
  גצק' ס

  

עד : ובית הלל אומרי�, )ואפילו א� תראה זה ד� בתולי�, לשמש( לילות' נותני� לה ד: ש אומרי�"ב, תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת" – משנה

  .לילות' ש ד"עד מוצ: ה אומרי�"וב, נותני� לה לילה הראשו�: ש אומרי�"ב, ונשאת) ולא ראתה( הגיע זמנה לראות. שתחיה המכה

  ".כל הלילה שלה: ה אומרי�"וב, נותני� לה בעילת מצוה: ש אומרי�"ב, ועודה בבית אביה ראתה

שכל , י"ופרש רש:) נדה סד". (אי� לה אלא בעילת מצוה ותו לא, אבל ראתה, והני מילי שלא ראתה .בוגרת נותני� לה לילה הראשו�: אמר רב" – גמרא

  .ה אחדאבל בוגרת ליל, לילות זה בנערה' ה ד"מה שאמרו ב

לילות ' מעשה ונת� לה רבי ד: מתיב רב חסדא). בי� הגיע זמנה לראות ובי� לא(הלכה בועל בעילת מצוה ופורש : רב ושמואל דאמרי תרוייהו"... – גמרא

: דתניא, ינואינהו דעבדו כרבות? מ לרב ושמואל קשיא"מ. הוא סבר מעשה רב? אותיב ממתניתי�, הדורי פירכא למה לי: ל רבה"א? ב חודש"מתו! י

  .רבותינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה ופורש

, שמש� השועל מוציא אבק ברגליו, מהמחרישה(מבי כרבא ) שועל(לא הוו מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא , ל בתינוקת"יוחנ� ור' כי הוו בה ר: אמר עולא

  .בועל בעילת מצוה ופורש: מי בה הכיומסיי, )אלא מברייתא שבועל בעילת מצוה ופורש, וכ� ה� לא למדו כלו� מהמשנה

  :)נדה סה". (כ לבו נוקפו ופורש"א: ל"א? )כי משוי� את זה כודאי נדה( אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו: אבא לרב אשי' ל ר"א

  

רבי ינאי ערק אפילו מתינוקת שלא הגיע זמנה . להלכה ולא למעשה) פרק תינוקת( כל הני הלכתא דריש פירקא אחרינא דנדה: שמואל אמר" – ירושלמי

  )ו"ב ה"ברכות פ". (לראות ולא ראתה

  

אבל ההלכה כרבותינו שהחמירו בדורות , זה רק לפי המשנה, פ שרב אמר שנותני� לבוגרת לילה ראשו�"אע – טור, �"ר, ש"רא, א"רשב, ד"ראב

  .וחומרה זו היא מ� הדי�, שבועל בעילת מצוה ופור הגיע זמנה לראות ולא ראתה ואפילו בתינוקת שלא, האחרוני�

הרי , )שהרי אי� מה לחשוש לזה בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שג� בה החמירו(לא בשביל החשש שיצא ד� מהמקור ע� ד� בתולי�  וטע� החומרה

אלא הטע� משו� שבעילת מצוה מסורה לכל ואי� הכל בקיאי� בחילוק , וכא� ג� זה לא יועיל כלל זה כמו מכה שא� רואה מחמת תשמיש תולה במכתה

ולכ� רבותינו השוו את כול� שבועל , וכ� משו� שחת� יצרו תקפו, בי� הגיע זמנה לראות ובי� לא הגיע זמנה לראות ובי� בוגרת ובי� ראתה או לא ראתה

  .מו בוגרת שראתהכ שזו חומרה שבחומרות בעילת מצוה ופורש

, )כי בראתה יש לה לילה אחד(שודאי מדובר בתינוקת שלא ראתה , ב חודש"לילות מתו! י' מקושית הגמרא ממעשה דרבי שנת� לה ד הוכיח זאת �"והר

  .ופורשכ הדי� כ! שבועל בעילת מצוה "ה בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה ג"וה, ולכ� דברי רב ושמואל עוסקי� ג� כשלא ראתה

  

וא� לא ראתה כלל אז ההלכה היא כדיני� המפורטי� , בועל בעילת מצוה ופורש ,שנישאת וראתהכא� היא נערה ועודה בבית אביה  – �"רמב, �"רי

  .)לילות ולתינוקת עד שתחיה המכה' לנערה ד, לבוגרת כל הלילה( במשנה ובגמרא

' אלא דוקא ד, לילות בלא ראתה' לא היה צרי! להקל ולתת לה ד, ועודה בבית אביההכונה שא� החמרנו בראתה , ומה שהקשתה הגמרא ממעשה דרבי

מ רבותינו חזרו ונמנו להחמיר בה "מ, ראתה ועודה בבית אביה נותני� לה לילה הראשו� וכבית הללפ שנערה ש"שאע, אלא כונת רב ושמואל. רצופי�

ולכ� לא חילקו בי� בוגרת לנערה ומחמירי� ג� בנערה שהגיע , כי אחרת יתנו לילה ראשו� ג� לבוגרת שראתה, ואמרו שאי� לה אלא בעילת מצוה בלבד

פ שאפשר להחמיר אטו בוגרת שלא ראתה שנותני� לה "ואע. (לילות' אי� צור� להחמיר בזה אלא נותני� לה ד, אבל א� לא ראתה. זמנה לראות וראתה

�  )א לבוא לידי איסור תורה כי לא ראתה מעול�"שכא� א, ועוד. כ"לא החמירו בזה כ מ"מ, נחמיר ג� בנערה, לילה ראשו

  

שהגיע זמנה לראות ולא  נערה כל הדיני� שנאמרו במשנה ה� להלכה לגבי תינוקת שלא הגיע זמנה לראות או: מסקנת הדברי�הסיק הבית יוס� ולכ� 

  .וראתה ואז הלכה כדברי רבותינו שבועל בעילת מצוה ופורשחו  מהמקרה בו עודה בבית אביה , שבזה הלכה כבית הלל ראתה

שהגיע זמנה לראות וראתה  י שבבבל נהגו כמו המשנה למעט נערה"הבולכ� הסיק , אמנ� בירושלמי ראינו שכל הדיני� מפרק זה של נידה ה� לא למעשה

הירושלמי שרבי ינאי ערק אפילו מתינוקת שלא הגיע זמנה וזה משמע מ. (ובאר$ ישראל נהגו להחמיר בזה שבכל המקרי� בועל בעילת מצוה ופורש

  )י לא בכל המקומות"משמע ששאר פוסקי� לא נהגו להחמיר כשלא ראתה ואפילו בא, לראות ולא ראתה

ולכ� א� יש מקו�  .אלא מנהג הוא להחמיר, שבכל המקומות שנוהגי� בבתולה לבעול בעילת מצוה ולפרוש אי� זה מי� הדי�, � הדגיש זאת"וג� הרמב

  .לא חייבי� לנהוג בו, כי מכיו� שלא פשט איסור זה ביניה�, לא נחזיק אות� כעוברי� על דת, שלא נוהגי� בחומרא הזאת

ודברי� אלו , כ סוברי� כרב ושמואל"ה� ג. 1: כתב הבית יוס% שיש שתי דרכי� להסביר ,�"וכתב זאת הרי יוחנ� וריש לקיש' ומה שאמר עולא לגבי ר

  .המנהג היה להחמיר בזה כמו שבארנו בירושלמיוש� , י בה היו גרי�"ה� אמרו את מנהג� בא. 2 .הגיע זמנה לראות וראתהש י� רק למקרהמתייחס

  .ואסור לפרו$ גדר) לפרוש השני(י "כי כ! נהגו בא, לא נחשוב שזה מנהג טעות ונבוא להתיר לה�, שא� נראה מקו� שמחמירי� בו בזה, מ בזה"הנפק

  

הרי , ה"כ מהי קושית רבא מהמשנה מדעת ב"וא, משמע שפסקו כדעת בית שמאי במשנה, שא� דברי רב ושמואל מדברי� רק על ראתה ועודה בבית אביה, �"א הקשה על פרוש הרמב"הרשב[

  !ואי! אפשר להקשות מתנא אחד על אחר, ש"ה� סברו כב הרי, לילות' מה הקושיה מרבי שנת� ד, ועוד! אז צרי! לשאול כ!, ש"וא� הקושיה היא אי! פסקו כב! ש"ה� פסקו כב

  ]� ה� דברי� מוקצי� ובטלי� ודבר שאי� הדעת מקבלו וסוגיות הגמרא לא מסכימות ע� זה בשו� מקו�"א שדברי הרמב"ולכ� כתב הרשב

  

�ולכ� אפילו בתינוקת שלא הגיע זמנה , לי�� נתפשט המנהג לאסור ד� בתו"% ולרמב"הלכה כרוב הראשוני� שד� בתולי� אסור ואפילו לרי – בית יוס

  .והפור$ גדר ישכנו נחש ואסור להקל בזה אפילו כחוט השערה, אסור יותר מבעילת מצוה, לראות ולא ראתה כלל
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  הדין בבוגרת שכלו כבר בתוליה

כיו� שיש מקצת בוגרות , והטע� בזה .ותרכתב שאפילו בוגרת שכלו בתוליה בועל בעילת מצוה ופורש אפילו שאי� ד� בתולי� י – טור, ש"רא, א"רשב

  .לא חילקו בזה ותמיד בועל בעילת מצוה ופורש, שיש לה� ד� בתולי�

  ?כ מעיקר הדי� בועל בעילת מצוה ופורש"וא ,הרי בבוגרת פשוט שחוששי� לד� נידה ממש, "אפילו" הטור מדוע כתב האחרוני� הקשו

�  ".ואפילו בוגרת שכלו בתוליה, ואפילו בדקה ולא מצאה ד� טמאה: "והכוונה. כ פורש"מצאה ד� גלו א� בדקה ולא הכונה שאפי – תרו  הבית יוס

שאפילו א� זה ודאי ד� בתולי�  ,האחת. הטור בא ללמד שתי רבותותאלא ש, דחה את הסבר הבית יוס% שצרי! לשנות את סדר הדברי� – ז"תרו  הט

כגו� בוגרת שודאי אי� לה ד� , שאפילו א� לא ברור שרואה כלל, ועוד. לא מבדילי� בי� ד� לד�מחמירי� כי , כגו� שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה

כגו� , כ כתב שאפילו א� ודאי שלא ראתה כלו�"ואח. אפילו במקרה זה פורש שמא ראתה והוא לא יודע מזה, בתולי� ולא בטוח שראתה משהו בכלל

  .שמא חיפהו שכבת זרע, כ פורש"ג, שבדקה

  

  ת המצוהבעילגמר 

  :)נדה סה". (כ לבו נוקפו ופורש"א: ל"א? )כי משוי� את זה כודאי נדה(אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו : אבא לרב אשי' ל ר"א" – גמרא

בה גמר ביאה שכת"וזהו  אלא ממתי� עד שימות האבר ופורש מיד מ� המטה, כ יציאתו הנאה לו כביאתו"כי א, לא מדובר שפורש מיד שגמר – ד"ראב

  .שנוע$ צפרניו בקרקע עד שימות האבר, כמו שמשמש ע� הטהורה ואמרה שנטמאה, "הגמרא

ולכ� גומר את הבעילה , כי אשה זו דמיה טהורי� וביאתה מותרת לגמרי, ד"חלקו על הראב – �"רמב, �"ר, ספר התרומה, ג"סמ, ה"רז, ש"רא, א"רשב

שא� ייעשה כמשמש , וזוהי תשובתו של רב אשי. וודאי שהכונה שנתנו לו לגמור אותה" בעילת מצוהנותני� לו "שכתוב ש, והוכחה לכ!. כדרכו באבר חי

  .כי ביאה זו ניתנה לו לבעול ולא חששו להנאת יציאתו, ג שיציאתו הנאה לו כביאתו"ואע. יהא לבו נוקפו, ע� הטהורה שאמרה לו נטמאתי

  

  הדין כשבדקה ולא מצאה דם

שמא ראתה טיפת ד� כחרדל , פורש, אפילו בעל ולא מצא ד� כלל – � מרוטנבורג"מהר, �"רמב, רוקח, י"רש, גאוני�, �"ר, א"רשב, ד"ראב, ש"רא

  .לה� ד� בתולי� ולכ� לא פלוג בזה ומחמירי� יש בוגרות שיש, ואפילו בבוגרת. כי לרוב נשי� יש ד� בתולי�, וחיפהו שכבת זרע

  .והבדיקה צריכה להיות בבדיקה זכה ובמו! ובצמר נקי. לא מצאה ד� בתולי�כתב שמסתבר להקל כאשר בדקה ו – מ"הגה

  

  ההנהגה לאחר בעילת המצוה

אלא שלא מטמאי� , נקיי� וטבילה כזבה' כלה בתולה שנבעלה בעילת מצוה נוהגת עצמה כל שבעת הימי� כמו נידה וצריכה ז – ש בש� רב האי גאו�"רא

  .נידה ודאית אלא ספק משכב שתחתיה בשעת בעילה משו� שהיא לא

אבל אצל כלה מותר לאחר , כתב שאסור לשכב על מטתה של הנדה אפילו בזמ� הזה שלא מקפידי� על טומאה וטהרה אפילו בשעה שאינה ש� – ד"ראב

  .שעמדה מאצלו ואפילו באותו סדי� שהד� עליו

  

  דיני טהרת האשה לאחר בעילת המצוה

  .צריכה הפסק טהרה ובדיקה כל שבעת הימי� שבה� סופרת – �"רמב, א"רשב, ש בש� רב האי גאו�"רא

  .שמא תפלוט שכבת זרע, צריכה מתחילה למנות שבעה נקיי� לאחר חמישה ימי� מיו� שימושה – ספר התרומה

  .נראה מדבריה� שאינה צריכה להמתי� ותכ% שפסק הד� מתחילה למנות שבעה נקיי� – �"� והרמב"מ בש� הרמב"הגה

  .ודינה כשאר נידה שצריכה הפסק טהרה ואי� הבדל ביניה�, נקיי� כשאר נדה' � התכוו� שצריכה ז"הרמב – ס�פ הבית יו"� ע"רמב

  

  הלכה

ופורש מיד אפילו  )כרוב הראשוני� –אפילו באבר חי ( שהכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה וגומר ביאתו, פסק כרב ושמואל וכרוב הראשוני� – מחבר

  .שמא ראתה טיפת ד� כחרדל וחיפהו שכבת זרע, פורש, היא קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה ואפילו בדקה ולא מצאה ד�

ספר (לספור לאחר חמישה ימי� משימושה  ומתחילה .)ש בש� רב האי"רא( שסופרת בה� ושתבדוק כל שבעת הימי�) א"רשב(וצריכה הפסק טהרה 

ומותר לו לישו� באותה מיטה לאחר שעמדה מאצלו ואפילו בסדי� . )ש בש� רב האי"רא( נוהג עמה בכל אות� הימי� כמו ע� נידה גמורהו). התרומה

  ).ד"ראב(שהד� עליו 

בה וכתב שנהגו להקל א� לא גמר את הביאה רק הערה . שא� בדקה ולא ראתה ד� שלא צרי! לפרושמ "שהובאה בהגההביא את דעת המקלי�  – א"רמ

  .ובעל נפש יחוש לעצמו. פ שלא ראתה ד�"צרי! לפרוש ממנה אע, אבל א� בא עליה ביאה ממש, ולא ראתה ד�

  .ג שודאי אפשר להשיר בתולי� ג� בביאה זו"כל שלא גמר ביאתו זה בכלל העראה אע – טהרת הבית, סדרי טהרה

נקיי� יוכל להקל א� לא ראתה ד� כלל ' וא� מחמיר בזה אז אחר שספרה ז. יש חוששי� ג� בהכנסת חצי אבר ויש מחמירי� א% בהעראה – שבט הלוי

  .ושמא כלו כבר בתוליהכי מצרפי� את זה שהיא בוגרת , בביאה הבאה ולא לחשוש שמא חיפהו שכבת זרע

  

  ?נקיי� אחר בעילת מצוה' מתי מתחילי� למנות ז
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מ אחרי בעילה ראשונה של בתולי� "מ, קצו' נקיי� מהיו� השישי כמבואר בס' דה מתחילה למנות זיפ שנוהגי� כיו� שנ"אע – מפראג ל"מהר ז בש�"ט

  .א"י' קצו סע' ע בס"וע. וכ� הלכה למעשה. מתחילה למנות מהיו� החמישי

  .א"נקיי� א% לפוסקי� כרמ' התיר לשטו% אחר בעילת מצוה ולהתחיל מיד בספירת ז –) 'ג' סע' י' ס( משמרת טהרה


