ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת שבועות

דפי עזר ללימוד דף היומי

25.2.4
17b ( )זו היא מצות עשה 18b ()אשה כי תזריע

ָ וְ אֶ ל ִא ָשּׁה ְבּנִ ַדּת טֻ ְמ
 יט, ויקרא יח:אָתהּ א ִת ְק ַרב לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ ָתהּ
:וּת ִהי נִ ָדּ ָתהּ עָ לָיו וְ טָ מֵ א ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים וְ כָ ל הַ ִמּ ְשׁכָּ ב אֲ ֶשׁר יִ ְשׁכַּ ב עָ לָיו יִ ְט ָמא
ְ וְ ִאם ָשׁכֹב י ְִשׁכַּ ב ִאישׁ אֹ ָתהּ
 ה, ישעיהו סה:הָ אֹ ְמ ִרים ְק ַרב אֵ לֶי אַל ִתּגַּשׁ ִבּי כִּ י ְק ַד ְשׁ ִתּי אֵ לֶּה עָ ָשׁן ְבּ ַא ִפּי אֵ שׁ יֹ ֶקדֶ ת כָּ ל הַ יּוֹם
ֶ ֲאָתם ְבּטַ ְמּאָם אֶ ת ִמ ְשׁ ָכּנִ י א
ָ אָתם וְ א יָמֻ תוּ בְּ טֻ ְמ
ָ וְ ִהזּ ְַר ֶתּם אֶ ת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמטֻּ ְמ
 לא, ויקרא טו:שׁר ְבּת ֹו ָכם
 מז, ויקרא יא:לְ הַ בְ ִדּיל בֵּ ין הַ טָּ מֵ א וּבֵ ין הַ טָּ הֹ ר וּבֵ ין הַ חַ יָּה הַ נֶּאֱ ֶכלֶת וּבֵ ין הַ חַ יָּה אֲ ֶשׁר א ֵתאָכֵל
ֶ ֹ וּלְ ה ֹורֹת אֶ ת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל אֵ ת כָּ ל הַ חֻ ִקּים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ה' אֲ לֵיהֶ ם ְבּיַד מ:וּלֲהַ בְ ִדּיל בֵּ ין הַ קֹּ ֶדשׁ וּבֵ ין הַ חֹ ל וּבֵ ין הַ ָטּמֵ א וּבֵ ין הַ טָּ הוֹר
יא- י, ויקרא י:שׁה
ֶ ָיִיתם ְקד ִֹשׁים כִּ י ָקדוֹשׁ אָנִ י וְ א ְתטַ ְמּאוּ אֶ ת נַפְ שׁ ֵֹתיכֶם ְבּכָל הַ ֶשּׁ ֶרץ הָ רֹמֵ שׂ עַ ל ה
ֶ כִּ י אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְה
ב:שם יב... ַ ִא ָשּׁה כִּ י ַתזְ ִריע... מד, ויקרא יא:אָרץ
 כד,ויקרא טו

I
II

end of 'משנה ג: identifying the  מצוהof  שילוח טמאיםas a  מ"עfor which  ב"דis not liable for errant הוראה
משנה ד: on the other hand, there is liability for  מ"עof ( פרישה מן הנדהv. 4)
a
Application: if he was having  ביאהwith a  טהורהand she told him that she became טמאה,
b Then: if he exits immediately he is liable (as the  פרישהalso generates )הנאה
c
Context: ד: – הוריות בno liability for (errant  הוראהabout)  מ"עin the מקדש, but there is for מ"ע שבנדה
i
 אבייand ( רבאquoting earlier )חכמים: if he violates the rule of פרישה, he is חייב שתים
ii Question ()רבה: in what circumstance could he be liable for 2 ?חטאות
1
If: it was  סמוך לווסתהand he is a  – ת"חthe  פרישהis  ;מזידif an ע"ה, it’s one שגגה
2
If: it was not סמוך לווסתה, if  ביאה – ת"חis אונס,  פרישהis  ;מזידif ע"ה, only liable for פרישה
3
Answer ()רבא: must be  סמוך לווסתהand  ת"חwho isn’t knowledgable about פרישה
4
Note ()רבא: both rules are explicit in – משנה
(a) פרישה: our משנה
(b) ביאה: ב: – נדה בif  דםwas found on his cloth, they are both  טמאיםand liable for קרבן
(i) Challenge: perhaps this is a case of  לא סמוך לווסתהand it refers to liability for פרישה
(ii) Block ()ר' אדא בר מתנא לרבא: why teach liability for  פרישהtwice?
(iii) Answer: in נדה ב, since they had to teach )ספק( נמצא על שלה, they taught נמצא על שלו
(iv) Challenge to ר' אדא:  נדה בmust be  ;ביאהfor  פרישהwe wouldn’t teach  – נמצאhe already knows
(v) Block: can’t be ביאה, as the wording in our  משנהis  – מ"עshould be ל"ת
1. Answer ()רבא: it reads both –  )פרישה( עשהand )ביאה( ל"ת
d Addressing liability for פרישה: he is supposed to wait until his  אברis " "מתand then exit
i
Inference ()רבא: if someone has relations with an אבר מת, he is exempt – else, he’d still be liable here
ii Block ()אביי: perhaps  משמש מתis liable, but here, he’s exempt as he is אנוס
1
Question: if so, why must he wait to exit? He’s אנוס
2
Answer: he should exit with less הנאת ביאה, rather than more.
3
Observation: there is now a parallel “long way” and “short way” in  נדהas well – but they are inverted
iii Question: how could  אבייclaim  – אונסhe’s the one who ruled that there are 2 ( חיוביםabove)
1
Answer: that was in that case which was  ;סמוך לווסתהin general, he regards it as ( אונסif “surprised”)
e
Related question regarding בועל סמוך לווסת:
i
Source (assumption for )איסור ביאת נדה: v. 1;
ii Rather: source for  איסורof  – פרישהv. 2
1
Note: this is an  – עשהthe  ל"תis from v. 1, which can be read as “do not depart” per v. 3
iii V4: source for requirement to avoid relations 1 ( עונהnight or day) before ווסת
iv Homilies: consequences of abiding by this or violating it (vv. 5-7)
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