
 

 

 

 

 

                                
 

 

 נחלקו רב ושמואל, תלמידי רב אמרו שהוא המיקל, תלמידי שמואל אמרו שהוא המיקל. מה טעם רב להתיר? -בענין בעילת בתולה בשבת להלכה  .1

 מותר. אמנם למדנו שרב סובר כר' יהודה ש'אינו מתכוין אסור', אבל בין אם האיסור משום פתח ובין אם משום חבורה, כיון שמקלקל מודה ר' יהודה ש

 

 מה הטעם? .בגד בלוי שסותמים בו את חבית השכר, אסור להדקו ביו"ט' דנזייתא מסוכריא' .2

 ' שיסחוט.רישיה פסיקכיון שסוחט, ואפילו לר"ש הסובר שאינו מתכוין מותר, כאן אסור כיון ש'

 

 עד כמה זמן ניתן לתלות את הדם בתולים ולא בנדות? .3

 .ללא דםתשמש פעם אחת שהיינו המכה  שתתרפא עד ה:"ב .לילות ארבעה ש:"ב -קטנה שלא הגיע לגיל נדות  .א

 .לילות ארבעה שבת מוצאי עד]מיום רביעי[  ב"ה: .הראשון לילהה כל :ב"ש -אך עד עתה לא ראתה  לגיל נדות נערה שהגיע .ב

 ולפי השיטה שאסור לבעול בתחילה בשבת, יש לפרש 'עד מוצ"ש' כשבעל כבר לפני השבת. 

 שכיון שכבר בעל, מותר לבעול בשבת, אע"פ שיש חשש שיהיה דם בתולים, כיון שאינו וודאי.  ונתחדש

 אבנים קטנות, כיון שאינו וודאי. שמשיר פי על ואף, בשבת בה ליכנס מותרבכותל  דחוקה פירצה :וכפי שהתיר שמואל

 

 שטרוד'. האם מוכח מכאן שמותר לבעול בשבת?מעשה כיון  עשה לא אם שבת מוצאי ועד הראשון מהלילה שמע מקריאת פטור 'חתן .4

 לא. כיון שהכוונה שטרוד בצערו מחמת שלא בעל. אביי:  .א

  [.פאר הןש, תפיליןמ חוץ], בתורה האמורות המצות בכל חייב אבלהרי  יהיה פטור? בים ספינתו טבעהש וכי כל אדם שמצטער, כגון :רבא דחה

בקר"ש כיון שאסור  חייב היינו שבת שלישישב אכן לתנא זה מותר לבעול בשבת, אך יש תנא אחר שחולק כפי שמצינו בברייתא ואומר :רבא .ב

 לבעול. ]ולאביי הברייתות נחלקו האם טירדתו שלא בעל, פוטרתו[.

 

 'חכמים'?מי הם . מתירין וחכמים:, בשבת להיבתח יבעול ת"ק: לא -מצינו בברייתא מחלוקת תנאים  .5

 . בהטייה בקיאין יש אלא, בהטייה בקיאין שאין בבליים כהללו לא' מודה שאסור, רישיה פסיקשב' ואע"פ. מותר - מתכוין שאין דבר הסובר שמעון רבי

 ומשום שהרוב בקיאין לכן בסתם אינו פסיק רישא. 

 אכן הפטור מקר"ש, נאמר למי שאינו בקי.

 

 שושבינין ומפה'?' יועילומה אם יכול להטות,  .6

 הם יועילו כשיראה דם ויאבדו ויטען שלא מצא, אך אם יטה לא יוכל לרמות כיון שהיא תטען עדיין בתולה אני.

 

 דוע להוציא ליחה מותר?אוסרים לבעול בשבת, מפי הפטור. ל – ליחה ממנה להוציא אם, חייב משום בונה – פתח לה לעשות אם, בשבת מורסא המפיס .7

 הליחה כנוסה ועקורה לגמרי מהגוף, משא"כ הדם אמנם הוא רק כנוס אך בלוע במקצת בגוף ולכן אסור משום חובל.
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