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 .נקיים' אשה שרואה טפת דם צריכה לישב ז: 'ג סעיף א"קפסימן 

 2והוא שתרגיש, בין באונס בין ברצון טמאה, 1א דם ממקורהאשה שיצ .א
פ שלא "ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא טמאה  אע. ביציאתו

  3יושבת עליו שבעה נקיים, לא ראתה אלא טיפת דם כחרדל' ואפי. יצא

îøä"à" :ö÷ ïîéñ ïî÷ì ïèôùî øàáúé øùàë"å . øåñéà ïéðòì äàåùðì äéåðô ïéá ÷åìéç ïéàå
ð äã)áéø"ëú ïîéñ ù"á ,óñåé úéá åàéáî (úøë áééç äãðä ìò àáä ìë éë 4". 

 ?כיצד אשה נעשית נדה מדאוריתא

 .אשה שיצא ד ממקורה

ולכ ,  מתייחס אל הרחמקור ה" והיא גילתה את מקור דמיה) "ח"י', ויקרא כ(נאמר בתורה 

ראה . (עושה את האשה לנדהמהרח א שרק ד היוצ) 'ד', תורת כהני מצורע ו(חכמינו למדו 

 )'  א"ש

 .בי באונס בי ברצו טמאה 

ואינו נטמא א זה קרה על ידי , שנעשה זב רק א פליטת הזרע היתה בדר מקרה, בניגוד לאיש

ולא משנה מה ,  אשה תמיד נטמאת כאשר יוצא ד ממקורהשאכל יותר מדי : גור טבעי כגו

 .היה הגור לדימו

כגו ,  מתייחס למקרה בו יצא הד על ידי גור שאינו רגילובאונס ,  מתייחס אל המחזור ברצו

 …שקפצה

 .והוא שתרגיש ביציאתו 

 הגמרא מסבירה " ד יהיה זובה בבשרה): "ט"י, ו"ויקרא ט(בעני של נדה נאמר בתורה 

המילה . אנו למדי שאי אשה נעשית טמאה אלא א היתה לה הרגשה" בבשרה"שמהמילה 

 . משמעותה שהאשה הרגישה בבשרה את הזיבהבבשרה 

                                                 
 
1
 רח 
2
 תחושה השייכת ישירות לדימו 
3
 ו"ונבאר יותר בסימ קצ, שבעה ימי של נקיות 
4
 עונש לאד שיכרת מע ישראל 

 'סעיף א
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, אול. היא לא תחשב לטמאה מדאורייתא, במקרה בו אשה תמצא ד ללא הרגשה כל שהיא

כפי שנלמד בהמש , על ידי כת, מדרבנ היא תחשב לטמאה א תמצא ד ג ללא הרגשה

בהמש השיעור , ורייתא בסימ זה נלמד על הפרשות שמטמאות את האשה מדאצ "בסימ ק

 .ה מה בדיוק נחשב להרגשה "נבאר בעז

 .פ שלא יצא"ומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקומו ויצא טמאה אע

ונכנס אל ) רח(=כי האשה נטמאת מיד כשהד יוצא מהמקור , נלמד עוד" בבשרה"מהמילה 

 שהד בבשרה מהרגע , ולכ אי צור למצוא את הד בכדי שהאשה תטֵמא, )נרתיק(=הפרוזדור 

 . היא נעשית טמאה בפרוזדור 

 יושבת עליו שבעה נקיי,  לא ראתה אלא טיפת ד כחרדלילוואפ

 ג גודל שהוא פחות מגודל גרגר החרדל ,  אי כמות מינימלית של ד העושה את האשה לנדה

 ) ' ג"ראה ש. (יטמא את האשה מדאורייתא א היתה הרגשה

 ש"תקנת הריב

והשיב , שנשאל א איסור נדה נוהג ג בפנויה) ג"ביאו הבית יוס סו סימ קפה(ש "כתב הריב

והארי בדבר וכתב שהטע שלא תיקנו טבילה לפנויה כדי שלא , שדבר פשוט הוא שנוהג בה

 .יבואו לידי מכשול בהסתלק ממנה איסור נדה החמור

ההלכות , א שאי זה כ"לכ מדגיש הרמ. יכל אד לחשוב שהלכות נדה ה רק לגבי אשה נשואה

החומרות היחידות שמצינו בנשואה . ה זהות בי א מדובר בנשואה ובי א מדובר בפנויה

העברת חפ לידי האשה בהיותה נדה : ה ההלכות שכתבו חכמינו כגו) שאינ קיימות בפנויה(

 .ה "ונבאר בסימ קצ,  ה אינ קיימות בפנויה' וכו

 ?מהי הרגשה 

ומטמאי , כתב שיש שלושה סוגי של מקרי שיכולי להחשב הרגשה) 'א' סע (הפתחי תשובה

, א היתה הרגשה א לא נמצא ד. [א יחד ע ההרגשה מצאו ג ד. את האשה מדאוריתא

נבאר זאת . יהיה צור להחליט א יש לחשוש שאכ היתה כמות קטנה של ד שלא התגלה

 ] 'א, צ"בסימ ק
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 :שהשלושת הסוגי של הרג

 .נזדעזעו איבריה  .1

 .הרגשה של פתיחת המקור  .2

 .זיבת דבר לח  .3

 . נזדעזעו איבריה . 1

ללא . כעי צמרמורת. מתאר את ההרגשה כהזדעזעות האיברי) בהלכות איסורי ביאה( "הרמב

 )הרגשה מעי זו נדירה בימינו. (כל ספק הרגשה כזו מטמאה את האשה מדאורייתא

האשה מרגישה משהו שהוא חלק מעצ (ורה ישירות לדימו יש להבדיל בי הרגשה זו הקש

 . שלעיתי מופיעי ע המחזורסימני נוספילבי ) הדימו

סימני נוספי לפני , כאבי ראש מסוימי, לעיתי קרובות האשה מרגישה התכווצויות בט

 .המחזור החודשי או במהלכו

לי לסייע לידיעה מתי תקבל האשה את ואולי יכו" וסת הגו"הסימני הנוספי הללו נקראי 

א אינ נחשבי להרגשה כיוו שאי ה מהווי , )ו"כט"י, ט"ראה סימ קפ(המחזור הבא שלה 

 .הרגשה ישירה של הדימו

 .פתיחת המקור . 2

והיא כעי ). צוואר הרח(מתוארת ההרגשה של פתיחת המקור ) 'א,צ"סימ ק(בשולח ערו 

 .כמי עקיצה , גשת לפעמי בשעה שמתחילי להטיל מי רגלייצביטה או הרגשה שמור

 .ג הרגשה זו מטמאה את האשה מדאורייתא א נדירה בימינו 

 .זיבת דבר לח . 3

נודע ביהודה (יש הסוברי שג הרגשה של זיבת דבר לח בנרתיק נחשבת להרגשה מדאוריתא 

 .מתנגדי לדעה זו) ה"תשובה קמ, חת סופר( אול אחרי ")ומעתה"ה "ה ד"ד נ"יו

הרגשה מאוחרת , שמאחר שהטומאה מגיעה רק כאשר הד יוצא מהמקור, החולקי סוברי

 .ולכ הרגשה כזו אינה מטמאתה, אי ביכולתה לטמא את האשה, יותר של זרימת הד

הרגישה זאת במקור החוות דעת סובר שזרימת דבר לח נחשבת להרגשה א ורק א האשה 

 . אול אינה נחשבת א היא הרגישה זאת רק בנרתיק )ברח(

 לנרתיקהמתיחסת " בבשרה"הנודע ביהודה טוע כי הצור בהרגשה נלמד מהמילה , לעומת זאת

 . דבר לח ולא רק להרגשה של לחות ורטיבותזיבתהכוונה להרגשה של , בכל מקרה. ולא לרח



סעיג"קפסימ  נדההלכות  א   2  שיעור/' 
 
 

 
 
 
 
 

10

 . בנרתיק ומצאה ש ד היא איננה טמאה מדאורייתא א אשה הרגישה רטיבות,ולכ

שהרגשה של זיבת דבר לח , "נודע ביהודה"משה פיינשטיי כדעת ה' פוסק ר" אגרות משה"בספר 

וכ פסקו רוב , פסק כהחת סופר) ח"ב סימ פ"ח(ת שבט הלוי "א בשו, נחשבת להרגשה

 .האחרוני

שכ בדברי השולח (איננה הרגשה מדאוריתא שזיבת דבר לח ,  כדעת החת סופרמנהג הספרדי

 )ערו לא הוזכר דבר זה כלל

  בדיקה

 . עליה לבצע בדיקה כאשר אשה חשה הרגשה 

היא בודאי נטמאת , העד בו משתמשי לביצוע הבדיקה, א היא מוצאת ד על פיסת הבד .1

 .מדאורייתא 

נמצא על העד גר נוכל לומר שהדבר האחר ש,  על העדולא דא היא מוצאת דבר אחר  .2

 .והאשה נשארת טהורה , להרגשה

 .' א, צ"את המקרה בו האשה לא מצאה כלו על העד נבאר בסימ ק .3

הרגשה של , כמו שביארנו. לעיתי קרובות האשה תחשוב שהיא הרגישה רטיבות בנרתיקה

 .ועל כ אי צור לבצע בדיקה, רטיבות לא נחשבת להרגשה

הרגישה רק רטיבות או שמא חשה הרגשה אמיתית של אול לפעמי האשה מסתפקת א 

הדר הפשוטה ביותר לפתרו . דבר זה קורה פעמי כשהאשה לחוצה או מצפה למחזור. דימו

 .וא תמצא ד היא אכ תיטמא. הספק היא שהאשה תבצע בדיקה

 .  היא תשאר טהורהא היא תמצא דבר אחר לח על העד 

, ות הרגישה זיבת דבר לח ובכל פע בדקה ונותרה טהורהא אירע לאשה ששלוש פעמי ברציפ

לאשה . ובפע הבאה תוכל להתעל ממנה לגמרי, נוכל לומר שהרגשה כזו איננה בעיתית לגביה

  . דבר זה  לא ייחשב להרגשהכזו
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 אופני טומאה נוספי

 על ידי בדיקה. 1

 .  הרגישה הרגשהא היא לא, האחרוני דני במקרה שבו אשה עושה בדיקה ומוצאת ד

או שמא נטע שהד , הא נטע שכיוו שלא הרגישה הרגשה היא איננה טמאה מדאורייתא

שמצאה הגיע ע הרגשה א היא לא הבחינה בה בגלל הרגשת החיכו של העד בנרתיק בעת 

א היא לא הבחינה בה כי התבלבלה בינה היתה הרגשה אנו חוששי לכ שאכ . ביצוע הבדיקה

 .רגשה של הבדיקה עצמהלבי הה

חוות "וה, )'ג ב"קפ" (סדרי טהרה"ה, )'א, ג"תפארת יונת קפ" (כרתי ופלתי"ה[הרבה מהאחרוני 

כי אשה כזו תהיה , מחשיבי את האפשרות הזו של ההרגשה הנסתרת ופוסקי)] 'צ א"ק" (דעת

  .5טמאה מדאורייתא בהתא לדי של ספק דאורייתא לחומרא

חוששי לכ שהיתה הרגשה למרות שהאשה לא חשה אותה מתבססת על הסיבה שבגללה אנו 

בדר כלל , כלומרבהרגשה  שחזקת דמי) 'א', הלכות איסורי ביאה ט: ("עיקרו המובא ברמב

 .כשיש דימו מהמקור הוא מלווה בהרגשה

 אי לנו, ודאי שכאשר אשה מוצאת ד על בגדיה או על בשרה והיא לא זוכרת שהיתה לה הרגשה

להסיק שהד הגיע ללא הרגשה כיו שאי לנו כל דר אחרת להסביר את הופעת  ברירה כי א

 . אנו מוכרחי לומר שהיה כא מקרה יוצא מ הכלל. הד

חזקת "אול במקרה המדובר שבו נמצא הד על ידי בדיקה אנו יכולי לתת תוק לעקרו של 

נסביר את אי הרגשתה של האשה בהרגשה ו, בכ שנאמר שהד הגיע ע הרגשה" דמי בהרגשה

 . השניה של הבדיקה 

 .לאחר הטלת מי רגליאת אותה מסקנה נסיק במקרה בו התגלה ד בשעת תשמיש או 

 .   א "על המקרה האחרו נדו בסימ קצ

 .המחזור הרגיל . 2

ערו (סוברי חלק מהאחרוני , "חזקת דמי בהרגשה"בהתא למה שנתבאר לעיל בעני 

אפילו א היא לא חשה כל , שבכל פע שאשה מקבלת את המחזור הרגיל) ג"ולח סימ קפהש

 . יש לומר שהיתה לה הרגשה אלא שהיא לא היתה מודעת לה , הרגשה

 
                                                 

 
במקרה . כשמדובר בספק מדרבנ נית להקל אול בספק מדאורייתא יש להחמיר, באופ כללי, ה של ספק במקר 5

 . זה עלינו לאמ את הרעיו שהיתה לאשה הרגשה כיו שבמקרה כזה היא תהיה טמאה מדאורייתא
 

 


