
  1עמוד , סימ� קפו

  סימ� קפו
  די� . א

  לפני ואחרי תשמיש
  : מקורות

  : וסת קבוע

ובשעה שהיא עוברת , ובי� השמשות, ופעמי� צריכה להיות בודקת שחרית: ")א, נדה יא( משנה
  ".לשמש את ביתה

אבל אינה ... לא שנו אלא באשה עסוקה בטהרות: ר יהודה אמר שמואל"א: ")א, יב( ובגמרא
  ".לא בעיא בדיקה, )דהיינו לבעלה(עסוקה בטהרות 

  : וסת שאינו קבוע

: חנינא ב� אנטיגנוס אומר' ר. מ"דברי ר... אסורה לשמש, אשה שאי� לה וסת: ")א, יב(ברייתא 
�חנינא ב� ' הלכה כר: יהודה אמר שמואל' אמר ר... ה� תיקנוה, ה� עותוה. משמשת בשני עדי

  ".אנטיגנוס

  

�  :שיטות הראשוני
  :אשה שיש לה וסת .א

והבדיקות (אינה צריכה בדיקה לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש  !) �"חו  מהרמב( קי�כל הפוס
  .)כשעסוקה בטהרות !בגמרא 

הוא מפרש כ" את המשנה (א" הצנועות בודקות עצמ� , מ� הדי� אינה צריכה !לפני תשמיש  ! �"רמב

  .")הצנועות מתקינות לה� עד נוס# לתק� את הבית"
, ואפילו מעוברת, הוא בעד שלו והיא בעד שלה, בדיקה צריכי� שניה� !אחר תשמיש 

דר" בנות ישראל משמשות בשני עדי� אחד לו ואחד : "פ המשנה"ע(מניקה וקטנה 

  .")לה

  

  :אשה שאי� לה וסת .ב

הבדיקות (לא לפני ולא אחרי , אינה צריכה בדיקה כלל !רוקח , ת"סה, ג"סמ, �"רשב, י"רש

  .שמא יהיה לבו נוקפו ופורש, אסור לה לבדוק, רבהואד. )בגמרא מיירי בעסוקה בטהרות

צריכה בדיקה לפני ואחרי  !פ המרדכי "� ע"רי, ש"רא, �"רמב, )מרדכי(י "מ ברש"י, ת"ר, ח"ר
  .תשמיש

  .א# הבעל צרי" בדיקה ! �"רמב. הבעל אינו צרי" בדיקה ! ש"רא: �"ש והרמב"הראונחלקו 

  .אבל קוד� תשמיש מצוה, ה רשאהאחר תשמיש אינ ! )י"בהגמימובא ( רבינו שמחה

וא� לא ראתה , פעמי� ראשונות' צריכה בדיקה ג ! א"� ורשב"רמב, )�"א ור"רשב, ד"פ ראב"ע(� "רי
 �  .ואינה צריכה יותר בדיקות, הוחזקה כאינה רואה מחמת תשמיש !בה

  : א� צריכה בדיקה ג� לפני תשמיש �"י בדעת הרי"והב )מ"בדמובא ( ד"הראבונחלקו 
  . צריכה ! י"ב. אינה צריכה ! ד"ראב

  

  :להלכה

" ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש... וכל אשה שיש לה וסת קבוע: "כתב )א, קפד' בסי( ע"השו .א
דמשמע שאחר תשמיש צריכה ( �"כרמב ! )ז משובחת"אבל שלא בשעת תשמיש כל המרבה לבדוק ה(

  .)בדיקה

שלא יהיה לבו נוקפו , ג� לאחר תשמישדאי� לה להחמיר ולבדוק עצמה , הגיה )ש�( א"והרמ
  .ופורש

�� בשמו"ודעת הרמב, פ בסת�"ע דעת רוה"הביא השו, א, קפו' בסי, אול.  

  .פ כל האחרוני�"וכ". וכ� נהגו, וסברא הראשונה היא עיקר: "א ש� שוב הגיה"והרמ

  

�"הרידעת  )ב' סע( ע"השוהביא : באשה שאי� לה וסת .ב  �צריכי� לבדוק ששניה� , י"כשיטתו בב(בסת

� והרא"ודעת הרמב, )לפני ואחרי התשמיש"�שג� הבעל צרי" יבדוק  ! �"הרמבואת דעת , ש בשמ
  . אחר תשמיש
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אלא , ואי� צריכי� לבדוק עצמ� אחר כל תשמיש ותשמיש שעושי� בלילה אחת: "א"הרמוכתב 
  ".וא� מצאה ד� טמאה, ולמחר צריכי� בדיקה, מקנחי� עצמ� כל הלילה בעד

, הרוקחפ "וכ ,)#"ולדעתו כ" היא ג� דעת הרי(י וסייעתו "הארי" להקל כשיטת רש )א"סק( �"הש
" "א# לש, וא� ראתה מחמת תשמיש". וכמדומה שכ� עמא דבר", ל"והאגור בש� מהרי, ד"ש

  .)""ש(תשמישי� בנוס# לתשמיש הזה שראתה בו ' צריכה לבדוק עצמה ג

. #"א" בסת� יש לנהוג כרי, ואי� מוחי� בידו, ו"י יש לו על מי לסמ"כתב שהמיקל כרש ל"ובתוהש
ש אלא לומר שראוי לבעל נפש "� והרא"ע לא הביא את דעת הרמב"וכתב שהשו, ז"הגרפ "וכ

 �  .)ציוני� יג, ש"בדה(לחוש לדעת

, א"שהיא הנראית עיקר לדעת מר� והרמ, #"הכריע שלדינא יש לפסוק כרי )ג"סקי( ש"ובבדה
  .ב"בטהפ "וכ. שהובאה דעתו בסתמא

  .אינ� צריכות בדיקה ! )מניקה וזקינה, מעוברת, בתולה(דמסולקות דמי�  )ד, א"סק( ש"בפתוכתב 

  

  

  צורת הבדיקה. ב
, שהבדיקה שצריכה לעשות סגי לה בקינוח, ט"והסד )ב"סק ש"בפתומובא , א"סו# סק( ד"החווכתבו 

  .ס"ואינה צריכה בדיקת חו

ולהשהות העד על , מ צרי" קינוח"מ !צרי" בדיקה כלל ד שאי� "דהוא הדי� למ, ד"החוווכתב עוד 
דכותלי (והקינוח צרי" להיות בשעה שאינה שוכבת אפרקיד . )ס"כדי שתקנח בחו(גופה כשיעור וסת 

  .)בית הרח� מעמידי� הד� בשעה ששוכבת אפרקיד

  ).האבל לבעלה סגי לה בבדיקה קל. ס אלא רק לטהרות"שלא הצריכו בדיקת חו, ד"הראבוכ� דעת (

�אבל אחר , שלפני תשמיש סגי לה בקינוח, פסקו )ו"סק, קפו( ז"והגר )ד"סק, קפו( ס"החת, ואמנ
  .ס"תשמיש צריכה בדיקת חו

!ס "וא� החמירה ובדקה בחו. בי� לפני בי� אחרי תשמיש, כתב דסגי בקינוח )קמח' עמ( ב"בטה
  .ב"תע

, אינה צריכה בדיקה כלל )י"רש(דלמקילי� , ד"החווכתב בדעת  )לא' ביאורי� עמ( ש"ובבדה
 �, שא# למקילי� צרי" קינוח, ולא כמו שנית� היה להבי�(סגי בקינוח בלבד  )#"רי(ולמחמירי

  .)ס"ולמחמירי� צרי" חו

  

  

  )סעי# ג(די� וסת חצי קבוע . ג
ד ימי� אי� לה קבע "אבל לאחר י, ד יו� אחר טבילתה"אשה שאינה רואה בפחות מי: ד"התהכתב 

  .ע"השופ "וכ. ומשמשת א# ללא בדיקה, דינה כדי� אשה שיש לה וסת קבועד יו� "עד י !

 !ד יו� מהטבילה "רק אחר י !פעמי� ' אשה זו צריכה לבדוק את עצמה לפני ואחרי תשמיש ג, ז"לפ
  .כדי� וסת שאינו קבוע

  }.י"שיטת הנוב) ב' א סע"רמ(ד בדי� אשה שמשנית וסתה "עיי� סימ� קפ !ובדי� בדיקה בעונת הוסת {

  

  )ב"סק ש"פת(? הא� צריכה לבדוק עצמה לפני ואחרי תשמיש !) ת"רמ(אשה שרואה מחמת תשמיש 

  .כ הרגישה"אינה צריכה אא !ה "רז. צריכה !ד "ראב

  .כיו� דאתיליד ביה ריעותא, ד"פסק כראב !ד "חוו

   

  ?כמה תשמישי� צריכה בדיקה

  .די בבדיקה אחת אחר תשמיש !א� יש לה וסת 

  .ת"כדי שתתחזק שאינה רמ, פעמי�' צריכה בדיקה ג !ת א� אי� לה וס


