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׳ אם טמא דהמראם דהיינו שיכניס כל  המראה גלי השרש גמולים אמ
 העשרה וק״ו אס נימא כדעת המ״ז ואיכ קשה איך אמרו גםנהדרין דף
 ע״ג ע״ג הנימא למ״ד העראה זו נשיקת אגר אלא למ״ד זו הכנסת מסרם
 מאי איכא למימר וסירש״י דא״כ ליכא העראה גלי השרת גמולים יסז״ש
א העראה א״כ שסיר משכחת המראה ך עובי העומק הסדק ההוא מ  ואי מ

 בלי השרת במלים:
 ועתה נטא לדברי הירושלמי בריש הבעי״ב וזיל מרושלמי שם יבמה
 יטא עליה כדרכה ולקחה לו לאשם שלא מרכס ויגמם אמלו
 מן הצד, יבמה יטא עליה ביאה נמורה ולקחם לו לאשם גיאס שאינה
 גמורה ויגמה אמלו גהסרייה. איזה מא הערייה רג יהודה בשם ר׳ שמאל
 עד כדי שמהא אצבע נראימ בין השמומ ר׳ ממק אמר עד שמכנס העסרה
א נמר ביאה עכ״ל מרושלמי  רבא בר מיא בשם ר״י נכנסה העמרה זו מ
 המצמרך לעניננו. והנה הפני משה מרש מן הצד נמי נמק שלא כדרכם
, ודבריו אין להם שמר ואמנם דבר זה ימבאר אחר כך בדברינו א  מ
 כאשר נפרש דברי הרמג״ם וכעת נפרש הסלוגמא שבין רב ימדה אמר
י מצינו ל  שמו6ל ובין רט יומק ובין רבא בשם רבי יומק. והנה מב
 פלונמא דף נ״ה ע״ב אמר שמואל המראה זו נשיקה משל וט׳ כי אמא
 רבב״מ א״ר יומגן נמר גיאה בשפמה מרופה זו הכנסת עשרה כי אמא ר׳
 דימי *־״י העראה זו סכנסמ עפרה כי אמא רטן אר״י וט׳ אדשמואל
 וט׳ כי אמא רשב״י אר״י העראה זו הכנסמ פשרה גמר ביאה הוא גמר
 ביאה ממש מכאן ואילך אימ אלא נשיקה ופטור עליה ופליג אדשמואל.
ט נשקה  והנה זה פשוס לאף דאמר שמואל העראה זו נשיקה מ״מ מי
 בפממ הרמס דהייט מקב שבעומק הסדק וכמו שהארכתי למעלה . ומעתה
 אס הנשיקה היא בנקב כגר האצבע הוא בין השמומ ואם כן שמאל
 בירושלמי דאמר הערייה עד שתהא אצבע נראית בין השמות םוא ממש
 כמו שהוא אומר בבבלי דהעראה זו נשיקה ואליבא דר״י סליגי בבבלי וה״נ
 בירושלמי מממלה אמר ר׳ יומנן עד שמכנס העטרה ומיט כמו שאמרו
 בבבלי רב דימי ורשב״י אליבא דר״י רבא ב״מ בשס ר״י נכנסה הפטרה
 זו היא גמר ביאה הייט כמו שאמר רבב״מ אליבא י דר״י דגמר ביאה
 בשפמה מרופה זו היא הכנסה עפרה אלא דבהא פליגי רבא ב״מ בירושלמי פס
 רבב״מ בבבלי דלרבב״מ אפילו בשממה די במנסמ עפרה ומרושלמי
 סובר דבשפחה מרופה בעינן שיסלימ והכנסה העטרה שהיא גמר ביאה
 מפרש בירושלמי על אלמנה לכה״ג שיהיה מייב משום לא יחלל במי עצמו

 ומשוס לא יבוא בפני עצמו יע״ש :
ט שנושק האבר בנקב אגל לא  והנה אף שהוכחחי דנשיקה דשמואל מי
 שיהיה נושק בשמומ מ״מ לר׳ יומנן דמבר מכאן ואילך איט אלא
 גשיקה גס אס האבר טשק בשפיומ מיקרי נשיקה שהרי לר״י באממ נשיקה
. ועלתה בידינו להציל מס״ז מקוממ הב״ש שהקשה לדעת א  לאו כלום מ
 סס״ז ליכא שוס דבר למפה מהכנסמ עפרה ולמ מ״ש טמא דהכנסת פטרם
ט הכנסמ פערה בנקב וכבר פגר כל סומק השמומ ומכאן ואילן״  דר״י מי
 שלא הכניס כלום למך הנקב כל פוט סומק השפיומ אינו אלא נמקה ופסור:
ן לגו  והנה אף שכתבתי דליכא קומא על דעת הפ״ז אבל פכ״ם *
 מכמה מדברי המלמוד להיות ראיה לדברי הפ״ז וצריך אט לברר
 הדק מדברי הפוסקים. והנה דברי הפרישה בממן כ׳ סעיף ו׳ המה כדברי
 הס״ז ועמה נמזי דעס המסקיס הראשונים בזה ומהם מצא מורה. ומה
 דעמ ר״מ הוכמתי לעיל בראיומ מוכימומ שר׳׳מ מסק כהב״ש ובהרמל״ס
 בפה״מ ביבמומ ובסנהדרין מטאר ג״כ כדברי הב״ש ועס״י שנים עדים
 הרמב״ס ור״מ יקוס דבר ה׳ זו הלכה ברורה כדברי הביש. ואמנם קמו

 כעדט דברי סרמב״ם בפ״א מהל׳ א״ב הלקה יו״ד שהם כדברי ספ״ז ואם
 דבריו שבמטרו הם סומריס לדבריו שבפה׳׳מ כלל גדול בידינו שדבריו
 במטרו עיקר וא״כ מי יקל ראש לסקל נגד דברי סרמב״ס במטרו וק״ו
 במקום שהראב״ד לא המג עליו ג״כ כלל גדול שהרי הוא כאילו מסכים במרוש
 לדבריו. ונממי לבי להשוומ דברי רביט הגמל במטרו עם דבריו בפה״מ
 שלא יהיו סמרי אהדדי כלל וימו לאממם . ומממלה אמרמי לעיין מסב

 אולי אוכל למצוא הכרעה מדברי המלמוד במצמו:
 והנה במלמוד בבלי לא מציט הביאה מלוקה רק לשמי מדרגומ מערה
ט י  וממר, ומערה מיט בכל דיני המרה עריומ ק מ״כ והן מ
 מיממ וסן מייגי מלקות ופסולי כהונה ואשה לגעלה ויגמה ליגס והזמר
א גמר טאה ומערה  והבהמה בטלס הדין בהעראה ובשפמה מרופה מ
 נקרא הכנסת פערה וגומר נקרא הכנסת כל האבר כמטאר ברמב״ם פ״א
 מא״ב הל׳ יו״ד שכתב המכניס ראש הפפרה בלבד הוא מקרא מפרה
 וט׳ והמכניס כל האבר הוא הנקרא גומר. ולס״ז יש לממוה ביבמות דף
 נ״ה מ״א דקאמר המראה דמ״ל מנ״ל מדגלי רממנא ש״ז בשפמה מרופה
 מכלל דמ״ל בהעראה אדרבה מדגלי רממנא העראה במ״כ מכלל דמ״ל אגמל
 ביאה אמר רב אשי א״כ לישמק קרא משפמה מרופה והמס׳ שם בד״מ
 לישמוק הקשו א״כ קשה להימך לישמוק קרא ממ״כ ויישט בדומק. ומעמה
 אס אימא לדברי הכרז דהכנסמ קצה אמד מהעפרה נקרא מערה א״כ נימא
 ח״כ כהעראה דהייט קצה אמד מהעפרה ושפחה חרופה דכתיב שכבס זרע בפימ
מ ס ט כ  הכנסת האבר למיט גמר ביאה ומייני לאוץ מא דרך ממונע דהייט מ

 העכןרה

 גמרוש שרצוט לקטה בממלמ העראה אעפ״כ איט קונה במחלת המראה
א גמר העראה אמ׳ כמ״כ ומייני  כיק שכגר מזינן שהמראה שאמרה מרה מ
ר  מימה ומלקומ דלא משגימץ בדעהו א״כ ס״ס באשה לכעלם. כנלמ״ד עז

 בדברי ר״מ :
 ומה שרצה מעלמ להביא ראיה מדבמ ר״מ הללו לדבמ הס״ז ולפרש שאם
 סוף העראה קוגה אסור לכה״נ לקדש בביאה משוס שכבר נעשימ בעולה
 גממלה העראה , לדעתי לא כיון יפה אבל אק האיסור משוס בעולה אלא
 משוס השרת בתולים דבהכגסת קצת הפסרה יש השרמ במלים ולא גרע
ט  ממוכמ p דלא ישא. באופן שמדברי ר״ת מוכמ דעמ הביש דהעראה מי

 מנסמ כל העטרה :
 ואמנם בין לדעת המ״ז ובין לדעת הב״ש צמכין אנו להגביל המקום
 באשה מכטס שס העמרה לכל מר כדאית ליה . ונראה דזה
 סשומ דצמך מערה במקור וכמ״ש הרמב״ס שהעראה מלשון אמ מקורה
 הערה ועיקר העראה יליף עולא שם ביבמומ דף נ״ד ע״א מקרא דאמ מקורה
 הערה. ומה ידוע שנפגעו בץ רגלי האשה איט מגע מיכף בסממ המקור
 רק קודם פממ הממר יש שמי שמומ וביטהס יש קמט וסדק עמוק וארוך

 מלפניה ומאחריה ואלו השפיומ המה קצה הירטס כי שס מממבריס שמי
 הירכיס , ועומק הסדק הזה הוא פרוזדור המילון שעל זה אמרו במסכמ
 מלין דף ס״מ עי׳א דאדם מבהמה לא יליף דבהמה לימ לס פרוזדור ומרש
 רש״י בד״מ וכי ממא וט׳ דבהמה לימ לה פרוזדור למי בימ הרמם
 שלה וגלוי הוא וכו׳ אבל אשה אין רחמה בגלוי שמרטס מו לה כעץ
 פרוזדור וכו׳ יעו״ש . ובאמצע אורך הסדק הזה שם הוא פחח המקור
 וכל זמן שלא הגיע האבר לנקב המא שבאמצע הסדק אמ׳ דמק ונכנס כל
 עובי עומק הסלק ההוא ולא הגיע על הנקב לא פגע ולא נגע בסממ המקור.
 ומלעשכן הוא שהרי הסרק הזה הולך גם למים וגס לאמור שלא כנגל
 המקור כלל וכי מכי ללצל פנים או לצל האמר מה שהוא שלא כעל הרמס
 כלל לא שייך ט ביאה וזה לבר שהמש מעיל עליו ג״כ כל עומק הםלק
 באמצעומו ממש ששס הוא מטון על פממ הרמם כל עובי בשר הירכיס שהוא
 עומק הסלק איט לא בכלל ביאה ולא בכלל העראה על שהגיע האבר לפתמ
 שבאמצע שהוא הנקב שמשם יוצאים מי רגלים ושם הוא סטר בבתולה ופהומ
 בבעולה ושם מממל ממלמ ביאה והמראה והפלוימא שבין המ״ז והב״ש שס
 במקום ההוא שייך לללעמ הס״ז אם הכניס רק ראשימ הפטרה שהוא לצל
 מעה שהוא מיכף למיו ממש למך מקב הזה כבר הוא העראה ולהב״ש
 צרץי שיכניס כל העשרה לנקב ההוא אבל קורס מקב לכ״ע איט בכלל
 העראה לבקרא מציף מיניה עולא כמיב אמ מקורה הערה ובעינן שיערה
 הממר והפרוזדור הפנימי קורא הכמב מקול למקור ממש לעולם אין השמש
 מגיע להוט כמטאר ברמב״ם פ״ה מא״ב הלכה ל׳ איל הפרוזמר הוא
 שקורא הכסוב כאן מקורה הערה כי הפרוזלור שער הרמם כמטאר ברמב״ס
 שם סוף הלכה גי. ובזה נבין עומק מכמה הורהנו הקלושה לבהעראהלכמיג
 גבי נדה שממט למדו ח״ל העראה במייבי מימומ וכרימומ ומיבי מלקומ
 ויבמה לשוק ופסולי כהונה ואשה לבעלה כמבואר הכל ביבמומ מן דף נ״ד
 ע״א ודף נ״ה ע״ב כהיב אמ מקורה הערה ובהשראה דאחוש אש ואממ
 אב שהוא הפשוק שאמריו בפ׳ קדושיה לא נזכר המקור כלל רק כהיב את
 שארו הערה משוס דהעראה המא מוקמי לה מז״ל ביבמומ דף נ״ד ע״ב
 באס איט עני[ לאדם הנמ להעראה דבהמה ובהמה אין לה פרוזדור ההוא
ה צריך  כמבואר בחולין דף ס״מ ומכף האבר מגע בפהמ המקור עצמו לא מ
 קרא לכמוב מקורה הערה דבשלמא באדם כמיב מקורה לממשי אס לא

 הערה רק הפרוזדור אבל בבהמה ליכא למעוטי שוס דבר לק כהיב הערה

 ולא כהיב מקורה , ולדעהי טונהי בזה דבר אממ בהורה משה :
 ואם כי הדבר הזה נטן הוא מצד הסברא שאין שוס שייטה ביאה
 והעראה רק בפממ המקור עצמו לא בסדק ההוא אביא קצה ראיה
 לדבר שהרי העראה שוה בזכר כמו באשה וכמטאר ביבמומ שס ויליף

 מדכמיב משכבי אשה ושני משכטמ שבאשה ג״כ שויס הס דאקשינהו רממנא
ה ק של נקבה יש סדק מ . והנה גס באמרייס הן של זכר ו ׳ ט  משכבי ו
 ע״פ כל האחור והוא ג״כ עובי מרכיס ובאמצעימ יש מקב שממט יוצא
ה בלי ספק שצריך מערה  הרעי והבא על הזטר שחייב ג״כ בהעראה מ
 בנקב ההוא ממש שהרי בשום מקום לא שגיט במשגה הבא על מכר רק
 בך שנינו הבא על הזטר ופירש״י בסנהדרין דף נ״ד ע״ב בד״ה חייב
 שמס דלא מיקרי זטר אלא נקב המשכב והביאו החיו״ט בסנהדרין פ״ז
ט שבא על מקב לא על הסדק א״כ  משנה ד׳ וח״כ הבא על הזטר מי
 העראה חטר היינו שיכניס העערה בנקב- וא״כ באשה שלא כדרכה ודאי
 שק הוא דהרי כחיב בזכר משכבי אשה וא״כ גס באשה כדרכה היינו נקב

 ממש דשני משכבוח שרס הם:
 ועוד ראיה שק הוא דאלח״ה אלא דחיכף מפי הסדק מחמל העראה
 וא״כ באשה בעלח בשר שירכיה המה עבים א״כ הסדק גץ השמומ
 הללו הוא עמוק וא״כ אס הטפל מא קסן האברים משכחת שיכניס כל
ך מלל הסדק ההוא ועמץ לא יגיע לנקב שהוא פממ המקור  העערה מ
ה ליכא דס  כלל אמ׳ לגשיקמ האבר גנקב ההוא והא ודאי שבסדק מ
 במלים שהרי הסדק ההוא פמח בגמלה כמו בבעולה ואם כן משכמת


