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Introduction to יוצא דופן -  פרק חמישי  
This chapter begins with an analysis of the special status of a יוצא דופן (baby delivered via Caesarean section) and continues (and concludes) with a presenta-

tion of stage-development, specifically with regards to viability and validity of acts committed by, and upon, a child of varying ages. Although the major focus 

is sexual (earliest age for הביא   ,זיבה  etc.) there is a protracted discussion about עונת נדרים – the age at which a נדר taken by the youth is “in limbo” and we 

inquire as to the fitness of the child to make a נדר.  
39.5.1 

40a ( אמשנה  )  41b (אימא מעלמא אתיא)  

  יט, טו ויקרא :ָהָעֶרב ַעד ִיְטָמא ָּבּה ַהֹּנֵגעַ  ְוָכל ְבִנָּדָתּה ִּתְהֶיה ָיִמים ִׁשְבַעת ִּבְבָׂשָרּה ֹזָבּה ִיְהֶיה ָּדם ָזָבה ִתְהֶיה ִּכי ְוִאָּׁשה . 1

  ב, יב ויקרא :ִּתְטָמא ְּדֹוָתּה ִנַּדת ִּכיֵמי ָיִמים ִׁשְבַעת ְוָטְמָאה ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריעַ  ִּכי ִאָּׁשה ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר . 2

  ה, יב ויקרא :ָטֳהָרה ְּדֵמי ַעל ֵּתֵׁשב ָיִמים ְוֵׁשֶׁשת יֹום ְוִׁשִּׁשים ְּכִנָּדָתּה ְׁשֻבַעִים ְוָטְמָאה ֵתֵלד ְנֵקָבה ְוִאם . 3
  ו, יב ויקרא :ַהֹּכֵהן ֶאל מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל ְלַחָּטאת ֹתר אוֹ  יֹוָנה ּוֶבן ְלֹעָלה ְׁשָנתוֹ  ֶּבן ֶּכֶבׂש ָּתִביא ְלַבת אוֹ  ְלֵבן ָטֳהָרּה ְיֵמי ּוִבְמ�את .4

  יט, טו דברים :ֹצאֶנ� ְּבכֹור ָתֹגז ְו�א ׁשֹוֶר� ִּבְבֹכר ַתֲעֹבד �א ֱא�ֶהי� ה'לַ  ַּתְקִּדיׁש ַהָּזָכר ּוְבֹצאְנ� ִּבְבָקְר� ִיָּוֵלד ֲאֶׁשר ַהְּבכֹור ָּכל .5

  כז, כב ויקרא :ה'לַ  ִאֶּׁשה ְלָקְרַּבן ֵיָרֶצה ָוָהְלָאה ַהְּׁשִמיִני ּוִמּיֹום ִאּמוֹ  ַּתַחת ָיִמים ִׁשְבַעת ְוָהָיה ִיָּוֵלד ִּכי ֵעז אוֹ  ֶכֶׂשב אוֹ  ׁשֹור .6

  כט, כב שמות :ִלי ִּתְּתנוֹ  ַהְּׁשִמיִני ַּבּיֹום ִאּמוֹ  ִעם ִיְהֶיה ָיִמים ִׁשְבַעת ְלֹצאֶנ� ְלֹׁשְר� ַּתֲעֶׂשה ֵּכן .7

  ז, יב ויקרא :ַלְּנֵקָבה אוֹ  ַלָּזָכר ַהֹּיֶלֶדת ּתֹוַרת ֹזאת ָּדֶמיהָ  ִמְּמֹקר ְוָטֲהָרה ָעֶליהָ  ְוִכֶּפר ה' ִלְפֵני ְוִהְקִריבוֹ  .8

  ב, ו ויקרא :ּבוֹ  ּתּוַקד ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֵאׁש ַהֹּבֶקר ַעד ַהַּלְיָלה ָּכל ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ּתֹוַרת ֹזאת ֵלאֹמר ָּבָניו ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ַצו .9

  ב, א ויקרא :ָקְרַּבְנֶכם ֶאת ַּתְקִריבּו ַהֹּצאן ּוִמן ַהָּבָקר ִמן ַהְּבֵהָמה ִמןה' לַ  ָקְרָּבן ִמֶּכם ַיְקִריב ִּכי ָאָדם ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .10

  יח, כ ויקרא :ַעָּמם ִמֶּקֶרב ְׁשֵניֶהם ְוִנְכְרתּו ָּדֶמיהָ  ְמקֹור ֶאת ִּגְּלָתה ְוִהיא ֶהֱעָרה ְמֹקָרּה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְוִגָּלה ָּדָוה ִאָּׁשה ֶאת ִיְׁשַּכב ֲאֶׁשר ְוִאיׁש .11

  לו, טז יחזקאל :ָלֶהם ָנַתּתְ  ֲאֶׁשר ָבַנִי� ְוִכְדֵמי תֹוֲעבֹוַתִי� ִּגּלּוֵלי ָּכל ְוַעל ְמַאֲהָבִי� ַעל ְּבַתְזנּוַתִי� ֶעְרָוֵת� ַוִּתָּגֶלה ְנֻחְׁשֵּת� ִהָּׁשֵפ� ַיַען ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה .12

 

I משנה א: status of יוצא דופן; (distinction between M/F for טומאה היוצאת הגופו  - will be picked up on p. 34; משנה ב on p. 35)  

a חכמים: no טומאת לידה (no ימי טהרה, no קרבן יולדת)  

i Reason: v. 2 – פרשה only applies if she gives birth from place where she was מזריע 

 טמאה לידה still (שליא) זרע interprets v. 2 as meaning that even if she only “births” something like a :ר"ש 1

b ר"ש: considered full לידה for all consequences 

i Reason: v. 3 – extra תלד extends to Caesarean section 

  (ימי לידה also) and hermaphrodite טומטום v. 3 extends to :רבנן 1

(a) Anticipating: v. 2 (זכר) and v. 3 (נקבה) 

 (v. 4) לבת and לבן gets that from -ריב"ל per :ר"ש 2

(a) רבנן: v. 4 is needed to establish a separate קרבן for each son and daughter (even if “born” during ימי טוהר) 

(b) ר"ש: infers from v. 5 – קרבן 1– זאת תורת היולדת for multiple births; not for 1 born before מלאת and one after מלאת 

(i) רבנן: need both vv. 4 and 5 – סד"א multiple חיובים for separate pregnancies, but not twins (like בני ר' חייא) who 

are separated by more than 40/80 days – קמ"ל that even there there are multiple קרבנות 

ןיוצא דופ born וולד קדשים) קדשים to (וולד to יוצא דופן equating) would not apply his ruling ר"ש  :ר' יוחנן 3  aren’t הקדש)  

(a) Per: לידה::לידה from בכור (vv. 5-6; just as בכור בהמה is only that which is פוטר רחם, so too with בהמת קדשים) 

(b) Challenge: why not infer לידה::לידה from people and consider it הקדש 

(i) Answer: בכור is a closer model, per vv. 6-7 

1. Challenge: אדם is a closer model, as both are פשוט (not limited to firstborn) 

(ii) Rather: בכור is a closer model in 5 ways – "אם" mentioned, both are קדשים and פנ"ט applies 

(iii) Challenge: אדם is a closer model, as it applies to all (פשוט), M & F (זכר), not inherently holy (קדוש) and not au-

tomatically given to (מתנה) כהן  

1. Answer: בכור has 5 points of commonality (over 4 points for אדם)  

(c) Support for (רבא) ר' יוחנן: from ברייתא; dispute ר' יהודה/ר"ש re: expansion of עולים from v. 9 

(i) Critical point: includes יוצא דופן among those excluded by ר' שמעון 

(ii) Assumption: this refers to יוצא דופן of קדשים (i.e. born of בהמת קדשים as יוצא דופן)  

1. Counter: perhaps it is יוצא דופן of a בכור 

2. Rejection: that is excepted via "פטר רחם" 

a. Counter: קדשים is also excepted via "אמו" (as above) 

b. Analysis: must be 1 ;יוצא דופן דקדשים for “born to קדשים” other for “מקדיש יוצא דופן דחולין” 

i. Support: rest of ברייתא excludes נעבד, נרבע etc. – which are all excluded via v. 10; כלאים from v. 11
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ii Related תופסתא נדה ה:יב :ברייתא – if a woman has קישוי then gives birth יוצא דופן 

 טמא that comes “from there” is דם and יולדת בזוב she is considered :חכמים 1

 טמא that comes “from there” isn’t דם and יולדת בזוב she isn’t considered :ר"ש 2

(a) First half: they follow their own approaches 

(b) Second half (דם): what is disagreement? 

(i) Answer1 (רבינא): case where וולד was born יוצא דופן but דם came from רחם; each following his own position 

1. Counter ( יוסף רב ): then it is same as first half; in addition “משם” implies דם comes from דופן 

(ii) Answer2 (רב יוסף): both דם and וולד came out דרך דופן 

 דם טמא טמא is itself מקור  :חכמים .1

 דם טהור טמא isn’t inherently מקור :ר"ש .2

3 Dispute רשב"ל/ר"י: whether חכמים would declare woman to be טמא 

(a) ר' שמעון בן לקיש: if דם is טמא, woman is טמא (חכמים affirm; ר"ש would reject both)  

(b) ר' יוחנן: even according to דם ,חכמים is טהור 

(i) Per: ר' יוחנן’s citing רשב"י on v. 11 – דם is only טמא when it exudes from מקום ערווה 

4 Related ימראמ  of רשב"ל: if a uterus came out, she is טמאה, per v. 12 

(a) Cannot mean: 'טומאת ז – the תורה stipulates דם, not a piece of flesh 

(b) Rather: must mean טומאת ערב, as מגע נדה 

5 Related מימרא of ר' יוחנן: if a מקור “sweats” two clear drops, she is טמאה 

(a) Cannot mean: 'טומאת ז – the הלכה stipulates 5 shades of blood and no more 

(b) Rather: must mean טומאת ערב, as מגע נדה 


