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  .סהד�  נדה
  ?כמה בעילות נבעלה בכל אחד מהזמני� דלהל�, 1ב חדש"לילות בי' מעשה ונת� לה רבי ד

  
  בבגרותה   בנערותה  בקטנותה  

  בעילה אחת  בעילות' ב  בעילה אחת  2א� לא נסבור כרב
  $$$$  3בעילות' ג  בעילה אחת   לשיטת רב

  
  :נדה ד� סה

  ?מיקלהמחמיר ומי המי , ג כדלהל�"העקלי� של שיפא ושל גמי שנחלקו בה� רבנ� ורשב
  

 שממהר בציר שנה זו  בחרפי   
  מאשתקד

 שמאחר בציר שנה זו  באפלי 
  מאשתקד

  ב חדש" שמותר בי$מקילי�   ב חדש" להמתי& י$מחמירי�   ב חדש" מיישנ� י לרבנ� 
  ב חדש " דלא סגי בי$מחמיר   ב חדש" שמותר בפחות מי$מיקל    מניח� מגת לגת ג "לרשב

  
  ?לזמ� האסור מה דינ�, )שתולי� בד� בתולי�(הלילות המותרי�  שופעות ד� מתו" היו

  
  ?מה הדי� א� נשתנה מראה הד�  ?מה צריכות לעשות  

  טמאות  צריכות לבדוק א� נשתנה הד�  מ"לבית שמאי ור
  טהורות  אינ& צריכות בדיקה   וחכמי�לבית הלל

  

                                                           
 נותני� לה עד ,תה קוד� ובי& לאנ בי& רא"דממ, הנה מעשה זה אי אפשר להעמידו בימי קטנות 1

לילות א� לא ' הג� שהדי& אמת שנותני� לה ד, וכ& אי אפשר להעמידו בימי נערות. שתחיה המכה
בעילות ' וכ& אי אפשר להעמידו באופ& שנת& לה ב. מ אי& בימי נערות שנה שלמה"מ, ראתה קוד�

הדי& הוא שכל בעילות שנבעלה ד, בעילות בחצי שנה שבימי נערות' בחצי שנה בימי קטנות ועוד ב
  .בעילות בימי קטנות' כ לא עלו לה ב"וא, בימי קטנותה חשובות כבעילה אחת

אכ& אינו מדויק כי [חדשי� פע� אחת ' הנה בפשטות מלשו& המעשה משמע שהיא נבעלה כל ג 2
 לסו� ת וחמישי,' ורביעית לסו� ט,' ושלישית לסו� ו,' ושניה לסו� ג,עכשיו: ראיות' ז יש ה"לפ

וכל הבעילות של , ]ה אלא" תוד$. חדשי�' כ על כרח- שאחת מהראיות היתה בהפרש של ו"וא, ב"י
ובבגרותה היתה . בעילות' ובנערותה שהוא זמ& של חצי שנה בעל ב, הקטנות נחשבות כאחד

דלרב הדי& שבוגרת בעלמא שלא ראתה בבית אביה נותני� , כ קשה על רב"וא. הבעילה הרביעית
דהא כמו , )רק בעילת מצוה(לילה אחת לא נית& לה ' וכא& היה מ& הדי& שאפי, ילה אחתלה רק ל

כ- כל הבעילות בנערות כלפי הבגרות , שמצינו שכל הבעילות בקטנות חשובות לפחות כלילה אחת
אלא מוכח דלא . כ אי- נת& לה רבי את הלילה הרביעי בבגרות"וא, יש לחושב� לפחות כלילה אחד

 .ולכ& כא& נשאר לתת לה לילה אחד בבגרותה, � לבוגרת יותר מלילה אחתושנותני, כרב
ובחצי שנה של נערותה , שבחצי שנה הראשונה שבקטנותה נבעלה רק פע� אחת, והיו באופ& זה 3

בעילות בשנה ' ובס- הכל ה� ד, בעילות בנערותה' כ נמצא שיש לה ג" וא,חדשי�' נבעלה כל ב
 .שלימה וזה המעשה דרבי



 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  :נדה ד� סה
  ].ה וכול�"תוד [?מה הדי� באופני� דלהל�, 1�ה מטהרי"ש מטמאי� וב"בשאר הראיות שב

  
  ראתה מראה שונה מד� בתוליה: י"לרש  ראתה כמראה ד� בתולי�  

   2ראתה ד� שדומה לד� נדה: 'לתוס
  טמאה  טמאה  לבית שמאי

  טמאה  טהורה  מאיר' לר
  טהורה  טהורה  לבית הלל וחכמי�

  

                                                           
לילות להגיע זמנה ולא ' או אחר לילה אחד עד ד, לילות לקטנה עד שתחיה המכה'  אחר דכגו& 1

  .או אחר בעילת מצוה עד כל הלילה להגיע זמנה וראתה, ראתה
ל "וס. כ תולה"א� נשתנו מראי דמיה ג' הסובר בדעת חכמי� שאפי, י"חולקי� על רש' הנה תוס 2

ורק , דא� נשתנו מראה דמי� שלה טמאה.) ד� יא(ע אית להו מה שאמר לעיל "שודאי לכו' לתוס
ונתחדש שאליבא , שהיו מראותיה מתחילה דומי� לד� נדהמיירי  אלא ,כא& מיירי בלא נשתנה

 .טמאה $בי& מראה למראה אבל א� נשתנה אצלה עצמה . דחכמי� בכל אופ& תולי& בד� בתולי�
בימי� עצמ& א� , לילות' מ& הדבז' ע צריכה לבדוק אפי"דלכו, בריש דבריה�' ועוד כתבו תוס

 .ורק בלילות עצמ& לא הצריכו לה לבדוק, שאז היא טמאה, נשתנה מראה דמיה


