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  .סגד�  נדה
  ?שניי	 לראשוני	 מה דינ	סמני	 ' בזהקדי	 

  
  ?מה לא עלו לו  ?מה עלו לו  

   "שניי� לכסדר  במשנה   לתני חדא
  נתר בורית קמוניא ואשלג

   "ראשוני� לכסדר  במשנה 
  רוק תפל מי גריסי  ומי רגלי�

   "ראשוני� למה שהוא העביר   לתניא איד�
  נתר בורית קמוניא ואשלג

   "שהוא העביר שניי� למה 
  רוק תפל מי גריסי  ומי רגלי�

  
  ].מעטשת, ה מפהקת"תוד [?מה הביאור בלשונות דלהל�

  
  גוסה  מעטשת  מפהקת  
  מפהקת  מתעטשת  מתמתחת  י"לרש

  מגהקת  מתעטשת  מפהקת  'לתוס
  

  :נדה ד� סג
  ?מה הביאור, "'גלמה שלא מנו חכמי	 , לוסתות אחת, הרי אמרו לימי	 שני	"אמר שמואל 

  
  'מה שלא מנו חכמי	 ג  לוסתות אחת  1לימי	 שני	  
לרב 
  יוס�

חוששת כנגד , מעטשת, מפהקת: וסת הגו�
  צמרמורת, שופעת, טבורה או רחמה

אבריה , ראשה כבד
  גוסה, רועדת, כבדי 

  לאביי
 ,וסת הימי�

וסת : וה�
החדש או וסת 

, אבריה� כבדי ,  ראשה כבד:ועוד, כל הני  הפלגה
  גוסה, רועדת

� או בצלי� או אכלה שו
  2כססה פלפלי 

  
  ?מה דינה  כשהגיע יו	 עשרי	 הבא, היתה למודה לראות ליו	 עשרי	 בשעה ששית

  
  3מ! המנחה ולמעלה  בשעה ששית עצמה  עד תחילת שעה ששית  

  אסורה  4יהודה' לר
  מותרת  אסורה  מותרת  יוסי' לר

  

                                                           
,  שוסת הימי� היא בשלשה פעמי�)בסו� העמוד(בזה חולקת שמועה זו על תנא דמתניתי   1

  ).פעמי�' דחזקה בג(ג " ותנא דמתניתי  כרשב,)דחזקה בשני פעמי�(וסוברת כרבי 
 לא חשיב וסת גמור וג� רבי ,י מעשה הוא בא"דהואיל ווסת זה ע, )ה אכלה"בד(' ביארו התוס 2

דייהו בלא כיו  שאינה קובעת וסת לקפיצות לחו, ולא חשיב קפצה. מודה דבעינ  שלשה פעמי�
  .וסת הימי� עמו

 שיש לחוש עד חצי שעה ,כתבו) ה מ "ד(' ותוס. י" כ  פירש',זדהיינו סו� שעה ששית תחילת  3
 . תחילת שישית עד אמצע שביעית"והיינו שחוששת בס. הכל שעה וחצי מסו� חמישית , שביעית

 "ו  בלילה בסופו וא� רואה בסו� עונתה כג,  בהיהודה אוסרה כל עונת הוסת שהיא רואה' ר 4
מותרת כל  "ולהיפ. א� רואה בתחילת היו� , אסורה כל הלילה ומותרת מיד בתחילת היו�

  .הלילה ואסורה כל היו�


