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  .מחד�  נדה
  ?מהו הביאור שני� האמורי� בב� ובת כול� מעת לעת

  

  ?ומני�  ?מהו הביאור  
  בתורה� שה� כתובי� ידומיא דשאר דינ  לעני� ערכי�  לרב גידל אמר רב

  מדאמר ב� ובת ולא אמר זכר ונקבה  'ג וכו"ב י"לעני� ב� י  1לרב יוס�
  

  ?2הא� סגי בזה, ) בוחל�דדי� ב�(או בא סימ� העליו� , )שערות' ב�(בא סימ� התחתו� 
  

  בא סימ� העליו�  בא סימ� התחתו�  
   דודאי בא התחתו�) סגי בזה  סגי בזה  לרבנ� 

  3לא מהני דיתכ� שלא בא התחתו�  סגי בזה  מאיר' לר
  

  : נדה ד� מח
  ].ה רב�"תוד[? הא� יש חילוק בי� בנות כרכי� לבנות כפרי� לעני� איזה סימ� מקדי�

  

   כפרי�בנות  בנות כרכי�  
  תחתו� ממהר לבוא  תחתו� ממהר לבוא  לרבנ�

  חיישינ� למיעוטא שמא הקדי� העליו�  חיישינ� למיעוטא שמא הקדי� העליו�  מאיר' לר
  עליו� ממהר לבוא  תחתו� ממהר לבוא  ג"לרשב

  

  ?פ נשי�"הא� כל הנבדקות נבדקות ע
  

  אחר הפרק  תו" הפרק  לפני הפרק  
  פ נשי�"ע  אנשי�פ "ע  פ נשי�"ע  4יהודה' לר
  פ נשי�"ע  5פ נשי�"ע  פ נשי�"ע  שמעו�' לר

  

                                                           
  . אלא רק לעני� ביאור הברייתא,)ובשניה� צרי� מעת לעת(אמר רב יוס� שלעני� הלכה ה� לא חולקי�  1
 .לעני� לידע שבאו לה סימני נערות ויכולה או לחלו� או להתייב� 2
): �"לביאור המהר(ותירצו . הוזכריו� למה כ דלא סמכינ� על הסימ� העל"דא, )בא ה"בד(' והקשו התוס 3

כיו� ,  מהני העליו� לחודיה" היכא דבדקו ולא נמצא התחתו� ' מ דאפי"דלעני� עונשי� וקידושי� מודה ר) א
מ "פליג ר" איש"ורק בחליצה דכתיב להדיא . ואמרינ� דבא ונשר, דרוב פעמי� התחתו� אתי ברישא

ורק א� בדקנו ולא , דבסתמא סמכינ� על העליו� כל שלא בדקנו) ב. דצרי� שיהיה הסימ� התחתו� לפנינו
שהעיקר שאי�  ,וכתבמ "אול� סיי� המהר. לעני� קידושי� ועונשי�' מצאנו לא סומכי� על התחתו� אפי

  .והכל תירו� אחד, חילוק בי� התירוצי�
ונכיר אות� ג�  "  דלפני הפרק הבדיקה היא שא� יש לה סימני� כבר עכשיו שה� שומא', מבואר בגמ 4

 הבדיקה ,ולאחר הפרק.  דאנו יודעי� שאלו שומא ה�, לא יחשבו לה סימני�,לאחר זמ� שנשארו בה
מ לא סמכינ� על החזקה לעני� "מ, דהג� דאיכא חזקה מעת שהגיעה לכלל שנותיה, לעני� שתוכל לחלו�

ובתו� . לי חזקהאול� ג� בדיקת נשי� בלבד לא היתה מספיקה ב, חליצה אלא בצירו� בדיקת נשי�
לא סמכינ� , זקה דרבאאכ� מכיו� שאי� לה ח,  וחולצת"יהודה דדינה כלאחר הפרק ' ל לר"הפרק ס

  .אבדיקת נשי� אלא בעינ� בדיקת אנשי�
וכל הבדיקה היא כדי לידע . א� הביאה סימני� אינה חולצת' ואפי, ש דתו� הפרק כלפני הפרק"ל לר"ס 5

 ולזה סגי " ל "וא� יהיו ג� לאחר זמ� לא יחשבו לה סימני� וכנשא� יש לה שערות עכשיו ה� שומא 
  .לבדיקת נשי�


