בס"ד

מגילה כ) .משנה( עד כא) .סוף הפרק(
ביאורים
אשה שראתה דם בימי הזיבות )אחד עשר הימים שלאחר שבעת ימי הנידה( דינה כדלהלן:
ראתה דם יום אחד :שומרת יום אחד בטהרה כנגד יום הטומאה )טובלת למחרת היום הטמא ,ואם לא ראתה בו דם  -טהורה לערב( .מכאן נקראת
היא" :שומרת יום כנגד יום" ,ששומרת יום אחד בטהרה כנגד יום הטומאה.
ראתה דם שני ימים :שומרת את היום השלישי בטהרה )ואם טבלה ולא ראתה בו דם ,טהורה היא בערב( גם אישה זו נקראת שומרת יום כנגד יום.
ראתה דם שלושה ימים :הרי היא זבה גמורה ,וצריכה לספור שבעה ימים נקיים מדם )וטובלת ביום השביעי ,ומביאה קרבן ביום השמיני(.
המקור לכך שהיום מתחיל בעלות השחר:

משנה

"ואנחנו עושים במלאכה ...מעלות השחר  ....והיום מלאכה"

דברים שיש לעשות רק מהנץ החמה )ובדיעבד אף מעלות השחר(:
קריאת המגילה ]של היום[) .שנאמר' :והימים האלה נזכרים'(

מילה.

)שנאמר' :וביום השמיני ימול'(

טבילה.

)שנאמר' :ביום השביעי ...ורחץ במים'(

הזאת אפר פרה אדומה.

)שנאמר' :והזה...ביום השביעי'(

מדוע דין זה נשנה בנפרד מכל חייבי טבילה שהוזכרו קודם?
כי היה מקום לטעות שיכולה לטבול כבר בלילה.

טבילת שומרת יום כנגד יום.

משנה
כל היום כשר
קריאת המגילה.
קריאת ההלל.
תקיעת שופר.
נטילת לולב.
תפילת המוספין.
וידוי הפרים.
וידוי מעשר.
וידוי יוה'כ.

)המקור:

כל הלילה כשר

'והימים האלה נזכרים ונעשים'(.

קצירת העומר.

)המקור':ממזרח שמש עד מבואו' ' /זה היום עשה ה' '(

המקור :נלמד מפסוקים במסכת מנחות.

)המקור':ולקחתם לכם ביום הראשון'(

הקטר חלבים ואברים.

)המקור':יום תרועה יהיה לכם'(
)המקור :חכמים קבעו שדין זה יהיה כדין הקרבת המוספין(

המקור:

'כל הלילה עד הבוקר'.

)המקור :גזירה שוה מוידוי של יוה'כ(
)המקור :מסמיכות פרשיית וידוי מעשר לפסוק 'היום הזה'(
)המקור' :כי ביום הזה יכפר עליכם'(

)המקור' :דבר יום ביומו'(.
הקרבת המוספין.
)המקור :סמיכה הוקשה לשחיטה )'וסמך ...ושחט'( (
סמיכה.
)המקור' :ביום זבחכם' (.
שחיטה.
)המקור' :ביום הניפכם'(.
תנופה.
)המקור :הגשה הוקשה לתנופה )'והניף והקריב'( (
הגשה.
קמיצה ,הקטרה ,מליקה ,קבלה ,הזיה).המקור' :ביום צוותו את בני ישראל'(
)המקור :ג"ש ממשפט שמתקיים ביום(
השקיית סוטה.
)המקור :דינה כמו קדשים כי נאמר בה 'כפרה'(
עריפת העגלה.
)המקור' :זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו'(
טהרת המצורע.

זה הכלל:
דבר שמצותו ביום – כשר כל היום.
דבר שמצותו בלילה – כשר כל הלילה.

כר' יוסי שסובר שאין צורך להצמיד
 2עבודות אלו וניתן לעשות אותם
במהלך כל היום.
כלל זה בא לרבות :סידור בזיכין וסילוק בזיכין.
כלל זה בא לרבות :אכילת פסחים.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

ולא כר' אלעזר בן עזריה שסובר
שזמנה עד חצות.
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