
 

 



 
מספר �8 קוב� הערות סימ א' אות א' 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



מספר 14 �  תורת כהני	, קדושי	 פרק י"ב ברייתא ב' ופירוש הראב"ד ש	 
 
 


