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  .סזד�  נדה
  ?לאיזה טע� עשה כ�, "אבוה דשמואל עבד לבנתיה מקוואות ביומי ניס� ומפצי ביומי תשרי"

  
  מפצי ביומי תשרי  מקוואות ביומי ניס�  
משו� דחייש שמא רבו נוטפי� על   י"לפירש

  הזוחלי�
ונת� , דאז ודאי הזוחלי� מרובי�
  מפצי� מפני הטיט

בעי� עשה לה� מקוה מי� חיי� נו  י"מ ברש"לי
  1מפני ספק זבה

דאז ודאי הזוחלי� מרובי� וה� מי� 
  חיי�

  
  ].ה לפלו�"תוד[? לפלופי העיניי� הא� חוצצי�

  
  יבש  לח   

  חוצ&  אינו חוצ&   בתו� העי�
  חוצ&  חוצ&  מחו� לעי�

  
  :נדה ד� סז

  ?שער שקשור על עצמו הא� חוצ�
  

  שלש שערות  שתי שערות  שערה אחת  
  &אינו חוצ      ספק  2חוצ&  לרבה

  אינו חוצ&  אינו חוצ&  חוצ&  יוחנ�' לר
  

  ?יצחק מה ה� השיעורי� של החציצה בשערות' אליבא דר
  

  באינה מקפדת  במקפדת  
   אטו רוב המקפדת'חוצ& מדרבנ�   חוצ& מדאורייתא  ברוב שערות הראש קשורי�

   דלא גזרו גזירה לגזירה'מותר    אטו מקפדת'חוצ& מדרבנ�   במיעוט שערות הראש קשורי�
  

  ?3מתי טובלת הנדה
  

   שלהכשטבולת בשמיני  כשטובלת במוצאי שביעי שלה  
  ביו�' אפי  בלילה דוקא  לרב בהוה אמינא

  4בלילה דוקא  בלילה דוקא  יוחנ� ולרב במסקנא' לר
  

                                                           
  .זברק דזבה אינה צריכה מי� חיי� אלא , י"ודחה זאת רש 1
  .אבל א� רק מיעוט ואינה מקפידה אינו חוצ�, והיינו א� רוב הראש שלה קשור כל שערה על עצמה 2
 . למסקנא שחיישינ  לסר! בתה,כ  הדי  ג� בזבהש) ה משו�"בד(' כתבו התוס 3
אול� כשיש איזה סכנה או . ביו� שביעי'  אפי,שתתיר לעצמה לטבול ביו� כאמה, ומשו� סר! בתה 4

  . התירו האמוראי� לטבול ביו� שמיני,דוחק
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  :נדה ד� סז
  ].ה משו�"תוד[? הא� מקילי� הקולות דלהל� בנדה

  
  קולות הללו יחדה' לב  לטבול משו� אונס ביו�  להרחיק החפיפה מהטבילה   

  1מקילי�  מקילי�  לרבינו משול�
  לא מקילי�  מקילי�  לרבינו ת�

  
  ].ה אבל"תוד[? הא� מותר לזבה גדולה לטבול או לשמש ביו� שביעי מחמת שמקצת היו� ככולו

  
  לשמש  2לטבול  

  אסור  אסור  שמעו�' לר
  אסור  מותר  לרבנ�

  
  ?כ וכדלהל�"סמ� חפיפה זו אחאו בערב שבת הא� טובלת על , אשה שחפפה ביו� ראשו�

  
    חפפה בערב שבת  חפפה ביו� ראשו�

  4ה"במוצאי ר  3ט"במוצאי יו  ש"במוצ  'ליל הב  'בליל ד  'בליל ג
  טובלת  טובלת  טובלת  טובלת  טובלת  טובלת  לרב הונא
  טובלת  טובלת  טובלת  אינה טובלת  אינה טובלת  אינה טובלת  לרב חסדא
  אינה טובלת  טובלת  טובלת  אינה טובלת  טובלת  טובלת  לרב יימר
  אינה טובלת  טובלת  טובלת  אינה טובלת  אינה טובלת  אינה טובלת  להלכתא

  

                                                           
ול ומתו! כ  התיר רבינו משול� בעיר שהיו בה גנבי� לאשה שחל זמ  טבילתה בליל שבת ולא יכלה לטב 1

. קולות' ת חלק ולא התיר ב"ור.  שהוא יו� שמיני#ולטבול בשבת ביו� ' לחפו" ביו� ו, מחמת הגנבי�
  .ז לא תוכל לטבול רק ביו� ראשו  אחר שתחפו" בו ביו�"ולפ

נ " ולא שבא לומר שאסורה לשמש אבל לטבול אה,לטבול' ש אסורה אפי"את דבריה� שלר' הוכיחו תוס 2
ועוד אי! קאמר . דהוא תרבות רעה, וזה ודאי אינו, לשמש' ש יתירו אפי"גי ארכ רבנ  דפלי"דא, דמותר

  .והיה לו למר שלא תבוא לודאי טומאה, הא כבר נכנסה לספק כששמשה, שלא תכנס לספק
ט במוצאי שבת ואינה יכולה לחפו" ביו� ראשו  ולכ! א� זמ  טבילתה הוא ביו� ראשו  "כגו  שהיה יו 3

 .חפיפה של יו� שישיבלילה טובלת על סמ! ה
 .ה שאחר שבת שיש כא  ריחוק של ארבעה ימי� מחפיפתה"היינו במוצאי ר 4


