
  1עמוד , סימ� קצג

  סימ� קצג 
  די ד� בתולי� ובעילת מצוה

: א"ובה, נותני� לה ארבע לילות: א"בש �וניסת  תינוקת שלא הגיע זמנה לראות: ")ב, סד( משנה
עד : א"ובה, נותני� לה לילה הראשו: א"בש �וניסת  הגיע זמנה לראות. עד שתחיה המכה

: א"ובה, נותני� לה בעילת מצוה: א"בש � ראתה ועודה בבית אביה. מוצאי שבת ארבע לילות
  ".כל הלילה כולה

אבל ראתה אי לה אלא , מ שלא ראתה"וה, הראשובוגרת נותני� לה לילה : אמר רב" :ובגמרא
  ".ותו לא, בעילת מצוה

אינהו ... בועל בעילת מצוה ופורש: הלכה �רב ושמואל דאמרי תרוייהו : ")ב, סה( הגמרא ובהמש�
כי : אמר עולא. רבותינו חזרו ונמנו שיהא בועל בעילת מצוה ופורש: דתניא, דעבדי כרבותינו

אלא כדמסיק , לא הוו מסקי מינה )כלומר בפרק תינוקת(קיש בתינוקת הוו בה רבי יוחנ וריש ל
ומסיימי בה הכי בועל בעילת מצוה , )שועל שר" בשדה חרוש מוציא מעט אבק ברגליו( תעלא מבי כרבא

  .)ל"כ� אנו פוסקי� די אחד מכל הדיני� הנ, שכש� ששועל מוציא מעט אבק �הנמשל (" ופורש

, בוגרת(ל "הבינו שדברי רב ושמואל ה� על כל המקרי� הנ �"ור י"רש, א"רשב, ש"רא, ד"הראב
ולכ הדי הוא שבכל בעילות מצוה בועל ). תינוקת שהגיע זמנה ושלא הגיע זמנה לראות, נערה

  .ופורש מיד

ראתה ועודה בבית "הבינו שדברי רב ושמואל ה� רק על המקרה של  �"� והרמב"הרי, אול�
  .שבועל בעילת מצוה ופורש, וגרתשבזה יש להחמיר כדי ב, "אביה

. להלכה אבל לא למעשה, כל הני הלכתא דריש פרקא אחרינא דנדה: "בירושלמי �מקור נוס# 
היה פורש אפילו . א: פירוש( "רבי ינאי ערק אפילו מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה

  . )לת מצוההיה בורח מלהורות בה היתר אחר בעי. ב. מתינוקת אחר שבעל בעילת מצוה

ואפילו . ד"הראבסוברי� כדעת  א"ש והרשב"שהראולעני הלכה כבר נתבאר : "י"ב :להלכה
דאפילו , ז פשט איסור בד� בתולי�"מאחר שבזה, �"� והרמב"הרילמה שפירשתי לדעת 

אסור לפרו" גדר , בועל בעילת מצוה ופורש, תינוקת קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה
  ".הרי הוא פור" גדר וישכנו נחש, ומי שעושה כ. קל בו אפילו כחוט השערהשל ראשוני� ולה

אפילו היא , וגומר ביאתו ופורש מיד, בועל בעילת מצוה, הכונס בתולה: ")א' סע( ע"בשופ "וכ
  ".קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה

  

  
  טעמי החומרא לד� בתולי�. א

ומדוע לא תלינ בה כדתלינ , מכה גדולה מזו והרי אי ל�, קשה מדוע מחמירי� בד� בתולי�
  ?במכה בעלמא

כ יתכ "וא(דאמר יכולני לבעול כמה בתולות בלא ד� , איכא למיחש לדשמואל .א � א"רשב
  ).שהכא הד� שראה זר� מהמקור

אבל . ופע� אחת, לפי שאינה אלא לשעה, )לעומת תליה בשאר מכות( בבתולה יש להחמיר .ב  
  .לא החמירו �דאפשר שתאסר על ידה לבעלה , במכה

שבעילת מצוה מסורה , כדי בוגרת) ואפילו קטנה שלא ראתה(מחמירי על כל אחת  � ש"רא
 בוגרת ובי, ואי הכל בקיאי בחילוק שיש בי שלא הגיע זמנה לראות ובי הגיע זמנה, לכל

לכ הסכימו רבותינו להשוות . משו� שהחת יצרו תוקפו, ועוד. ובי ראתה ובי שלא ראתה
  .שנותני לה בעילת מצוה בלבד, בוגרת שראתה �כול ולתת לה די חמורה שבחמורות 

, )כי בא מהמקור, שמטמא ודאי משו� נדה( חימודחיישינ שמא נתערב ד� בתולי� בד�  �אשכול 
כתב דחיישינ  ורב האי גאו� .)א, נדה סו( כדמבואר בגמרא להדיא, שיי� א# בקטנה וד� חימוד
  .שכשהיא נבעלת בראשונה אוחזת אותה רעד וחלחלה, לד� נדה

שכתב שמבואר  )תצט' עמ( ב"בטהועיי [טמאוהו חכמי� אטו ד� נדה , ד� בתולי� עצמו � הלבוש
 ת רב פעלי�"בשוודלא כמו שכתב , שאיסור ד� בתולי� הוא מדרבנ, מדברי הראשוני�

  ]. ש"שאיסור ד� בתולי� הוי ספיקא דאורייתא לדעת הרא
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  ?הא� בבעילת מצוה צרי� לפרוש באיבר רפוי. ב
פורש באיבר רפוי  �די בעילת מצוה הוא כדי המשמש ע� הטהורה ואמרה לו נטמאתי : ד"ראב
שהרי התירו לו לגמור , כמו ש�' וכדו א� אינו צרי� לנעו" ציפורניו). כדי שלא יהנה מהיציאה(

  .ביאתו

מ דמיה "מ, ג שהחמירו בד� בתולי� לעשותה כנדה"אע: ועוד ראשוני�, א"רשב, ש"רא, ה"רז
שהרי לגמור ביאתו . ובעילה זו נותני� לו לבעול ולגמור ולפרוש אפילו באיבר קשה, טהורי�

  .פ שנהנה"ו שיהיה מותר לפרוש באיבר חי אע"ק, להנות ממנה ממש מותר

  .)תק' עמ( ב"בטהוכ , ל"פסקו כראשוני� הנ ז"  והט"הש
  
  

  בעל ולא מצאה ד�. ג
, ס"ל ס"וטעמ� כיו שד� בתולי� מדרבנ הו, טמאה רק א� מצאה ד� בזמ בעילה: ד"ראב

  .וא� היה ד� שמא לא היה עימו ג� ד� מהמקור, שמא לא היה ד�

כיו שהחמירו בביאה זו : ר"גאוני� ושא� בש� ה"ר, א"רשב, ש"רא, �"רמב, רוקח, י"רש
חיישינ שמא היתה , הואיל ולרוב נשי� יש ד�, לכ אפילו בעל ולא מצא ד�, לעשותה כנדה

  .ז"או שמא חיפהו ש, טיפת ד� כחרדל ונאבדה

שמא ראתה טיפת ד� , ואפילו בדקה ולא מצאה ד� טמאה: "ל"פסק כראשוני� הנ ע"השו
ונהגו להקל : "וסיי�, "ויש מקילי א� לא ראתה ד�: "גיהה א"והרמ". ז"כחרדל וחיפהו ש

צרי� לפרוש  �אבל א� בא עליה ביאה ממש . א� לא גמר ביאה רק הערה בה ולא ראתה ד�
ועיי לקמ בהגדרת (" ובעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק בתינוקות. פ שלא ראתה ד�"ממנה אע

  .)'גמר ביאה'

  

  הגדרת גמר ביאה. ד
והכנסת כל האיבר נקראת גמר , הכנסת העטרה נקראת העראה: )'י' ב הל"איסו' א מהל"פ( �"רמב

שנהגו להקל  א"בחככ "וכ. שפשיטא שבהכנסת העטרה אי השרת בתולי� ט"בסדכ "וכ, ביאה
  .כ עוד אחרוני�"וכ, א� לא הכניס את כל האיבר

בלבד אלא חדירה אל  שהעראה אינה חדירה בשפתי הרח� )ג"כ' ע סי"חלק אבה, תנינא( י"הנובוכתב 
, חלק טז בצי" אליעזרועיי (בפיהו אמת ' שדבר ה ס"החתז "וכתב ע. הנקב שבאמצע הפרוזדור

שמה שכתב בזה שחשוב להדגיש הדברי� בפני חתני� צעירי� שמחמירי� על עצמ�  )סימ ע
  . בלא צור�

היכא , חלוקתשכיו שאיסור ד� בתולי� בלא ראתה ד� שנוי במ, )תקה�תקג' עמ( ב"בטהוכתב 
א� לא הכניס את כל (ל שכ הדי להקל בזה "ונ. "א"הרמשלא גמר ביאתו יש להקל כדברי 

הוי , ז"או שחיפה אותה ש, שהרי החששא שאמרו שמא יצא ממנה טיפת ד� ונאבדה )האיבר
ח "הרויש להוסי# מה שבזמננו רוב ככל הנישאות בוגרות ה ולדעת ... מיעוטא דלא שכיחא

ובזמננו חזו נפר" שיש בוגרות ... שבתוליה כלי�, בוגרת אי לה טענת דמי� �"ריוהגאוני� וה
וחזי לאיצטרופי לעני ... והוא מיעוט המצוי, ולא נמצא לה בתולי, בתולות שה צנועות

  .כשלא נמצא ד� ולא גמר ביאתו, איסור ד� בתולי�

משו� שקשה להבחי , החמיר שלא לחלק בי העראה לגמר ביאה )ט' סע( ש"הערוה, אמנ�
  . )ועוד אחרוני� ת בית שלמה"בשופ "וכ(ביניה� ולדעת בירורי הדברי� 

המחמיר בזה , ואדרבה... מ נראה שהעיקר שיש להקל בזה"מ: "כתב על זה )ש�( ב"בטה, אול�
וא� תיאסר עליו . כ"בפרט אצל בני תורה שאינ� בקיאי� כ, חומרא הבאה לידי קולא היא

יהיה לבו נוקפו ופורש ויעבר זמ עד שיוכל לבעול , א הכניס כל האיברכשל, בהעראה בלבד
וג� יתבטל ממצות , ובינתיי� ישאר בהרהורי עבירה הקשי� מעבירה, בעילת מצוה כראוי

לאחר שהביא ג� דעת המחמירי� , )ט"סק( בבדי השולח�כ "וכ". לכ יש להורות להקל. ר"פו
אבל א� . כ ידוע לו מידת לכל הפחות הערה בה"אמ אי נראה להחמיר בזה א"ומ: "כתב, בזה

  ".אינה נאסרת עליו ומותר לבעול שנית, וג� לא הרגישה צער, ג� זה ספק אצלו

מותר , שא� כשבעל מת האיבר בעודו בפני� )תקא ב"טהכ בשמו "וכ, א"קכ' סי( בשבט הלויכתב 
ומותר לעשות , ישלא חלה תורת פרישה עד שיפרוש לגמר, להמתי כ� עד שיחזור ויתקשה

  ).כנראה שכוונתו שמת האיבר לפני שיצא זרע(הביאה בכמה כוחות 

 שכוונתו שלא  ט"הסדופירש ". בעל נפש יחמיר על עצמו שלא ישחוק בתינוקות: "א"הרמדי
. אלא יגמור הביאה מיד כל מה שאפשר, כדי שלא תיאסר עליו, יתכוו לעשות העראה בלבד
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 �המשחקי� בתינוקות מעכבי� את המשיח " )ב, נדה יג(גמרא א הוא מה"מקור לשונו של הרמ
ר כל ימי קטנותה והכא "שנמצא בטל מפו: י"ופירש". דנסיבי קטנות דלאו בר אולודי נינהו

י העראה ומתעכב "נמי אינו ממהר לגמור ביאתו מיד שלא תיאסר עליו וממשי� לחיות עימה ע
  .ר"מפו

שהחת בועל הכלה פעמי� רבות , רבי� יצאה קולאבעוונות ה: "א"הרמכתב על דברי  פ"והכו
ואי זה בגדר העראה כיו . כל זמ שלא נמצא ד� על הסדי ומשחק התינוקת, יו� או יומיי�

, ז"ואי ראיה כלל ממה שלא נמצא ד� דהא חיישינ שמא חיפהו ש, שבועל אותה פעמי� רבות
  ".למחות על זהולכ יש , ובפרט שרוב בתולות בוגרות ה ודמיה מועטי

שמא ראתה טיפת ד� ולא הרגישה "דנו מדוע בד� חימוד אומרי�  מ"ז ותוהשל"הט, הפרישה
ומדבריה� אפשר ללמוד שכל שלא פלט ". ז"שמא חיפהו ש"ובד� בתולי נזקקי� לטע� , "בו
  .ז עדיי מותרת היא לו"ש

ז או שמא "פהו ששכתבו שהחשש הוא שמא חי )א ועוד"רשב, אשכול(מדברי הראשוני� , אול�
להחמיר  ב"בטהפ "וכ. ז אסורה היא לו א� הוה גמר ביאה"משמע שג� ללא פליטת ש, נאבדה

  .ש"בבדהכ "וכ, )תקה' עמ(

  

  

  לברור יציאת הד�) בהעראה(די הבדיקה לאחר הבעילה . ה
  :דיעות' בזה יש ג

  .ולא צריכה בדיקה, סומכת על כ� שמ הסת� לא יצא ד� בהעראה .א

  .)בכתובות 'תוסי "עפ(ס "ת הסדיני� בלבד ולא בדיקת חובודקת א .ב

  .)חקר ההלכה(בודקת את עצמה במו� . ג

ד וסייעתו המקילי� בלא ראיית ד� "אפילו לראב: "פסק כדעה השניה )תקי' עמ( ב"ובטה
שאי להקל אלא דווקא , כ לדיד"משא... מצריכי� אותה לבדוק כבדיקת זבה במו� או צמר נקי

א# א� , פ לכתחילה"ועכ... די בבדיקת הסדיני�, ר ביאתו בהכנסת כל האיברבאופ שלא גמ
 ).חקר ההלכה מחמיר בזה שטמאה(די בתבדוק את עצמה , כבר ירדה מ המיטה והלכה ברגליה

  ".טהורה �ולא מצאה ד� , וא� לא בדקה עצמה כלל רק ראתה על הסדיני�

  

  

  י רופא"ניתוק בתולי ע. ו
  :נחלקו האחרוני� בדבר

פסקו כול�  � �"ת המהרש"שו, ת מנחת יצחק"שו, שבט  הלוי ,)כה' סי, י"ח( ת צי" אליעזר"שו
  .)ד"י, ב"סק( ש"בבדה כ ג�"וכ, כדי ד� בתולי) מבדיקת הרופא(להחמיר שדי הד� שרואה 

כתבו  ז אוירב "הגרשבש�  )צא' ד עמ"יו(ובנשמת אברה�  )פז' ד סי"חיו(מ "באגרו, לעומת זאת
ולפי זה נראה שעיקר איסור ד� בתולי� בבתולה הוא : "ל"וז) תקכ' עמ(ב "בטהכ "כו. להקל

וחיישינ שמא בבעילה ראשונה תראה ד� (שאז יש טע� לחימוד ותאווה , שנבעלת כדר� כל האר"

ואי , טע� חימוד ותאווה כלל )בבדיקת הרופא(ד שאי כא "כ בנ"משא )אשכולפ "ע �כ "חימוד ג
וא� משו� רעדה ... נקיי� ולא טבילה אלא הרי היא בטהרתה' נה צריכה זאי, אלא צער בלבד

תהיה אסורה , א� כ בכל ניתוח שיעשו הרופאי� באותו מקו� מבחו", וחלחלה יש לאסור
שרבי� אשר איתנו להקל וכ , אתה הראת לדעת... אלא וודאי דליתא, בגלל שהיא רועדת

  ...".ד"וכ אני מורה ובא בס, עיקר להלכה ולמעשה

ל "ר, אשה מוכת ע": ")ד"סקי(ש "בבדהכתב  )מוכת ע"(ביאה ראשונה אצל שאינה בתולה 
יש ... וכשנשאת לא מצאה ד� בביאה ראשונה, שהוכתה במקו� בתוליה קוד� נישואיה

".  וטימאו כל הנשי� הנבעלות בפע� הראשונה, דלא חילקו חכמי� בכ�, שהחמירו לטמאותה
. לפי אות דיעות כ הוא באשה שהרופא הוציא בתוליה. )מ"אגרו(ויש שכתבו להקל במוכת ע" 

 מ"באגרופ  "וכ, ולדיעה שניה תהיה מותרת, שלדעה ראשונה תהיה טמנה לאחר ביאה ראשונה
  .להקל
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  ביאה שניה לאחר טהרתה. ז
ג� א� הרגישה , שבביאה שניה בצמח צדקכתב  �א� הביאה הראשונה היתה ביאה גמורה  .א

שהרי אפילו בביאה ראשונה יש מקילי כשלא , טהורה �כל זמ שלא ראתה ד�  ,צער וכאב
 )תקי' עמ( ב"בטהפ "וכ. אי להחמיר, ובביאה שניה שיש לתלות שכלו בתוליה. ראתה ד�

  ).ב"סקכ( ש"ובבדה

: כתב )ש�(ש "בבדה �א� בביאה הראשונה חשה כאב ולא ידע ודאי א� היה גמר ביאה . ב
אלא ששפט כ , ילו לא ידע ודאי שבעל בעילה גמורה בפע� הראשונהונראה שיש להקל אפ"

פעמי� כשלא ' שבכל עני אי מחמירי� לטמאותה ב... מפני שהרגישה צער כשהוא עליה
  ".מצאה ד�

 ,שיש להקל) פה' ד סי"חיו(מ "באגרוכתב  �א� בביאה הראשונה היתה העראה וראתה טיפת ד� . ג
ואפשר שתהיה לה , הרי בוגרת דמיה מועטי�, ואפילו שראתה רק טיפת ד� בביאה ראשונה

ש "ובבדה )תקי' עמ(ב "בטהוהביאו . ואפילו בנערה נראה להקל. בד� בתולי� רק טיפה אחת
  ).ק כא"סס(

כשהוא עליה בפע� השניה והיתה ביאה  �א� בביאה ראשונה היתה העראה ולא ראתה ד� . ד
 ש"בדה(דהוה לה ביאה זו כביאה ראשונה , לפרוש ממנה אפילו לא ראתה ד�צרי� , גמורה

  ).א"צ לפרוש כדלעיל וברמ"אול� באותה ביאה ראשונה א( )א"סקכ

  

  

  נקיי� לאחר ד� בתולי�' דיני הפסק טהרה וז. ח
  ".ימי� נקיי�' ואחר שיפסוק הד� סופרת ז" � �"ורמב) ח"ה, א"פי( �"רמב

  .ז" צרי� להמתי עד שתפלוט שמשמע מדבריו שאי � י"הגמ

וכא הוא רק בא לחדש שג� כלה , ז"נקיי� רק לאחר פליטת ש' צרי� ז �"לרמבג�  � י"ב
  .נקיי� כשאר נדה' צריכה ז

  .ז"עונות כדי לפלוט ש' צריכה להמתי ו � ת ואשכול"סה

  .ע"השופ "וכ, נקיי� החל מיו� חמישי לשימושה' כלה תמנה ז � ש וטור"רא

פ דהשתא נהוג עלמא דהנדה מתחלת למנות מיו� "אע" :)ד"סק( ל"המהרבש�  ז"הטוכתב 
וכ ', מתחלת למנות מיו� ה, מ במתחלת למנות אחר ביאה ראשונה של בתולי�"מ, השישי

 ז"ט( ש כי דינה הוא דרבנ"משו� דבכלה לא גזרו משו� ביה �והטע� ". הורה הלכה למעשה

וצריכה , ע"פ אנו אי לנו אלא הוראת מר השו"ועכ: ")תקח' עמ( ב"בטהכ "וכ. )ה"סק, קצו' סי
טהרת במכתב שהובא בראש ספר ( א"החזווכ הורה . נקיי� החל מיו� חמישי לשימושה' לספור ז

יש לה� לנהוג כדעת , י"ל שזכו לעלות לא"ג� עולי בבל ושאר מקומות בחו, ולכ. )בת ישראל
  ".ע שקבלנו הוראותיו"השו

: ע"יכולה לנהוג כמו שפסק השו: "ב"טה כתב �ת ימי� יגיע זמ הוסת י המתנ"א� חוששת שע
נקיי� החל מיו� ' כ ראתה ד� ופסקה מיד ורוצה לספור ז"ואח, האשה ששמשה מיטתה

תקנח יפה יפה במו� או בבגד כדי להפליט כל הזרע או תרחו" במי� חמי� , מחרת ראייתה
שאי אנו  ק"הסמיא להלכה דברי ה ש� הב"א בהג"פ שהרמ"ואע... וה� יפלטו כל הזרע

יש להקל , שבלאו הכי יש מחלוקת א� צריכה להמתי בכלל, מ בד� בתולי"מ, בקיאי בזה
 ".ד שעיקר ד� בתולי� דרבנ"ש בנ"וכ... בזה לכולי עלמא


