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 שאלות עיון  – ח"א 

 
 

הבאין מן הדרך נשיהן להן  כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן,  "משנה:  :  וסת קבוע  :מתי חייב לשאול .  1

אלא שלא הגיע    אמר רב הונא: ל"ש ..  גמרא: אמר ר"ל והוא שמצאה בתוך ימי עונתה.  ". 1טהרה בחזקת  

אסורה, קסבר: וסתות דאורייתא. רבה בר בר חנה אמר: אפילו   -שעת וסתה, אבל הגיע שעת וסתה 

שיש   אמר רב שמואל משמיה דרבי יוחנן: אשה ..נמי מותרת, קסבר: וסתות דרבנן. -הגיע שעת וסתה 

 בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה.   -לה וסת  

, האישה טהורה  2וריו"ח משלימים  ב"חדברי רב – הראשונים כמי נפסקה הלכה. תוס' רשב"א  נחלקו 

מודה רבב"ח לריו"ח שצריך לחשב ימי  א"כ ו לספור ולטבול.  בזמן שיכלה  אפי' שהגיע שעת וסתה מיירי 

 וסתה ורק אם טהורה יכול לבוא עליה. 

או דרבנן, וכיוון שנפסקה הלכה שוסתות דרבנן    ריתא רבב"ח וריו"ח נחלקו אם וסתות דאו   –מב"ם  רי"ף ר

הלכה כרבב"ח. מוסיף הר"ן כיוון שמתירים אפי' אם ישנה, יוצא שא"צ בדיקה כלל אפי' אם עבר הווסת.  

הרבה    וכתב הר"ן שדברי הרמב"ם והרי"ף הם קולא יתירא שא"צ לחוש לא לווסת ולא לעונה אפי' לימים

 ואפי' אם ישנה. 

 . פסק כתוס' והרשב"א השו"ע 

יש לה חזקת טהרה ואינה צריכה לבדוק אם לא עברו ל' יום. וכ"פ   –ראב"ד רשב"א  :וסת שאינו קבוע

 )קפד, יא(  השו"ע. 

: לא שנו אלא שאין לה וסת לימים אלא  רב אשי מתני הכי, אמר רב הונא: גמרא: וסת לימים ולקפיצות

אימא לא קפיץ ולא חזאי. אבל יש לה וסת   - יש לה וסת לימים ולקפיצות, כיון דבמעשה תליא מילתא 

  - וסתות דאורייתא. רבה בר בר חנה אמר: אפילו יש לה וסת לימים  - אסורה לשמש, קסבר  - לימים 

 וסתות דרבנן.  - מותרת, קסבר 

תרת אף אם לא שהתה כדי שתוכל  מוא אם יש לאישה וסת לימים וקפיצות פוסק ע"פ הגמר "א ברשה

לספור ולטבול "כיוון דבמעשה תליא מילתא אימא לא קפיץ ולא חזאי". אך צריכה לחוש לע"ב שמא יבוא  

 ופסק השו"ע כרשב"א.  האורח מעצמו בעונה בינונית. 

מני הגוף טהורה עד עונתה. הב"י מבין  : הרמב"ן אם יש לאישה ווסת לימים ולסיווסת לימים וסימני הגוף 

לכל וסתות הגוף.   ן דווקא נקט קפיצות אלא הוא הדי לאו  שאף הרשב"א שכתב וסת לימים ולקפיצות 

 וכ"פ בשו"ע.  

אמרינן דרק כשתקפוץ חוששת רק כשקופצת כיוון שהמעשה  כתב שדווקא בווסת הקפיצות  חלק והש"ך  

)קפד, יא   ה חוששת ליום הוסת כיוון שהפיהוק לא תלו בה. תלוי בה. אך בוסת כמו פיהוק שאינו תלוי ב

 יב( 

 
 

 א. הגמרא אומרת: "ואם יש לה וסת תולה בוסתה". נחלקו הראשונים בהבנת דברי הגמרא.  . 2

  לווסת , ומשמשת בין וסת תולה בוסתהאם אינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקים  –רש"י 

 בלא בדיקה. 

 ולא חשיבא רמ"ת.  בוסתה ה תולאישה ששמשה סמוך לעונת וסתה הקבועה ורמ"ת,   –רמב"ם 

 
המשמעות שהאישה בחזקת טהרה שיכול לבו עליה אפי' אם ישנה. תוס' מעיר שאין מדובר שישנה ממש דהוא  1

 טהורה.ני ט' מידות, אלא מיירי שאינה ערה באופן שיכולה להשיב שהיא באחד מ
 רבה בר בר חנה אינו חולק על ריו"ח דהוא רבו. 2
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אם יש לה וסת הגוף )כגון שבכל עת שמפהקת/ מתעטשת רואה( ועכשיו כששמשה פיהקה   – רז"ה 

וראתה פיהקה ורמ"ת, אינה נחשבת רמ"ת עד שיתברר שוסת פיהוקה/ עיטושה מורכבת )קשורה(  

 לתשמיש.  

משום שמוכח    ,תולה בוסתה   ורמ"ת שלא בשעת וסתה.  סת קבוע שבו רואה נידה,אם יש לה ו   –מרדכי  

 הדם שרואה עכשיו טהור שעדיין לא הגיע זמן וסתה. 

הבנת הב"י אינם מובנים כיוון   שדברי המרדכי ע"פ  –ט"ז נחלקו הש"ך והט"ז בביאור דברי המרדכי. 

לכן מסביר ע"פ המשך דברי המרדכי  י' יש לאישה וסת קבוע ורמ"ת שלא בשעת וסתה ג"פ נאסרת.  שאפ

חלק, והסביר    –  שיש לה מכה, וכיוון שיש לה וסת יכולה לתלות במכה ולא חשיבא רמ"ת. ש"ך  שמדובר

את המרדכי כפשוטו שאם יש לה וסת קבוע ורמ"ת שלא בשעת וסתה אפי' אין לה מכה אינה רמ"ת.  

מחמת וסתה דעדיין לא הגיע זמן   דאמרינן שדם זה טהור דבא מן הצדדים מחמת מיעך תשמיש, ולא

 וסתה.  

 ר לשמש סמוך לעונת הוסת?!.  ו סב. הפרישה הקשה על הרמב"ם: כיצד שמשה סמוך לעונת וסתה הרי א 

שאוסר   גם לר"ת  – . ב לווסת מדובר ביוצא לדרך שמותר לו לשמש מיטתו סמוך  – הפרישה תירץ: א 

, מדובר בעונה שלפני הוסת. הש"ך הקשה על פי' זה. אם הותר  לווסת תשמיש ביוצא לדרך סמוך 

תשמיש בעונה שלפני עונת הוסת משמע שלא חוששים לעונה זו וא"כ מדוע שנתלה שראייתה מחמת  

 וסתה.  

ור"ת  כמו תירוץ א של הפרישה,  – מיירי שעברה ושמשה. ב  –הש"ך תירץ את קושיית הפרישה. א 

מיירי בקטנה שלא קבעה   –שאוסר תשמיש ביוצא לדרך יכול להסביר את הגמ' כרש"י או המרדכי. ג 

 ה. לווסתואינה צריכה לחשוש  3וסתה ג"פ 

הב"י כתב שדברי הרמב"ם ורש"י "לא פליגי אלא בפירושא דמילתא ולא לעניין דינא". ופסק בשו"ע  ג. 

תולין ראייתה משום וסתה ולא חשבינן לה רואה מחמת  ה, אנו  לווסתסמוך    אם שמשה "כרמב"ם בסע' ד.  

ה,  וואם קבעה וסת לראיית דם מחמת תשמיש שלש זימני וסת שוובסע' יא פסק כרש"י, "  ."תשמיש 

 קפז, ד( )  . " . אך ימי הוסת פורשת עד שיעקר שלש פעמיםלווסתמותרת לשמש בין וסת  

 

 
: גמרא: המפלת חתיכה אע"פ שמלאה דם, אם יש  הפילה חתיכת דם מבוקעת ויש דם בבקעיםא. . 3

טהורה. שר"א )שהוא ת"ק( אומר "בבשרה" ולא בשפיר ולא בחתיכה   –טמאה, ואם לאו  – עמה דם 

א"ז דם נידה אלא דם חתיכה )ואם הפילה חתיכה טהורה(. הגמ'    –)ואם הפילה חתיכה טהורה(. וחכ"א  

שנחלקו אם דרכה של אישה לראות   ת הסוגיהקנמקשה ר"א היינו חכמים ומאי בינייהו? ומתרצת למס 

אין דרך אישה לראות    –דרך אישה לראות דם בחתיכה ולכן טמאה, חכמים   –דם בחתיכה או לא, ר"א 

 כחכמים. הלכה ונפסקה דם בחתיכה ולכן טהורה. 

כיוון שזהו דם חתיכה ולא דם   – רש"י נחלקו הראשונים מדוע לדעת רבנן הרואה דם בחתיכה טהורה. 

משום שאין דרך דם נידה לבוא כך. נפ"מ בין הדעות אם תראה דם נידה ודאי   – נידה. תוס' ר"ש מקוצי 

טמאה, דהדם נוגע בבשר )והוי ב"בשרה"(. ר"ש   –טמאה, דזהו דם נידה. תוס'  – בין החתיכות. רש"י 

 סק כר"ש מקוצי, והב"ח חלק ופסק כתוס'.  שאין דרך לראות דם כך. השו"ע פטהורה,  –מקוצי 

 4הטיל את החתיכות במים פושרים. 1 : תנאים 2רה צריך וה שהחתיכה תהיה טהשו"ע מוסיף על מנת 

וקא שהחתיכות קטנות אבל גדולות טמאה אפי' לא ראתה כלום דא"א לפתה"ק בלא  וד. 2מוחו. יולא נ

 
אבל בקטנה שלא הגיעה לימי הנעורים, ולא הביאה סימנים, אין  צריך לפרוש סמוך לווסתה כל " שו"ע )קפד, ג(  3

 ." זמן שלא קבעתו ג' פעמים
תחממו בתוכו. העיטור כתב ששיעור חום המים הפושרים הוא החום של מים שנשאבו מהנהר ועמדו בבית וה 4

וכן הביא השו"ע. הריטב"א כתב שהוא כעין חמימות הרוק, וכ"כ הרמ"א. א"ז מחלוקת אלא כל אחד נתן דוגמא 
 אחרת ולדבר אחד נתכוונו. 
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  )שידוע שהחתיכה נעקרה מהמקור(   כגון שיצא מפצע  )קרוש(   חלק דאם ידוע שא"ז דם קפוי ד"מ  והדם.  

 א"צ בדיקה וטהורה. 

 אם חלק מהחתיכות נימוחו וחלקם לא טמאה.  – כתב הרמ"א ע"פ תרה"ד 

רה  צ יא"צ לבדוק את מה שהיא רואה כיוון ש  רמ"א: אם בדקה עצמה ג"פ את מה שראתה ולא נימוחו כלל 

פה. אך יכולה לתלות דוקא אם יש לה וסת ושלא בשעת  מה רואה אינם דם אלא בא ממכה שבגוחזקה ש

וסתה כמו כל תולה במכה )סי' קפז(. הש"ך חולק ואומר שיכולה לתלות אפי' אין לה וסת ובשעת וסתה,  

 ( ה   )קפח, ג כיוון דאינה רואה דם אלא דברים יבשים. 

נפלה אם  פסק השו"ע ע"פ הרשב"א הבדיקה של חתיכה ש : הפילה חתיכה שיש עליה לחלוחית דם

נימוחה במים טהורה ואם לאו טמאה היא דוקא בחתיכה יבשה בלי לחלוח דם, אך אם יש שום לחלוח  

 דם טמאה.  

שפסק שהרואה דם בחתיכה מבוקעת טהורה, כיוון שאין   ' ג  ' האחרונים הקשו על השו"ע מאי שנא מסע

מדובר שהדם בתוך החתיכות )טהור( ובסע' ה מדובר שהדם    'בסע' ג   דרך לראות דם כך? הש"ך תירץ:

משום שאין דרך לראות כך דם,    ה': חתיכה שיש דם בבקעיה טהורהט"ז תירץ, א ע"ג החתיכות )טמא(.  

דרך  חוששים ש . ב':  ש החתיכה עצמה היא דם שנקרשינן שמא  ובסע' ה מדובר שיש ע"ג החתיכה דם חיי

)קפח,  אישה לראות לחלוח דם על החתיכה )סע' ה( אך אין דרכה לראות דם בתוך הבקעים )סע' ג(.  ה

 ה( 

הגמרא שואלת מה דינו של דם יבש שיצא  : גמרא: הפילה חתיכה שנראית כמו חתיכת דם יבש

שערה כמין עפר כמין יבחושין אדומים תטיל למים אם  מהאישה? ועונה "המפלת כמין קליפה כמין 

 נימוחו טמאה ואם לא טהורה" שבריה בפ"ע היא ואינם דם.  

טמא, שהגמרא   –לקו הראשונים מה דינו של דם יבש שיצא מהאישה ולא נימוח. רמב"ם ראב"ד נח

דם אפי' יבש   קא כמין קליפות ושערות שאין דרכם להתייבש ולעשות כמין צורות אלו, אבלוהתירה דו 

  ד "ב"ם והראב מ רוח לא חשיב דם. השו"ע פסק כטהור, כיוון שאינו נימ  –ולא נימוח חשיב דם. רז"ה רא"ש  

 )קפח, ו( הרז"ה והרא"ש כי"א אומרים, וכ"פ הש"ך.  סתם ואת ב  שהביא את דעתם

א"א,   – אם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם או לא. ר"י סבר  ב. הגמרא מעמידה את מחלוקת ת"ק ור"י 

פסקו הלכה כדעת ת"ק )רבנן( שאפשר    –רי"ף רמב"ם    כמי הלכה. אפשר. נחלקו הראשונים    –ות"ק סבר  

ות  ת שא"א לפתה"ק בלא דם. השאיל , כר"יפסקו  –לפתיחת הקבר בלא דם. והתוס' רשב"א רמב"ן 

  – א"א לפתה"ק, אך אם לא נגמרה צורת הולד  – לד והרז"ה הם דעה ממוצעת, אם נגמרה צורת הו 

 אמרינן אפשר לפתה"ק. השו"ע פסק כתוס' שא"א לפתה"ק.  

מדוע המפלת חתיכה יבשה בלא דם טהורה הרי א"א   )תוס' רשב"א רמב"ן(  הב"י הקשה לפוסקים כר"י 

שלא   כיווןטהורה ששהפילה חתיכה קטנה בשם הרא"ש, אפי' ר"י מודה כ ותירץה"ק בלא דם? לפת

אך אם הפילה חתיכה גדולה טמאה אפי' שלא ראתה כלום דא"א לפתה"ק בלא    .מוכרח שנפתח הקבר 

  5מתירים רק בשפורפרת דקה שבדקות. שיעורא דשפרופרת לא אתפרש לן דכיוון –וכתב הב"י דם. 

 )קפח, ג( 

 
 

ה"ד סמוך לזקנתה?   גמרא: משנה: איזוהי זקנה? על שעברו עליה שלוש עונות סמוך לזקנתה. . א. 4

כל שקוראים לה אמא   –ורבי שמעון אומר כל שחברותיה אומרות עליה זקינה היא.  –אמר רב יהודה 

 
נחלקו האחרונים אם הפתיחה היתה חיצונית )ע"י רופא( ולא פנימית אם אמרינן א"א לפתה"ק בלא דם. החזו"א   5

י גורם חיצוני אלא כשנפתח הרחם מעצמו )כגון לידה( ולכן בבדיקת רופא כל עוד אין פתיחת הקבר ע"  –וטה"ב 
יש פתה"ק ע"י גורם חיצוני ואם נפתח הרחם יותר מכשפורפרת טמאה. וכתב  –נו"ב  שלא ראתה דם טהורה.

מ"מ,  3מ"מ(, הדר"ט כתב שיש להחמיר במכשיר שעוביו  19האג"מ שאין להחמיר אלא במכשיר שעוביו אצבע )
מ"מ לכן ראוי להחמיר שכל מכשיר שיותר  5-מ"מ ל 3עוביו של פתח צואר הרחם הוא בין  –הרב יעקב אריאל 
 מעובי זה טמאה. 
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אמא ואינה בושה. נחלקו האמוראים בדעת ר"ש חד אמר: כל שאינה מקפדת. חד אמר: כל שאינה  

 בושה.  

". נחלקו האחרונים כמי  חוששתל שקורים לה אמא בפניה ואינה  אשונים פסקו כר"ש. וכתב השו"ע "כ הר

וכתב  . ( קולא)  (. גר"א: כמ"ד אינה מקפדתחומרא) פסק השו"ע. ט"ז: כמ"ד אינה בושה מהאמוראים

נה כיוון שבזמן זה אין  אינה נחשבת זק 45-55זקנה, אך בת נחשבת כ 60-65 - אישה בת – שבה"ל 

 )קפט, כט( סילוק דמים מוחלט.  

מניקה. גמרא: איזוהי זקנה? כל שעברו  4מעוברת,  3זקנה,  2בתולה,  1משנה: ארבעה נשים דיין שעתן:  ב.  

בהם דם ה"ז   עליה שלוש עונות סמוך לזקנתה. וכ"פ השו"ע זקנה שעברו עליה ג' עונות שלא ראתה

הראשון. נחלקו האחרונים אם צריך שג' העונות שלא רואה בהם    הלווסתחוששת    מסולקת דמים ואינה

 )קפט, כח( עו"ב. – עונות שלה . שו"ע הרב   –או עונות בינוניות. ס"ט  "עונות שלה ה"יהיו 

עונות לא רואה ובעונה הרביעית רואה( וראתה כך ג"פ חשיבא    3ג. גמרא: זקנה שרואה פעם בד' עונות )

חזרה וראתה )לאחר ג'    השו"ע   ו עונותיה מכוונות קבעה וסת. ופסק הי כאשה רגילה ו"דיה שעתה". ואם  

.  עונות שלא ראתה בהם( דינה כתינוקת שלא הגיע זמנה לראות" שאין חוששת כלל עד שתראה ג"פ

 )קפט, ל( 

מיירי שלא   –שאינו קבוע". ט"ז  לווסת רמ"א: "קטנה וזקנה אינן חוששות : שאינו קבוע  לווסתחשש 

  – שאינו קבוע. ש"ך  לווסת , שסובר הט"ז שקטנה וזקנה לאחר שראו ג"פ פעמים חוששות ראתה ג"פ 

שאינו    לווסת מיירי אע"פ שראתה ג"פ כל עוד לא קבעה  וסת, שסובר הש"ך שקטנה וזקנה אינן חוששות  

 )קפט, כז(   קבוע. ופסקו החו"ד ושבה"ל כט"ז.

בזקנה כמו שכתבה בקטנה "הדר  ה רשב"א: מדייק מכך שהגמרא לא כתב : ה הראשוןלווסת חזרה

, כיוון שנגלה  א בעונות מאי" שאם זקנה חוזרת ורואה בעונה שראתה קודם לכן חוזרת לה עונתה קחזי

 )קפט, לא( . וכ"פ השו"ע. שהדילוג שלא ראתה אינו סילוק דמיה אלא מקרה 

... מעוברת  מניקה4מעוברת 3זקנה 2בתולה 1: גמרא: ארבע נשים דיין שעתן: ומניקה  מעוברת. 1ד. 

משיודע עוברה. ר' יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליהם שלוש עונות )ולא קודם לכן( דיין שעתן.  

  הלכה כת"ק. הגמרא כותבת שזמן "משיודע עוברה" הוא מהרמב"ם והרשב"א שב"י כתב שמשמע ה

ש מחודשי ההריון או  נחלקו הראשונים האם "כמשלוש חודשים" הכוונה שלי . 6משלוש חודשים" כ"

 .  7ג' חודשים. ופסקו האחרונים כרשב"א  – שלושה חדשים. רש"י שליש מההריון. רשב"א 

דם   – : גמרא: נחלקו התנאים מדוע מעוברת ומניקה לא רואות דם. ר"מ ת דמים ומשך הזמן שמסולק

נפשה חוזרת עד   אבריה מתפרקין )מקושי הלידה( ואין  –נעכר ונעשה חלב. ר' יהודה ר' יוסי ור' שמעון 

כד' חודש. נפ"מ בין הדעות אם מניקה לאחר כד' חודש. פסקו הרמב"ם והרשב"א כמ"ד איבריה  

מתפרקין, וכ"פ השו"ע. כתבו האחרונים שכיום שאישה רואה כמה חודשים לאחר הלידה כשמפסיקה  

 .  קובעת וסת לחומרא להניק 

ל ימי  כ ל עיבורן ודיין כדם ובאות דיין : גמרא: מעוברת ומניקה שהיו שופעות ה הראשון לווסתחזרה 

ה  ילא אמרו דיין שעתן אלא בראיה ראשונה, אבל בשני – דברי ר"מ. ר' יוסי ר' יהודה ור"ש  –מניקתן 

מטמאה מעת לעת  ומפקידה לפקידה. נחלקו הראשונים באישה שהיה לה וסת קבוע ועברו ימי העיבור  

משתראה פ"א.    – חוזרת מיד אפי' שלא ראתה. רמב"ן ראב"ד    –ה. רשב"א  לווסתוההנקה מתי חוששת  

 ופסק השו"ע כרשב"א.  משתראה בעונה הקודמת.  – גדולי המורים 

: "אע"פ שאמרו )אישה שיש לה וסת( דיה שעתה צריכה להיות  משנה: לווסת  ת וחוששת עובק האם 

". גמרא: "והיושבת על דם טוהר תבדוק דילמא קבעה לה  8בודקת חוץ מן הנידה והיושבת על דם טוהר 

הרמב"ן והטור שמעוברת ומניקה יכולות    ומגמרא זו למד  וסת? אפ"ה ימי טומאה לימי טהרה לא קבעה".

טוהר לא קובעת. הרשב"א והראב"ד חלקו, שמעוברת ומניקה לא  לקבוע וסת, דרק יושבת על דם 

ופסקו השו"ע והש"ך כרשב"א והראב"ד. והב"ח החמיר  . 9קובעות וסת אך חוששות כוסת שאינו קבוע 

 כרמב"ן.  

 
" ָה ְוִתָשֵרףְיהּוָדה הֹוִציאּוַוְיִהי ְכִמְשֹלש ֳחָדִשים ַויַֻּגד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָתָמר ַכָלֶתָך ְוַגם ִהֵנה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַויֹאֶמר  "  6

 , כד(.בראשית לח)
 כתב שבה"ל שאף שאפשר כיום לדעת על ההריון מוקדם ע"י בדיקה חוששים לווסת ג' חודשים. 7
 ששתיהן אין טעם שיבדקו, נידה משום שהיא טמאה, והיושבת על דם טוהר משום שהדם שרואה טהור. 8
כל ימי עיבורן דיין כל ימי מניקתן", מעוברת ומניקה הרשב"א לומד משמואל וריו"ח שאמרו "מעוברת ומניקה דיין    9

 דיין שעתן. וכל מקום שאומרים "דיין שעתן" ראייתה נחשבת כמקרה וראיות המקרים אינם מצטרפות קבוע וסת.
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שאינו קבוע. ס"ט חו"ד   לווסת כדי לחשוש מעוברת ומניקה נחלקו האחרונים כמה ראיות צריכה לראות 

 . ופסק שבה"ל שאפי' בראיה אחת חוששת. ג"פ  –פ"א. רש"ל  –

צריכות לחשוש  וסת שאינו קבוע, אם ו מעוברת ומניקה שראו דם וצריכות לחשוש לבנחלקו האחרונים 

אינן חוששות, משום שאישה עם וסת קבוע אינה חוששת לע"ב וק"ו אישה   – גם לעונה בינונית. ס"ט 

שאישה עם וסת קבוע יש לה ראיה שסומכת    חוששות, משום  – שמסולקת דמים שא"צ לחשוש. ח"ד גר"ז  

טה"ב פסק שחוששת לע"ב.   עליה שתראה בה בניגוד למסולקת דמים שאין לה ראיה לסמוך עליה. 

 ( לד )קפט, לגקל במעוברת משום שאינה רואה כלל.  ושבה"ל הי

: הובא לעיל שהרשב"א מדייק מכך שהגמרא לא שאלה על זקנה  ה הראשוןלווסת חזרה: קטנה וזקנה

עונה שראתה קודם לכן חוזרת  לא רק על קטנה "הדר קחזיא בעונות מאי" שאם זקנה חוזרת ורואה ב א

בניגוד לקטנה שאינו חוזרת   לה עונתה, כיוון שנגלה שהדילוג שלא ראתה אינו סילוק דמיה אלא מקרה 

 )קפט, לא( . וכ"פ השו"ע. ה אלא לאחר ג"פלווסת

עד שיראו ג"פ לט"ז, ולשו"ע    10כמסולקות דמים ואין חוששות לעו"ב   חשיבן   קטנה וזקנה::  עונה בינונית

 לא(  - )קפט, כז ונה"כ שגם יקבעו וסת. 

 

)לאחר שלא ראו ג'   

עונות( בכמה ראיות  

   לסתן הקודם חוששות  

שאינו   לווסתחוששות 

 קבוע 

האם יכולות לקבוע  

 וסת 

אינה חוששת עד   קטנה  

   שתקבע ג"פ.

הגמרא כותבת כדי  

שלא הגיע זמנה  שקטנה  

לראות 11 צריכה לראות  

ג"פ כדי שיחשב שיש לה  

 וסת. 

קטנה אינה חוששת  

שאינו קבוע.   לווסת

מיירי בקטנה  –ט"ז 

שלא ראתה ג"פ, אך  

לאחר שראתה ג"פ  

אפי' לא קבעה וסת  

שאינו   לווסת חוששת 

 קבוע.  

קטנה אינה   –ש"ך 

שאינו   לווסת חוששת 

קבוע, חוששת רק  

 משתקבע וסת. 

 כן

וסתה  ו משתראה פ"א ב זקנה

ה. לווסתהקודם חוששת    

"הדר קחזיא בעונות  

 מאי". 

דינה כמו קטנה )שו"ע  

 קפט, ל( 

 כן

  לווסת אינן חוששות  מעוברת ומניקה 

דשים של  מלאחר ג' חו 

ההריון עד כד' חודש  

לאחר שמפסיקה  )כיוון ש

  , להניק חוזרת לראות 

 חוששת כשרואה(.  

לאחר ימי עיבורה  

"ע  ומניקתה פסק השו

כרשב"א שחוששת מיד  

 אם היה לה וסת קבוע. 

. כן  

ת  שחוש – ס"ט חו"ד 

משתראה פ"א. רש"ל  

ג"פ.   –  

ופסק שבה"ל שאפי'  

 בראיה אחת חוששת. 

קובעות   – רמב"ן טור 

 וסת.  

לא   –ראבד רשב"א 

קובעות וסת, אך  

ות לוסת שאינו  ש חוש

 קבוע. 

כראב"ד  השו"ע סק פו

. והרשב"א   

 
סע' ל': וכן זקנה שעברו עליה שלוש עונות משהזקינה ולא ראתה ה"ז מסולקת דמים ואינה חוששת לוסתה  10

 לוסת אחר(.הראשון )ש"ך: וכ"ש 
 ואין לה סימנים. 12או שהיא בת  12קטנה מגיל  11
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דחישבא כמסולקת  לא,  חוששת לעו"ב  

 דמים  

דחישבא   לא, 

 כמסולקת דמים 

אינן חוששות,   –ס"ט 

חוששת.  –ח"ד   

 

 
 

גמרא: "בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם. רבי אומר:  א. . 5

העד כגריס  טמאה משום נידה. ורבי חייא אמר: טמאה משום כתם". הגמרא אומרת שצריך שיהיה על 

רבי כיוון שיש על העד כגריס ועוד לא תולים שזהו דם מאכולת אלא שהדם  פי  לכדי שתהיה טמאה.    ועוד

מטהר. ואמר רבי זירא: כשטימא    -מטמא, ורבי יוסי    - אמר רב אדא בר מתנא: תנא רבי  הגיע מהמקור. "

ם ר"מ  תה עושה צרכיה וראתה דילעצמו טיהר. דתניא, האשה שהי -כר"מ, וכשטיהר רבי יוסי  - רבי 

הגמרא תולה   . "טהורה. רבי יוסי אומר: בין כך ובין כך טהורה - טמאה, אם יושבת  - אומר: אם עומדת 

ואומרת שטעמו של רבי כר"מ, וריו"ס מטהר  את המחלוקת של ר' חייא ורבי במחלוקת ר"מ ור' יוסי. 

בעומדת  שטמאה כיוון שיש סיבה לומר שהדם מן המקור, וכן ר"מ מטמא בסי' קצא  לשיטתו. רבי סובר 

הדם בא  שמטהר בשני המקרים כיוון שניתן לתלות ריו"ס . 12שהדם בא מהמקור כיוון שיש סיבה לומר 

 )קצ, לו(  ממקור אחר. 

  – לא עזבה אותו עד שהשתמשה בו. רשב"א שבדקה שאין בו כתם משעה  –  מב"ן : תוס' רעד בדוק ב. 

 ופסק השו"ע כרשב"א. עד שנבדק והונח במקום משתמר.  

עד שהיה    –עד שלאחר שבדקה אותו עזבה אותו עד השימוש בו. רשב"א    –: תוס' רמב"ן  עד שאינו בדוק

   במקום משתמר אך לא בדקה שאין בו כתם. 

ל הזמן השגיחו עליו, ואם לא השגיחו עליו הוא נחשב כאינו בדוק.  כ הגדר של בדוק הוא ש ן" רמבלפי ה 

, ואם לא בדקו נחשב כאינו בדוק. כמובן  ואילו לפי הרשב"א אם בדקו שאין על העד כתם נחשב כבדוק 

 צריך שהעד יהיה במקום המשתמר, דאי לאו הכי חשיב עד מלוכלך ותמיד טהורה. 

 טה"ב: אם יש צירוף נוסף ניתן לסמוך על התוס' והרמב"ן. 

שם, שחזקתו שכבר היו בו כתמים, ובדקה   לקחה עד ממקום שדמים מצוייןרמ"א: " :עד שאינו בדוק 

 )קצ, לח(  ". עצמה בו ונמצא עליו כתם טהורה אפילו יותר מכגריס 

 

 
בדקה ומצאה טהורה ובין השמשות לא הפרישה   משנה: "וחכמים אמרים אפילו בשניה לנידתה א. . 6

כול לעשות  . גמרא: בראשון מי איכה למ"ד )שיולאחר זמן בדקה ומצאה טמאה ה"ז בחזקת טהורה" 

הפס"ט(? כן. והגמרא מביאה ברייתא שרבי שאל אם ניתן לעשות הפס"ט מיום שני עד יום שביעי ואמרו  

שהוחזקה   םם ראשון כיוון שחשב שלא ניתן משולו שאפשר. אך לא שאלם אם ניתן לעשות הפס"ט ביו

 מעין פתוח ולמסקנה סובר שניתן לעשות גם ביום ראשון הפס"ט.  

פוסקים כרבי, ויכולה    – נחלקו הראשונים אם ניתן לעשות הפס"ט ביום הראשון לראייתה. ראב"ד רשב"א  

ה מוך דחוק כל  פוסקים כחכמים, אך אם עשת – להפסיק בטהרה אף ביום הראשון בבוקר. רמב"ן  

 ביה"ש חשיב הפס"ט.  

עבד אם בדקה עצמה סמוך לביה"ש חשיב הפס"ט, אך אם  יד כתב: בחלק  מב"ן. הרמ"א  השו"ע פסק כר

 .  13רק בדקה עצמה שחרית לא מהני

 
 כיוון שעומדת יש דוחק, ונדחקו מי הרגלים למקור ויצאו עם דם. וגם אישה מוחזקת שבאים דמים ממקורה. 12
 פשרה בין הפוסקים. שהרשב"א מתיר אפי' בבדיקה שחרית והרמב"ן מתיר רק במוך דחוק.   הרמ"א עשה  –ס"ט    13
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רה לאחר יום אחד הרי לדידן נוהגים להמתין ה' ימים )ולשו"ע  הש"ך שואל כיצד ניתן להפסיק בטהב. 

 ד' ימים(? ומתרץ בשם הדגול מרבבה: 

. מדובר שהפסיקה בטהרה וספרה ואז ראתה שוב ולכן צריכה להפסיק שוב בטהרה, במקרה זה אין  1

 חשש לפולטת ויכולה להפסיק טהרה לאחר יום אחד. 

 בטהרה באותו יום. . אם ראתה כתם ניתן להקל שיכולה להפסיק  2

. מדובר בכלה שמפסיקה בטהרה משום "דם חימוד" ואינה צריכה לחכות ה' ימים )וכ"כ תוה"ש( ע"כ  3

 ע"פ הדגול מרבבה. 

שלא גוזר "לא שימשה אטו שימשה", אישה שלא שימשה עם בעלה ג' ימים    בא דהשו"עאלי  –. טה"ב  4

 קודם שראתה דם יכולה לעשות הפסק מיד לאחר שראתה דם. 

אישה שהביוץ שלה מוקדם וכיוון שמחכה ארבעה/ חמשה ימים מפסידה את הביוץ יכולה   –. דר"ט 5

 קצו, ב( )  .ראיית הדם בתנאי שלא שמשה קודם לכן פסוק בטהרה מיד עם סיום  ל

 

 
 

גמרא: "אמר רבא: אישה לא תעמד ע"ג כלי חרס ותטבול. סבר   : הוסא למקו יהאם מותר להכניס כ. 7

שפיר דמי. א"ל רב חנן   15סילתא , הא גבי 14רב כהנא למימר טעמא מאי? משום גזירת מרחצאות 

 סילתא נמי בעית.   17טעמא מאי משום דבעית  16מנהרדעא: התם 

מחלקים בין כלים שמקבלים טומאה   – באלו כלים נאסר לטבול ע"ג. ראב"ד רשב"א  נחלקו הראשונים 

כלים שמקבלים טומאה אסור לטבול בהם משום גזירת מרחצאות  לכלים שאינם מקבלים טומאה. 

והטובל אפי' בדיעבד לא עלתה לו טבילה. אך כלים שאינם מקבלים טומאה כגון כלי חרס שאינו מטמא  

 תחילה משום דבעית, ובדיעבד עלתה לו טבילה.  מגבו אסור לטבול לכ

מחלק בין כלים שקבועים באדמה שאסור לטבול בהם, לכלים שלא מחבורים לאדמה שמותר   – ר"ש 

מא המים לא יהיו מחוברים למעיין כשפורפרת הנוד  לטבול בהם. בכלים הקבועים באדמה יש חשש ש

מחובר באדמה אין את החשש ומותר לטבול   ונמצא שכל המים העוברים בכלי פסולים. אך בכלי שאינו

 בהם.  

אין טובלים לא ע"ג כלי עץ שמקבלים טומאה מגבן ... ולא על שום כלי הראוי  , "השו"ע פסק כראב"ד 

לא ניתן לטבול ע"ג כסא. אומנם לפי דעת הר"ש רבא  ה וטבלה לא עלתה לה טבילה". לכן עבר למדרס

 וה ומותר להכניס כיסא ולטבול ע"ג. לא אמר את דבריו בכלים שאינם קבועים במקו 

   :האם מותר לקבוע מדרגות במקווה 

אם עשו למקווה מדרגות מעץ והאישה טבלה ע"ג, לא עלתה לה טבילה  רשב"א: כתב השו"ע ע"פ ה

דנסרים פשוטי כלי עץ. וצריך לעשות מדרגות מאבן שיהיו רחבות ד' טפחים שלא תפחד ליפול ממנה  

 הרמ"א )ע"פ הרשב"א( אפי' אם המדרגות מחוברות לכותלי המקווה.  והוסיף כשטובלת.  

הלבוש מתרעם על המנהג שהיה לעשות נסרים ומדרגות מעץ שעומדות עליהם בשעת טבילה. הש"ך  

 מביא כמה הסברים למנהג. 

ץ לא מקבלים טומא אפי' מדרבנן, וגם הרשב"א  עלהרבה פוסקים פשוטי כלי   – . מהר"ם פדאווה ב"ח 1

אסרו רק אם בנו סולם ואז קבעוהו במקווה דהיה עליו שם כלי מתחילה. אך אם מתחילה עשו   והשו"ע 

 נסרים ומדרגות לעמוד עליהם בשעת טבילה אינם נחשבים לכלי אלא לבניין ואינם מקבלים טומאה. 

רק נסרים ומדרגות שנעשו למדרס מקבלים טומאה אך אם מלכתחילה יוצרו כדי   –. שארית יוסף 2

ליהם בשעת טבילה אינם ראויים למדרס ומותר לטבול ע"ג. גם השו"ע מודה לחילוק זה דפוסק  לעמוד ע

 .  " מותרת לעמוד עליו ולטבול 18אם אין לו לבזבז סילון של עץ הקבוע בקרקעית הטבילה,  בסע' לב' "

 
 שמרחצאות היו בנויות ע"ג עמודים של אדמה ויטעו לחשוב שאפשר לטבול בבית מרחץ )מים שאובים(. 14
 חתיכת עץ עבה. 15
 .טובלת ע"ג כלי חרס 16
 .תפחד לטבול ולא תטבול טוב 17
 רת )אין לו בית קיבול( ולכן לא מקבל טומאה.הכוונה לנסר שאין לו מסג 18
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לקבוע נסרים של עץ בקרקע המקווה, דכל   תירההט"ז חולק ואומר לא ניתן להתיר לשיטת הראב"ד ל

דו אותו לכלי בכלל גזירת מרחצאות, שמא יטעה הרואה ויאמר שמותר  דבר הראוי לקבל טומאה אם ייח

לטבול ע"ג נסרים שיחדום כבר לישיבה. לכן צריך להסביר שהמנהג הוא אליבא הר"ש שמתיר לטבול  

 ע"ג כלים תלושים ודלא כשו"ע.  

ן לשנות את המנהג לתת נסרים בקרקעית המקווה שלא להוציא לעז על הראשונים  אי  –מהר"ם מלובלין  

 אך לכתחילה אין לעשות כך. 

כיוון שגם כלי מתכת מקבלים טומאה דינם ככלי עץ ואין לקבוע מהם נסרים או לעשות מהם מדרגות  

 )קצח, לא( שיטבלו ע"ג. 

 

 שאלות בקיאות   –ח"ב 

 
 

גמרא: כיצד בודקת את עצמה? מביאה שפורפרת ובראשה מכחול ומוך מונח על ראשו. אם נמצא  א.  .  8

דם על ראש המוך בידוע שמן המקור הוא בא. לא נמצא דם על ראשו בידוע שמן הצדדים הוא בא. וכ"פ  

 השו"ע.  

לא  בין  השפורפרתאם לא נמצא דם על ראש המוך מותרת לבעלה, בין נמצא דם בצדדי  –ש"ך ח"ד 

 נמצא דם כלל.  

מקלים שאם לא מצאה דם כלל שמותרת רק אם לא הוחזקה כרמ"ת. אך אם הוחזקה   –ס"ט ונו"ב 

וכן אם בודקת בבעלה  כרמ"ת, כדי לתלות שהדם בא מהצדדים צריכה שתמצא דם בצדדי השפורפרת.  

 )קפז, ב(  ת. צדדי השפופרהראשון והשני צריכה למצוא ב

. פת"ש )בשם נו"ב וח"ד(: אישה שלאחר בעלה השלישי בדקה בשפורפרת ומצאה דם בראש המוך  1ב.  

ינה יכולה לעשות פעם נוספת בדיקת שפורפרת ואסורה אפי' אם תמצא דם בצדדי השפורפרת או  א

   תמצא דם כלל.  א של

. גמרא: אמר ר"ל לריו"ח ותבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל ראשון? א"ל לפי שאין כל האצבעות  2

 ת.  שוות. א"ל ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי? לפי שאין כל הכוחות שוו

 נחלקו הראשונים אם אפשר לעשות בדיקת שפורפרת בבעל ראשון ושני.  

"מוטב שתתגרש ותתקן ואל תבוא לידי שגגת כרת". משמע מדבריו  ת הגמרא  ומסביר את תשוב : רש"י

 . וכ"פ הש"ך. 19שאסורה ראשון ולשני אפי' בבדיקה שלא תהיה בשגגת כרת

הנוכחי, כיוון האישה הוחזקה שאסורה לבעלה צריכה  רמב"ם: הבדיקה מועילה לה רק להבא ולא לבעל  

. היא אינה יכולה להישאר עם בעלה עד שתבדוק כיוון שחוששים שמא יבוא עליה לפני  20להתגרש ממנו 

 שתבדוק. הבעל אינו יכול להחזירה לעולם שמא תתרפא ונמצא שלא גמר לגרשה בשעת גירושין.  

ת בבעל ראשון ושני, דמשמע בירושלמי ובתוספתא  תוס' טור רשב"א: חלקו והתירו לבדוק בשפורפר

קה  ת שפורפרת בבעל שלישי לאחר שהוחז בבעל ראשון ושני. ועוד דאם התירו בדיק שמותרת לבדוק 

 בכל האצבעות והכוחות ק"ו שתהיה מותרת בבעל ראשון ושני.  

לק ופסק כרמב"ם  אך הש"ך ח .  21רמב"ם ורש"י. והרמ"א הכריע כתוס' השו"ע בסתם כתוס' ובי"א כפסק  

 )קפז, ג(בבעל ראשון ושני אם לא הרגישה כאב. ולהתיר עצמה לבדוק  ורש"י שלא יכולה 

 
רש"י הבין ששאלת הגמרא שתהיה מותרת לבעל ראשון. ותירוץ הגמרא שמא בבעל שני לא תצטרך בדיקה  19

 לכן מוטב שתתגרש ולא תבוא לידי כרת. 
אין הרמב"ם הבין ששאלת הגמרא היא שתבדוק עצמה לפני שנישאת לבעל השני כיוון שהוחזקה כרמ"ת  20

 להתירה בלא בדיקה. והגמרא עונה, שאינה צריכה בדיקה בבעל שני משום שלא הוחזקה שרואה בבעלים אחרים.
 .והוסיף ע"פ הריצב"א שאם הרגישה צער בשעת תשמיש לכ"ע יכולה לבדוק בבעל ראשון 21
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ת"ש ואת אשת רעהו לא טמא  עם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו?  כבגמרא: "נידה מהו שתישא.  .9

מקיש אישה נידה לאשת רעהו, מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה   –ואל אישה נידה לא יקרב 

מה במיטה אפי' כ"א בבגדו  לא ישן ע  אסור, אף אשתו נידה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור". ופסק השו"ע:

 ואין נוגעים זה בזה".  

ים.  מותר לבני הזוג לישון במיטה אחת כשהיא רחבה וכל אחד ישן במצעים שונ האם נחלקו הראשונים 

אסור, כיוון שנחשב שישנים   – מותר, שאסרו קירבה ואין כאן קירבה אחד לשני. מרדכי  –ר' ירוחם 

 ק הרמ"א כמרדכי.  ס במיטה אחת. ופ

משום דאין פניהם אחד   .22בצד הרחב מותר שיגעו אך  , . אסור שהמיטות יגעו באורך שלהם1פת"ש: 

יג את דבריו שמפשט הרמ"א משמע שנאסרה  ולכן מותר אפי' אם ישנם ראש מול ראש. אך סי  מול השני

. אם המיטות מוקפות כתיבה יש להקל, דהרמ"א אסר רק אם  2. הבשנייכל נגיעה של המיטות אחת 

 המיטות נראות כמיטה אחת. 

נחלקו האחרונים אם צריך שהמיטות לא יגעו גם בראש של המיטה או שסגי בהרחקת המיטות אחת  

 מהשנייה. 

צריך   – סגי שלא יגעו אחת בשנייה. דר"ט  –ך להרחיק את המיטות. טה"ב נחלקו האחרונים כמה צרי

וכתב שבה"ל שצריך מרחק אמה, אך בחדר    שגם אם יושיטו ידיהם תוך כדי שינה שלא יגעו אחת בשני. 

 )קצה, ו(   קטן סגי בכל שהוא.

רוב הפוסקים לא הביאו איסור זה. ההגהות סמ"ק והרא"ם כתבו שנוהגים איסור לשתות משיירי  ב. 

הכוס של אשתו. מקור דבריהם מתנא דבי אליהו "אכל עימי ושתה עימי... ואמר על זה ברוך המקום  

. אם  1שהרגו". השו"ע פסק כהגהות סמ"ק. הרמ"א הביא באלו אופנים מותר לשתות משיירי אשתו. 

. אם שותה ואינו  3. אם שפכו את המשקה מכוס לכוס אפי' הוחזר לכוס הראשון.  2ק אחר ביניהם.  הפסי

 . אם שתתה מהכוס והלכה.  4יודע שהכוס שלה אינה צריכה לומר לו. 

ב עם הזבה" ולא כתוב לא תאכל  הז יאכללאישה מותר לשתות משיירי האיש. דהמשנה כתבה "לא 

 א בכך שיצרו של האיש גדול משל האישה. משמע שהאיסור דוקא על גבר. הסבר 

ב"י: נוהגים העולם שלא לשתות משיורי הכוס    :האם צריך להדיח כוס ששתתה בו לפני שבא לשתות בו

אין    –ששתה הנידה, ואנו נוהגים עוד להדיח הכוס בין שתיה דידה לשתיה דידיה ומנהג כשר הוא. ש"ך  

ה. הד"ט הצריך להדיח את כלי האישה לפני שיאכל  נוהגים להדיח את הכוס וסגי בריקון שיירי האיש

 בהם הבעל. ואילו טה"ב כתב שא"ז חובה אלא מנהג כשר. 

אסר, כיוון דמ"מ שותה משייריה. טה"ב    –ש"ך    :שתתה ושיירה בכוס האם יכול להוסיף משקה ולשתות 

 הפוסקים לא אסרו לשתות משייריה, ולכן כשיש היכר קצת שממלא את הכוס שוב מותר.   התיר, דרוב   –

אם  : אינו צריך להפסיק, וכן  23: פת"ש שתתה ושיירה והלכה לה והתחיל לשתות משיוריה וחזרה באמצע

 )קצה, ד(  פרסה נידה באמצע האוכל מותר לו לגמור סעודתו כרגיל. 

 

 

 
 ראש המיטה ליד ראש המיטה או רגלי המיטה ליד רגלי המיטה. 22
 בשם שו"ת "יד אליהו". 23
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גמרא: "מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ומצא עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה  . א. 10

 בבית הסתרים עלתה לה טבילה. וכ"פ השו"ע.  חציצה  מדייק הראב"ד דאם לא מצאה אחרת". 

 : טעם הקולא

 כיוון שלא מצוי שתגיע חציצה לבית הסתרים לא חיישינן שהיה שם חוצץ אלא במידי דמוכח.  –. ט"ז 1

חציצה יכולה להיכנס לבית הסתרים להדבק ולהישאר שם, ולכן אמרינן שלא היה בבית   –ס"ט . 2

 הסתרים בזמן הטבילה דאם היה שם לא היה נופל לאחר שטבלה אלא נשאר שם. 

התורה לא הצריכה שיבואו מים בבית הסתרים אלא שיהיה ראוי לביאת מים, לכן הקלו חכמים    –. ש"ך  3

 ( . קצט, ט כו  )קצח, כה ולא גזרו על מיעטו ואינו מקפיד.  בבית הסתרים בגזרותיהם  

:  24גמרא: שפחתו של רבי טבלה ומצאה לאחר טבילתה עצם ואמר לה רבי שתטבול שוב". כתב הטור ב.  

ין שיניה לא עלתה לה  ב אישה צריכה לנקות את שיניה לפני הטבילה כיוון שאם טבלה ומצאה משהו 

 טבילה.  

כיוון שהגמרא אמרה שאם   הב"ח שואל מאיפה למד הטור שהאישה צריכה לחוצץ את שיניה? ועונה,

פני  טבול שנית, כתב הטור עצה )לא חובה( שתחצוץ את שיניה ללמצאה חציצה בין שיניה צריכה 

כותב כששוחט צריך לבדוק את הסכין בין   )יו"ד יח, ג( הב"ח מביא ראיה לדבריו שהשו"עשטובלת. 

בהמה לבהמה, ובדיקה זו אינה חובה אלא עצה טובה קמ"ל כיוון שאם ימצא שהסכין פגום לא כל  

 הבהמות יהיו טריפות. 

חיטה לטבילת נידה. בשחיטה  ומחלק בין שופסק שחובה על אישה לחצוץ שיניה לפני טבילה.    הש"ך חלק 

כיוון שיש חיוב בדיקה לאחר השחיטה הבדיקה שבין בהמה לבהמה היא עצה טובה כיוון שאם ימצא  

שהסכין פגומה כל הבהמות ספק טריפה. אך באישה לאחר שטבלה אין לה חיוב לבדוק ואם תהיה לה  

דמצוי חציצות בין השיניים.  חציצה לא תדע, לכן חייבת לבדוק קודם הטבילה. ומסתבר שחייבת לבדוק 

)קצח,  . ואפי' אם אמרה שתבדוק לאחר הטבילה חיישנן שמא תשכח דאין חיוב לבדוק לאחר הטבילה 

 כד( 

 

 שאלות יישום   –ח"ג 

 
 

: אישה שאינה רואה בפחות מיד' ימים אחר טבילתה, אבל לאחר יד' אין לה  "דהרת:  וסת חצי קבוע .  11

השו"ע א"כ אישה שרואה  קבע, עד יד' ימים דינה כאישה שיש לה וסת. וכ"פ השו"ע. הח"ד הקשה על 

דמכח חזקה דווסתות אמרינן שרואה בוסתה, אך אין    ' יום אינה חוששת לע"ב, והא ליתא לתמיד לאחר  

ולכן צריכה לחשוש לע"ב דאולי תראה קודם שעת וסתה. האג"מ  שלא בשעת וסתה.  אומרים שלא תראה  

. עפ"ז  וכתב שמכח חזקת וסתות לא חיישינן שתראה קודם וסתה 25חלק על הח"ד ודחה את ראיותיו 

, וק"ו  26מראיית וסתה הקודם אינה חוששת לע"ב  32-ומ  28אישה שרואה תמיד עד  –פסק הדכ"ט 

   וחוששת רק להפלגה. 27שאינה חוששת לעונת החודש 

משנה: "ופעמים צריכה להיות בודקת שחרית ובין  : וסת קבוע  :בדיקות לפני תשמיש ולאחריו חיוב 

השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה". גמרא: ל"ש אלא באישה עסוקה בטהרות... אבל  

 אינה עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה" .  

 
 שם הרא"ש.ב 24
האג"מ מקשה על הח"ד: הגמרא אומרת שמותר לבוא על ישנה קודם שעת הוסת, וע"פ דברי הח"ד חיישינן  25

 שמא תראה קודם וסתה. 
אינה צריכה לשוש לע"ב דקבעה לה וסת חי  31ולאחר  29בפשטות ע"פ תרה"ד גם אם רואה תמיד לפני  26

( 32-ומ 28, אך אם רואה בהפלגה של יומיים )עד 30סמוכים לוסת חיישינן שתראה ב 31ו 29קבוע. וי"ל כיוון ד
 )ע"ב(.  30-אינה חוששת שתראה ב

קה בע"ב אסורה לשמש לאחר וסתה, אך אם לא בדקה בוסת עונת החודש קלה מעונה בינונית, דאם לא בד 27

 החודש מותרת לשמש לאחר וסתה.
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פסקו ע"פ הגמרא שאישה שיש לה וסת קבוע ואינה עסוקה בטהרות אינה צריכה   28רוב הראשונים 

בדיקה כלל. אך הרמב"ם חלק, והצריך שלאחר התשמיש שניהם יבדקו, ולפני התשמיש רק הצנועות  

בודקות. מקור דבריו במשנה: "דרך בנות ישראל משמשות בשני עדם אחד לו ואחד לה )לאחר תשמיש,  

מתקנות שלישי לתקן את הבית" )קודם התשמיש(. שאר הראשונים מבינים   אם ראו דם( והצנועות 

מסביר ברמב"ם שהצריך שתבדוק לאחר תשמיש,  שהמשנה מדברת בעסוקה בטהרות. המגיד משנה 

. כיוון שהגמרא אוסרת על האישה לבדוק  29שהאישה תבדוק רק לאחר הזמן שיכולים להתחייב בקורבן 

 )קפז, א( בו נוקפו ופורש. מיד אחרי התשמיש כיוון שהבעל לי

השו"ע הביא את דברי רוב הראשונים בסתם ולאחר מכן הביא את דברי הרמב"ם בשמו. בפשטות  

( השו"ע פסק כרמב"ם שכתב "וכל אישה  ')א   ' למד שבסי' קפד  30השו"ע פסק כרוב הראשונים, אך הש"ך 

יש", משמע שצריכה  שיש לה וסת קבוע בא עליה שלא בשעת וסתה ואינה צריכה בדיקה קודם התשמ

השו"ע חשש לרמב"ם ולכן הביא את דבריו בשמו ולא כ"יש מי   ' בדיקה לאחר התשמיש. וגם בסי' קפו

 קפד'. - קפו' וכתב שאין לדקדק מדבריו ב-ב  כרוב הראשונים  אך טה"ב פסק כסתימת השו"ע  שאומר". 

עה שהיא עוברת  משנה: "פעמים צריכה להיות בודקת שחרית ובין השמשות ובש : וסת שאינו קבוע 

לא שנו אלא באישה שהיא עסוקה בטהרות   – ב יהודה אמר שמואל אמר רגמרא: לשמש את ביתה". 

בדיקה". לאחר מכן הגמרא כותבת: "ת"ר אישה שאין לה וסת אסורה לשמש    אבל אינה עסוקה לא בעיא 

ותוה הן תקנוה.  ומשמשת בשני עדים הן ע   –דברי ר"מ. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר    .ואין לה לא כתובה.. 

הלכה כרחב"א. ובמאי? אי בעסוקה בטהרות הא אמרה שמואל חדא   – אמר רב יהודה אמר שמואל

שנה(. ואי בשאינה עסוקה בטהרות הא אמר כל לבעלה לא בעיא בדיקה, דא"ר  זימנא! )לעיל על המ

אישה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק ואוקימנה לה בעסוקה   –זירא א"ר אבא אמר שמואל 

   נחלקו הראשונים בהבנת תירוץ הגמרא. בטהרות!. הגמ' מתרצת, "מאן דמתני הא לא מתני הא". 

כפולים, כיוון דקודם  ירוץ הגמרא שדברי רב יהודה אמר שמואל אינם ינו את תבה –  רוב הראשונים

השמיע לנו את פירוש המשנה וכאן השמיע לנו שהלכה כרחב"א. ולכן הלכה שצריכה בדיקה רק  

 כשעסוקה בטהרות.  

ל  שמפשט דבריו וראים בדעת שמואל. ואת תירוץ הגמרא שנחלקו האממבינים  – ר"ח רמב"ם רא"ש 

ישה שאינה עסוקה בטהרות צריכה לבדוק, וכך פסקו להלכה. הרשב"א הקשה על  רחב"א נראה שאף א 

, דאפילו אם נאמר שרחב"א סובר שצריכה בדיקה אף שלא עסוקה בטהרות ישנם הרבה  פסיקתם 

 .  לבעלה  אמוראים שאמרו שלא צריכה בדיקה

הרי היא ככל  הביא את דברי רחב"א במסכת כתובות וכתב שאם תשמש ג"פ ולא תמצא דם  – רי"ף

הר"ן והרשב"א ביארו שהרי"ף למד את הגמרא  הנשים. ואם מצאה דם החוזקה נידה ותצא בלא כתובה.  

 .  ראשונות ולא תמיד   ג"פב ך הצריך בדיקה רק  אכר"ח  

מחייב בדיקה אף לפני תשמיש ועוד מה מועיל   הרי"ף, מהגמרא משמע שרחב"אהרא"ש הקשה על 

להוכיח שאינה  היא  שבודקת ג"פ אם תמיד חוששים שתפרוס נידה תחתיו? הב"י תירץ, מטרת הבדיקות  

רואה מח"ת ולכן בג"פ סגי, ולכן צריכה גם לבדוק קודם התשמיש דאחרת תוכל לומר שראייתה היא  

 כרי"ף.   מקודם התשמיש ולא מחמתו. ופסקו הרמב"ן והרשב"א 

שאם אין לה וסת צריכה לבדוק   בי"א  השו"ע פסק את הרי"ף בסתם והביא את דברי הרמב"ם והרא"ש

  "ע שותמיד לפני ואחרי תשמיש. והרמב"ם מצריך שאף הבעל יבדוק לאחר תשמיש. בפשטות נראה שה 

פסק כרי"ף דהביא את דבריו בסתם, אך מהט"ז נראה דהבין שהשו"ע פסק כרמב"ם והרא"ש דהם שני  

 והרמ"א פסק כרמב"ם והרא"ש.  עמודי הוראה. 

הש"ך חלק על הבנת הב"י ברי"ף דאינו לומד את הגמרא כר"ח אלא כשאר הראשונים. והביא בכוונה  

לכתובה ולא לדיני נידה. ולכן אישה שאין לה וסת ואינה   את רחב"א במסכת כתובות דדבריו הם נפ"מ 

 עסוקה בטהרות אינה צריכה בדיקה כלל, והוסיף שכן עמא דבר. 

סגי בקינוח. שו"ע הרב   – נחלקו האחרונים אם הבדיקה צריכה להיות בחו"ס או סגי בקינוח. ח"ד סד"ט 

תשמיש בקינוח, והדכ"ט ושבה"ל    פסק: בג"פ ראשונות תבדוק לפני ואחרי  טה"ב  צריך בדיקה בחו"ס.  –

 ( ב )קפו,  החמירו שהבדיקה תהיה בחו"ס. 

 
 ראב"ד רמב"ן רשב"א. 28
 שהקשה שהגמרא אמרה שלא יבדוק שלא יהא ליבו נוקפו ויפרוש.בכך מתורצת קושיית הראב"ד  29
 )סי' קפד, ס"ק ד(. 30
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   :להחמיר ולבדוק לפני ואחרי תשמיש 

גמרא: בעא מיניה רבי זירא מרב יהודה: אישה מהו שתבדוק עצמה לבעלה? אמר ליה לא תבדוק,  

 ותבדוק, ומה בכך? א"כ ליבו נוקפו ופורש.  

וק מיד לאחר התשמיש דא"כ ליבו נוקפו ופורש. נחלקו מתי  מוסכם על כל הראשונים שאסור לאישה לבד

צריכה לבדוק אחר תשמיש )אך לא תבדוק מיד בשיעור שיכולים לבוא   –רמב"ם מותר לאישה לבדוק. 

אסור   – לאחר תשמיש אסור, לפני תשמיש מותר. מרדכי  – מגיד משנה(. הגמ"י  – לידי חיוב חטאת 

 לבדוק לפני ואחרי תשמיש.  

 השו"ע פסק כרמב"ם, והרמ"א פסק כמרדכי. 

בעל יכול להחמיר ע"ע ולומר לאישתו שתבדוק קודם תשמיש, כיוון דבודקת מחמת   – כתב שו"ע הרב 

 ציוויו אין ליבו נוקפו. אך לאחר תשמיש אסור לו להחמיר ע"ע שאם תמצא דם יהא ליבו ונקפו ופורש. 

 )קפד, א( 

  
 

: גמרא: אמר רבא תבעוה להינשא ונתפייסה צריכה לישב ז"נ. רש"י שמא מחמת תאוות  דם חימוד.  12

חימוד ראתה דם. ופסקו הראשונים )חוץ מהראבי"ה( אפילו בדקה עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה  

 צריכה ז"נ, שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל.  

: צריכה לסמוך את ז"נ לבעילה ככל  הגמ"י  צריכה לספור ז"נ משעה שמכינים צרכי חופה.רשב"א: 

צריך לסמוך את הז"נ לבעילה מצווה.   כהגמ"י, והוסיף: רמ"א פסק אפשר. השו"ע פסק כרשב"א והה

 והמנהג לטבול ליל רביעי אע"פ שתבעל רק במוצ"ש. 

רדב"ז: פנויה שנתעברה מפנוי ונשאה לו צריכה ז"נ, ואין  : האם צריכה לספור ז"נ מחשש לדם חימוד

בו. דאדרבה כיוון שמכירתו מהרהרת בו וחיישינן לדם חימוד. מכך למד טה"ב  להקל מחמת שרגילה 

צה לחלק בין המקרים  שבה"ל רשזוג שחיו חיי אישות בלי חו"ק ועכשיו רוצים להינשא שצריכים ז"נ. 

 .  למעשה ונשאר בצ"ע 

דשים כדי  ניתן אולי להקל שא"צ ז"נ ע"פ סברת הדגו"מ. גר שנתגייר הוא ואישתו צריכים לפרוש ג' חו

להכיר בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה. הדגו"מ כותב, לאחר שבני הזוג חוזרים  

. וא"כ גם בנידון דידן יש להקל  אין חימוד חדש  האישה לא צריכה ז"נ נקיים כיוון שפרשו על דעת לחזור 

 )קצב, ה(   .מוד חדש אין חי  כיוון שבני הזוג פרשו אחד מהשני עד שינשאו על דעת לחזור אחד לשני

הט"ז שואל מדוע אישה שטבלה שלא כראוי   : האם צריכים לפרוש צ' ימי הבחנה מחשש לבן הנידה

ושמשה א"צ לפרוש מבעלה כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה לזרע שנזרע שלא בקדושה כמו גר?  

תעברה מהביאה  ומתרץ, שהפרישה לא מועילה כיוון שבעלה היה מצוי לה קודם ולא אפשר לדעת אם נ

. הנקה"כ  למעשהבאיסור או לא. אך אם בעלה אינו מצוי לה צריכה לפרוש ג' חודשים. הט"ז נשאר בצ"ע  

ור ולכן לא צריך צ'  מדוחה את דברי הט"ז, ואומר שיש לחלק בין גר לבן הנידה דבן הנידה הוא ישראל ג

 קצו, יב( )  ימי הבחנה. 

פת"ש: אישה שזינתה אינה חשודה על איסור  : בלההאם בעל יכול לסמוך על אישתו שאומרת לו שט

נידה ונאמנת אפילו בשעת וסתה. אישה שהכשילה את בעלה באיסור נידה אינה נאמנת לומר שהיא  

טהורה בשעת וסתה עד שתעשה תשובה. אבל נאמנת לומר שהיא טהורה שלא בשעת וסתה וכן לומר  

)קפה, פת"ש ס"ק  ינה נאמנת. שטבלה, אך בחורף שטורח לטבול ובמקום שמשלמים על הטבילה א

 ב(  

האג"מ כותב שאדם יכול לסמוך על אימו שאינה שומרת תו"מ שתכין לו אוכל כשר ולא תכשיל אותו  

 באכילת נבילות אם היא יודעת שאם תכשיל אותו יצטער.  
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ניתן ללמוד שאפשר לסמוך על אישתו כיוון שלא הכשילה אותו עד עכשיו באיסור נידה ביודעין, וגם  

עת שאם תכשילהו יצטער. לענ"ד האישה נאמנת גם בחורף כיוון שהמקוואות מחוממים, וכיוון  יוד 

 שהתשלום למקווה אינה יקר לא חיישינן שלא תטבול. 

 

 
טובל    – חוצץ, ואם אינו נראה    –משנה: חץ שהוא תחוב באדם, בזמן שהוא נראה  :  קוץ שלא ניתן לשולפו

 ואוכל בתרומתו. וכ"פ השו"ע.  

הביא דין זה,  . השו"ע לא , וכ"פ טה"בט"ז והש"ך שאם קרם עור על החץ אף שנראה אינו חוצץכתבו ה

 .  31כיוון שמקור דין זה מהתוספתא ונחלק עם הש"ך בהסבר התוספתא 

. בד"א? בשל מתכת, אבל בשל  ץ חוצ – אינו חוצץ. וחכ"א  –תוספתא: הנכנס לו חץ בירכו, רבי אומר 

חוצץ. ואם קרם עליו העור לכ"ע אינו חוצץ. הטור הביא את דין המשנה בין חץ נראה לשאינו נראה    32עץ

   ואת דין התוספתא שקרם עליו עור. ואילו הרמב"ם והרא"ש הביאו רק את המשנה ולא את התוספתא. 

, ולכן הסביר שנחלקו בהסבר  הב"י רצה להסביר מדוע הרמב"ם והרא"ש לא הביאו את התוספתא 

לרבי אינו חוצץ ולרבנן חוצץ,    רבי ורבנן נחלקו בחץ שנראה   – טור    כמי נפסקה ההלכה.גם  התוספתא ו 

לא בין נראה לאינו   וא"כ המשנה שאינה מחלקת בין מתכת לעץ ובחץ שאינו נראה לכ"ע אינו חוצץ.

חכמים שאע"פ שנראה אם  והתוספתא מחדשת בדעת . שהלכה כמותם  חכמיםהיא אליבא ד נראה

לרבי אינו חוצץ ולרבנן   רבי ורבנן נחלקו בחץ שאינו נראה  – רא"ש עור אינו חוצץ. רמב"ם עליו  קרם

ולכן נפסקה הלכה כמותו. הרמב"ם לא   כדעת רבימחלקת בין נראה לאינו נראה היא שהמשנה ו  חוצץ.

הביא את הדין של "אם חפה עליה העור" כיון שהחידוש הוא רק לדעת חכמים שמיקלים בחץ שאינו  

 נראה אם קרם עליו העור, דאילו לרבי סגי שהחץ לא יראה כדי שלא יחצוץ. 

רבי(. ולכן מסביר  שמעמיד את המשנה כדברי יחיד )  , שהסברו ברמב"ם דחוק כיווןמקשה על הב"י הש"ך  

מדברת בחץ הנראה. והרמב"ם והרא"ש לא הביאו את הדין   פתאתוסשהראשונים לא נחלקו, ולכ"ע ה

אם אינו נראה אינו חוצץ ק"ו שמכוסה עור שאינו  ששל "חיפה עליו העור" כיוון שלומדים אותו בק"ו, 

 . 33חוצץ

 חוצץ.  –אינו חוצץ, שו"ע    –יוצא שנחלקו השו"ע והש"ך מה הדין חץ שנראה שמכוסה בעור. ש"ך 

כתב השו"ע ע"פ המרדכי: אישה שנפוח לה על מקום הציפורן ואינה   :אינה יכולה לגזוז את הציפורן

  יכולה לא לחתוך ולא לחטט מתחת. אם נפוחה כ"כ עד שאין הטיט שתחת הציפורן נראה אינו חוצץ. 

 הב"י כתב שמקור הדין הוא מחץ שאם אינו נראה אינו חוצץ. 

למדו האחרונים מחץ לגבי תפירות שלאחר ניתוח. האג"מ  : ולה לטבול קודם הטיפול הרפואי האם יכ

היקל בתפרים שנימוחים מעצמם והחמיר   היקל רק בתפרים שבלועים בבשר ואינם נראים. שבה"ל

דכ"ט תפרים שמוציאים לכתחילה תמתין עד הוצאתם ואם  בתפרים שאינם נימוחים מחמת עצמם. 

וכע"ז כתב טה"ב, תפרים שמוציאים שאמורים   מן רב תנקה סביבם מדם קרוש ותטבול. זהוצאתם עוד 

 צצים.  להישאר שבוע ויש צער להוציאם עכשיו לא מקרי מקפיד ואינם חו

 
 סיכום מחלוקת ב"י וש"ך בהבנת הברייתא. 31

ץ שאינו נראה מבחוץח חץ שנראה מבחוץ   

כל הראשונים )דאינם  –ש"ך 
 חולקים(

אינו חוצץ. חכמים  –מחלוקת: רבי 
.חוצץחוצץ. הלכה כחכמים ש –  

 אינו חוצץ

רמב"ם רא"ש  –ב"י  אינו חוצץ. חכמים  –מחלוקת: רבי  חוצץ  
.אינו חוצץחוצץ. הלכה כר' ש –  

 
. במתכת עיילי מיא טפי מעץ דהמתכת אינה נדבקת 1לעץ. הר"ש משאנץ הביא שני טעמים לחלק בין מתכת  32

 . במתכת יש סכנה כשמוציאה ודבר שאינו מקפיד אינו חוצץ.2בבשר. 
יותר מסתבר להקל במקרה שהחץ מכוסה בעור אפילו שנראה דרכו, מאשר במקרה שיש חור בבשר שאינו  33

 מכוסה בעור אע"פ שהחץ אינו נראה דרכו.
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ניתן ללמוד מדברי האחרונים שאם האישה תקבל בימים הקרובים טיפול רפואי ותוכל לגזוז את ציפורניה  

ולנקות תחתם תחכה ולא תטבול. ולענ"ד כיוון שוודאי תלך לטיפול רפואי בקשר לאצבע שיוציאו לה את  

 ( קצח, יא יט) הרפואי.המוגלה והקוץ )שאינו חוצץ כיוון שבלוע( תחכה עם טבילתה עד לאחר הטיפול 
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 עיון  – ח"א 

   

הטור הביא מחלוקת ראשונים בנידון.  : רואה קודם נץ החמה ונמשכת ראייתה לאחר נץ החמהא. . 1
אסורה רק   – י"א שני 2אסורה על היום וכל הלילה, דההיא שעתא כולה שעת וסתה היא.  – ראשון י"א 1

 אסורה בלילה וביום כשיעור הנמשך בו.   – ראב"ד 3בלילה, אזלינן בתר תחילת הוסת. 

אינה אסורה אלא   –למודה לראות עם הנץ החמה  ה "היית: מקור דברי הראב"ד במשנההב"י ביאר ש

הגמרא מעמידה את המשנה ברגילה לראות    ". 1עם הנץ החמה דברי ריו"ס. ר' יהודה אומר כל היום שלה 

, דלא חילקו בין ראיה מרובה ראיה מועטת, וא"א שלא  רואה גם בתוך נץ החמה וא"כ היא   בסוף הלילה 

ר' יהודה בא להחמיר על דברי ריו"ס ולא להקל ולכן אוסר  בנוסף,  .תמשך הראיה גם בתוך הנץ החמה

הש"ך  ופסק השו"ע כראב"ד. והעיר הש"ך שלאו"ז  )שגם כמו ריו"ס ביום כשיעור המשכו של הוסת. 

 פד, ה( )ק פוסק כמותו( פורשת גם ביום הקודם.  

ו הראשונים מתי  : כתב הטור בשם הראב"ד: נחלקמסופקת אם ראתה קודם נץ החמה או לאחריו ב. 

 צריכה לפרוש.  

 אסורה בלילה וביום.   – י"א ראשון . 1

 אסורה רק ביום, משום שוסתות דרבנן וספק דרבנן לקולא וביום ודאי ראתה.    –. י"א שני 2

הט"ז הביא טעם נוסף, כיון דביום ודאי טמאה תלינן הקלקלה  והכריע הראב"ד כי"א השני. וכ"פ השו"ע.  

 והב"ח חלק ופסק כי"א הראשון )כך הדין גם לפי הש"ך כיון דפוסק כאו"ז(. ביום.  

מוסיף, הוא הדין אם רגילה לראות בביה"ש ולא קים לן אי קודם או לאחר הלילה אינה אסורה  הש"ך 

 )קפד, ד(   כל היום. , ההפך מהדין שאם מצאה ביום אסורה2אלא בלילה 

 

 
 

גמרא: "הוחזקה נידה בשכנותיה )שראוה לובשת בגדי נידות( בעלה לוקה  : או מספק י ודאומ טמאה . 2

 עליה משום נידה". ופסק השו"ע שחשיבא כוודאי טמאה.  

הרמב"ן כתב שאם לבשה בגדי נידתה לא מועילה אמתלא. הקשה הטור,   : מדוע לא מועילה אמתלא

מדוע לא מועילה אמתלא הרי אפילו אם אומרת בפירוש שהיא טמאה מועילה אמתלא? הב"י תירץ ע"פ  

הרשב"א, יש לחלק בין עשתה מעשה שלא מועילה אמתלא ונראית כמכחשת את דבריה לבין דיבור  

יש לחלק בין מקרה שרבים יודעים שהיא טמאה    המהר"ל מפראג,  הביא חילוק אחר בשםבעלמא. הט"ז  

 כל שכניה ראוה לובשת בגדי טומאתה למקרה שרק בעלה יודע שהיא טמאה.   –

 :נפ"מ

 ט"ז בשם מהר"ל מפראג  רשב"א  

אמרה לרבים שהיא טמאה  

ואח"כ נתנה אמתלא  

 לדבריה 

כיון שלא עשתה   טהורה 

. מעשה  

משום שמחזיקה   טמאה 

 עצמה נגד רבים. 

 
מותרת לשמש משעבר הנץ החמה ולא ראתה אבל כל הלילה שלפני הנץ החמה של וסתה אסורה רש"י: "  1

 ".לשמש
מעלות השחר עד הנץ   –מהזריחה עד השקיעה. עהו"ש    –נחלקו האחרונים מתי מתחילה ומסתיימת עונה. חו"ד    2

החמה, וראוי להחמיר לשני הצדדים )מהזריחה עד השקיעה(. ופסק טה"ב כח"ד, והדר"ט כעהו"ש להחמיר לשני 
 הצדדים.
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עשתה מעשה )לבשה בגדי  

נידות/ הפרידה מיטות( רק  

 בפני בעלה 

משום שעתה מעשה.   טמאה  כיוון שלא היה בפני   טהורה 

 רבים. 

 הט"ז פסק כמהר"ל, ושאר האחרונים פסקו כרשב"א. 

עוברת  : שו"ת רמ"א: אישה שחששה מעין הרע ורצתה להסתיר שהיא מבאיזה אופן תועיל אמתלא

והסכים בעלה שתאמר שהיא טמאה. מותר לבעלה לבוא עליה בסתר כיוון שלא יכלה לעשות בעניין  

שעשה סימן בראש כבש  הש"ך מסכים עם הרמ"א ומביא ראיה לדבריו מהלכות שחיטה שטבח אחר. 

ר. הט"ז  ואמר שהוא טריפה כדי שישאר לו בשר. נאמן לומר שהוא כשר כיוון שלא יכל לעשות בעניין אח 

חלק על טעמו של הרמ"א והתיר משום שאמרה לבעלה שהיא טהורה קודם שהחזיקה עצמה לטמאה.  

 אליבא דהמהר"ל מפראג, כיוון דמקדימה רפואה למכה. מותרת במקרה זה גם ו

: טה"ב למד משו"ת  אמרה שלבשה בגדי נידות כיוון שחשבה שהיא טמאה ואח"כ התברר שהדם טהור 

 ג( -)קפה, ב כיוון דלא יכלה בעניין אחר.  הרמ"א להתיר מקרה זה,

 

 
 

טמאין חייבין בקורבן. נמצא על    םמשנה: נמצא על שלו טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה אותיוא.  .  3

כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה.   ?איזהו אחר זמן .שלה לאחר זמן טמאין מספק ופטורין מן הקורבן 

כדי שתושיט ידה תחת הכר או תחת   – גמרא: ורמינהו איזהו אחר זמן? פירש ר' אלעזר ברבי צדוק 

עד ותבדוק בו )משמע שיעור יותר קצר מהשיעור של המשנה(... רב אשי אמר: אידי ואידי   ל הכת ותיטו

כדי שתרד מהמיטה   – אם יש( עד בידה חד שיעורא הוא )השיעור של המשנה והשיעור של ראב"צ(. ) 

 כדי שתושיט ידה לתחת הכר או לתחת הכסת ותיטול עד ותבדוק בו.  – ותדיח פניה, אין עד בידה 

 נחלוק הראשונים כמי ההלכה.  

  ותבדוק בו ידה תחת הכר או הכסת ותיטול עד  פוסקים כראב"צ, כדי שתושיט –. רמב"ם רשב"א 1

 .  )שיעור מועט( 

 פוסקים כרב אשי, כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה )שיעור מרובה(.   –. סה"ת טור  2

 אין אנו בקיאים בשיעורים האלו ולכן כל שמצאה דם סמוך לתשמיש נחשבת רמ"ת.   – . ראב"ד 3

 מ"א פסק כראב"ד.  רהשו"ע פסק כרמב"ם והרשב"א, ואילו ה

דקות, רבע   5דקות,  3נחלקו האחרונים בדעת הרמ"א כמה זמן נחשב סמוך לתשמיש. הדעות הם: 

דקות, ואילו הדכ"ט פסק שלכתחילה   3שעה וחצי שעה. טה"ב הכריע שאף לרמ"א אין להחמיר לאחר 

 דקות אך אם ראתה עד חצי שעה חשיבא רמ"ת.    5תבדוק תוך 

אך אם הגבר ראה על העד שלו אפילו מופלג הרבה  דם על העד שלה. ש"ך: כל זה כשהאישה ראתה 

דמוכח מהגמרא "נמצא על עד   הדם הגיע מחמת התשמיש.  וודאי ד  , א רמ"תמהתשמיש האישה חשיב 

 שלו טמאים וחייבים קורבן". 

אינה רמ"ת אך טמאה נידה וצריכה ז"נ, חוץ ממקרה  תשמיש, מהאישה שראתה דם לאחר חצי שעה 

 שיכולה לתלות במכה. 

רה אם מותרת  הפת"ש הביא מחלוקת אחרונים אם מי שראתה ג"פ מח"ת ובביאה השלשית נתעב ב.

אסורה, כיוון   – מותרת, כיוון שמעוברת ומניקה מסולקות דמים. ח"ד  –לשמש בימי עיבור והנקה. נו"ב 

  . לכ"ע 3שחוששים שתראה דם בימי עיבור והנקה. שורש מחלוקתם הוא אם רמ"ת היא וסת או מחלה

 )קפז, א( לאחר ימי עיבור והנקה חוזרת לאיסורה. 

 
 תלויות מחלוקות נוספות. אם רמ"ת כוסת או כמחלה בחקירה זו  3

איסורה מדרבנן, שקבעה וסת לראות מח"ת וקי"ל  –אם איסור רמ"ת מדאורייתא או מדרבנן. נו"ב חת"ס . 1
 שוסתות דרבנן. 

מותרת, כיוון שרמ"ת   –. אישה שהיא שהוחזקה כרמ"ת ולאחר מכן קבעה וסת קבוע האם מותרת לבעלה. נו"ב  2
עת אותו בימים. וכיוון שקבעה וסת קבוע זהו וסת שע"י מעשה, ווסת שע"י מעשה נחשב לוסת קבוע רק אם קוב
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"המפלת כמין קליפה כמין  גמרא: : אישה שהפילה חתיכות אדומות יבשות כמין קליפות ושערות. 4

שערה כמין עפר כמין יבחושין אדומים תטיל למים, אם נימוחו טמאה. אי הכי בלא נימוחו נמי )טמאה(?  

דין זה הוא בתנאי שלא נמצא על החתיכה  וכ"פ השו"ע.  היא". אמר רבה: כי לא נימוחו בריה בפ"ע

 לחלוחית דם.  

ם ומיעוך  החתיכה ע"י שריה במיכותבים שההיתר של : הראשונים נמצא על החתיכה לחלוחית דם

 נמצא על החתיכה לחלוחית דם. וכ"פ השו"ע.  לא אם  הוא דווקא  בציפורן 

ה לחלוח דם שטמאה )סע' ה( אך אם יש דם  מפרשי השו"ע מקשים מאי שנא שאם נמצא על החתיכ

 בחתיכה מבוקעת טהורה )סע' ג(?  

הט"ז תירץ, א': בס' ג' טהורה כיוון שמיירי בחתיכה מבוקעת שטהורה מצד עצמה ויש בתוכה דם, אך  

ב': חוששים שדרכה    וזה מראה שהחתיכה עצמה היא דם שקרש.  בסע' ה' מדובר שיש דם על החתיכה

   ה, אך אין דרכה לראות דם בתוך החתיכה.לראות דם ע"ג החתיכ

חלק בין רואה דם בתוך החתיכה )סע' ג( שטהורה, לרואה דם ע"ג החתיכה )סע' ה(  , יש לתירץ הש"ך

 שטמאה. 

מעת לעת. אם לאחר מעת   4הגמרא אומרת שצריך לשרות את החתיכות במים פושרין  : אופן הבדיקה

הוסיף הרמ"א ע"פ המ"מ   לעת לא נימוחו טהורה אפילו אם נימוחו ע"י מיעוך בציפורן. וכ"פ השו"ע. 

 .  5שאם מיעך בציפורניו ולא נימוחו טהורה וא"צ לבדוק ע"י שריה  –והרשב"א 

ם דם  נימוחות א"צ לבדוק דהוחזקה שהדברים אלו אינ א רמ"א: אם בדקה ג"פ שהחתיכות שרואה ל 

אלא באין ממכה שבגופה, ודוקא באישה שיש לה וסת ושלא בשעת וסתה כמו שנתבאר גבי מכה בסימן  

 קפז'. הש"ך חלק על הרמ"א וכתב שיש לה חזקה אפי' אין לה וסת קבוע ושלא בשעת וסתה.  

צ"ע בהבנת השאלה. ניתן להבין שהשאלה מדברת יש חזקה לאישה ששרתה  : ארע לה בשעת וסתה 

ות במים ולא נימוחו אם דוקא באישה שיש לה וסת או לא )עניתי ע"ז קודם(. וניתן להבין  ג"פ חתיכ

 שהשאלה מדברת על מחלוקת הראשונים מה דין הרואה דם חתיכה בשעת וסתה, ונענה ע"ז כעת. 

)שהוא   טהורה. שר"א – טמאה, ואם לאו  –גמרא: המפלת חתיכה אע"פ שמלאה דם, אם יש עמה דם 

א"ז דם נידה   – ת"ק( אומר "בבשרה" ולא בשפיר ולא בחתיכה )ואם הפילה חתיכה טהורה(. וחכ"א 

אלא דם חתיכה )ואם הפילה חתיכה טהורה(. הגמ' מקשה ר"א היינו חכמים ומאי בינייהו? ומתרצת  

דם    דרך אישה לראות  –למסקנת הסוגיה שנחלקו אם דרכה של אישה לראות דם בחתיכה או לא, ר"א  

כמים  ונפסקה הלכה כחאין דרך אישה לראות דם בחתיכה ולכן טהורה.    –בחתיכה ולכן טמאה, חכמים  

 ך אישה לראות דם בחתיכה. שאין דר

כיוון שזהו דם חתיכה ולא דם   – נחלקו הראשונים מדוע לדעת רבנן הרואה דם בחתיכה טהורה. רש"י 

בין הדעות אם תראה דם נידה ודאי    משום שאין דרך דם נידה לבוא כך. נפ"מ – נידה. תוס' ר"ש מקוצי 

טמאה, דהדם נוגע בבשר )והוי ב"בשרה"(. ר"ש   –טמאה, דזהו דם נידה. תוס'  – בין החתיכות. רש"י 

)קפח,  שאין דרך לראות דם כך. השו"ע פסק כר"ש מקוצי, והב"ח חלק ופסק כתוס'. טהורה,  –מקוצי 

 ו( -ד

 

 
אסורה, דרמ"ת הוי מחלה ואף אם יש לה וסת קבוע   –א"צ לחשוש לוסת שאינו קבוע )וסת מעשה ללא ימים(. ח"ד  

 חוששת שתראה מח"ת.
מים ששאבו בקיץ מהנהר או מהמעין, ועמדו בבית, שחום הבית מחממתן. וכחימום של . " 1שיעור פושרין הוא:  4

 ".וסתם פושרין אינם חמין יותר מחמימות הרוק. " 2 ." הוא שיעור פושרין בימות החורףאלו כך 
 טמאה.  –טהורה, בית מאיר  –נחלקו האחרונים בחתיכה שלאחר שנשרתה נעשתה כדונג. בינת אדם  5
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ל  כ "ד: אישה שיש לה וסת הגוף מורכב בוסת הימים אסורה  פסק השו"ע ע"פ הרא"ש בשם הראב  א. .  5

ת וכאן  עונת הוסת. הט"ז הקשה דהראב"ד סותר את עצמו, דבסי' קפד פסק שחוששת רק בעונת הוס

 ל עונת וסתה?. כפסק שאסורה 

הראב"ד סובר א"צ לחשוש מתחילת העונה אלא חוששת משיגיע וסת הגוף. כיוון שהיום    . 1  ,הט"ז   תירץ

ף ביחד גורמים לראיה. אבל אם הגיע וסת הגוף ועדיין לא ראתה חוששת עד סוף העונה. וזה  ווסת הגו

קפד מיירי שעוד לא הגיע וסת הגוף ולכן אינה חוששת עד עונת הוסת )שתרגיש  - המקרה בסי' קצ. וב

 וסת הגוף(. 

  באופן קבוע . נקה"כ תירץ, בסי' קפד מדובר שיש לה יום קבוע שבאים בו הסימנים אך לא רואה בו 2

 . ואילו כאן מדובר שבכל פעם שיש סימן רואה ולכן חוששת בכל העונה.  ולכן חוששת רק בעונת הוסת 

הלכה  ו. . תוה"ש תירץ, בסי' קפד השו"ע פסק כראב"ד, וכאן פסק כדעת הרא"ש שחולק על הראב"ד3

 ( ה)קפט, כ   כדעת הרא"ש שחוששת לכל העונה.

ביום ראשון וראתה, ובשבת   קפצה ב"פ –נות בגמרא. ל"ק גמרא: מובאות שתי ליש : וסת לקפיצות . ב

מהו דתימא איגלאי מילתא דיומא דקגרים ולא קפיצה  קפצה ולא ראתה וביום ראשון ראתה בלי קפיצה.  

 קמ"ל דקפיצה נמי דאתמול גרמה.  

קפצה ב"פ ביום ראשון וראתה, ]ובשבת קפצה ולא ראתה[ וביום ראשון ]אחר[ ראתה בלי קפיצה.     –ל"ב  

 קפיצה( קא גרים.   איגלאי מילתא דיומא )ולא

 נחלקו הראשונים אם יש מחלוקת בין הלישנות וכאיזה לישנא פוסקים.  

גורס את הסוגריים המרובעות, יש מחלוקת בין הלשנות והלכה כלישנא בתרא. והאישה   –רמב"ם 

 קובעת וסת הימים בלבד בלא וסת הקפיצות.  

האישה קובעת וסת הימים  ו.  6ן הלישנות לא גורסים את הסוגריים לכן אין מחלוקת בי   –ראב"ד רא"ש טור  

 ביחד עם וסת הקפיצות.  

שסובר  משמע מדבריו  ,לא הביא את דעות החולקים  השו"ע  השו"ע פסק כרמב"ם. הש"ך הקשה מדוע 

דברי הראב"ד הם רק אם קפצה יום קודם, אך אם קפצה כמה ימים   : הנו"בהעיר שיש לפסוק כמותם. 

   יום גורם ולא הקפיצה.קודם ראייתה לא חוששים דאיגלאי שה

כתב השו"ע ע"פ הרשב"א והטור: פיהקה ב"פ בר"ח וראתה, ואח"כ פיהקה שלא בר"ח  : וסת לפיהוק 

וראתה הוברר בדבר שאין ר"ח גורם אלא הפיהוק. וכן להיפך, אם בפעם השלישית ראתה בר"ח בלא  

הקה  ח גורם ולא הפיהוק. אבל אם פיהקה ב"פ בר"ח, ובפעם השלישית פי"פיהוק הוברר הדבר שהר 

בכט' לחודש ולא ראתה ובר"ח ראתה, קבעה לה וסת לפיהוק של ר"ח. שפיהוק של אתמול גרם לראייה  

 של ר"ח.  

יש להקשות מדוע בקפצה פסק השו"ע שאם קפצה קודם ר"ח וראתה בר"ח לא קבעה וסת לגוף וימים.  

יש לחלק בין פיהוק לקפיצה. פיהוק בא מצד   :7אך בפיהוק קבעה וסת לגוף וימים? תירצו האחרונים 

טבע האישה שקודם שהיא רואה היא מפהקת. אך קפיצה היא וסת האונס שהיא גורמת לה מיד לראות  

ניתן לכתוב את החילוק  אחר שקפצה. לכן אם לא ראתה לאחר שקפצה לא קובעת וסת לימים וגוף. 

ה מיד ישנה זיקה בין הפיהוק לוסת. אך וסת  , ולכן אף שלא רואסימןוסת הפיהוק הוא  –באופן נוסף 

 (כ  יז )קפט, וכיוון שלא ראתה מיד מוכח שאין זיקה בין הקפיצה לוסת.   סיבה הקפיצה הוא 

 
 כל לישנא דיברה על מקרה אחר. 6
 ט"ז, דרישה. 7
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  – גמרא: היו עליה טיפי דמים למטה וטיפי דמים למעלה  :הכתם העליון בחלוקה והתחתון בבשרה. 6

 ריס מלמעלה.  תולה בעליון עד כגריס. מאי לאו כגריס מלמטה? לא כג 

תוספות והרא"ש מפרשים את הגמרא: אם יש לאישה שני כתמים אחד מעל החגור ואחד מתחת לחגור  

. אם גודל הכתם שמעל החגור הוא כגריס ועוד ומעלה, תולים את הכתם התחתון  8והאישה לא נזדקרה 

אחר ולא מגופה.  בעליון. כמו שהגיע לעליון כתם ממקום אחר ולא מגופה כך הגיע לתחתון כתם ממקום  

אך אם גודל הכתם שמעל החגור רק כגריס והכתם שתחת החגור יותר מגריס. אין תולים את הכתם  

התחתון בעליון, דהכתם העליון הגיע מכינה )דגודלו כגריס( ולא ממקום אחר. לכן אין תולין את הכתם  

 התחתון בעליון, והכתם התחתון הגיע מגופה וטמאה. וכ"פ השו"ע.  

: הפת"ש מעיר האישה יכולה לתלות את הכתם התחתון בעליון רק  יון שחור והתחתון אדום הכתם העל

אם שני הכתמים באותו צבע. אך אם כתם אחד אדום והשני שחור אינה יכולה לתלות בהם, דאין תולין  

 )קצ, יז( צבעים שונים אחד בשני אלא דווקא אותו צבע.  

 

 
 

"אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעה ימים... ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים   : התורה כתבה. 7

 כנידתה". 

משנה: המפלת ליום מ' אינה חוששת לולד, ליום מא'   : מתי הפילה )לפני ארבעים או לאחר ארבעים(

  יום מא' תשב לזכר ולנידה, יום פא' תשב לזכר ולנקבה – תשב לזכר ולנקבה ולנידה. ר' ישמעאל אומר 

אחד ברית הזכר ואחד בריית הנקבה זה וזה למא'.   – ולנידה, שהזכר נגמר למא' והנקבה לפא'. וחכ"א 

 פסקו הראשונים והשו"ע כת"ק שהמפלת ליום מא'.  

. ראב"ד  אם חוששת משום נידה   : נחלקו הראשונים במקרה זה )קודם ארבעים(   לא ראתה דם כשהפילה 

אינה חוששת, דקודם מ' יום הולד הוא מיא   – ב"א דא"א לפתה"ק בלא דם. רש , חוששת –רמב"ן  

 בעלמא ואין פתה"ק. ופסק השו"ע כראב"ד.  

 אישה צריכה להפיל כדי שתטמא נידה.  שהולד  ה  מהי צורתהגמרא דנה : הפילהמה 

כמין דגים כמין חגבים אם יש עמהם דם טמאה ואם לאו טהורה.   . גמרא: המפלתצורת חייה ועוף א.

ואם   , ואם נקבה תשב לנקבה , רכאם זכר תשב לז , המפלת כמין בהמה חיה ועוף בין טמאין בין טהורין

 כל שאין בו מצורת אדם אינו ולד )ואינה טמאה לידה(.    –   דברי ר"מ. וחכ"א  –ה  אין ידוע תשב לזכר ולנקב

משנה: המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנונים אינה חוששת לולד, ואם  .  ר המפלת חתיכת בש.  ב

 ל או שליא תשב לזכר ולנקבה.  ד היה מרוקם תשב לזכר ולנקבה. המפלת סנ

 סדא ובחתיכה לבנה.  בה עצם אימו טמאה לידה. אמר רב חגמרא: המפלת חתיכה קורעה אם יש 

רות השונות כשמפילה משהו בצורה ולד, שפיר  כתבו הראב"ד והרמב"ן כיוון שכיום לא בקיאים בצו 

חוששת ללולד וטמאה. וכ"פ השו"ע: "המפלת כמין בהמה, חיה, עוף, דגים,   – שליה, חתיכה או עצם 

חוששים לולד   – חגבים, שקצים רמשים וכל צורת ולד, וכן שפיר, שליא, חתיכה שקרועה ויש בה עצם 

 )וטמאה לנקבה מספק(. 

שמונה משעת תשמיש, וכ"כ הח"ד   אך הרמב"ם כתב כתב שמונה מטבילתה. : רש"י מ' יום ממתי מונה 

בתחילת ההריון ותטבול, ומודים שאם פרשה מבעלה זמן ניכר  דם  והחת"ס, כיוון שיתכן שאישה תראה  

וסת בתחילת   הוהכריע שבה"ל שבימינו שאישה לא רואשמונה מליל טבילתה.  9קודם ליל טבילתה 

 
 ממקום אחר.ולכן אפשר לתלות שהכתם לא הגיע מגופה אלא  8
 ג' חודשים דאז ודאי לא היתה מעוברת. 9
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מונה מליל טבילתה, דאם ראתה דם ודאי שאינה בהריון. וחוששים לחת"ס רק אם ראתה ראיה    ןההיריו 

 ג( - , בד)קצ  מועטת או בכתם. 

 

 שאלות בקיאות   –ח"ב 

 
 גמרא: "אמר אביי לאתויי אכלה שום וראתה, אכלה בצלים וראתה, כססה פלפלין וראתה". .  8

והגמרא נתנה דוגמה למאכלים שע"י   ים סוקובעת וסת למאכל מ  נחלקו הראשונים בהבנת הגמרא, אם 

ניתן לקבוע וסת, ולכן צריכה לאכול ג"פ ממאכל אחד ולא מועיל שתאכל משלושה מאכלים חרפים כל  

למאכלים חריפים, ואם תאכל כל פעם מאכל חריף אחר תקבע  או שקובעת    רשב"א.   – פעם ממאכל אחר  

לעקור וסת זו צריכה לאכול ג"פ אחד   רא"ש. הרמ"א הביא את דעת הרא"ש. וכתב הח"ד ע"מ  – וסת 

 .  10מהמאכלים האלו ולא לראות 

רשב"א )ואינו נקבע בלי ימים   – נחלקו הראשונים אם וסת לאכילת דברים חריפים הוי כוסת הקפיצות 

הביא את שני הדעות ולא   תוספות )ונקבע בלי ימים(. הרמ"א  – מסוימים שרואה בהם( או כוסת הגוף 

 )קפט, כג( הכריע. וכתב תוה"ש שראוי להחמיר כשתי הדעות.  

 

 
אם עומדת טמאה ואם יושבת טהורה.   –משנה: האישה שהיא עושה צרכיה וראתה דם, ר"מ אומר . 9

י רגלים הדור למקור ואייתי דם  גמרא: מ"ש עומדת דאמרינן מבין כך ובין כך טהורה.  –ריו"ס אומר 

נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי דם? אמר שמואל במזנקת. מזנקת נמי דילמא בתר דתמו    יושבת

מיא אתא דם? אמר ר' אבא: ביושבת על שפת הספל ומזנקת בתוך הספל ונמצא דם בתוך הספל, דאם  

יוצא   איתא בתר דתמו מיא אתא על שפת הספל איבעי ליה לאשתכוחי. הגמרא פוסקת הלכה כריו"ס. 

. הגמרא דנה בשיטת ר"מ, נחלקו  רא ע"מ שאישה תהיה טהורה צריך שתהיה יושבת ומזנקתמהגמ

 הראשנים מה יהיה הדין לשיטת ריו"ס שנפסקה הלכה כמותו.  

 .  )אפי' עומדת ושותתת(  הדיון בגמרא הוא אליבא דר"מ ואילו לריו"ס תמיד טהורה  – רש"י  רמב"ם 

(. הם מבינים שהדיון  11טהורה אלא אם יש תרתי לרעותא )עומדת ושותתת האישה    –תוספות רא"ש טור  

הגמרא  שבגמרא הוא אליבא דר"מ, ור"מ מתיר דווקא אם יש תרתי לטיבותא )יושבת ומזנקת(. מכך 

רק אם יושבת ומזנקת טהורה   דלר"מ . מזנקת הם מבינים שמחלוקת ריו"ס ור"מ היא במזנקתדנה על 

  )תרתי לרעותא(   מקרה של עומדת ושותתת ( טהורה. אך ב עומדת )אלא  ואילו לריו"ס אפי' שאינה יושבת  

 ואם תראה דם כשעומדת ושותתת טמאה.   ,במקרה זה לריו"ס  . לכן אין מקור להתירלא נחלקו כלל 

אישה לבעלה אינה טמאה כנידה  טהרות ואף ל ן ריו"ס שמטהר תמיד דיבר בדיעבד לעניי  – ר"ח מרדכי 

ולא על שפת    תוך הספלנמצא  .  3. מזנקת.  2. יושבת,  1משום כתם. וטהורה רק בתלתא לטיבותא )  א אל

 . ( הספל

 .  12ב"ם ורש"י, והרמ"א חלק ופסק כר"ח מרשו"ע פסק כ

. אם נמצא דם בספל שאיש ואישה הטילו מים טהורה.  ביאר הש"ך  1הרמ"א כתב להקל בשני מקרים:  

 אינו מהמקור.   אדילמי ס"ס, א. ספק מן האיש. ב. אפי' אם מן האישה  דהו

דם עם המי רגליים.  מוכיחות שמחמת מכה שיש לה יוצא    יש ידיים   , . אם כשמטילה מים מרגישה כאב 2

קודם שמטילה את מימיה תנקה   , הבדיקה היאאך כדי להיות טהורה צריכה לעשות בדיקת מהרי"ל. 

אם המוך נשאר נקי זו הוכחה שהדם אינו מגיע ממקורה.    ,תטיל מימיהאז  ו את מקורה ותכניס לשם מוך  

   זו מועילה דווקא באישה שיש לה וסת. ההרמ"א כותב שבדיק

רצה  הש"ך  הש"ך הקשה על הרמ"א אם הבדיקה ודאית מדוע אינה מועילה אף באישה שאין לה וסת?

שיש לחלק בין  לתרץ שהבדיקה אינה ודאית ולכן מועילה רק באישה שיש לה וסת. אך למסקנה כתב 

 
 דקובעת וסת למאכלים חריפים ולא למאכל ספציפי בפנ"ע.זה אליבא דהרא"ש כיוון  10
כיוון שעומדת יש דוחק ונדחקו מי רגלים למקור ויצאו עם דם, חסרון שאינו קיים  –. עומדת 1תרתי לרעותא:  11

כיוון שמי הרגלים לא יוצאים בקילוח הם חוזרים למקור ויוצאים עם דם, חסרון שאינו קיים  –. שותתת 2ביושבת. 
 . מזנקת.2. יושבת. 1. תרתי לטיבותא: במזנקת

טהורה, דטמאה משום כתם וכתם   –שראתה דם במי רגליים. פנים מאירות    הנחלקו האחרונים מה הדין של זקנ  12

 טמאה, דאף זקנה חוששת לכתמים. –של זקנה טהור. פת"ש 
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אישה שרואה דם גם שלא  לבין  עשיית צרכיה שלא מועילה לה הבדיקה, אישה שרואה דם רק בשעת 

מהר"י וייל כתב  הביא הש"ך שומותרת ע"י הבדיקה אפילו אין לה וסת קבוע. שבשעת עשיית צרכיה 

 באישה שאין לה וסת קבוע.  אפילו בדיקה זו ודאית ומועילה ש

אפילו שלא בשעת  מותרת  אישה שראתה דם במי רגליה ועשתה ג"פ בדיקת מהרי"ל ומצאה נקי    –רמ"א  

בלא בדיקה, בתנאי שמרגישה כאב שמטילה את מי רגליה. אם מצאה דם גם על העד שבודקת  וסתה 

דם שבמי רגליה. וי"א שטהורה דתולים שהדם שבעד נשאר    בו וגם במי רגלים י"א שטמאה דהתירו רק

 א"ז חומרא אלא מעיקר הדין(.   – מתמצית מי רגליה, ויש להחמיר )ש"ך 

אישה שרואה דם   – אישה שראתה דם במי רגלים טהורה דהלכה כשו"ע. דכ"ט  –פוסקי זמנינו: טה"ב 

 יקה ותעשה שאלת חכם. במי רגלים תעשה בדיקה רפואית מה מקור הדם ותלך עם תוצאות הבד

ת בדיקת מהרי"ל. הבדיקה היא שמנקה את מקורה קודם שמטילה  לעשו: אליבא דהרמ"א צריך  לסיכום

התנאים   מים, ואז תניח מוך במקורה, אם המוך נשאר נקי מוכח הדם אינו מגיע ממקורה וטהורה. 

מועילה רק לאישה   נחלקו האחרונים אם הבדיקה . 2. . מרגשת כאב כשמטילה מים 1לבדיקת מהרי"ל: 

 )קצא( )מהר"י וייל(.   גם בוסת שאינו קבוע שיש לה וסת קבוע )רמ"א( או 

   : המוצאת דם בקינוח אחר מי רגלים

 

 
: הש"ך מביא  אישה שהדליקה נרות וקיבלה שבת  .אני מבין מהשאלה שעדיין לא הייתה שקיעה .10

יכולה   –. אגור בשם מהרי"ל שהתפללה ערבית יכולה לעשות הפס"ט מחלוקת הפוסקים אם אישה 

, כיוון שהתפללה ערבית  אינה יכולה  –. רבו של הש"ך רש"ל שקיעה  ההיית א, דעדיין ל לעשות הפס"ט

שקיעה יכולה בדיעבד לעשות    ה הייתשכל עוד לא    – ריע טה"ב  כ. והחשיב כאילו עבר היום קיבלה שבת  ו

 הפס"ט.  

: רמ"א: יש נשים שנוהגות שאם עשו  שהדליקה ולאחר ההדלקה ראתה שוב דם עשתה הפס"ט קודם 

הם עושות הפס"ט שוב אפילו לאחר ברכו אם עדיין לא   13הפס"ט קודם ברכו ואז ראתה כתם או דם 

 הייתה שקיעה ואין למחות בידם כי קבלו מאיזה חכם שהורה להן והוא מנהג ותיקין. 

לא   –תרוה"ד  : בל שבת או התםלל ערבית קודם השקיעההאם ניתן לעשות הפס"ט אחר שהציבור קי

יכולה לעשות הפס"ט כל עוד לא שקעה החמה.    –ר שקיבלו הציבור שבת. אגור  חלאלעשות הפס"ט  ניתן  

 )קצו, א(  הרמ"א החמיר לכתחילה כתרוה"ד והקל בדיעבד כאגור. 

 

 שאלות יישום   –ח"ג 

 
 

גמרא: הרואה דם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה שניה ושלישית ומכאן ואילך לא  : רמ"ת. 11

תשמש אלא תתגרש ותינשא לאחר. אם ראתה כך ג"פ גם אצל בעל שני ושלישי אסורה להתחתן עד  

 שתבדוק את עצמה. וכ"פ השו"ע.  

. נחלקו הראשונים  : גמרא: ואם יש לה וסת תולה בוסתהוסת קבוע .  א :  היתירים כדי שלא תחשב רמ"ת

 כיצד תולה בוסתה. 

 אם אינה רואה כל הזמן מח"ת אלא בזמנים מסוימים.  – רש"י . 1

 .  14אם שמשה סמוך לעונת וסתה הקבועה יכולה לתלות שראתה מחמת וסתה   –רמב"ם . 2

 
 ביום הראשון )ש"ך(.נחלקו הש"ך והב"ח אם יכולה לעשות זאת דווקא בתוך ימי ספירתה )ב"ח( או אפילו  13
מדובר ביוצא  –' הקשה הפרישה על הרמב"ם כיצד שמשה סמוך לוסתה הרי יש פרישה סמוך לוסת? ותירץ א 14

מוך לוסת מיירי ששמשה בעונה שלפני עונה הסמוכה לוסת. הקשה סליבא דר"ת שאוסר תשמיש א –' לדרך. ב
כ מדוע שתתלה בה?!. הש"ך תירץ את הש"ך, לא חוששים שתראה בעונה שלפני עונה הסמוכה לוסתה וא" 

מיירי בקטנה שלא קבעה וסת ג"פ וא"צ  –יוצא לדרך. ג'  –מיירי שעברה ושמשה. ב'  –קושיית הפרישה, א' 
 לחשוש לוסתה.
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אם יש לה וסת קבוע וראתה שלא בשעת וסתה, טהורה משום שמוכח    –(  15מרדכי )ע"פ הב"י והש"ך .  3

 ינה דם וסתה. שדם זה א

תולה בוסת גופה, עד שיתברר   גופהאישה שיש לה וסת הגוף וראתה מח"ת ביחד עם וסת  – . רז"ה 4

 . 16שוסת גופה תלוי גם בתשמיש 

 הב"י כתב שפירוש הרמב"ם ורש"י לא פליגי לענין דינא אלא בפרושא דמילתא ופסק את שניהם.  

באותו מקום תולה במכתה. ואם היה דם  : גמרא: הרואה מח"ת... ואם יש לה מכה תליה במכה ב. 

   בדם מכה. נחלקו הראשונים אם תולים בזה"ז מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה. 

לכן א"א לבדוק אם דם  ות  במרא  לא בקיאים  אנוהיום  כיוון ש  ,אין תולים היום בדם מכה  – רמב"ן  ראב"ד  

   מכתה משונה מדם ראייתה או לא. 

תולים, כיוון שהאישה בחזקת טהרה עד שתראה וודאי וכל שיכולה לתלות תולין אלא אם   – רשב"א

 ופסק השו"ע כרשב"א.  התברר שדם מכה שונה מדם ראייתה. 

 נחלקו הראשונים מתי יכולה לתלות במכה.  : שלא בשעת וסתה:  מתי יכולה לתלות במכה

ישה שהדם שותת ויורד מהמכה דאין  תמיד יכולה לתלות במכה אפילו אינה מרג - 17רא"ש רשב"א . 1

 עיניה בין מכתה.  

 

דעת שמוציאה דם ושלא בעונת וסתה, דבעונת וסתה יתכן  וי תולה במכה רק כש  –  19מרדכי   18תרומה .  2

 שהדם שרואה הוא דם וסתה ולא דם מכתה.  

אם יש לה מכה אפי' שאינה יודעת  : אם יש לה וסת קבוע – הגש"ד מהרי"ל )ע"פ הש"ך(  תרה"ד. 3

   רק אם יש לה מכה שמוציאה דם תולה בה. :  וציאה דם תולה בה. אך אם אין לה וסת קבוע שמ

 השו"ע פסק כרשב"א.  

.  20יש לה וסת קבוע: תולה שלא בשעת וסתה במכתה אע"פ שאין יודעת שמכתה מוציאה דם  –רמ"א 

מהצדדים תולים במכה מס"ס. א. ספק מהצדדים   . אם ספק אם הדם מהמקור או1קבוע: אין לה וסת 

 .  22. יודעת בוודאי שמכתה מוציאה דם 2. 21שבמקור  או מהמקור. ב. את"ל מהמקור שמא מן המכה

. יודעת שמכתה מוציא  2. יש לה וסת קבוע,  1הט"ז חלק על הרמ"א ופסק שאין לתלות במכה אלא אם:  

 דם.  

עם ס"ס, משום שאין ס"ס זה מתהפך.  מטהש"ך חלק על הרמ"א בהיתר שאין לה וסת קבוע שמותרת 

ולכן אם אין לה וסת קבוע שלא בשעת וסתה ע"מ לתלות במכה בעינן שתדע שהמכה מוציאה דם כעת,  

אין יודעת שמוציאה דם תולה בה אפילו אין לה וסת  ו וכ"פ שבה"ל. וטה"ב פסק כשו"ע דאם יש לה מכה  

 קבוע. 

נחלקו הראשונים אם אישה שיש לה מכה וראתה דם בזמן וסתה יכולה לתלות במכתה.    :בשעת וסתה 

 תולה במכתה, כיוון דוסתות דרבנן ולא הרגישה יכולה לתלות במכתה.   – רשב"א רמב"ם 

 
הט"ז חולק עליהם בהבנת המרדכי כיוון שאפילו אישה שיש לה וסת קבוע וראתה ג"פ מח"ת נאסרת. ולכן  15

המשך דבריו שמתיר משום שתולה שיש לאישה מכה. הש"ך מסביר את המרדכי מסביר את דברי המרדכי ע"פ 
כפשוטו ותולים שהדם שרואה טהור דבא מהצדדים מחמת מיעוך תשמיש ולא מחמת וסתה דעדיין לא הגיע שעת 

 וסתה.
 אם תראה ג"פ מח"ת ביחד עם וסת גופה. 16
 מוציאה דם.בהבנת הב"י, והש"ך חלק וכתב שאף הרשב"א מצריך שתדע שמכתה  17
 וכן דעת הרשב"א ע"פ הש"ך )עי' הערה קודמת(. 18
אם יש לה וסת קבוע: תולה בוסתה תמיד. אין לה וסת קבוע: צריך  –נחלקו הש"ך והט"ז בדעת המרדכי. ש"ך  19

יש לה וסת קבוע: צריך שתדע שיש לה מכה. אין לה וסת קבוע: צריך שתדע  –שתדע שמכתה מוציאה דם. ט"ז 
 דם. שמכתה מוציאה

כתרוה"ד, הבאה לעיל שיטת המרדכי שאם רואה מח"ת שלא בשעת   –נחלקו האחרונים כמי פסק הרמ"א. ש"ך    20

לא פסק כאף אחת מהשיטות  –וסתה מותרת, ואף תורה"ד מודה למרדכי בצירוף טעם נוסף שיש לה מכה. ט"ז 
שקבוע אין צריכה לדעת שמכתה מוציאה דם. ובוסת שאינו קבוע היקל  אלא סבר כרשב"א והחמיר שדוקא בוסת

 בס"ס או אם ידוע שמכתה מוציאה דם.
הח"ד מעיר דווקא שלא הרגישה בשעה שראתה )דטהורה דמדאורייתא( אך אם ראתה בשעת תשמיש או  21

עד שתדע הדם  מה לב בגלל העד והתשמיש( לא מועיל הס"ס ואינה תולהשבבדיקה )דחיישנן שהרגישה ולא 
 מהמכה. ולכן עדיף שאישה לא תבדוק אלא תחכה עד שתרגיש ותיטמא.

 דאם ידוע שבא מהמקור אינה תולה במכה אלא אם יודע לה שמכתה מוציאה דם. 22
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 אינה תולה, דחיישינן שזהו דם וסתה.   – מרדכי 

גשת בשעת וסתה שדם  ם מר ש"ך אונימק "דאם כן לא תטמא לעולם". והעיר ה ופסק הרמ"א כמרדכי 

 זה בא ממכתה טהורה. 

אינה יודעת  : אינה צריכה לשבת ז"נ.  יודעת שמכתה מוציאה דם :  ז"נכשתולה במכה האם צריכה לשבת  

 שמכתה מוציאה דם:  

ה ומשום דחשיב כוסת  שאינה חשבת רמ"ת כדי שלא להוציאה מבעלצריכה ז"נ, דהקלו  –ש"ך רע"א 

 שהם דאורייתא מחמירים.    אך ז"נ  ווסתות דרבנן,

פסק טה"ב כש"ך שצריכה ז"נ אך טובלת בלא  אינה צריכה ז"נ, דתולה במכתה. ו – ב"ח כנסת יחזקאל 

 ז( -)קפז, ה ברכה.  

נחלקו הראשונים אם נאמן רופא לומר שריפא אישה שהוחזקה כרמ"ת.   : נאמנות רופא שנתרפאה

 נחשב כספק, כיוון שהוחזקה כרמ"ת.   –תרומה סמ"ג 

 אינו נאמן, אלא אם מוכח שריפא אותה.    –נאמן, רופא גוי  –רופא יהודי  – "י בשם ריצב"א הגמ

 השו"ע הביא את שתי הדעות.  

 הש"ך והב"ח פסקו כתרומה שרופא אינו נאמן.  

כתב טה"ב כיום גם רופא גוי או יהודי שאינו שומר תו"מ נאמן, כיוון דמילתא דעבידא לאיגלויי לא מרע  

 אומנותיה.  

נאמן לומר שריפא אישה שהוחזקה.  קודם שהחוזקה כרמ"ת אם הרופא ריפא אישה אחרת  :ש"ך 

וכתב החת"ס: אין ללמוד  הפת"ש חלק, דאין ראיה מכך שריפא אישה שלא הוחזקה לאישה שהוחזקה.  

 )קפז, ח(   דאין ראיה מגופים שלהם לגופים שלנו.  ,מהצלחת הרופא לרפא גויה שהוחזקה כרמ"ת 

 

 
.  2. מזיגת הכוס.  1גמרא: כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה נידה עושה לבעלה חוץ:  :  הגשת מאכלים 

. הרחצת פניו ידיו ורגליו. שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלה, אביי מנחה ליה  3הצעת המיטה.  

 פא אשרשיפא. , רב פ24, רבא אבי סדיא 23אפומא דכובא 

 נחלקו הראשונים מה נכלל באיסור מזית הכוס.  

 דווקא כוס של יין.    –רשב"א רא"ש הגמ"י 

 נאסר אף שאר משקין.   – ריטב"א 

 נאסר הגשת אוכלים ומשקים.   –ר"ש מאוסטרייך 

 הב"י כתב שהאיסור הוא דווקא ביין וכך נראה שפסק כיוון שסתם בשו"ע.  

אין הקערה  אם ואסרו שהאישה תגיש לבעל מאכל ומשקה, אך  יךהב"ח והש"ך פסקו כר"ש מאוסטרי

מיוחדת לו וגם אחרים אוכלים ממנה מותר. והט"ז חלק דלא נאסרת הגשת אוכלים דאינו דרך חיבה  

 אלא דרך עבדות. 

 במזיגת הכוס. יצד נאסר להגיש כהראשונים נחלקו 

 נאסר להושיט לידו אך מותר להניח לפניו.   –סמ"ג 

 . וכ"פ השו"ע.  25אסור אפילו להניח לפניו – רא"ש 

 . 26ע"פ הגמרא הותרה מזיגה בשינוי  – . רא"ש הגמ"י 1: אופנים שהותרה מזיגת הכוס 

מותר, דנאסר דווקא כשמוזגת    – . נחלקו האחרונים אם מותרת למזוג שלא בפניו ולהניח לפניו. רמ"א  2

אסור, אם מזגה שלא בפניו אסור לה להניח לפניו.    –מותר. ב"ח    והגישה לו   ם מזגה שלא בפניו לפניו, וא

 ופסק שבה"ל כב"ח, וטה"ב כרמ"א.  

 . ש"ך אם הכוס או הקערה אינה מיוחדת לבעלה אלא לשאר הסועדים. 3

 
 ראש החבית. 23
 מראשותיו. 24
 דאסור להעביר מידו לידה שום חפץ ימי נידותה. 25
חולקים על הרמב"ם שהסביר שהותרו שינויים דווקא לאנשים גדולים )האמוראים(. הב"י למד זאת מכך  26

 שהרמב"ם לא הביא היתרים אלו בהלכותיו.
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דנאסר   – . נחלקו האחרונים האם מותר לאישה רק למזוג או רק להגיש. משמע מהשו"ע והרמ"א 4

אסור    –לבוש  אסור אפילו רק להגיש.    –  ש"ך  מזיגה והגשה, אך אם רק מוזגת או רק מגישה מותר. ב"ח

אפילו רק למזוג. טה"ב פסק כשו"ע והרמ"א, ושבה"ל פסק ביין כש"ך שאסור אפילו רק למזוג או רק  

   גיש ובשאר מאכלים היקל כשו"ע והרמ"א.לה

אף יין( שלא בפני הבעל   : אם האישה מוזגת את המאכלים ומשקאות )חוץ מיין, ולטה"ב העולה מהנ"ל 

 מותר להגיש לו בהגשה אישית. אך אם מוזגת בפניו אסורה להגיש לבעלה בהגשה אישית. 

מזוג לו כך הוא אסור למזוג לה, ואסור  לע"פ הראשונים: כשם שאסורה  פסק השו"ע : נתינת כוס לבעל

. כתבו  27כוס מותר שותים שניהם מאותה  לו לשלוח לה כוס של יין אפילו כוס של ברכה. אבל אם 

האחרונים שניתן להקל בכוס של קידוש כיוון שאינו מיוחד לה, ולא יגיש לה את הכוס אלא יניח הכוס  

 לפניו והיא תיקחנו.  

כיוון שהאישה מקדשת ישנה בעיה של שיירי משקה שלה. רוב הראשונים לא הזכירו איסור זה. אך  

, ולמד איסור זה מכך שבתנא דבי אליהו  ושתוהגים שהבעל לא ישתה משיירי כוס אהרא"ם כתב שנ

   . וכ"כ השו"ע. נאמר "אכל עימי ושתה עימי" 

אם שתה אחר    –רמ"א ע"פ הטור  .  1:  לשתות משייריה משקה שלה   אופנים שמותר  הרמ"א כתב מספר 

אם רואה שהוא שותה מהכוס   . 3. המשקה הועבר כוס אחרת ואפילו החוזר לכוס הראשון. 2ביניהם. 

אם שתתה והלכה לה מותר הבעל לשתות המותר, דכיוון דהלכה אין    .4לו שלא ישתה.    שלה א"צ לומר 

. אם יודע שהכוס שלה והתחיל לשתות שלא בפניה והיא באה ורואה אותו  5  28הפת"ש מוסיף כאן חיבה.  

 שותה מותר לו לסיים לשתות. 

וש אם לא שתה  וטועמת מהכוס אסור לבעל לשתות מהכוס של הקיד : כשהאישה מקדשת  העולה מהנ"ל 

 אחר בינתיים. ישנם כמה אפשרויות לתת לבעל לשתות מכוס הקידוש:  

יקח את   והבעל  ,. אם האישה תשתה מהכוס של הקידוש ותעביר את היין לכוס אחרת ותניח לפניה 1

 .  29וישתה  משם הכוס 

 .  30לפני שתשתה מכוס הקידוש תמזוג ממנה לכוסות אחרות והבעל יקח את הכוס שלו וישתה.  2

. נחלקו האחרונים אם לאחר ששתתה ונשאר בה אם ימלאו את הכוס יהיה מותר לבעל לשתות ממנה.  3

מתיר, דרוב הראשונים לא הזכירו איסור זה לכן יש להקל    – אוסר, דמ"מ שותה משייריה. טה"ב    – ש"ך  

 מקום דאיכא קצת היכר. בכל 

הובאה לעיל הגמרא שאוסרת הרחצת פניו ידיו ורגליו של הבעל בימי   : הגשת קערות לנטילת ידיים

נאסר לאישה לצקת מים    – נאסר בהרחצת פניו ידיו ורגליו. סמ"ג רשב"א  נידותה. נחלקו הראשונים מה  

  שיטול ממנו ידיו או שירחץ ממנו גופו.נאסר לתת בפני בעלה כלי    – )אפילו צוננים( על ידי בעלה. ר' יונה  

 השו"ע פסק כרשב"א והסמ"ג, וכ"פ הט"ז. אך הש"ך חלק ופסק כר' יונה, וכ"פ שבה"ל. 

כתב שבה"ל: מותר לאישה להכין לבעלה כלי לנט"י שחרית ולסעודה ואף למים אחרונים דא"ז מעשה  

 .31רחיצה אלא מעשה מצווה 

 ליצוק מים ע"י בעלה אסור לבעל ליצוק ע"י אישתו. שבה"ל בשם האשכול: כמו שנאסר על האישה  

 

  

 
 מדובר שהבעל שותה ראשון, דאי לאו הכי הוי שיירי משקה של אשתו שאסורים. 27
 בשם שו"ת יד אליהו. 28
מזוג או רק להגיש. ופסק שבה"ל דביין אסור רק למזוג או רק הובאה לעיל מחלוקת אחרונים אם מותר רק ל 29

 להגיש )כב"ח(. אך אם מוזגת לעוד אנשים מותר לכ"ע. 
 מדובר שיש עוד מסובים אך אם יש עוד מסובים נחלקו האחרונים אם מותר רק למזוג או רק להגיש ביין. 30
אסור, דזהו דרך חיבה  –ה. שבה"ל נחלקו האחרונים אם מותר לאישה להכין אבטיה של מים חמים לבעל 31

מותר, שזהו דרך עבדות ואין בזה חיבה. אך הכנת שאר צרכי רחיצה כגון להביא מגבת וסבון  –ביותר. טה"ב 
 מותר.
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משנה: בצק שתחת הציפורן חוצץ ואילו צואה שתחת  : טבילהלכלוך שתחת הציפורניים לעניין . 13

: צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר, והטיט והבצק שתחת הציפורן  הציפורן אינה חוצצת. תוספתא

חוצצים. וכ"פ הטור. והוסיף וכתב, "מיהו אין דרכם של בנ"א להקפיד בכך ומי   – אפילו כנגד הבשר 

שאינו מקפיד אינו חוצץ". הקשה הב"י, דמהמשנה משמע שחוצץ בכל גווני. לכן חולק על הטור ומסביר  

צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר ובצק אפילו כנגד הבשר כדי שבעלה לא  שנשים נשואות מנקות  

יאמר שמאכילה אותו את הלכלוך שבציפורניה. אף הד"מ הסביר שהטור סובר שאין חוצץ רק במעט  

וכ"פ השו"ע שצואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר חוצצת, ובצק שתחת הציפורן אפילו שכנגד  לכלוך.  

 ו הנשים ליטול ציפורניהם בשעת טבילה. הבשר חוצץ. ולכן נהג 

: הב"י תמה על הרשב"א שמיקל בצואה שתחת הציפורן בנט"י  לכלוך שתחת הציפורניים לעניין נט"י 

 כיוון שהמקור לנט"י וטבילה אחד הוא.  

הש"ך תירץ, סתם צואה אינה נדבקת כלל ואינה חוצצת אף בטבילה אך הנשים החמירו בטבילה בכל  

 ולכן נוטלות ציפורניהם בשעת טבילה. אך חומרא זו אינה שייכת בנט"י.    צואה דומיא דבצק

השו"ע באו"ח פסק דצואה ובצק חוצצים בנט"י כדרך שחוצצים בטבילת אישה. הבה"ל היקל ע"פ הד"מ  

 שאם נמצא מעט לכלוך שאין דרך בנ"א להקפיד עליו אינו חוצץ בנט"י. 

מהמשנה של בצק שתחת הציפורן שדווקא בצק חוצץ    הגאונים למד מכך   : ציפורנים קודם טבילה  ת קציצ

 אך הציפורן עצמה אינה חוצצת, וכ"פ השו"ע.  

הד"מ כתב בשם השע"ד: כיוון שקשה שלא יהיה תחת הציפורניים טיט אם שכחה ליטול ציפורניה טוב  

 להחמיר שתטבול שנית. ופסק הרמ"א שנוהגים שטובלת שנית אם שכחה ליטול ציפורניה.  

והביא את המהר"ם מלובלין שפסק   32על הרמ"א שחומרא זו לא נמצאת בשום פוסק  הש"ך הקשה

שאפילו לא שימשה אם בעלה לא תטבול שנית אם לא מצאה לכלוך תחת  ציפורניה. אך הוסיף שהראב"ן  

כתב שציפורניים חוצצות כיוון שעתיד ליטלן וכ"פ הב"ח. לכן למסקנה פסק הש"ך שתטבול שנית אם  

 . דלא אפשר אין להחמיר  אבל היכא  יכולה

הט"ז פסק כמהר"ם מלובלין, והוסיף שאם שמשה עם בעלה אף הפוסקים שמצריכים שתטבול שנית  

 .  33מודו דלא טובלת שנית כדי שלא להוציא לעז על בניה 

פת"ש: בציפורני הרגלים יש שלהקל שאין צריך לטבול שנית אפילו שאינה יודעת אם היה נקי כיוון שאין  

   .34להקפיד דרך 

לא היה צואה תחת ציפורניה אינה צריכה לטבול שוב, דציפורניים אינם  לדעת השו"ע אם    :העולה מהנ"ל

לדעת הרמ"א צריכה טבילה אחרת, ואף לדעת הש"ך אם יכולה לטבול תטבול שוב. היכא  חוצצות. 

)קצח,   שאין צריכה לטבול כדי שלא להוציא לעז על בניה וכ"פ שבה"ל.  הט"ז דשמשה ניתן לסמוך על 

 ( יח

 

 
 ואף השע"ד לא כתב שתטבול שנית אלא שקשה שלא יהיה לכלוך תחת הציפורן. 32
 דהוי ספיקא דרבנן. 33
 ודעת שלא היה נקי.ומוסיף שמטעם זה אפשר להקל אפילו שי 34
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 ה הדין במקרים הבאים: מ אישה שיש לה וסת קבוע או שאין לה וסת קבוע ועבר מן וסתה .  1

 לא בדקה בעונת וסתה ואף לא לאחריה? 

 לא בדקה בעונת וסתה ובדקה זמן רב לאחר שעברה עונת וסתה? 

 לא בדקה ולא הרגישה בעונת וסתה האם נעקר וסתה בכך?

 לאחר זמן ונמצא העד טהור? בדקה בעונת וסתה ואבד העד ובדקה שוב  

 נידון השאלה הוא לגבי בדיקות בפרישה סמוך לוסת ולא לגבי בדיקות לפני ואחרי תשמיש.  

   יש לה וסת קבוע:

גמרא: אישה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה  : לא בדקה בעונת וסתה ואף לא אחריה

ה. ושמואל אמר אפילו בדקה  טהור –טמאה, טהורה  –ולבסוף בדקה אמר רב בדקה ומצאה טמאה 

ומצאה טהורה נמי טמאה מפני שאורח בזמנו בא. הגמרא מעמידה את מחלוקת רב ושמאול אם  

לא תבדוק   –תבדוק דוסתות דאורייתא, וחכ"א  –וסתות דאורייתא או דרבנן. ובמחלוקת תנאים ר"מ 

 דוסתות דרבנן. 

ולא   אם עבר הווסת ולא בדקה קבועבוסת  הראשונים פסקו כרב שווסתות דרבנן. נחלקו הראשונים

חכמים שאמרו תבדוק  מותרת,  –אם אסורה עד שתבדוק או לא. רי"ף רמב"ם )ע"פ הר"ן(  הרגישה

. אך רוב הראשונים הבינו את הגמרא כפשוטה שאם עבר הוסת ולא בדקה  1כוונתם לשעת הוסת 

 אסורה עד שתבדוק.  

אם עבר הוסת ולא בדקה טהורה, אך בעונה בינונית אסורה עד שתבדוק   בוסת שא"ק כתב הרשב"א 

 .2כמו וסת קבוע 

הביא רק  קפט' ד' -אך ב  קפד' ט' כרי"ף והרמב"ם בסתם ובי"א את דעת רוב הראשונים.-השו"ע פסק ב 

 )קפד, ט( . הרמ"א כתב שנוהגים כי"א. 3וכתב טה"ב שדעתו לפסוק כי"א  את דעת הי"א, 

לדעת רוב ראשונים   וסת קבוע:: לא בדקה בעונת וסתה ובדקה זמן רב לאחר שעברה עונת וסתה

שאסורה עד שתבדוק, אפילו אם בדקה עצמה לאחר זמן רב טהורה, וכן משמע מש"ך ט"ז פת"ש. אך  

וסת  . שיעור וסת תוך בדקה עצמה מיד לאחר וסתה מבין בראשונים אלו שטהורה רק אם הב"ח 

 )קפד, ט(  , ודחו האחרונים את דברי הב"ח. אינה צריכה בדיקה אפילו לאחר זמן, חוץ מעו"ב  :שא"ק 

צריכה ג"פ לבדוק   – קבוע וסת שו"ע: : לא בדקה ולא הרגישה בעונת וסתה האם נעקר וסתה בכך

וא"צ לחשוש לו. ועו"ב  טהורה בלי בדיקה שא"ק  וסתהורה כדי לעקור את וסתה. ולמצוא שהיא ט

 )קפט, ד( דינה כוסת קבוע שכדי להתיר עצמה צריכה לבדוק אך נעקרת בפ"א שלא תראה.  

אם   –: פת"ש בשם חוו"ד בדקה בעונת וסתה ואבד העד ובדקה שוב לאחר זמן ונמצא העד טהור

  . שבה"ל חולק4ראיה מכך שלא הרגישה דסברה הרגשת עד הוא בדקה עצמה ואבד העד אסורה דאין 

. ספק אם בדיוק באותו רגע שבדקה  1דהוי ס"ס, , דלא חיישינן דילמא ארגשה ולא אדעתא ומתיר 

 )קפד, ט(   לא הרגישה. באמת   . ספק שמא2ראתה. 

 

 טמאה אני האם מועילה אמתלא?  א. אישה שאמרה בפני רבים.  2

 אישה שראתה דם ולבשה בגדי נידות ואח"כ התברר שהדם הוא דם מכה האם מועילה אמתלא?  

 ב. באר ונמק האם יש מקום להחמיר בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 אישה שאמרה לבעלה שטעתה בחשבון ימי ספירתה וזמן טבילתה מקודם יותר? 

 מיר על עצמו? ח שראתה ובעלה רוצה להשטיהר לה חכם מראה  אישה  

: גמרא: "הוחזקה נידה בשכנותיה בעלה  אישה שאמרה בפני רבים טמאה אני האם מועילה אמתלא

לוקה עליה משום נידה". ופסקו הטוש"ע אם הוחזקה נידה בשכנותיה שראוה לובשת בגדים  

תלא. הקשה הטור,  לא מהני במקרה זה אמ –שמיוחדים לימי נידותה חשיבא כודאי טמאה. רמב"ן 

 
 טמאה.  –ורב שאמר בדקה ומצאה טהורה לאפוקי משמואל שאמר שאפילו בדקה ומצאה טהורה  1
מקור דבריו מהגמרא )מנידה טז.( "הבאים מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה, אמר ר"ל והוא שבא ומצאה  2

ין לסוף עונה. אבל לאחר ל' בעיא בדיקה הואיל וסתם נשים חזי ,בתוך ימי עונתה". רש"י מסביר "ל' יום לראייה
מבואר מדברי ר"ל שהמשנה מיירי באישה שאין לה וסת קבוע )דאם היה לה וסת קבוע לא היה כותב אינה 

 צריכה לחשוש לל' יום אלא רק לוסתה הקבוע( שצריכה לחוש לעו"ב בלבד.
 דנקטינן כמשנה אחרונה. 3
דא"כ לא שבקת חיי לכל ו שבה"ל, וחלק עלי .וכן אם הטילה מי רגליים דחיישינן דסברה הרגשת מי רגלים 4

 בריה.
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מדוע לא מהני אמתלא דמקרה זה לא גרע מכשאומרת בפירוש שהיא טמאה? תירץ הב"י בשם  

המהר"ל  תירץ באופן אחר ע"פ . הט"ז כיוון שעשתה מעשה גרעה בניגוד לדיבור בעלמאהרשב"א, 

, אך  כ"ע ידעי מהאמתלא ומחזיקה עצמה מול כ"ע כיוון שהוחזקה נידה מול כל שכנותיה לאו מפראג, 

 אף אחד.  ד כשאומרת לבעלה סומכת ע"ע שתאמר לו את האמתלא ואינה מוחזקת כנג

 נפ"מ בין השיטות: 

 מהר"ל וט"ז  רשב"א  

אמרה לרבים ונתנה  

 אמתלא 

טמאה, שמחזיקה עצמה   טהורה, דלא עשתה מעשה. 

 כנגד רבים. 

עשתה מעשה רק בפני  

 בעלה 

טהורה, כיוון שלא היה בפני   טמאה, דעשתה מעשה. 

 רבים. 

 )קפה, ג(  ופסקו האחרונים כרשב"א. 

: שו"ת  אישה שראתה דם ולבשה בגדי נידות ואח"כ התברר שהדם הוא דם מכה האם מועילה אמתלא 

מותר   –הרמ"א: אישה שרצתה להסתיר עיבורה מפני עין הרע והסכים בעלה שתאמר שהיא טמאה 

לבשה בגדי נידות, כיוון דלא יכלה לעשות  לבעלה לבוא עליה בסתר אפילו לשיטת הרמב"ן דאוסר אם 

הט"ז הביא הסבר אחר לדברי הרמ"א, כיוון דמקדימה רפואה למכה לא החוזקה נידה  . 5ן אחר י בעני

 .  6כלל 

שאישה שראתה כתם ואמרה טמאה אני והרחיקה את המיטות ושאלה חכם וטיהר   הפת"ש מכך למד 

 )קפה, ג(   .7והכו"פ חולק  יכלה בעניין אחר.לה אותו וחזרה ואמרה טהורה אני נאמנת, כיוון דלא 

  –: פת"ש בשם חת"ס אישה שאמרה לבעלה שטעתה בחשבון ימי ספירתה וזמן טבילתה מקודם יותר 

אע"פ שהתורה האמינה לה בעל נפש יחוש דילמא  אם אומרת ביום לבעלה שהלילה ליל טבילתה 

)קפה,   קודם לא נחשדו בנות ישראל על כך.יצרה תקפה לבעילת הלילה. אך אם אומרת יום או יומיים 

 ג( 

גמרא: בעא מיניה שמואל   : מיר על עצמוחאישה שטיהר לה חכם מראה שראתה ובעלה רוצה לה

אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני מהו? אמר ליה: אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה   מרב: 

 עובדא בנפשיה.  נאמנת. תנא מיניה ארבעים זמנין ואפילו הכי לא עבד שמואל  

ירושלמי: נתנה אמתלא לדבריה שאמרה טמאה אני משום שלא היה לה כוח נאמנת. וכ"פ השו"ע.  

 )קפה, ג(   .8הוסיף הרמ"א, "מי שרוצה להחמיר על עצמו שלא להאמין לה מידת חסידות הוא" 

 

טו' ניסן וראתה, למה חוששת מכאן  -אישה שקפצה פעם אחת וראתה כגון שקפצה בא. . 3

 ולהבא? פרט! ומה הדין לאחר שקפצה ג' פעמים בתאריכים שונים וראתה?.  

גמרא: קפצה וראתה ג"פ קבעה וסת לימים וקפיצות ביחד, אך לא לימים בנפרד וקפיצות בנפרד אפילו  

וכ"פ השו"ע "כל וסת שנקבע מחמת אונס  וסת מחמת אונס.  שראתה הרבה פעמים כיוון דקפיצות הוא

)כגון שקפצה וראתה( אפילו ראתה בו כמה פעמים )אם לא קבעה אותן לימים( אינו וסת שמפני  

 האונס ראתה )ומ"מ חוששת לו כמו לוסת שאינו קבוע(". 

והפלגה,  ווסת החודש ל אלא חוששת רק , כלל אינה חוששת לקפיצה  –ש"ך : וראתה פעם אחת קפצה 

בזמן וסת החודש או ההפלגה שלה. דאם קפצה בזמן זה אסורה כל העונה,  אם תקפוץ אך חוששת 

   . 9ואם לא קפצה מותרת כל העונה

 )קפט, יז. ש"ך ס"ק מח( חוששת לכל פעם שתקפוץ.   –ש"ך : קפצה ג"פ בתאריכים שונים וראתה

 
 –וכן בהלכות שחיטה, טבח שעשה מעשה בבשר שיראה שהוא טריפה כדי שישאר לו בשר ולא יקחו לו אותו  5

 מותר אף שעשה מעשה כיוון דלא יכל בעניין אחר. 
 והש"ך הסביר שמהני בכהאי גוונא אפילו אם בעלה לא ידע קודם, ובכך נדחה הסבר הט"ז. 6
 ה סברתו?.מ 7
. 2מטעם זה לא הביא הרמב"ם דין זה.  –. טה"ב 1יש להקשות כיצד יכול להחמיר ע"ע ה"ז חייב בעונתה?  8

 מיירי שנתנה אמתלא שאינה טובה אך אם נתנה אמתלא טובה אינו רשאי להחמיר –כתב סופר 
הפיהוק הראיה הראשונה אינה בניגוד לוסת הפיהוק שבו חוששת לוסת החודש אף בלא פיהוק, כיוון דבוסת  9

היא באונס ולכן לא חוששים לה בנפרד )חודש או הפלגה בלי נס בניגוד לקפיצה שהראיה הראשונה באו
 שתקפוץ(.
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יד'  -באייר וראתה, בפעם השלישית קפצה ב טו' -טו' ניסן וראתה, וכן קפצה ב-ב. אישה שקפצה ב

טו' סיון ראתה בלי קפיצה, מה דינה? ומה הדין אם ראתה באופן הנ"ל ע"י  -סיון ולא ראתה וב

 אחד מוסת הגוף כגון שפיהקה וראתה? 

קפצה פעמיים בחד בשבת וראתה, בפעם השלישית קפצה בשבת וראתה   –: גמרא: ל"ק וסת לקפיצה

קמ"ל דקפיצה   –מא איגלאי מילתא דיומא הוא דקא גרים ולא קפיצה רק ביום ראשון. מהו דתי

 דאתמול נמי גרמה והא דלא חזאי משום דעדיין לא מטא זמן קפיצה. 

קפצה פעמיים בחד בשבת וראתה, )בפעם השלישית קפצה בשבת ולא ראתה( ולחד בשבת   -ל"ב 

 יומא הוא דקגרים. )אחרינא( חזאי בלא קפיצה אגלאי מילתא ד

גורס את הסוגרים בל"ב,   – רמב"ן הראשונים בגירסת ל"ב וכאיזה לישנא פוסקים. רמב"םנחלקו 

ל"ג את הסוגרים   –הלישנות חולקות והלכה כל"ב, וקובעת וסת לימים בלבד. ראב"ד רא"ש רשב"א 

וקובעת וסת לימים   ,בל"ב, כל לישנא דיברה על מקרה אחר ואין מחלוקת ביניהן והלכה כשתיהן 

הש"ך הקשה על השו"ע מדוע לא הביא את דעות החולקים,  השו"ע פסק כרמב"ם. . ולקפיצות יחד 

משמע מדבריו שסובר שצריך לפסוק כמותם. והעיר עליו הנו"ב, שניתן לסמוך על שיטה זו דוקא  

 )קפט, יז(   לפני ראייתה.מיום  שקפצה יום קודם לכן ולא אם קפצה יותר 

 ( שבמקרה זה קובעת וסת לפיהוק ולימים.  והטור ע"פ הרשב"א ): פסק השו"ע וסת לפיהוק 

הש"ך והט"ז מדוע בפיהוק האישה מצרפת את הפיהוק שבא יום לפני הראיה לקבוע וסת  הקשו 

מורכב ואילו בקפיצות אינה מצרפת את הקפיצה של יום קודם הראיה? ותרצו, הפיהוק בא מצד טבע  

יתה היום )סימן(. אך קפיצה היא וסת  האישה שלפני שרואה היא מפהקת, ולכן הוא מעיד על ראי

האונס שיכול לגרום שתראה מיד לאחר שקפצה, וכיוון שלא ראתה אין זיקה בין הקפיצה לראיה  

 )סיבה(. 

 

מצאה דם בבדיקה ועליו מאכולת מעוכה, ומה   אם אישה שבדקה עצמה בעד בדוק, מה הדין. 4

 . לה הדין אם נמצא בו הדם לאחר שהניחתו בקופסא או במקום מגו

בדקה שאין בעד כתם ולא העבירה אותו   –: נחלקו הראשונים בגדרי עד בדוק. רשב"א עד בדוק 

בדקה שאין בעד דם ושמרה עליו שיהיה נקי עד שבדקה   –במקום שיכול להתלכלך בדם. רמב"ן 

 )קצ, לח( עצמה בו. פסק השו"ע כרשב"א, וכתב הטה"ב שאפשר לסמוך על הרמב"ן כסניף להקל.  

טמאים וחייבים קורבן, וניחוש דלמא דם מאכולת הוא? אותו מקום בדוק   ם גמרא: נמצא על שלה אותיו

בעד הבדוק לה ונמצא עליו אפילו טיפה כחרדל בין  הוא אצל מאכולת. וכ"פ השו"ע, "בדקה עצמה 

 עגול בין משוך טמאה ולא עוד אלא אפילו נמצא על הכתם מאכולת מעוכה טמאה".  

רבי   . מצאה עליו דם 10: גמרא: בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר הניחתו בקופסא

ב הריטב"א שהלכה כר' חייא.  וכת .12, ורבי חייא אומר טמאה משום כתם11נידהאומר טמאה משום 

"וכן הדין כשבדקה   : וכ"פ השו"עטמאה לכ"ע. , אך בעד בדוק 13המחלוקת היא בעד שאינו בדוק  –ב"י 

 בו והניחתו בקופסא ואחר שעה בדקה אותו ומצאה עליו דם כלשהו בין משוך בין עגול טמאה". 

מוכיח זאת מהגמרא  ואם הניחה עד בדוק במקום מגולה טמאה,  –הניחתו במקום מגולה: ט"ז 

 )קצ, לג. ט"ז כא'( שטמאה מספק.   14שהובאה לעיל 

 

 . ליבונה ואח"כ הניחתו תחת הכר ונמצא בו דםבימי טהרתה או בימי בעד בדוק בדקה 

אם הדם   –: גמרא: עד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם. עגול טהור, משוך טמא. רא"ש עד בדוק 

משוך בכל שהוא טמאה )שחזקתו מהקינוח(, ואם עגול טהורה עד כגריס )שזהו דם מאכולת שנהרגה  

 .  תחת הכר(. וכ"פ השו"ע

 
 למחר או דוקא, אלא הוא הדין סמוך לבדיקה. –פת"ש  10
 טמאה ודאי, ואינה יכולה לתלות. 11
 טמאה מספק, ויכולה לתלות את הדם בדברים אחרים. 12
 –עד שאחר בדיקתו עזבה אותו עד השימוש בו, רשב"א  –קו הראשונים בגדרי עד שאינו בדוק. רמב"ן נחל 13

 עד שלא נבדק מעולם ואין לו חזקת לכלוך. 
חייא אומר טמאה משום  "בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא  ולמחר מצאה עליו דם... ר' 14

 כתם" )טמאה מספק(.
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נחלקו האחרונים מה הדין באישה שבדקה בעד הבדוק בג"י ראשונים של ז"נ ומצאה כתם פחות  

ים דאל"כ שום אישה לא  טמאה, דמקלים בכתם שפחות מגריס בג"י ראשונ –מכגריס. דגמ"ר וס"ט 

  –תוכל להיטהר, אך בבדיקה מחמירים כיוון דיכולה להיזהר ומחמירים בג"י ראשונים. מעיל צדקה 

 )קצ, לד. פת"ש לח(  טהורה, כיוון דהכתם פחות מגריס תולים במאכולת. 

 

בימי טהרתה או בימי ליבונה או בשעת וסתה ונמצא בו דם משוך אך יש לה   עד בדוק בדקה ב

 . לותו כגון שיש לה טחורים מדממים וכדו'במה לת 

הכתם עגול ופחות מגריס טהורה, והרמ"א מוסיף "וה"ה אם הוא יותר מגריס ויש מקום   ם א –שו"ע 

   ".בו  לתלות

נחלקו האחרונים באישה שיש לה מכה שמוציאה דם ובדקה עצמה בעד בדוק ולא הרגישה דם  

אישה שיש לה טחורים מדממים ובדקה עצמה בעד בדוק   –מתי יכולה לתלות בה. ט"ז  , מהמקור

ובשעת הבדיקה נגעה שם טהורה, אך לא בשעת וסתה. הח"ד חולק, ותולה אף בשעת וסתה כיוון  

בג"י ראשונים של ז"נ אינה תולה, בשאר הזמן )שלא   –שיש לה במה לתלות ולא הרגישה. ש"ך 

בימי ליבונה )ז"נ( אינה תולה דהיא בחזקת טומאה, ובימי טהרתה   –חד עת וסתה( תולה. רב אשב

 )קצ, לד. פת"ש לט(  תולה. 

 

 . נשאו לפני שסיימה הכלה לספור ז"נ על דם חימוד האם מותרים ביחוד כש  זוג שנשאו א. .  5

. והאמר רבא תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה  15רשיר מכריז ואמר מאן הויא ליומא דגמרא: רב איקלע ל

לרבנן יחוד בעלמא הוא  2רבנן שלוחייהו הוו משדי ומודעי להו. איבעית אימא 1לישב שבעה נקיים? 

 דמייחדי להו, דאמר מר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו.  

ד  "ימה. רמב"ם )ע"פ הראבנחלקו אם כלה שלא סיימה למנות ז"נ אם מותר לחתן ת"ח להתייחד ע

אסור   –מותר להתייחד עימה אך אסור לו לבוא עליה. רמב"ם )ע"פ הב"י( ראב"ד רשב"א  – והטור(

 .16אף לת"ח שמא יתקפנו יצרו. ופסק השו"ע כהבנתו ברמב"ם וכשאר הראשונים 

 

  . נישאו ולא בא עליה במשך כמה ימים ואח"כ פרסה נידה האם מותרים ביחוד כש זוג שנשאו  ב.

 הבא את שיטות הפוסקים מקורותיהם וטעמיהם. 

, חתן שפרסה  גמרא: מי שפרסה אשתו נידה הוא ישן בין אנשים והיא ישנה בין הנשים. וכ"פ השו"ע 

הרמ"א  כלתו נידה קודם שבא עליה לא יתייחד עימה אלא הוא ישן בין אנשים והיא ישנה בין הנשים. 

וביום   , בלילה 17צריך שתי שמירות  –והכלה. ראב"ד  הביא מחלוקת ראשונים באיסורי היחוד על החתן 

לילה, והוסיף שאם לא ישנים בבית אחד  ובין בצריכים שמירה אחת בין יום  –מותרים ביחוד. רשב"א 

   א"צ שמירה כלל. וכתב הרמ"א שהמנהג שתי שמירות בלילה ושמירה אחת ביום.

טהורה כשנשאה ולא בא עליה  כתב הרמ"א ע"פ תה"ד שדין זה הוא בחופת נידה אך אם הייתה 

מותרים ביחוד. סברתו כיוון שהעמיד עצמו ולא בעל מוכח שאין יצרו תקיף ויכול להתגבר  ופרסה נידה 

עליו, כמו שור מועד אחר שלא נגח ג"פ חזר לתמותו. הט"ז חלק ודחה את ראייה, משום שסתם  

אם לא בעל מחמת המנהג   –. ש"ך 18שוורים בחזקת שימור קיימי אך אדם חשיב מועד דתקיף יצרו 

דלא   שום שלא לבעול במשך כמה ימים ופרסה נידה צריכים שימור, דלא בעל מחמת המנהג ולא מ

   .19תקיף יצרו 

 
 שתחפוץ להינשא לימים שאתעכב כאן.מי היא  15
מותר, שת"ח ניזהר ולא  –נחלקו הראשונים אם מותר לחתן ת"ח לישא אישה שלא סיימה לספור ז"נ. רמב"ם  16

אסור, כוונת הגמרא "יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו" שהיו מיחדים אותם להנשא  –יקרב לה עד תטבול. ראב"ד 
 להם אך לא נושאים אותם ממש.

שומר על החתן או על הכלה. הב"ח כותב שהגדר של שומר  –על החתן ושומר על הכלה, שמירה אחת  שומר 17

, וקטנה מגיל שבושה לעמוד 7-9הוא "יודע טעם )מהי( ביאה אך אינו מוסר עצמו לביאה" קטן בסביבות גיל 
 )שבה"ל(. 5-9ערומה בפני אנשים 

 בנה"כ דחה את הט"ז דסתם בני אדם בחקת כשרות. 18
הכו"פ דחה את דברי הש"ך דאם אין יצרו תוקפו בשביל מנהג של שטות ק"ק שיצרו לא תוקפו בשביל איסור  19

 נידה החמור, ולכן מותרים ביחוד.
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וכתבו הצי"א וטה"ב שיש להקל אפילו אם הייתה העראה בלבד. וחשב האפוד מיקל אפילו היה רק  

 קירוב בשר, וכתב טה"ב שיש לסמוך עליו בחתן וכלה יר"ש וכשיש טורח בסידור השמירה עליהם.  

 

א. יולדת זכר או נקבה שלא ראתה דם בשעת הלידה ואף לא בימים שלאחר הלידה, מתי  . 6

 . ציין מקורות ושיטות . ולהיטהר יכולה לטבול

אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעה ימים ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי  " : דין תורה 

טהרה... ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים כנידתה ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה.  

 .  "ילו ראתה דם מבואר שהיולדת טמאה לידה אפילו לא ראתה דם, וטהורה  בימי טהרה אפ

טמאתו, ולוי אמר שני מעיינות הם נסתם הטמא   הגמרא: רב אמר מעין אחד התורה טהרתו והתור

שופעת מתוך ימי  ב, 20שופעת מתוך ימי לידה לימי טוהר אונפתח הטהור. הגמרא אומרת נפ"מ ביניהם: 

 . ופוסקת הגמרא והלכתא כרב בין לקולא בין לחומרא. 21טוהר לימים שאח"כ 

  –טהורה. דדרשינן בזבה "דם יהיה זובה בבשרה"  –יבה נידה, בימי ז  –מקשה בימי נידה גמרא: ה

 מחמת עצמה ולא מחמת ולד. 

. איבעיא להו מהו שתעלה )אם ילדה בזוב, ולא  22: גמרא: אין לידה סותרת בזיבה יולדת בימי זיבתה

אינה   –אינה סותרת ואינה עולה, רבא  –ראתה דם בימי טומאתה האם יכולה למנות בהם ז"נ(? אביי 

 סותרת ועולה. 

רבא. ופסק השו"ע כרוב הראשונים  כ - 24. שאר הראשונים 23כאביי  –נחלקו הראשונים כמי הלכה. ר"ת 

כמובן   טומאתה יכולה למנות בהם ז"נ ולטבול לאחר ימי טומאתה.  לקולא, שאם אינה רואה דם בימי 

 שמודבר כשאינה רואה דם גם בימי טהרה. 

אסור לבעול על דם טוהר, אמנם בה"ג כתב שנוהגים   25רוב הראשונים ע"פ : טוהר  ם איסור לבעול על ד

הב"י כתב "והאידנא פשט איסור זה בכל ישראל",  כדין תורה, והרמב"ם כתב שדבר זה תלוי במנהג. 

 , וכתב הרמ"א שפשט איסור זה בכל ישראל.  השו"ע לא הזכיר היתר זה 

ירו  שמא ינהגו ימי טוהר בספק יולדות )מפלת( שהחמ –א . 1מרו מספר טעמים במנהג זה: רמב"ן: נא

מפני שאין   –רשב"א . 3בכלל חומרא דר' זירא לטמא כל דם.  –ב . 2עליהן שתשב לזכר נקבה ונידה. 

 בקיאים אם הולד נולד קודם שקיעה או לאחר שקיעה ויבואו להוסיף בימי טוהר. 

יש שהחמירו שלא לטבול כל ימי טוהר אפילו אינה רואה בהם,  : ול כל ימי טוהרהמנהג שלא לטב

לכתחילה יש להחמיר   –מנהג טעות וצריך לבטלו. מהרי"ל  –רמב"ם ונחלקו הפוסקים לגבי מנהג זה. 

 במקום שנהגו להחמיר לא יקלו, ובמקום שאין מנהג לא יחמירו.   –כמנהג זה. תה"ד 

גדר לאיסור נידה, שמא יבואו להתיר יולדת שראתה דם   –מהרי"ק . 1 : למנהגנאמרו מספר טעמים 

רואה הרבה דמים ויש חשש שתראה דם  שבימים אלו  – ריב"ש . 2ואח"כ יתירו כל אישה שראתה דם. 

המנהג  –ד"מ . 4 .26שאסורה על בעלה  81 -ו 41כדי שלא ישתכח ליל  –אגודה . 3ולא תשים לב. 

ומכיוון שהיום לא   ר ז"נ. טבילות, אחת בסוף טומאת לידה והשניה לאח  2ריך צ הגיע משיטת ר"ת שה

   בעה נקיים רק אחר סוף ימי הטוהר. שנוהגים לטבול פעמיים מתחילה למנות את 

יד' לנקבה מותרת לבעלה מיד אם  -ו לא הביא כלל את המנהג הזה, הרמ"א כתב לאחר ז' לזכר השו"ע 

ר  ית לנקבה ואין ה 80-לזכר ו 40מקומות שנהגו שאין טובלים עד סוף ספרה ז"נ ולא ראתה. מיהו יש 

אך הב"ח חלק וכתב שאסור  במקום שנהגו להחמיר אבל במקום שאין מנהג אין להחמיר )כתה"ד(. 

 לבטל מנהג, ודחו האחרונים את דבריו. 

 
 .לרב טהור וללוי טמאה 20
 לרב טמאה וללוי טהורה. 21
 ם דם.אישה שילדה באמצע ספירת ז"נ לזיבתה ימי הלידה אינם סותרים את מנין ספירתה אפילו ראתה בה 22
 "ל" ביע"ל קג"ם היא לידה, והחולקים סוברים שהיא לחי העומד מאליו.-סובר שה 23
 רי"ף רמב"ם בה"ג רש"י רא"ש. 24
 רי"ף ראב"ד רמב"ן רשב"א. 25
 –: גמרא: היושבת על טוהר )אחר שסיימה ימי טהרתה( אסורה לשמש עונה )רש"י פרישה בסוף ימי טוהר 26

חיישינן מתוך שרגילה לשמש  –לילה ויום(. נחלקו הראשונים בטעם פרישה זו. ראב"ד  –יום או לילה, רבותיו 
הרה כיוון שיוצאת מימי טומאה לימי ט –בימי טוהר למרות שרואה דם תשמש גם לאחריהם כשרואה דם. בה"ג 

חשיב כשעת וסתה. תהיה נפ"מ בימינו שלא בועלים על דם טוהר אם צריך לפרוש בסופם. השו"ע והרמ"א לא 
הזכירו דין זה, וכתב הט"ז משום שכיום לא בועלים על דם טוהר. אך הש"ך כתב שבעל נפש יחמיר אפילו 

 במפלת, ונראה שחשש לבה"ג. 
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)קצד,   קבה.יד' לנ-דם יכולה מיד לספור ז"נ נקיים ולטבול לאחר ז' לזכר וה אתר לכן אם האישה לא 

 א( 

 

 ב. יולדת נקבה שראתה דם רק ביום העשירי מהלידה, מה הדין ומדוע? 

כיוון דהשבוע השני סתר את   ,צריכה ז"נ מחדש  –הט"ז מביא מחלוקת ראשונים בנידון זה. רמב"ן 

דהדם שרואה בימי טומאת   , א"צ ז"נ נוספים וטובלת בליל טו' וטהורה –ספירתה. תוס' רא"ש רי"ו 

ו דם זוב. וכתבו הט"ז והב"י כיום שיושבים על כל דם ז"נ משום חומרא דר' זירא צריכה  לידתה אינ

לא שייך אלא בדם הראוי לנידות וזיבות, ולכן בדם  לספור מחדש. והב"ח חלק וכתב דחומרא דר' זירא 

 )קצד, ט"ז א(  שבוע שני של לידה לא שייכת חומרא דר' זירא. 

 

הראשונים והפוסקים ומקורותיהם בנידון האם אישה יכולה לטבול בשבת  . א. הבא את דעות 7

 במקרים באים: 

 א. יכלה לטבול קודם ולא טבלה במזיד. 

 ב. לא טבלה קודם משום שבעלה לא היה בעיר או מחמת אונס אחר. 

 ג. טבילה בשבת על דם שראתה בימי טוהר. 

טבילה   –מצוה, ר' יוסי בר' יהודה מנה זטבילה ב – : גמרא: ב"ש וב"ההאם טבילה בזמנה מצווה 

 בזמנה אינה מצוה.  

טבילה בזמנה מצוה, והוסיף הב"י אע"פ שכיום נשים   –הלכה. ר"ח בפסיקת ה נחלקו הראשונים 

טבילה   –מעכבות טבילתן מדין תורה כיוון שהעיכוב הוא מתקנת חכמים חשיבא טבילה בזמנה. ר"ת 

כיום טבילה בזמנה אינה מצוה מפני שהוסיפו   –מהרי"ק בזמנה אינה מצוה כדעת ר' יוסי בר' יהודה. 

  על חומרא דר' זירא חומרא שאינה סופרת ז"נ עד יום ו' לראייתה, ואין לדמות חומרא זו לחומרא דר' 

 שהיא מימי התלמוד.  זירא 

אם אישה מצווה לטבול בזמנה אע"פ שאין בעלה בעיר או שיכולה  1הנפ"מ אם טבילה בזמנה מצוה: 

האם מותרת לטבול בט' באב ויוה"כ, וכתב השו"ע  3האם מותרת לטבול בשבת. 2לדחות את טבילתה. 

 וכן נהגו.  ט' באב ויוה"כשכיום שאין טבילה בזמנה לא תטבול ב

מותר   –ר"ח רמב"ם ל בשבת. מנה אינה מצוה ולכן אסורה לטבו זטבילה ב –ר"ת : דין טבילה בשבת 

מותרת לטבול בשבת רק כשהטבילה בזמנה, ואף אם   –אגור  לטבול בשבת מפני שנראה כמיקר. 

, אך  טבילה בזמנה מצוה –מהר"י וויל  נאנסה ולא טבלה אסורה לטבול בשבת דאידחי זמן טבילתה.

לטבול בשבת.   הדוחה טבילתה משום המנהג שלא לטבול על דם טוהר א"ז טבילה בזמנה ואסורה

נחלקו האחרונים   לא יכלה לטבול קודם לכן.2בעלה בעיר, 1ּרק אם  מותרת לטבול בשבת –תה"ד 

מתיר   –, ש"ך אוסר –דחתה טבילתה אחר לידתה מחמת שלא היה בה כח. ט"ז בדעת תה"ד, אם 

   .27ובלבד שלא פשעה 

ומותרת לטבול אפילו שבעלה לא   השו"ע פסק בהלכות שבת: "אדם מותר לטבול מטומאתו בשבת"

אם לא יכלה לטבול קודם  1. הרמ"א כתב: "ומותרת לטבול בליל שבת בעיר ויכלה לטבול קודם השבת

ודוקא אם בעלה בעיר אבל בלאו הכי אסור. ואם היה אפשר לה לטבול קודם לכן כגון שהיה אחר  2לכן 

ל וכן נהגו במקצת מקומות אבל  לטבו ה לידה או שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת י"א שאסור

 במקום שאין מנהג אין להחמיר".  

תה"ד )ע"פ הבנת  היא דעת ברמ"א הדעה המחמירה  –. ט"ז דברי הרמ"א נחלקו האחרונים בהבנת

הט"ז שאסורה לטבול בשבת אם יכלה לטבול במהלך השבוע( והרמ"א מיקל ומתיר במקום שאין  

מדוע היקל כהבנת הב"י שמותרת לטבול בשבת ולא חשש  הט"ז מקשה על הרמ"א  מנהג כתה"ד.

  פוסק כתה"ד )ע"פ הבנתו( לכן אם דחתה טבילתה מחמת אונס, ו ילו פלדעת האגור שאוסר לטבול א

הדעה המחמירה ברמ"א היא מהר"י וויל שאוסר שטבול בשבת אף   –ש"ך  שהוא השיטה הממוצעת.

ה המקילה היא דעת תה"ד )ע"פ הבנת  למי שדחתה את טבילתה משום שבעלה לא היה בעיר. והדע

 )קצז, א(   הש"ך שמותרת לטבול כשדחתה טבילתה בתנאי שלא פשעה( ובלבד שבעלה בעיר.

  
 

 הדכל שהיית –מותרת דלא פשעה, ט"ז  –גיע לשבת. ש"ך נחלקו גם אם מותרת לטבול כשלא ידעה שבעלה י 27

 יכולה לטבול קודם השבת בלא שום אונס ולא טבלה אסורה לטבול בשבת.
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 בקיאות  –חלק ב' 

ולא חוששים שמא נתנה עיניה באחר?   ר . א. מדוע אישה נאמנת לומר שראתה מח"ת ולהאס8

הבא את המו"מ בפוסקים בעניין כפי שהובא בפת"ש וציין עפ"ז באיזה אופן אכן יש מקום  

 לחשוש לכך? 

השיבת ציון שאל שאלה זו וענה דנאמנת משום שהוי מלתא דעבידא לאגלוי שהבעל יכול לבקש  

לאחר התשמיש לומר לבעלה, ואם לא  לראות את עד הבדיקה. ולכן צריכה בכל ג"פ שרואה מיד 

לא חיישנן שמא עיניה נתנה  מיד אלא למחרת אפשר שאינה נאמנת. הקשה עליו הפת"ש, ד  ואמרה ל 

ודחה   28ולא נאסרת עליו בלא אפשרות להתירה? יכולה להתיר עצמה ע"י בדיקת שפורפרת באחר ד 

ופה לבדוק, לכן חיישינן  הפת"ש, בדיקת שפורפרת תלויה ברצונה של האישה והבעל אינו יכול לכ

שמא עיניה נתנה באחר. ועוד ע"פ הנו"ב אינה מותרת אם לא מצאה דם כלל אלא צריכה למצוא דם  

 מהצדדים, והאישה יודעת שלא תמצא דם. לכן חיישינן שמא עיניה נתנה באחר.  

לא   החת"ס חולק על השיבת ציון, דהאישה נאמנת אפילו היכא דלא עבידא לאגלוי. וביאר ערה"ש,

. ועוד דבענייני נידה  29חישינן שמא עיניה נתנה באחר דאם אומרת שהיא רמ"ת אף האחר לא ישאנה

 )קפז, פת"ש ג(  התורה האמינתה לטהרה ולטומאה. 

 

ב. אשה שהחוזקה לראות מח"ת ועשתה בדיקת שפורפרת ומצאה דם בראש המוך, אח"כ עשתה  

 שנמצא דם בצדדים, מה הדין ומדוע? שוב בדיקת שפורפרת כמה פעמים ולא נמצא דם כלל או 

אישה שבדקה עצמה תחת הבעל הראשון ומצאה דם על ראש המוך ואח"כ בדקה   –ת"ש בשם ח"ד פ

שוב ולא ראתה על ראשו )וע"פ הנו"ב שמצאה דם בצדדים(, מותרת לבעל שני ואסורה לבעל ראשון  

 )קפז, פת"ש יט( שכבר נאסרה לו לעולם. 

 

 חציצה בזיעה בשער בית השחי ובית הסתרים?. א. האם יש דין 9

, והזקן ובית הסתרים  )שער בחזה שנסתבך מחמת זיעה( אלו חוצצים באדם:... קלקי הלב גמרא:

 . באישה. אלו שאין חוצצים: קלקי הראש, ובית השחי ובית הסתרים באיש 

ים יהיה נקי  קה אינו חוצץ. שנשואה מקפידה שבית הסתרו תוספתא: בית הסתרים באישה חוצץ וברו

 וכ"פ השו"ע.    שלא תגנה על בעלה.

שערה חוצץ, דאזלינן  כתב השו"ע את דין פנויה ללמד אפילו נשואה שבעלה לא מקפיד וכתב הב"ח 

בתר רוב נשואות. אך תורת הטהרה חלק וכתב שאישה שבעלה אינו מקפיד על שערה אינה צריכה  

 להסירו, אך תקפיד לנקותו היטב. 

 )קצח, ו( חוצץ.   –אינו חוצץ, אך אם רובן דבוקות   –מיעוט השערות נסתבך רק אם   –סד"ט 

 

 ב. האם יש דין חציצה בטבעת מהודקת, טבעת ועגילים רפויים?

אין חוצצין. וכ"פ   –חוצצין, רפין  –תוספתא: השירים הנזמים והקטלאות והטבעות אוצין )מהודקים( 

 השו"ע.  

בית הלל חולק על השו"ע וכתב דתכשיט רפוי חוצץ אפילו דיעבד ורק אם שמשה א"צ טבילה אחרת.  

הרב דניאל )רבו של הפת"ש( מחמיר יותר דאפילו אם שמשה צריכה טבילה נוספת, ורק אם היה רפוי  

ברפוי א"צ טבילה, אך בדבר שחוששים שלא תסירו מחמת שטורח   –הרבה יש להקל. תשובות הב"ח 

   , כגון נזמי האוזן. לכתחילהרפוי אטו שאינו רפוי מטעם חומרא ד לה גוזרים הוא  

הקשה הרא"ש מדוע טבעת דחוקה חוצצת, הרי הוי מיעוטו שאינו מקפיד? ותירץ בשם הראב"ד,  

  משום שמקפדת להסירה בשעת לישה, וכיוון שמקפדת בדבר אחד אע"פ שאינה מקפדת בשעת לישה 

 ג( )קצח, כג. פת"ש יהוי חציצה. 

 ג. האם יש דין חציצה בכינים שבשער הראש? 

שו"ע בשם הרוקח: מין כינים שדבוקים בבשר ונושכים בעור במקום שיער ונבדקים בחוזק בבשר צריך  

 להסירם ע"י חמין ולגרדן בציפורן, ואם אינו יכול להסירן אינו חוצץ. 

 ש"ך: אם יכלה להסירן ולא הסירה הוי חציצה אפילו בדיעבד.  

 
 מדוע צריכה להראות בג"פ ולא סגי רק בפעם השלישית דרק בה נאסרת?.עוד הקשה,  28
 וקשה, דאולי הם עושים קנוניה? ואולי כולי הכי לא חיישינן. 29
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נים מתות בשיער חוצצות וצריך להסירן. טה"ב: כינים שאינן דבוקות בבשר אלא רוחשות על  כיפת"ש: 

 )קצח, מז( השיער אינם חוצצות.  

 

. אישה המברכת בתוך המים במקוה על מה עליה להקפיד לכתחילה ובדיעבד? התייחס  10

 למקוה חם. לדעות הדרישה, הט"ז והש"ך. ציין האם יש נפ"מ לעניין הברכה בין מקוה קר  

 גמרא:  כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מן הטבילה דאכתי גברא לא חזי.    :מתי מברכת 

שאסור בברכות וד"ת תקנו  משום טבילת בעל קרי  –רש"י  לקו הראשונים באיזה טבילה מדובר. חנ

ול לברך  רק גר מברך לאחר טבילתו שאינו יכ – רמב"ם רא"ש . רי"ף30בכל הטבילות שמברך לאחריהן

. ר"ן: לפי הרי"ף משום שגר מברך "על הטבילה" כך מברכים תמיד, ולא מברכים  31קודם שטבל 

 "לטבול" )שזהו הלשון שמרכים בעובר לעשייתן(, דלא רצו להתקין שתי מטבעות ברכה. 

שו"ע פסק כשלושת עמודי הוראה, והרמ"א חלק ופסק כרש"י. השל"ה כתב: כדי לצאת ידי כולם  

 תטבול תברך ושוב תטבול.  

גמרא: ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה יעלה ויתכסה  : כיצד מברכת 

עכורים שנו, ואם היו צלולין  ויקרא, ואם לא יתכסה במים ויקרא. והלא ליבו רואה את הערוה? במים 

ע"פ הגמרא פסק השו"ע: שתברך אחר שפושטת מלבושיה כשעומדת בחלוקה, ואם לא   עוכרן ברגליו.

   במים, ואם הם צלולין עוכרתן ברגליה ומברכת.  הברכה אז תברך לאחר שתיכנס עד צוואר

הוי כיסוי לערוה ואין זה  מים צלולין לא  –דרישה  . נחלקו האחרונים אם מים צלולין הוי כיסוי לערוה

)ע"פ   , אין באישה ליבה רואה את הערוהכבוד לשכינה לברך כך, לכן כשנכנסת למים צריכה להעכירן

מים צלולין הוי כיסוי לערוה, ותברך כשעיניה מחוץ למים, אין באישה ליבה   –ש"ך  .32האורחות חיים( 

שיטת הב"ח שסובר שיש באישה   שלכתחילה לצאת ידי רואה את הערוה. הט"ז מסכים לש"ך ומוסיף 

אך יותר ראוי שתהא   .תפסיק בין הלב לערוה ע"י שלבה יהיה מחוץ למים ליבה רואה את הערוה, 

   שילוב ידיה הפסק בין גופה לערוה.  ע"י ותעשה מכוסה במים עד צווארה  

זוהמא דינים  פת"ש: משמע מהט"ז והמג"א דמקוואות שלנו מחממים אותם ונפישי : ברכה במקוה חם 

, וכ"כ  כמרחץ ואסור לברך שם. עפ"ז טה"ב כתב דגם לנוהגות כרמ"א שיברכו בחדר הסמוך למקוה

. והציץ אליעזר ישב את המנהג לברך במקוה חמה בתוך המים, דמקואות שלנו נקיים, לא  החת"ס

 מתרחצים בחדר הטבילה )אין זוהמא(, בור הטבילה הוא רשות בפ"ע. 

 יישום  –חלק ג' 

ישה שמשה עם בעלה ג"פ ובכל תשמיש בדקה עצמה דקה או שתיים לאחריו ומצאה דם  . א11

על העד. האם היא אסורה על בעלה כרמ"ת, ומה דינה מכן אילך. יש לברר בנוסף: האם גם  

 האם לאישה זו יש וסת קבוע וכן האם ראתה דם בכמות מרובה.   , איך מצאווהבעל מצא 

גמרא: נמצא על שלו טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה אותיות טמאין  : שיעור הזמן שנחשבת רמ"ת 

חייבין בקורבן. נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק ופטורין מן הקורבן. איזהו אחר זמן? כדי שתרד  

כדי שתושיט   –מן המיטה ותדיח פניה. גמרא: ורמינהו איזהו אחר זמן? פירש ר' אלעזר ברבי צדוק 

עד ותבדוק בו )משמע שיעור יותר קצר מהשיעור של   ל ת ותיטו סחת הכידה תחת הכר או ת

המשנה(... רב אשי אמר: אידי ואידי חד שיעורא הוא )השיעור של המשנה והשיעור של ראב"צ(. )אם  

כדי שתושיט ידה לתחת הכר או   –כדי שתרד מהמיטה ותדיח פניה, אין עד בידה  –יש( עד בידה 

 בו. לתחת הכסת ותיטול עד ותבדוק 
 נחלוק הראשונים כמי ההלכה.  

פוסקים כראב"צ, כדי שתושיט ידה תחת הכר או הכסת ותיטול עד ותבדוק בו   –. רמב"ם רשב"א 1

 )שיעור מועט(.  

 פוסקים כרב אשי, כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה )שיעור מרובה(.   –. סה"ת טור  2

 ה דם סמוך לתשמיש נחשבת רמ"ת.  אין אנו בקיאים בשיעורים האלו ולכן כל שמצא  –. ראב"ד 3

 
שכך נראה, כיוון שתמיד מברכים "על הטבילה" ולא "לטבול" )לשון של עובר לעשייתן(. התוס' הב"י מוסיף  30

 הביא טעם נוסף לברכה לאחר הטבילה שמא מפני החשש מהמים לא יכנס לטבול.
 ובעל קרי מברך קודם טבילתו דבטלוה לטבילותא דידה. 31
אורחות חיים( וצריכה להניח ידיה על חלוקה הב"ח חלק, אישה צריכה להפסיק בין ליבה לערוה )אין הלכה כ 32

 למטה מליבה או לטבול במים עכורים.
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 השו"ע פסק כרמב"ם והרשב"א, ואילו הרמ"א פסק כראב"ד.  

דקות, רבע   5דקות,  3נחלקו האחרונים בדעת הרמ"א כמה זמן נחשב סמוך לתשמיש. הדעות הם: 

דקות, ואילו הדכ"ט פסק שלכתחילה   3שעה וחצי שעה. טה"ב הכריע שאף לרמ"א אין להחמיר לאחר 

 דקות אך אם ראתה עד חצי שעה חשיבא רמ"ת.    5 תבדוק תוך 

אישה שראתה דם לאחר חצי שעה מהתשמיש, אינה רמ"ת אך טמאה נידה וצריכה ז"נ, חוץ ממקרה  

נחלקו בזה  לכ"ע א"צ ז"נ, אך אם לא ידוע שמוציאה דם )אם מכתה מוציאה דם    שיכולה לתלות במכה.

 האחרונים(. 

גמרא: הרואה מח"ת ג"פ אסורה לבעל ראשון וצריכה להתגרש ממנו, אם ראתה  : דינה מכאן ולהבא 

 דוק עצמה בבדיקת שפורפרת.  כך בג' בעלים אסורה לשמש עד שתב 

 נחלקו הראשונים כיצד מונים ג' ראיות של רמ"ת.  

חשיבא   –ראיות )לא מונים את הפעם הראשונה שראתה(, רמב"ם  4חשביא רמ"ת רק לאחר  –רש"י 

מהשו"ע בסס"י קפו משמע דפסק כרמב"ם   .33הראשונהמונים את הראיה ראיות,  3רמ"ת לאחר 

וש פעמים רצופים אסורה לשמש עם אותו בעל". ואילו בריש קפז'  שלדכתב: "אם ראתה דם מח"ת 

יש לפסוק כרמב"ם, וכוונתו   –כתב: אישה שראתה דם מח"ת משמשת ג"פ, משמע כראב"ד. ש"ך ט"ז 

. החת"ס הכריע דאם  34בסי' קפז "משמשת ג"פ" עם הפעם הראשונה. תוה"ש חלק ופסק כראב"ד 

ראיות לא מונים את הראיה   3ה, ואם באה לאחר ראיות מונים את הראיה הראשונ 2באה לאחר 

 הראשונה.  

: גמרא: כיצד בודקת את עצמה?  מביאה שפורפרת )של אבר שלא תסרוט את  בדיקת שפורפרת 

עצמה( ובתוכה מכחול ומוך מונח על ראשו. אם נמצא דם על ראש המוך בידוע שמן המקור הוא בא,  

 לא נמצא דם על ראשו בידוע שמן הצדדין הוא בא.  

  –ש"י )ע"פ הבנת תוס'( ר בדיקת שפורפרת בבעל ראשון.  לעשות נחלקו הראשונים אם מותר לאישה 

  –. רמב"ם 35אסורה לבדוק עצמה בבעל ראשון "דמוטב שתתגרש ותתקן ולא תבוא לידי שגגת כרת"

מותרת לבדוק, אך אם החוזקה כרמ"ת )ראתה ג"פ דם( אסורה לבעלה הראשון והבדיקה מועילה רק  

א עליה לפני  ד עם בעלה קודם בדיקה שמא יבו ו מלבעלה הבא. וביאר המגיד משנה, שאין לה לע

שתבדוק, ומכיוון שאסורה לו צריך לגרשה ולא יחזירה שמא תתרפא ונמצא שלא גמר לגרשה בשעת  

מותרת לבדוק בבעל ראשון, דק"ו הוא דאם הבדיקה מתירתה אחר   - 36רוב הראשונים גירושין. 

 שהחוזקה כרמ"ת )בג' בעלים( כ"ש שנתיר אותה לפני שהוחזקה.  

נים, והביא בי"א את דעת הרמב"ם. והרמ"א פסק כסברא ראשונה.  השו"ע פסק כסתם כרוב הראשו

אין להקל בדיקה בבעל ראשון דהרמב"ם ורש"י אוסרים, ואם מרגישה כאב בשעת תשמיש יש   –ש"ך 

 לסמוך על בדיקה זו. 

דאין אנו בקיאים  אלא סומכים,  –נחלקו הראשונים אם היום סומכים על בדיקת שפורפרת. ראב"ד 

בנות ישראל החמירו ע"ע לישב ז"נ על כל דם שרואות. אך אם בדקה  בראשו לצדדים.  כיצד לבדוק בין

, בנות  אין שום צורך בבקיאות בבדיקה זו  –ולא ראתה אינה יוצאת מבעלה. רי"ף רמב"ם רא"ש 

ישראל החמירו בסתם ראיה ולא בראיה מן הצדדים. מכך שהשו"ע הביא את דין של הבדיקה משמע  

 ההוראה, וכ"כ הרמ"א שסומכים על הבדיקה אף בזמן הזה.  שפסק כשלושת עמודי 

נחלקו האחרונים אם בדיקת שפורפרת מועילה להתירה לעולם או שאם תראה ג"פ שוב מח"ת  

הבדיקה ביטלה את חזקת רמ"ת הראשונה, לכן   –מתירת לעולם, נו"ב  –תצטרך לבדוק שנית. ח"ד 

אם  דם כלל אך  שלא מצאהרי מיי . ורפרתאם תראה שוב ג"פ מח"ת תצטרך לעשות שוב בדיקת שפ

 צדדים א" לבדוק שוב. במצאה 

: ש"ך: כל זה כשהאישה ראתה דם על העד שלה. אך אם הגבר ראה על העד שלו  בעל מצא דםה

אפילו זמן רב אחר התשמיש האישה חשיבא רמ"ת, דוודאי הדם הגיע מחמת התשמיש. דמוכח  

 מהגמרא "נמצא על עד שלו טמאים וחייבים קורבן". 

 גמרא: אם יש לה וסת תולה בוסתה.  :  יש לה וסת קבוע 

 
תוה"ש תולה את מחלוקתם בחיוב לבדוק לפני תשמיש ואחריו. לראב"ד אינה חייבת לבדוק קודם תשמיש  33

ולכן ניתן לתלות שהדם יצא קודם התשמיש. ואילו לרמב"ם יש חיוב אפי' בוסת קבוע לאחר תשמיש ומסתמא 
 דקה בתוך שיעור וסת, ואין לתלות שראתה קודם התשמיש דא"ז מצוי.ב
ומסביר שבסי' קפז' מייר באישה שיש לה וסת קבוע שא"צ בדיקה אחר התשמיש ולכן אינה מונה את הראיה  34

הראשונה, ואילו בסי' קפו' מיירי באישה שאין לה וסת קבוע שצריכה לבדוק אחר כל תשמיש ולכן מונים את 
 הראיה הראשונה.

 הב"י אפשר שרש"י מודה לשאר הראשונים שמותרת לבדוק אף בבעל ראשון. 35
 ר"ת סמ"ק רמב"ן. 36
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תולה  אם אינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקים  –רש"י נחלקו הראשונים בהבנת הגמרא. 

אישה ששמשה סמוך לעונת וסתה הקבועה   –רמב"ם  , ומשמשת בין וסת לווסת בלא בדיקה.בוסתה

גון שבכל עת שמפהקת/  אם יש לה וסת הגוף )כ –רז"ה  ולא חשיבא רמ"ת.  תולה בוסתה ורמ"ת, 

ורמ"ת, אינה נחשבת רמ"ת עד שיתברר שוסת פיהוקה/  מתעטשת רואה( ועכשיו כששמשה פיהקה 

אם יש לה וסת קבוע שבו רואה נידה, ורמ"ת שלא   –מרדכי  עיטושה מורכבת )קשורה( לתשמיש. 

 א הגיע זמן וסתה. בשעת וסתה. תולה בוסתה, משום שמוכח הדם שרואה עכשיו טהור שעדיין ל

הב"י אינם מובנים כיוון שאפי' יש  דברי המרדכי ע"פ –נחלקו הש"ך והט"ז בביאור דברי המרדכי. ט"ז 

לאישה וסת קבוע ורמ"ת שלא בשעת וסתה ג"פ נאסרת. לכן מסביר ע"פ המשך דברי המרדכי  

חלק,   –שמדובר שיש לה מכה, וכיוון שיש לה וסת יכולה לתלות במכה ולא חשיבא רמ"ת. ש"ך 

ורמ"ת שלא בשעת וסתה אפי' אין לה מכה אינה  והסביר את המרדכי כפשוטו שאם יש לה וסת קבוע 

רמ"ת. דאמרינן שדם זה טהור דבא מן הצדדים מחמת מיעך תשמיש, ולא מחמת וסתה דעדיין לא  

 הגיע זמן וסתה.  

להינשא לאחר.  פת"ש )ו( בשם נו"ב: אם ראתה דם בשפע אין להתירה  :ראתה דם בכמות מרובה 

ושמא אצבע  בשמא ראתה מצדדים ולא מהמקור, אדעיקר ההיתר להינשא לאחר הוא משום ס"ס, 

השני לא יהיה שווה לראשון. אך כשראתה בשפע ודאי שהדם יצא מהמקור ולכן אסורה להינשא  

 ג( -)קפז, א   לאחר.

 

. אישה שהיה לה וסת קבוע להפלגת כ' ושינתה וראתה בהפלגת ל' לב' לד', למה חוששת  א . 12

 וב בהפלגת כ'?מכאן ולהבא? ומה הדין אם חזרה לראות ש

שהיה לה וסת קבוע  פסק השו"ע ע"פ הטור בשם הרמב"ן: שינתה ראיותיה ולא השוותה אותם, כגון 

, נעקר וסת הראשון ואין לה וסת כלל. ואם חזרה  להפלגת כ' ושינתה וראתה בהפלגת ל' לב' לד'

ואח"כ   לראות ביום הוסת הראשון חזרה לקביעותה הראשונה. וה"ה בהפסיקה מלראות ג' עונות

 חזרה לראות ביום הוסת הראשון.  

 )קפט, טו( ה' ראיות, ולרב צריך להחמיר. -ש"ך: דין זה אליבא דשמואל דקובעת וסת רק ב

 

ב. אישה שיש לה וסת קבוע להפלגת כ' ולא ראתה במשך ס' יום ואח"כ חזרה וראתה ראיה אחת,  

 למה חוששת מכאן ולהבא? 

: הובא לעיל שהשו"ע פסק בהפסיקה לראות ג' עונת ואח"כ חזרה לראות  37הפסיקה לראות ג' עונות 

 ולאיזה וסתות חוששת. 2לאחר כמה ראיות חוששת, 1חוששת לוסתה הראשון. נחלקו האחרונים 

לאחר שראתה פ"א חוששת לוסתה, ובנוסף צריכה לחוש להפלגה הגדולה של הג' עונות   –ח"ד 

 ולעו"ב.  

לחוש לוסתה, אך אינה צריכה לחוש להפלגה הגדולה של ג'   לאחר שראתה פ"א חוזרת –רש"ל 

עונות. וכ"כ הט"ז, והביא ראיה מכך שמעוברת חוזרת לוסתה לאחר שראתה פ"א, וחלק על השו"ע  

שכתב שאינה חוזרת לוסתה עד שתראה פעמיים שכך נראה שחוזרת להפלגתה. נה"כ חלק על הט"ז  

ברת שהייתה מסולקת דמים אך לא עקרה וסתה.  וכתב כשו"ע, ודחה את ראייתו, דלא דמי למעו

 )קפט, טו( 

 

ואיננה זוכרת   ליל הטבילה גילתה ששכחה ליטול ציפורני ידיה ורגליה, שלמחרת. א. אישה 13

 אם ציפורניה היו נקיות והשיבה שאינה זוכרת, מה דינה ומדוע?  

 
 20והפסיקה ולא ראתה משעבר עליה  20טור: אישה שיש לה וסת קבוע הפלגת  :הפסיקה לראות עונה אחת 37

 –יום ובדקה ולא ראתה שוב אינה חוששת. נחלקו האחרונים בהבנת הטור כמה עונות פסקה לראות. שו"ע ט"ז 
 הפסיקה עונה אחת. –פסקה מלראות ג' עונות. רש"ל 

פלגה לפסקה מלראות בוסת החודש. אלא דינה אין לדמות פסקה לראות בוסת הה –הסבר מחלוקתם: רש"ל 
מיום שלושים, ולא חוששת להפלגת  20, שחוששת להפלגת 30ל 20נלמד בכ"ש מאישה שמשנה את ראייתה מ

ראויה לראות, וכיוון  ה(. אלמא אין חוששים מיום שראתה אלא מיום שהיית30)יום העשירי לראיית  20מיום  20
 . 20הפלגת שפסקה יום אחד שוב אין לה לחוש ל

, 20מיום  20ולא  30מיום  20. הסיבה שמונים 30ליום  20אין לדמות פסקה לראות לשינתה וסתה מיום  –ט"ז 
כיוון שהרחיקה ראיותיה לא נחוש שמא תקרב ראיותיה. אך כאן שלא ראתה כלל לא שייכת סברא זו, ומחשבים 

 אמורה לראות.  המיום שהיית 20הפלגת 
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רן אינה חוצצת.  משנה: בצק שתחת הציפורן חוצץ ואילו צואה שתחת הציפו: ציפורן מלוכלכת

  –תוספתא: צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר, והטיט והבצק שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר 

חוצצים. וכ"פ הטור. והוסיף וכתב, "מיהו אין דרכם של בנ"א להקפיד בכך ומי שאינו מקפיד אינו  

ר שנשים נשואות  חוצץ". הקשה הב"י, דמהמשנה משמע שחוצץ בכל גווני. לכן חולק על הטור ומסבי

מנקות צואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר ובצק אפילו כנגד הבשר כדי שבעלה לא יאמר  

שמאכילה אותו את הלכלוך שבציפורניה. אף הד"מ הסביר שהטור סובר שאין חוצץ רק במעט לכלוך.  

ד  וכ"פ השו"ע שצואה שתחת הציפורן שלא כנגד הבשר חוצצת, ובצק שתחת הציפורן אפילו שכנג

 הבשר חוצץ. ולכן נהגו הנשים ליטול ציפורניהם בשעת טבילה. 
הגאונים למד מכך מהמשנה של בצק שתחת הציפורן שדווקא בצק   :קציצת ציפורנים קודם טבילה

 חוצץ אך הציפורן עצמה אינה חוצצת, וכ"פ השו"ע.  

הד"מ כתב בשם השע"ד: כיוון שקשה שלא יהיה תחת הציפורניים טיט אם שכחה ליטול ציפורניה טוב  

 רניה.  להחמיר שתטבול שנית. ופסק הרמ"א שנוהגים שטובלת שנית אם שכחה ליטול ציפו

והביא את המהר"ם מלובלין שפסק   38הש"ך הקשה על הרמ"א שחומרא זו לא נמצאת בשום פוסק 

שאפילו לא שימשה אם בעלה לא תטבול שנית אם לא מצאה לכלוך תחת  ציפורניה. אך הוסיף  

שהראב"ן כתב שציפורניים חוצצות כיוון שעתיד ליטלן וכ"פ הב"ח. לכן למסקנה פסק הש"ך שתטבול  

 ם יכולה אבל היכא דלא אפשר אין להחמיר. שנית א 

הט"ז פסק כמהר"ם מלובלין, והוסיף שאם שמשה עם בעלה אף הפוסקים שמצריכים שתטבול שנית  

 .  39מודו דלא טובלת שנית כדי שלא להוציא לעז על בניה 

שאין  להקל שאין צריך לטבול שנית אפילו שאינה יודעת אם היה נקי כיוון פת"ש: בציפורני הרגלים יש 

 .  40דרך להקפיד 

שהגיעה לטבול בליל שבת כשציפורני ידיה ארוכות וצבועות בלק, ציין את הנידונים   ישה ב. א

 ההלכתיים הקשורים למקרה זה, וכן את הפתרונות האפשריים לכתחילה ובדיעבד. 

"צבע שהנשים צובעות פניהן וידיהן ושערן אינו חוצץ". והוסיף   פסק השו"ע ע"פ הרשב"א והרא"ש:

דרוצה בו ואינה  1הרמ"א, צבע שרוב בעלי אומנויות לא מקפידים עליו אינו חוצץ. הרא"ש מנמק, 

 אין בו ממש אלא חזותא בעלמא. 2מקפידה, 

צריך את   –נחלקו האחרונים אם בשביל להקל צריך את שני הטעמים או סגי באחד מהם. ב"ח 

עמים, ובשעת הצורך סגי בטעם  בדה"ש לכתחילה צריך את שני הט סגי באחד מהם.  –שניהם, ט"ז 

 שבה"ל: כל שהוא חזותא בעלמא אינו חוצץ בתנאי שאינו ברוב הגוף. אחד. 

אינה חוצצת, ע"פ שבה"ל. אם יש בלקה  ממש  ו אין בהיא צבע בלבד ש אם הלקה  : ציפורנים עם לקה

לא תטבול עימה, אך יש מקום להקל כיוון דעשויה לזמן ארוך ויש הפסד ממוני  לכתחילה ממשות 

 בהסרתה.  

 
 תטבול שנית אלא שקשה שלא יהיה לכלוך תחת הציפורן.ואף השע"ד לא כתב ש 38
 דהוי ספיקא דרבנן. 39
 ומוסיף שמטעם זה אפשר להקל אפילו שיודעת שלא היה נקי. 40
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א. אישה שראתה דם בסוף הלילה ונמשכה ראייתה בתחילת היום, למתי עליה לחשוש? הבא  . 1

 ."ד והראיה שהביא מהגמרא לשיטתוב את דעות הראשונים ובכללם את דעת הרא

כולה    אסורה על היום וכל הלילה, דההיא שעתא   – ראשון  י"א  1.  זה  הטור הביא מחלוקת ראשונים בנידון 

אסורה בלילה   – ראב"ד 3אסורה רק בלילה, אזלינן בתר תחילת הוסת.  – י"א שני 2שעת וסתה היא. 

  .וביום כשיעור הנמשך בו

אינה אסורה אלא   –הב"י ביאר שמקור דברי הראב"ד במשנה: "הייתה למודה לראות עם הנץ החמה 

מעמידה את המשנה ברגילה לראות    ". הגמרא1עם הנץ החמה דברי ריו"ס. ר' יהודה אומר כל היום שלה 

בסוף הלילה וא"כ היא רואה גם בתוך נץ החמה, דלא חילקו בין ראיה מרובה ראיה מועטת, וא"א שלא  

תמשך הראיה גם בתוך הנץ החמה. בנוסף, ר' יהודה בא להחמיר על דברי ריו"ס ולא להקל ולכן אוסר  

כראב"ד. והעיר הש"ך שלאו"ז )שהש"ך פוסק    גם כמו ריו"ס ביום כשיעור המשכו של הוסת. ופסק השו"ע

 ( )קפד, הכמותו( פורשת גם ביום הקודם.  

 

ה נמשכה כמה ימים, למתי עליה לחשוש? הבא את דעות הראשונים ובכללם את  תב. אישה שראיי 

' לשיטתו. התייחס גם לאופן שראיותיה היו  הב"י את שתי ההוכחות מהגמ פיין ע" וצדעת הרז"ה 

בהפסקות. הבא את הכרעת השו"ע בשני המקרים לעיל והשווה בין הפסקים ע"פ המבואר בט"ז  

 .ובש"ך 

כל ימי הוסת חשובין כעונה    –הטור: אם נמשך וסתה שנים או שלושה ימים ששופעת או מדלפת. ראב"ד  

ום ויום שראתה בפ"ע, ואם נעקר אחד מהימים  חוששת לכל י – אחת וצריכה לפרוש מכולם. רמב"ן 

 . פורשת רק בעונה הראשונה –חוששת לשאר. רז"ה 

"היתה למודה לראות עם הנץ החמה אינה אסורה אלא עם הנץ  .  1הרא"ש הוכיח כרז"ה משתי גמרות.  

ודה  כל היום שלה". ר' יוסי אוסר רק בשעת הוסת ואילו ר' יה – דברי ר' יוסי, ר' יהודה אומר  –החמה 

עונת הוסת. הרז"ה לומד את הגמרא דלא כראב"ד שמבין שכ"ע אוסרים אף בזמן שהוסת  אוסר כל 

. המשנה אומרת: נידה אינה צריכה להיות בודקת. "הניחא לר"ל דאמר אין אישה קובעת  2נמשך ביום.  

ולם, גם  אם כשרואה כמה ימים צריכה לחוש לכוסת בימי נידתה, אלא לר' יוחנן דאמר קובעת תבדוק". 

רוש מבעלה. ומכיוון שהגמרא מקשה רק על ר' יוחנן  פלר"ל צריכה לבדוק כדי שתדע כמה היא צריכה ל

 .מוכח שכשרואה כמה ימים פורשת רק עונת תחילת הוסת 

  .השו"ע פסק כרז"ה

יש לשאול מדוע בסע' ה' פסק השו"ע כראב"ד שחוששת לכל שעת הוסת ולא רק לתחילתו, ואילו בס' ו'  

  ששת רק לתחילת הוסת ולא לכולו. פסק שחו 

  זמן מועטנמשכה  ט"ז: השו"ע פסק בסע' ה' כראב"ד שפורשת גם בזמן בשעת הוסת, כיוון שהראיה   .1

ולא יתכן שהיא   ראייה ארוכהסע' ו מיירי ב ב לראיית היום שהיא המשך ראיית הלילה. אך גם חוששת 

הש"ך חילק )ע"פ הב"ח(   . 2 ראייה אחת אלא תוספת דמים, חוששת רק עיקר הראייה שהיא תחילתה. 

ולכן הכל נחשב כראייה אחת, ואילו   ברצף בסע' ה' מיירי שנטף ממנה דם באופן אחר בין הסעיפים, 

 ( )קפד, ו ורק תחילת הראייה נחשב לוסת.  הפסקות בסע' ו' מיירי שהדם יצא ב

 

א. "ואלו יוצאות שלא בכתובה... ומשמשתו נידה". כיצד העמידה הגמרא את דברי המשנה  . 2 

 ?)שתי אוקימתות( ומה הן ההשלכות ההלכתיות הנובעות מכך

כתב הרמ"א  אוקימתא א': אמרה פלוני חכם טיהר לי את הדם ושאלו את החכם והתברר ששיקרה. 

כתם והחכם אומר שהיא משקרת החכם נאמן והיא   )ע"פ הרמב"ן והר"ן(: "אמרה פלוני חכם טיהר לי 

החכם נאמן כנגדה משום שהיא סומכת עליו, ככל דין עד מפי עד שאם בא הראשון וכפר  טמאה". ט"ז: 

נאמן, דהתורה  אינו  שהחכם אסר לה  אין השני האומר משמו נאמן. אך אם יבוא עד ויעיד כנגדה

 .האמינתה על נידתה כשני עדים

: "הוחזקה נידה בשכנותיה )שראוה לובשת בגדי נידות( בעלה לוקה עליה משום  גמראאוקימתא ב': 

  .נידה". ופסק השו"ע שחשיבא כוודאי טמאה 

 
מותרת לשמש משעבר הנץ החמה ולא ראתה אבל כל הלילה שלפני הנץ החמה של וסתה אסורה רש"י: "  1

 ".לשמש
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: הרמב"ן כתב שאם לבשה בגדי נידתה לא מועילה אמתלא. הקשה הטור,  מדוע לא מועילה אמתלא

לא? הב"י תירץ ע"פ  מדוע לא מועילה אמתלא הרי אפילו אם אומרת בפירוש שהיא טמאה מועילה אמת 

הרשב"א, יש לחלק בין עשתה מעשה שלא מועילה אמתלא ונראית כמכחשת את דבריה לבין דיבור  

בעלמא. הט"ז הביא חילוק אחר בשם המהר"ל מפראג, יש לחלק בין מקרה שרבים יודעים שהיא טמאה  

  .כל שכניה ראוה לובשת בגדי טומאתה למקרה שרק בעלה יודע שהיא טמאה  –

 :נפ"מ

 ט"ז בשם מהר"ל מפראג  רשב"א  

שהיא טמאה   אמרה לרבים

ואח"כ נתנה אמתלא  

 לדבריה 

כיון שלא עשתה  טהורה 

 מעשה. 

משום שמחזיקה   טמאה 

 עצמה נגד רבים. 

)לבשה בגדי   עשתה מעשה

נידות/ הפרידה מיטות( רק  

 בפני בעלה 

כיוון שלא היה בפני   טהורה משום שעתה מעשה.   טמאה 

 רבים. 

 .הט"ז פסק כמהר"ל, ושאר האחרונים פסקו כרשב"א

: שו"ת רמ"א: אישה שחששה מעין הרע ורצתה להסתיר שהיא מעוברת  באיזה אופן תועיל אמתלא

והסכים בעלה שתאמר שהיא טמאה. מותר לבעלה לבוא עליה בסתר כיוון שלא יכלה לעשות בעניין  

טבח שעשה סימן בראש כבש  , "א ומביא ראיה לדבריו מהלכות שחיטה אחר. הש"ך מסכים עם הרמ 

ואמר שהוא טריפה כדי שישאר לו בשר. נאמן לומר שהוא כשר כיוון שלא יכל לעשות בעניין אחר. הט"ז  

חלק על טעמו של הרמ"א והתיר משום שאמרה לבעלה שהיא טהורה קודם שהחזיקה עצמה לטמאה.  

 ( ג-)קפה, ב   הר"ל מפראג, כיוון דמקדימה רפואה למכה.ומותרת במקרה זה גם אליבא דהמ

 

 ?ב. אישה שהכשילה את בעלה באיסור נידה, האם נאמנת לומר לו שהיא טהורה

אישה שהכשילה את בעלה באיסור נידה אינה נאמנת לומר שהיא טהורה בשעת וסתה עד שתעשה  

תשובה. אבל נאמנת לומר שהיא טהורה שלא בשעת וסתה וכן לומר שטבלה, אך בחורף שטורח לטבול  

  ()קפה, פת"ש ס"ק ב ובמקום שמשלמים על הטבילה אינה נאמנת. 

ינה שומרת תו"מ שתכין לו אוכל כשר ולא תכשיל אותו  האג"מ כותב שאדם יכול לסמוך על אימו שא 

 מאוד.  באכילת נבילות אם היא יודעת שאם תכשיל אותו יצטער

ניתן ללמוד שאפשר לסמוך על אישתו כיוון שלא הכשילה אותו עד עכשיו באיסור נידה ביודעין, וגם  

ות מחוממים, וכן  יודעת שאם תכשילהו יצטער. לענ"ד כיום האישה נאמנת גם בחורף כיוון שהמקווא

 .לא חיישינן שלא תטבול   ,במקום שמשלמים על המקווה כיוון שהתשלום אינו יקר 

 

תרפאה? ציין גם אופנים  נ רופא אמר לה שכשאישה שהוחזקה כרמ"ת האם חוזרת להיתרה . 3

 .שבהם אפשר לסמוך על הרפואה לכ"ע 

מחשיבים את דברי הרופא   – סמ"ג נחלקו הראשונים אם סומכים על רופא שאומר שריפאה. תרומה 

סומכים רק על רופא ישראל ולא על רופא גוי, אלא   –הג"מ בשם ריצב"א . ולא סומכים על דבריו כספק

 .אם מוכח שריפאה

 .השו"ע הביא את שני הדעות. הב"ח והש"ך כתבו שיש להחמיר כתרומה, ואלו טה"ב היקל כריצב"א

 ( )קפז, ח   לפני שהחוזקה כרמ"ת סומכים על הרופא שנתרפאה.1: אופנים שניתן לסמוך על רופא לכ"ע
גמרא: אישה לא תחוף בנתר )שמסבך השיער( ולא בחול )שמדביק את   . השיערייו מסבך את אם 2

. וכ"פ  2תחוף בחמין ואפילו בחמי חמה   השיער( ולא בצונן )דמקשה את השערות ואין לכלוכן עובר(, אלא

  ."דברים המסבכים את השיערהשו"ע, והוסיף "ולא בכל 

המהרי"ק נשאל, אישה שאסור לה לחוף במים האם יכולה לחוף ביין? וענה, לפני שתחפוף תשאל את  

הרופאים אם היין מסבך את השערות ויש לסמוך עליהם. אם אינם יודעים תבדוק בעצמה ג"פ אם היין  

 ( )קצט, במסבך את שערותיה. וכ"פ הרמ"א. 

 
 כך גר' רש"י, הר"ח גר' בגמ' דאסור לחוף בחמי חמה. 2
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גמרא: מעשה באישה שהיתה מפילה כמין קליפות ושערות אדומות ושאלו   : מפילה קליפותשאישה 3

שמא יש לה מכה במעיה, תטיל את הקליפות למים אם נימוחו   חכמים לרופאים. אמרו להם הרופאים:

 ( )קפח, ה. 3בריה בפ"ע הם וטהורה. וכ"פ השו"ע  – טמאה, ואם לא נימוחו  –

 

,  לראות מח"תקבעה וסת לאחר שהוחזקה אישה שהוחזקה כרמ"ת האם חוזרת להיתרה כש

 .התעברה בביאה שלישית שראתה בה מח"ת 

מי שראתה ג"פ מח"ת  . 1נחלקו האחרונים אם רמ"ת היא מחלה או וסת, למחלוקת זו יש מספר נפ"מ. 

מותרת, כיוון שמעוברת ומניקה    –   ובביאה השלשית נתעברה אם מותרת לשמש בימי עיבור והנקה. נו"ב 

לכ"ע לאחר ימי עיבור  , אסורה, כיוון שחוששים שתראה דם בימי עיבור והנקה – מסולקות דמים. ח"ד 

איסורה מדרבנן,   – . אם איסור רמ"ת מדאורייתא או מדרבנן. נו"ב חת"ס 2והנקה חוזרת לאיסורה. 

יא שהוחזקה כרמ"ת ולאחר מכן קבעה  . אישה שה3שקבעה וסת לראות מח"ת וקי"ל שוסתות דרבנן. 

מותרת, כיוון שרמ"ת זהו וסת שע"י מעשה, ווסת שע"י מעשה   – וסת קבוע האם מותרת לבעלה. נו"ב 

נחשב לוסת קבוע רק אם קובעת אותו בימים. וכיוון שקבעה וסת קבוע א"צ לחשוש לוסת שאינו קבוע  

ף אם יש לה וסת קבוע חוששת שתראה  אסורה, דרמ"ת הוי מחלה וא –)וסת מעשה ללא ימים(. ח"ד 

 .מח"ת

 

א. אישה שראתה דם בתאריכים הבאים: טו' ניסן, טז' אייר, יז' סיוון, לאלו תאריכים חוששת  . 4

טו' או יב'  - יח' תמוז? היה לפני כן וסת קבוע ל-מכאן ולהבא. התייחס בנוסף, אם לא ראתה אח"כ ב

 '?. טו', טז', יז -לחודש ואח"כ ראתה כנ"ל ב 

: גמרא: ראתה יום טו' לחודש זה, טז' לחודש זה, יז' לחודש זה. רב אמר:  דילוג בהפלגות החודש לוסת  

יח' לחודש  -קבעה לה וסת לדילוג, ושמואל אמר: עד שתשלש בדילוג )וצריכה לראות פעם נוספת, ב

 הבא(. 

פסקו הלכה כשמואל משום שהגמרא מביאה    –נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה. רמב"ם רמב"ן רא"ש  

יש להחמיר כרב ושמואל,   – פסקו כרב, דהלכתא כרב באיסורי. רשב"א  – ברייתא כמותו. ר"ח ראב"ד 

 וחוששת לוסת קבוע ושאינו קבוע עד שתקבע וסת בין לרב ובין לשמואל.  

מואל בסתם ורב בי"א, והכריע כרשב"א שחוששים לשתי הדעות, חוששת  השו"ע )ז( הביא את דעת ש

 )קפט, ה( . 4לוסת קבוע ולסת שאינו קבוע עד שתראה ד' ראיות 

 
 שתשרה את הקליפות במים פושרים מעת לעת ואם לא נימוח טהורה, אפילו אם נימוחים ע"י מיעוך בציפורן. 3
לכ"ע ראיה ראשונה  שאינה תלויה בימי החודשתוספות: המדגלת בהפלגה  וסת הדילוג )ללא ימים(:: הרחבה 4

ראיות(. נחלקו האחרונים האם רב ושמואל מודים בוסת ההפלגה או חולקים.  4אינה מן המניין )צריכה לפחות 
רב ושמואל חולקים, לרב צריך ד' ראיות ולשמואל צריך ה' ראיות. כמו שבדילוג בימי החודש שמואל  –ש"ך ט"ז 

וג. כך בדילוג בהפלגה צריך ה' ראיות שהם ד' דילוגים, דאין מצריך ג' דילוגים שהם ד' ראיות כדי שיוכר הדיל
 הדילוג הראשון ניכר אלא מהראיה השלישית. 

 , שבהפלגה בימי החודשרב מודה לשמואל שצריך ה' ראיות. דלא דמי וסת הדילוג לימי החודש –יש"ש חזו"א 
קשר עם ההפלגות שלאחריה, ולכן ג' דילוגים, ואילו בוסת ההפלגה אין להפלגה הראשונה ים ג' ראיות ניכרב

 צריכה ה' ראיות שהם ד' הפלגות. 
שמואל מודה לרב שצריך ד' ראיות )שהם ג' הפלגות(. משום שוסת הפלגה יותר שכיח מוסת החודש  –לחו"ש 

 חוששים כבר מההפלגה הראשונה שמא תקבע בו, ולכן שמואל לא מצריך "שתשלש בדילוג".
, קבעה לה וסת לדילוג של הפלגות. ש"ך: 32, ולסוף 31, ולסוף 30ם, ולסוף : סע' ה: ראתה היופסיקת השו"ע

 דאליבא דשמואל צריכה ה' ראיות כדי לקבוע וסת.  ,ד' ראיות, דין זה הוא אליבא דרב-משמע דקובעת וסת ב
ואח"כ  היה לה וסת קבוע לדילוג של כ', ושינתה ראיותיה וראתה בדילוג של ל', ואח"כ בדילוג של לב',סע' טו: 

ה' ראיות, -ולא קבעה עדיין וסת. ש"ך: דין זה אליבא דשמואל דקובעת וסת רק ב בדילוג של לד', עקרה וסתה
 ולרב צריך להחמיר.

 בירורים בדעת רב ושמואל
. מובאר בגמרא וכ"פ 23,  22,  21-יום, ושינתה ל  20-: היה לה וסת קבוע לאם שינתה מוסתה הקבוע בדילוג שווה

הייתה בדרך  21-ל 20-בין הבשו"ע שבנידון זה שמואל מודה לרב דסגי בג' ראיות של דילוג, כיוון שגם ראיית 
 דילוג. 

סת קבוע נחלקו האחורנים בדעת רב אם קובעת וסת במקרה שהיה לה וסת קבוע וראתה שתי ראיות )היה לה ו
אינה מצטרפת  20 בהפלגת ראייתדאינה קובעת וסת,  –(. ש"ך יום 22-ו, יום 21-ל ורואה , ושינתהיום  20-ל

קובעת וסת,  –. פרישה יום 23הפלגת לדילוג כיוון ששייכת לוסת הקודם, וכדי לקבוע וסת צריכה גם לראות ב
 מצטרפת.  יום 20 בהפלגת דראיית

 . 23, 22, 21-יום, ושינתה ל 19-היה לה וסת קבוע ל :אינו שווהשינתה מוסתה הקבוע בדילוג ש
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ב. אישה שסדר ראיותיה היה כדלהלן: טו' ניסן, טז' אייר, יז' סיון, טו' תמוז, טז' אב, יז' אלול, טו'  

 ?ות וסת ועקירתו? האם דין זה מוסכם לכל הדעותתשרי, טז' חשון, יז' כסלו. מה דינה לעניין קביע

פליגי, ולשמואל צריכה שתשלש בדילוג   –נחלקו הראשונים אם פליגי רב ושמואל בנידון השאלה. ר"ח 

טז', יז', יח', וכן בשלושה חודשים  -יח', וכן בשלושת החודשים שאח"כ תראה ב- ותראה בחודש הרביעי ב

שמואל מודה לרב בנידון זה, כיוון    – לאו ממנינא. רשב"א רא"ש  שאח"כ. דראיה של טו' בחודש הראשון  

 שראתה כל סדרה ג"פ שילשה בדילוג.  

פסקו הטוש"ע: ראתה כפי נידון השאלה קבעה לה וסת לדילוג חלילה, טו' לחודש ראשון, טז' לחודש  

 שני, יז' לחודש שלישי.  

השו"ע פסק כרשב"א והרא"ש   – נחלקו האחרונים האם פסק השו"ע הוא גם אליבא דשמואל. ש"ך 

השו"ע פסק כר"ח אליבא דרב, ולשמואל צריכה    –שחלקו על הר"ח, ואף שמואל מודה לדין זה. פרישה  

טז', יז', יח'. ומחדש הפרישה, אם היה  -לראות פעם נוספת בחודש הרביעי )יח'( וכן לראות פעמיים ב

 ת טו' ממנינא דאינה קשורה לוסת הקודם. לה וסת קבוע לפני וסת זה אף שמואל יודה לדין זה, דכך ראיי

פת"ש )בשם התוה"ש(: דברי הש"ך אינם מוכרחים ולכן צריך להחמיר לשני הצדדים ותקבע וסת רק  

 )קפט, ח( או ע"פ הסבר הר"ח בדעת שמואל.   4לאחר ד' ראיות )טו' טז' יז'(*

 

ונמצא בו כתם, פרט באלו  אישה שלבשה בגד בימי נידתה ומסרתו לכובסת ואח"כ לבשתו שוב  .  5

 ?אופנים ניתן לתלות ולומר שהכתם הנמצא היה לפני הכיבוס ובאלו אופנים אין להקל בכך

משנה: כתם שנמצא בחלוק מטממא למפרע עד שתאמר בדקתי את החלוק הזה ולא היה בו כתם או  

אם כיבס  אפ"מ:  ? נ6או חזקתו מתכבס   5עד שעת כיבוס. גמרא: איבעיא להו עד שעת כיבוס חזקתו בדוק 

. ת"ש נמצא כתם על חלוק, שנתכבס ולא בדקוהו קודם הכביסה  8נמצא כתם בצידי הבגד ב, 7ולא בדק 

תבדוק ע"י כיבוס נוסף, אם עובר    –תולים את הכתם מהפעם האחרונה שהחלוק נבדק. ר' אחא    –ר"מ  

מלשון גלד,  )אם הכתם מגליד  –מהפעם האחרונה שהחלוק נבדק. רבי  – משעת כיבוס, אם נשאר  –

עדיין יש לכלוך( תולה משעת כיבוס, ואם מקדיר )נבלע בבגד( מהפעם האחרונה שהחלוק נבדק. ש"מ  

 .חזקתו בדוק ש"מ

פוסקים כרבי,   – נחלקו הראשונים מתי אישה תולה שהכתם היה בחלוק קודם הכיבוס. ראב"ד רמב"ן 

אם  אין החלוק בפנינו לבודקו:    –רשב"א טור  ואם אינה יודעת אם הכתם מקדיר או מגליד טמאה מספק.  

שהכתם מקודם הכיבוס  תולה  אינה  (  אפילו אינה לפנינו לשאול אותה  9ה)מסתמא בדק  יתכיבסה ישראל

וטמאה. אם הישראלית אומרת שלא בדקה או שכיבסה נוכרית )ש"ך: אפילו אם אומרת שבדקה אין  

, ואם  בפנינו לבודקו: פוסקים כרבי  . החלוק )כר"מ(  סמכים על דבריה( תולה שמקודם הכיבוס וטהורה 

 . 10טמאה –אינה יודעת אם מקדיר או מגליד 

 .השו"ע פסק כרשב"א והטור 

ישראלית ונוכרית כיבסו בגד ולא בדקוהו אם ניתן לתלות בכתם ישן.  שנחלקו הפוסקים אם בימינו כ 

תולין,    – לא תולים, שכיום חומרי הניקוי חזקם וחזקתו שעבר ע"י הכביסה. כו"פ    – שו"ע הרב בית מאיר  

  כדין הגמרא והשו"ע. טה"ב פסק להחמיר, אך אם הבגד התלכלך לאחר הכביסה מדברים שונים 

 ( )קצ, מו )ציפורים וכדו'( יכולה לתלות בכתם ישן. 

 
מוכיחים מסע' טו'  –קובעת, ש"ך ט"ז  –נחלקו האחרונים בנידון זה בדעת שמואל האם קובעת וסת. פרישה 

, לא קבעה יום  34,  32,  30  של  , וראתה בהפלגותיום  20דאינה קובעת, דפסק השו"ע: היה לה וסת קבוע להפלגת  
 )קפט, ה טו(אינה קובעת וסת אלא אם הדילוג הראשון שווה לדילגים שאחריו. דוסת. 

 
 .דודאי דבדקו את החלוק 5
 דודאי הכתם יורד בשעת כיבוס. 6
 הא מתכבס. –לא בדק, למ"ד חזקתו מתכבס  –למ"ד חזקתו בדוק  7
 בסטרא לא מתכבס. –מאן דבדיק בסטרא נמי בדיק, למ"ד חזקתו מתכבס  –למ"ד חזקתו בדוק  8
 ש"ך: אף כיום שאין דרך בנות ישראל לבדוק חלוקיהן יש להחמיר בכך. 9

 ש"ך: מיעוט הכרה אינו ספק, דאם א"ז בקי ומכיר אחר יכיר. 10
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ב. אישה שלבשה חלוק וכבסתו והשאילתו לחברתה ונמצא בו כתם. באיזה אופן המשאילה טמאה?  

 ?באיזה אופן השואלת טמאה? באיזה אופן שתיהן טמאות

כתם. אם מגליד  לבשה חלוק ופשטתו וכיבסתו )ולא בדקתו( ונמצא עליו  פסק השו"ע ע"פ הרשב"א לעיל:  

בידוע שמהשניה, אם מקדיר בידוע שמהראשונה. ש"ך: אם לא יודעים אם הכתם מקדיר או מגליד   –

 .וכן אם אבד החלוק שתיהן טמאות, דאין תלות באחת יותר מחבירתה

 )קצ מז(   .בכיבוס שלנו שאינו משאיר כתמים תמיד השניה תהיה טמאה

 

התייחס לאופנים הבאים:  מאיזה שלב נטמאת היולדת בטומאת לידה מדאורייתא ומדרבנן?  .6

ילדה ולד שלם, מחותך או מהופך? הוציא העובר את ידו והחזירה, ציין אם יש נפ"מ בין אם הוציא  

 .ידו או איבר אחר 

ו למ"ד "א"א  היולדת ולד שלם שנגמרה צורתו אימו טמאה לידה מדאורייתא, אפילו לא ראתה דם ואפיל

 ."לפתה"ק בלא דם". ע"פ המשנה: "המפלת ליום ארבעים ואחת תשב לזכר ולנקבה ולנידה

: גמרא: "יצא מחותך או מסורס משיצא ראשו הרי הוא כילוד, יצא כדרכו עד שיצא רוב  טומאה מהתורה

  .(. וא"צ שיצא לחוץ ממש אלא סגי משיצא חוץ לפרוזדור". וכ"פ השו"ע11ראשו )פדחתו 

ואין  והחזירה אימו טמאה לידה מדרבנן, : או רגלו( 12)ש"ך : גמרא: עובר שהוציא ידו ה מדרבנן טומא

 .נותנים לה ימי טוהר עד שיצא רובו

על המשבר    במשעה שתש   –נחלקו האחרונים מתי זמן פתיחת הקבר לאישה )ונטמאת(. תורת שבעה  

עד    – שלא הייתה פתיחת הקבר. דכ"ט  בדומה להיתר חילול שבת, ודחו דבריו דאם פסקו הצירים מוכח  

טהורה כל זמן שלא רואה   –אצבעות, אך שבה"ל התיר כל זמן שיכולה לילך. נו"ב טה"ב  2פתיחה של 

 ( יא-)קצד, י  דם. 

 

ציפורן שפירשה ממקומה, באיזה אופן חוצצת ובאיזה אופן אינה חוצצת? ציין את מקורות הדין   .  7

  כב"ם וסברתו ע"פ הבנת הב"י וכן את הכרעת השו"ע והנו"וטעמיו ע"פ הב"י. הבא את שיטת הרמ 

 .בנידון. ציין ע"פ הט"ז את ההבדל בין ציפורן שפירשה לבין דין איבר מדולדל העומד להיחתך 

  .משנה: ציפורן המדולדלת אינה חוצצת: ציפורן שפירשה 

  .אינה חוצצת רובהתוספתא: האיבר והבשר המדולדלין באדם חוצצים, ציפורן שפירשה 

הב"י   ציפורן מדולדלת אינה חוצצת תמיד.  – נחלקו הראשונים האם ציפורן שפירשה חוצצת. רמב"ם 

. התוספתא לרבותא אפילו שפירש רובה של הציפורן אינה חוצצת  1הסביר את דבריו בשני אופנים. 

  . המשנה היא דעת חכמים שחולקים על ר' יוחנן בן יוסף, שציפורן אינה חוצצת תמיד. 2. וכ"ש מיעוטה 

  .השו"ע פסק כטור  מדייק בתוספתא דווקא רובה אינה חוצצת, אך מיעוטה חוצצת. – טור 

ריך שמים יבואו בציפורן,  צ  –  ציפרן חוצצת   .1:  הסברים מדוע יש חציצה במיעוט ולא ברוב  2הב"י הביא  

לכן במקרה שפירשה רובה יכולה להסירה בקלות, וכיוון שאינה מסירתה הוי מיעוטו שאינו מקפיד שלא  

ציפורן  . 2חוצץ. אך אם פירשה מיעוטה אינה מסירתה מפני שקשה לה והוי מיעוטו המקפיד וחוצץ. 

כגוף. אך  שיש על הציפורן לכלוך, אם מיעוטה מחוברת לגוף חוצץ דחשיבא  יירי מ –  חוצצתאינה 

וכתב הב"י שפירוש זה   בפירשה רובה אינה מחשבת כחלק מהגוף ואף שיש בה לכלוך אינה חוצצת.

הפירוש הראשון עיקר, דהציפורן עצמה חוצצת. הש"ך נוטה להחמיר  אך המרדכי והד"מ כתבו ש עיקר. 

רת אפילו  אפילו בפירשה רובה, ע"פ הרמ"א )סע' כ( דאם טבלה ולא נטלה ציפורניה צריכה טבילה אח

  .אם ציפורניה נקיות

  .ין חוצצין לתא לעיל(: איבר ובשר המדולד פ: שו"ע )ע"פ התוסאיבר ובשר המדולדין 

, מדוע ציפורן חוצצת רק במיעוטה ואילו איבר מדולדל חוצץ תמיד. וביאר, ציפרן שפירשה  קשה ההט"ז 

נכנסים בסדק. אך איבר  מיעוטה המים לא נכנסים בסדק ולכן והוי חציצה, אך כשפירשה רובה המים 

 ( כב -)קצח, כא   אפילו שפירש רובו מחזיקו תמיד סמוך לגופו מפני הכאב ולכן אינו ראוי לביאת מים.

 

 

 
 ש"ך: לשו"ע פדחתו הוא רוב ראשו, אך לטור סגי ברוב פדחתו. 11
 .ע"פ הטור 12
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 בקיאות   –ח"ב 

 

אישה שהוחזקה ג"פ לרמ"ת או אישה שאינו יכולה להיטהר לבעלה, האם יכולים להמשיך   .8

  ?ולהשהות יחד בלי לשמש או שחייב לגרשה

רמב"ם: אישה שהוחזקה כרמ"ת בעלה חייב לגרשה ולא יחזירה שמא תתרפא ונמצא שלא גמר לגרשה  

בשעת גירושין. מכאן למד הרשב"א: שחייב לגרשה לאלתר ואסור להשהותה אצלו אף אם אינו רוצה  

  לבוא עליה. ע"פ הגמרא המגרש את אישתו לא תנשא בשכונתו וכ"ש שלא תהיה עימו בבית, כיוון דגייסי 

ולא ילך אצלה אלא בעדים )ש"ך: דוקא אם גרים באותה שכונה,    13אבל יכול להשהותה ע"י שליש אהדדי.  

אך בשכונה אחרת א"צ(. ואם רוצה לישא אחרת יוציא ויתן כתובה )בתנאי שמתחילת הנישואין לא היו  

 ( )קפז, יבביאות של היתר(. וכ"פ השו"ע.  

 

ותכננו טיול שיכלול גם שיט קיאקים משותף, האם יש בכך  בעל ואישתו שהייתה בימי נידתה . 9

 .בעיה? ציין טעמים ומקורות

: אסור לישב על כסא ארוך שאישתו נידה יושבת עליו. תה"ד: יש איסור רק בספסל תלוש  14מרדכי 

לנסוע בעגלה אפילו רק שניהם   : מותר לזוג בימי נידתהתה"ד  למד שיכולה לנענעו אנה ואנה. מכאן

טייל בעגלה בגנות ופרדסים. אגודה: מותר לזוג בימי נידה לישב בקרון,  לדלאו דרך חיבה, אך אסור להם  

  .ספינה וספסל המתנדנדים אם אדם או משהו מספיק בניהם 

 .הרמ"א פסק כדעות אלו. וכתב הב"י: דהספרדים לא נהגו חומרא זו 

משום קירוב דעת ולכן לא נכון אפילו לילך ברגל לטייל יחד. ומדבריו ניתן  ערוה"ש: איסור טיול הוא 

דאסור לילך לקיאקים דהוא מתנדנד ויש חשש שמא יגעו אחד בשני, וגם באים לקירוב דעת  דק"ו  ד  ללמו 

 .מחמת הטיול

  ?על מיטתה של אישתו נידה ב האם אפשר ללמוד מהדין הנ"ל על הנידון האם מותר לבעל ליש

וא"כ כ"ש שאסור לישב על  ,  משום הרהור   –ט"ז ונה"כ בטעם האיסור לישב בספסל תלוש. ט"ז  נחלקו ה

כשיושבים עליו  בכיוון שהספסל מתנדנד ההוי כנגיעה, אי נמי א "ז,ראיית הטדוחה את  –"כ הנ. מיטתה

 )קצה, ה(    .ביחד הוי כישן במיטתה

 

שאינו בדוק  אישה שביום השני לספירת ז"נ לא היו לה בגדים נקיים ומשום כך לבשה בגד  .10

 ?שכבר לבשתו בימי נידתה וכשפשטתו מצאה בו כתם, מה הדין

: פעמים שתולה בעצמה כגון שלבשה בימי טהרתה בגד שלבשה בימי נידותה ומצאה  15כתבו הראשונים 

  .פשטה ולבשה אותו בו כתם תולה שמימי נידותה הוא. ש"ך: מיירי שלא בדקה את החלוק כש

מכך  הש"ך )נא( למד הרמ"א כותב שבג"י ימים ראשונים אין תולין בכתמים אבל תולין במכה שבגופה. 

שמודה לו בדין זה, ומחמיר בג"י רק אם תולה באחרת ולא אם תולה   על השו"ע  שהרמ"א לא הגיה

וסובר  , דוסת לא גרע ממכה שבגופה דתולה בה בג"י ראשונים. הש"ך בעצמו חולק על הרמ"א  בעצמה

 ( )קצ, מד תולה אף בעצמה.   לא בג"י  ש

 

 יישום  – חלק ג' 

 

  :פרט ונמק את דין ז"נ על דם חימוד בכל אחד מהמקרים הבאים . 11

גמרא: אמר רבא תבועה ונתפייסה צריכה לישב ז"נ. ופסקו כל הראשונים )מלבד הראבי"ה(    : דם חימוד

ומצאה טהורה צריכה למנות ז"נ, שמא מחמת חימוד ראתה טיפת    בשעת תביעה דאפילו בדקה עצמה

  .דם כחרדל ואבדה. וכ"פ השו"ע

לארבעה  י רב חביבא. א"ל: סבירא ליה מר למיכתב כתובה בגמרא: רב איעסק לבריה  :כיצד בודקת 

א"ל מאי האי? א"ל   א תר ההוא יומב אחריני, איעכב ז' יומי.  'יום? א"ל אין. כי מטא לארבעה נטר עד ד 

 
 אם היא מסכימה. 13
 צפנת פענח בשם רש"י. 14
 רא"ש רמב"ן רשב"א. 15
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? א"ל אימור דאמר רבא בגדולה בקטנה לא סבר ליה מר להא דרבא תבועה ונתפייסה צריכה לישב ז"נ

  .מי אמר. א"ל בפירוש אמר רבא ל"ש גדולה ול"ש קטנה

א"צ ז"נ ולא   –ם בהבנת הגמרא, ומתוך כך באלו בדיקות צריכה לעשות בז"נ. רשב"א הראשונינחלקו 

הפ"ט )דכל שלא הריגשה דם בימים אלו חשיב נקיים(, מכך שאע"פ שנודע לו שביתו צריכה לבדוק לא  

ז"נ, גר'  מה בדיקה בכל יום צריכה – אמר לה שתבדוק, למעשה חשש לראב"ד והרא"ש. רא"ש ראב"ד 

בדיקה בכל יום   – ' "נטר עד ד' אחריני" "לניטר" והודיעו שגם קטנה צריכה ז"נ. ר"ן )מביא שיטה( בגמ

והפס"ט, אחרי שהודיעו שצריכה ז"נ הוצרכה לספור ז"נ עם הפס"ט, אלא שהתלמוד לא חש  מהז"נ 

ריכה  צריכה לבדוק פ"א בתוך הז"נ וא"צ הפס"ט, דאחרי שנודע לו שצ  – רמב"ן )ע"פ הב"י(    לפרש זאת.

 .לבדוק בדקה ביום האחרון ולערב כנסה

השו"ע פסק כרמב"ן, והוסיף הרמ"א לכתחילה תבדוק כל יום. וכתבו האחרונים )רש"ל ש"ך( דנהגו  

 ( )קצב, אלעשות בדיקה בכל יום והפס"ט כדין אישה המיטהרת לבעלה. 

משעה שעוסקים בצורכי החתונה, א"צ שז"נ יהיו סמוכים   –: רשב"א נחלקו הראשונים ממתי מונה ז"נ

  לביאה מתקרבת  סמוך את הטבילה לבעילה ככל האפשר, דככל שצריכה ל  – לחופה. הג"מ בשם רא"ש  

יש יותר חשש שתראה דם חימוד מחמת התרגשותה, ואם הביאה מתרחקת מהטבילה צריכה לבדוק  

  .בכל יום 

השו"ע פסק כרשב"א שבודקת משעה שעוסקים בצרכי החופה, והרמ"א חלק ופסק כהגמ"י שצריך  

הוסיף הרמ"א דנוהגים שטובלת בליל ד' אע"פ שנבעלת רק  לסמוך את הבדיקות לבעילת מצווה. ו

במוצ"ש אבל אין להרחיק יותר מזה, ואם לא תבעל במוצ"ש צריכה לבדוק עצמה בכל יום עד בעילת  

 .16מצווה, ובדיעבד אין להחמיר אם בדקה תוך שבעה 

בכלה שספרה ז"נ ונדחתה בעילת מצווה ולא בדקה כלל בשבעה ימים הסמוכים  נחלקו האחרונים 

א"צ, דהבדיקה שעשתה מועילה לה,   –צריכה. ח"ד  –לבעילת מצווה אם צריכה ז"נ נוספים. ס"ט 

 ( )קצב, בדהחמירו רק במקרה של חשש ביטול חתונה ולא כשנתעכבה הבעילה.  

 .קביעת מועד חדש ד ע נדחו הנישואין והכלה המשיכה לבדוק עצמה 

מרדכי: אם דחו את הנישואין מסיבה כלשהי אע"פ שישבה ז"נ, צריכה לחזור ולישב ז"נ נוספים  

כשיתפשרו לעשות הנישואין. וכ"פ השו"ע. והוסיף הרמ"א )ע"פ המהרי"ק( אע"פ שבודקת עצמה  

 ( )קצב, גבינתיים, משום שאינה נזהרת לבדוק יפה. 

 .מועד חדש לנישואין בזמן הדחיה או ביום הדחיה נקבע 

ש"ך )ע"פ הב"ח(: צריכה לבדוק שנית רק אם ביטלו את הנישואין ביניהם, אך אם בשעה שדחו קבעו  

  .זמן אחר לחתונה א"צ לחזור ולספור ז"נ, וכן אם לאחר שדחו קבעו תאריך באותו יום 

צריכה למנות מחדש  אם כשדחו את החתונה קבעו מועד חדש ליומיים אח"כ נחלקו הט"ז והלבוש אם 

צריכה כיוון דהסיחה דעתה וחוזר החימוד מחדש. טה"ב: אם דחו את החתונה    –א"צ, לבוש    –ז"נ. ט"ז  

 ( )קצב, ג  . צריכה למנות ז"נ מחדשלכ"ע לזמן רחוק  

 .בזמן החופה הוחלף החתן בחתן אחר מחמת קטטה או מתוך הסכמה 

: אם לאחר שמנתה ביטלו את החתונה מחמת מריבה )חת"ס: וכן אם החליפו חתן מתוך  17לבוש 

הסכמה( ומיד בא חתן אחר צריכה למנות ז"נ שנית, כיוון שזו תביעה חדשה ואיכא חמוד מאיש אחר.  

 .לאחר שנתרצתה לאחר ישוב החתן הראשון לכונסה תצטרך ז"נ שניתוהוסיף הט"ז, דאם 

האחרונים מה הדין אם נאנס החתן ולא הגיע ומחמת זה נדחתה החתונה. משאת בינימין ש"ך  נחלקו 

מונה שנית ז"נ  –א"צ למנות ז"נ שנית, שהכלה אומרת שמחמת אונס לא בא ולא נתייאשה. ט"ז  –

 ( )קצב, ג   שחששה שמא לא יבוא וכשנודע שיבוא איכא חימוד חדש. 

 

יה לה שהבדיקה יצאה לא נקיה ומשום כך לא  אישה שעשתה בדיקת הפס"ט אך נדמה ה . 12

התחילה לספור ז"נ, ביום השלישי מהבדיקה הראתה את עד הבדיקה לחברתה וזו טענה לה  

ישה מיד ביום השלישי ואח"כ  אשמנסיונה פשיטא לה שמראה זה טהור, על סמך דבריה בדקה ה

ודנים ההלכתיים  בדקה גם ביום השביעי וטבלה בערב, האם נהגה כשורה? ברר את כל הניד

 .הקשורים למקרה זה תוך ציון המקורות ודעות הראשונים והפוסקים

 
 סומך על השו"ע בסע' א' דמצריך בדיקה פ"א בתוך ז"נ. 16
 וכ"כ הש"ך והט"ז. 17
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גמרא: הזב והזבה שבדקו עצמן ומצאו ביום ראשון ומצאו טהור, וביום השביעי ומצאו  :  חיוב בדיקות בז"נ

ראשון  אין לה אלא  –הרי הן בחזקת טהרה. ר' יהושוע  – טהור, ושאר ימים שבינתיים לא בדקו. ר"א 

אין אלא יום שביעי בלבד. הגמרא פסקה הלכה כר"א. איבעיא להו אם בדקו   – ושביעי בלבד. ר' עקביא 

עצמן ביום ראשון ושמיני ומצאו טהור ושאר ימים לא בדקו. האם לר"א בעינן תחילת וסופן או תחלתן  

  .ןצריך תחילתן וסופ –צריך או תחילתן או סופן, ר' חנינא   –אע"פ שאין סופן? רב 

מועיל, כבודקת באמצע זה   – נחלקו הראשונים בדעת רב, אם בדקה פ"א באמצע הז"נ. ראב"ד רא"ש 

לא מועיל. השו"ע פסק    –נותן יותר חזקה על הימים שעברו מאשר אם בודקת רק בסופן. רז"ה רשב"א  

 .כראב"ד אך  למעשה פסק לחמיר כר' חנינא ולא כרב 

השו"ע  א. נכר' חני – הלכה כרב, סמ"ג תרומה  – ראב"ד נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה. רמב"ם 

הביא את שתי הדעות אך כתב שיש להחמיר כר' חנינא. וכתב טה"ב, ניתן להקל באישה שיש לה קושי  

להיטהר שתבדוק פ"א אך רק אם בדקה ביום הראשון או השביעי. וכ"כ החת"ס שנית להקל במקרה זה  

 .באמצע יש להחמיר אפילו בדיעבד  אם כבר לנה אצל בעלה, אך אם בדקה רק פ"א

. מדבריו  ולכן צריכה בדיקה בראשון ושביעי )ר' חנינא(  ימים בלי בדיקה  5-הסמ"ג צריך שלא יהיו יותר מ 

ימים בלי   5שיכולה לבדוק או בראשון  או בשביעי עם עוד יום באמצע כך שלא יעברו למד הדגמ"ר 

 ( )קצו, ד. 18ושביעי בעינן בנו"ב כתב שצריכה לבדוק דדוקא ראשון   ך בדיקה. א

הפת"ש מביא בשם המעיל צדקה שדן במקרה זה, ואומר אם החזיקה עצמה שהיא  :  הסיחה דעתה מז"נ 

טמאה לא עלו לה הימים והיא צריכה למנות מחדש. וכיוון שהסיחה דעתה חיישנן שמא ארגשה ולא  

אדעתה. שבה"ל מיקל אם לא הסירה את הבגדים הלבנים, דמראה שלא הסיחה דעתה מהספירה שכך  

 ( פת"ש ג )קצו,  שמה לב אם רואה דם.  

גמרא: נאמנת אישה לומר כזה ראיתי ואיבדתיו. וכ"פ הטשו"ע.   אבד העד:  :נאמנות אישה במראות 

 ."וביאר הרשב"א, דאין מחזיקין אותה במשקרת או טועה דהתורה האמינתה דכתיב "וספרה לה

גמרא: כזה טיהר איש פלוני חכם מהו? ת"ש נאנמת אישה לומר כזה ראיתית ואיבדתיו,   העד לפנינו: 

ופסק השו"ע: הביאה לפנינו דם או  שאני התם דליתא קמן )פרש"י: אבל הכא דאיתא קמן ניחזי אנן(. 

וביאר הרשב"א,   איו סומכים עליה.  כיוצא בזהה חכם פלוני טיהר לי טהור ואמר ם נסתפקנו אם הד

אם הדם טהור או טמא כך ספק לה וסברה כזה היה ואינו. ש"ך: אך אם אומרת  שכמו שספק לנו  דאפשר  

 .כתם כזה ממש )ולא כיוצא בזה( טיהר לי חכם נאמנת

ש"ך: לומד מדברי רש"י לעיל, אישה לא יכולה לפסוק לחבירתה כתם כזה הראתי לחכם וטיהר, אלא  

ה לא תסמוך על עצמה שתאמר כזה טיהר לי החכם  דאישצריכה ללכת לשאול את החכם. והוסיף הס"ט,  

אלא צריכה להראות לחכם. וכתב שבה"ל: צריכה להראות לחכם רק מראה שמסופקת בו, אך מראה  

)קפח,  שודאי טהור וכן מראה ששאלו עליו כמה פעמים ותמיד היה כשר אינה צריכה להראות לחכם. 

 ( ב

: אישה שרצתה להסתיר עיבורה מפני עין הרע והסכים  שו"ת הרמ"א: נאמנות האישה בעיניני נידה

מותר לבעלה לבוא עליה בסתר אפילו לשיטת הרמב"ן דאוסר אם לבשה    – בעלה שתאמר שהיא טמאה  

. הט"ז הביא הסבר אחר לדברי הרמ"א, כיוון דמקדימה  19בגדי נידות, כיוון דלא יכלה לעשות בעניין אחר 

  .20רפואה למכה לא החוזקה נידה כלל 

ך למד הפת"ש שאישה שראתה כתם ואמרה טמאה אני והרחיקה את המיטות ושאלה חכם וטיהר  מכ

( )קפה, ג   .21לה אותו וחזרה ואמרה טהורה אני נאמנת, כיוון דלא יכלה בעניין אחר. והכו"פ חולק 

 
יבות לה והקלו שתבדוק רק שתבדוק רק בראשון ושביעי, הפוסקים עצה טובה למי שהבדיקות מכאכתבו  18

 שתבדוק בנוסף באמצע הז"נ דאם תשכח לבדוק ביום השביעי תפסיד את כולם.
 –וכן בהלכות שחיטה, טבח שעשה מעשה בבשר שיראה שהוא טריפה כדי שישאר לו בשר ולא יקחו לו אותו  19

 ה כיוון דלא יכל בעניין אחר. מותר אף שעשה מעש
 והש"ך הסביר שמהני בכהאי גוונא אפילו אם בעלה לא ידע קודם, ובכך נדחה הסבר הט"ז. 20
 מה סברתו?. 21
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  :ראש השנה שחל בימים חמישי ושישי ואירעה טבילה לאישה בליל שבת  .13

הנוגע להכנות שלפני הטבילה ובשעת הטבילה לכתחילה ובדיעבד,  פרט כיצד תנהג האישה בכל 

  ?וציין האם פרטי הדין מוסכמים לכל הדעות

גמרא: והלכתא אישה חופפת ביום וטובלת בלילה. והלכתא אישה לא תחוף אלא בלילה.  :  זמן החפיפה

 .קשיא הלכתא אהלכתא. לא קשיא, הא דאפשר הא דלא אפשר

  22עדיף שתחפוף ביום )אפשר(, מפני שבלילה מהומה – רש"י מרא. נחלקו הראשונים בפירוש הג

עדיף שתחוף בלילה )אפשר(, מפני שאם חופפת ביום )לא אפשר( מרחיקה את    –לביתה. ר' אחאי גאון  

ופסק השו"ע: חפיפה צריכה להיות סמוך לטבילה )שאילתות(. והוסיף ע"פ המרדכי    החפיפה מהטבילה. 

תעסוק בחפיפה עד שתחשך. וכתב הרמ"א: בשעת הדחק שצריכה  ף מבעו"י וופשטוב שתתחיל לח

 ( )קצט, ג וף ביום או שא"א לה לחוף בלילה יכולה לעשות, ובלבד שלא תמהר לביתה ותחוף כראוי.  חל

וף  חשו"ע: "חל ליל טבילתה במוצ"ש שא"א לה לחוף מבעו"י ת: במוצ"שבע"ש או  חפיפה כשהטבילה

בליל טבילתה". וכתב בב"י, דאף רש"י שצריך לכתחילה חפיפה ביום מודה דא"א. והוסיף רמ"א, "ומנהג  

השאילתות מודה במקרה ההפוך,  יפה שתרחוץ היטיב בער"ש ובמוצ"ש תחזור ותחוף ותסרוק מעט". 

 ( ה  )קצט, ד   .23יום, וכ"פ השו"ע אם נזדמנה לה טבילה בע"ש שתחוף ב

בע"ש לא תטבול במוצ"ש דמרחיקה את החפיפה   24כתב הרמ"א )קצז, ב( "היכא דדחתה את הטבילה

  .מהטבילה

נחלקו הראשונים אם טבילתה בע"ש מתי תחפוף אם יש יו"ט    : מרחק יום או יומיים בין החפיפה לטבילה 

אפשר להרחיק את החפיפה מהטבילה אפילו יומיים   – אחד או שניים לפני או אחרי השבת. שאילתות 

תדחה טבילתה, אפילו אם המרחק בין החפיפה לטבילה הוא יום אחד. רמב"ם    –כשא"א. רש"י ר' ירוחם  

, ואם המרחק יומיים תדחה טבילתה  הטבילה רק יום אחד מפיפה החיכולה להרחיק את  –)ע"פ הב"י( 

 ( )קצט, ות.  פ וכתב הרמ"א, שתזהר בימים שבין החפיפה לטבילה מכל טינו ופסק השו"ע כשאילתות. 

נחלקו הראשונים אם מותר לאישה שפוחדת לטבול בע"ש שתחפוף בע"ש    : חפיפה בע"ש וטבילה בשבת 

הרחקת  2סרך ביתה, 1קולות יחד:  2אסור, דאין מקלים  – מותר. ר"ת  –ותטבול ביום השבת. תוספות 

 ( )קצט, ז החפיפה מהטבילה. ופסק השו"ע כר"ת. 

"כ בדקה עצמה  מה הדין בדיעבד במקרה הנ"ל אם בעלייתה מן הטבילה התעסקה בדבר חוצץ ואח 

 ?ונמצא עליה מין חוצץ

  סמוך טבלה ונמצא עליה דבר חוצץ, אם  -ל"ק  ממין שלא נתעסקה בו: : טבלה ונמצא עליה חוצץ

".  באותו יוםגר' במקום סמוך " –לחפיפה טבה א"צ לחוף ולטבול, ואם לאו צריכה לחזור ולטבול. ל"ב 

, למיחף ביממא ולמטבל  25למיסמך חפיפה לטבילה )חפפה בבוקר וטבלה לפנות ערב( אאיכא בנייהו, 

 .26בליליא 

ה א"צ לחזור  פוסקים כל"ק, אם חפפה סמוך לטביל  –נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה. ראב"ד ר"ן 

תמיד צריכה לחזור   – עונה א"צ לחזור ולטבול. רמב"ם אותה כל"ב, אם חפפה ב – ולטבול. רשב"א 

  .ולטבול, אך אם חפפה באותה עונה א"צ לחפוף 

הש"ע פסק בסתם כרשב"א והביא את הרמב"ם בי"א. הש"ך פסק להחמיר כראב"ד והרשב"א שבעינן  

השב יעקב החמיר כרמב"ם להצריכה תמיד טבילה.  ובאותה עונה לטבילה. ו2סמוכה  1שהחפיפה תהיה  

 ( )קצט, י

גמרא: טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ אע"פ שנתעסק באותו המין כל היום כולו   ממין שנתעסקה בו: 

 .לא עלתה לו טבילה, עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן , )לאחר הטבילה(

מיירי דלא חפף קודם   – נחלקו הראשונים אם הגמרא מדברת גם כשחפף קודם לכן. רשב"א תוספות 

אף כשחפפה סמוך לטבילה לא עלתה לה טבילה    – הטבילה, דאי לאו הכי תקשי מהגמרא לעיל. רמב"ם  

 
 ממהרת. 22
לא תטבול. הגר"ע אריאל והגר"ד  –אישה שלא חפפה בע"ש. הגר"ח קנייבסקי נחלקו האחרונים מה תעשה  23

 בשה"ד תסתרק ע"י נוכרית. –תעיין בשרה ותשטוף בלי סירוק. הרב מזוז  –ליאור 
מותרת לטבול בשבת רק  –נחלקו הש"ך והט"ז באיזה מקרה אם דחתה את הטבילה אסור לטבול בע"ש. ט"ז  24

 מותרת לטבול בשבת אם דחתה את טבילתה בתנאי שלא פשעה. –אם דחתה טבילתה מחמת אונס. ש"ך 
 עלתה, דחפף וטבל באותו יום. –שלא סמך חפיפה לטבילה. ל"ב לא עלתה,  –ל"ק  25
 לא עלתה, דלא חפף וטבל באותו יום. –עלתה, דסמך חפיפה לטבילה. ל"ב  –ל"ק  26
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עד שתאמר ברי לי שלא היה עלי בשעת טבילה. השו"ע פסק כתוס' והרשב"א. והש"ך והב"ח פסקו  

 ( )קצט, יא . מב"םכר

אם   –. רמב"ן רשב"א אם לא סמכה את החפיפה והעיון לטבילה: נחלקו הראשונים לא מצאה חציצה 

הקפידה שלא להתלכלך עלתה לה טבילה. ר"ן: דעה א': אם לא חפפה בסמוך עלתה לה טבילה, אך  

אם לא עיינה לא עלתה לה טבילה. דעה ב': החפיפה והעיון צריכים להיות סמוך לטבילה לעיכובא אלא  

  .אם זה לא מתאפשר

 .ופסק השו"ע כרשב"א והרמב"ן

עלתה לה טבילה.   – לא עלתה לה טבילה. רמב"ן  –"ד ראב  :עיינה ולא חפפהנחלקו הראשונים אם 

 ט, ח( )קצ  .ופסק השו"ע כראב"ד 
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 אישה שקבעה וסת מורכב לימים ולאחד מוסתות הגוף, מה הדין במקרים הבאים: .  1

 א. בעלה חזר מן הדרך האם צריך לשאול אותה אם היא טהורה? 

משנה: "כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן, הבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת  : וסת לימים ולקפיצות 

רב אשי מתני הכי, אמר רב הונא: לא שנו   גמרא: אמר ר"ל והוא שמצאה בתוך ימי עונתה...  ". 1טהרה

אימא לא קפיץ    -אלא שאין לה וסת לימים אלא יש לה וסת לימים ולקפיצות, כיון דבמעשה תליא מילתא  

וסתות דאורייתא. רבה בר בר חנה אמר:   - אסורה לשמש, קסבר  -ל יש לה וסת לימים ולא חזאי. אב 

 וסתות דרבנן.  - מותרת, קסבר  - אפילו יש לה וסת לימים 

תרת אף אם לא שהתה כדי שתוכל  מופוסק ע"פ הגמרא אם יש לאישה וסת לימים וקפיצות "א ברשה

ץ ולא חזאי". אך צריכה לחוש לע"ב שמא יבוא  לספור ולטבול "כיוון דבמעשה תליא מילתא אימא לא קפי

 האורח מעצמו בעונה בינונית. ופסק השו"ע כרשב"א. 

ה"ה בוסת לימים וסימני הגוף דמותרת אף אם לא שהתה כדי שתוכל   : : רמב"ןווסת לימים וסימני הגוף

ווקא  . הב"י מבין שאף הרשב"א שכתב וסת לימים ולקפיצות לאו דלספור ולטבול, אך חוששת לעו"ב

 נקט קפיצות אלא הוא הדין לכל וסתות הגוף. וכ"פ בשו"ע.  

כיוון  , חוששת רק כשקופצת  – הש"ך חלק וכתב שדווקא בווסת הקפיצות אמרינן דרק כשתקפוץ

  י כיוון שהפיהוק לא תלו , שהמעשה תלוי בה. אך בוסת כמו פיהוק שאינו תלוי בה חוששת ליום הוסת

 )קפד, יב(   בה.

 

הוסת ועדיין לא הגיע המיחוש או שהגיע המיחוש ועדיין לא הגיע יום הוסת, ממתי ועד  ב. הגיע יום  

 מתי צריכים לפרוש? התייחס לדעת השו"ע והרמ"א וכן לנידון הנו"כ בדעת הראב"ד. 

כל הטהרות   – למודה להיות רואה בתחילת הווסתות הגמרא: היית: ווסת הגוף ללא ווסת הימים 

 כל טהרות שעשתה בתוך הווסתות טהורות.  –. בסוף הווסתות שעשתה בתוך הווסתות טמאות

חוששת רק לזמן וסתה וא"צ לחשוש לכל העונה.    –ראב"ד רשב"א רא"ש    אם ראייתה בתוך זמן הוסת: 

 וכ"פ השו"ע. 

חוששת רק בזמן וסתה ולא    –נחלקו הראשונים בנידון זה. רז"ה    אם ראייתה נמשכת גם לאחר וסתה: 

 חוששת מתחילת הוסת עד סוף העונה.   –תחילת הוסת. רשב"א אחריו, דהולכים אחרי 

הקשה הב"י על הרשב"א, מדוע בשופעת ומזלפת )קפד, ו( פסק כרז"ה דאזלינן בתר תחילת הוסת  

ואילו כאן צריכה לחשוש לכל העונה? ותירץ, הרשב"א סובר דשיעור משך הוסת אינו פחות מעונה. ולכן  

 ופסק השו"ע כרשב"א.   במקרה זה עד סוף העונה.צריכה להמתין בשופעת ומזלפת וגם 

ש"ך: אישה שמתחילה לראות לפני תחילת הוסת שבגופה צריכה לפרוש מתחילת העונה שלפני הוסת,  

 ( )קפט, כד . 2לאחר הוסת אף  ואפשר שצריכה לחוש  

אישה שיש לה וסת הגוף   –הראב"ד הרא"ש בשם פסק השו"ע ע"פ  :ווסת הימים ביחד עםווסת הגוף 

 מורכב עם וסת הימים אסורה כל עונת הוסת.  

משמו שבוסת הגוף והימים חוששת  בסימן קפד'  , דבב"י הביא  זא"ז  הקשה הט"ז דדברי הראב"ד סותרים

קפד' כוונת הראב"ד שא"צ  -ב  – תירץ הט"ז . 1רק בזמן המיחוש, ואילו כאן סובר דחוששת כל העונה? 

לא משעה שמגיע וסת הגוף, דהיום ווסת הגוף שניהם ביחד גורמים לראיה.  לחוש מתחילת העונה א

  – הש"ך  .  2.  )כשיש לה וסת קבוע(  ואילו כאן כוונתו שאם עבר הוסת ולא ראתה חוששת עד סוף העונה

שיש יום קבוע שהסימנים באים בו אך לא תמיד רואה בו ולכן חוששת בתחילת העונה,  קפד' מיירי -ב

כאן פסק השו"ע כרא"ש שחולק על   – . תוה"ש 3שקבעה וסת הגוף מורכב עם הימים. ואילו כאן מיירי 

 ( כה )קפט,   קפד', וצריכה לחשוש לכל העונה.-שהובא בב"י ב  3הראב"ד 

  

 
עליה אפי' אם ישנה. תוס' מעיר שאין מדובר שישנה ממש דהוא   אהמשמעות שהאישה בחזקת טהרה שיכול לבו  1

 אחד מבני ט' מידות, אלא מיירי שאינה ערה באופן שיכולה להשיב שהיא טהורה.
הקשו ס"ט והח"ד על הש"ך, ממ"נ אם מיירי בוסת שמורכב מגוף וימים צריכה לפרוש בכל העונה, אך אם מדובר   2

 חילת העונה דאינה יודעת מתי תראה.בוסת הגוף בלבד כיצד תדע לפרוש מת
 ואע"פ שכתב הרא"ש בשם הראב"ד כוונתו לשאר דבריו שאמר ולא לדין זה. 3
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 . א. ראתה דם בשפופרת מה דינה ומדוע?  2

וכ"פ   : הרואה דם בשפופרת מהו? "בבשרה" אמר רחמנא ולא בשפופרת. גמרא  : ראתה דם בשפופרת 

 השו"ע. 

מפני שיש חציצה בין הדם לבית   –נחלקו הראשונים מדוע אם אינה רואה "בבשרה" פטורה. רש"י 

אין דרך אישה לראות בשפופרת. נפ"מ אם רואה דם מחוץ לשפופרת ולא בתוכה,   – החיצון. רמב"ם 

ו"ע את  והביא בש  לרש"י אין חציצה ולכן טמאה, ואילו לרמב"ם אין דרך אישה לראות כך ולכן טהורה.

 טעם הרמב"ם. 

 )קפח, ג(  ר, מדובר בשפופרת דקה דאם היא עבה א"א לפתה"ק בלא דם. הב"י מעי 

 

ב. אישה שהפילה צורות כמין קליפות או שערות או שהפילה חתיכת דם יבשה: באר ופרט את  

הבדיקה הנדרשת על מנת להתירה ובאלו תנאים היא מועילה? מה הדין אם יש על אותן צורות  

 לרואה דם בחתיכה מבוקעת? לחלוחית דם? באר האם זה דומה  

: גמרא: הגמרא שואלת מה דינו של דם יבש שיצא  חתיכת דם יבשאו  כמין קליפות ושערות הפילה 

מהאישה? ועונה "המפלת כמין קליפה כמין שערה כמין עפר כמין יבחושין אדומים תטיל למים אם  

 נימוחו טמאה ואם לא טהורה" שבריה בפ"ע היא ואינם דם.  

טמא, שהגמרא   –ם מה דינו של דם יבש שיצא מהאישה ולא נימוח. רמב"ם ראב"ד לקו הראשונינח

התירה דווקא כמין קליפות ושערות שאין דרכם להתייבש ולעשות כמין צורות אלו, אבל דם אפי' יבש  

. השו"ע פסק כרמב"ם  4טהור, כיוון שאינו נימוח לא חשיב דם  –ולא נימוח חשיב דם. רז"ה רא"ש 

 )קפח, ו( ת דעתם בסתם ואת הרז"ה והרא"ש כי"א אומרים, וכ"פ הש"ך. והראב"ד שהביא א

. הטיל את  1תנאים:  2על מנת שהחתיכה תהיה טהורה צריך ע"פ הגמרא, השו"ע : הבדיקה הנדרשת

. דווקא שהחתיכות קטנות אבל גדולות טמאה אפי' לא ראתה  2ולא נימוחו.  1החתיכות במים פושרים 

דא"א לפתה"ק בלא דם. והד"מ חלק דאם ידוע שא"ז דם קפוי )קרוש( כגון שיצא מפצע )שידוע   דם

אם חלק מהחתיכות   – הרמ"א ע"פ תרה"ד והוסיף  שהחתיכה נעקרה מהמקור( א"צ בדיקה וטהורה.

 נימוחו וחלקם לא טמאה. 

נפלה אם  פסק השו"ע ע"פ הרשב"א הבדיקה של חתיכה ש : הפילה חתיכה שיש עליה לחלוחית דם

וקא בחתיכה יבשה בלי לחלוח דם, אך אם יש שום לחלוח  ונימוחה במים טהורה ואם לאו טמאה היא ד 

 דם טמאה.  

טהורה, כיוון שאין    5האחרונים הקשו על השו"ע מאי שנא מסע' ג' שפסק שהרואה דם בחתיכה מבוקעת 

החתיכות )טהור( ובסע' ה מדובר  הש"ך תירץ: בסע' ג' מדובר שהדם בתוך . 1דרך לראות דם כך? 

חתיכה שיש דם בבקעיה טהורה משום  ובר בבסע' ג' מד הט"ז תירץ, א':    .2  שהדם ע"ג החתיכות )טמא(.

שאין דרך לראות כך דם, ובסע' ה מדובר שיש ע"ג החתיכה דם חיישינן שמא החתיכה עצמה היא דם  

ין דרכה לראות דם  ב': חוששים שדרך האישה לראות לחלוח דם על החתיכה )סע' ה( אך א.  3שנקרש.  

 )קפח, ה( בתוך הבקעים )סע' ג(.  

  

 
 קנה דק שבדקים"( דאי לאו הכי טמאה משום אין פתה"ק בלא דם.פרת שפוה )"כשיעור שהחתיכה דקבתנאי  4
: גמרא: המפלת חתיכה אע"פ שמלאה הפילה חתיכת דם מבוקעת ויש דם בבקעים:  הסוגיה של חתיכה מבוקעת  5

טהורה. שר"א )שהוא ת"ק( אומר "בבשרה" ולא בשפיר ולא בחתיכה  –טמאה, ואם לאו  –דם, אם יש עמה דם 
א"ז דם נידה אלא דם חתיכה )ואם הפילה חתיכה טהורה(. הגמ' מקשה  –)ואם הפילה חתיכה טהורה(. וחכ"א 

ר"א היינו חכמים ומאי בינייהו? ומתרצת למסקנת הסוגיה שנחלקו אם דרכה של אישה לראות דם בחתיכה או 
 אין דרך אישה לראות דם בחתיכה ולכן טהורה.  –ך אישה לראות דם בחתיכה ולכן טמאה, חכמים דר –לא, ר"א 

כיוון שזהו דם חתיכה ולא דם נידה. תוס'  –נחלקו הראשונים מדוע לדעת רבנן הרואה דם בחתיכה טהורה. רש"י  
 –משום שאין דרך דם נידה לבוא כך. נפ"מ בין הדעות אם תראה דם נידה ודאי בין החתיכות. רש"י    –ר"ש מקוצי 

טהורה, טהורה שאין דרך   –טמאה, דהדם נוגע בבשר )והוי ב"בשרה"(. ר"ש מקוצי    –טמאה, דזהו דם נידה. תוס'  
 לראות דם כך. השו"ע פסק כר"ש מקוצי, והב"ח חלק ופסק כתוס'. 

 יצרה חזקה שמה רואה אינם דם אלא בא ממכה שבגופה ,ולא נימוחו כללג"פ ה את מה שראתה רמ"א: אם בדק
וקא אם יש לה וסת ושלא בשעת וסתה כמו כל תולה במכה )סי' קפז(. ו. אך יכולה לתלות דואינה צריכה לבדוק עוד

ובשעת וסתה, כיוון דאינה רואה דם אלא דברים יבשים.   קבוע  ואומר שיכולה לתלות אפי' אין לה וסת  ,הש"ך חולק
  )קפח, ג ה(
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. נידה נח: "שתי נשים שנתעסקו בציפור אחד ואין בו אלא כסלע דם ונמצא כסלע על זו וכסלע  3

 על זו שתיהן טמאות". 

באר ע"פ הב"ח, הט"ז ונה"כ באיזה אופן יהיו שתי הנשים טהורות ובאיזה אופן יהיו שתיהן טמאות,  

לחילוק של הט"ז בין המקרה הנ"ל לבין המקרה של ב' שבילין ולמקרה של עכבר  התייחס גם 

 שנכנס לאחד משני בתים וחמץ בפיו. 

  – גמרא: "שתי נשים שנתעסקו בציפור אחד ואין בו דם אלא כסלע, ונמצא כסלע על זו וכסלע על זו 

ת באחת יותר  שתיהן טמאות". וכ"פ השו"ע. לכ"ע אם באו לשאול כאחת טמאות דלא ניתן לתלו

 מבשנייה.  

כתב הב"ח: אתא לאשמועינן דאפילו לא נתעסקו זו אחר זו כיוון שבאו לשאול כאחת טמאות. הט"ז  

מדייק מדבריו דאם היו שואלות זו אחר זו היו טהורות, וחולק על הב"ח דאפילו שואלות זו אחר זו  

ם דמקלים כשבאו בזה אחר  טמאות. הט"ז מנמק: מקרה זה שונה מהמקרים של שני שבילים ושני בתי

זה דמוקמינן אחזקה קמייתא. אך בכתמים ניתן להקל רק אם יש סיבה לתלות במשהו שממנו הגיע  

הכתם ואין סיבה לתלות באחת את הטומאה יותר מחבירתה, לכן שתיהן טמאות גם כשבאו בזה אחר  

חיוב בדיקת    –שני בתים    זה. נה"כ פסק כב"ח, והסביר שמקלים בדינם אלו כשלא באו יחד דהם מדרבנן.

 )קצ, כה(  ספק טומאה ברה"ר טהור.   –חמץ מדרבנן, שני שבילים 

 

 שהובאו בראשונים למנהג בזה"ז שלא לבעול על דם טוהר.  הבא ג' טעמים  א. .  4

 14יום. ואם ילדה נקבה טמאה  33וטהורה   ,טומאת לידה ימים 7מדין תורה אישה שילדה זכר טמאה 

יום. נחלקו בגמרא רב ולוי אם המשיך הדם מימי טומאה לימי טהרה וכן    66ורה  וטה  ,טומאת לידה   ימים

טהורה, מעין אחד הוא התורה טימאתו והתורה   –אם המשיך הדם מימי טהרה לימים שאח"כ. רב 

לאו הכי לא התחיל לצאת    י שתי מעיינות הם, ולכן צריך שתהיה הפסקה בדם שרואה דא   – טיהרתו. לוי  

 י. הגמרא פסקה הלכה כרב בין לחומרא בין לקולא.  הדם של המעיין השנ

כתבו הגאונים שכיום נוהגים שלא לבעול על דם טוהר, אך בה"ג כתב שיש מקומות שבועלים על דם  

הרמב"ם פסק שכל מקום יעשה לפי מנהגו. הב"י כתב שכיום פשט האיסור לבעול על ימי טוהר  ו  ,טוהר

 ט האיסור בכל ישראל דאין לבעול על ימי טוהר. ולא הביא היתר זה בשו"ע, וכ"כ הרמ"א דפש

שמא ינהגו ימי טוהר בספק יולדות )מפלת( שהחמירו עליהן שתשב   – . א 1: רמב"ן: טעמים לאיסור 

. מפני שאין בקיאים אם  3 –בכלל חומרא דר' זירא לטמא כל דם. רשב"א  –. ב 2לזכר נקבה ונידה. 

 )קצד, א(   הולד נולד קודם שקיעה או לאחר שקיעה ויבואו להוסיף בימי טוהר.

 

ופרט כיצד דחה הט"ז   , ב. הבא ג' טעמים למנהג שיש נהגו שלא לטבול כלל עד סוף ימי הטוהר 

 טעמים אלו? 

כתחילה יש להחמיר  ל – מנהג טעות וצריך לבטלו. מהרי"ל  – נחלקו הפוסקים לגבי מנהג זה. רמב"ם 

 במקום שנהגו להחמיר לא יקלו, ובמקום שאין מנהג לא יחמירו.   – כמנהג זה. תה"ד 

הט"ז הביא את הטעמים למנהג שלא לטבול עד סוף ימי הטוהר ודחאם, וכתב שמי שרוצה להחמיר על  

 עצמו יכול לסמוך על הפוסקים שכתבו להחמיר. 

להתיר יולדת שראתה דם ואח"כ יתירו כל אישה שראתה  גדר לאיסור נידה, שמא יבואו  – . מהרי"ק 1

הט"ז מעיר   שבימים אלו רואה הרבה דמים ויש חשש שתראה דם ולא תשים לב. –. ריב"ש 2דם. 

  41כדי שלא ישתכח ליל    – . אגודה  3  שהריב"ש מלמד זכות על המנהג אבל לא אומר שצריך לנהוג כך.

, ועוד ניתן  81-ו  41  צריך לפרוש בעונת   לא קיי"ל כמ"ד דהט"ז דחה טעם זה,    .6שאסורה על בעלה   81  - ו

טבילות, אחת בסוף טומאת לידה    2המנהג הגיע משיטת ר"ת שהצריך    –. ד"מ  4להיזהר ולפרוש מהם.  

והשניה לאחר ז"נ. ומכיוון שהיום לא נוהגים לטבול פעמיים מתחילה למנות את שבעה נקיים רק אחר  

 הט"ז דחה טעם זה, משום דכל הפוסקים לא פסקו כר"ת. . סוף ימי הטוהר

 
יום  –: גמרא: היושבת על טוהר )אחר שסיימה ימי טהרתה( אסורה לשמש עונה )רש"י פרישה בסוף ימי טוהר 6

חיישינן מתוך שרגילה לשמש בימי  –ראב"ד  לילה ויום(. נחלקו הראשונים בטעם פרישה זו. –או לילה, רבותיו 
כיוון שיוצאת מימי טומאה לימי טהרה חשיב  –טוהר למרות שרואה דם תשמש גם לאחריהם כשרואה דם. בה"ג 

כשעת וסתה. תהיה נפ"מ בימינו שלא בועלים על דם טוהר אם צריך לפרוש בסופם. השו"ע והרמ"א לא הזכירו 
א בועלים על דם טוהר. אך הש"ך כתב שבעל נפש יחמיר אפילו במפלת, ונראה דין זה, וכתב הט"ז משום שכיום ל

 שחשש לבה"ג. 
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יד' לנקבה מותרת לבעלה מיד אם  -השו"ע לא הביא כלל את המנהג הזה, הרמ"א כתב לאחר ז' לזכר ו 

לנקבה ואין היתר   80-לזכר ו 40ספרה ז"נ ולא ראתה. מיהו יש מקומות שנהגו שאין טובלים עד סוף 

ן מנהג אין להחמיר )כתה"ד(. אך הב"ח חלק וכתב שאסור  במקום שנהגו להחמיר אבל במקום שאי 

 )קצד, א(  מנהג, ודחו האחרונים את דבריו. ה את  לבטל 

 

. א. איזה קולות בדיני הרחקות נאמרו במקרה של אישה נידה שבעלה חולה? התייחס לדעת  5

 הרא"ש ולביאור שיטתו )ג' הבנות( ולהכרעת השו"ע. 

דה ואין לו מי שישמשנו זולתה מותר לשמשו רק שתזהר  "אם הוא חולה ואישתו ני  טור בשם רא"ש: 

[ מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המיטה בפניו". הקשה הב"י מה היקל הרא"ש הרי "כל  7ביותר ]שתוכל 

.  3 .הצעת המיטה. 2 .. מזיגת הכוס 1: מלאכות שאישה עושה לבעלה נידה עושה לבעלה חוץ משלוש 

  . היקל אפילו ברחיצת פניו והצעת המיטה 2. היקל במזיגת הכוס. 1"? ותירץ: יו ידיו ורגליו יצת פנרח

. ע"פ תה"ד  3היכא דא"א בענין אחר )לפי הסבר זה הטור לא היה צריך להשמיט את המילה "שתוכל"(.  

הרא"ש היקל בהושטה מידו לידה וכן שאר שימושים בנגיעה ע"י דבר אחר, ואפשר אפילו להשכיבו   –

וקא שהבעל  וולסומכו. דא"ז מילי דחיבה כהרחצת פניו והצעת המיטה אלא מילי דעבדות. תה"ד דקדק ד

   חולה, אך אם האישה חולה והוא בריא אסור בכל זה שמא יתגבר עליו יצרו ויפייסנה. 

השו"ע העתיק את דברי הרא"ש עם המילה "שתוכל", ולפי זה כשא"א בענין אחר מותרת בהרחצת פניו  

 )קצה, טו(   והצעת המיטה וכ"ש במזיגת הכוס.

 

 לי שאין בו סכנה, האם מותר לבעלה לטפל בה? ב. אישה נידה שחולה בחולי שיש בו סכנה או בחו

נחלקו הראשונים אם מותר לבעל לטפל באשתו נידה כשהיא חולה. תה"ד )שהובא לעיל(   אין סכנה:

מותר, "אותן שנזהרין מליגע בנשותיהן נדות כשהן חולות שזהו    –  8אסור ליגע בה כלל. מרדכי   –רמב"ן  

)אם אין מי שישמשנה וצריכה   א חלק ופסק כמרדכיהשו"ע פסק כרמב"ן, והרמ" חסידות של שטות".

 )קצה, טז( . לכך הרבה(

נחלקו הראשונים אם מותר לרופא לטפל באישתו נידה שחולה ויש בה סכנה. רמב"ם )ע"פ   יש סכנה: 

מותר. שורש   – ( רמב"ן רשב"א 9אסור, משום דהוי אביזרייהו דעריות. רמב"ם )ע"פ הש"ך  – הב"י( 

דאורייתא, דנגיעה בערווה אסורה מהתורה.    – רמב"ם  תוקף דיני הרחקות.    נעוץ בשאלה מה   םמחלוקת

 דרבנן, דנגיעה בנידה אסורה מדרבנן.    –ספק דאורייתא. רמב"ן  – רשב"א 

כרמב"ם "אם בעלה רופא אסור למשש לה הדופק". והרמ"א חלק, ומתיר אפילו אם אין בה  השו"ע פסק  

 סכנה וצריכה לכך הרבה. 

 ז יז( ט)קצה,  פת"ש: אם מניח בגד על הדופק מותר לכ"ע למשש לה את הדופק. 

 

בדיקות ז"נ ובבדיקות שלפני  . מהו עומק הבדיקה הנדרש לכתחילה ובדיעבד בבדיקת הפס"ט, ב6

תשמיש ולאחריו? הבא את דעות הראשונים ומקורותיהם וכן את דעות השו"ע והרמ"א ודעות  

 הפוסקים בפת"ש. 

גמרא: איזהו שיעור וסת? משל לשמש ועד שעומדין בצד המשקוף ביציאת שמש נכנס העד... וסת  

אינו   – בחורין וסדקין, קינוח  – דיקה שאמרו לקינוח ולא לבדיקה. מגמרא זו למדו הרא"ש והרשב"א, ב

 בחו"ס.  

בדיקת בית    –. ראב"ד  וז"נ   נחלקו הראשונים מהו עומק הבדיקה שחייבים בהפס"ט :  וז"נ  בדיקת הפס"ט

בדיקת חו"ס עד מקום   – רא"ש רשב"א . )בדיקת חו"ס לטהרות( עד מקום שהשמש דש החיצון והוא 

 הפס"ט: חו"ס, ז"נ: סגי בבדיקה כל דהו )קינוח(.    –שהשמש דש, ואם לא עשתה כן הוי כקינוח. רמב"ן 

 
 כך כתוב בתשובת הרא"ש ונשמט בטור. 7
 בשם מהר"ם. 8
חולק על הב"י בהבנת דברי הרמב"ם, דסובר דהרמב"ם אסר מדאורייתא רק נגיעה של תאוה. תוה"ש דחה את  9

א נגיעה של חיבה אפשר שלדעתו יש לאסור אף נגיעה שאינה של דברי הש"ך, דאם הרמב"ם אוסר מדאוריית
 חיבה דקרוב לאיסור תורה.
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הב"י מעיר, אם תבדוק עד מקום שהשמש דש יכולה לפצוע את עצמה בגלל הבדיקה ומחמת זה תראה  

לצאת  כתב הב"י שכדי למעשה אך  .10דם, לכן א"צ להכניס עד מקום שהשמש דש אלא תבדוק בחו"ס 

של היום   יה הבדיקהעדיף שזו תהוכתב ש מהז"נ ) 11הפס"ט ובדיקה אחת תעשה , יד"ח כל השיטות

( עד מקום שהשמש דש. וכ"פ בשו"ע. והוסיף הרמ"א, שאם לא בדקה ביום הראשון עד מקום  הראשון

 .  שיעה למקום שהשמש דאע"פ שלא הג   שהשמש דש תבדוק ביום אחר, ובדיעבד אם בדקה בחו"ס סגי 

להיות בחו"ס, ושאר בדיקות   ך פת"ש )בשם נו"ב(: בשעת הדחק סומכים על הרמב"ן דרק הפס"ט צרי

המוך דחוק שהיה מבין השמשות עד הלילה עולה גם כבדיקת  ד( די בבדיקה קלה.  )אפילו של יום ראשון 

 )קצו, ו( . טובה גם ביום הראשון   בדיקה עשתה כך  , ויום ראשון 

נחלקו האחרונים איזה סוג בדיקה צריך בבדיקות שלפני ואחרי תשמיש.    : בדיקות שלפני ואחרי תשמיש

ת את העד על גופה כשיעור וסת, ואם שוכבת על גבה  חו"ס, וצריכה להשהובלא  ו בעי קינוח    – ס"ט ח"ד  

 בעי בדיקת חו"ס.  – לא מהני הקינוח דחיישינן שכותלי הרחם יעמידו את הדם. שו"ע הרב 

 

 . פרט את הדינים והטעמים הבאים: 7

 עליה חציצה.  ה לא הדיחה בית סתריה וטבלה ולא נמצא 

גמרא: "מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ומצא עצם בין שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת".  

 מדייק הראב"ד דאם לא מצאה חציצה בבית הסתרים עלתה לה טבילה. וכ"פ השו"ע.  

 : טעם הקולא

 כיוון שלא מצוי שתגיע חציצה לבית הסתרים לא חיישינן שהיה שם חוצץ אלא במידי דמוכח.  –. ט"ז 1

חציצה יכולה להיכנס לבית הסתרים להדבק ולהישאר שם, ולכן אמרינן שלא היה בבית   –ס"ט . 2

 הסתרים בזמן הטבילה דאם היה שם לא היה נופל לאחר שטבלה אלא נשאר שם. 

התורה לא הצריכה שיבואו מים בבית הסתרים אלא שיהיה ראוי לביאת מים, לכן הקלו חכמים    –. ש"ך  3

 )קצח, כה כו. קצט, ט( ולא גזרו על מיעטו ואינו מקפיד.  בגזרותיהם בבית הסתרים 

 

 לא הדיחה בית סתריה וטבלה והתעסקה בדברים החוצצים ונמצאה עליה חציצה. 

גמרא: "מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ומצא עצם בין שיניה והצריכה    :לא הדיחה בית הסתרים 

ין הסתרים ונמצא בו חציצה לא עלתה לה  דאם לא הדיחה ב  , ד" הראבמכאן לומד  רבי טבילה אחרת". 

 )קצח, כה( טבילה. וכ"פ השו"ע. 

 

 רחצה עצמה וחפפה והתעסקה בדברים חוצצים ואח"כ טבלה. 

ה א"צ לחוף ולטבול,  ללחפיפה טב   סמוךטבלה ונמצא עליה דבר חוצץ, אם    -ל"ק    :ממין שלא נתעסקה בו 

למיסמך חפיפה  א". איכא בנייהו, באותו יוםסמוך " גר' במקום  –ואם לאו צריכה לחזור ולטבול. ל"ב 

 .13, למיחף ביממא ולמטבל בליליא 12לטבילה )חפפה בבוקר וטבלה לפנות ערב( 

פוסקים כל"ק, אם חפפה סמוך לטבילה א"צ לחזור   –נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה. ראב"ד ר"ן 

תמיד צריכה לחזור   – ב"ם עונה א"צ לחזור ולטבול. רמ אותה כל"ב, אם חפפה ב – ולטבול. רשב"א 

  .ולטבול, אך אם חפפה באותה עונה א"צ לחפוף 

הש"ע פסק בסתם כרשב"א והביא את הרמב"ם בי"א. הש"ך פסק להחמיר כראב"ד והרשב"א שבעינן  

ובאותה עונה לטבילה. והשב יעקב החמיר כרמב"ם להצריכה תמיד טבילה.  2סמוכה  1שהחפיפה תהיה  

 ( )קצט, י

גמרא: טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ אע"פ שנתעסק באותו המין כל היום כולו   : ממין שנתעסקה בו

 .)לאחר הטבילה(, לא עלתה לו טבילה, עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן

מיירי דלא חפף קודם   – נחלקו הראשונים אם הגמרא מדברת גם כשחפף קודם לכן. רשב"א תוספות 

אף כשחפפה סמוך לטבילה לא עלתה לה טבילה    – הטבילה, דאי לאו הכי תקשי מהגמרא לעיל. רמב"ם  

 
 ודקדק מדברי הרמב"ן שלא כתב עד מקום שהשמש דש אלא שבודקת בחו"ס. 10
 כיוון דרוב הפוסקים ס"ל שהלכה כרב שבעינן בדיקה אחת בז"נ. 11
 וטבל באותו יום. עלתה, דחפף –לא עלתה, שלא סמך חפיפה לטבילה. ל"ב  –ל"ק  12
 לא עלתה, דלא חפף וטבל באותו יום. –עלתה, דסמך חפיפה לטבילה. ל"ב  –ל"ק  13
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והש"ך והב"ח פסקו   , עד שתאמר ברי לי שלא היה עלי בשעת טבילה. השו"ע פסק כתוס' והרשב"א

 ( )קצט, יא . 14מב"ם כר

 
 שאלות בקיאות   – חלק ב' 

 

 . א. אישה שהוחזקה לראות מח"ת ועברה ושמשה באיסור האם נתקנה בכך? 8

מ"א: מי שהחוזקה כרמ"ת וצריכה בדיקת שפופרת אם עברה ושמשה ולא ראתה מותרת, דתשמיש  ר

זה שלא ראתה בו עדיף מבדיקת השפופרת, וכ"כ הש"ך. האפי הרברבי והדגמ"ר חלקו, וכתבו שצריכה  

ש"ז את הדם, ואם שימשה ג"פ ולא ראתה לא   כיסתה לשמש באיסור ג"פ ולא תראה. דחיישינן שמא 

 )קפז, י(  כולי האי. חיישינן 

 

 ב. אישה שהמשיכה לראות מח"ת לאחר שעשתה בדיקת שפופרת מה דינה? 

מותרת לבעלה אף אם תמשיך לראות מח"ת פעמים    – הפת"ש הביא מחלוקת אחרונים בנידון זה. ח"ד  

אם עשתה בדיקה ולא ראתה כלל דם הבדיקה מבטלת   –רבות, דתולים שהדם מגיע מהצדדים. נו"ב 

מותרת אפילו תמשיך לראות מח"ת, דתולים  אך אם מצאה דם בצדדים    .רק את חזקת רמ"ת הראשונה 

 )קפז, פת"ש טו(   .15שהדם מהצדדים 

 

רת ומניקה שראו דם אך עדיין לא קבעו וסת. האם חוששות לראייתן? התייחס  . קטנה, זקנה, מעוב 9

 גם לדין עונה בינונית. 

 )קפט, כז(  . שערות 2 . א. 12גיל א.  כדי שלא תחשב קטנה:  צריך את שתי תנאים : גדר קטנה

ה"ד סמוך   משנה: איזוהי זקנה? על שעברו עליה שלוש עונות סמוך לזקנתה. גמרא:: זקנהגדר 

כל שקוראים   – כל שחברותיה אומרות עליה זקנה היא. ורבי שמעון אומר  – לזקנתה? אמר רב יהודה 

לה אמא אמא ואינה בושה. נחלקו האמוראים בדעת ר"ש חד אמר: כל שאינה מקפדת. חד אמר: כל  

 שאינה בושה.  

". נחלקו האחרונים כמי  חוששתהראשונים פסקו כר"ש. וכתב השו"ע "כל שקורים לה אמא בפניה ואינה  

מהאמוראים פסק השו"ע. ט"ז: כמ"ד אינה בושה )חומרא(. גר"א: כמ"ד אינה מקפדת )קולא(. וכתב  

אינה נחשבת זקנה כיוון שבזמן זה אין סילוק    45-55נחשבת כזקנה, אך בת    60-65אישה בת    – שבה"ל  

 )קפט, כט( דמים מוחלט.  

מניקה... מעוברת  4מעוברת 3זקנה 2בתולה 1שעתן:  גמרא: ארבע נשים דיין : מעוברת ומניקהגדר 

משיודע עוברה. ר' יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליהם שלוש עונות )ולא קודם לכן( דיין שעתן.  

הב"י כתב שמשמע מהרמב"ם והרשב"א שהלכה כת"ק. הגמרא כותבת שזמן "משיודע עוברה" הוא  

וש חודשים" הכוונה שליש מחודשי ההריון או  . נחלקו הראשונים האם "כמשל16כ"משלוש חודשים" 

 .  17ג' חודשים. ופסקו האחרונים כרשב"א  – שלושה חדשים. רש"י שליש מההריון. רשב"א 

דם   – : גמרא: נחלקו התנאים מדוע מעוברת ומניקה לא רואות דם. ר"מ ת דמים ומשך הזמן שמסולק

אבריה מתפרקין )מקושי הלידה( ואין נפשה חוזרת עד    –נעכר ונעשה חלב. ר' יהודה ר' יוסי ור' שמעון 

כד' חודש. נפ"מ בין הדעות אם מניקה לאחר כד' חודש. פסקו הרמב"ם והרשב"א כמ"ד איבריה  

רואה    כמה חודשים לאחר הלידה   מפסיקה להניק   שאישה ככיום  מתפרקין, וכ"פ השו"ע. כתבו האחרונים  

 לד(   -)קפט, לג קובעת וסת לחומרא. דם  

 
: הראב"ד לומד מהגמרא לעיל, דאם לא עיינה בבית הסתרים קודם הטבילה ולאחריה התעסקה יכולה לתלות 14

בדברים שחוצצים ונמצאה חציצה מאותו המין תולים להקל. וכ"פ השו"ע. אך הש"ך והחמיר ע"פ הרוקח שצריכה 
)קצט,  טבילה. לענ"ד ניתן לדייק שאם לא עיינה ומצאה חציצה ואין לה במה לתלות לא עלתה להלטבול שנית. 

 יב( 
 כים שתראה דם בצדדיםאשון מצרישות בדיקת שפופרת בבעל רעלצריך להוסיף בדעת הנו"ס, אף המקלים  15

 לא מתירים אם לא ראתה דם כלל.ו
" ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָשֵרףַוְיִהי ְכִמְשֹלש ֳחָדִשים ַויַֻּגד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָתָמר ַכָלֶתָך ְוַגם ִהֵנה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַויֹאֶמר  "   16

 , כד(.בראשית לח)
 חוששים לווסת ג' חודשים.מוקדם ע"י בדיקה  ןההיריוכתב שבה"ל שאף שאפשר כיום לדעת על  17
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שו"ע )ע"פ הרשב"א(: א"צ לפרוש סמוך לוסתה כל זמן שלא קבעה וסת. נחלקו האחרונים אם   קטנה:

אינה חוששת.   – ך חוששת, ש"  – ראתה ג"פ אך לא קבעה וסת, אם חוששת לוסת שאינו קבוע. ט"ז 

 )קפד, פת"ש ט( 

)קפט,  . וחשיבא כמסולקת דמים ת אינה חוששת לוסתה הראשון אם לא ראתה ג' עונו זקנה וכן הדין ב

קודם חוזרת   ה . ואם תראה בעונות שהיו ל)ל( . אם תחזור ותראה דינה כתינוקת שלא הגיע זמנה כח( 

, שקטנה אף אם תחזור ותראה בעונות ראשונות לא חוששת  לעונתה. ובזה חמור דין זקנה מקטנה

 .  )לא( . 18להם

 לג(  )קפט, חוששות לראיה כוסת שאינו קבוע.   מעוברת ומניקה: 

פ"א.    –לאחר שראתה ג"פ, ס"ט ח"ד    –נחלקו האחרונים לאחר כמה ראיות חוששות לוסת שא"ק. רש"ל  

דקטנה וזקנה    , . והסביר הט"ז )קפט, מח( דין מעוברות ומניקות חמור מקטנה וזקינה)קפד, פת"ש יד(

 יש דם בטבען רק שההנקה והעיבור מעכבים. אין להן דם בטבען, ואילו למעוברות ומניקות 

עד שיראו ג"פ לט"ז, ולשו"ע    19חשיבן כמסולקות דמים ואין חוששות לעו"ב   קטנה וזקנה::  עונה בינונית

 לא(  - )קפט, כז ונה"כ שגם יקבעו וסת. 

נחלקו האחרונים במעוברת ומניקה שראו דם וצריכות לחשוש לווסת שאינו קבוע,   מעוברת ומניקה: 

אינן חוששות, משום שאישה עם וסת קבוע אינה חוששת    – ות לחשוש גם לעונה בינונית. ס"ט  אם צריכ

חוששות, משום שאישה עם וסת קבוע יש    –לע"ב וק"ו אישה שמסולקת דמים שא"צ לחשוש. ח"ד גר"ז  

לה ראיה שסומכת עליה שתראה בה בניגוד למסולקת דמים שאין לה ראיה לסמוך עליה. טה"ב פסק  

 )קפט, לג לד( שחוששת לע"ב. ושבה"ל היקל במעוברת משום שאינה רואה כלל.  

 

 טבלת סיכום ההבדלים בין קטנה זקנה מעוברת מניקה 

 ומניקה מעוברת  זקנה קטנה 

חוששת לוסת  

 שא"ק 

תראה  עד שלא. 

  "ך ג"פ )ט"ז( ולש 

צריכה  גם 

 שתקבע וסת 

דינה כמו קטנה  

 )שו"ע קפט, ל( 

  – לאחר ג"פ, ס"ט ח"ד   – . רש"ל כן

 לאחר פ"א. 

חזרה לוסתה  

 ראשון 

אם תראה   כנ"ל

בעונותיה  

 הקודמות 

משתראה פ"א בווסתה הקודם חוששת  

 לווסתה. 

 

 קובעות וסת.  – "ן טור רמב כן כן האם קובעות וסת 

לא קובעות וסת, אך   – ראבד רשב"א 

 חוששות לוסת שאינו קבוע. 

והב"ח    ופסק השו"ע כראב"ד והרשב"א,

 . 20החמיר כרמב"ן 

לא, דחישבא   חוששת לעו"ב 

 כמסולקת דמים 

לא, דחישבא  

 כמסולקת דמים 

 חוששת.   – אינן חוששות, ח"ד  – ס"ט 

   

 
בין קטנה לזקנה: קטנה אינה מוחזקת כרואה ולכן אם תפסיק לראות התגלה שדמים ראשונים  הסברה לחילוק  18

מקרה היו. בניגוד לזקנה שהייתה מוחזקת כרואה ולכן אם תחזור לראות בעונותיה הקודמות יתגלה שסילוק 
 הדמים מקרה היה. 

ך שהגמרא לא כתבה בזקנה כמו שכתבה בקטנה "הדר קחזיא בעונות מאי", : הרשב"א מדייק מכמקור החילוק
 אלמא בזקנה פשיטא להו דאי הדר חזיא בעונות חזרה לחזקתה.

סע' ל': וכן זקנה שעברו עליה שלוש עונות משהזקינה ולא ראתה ה"ז מסולקת דמים ואינה חוששת לוסתה  19

 הראשון )ש"ך: וכ"ש לוסת אחר(.
משנה: "אע"פ שאמרו )אישה שיש לה וסת( דיה שעתה צריכה להיות בודקת  מחלוקתם בדברי הגמרא.שורש  20

". גמרא: "והיושבת על דם טוהר תבדוק דלמא קבעה לה וסת? אפ"ה ימי חוץ מן הנידה והיושבת על דם טוהר
, דרק יושבת על שמעוברת ומניקה יכולות לקבוע וסתטומאה לימי טהרה לא קבעה". הרמב"ן והטור למדו מכך 

 .דם טוהר לא קובעת. הרשב"א והראב"ד חלקו, שמעוברת ומניקה לא קובעות וסת אך חוששות כוסת שאינו קבוע
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לנקיים או שמסופקת אם טבלה ביום ז' או בליל ח', האם עלתה לה  . א. אישה שטבלה ביום ז' 10

 טבילה? 

יום אחד וטבלה )בליל שביעי( ושמשה צריכה להמתין ו'   ן ק: אם טעתה במניסמ" : טבילה ביום השביעי

עונות שלימות )ד' ימים( ואז תמנה יום אחד נקי ותטבול. ואף אם תפלוט שכ"ז אין סותר ספירתה אלא  

וכ"פ    ם, ולא בעינן ז"נ רצופים. אך אם לא טבלה כראוי לאחר שבעה ה"ז טובלת בכל עת.רק את אותו יו 

 השו"ע. 

הב"י כתב ע"פ הרא"ש: אם טעתה וטבלה בליל שביעי ושמשה ביום שביעי אחר שהאיר היום, יכולה  

דמקצת היום ככולו. וכתב   ,לחזור ולטבול בליל שמיני שאין שכ"ז סותרת אחר שנשלמו ימי ספירתה

  פשט דברי הסמ"ק משמע דדוקא לאחר שבעהדש"ך מעיר,  האף הסמ"ק מסכים לכך. אך  דאפשר    ,ב"י ה

 קצו, יב( )  , ולכן צ"ע לדינא.ולא אף תוך שבעה 

ך: אם טבלה בטעות בליל שביעי יכולה לטבול לאחר ארבעה ימים )של פולטת שכ"ז( ועוד יום אחד  ש"

הז"נ, ובמילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן. הט"ז הוסיף, שה"ה  , דלא שכיח שתטעה במנין של  21נקי לז"נ 

שטוף וכך תמתין רק  הש"ך אומר שיכולה אף ל . 22ימים ועוד יומיים נקים  4אף בטעתה יומיים שתמנה 

 . 23יום אחד, אך למעשה חשש לסמ"ק שאין אנו בקיאין בשטיפה אין להקל לכתחילה

ה שטבלה וחברתה אמרה לה שטעתה במניינה  פת"ש: איש: מסופקת אם טבלה ביום ז' או בליל ח' 

א"צ לחשוש לה, דכתיב "וספרה לה" ואין   – אם לא מאמינה לחבירתה וטבלה בליל ז במקום בליל ח'. 

צריכה לחשוש לדברי   –עד אחד נאמן באיסורים היכא דהבע"ד מכחישו. אך אם מסופקת בעצמה 

 ז( )קצו, פת"ש י חבירתה, דהיכא דהבע"ד שותק שתיקה כהודאה. 

 

 ב. באילו אופנים אישה יכולה לטבול לכתחילה גם ביום השביעי? 

, נידה ויולדת טבילתן  )ובכללם זב וזבה( א: "כל חייבי טבילות טבילתן ביוםגמר : איסור טבילה בשביעי 

 תהא בנידתה כל שבעה".   –בלילה. "שבעת ימים תהיה בנידתה" 

?  24ו ביומא שביעאה א"ל רב פפא לרבא ולאביי מכדי האידנא כולהו ספק זבות שווינהו רבנן, ליטבלנה"

אחר מעשה )ספירה( תטהר )ע"י טבילה( אבל אמרו חכמים   –' שמעון אומר: "אחר תטהר" ר –א"ל 

)שמא תשמש ותראה לאחר תשמיש ונמצאת סותרת את כל   אסור לעשות כן שמא תבוא לידי ספק"

 . שלפניה וטבילתה פסולה(

אסרו תשמיש אך טבילה הותרה. ר"ת   –נחלקו הראשונים מה "אמרו חכמים אסור לעשות כן". רז"ה 

 אסרו אף טבילה. וכ"פ השו"ע.   – רשב"א 

 :  אופנים שמותר לטבול ביום השביעי

: רמ"א בשם מהרי"ל: כלה שטובלת קודם החופה יכולה לטבול ביום דלא באה לחתן עד הלילה.  כלה.  1

י בכלה שהמתינה חמישה ימים קודם הפס"ט, אך אם טובלת לאחר שבעה ימים  הרמ"א מייר –ש"ך 

מהיום שהפסיקה אסורה לטבול ביום השביעי. הדגמ"ר הקשה על הש"ך, משמע שהחשש של הש"ך  

שמא תשמש ביום השביעי ותראה ונמצא שבעל זבה, אך הרמ"א מנמק "דלא באה לחתן עד הלילה"?  

)קצז,  ום השביעי אך שלא יעמידו החופה ביום אלא רק בצה"כ. וכתב שבשעת הדחק יכולה לטבול בי

 ג( 

: ר"ת אסר משום סרך ביתה אם מגיעה לביתה לפני חשיכה, אך אם  25"ש פת :  חשיכהלה סמוך לטבי.  2

מגיעה לאחר שחשיכה אין איסור סרך ביתה. ואף למחמירים שר"ת היקל רק ביום השמיני, יש להקל  

במקום אונס. ולכן היקל לאישה לטבול ביום השביעי אם מחמת שתדחה טבילתה תבטל את עונתה,  

 
 דשכ"ז סותרת יומה בלבד ואינה סותרת את כל הז"נ. 21
 ונקט יום דכולי האי לאו אורחא למטעי. 22
ית כאילו לא טבלה. מכאן למד הרא"ש : משנה: האישה ששמשה וירדה וטבלה ולא כיבדה את הבסוגית שטיפה  23

שאישה שרוצה לפסוק בטהרה מיד תקנח או תרחץ. הרמב"ן הוסיף שיכולה אף אם הולכת. אך הגמ"י וסמ"ק 
 חלקו, דאין אנו בקיאין בשטיפה ולכן לא מועיל. 

 לספירה".השו"ע פסק כרא"ש, והרמ"א פסק כסמ"ג, ועוד "דגוזרים לא שמשה אטו שמשה כדי לא לחלק בין ספירה  
 )קצו, יג(

 דזבה טובלת ביום. 24
 .חת"ס ע"פ ס"טבשם  25
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,  26בתנאי שלא תגיע לביתה )ואף לא לבית חבירתה( עד הלילה. וכתב עצה לצאת אף יד"ח המחמירים 

ום  שתטבול ביום השביעי לז"נ זה יהיה ביכשתעשה הפס"ט ביום ד' וביום ה' ותמנה ז"נ רק מיום ו'. כך  

 )קצז, פת"ש ט( השמיני להפס"ט הראשון.  

תגיע לביתה קודם חשיכה ובעלה יצא לפני שתגיע לבית. וכן אפילו  אם בטובלת בע"ש האג"מ מיקל 

 תגיע לבית כשבעלה בבית אם יש ילדים בבית ולא יוכלו לבוא לידי יחוד. 

ב"ח מדייק מהאגור, יש היתר לטבול ביום השביעי במקרה של אונס גדול  ה  –   ' עונותאונס המבטל ב .  3

תוכל לטבול גם בשמיני ובתשיעי, ובתנאי שתסתיר טבילתה עד הערב. החזו"א חלק, ואסר אפילו    שלא 

 אם תדחה הטבילה בכמה שבועות. שבה"ל היקל והתיר אם תדחה הטבילה בכמה שבועות.  

בלילה, ושלא  "אמר רב: נידה בזמנה )בשביעי( אינה טובלת אלא : )סרך ביתה( איסור טבילה בשמיני

בזמנה )בשמיני( אינה טובלת בין ביום ובין בלילה. רבי יוחנן אמר: בין בזמנה ובין שלא בזמנה אינה  

 . הראשונים והשו"עוכ"פ  טובלת אלא ביום, משום סרך ביתה". וחזר רב להורות כר' יוחנן. 

אין   –"ה ר' שמחה . ראבי " רך ביתהס"נחלקו הראשונים כיום לאחר חומרא דר' זירא האם יש חשש 

.  27יום חשש סרך ביתה, דנשי דידן ספק זבות ואפילו תטבול ביום עלתה לה טבילה, דזבה טבילתה ב

יש חשש סרך ביתה ואין לטבול ביום, אע"פ שבגמרא גזרו רק על נידות   –תוספות רמב"ם רשב"א 

 . דלא פלוג  ן לה בת ש"ך: יש איסור סרך ביתה אפילו אי   וכ"פ השו"ע. חכמים גזרו גם על נשי דידן. 

: גמרא: חכמים התירו לטבול ביום השמיני משום אריות, גנבים,  ביום השמיניאופנים שמותרת לטבול 

. ופסק השו"ע: כשיש אונס יכולה לטבול בשמיני ביום, אבל בשביעי מבעו"י לא תטבול  28אבולאי ו  צינה

 אפילו כשיש אונס. 

אונס כללי, לכל   –חמודי דניאל נחלקו האחרונים באיזה אונס התירו לטבול ביום השביעי.  – אונס. 1

 )קצז, ד( אונס פרטי. ופסק טה"ב להקל כלחו"ש.   –הנשים בעיר. לחו"ש 

  –הראשונים אם יש איסור "סרך ביתה" כשטובלת סמוך לחשיכה. ר"ת  נחלקו  –  לחשיכהסמוך . 2

אסור לטבול    – . רשב"ם )ע"פ הרא"ש(  29תחזור לביתה משחשיכהמותרת לטבול סמוך לחשיכה בתנאי ש

.  , אך מותרת לצאת מביתה קודם חשיכה עד שתחשך, שהבת תטעה ותחשוב שטבלה מבעוד יום 

צריכה לצאת מביתה רק משחשיכה, דאחרת ביתה תסיק שמותר לטבול    – רשב"ם )ע"פ מרדכי וסמ"ג(  

 ביום.  

 קצז, ג( )כי והסמ"ג, אך ערוה"ש וטה"ב פסקו כר"ת.  פסקו להחמיר כרשב"ם ע"פ המרד – ש"ך ב"ח 

שו"ת רמ"א: אישה שאינה יכולה להצניע טבילתה מקרי אונס ויכולה לטבול ביום   –  משום צניעות. 3

 .30השמיני 

 

 יישום  – חלק ג' 

 

לאחר החתונה האישה ראתה דם מח"ת,  עקב    מיד. זוג צעיר שנישאו ומספר פעמים ברציפות 11

כך התעורר לה ספק שמא נאסרה כדין רמ"ת. כשהובאה השאלה לפני מורה הוראה נשאלה האישה  

בין השאר: אם יש לה וסת קבוע, אם נהגה תמיד לבדוק לאחר תשמיש וכן אם הרגישה ביציאת  

 דם מהמקור בשעת תשמיש. 

 בעלים אסורה להינשא.    ה, ואם ראתה כך בשלושהאסורה לבעל אישה שראתה מח"ת ג"פ : רמ"ת

וכ"פ הש"ך. שאר הראשונים  לא יכולה,    –רמב"ם רש"י    . נחלקו הראשונים אם יכולה לבדוק בבעל ראשון

 . יכולה, דק"ו אם מותרת לאחר שהוחזקה כרמ"ת בג' בעלים ק"ו שתוכל לפני שהחוזקה, וכ"פ השו"ע  –

 
ביום השביעי. החת"ס דן במקרה שהנשים היו טובלות  רקרשב"ם והמבינים בר"ת שאסר משום סרך ביתה  26

ביום השמיני משום סכנה לטבול בלילה, וחל יום השמיני בשבת. ואם תדחה את טבילתה ליום ראשון תפסיד שתי 
 עונות. 

השביעי כיוון שלא נתפשטה חומרא דר' זירא, אך לאחר שנתפשתה חומרא דר' זירא חכמים אסרו לטבול ביום    27

 אין חשש סרך ביתה. 
 .נאמרו כמה פירושים: שומרי העיר, שערי העיר, בורות שתיפול אליהם בחשיכה 28
 נחלקו האחרונים בדעת ר"ת אם דבריו הם ביום השביעי או ביום השמיני. 29
. ויש לשאול מדוע צריך להתיר הרי אפשר רות(לאי )בויום השמיני משום אבומשום שהתירו לטבול ב ומוכיח 30

 א מילתא וא"ז צנוע. עם אבוקות אוושלכו ללכת עם אבוקות? וי"ל אם 
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רק   –: נחלקו הראשונים מתי חלים ג"פ שתראה מח"ת ותאסר על בעלה. ר"ח ראתה כשנישאת מח"ת

  ניסת בג"פ ראשונות לאחר שנישאת, לאחר שהפסיק הדימום של הבתולים, מדייק הברייתא שאומרת "

 הרמ"א כתוספות.  השו"ע ותמיד כשתראה ג"פ נאסרת. ופסק  –ורמ"ת". תוספות רשב"א 

תן בשפופרת חוץ מן הבתולה שדמיה טהורים. ופסק  תוספתא: וכולן בודקים או: תליה בדם בתולים

השו"ע: תולים לעולם בשעת תשמיש עד שפ"א לא תראה, וכ"כ הב"ח. הרמ"א חלק, אפילו לא פסקה  

תולה בדם בתולים. פת"ש: אם תולה בדם בתולים צריכה לישב ז"נ ככל דם   לא פ"א אם אין לה צער

 בתולים. 

שיך לתלות בדם בתולים.  מלאחר תשמיש אם יכולה להנחלקו האחרונים אם פעם אחת לא בדקה עצמה  

 )קפז, יג( יכולה.  – אינה יכולה, פר"ר  –ח"ד 

אסורה  בן אנטיגנוס אישה שאין לה וסת  דברי ר' חנינא  הביא את  במסכת כתובות  הרי"ף  :  הפסד כתובה

דוק  שסגי שתב ם בודקת עצמה לפני ואחרי תשמיש. והוסיף,  אלשמש ואין לה כתובה אך יכולה לשמש 

הביא את דברי ר' חנינא במסכת כתובות ללמד על דיני כתובה שאישה  הרי"ף  עצמה ג"פ. הסביר הש"ך,  

ג' פעמים  -אם בבדיקה לוודא שאינה רמ"ת, ו  ראשונות  שאין לה וסת בעלה יכולה לחייבה לעשות בג"פ

 יוכל לגרשה בלא כתובה. אלו תראה דם 

 גמרא: אם יש לה וסת תולה בוסתה.  :  יש לה וסת קבוע 

תולה  אם אינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקים  – רש"י נחלקו הראשונים בהבנת הגמרא. 

אישה ששמשה סמוך לעונת וסתה הקבועה   –, ומשמשת בין וסת לווסת בלא בדיקה. רמב"ם בוסתה

גון שבכל עת שמפהקת/  אם יש לה וסת הגוף )כ – ולא חשיבא רמ"ת. רז"ה  תולה בוסתה ורמ"ת, 

מתעטשת רואה( ועכשיו כששמשה פיהקה וראתה פיהקה ורמ"ת, אינה נחשבת רמ"ת עד שיתברר  

אם יש לה וסת קבוע שבו רואה נידה,   – שוסת פיהוקה/ עיטושה מורכבת )קשורה( לתשמיש. מרדכי 

הגיע זמן   ורמ"ת שלא בשעת וסתה. תולה בוסתה, משום שמוכח הדם שרואה עכשיו טהור שעדיין לא

 וסתה. 

יש    לו דברי המרדכי ע"פ הב"י אינם מובנים כיוון שאפי   – נחלקו הש"ך והט"ז בביאור דברי המרדכי. ט"ז  

לאישה וסת קבוע ורמ"ת שלא בשעת וסתה ג"פ נאסרת. לכן מסביר ע"פ המשך דברי המרדכי שמדובר  

והסביר את   חלק –"ך שיש לה מכה, וכיוון שיש לה וסת יכולה לתלות במכה ולא חשיבא רמ"ת. ש

אם יש לה וסת קבוע ורמ"ת שלא בשעת וסתה אפי' אין לה מכה אינה רמ"ת. דאמרינן    ,המרדכי כפשוטו

  שדם זה טהור דבא מן הצדדים מחמת מיעך תשמיש, ולא מחמת וסתה דעדיין לא הגיע זמן וסתה. 

   )קפז, ד( 

משנה: נמצא על שלו טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה אותיום  : ראה ותחשב רמ"תתוך כמה זמן ת

טמאין חייבין בקורבן. נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק ופטורין מן הקורבן. איזהו אחר זמן? כדי  

כדי   –שתרד מן המיטה ותדיח פניה. גמרא: ורמינהו איזהו אחר זמן? פירש ר' אלעזר ברבי צדוק 

עד ותבדוק בו )משמע שיעור יותר קצר מהשיעור של   לת ותיטו סחת הכשתושיט ידה תחת הכר או ת 

המשנה(... רב אשי אמר: אידי ואידי חד שיעורא הוא )השיעור של המשנה והשיעור של ראב"צ(. )אם  

כדי שתושיט ידה לתחת הכר או לתחת    –כדי שתרד מהמיטה ותדיח פניה, אין עד בידה    –יש( עד בידה  

 בו. הכסת ותיטול עד ותבדוק 

 נחלוק הראשונים כמי ההלכה.  

פוסקים כראב"צ, כדי שתושיט ידה תחת הכר או הכסת ותיטול עד ותבדוק בו   –. רמב"ם רשב"א 1

 )שיעור מועט(.  

 פוסקים כרב אשי, כדי שתרד מן המיטה ותדיח פניה )שיעור מרובה(.   –. סה"ת טור  2

 ה דם סמוך לתשמיש נחשבת רמ"ת.  אין אנו בקיאים בשיעורים האלו ולכן כל שמצא  – . ראב"ד 3

 השו"ע פסק כרמב"ם והרשב"א, ואילו הרמ"א פסק כראב"ד.  

דקות, רבע   5דקות,  3נחלקו האחרונים בדעת הרמ"א כמה זמן נחשב סמוך לתשמיש. הדעות הם: 

דקות, ואילו הדכ"ט פסק שלכתחילה   3שעה וחצי שעה. טה"ב הכריע שאף לרמ"א אין להחמיר לאחר 

 דקות אך אם ראתה עד חצי שעה חשיבא רמ"ת.    5 תבדוק תוך 

ש"ך: כל זה כשהאישה ראתה דם על העד שלה. אך אם הגבר ראה על העד שלו אפילו מופלג הרבה  

מהתשמיש האישה חשיבא רמ"ת, דוודאי הדם הגיע מחמת התשמיש. דמוכח מהגמרא "נמצא על עד  

 שלו טמאים וחייבים קורבן". 
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ה מהתשמיש, אינה רמ"ת אך טמאה נידה וצריכה ז"נ, חוץ ממקרה  אישה שראתה דם לאחר חצי שע

 )קפז, א(  שיכולה לתלות במכה. 

: גמרא: הרואה מח"ת... ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה. ואם היה דם מכתה  תליה במכה

 משונה מדם ראייתה אינה תולה. נחלקו הראשונים אם תולים בזה"ז בדם מכה.  

ום בדם מכה, כיוון שהיום אנו לא בקיאים במראות לכן א"א לבדוק אם דם  אין תולים הי   – רמב"ן  ראב"ד  

 מכתה משונה מדם ראייתה או לא.  

תולים, כיוון שהאישה בחזקת טהרה עד שתראה וודאי וכל שיכולה לתלות תולין אלא   –  י"ף רמב"ם ר

 .  רמב"ם והי"ף רכ אם התברר שדם מכה שונה מדם ראייתה. ופסק השו"ע 

 : נחלקו הראשונים מתי יכולה לתלות במכה.  בשעת וסתהשלא :  מתי יכולה לתלות במכה

תמיד יכולה לתלות במכה אפילו אינה מרגישה שהדם שותת ויורד מהמכה דאין   - 31. רא"ש רשב"א 1

 עיניה בין מכתה.  

תולה במכה רק כשיודעת שמוציאה דם ושלא בעונת וסתה, דבעונת וסתה יתכן    –  33מרדכי   32. תרומה 2

 שהדם שרואה הוא דם וסתה ולא דם מכתה.  

אם יש לה וסת קבוע: אם יש לה מכה אפי' שאינה יודעת   – )ע"פ הש"ך( הגש"ד מהרי"ל  . תרה"ד3

 ם תולה בה.  שמוציאה דם תולה בה. אך אם אין לה וסת קבוע: רק אם יש לה מכה שמוציאה ד

 השו"ע פסק כרשב"א.  

.  34יש לה וסת קבוע: תולה שלא בשעת וסתה במכתה אע"פ שאין יודעת שמכתה מוציאה דם  –רמ"א 

. אם ספק אם הדם מהמקור או מהצדדים תולים במכה מס"ס. א. ספק מהצדדים  1אין לה וסת קבוע: 

 .  35ה מוציאה דם . יודעת בוודאי שמכת2. שבמקור  או מהמקור. ב. את"ל מהמקור שמא מן המכה

. יודעת שמכתה מוציא  2. יש לה וסת קבוע,  1הט"ז חלק על הרמ"א ופסק שאין לתלות במכה אלא אם:  

 דם.  

הש"ך חלק על הרמ"א בהיתר שאין לה וסת קבוע שמותרת מטעם ס"ס, משום שאין ס"ס זה מתהפך.  

כה מוציאה דם כעת,  ולכן אם אין לה וסת קבוע שלא בשעת וסתה ע"מ לתלות במכה בעינן שתדע שהמ

וכ"פ שבה"ל. וטה"ב פסק כשו"ע דאם יש לה מכה ואין יודעת שמוציאה דם תולה בה אפילו אין לה וסת  

 קבוע. 

: נחלקו הראשונים אם אישה שיש לה מכה וראתה דם בזמן וסתה יכולה לתלות במכתה.  בשעת וסתה 

 ה לתלות במכתה.  תולה במכתה, כיוון דוסתות דרבנן ולא הרגישה יכול – רשב"א רמב"ם 

 אינה תולה, דחיישינן שזהו דם וסתה.   – מרדכי 

ופסק הרמ"א כמרדכי ונימק "דאם כן לא תטמא לעולם". והעיר הש"ך אם מרגשת בשעת וסתה שדם  

 זה בא ממכתה טהורה. 

אומרים את הס"ס שהביא הרמ"א דווקא אם לא    – ח"ד  :  הרגישה ביציאת הדם מהמקור בשעת תשמיש

, אך אם ראתה בבדיקה או בשעת תשמיש )חוששים  )דטהורה דמדאורייתא(  אתההרגישה בשעה שר 

  ת שהרגישה ולא וחשבה שזה העד או התשמיש( לא מועיל לה הס"ס ואינה תולה עד שתדע בוודאו

 )קפז, פת"ש כח(   ולכן עדיף שאישה לא תבדוק אלא תחכה עד שתרגיש ותיטמא.שהוא מהמכה. 

  – אסורה, נו"ב  –האחרונים כשרואה בשעת וסתה שלא בהרגשה אם יכולה לתלות במכה. ח"ד נחלקו 

 )קפז, פת"ש לא לג(  מותרת. 

אינה יודעת  : אינה צריכה לשבת ז"נ.  יודעת שמכתה מוציאה דם :  ז"נכשתולה במכה האם צריכה לשבת  

 שמכתה מוציאה דם:  

 
 וכתב שאף הרשב"א מצריך שתדע שמכתה מוציאה דם.הב"י, והש"ך חלק ע"פ  31
 וכן דעת הרשב"א ע"פ הש"ך )עי' הערה קודמת(. 32
כה צרי –ט"ז  .שיש לה מכהאם צריכה לדעת סת קבוע אישה שיש לה ו י,נחלקו הש"ך והט"ז בדעת המרדכ 33

 .ובאישה שאין לה וסת קבוע כ"ע מודים שצריכה שתדע שמכתה מוציאה דם צ.א"  –לדעת שיש לה מכה, ש"ך 
באה לעיל שיטת המרדכי שאם רואה מח"ת שלא בשעת וכתרוה"ד, ה  –נחלקו האחרונים כמי פסק הרמ"א. ש"ך    34

לא פסק כאף אחת מהשיטות  –וסתה מותרת, ואף תורה"ד מודה למרדכי בצירוף טעם נוסף שיש לה מכה. ט"ז 
שקבוע אין צריכה לדעת שמכתה מוציאה דם. ובוסת שאינו קבוע היקל אלא סבר כרשב"א והחמיר שדוקא בוסת 

 בס"ס או אם ידוע שמכתה מוציאה דם.
 דאם ידוע שבא מהמקור אינה תולה במכה אלא אם יודע לה שמכתה מוציאה דם. 35



 אב תשע"ז  מבחן נידה . 5 בס"ד 

12 
 

שלא להוציאה מבעלה ומשום דחשיב כוסת  שאינה חשבת רמ"ת כדי צריכה ז"נ, דהקלו  –ש"ך רע"א 

 ווסתות דרבנן, אך ז"נ שהם דאורייתא מחמירים.  

אינה צריכה ז"נ, דתולה במכתה. ופסק טה"ב כש"ך שצריכה ז"נ אך טובלת בלא   – ב"ח כנסת יחזקאל 

 ז( -)קפז, ה ברכה.  

 

יום ולא לאחר    31לפני  יום )היינו שאינה רואה    35יום לבין    31. א. אישה שטווח ראיותיה נע בין  12

יום( ובתוך אותם ימים אין לה זמן קבוע לראייתה, כיצד תנהג לעניין: פרישה בעונת הוסת,   35

 בדיקה בעונת הוסת ופרישה בעונה בינונית?

: תרה"ד: אישה שאינה רואה בפחות מיד' ימים אחר טבילתה, אבל לאחר יד' אין לה  וסת חצי קבוע

כאישה שיש לה וסת. וכ"פ השו"ע. הח"ד הקשה על השו"ע א"כ אישה שרואה  קבע, עד יד' ימים דינה 

תמיד לאחר ל' יום אינה חוששת לע"ב, והא ליתא דמכח חזקה דווסתות אמרינן שרואה בוסתה, אך אין  

אומרים שלא תראה שלא בשעת וסתה. ולכן צריכה לחשוש לע"ב דאולי תראה קודם שעת וסתה. האג"מ  

וכתב שמכח חזקת וסתות לא חיישינן שתראה קודם וסתה. עפ"ז   36ראיותיו  חלק על הח"ד ודחה את

, וק"ו  37מראיית וסתה הקודם אינה חוששת לע"ב  32-ומ  28אישה שרואה תמיד עד  –פסק הדכ"ט 

 .  39וחוששת רק להפלגה  38שאינה חוששת לעונת החודש 

ין עונה בינונית הובא  י נכל ימים שיש לה וסת חצי קבוע אינה צריכה לפרוש ולבדוק בעונת הוסת. לע

 )קפו, ג( תה"ד והח"ד.  לעיל שנחלקו 

או לאחר,  : אישה שמשנית וסתה להקדים שניים או שלושה ימים  )קפד, ב(  : רמ"א ע"פ הגמ"י ימי מבוכה

 כשמגיע שעת וסתה צריך לפרוש ממנה ב' או ג' ימים קודם או אחריו.  

ה וסת קבוע וראתה פ"א ביום אחר צריכה  אישה שיש ל  – נחלקו האחרונים בהסבר דברי הרמ"א. ש"ך 

אישה שיש לה וסת   –. נו"ב 40לחודש הבא לחוש לשני הימים )א. הוסת הקבוע, ב. היום שראתה בו( 

אישה שקבעה וסת קבוע לג' ימים    –  . ח"ד41קבוע בתוך תחום של מספר ימים חוששת לכל הימים האלו 

)קפד,    שעד ג' ימים ראוי להחמיר כנו"ב.. ופסק שבה"ל  חוששת לכולם ולא רק לתחילת הוסת  42בחודש 

 ב( 

 

ב. אישה שיש לה וסת קבוע מה דינה לעניין בדיקות לפני תשמיש ולאחר תשמיש, וכיצד תנהג  

 בבדיקות אלו אישה שרגילה לראות באופן המובא בסעיף א'?  

משנה: "ופעמים צריכה להיות בודקת שחרית ובין השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש  : וסת קבוע 

 ות... אבל אינה עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה" .  את ביתה". גמרא: ל"ש אלא באישה עסוקה בטהר 

פסקו ע"פ הגמרא שאישה שיש לה וסת קבוע ואינה עסוקה בטהרות אינה צריכה   43רוב הראשונים 

בדיקה כלל. אך הרמב"ם חלק, והצריך שלאחר התשמיש שניהם יבדקו, ולפני התשמיש רק הצנועות  

ות בשני עדם אחד לו ואחד לה )לאחר תשמיש(  בודקות. מקור דבריו במשנה: "דרך בנות ישראל משמש

והצנועות מתקנות שלישי לתקן את הבית" )קודם התשמיש(. שאר הראשונים מבינים שהמשנה מדברת  

 
האג"מ מקשה על הח"ד: הגמרא אומרת שמותר לבוא על ישנה קודם שעת הוסת, וע"פ דברי הח"ד חיישינן  36

 תראה קודם וסתה.  שמא
שוש לע"ב דקבעה לה וסת חי חאינה צריכה ל 31ולאחר  29בפשטות ע"פ תרה"ד גם אם רואה תמיד לפני  37

( 32-ומ 28, אך אם רואה בהפלגה של יומיים )עד 30סמוכים לוסת חיישינן שתראה ב 31ו 29קבוע. וי"ל כיוון ד
 )ע"ב(.  30-אינה חוששת שתראה ב

נה בינונית, דאם לא בדקה בע"ב אסורה לשמש לאחר וסתה, אך אם לא בדקה בוסת עונת החודש קלה מעו 38

 החודש מותרת לשמש לאחר וסתה.
צריכה לבדוק דלא  –ה ולא ראתה אם צריכה לבדוק. שבה"ל וכבנחלקו האחרונים אם לאחר שעברו ימי המ 39

 א"צ לבדוק –חשיבא כמסולקת דמים. דכ"ט 
 זה פשיטא?!. דיןחידוש קשו על הש"ך מה הה 40
יום?. והסבירו  20יום תצטרך לפרוש  20דבריו אישה שטווח ראייתה הוא הח"ד הקשה על הנו"ב, ע"פ  41

 .האחרונים את דבריו שדבריו הם עד שבעה ימים
א' -ג' לחודש, צריכה לפרוש ג' ימים ולא רק ב-א' ב' לחודש, ו -ג' לחודש, ואח"כ ראתה ג"פ ב-ראתה ג"פ ב 42

 לחודש כיוון שלא עקרה את וסתה הראשון.
 שב"א.ראב"ד רמב"ן ר 43
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בעסוקה בטהרות. המגיד משנה מסביר ברמב"ם שהצריך שתבדוק לאחר תשמיש, שהאישה תבדוק  

רת על האישה לבדוק מיד אחרי  . כיוון שהגמרא אוס44רק לאחר הזמן שיכולים להתחייב בקורבן 

 התשמיש כיוון שהבעל ליבו נוקפו ופורש. 

השו"ע הביא את דברי רוב הראשונים בסתם ולאחר מכן הביא את דברי הרמב"ם בשמו. בפשטות  

למד שבסי' קפד' )א'( השו"ע פסק כרמב"ם שכתב "וכל אישה    45השו"ע פסק כרוב הראשונים, אך הש"ך 

א בשעת וסתה ואינה צריכה בדיקה קודם התשמיש", משמע שצריכה  שיש לה וסת קבוע בא עליה של

בדיקה לאחר התשמיש. וגם בסי' קפו' השו"ע חשש לרמב"ם ולכן הביא את דבריו בשמו ולא כ"יש מי  

  קפד'. - קפו' וכתב שאין לדקדק מדבריו ב-שאומר". אך טה"ב פסק כסתימת השו"ע כרוב הראשונים ב

 , א( ו )קפ

: "פעמים צריכה להיות בודקת שחרית ובין השמשות ובשעה שהיא עוברת  : משנהוסת שאינו קבוע 

לא שנו אלא באישה שהיא עסוקה בטהרות   – ב יהודה אמר שמואל אמר רלשמש את ביתה". גמרא: 

אבל אינה עסוקה לא בעיא בדיקה". לאחר מכן הגמרא כותבת: "ת"ר אישה שאין לה וסת אסורה לשמש  

משמשת בשני עדים הן עוותוה הן תקנוה.    –ואין לה לא כתובה... דברי ר"מ. ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר  

מאי? אי בעסוקה בטהרות הא אמרה שמואל חדא  הלכה כרחב"א. וב – אמר רב יהודה אמר שמואל

זימנא! )לעיל על המשנה(. ואי בשאינה עסוקה בטהרות הא אמר כל לבעלה לא בעיא בדיקה, דא"ר  

אישה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק ואוקימנה לה בעסוקה   –זירא א"ר אבא אמר שמואל 

 לקו הראשונים בהבנת תירוץ הגמרא.  בטהרות!. הגמ' מתרצת, "מאן דמתני הא לא מתני הא". נח 

הבינו את תירוץ הגמרא שדברי רב יהודה אמר שמואל אינם כפולים, כיוון דקודם   – רוב הראשונים 

השמיע לנו את פירוש המשנה וכאן השמיע לנו שהלכה כרחב"א. ולכן הלכה שצריכה בדיקה רק  

 .  ולכן א"צ בדיקה כלל כשעסוקה בטהרות 

שנחלקו האמוראים בדעת שמואל. מפשט דבריו של  מבינים שאת תירוץ הגמרא  – ר"ח רמב"ם רא"ש 

דאישה צריכה לבדוק    רחב"א נראה שאף אישה שאינה עסוקה בטהרות צריכה לבדוק, וכך פסקו להלכה

. הרשב"א הקשה על פירוש זה, דאפילו  אחר תשמישהבעל צריך לבדוק  , ולרמב"ם  לפני ואחרי תשמיש

אם נאמר שרחב"א סובר שצריכה בדיקה אף שלא עסוקה בטהרות ישנם הרבה אמוראים שאמרו שלא  

 צריכה בדיקה לבעלה.  

הרי היא ככל  ת דברי רחב"א במסכת כתובות וכתב שאם תשמש ג"פ ולא תמצא דם הביא א –רי"ף 

הנשים. ואם מצאה דם החוזקה נידה ותצא בלא כתובה. הר"ן והרשב"א ביארו שהרי"ף למד את הגמרא  

 כר"ח אך הצריך בדיקה רק בג"פ ראשונות ולא תמיד.  

בדיקה אף לפני תשמיש ועוד מה מועיל  הרא"ש הקשה על הרי"ף, מהגמרא משמע שרחב"א מחייב 

תירץ, מטרת הבדיקות היא להוכיח שאינה    ר"ן שבודקת ג"פ אם תמיד חוששים שתפרוס נידה תחתיו? ה

רואה מח"ת ולכן בג"פ סגי, ולכן צריכה גם לבדוק קודם התשמיש דאחרת תוכל לומר שראייתה היא  

   מקודם התשמיש ולא מחמתו. ופסקו הרמב"ן והרשב"א כרי"ף. 

והביא את דברי הרמב"ם והרא"ש שאם אין לה וסת צריכה לבדוק תמיד    ,השו"ע פסק את הרי"ף בסתם 

פסק   שו"ע והרמב"ם מצריך שאף הבעל יבדוק לאחר תשמיש. בפשטות נראה שה , לפני ואחרי תשמיש 

כרי"ף דהביא את דבריו בסתם, אך מהט"ז נראה דהבין שהשו"ע פסק כרמב"ם והרא"ש דהם שני עמודי  

 וראה. והרמ"א פסק כרמב"ם והרא"ש.  ה

הש"ך חלק על הבנת הב"י ברי"ף דאינו לומד את הגמרא כר"ח אלא כשאר הראשונים. והביא בכוונה  

את רחב"א במסכת כתובות דדבריו הם נפ"מ לכתובה ולא לדיני נידה. ולכן אישה שאין לה וסת ואינה  

 דבר. עסוקה בטהרות אינה צריכה בדיקה כלל, והוסיף שכן עמא  

סגי בקינוח. שו"ע הרב   – נחלקו האחרונים אם הבדיקה צריכה להיות בחו"ס או סגי בקינוח. ח"ד סד"ט 

פסק: בג"פ ראשונות תבדוק לפני ואחרי תשמיש בקינוח, והדכ"ט ושבה"ל    טה"ב  צריך בדיקה בחו"ס.  –

 )קפו, ב(  החמירו שהבדיקה תהיה בחו"ס. 

 

  

 
 בכך מתורצת קושיית הראב"ד שהקשה שהגמרא אמרה שלא יבדוק שלא יהא ליבו נוקפו ויפרוש. 44
 )סי' קפד, ס"ק ד(. 45
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בחו"ל שלא היה בו מקווה טהר ואף לא גרים שם כלל יהודים,  בעל ואישה טיילו במקום נידח . 13

לאחר סיור שערכו גילו שיש באזור מאגר מים טבעי שניתן לטבול בו ואף אנשים מקומיים נוהגים  

תמיד להתרחץ בו, בנוסף לכך בדרך כלל המאגר לא נקי ויש בו בקרקעיתו. ציין את הנידונים  

 ולה האישה לטבול באותו מקום? ההלכתיים הקשורים למקרה הנ"ל והאם יכ

 מרא: אמר רב שמואל בר יצחק: אישה לא תטבול בנמל ]אע"ג דהשתא ליכא אימר ברדיוני נפל[. ג

  46גורס בגמרא "אע"ג דהשתא ליכא אימר ברדיוני  – נחלקו הראשונים מדוע אין לטבול בנמל? רש"י 

ט שחוצץ, ואין ראיה שלא רואה  ולכן מסביר אין לטבול בנמל מפני שיש שם ספינות שמעלות טי ,נפל"

לא גורסים בגמרא "אע"ג   – . ר"ת רמב"ם רא"ש 47דנפל בעלייתה מהם ,כשעולה מהמים  עליה טיט

מפני שמצויים שם בנ"א ומתביישת מהם וממהרת לטבול  דהשתא ליכא אימר ברדיוני נפל". ומפרשים, 

טיט האם עלתה לה טבילה    במקום שיש בואם טבלה  תהיה נפ"מ בין הדעות,  ואין מדקדקת בטבילתה.  

 בדיעבד.  

וה שיש בו טיט, דסתם טיט  ובמקים לטבול כ מוהשו"ע הביא את דעת רש"י. הש"ך חלק וכתב, עכשיו ס

ל בנמל. שבה"ל פסק: היום לא  ו אינו טיט היוון, ועוד דרוב הפוסקים חולקים על רש"י ומתירים לטב

יט מימי אבל טיט של הים או הנהר אפילו בדיעבד  בט  א ואף המקילים בדיעבד דווק  בקיאים בסוגי הטיט,

 )קצח, לג( אינה טבילה. 

השו"ע פסק גם את דעת ר"ת, שלא תטבול במקום שיש חשש שיראוה בני אדם שממהרת לטבול ואינה  

מדקדקת בטבילתה, אך בדיעבד עלתה לה טבילה. וביאר הט"ז, דאם יודעת בעצמה שטבלה כהוגן לא  

 )קצח, לד( לה טוב ולא שמה לב. חיישנן שבגלל הפחד לא טב 

  , אפילו בדיעבד. ומשום החשש של אנשים  לכן האישה לא יכולה לטבול באותו מקום משום חשש טיט 

דשמואל  לה מחיצות כאבוה  יעשה  אם בעלה  ו בדיעבד אם טבלה ויודעת שטבלה היטב עלתה לה טבילה.  

 שעשה לבנותיו מחיצות )מפני הטיט או לצניעות ע"פ הפירושים השונים( יכולה לטבול.  

 
 "ברדיוני לשון שכשוך" )רש"י(. 46
"הטביל בו את המיטה אע"פ שרגליה שוקעות   ,משנהמהשאומר שלא ניתן לטבול בטיט  הרא"ש הקשה על רש"י    47

לאישה נכנס טיט בין אצבעות רגליה ונדחק שם  ר"ן תירצו:ים מקדמים"?. ראב"ד בטיט העבה טהורה מפני שהמ
ולכן חוצץ, ואילו במיטה אין סדקים. הב"י הקשה, הרי גם באדם המים מקדימים? ולכן תירץ ע"פ הר"ש: באישה 

 מיירי בטיט היוון שחוצץ ולא מהני בו קדימת מים, ואילו במיטה מיירי בסתם טיט
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 עצמן וכו' אמר ר' זירא בנות ישראל החמירו על .  1

 ציין ג' טעמים שהובאו בראשונים לחומרת בנות ישראל. א. 

  רואה טמאה שבעה מתחילת ראייתה, והרואה דם בימי זיבה אם  1הרואה דם בימי נידתה מדין תורה

 שומרת ז"נ. ימים  שלושה רואה נקי, ואם אחד  יום או ימיים שומרת יום 

, שנים תשב שישה  3שב שישה והוא , ראתה יום אחד ת 2תקין רבי בעם שבשדות הגמרא: : תקנת רבי 

 .  5, שלושה תשב ז"נ 4הן ו

החמירו ע"ע שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה   לחומרא דר' זירא: "א"ר זירא: בנות ישרא 

 . ז"נ"

  – . ר"ן א' 2משום הרחקה יתירא.  –. רי"ף 1  לתקנת רבי. מדוע הוצרכו להחמיר את חומרת ר"ז בנוסף  

ה  תאשוב שראתה רק יומיים ודינה כזבה קטנה כשלמעשה ראתה ג' ימים )כגון שרחלפעמים האישה ת

לפעמים אישה רואה טיפת    – . ר"ן ב'  3בביה"ש( לכן החמירו שתמיד צריכה ז"נ, שמא היא זבה גדולה.  

ויש חשש שתטעה. לכן תקנו שתמיד ימנו שבעה   , למנות שוב ז"נ ז' נקיים לזיבתה וצריכה מדינא -דם ב

בלבלו בין ספירת שישה ימים לשבעה  תחששו שנשים י   –. ט"ז  4  .בין ראיה אחת לשלושה ימים ולא ישנו  

 ימים )תקנת רבי( ולכן תמיד מונות שבעה. 

 

 זה?  מה החידוש בכך שהחמירו אף בטיפת דם כחרדל, ומה הדין אם ראתה פחות משיעורב.  

אע"פ    –. תר"י ב'  2אפילו רואה טיפת דם בצבע חרדל שמעיקר הדין טהור יושבת עליו ז"נ.    –. תר"י א'  1

שרואה כמות מועטת כחרדל טמאה. הר"ן דחה את ההסברים האלו כיוון שמדינא דטמאה במראה וגודל  

היא שאנשים יאמרו שבדם מרובה שיוצא בראיה אחת ראוי להחמיר בו   . החומרא3של חרדל. והסביר 

ג' ראיות, שמא שהה בפרוזדור ג' ימים ואח"כ יצא, אך בדם מועט חשש כזה אינו מסתבר ובכ"ז  -כ

 החמירו. 

 

 ג. האם בתקנת רבי וחומרת בנות ישראל יש נפ"מ בין ראיית דם לראיית כתם? 

חרדל רק בראיית דם היוצא מגופה ולא בכתם,  כים טיפת דם בנות ישראל החמירו שמטמא – ר' ירוחם 

 )קפג(  ששיעורו רק מכגריס. 

 

 מה דינה ומדוע?    ולא בדקה יהקה וראתה פעם אחת, ואח"כ פיהקה שוב ולא ראתה  פ. א. אישה ש 2

הקה בר"ח ופיהקה שוב בימי החודש חוששת לאותו הפיהוק ואסורה לשמש עד  פי פסקו הטוש"ע: 

 .  6שתבדוק 

צריכה   –. ב"ח 1האחרונים, מדוע אסורה לשמש עד שתבדוק הרי מיירי בוסת שאינו קבוע?  והקש

ותירץ, כיוון שטבעה   . הט"ז דחה את דברי הב"ח 2בדיקה לכתחילה אך בדיעבד א"צ כדין וסת שא"ק. 

אסורה לשמש סמוך    – . נה"כ  3של האישה לפהק בשעת ראייתה או סמוך לה הוה רעותא שהיא טמאה.  

לאחר הפיהוק, אבל אם עבר זמן מופלג מהפיהוק ולא הרגישה מותרת לשמש כיוון שאינו קבוע. ולא  

  כא(  )קפט, שידוע זמנו. כיוון  , דמי לוסת התלוי בזמן שמותרת סמוך לאחר הוסת

 
דם נידה ודם זיבה ממעין אחד הוא ובימים  –נחלקו הרמב"ם והרמב"ן כיצד מונים ימי נידה וימי זיבה. רמב"ם  1

 –ימי זיבה וחוזר חלילה. רמב"ן  11ימי נידה ולאחריהם  7בלבד הוא שישתנה. וכל חייה של האישה היא רואה 
מחזור של ימי נידה ולאחריהם ימי זיבה וחוזר חלילה, אלא  אין זהיש ימי זיבה רק בימים הסמוכים לימי הנידה 

  רק פ"א לאחר ימי נידה.
( אליבא דהרמב"ן היא 7+11+7יום לראייתה ) 25 יאחראישה שרואה לדוגמה: נפ"מ: יש נפ"מ לקולא ולחומרא. 

נידה שטובלת ביום השמיני לראייתה, אך לרמב"ם אם תראה יום או יומיים תספור יום כנגד יום )קולא ביחס 
 ימים תצטרך למנות ז"נ )חומרא ביחס לרמב"ן(.  3לרמב"ן( אך אם תראה 

 בני תורה, ואינן יודעות למנות מתי ימי זיבה ומתי ימי נידה )רש"י(.שאינם  2
 כדין תורה שמא היא בימי נידה )רש"י(. 3
 שמא ראשון סוף זוב ושני תחילת נידה וצריכה עוד שישה ימים )רש"י( 4
 שמא היא בימי זיבה וצריכה ז"נ )רש"י(. 5
לו בפ"א ויש לחוש שמא תקבע וסת לפיהוק בלא זמן שכל וסת בין של ימים בין של גוף חוששת  השו"ע: המשך 6

 "ח שמא תקבע לר"ח.רידוע. ואם בדקה ונמצאת שלא ראתה אינה חוששת עוד לפיהוק גירדא אבל חוששת ל
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ב. אישה שיש לה וסת הגוף שמפהקת ורואה אך ראייתה נמשכת גם לאחר שסיימה לפהק, למה  

 חוששת ומדוע? ציין את הנידון בדברי הראשונים והכרעת השו"ע!. 

כל הטהרות   –למודה להיות רואה בתחילת הווסתות  ה: גמרא: הייתווסת הגוף ללא ווסת הימים 

 כל טהרות שעשתה בתוך הווסתות טהורות.  –שעשתה בתוך הווסתות טמאות. בסוף הווסתות 

חוששת רק לזמן וסתה וא"צ לחשוש לכל העונה.    –ראב"ד רשב"א רא"ש    אם ראייתה בתוך זמן הוסת: 

 וכ"פ השו"ע. 

בזמן וסתה ולא    חוששת רק   –נחלקו הראשונים בנידון זה. רז"ה    אם ראייתה נמשכת גם לאחר וסתה: 

 חוששת מתחילת הוסת עד סוף העונה.   –אחריו, דהולכים אחרי תחילת הוסת. רשב"א 

הקשה הב"י על הרשב"א, מדוע בשופעת ומזלפת )קפד, ו( פסק כרז"ה דאזלינן בתר תחילת הוסת  

לכן  ואילו כאן צריכה לחשוש לכל העונה? ותירץ, הרשב"א סובר דשיעור משך הוסת אינו פחות מעונה. ו

 )קפט,  כד( צריכה להמתין בשופעת ומזלפת וגם במקרה זה עד סוף העונה. ופסק השו"ע כרשב"א.  

 

יום ופסקו ג' חודשים מלראות, האם   35. קטנה, גדולה או זקנה שיש להן וסת קבוע להפלגת 3

 נעקר וסתן לגמרי או שעדיין חוששות לו? וכשחזרו לראות למה חוששת מכאן ולהבא? פרט!. 

 שערות.    2. לא הביאה 2. 12. מתחת לגיל 1: קיימים בה אחד משני התנאים הבאים: קטנהגדר 

כל   עונות סמוך לזקנתה. גמרא: ה"ד סמוך לזקנתה? 3משנה: זקנה כל שעברו עליה : גדר זקנה

שקוראים לה אמא אמא ואינה בושה. נחלקו האמוראים מה גדר אינה בושה. האם אינה מקפדת או  

נפ"מ במקרה שבושה ואינה מקפדת. פסק השו"ע: כל שקוראים לה אמא בפניה   שאינה מתביישת, 

כמ"ד   –כמ"ד אינה מקפדת )לקולא(, ט"ז  – ואינה חוששת. נחלקו האחרונים כמי פסק השו"ע. גר"א 

 אינה בושה )לחומרא(.  

  אינה חוששת לוסתה  8אם פסקה לראות ג' עונות  . 7עונות חשיבא ככל הנשים  3גמרא: קטנה שראתה 

הראשון כלל, ואין לה וסת. הדר קחזיא בעונות מאי? מונה ג' עונות ולאחריהם קובעת וסת. אם רואה  

 . וכ"פ השו"ע. פעם בג' עונות קבעה וסת להפלגת ג' עונות 

קטנה שלא ראתה ג' עונות   שדווקא הראשונים מדייקים מכך שהגמרא שאלה "הדר קחזיא בעונות" 

מים, דאגלאי מילתא שראיותיה היו מקרה. אך גדולה וזקנה  עקרה וסתה לגמרי וחשיבא כמסולקת ד

גלאי מילתא  יאם חוזרות לראות בעונותיהם הראשונות חוזרות לוסתן הראשון. דא ,שלא ראו ג' עונות 

 לא(   כט  )קפט, כז וכ"פ השו"ע.   .9שבמקרה לא ראו ולא שעקרו וסתן 

ך  ג"פ. בקטנה נחלקו האחרונים אם צרית  וקטנה וזקנה שפסקו לראות ג' עונות חוששות רק לאחר שרוא

 שתקבע וסת או לא.  גם

והפסיקה ולא ראתה משעברו   יום 20-ל טור: גדולה שיש לה וסת הפלגות: גדולה שלא ראתה ג' עונות 

 .  )אינה חוששת לוסתה הראשון( ובדקה ולא ראתה אינה חוששת לעולם יום   20עליה 

מיירי   –שו"ע עונות עוקרת את וסתה הראשון.  לאחר כמה נחלקו הרש"ל והשו"ע בהבנת דברי הטור

שלא ראתה ג' עונות, וחוששת כל פעם להפלגה מהיום שהייתה אמורה לראות בו כדרך שחוששים  

פסקה פעם אחת, דאם נחוש לפלגה מהיום שהייתה אמורה לראות,    –. רש"ל  , וכ"כ הט"זבוסת החודש 

,  ין לדמות את וסת ההפלגות לוסת החודש, וא10נמצא שאינה חוששת להפלגתה אלא לזמן כפול ממנה

   וכ"פ הש"ך והב"ח. 

ולאילו עונות  2לאחר כמה ראיות חוששת, 1נחלקו הפוסקים : כשחזרה לראות חוששתלאיזה עונות 

הגדולה    להפלגתהבלוסת הראשון,  א חוזרת לחשוש  לאחר שראתה פ"א    –חוששת כשחזרה לראות. ח"ד  

לוסתה  חוזרת לחשוש לאחר שראתה פ"א  – ולעונה בינונית. ט"ז רש"ל ג של העונות שפסקה לראות, 

 
אינה חוששת  –נחלקו הש"ך והט"ז אם צריכה לקבוע וסת או שלאחר ג' ראיות חוששת אף לוסת שא"ק. ש"ך  7

 וכן הדין בזקנה.איות חוששת אף לוסת שא"ק. לאחר ג' ר –, ט"ז עד שתקבע וסת
יום, בין  90ג' עו"ב  –כמסולקת דמים. ש"ך  בנחלקו האחרונים איזה עונות קטנה צריכה לא לראות כדי להיחש 8

 יום + עונות שלה.  90 –עונותיה קצרות מעו"ב בין עונותיה ארוכות מעו"ב. דרישה אם 
 עדיין לא חשיבא בת דמים ולכן כל ראיותיה מקרה, אך זקנה וגדולה חשיבן בנות דמים. עיקר החילוק דקטנה 9

 יום. 70, נמצא שחוששת להפלגת 35בנידון השאלה, אם תחוש ליום שהייתה לראות בו להפלגת  10
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עונות )דבראיה    2לאחר שרואה    –הראשון, וא"צ לחושש להפלגת העונות שלא ראתה בהם. שו"ע נה"כ  

 )קפט, טו(. 11אחת אין הפלגה( חוזרת לחשוש לוסתה הראשון 

 

המקור או שהרגישה זיבת דבר לח בפרוזדור, מה הדין במקדים  . אישה שהרגישה פתיחת פי 4

 הבאים: 

מרגשת    – . נו"ב  3נפתח מקורה.    – תה"ד  .  2נזדעזע גופה.    –. רמב"ם  1:  שמטמאות מדאורייתא  הרגשות 

 )קפג, פת"ש א( . זב ממנה מבפנים, החת"ס חלק דזיבת דבר לח לאו הרגשה היא דבר לח 

 או שבדקה ומצאה מראה טוהר? ולא מצאה כלום  מיידא. בדקה עצמה 

אישה שהרגישה שנפתח פי מקורה ובדקה ולא מצאה כלום טמאה, דיצאה טיפת דם כחרדל   – תה"ד 

אך אם בדקה  ונימוק או נתקנח, דהרגשה דאורייתא. השו"ע הביא את דברי תה"ד כיש מי שאומר, 

 )קצ, א( "ד. פסקו האחרונים כתה. ו12עצמה מיד ומצאה מראה טהור טהורה 

דחיישינן   טמאה, –. ח"ד ולא מצאה כלום נחלקו האחרונים מה הדין אם בדקה מיד )תוך שיעור וסת(

אם בדקה עצמה מיד ולא מצאה כלום טהורה, שאין לחשוש שמא   –ס"ט כו"פ  שראתה והדם נעלם.

 ש ה( )קצ, פת"   שתמצא מראה טהור כדי לטהרה.ראתה ואבד. אך אם בדקה עצמה לאחר זמן צריך 

   על העד מראה טהור ומראה טמא?   ה אב. בדקה בעד מלוכלך בדם או בעד שאינו בדוק ומצ 

טמאה,    – טהורה. ח"ד    – נחלקו האחרונים מה הדין בנידון זה. ג"ש  :  פתיחת פי המקור או נזדעזע גופה

שאם הרגישה לא תולים במראות   ומוכיח את דבריו מתה"דדרוב פתיחות המקור למראות טמאות הן. 

ואפילו אם אבד העד טמאה. ואינה טהורה כשהרגישה אלא אם יודעת בבירור שראתה על   , טהורות

 .  13העד רק מראות טהרות 

רגשה זו דאורייתא רק כשראתה עימה דם. אך  ה: חת"ס: אפילו לדעת הנו"ב שהרגשת זיבת דבר לח 

 אה רק מראות טמאות )פחות משיעור כינה של ימינו( מצילו  פאינה מוציאה אותה מחזקת טהרה שלה וא

 )קצ, פת"ש ו( ביחד עם טהורות טהורה, ולמסקנה מתיר רק אם מצאה מראות טהורות.  

 ג. לא בדקה עצמה לאחר ההרגשה ומצאה אח"כ כתם על בגד צבעוני? 

מוצאת כתם בבגד יש להסתפק אם הכתם היה קודם ההרגשה ולא בא בעת  ש: כזיבת דבר לח

שה או לחלופין שבא לאחר שהרגישה. לספק זה יש לצרף את הספק האם זיבת דבר לח מטמאה  שהרגי 

 מדאורייתא או לא. ולכן יש להקל במיוחד שמצאה על בגד צבעוני.  

הרגשה של פתיחת פי המקור מטמאה מדאורייתא לכ"ע, לכן אף שיש ספק  )נלע"ד(  :  פתיחת פי המקור 

 חריה יש להחמיר.  בנוגע לכתם אם בא לפני ההרגשה או לא

 

שנים בלבד )עדיין לא ראתה דם מימיה(, מה הדין ולמה חוששת   11. אדם התחתן עם כלה בת 5

 במקרים הבאים: 

 א. נבעלה בעילת מצוה ולא ראתה דם. 

   משנה:

 ב"ה  ב"ש  

תינוקת שלא הגיע זמנה לראות  

 וניסת  

 עד שתחיה המכה לילות   4נותנים לה 

 לילות  4עד מוצ"ש  כל הלילה שלה  וניסת הגיע זמנה לראות 

 כל הלילה שלה  נותנים לה בעילת מצוה ראתה ועודה בבית אביה 

 )ניתן לראות שהדעות בדירוג( 

 
הט"ז מביא ראיה לשיטתו ממעוברת שגם היא פוסקת לראות וחוזרת לחשוש לוסתה לאחר ראיה אחת. נה"כ  11

 בר השו"ע( דוחה את ראיית הט"ז ממעוברת, דשאני מעוברת דלא עקרה וסתה אלא הייתה מסולקת דמים. )בהס
 שו"ע קפח, א. 12
פת"ש בשם תוה"ש: נשים שמסולקות דמים כגון מעוברת ומניקה אפילו הרגישה שנפתח מקורה טהורה אם  13

ר מסתבר לתלות בזה משום שהם לא מצאה כלום. תולים שמה שנפתח מקורה הוא להוציא לחה טהורה, דיות
 מסולקות דמים.
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אמר רב: בוגרת נותנים לה לילה ראשון וה"מ שלא ראתה, אבל ראתה נותנים לה רק בעילת   גמרא:

הלכתא בועל בעילת מצוה ופורש. ירושלמי: פורש אפילו מתינוקת שלא הגיע   מצווה. ומסכמת הגמרא,

 זמנה לראות ולא ראתה. 

בתינוקת שלא הגיע   גם  - 14נחלקו הראשונים באלו מקרים "בועל בעילת מצוה ופורש". רוב הראשונים 

דווקא אם ראתה דם בבית אביה. לכן נערה שלא ראתה דם מימיה מותרת    – זמנה לראות. רמב"ם רי"ף  

עד ד' ימים )כב"ה(, ובוגרת שלא ראתה דם מימיה מותרת לילה ראשון )כרב(. אך הרמב"ם כתב שנהגו  

 לפרוש אפילו מקטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה.  

שפשט המנהג שאפילו בתינוקת קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה שבועל  להלכה כתב בב"י 

 בעילת מצווה ופורש, וכ"פ בשו"ע.  

נבעלת בפעם הראשונה אוחזת אותה חלחלה, ובזמן  שכ  – . רב האי גאון  1:  טעם החומרא בדם בתולים

חיישינן שמא   – . אשכול 2שמתחלחלת פורשת נידה, כמו "ותתחלחל המלכה" מלמד שפרסה נידה. 

אע"ג    – . רשב"א  3מחמת חימוד תשמיש ראשון נפתח המקור ויצא דם חימוד ונתערב עם הדם בתולים.  

ולא יצא דם בתולים, ותראה דם נידה ויתלו  יה  דתולים במכה שאני הכא דחיישינן לשמואל שיבעל בהט

ובבתולה יש להחמיר כיוון דאוסרים אותה פ"א, אבל במקום שתאסר לעולם  . 15אותו בדם בתולים 

 )רמ"ת( לא החמירו. 

. ספק אם היה  1טהורה, מס"ס  – : נחלקו הראשונים אם בעל ולא מצא דם. ראב"ד בעל ולא מצא דם

טמאה, דחיישינן שמא   -  16א היה עימו דם מהמקור. רוב הראשונים . אפילו היה דם שמא ל 2בכלל דם, 

 נעלם הדם או חיפהו שכ"ז. 

השו"ע החמיר כרוב הראשונים, והרמ"א כתב: יש מקלים אם לא ראתה דם, ונהגו להקל אם לא גמר  

 פורש אפילו שלא ראתה דם. גמר ביאתו , אבל אם ב)הכנסת כל האיבר(   ביאתו

אם צריך לפרוש באיבר חי או באיבר מת. ראב"ד באיבר מת, כדין אישה    : נחלקו הראשוניםכיצד פורש 

 באיבר חי. ופסק השו"ע כרשב"א, וכ"פ הש"ך והט"ז.   –שנטמאת בשעת תשמיש. רשב"א רא"ש 

ל מיטתה כשאינה  ע בטמאה בדם בתולים שיכול לישון ישנה קולא בהרחקות  שו"ע ע"פ ראב"ד ורא"ש:

   עליה, בניגוד לנידה שאסור. 

מונה לאחר שפוסק הדם וא"צ לחכות עד   –ט לאחר ביאה ראשונה: רמב"ם רמב"ן )ע"פ הגמ"י( הפס"

ימים( שתפלוט שכ"ז ואז תפסיק   4צריכה להמתין ו' עונות שלמות ) – שתפלוט שכ"ז. רא"ש טור 

דלא החמירו    . וביאר הט"ז, 17ימים כמו נידה רגילה   5וכ"פ השו"ע. הרמ"א לא הצריך שתמתין   , בטהרה

 )קצג(  ם בתולים משום ספק תשמיש בביה"ש. ד

 

 ב. לאחר החתונה התחילה לראות כתמים על גופה ובגדיה. 

דלא גזרו  אין חוששים לה )  18גמרא: קטנה שלא הגיע זמנה לראות אפילו סדינים שלה מלוכלכים בדם 

 תינוקת שהגיע זמנה לראות יש לה כתם. (.  חכמים כתמים בקטנה

ויום אחד. או שסגי    12. תהיה בת  2. שתביא סימנים.  1  : לקו הראשונים אם כדי שקטנה תטמא צריך נח

 צריך את שני התנאים. וכ"פ השו"ע.  – סגי באחד, רשב"א   – ש"י . ר משני התנאים באחד 

: גמרא: כתם שבין )ראיה( ראשונה ושניה טהור. שבין שניה ושלישית,  ממתי חוששים לכתם קטנה

טהור, כיוון דלא הוחזקה    –טמא, דאילו חזיא עכשיו הייתה טמאה לכן כתמה גם טמא. ר' יוחנן    – חזקיה  

 בדם כתמה טהור. פסקו הראשונים הלכה כר' יוחנן.  

נחלקו הראשונים לאחר כמה ראיות מטמאה בכתמים, שורש מחלוקתם אם הראיה הראשונה מן המניין  

ראיות   4לאחר  –איה ראשונה מן המניין. תוספות רדראיות נטמאת,  3לאחר  –או לא. ר"ח רמב"ם 

אינה נטמאת,  ראיות  2רואה לאחר שנטמאת, דראיה ראשונה אינה מן המניין. ופסק השו"ע כר"ח, 

 ולאחר שלוש ראיות נטמאת. 

 
 רש"י ר"ן ראב"ד רא"ש טור. 14
הס"ט הקשה על הרשב"א דשמואל לא שכיחא? וביאר האג"מ, דהרשב"א חשש לדם חימוד ביחד עם דם  15

 בתולים וכיוון שזהו חשש רחוק הוסיף שהחמירו כי זה פעם אחת.
 רש"י רמב"ן רא"ש רשב"א ר"ן. 16
 משום שחושש לתשמיש של ביה"ש.שמוסיף עוד יום  17
 ולא ידעה אי מגופה או לא )רש"י(. 18
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זקנה... איזוהי בתולה?  4מניקה, 3מעוברת, 2בתולה, 1: משנה: ארבע נשים דיין שעתן: קטנה בעולה

מימיה אע"פ שנשואה )ונבעלה(. רמב"ם: קטנה שלא ראתה וסת מימיה אע"פ   שלא ראתה דם )וסת( 

שראתה מחמת נישואין כתמה טהור. וביאר הב"י: כמו שלעניין ראיה דיה שעתה ולא משנה אם היא  

 בתולה או בעולה כך לעניין כתמים. וכ"פ השו"ע. 

חוששת לכתמים,   – ט"ז  נחלקו האחרונים אם חוששים בזה"ז לכתמי קטנה. רש"ל  : כתם קטנה בזה"ז 

אינה חוששת לכתמים, דחכמים לא גזרו בה, וחומרא זו לא    –משום שהיום חוששת לדם בתולים. ש"ך  

 כתובה בפוסקים. 

טמאה   – אם לא הרגישה טהורה, דחכמים לא גזרו בכתמי קטנה. ח"ד  –ש"ך   :דאי בא מגופהו כתם שו

ת שלא הרגישה, ומשמע מרש"י שההיתר  אפילו לא הרגישה, דאין לסמוך על דברי התינוקת שאומר 

  )קצ, ב( טהורה.  19בקטנה דווקא כשאין ודאות שהכתם יצא מגופה. ובמקום שיכולה לתלות 

 

 ג. לאחר חצי שנה התחילה לראות דם לראשונה וזו הייתה ראייה ארוכה שנמשכה מספר ימים. 

 ראיות.   3כדי שכתם קטנה יטמא צריך שתראה 

: גמרא: תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ושופעת כל שבעה אינה אלא ראיה אחת.  כיצד מונה ג' ראיות

אפילו כראיה אחת אינה חשובה(, והא קחזיא? אימא אינה אלא כשופעת  קס"ד ד מדלפת אינה כרואה )

 כראיה אחת ולא כראיות רבות(.  ת )נחשב

אפילו אם פסקה מעט בין הראיות חשיב כראיות    –שונים כיצד מונה ג' ראיות. רש"י רשב"א  הרא  נחלקו 

  – רמב"ם  . חשיב כראיה אחת כלל  שונות, ואפילו ראתה כך ג"פ ביום אחד. דרק אם הראיות בלי הפסק

 .  ג' וסתות שונות-צריך לראות ב 

נחלקו האחרונים מה דין   י.השו"ע סתם כרש"י והביא בי"א את הרמב"ם. הרמ"א כתב להחמיר כרש"

דדברי השו"ע הם במזלפת,  חשיבא כראיה אחת,    – ופסקה וחזרה וראתה ג"פ. ש"ך ב"ח    ששופעת קטנה  

 )קצ, ג(  ג' ראיות. -חשיב כ – אך שופעת טבעה להפסיק ולכן חשיב ראיה אחת. ט"ז 

 

 משקים? . א. האם אישה יכולה להדיח גופה, שערה, ובית סתריה ביין או בשאר  6

עזרא תיקן שאישה   . שאין לה חציצה קודם הטבילהלבדוק גמרא: מהתורה אישה צריכה לעיין בגופה 

 קודם טבילתה.    חפוףת

תסרק את שערה ותשטוף את גופה אפילו במקום    –הראשונים מהי החפיפה שתיקן עזרא. רש"י    נחלקו 

רוחצת    –. רשב"א ר"ן פןהנשים לרחוץ כל גונהגו  , וחפיפת שער הראש  –רא"ש  תוספות שאין שערות. 

 השו"ע פסק להחמיר ככל השיטות שתחוף כל גופה ותסרוק שערה. וסורקת כל מקום שער שבה.  

אמר רבא: לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אישה מדיחה בית קמטיה )בית   : הדחת בית הסתרים 

נשאר לחלוחיתו  הסתרים( במים. וכ"פ השו"ע. הרמ"א מוסיף, ולא בשאר משקים. וביאר הט"ז, משום ש

ומהשו"ע  בקמט ומשאיר כתם. מכאן למד הפת"ש שיכולה להדיח גופה )שאין בו קמט( בשאר משקין. 

 משמע דלכתחילה תשטוף את גופה במים חמים. 

  21. 20אישה לא תחוף אלא בחמין אבל לא בצונן, מ"ט? משום דקרירי ומשי מזייא גמרא:  : במה חופפת 

חוף בנתר דמסבך את השיער, ולא בחול משום דמדביק את  גמרא: לא ת :חפיפה ביין ושאר משקין 

השיער. וכ"פ השו"ע. הרמ"א הוסיף, דין זה הוא לכתחילה אך אם חפפה וראתה שאין מסבך את  

 לא תעשה כך.  ש בפעם אחרת ו  הרמ"א מתיר בדיעבד  ש"ך: וביאר ה   ,שערותיה מותר 

: אישה שהרופאים אמרו לה שלא תחוף את ראשה במים אלא ביין, תשאל את הרופאים אם  מהרי"ק 

 )קצט, א ב(  אם מסבך או לא. וכ"פ הרמ"א.  22היין מסבך את שערותיה, ואם אינם יודעים תבדוק ע"ע 

 

  

 
 כגון עברה בשוק של טבחים. 19
 סבכין השער. –רש"י מקשין השערות ואין לכלוכן עובר. רמב"ם  20
מותר,  –אסור, רש"י רמב"ם  –נחלקו הראשונים )מחמת גרסתם בגמרא( אם יכולה לחוף בחמי חמה. ר"ח  21

 וכ"פ השו"ע.
 ש"ך: ג' פעמים. 22
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ב. אישה שעברה וחפפה במים קרים מה דינה? חווה דעתך גם האם אישה יכולה לכתחילה להתחיל  

 ים חמים ולסיימה במים קרים? החפיפה במ

נחלקו הש"ך והלבוש באישה ששערותיה אינם מסתבכות מחפיפה במים קרים אם יכולה לחפוף. ש"ך  

דחכמים אסרו בפירוש לחפוף במים קרים נתר ואהל, ואף המהרי"ק שהתיר ביין משום   , יכולה לא  –

לו אם אנחנו רואים שהוא חי  שחכמים לא הזכירוהו לאיסור. ומביא ראיה "דכל מה שאמרו טריפה אפי

  גם מותרת לחפוף את שערותיה במים קרים אם אינם מסבכים את שערותיה.  – חשיב טריפה". לבוש 

טבילה, אך אומר שלא תעשה   לה הש"ך מודה שאם חפפה במים קרים ולא נסתבכו שערותיה עלתה 

 )קצט, ב(   .בפעם הבאה   כך לכתחילה

 

 "השאילה חלוקה לנוכרית או לנידה הרי זו תולה בה".   . משנה נידה נט:7

מהי דעת הרמב"ם בעניין? ציין את הבנת המ"מ והב"י   באיזה נוכרית מדובר ומדוע תולה בה? 

 בדבריו. מה הדין אם השאילתו לנוכרית קטנה או מסולקת דמים? 

הרואה, דומיא דנידה  אמר רב בנוכרית  גמרא:  משנה: השאילה חלוקה לנוכרית או לנידה ה"ז תולה בה.  

 דקא חזיא.  

, שאינה מקפדת על דמיה  נוכרית שהגיע זמנה לראות וראתה: "נוכרית הרואה" ים מסביר רשב"א רש"י

  – ואפשר שנתלכלך החלוקה מדמים שהיו לה מימי נידותה. בדעת הרמב"ם נחלקו הב"י והמ"מ. מ"מ 

  " שראתה בזמן שהשאילה לה את החלוק "נוכרית הרואה  – . ב"י )קולא(  מסביר את הרמב"ם כרש"י 

 .  )חומרא( 

יום אחד( וראתה   12השאילתו לנוכרית שהגיע זמנה לראות )ש"ך: בת רשב"א. רש"י וההשו"ע פסק כ

 ה בימי השאלת החלוק ה"ז תולה בהן וטהורה.  ואפעם אחת אע"פ שאינה ר 

, דא"צ  לות במסולקת דמיםמדברי השו"ע ניתן ללמוד שאינה יכולה לתלות בנוכרית קטנה אך יכולה לת

 . שהנוכרית תראה עכשיו דם

 : ש"ך ט"ז: תולים כתמים בנוכרית משום שתולים הקלקלה במקולקל באיסורי דרבנן.  תליה בכתמים היום

)שנימק שאינה מקפדת  כך שמנמקים את סיבת תליית הכתמים בנוכרית באופן שונה מהב"י  מ  – שבה"ל  

ניתן לתלות בכתמים של נוכרית אפילו שמקפידות על כתמיהן, אך לפי הסבר הב"י  אף כיום  על כתמיה(  

 אפשר שכיום לא ניתן בכתמי נוכרית. 

 תה או בימי ז"נ? כרית בימי טהרנ "מ אם השאילתו לפהאם יש נ 

ים ראשונים של ז"נ אין תולין בכתמים  ג' ימ- כותב שיכולה לתלות אפילו בז"נ. והרמ"א חלק דב השו"ע 

 .  23)אם הם יותר מגריס( 

 

 בקיאות  – חלק ב' 

 

 . א. אישה שהוחזקה נידה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נידה, האם גם האישה לוקה? 8

( בעלה לוקה עליה משום נידה.  גמרא: הוחזקה נידה בשכנותיה )לבשה בגדים המיוחדים לנידתה 

הרמ"א )בשו"ת( שואל מדוע אמרו הוא לוקה ולא היא לוקה? ותירץ, משום שהיא טוענת שאינה נידה.  

הט"ז תירץ באופן אחר, דאע"פ שיכול לטעון שלא אמרה לו שהיא נידה ולתלות שינוי בגדים במידי  

 )קפה, ט"ז סס"ק ב(  . הוא אחרינא קמ"ל דלוקה

 

ה  ז אישה שראתה דם בשעת תשמיש פסק הרמ"א "והאישה א"צ כפרה" באיב. בעניין הכפרה ב

 אופן מדובר ברמ"א, ובאיזה אופן לדעת הרמ"א האישה גם תצטרך כפרה? 

גמרא: היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו,  

וכ"פ השו"ע, וכתב הרמ"א שלא   איבר ויפרוש באיבר מת. הוצריך לנעוץ ציפורניו בקרקע עד שימות 

 יסמוך עליה רק יסמוך על ידיו ורגליו כדי שלא יהנה ממנה.  

 
ימים יכולה  הש"ך מעיר שלדעת הרמ"א דווקא באחרים אינה תולה בג"י ראשונים אך בעצמה תולה דגם בג"י 23

לתלות מכה שלה ווסתה לא  גרע ממכה. והש"ך חולק וסובר שג"י ראשונים אינה יכולה לתלות במכתה, וממילא 
 .אינה יכולה לתלות אף בעצמה בג"י ראשונים
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ואם שמשה   ( סיפא)והיא א"צ כפרה.  24כפרה ויתענה ךקישוי צרי ואם פירש ב (רישא )הרמ"א ממשיך: 

ומצאה דם אחר התשמיש אפילו נמצא על עד שלו מקרי אונס אפילו לא בדקה   שלא בשעת וסתה 

 בתחילה ואינם צריכים כפרה לא הוא ולא היא. 

שלא בשעת וסתה שברישא מיירי  שמשה , ניתן לדייק מסוף דברי הרמ"א שכתב הנו"ב נשאל פת"ש: 

האישה כפרה? וביאר הנו"ב, ברישא הרמ"א מדבר באישה שאין  א"צ  ה בשעת וסתה, וא"כ מדוע  ששמש

ונטמאה בתשמיש ובעלה פירש ממנה באיבר חי. כיוון   ,ומצאה טהורה  25לה וסת ובדקה לפני תשמיש 

ובסיפא מדובר באישה שיש לה וסת ושמשה שלא   .26שבעלה פירש ממנה בע"כ אינה צריכה כפרה 

 )קפה, ד( מקרי אונס.  27לפני תשמיש  ואפילו לא בדקה בשעת וסתה 

 

 לראות מח"ת, האם תוכל לחזור להיתרה גם באופנים הבאים: אישה שהוחזקה .  9

רופא שאומר שריפא אישה שהוחזקה  מכים על ונחלקו הראשונים אם ס: רופא גוי אמר שהתרפאה 

ניתן לסמוך גם  סומכים על רופא ישראל,  –א. הגמ"י ופספק אם סומכים על הר –. סמ"ג לראות מח"ת

 והביא את דבריהם השו"ע. ופסקו הש"ך והב"ח להחמיר כסמ"ג.   רופא גוי אם מוכח שהתרפאה.על 

מ"ת ניתן לסמוך עליו באישה  רכהש"ך כתב דאף למסתפקים אם הרופא ריפא אישה קודם שהוחזקה 

אישה   רמ"ת. הח"ד הקשה כיצד ניתן לסמוך שריפא אישה קודם שהחוזקה לריפאכשהוחזקה 

)קפז,    לא מרע אומנותיה.ומשום דהוי מילתא לאגלויי    ,אף ברופא גוי   כיום ניתן להקל. טה"ב:  שהוחזקה 

 ח( 

נתרפאת ומותרת לבעלה, אך אם חזרה  נבהלה והפילה חררת דם  גמרא: : נבהלה והפילה חררת דם

 וראתה מח"ת נודע שלא נתרפאה.  

סומכים על רפואה זו, אך אין מוציאם אותה מבעלה עד שתבעל ותחזור  כיום אין  :ראב"ד רמב"ן 

 )קפז, ט( לקלקולה. וכ"פ השו"ע. 

  : זקנה שאין לה אורח כנשים וראתה מח"ת ומרגישה צער וכאב יש פת"ש בשם שבות יעקב : הזקינה

להקל, דאם הדם הוא דם נידה הייתה רואה בימי צעירותה, ומכך שלא ראתה אז וגם מרגישה כאב  

)קפז,   אם הוחזקה כרמ"ת בצעירותה עדיין היא באיסורה אפילו הזקינה. אך מוכח שזהו דם מכה. 

 פת"ש ז( 

 

 . אישה שמסופקת אם עיינה בשערה או סרקה אותו קודם הטבילה, מה דינה? פרט ונמק! 10

כשמסופקת אם עיינה צריכה לטבול שנית דהוי ספיקא דאורייתא. ואף כשמסופקת  "ש בשם נו"ב: פת

אם סרקה צריכה לטבול שנית אף דהוי ספיקא דרבנן כיוון דאיכא חזקת איסור והוי דבר שיש לו מתירין.  

 .28אך יש להתיר דמסתמא סרקה כיוון שרגילה בכך "סרכא נקט ואתא" 

 

  

 
יום וא"צ להיות רצופים. וברמ"א בא"ח מפורש ששלושה ימים רצופים חשיב כארבעים   40הרמ"א כתב שיתענה    24

סגי ביומיים. והמג"א כתב דעדיף שיתענה מפוזר דכך יותר ליבו נכנע. החת"ס כתב דהמקובלים   יום, ובאדם חלש
 פסקו שיתענה עב' יום. ויש להקל על הנשים בתעניתם דהם חלשות.

 .ע"פ הרמב"ם והרא"ש, קפו ב 25
 ן שהיא נהנית בפרישה.גם היא צריכה כפרה כיוו ופרוש ממניאך אם אמרה לו נטמאתי  26
 דאפילו לרמב"ם ביש לה וסת רק הצנועות בודקות קודם תשמיש. 27
 ספק אם עיינה דהוא דאורייתא.יש להתיר כך רק בדרבנן ולא ב 28



 תשע"ח אב  מבחן נידה . 6 בס"ד 

8 
 

 יישום  – ג'  חלק

 

ביום ג', אך ביום ה' בשבוע שלפני החתונה נפל החתן    להתחתן . חתן בן תורה וכלתו היו אמורים  11

למשכב והועלה חשש כבד לקיום החתונה במועדה ואף דובר על דחיה מסוימת, ביום א' חלה  

  ד לזוג לא לבוא במגע ע הומלץ תפנית מפתיעה והחתן החל להחלים, אולם ע"פ עצת הרופאים 

כעת האם מבחינה הלכתית ניתן כלל לקיים את החתונה ביום ג', יש שצידדו  שבת. השאלה 

דעתך בעניין, ציין    ה, ויש שצידדו שא"א, ויש שטענו שאפשר אך תוך מגבלות מסוימות. חוו שאפשר

 האם יש השלכות מעשיות בתוצאה מהמלצת הרופאים. 

 . וכ"פ השו"ע.  29ם גמרא: תבעוה להינשא צריכה ז"נ אפילו קטנה שלא ראתה ד:  דם חימוד 

  רמב"ן  צריכה לבדוק כל יום מהז"נ, וא"צ הפס"ט.  – ראב"דנחלקו הראשונים כיצד בודקת בימים אלו. 

אינה צריכה לבדוק אלא צריכה לשים לב   –רשב"א  צריכה לבדוק פ"א בשבעה נקיים, וא"צ הפס"ט. –

הר"ן מביא שיטה שדינה ככל אישה  . , ולמעשה חשש לדברי הראב"ד והרמב"ן שלא יוצא ממנה דם 

 וצריכה בדיקות בז"נ והפס"ט.  

מוסיף ולכתחילה תבדוק כל יום ובדיעבד סגי   השו"ע פסק כרמב"ן, שסגי בבדיקה אחת בז"נ. הרמ"א 

 )קצב, א(  וצריכה הפס"ט וז"נ.   וכתב הרש"ל שכיום נוהגים שבודקת ככל אישהבבדיקה אחת בז"נ. 

צריכה לסמוך את הטבילה לבעילה   –משעה שמכינים צרכי חופה. הגמ"י  – : רשב"א ממתי מונה ז"נ

וסיף הרמ"א, והמנהג שטובלת ביום רביעי  ככל האפשר. השו"ע פסק כרשב"א, והרמ"א כהגמ"י. וה

אע"פ שלא תבעל קודם במוצ"ש, ואין לדחות יותר מזה. ואם דחתה יותר מזה צריכה לכתחילה לבדוק  

 )קצב, ב(   עצמה כל יום, ובדיעבד סגי בבדיקה אחת פעם בשבעה ימים.

לחזור ולספור ז"נ  אם דחו את החתונה אע"פ שספרה ז"נ צריך  : פסק השו"ע ע"פ מרדכי: דחו הנישואין

כשיחליטו לקיים שנית את החתונה. ומוסיף הרמ"א ע"פ המהרי"ק אע"פ שבדקה בינתיים, דאינה נזהרת  

 .  30מבין במרדכי, שאם הכלה נזהרת לבדוק עצמה א"צ ז"נ שניתחולק ולבדוק עצמה יפה. הט"ז  

דחו וקבעו מחדש   אם שני הצדדים דחו את החתונה לגמרי צריכה למנות ז"נ, אך אם ב"ח ש"ך ט"ז:

 באותו זמן א"צ למנות ז"נ שנית. דלא כלבוש שמחמיר אפילו אם בשעת הדחיה קבעו תאריך חדש. 

נחלקו האחרונים אם החתן לא הגיע מחמת אונס אם הכלה צריכה למנות    :אונסמחמת  החתן לא הגיע  

, ולאחר שנודע לה שיבוא איכא  שמא לא יבוא כלל צריכה למנות ז"נ שנית, דחששה   – ט"ז ז"נ שנית. 

והוסיף  נתייאשה מהז"נ דיודעת שהחתן לא יגיע מחמת אונס.  לא ד  "צ,א –  משאת בינימין .חימוד חדש 

, דאין להחמיר בעניינים אלו דהרבה פוסקים לא מצריכים ז"נ, בדיעבד סגי בבדיקה  הש"ך על דבריו 

 אחת בכל הז"נ, ודין זה מדרבנן. 

קו בכך ולא הגיעו להחלטה לא הסיחה הכלה דעתה מהז"נ  כיוון שלא קבעו שחתונה תדחה אלא הסתפ 

 )קצב, ג(  וא"צ למנות ז"נ מחדש. 

גמרא: מי שפרסה אשתו נידה )קודם שנבעלה( הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין   : דחיית הבעילה

 הנשים. וכ"פ השו"ע. 

ה נידה מותרים  אסורים ביחוד דווקא בחופת נידה, אך כשכנסה טהורה ופרס  : תה"דהרמ"א הביא בשם  

  , בתנאי שיכל לבעול ולא בעל. דכיוון שהעמיד עצמו ולא בעל מראה שאין יצרו תקיף ויכול לשמור ע"ע 

 והמחמיר שלא יתייחדו תע"ב.   בדומה לשור מועד שלא נגח ג"פ חוזר לתמותו. 

שוורים בחזקת שימור ולכן שור הנוגח הוא משונה אבל אדם   הט"ז דחה את ראיית התה"ד, דסתם

 חזקתו שיצרו תקיף ולא מוקים אנפשיה. נה"כ דחה את דברי הט"ז, דסתם בנ"א בחזקת כשרות.  

צריכים שתי   – נחלקו הראשונים כיצד שומרים על זוג שהכלה פרסה נידה קודם שנבעלה. ראב"ד 

שומר אחד    כים אסורים להתייחד ביום ובלילה, וצרי  –"ש  וביום מותרים להתייחד. רא  ,בלילה  31שמירות 

על החתן או על הכלה. הרמ"א הביא את דברי שניהם, וכתב שהמנהג בלילה שתי שמירות וביום שמירה  

 אחת. 

 
וכתב השו"ע )סע' ה( דאף המחזיר  כתב הפת"ש דאף מעוברת וזקנה שהם מסולקות דמים צריכות למנות ז"נ. 29

  גרושתו צריכה למנות ז"נ.
ולכן דווקא אם שני הצדדים דחו את החתונה, אך אם הכלה עדיין רודפת אחרי החתן שינשא א"צ למנות ז"נ  30

 .שנית
 ל החתן ושומר על הכלה.שומר ע 31
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אם היה  ניתן להקל  חתן יר"ש שיש טורח בסידור השמירה  ב:  "טה הקלו אם הייתה העראה,    טה"ב צי"א: 

 קירוב בשר ע"פ חשב האפוד. 

 

. זוג הורים תכננו לצאת עם ילדיהם ליום בילוי משפחתי בפארק העירוני שיכלול: שיט בסירת  12

משוטים, משחק מסירות בכדור, מנגל, ולקינוח אכילה משותפת מקערה עשירה בסלט פירות.  

משך עד הערב וההורים מיהר להתארגן לחזרה משום שבאותו לילה חל ליל טבילתה של  נ הבילו 

 יתה צריכה עוד להתכונן לטבילה וללכת למקווה. האישה, והיא הי

 למקרה הנ"ל.   םציין ופרט את הנידונים ההלכתיים עם המקורות ודעות הפוסקים הרלוונטיי

על מיטתה מפני הרגל עבירה. עפ"ז פסקו הטוש"ע: לא   ישן: ראב"ד ע"פ רה"ג: לא ישיבה על מיטתה

דלא נמצא איסור זה בראשונים. לקמן יובאו  במיטתה אפילו שלא בפניה. הב"ח חלק, מותר לשבת    ישב 

   דברי הט"ז והש"ך בנידון זה.

)אגודה:    מרדכי בשם רש"י: אסור לישב על כסא ארוך שאשתו נידה יושבת עליו: ישיבה על ספסל אחד 

הבין שהאיסור משום   הט"ז  וכ"פ הרמ"א.  רק בתלוש. ר. תה"ד חלק, ואס אם אדם מפסיק ביניהם שרי( 

שמתנדנד חשיב  הרהור ולכן כ"ש שאסור לישב על מיטתה. הש"ך חלק וכתב שהאיסור הוא משום 

 ולכן מותר לשבת על מיטתה.   , נגיעהכ

עם אישתו בעגלה דלאו דרך חיבה כמו בישיבה בספסל.  מותר לבעל לנסוע  תה"ד:: שיט בסירה וטיול 

מותר לבעל לסוע עם אישתו בקרון וספינה   י בשם אגודה:אך אסור לבעל לטייל בעגלה עם אישתו. ב"

חומרא   נהגו המתנדנדים אם יש הפסק ביניהם שלא יגעו. וכ"פ הרמ"א, והב"י כתב שהספרדים לא 

 )קצה, ה(  דישיבה על ספסל. 

: תנא דבי אליהו: בימי נידותיך מה הוא אצלך? אמרה לי: ח"ו אפילו באצבע קטנה לא נגע  איסור נגיעה

 )קצה, ב( .  32ש"ע בי. וכ"פ הטו

דגרס בברייתא   –: נחלקו הראשונים אם יש איסור הושטה. רש"י רשב"א ר' ירוחם הושטה מיד ליד

 א"ז מן הדין אלא חומרא.   – תב"א "שמא הבאת לו את השמן שמא הבאת לו את הפך". מאירי ב

 . ש"ך: אסור אף בדבר ארוך.  33פסק כרש"י שאסור אף להושיט מידו לידה שמא יגע בה  השו"ע 

מותר לזרוק כלפי מעלה ואשתו תתפוס    –: רמ"א בשם הגש"ד: אסור אף לזרוק מידו לידה. כו"פ  זריקה 

 )קצה, ב( ראוי להחמיר.  – ולא יזרוק ישר אליה. ס"ט 

 ר( עם הזבה מפני הרגל עבירה.  גמרא: לא יאכל הזב )וכ"ש הטהו: אכילה מקערה אחת

אם אוכלים בקערה אחת, אך   –נחלקו הראשונים באיזה אופן נאסר לאכול עם אשתו נידה. רמב"ם 

מותרים   – אסור אף על שולחן אחד, והוסיפו ההגמ"י  – מותרים לאכול על שולחן אחד. ראב"ד רמב"ן 

 לאכול על שולחן אחד אם עושים ביניהם היכר. וכ"פ השו"ע.  

בימי טהרה אוכלים מקערה אחת בימי טומאה סגי שתאכל בקערה בפ"ע  הרמ"א ע"פ הג"א: אם  כתב

 )קצה, ג( וא"צ היכר.  

רה אחת. משאת  ע: נחלקו האחרונים אם אחרים אוכלים עימם אם יכולים לאכול מק אחרים אוכלים עימם 

  – מם. הפת"ש מותרים לאכול מקערה אחת דאין לך הפסק גדול מזה כשאחרים אוכלים עי – בנימין 

חולק בקערה אחת דהרמ"א אוסר לאכול משיורי מאכל שלה וא"א לדקדק שיאכל אחר ביניהם, ומיקל  

 )קצה, פת"ש ה(  בשולחן אחד. 

 34הראשוניםרוב הב"י הביא מחלוקת ראשונים אם מותר לשתות משיורי משקה נידה.  : שיורי משקה 

כתב שלא ישתה משיורי משקה אשתו אלא אם הפסיק אחר ביניהם,   לא הזכירו איסור בדבר. הסמ"ק 

עימי והשיב לה ברוך המקום שהרגו". השו"ע פסק כסמ"ק. הרמ"א הביא    ושתה למד מתד"א "אכל עימי  

. הועבר לכוס אחרת )אפילו הוחזר לכוס הראשונה(.  2. אחר מפסיק ביניהם.  1אופנים שמותר לשתות:  

אין חיבה   :אלו  אופניםהסברות להתיר ב ודע שזו הכוס שלה א"צ לומר לו. . אם אינו י 4. שלא בפניה. 3

 )קצה, ד( מותר לאישה לשתות משיירי משקה בעלה.   או שיש שינוי.

 
הנו"ב היקל לבעל לסייע לאישתו בשעת הטבילה אם אין מי שיתמוך בה. דסובר איסור נגיעה שאינה דרך תאוה   32

 שתעלה מן המים.הוא רק שמא יבוא להרגל דבר ואין חשש שלא ימתין עד 
צי"א: מותר לזוג להרים יחד חפץ   פת"ש: מותר לבעל להעביר לאשתו תינוק שיוצא מעצמו דחי נושא את עצמו.  33

 , וטוב שילבשו כפפות להיכר.כבד באופן שלא יגעו זה בזה
 רמב"ם רשב"א רא"ש.  34
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הב"י   עימי...". וכ"פ הש"ך והט"ז.  אכל : אסור לאכול משיירי מאכלה, נלמד מ")ג( : רמ"א שיירי מאכלה 

 קה יש גם בשיירי מאכל.  חלק והתיר. ט"ז: אופני ההיתר שיש בשיירי מש 

בשם ר' ירוחם: נוהגים שלא לאכול בשר ביום שטובלת בו כיוון שנכנס לשניים   : שו"ע טבילה להכנות 

יותר ממאכל אחר ואע"פ שבודקת וחוצצת השיניים חוששת דלמא אשתייר מיניה ולאו אדעתיה, ומנהג  

, וכן בשבת ויו"ט שאוכלים בשר צריכה אח"כ  עכב את הטבילה מ  אם אכלה בשר א"זט"ז:  יפה הוא.

 )קצח, כד(  .לחצוץ שיניה היטב 

 

ה רגיל משום שהמים עמוקים קצת לגובהה, בדיון  ו . אישה נמוכת קומה שחוששת להיכנס למקו13

דון בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל ע"פ   הלכתי שהתקיים הועלו מספר הצעות ופתרונות אפשריים:

 כל ההיבטים ההלכתיים של לכתחילה ובדיעבד. 

 תתכופף ותטבול או שתטבול בו בשכיבה.  – א. תיכנס למקווה שמימיו רדודים 

)קצח,   לפחות.  35פסק השו"ע ע"פ הרשב"א: צריך שיהא המקווה גבוה ממעל טבורה זרת  : לכתחילה 

 לו( 

ה לעלות בהם כל גופה  וש מי שאומר שאע"פ שאין בגובה מי המקופסק השו"ע ע"פ הרשב"א: י :דיעבד 

 )קצח, לז(   אלא אם פניה וגופה כבושים בקרקע שפיר דמי.

ב. תלך למקווה רגיל )יעשה מאמץ שמימיו לא יהיו מרובים מעבר למ' סאה הנדרשים(, תחזיק חזק  

ל מנת לוודא שאכן  במעקה ותטבול. באר האם באופן זה יכולה הבלנית להניח ידה מעל ראשה ע 

 ופה נכנס למים. גכל 

. רש"א:  36: האוחז באדם ובכלים ומטבילן טמאים, ואם הדיח ידיו במים טהורים משנה: אחיזה במעקה

ירפה כדי שיבואו בהם המים. פסקו הראשונים כת"ק, ונחלקו האם ת"ק מחמיר מר"ש או מיקל. רמב"ם  

  מיקל  מצריך הדחה ולא מועיל שירפה את ידיו דחיישינן שמא לא ירפה. ור"ש ו מחמיר  ת"ק – רמב"ן 

ת"ק מיקל דמועילה הדחה וק"ו ריפוי, ואילו ר"ש   – שיכול להרפות את ידיו וא"צ דווקא להדיח. רשב"א 

ת"ק שלא תאחז חזק אלא תאחז באופן  למחמיר ומצריך שתרפה את ידיה אפילו אם הדיחה. אך גם 

 .  חז בכח, ולא חיישינן שתארגיל

הב"ח פסק כרמב"ם והרמב"ן, דאפילו ברפתה ידיה לא  . , דיכולה לאחוז ברפיון השו"ע פסק כרשב"א 

עלתה לה טבילה גזירה אטו לא רפתה. דחיישינן מתוך שבהול ומפחד פן ישמט מידיו ודוחק ידיו עליו  

 בלא מתכוון. 

   אפילו תלושים. –מי המקווה, ט"ז  –נחלקו האחרונים באיזה מים צריכה להדיח. ש"ך 

  – דיעבד, ט"ז  – נחלקו הש"ך והט"ז אם ההיתר של הדחת ידיים הוא לכתחילה או דיעבד. ש"ך 

 לכתחילה. 

ירטיבו ידיהם במי המקווה ויאחזו בה כיוון דא"א בעניין  שש"ך: אישה שקשה לה לטבול יכולות חברותיה  

 )קצח, כח( . 37אחר 

לעמוד ע"ג אישה שתראה ששער ראשה לא צף ע"פ המים.   כה : צרירא"ש רשב"א:  הנחת יד על ראשה 

וכ"פ השו"ע. ראב"ד: אם כרכה שערה בדבר שאינו חוצץ וטבלה בינה לבין עצמה עלתה לה טבילה.  

 וכ"פ השו"ע.  

נראה שבנידון דידן שהאישה מפחדת מהמים רצוי שהאישה שע"ג תשים לב אם היא טובלת כראוי או  

ה את ידה בנחת, ואף אם תאחז בראשה )באופן לא חזק( א"ז חציצה דידה  לא ולצורך זה תניח עלי

 ( מ  )קצח,נוגעת במי המקווה ולא הוי חציצה. 

  

 
 טפחים. 3-2.5 35
 דהמשקה שעל ידיו מתחבר למי המקווה ואין כאן חציצה. 36
כנסו מים שבה"ל: מותר להוריד אישה למקווה בסדין מניילון )אינו מקבל טומאה( ושהסדין עשוי רשת כך שי 37

 לכל חלקי גופה.
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 ג. תעמוד על אחת המדרגות של המקווה ותטבול. 

אישה לא תעמוד ע"ג כלי חרס ותטבול. סבר רב כהנא למימר משום גזירת   גמרא: : טבילה ע"ג כלים

 עץ עבה( שפיר דמי. א"ל התם טעמא מאי משום דבעית סילתא נמי בעית. הא גבי סילתא )  38מרחצאות 

כלי שמקבל טומאה: אסור לטבול משום    –ע"ג אלו כלים נאסר לטבול. ראב"ד רשב"א  נחלקו הראשונים  

גזירת מרחצאות. כלי שאינו טומאה: אסור לטבול לכתחילה שמא תפחד, ובדיעבד עלתה לה טבילה.  

בוע באדמה, חוששים שמא יקבע את הכלי סמוך לשפת המקווה ולא יהיה  לא טובלים בכלי הק –ר"ש 

שאינו קבוע    כלי  חיבור של שפופרת הנוד והמים שיעברו דרך הכלי יהיו מים שאובים. ומותר לטבול ע"ג 

 בקרקע. ופסק השו"ע כראב"ד והרשב"א.  

למקווה אסור   ותמדרג : פסק השו"ע ע"פ הרשב"א: נסרים מעץ שעושים מהם טבילה ע"ג מדריגות עץ 

  לטבול ע"ג דהם פשוטי כלי עץ שמקבלים טומאה. ולכן צריך לעשות במקווה מדרגות מאבן שיהיו רחבות 

המהר"ם מלובלין חלק והתיר לטבול ע"ג נסרים    שתוכל לעמוד עליהם מבלי שתפחד ליפול.  )ד' טפחים(

 מעץ שלא להוציא לעז על הראשונים. 

להרבה פוסקים פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה אפילו מדרבנן,   – . ב"ח 1טעמים למנהג להתיר: 

אינם מקבלים טומאה משום שאינם ראויים    – . שארית יוסף 2וכיוון שבנה אותם שם לא קיבלו שם כלי. 

סרו  ההיתר הוא לדעת הר"ש )דלא כרשב"א והראב"ד(, שא   – . ט"ז  3למדרס אלא לעמוד עליהם ולטבול.  

יש חשש שהמים שבתוכם יהיו  לטבול ע"ג כלים שמחוברים למקווה דווקא בכלים שעוברים בהם המים 

 )קצח, לא(  שאובים. אך בנסרים לא עוברים מים ולכן מותר לטבול ע"ג. 

 : יכולה לסמוך על המנהג לטבול ע"ג מדרגות מעץ. בדיעבד תטבול ע"ג מדריגות מאבן.  :לכתחילה 

 

 
 שהיו רוחצים בישיבה ע"ג עמודים ויטעו לחשוב שמותר לטבול בבית המרחץ. 38
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 שה בעונת הוסת: יהפר. חובת 1

טעמו ע"פ הב"ח והש"ך, וכן את וא. ממתי חייבים לפרוש? הבא את דעת האו"ז וביאור שיטתו 

 שיטת האביאסף וביאור שיטתו ע"פ הט"ז והש"ך. 

וכמה?  רה לבנ"י שיפרשו מנשיהם סמוך לוסתןהמטומאתם" אז ישראל גמרא: "והזרתם את בני

 ש"ע שפורש עונה קודם הזמן שרגילה לראות. טווכ"פ ה עונה. 

שעות( קודם הזמן שרגילה לראות. הב"י כתב שאין טעם לדברי האו"ז.  24עונות ) 2פורש  או"ז:

שמא תראה עם הנץ החמה  :הב"ח הסביר את דבריו שהחמיר ע"פ ההו"א של הגמרא, וסברתו

 . ינהג כאו"זהלילה, ולכן יר"ש  ףותחשוב שראתה ביום והיא ראתה בסו

הגמרא אמרה שצריך לפרוש עונה רק  :הש"ך כתב שיש ראשונים נוספים שכתבו כאו"ז, והסביר

ממילא כל העונה היא וסתה ולכן בה כשאין לה שעה קבועה שרואה  ךכשוסתה בשעה קבועה, א

 והט"ז פסק כשו"ע.  ,ופסק כאו"ז עונות. 2סה"כ  עונה קודם וסתה,צריכה לפרוש 

 יום או לילה ביומי ניסן או תשרי, וחצי יום וחצי לילה ביומי תמוז וטבת.  אביאסף:

משום הפוסקים לא הזכירוהו. הב"ח תמה על הב"י והב"י דחה את דבריו דמהגמרא לא משמע כן 

 ופסק כמותו.  ,שיש סוגיה מפורשת כאביאסף

שעות(   9הש"ך הסביר את שיטת האביאסף, שלווה מן היום ומן הלילה. בתקופת טבת שהיום קצר )

צריכה לפרוש בנוסף שעה ומחצה בתחילת הלילה ושעה ומחצה בסוף הלילה. וכן בתקופת טבת 

הפוסקים  ומתרץ, ארוך מקצרת שעה ומחצה בתחילת הלילה ושעה ומחצה בסוף הלילה.שהלילה 

 ופסק כאביאסף.א הביאו את שיטת האביאסף כיוון שדיברו בסתם יום ולילה. ל

, ודחה את דבריושעות לאחר הוסת.  6-שעות קודם הוסת ו 6שחוששת  ,הט"ז הסביר באופן אחר

וחכמים אסרו את כל העונה כדי ליתן שיעור קבוע לכל  דא"כ יוצא שא"צ לפרוש בעונה שבה רואה

 )קפד, ב( .הנשים

 

 חייבים לפרוש? הבא את שיטות הראשונים והפוסקים, מקורותיהם וטעמיהם.ב. ממה 

גמרא: חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. הא מהכא נפקא מהתם נפקא, "ואל 

לא נצרכה אלא  אישך תשוקתך" מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך?

)פטור משום שאם יהיה  סמוך לוסתה. וכמה? עונה. וה"מ לדבר הרשות, אבל לדבר מצווה מטרידי

 ת המצווה(.טרוד בתשמיש יבטל א

מנגד הובאה לעיל הגמרא "והזרתם את בני ישראל מטומאתם" אזהרה לבנ"י שיפרשו מנשותיהן 

 סמוך לוסתן?!

, לכן צריך להסביר שהלימוד כשיוצא לדרך פסקו שחייב לפוקדה בתשמיש –רש"י ראב"ד רשב"א 

 רק מתשמיש. וכ"פ השו"ע.לכן הפרישה סמוך לוסת היא מ"והזרתם" הוא  אסמתכתא. 

יוצא ". נידהרס בגמרא "לא נצרכה אלא לאשתו ווג, הלימוד מ"והזהרתם" הוא דאורייתא –ר"ת 

 . ופרישה סמוך לוסת היא גם מתשמישבריצוי דברים, פוקד את אשתו לדרך 

יוצא לדרך מותר לפקוד בתשמיש, והמחמיר תע"ב. הקשה המהרש"ל, כיצד תע"ב הרי יש  –סמ"ג 

 סמוך לוסתה ומונע עצמו מהספק תע"ב.לדרך המחמיר שלא לצאת חיוב לפקוד את אשתו? ותירץ, 

  השו"ע פסק כרש"י, שהפרישה סמוך לוסת היא רק מתשמיש, והרמ"א כתב כסמ"ג וכ"כ הש"ך.

 

מביא פירוש נוסף לגמרא נוסף לגמרא "חייב אדם לפקוד את אשתו סמוך לוסתה" ע"פ  הרמ"א

הנ"י: אם אדם רוצה לצאת לדרך ואשתו נידה ותטבול עוד עונה צריך להמתין. וכתב הש"ך, אם 
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הולך לדבר מצוה או לדבר הרשות עם צורך גדול א"צ להמתין, דסברת הנ"י אינה מחוורת והפוסקים 

 פד, י()ק לא הביאוהו.

 

 . נידה סו. "ואם היה דם מכתה משונה מדם ראייתה אינה תולה". 2

 האם צריך לברר לכתחילה אם דם המכה משונה מדם הראייה? א. 

 מכתה שונה מדם ראייתה אינה תולה. םגמרא: רמ"ת יכולה לתלות במכתה ואם ד

אנחנו לא בקיאים   –שדם מכתה משונה מדם ראייתה. רמב"ן ראב"ד    נחלקו הראשונים אם חיישינן

אישה עומדת  –וחוששים שדם מכתה שונה מדם ראייתה ולכן אינה תולה במכתה. רי"ף רמב"ם 

בחזקת טהרה ואין חוששים שדם מכתה שונה מדם ראייתה אלא אם התברר שהוא שונה. וכ"פ 

 )קפז, ה(השו"ע. 

 

יש נפ"מ אם ראתה את הדם מח"ת או שראתה את הדם בזמנים   במכה()תולה    ציין האם בנידון זה

 לא הבנתי את השאלה. אחרים שלא בשעת תשמיש.

 

מ"ת ולעניין ראם מוציאה דם מה דינה לעניין   עה שלא ידוכב. אישה שיש לה וסת קבוע ויש לה מ

  גות הט"ז עליו וכן לדעת הש"ך.שספירת ז"נ? התייחס לדעת הרמ"א ולה

נחלקו הראשונים אם כדי לתלות במכה צריכה שתדע שמוציאה  שלא בעונת וסתה: :במכהתליה 

 דם. 

הש"ך חלק על הב"י צריכה שתדע שיש לה מכה אך א"צ לדעת שמוציאה דם.  – )ע"פ הב"י( רשב"א

 בהבנת הרשב"א ומסביר אותו כמרדכי.

 ת המרדכי כיצד תולהנחלקו בדעצריכה שתדע שמוציאה דם ושלא בעונת וסתה.  –מרדכי תרומה 

כה לדעת שיש לה מכה. יצר –א"צ לדעת שיש לה מכה, ב"ח ט"ז  –. ש"ך ב"י ש לה וסת קבועישכ

 כ"ע מודים שצריכה לדעת שמכתה מוציאה דם. אין לה וסת קבועכש

אין לה יודעת שיש לה מכה אפילו אינה יודעת אם מוציאה דם.  :  יש לה וסת קבוע  –הגש"ד מהרי"ל  

 : אם יש לה מכה שחושבת )ע"פ הש"ך, הט"ז מצריך שתדע( שמוציאה דם. וסת קבוע

 השו"ע פסק כרשב"א. 

רמ"א: אישה שיש לה וסת קבוע תולה במכתה וא"צ לדעת שמוציאה דם. אישה שאין לה וסת קבוע 

 יכולה לתלות בשני מקרים:

אם מסופקת אם הדם יוצא מהמקור או מהצדדים, יש לה ס"ס: א. ספק מהמקור או  .1

 מהצדדים. ב. אפילו הדם מהמקור, דילמא מגיע מהמכה שבמקור. 

  הש"ך דחה את הס"ס של הרמ"א דאינו מתהפך.

תא טהורה. ח"ד מעיר שאומרים את הס"ס רק אם לא הרגישה בשעה שראתה דמדאוריה

בשעת תשמיש )דילמא ארגשה וחשבה שזה הרגשת שמש או עד(  אך אם ראתה בבדיקה או

 לא מועיל הס"ס ואינה תולה עד שתדע בוודאות שהרגשתה מחמת המכה.

 פת"ש: אומרים את הס"ס רק כשהאישה בחזקת טהורה ולא בימי וסתה.

 אם יודעת שמכתה מוציאה דם. .2

 ודעת שמכתה מוציאה דם.. י2. יש לה וסת קבוע. 1הט"ז חלק על הרמ"א ופסק שתולה רק אם: 

 נחלקו הראשונים אם יכולה לתלות במכתה בימי וסתה. בעונת וסתה:

 יכולה לתלות, דווסתות דרבנן ולא הרגישה לכן יכולה לתלות שא"ז דם וסת. –רמב"ם רשב"א 



 ניסן תשע"ז . מבחן נידה7 בס"ד

3 
 

 גם דם וסת.  ם דם המכהאינה תולה במכה, שאולי רואה ע –מרדכי סמ"ג 

פסק כמרדכי שבשעת וסתה ובעו"ב אינה תולה במכתה. הש"ך מעיר, אם מרגישה שהדם  הרמ"א

 מגיע ממכתה יכולה לתלות בו אפילו בשעת וסתה.

יודעת אם ואינה : רמ"א: יכולה לתלות כתם במכה. ש"ך: אפילו בשעת וסתה תליית כתם במכה

 מכתה מוציאה דם.

 אם יודעת שמכתה אינה לכ"ע אינה צריכה לישב ז"נ.  ז"נ לתולה במכה:

 –מוציאה דם אם צריכה לישב ז"נ. ש"ך רע"א  לא יודעת אם מכתהבמקרה שנחלקו האחרונים 

אינה צריכה לישב ז"נ,  –צריכה לישב ז"נ, דהקלו שתולה במכה כדי שלא תהיה רמ"ת. ב"ח נו"ב 

 )קפז, ה( דתולה במכתה.

 

יל הטבילה מח"ת או לאחר התשמיש למתי צריכה לחשוש להבא וכיצד . א. אישה שראתה דם בל3

 עוקרת וסת זו?

פסק השו"ע ע"פ הגמ"י: אישה שראתה דם בשעת תשמיש צריכה לפרוש בעונה הבאה. לדוגמה: 

 .יה עקרה וסת זהיאם לא תראה בפעם השנ ,ראתה בליל טבילתה אסורה לשמש בליל טבילה

 נחלקו האחרונים כיצד עוקרת וסת זה של ליל טבילתה. 

צריך לשמש באיסור בליל טבילתה אבל אם לא שמשה אסורה בליל טבילתה הבא, דכל וסת  –ח"ד 

 לא נעקר אלא איך שנקבע. 

 )קפז, י( מספיק שיעבור ליל טבילתה ולא תראה בו אף שלא שמשה. –ש"ך 

 

 בביאה הראשונה שלאחר טבילה מה דינה?  ב. ראתה ג"פ

רמ"א ע"פ רשב"א: אם ראתה ג"פ כל פעם בפעם הראשונה שמשמשת אסורה לבעלה כאילו ראתה 

 שא"א לה לטבול ולשמש עימו. ,ג"פ רצופים

 נחלקו האחרונים האם בנידון זה מותרת לשמש בליל שני של טבילתה.

 ת לביאה ראשונה שאחר טבילה.אסורה על בעלה עולמית שקבעה וס –אמונת שמואל 

 יחד, ונאסרת רק בליל טבילתה.)ליל טבילה ותשמיש( ולקפיצות מותרת שקבעה וסת לימים  –ט"ז 

 נחלקו האחרונים אם תועיל בדיקת שפופרת לאישה זו. 

 כיוון שבשאר הימים אינה רואה. שאינה רואה מח"ת בגלל מכה לא תועיל, משום  –ח"ד 

 )קפז, י( יכולה לעשות בדיקת שפופרת אך הבדיקה חייבת להיות אחר טבילתה. -עמודי כסף 

 

ם על דבר ת. מדוע לא גזרו חכמים כתמים על דבר שאינו מקבל טומאה? מה הדין אם נמצא הכ4

 שאינו מקבל טומאה המונח על דבר המקבל טומאה?

ר' נחמיה אומר: כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים.  גמרא:  :טומאהדבר שאינו מקבל  

וכן פסקו הראשונים והשו"ע. והראב"ד חלק ופסק, אישה שהרואה כתם שלא בהרגשה על דבר 

 נטמאת. –שאינו מקבל טומאה 

אישה שרואה כתם וספק אם בא ממנה יש עליה  –: נחלקו האחרונים בטעם הדין. נו"ב טעם הדין

פק דרבנן, אך על הדבר שעליו נמצא הכתם יש ספק דאורייתא שאם בא מהמקור מטמא אפילו ס

לא גזרו בלא הרגשה. חכמים לא רצו לחלק בין האישה לבגד, ולכן בדבר שאינו מקבל טומאה 

  .כתמים
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. דטומאת כתמים נוגעת לטהרות ולבעלה, כיוון שהבגד לא מקבל טומאה גם עליה לא גזרו –ח"ד 

 . יחד בעלהולגזור על טהרות ן זרו רק היכא שניתחכמים ג

  .אינה טמאה –, ח"ד טמאה –ראתה כתם שוודאי הגיע ממנה. נו"ב נפ"מ: 

לא מטמא.  –מטמא, פרי דעה  –: נחלקו האחרונים אם כתם מטמא במשא. ס"ט טומאה במשא

שמקבל טומאה ובזה תלויה המחלוקת אם נמצא כתם על דבר שאינו מקבל טומאה ומונח על דבר 

 )קצ, י( אם האישה נטמאת.

 

ב. האם אישה יכולה לכתחילה ללבוש בגד תחתון בימי טהרתה או בימי ליבונה על מנת להינצל 

 מכתמים?

: גמרא: נחלקו תנאים אם בגד צבוע מטמא משום כתם. ת"ק מטמא, ר' נתן כתם על בגד צבעוני

שלא תקנו חכמים בגדי צבעונים לאישה אלא להקל על כתמיהם. וביאר רש"י, שאין הכתם  ,מטהר

 נראה בו כמראה דם גמור. 

פסקו כר' נתן שבגדי  –רוב הראשונים  פסק כת"ק. – רמב"ןנחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה. 

 וכ"פ השו"ע.צבעוניים לא מטמאים בכתמים. 

בש בגדים לבנים, ולכן אין להקל בג"י ראשונים אם שבז"נ תל 'קצוסימן פת"ש: הרמ"א כתב ב

 קל באישה שקשה לה להיטהר שתלבש בגד צבעוני כל ז"נ. ימ -טה"ב ראתה כתם על בגד צבעוני. 

אין להקל  –: נחלקו האחרונים אם מקלים בבגד צבעוני סמוך לגוף. חת"ס בגד צבעוני סמוך לגוף

 )קצ, י( לא נשמע מאף פוסק להחמיר. – דוודאי בא מגופה, חוז"א

 

 . רואה דם במי רגלים:5

א. מהי הכרעת השו"ע והרמ"א בעניין רואה דם במי רגליים. התייחס גם לדעת הרמ"א בעניין 

 בדיקת מהרי"ל ובאלו תנאים היא מועילה.

י טהורה. ר' יוס –טמאה, יושבת  –משנה: האישה שעשתה צרכיה וראתה דם. ר"מ אומר: עומדת 

אומר: בין כך ובין כך טהורה. גמרא: מ"ש עומדת טמאה דהדור מי רגלים למקור ואתא דם יושבת 

נמי הדור מי רגליים למקור ואתא דם? במזנקת. אי במזנקת דילמא בתר דתמו מיא אתא דם? 

ביושבת על שפת הספל ומזנקת בתוך הספל ונמצא דם בתוך הספל, דאי איתא דבתר דתמו מיא 

 י לאישתכוחי. ופסקת הגמרא הלכה כר' יוסי.עת הספל נמי איבאתא דם על שפ

 נחלקו הראשונים בדעת ר' יוסי באיזה מקרים מותרת אישה שראתה דם במי רגליה.

 תמיד טהורה, הדיון בגמרא הוא אליבא דר"מ בלבד. –רמב"ם רש"י 

יושבת ושותתת )חד לרעותא וחד  ,הדיון בגמרא הוא רק לגבי עומדת ומזנקת –תוספות רא"ש טור 

לטיבותא(, במקרים אלו נחלקו ר' יוסי ור"מ. לא מופיע בגמרא שנחלקו במקרה של עומדת ושתתת 

 )תרתי לרעותא( לכן אין מקור להתיר במקרה זה לר' יוסי. 

דיעבד, אך לטהר אישה לבעלה )לכתחילה( טמאה בטהרות לגבי מחלוקת ר' יוסי ור"מ היא  –ר"ח 

 ם. משום כת

השו"ע פסק כרש"י והרמב"ם שהרואה דם במי רגליים בכל מקרה טהורה. הרמ"א היא את דעת 

. 2. יושבת. 1, וביאר הט"ז שמקלים רק כשיש תלתא לטיבותא: התוספות והר"ח והכריע כר"ח

 . . תוך הספל3מקלחת. 

 אפשרויות להתיר ברואה דם במי רגליים:  2הרמ"א הביא 
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. ספק מן האיש ספק מן 1לי אחד, מקלים משום שיש ס"ס: איש ואישה שהטילו מים לכ .1

 . אפילו מן האישה דילמא אינו מהמקור.2האישה. 

אם מרגישה כאב כשמטילה מים דיש ידיים מוכיחות שיש לה מכה שם. אך מתירים אותה  .2

ותכניס   רק לאחר שתעשה בדיקת מהרי"ל. הבדיקה היא שתנקה עצמה קודם שמטילה מים

 אם המוך יצא נקי מוכח שהדם אינו מהמקור. , ל מיםמוך למקורה ותטי

טהורה שיתכן שהדם הוא   –נחלקו הראשונים מה הדין אם מצאה דם בעד הבדיקה. רא"ש  

העיד שדמה מהמקור. הרמ"א הביא את שתי  טמאה, שהעד –מתמצית מי רגליה. מרדכי 

 אלא עיקר הדין. הדעות והחמיר כמרדכי, ש"ך: א"ז חומרא

אם עשתה את הבדיקה ג"פ והעד יצא נקי א"צ לבדוק שוב דיש חזקה שיש לה מכה שם, 

 כיוון שאינה מוצאת דם רק לאחר שהשתינה. 

דיקה ודאית בהאם    ,הרמ"א כתב שהבדיקה מועילה רק באישה שיש לה וסת. הקשה הש"ך

ק בשעת עשיית צרכיה סומכת אם רואה דם ר ,מדוע צריך שתהיה לה וסת? וכתב למסקנה

על הבדיקה רק אם יש לה וסת קבוע, אך אם רואה דם גם שלא בשעת עשיית צריכה סומכת 

 )קצא( על הבדיקה גם אם אין לה וסת קבוע. ומהר"ל וייל מתיר אפילו אין לה וסת קבוע.

 

ב. אישה שפסק וסתה לגמרי ורואה דם רק במי רגליים למה עליה לחשוש וכיצד תנהג לעניין 

 בדיקת הפס"ט ובדיקות בז' נקיים?

צריכה ורואה דם במי רגליים כדי להיטהר פת"ש )ו( בשם חת"ס: אישה שאין לה וסת : פסק וסתה

עיד שלא רואה דם הפסק הטהרה לא מד .מים בלא דם טילהמשכדי לדעת  ,לעשות בדיקת מהרי"ל

אינה סותרת ספירתה אם רואה דם במי אך אישה שיש לה וסת    .רואה דם  אינהאין לה וסת  שכיוון  

 מהרי"ל שהדם שרואה לא מגיע מהמקור.כיוון שהוכח שהדם ע"י בדיקת  ,רגליים

: נחלקו האחרונים בדעת הרמ"א מה דין זקנה שראתה דם )ב( פת"ש: זקנה שרואה דם במי רגלים

 ,חולק –דהחמירו משום כתמים וכתם של זקנה טהור. פת"ש טהורה,  –במי רגליה. פנים מאירות 

 )קצא( של זקנה טמא, ולכן אם ראתה דם במי רגליה טמאה.  דכתם

 

 ה להינשא ונתפייסה צריכה שתשב ז' נקיים" וע. נידה סו. "אמר רבא תב6

 מתי נתקנה תקנה זו? הוכח!

מביא בשם המ"מ שהתקנה של דם חימוד אינה דאורייתא, ומוכיח את דבריו : )קצ, סק"א( ט"ז

נתקנה בזמן שגזרו על הכתמים גזרו על דם חימוד, ש. ומוכיח מכך שבועז ורות לא היו צריכים ז"נ

שהתקנה נתקנה רק בימי ולא מתרצת    ,הוי ליומא" מרבא ןשהגמרא מקשה על רב שאמר "מאמכך  

 רבא. 

 האם צריכה בדיקות בז"נ לכתחילה ובדיעבד? התייחס בפרט לדעת השו"ע הרמ"א והש"ך.

א"צ  –צריכה הפס"ט וז"נ. ראב"ד  –נחלקו הראשונים כיצד בודקת כלה קודם הנישואין. רא"ה 

דוק פ"א בז"נ בתחילתן או סופן. רשב"א בלצריכה  –הפס"ט אך צריכה לבדוק כל יום בז"נ. רמב"ן 

 לא צריכה כלל לבדוק אלא צריכה לשים לב אם יוצא לה דם, אך למעשה חשש לראב"ד והרמב"ן.  –

כרמב"ן שצריכה לבדוק פ"א בז"נ, הרמ"א הוסיף שצריכה לכתחילה לבדוק כל יום השו"ע פסק 

ש"ך: נהגו להחמיר שבודקת ככל אישה ועושה ז"נ רש"ל ובידעבד סגי בבדיקה אחת כל שבעה. 

והפס"ט. צריך להדגיש שהדיון הוא על בדיקות משום "דם חימוד" אך אם צריכה גם לטבול לנידתה 

 )קצב ,ב(. ככל אישה הפס"ט וז"נ. צריכה לעשות
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 ספרה ז"נ  כשהתחילו ההכנות לחופה אך עדיין יש זמן רב עד החופה, מה הדין?

 – א"תני"באסשערי  ורמ"מכי  –נחלקו הראשונים ממתי צריכה לבדוק משום דם חימוד. רשב"א 

 צריך לסמוך את ז"נ לבעילה ככל האפשר.   –שעה שמתחילים להכין צרכי חופה. הגמ"י מ

וסיף: נהגו לכנוס ברביעי אע"פ שתבעל רק במוצ"ש ה, והרמ"א פסק כהגמ"יו.  השו"ע פסק כרשב"א

תר מזה, ואם לא תבעל במוצ"ש צריכה לבדוק את עצמה כל יום עד ואין להרחיק את הבעילה יו

שתבעל ובדיעבד אם בדקה את עצמה פעם אחת בתוך שבעה ימים אין להחמיר )סומך על שו"ע 

 בדיעבד(. 

נחלקו האחרונים מה הדין אם לאחר שמנתה ז"נ טבלה נשאת ולא נבעלה ולא בדקה עצמה בתוך 

א"צ למנות שנית ז"נ, דהחמירו רק בחשש של ביטול  –נ. ח"ד  צריכה למנות שנית ז" –ס"ט שבעה. 

 )קצב ,ב(חתונה ולא כשהתעכבה הבעילה. 

 

 . מהו זמן הטבילה לכתחילה ובדיעבד במקרים הבאים:7

 א. בדקה בז' נקיים רק ביום הראשון או רק ביום השלישי?

 והשביעי?ב. בדקה רק ביום הראשון, השלישי והשמיני או רק ביום השלישי 

זב וזבה שבדקו עצמן ביום הראשון ומצאו טהור ביום השביעי ומצאו טהור ושאר ימים גמרא: 

שבינתיים לא בדקו. ר"א אומר: הרי הן בחזקת טהרה. ר' יהושוע אומר: אין להם אלא ראשון 

 נפסקה הלכה כר"א.  ושביעי בלבד. ר' עקיבא אומר: אין להם אלא שביעי בלבד.

 –ינא בדעת ר"א אם בעינן בדיקה בתחילתן וסופן או שסגי בתחילתן או סופן. רב נחלקו רב ור' חנ

נחלקו הראשונים בדעת רב אם יכולה לבדוק באמצע הז"נ במקום בתחילתן או תחילתן או סופן. 

דנותן מאשר בסופם    הז"נשתבדוק באמצע    דעדיףיכולה לבדוק פ"א באמצע,    –סופן. רא"ש  ראב"ד  

בהתחלה או בסוף ולא מועיל או צריכה לבדוק  –יקה. רז"ה חזקת טהרה על הימים שאחר הבד

 שבודקת באמצע. 

 בעינן תחילתן וסופן.  –ר' חנינא 

פסקו כרב, בדיעבד מועילה בדיקה אחת בז"נ  –נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה. רמב"ם ראב"ד 

 פסקו כר' חנינא, צריכה לבדוק בתחילתן וסופן.  –בתחילתן או סופן. סמ"ג תרומה 

 ע הביא את שתי הדעות והכריע להחמיר כר' חנינא. השו"

הסמ"ג למד מדברי ר' חנינא שמצריך בדיקה ביום הראשון והשביעי שצריכה שלא יעברו יותר 

הדג"ר הבין מדבריו שיכולה לבדוק בשלישי ושביעי, אך בנו"ב מחמישה ימים בין בדיקה לבדיקה. 

 ביעי. ק דווקא בראשון ושבדול השצריכחזר בו וכתב 

דפוסקים כר' חנינא שצריכה לבדוק לכן בכל המקרים המובאים בנידון השאלה לא עלתה לה טבילה  

 בתחילת וסופן. 

 

 . א. כלה קודם נישואיה שראתה דם האם צריכה להמתין ד' ה' ימים לפני שעושה הפס"ט?8

ב. אישה שראתה דם בליל הטבילה לאחר שטבלה קודם ששמשה אם בעלה, האם צריכה להמתין 

 ד' או ה' ימים קודם בדיקת הפס"ט? 

גמרא: פולטת שכבת זרע סותרת את יום ראייתה. נחלקו התנאים לאחר כמה : פולטת שכבת זרע

 ו' עונות.  –ג' עונות, חכמים  – בן עזריה אעונות שכבת זרע מסרחת. ר"
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פולטת שכ"ז סותרת רק לטהרות ולא לבעלה. רמב"ם  –נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה. ראב"ד  

ז"נ לפני שמונה  ,פוסק כחכמים – רא"שעונות.  3פוסק כ"א בן עזריה, לפני שמונה ז"נ תמתין  –

 פ השו"ע. וכ" .ימים(, ומונה ז"נ רק מהיום החמישי 4תחכה ו' עונות שלמות )

ומונה  : תה"ד: חוששים שמא שמשה בביה"ש ולכן מוספים עוד יוםגזירת לא שמשה אטו שמשה

 :והוסיף .ימים, ועוד יום שמא שמשה בבין השמשות( 4 –עונות שלמות  3ז"נ רק מהיום השישי )

לא ו חומרות יתירות אלוחלק "דוכ"פ הרמ"א. הב"י  ,נהגו להמתין אפילו לא שמשה דלא פלוג רבנן

 . "נהגו כך

. 1שנהגו לטבול פעמיים: זכר למנהג הרמ"א מביא מנהג שהיו ממתינים ז' ימים לפני שמונים ז"נ, 

הזריז מקדים עצמו "  :וכתב הרמ"א  ,מנהג טעות  ו. הרמב"ם כתב שזה. לאחר ז"נ2ז' ימים מהתורה.  

 ."לדבר מצווה

: רואה כתם שלא שמשה. ש"ך )ע"פ רואה כתם. 1: מקרים שבהם לא גזרו לא שמשה אטו שמשה

א"צ להמתין דגזרת לא שמשה אטו שמשה זו גזירה רחוקה ובכתמים דרבנן שומעים  –הפת"ש( 

 מחמיר וצריכה להמתין.   –להקל. רמ"א 

ימים קודם שמונה ז"נ דגוזרים בה לא שמשה אטו שמשה,   5אף כלה צריכה להמתין    –: ש"ך  כלה.  2

כלה לא  –ל שתפסוק מיד כשפוסק הדם כדי שלא תהיה חופת נידה. ט"ז ובשעת הדחק שיש להק

 דלא באה לכלל תשמיש ולמה נגזור עליה. ימים  5לחכות  צריכה

א"צ, שלא שמשה  –ימים. פנ"י  5צריכה להמתין  – : נו"בראתה דם בליל טבילה קודם ששמשה. 3

 ובמילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן. 

ימים דהיא בתוך ימי   5אישה שראתה דם בימי ספירתה א"צ להמתין   –ט"ז    : ש"ךבימי ספירתה.  4

 טומאתה ולא שייך לגזור לא שמשה אטו שמשה.

)אחר שטבלה מטומאת לידה(: פת"ש: רואה דם בימי טוהר יכולה להקל   רואה דם בזמן דם טוהר.  5

ו הש"ך שבכתם ולמנות מיד אם לא שמשה דדם טוהר קיל מכתם דהוא חומרת הגאונים )פוסק כמ

 )קצו, יא( ימים. 5המתין לצריכה ולא גזרינן לא שמשה אטו שמשה(. שבה"ל חלק, 

 

 . האם מותר לאישה נידה להגיש לבעלה כוס יין או צלחת מאכל המיוחדת לו?9

. מזיגת הכוס. 1 :: גמרא: כל מלאכות שאישה עושה לבעלה נידה עושה לבעלה חוץ משלושכוס יין

 . רחיצת פניו ידיו ורגליו.3. הצעת המיטה. 2

אף שאר משקים. ר"ש  –נחלקו הראשונים מה נאסר במזיגת הכוס. רמב"ם רק כוס יין. ריטב"א 

 נאסרה אף הגשת מאכלים.  –מאוסטריך 

לבעלה קערה תגיש לא אוסטריך שאישה מ. הש"ך והב"ח אסרו ע"פ הר"ש השו"ע פסק כרמב"ם

 )קצה, י(המיוחדת לו שאין אחרים אוכלים ממנה. הט"ז חלק והתיר דא"ז דרך חיבה אלא עבדות. 

 

 יום אינה חוששת לולד", ממתי מתחילים למנות מ' יום אלו?  40. פסק השו"ע: "המפלת בתוך 10

יום מטבילתה. רמב"ם ח"ד ס"ט  40מונה  –נחלקו הפוסקים בנידון השאלה. רש"י עבודת הגרשוני 

משעת תשמיש. דאישה יכולה לראות דם בזמן ההיריון ותטבול שוב, אך אם פרשה מבעלה )אולי  –

 כוונתם ג' חודשים( מונה מטבילתה.
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 יישום –חלק ג' 

 

אתה דם בה' בניסן, ה' באייר, וה' בסיון, אך התעורר ספק אם קבעה ר. א. מעשה באישה ש11

 וסת לה' לחודש מאחר וראתה דם גם בא' בניסן, ברר את הנידון וההלכה במקרה זה. 

ה' לחודש, לא קבעה וסת. כיוון  -אם ראתה בר"ח, ה' לחודש, ועוד פעמיים ב – מעין פתוחרש"י: 

ראתה  – מעין סתוםבימי הנידה.  ראותלקבוע שלפעמים עלולה לשאין ראיית ימי הנידה ראיה 

כה' לחודש ובר"ח, קבעה וסת. אע"פ שהראיה האחרונה בר"ח היא   -פעמיים בר"ח, ואח"כ ראתה ב

 כה' הם דמים יתירים שנתווספו בה.  -בימי נידותה הדמים שהקדימה לראות ב

נידות ולא בימי זיבות אם ראתה את הראיה   כתב הטור: מדין התלמוד אין אישה כקובעת וסת בימי

ממעין פתוח, אך אם ראתה את הראייה ממעין סתום קובעת. והרמב"ן כתב שהאידנא שלא 

מחלקים בין ימי נידה לזיבה קובעת וסת, דאם אינה קובע נמצאת מצריך שבנות ישראל ימנו ימי 

 נידה וזיבה. והסכימו לדבריו המ"מ והרשב"א.

 ן הגמרא ולכן נראה שקיבל את דעת הרמב"ן.השו"ע השמיט את די

, שתקבע וסת אלא דבריו באים להחמיר הש"ך חלק וכתב שלא יתכן שהרמב"ן יקל על דין התלמוד

אתה מצריכן ללמוד  דא"כדחה את הש"ך, התוה"ש  .ורואה בימי נידה אינה קובעת וסת לחומרא

 פתחי נידה וימי זיבה. 

)קפט,   דגמרא אינה קובעת וסת, אך להלכה קובעת וסת. ולש"ך קובעת וסת רק לחומרא.לכן מדינא  

 לב(

 

 הוסת. הב. אישה שראיותיה היו בסדר הבא: א' וב' בניסן, א' וב' באייר, ובב' סיון, האם קבע

 רק –רז"ה רשב"א אם נמשכה ראייתה כמה ימים למתי חוששת.  )קפד, ו(נחלקו הראשונים  •

 אסורה בעונה הראשונה שרואה. 

 אסורה בעונה הראשונה ובמשך כל זמן ראייתה. –ראב"ד 

 כל יום מראייתה נחשב כוסת בפ"ע.  –רמב"ן 

 ופסק השו"ע כרז"ה שחוששת רק לעונה הראשונה.

 טו' ניסן ונמשכה ראייתה ד' ימים,  -באם ראתה הביא מחלוקת ראשונים  )קפט, יג(רמ"א  •

 יז' סיון, אם קבעה וסת.  -טז' אייר ונמשכה ראייתה ג' ימים, וראתה ב -וראתה ב

 קבעה וסת לדילוג ולוסת שווה, כיוון ששילשה ראייתה ג"פ. -רמב"ן 

 הולכים אחרי סוף הראיה, וכך הכריע הרמ"א.  לא קבעה וסת דתמיד –רז"ה 

 פעמים שקובעת וסת בתוך וסת כיצד ראתה שלוש פעמים ע"פ הרמב"ן:    )קפט, לב(  פסק השו"ע •

 ובר"ח וכן בחמישית ובשישית הרי קבעה שתי וסתות.  לחודש ב' -בבר"ח ורביעית 

כיוון שתמיד הולכים  כ' לחודש -ראתה ב גרס בשו"ע –נחלקו הש"ך והט"ז בגרסת השו"ע. ש"ך 

 כ' לחודש. -אחרי תחילת הראיה. ומסביר שקובעת וסת לר"ח ול

מ"ל שלא נאמר שהראיה הייתה ממעין פתוח ולא קובעת ק, ומסביר דב' לחודש  -גורס בשו"ע ב  –ט"ז  

שהייתה הפסקה בין הראיה של ר"ח לראיית ב'  וסת קמ"ל שקובעת וסת בתוך וסת. צ"ל שמיירי

 לחודש, דאם הראייה הייתה רצופה אזלינן תמיד אחרי תחילת הראיה.
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. אישה שטבלה במקווה ולאחר הטבילה הבלנית נזכרה כי הטובלת שחתה ביותר בזמן הטבילה, 12

תה ם מורה הוראה נשאלה הבלנית, בין היתר האם הטובלת שחתה קודם כניסע בהתייעצות

 למקווה או לאחר כניסתה למקווה ברר את הנידון וההלכה במקרה זה.

שו"ע: אישה צריכה לא לטבול בקומה זקופה ולא כשמתכופפת יותר דכך יש מקומות שמסתתרים 

 בה אלא שוחה מעט. 

עלתה לה  –נחלקו הראשונים מה הדין אם שחתה ביותר או זקפה ביותר. רשב"ץ בשם הרמב"ם 

 לא עלתה לה טבילה.  –"ד טבילה. רשב"א ראב

 השו"ע הביא את דברי הרמב"ם בסתם ואת הרשב"א והראב"ד כי"א. 

הקשה הט"ז מדוע יש אומרים שלא עלתה לה טבילה,  דטובלת במקווה שיש בקרקעיתו טיט אינה 

צריכה להרים את רגליה מפני שהמים מקדמים )קצח, ל(? ומתרץ, חוששים שהקמטים נדבקו קודם 

ואז המים לא נכנסים בהם. לכן כדאי שכל אישה לפני שטובלת תכניס עצמה במים שנכנסה למים 

 עד צווארה ואז גם אם תשחה הרבה תעלה לה טבילה. 

טובלת במקווה עם טיט רגליה נגעו במים קודם שהגיעו לטיט ואותם המים נה"כ  תירץ באופן אחר,  

ה כלל. לכן אישה ששחתה הרבה מחוברים עם המקווה, אבל המים שבקמטים אינם מחוברים למקוו

לא עלתה לה טבילה, ולא מועיל הפתרון של הט"ז כיוון שהמים שבקמטים אינם מחוברים למי 

 )קצח, לה( המקווה.

 

. אישה שחזרה מהטבילה ומצאה חציצה על גופה ובין שיניה, בבירור מדוקדק של פרטי המקרה 13

לכה למקווה, ההתבררו בנוסף גם הפרטים הבאים: האישה חפפה ביום ראשון בבוקר והלילה 

 עיינה בגופה וטבלה. באר ופרט את ההלכה ומקורותיה במקרה זה.

בשפחתו של רבי שטבלה ונמצאת חציצה בין שיניה והצריכה  גמרא: מעשה :בבית הסתריםחציצה 

בילה מעכבת   –טבילה אחרת. נהי דא"צ ביאת מים צריך שיהא ראוי לביאת מים דכל הראוי לבילה  

 בו. וכ"פ השו"ע שצריכה לחצוץ שיניה, דאם טבלה והיה בהם חוצץ לא עלתה לה טבילה. 

ע"פ ר' ירוחם: נהגו שלא לאכול בשר בליל טבילה דהוא נכנס לשיניים ביותר. ט"ז:  והוסיף השו"ע

 א"צ לעכב את הטבילה בשביל זה, ובשבת ויו"ט שאוכלים בשר תחצוץ שיניה היטיב ותטבול.

נחלקו האחרונים אם יש חיוב לאישה לחצוץ שיניה קודם : חיוב לחצוץ שיניה קודם הטבילה

 הטבילה.  

הב"ח שואל מאיפה למד הטור שהאישה צריכה לחוצץ את שיניה? ועונה, כיוון שהגמרא אמרה שאם 

מצאה חציצה בין שיניה צריכה טבול שנית, כתב הטור עצה )לא חובה( שתחצוץ את שיניה לפני 

בלת. הב"ח מביא ראיה לדבריו שהשו"ע )יו"ד יח, ג( כותב כששוחט צריך לבדוק את הסכין בין שטו

בהמה לבהמה, ובדיקה זו אינה חובה אלא עצה טובה קמ"ל כיוון שאם ימצא שהסכין פגום לא כל 

 הבהמות יהיו טריפות. 

בילת נידה. הש"ך חלק ופסק שחובה על אישה לחצוץ שיניה לפני טבילה. ומחלק בין שחיטה לט

בשחיטה כיוון שיש חיוב בדיקה לאחר השחיטה הבדיקה שבין בהמה לבהמה היא עצה טובה כיוון 

 שאם ימצא שהסכין פגומה כל הבהמות ספק טריפה. אך באישה לאחר שטבלה אין לה חיוב לבדוק

ואם תהיה לה חציצה לא תדע, לכן חייבת לבדוק קודם הטבילה. ומסתבר שחייבת לבדוק דמצוי 

ציצות בין השיניים. ואפי' אם אמרה שתבדוק לאחר הטבילה חיישנן שמא תשכח דאין חיוב לבדוק ח

  )קצח, כד(לאחר הטבילה. 
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: נחלקו הראשונים אם לא עיינה בבית הסתרים קודם הטבילה והתעסקה נתעסקה בדברים חוצצים

 לא עלתה לה טבילה, דיתכן שהחציצה הייתה קודם –מצאה חציצה. רוקח ם החוצצים ובדברי

דתולים שהחציצה הגיעה לאחר הטבילה. וכ"פ השו"ע, והש"ך עלתה לה טבילה,    –. ראב"ד  טבילהה

 מחמיר כרוקח. 

ם לא עיינה וחפפה בבית הסתרים ולא נמצא אהובאו מספר הסברים באחרונים לטעם שמקלים ש

פפה בראש חציצה תולים להקל ולא חוששים שהייתה שם חציצה, בניגוד למקרה שלא עיינה וח

לה דיש לה פלה לאחר הטביחוששים שמא נכנסה חציצה ונ  לא  –ש"ך  א  ובגוף שלא עלתה לה טבילה.

. דמוכחאין דרך חציצה להיכנס לבית הסתרים ולא חוששים אלא במידי    –ט"ז  במקום להישאר שם.  
מיעוטו מים בבית הסתרים לכן גם חכמים הקלו ולא גזרו בו על  והתורה לא צריך שיבואמ –ס"ט ג

 )קצח, כו. קצט, יב(שאינו מקפיד. 

בית הסתרים שלה ונמצא בהם חוצץ  הדיחה: פסק השו"ע ע"פ הראב"ד: "לא הדחת בית הסתרים 

אם לא נמצא חוצץ לא עלתה לה טבילה ואינו דומה לבדיקת הגוף וחפיפת ף אעלתה לה טבילה. ו

 )קצח, כה(הראש." 

 : אם חפיפה ועיינה אך לא סמכה אותם לטבילה פסק השו"ע ע"פ הרשב"א:  סמיכת חפיפה לטבילה

לא עיינה בגופה 2חפפה אע"פ שעיינה בגופה,  ם לא  א1ולא מצאה חציצה עלתה לה טבילה בדיעבד. אך  

 )קצח, ט( .אף שלא מצאה חציצה לתה לה טבילהעלא  –

אם  ,ץצובלה ועלתה ונמצא עליה דבר חט –: ל"ק : גמראמין שלא נתעסקה בו: חציצה על גופה

במקום גורסת  –לחוף ולטבול. ל"ב צריכה  –צ לחוף ולטבול, ואם לאו א" –לה לחפיפה טב סמוך

 " )עונה(.באותו יום""סמוך" 

סק כל"ק, אם סמוך לחפיפה טבלה א"צ לחוף ופ –. ראב"ד בפסיקת ההלכהנחלקו הראשונים 

 , אךצריכה לטבולתמיד    –. רמב"ם  באותו יום א"צ לחוף ולטבול, אם  כל"בפוסק    –ולטבול. רשב"א  

 לחוף. צלה א"באם באותה עונה ט

יכה להחמיר כראב"ד והרשב"א שצרפסק  – השו"ע פסק כרשב"א והביא את דברי הרמב"ם. הש"ך

  )קצט, י(והש"ב יעקב החמיר כרמב"ם. ובאותה עונה. 2סמוך 1: טבלה תמיד לחוף ולטבול אלא אם

ליו חוצץ אע"פ שנתעסק באותו המין כל היום כולו גמרא: טבל ועלה ונמצא ע :מין שנתעסקה בו

 לא עלתה לו טבילה עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן.  

 ,מקשים מגמרא זו על הגמרא לעיל –נחלקו הראשונים באיזה מקרה מדברת הגמרא. תוספות 

 םעלתה לה טבילה. רמב"לטבילה  ומתרצים שמדובר שלא חפפה סמוך לטבילה, אך אם חפפה סמוך  

לטבילה ונתעסקה ביניהם במשהו יכולה   עלתה לה טבילה עד שתאמר ברי לי שלא היה עלי לא  –

א של יברי לרת וטובלת עד שתאמר כרמב"ם,  חוזפסקו  –בול שוב. ב"ח ש"ך וא"צ לטלתלות בו 

  )קצט, יא(ילה. היה עלי קודם הטב

: גמרא: נתנה לבנה תבשיל וטבלה ועלתה לא עלתה לה טבילה, אע"ג ה בדברים שחוצציםהתעסק

דהשתא ליכא אימר ברדיוני נפל )רש"י:  בדריוני לשון שכשוך, אין ראיה מכך שלא ראתה חוצץ 

שב"א: רדביציאתה מהם נפל ממנה(.  וכ"פ השו"ע. והוסיף הרמ"א ע"פ ה עליה כשעלתה  מהמים,

 )קצט, יג( טבילה ראתה שלא נדבק בה דבר א"צ טבילה אחרת.ם אם בדקה עצמה קוד


