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 צקסימן 
 

 טעם גזירת כתמים
 
 

 .דלמא ארגשה ולאו אדעתאכתב שהטעם לגזירת כתמים הוא  רש"י

 
האשה מתטמאה מן התורה... עד שתרגיש ותראה דם ויצא בבשרה... ואם  ן: אירמב"ם

לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם לפנים בפרוזדור הרי זה בחזקת שבא בהרגשה... ומדברי 
אע"פ שלא הרגישה ואע"פ שבדקה  בשרה או על בגדיה סופרים שכל הרואה כתם דם על

עצמה ולא מצאה דם הרי זו טמאה וכאילו מצאה דם לפנים בבשרה, וטומאה זו בספק 
 .שמא כתם זה מדם החדר בא

 

ספק מגופה בא ספק שלא מגופה ואת"ל  -קשה לי הא הוי ספק ספיקא הוא והו"ל למישרי : כס"מ
י"ל דאעפ"כ החמירו בו חכמים משום דאיסור  .עליה וטהורמגופה ספק מן החדר וטמא ספק מן ה

ועי"ל שמאחר שאין לה דבר לתלות בו החמירו חכמים לומר דהוי כאילו הוא מגופה ודאי  .חמור
 .ואפשר שלזה נתכוון רבינו 1ואין כאן אלא ספק אחד

 

ה אתי דכיון דרוב דם שיוצא מהאשה שאין לה מכ -: אין להקשות הא הוה ספק ספיקא... ט"ז
]ואין להקשות ממה שכתב רמ"א ספק ספיקא בסימן קפ"ז סעיף ה',   1ממקור לא נחשב זה לספק כלל.

 דהתם יש מכה ואפשר שהיא מן הצדדים ועל זה קאי הספק ספיקא[

 
 

___________________ 

 
 
 

 הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם
 ובדקה ולא מצאה כלום או מצאה מראה טהור

 
 

 פתח מקורה להוציא דם ובדקה ולא מצאה כלום]א[  הרגישה שנ
 

נמצא על שלה לאחר זמן... פטורין מן הקרבן. היכי דמי? אי דארגישה... אמאי   –  נדה נז:

 ... פטורין מן הקרבן?
 

                                              
 -ולכאורה קשה, דאף אם נאמר שיש רק ספק אחד הוי ספק דרבנן ולקולא שהרי ראתה בלא הרגשה והוי דרבנן  1

וכתב הנו"ב: על כל כתם קשה הא איכא ספק מעלמא והוי ספק דרבנן דבלא הרגשה אינו אלא מדרבנן, ועל כרחך צ"ל 
כיון דלטהרות דטמאה בלא הרגשה משום דמקור מקומו טמא הוי ספק דאורייתא ומחליטין שהדם ממנה משום הכי 

פיקא ספק מעלמא ואם תמצא לומר מגופה טמאה אפילו לבעלה. אלא דאכתי קשה הא אפילו נגד טהרות איכא ספק ס
אימר נפל מאותו מקום לארץ ולא נגע בבשרה כלל והוי טומאת בית הסתרים דלא מטמא וצ"ל כיון שעל הבגד שמקבל 
טומאה ליכא רק ספק אחד ומטמאין אותו משום הכי מטמאין גם האשה, ומשום הכי בדבר שאינו מקבל טומאה 

 טהורה.
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: אשה שהרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אח"כ ולא מצאה כלום מת הדשןותר

או נימוק, דהרגשה דאורייתא היא היכא , דוודאי יצא טיפת דם כחרדל ונתקנח טמאה –
דליכא למיתלי ההרגשה במידי אחרינא )כדמוכח בנדה נז:(, וכיון דדאורייתא היא הוי 

 כלמ"ד וסתות דאורייתא דאפילו בדקה ומצאה טהורה טמאה כדאיתא בנידה טז:.
 

 ולית דחש להו". רות הםחומרות יתד"נ"ל : כתב על דברי תה"ד ש ח(קפבסימן ב"י )

 
 

 : ואם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אח"כ ולא מצאה כלום א ו"ע ש

 .שהיא טמאה 2יש מי שאומר –                 
 

 :התייחסויות נוספות לדברי תה"ד
 

: בגמרא לא קאמר דהרגשה דאורייתא אלא במצאה כתם עם הרגשה או שמצאה דם דרכי משה
גם לא ראיתי לאחד מן הפוסקים שכתבו במי רגלים אבל בלאו הכי לא משמע שם דטמא 

 .דבריו צ"עלטמאותה בהרגשה בלא ראיה כלל ולכן 
 

 : חולקים על תה"ד.רדב"ז, יעב"ץ
 

האריך לסתור דברי תה"ד והחליט דגם תה"ד לא התכוון דהוה הרגשה דאורייתא ודאי אלא  נו"ב
 ה הוי כס"ס וכו'.קת על ההרגשה עצממסופכ היכא ש, וע"דאורייתא לחומרא ספקכוונתו דהוה 

 

 : הביא ראיות לדעת תה"ד.סד"ט

 

 
 –: אפילו בדקה עצמה תוך שיעור וסת ולא מצאה כלום חו"ד  ?תממתי הבדיקה אוסר

: דוקא אם לא בדקה תיכף בשיעור וסת אמרינן חזקה דראתה, משא"כ אם כו"פ  טמאה.
  3עור וסת.יבדקה בתוך ש

 
ווקא אם בדקה מיד ולא ו של התה"ד זה ד: כל דינשב יעקב  :אם בדקה אחרי הרבה זמן

. אבל אם בדקה ד("כ צ"ל דלא לחנם נפתח מקורה, וחיישינן שמא יצא טפת דם ונאב)ועמצאה כלום 
לא, דזה שכיח הרבה בין הנשים שע"י עטוש בכח נתזין ממנה מי רגלים  –אחרי הרבה זמן 

 סורא לא מחזקינן.ואי הוי בדקה מיד היתה רואה לחלוחית של מי רגלים ואחזוקי אי
 

: בהרגשה דנזדעזעו אבריה לא שייך חכמת אדם  ?דבאיזה הרגשה שייך הדין של תה"
: משמע שמחמיר חתם סופר  דינו של תה"ד וטהורה ותלינן הרגשה זו בשאר מקרים. 

בנו"ב בהג"ה מבן   בהרגשת פתיחת המקור ובזעזוע הגוף, ומיקל בהרגשת זיבת דבר לח. 
שהרגישה שנפתח מקורה וגם הרגישה זיבת דבר לח )וזה הכוונה כתב שמדובר  המחבר

 טהורה. -"להוציא דם" שבלשון תה"ד(, ותרתי דוקא בעינן, ואם לאו 
 

כתבו  תוה"ש וסד"ט:  ה(נשים שהן בחזקת מסולקות דמים )כגון מעוברת ומניק
 4טהורה אם לא מצאה כלום. –שאפילו נפתח מקורה 

                                              
: בהתאם לדבריו בב"י )סימן קפח( שסובר שהם "חומרות יתרות הם סד"טמי שאומר"?  מדוע כתב בלשון של "יש 2

: כיון שלא מצא הב"י הדבר בשום פוסק )רק בתה"ד( לכן כתב בלשון יש מי שאומר, וכן הוא תוה"שולית דחש להו". 
 דרכו בשו"ע.

 ו לא.ונראה שסובר כנו"ב, ולכן בדיקה מידית יכולה לברר לנו אם יצא לאשה דם א 3
תה"ד "דהוי כמו למ"ד וסתות דאורייתא" והרי לאותו מ"ד לא בעי בדיקה בימי  ןותוה"ש כתב שכך יש לדייק מלשו 4

שהרי אם מסולקת דמים יותר מסתבר לתלות במראות טהורים מאשר לתלות בדם  -עיבורה, וסד"ט כתב טעם אחר 
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 מראה טהורציא דם ובדקה ומצאה [  הרגישה שנפתח מקורה להוב]
  

   טהורה. – שו"ע קפח/א

 
 [)מפני הטועים(: וכן עיקר, דלא כיש מחמירין )תה"ד( לטמאות אם יש בו סמיכות והוא עב רמ"א]

 
כתב שיש להסתפק עד כמה יכולה לתלות בהא ומסיק דודאי צ"ל דתיכף להרגשה בדקה את  סד"ט

כתב שמיד היינו בתוך  חו"דן ספק עד כמה מקרי בהא מיד.  עצמה ואז תלינן להרגשה זו, אלא דעדיי
אף בקצת יותר מתוך שיעור  ולכו"פ )ע"פ פת"ש( שיעור וסת המבואר בסק"צ סנ"א כדי שתקנח. 

 טהורה(. -וסת )שהרי לדעתו בתוך שיעור וסת אף אם לא מצאה כלום 
 

--- 
 

 ,טהורה –רגישה זיבת דבר לח ולא בדקה דנשים שרגיל בהם ליחה לבנה ומוחזקת בזה, אפילו ה חכ"אכתב 
 כיון שמוחזקת ורגילה בכך תלינן במצוי.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
החומרא של תה"ד מבוסס על כך שרוב דמים מן טהורה[ )והרי כל  -]וכדלקמן שאם בדקה ומצאה מראות טהורים 

 המקור דמים טמאים הם )=ראב"ד( שאל"כ אולי זה דם טהור שיצא ממנה(.
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 שיעור הכתם בכגריס ועוד

 
 

הרגה מאכולת הרי זו תולה בה עד כמה תולה רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר   –  נדה נח:

 .(אכולת כל כך גדול ובהכי מיהא תלייהאבל טפי מהכי אין דם מ) של פול ואע''פ שלא הרגה 5עד כגריס

 
: אנן לא בקיאין בשיעור הגריס, הלכך צריך ליזהר בכתמים לפי שיקול הדעת שאין יראים

  6דם מאכולת רבה ובענין שהוא רואה שאינו ראוי לתלות.
 

כתב דטעמו של היראים הוא דלא איתפריש עביו של הדם המונח על הסדין  ובתשובת בשמים ראש
ו ממשות דם אתה משערו כן ואם אין כאן רק צביעת הסדין אתה משער כן בכגריס, ובדם ואם יש ב

גדול כגריס אתה יכול לצבוע כל החלוק, וע"כ כל דלא מוכחא מילתא שהוא דם מאכולת לא סמכינן 
 ומ"מ ראיתי רבותי כולם משערים ואינם חשים בדבר. . עליה

ת שבא לפנינו, ומיהו אם הדם צבור במקום אחד מסיק דאין אנו צריכים לשער רק כמו בסד"טן וכ
 הרבה דיינינן ליה כאילו נתפשט.

 
: שיעור הכתם הוא כשיעור דם מאכולת גדולה כמו בזמן הגמ', מעיל צדקה, חתם סופר

 7ואף דהוא שיעור גדול הרבה ולא נמצא כן דם מאכולת בזמנינו.
 

ולא פלוג רבנן  חומרא דטהרות םמשו משום דתחילת גזירת כתם היתההוא דהטעם  וכתב החת"ס
, וכיון (האשה טמאה נידה לטהרות וטהורה לבעלה)שלבעלה שלא תהיה חוכא  וטימאו אותה גם

, וכיון שכל עדיין אסורה לבעלההגזירה לא בטלה, ו שנאסר במנין אע"פ שבטל טעם טהרות מ"מ
א בשיעור כתם צמה לא נאסרה לבעלה אלא מתקנת חכמים הראשונים אין לנו לטמא אותה אלע

דכ"ז  –הוסיף החת"ס  אמנםנמצא ) ןמצויה אע"פ שבזמנינו אי שבזמניהם שהיה מאכולת גדולה
כתם יש  ןבכתם הנמצא, אבל בדין כתם דמצאה בעד שאינו בדוק שג"כ שיעורו בכגריס ועוד, נהי דדי
או פשפש  לו מ"מ מידי ספיקא לא נפיק ואין לטהר אלא בשיעור קטן כדם מאכולת שנמצא בזמנינו

 .אם מצויים שם(

 
 

 :מאכולת מצויה וראתה כתם פחות מכגריס ועוד ןבמקום שאי –לכן 
 טמאה –ליראים 

 טהורה –למעיל צדקה וחת"ס 
 
 

 .להקלמשמע  –"לא גזרו על הכתם אלא אם כן יש בו כגריס ועוד"  – מלשון שו"ע ה
 

 , דאין לנו אלא מה שאמרו חכמים.להקלכריע ה  הרת הביתבט

, ובמיוחד במקום שישנה עוד סברה להקל, המקילה כשיטה: להלכה נוהגים טהרה דרכי

 כגון ספק בצבע, בגודל וכדו'.
 

----- 
 .ר()אא"כ מצויים פרעושים שלכלוך שלהם שחולדעת הראב"ד אינה תולה במאכולת אלא כתם אדום ולא שחור 

 
                                              

פשוט, כמו שעולה מהמשנה, מבוסס על ההנחה ששיעור הדם של המאכולת הוא עד כגריס. אך יש  –שיעור הגריס  5
 ה נורמלי של אשה הוא לא פחות מגריס.שיעור ראי –מבינים בדעת רש"י ותוס' נב: שיש כאן ענין נוסף 

 יש גזירת כתמים כללית, אף לגבי כתם שפחות מגריס, ותליה במאכולת זו תליה ככל התליות. 6
 מראש לא גזרו על כתם שפחות מגריס, כיון שתמיד אפשר לתלות במאכולת. 7
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 שיעור הכתם על בשרה וצירוף טיפין טיפין

 
 

 .אין מצטרפין -טפין טפין   ,מצטרף -ך כתם ארו  –  נדה נט.
 

 טמאוכתב הרשב"א דלמסקנה                  )ולא איפשיטא( טיפין טיפין מהו... בעי רבי ירמיה  –  נדה נח.

 
 

 : שיעור גריס הוא רק לכתם הנמצא על חלוקה, רמב"ם

 .אין לו שיעור –להם במקומות שחוששים  כתם שנמצא על בשרה בלבדאבל                            
טמא, וסובר הרמב"ם  – רנז: הרואה כתם על בשרה ספק טמא ספק טהו-שטעמו הוא מדאמר ב ה"הוכתב 

 דכל פחות מכשיעור ספיקא הוא אם הוא דם מאכולת אם לאו.
 דהוא מסברא דכל הגוף בדוק הוא אצל דם מאכולת ולא רק אותו מקום. כתבו וההגהות

 
, אפילו על בשרה צריך שיעור כגריס ועודסתם כתם : טורר"א ורבותינו הצרפתים וה

)דהיינו שאין בכתם במקום אחד יש חילוק בין חלוקה לבשרה לענין דין טיפין טיפין אלא ד

, דבזה על ס(כגריס אבל יש טיפין הרבה סמוכין זה לזה עד שאם נצרפם יש בהן יותר מכגרי
 להחמיר. הנמצא על בשרה אנו תוליןשכל , 8(=נח.טמאה )ועל בשרה ( =נט.חלוקה טהורה )

 
ואפילו לענין דין צירוף טיפין טיפין  בכל ענין אין הבדל בין בשרה לבגדיה: רשב"א ורבו

לדעה  יש לחושדמ"מ  וכתבסיים ]אך    9.וטהורהבין בחלוקה ובין בבשרה אין מצטרפים 
 [הראשונה וטיפין קטנים בבשרה מצטרפים

 
 

 : ו"ע  וש - לגבי שיעור הכתם על בשרה

 )זה( בין בכתם הנמצא על חלוקה בין בכתם הנמצא על בשרה,  –הא דבעינן שיעורא 
 ואח"כ הביא את שיטת הרמב"ם ב"יש אומרים".

 

 פסק להחמיר כשיטת הרמב"ם.  ש"ך

 לא הפסיד. (וכדעת הב"ח): הסומך להקל סד"ט

 
 : שו"ע  ח - צירוף טיפין טיפין לגריס ועודלגבי 

 )שלא מצטרפין(    ב"א הביא את שיטת הרש

 10ט שו"ע וכ"מ שפסק ב   )שעל בשרה מצטרפין(ב"יש אומרים".  כו'ואח"כ הביא את שיטת ר"א ו
 

 כתב ששיטת ר"א ורבותינו הצרפתים והטור היא לדעת רוב  סד"ט

 .הב"חוכ"פ  הפוסקים

                                              
ת או עומדין כחצובה או כעיגול או אפילו אין הטיפין עומדים בסדר זה אצל זה אלא עומדים בשינוי או עשוין שורו 8

 .שארכן לרוחב הירך בכל ענין טמאה
נח. הבעיא דר' ירמיה לא מיירי לענין דין צירוף טיפין קטנים -והם מתרצים את הסתירה בין הגמרות בדרך אחרת: ב 9

אתו או לא מכגריס, אלא בטיפין גדולים יותר מכגריס ועוד מיירי, ולענין אם צורתן מוכחת עליהם שלא מגופה 
נח. הגמ' מתלבטת כיון -נט. אפשר לדייק שאם יש בכתם גריס הרי הוא טמא, אעפ"כ ב-לא(. ואע"פ שמ -)ולמסקנה 

נט. מדובר בכתם שבחלוקה ובזה באמת כיון שהבגד עשוי להתהפך אילך ואילך -שמדובר בכתם שבבשרה, ואילו ב
 אפשר שטפטף הדם במקומות הרבה משא"כ בבשרה.

 באר הגולה.ראה ש"ך ו 10
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 כתם על דבר שאינו מקבל טומאה

 
 

 .מקבל טומאה אינו מקבל כתמיםשהיה רבי נחמיה אומר כל דבר שאינו   –  ט:נדה נ
 
 

 ?האם הלכה כרבי נחמיה
 

 לא :ראב"ד
 

 שו"ע  יוכ"פ כן           :ר"ח, רמב"ם, רשב"א, רא"ש
 
 

 :דיני כלים מסויימים
 

o :פשיטא מהו דתימא ליגזור  אחורי כלי חרסבמטהר היה רבי נחמיה אפילו   –  נדה ס

 ...ניות שאין בהן שלש על שלשמטלבמטהר היה ר' נחמיה ...   גבו אטו תוכו קמ''ל
 

o מקבל  –: כלי שמקבל טומאת נגעים, אע"פ שאין מקבל שאר טומאה תוס', רא"ש

 ש"ךוכ"פ כתמים וטמאה.      

 
כתב שלפ"ז אפשר דבבית מקום שמקבל הטומאה דנגעי  תוה"ש
 חולקים. וכו"פ וסד"טג"כ מקבל כתמים,  –בתים 

 

o קבל טומאה, ואותו דבר מונח ע"ג דבר על דבר שאינו מכתב דאם נמצא כתם  סד"ט

 11כיון דנטמא משום משא, לכך גם האשה טמאה. – המקבל טומאה

 

o מקבל כתמים וטמאה. – דמה שמקבל טומאה מדרבנןכתב  נו"ב 

 
 

 :הטעם לדין זה
 

 כתבו כיון דדבר שהכתם בו טהור גם על האשה לא גזרו טומאה. תוס'
 

יכא ספק מעלמא והוי ספק דרבנן דבלא על כל כתם קשה הא אכתב הטעם דהנה  נו"ב
ועל כרחך צ"ל כיון דלטהרות דטמאה בלא הרגשה משום  ,הרגשה אינו אלא מדרבנן

דמקור מקומו טמא הוי ספק דאורייתא ומחליטין שהדם ממנה משום הכי טמאה אפילו 
לבעלה. אלא דאכתי קשה הא אפילו נגד טהרות איכא ספק ספיקא ספק מעלמא ואם 

גופה אימר נפל מאותו מקום לארץ ולא נגע בבשרה כלל והוי טומאת בית תמצא לומר מ
הסתרים דלא מטמא וצ"ל כיון שעל הבגד שמקבל טומאה ליכא רק ספק אחד ומטמאין 

 אותו משום הכי מטמאין גם האשה, ומשום הכי בדבר שאינו מקבל טומאה טהורה.

                                              
נחשב קינוח בניר טואלט: אם הקינוח הוא כבדיקה, אז אין משמעות לכך שלא מקבל טומאה. אך אם הקינוח לא  11

כבדיקה אז ניתן לראות את הכתם שעל הנייר ככתם שעל בשרה וטמאה כי הרי קינחה בידה, אך אם לא נאמר כך, אז 
, אך אם נקבל את דעת הסד"ט אז כאן הנייר טואלט אם נאמר שנייר טואלט לא מקבל טומאה אז יש מקום להקל

 מונח על היד של האשה ולכן טמאה.
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 כתם על בגד צבוע

 
 

כתם רבי נתן בר יוסף אומר אינו מטמא משום בגד צבוע מטמא משום ת"ר   –  נדה סא:

כתם שלא תקנו בגדי צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן תקנו מאי תקנינהו אלא שלא 
  12.הותרו בגדי צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן

 
 :הטעם להיתר כתם על בגד צבוע

 

 13.שאין הכתם ניכר בו כמראה דם גמור: רש"י

 
 ?האם כתם על בגד צבוע מטמא

 

 )הלכה כת"ק(כן.     : רמב"ן
 

 .כן –. לבעלה לא –לטהרות : רבינו שמחה, ראב"ן
 

 )הלכה כרבי נתן בר יוסף(: לא.     רמב"ם, רא"ש
 

חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונים כדי להצילה  תקנו: לפיכך רמב"םוהוסיף 

 רוהותודלא כדברי הגמ' שלא  ,וכו' תקנו)היינו כדברי הגמ' שלא   כתמים ןמדי
 (.ץ[]וע"ש שתיר וכו', ובב"י הקשה על הרמב"ם דהוא לכאורה נגד מסקנת הגמ'

 
 

 : קשה לטהר את האשה ולהקל נגד רמב"ן, רבנו שמחה וראב"ן.דגו"מ
 

 תשובה מאהבה וטהרת הביתוכ"פ             פסק כרמב"ם ורא"ש שטהורה.  שו"ע  י'
 

 הצילה מכתמים.: לפיכך תלבש האשה בגדי צבעונין כדי להוסיףהרמ"א 
 

השמיט הרמ"א לשון תקנו וכו' ורק דרך  -בגלל קושיית הב"י על הרמב"ם ש תוה"ש ביאר
 כדי להצילה מכתמים. עצה טובה קאמר שתעשה האשה כן

 

 דנהי דתקוני לא מתקנינן כרמב"ם, אך מכל מקום אין מוחין בידם. וכך גם הכריע חת"ס

 
 :בגד הסמוך לבשר

 

אבל בגד הסמוך לבשר כחלוק  ,ה דוקא בבגד שעל החלוקזסובר דדין השו"ע  חת"ס

 מחמירים כמותו. ןאיש ם(הכרעת האחרוני)וחזו"א אך       וכתונת לא שמענו.

                                              
הותרו מכלל דאסירי אין דתנן בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס בקשו לגזור על בגדי  12

 .צבעונין אמרי הא עדיפא כדי להקל על כתמיהן
ב, ובמראה כהן( האם מתייחסים לכל מקרה לגופו או שלא גזרו כלל  ונחלקו האחרונים )הובא בדרכי תשובה ס"ק 13

עולה נימוק אחר  מהחכמ"אטומאת כתמים על בגד צבוע הואיל ובדרך כלל אינו ניכר )ונפק"מ אם ניכר שהוא דם(. | 
 אחרות.לא גזרו עליו, למרות שהוא יכול לקבל טומאות  -להיתר: לדעתו, כיון שבגד צבוע אינו מקבל טומאת נגעים 
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 :כתם על בגד שחלקו צבעוני וחלקו לבן )בגד מנומר(
 

  כאשר חלק הכתם המצוי על הבד הלבן קטן מגריס, אך בהצטרף לחלק הכתם שעל
 ר כגריס ועוד:הבד הצבעוני יש ביחד שיעו

 

 מצטרף( ע)מקום הצבו    :  טמאהחו"ד
 

 : טהורהמעיל צדקה
 

 לק הצבעוני( גדול מגריס, אך באמצע חכאשר חלק הכתם המצוי על הבד הלבן )ללא ה
 :החלקים הלבנים( 2)שמפריד לחלוטין בין  הכתם יש בד צבעוני

 

 רף את כל חלקיו(יש לצ –)כיון שהכתם כולו הוא אחד     14: טמאהה )חו"ד(מעיל צדק
 

 הגדול מגריס על חלק הבגד הלבן( רצוף)האשה טמאה רק אם מצאה כתם : טהורה    15שו"ע הרב
 
 

 :לבישת בגדי צבעונים לכתחילה
 

 :16לכתחלה מותרת ללבוש בגדי צבעונים להצילה מכתמים בכל הזמנים חוץ מז' נקיים
 

 תמים.: לפיכך תלבש האשה בגדי צבעונין כדי להצילה מכא  י'רמ"
 

 שתרחץ ולובשת לבנים.  כשהאשה פוסקת בטהרה: מנהג כשר הוא רמ"א קצו/ג
 

]ובימי טהרתה כדאי  כל ז' נקייםדנוהגים ללבוש לבנים  בדרכי טהרהוכ"פ 
 שתלבש בגדי צבעונים[.

 
)והסברות להחמיר הוא דהוי כמבטל איסור לכתחילה וכמעלים עינו הביא שיטות שונות  טהרת הבית

, והסברות להקל הם דכתמים אינו אלא חשש בעלמא, ועוד דבבגדי צבעונים מעיקרא לא גזרו מן האיסור
כלל, ועוד דהרי עדיין היתר הוא ואין האיסור בעולם וע"כ לא שייך בזה מבטל איסור לכתחילה וכמעלים 

שרגילה לראות כתמים בלי הרגשה, אם רואה  והכריע דאשה שיש לה בעיה, ר(עינו מן האיסו
ם מסוימים יכולה ללבוש צבעונים באותם ימים, וכן אפילו בז' נקיים יכולה ללבוש בזמני

 בגדי צבעונים להצילה מכתמים.
 
 

 :דין כתמים שנמצאו בג' ימים ראשונים
 

: י"א דבשלשה ימים ראשונים של ימי הספירה אם מצאה כתם אין תולין /ירמ"א קצו

 אשונים צריכים להיות נקיים לגמרי. אותו להקל כמו שתולין שאר כתמים, דשלשה ימים ר
 

אף בתוך  –דאם נמצא הכתם על דבר שאינו מקבל טומאה וכן על דבר צבוע  הביא בפת"ש

 ג' לא חיישינן לה.
                                              

: וכן אם ראתה כתם לבן ובשני קצותיו מראה אדום הלבן מצרפן להאדום שיהיה כתם א(ע"מעיל צדקה )מובא בר 14
 טמאה. –אחד ואם יש באדום יחד שיעור כתם 

 .(ח"ו סימן כ"ג סעיף יח י )ומובא גם בציץ אליעזרפסקי דינים סעיף "פ ביאור הצ"צ החדשות ע 15
לא מצינו בפוסקים שהזכירו לאסור לאשה ללבוש בגד צבעוני ביום  – ביום וסתהים "ולגבי לבישת בגדים צבעונ 16

כאורה אם לבשה בגד צבעוני ביום וסתה ומצאה עליו כתם היא טהורה ... אכן יש מגדולי ההוראה שהורו לוסתה, ו
 ה" )מראה כהן(.שאין ללבוש בכונה בגד צבעוני ביום וסתה אם יודעת שרגילה לראות כתמים לפני שמקבלת את וסת
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 בדוק ובעד שאינו בדוקשנמצא בבדיקה בעד דם 

 
 

נמצא על שלו  ...דרך בנות ישראל משמשות בשני עדים אחד לו ואחד לה  –  נדה יד.

ניחוש דלמא דם מאכולת הוא אמר רבי זירא אותו מקום בדוק הוא אצל ו... טמאין 
מאי בינייהו איכא בינייהו דאשתכח  כולתמאכולת ואיכא דאמרי דחוק הוא אצל מא

 ...   מאכולת רצופה
 

 טמאה. –כמ"ד בדוק הוא, ולפיכך אע"פ שנמצאת מאכולת רצופה  הרשב"אופסק 
 

טחתו בירכה ולמחר מצאה עליה דם אמר רב בדקה בעד הבדוק לה ו אתמר  –  נדה יד.

בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם  תניא...     טמאה נדה 
 .רבי אומר טמאה משום נדה ורבי חייא אמר טמאה משום כתם

 

בי עד שהוא נתון תחת הכר ונמצא עליו דם עגול טהור משוך טמא דברי ר  –  נדה נח:

 [הלכה כרבי אליעזר ברבי צדוק –. נדה נט.          ]צדוקברבי  אליעזר

 
 

 

 ?מה נקרא עד בדוק ומה נקרא עד שאינו בדוק
 

ינו י: עד הבדוק היינו שבדקתו ולא הניחתו עד שבדקה בו, ועד שאינו בדוק התוס', רמב"ן

 עד שהיה בדוק אבל הניחתו ורק לאחר זמן בדקה בו ולא בדקה אותו בשעת הבדיקה.
 

לעולם הוא בחזקת בדוק עד  -: אחר שהיה העד בדוק אצלה מתחילה רשב"א, ריטב"א

כגון שנכתם בו כתם מצד אחר או שהעבירתו בשוק של טבחים או בצד )מחזקתן  ושתדע שיצא

ועד שאינו בדוק היינו כל שנטלתו ממקום מוצנע שדרכן של נשים  .(המתעסקים בכתמים
יכות אותן בשוק ולא מתעסקות בהם בכתמים על להצניע ולהכין להם עדים ואינן מול

אבל כשלקחה חלוק מן השוק ואינה יודעת ממי לקחתו  .הרוב אלא שלא בדקתו מתחילה
או שקנחה בעד המזדמן לה בבית בכי האי לא נחשב אפילו בגדר עד שאינו בדוק וליכא 

 לו  רמ"א,  לח ע "שווכ"פ                                  מאן דמטמא ואפילו משום כתם.                                         
 

 
 

 :דיני עד בדוק ונפק"מ בין דין עד בדוק לדין עד שאינו בדוק
 

אפילו טיפה כחרדל, בין עגול בין , ונמצא עליו בעד הבדוק להבדקה עצמה  – לג  שו"ע

על הכתם  ילו נמצא. ולא עוד, אלא אפ]כדין ראיה רגילה דטמאה מדאורייתא[ משוך, טמאה
וכן הדין כשבדקה בו והניחתו בקופסא ואחר שעה בדקה אותו מאכולת מעוכה, טמאה. 

 ומצאה עליו דם כל שהוא, בין משוך בין עגול, טמאה. 
 

, אפילו הניחתו שמור בתיבתה ומצאה עליו בעד שאינו בדוק להבדקה עצמה  – לו  שו"ע

ודלא ,  רא"שכ)  רבנן[דין כתם דטמאה מד]מ אלא אם יש בו כגריס ועוד טמאה אינה דם,
 (.שמטהרים ב"ןכרשב"א ורמ
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ולמחר נמצא , ניחתו תחת הכר או תחת הכסתבעד הבדוק לה והבדקה עצמה  – לד שו"ע 

, 17ם משוך, טמאה, שחזקתו מהקינוח. ואם עגול, ואין בו כגריס ועוד, טהורהא – עליו דם
: וה"ה אם הוא יותר מכגריס, ויש רמ"אשאין זה אלא דם מאכולת שנהרגה תחת הכר. 

 מקום לתלות בו. 
 
 

אם  – , ולמחר נמצא עליו דםבעד הבדוק לה וטחתו בירכהבדקה עצמה  – לה שו"ע 

רמב"ן, )= משוך, טמאה אפילו בכל שהוא, ואם עגול, טהורה, אם אין בו כגריס ועוד

 .כיש אומרים פסק ב"ח                   שאף עגול טמא בכל שהוא. ( רמב"ם)=. ויש אומרים (רשב"א

 
 :שיטת היש אומריםהטעם ל

 .)סעיף לה( : דתחת הכר והכסת )סעיף לד( המאכולת מצויה, משא"כ בירכהש"ך
שכל דם שנמצא על בשרה, אם יכול להגיע )שבסעיף ו( : דהרמב"ם לשיטתו ט"ז

לא מהמקור לא תלינן במאכולת אפילו בפחות מכגריס ]ואם לא נמצא דם על הירך א
רק על העד הרי הוכחה לפנינו שהדם שעל העד הוא מגופה דאי מהמאכולת שטחתה 

 על ירכה היה לה להמצא גם על הירך כיון ששם נתמעכה[

 
 

, ואח"כ נמצא עליו דם, אפילו בעד שאינו בדוק לה, וטחתו בירכהבדקה עצמה  – לז שו"ע 

ל ירכה, ואפי' את"ל מן העד אתי דילמא ]דהוה ס"ס, דלמא לאו מן העד הוטח ע  כגריס ועוד, טהורה.

 כיון דאינו בדוק מקמי הכי הוה[

 
 בנמצא דם על ל: דין זה הוא רק בטחתו בירכה ונמצא דם על ירכה, בכה"ג יש ס"ס, אבש"ך

 העד ליכא ס"ס דהכל אחד הוא.
 אפילו בנמצא על העד.דין זה הוא : תוה"ש

 
 
 
 
 

בחלוקה, אלא אם כן היה בדוק לה אין האשה טמאה משום כתם שמצאה  – לט שו"ע 

בשתו בלא בדיקה ומצאה בו כתם, קודם שלבשתו. אבל אם אינו בדוק קודם שלבשתו, ול
 טהורה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 טמאה. –דגו"מ: בג' ימים ראשונים של ז' נקיים  17
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 בדקה חלוקה ופשטתו )ומצאה טהורה(
 והשאילתו לחברתה ולבשתו ומצאה בו כתם

 
 

 .היא טהורה וחבירתה טמאה ...חלוקה והשאילתו לחבירתה בדקה  –  נדה נח.
 

האשה טמאה משום כתם שמצאה בחלוקה אא"כ היה  ןדהיינו דקימ"ל דאי וכתב הרשב"א
וע"כ כחלוק הבדוק  וקמ"ל הכא דבדיקת חברתה כבדיקת עצמהבדוק לה קודם שלבשתו, 

 לה הוא.

 
 

והשאילה לחברתה ולבשה ומצאה בו כתם  ומצאה טהורהחלוקה ופשטתו  בדקה: שו"ע מ

 )ע"פ רשב"א וטור(ה.          הראשונה טהורה והשניה טמא –

 
 

 : בדיקה ראשונה למה לי כיון שמצאה טהורה אחר ההפשטה?והקשו הב"ח והדרישה
 

דנתכוון לדיוקא דדוקא כשבדקה כשפשטתו טהורה, אבל לא בדקה  הב"ח תירץ
 שתיהן טמאות. -כשפשטתו אע"פ שבדקה כשלבשתו 

 
לוק, ואמרינן כיון שבתחילה ד"מצאה טהורה" קאי על האשה ולא על הח הפרישה תירץ

בדקה החלוק ואח"כ מצאה היא עצמה טהורה אע"פ שלא בדקה פעם שניה את החלוק 
הראשונה טהורה והשניה טמאה  –ואע"פ שגם השניה בדקה עצמה ומצאה טהורה 

דאלה דברים תמוהים ואינו נכון דפשוט  וכתבו ש"ך וט"זדאמרינן כאן נמצא כאן היה. 
 ן טמאות ולא אמרינן כאן נמצא כאן היה.דאם שתיהן שוות שתיה

 
דבאמת לא קשה כלל, דודאי צריך לומר שבדקתו ג"כ לפני שלבשתו, דאם   ך תירץהש"

לא בדקה חלוקה אלא כשפשטתו לא אצטריך לאשמועינן דהראשונה טהורה משום 
שמצאה אותו טהורה אחרי שפשטתו והשאילתו לחברתה דהא בלאו הכי טהורה כיון 

 ותו קודם הלבישה.שלא בדקה א
 

גם השניה טהורה,  –עוד יותר דאם לא בדקה הראשונה לפני שלבשתו  הט"ז כתב
והטעם שהבדיקה שלפני הלבישה כדי שיהיה דין חלוק הבדוק ותהיה טמאה משום 

צריכה להיות בדיקה מכוונת לידע שהחלוק נקי, וא"כ אם לא בדקה החלוק  -כתם 
ך לבדוק אחר ההפשטה דאף אם תמצא כתם תחילה קודם ללבישה אין לה שום צור

תהיה טהורה וכנ"ל, וא"כ לא בדקה אלא דרך העברה בעלמא דכל מילתא דלא רמיא 
 עליה דאינש לאו אדעתיה, וע"כ אם לא בדקה קודם הלבישה גם השניה תהיה טהורה.
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 דין קביעת/עקירת וסת בכתמים

 
 

כראיה לענין ז' נקיים ולכל דבר  : אע"פ שהחמרנו על הכתם ועשינו אותוראב"ד, טור

אין אעפ"כ לא נחמיר עליו לחוש ליום מציאת הכתם כמו שהיא חוששת ליום ראיה, וכן 
משום קביעת וסת ולא משום עקירת וסת אחרת, חוץ מכתמי עד הבדוק לה שהן  בכתמים

 שו"ע  נדוכ"פ         .                                      18מטמאין בכל שהן והרי הן כראיות לכל דבר
 

: טעם החילוק בין עד הבדוק לשאינו בדוק הוא דעד ט"ז
 19הבדוק הוא דאורייתא ועד שאינו בדוק הוה דרבנן.

 
 .)כ"כ בסד"ט(משום וסת  יש בכתמיםדסובר ד  משמע מ"שרמב"ם בפיהמה

 

 
 :ישנה ואח"כ נמצא כתם

 

 משמע דיש בה משום וסת.  מתשובת חוט השני
 

ליו וסובר דאין בו משום וסת כיון דלא הרגישה, דאף בשינה אם היתה לה חלק ע תוה"שו
 הרגשה היתה מרגשת.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              
 אך באחרונים יש נטיה לחלוק על כך. 18
בחו"ד כתב דשיטתו ג שהבאנו אף שם את שיטת הט"ז הזו;  אך בסוף סימן קפ" 3בעמ' ראה לעיל בסיכום  19

 מגומגמת למעיין.
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 דינים נוספים
 
 

בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות, דהיינו שהיא פחותה מי"ב,  ם(ל הכתמי)עלא גזרו : ב  שו"ע

 ולא הביאה ב' שערות אם בדקוה אפילו הביאה שתי שערות, וכן אפילו היתה יתירה מי"ב
בין שהיא , ת[שסובר שלא גזרו רק אם היא פחותה מי"ב ולא הביאה שתי שערו ודלא כרש"י, כרשב"א]

בתולה בין שהיא בעולה, ואפילו אם ראתה כבר ב"פ. אבל לאחר שראתה שלש פעמים 
 . פ[ה ד"ראתששסוברים שאין לה כתם עד  ודלא כרמב"ן ורש"י, כרא"ש, רמב"ם, רשב"א] חוששת לכתם

 
דהאידנא כל אשה שיש לה בעל חוששת לכתמיה ואפילו היא  המהרש"לוכתב 

 אפילו לדם בתולים מונה ז' נקיים.קטנה, שהרי 
 

 השיג עליו.  הש"ך
 

 אבל לא בנמצא על גופה. ,סובר דדוקא בסדינים תלינן להקל הב"ח

 
 
 
 

 

 , (-הטמא-) אפילו על קשרי אצבעותיהל ידיה ע ם()כת... אם נמצא  :יא  שו"ע

 . ר(וא"כ אפשר שבא מן המקו) ו באותו מקוםעושמא נג שהידים עסקניות הן                       
 

  חיישינן שמא נגעו,  ]וא"כ אפילו בסתם
 

 דס"ל דדוקא בבדקה עצמה ולא נטלה ידיה אח"כ,  ודלא כרשב"א
 .[ורפהאבל בסתם לא טמאה מפני שאינה עשויה ליגע שלא במתכוין במקום הת

 
: אבל אם אמרה ברי לי שלא סד"ט

נגעתי באותן המקומות שאפשר ליפול 
 נאמנת. –שם דם מן המקור 

 

: דוקא עד קשרי האצבעות סד"ט

ילו ע"י פדא ןטמאה, אבל שאר גב היד כיו
 -באותו מקום  עשחיה הרבה א"א לה ליג

 אינו מטמא כלל בכתמים.

 
 
 

 
 

ן הקפה הוא לדמות דבר לדבר( הכתם לדבר שהיא אינה צריכה להקיף )פי' עני: ל  שו"ע

 תולה בו, אלא תולה מן הסתם עד שתדע שזה שחור וזה אדום. 
 

אין אנו  דס"ל דאין תולין כתם אלא בדומה לו, ובזה"ז הרי ודלא כי"א שהביא הרשב"א
 בקיאים במראה דמים )וא"כ איך נדון מה דומה לו כדי שנתלה בו(, 

 

-ל ר"ע שמא יכולה להגלע וכו' וִטהרה )ב"ממשנה דא שמעאלא כרמב"ן ורשב"א וכדמ
 ולגלע המכה ולהוציא דם.הביא הכתם לפניו לנח:( ולא הצריכה 
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 : לא  שו"ע
 

 :מצאה כתם ואין לה במה לתלות, והדבר מסופק אם הוא דם או צבע
 

לא ודממשנה סט:,  כרשב"א ועוד] אם עמד בעיניו הרי זה צבע וטהורה -מעברת עליו ז' סמנים 

שסובר שלא הוזכרה בדיקת סמנין אלא לטהרות אבל לבעלה אע"פ שלא עבר ע"י שבעה סמנים  כרמב"ן

 .ה[חיישינן שמא דם הוא ואסורה לבעל
 

 . א[]ודלא כדמשמע אולי מהרמב"ם דטהורה מספיק ואם אינה מעברת עליו, טמאה מספק
 

 שמותם. ועכשיו אין לנו העברת ז' סמנים, מפני שאין אנו בקיאים בקצת מ
 
 
 
 
 

 : מושו"ע  
 

 :דיקהחלוק שלבשתו בימי נדתה ונתכבס, וחזרה ולבשתו בזמן שהיא טהורה בלא ב
 

]ולש"ך ע"פ סד"ט גם החלוק אינו בפנינו, דאם  אם נתכבס על ידי ישראלית ואינה בפנינו לשאול

 . הבדקתו בשעת כיבוס, ואינה תולה ב חזקה – ד[הוא בפנינו תבדוק במקדיר או מגלי
 

תולה לומר שמתחילה היה ולא עבר על ידי  – ואם היא בפנינו ואומרת שלא בדקתו
 הכיבוס. 

 

]ש"ך:  אפילו אינה לפנינו, תולה לומר שמתחילה היה –נכרית כבס ע"י שפחה או ואם נת

על הבירור, כגון  . ואם אפשר לעמודה[לא סומכים על דברי -וה"ה אם היא לפנינו ואומרת שבדקתי 
דהיינו שנכנס לתוך הבגד, בידוע שקודם כיבוס היה. ואם  ,אם מקדיר יתושמכרת במרא

 יבוס היה. ואם אינה בקיאה בכך,מגליד, דהיינו שאינו נכנס לתוך הבגד, בידוע שאחר כ
 .)כראב"ד ולא כרשב"א( חוששת להחמיר

 

 ןמ"מ מחמירים מספק משום דהוי ספק חסרו ,דכתמים דרבנן וספיקא לקולא : ואע"גתוה"ש
חזקתו בדוק ע"י הכבוס  ןה, ולאפוקי בנאבד או נתכבס החלוק אח"כ דאז כל היכא שאיעייד

 תולין בלפני כיבוס.

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 סוף.-לב,  מא-ה,  ז,  יא-:  סעיפים  גלראות

 
פת"ש ס"ק יד, תוה"ש ס"ק י, תוה"ש ס"ק כג, תוה"ש תוה"ש ס"ק א, פת"ש ס"ק א,   :כדאי לראות גם

 ס"ק כה, תוה"ש ס"ק ל, ש"ך ס"ק נא, פת"ש ס"ק מג, תוה"ש ס"ק נא, ש"ך ס"ק סט, תוה"ש ס"ק נז.
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