
  זקפ' ס

  

  '� אסעי

  ?מחמת תשמיש מתי נקראת רואה

נמצא על שלה לאחר זמ
 . נמצא על שלה לאחר בעילה טמאי� וחייבי� בקרב
, )כי נחשב כבועל נדה(נמצא על שלו טמאי� וחייבי� בקרב
 " – משנה


כי ( מטמאה מעת לעת ואינה מטמאה את בועלהכ "ואח )שלמטה(כדי שתרד מ
 המטה ותדיח פניה ? איזהו אחר זמ
. טמאי� מספק ופטורי� מ
 הקרב

  .)נדה יד". (מטמאה את בועלה: אומר יבארבי עק. )אולי הד� בא לאחר התשמיש

זמ
 הרבה יותר קצר מכדי (כדי שתושיט ידה תחת הכר או הכסת ותטול עד ותבדוק בו : פרש רבי אלעזר ברבי צדוק? איזהו אחר זמ
: ורמינהי" – גמרא

  ?)שתרד

כדי שתושיט ידה ? איזהו אחר זמ
: הכי קאמר)... כדי שתרד הוא אחר הזמ
 של הושטת היד שהוא אחר הבעילה(אחר דאחר  –מאי אחר : אאמר רב חסד

  .ע וחכמי�"כ שנחלקו בו ר"וזהו אח... ע וחכמי�"וכדי שתרד מ
 המטה ותדיח את פניה מחלוקת ר, לתחת הכר או לתחת הכסת ותטול עד ותבדוק בו

כדי שתושיט ידה לתחת הכר או לתחת הכסת , אי
 עד בידה. כדי שתרד מ
 המטה ותדיח את פניה, עד בידה: אידי ואידי חד שיעורא הוא :רב אשי אמר

  .)טו#:נדה יד)". (לרב אשי(קשיא :... מיתיבי. ותטול עד ותבדוק

  

א� נמצא ד� על , לכ
. חייבי� בקרב
 שניה�, וראתה ד� ראה ד� מחמת תשמישעליה סמו$ לוסת כי הוא חשב שלא ת א� עבר ובא – א"רשב, �"רמב


אבל א� שהתה עד כדי שתושיט ידה , מיד לאחר שפרש ולא שהתה שניה� טמאי� שקנחהוא� על שלה באופ
 , עד שלו שניה� טמאי� וחייבי� קרב

ודאי זה לא ד� , כ קנחה עצמה"מ
 המטה ואחוא� שהתה עד כדי שתרד . טמאי� מספק ופטורי� מ
 הקרב
, לתחת הכר או הכסת ותטול עד ותבדוק

  .מחמת תשמיש וטהור

כ$ , לאחר זמ� כדי שתרד מ� המטה ותבדוקאו  לאחר התשמיש הרואה ד� מחמת תשמיש זה כאשר רואה מיד – טור, מרדכי, ספר התרומה, ק"סמ

אינה אסורה בכ$ אפילו , אבל א� ראתה לאחר זמ
, מנהש א� נמצא על העד שלו כשפרש מ"וכ )א� הגיע אחר התשמיש( שבאופ
 זה יש חיוב אש� תלוי

  .נקיי�' פעמי� רבות ומותרת לו לאחר ז

�שהזמ
 הוא עד כדי שתושיט את ידה תחת הכר או הכסת שהוא זמ
 קצר , בהמש$ הגמרא למדנו מדברי רב חסדא הרי, הקשה על שיטת� הבית יוס

ואי
 ? אבל לחכמי� אסור א� בזמ
 קצר יותר, ע חולק א� בזה ואוסר א� בזמ
 ארו$ זה"ד שרזה מלמ, פ שהמשנה נקטה זמ
 ארו$ יותר"ואע, הרבה יותר

 !ולכ
 הלכה כרב חסדא, שהרי הגמרא נשארה עליו בקושיה, שהראשוני� סוברי� כתרוצו של רב אשילומר 

�וסוברי� הראשוני� שג� , חייבי� אש� תלויעדי
 אבל , מקרב
 חטאת כי זו ספק נדה וטרפ שהזמ
 הארו$ יותר שכתוב במשנה, הבית יוס� ניסה לתר

ואי
 לה לא כתובה ולא תנאי כתובה או מדי
 ספק והמוציא מחברו , פ שזה ספק"כשחייב אש� תלוי אינו רשאי לקיימה כל שראתה כ
 שלוש פעמי� ואע

  .עליו הראיה או שזהו מקח טעות

  .פטור א� מאש� תלוי ואינה אסורה על בעלה לפי דעת רב חסדא, טה ותקנחכי לאחר זמ
 של כדי שתרד מהמ, ח דחה את תרו� הבית יוס�"הב

  .שהראשוני� פסקו כרב אשי שהוא בתראה ושני השיעורי� שוי�ח "לכ� הסביר הב

  

אבל הביא כיש אומרי� שכיו� אנו לא , די שתושיט ידה לתחת הכר או הכסת ותבדוקכ כתב מעיקר הדי
 שהזמ
 של ד� מחמת תשמיש זה עד – ד"ראב

  .וכ$ מסתבר, כל זמ
 שהוא סמו$ לביאה ומצאה ד� נאסרת על בעלה והרי היא בחזקת רואה מחמת תשמישולכ
 , בקיאי� כלל בשיעורי� האלו

  

שראתה  )� שפסק כרבי אליעזר ברבי צדוק ורב חסדא"כרמב(, כלומר, מידא� זה  אה ד� מחמת תשמישורנקראת ששאשה , פסק את הגמרא – מחבר

  .משמשת שלוש פעמי�, עד זמ
 של בכדי שתושיט ידה לתחת הכר או לתחת הכסת ותטול עד לבדוק בו ותקנח עצמה

ברגע שעבר השיעור יצאה , שקוד� לכ
 ראתה ל"ג שי"אע, אבל ראתה לאחר מכ
 טהורה, דוקא כשראתה מיד עד השיעור שאז חייבת אש� תלוי – �"ש

  .כ בתו$ כדי השיעור טהורה"פ שראתה אח"אע, וא� בדקה מיד אחר תשמיש ולא ראתה. מחמת תשמיש ד� מכלל רואה

  

� הבא ולכ
 כל ד� שרואה סמו$ לתשמיש מקרי אצלנו ד, כי אנו לא בקיאי� בשיעור הזה, ד שאנו לא בקיאי� בד� מחמת תשמיש"פסק כראב – א"רמ

  .ולאחר טהרתה מותרת לו תמיד, אבל ד� שרואה לא בסמו$ לתשמיש לא נאסרה על בעלה. מחמת תשמיש ונאסרה על בעלה

ל שראתה "ג שי"אע, אבל א� ראתה במופלג אחר התשמיש, שמדובר שידוע שראתה סמו� לתשמיש, א"פ מה שכתב לעיל תוסבר ג� דעת הרמ"ע – �"ש

אי
 ה� מצטרפות לפע� הראשונה הזאת , כ שתי פעמי� מחמת תשמיש"אפילו א� תראה אח, ולכ
. לאחר מכ
 מותרתהרי היא כנידה ו, בזמ
 תשמיש

אי
 זה נקרא , פעמי� לאחר זמ
 מופלג מהתשמיש' ואפילו ראתה מ, שהיתה במופלג מהתשמיש ולא אומרי� שנגלה למפרע שאז ראתה מחמת תשמיש

  .שלישית מחמת תשמיש אלא היא מותרת עד שתראה פע�, מחמת תשמיש

  .אי
 להחמיר אחר חמש דקות –) 'ק ח"ס( דרכי תשובה

שהרי אנו לא בקיאי� , הא� אוסרי� אותה לכל העול�, לאחר שקרה לה דבר זה אצל שלושה בעלי� שוני�, א"פ פסק הרמ"ע הא� ע"נשאר בצ – �"ש

 .הקל בזה) 'ק ד"ס(בסדר טהרה . בשיעור הזה

  

  ?מחמת תשמיש עד שתאסר כמה פעמים צריכה לראות דם
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ניסת לאחר . מכא
 ואיל$ לא תשמש עד שתתגרש ותנשא לאחר. הרואה ד� מחמת תשמיש משמשת פע� ראשונה שניה ושלישית: תנו רבנ
" – גמרא

ניסת לאחר וראתה ד� מחמת . מכא
 ואיל$ לא תשמש עד שתתגרש ותנשא לאחר. וראתה ד� מחמת תשמיש משמשת פע� ראשונה ושניה ושלישית

  .מכא
 ואיל$ לא תשמש עד שתבדוק עצמה. שניה ושלישיתמשמשת פע� ראשונה ו, תשמיש

לא נמצא ד� על . בידוע שמ
 המקור הוא בא, א� נמצא ד� על ראש המו$. מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ומו$ מונח על ראשו? כיצד בודקת את עצמה

  .)סו# :נדה סה". (בידוע שמ
 הצדדי� הוא בא, ראשו

א� אפשר , שבכל פע� שרואה ד� מחמת תשמיש, י"שנלמד מדעת רש, י"וכתב הב. אלא ד� נידות, בתולי� לא מדובר כא
 בבתולה וזהו ד� – י"רש

  .תולי� שזה מזה ולא מחמת תשמיש, לתלות שזה מד� בתולי�

  .אבל א� אינ� רצופי� אי
 זה חזקה כלל ודינה כאישה שאי
 לה וסת, כל זה דוקא כשרואה ברציפות שלוש פעמי� – �"רמב, א"רשב

  

וכדעת רב
 שמעו
 ב
 גמליאל שאי
 חזקה עד שתראה , בכל הגמרות הגירסא הנכונה היא שצריכה לראות כ
 שלוש פעמי� – א"רשב, תוספות, י"שר

ורק , כ מותר לה להנשא לשלושה בעלי� שוני�"וכמו. ג"בזה אפילו רבי מודה לרשב, פ שבדר$ כלל הלכה כרבי שפעמי� נחשב חזקה"ואע. שלוש פעמי�

  .השלישי אסורה לכל העול� עד שתבדוקלאחר 

וא� ראתה שלוש פעמי� ד� מחמת , אבל מותר לה להינשא כ$ רק לשני בעלי�, ג ולכ
 צריכה לראות שלוש פעמי�"בוסתות מודה רבי לרשב – ג"סמ

והלכה , ג"ה רבי לא מודה לרשבובז, שמספר הבעלי� לא קשור לוסתות, וזה כרבי. אסור לה להינשא יותר עולמית עד שתבדוק, תשמיש לשני בעלי�

  .כרבי

 – רבנו חננאל. אי
 שו� חילוק בזה – מרדכי, א"רשב, תוספות ?הא� יש הבדל בכל זה בי� אשה שנשא אותה כעת לאשה שנשא אותה בעבר וחלתה

  .חילק ואסר רק באשה חדשה שהתחילה לראות ד� מחמת תשמיש

  

  הלכה

אלא תתגרש , אסורה לשמש ע� בעל זה ברציפותא� ראתה בכל שלושת הפעמי� ו, משמשת שלוש פעמי�כגמרא שמי שרואה ד� מחמת תשמיש  – מחבר

וא� ג� ). ג"לא כסמ(נשאת לאחר וראתה שלוש פעמי� רצופות מחמת תשמיש תתגרש ותינשא לשלישי  .)לפי שאי
 כל האצבעות שוות( ותינשא לאחר

  .תנשא לאחר עד שתבדוק לא, אצל השלישי ראתה שלוש פעמי� רצופות מחמת תשמיש

  א"רמ

 .כי מ
 הסת� זה היה מחמת תשמיש, שבזה אפילו ראתה את זה לאחר זמ
 מופלג, �"והסביר הש .ש א� מצאה שלוש פעמי� על עד שלו"כ .1

  .אבל א� לא היו רצופי� לא נאסרה על בעלה, שלושת הפעמי� שרואה צריכי� להיות רצופי�, א"� והרשב"הרמבפ "ע .2

לילות ' אבל אי
 צריכה להמתי
 ג, בלא הפסק של תשמיש התר בינתיי�הכונה שראתה שלוש פעמי� , ראתה שלוש פעמי� רצופות – �"ש

  .רצופי�

פ "אלו ג, כ שוב שימשה ובדקה ומצאה"כ שימשה בלא בדיקה כלל כמה פעמי� ואח"פ אחר תשמיש ואח"א� ראתה ב – ש בש� חוות דעת"פת

  .רצופי�

  .לעני
 בתולה' יג' ועיי
 לקמ
 בסע .כ וראתה שלוש פעמי�"וק בי
 א� ראתה שלוש פעמי� מיד כשנשא אותה או שחלתה אחשאי
 חיל, כמרדכי .3

  

  ?הא� הפע� הראשונה ממני� שלוש הפעמי�

  .�"ראיה ראשונה מ
 המני
 וכ$ משמע ברמב – �"ז וש"ט, פרישה

, יסוד המחלוקת. ד"וכ$ משמע בראב. משמע מהטור ומהמחבר שמשמשת עוד שלוש פעמי� אחר שמצאה ד� בפע� הראשונה –) 'ק ב"ס( תורת השלמי�

, א לתלות שהד� שראתה הוא קוד� תשמיש ולכ
 הוא מ
 המני
"� צריכה בדיקה אחר תשמיש תו$ שיעור וסת אפילו בוסת קבוע ולכ
 א"שלרמב

�"ש על הש"לכ� תמה תוה. ממילא אפשר לתלות שהראיה הראשונה התחילה קוד� תשמיש, סת שאינו קבועד שלא צריכה בדיקה כלל אפילו בו"ולראב 

  .ואילו כא
 אמר שראיה ראשונה מ
 המני
, קפו שאינה צריכה בדיקה אפילו בוסת שאינו קבוע' שפסק בס

וג� דחה את הדיוק מהטור והמחבר כי . יה לבו נוקפואחרת יה, � הבדיקה היא אחר שיעור וסת"כי ג� לרמב, ש"דחה את הבנת תוה – סדרי טהרה

כ "אלא שכל שלא בדקה עצמה קוד� תשמיש אפילו מצאה ד� אח, פ"משמע שבדקה מיד ובכל זאת כתב שמשמשת ג, מדובר שראתה מחמת תשמיש מיד

  .אינו נקרא מחמת תשמיש שמא התחילה לראות קוד�

  

  גדר איסור רואה דם מחמת תשמיש

, דינו הוא כמו וסת הקפיצות לכ
. שקבעה וסת לראות כשמשמשת, איסור רואה מחמת תשמיש הוא מטע� וסת האונס – יהודהנודע בש בש� "פת

משמע שהאיסור הוא רק . ותרלא חוששת לו י, ולכ
 א� נקבע וסת קבוע אחר, פ"רק לאחר שראתה אותו ג חוששת לוושהוא נידו� כוסת שאינו קבוע 


  .ס והנודע ביהודה"כשיטה זו פסקו החת .כי וסתות דרבנ
, מדרבנ

כי , מותרת לשמש א� א� רואה מחמת תשמיש, אחר בי
 ליו� החודש ובי
 הפלגהקבוע א� לאחר שראתה מחמת תשמיש קבעה וסת  .א: מ בזה"נפק

א� היא  .ג. וסת התשמישא� יש לה וסת קבוע וראתה מחמת תשמיש מסתפק הא� חוששת ל .ב. קביעת וסת קבוע עוקרת חששות לוסת שאינו קבוע

  .כי לא קובעת וסת בזמני� אלו, מעוברת או מניקה מותרת לשמש
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משו� ו) ולכ
 יכולה להחלי� שלושה בעלי�(וסת חימוד תשמיש : יש שני חששותרואה מחמת תשמיש בכי , י"חלק על הנוב – תחוות דעש בש� "פת

, י"מ שהביא הנוב"ד על כל הנפק"וחלק החוו .חוששת לראות מחמת תשמיש, לוסת כללואפילו בימי עיבור והנקה שלא חוששת , שממלאה ונופצת חולי

  .וכ
 שג� מי שיש לה וסת קבוע חוששת לוסת שאינו קבוע פע� אחת. וג� כשהיא מעוברת או מניקה קבוע כי לחולי חוששי� ג� באשה שיש לה וסת

�כא
 לא נוציא אשה , בוסת הגו� שאינו קבוע חוששת לו לאחר פע� אחתשפ "ואע .כמו אכילת שו� ופלפלי� והוסת הוא לא וסת האונס אלא וסת הגו

  .פ"כ יקבע בג"אא, מבעלה לאחר ראיה אחת

  

  'סעי� ב

י אבר "שמאחר שלמודה לראות ע( מביאה שפופרת ובתוכה מכחול? )לבדוק א� זה ד� מקור או ד� מ
 הצדדי�( כיצד בודקת את עצמה" – גמרא

. )כי הד� ניכר על המו$( ומו$ מונח על ראשו )ודאי יהיה מ
 המקור, שפופרת כדי שא� יהיה ד� עליותו$ הוהמכחול ב, המכחול י"ג� כ
 תראה ע, תשמיש

  ...בידוע שמ
 הצדדי� הוא בא, לא נמצא ד� על ראשו. בידוע שמ
 המקור הוא בא, א� נמצא ד� על ראש המו$

  .)סו נדה". (בשפופרת של אבר ופיה רצו� :אמר שמואל? )ד� כי הע* לא חלק והוא יוציא(שפופרת אפגורי מפגרא לה 

כדי לודא שהד� אינו , וזה מ
 הדי
. מכניסה עד מקו� שהיא יכולה ודופקת את המו$ עד שיגיע לצואר הרח� – �"רמב ?עד היכ� מכניסה את המכחול

  .צואר הרח� הוא דישת השמשועד , "עד מקו� שהשמש דש בו"ולכ
 צריכה להכניסו , אלא ד� מ
 הצדדי�, ד� מקור

�וזה שלא נמצא על , שמא יש לחשוש שהוא בכל זאת מ
 המקור, מדוע א� לא נמצא ד� על ראש המכחול בידוע שהוא מ
 הצדדי�, והקשה הבית יוס

  ?זה מפני שלא עב כמו השמש שאי
 כל האצבעות שוות או מפני שלא הכניסתו בכח שאי
 כל הכוחות שווי�, ראש המכחול

�  .כי בדקה ולא מצאה, ולכ
 תולי� להתר כל מה שאפשר, כי רוב נשי� לא רואות ד� מחמת תשמיש, שזה אומרי� להקל ולא להחמיר, הבית יוס� ותר

  

ובראשו מו$ ) קיס�(ופיה רצו� לתוכה ונותנת בתוכה מכחול , של איבר) קנה חלול של עופרת(שנוטלת שפופרת , �"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר

וא� אי
 ד� על ראשו בידוע שהוא ד� מ
 הצדדי� . נמצא ד� על ראשו בידוע שהוא מ
 המקור ואסורה. אותו באותו מקו� עד מקו� שהשמש דשומכנסת 

  .)נקיי� או לא' ש הביא דעות שונות הא� צריכה ז"הפת( ומותרת

לה בדיקה חוזרת אפילו תבדוק ולא תמצא כלל או שתמצא לא מועי, א� נמצא ד� על ראשו של המו$ שאז אסורה – ש בש� חוות דעת ונודע ביהודה"פת

  .כי חוששי� שמא רואה מחמת חימוד תשמיש, וג� על רפואת הרופאי� אי
 לסמו$, בצדדי� ונשארת אסורה

  א"רמ

 .ג� בימינו יש לסמו$ על הבדיקה הזאת .1

  .עדי� על השפופרת, כי תשמיש זה שלא ראתה בו, פסק שבכל מקו� שצריכה בדיקה ועבר הבעל ושימש באיסור ולא ראתה ד� מותרת' י' בסע .2

�"ש  

1. 
 .בשל ברזל א� � אסר"והש. חו* מע*, מותר במכחול של כל מתכת שהיאש, פסק כמשאת בנימי

2. 
ולא צריכה . והאשה נאמנת על זה. מכניסה אותו עד מקו� שהיא יכולה ושלפי אומד דעתה זה מקו� שהשמש דש בוש, פסק כמשאת בנימי

 .רת למקו� צר ודחוק כי לא ניתנה תורה למלאכי השרתלדחוק את השפופ

כ כל "וכ. כי אולי התרפאה, כ מותרת"ג, במו$ או שנמצא בצדדי השפופרת ה א� הכניסה את השפופרת ולא ראתה ד� כלל"שה, ח"פסק כב .3

  .פ החוות דעת"וכ. קורכי תולי� שהד� מהצדדי� ולא מהמ, כ כמה פעמי� מותרת"משמע שא� לא נמצא כלל אפילו ראתה אח .הפוסקי�

כי תולי� , פ מחמת תשמיש לא תאסר"כ ג"אפילו ראתה אח, שא� מצאה ד� בצדדי�, �"חלקו על הש – )מו' ס( נודע ביהודה, סדרי טהרה

  .ולא יכולה לתלות שהד� מהצדדי�, פ מחמת תשמיש חזרה לאיסורה"אבל א� לא ראתה כלל וחזרה לראות שוב ג, שזה מהצדדי�

  

  'סעי� ג

לפי שאי
 כל : אמר ליה? )ולא תצטר$ להתגרש(בביאה שלישית של בעל ראשו
 ) בשפופרת(ותבדוק עצמה : אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנ
" – גמרא

אמר ליה ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל ). ומוטב שתתגרש ותתק
 לא תבוא לידי חיוב כרת, ושמא בבעל אחר לא תצטר$ בדיקה(האצבעות שוות 

  .)נדה סו)". (ביאות' ולכ
 צריכה להתחזק בג, ושמא זו היתה בכח מרובה ולכ
 ראתה(לפי שאי
 כל הכוחות שוות ? שישלי

  

א� ראתה שלוש פעמי� ד� מחמת תשמיש אצל בעל ראשו
 אסורה לשמש ע� בעל זה יותר  – קצת מחכמי הצרפתי�, �"רמב, �"רי, פ תוספות"ע י"רש

  .וא� ראתה אצל השלישי תבדוק את עצמה עד שתתרפא מחולי זה .א� בודקת וזה אסור אפילו. ל עבור השני"נוכ, לעול� ותתגרש ותינשא לשני

  :הביאו כמה הסברי� למה אסור לה לבדוק ולהישאר ע� הבעל הראשו
 או השני המגיד משנה והמרדכי

 .לא תיכנס לשגגת כרת – י"רש .1

, שלא הקלו חכמי� לסמו$ על בדיקה זו אלא כשאי
 לה תקנה אחרת ותישאר עגונה וזה קורה אחרי בעל שלישי וזאת מפני – חכמי הצרפתי� .2

 .לא הקלו עליה, אבל כל עוד שיכולה להינשא

ולכ�  .וכיו
 שהוחזקה אסורה לו ומתגרשת ולא יחזיר לעול� שמא תתרפא ונמצא שלא גמר לגרשה .שמא יבוא עליה קוד� בדיקה – �"רמב .3

� א� בדקה עצמה בי
 בעל ראשו
 לבעל שני או בי
 בעל שני לבעל שלישי ומצאה שהד� מ
 הצדדי� "שעל פי הרמב, המגיד משנה הסיק

 .י ולחכמי הצרפתי� אי
 להתיר אפילו א� בדקה"אבל לרש. מותרת לשני או לשלישי לעול�
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יש לסמו$ על  לראשוני� אלוכ א� "וא, כמו חולי וכאילו יש לה מכהנראה הדבר , א� היא מצטערת בזמ
 תשמיש וקשה לה מאוד – א"בש� ריצב מ"הגה


  .הבדיקה אצל הבעל הראשו

  

פ "אע א� בדקה תחת הראשו� היא מותרת – טור, מרדכי, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, �"רמב, א"רשב, ש"רא, תוספות, פ הבית יוס�"י ע"רש

שמא : מדי
 ספק ספיקא שכ$ תהיה מותרת לשני ולשלישי בלא בדיקה כלל, להקל עליהזה , כי מה שאמרו לה להתגרש, וראתהשעברה תשמיש שלישי 

כי א� תבדוק בעודה תחת הראשו� , ל"וזו עצה טובה קמ. שמא לא יקרה כ$ מבעל שני כי אי
 כל האצבעות שוות, וג� א� בא, לא בא הד� מהמקור

א� מ "מ. ולכ� היא תהיה אסורה לכל העול�, כי עכשיו יש רק ספק אחד, שוותלא תהיה מותרת לשני מטע� שאי� כל האצבעות , ותגלה שזה מהמקור

  .רוצה להישאר תחת הראשו
 ולבדוק הרשות בידה

. והבא לאסור אי
 שומעי� לו שכבר יצא הדבר להתר, ת למעשה ועליו הוא סומ$"שמותרת לראשו
 ולשני בבדיקה כי כ$ התיר ר המרדכי הכריע להלכה

וראוי ג� לבעל . שכא
 אפילו אי
 ספק אש� תלוי ומשמשת לעול� פע� אחת, שנמצא הד� עד שעבר אותו יו� ולא הרגישה ש יש להקל במקרה"וכ

  .כי גרושי
 קשי�, הראשו
 לסמו$ על בדיקת השפופרת א� לבעל נפש

  

. שא� רוצה לבדוק את עצמה בעודה תחת הראשו
 אחר ששימשה שלוש פעמי� וראתה בה� ד� הרשות בידה ומותרת לו, פסק כרוב הראשוני� – מחבר

  .שאסורה לראשו
 מתשמיש שלישי ואיל$ אפילו בבדיקה �"י ורמב"א את רש"והביא כי

כי זה מ
 , ע יש לסמו$ על הבדיקה בבעל הראשו
"לכו, ת התשמישא שא� הרגישה צער וכאב בשע"וכריצב. הלכה כסברה ראשונה להקל בזה – א"רמ

  .הסת� משו� חולי ומכה

  .לא, אבל א� לא ראתה כלל, מה שמותרת אחר בדיקה לפי דעה ראשונה זה רק א� ראתה ד� בצדדי שפופרת – ש בש� נודע ביהודה"פת

  .כל ולא יכולה להתחת
 ע� השניאסורה ל, על המו$ א� בדקה אצל הראשו
 אחר שלוש פעמי� ומצאה ד� – �"ש

�"ש. מתירי� בדיקה אצל הבעל הראשו
 – � מלובלי� ושאר אחרוני�"מהר, ח"ב :הלכה למעשה –  
יש לאסור להורות בדיקה אצל הבעל הראשו

  .י שאוסרי�"� ורש"ולחשוש לדעת רמב

  

  'סעי� ד

לא . בידוע שמ
 המקור הוא בא, א� נמצא ד� על ראש המו$. מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ומו$ מונח על ראשו? כיצד בודקת את עצמה" – גמרא

  ".יש לה וסת תולה בוסתה וא�. וא� יש לה מכה באותו מקו� תולה במכתה. בידוע שמ
 הצדדי� הוא בא, נמצא ד� על ראשו

תולה בוסתה ומשמשת בלא , כלומר אינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקי�, הראיה שלה מחמת תשמיש נחשבת כאילו וסת קבוע – י"רש

  .בדיקה בי
 וסת לוסת

� אנו תולי
 שד� זה אינו מחמת תשמיש אלא משו, כי יש לה וסת קבוע, א� שימשה סמו$ לזמ
 שרואה ד� בכל מקרה – טור, א"רשב, �"רמב, �"רמב

  .אלא חולקי� רק בפרוש המילי�, י לשיטות אלו ושניה� להלכה"שאי
 מחלוקת בי
 רש הטור כתב .ראייתה הקבועה

וחידש שני דיני� לגבי מי שיש לה וסת קבוע וראתה , הראשוני�על המרדכי חלק  – �"שמ וה"הד, י"בפ ה"מרדכי ע ,)תרכה' ס(� מרוטנבורג "מהר

זהו ד� מ� הצדדי� ד� זה שראתה מחמת תשמיש תולה ש, כלומר, סתה אפילו אי
 לה מכה כללהאחד שתולה בו :מחמת תשמיש שלא בזמ
 הוסת

כאשר ידוע שא� יש לה מכה תולה במכתה , והשני .ורק אשה שאי� לה וסת קבוע יש לה די� הרואה מחמת תשמיש. מחמת מיעו� תשמיש והיא טהורה

  ).'ה' לקמ
 בסע לגבי די
 זה עיי
. מ"כמו הגה(שמוציאה ד� 

ורואה  א� יש לה וסת קבוע. שני הדיני� של המרדכי קשורי� זה בזהוכתבו ש, �"מ והש"הד, י"חלקו על הב – ז"טח וה"בה, תרומת הדש�פ "מרדכי ע

כל זה , מכהבפ שלא תולי� בדר$ כלל "שאע, פ שלא ידוע שמוציאה ד�"אע תולה במכה שיש לה באותו מקו�, שלא בזמ
 הוסת ד� מחמת תשמיש

לא תולה , שא� אי� לה מכה כלל, משמע לפי פרוש� .שהד� מחמת תשמיש הוא מחמת מכתה תולה, אבל א� יש לה וסת קבוע, כשאי
 לה וסת קבוע

  .אבל בשעת הוסת לא תולה במכתה כלל .בשו� דבר ונחשבת כרואה מחמת תשמיש כמו שאר הראשוני�

  

משמע שא� ראתה שלא בזמ
 הוסת . תולה בוסתה ואינה נחשבת כרואה ד� מחמת תשמיש, ו$ לוסתשא� שימשה סמ, פסק כרוב הראשוני� – מחבר

  .נחשב הדבר כרואה מחמת תשמיש

והרי אנו לא ? קפד' כפי שפרטנו בס, שהרי הוא חייב לפרוש, הרי אסור לשמש סמו$ לוסת, אי$ ראתה ד� מחמת תשמיש סמו$ לוסתה, הקשו האחרוני�

  :יש מספר תרוצי�ועל  !עוסקי� ברשעי�

ת ש� שאסור לו "ולשיטת ר. י"קפד ס' א בס"י ורשב"כאשר יוצא לדר$ כפי שראינו מרש, אפשר לומר שמדובר שמשמש סמו$ לוסת  – פרישה .1

שמותר כל הלילה , ילת היו�כגו
 א� ראייתה בתח, שמותר יש לומר שמדובר במקרה, )ש"ע(לשמש איתה סמו$ לוסת אפילו כשיוצא לדר$ 

  .והוא שימש בסו� הלילה שלפניו

כ "וא, אז לא חוששי� כלל שתראה לילה קוד�וזה שמכיו
 שזמנה לראות במהל$ היו� , הרי כל הסיבה שמתירי� בלילה, �"הקשה על כ� הש

  !אי$ נאמר לקולא שמה שראתה לילה קוד� זה מחמת וסתה ולא מחמת תשמיש

 .הקלו כדעת הפרישה שתורת השלמי� וסדרי טהרהש הביא "הפת

 .כא
 שעבר ושימש איתה בעונת הוסתמדובר ת "לפי ר – �"שתרו� ראשו� ב .2

 .י או כמרדכי"ת מסביר כא
 וסת כרש"ר – �"שתרו� שני ב .3
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ומדובר , ממנה כל שלא קבעה וסת שלוש פעמי�מדובר כא
 בקטנה או שלא הביאה סימני� שלא צרי$ עדי
 לפרוש ת "לר –� "תרו� שלישי בש .4


ולכ
 תולה את הראיה באותו תשמיש , כ ראתה עוד פע� או פעמי� באותו זמ
 ואז נמצא שקבעה וסת"שראתה מחמת תשמיש ואח כא

 .בוסתה

 .ותולה בוסת הזה ולא בד� מחמת תשמיש, כגו
 שפהקה או התעטשה ומחמת זה רואה ד�הגו� מדובר שיש לה כא
 וסת  – ה"ש בש� רז"פת .5

  

כ צריכה לראות ד� מחמת תשמיש שלוש פעמי� שלא בזמ
 "אח, א� פע� אחת שימשה סמו$ לוסת וראתה שלא תולי� שזה מחמת תשמיש – ש"פת

  .כדי שתיאסר והפע� הראשונה לא מצטרפת, וסתה

  

  'ז#'ו#'ה פי�סעי

לא . בידוע שמ
 המקור הוא בא, א� נמצא ד� על ראש המו$. מביאה שפופרת ובתוכה מכחול ומו$ מונח על ראשו? כיצד בודקת את עצמה" – גמרא

וא� היה ד� מכתה משונה . וא� יש לה וסת תולה בוסתה. וא� יש לה מכה באותו מקו� תולה במכתה. בידוע שמ
 הצדדי� הוא בא, נמצא ד� על ראשו

ורבותינו העידו . ד� מכה הבא מ
 המקור טמא: ג אומר"רשב. דברי רבי, ונאמנת אשה לומר ד� יש לי במקור שממנה ד� יוצא. אינה תולה ,מד� ראייתה

  .והלכה כרבי.) נדה סו". (על ד� המכה הבא מ
 המקור שהוא טהור

  

  ?צריכים לדעת בפרוש שמהמכה הדם יוצא האם כשיש לה מכה באותו מקום

נאמנת לומר שיש מכה ו, מהמכה שהד� שותת ויורדממש אפילו א� לא מרגישה  תולה במכתה – ז"והט ח"הב ,הדרכי משה, יוס�פ הבית "ע א"רשב

אלא , כדי שתוכל לראות את הד� יוצא וזאת מפני שהעיני� שלה לא בתו� המכה. נקיי�' ולא צריכה אפילו ז במקור ותולי� שמש� הד� שותת ויורד

  .להבחי
 בזה בבדיקת שפופרת יכולהרק 

שאנחנו סומכי� , ומה שהוסיפה הגמרא זה פרוש לדברי התוספתא, "שממנה ד� יוצא"ש� לא נמצאי� תוספת המילי� , וראייתו מלשו� התוספתא

  .שהד� יוצא מהמכה

שמכתה  יודעתא� , א� בדקה באותו מקו� ומצאה ד� או מרגישה שהד� נופל מהרח� – �"פ הש"א ע"רשב, שערי דורא, ספר התרומהמ בש� "הגה

והרי  במכתה אינה תולה המכה מוציאה ד�� ספק לה אא� אבל , )אבל לא צריכה לדעת שכעת מוציאה ד�( תולה שהד� במכתה וטהורה מוציאה ד�

שמכתה מוציאה ד� יודעת ראתה ד� שלא מחמת תשמיש וא שהתיר דיבר במקרה ש"הרשב$ באר ש"הש .ונחשבת כרואה מחמת תשמיש, היא טמאה

  .והוכיח זאת מעוד אחרוני�). כדלקמ
(אפילו בשעת הוסת , נקיי�' ולא צריכה ז ע טהורה"ואז לכו, )פ שלא יודעת שהד� הזה ממש מהמכה"אע(

אבל א� ספק , שכל זה דוקא כשברור לה שזה ד� מ
 המקור אלא שספק לה הא� המכה מוציאה ד�, מדברי השערי דורא דרכי משהב א"והוסי� הרמ

  .ספק מ
 המכה, ל מקור"ואת, ספק מקור ספק צדדי�, כי זהו ספק ספיקא, טהורה, לה בכלל א� זה ד� מקור או ד� צדדי�

  

שיש לה וסת קבוע וראתה מחמת אשה  .שאי� לה וסת קבוע ילק בי� אשה שיש לה וסת קבוע לאשההמרדכי ח – �"שמ וה"הד, י"בפ ה"מרדכי ע

מחמת מיעו� תשמיש זהו ד� מ� הצדדי� ד� זה שראתה מחמת תשמיש תולה ש, כלומר, תולה בוסתה אפילו אי� לה מכה כלל תשמיש שלא בזמ
 הוסת

מ בש� "כמו הגה(ה כאשר ידוע שמוציאה ד� א� יש לה מכה תולה במכת ,אשה שאי� לה וסת קבוע יש לה די� הרואה מחמת תשמיש. והיא טהורה

  ).ספר התרומה

א� . קשורי� זה בזה" תולה בוסתה ותולה במכתה"של המרדכי  שדבריווכתבו , �"מ והש"הד, י"חלקו על הב – ז"טח וה"בה, תרומת הדש�פ "מרדכי ע

ז כשיודעת "ולט, �פ שלא ידוע שמוציאה ד"אע, ח"לב :תולה במכה שיש לה באותו מקו�, שלא בזמ
 הוסת ורואה ד� מחמת תשמיש יש לה וסת קבוע

שהד� מחמת תשמיש הוא מחמת  תולה, אבל א� יש לה וסת קבוע, כל זה כשאי
 לה וסת קבוע, מכהבשלא תולי� בדר$ כלל  כי זה, שמוציאה ד�

אבל בשעת הוסת לא תולה במכתה . �לא תולה בשו� דבר ונחשבת כרואה מחמת תשמיש כמו שאר הראשוני, א� אי� לה מכה כללש, משמע .מכתה

  .כלל

  ".נאמנת אשה לומר מכה יש לי באותו מקו� שמוציאה ד�"ועל זה נאמר , תולה במכתה רק א� יודעת שמכתה מוציאה ד�, וא� אי� לה וסת קבוע

  

  ?כשרואה דם מחמת תשמיש האם זה דם מקור או דם צדדיםהאם היום סומכים על בדיקה זו 

, ג� א� היינו בקיאי� והיינו אומרי� שזהו ד� מחמת מכה או צדדי�, וחו* מזה. כי אנו לא בקיאי� מהו ד� מקור ומהו ד� הבא מ
 הצדדי�, היו� לא סומכי� על בדיקה זו – ד"ראב, �"רמב

ד שלא מוציאי� "מודה הראב, זאת בדקה ומצאה שזה ד� צדדי� שא� בכל, א"אמנ� כתב הרשב .הרי בנות ישראל החמירו על עצמ
 שאפילו רואות טיפת ד� כחרדל יושבות עליו שבעה נקיי�

  .אותה מבעלה

ומה . וכתב שבזה לא צרי$ בקיאות לדעת א� יש ד� בראש המו$ שאז זה ד� מקור מחמת תשמיש או מ
 הצדדי� ואז זה לא ד� מקור, ד"חלק על הראב – �"ר, ש"רא ,א"רשב, �"רמב ,�"רי

. אלא זה מדבר על סת� ראיה שלא ידוע שהיא מ
 הצדדי�, חרדל לשבת שבעה נקיי� אי
 מדובר על ד� שבא מ
 הצדדי� ולא שמענו בשו� מקו� גזרה כזושגזרו בנות ישראל על כל טיפת ד� כ


  .משו� חשש לעגונות, א להורות כ
 לדורות לא לסמו$ על הבדיקה"אבל א, ומי שרוצה לנהוג בפרישות ולהחמיר יעשה כ

  

  וראתה מחמת תשמיש קבוע הלכה באשה שיש לה וסתה

פ שחייבת לדעת שמכתה "שאע, והסברה. טיהר אשה שראתה מחמת תשמיש ויודעת שיש לה מכה אלא שלא יודעת א� מוציאה ד� – תרומת הדש�

שכל זמ
 שבודקת בחורי� וסדקי� לא מוצאת ד� אלא מוצאת במקו� אחר , האחד. כא
 יש שני צדדי� לטהר, מוציאה ד� כדי לטהר כפי שכתב המרדכי

פ המרדכי א� יש לה וסת קבוע תולה בוסתה "שע, והשני. ש כשמרגישה בבדיקה באותו מקו� בצד שכואב לה ובחורי� וסדקי� לא"וכ, בצדדי�
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  .וטהורה ומכיו
 שלאשה זו יש וסת קבוע מצרפי� את שני הדברי� להקל שתולה במכתה, ובמכתה

  

  מחבר

  .תולה בד� מכתה באותו מקו�פסק את הגמרא שא� יש לה מכה  .1

אבל , צריכה לדעת שיש לה מכה במקור, כלומר. מדובר שיש לה מכה באותו מקו� שממנו יוצא הד� ולא סת� באותו מקו� – �"ש, ח"ב

  .לא תולה בזה, כשאומרת סת� שיש לה מכה

  .לה מכה באותו מקו� ומש� הד� מגיע שטהורהשנאמנת לומר שיש , וכרבי, פסק את הגמרא .2

  .כ נאמנת וטהורה"ג, שד� זה אינו מ
 המקור שברור להה א� אומרת "שה, ו"פסק כמהרי – א"רמ

. שכל זה נאמר בצורת פלפול, ו"והסיק מלשו
 מהרי, א שא� ברור לה שד� זה אינו מ
 המקור שטהורה"תמה מני
 לקח הרמ – דגול מרבבה

  .א האלו"פקפק בדברי הרמ וג� החוות דעת

  .רק א� יש עוד צד להקל מצרפי� ג� את זה שברור לה שזה לא ד� מקור, י החמירו בזה"מכיו
 שהחוות דעת והנוב – פתחי תשובה

3. 
ש א� "וכ, יש לתלות שממכה שבאותו צד הגיע, שא� כשבודקת בחורי� וסדקי� מוצאת כתמי� במקו� אחר בצדדי�, פסק כתרומת הדש

  .שיש לה מכה באותו צד, צדדי� כאב ובשאר חורי� וסדקי� לאמרגישה ב

  

 ואז שלא בשעת הוסת תולה במכתה) ש"פת –או זקנה (מדבר באשה שיש לה וסת קבוע זה , שיש לה באותו מקו� מה שתולי� במכתהכל  – א"רמ

  .)תרומת הדש
כ( פ שלא יודעת בודאות שהד� מהמכה"אע שבאותו מקו�

תולה , הוסת ויש לה וסת קבועהמרדכי סובר שא� רואה ד� לא בזמ
 ) 'ד' עיי
 לעיל בסע( פ"ע א הוא"יסוד דינו של הרמ – �"פ הש"ע א"הרמבאור 

, מוציאה ד� מכהשהג שלא יודעת "אעתולה ג� במכתה , ש א� יש לה מכה בנוס�"א שכ"ולמד הרמ, וסתה ואינה נחשבת כרואה מחמת תשמישב

כגו
 אצלנו שיש לה ג� , שא� יש עוד צד להקל, יסכימו )�"רמב, א"רשב, 
"רמב( ראשוני� החולקי� על המרדכיג� ה שבזה, ומסתבר. ש כשיודעת"וכ

  .פ שלא יודעת בודאות שהד� מחמת המכה"אע, טהורה, מכה באותו מקו�

  

  :א מבולבלי� והקשה עליו כמה קושיות"כתב שדברי הרמ – ז"ט

, מתרומת הדש
 למדנו במקרה שראתה ד� מחמת תשמיש ויש לה וסת קבוע ואומרת שבדקה בחורי� וסדקי� ויודעת שיש לה ד� מ
 הצדדי� .1

בלא בדיקה של חורי� וסדקי� שמראה שמכתה אבל ', ז' אז תולי� להקל כשיש לה וסת קבוע שלא בשעת הוסת וכמו שפסק המחבר בסע

  .מ צריכה לדעת שודאי מכתה מוציאה ד�"כי לפי שיטת המרדכי והגה, אפילו כשיש לה וסת קבועלהתיר אותה  פשראי אמוציאה ד� 

� בנקודות הכס� "הש �, ג� וסת קבוע וג� בדיקה שמראה שמכתה מוציאה ד�: נית
 לומר שתרומת הדש
 לא הצרי$ את שני התנאי�שתר

 .אלא את אחד מה�

מני
 כ "וא, לא תולה במכתה וצריכה בדיקה, אינה יודעת בודאות שהד� ממכתה ז להחמיר כדעת תרומת הדש
 שא�' המחבר פסק בסע .2

  ?א להקל כנגד�"רמל

והרי זה ממש נגד מה שכותב , ומדוע כתב בדרכי משה את דברי תרומת הדש
 וכתב שזה נכו
 אפילו א� לא ידוע בודאות שמכתה מוציאה ד�

פ הסברה שוסתות דרבנ
 לא היה צרי$ להסמי$ "א פסק כא
 ע"ומכיו
 שהרמ? תרומת הדש
 ושערי דורא שמצריכי� אותה בדיקה במו$ נקי

  !את שיטתו לדעת תרומת הדש
 שמחמיר שחייבת למצוא ד� בצדדי�

א$ , דברי המחבר עוסקי� באשה שאי
 לה וסת קבוע ורק אז חייבת לדעת שמכתה מוציאה ד�ש ז"את קושית הט �רת� בנקודות הכס� "הש

 .ינה צריכה לדעת שמכתה מוציאה ד�א� יש לה וסת קבוע א

וזה ודאי סותר למה שפסק . ל להחמיר באשה שרואה ד� ממי רגלי� שנהוג להצריכה בדיקה במו$ נקי"יקצא פסק כתרומת הדש
 ומהר' בס .3

  .וזהו סתירת דברי עצמו. פה שלא בשעת הוסת תולה במכתה בלא בדיקה

אלא מבוררת א$ כא
 ידוע שיש לה מכה , ולכ
 צריכה בדיקה במו$ נקי מבוררת כהקצא לא ידוע שיש לה מ' שבס � בנקודות הכס� תר�"הש

 .שלא ידוע שמוציאה ד� ולכ
 אפשר לתלות במכתה

קצא פסקו להחמיר ' א בס"ז והרמ' י סגל והמחבר בסע"מ כיו
 שתרומת הדש
 ומהר"מ, א פה"ח כתב להקל כדעת הרמ"פ שהב"שאע, ז"לכ� כתב הט


שא� יש לה מכה כזו , ז"והוסי� הט. חייבת לדעת שמכתה מוציאה בודאות ד� כדי לתלות במכהאפילו אשה שיש לה וסת קבוע , כדעת תרומת הדש

  .יש לתלות במכתה, פ שזו אינה יודעת"אע, שנשי� אחרות רגילות לראות ד� ממנה

  

  ?נקיי�' תולה במכה צריכה זכשיש לה וסת קבוע והא� 

  .נקיי� בי
 ראתה מחמת תשמיש ובי
 לא ראתה מחמת תשמיש' ורה לגמרי ולא צריכה ג� זטה – נודע ביהודהח וה"הבפ "א ע"רמ

, אבל כשראתה מחמת תשמיש, נקיי� זה כאשר ראתה לא מחמת תשמיש ואז לא תולה במכתה' כל מה שצרי$ ז – ש בש� כנסת יחזקאל"פ פת"� ע"ש


 טהרה לחצאי�נקיי� כי אי' מטהרי� אותה ג� מז, כיו
 שמטהרי� אותה לבעלה.  

ולכ
 לא נוציא אשה  ,כי סומכי� על המרדכי שזה לא נחשב כרואה מחמת תשמיש, צריכה לשבת שבעה נקיי� – פ סדרי טהרה ועוד אחרוני�"� ע"ש

  .עליו כי מי יכול להקל נגד כל הראשוני� שחלקו, אבל לא נקל כמותו עד כדי כ$ כדי שלא תצטר$ לשמור שבעה נקיי� משו� ד� צדדי�, מבעלה

נקיי� מהתורה אינה יכולה לסמו$ על מכה עד ' אבל לעני
 ז, ל וסתות דרבנ
"וקי, הוסי� שמקלי� ברואה מחמת תשמיש כי זה כמו וסתות – חוות דעת

  .שתדע ממש שמכתה מוציאה ד�
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  וראתה מחמת תשמיש ההלכה באשה שאין לה וסת קבוע

 א"רמ

אז מכח ספק ספיקא , יש ספק א� זה ד� מ
 המקור או מ
 הצדדי� וג�, וסת קבוע א� אי� להש, השערי דורא את מסקנתו מדבריפסק  .1

  .חמת המכה ולא מחמת התשמישספק מ, שג� א� זה מ
 המקור, מותרת

אבל בספק הא� זה , שרק כשודאי מרגישה ורואה שהד� בא מ
 הרח� טמאה שלמד מדברי השערי דורא, א"הסביר את מקורו של הרמ – �"ש

  .בי
 באשה שיש לה וסת קבוע ובי
 כשאי
 לה וסת קבוע, וזה בסתמא. טהורה, או מ
 הצדדי�) רח�(מ
 המקור 

פ שאינה "ה במכה אעשלגבי כתמי� תמיד תול, זה לאפוקי מכתמיה, ד שרק כשודאי בה מ
 המקור טמאה"שדברי הש, א"� חלק על הרמ"הש

שאפילו כשבדקה ומצאה באותו מקו� , )שהבאנו לעיל( מ וספר התרומה"וכ
 מוכח הגה. כי בכתמי� הולכי� להקל, יודעת שהמכה הוציאה ד�

כי א� זה ד� צדדי� ודאי , הרי הוא לא מתהפ$, זהכספק ספיקא  אי$ אומרי�, ועוד הקשה. טמאה, ולא יודעת בודאות שהוא מהמכה

  !ס"וזה לא ס ,טהורה

  .טמאה עד שתדע א� זה באמת מהמכה, יש ספק א� זה ד� מקור או ד� צדדי�אי� לה וסת קבוע ושא� , א"� על הרמ"לכ� חלק הש

וכל זה כשהיא בחזקת  .כ ג� החוות דעת"וכ .א שלומדי� כא
 ספק ספיקא ואי
 לזוז מזה"הסכי� ע� הרמ הנודע ביהודה – פתחי תשובה

אמנ� א� היא טמאה נידה וראתה בימי ליבונה ורוצה לתלות במכה זה תלוי במחלוקת הא� אומרי� ספק , מישטהרה וראתה מחמת תש

י ותוספות הא� כבר יצאה "נחלקו רש, וא� עברו כבר שלושה ימי� מימי ליבונה. ודעת הרבה אחרוני� שלא מהני, ספיקא בחזקת איסור

 .מחזקת טומאה

, שמכתה מוציאה ד�כ יודעת בברור "אא, כשאי� לה וסת קבוע ש לה מכה במקור אינה תולה במכהפ שי"אע, אבל א� ידוע שהד� מ
 המקור .2

  .טהור ולא נחשבת כרואה מחמת תשמישמכה שהוא שאז תולי� את זה בד� 

  )א לעיל"כפי שפרש את דעת הרשב( .פ שלא מרגישה עכשיו שד� זה מהמכה"אע, ומספיק שתדע באופ
 כללי שמכתה מוציאה ד� – �"ש

 יו�' נקיי� כי זה בתו$ ל' אינה צריכה לשבת ז – �"ש ?נקיי�' יושבת זשמכתה מוציאה ד� בודאות כשאי� לה וסת קבוע א� יודעת הא� 

 .$"א� לש נקיי�' א� זה לא מחמת תשמיש צריכה ז – נודע ביהודה. )כי היא שומרת עונה בינונית(לראיה האחרונה 

  

  ה מכה באותו מקום האם תולה במכתהויש ל כשרואה דם לא מחמת תשמישהדין 

הרי היא , פ שראתה בשעת וסתה"אע, אשה שרואה ד� מחמת מכה שיש לה באותו מקו� – א"רשב, דרכי משה והדרישה, פ הבית יוס�"ע �"רמב

, אפילו בתו$ ימי נדתה טהורה, הרואה ד� מחמת מכה: "מהגמרא א"וראייתו של הרשב. ומספק לא נאסור אותה, כי וסתות דרבנ�, טהורטהורה והד� 

ומכיו
 . וחולקי� במקור מקורו טמא, ע וסתות דרבנ
"ורבא אמר ש� בגמרא שלכו.). נדה טז" (רבי אומר א� יש לה וסת חוששת לוסתה. ג"דברי רשב

  .ג ורבי"ובזה לא נחלקו רשב, טהורהזו שרואה ד� בשעת תשמיש אפילו כשהגיע וסתה , ע וסתות דרבנ
"שהלכה כרבא שלכו

, א"הרשב ותר�? שהרי יש ד�, ועוד, פ שלא ראתה ולמה זו תהיה מותרת"הרי בשעת הוסת כל אשה חוששת לעונה כולה אע ,א על עצמו"והקשה הרשב

  .אבל כא
 אפשר לתלות במכה, שכשאי
 מכה כנראה זהו ד� וסת

פ שיודעת בודאות שהמכה מוציאה "אע, וראתהשעת הוסת א� זה  – שערי דורא, ק"סמ, ג"סמ, מרדכי, מ בש� ספר התרומה"הגה, �"פ ש"� ע"רמב

ומה שהגמרא בד� . כי כתמי� דרבנ
 והל$ אחר המקל, אבל כתמי� תולה במכתה. כי אחרת לא תהיה טמאה לעול�, ותולי� את זה בד� וסתטמאה , ד�

אבל א� רק . שמדובר שיודעת ממש שהד� הוא מהמכה, יתפרש כבאור התוספות, הוסת ע וסתות דרבנ
 ואשה זו טהורה אפילו בשעת"כתבה שלכו. טז

  .זה לא יועיל לטהר אותה, יודעת באופ
 כללי שהמכה מוציאה ד�

  

 א"רמ

שאי
 לה וסת קבוע ושומרת או  בשעת הוסתאשה שיש לה וסת קבוע ויש לה מכה וראתה ש, ורוב הראשוני�ג "ק וכסמ"כסמכספר התרומה ו .1

  .עול�כי אחרת לא תיטמא ל, )אפילו א� יודעת שמכתה מוציאה ד�( אינה תולה במכתה, ויש לה מכהיו� ' יו� לל' מלעונה בינונית 

, �נקיי' אלא ד� וסת ולכ
 היא טמאה ויושבת עליו ז שלא מקלי� שזה ד� מכהבאופ
 כללי אלא , רואה מחמת תשמישבכא� לא מדובר  – �"ש

  .'ד' אבל א� רואה בזמ
 הוסת מחמת תשמיש תולה בוסתה ואינה נקראת רואה מחמת תשמיש כמו שראינו בסע

, כי אחרת לא תיטמא לעול� נקיי�' היא טמאה מד� וסת ויושבת ז לפעמי� ובכל זאתמדובר שיודעת בודאות שמכתה מוציאה ד�  – �"ש

כי לא תמיד תרגיש שד� זה ממש , ולא שיי$ בזה לומר שלא תהיה טהורה לעול�, טהורה, א ממש מהמכהעכשיו שד� זה הואבל א� יודעת 

  .הוא דעת יחיד נגד כל הפוסקי�, והתיר, א חלק על זה"פ שהרשב"ואע .מהמכה

אבל אשה שיש לה וסת קבוע וראתה לא מחמת תשמיש שלא בזמ� , יו� לראייתה הקודמת' וכל זה כשראתה בזמ
 הוסת או לאחר ל – �"ש

ח "הב, י"א בתחילת הסעי� בניגוד לב"$ את הרשב"כ$ פרש הש( א� יודעת שמכתה מוציאה ד�, נקיי�' אפילו לעניי� זתולה במכתה , הוסת

שזה אפילו א� היא בחזקת טמאה כי מכה דרכה להוציא ד� ושלא בזמ
 הוסת אי
 , והוסי� הנודע ביהודה .)ז והוכיח זאת מעוד פוסקי�"והט

 .דרכה להוציא ד�

  .שזה תולה אפילו א� זה שעת הוסת ואפילו אינה יודעת שמכתה מוציאה ד� אלא מסתפקת, �"וכתב הש .כתמי� כ
 תולהש, כמרדכי .2

  

  ?תולים שדם מכה אינו משונה מדם ראייתההאם כיום 



 8
ולכ
 לא , זה אי
 אנו בקיאי� כללהבדל בו, כי א� נתלה נצטר$ לבדוק א� הוא משונה מד� ראייתה מהמקור, כיו� אי
 תולי� בד� מכה כלל – �"רמב

  .פ שיש לה מכה באותו מקו�"אלא כל ד� הבא מחמת תשמיש הוא מהמקור אע, תולי� בד� מכה

ואז , י חכ� שהוא שונה על פי חכ� שיבחי
"ודע לנו עסת� ד� מכה זהה לד� ראייתה עד שיכי מ
 ה, 
"על הרמב וחלק – �"ר, ש"רא, א"רשב, �"רמב

קוד� , אבל בסת�, על פי עצמה) שראתה מחמת תשמיש(ומדובר שבמקרה הראתה לחכ� את הד� קוד� שארע לה אונס זה . אד� יוכל להבחי
 בזה כל

אמנ� . כי האשה בחזקת טהרה עומדת, מבחינתנו ה� זהי� ותולי� להקל שזה הד� ממכתה, שנודע לנו על פי עצמה שיש הבדל בי
 ד� מכה לד� מקור

  .פ שהוא דבר גדול להוציא אשה מתחת בעלה"שהמחמיר תבוא עליו הברכה אע, ח�כ רבנו ירו"א וכ"סיי� הרשב

כ אמר שחכ� מראה את שניה� וכל אד� יכול להבחי
 א� זה שונה "ואח, צ לבדוק כלל"הרי בהתחלה אמר שמ
 הסת� הדמי� שוני� וא, י"והקשה הב

  .אבל בסת� סומכי� על כ$ שהדמי� שוני�, דוקשא� שני הדמי� לפניו לא נל$ לקולא כי אפשר לב, ותר� הפרישה? או לא

  


"ש ושאר ראשוני� ולא כרמב"שזה כדעת הרא, א"והדגיש הגר. אינה תולה בד� מכתה, פסק את הגמרא שא� ד� מכתה משונה מד� ראייתה – מחבר ,

  .שכיו� תולי� בד� מכה

כי האשה , ודבר זה נוהג ג� היו�חינתנו אותו דבר ותולה במכתה מב, ש שכל עוד שלא התברר שד� מכה שונה מד� ראייתה"א וכרא"פסק כרשב – �"ש

  .� שהחמיר"ולא כרמב. רהוהיא בחזקת טה

אבל ברואה שלא מחמת תשמיש וארע בימי , כל זה שתולי� להקל ולתלות בד� מכה שאינו משונה מד� ראייתה זה ברואה מחמת תשמיש – דגול מרבבה

  .נקיי� מחדש' להקל עליה ולתלות במכה ולחסו$ ממנה ספירת זצרי$ עיו
 הא� אפשר , טומאתה או ליבונה

אמנ� . נקיי�' תולי� להקל שג� מכה דומה לד� ראיה ג� בימי טומאתה וליבונה וג� בספירת ז – מאיר נתיבי� וחוות דעת, ברית אברה� בש�ש "פת

אבל ברואה סת� ויש לה מכה צריכה , � להקל במכתהצ בדיקה א� הד� משונה מד� ראיה ותולי"שדוקא בראתה מחמת תשמיש א דעת החוות דעת

  .נקיי� א� הוא משונה או לא' בדיקה לעני
 ז

  

  'סעי� ח

צריכה לעשות כ
 שלפני שתהיה מוחזקת בשלושה בעלי� , א� תרצה להתרפא מהמחלה הזאת שרואה מחמת תשמיש – ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה

  .א� הוא רופא מומחה ווכ
 יש להסתפק אפיל, � תוכל לסמו$ על רופא כדי לשמשצרי$ עיו
 א, כי א� היא כבר מוחזקת, שהיא רואה

אבל על פי דיבור של רופא גוי אי
 להתיר , א� אמר לה שהרופא שנרפאה מהמחלה משמשת על סמ$ דיבורו א� הוא רופא ישראל – א"מ בש� ריצב"הגה

פ רפואות וניכר שהועילו "לדיבורו של הרופא ראתה שפסק ד� וסתה וראיה שלה עמ א� בנוס� "ומ .אפילו א� הוא מומחה לרבי� ולסמו$ עליו שנרפאה

  .שרבי אמר לה שהתרפאה' ט' והוכחה מהסיפור מהגמרא לקמ
 בסע .נראה שיש לסמו$ אפילו על רופא גוי, הרפואות הללו

  

שמתיר א� ריפא , א"א את הריצב"והביא כי. ספק א� מותר לסמו$ על זה, אבל לאחר מכ
, קוד� שנהית מוחזקת שמתרפאת, פסק כראשוני� – מחבר

  .יש לסמו$ א� על רופא גוי, וניכר שהרפואות עזרו, י הרפואות"וכ
 שא� תראה שפסק ד� הוסת ע. כ רופא ישראל"אותה אח

א� רופא אחד ריפא כבר , צריכה להתרפאות קוד� שנהיית מוחזקת ה מחזקתה ולכ
שמסתפקת א� רופא יכולה להוציא אות א� לדעה ראשונה – ח"ב

  .לסמו$ עליו ולשמש בפע� רביעית לאחר שהתרפאה אצלו מותרת אחרת, חזקה שרואה ד� מחמת תשמישאשה קוד� שהו

אלא שזה היה , ולי לא הרופא ריפא אותהא, הרי מכיו
 שזאת שהתרפאה לא הוחזקה שרואה מחמת תשמיש, ח"הקשו על הב – פתחי תשובה, חוות דעת

כי ה� , ס ציי
 שאי
 ללמוד מהצלחת רפואה באשה נוכרית לאשה ישראלית"החת[ !?ואי$ זו שהוחזקה תסמו$ עליו, שהרי לא הוחזקה, עובר בכל מקרה

  ]אוכלי� שקצי� ורמשי�

  .סומכת על רופא מומחה ומשמשת ג� בפע� הרביעית, קשה להכגו
 זו שכל ימיה שימשה בלא צער ועכשיו התשמיש , א� יש רגלי� לדבר – ז"רדב

כי דבר זה עתיד , נאמ
 אפילו הוא גוי או חילוני, רופא שאמר לאחר שהסתכל במכשיר שיש לה מכה שמוציאה ד� –) יב',ח' סע' ה' ס( טהרת הבית

ולכ
 ג� א� מוחזקת שרואה ד� מחמת תשמיש נאמ
 רופא גוי לומר שהתרפאה כי . ולכ
 תולה במכתה, להתגלות ולא יבוא לשקר ולסכ
 את פרנסתו

  .יוחדי� המראי� זאת והכל דברי� שעתידי� להתגלותהרופאי� מסתכלי� בצילומי� פנימיי� מ

  

  'סעי� ט

ונפל ממנה , אזל בעתה). שתיבהל בפתאומיות(זיל בעתה : אמר ליה לאבד
). כי היתה רואה ד� מחמת תשמיש(ההיא דאתאי לקמיה דרבי " – גמרא

אמר . ולא נפל מיניה ולא מידי אזל בעתה. זיל בעתה: בר יוס� אמר ליה לרב דימי. ההיא דאתאי לקמיה דמר שמואל. אמר רבי נתרפאה זאת. חררת ד�

  .)נדה סו". (וכל הממלאה ד� ונופצת אי
 לה תקנה) מתמלאת ד� ומוציאה אותו בשעת תשמיש(זו ממלאה ונופצת היא : שמואל

וא� לאחר . מותרת לבעלה, )והתרפאה(פחד פתאו� והפילה ד�  
 שא� היתה רואה ד� מחמת תשמיש והיו מפחידי� אותה"מכא
 למד הרמב – �"רמב

, ולא צרי$ שתראה שלוש פעמי�(בידוע שרפואתה לא הועילה לה כלו� וחזרה לחזקתה הראשונה , זה חזרה וראתה ד� מחמת תשמיש אפילו פע� אחת

  ).אלא פע� אחת מוציאה אותה כבר מחזקתה

בלא ג� ו. ולא צרי$ שנדע שהתרפאה מזה, זוהי רפואתה, מאחר שראה ד�ש, אלא כמו שכתוב בגמרא, "ונתרפאת"אי
 לגרוס את המילה  – וס�יית ב

  .א"בכל דר$ אחרת שנדע שהתרפאה מותרת לבעלה כמו שבארנו לעיל בדברי ריצב, הפלת חררת ד�

בהפלת חררת ד� ולא סומכי� להתיר אותה , א� זה ד� מקור או ד� צדדי� בזמ
 הזה אי
 בודקי� כלל בשפופרת – �"רמב, ד"ראב: הדי� בזה היו�

כי אי
 אנו בקיאי� בי
 ראש , וכל זאת. אי
 מוציאי� אותה מבעלה על כ$ עד שתחזור לקלקולה, אמנ� א� בדקה בדרכי� אלו והיא טהורה. כשהובהלה

  .דוכ
 אי
 אנו בקיאי� בי
 הפילה בי
 לא הפילה ואסורה לכל אד� תמי, השפופרת לצדדי�
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שכיו� לא מתירי� אותה , 
 עצמו"אפשר שסוברי� כרמב – בית יוס� ?שהרי על רבי בגמרא א� אחד לא חולק, �"מדוע הפוסקי� השמיטו את דברי רמב

אלא לא . שלא נוהג היו� כי עובדא שהפוסקי� הזכירו את די
 בדיקת השפופרת, חלק על הבית יוס� – דרכי משה. כלל לאחר שראתה ד� מחמת תשמיש

  .י בדיקת שפופרת וזה ודאי עדי�"שבכל מקרה אפשר לבדוק את הד� ע, ועוד. אנו בקיאי� בדי
 זה משו� שאי
, כתבו את די
 הפלת חררת ד�

  

. וא� חזרה וראתה מחמת תשמיש זה מעיד שלא התרפאה. מותרת לבעלה, 
 שא� הפחידוה פתאו� ונפל ממנה חררת ד� ונתרפאת"פסק כרמב – מחבר

עד שתחזור ותראה , אבל א� עשתה כ$ לא מוציאי� אותה מבעלה, י רפואה זו"חמת תשמיש עד שבזמ� הזה לא מתירי� כלל אשה שרואה ג� מ"וכראב

  .מחמת תשמיש פע� נוספת

  ?הרי נפסק שא� עשתה כ� לא נאסרת מיד אלא לאחר שתראה שוב, מה הכונה שאי� מתירי�

  .אי
 מוציאי� אותה א� לא ראתהאבל א� במקרה הפחידו אותה , ור לעשות את הרפואה הזאת לכתחילהאס – �"פרוש ראשו� בש

אבל א� , לבעל רביעי לא מתירי� אותה להינשא פע� נוספת, הכונה שא� התגרשה לאחר שלושה בעלי� ועשתה רפואה זו – �"פרוש שני בש, ז"ט

  .עשתה את הרפואה הזאת תחת בעלה אי
 מוציאי� אותה ממנו

  

  'סעי� י

  דין הרואה מחמת תשמיש לאחר טבילתה

א� , כלומר. אבל תחשוש לכ$, מי שראתה ד� בשעת תשמיש הרי זו מותרת לשמש לכשתטהר פע� נוספת – מחבר, � מרוטנבורג"הרמ בש� מ"הגה

וא� לא ראתה לא . שמא תראה שוב, לה אלא בליל שני שלאחר טבילהיטבלאחר חודש לא תשמש שוב בליל , טבילתה לראתה מחמת תשמיש בליל ש

  .חוששת רק פע� אחת, כי כל עוד שלא קבעה וסת בזה, ישיתצריכה לפרוש בליל של טבילה של

ואז נעקר הוסת , נעקר רק כאשר עברה ושימשה בליל הטבילה השני ולא ראתהוסת התשמיש המורכב הזה  – תורת השלמי�, דגול מרבבה, חוות דעת

כי , אבל א� לא שימשה בליל הטבילה השני לא נעקר הוסת וממשיכה לחשוש לליל הטבילה ג� בפע� השלישית, ולא חוששת לפע� השלישית שתטבול

  .אהכ תעבור ותשמש ולא תר"לכ
 א� ראתה מחמת תשמיש בליל טבילה אסורה לעול� לשמש בליל טבילה אא .וסת נעקר רק באופ� שבו הוא נקבע

ולכ
 הוסת נעקר כשיגיע ליל הטבילה , עיקר הגור� לראיה הוא הטבילה, וסובר שהרואה מחמת תשמיש בליל טבילה, חלק על החוות דעת – סדרי טהרה

  .הבא ולא תראה בו ג� בלא ששימשה

  

  :פ בליל טבילתה הא� מותרת לשמש בשאר הימי�"הדי� כאשר ראתה ג

  .וכ$ משמע מהמחבר שחוששת רק לליל טבילתה. אבל שאר ימי� מותרת לשמש, קבעה וסת רק בליל טבילתה – תורת השלמי�, ז"ט

שמא לא הלילה הוא הגור� אלא  י�חושש – )'ק כג"ס(סדרי טהרה , )'ק טז"ס(חוות דעת , )'ק י"ס(כרתי ופלתי , תורת השלמי� בש� אמונת שמואל

, שג� בו חוששת, "בליל שני של טבילה"והגיה במחבר  .פ לראות מחמת תשמיש"הוחזקה גכי  לבעל זהואסורה לעול� הביאה הראשונה אחר הטבילה 

  .א"פ בביאה ראשונה אחר טבילה שמובא ברמ"ודינה כמו רואה ג

ה "וה, מ
 מותרתשא� הגיע הזמ
 ולא קפצה או קפצה ולא הגיע הז, כי זה דומה לוסת הימי� ולקפיצות, ז"תורת השלמי� דחה את דבריו ופסק כמו הט

  .ז"ולכ
 בליל שני של טבילה מותרת כדיוק הט, כא
 ג� הביאה וג� היו� גור�

  

  פ בביאה ראשונה אחר הטבילה"הדי� כשראתה ג

כי כל פע� , פ רצופי� ולא יכולה יותר לשמש עמו"כאילו ראתה ג ,פעמי�' שא� ראתה בביאה ראשונה אחר טבילה מחמת תשמיש ג, א"כרשב – א"רמ

  .רפ שלאחר ביאה ראשונה היו ביאות של הת"אסורה אעש, כא
החידוש ש, ז"והדגיש הט .וצריכה להתגרש. חר הטבילהרואה א

כי א� לאחר שראתה בביאה ראשונה אחר טבילה תטבול , מדובר שעברה ושימשה באיסור לאחר שראתה בלא טבילהוהבהיר ש, ז"הסכי� לט – �"ש

, אלא מדובר שעברה ושימשה ולא ראתה ורק לאחר טבילה רואה. פ רצופות ואי
 שו� חידוש כא
"היא כאילו רואה מחמת תשמיש ג, פ"ותראה שוב וכ$ ג

  .ונאסרת

  ]ז"$ שלפנינו שהיא כמו דעת הט"א$ אי
 זה בגרסת הש, בינתיי� $ מותרת כאשר היו ביאות של התר"החוות דעת כתב שלש[

  

  הדין הרואה מחמת תשמיש לאחר ליד

 א"רמ

מתירי� , פ ובינתיי� לא ראתה"לידה ראתה גכל או אחר פ בביאה ראשונה אחר לידה "א� ארע שראתה ג, ד בש� רבי יוחנ
"פ הגהת ש"עפסק  .1

ולכ
 , כי הוכו הצדדי� מחמת הלידה, כמו שלעיל תלינו מחמת מכה ותולי� את הראיה מחמת תשמיש בחולשתה מחמת הלידה, אותה לבעלה

  .כ"דה ולא אחרואה סמו$ ללי

  .ואת זה לא תולי� במכת לידה, נקיי�' צריכה ז, פ שמתירי� אותה מחמת הלידה"אע – בש� החוות דעת ש"פת

כי אחרת היתה , לא תולי� כלל במכת הלידה, רצופות פ"כ ראתה ג"ואח, א� בביאה ראשונה אחר לידה לא ראתה – ש בש� החוות דעת"פת

 .ודינה כאשה רגילה שרואה מחמת תשמיש, צריכה לראות ג� בפע� הראשונה
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לאחר שראתה אחר אבל . כל זה א� כבר עברה ושימשה בי
 לידות ראשונות שאז לאחר שלוש פעמי� שרואה אחר כל לידה יש ביאות של התרו .2

  .אלא צריכה בדיקת שפופרת כמו שבארנו לעיל, לא תולי� בלידה, שמישפעמי� רצופות מחמת ת' לידה ג

שלא החמירו על , כי לפני כ
 זה ד� טוהר ואי
 להוציא אשה מבעלה בגלל ד� טוהר, ו ימי� לנקבה"ג לזכר וס"מדובר שראתה לאחר ל – �"ש

  .ש כשיש כא
 ג� צד התר מחמת חולשת הלידה"וכ. ד� טוהר להוציא אותה מבעלה

  .$"הסכי� להלכה כמו הש – נודע ביהודה. $"חלק על הש – ופלתי כרתי

ופעמי� אחרונות , והשלישית מסופקת, פעמי� ראשונות בתו$ ימי הטוהר, א� ראתה חמש פעמי� אחר לידה – הודהבידע ש בש� הנו"פת

 .כי וסתות דרבנ
, ומותרת לשמש פע� נוספת, יש להקל עליה, ודאי לאחר סו� ימי הטהרה

3.  
כי תשמיש זו ההוכחה הטובה ביותר  ,מותרת, ולא ראתה מותרתאפילו פע� אחת ועברה ושימשה , בכל מקו� שצריכה בדיקה, כלליבאופ

  .וודאי שיותר מבדיקת שפופרת

 הדגול מרבבה הסביר .לא נצרי$ אותה בדיקת שפופרתואז  לעקור את הוסת של מחמת תשמיש פעמי� כדי' צריכה לשמש ג – אפי רברבי

. פ"ולכ
 וסת הרואה מחמת תשמיש דינו כוסת קבוע שנעקר רק א� לא ראתה ג, שהוא סובר כטור שוסת הקפיצות נקבע בלא הרכבת ימי�

  .י פע� אחת"שדינו כוסת שאכלה שו� ולכ
 לא נעקר ע א מסביר"רעק

 .א שמספיקה ביאה אחת"פסק כרמ – �"ש

 

  :א"ל הרמרבה להקשות עה – ז"ט

1.  
היה  מה שראתה בראשונהשביאות ההתר מוכיחות ש, כ היו ביאות התר"שראתה פע� אחת אחר לידה ואח ה� באשההרי דברי רבי יוחנ

ו כשראתה "כ ק"וא! טמאה, פ בלא ביאות התר"אבל א� ראתה אחר לידה ולא שימשה עד אחר ביאה הבאה ושוב ראתה וכ$ ג, מחמת הלידה

בלא בדיקת  א בזה"ואי$ התיר הרמ, כי שתי הביאות האחרונות אינ
 סמוכות ללידה, � להתר מחמת הלידהפ רצופי� אחר לידה שלא תולי"ג

 ?שפופרת

אז לאחר לידה רביעית , פ רצופי� וכ$ בכל לידה ולידה"הרי א� מדובר שמיד אחר לידה רואה ג, וכתב שזו הקושיה הקשה ביותר ועוד הקשה .2

אבל לאחר שהוחזקה בשלוש , כי זה מתיר כל עוד שלא מוחזקת, א לומר שביאות התר או בדיקת שפופרת יתירו אותה"וא! תיאסר לתמיד

, ודינה כעת אחר כל לידה כמו ליל טבילה בתחילת הסעי�! ותצטר$ להתגרש, אי
 מה שיתיר אותה, פ רצופי� אחר כל לידה"לידות לראות ג

 !ה כא
"וה! נאסרת, �שא� רואה אחר טבילה וכל שלוש פעמי

, כ כתב שכל זה כשעברה ושימשה ולא ראתה"כי אח[ומשמע שה� רצופי� " פ"או ראתה אחר כל לידה ג"שבתחילה כתב  ,א קשה"לשו� הרמ .3

פ רצופי� שלא תולי� "ואילו בסו� כתב שא� ראתה ג, ]אלא שעברה ושימשה, שלכתחילה היתה צריכה בדיקה, פ רצופי�"וודאי שהיו אלו ג

 !לסיפא שלא תולי� בלידה, כ לא ברור מה ההבדל בי
 הרישא שתולי� בלידה"וא. דה אלא צריכה בדיקהבלי

א בתחילת דבריו התייחס למקרה "הרמ, כלומר, "פ רצופי� לא תולי� בלידה"א� ראתה ג לכתחילהאבל "א "הוסי� בדברי הרמהלבוש  .4

היה צרי� לומר , א שלא תולי� בלידה"שמדוע בסיפא כתב הרמ, כ קשה"וא. ובסיפא כתב שלכתחילה אסור לה, שעברה ושימשה ולא ראתה

 !שהיא אסורה לו

 ?וצרי$ להבי
 זאת מסו� דבריו שמדובר שעברה ושימשה, מדוע ברישא לא כתב מפורש את המילה רצופי� .5

  

מדובר , פ"מה שכתוב שראתה אחר לידה גו. )'ועברה'בלא מילת (וכל זה א� שימשה ": וצרי$ לנסח בדבריו, א"ז שיש טעות סופר ברמ"לכ� באר הט

  .לא הוחזקה לראות אחר כל לידה ותולי� בהוכו הצדדי� מחמת הלידה, ואז כששימשה בהתר ביניה�, שאינ� רצופי� ויש ביאות התר ביניה�

אלא שביאות ההתר מועילות . רצריכה שפופרת ולא מועיל לה כלל ביאות הת, פ רצופי� אפילו אחר לידה אחת"שא� ראתה ג, א בסיפא"ולכ
 מסיק הרמ

כי קבעה לה וסת לראות אחר , פ ששימשה בינתיי� ולא ראתה"פ ג� לאחר לידה רביעית אסורה אע"וא� ראתה ג. מכא
 ואיל$ עד לידה רביעיתלה 

  .לידה

אזי דינה ככל אישה , ר בינתיי�ולא היו לה ביאות הת, מדובר שראתה פע� אחת אחר כל ביאה, ומה שכתב שא� עברה ושימשה זה מועיל במקו� בדיקה

כ כשהיו לה ביאות "משא. מועיל לה שלא תחשוש עוד, וא� עברה ושימשה באיסור בלא בדיקה ולא ראתה, פ מחמת תשמיש שצריכה בדיקה"שראתה ג

  .אינה חוששת כלל ולא הוחזקה כלל ,התר בינתיי�

ושימשה באיסור לאחר לידה רביעית ולא , בלא בדיקת שפופרת שהוחזקה ואסורה, ה א� ראתה שלוש פעמי� רצופות אחר שלוש לידות ראשונות"וה

כי הוחזקה שרואה דוקא אחר , כפי שכתבנו קוד� ובזה לא מועיל ראיות של התר בינתיי�(כי עקרה חזקתה שרואה מחמת לידה , שמועיל לה, ראתה

  ).לידה

  

  .פ שאינ� רצופי�"א התכוו
 לג"כשכתב שברישא הרמ א"י יוחנ
 ובהבנת הרמז טעה בהבנת רב"בנקודות הכס� הארי$ מאוד להוכיח שהט – �"ש

  .צרי$ היה לפרש זאת, אינ� רצופי�א� הכונה ל  .א

כ לא "שהרי שלא ראתה אחר פע� אחת כבר נעקרה לגמרי כמו כל אשה שרואה מחמת תשמיש ואח, פ"מה הרבותא בג, פ אינ� רצופי�"א� ג  .ב

 .רואה

 .צרי$ היה לומר שבי
 הראיות לא ראתה, כי א� זה אחרי פע� אחת, פ רצופי�"משמע לאחר ג, "ובינתיי� לא ראתה"מזה שכתב   .ג

 ?פ"אז מה זה משנה א� תולי� בלידה אחרי פע� אחת או שתולי� בלידה אחרי ג, א� תולי� בלידה שזה ד� טהור  .ד
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 .א לבאר שסמו$ ללידה אסור לשמש"היה חייב הרמ, ז"לפי הט  .ה

 ".שעברה ושימשה בי
 ראיות ראשונות"לומר  א"היה צרי$ הרמ  .ו

 .וקשה לומר שבכול� יש טעות סופר" עברה ושימשה"בכל הספרי� כתוב   .ז

כ ג� "א, אבל שימוש בינתיי� לא מועיל, א� כשעברה ושימשה זה מהני רק לאחר לידה רביעית להוציא אותה מחזקת רואה אחרי לידה  .ח

 .להוציא אותה מחזקה זו, א היה צרי$ לפרש זאת שצריכה בדיקת שפופרת בסמו$ ללידה"כ הרמ"וא. בדיקת שפופרת תועיל רק לאחר לידה

 ?הרי היא צריכה להתגרש, פ"א שבכלל מועילה בדיקת שפופרת אחר ג"כיצד כתב הרמ  .ט

  

. רצופי� אחר הלידה פ"והוכיח ממנה שמדובר שראתה ג, ר יוחנ
 באריכות רבה"ד ואת תשובה הר"את דברי הש � בנקודות הכס�"לאחר מכ� הביא הש

  :א"� את דברי הרמ"וכ� פרש ג� השוכ$ פרש ג� העטרת זהב 

, מותרת, פ ולא שימשה"ועברה ושימשה בינתיי� ולא ראתה בה� ואחרי לידה שניה ראתה ג, אחר לידתה הראשונה רצופי�פ "שראתה ג מדוברברישא 

כ "חזרה וראתה ולא שימשה אח' או ד' שה בינתיי� ולא ראתה ואחר לידה גוכ
 א� אחר כל לידה ולידה ראתה ושימ. כי חזקה שא� תשמש לא תראה

  .פ בלא ביאת התר"כי לא היו שלוש לידות רצופות שראתה בה
 ג, מותרת

  .ומשמע בכל עני
 וג� ברצופי�, הוא כתב בסתמא, א לא הדגיש ברישא שמדובר ברצופי�"וזה שהרמ

ורק א� עברה ושימשה מתירי� אותה כי הוחזקה שיש , רצופי� אחר לידה אסורה לכתחילה לשמש פ"אבל א� ראתה ג: א"ולגבי הסיפא של דברי הרמ

ג שחזרה וראתה "ואע, כי תשמיש עדי� מבדיקת שפופרת, לה ביאות של התר אחר ביאות של איסור ותולי� בחולשת הלידה ופטורה מבדיקת שפופרת

  .כ מותרת"ג, פ אחר הלידה הבאה"שוב ג

פ אז בדיקת השפופרת מועילה להתיר אותה רק כאשר "וא� ראתה ג. כי אחרת לא נאסרת כלל, א לומר שמדובר ברצופי�"$ הרמוכא
 בסיפא הוצר

אבל מכיו
 שאמרנו שתולי� בלידה כמו , שמא קבעה וסת ללידות, אבל טע� עברה ושימשה לחוד לא יועיל לה, מצרפי� לזה את התלות מחמת המכה

 .ה או ביאת איסור שלא ראתה בהמועילה הבדיק, שתולי� במכה

  

  'סעי� יא

שהרי לא קבעה לה , הרי היא מותרת לבעלה, אשה שראתה ד� מחמת תשמיש ולאחר חצי שנה ראתה שוב –) א"מובא בתשובת הרשב( �"תשובת מהר

ולאחר העונה לא חוששת , נהשאסורה עונה אחת כשתראה לאחר חצי ש, אבל חוששת לאחרו
 פע� אחת. וסת בשלוש פעמי� רצופות וג� לא בדילוג

  .ונעקר בפע� אחת, אי
 זה נחשב קביעות כלל, כי כל שלא קבעה כעי
 וסת שלוש פעמי� שרואה ביו� מסוי�, יותר

  .א$ בימי הוסת פורשת עד שיעקר שלוש פעמי�, מותרת לשמש בי
 וסת לוסת, לראית ד� מחמת תשמיש שלוש פעמי� אמנ� א� קבעה וסת

ונעקר הדבר בפע� אחת כל עוד , וא� לא ראתה לא חוששת יותר כלל, שלאחר חצי שנה בפע� השלישית חוששת, �"והסביר הש .�"פסק כמהר – מחבר

  .פ"שלא הוקבע בג

ו באייר אסורה לשמש "וא� לא ראתה בט. ו באייר"ו בניס
 אסורה לשמש בט"כגו
 שראתה מחמת תשמיש בט, ה שחוששת לוסת החודש"ה – �"ש

, אסורה ה
 ליו� החודש לראיה זו וה
 להפלגת חצי שנה, וא� תראה בהפלגת חצי שנה. ו בחודש"וא� שוב לא ראתה לא חוששת יותר לט. לאחר חצי שנה

  .פ"בג עד שתקבע וסת

. כלומר העקירה היא באיסור, שהרי עקירה של וסת צריכה להיות כשמשמשת ולא ראתה מחמת התשמיש, �"תמה על דיניו של הש – דגול מרבבה

, אבל א� קבעה וסת החודש, כבר לא תהיה לה הפלגה קבועה כאשר תראה שוב מחמת תשמיש, כי א� לא תשמש לאחר חצי שנה, ודברי המחבר מובני�

  .$ קשי�"ולכ
 דברי הש, לשמש ולא לראות כדי לעוקרו צריכה

  

נעקר וסת , רק א� שימשה ביו� הוסת ולא ראתה – תורת השלמי�, נודע ביהודה, חוות דעת ?פ"כשלא נקבע בג וסת תשמיש המורכבאי� נעקר 

אסורה , ו בחודש"לכ
 א� ראתה מחמת תשמיש בט .כשלא שימשה כלל ממשיכה לחשוש ליו� הזה שמא תראה בו מחמת תשמיש אבל, ההרכבה הזה

שא� לא ראתה כלל , $"וכ$ משמע פשט בש, נעקר א� א� עבר היו� ולא שימשה – סדרי טהרה .כ תעבור ותשמש ולא תראה"אא, לשמש ביו� זה לעול�

  .ו בחודש הבא נעקר הוסת"בט

לא חוששת יותר , לא ראתהעברה ושימשה  ופע� אחת בזמ� הוסת, פ"גא� קבעה וסת  – חוות דעת ?פ"כשנקבע בג וסת התשמיש המורכבאי� נעקר 

שא� תחזור ותראה חזרה להיות  שא� לא רואה פע� אחת עדי
 חוששת למקרה הכונה, פ"לא לראות גומה שנפסק שצריכה . ההפלגה הזה וסתוהתבטל 

כא�  .לא חוזרת לחזקתה, שלה ואפילו א� תראה פע� נוספתעקרה לגמרי את המוחזקות ביו� הוסת ולא ראתה ברציפות  פ"שימשה גאבל , מוחזקת

  .ושאר האחרוני� רהמודה א� הסדרי טה

  

  'סעי� יב

אי
 , שכל תשמיש ראשו
 רואה, לשלוש טבילות סמו$ לטבילתה כל שעת תשמיש הראשו
 וכ
 עשתה שלוש פעמי� רצופי� א� הורגלה לראות – א"רשב

, כ חמור"יחשוב שזה לא ככי חוששי� שמא יבוא עליה ו, ליהג� א� לא רוצה לבוא ע תר ואסור להשהותהאלא תתגרש לאל, לה תקנה להישאר ע� בעלה


  .ואיסור דרבנ
 קל בעיניו, כי וסתות דרבנ

י שליש ובשכונה "שא� אינו חפ* לישא אחרת ורוצה להשהותה ע, שכתב לגבי רואה ד� מחמת תשמיש שאסורה לישב ע� בעלה, �"ודקדק מלשו� הרמב

  .יוציא וית
 כתובה, אבל א� רוצה לגרש. אי
 צרי$ לגרש, ת והול$ אצלה רק בעדי�אח



 12
י שליש "כ משהה אותה ע"אא, פ אסור להשהותה ג� א� לא רוצה לבוא עליה"� שהרואה מחמת תשמיש ג"א ואת דקדוקו מהרמב"פסק כרשב – מחבר

  .והול$ אצלה בעדי�

  .וא� לא קיי� פריה ורביה כופי� אותו להוציא. כי זה עדות ממש, צ עדי�"א, א� ה� גרי� בנפרד – �"ש

  .ר"ג פסק שלא נהגו בזמ
 הזה לכפות בעייני זיווגי� א� למי שלא קיי� פו"ס' א' ע בס"א באבה"הרמ – ש"פת

  

  'סעי� יג

  ."חו* מ
 הבתולה שדמיה טהורי�, כול
 בודקי� אות
 בשפופרת" – תוספתא

  .תולי� לעול� בד� בתולי� ולא בד� מקור, מכא
 למד שהבועל את הבתולה וראתה ד� בשעת תשמיש אפילו כמה פעמי� – ג"סמ

�אבל ברגע , זה רק כל עוד שלא פוסקת פע� אחת מלראות אפילו הרבה פעמי� שתולי� הכל בד� בתולי�, מה שמחזיקי� בד� בתולי� – בית יוס

יש לה די
 אשה שהוחזקה לראות תחת , פעמי� בשעת תשמיש' כ תראה ג"ברור לנו שכלו בתוליה וא� אח, מת תשמיששפסקה פע� אחת ולא ראתה מח

  .תשמיש

שנותני� לה כל זמ
 שלא חיתה המכה אפילו רואה כל הזמ
 מחמת , מהגמרא העוסקת במי שנושא את התינוקת שלא הגיע זמנה לראות והביא ראיה

. טמאה, כ ראתה שוב"ואח, אבל א� פסקה מלראות מחמת תשמיש, מוחזק הדבר כד� בתולי�) חודשי� או יותר' ג והתוספות כתבו שאפילו(התשמיש 

  .הרוב מסייע לתלות את הד� בד� בתולי�, שכיו� שהרואות מחמת תשמיש ה
 מיעוט שבמיעוט, והטע� בזה

  .וא ד� בתולי�כ תהיה הוכחה ממש שה"אלא כתב שירא הוא להתיר אא, וכ� רצה הבית יוס� להתיר

  

שא� לא הגיע זמנה , וכל אחת לפי זמנה, הרי מדובר בתוספתא בבתולה, י לתלות בד� בתולי� בכל הבתולות"מדוע מקל כא
 הב, י"על הב ז"והקשה הט

ואחרי זמני�  ,בדובראתה ממש בבית אביה קוד� נישואי
 בעילת מצוה בל, וא� הגיע זמנה לראות אז ארבעה לילות, לראות כל עוד שלא חייתה המכה

וזה מה . וזה צער מחמת התשמיש, כ תהיה הוכחה ממש שהוא ד� בתולי�"אא, ז שמכח קושיה זו כתב שירא להקל"ולכ
 כתב הט? אלו אינה בתולה

  .א"שהתכוו
 הרמ

  

בתולי� עד שתשמש פע�  מחזיקי� את הד� כד�, שהבועל את הבתולה כמה פעמי� וראתה ד� מחמת תשמיש, י"וכדבריו בב, ג"פסק את הסמ – מחבר

ה א� התשמיש "שה, וכתב החוות דעת .כ א� תראה שלוש פעמי� מחמת תשמיש תוחזק כמו אשה רגילה"ואח, אחת ולא תראה ד� מחמת תשמיש

  .שוב לא יכולה לתלות בד� בתולי�, הראשו
 היה בלא ד� כלל או לא בדקה את עצמה פע� אחת

הרי היא ככל הנשי� , ברגע שאי
 לה צער כלל מחמת התשמיש, אפילו א� לא פסקה לראות פע� אחתש, חלק על המחבר – � מפדואה"בש� מהר א"רמ

  .ולא תולי� בד� בתולי�

ואי
 לשמוע  .כל עוד לא פסקה פע� אחת מלראות וכתב שאפילו אי
 לה צער כלל בשעת תשמיש תמיד תולי� בד� בתולי�, א"חלק על הרמ – ח"ב

  .לחומרה זו כי אי
 לה ראיה בגמרא

כ יש הוכחה "ולכ
 כתב להחמיר אא, י רצה להקל אלא שירא היה להקל"שג� הב, �"והדגיש הש. א להחמיר"כרמ ופסק – �"ש, ז"ט, משאת בנימי�

א לסמו$ "כ א"וא, המשנה כי כלו כבר בתוליהפ די
 "שכאשר ראתה בבית אביה אי
 לה אלא בעילת מצוה בלבד ע, ז הדגיש"הט .ממש הוא ד� בתולי�

  .כ יש לה צער בתשמיש שמוכיח"ולהקל שהיא בתולה כל זמ
 שהיא רואה אא

כל זמ
 שלא פסקה מלראות למחבר או כשיש (פ שבעילת בתולה אינה מוגדרת כרואה ד� מחמת תשמיש "אע – טהרת הבית, ש בש� פני� מאירות"פת

ל בד� בתולי� שבועל "נקיי� בכל פע� שרואה מחמת תשמיש כמו חומרת חז' מ היא טמאה וצריכה לשמור ז"מ, הואינה נאסרת לבעל) א"לה צער לרמ

יש לצדד להקל שמא בא ממכה , וא� בדקה בשפופרת ולא נמצא ד� בראש המכחול וברור שזה לא ד� מהמקור אלא מהצדדי�. בעילת מצוה ופורש

  .רבנ
 ולקולאשהיתה לה בצדדי� ולא מד� בתולי� וזהו ספק ד

  

  'סעי� יד

יעשו לה תקנה לטבול כמו שהיו עושי� לכה
 הגדול , ואינה יכולה לטבול אשה שיש לה מכות ופצעי� כ$ שהמי� הקרי� מזיקי� לה – מחבר, צ"רשב

אה ד� מחמת תשמיש כדי שלא יתבטל מפריה ורביה כמו אשה שרו, תצא מתחת בעלה וא� אי אפשר בתקנה זאת. י עששיות של ברזל"ביו� הכפורי� ע

  .שמגרשה א� אי
 לו אשה אחרת

  


