ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת נדה

דפי עזר ללימוד דף היומי

Introduction to  יוצא דופן- פרק חמישי
This chapter begins with an analysis of the special status of a ( יוצא דופןbaby delivered via Caesarean section) and continues (and concludes) with a presentation 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 זיבה,  ביאהetc.) there is a protracted discussion about  – עונת נדריםthe age at which a  נדרtaken by the youth is “in limbo” and we
inquire as to the fitness of the child to make a נדר.
39.5.1
40a ( )משנה א 41b ()אימא מעלמא אתיא
: וְ ִא ָשּׁה כִּ י ִת ְהיֶה זָבָ ה ָדּם י ְִהיֶה זֹבָ הּ ִבּבְ ָשׂ ָרהּ ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים ִתּ ְהיֶה ְבנִ ָדּ ָתהּ וְ כָל הַ נֹּ גֵעַ בָּ הּ י ְִט ָמא עַ ד הָ עָ ֶרב.1
 ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ִא ָשּׁה כִּ י ַתז ְִריעַ וְ יָלְ ָדה ָזכָר וְ ָט ְמאָה ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים כִּ ימֵ י נִ ַדּת ְדּו ָֹתהּ.2
ֵ ֵנְקבָ ה תֵ לֵד וְ ָט ְמאָה ְשׁבֻעַ יִם כְּ נִ ָדּ ָתהּ וְ ִשׁ ִשּׁים יוֹם וְ ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים תּ
ֵ  וְ ִאם.3
 ה, ויקרא יב:שׁב עַ ל ְדּמֵ י ָטהֳ ָרה
 ו, ויקרא יב:עלָה וּבֶ ן י ֹונָה א ֹו תֹר לְ ַח ָטּאת אֶ ל פֶּ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֶ ל הַ כֹּהֵ ן
ֹ ְוּב ְמ את יְמֵ י ָטהֳ ָרהּ לְ בֵ ן א ֹו לְ בַ ת ָתּ ִביא כֶּבֶ שׂ בֶּ ן ְשׁנָת ֹו ל
ִ .4
 יט, דברים טו: וּבצֹאנְ הַ ָזּכָר ַתּ ְק ִדּישׁ ַלה' אֱ הֶ י א ַתעֲ בֹ ד ִבּ ְבכֹר שׁו ֶֹר וְ א ָתגֹ ז ְבּכוֹר צֹא ֶנ
ְ  כָּל הַ ְבּכוֹר אֲ ֶשׁר יִוָּ לֵד ִבּ ְב ָק ְר.5
ֶ וּמיּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי וָ הָ לְ אָה י ֵָרצֶ ה לְ ָק ְרבַּ ן ִא
ִ  שׁוֹר א ֹו כ ֶֶשׂב א ֹו עֵ ז כִּ י יִוָּ לֵד וְ הָ יָה ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים ַתּ ַחת ִאמּ ֹו.6
 כז, ויקרא כב:'שּׁה ַלה
 כט, שמות כב:שׂה לְ שׁ ְֹר לְ צֹא ֶנ ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים י ְִהיֶה ִעם ִאמּ ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִי ִתּ ְתּנ ֹו לִ י
ֶ ֲ כֵּן ַתּע.7
 ז, ויקרא יב:ַנְּקבָ ה
ֵ  וְ ִה ְק ִריב ֹו לִ ְפנֵי ה' וְ כִ פֶּ ר עָ לֶיהָ וְ ָטהֲ ָרה ִמ ְמּקֹ ר ָדּמֶ יהָ זֹאת תּו ַֹרת הַ ֹיּלֶדֶ ת ַל ָזּכָר א ֹו ל.8
ַ  צַ ו אֶ ת אַהֲ רֹן וְ אֶ ת בָּ נָיו לֵאמֹ ר זֹאת תּו ַֹרת הָ ֹעלָה ִהוא הָ ֹעלָה עַ ל מו ְֹק ָדה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח כָּל הַ ַלּ ְילָה עַ ד הַ בּ ֶֹקר וְ אֵ שׁ הַ ִמּזְ בֵּ ַח.9
 ב, ויקרא ו:תּוּקד בּ ֹו
ִ אָדם כִּ י י ְַק ִריב ִמכֶּם ָק ְרבָּ ן ַלה' ִמן הַ בְּ הֵ מָ ה ִמן הַ בָּ ָקר
ָ אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם
ַ ְ ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו.10
 ב, ויקרא א:וּמן הַ צֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ אֶ ת ָק ְרבַּ נְ כֶם
ְ  וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י.11
 יח, ויקרא כ:ִשׁכַּב אֶ ת ִא ָשּׁה ָדּוָ ה וְ ִגלָּה אֶ ת עֶ ְרוָ ָתהּ אֶ ת ְמק ָֹרהּ הֶ ע ֱָרה וְ ִהיא גִּלְּ ָתה אֶ ת ְמקוֹר ָדּמֶ יהָ וְ נִ כְ ְרתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ִמ ֶקּ ֶרב עַ ָמּם
 לו, יחזקאל טז:ָת ְתּ לָהֶ ם
ַ זְנוּת ִי עַ ל ְמאַהֲ בָ ִי וְ עַ ל כָּל גִּלּוּלֵי תוֹעֲ בו ַֹת ִי וְ כִ ְדמֵ י בָ ַנ ִי אֲ ֶשׁר נ
ַ אָמר אֲ ֹדנָי ה' יַעַ ן ִה ָשּׁפֵ נְחֻ ְשׁתֵּ ו ִַתּ ָגּלֶה עֶ ְרוָ תֵ ְבּ ַת
ַ  כֹּה.12
 יט,ויקרא טו

 ב, ויקרא יב:ִתּ ְט ָמא

I

משנה א: status of ( ;יוצא דופןdistinction between M/F for  טומאה היוצאת הגופו- will be picked up on p. 34;  משנה בon p. 35)
a חכמים: no ( טומאת לידהno ימי טהרה, no )קרבן יולדת
i
Reason: v. 2 –  פרשהonly applies if she gives birth from place where she was מזריע
1 ר"ש: interprets v. 2 as meaning that even if she only “births” something like a  )שליא( זרעstill טמאה לידה
b ר"ש: considered full  לידהfor all consequences
i
Reason: v. 3 – extra  תלדextends to Caesarean section
1 רבנן: v. 3 extends to  טומטוםand hermaphrodite (also )ימי לידה
(a) Anticipating: v. 2 ( )זכרand v. 3 ()נקבה
2 ר"ש: per ריב"ל- gets that from  לבןand ( לבתv. 4)
(a) רבנן: v. 4 is needed to establish a separate  קרבןfor each son and daughter (even if “born” during )ימי טוהר
(b) ר"ש: infers from v. 5 – – זאת תורת היולדת1  קרבןfor multiple births; not for 1 born before  מלאתand one after מלאת
(i) רבנן: need both vv. 4 and 5 –  סד"אmultiple  חיוביםfor separate pregnancies, but not twins (like  )בני ר' חייאwho
are separated by more than 40/80 days –  קמ"לthat even there there are multiple קרבנות
3 ר' יוחנן:  ר"שwould not apply his ruling (equating  יוצא דופןto  )וולדto  וולד קדשים( קדשיםborn  יוצא דופןaren’t )הקדש
(a) Per: לידה:: לידהfrom ( בכורvv. 5-6; just as  בכור בהמהis only that which is פוטר רחם, so too with )בהמת קדשים
(b) Challenge: why not infer לידה:: לידהfrom people and consider it הקדש
(i) Answer:  בכורis a closer model, per vv. 6-7
1. Challenge:  אדםis a closer model, as both are ( פשוטnot limited to firstborn)
(ii) Rather:  בכורis a closer model in 5 ways – " "אםmentioned, both are  קדשיםand  פנ"טapplies
(iii) Challenge:  אדםis a closer model, as it applies to all ()פשוט, M & F ()זכר, not inherently holy ( )קדושand not automatically given to )מתנה( כהן
1. Answer:  בכורhas 5 points of commonality (over 4 points for )אדם
(c) Support for )רבא( ר' יוחנן: from  ;ברייתאdispute ר"ש/ ר' יהודהre: expansion of  עוליםfrom v. 9
(i) Critical point: includes  יוצא דופןamong those excluded by ר' שמעון
(ii) Assumption: this refers to  יוצא דופןof ( קדשיםi.e. born of  בהמת קדשיםas )יוצא דופן
1. Counter: perhaps it is  יוצא דופןof a בכור
2. Rejection: that is excepted via ""פטר רחם
a. Counter:  קדשיםis also excepted via "( "אמוas above)
b. Analysis: must be  ;יוצא דופן דקדשים1 for “born to  ”קדשיםother for “”מקדיש יוצא דופן דחולין
i. Support: rest of  ברייתאexcludes  נרבע, נעבדetc. – which are all excluded via v. 10;  כלאיםfrom v. 11
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מסכת נדה

דפי עזר ללימוד דף היומי

Related ברייתא: יב: – תופסתא נדה הif a woman has  קישויthen gives birth יוצא דופן
1 חכמים: she is considered  יולדת בזובand  דםthat comes “from there” is טמא
2 ר"ש: she isn’t considered  יולדת בזובand  דםthat comes “from there” isn’t טמא
(a) First half: they follow their own approaches
(b) Second half ()דם: what is disagreement?
(i) Answer1 ()רבינא: case where  וולדwas born  יוצא דופןbut  דםcame from  ;רחםeach following his own position
1. Counter ()רב יוסף: then it is same as first half; in addition “ ”משםimplies  דםcomes from דופן
(ii) Answer2 ()רב יוסף: both  דםand  וולדcame out דרך דופן
1. חכמים:  מקורis itself  טמאדם טמא
2. ר"ש:  מקורisn’t inherently  טמאדם טהור
3 Dispute ר"י/רשב"ל: whether  חכמיםwould declare woman to be טמא
(a) ר' שמעון בן לקיש: if  דםis טמא, woman is  חכמים( טמאaffirm;  ר"שwould reject both)
(b) ר' יוחנן: even according to חכמים,  דםis טהור
(i) Per: ’ר' יוחנןs citing  רשב"יon v. 11 –  דםis only  טמאwhen it exudes from מקום ערווה
4 Related  מימראof רשב"ל: if a uterus came out, she is טמאה, per v. 12
(a) Cannot mean: ' – טומאת זthe  תורהstipulates דם, not a piece of flesh
(b) Rather: must mean טומאת ערב, as מגע נדה
5 Related  מימראof ר' יוחנן: if a “ מקורsweats” two clear drops, she is טמאה
(a) Cannot mean: ' – טומאת זthe  הלכהstipulates 5 shades of blood and no more
(b) Rather: must mean טומאת ערב, as מגע נדה
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