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נדה ד נב.

תינוקת או תינוק שלא הביאו ב' שערות מה דינ?

תינוקת

לעני כל המצות שבתורה וייבו
אינה מתיבמת ופטורה מכל המצות

תינוק

אינו מיב ופטור בכל המצות

לעני חליצה
אינה חולצת
לרבנ:
חולצת
לר' יוסי:
אינו חול$

באופני דלהל הא תינוקת יכולה למא?

לתנא קמא
לר' אבהו
לר'
יהודה
לר' יצחק
2
לר' ישמעאל

הביאה רק ב' שערות
ולא נבעלה
אינה ממאנת
ממאנת
ממאנת
ממאנת

הביאה רק ב' שערות
ונבעלה
אינה ממאנת
אינה ממאנת
ממאנת
ממאנת

רבה השחור 1ולא
נבעלה או נבעלה
אינה ממאנת
אינה ממאנת
אינה ממאנת
ממאנת

לשיטות דלהל עד מתי הבת ממאנת? ]תוד"ה קידושי[.
לר' ישמעאל
3
לשמואל

בקידושי טעות
בקידושי קטנות
אפי' בגדולה שנבעלה ובנה מורכב על כתפיה
4
אפי' בגדולה שנבעלה ובנה מורכב על כתפיה
עד שתביא ב' שערות

 1פירש"י במשנה ,שישחיר אותו מקו משערות הרבה ,אול לא צרי* שירבה על הלב) ,אלא
במקו שיש שערות שישחיר מכמה וכמה שערות .ובגמ' אמר רב חסדא ,שסגי בב' שערות
ששוכבות ונראות כמי שירבה השחור על הלב) ,ורבא אמר ב' שערות המקיפות משפה לשפה.
 2ס"ל לר' ישמעאל בי) בקידושי טעות ובי) בקידושי קטנות שאפי' בנה מורכב על כתפיה ממאנת
והולכת לה ,דאפי' בעל משהגדילה לא אמרינ) שבעילותיו לש קידושי) ,אלא על דעת קידושי)
הראשוני הוא בועל ,ונמצא שלעול לא היו בה קידושי) של תורה.
 3ביארו התוס' דשמואל לא פסק לגמרי כר' ישמעאל ,אלא ס"ל כוותיה רק בקידושי טעות ,אבל
בקידושי קטנות ס"ל כתנא דמתניתי) ותנא דיבמות דעד שתביא ב' שערות ,ופליג אפי' על ר'
יהודה.
 4אכ) א עמדה ונשאת לאחר ,ס"ל לשמואל שצריכה גט משני ,דהג שמדרבנ) אינה יכולה כבר
למא) מעת שהביאה ב' שערות  +וצריכה גט מראשו) ,מ"מ מדאורייתא חלו קידושי שני וצריכה
ממנו גט.
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מי אמר את הדיני דלהל? ]תוד"ה איכא[.

שפוד  שמעתתא
שפחות  משנה
גומות  שמעתתא
בלורית  ברייתא
אפר מקלה  שמעתתא

לרב חנינא
רב מלכיו
רב מלכיו
רב מלכיו
רב מלכיא
רב מלכיא

גבינה  משנה

רב מלכיא

נדה ד נב:

לר' מאיר
לר' חנינא

לרב פפא
רב מלכיו
רב מלכיא
רב מלכיו
רב מלכיא
משמעות הגמ' והתוס':
לרש"י:
רב מלכיא

רב מלכיא
רב מלכיו

1

2

הרואה כת בימי זיבה מה דינה?
3

4
ראתה ג' כתמי בג' חלוקי כגריס ועוד
ראתה כת גדול בי ג' גריסי ועוד
הרי זו זבה גדולה מדרבנ)
6
הרי זו זבה גדולה מדרבנ)
אי) בכתמי משו זוב

5

הרואה כת בימי זיבה באופני דלהל מה דינה?
לת"ק
לר"י ב"א

בכת גדול שיש לחלק ג' גריסי ועודות
חוששת לזיבה
חוששת לזיבה

ביש בו לחלק רק ב' גריסי ועודות
אינה חוששת לזיבה
7
חוששת לזיבה

 1בגמ' כתוב איכא בינייהו שפחות ,והיינו שכל מחלוקת הוא בסימ של רב מלכיו ,שלרב נחמ שפוד שפחות
וגומות רב מלכיו ,ורב פפא חולק וסובר דרק השמעתתא הוא רב מלכיו אבל שפחות שהוא משנה הוא רב מלכיא.
אול בסימ של רב מלכיא לא נחלק רב פפא ומודה שבלורית ואפר מקלה וגבינה רב מלכיא אמר .וכ פירשו
התוס' )בד"ה איכא( ,דה"ק רב פפא דכולהו מתניתא רב מלכיא ,ואילו בשמעתתא יש מה שאמר רב מלכיא ויש
מה רב מלכיו.
 2רש"י מפרש שהנפ"מ ביניה הוא שפחות ואפר מקלה שכנגדה ,והיינו שר"פ נחלק ג בסימ של רב מלכיא וס"ל
שהוא אמר משניות וברייתות ולא שמעתתא ,ואפר מקלה שהיא שמעתתא רב מלכיו אמרה.
 3אכ א רואה כת בימי נדה  היא מקולקלת לימי פתח נידותה ,דאי אנו יודעי מאימתי למנות ימי נידה
וזיבה ,דכיו שנמצא כת אי אנו יודעי מתי ראתה.
 4אול א ראתה פחות מג' גריסי במקו אחד אינה זבה גדולה  די"ל שראתה רק ב' ימי .ובזה טע לה ר'
חנינא ב אנטיגנוס שג בג' גריסי יש לנו לומר שאינה זבה גדולה ,דב' גריסי באו ממנה והג' אגב זוהמא באה
מאכולת לש ונמעכה .אמנ רבנ עוני ,דכיו שיש כא שיעור לתת לכל יו כגריס ועוד לא תולי במאכולת.
 5ובחלוק אחד אפי' ג' גריסי ועוד בג' מקומות לא חוששי ,ורק בג' חלוקות שמוכח שהוא בא מג' ימי .ולרבנ
אמר רבא ,דלא רק שחוששי בג' גריסי בג' מקומות ,אלא אפי' במקו אחד חוששי .והקשו התוס' )בד"ה
שלש( ,דמדוע לא הקשתה הגמ' שאפי' שיש כא ג' גריסי ,דילמא באו ביומי ולא בג' ימי .ותירצו ,דכיו שיש
כא לחלק לכל יו יותר מכגריס ועוד  שלא תולי בד מאכולת ,אי לנו להקל ולומר דבב' ימי ראתה ,כיו
שאפשר לחלק לג' ראיות.
 6ואינה מביאה קרב שיאכל  דספק לנו א חייבת ואולי הוי מליקת נבלה .ואפי' א ראתה ב' ימי וביו
השלישי מצאה כת על חלוקה ג"כ אינה מביאה קרב שיאכל.
 7דשמא ראתה אחד מה בבי השמשות שעולה לב' ימי ,ויחד ע עוד גריס ה ג' ימי.

