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  קפג' ס

  

: תלמוד לומר, יכול אפילו זבה מכל מקו	 תהא טמאה. 'שבעת ימי	 תהיה בנדתה, ד	 יהיה זובה בבשרה, ואשה כי תהיה זבה'"  – תורת כהני�

  .לימד על הדמי	 שאינ	 אלא מ� המקור, והיא גלתה את מקור דמיה

האדו	 והשחור : מלמד שדמי	 הרבה טמאי	 בה, כשהוא אומר דמיה. ואי� ד	 אלא אדו	. ד	: תלמוד לומר, יכול על כל מראה זוב תהא טמאה

  )מצורע פרשת זבי	 פרשה ד פרק ו". (וכקר� הכרכו	 וכמימי אדמה וכמזוג

אלא , אדו	 הוא, האי שחור? והא אנ� חמשה תנ�. הרי כא� ארבעה, דמיהוטהרה ממקור , דמיהוהיא גלתה את מקור : דאמר קרא" – גמרא

  .)נדה יט( ".שלקה

  :)נז". (עד שתרגיש בבשרה –בבשרה : שנאמר, טהורה, בדקה קרקע עול	 וישבה עליו ומצאה ד	 עליו: אמר שמואל" – מראג

  

  .)נידה מ". (אפילו כעי� חרדל ופחות מכ� ,ומטמאות בכלשה�. ד	 יהיה זובה בבשרה: שנאמר, כל הנשי	 מטמאות בבית החיצו�" – משנה

! אותו מקו	 גלוי הוא אצל שר': ל רבי יוחנ�"א. ונראית) נפתח רחמה קצת(כל שתינוקת יושבת : אמר ריש לקיש? בית חיצו� הי ניהו" – גמרא

  :)נידה מא". (רבי יוחנ� עד בי� השיניי	ר אלא אמ

  

ממקו	 למקו	 או ראתה  כגו� שקפצה(אתה אומר מחמת ולד או אינו אלא מחמת אונס . מחמת עצמה ולא מחמת ולד –דמה : תנו רבנ�" – גמרא

הא מה אני , כשהוא אומר אשה כי יזוב זוב דמה הרי אונס אמור, )ב"חיה או עו( מתעסקי	 זה ע	 זה וחמדה וראתה ד	 וכ� כל כיו, בהמה

  :)נידה לו( ".דמה מחמת עצמה ולא מחמת אונס –מקיי	 דמה 

  

. כולל יו	 ראייתה כאשר פסקה לפני בי� השמשות מנות שבעה ימי	מתחילה ל כשרואה ד	 בימי הנדה – א"רשב, ש"רא, �"רמב, �"רי, י"רש

  .וא	 התחילה לראות ביו	 הראשו� לנדתה צריכה להפסיק ביו	 השביעי קוד	 בי� השמשות שלא תיכנס לימי זיבה

  

  ?ת הנדהמתי טובל

  .)יומא ו". (נדה ויולדת טבילת	 בלילה, כל חייבי טבילות טבילת	 ביו	" – גמרא

ושלא בזמנה טובלת בי� ביו	 , )כל שבעה –שבעה ימי	 תהיה בנדתה "כי כתוב (אינה טובלת אלא בלילה ) בשביעי(נדה בזמנה : רב אמר" – גמרא

  :)נדה סז". (בי� שלא בזמנה אינה טובלת אלא בלילה משו	 סר� בתה, בי� בזמנה: רבי יוחנ� אמר. ובי� בלילה

  

  סדר ימי הזבה והנדה

  ).עג�:נדה עב( )".למשה מסיני(ע קראי לרבי אלעזר ב� עזריה הלכתא "לר... הלכה למשה מסיני, אחד עשר יו	 שבי� נדה לנדה" – גמרא

  

אלא היא זבה כל הזמ� , א	 משכו ימי זובה חודש או שנה אינה חוזרת לימי נדה – ד"ראב, רבנו יונה, �"מגיד משנה בש� רמב ,תוספות ,י"רש

  .ואחד עשר ימי זיבהימי הנדה שבעה שוב  מתחילי	 כשרואה ד�, שבעה נקיי	 לאחר ששמרה. רצופי� נקיי�� ימישבעה עד שתשמור 

ו אי� "א	 לא ראתה עד היו	 הכ. ט הרי היא נדה כמו בהתחלה"שתראה ביו	 היכ, א ימי זיבתה"נדה ולא ראתה כל יא	 ראתה והיא , כלומר

  .א ימי זיבה אלא בסמו� לשבעה ימי� שראתה בה� ד� נדות"יכי אי� , היא נקראת זיבה אלא תחילת ימי הנדה

  

  :�"י ורמב"ערו� השולח� תמה מאוד על שיטת רש

כ יהיו ימי זיבה ואי� אפשר "ד	 והיא נידה אחהרי רק ברגע שרואה , א	 כ� מדוע היתה תקנת רבי ורבי זירא שיתבלבלו בי� נידה לזבה .1

 ?להתבלבל

י שהיא קוד	 נידה "ורש. ימי	' הוא שמא ראתה בבית החיצו� וכתלי בית הרח	 העמידוהו ג, הרי טע	 החומרא לרבי זירא, ועוד .2

 .וזה תמוה! צרי� לומר שכתלי בית הרח	 העמידוהו עשרה ימי	, כ זבה"ואח

שהרי לפני עשרה , י קשה"ולרש, זה שמא הראשו� מסו( זיבה והשני תחילת נידה, החשש של ראתה שני	 תשב ששה וה� לתקנת רבי .3

 ?כ היתה זבה ואי� שכחה מה היה קוד	"מי	 ראתה נידה ואחי

, � לא יתכ� שימי נידתה יעלו לימי זיבתה"י ורמב"והרי לרש. שהגמרא אומרת שימי נידה שאי� רואה בה	 עולי	 לספירת זיבתה, ועוד .4

 !הרי רק ראיה חדשה מתחילה ימי נידה

  .� שיפורט להל�"לכ� מקיי� ערו� השולח� את פרוש הרמב

  

וה	 ימי	 הראויי	 , ברגע שנקבעה לאשה וסת בראשונה מתחילה לספור שבעה ימי נדה בי� ראתה בה	 ד	 ובי� לא ראתה – לבוש, �"ברמ

וכל ד	 שהיא רואה בה	 הוא , ולאחר מכ� אחד עשר ימי	 שה	 ימי זיבה בי� ראתה ובי� לא ראתה, וכל ד	 שהיא רואה בה	 הוא ד	 נדה, לנדה

  .וכ� הלאה עד שהפסיקה לידה את הספירה הזו 7�11�7�11וכ� לתמיד , ד	 זיבה



 6

נקיי	 ' וא	 ראתה ד	 בימי הנידה או הלידה לא עלו לה אות	 הימי	 לז. סופרת שבעה נקיי	 ה� בימי נידתה וה� בימי לידתה, וא	 היתה זבה

  .כ"ומשלימה אות	 אח, א� לא סותרי	

  

  :המגיד משנה תמה על כ�

 !ימי	 נקיי	' פ שלא ספרה ז"אעאי� אשה נכנסת לימי נידות  .1

וזה . וייתכ� שתאסו( את הימי	 האלו בהרבה זמ� כל פע	 יו	 אחר, רצופי�א	 רואה בימי נידתה לא יהיו לה שבעה ימי	 נקיי	  .2

 .תימה

  :� וכתב שדבריו ה� דברי הבאי�"� הקשה על הרמב"הרמב

י מסתדר "לרש. שמש שבעה ימי	 מתו� עשרי	 ושמונהיכולה ל, שאשה שרואה שבעה ימי	 ושבעה טהורי	.) נד(הגמרא אומרת  .1

ומה שרואה ). ח"כ�א"כ(כ היא זבה גדולה ויש לה שבעה נקיי	 בטהורי	 השניי	 "אח. ד היא מותרת"עד י' כי בכל הימי	 מח, מצוי�

א ימי "ט היא בי"כ כי ביו	, � קשה"אבל לרמב. כ היתה מותרת שבעה ימי	 מתו� עשרי	 ושמונה"סה. ט אלו שוב ימי נידתה"ביו	 כ

כ לא יהיו לה בכל "וסה .כ שוב זבה גדולה ולא חזרה להיטהר"ואח, ב היא בשבעה נקיי	"זיבה ואז היא שוב זבה גדולה ועד יו	 מ

 ).126מתו�  18(	 כתב שמשמשת כל ימיה שמונה עשר ימי	 בכל שמונה עשר שבועות "ולכ� הרמב. ארבעה שבועות שבוע של טהרה

י זה "לרש. א שא	 היו לה שמונה טמאי	 ושמונה טהורי	 משמשת חמשה עשר יו	 מתו� ארבעי	 ושמונהל מהמש� הגמר"כנ .2

 .ט היא זבה גדולה ויצא לה רק שלושה ימי	 מתו� ארבעי	 ושמונה"החל מהמחזור השני ביו	 מ �"א� לרמב, מסתדר

כי בעשרה , י זה מסתדר"לרש". מי זיבתהימי שימושה כי"אז , עוד הקשה מהגמרא כאשר עשרה ימי	 היא טמאה ועשרה טהורה .3

ולכ� היא , ושבעה מהטהרה ה	 ימי ספירה ושלושת האחרוני	 משמשת לפני שמתחילה שוב לראות, הראשוני	 היא נהיית זבה גדולה

א� בפע	 השניה ישנ	 חמשה ימי זיבה , � זה טוב רק בפע� הראשונה"ולרמב. זבה גדולה שלושה ימי	 ומשמשת שלושה ימי	

 .שה ימי טהרהושלו

  .	 פרש בגמרא שהכוונה רק לפע	 הראשונה"ל שהרמב"על כל הנ המגיד נדחק לפרש

כי נידה סופרת בימי , וזה לא נכו�, 	 יוצא שא	 ראתה ביו	 השביעי לנידתה יושבת בטומאה שבעה ימי	 בתו� ימי זיבתה"לרמב .4

  .הנידה ולא בימי הזיבה

 .והטומאות לא סותרות זו את זו, זיבה שסופרת ימי נידה בתו� ימי מרכבת המשנה תר 

יש לה , שא	 היא ראית זיבה, מחכה שבעה עשר יו	, ואומרת שראתה יו	 אחד בטומאה, אומרת שא	 אשה טעתה. הגמרא בערכי� ח .5

, יעזור� מה זה "אבל לרמב. י זה מצוי�"לרש. ביו	 השמונה עשר היא ודאי טהורה ומתחילה ימי נידה, וא	 היא נידה. אחד עשר יו	

ט שוב תראה בימי זיבה שבה	 היא נמצאת ומה יעזור להמתי� שבעה עשר "ואולי עכשיו רואה בימי זיבה וביו	 י 7�11הכל כל הזמ� 

 .יו	

 

והרי וסת החודש או . שהרי הגמרא אומרת שאשה לא קובעת וסת בימי זיבתה ,	"הקשה קושיה עצומה על הרמב) 'ק ב"קפג ס' ס( החוות דעת

  ?	 שאי� אשה קובעת וסת בימי זיבתה"ועוד שפסק הרמב, כ אי� קובעת וסת בה	"	 בימי הזיבה וא"ית יוצאי	 תמיד לשיטת הרמבעונה בינונ

כי בימי	 אלו , רק בימי� הסמוכי� לנידתהאשה לא קובעת וסת בימי זיבתה , 	 מודה שלעני� קביעת וסת"שג	 הרמב, החוות דעת חדשלכ� מ

לכ� א	 . אינה מסולקת דמי	כעת היא כי  ,יכולה לקבוע וסת בימי זיבתה שלאחריה�אבל א� לא ראתה בימי נידתה , היא מסולקת דמי	

  .תקבע וסת בימי הזיבה שלאחריה	, וא	 לא ראתה בנידתה, יו	 18ראתה בנידתה לא תקבע וסת עד לאחר 

ע וסת וקבל תוכל כ"אחשמחכה שבעה עשר יו	 כדי ש, 	"מבשנה לרפ פרוש המ"ע הגמרא בערכי�מ הקושיה החמישית ד את"לפי זה תר  החוו

  .כי לא ראתה בנידתה הסמוכי	 לזיבתה, יא בימי זיבהאפילו שה

עד הוסת ' וכו א ימי זיבה"כ י"שבעה ימי נידה ואח מיו	 הוסת מתחילי	 א� יש לה וסת קבועכי , � נפלו"� על הרמב"קושיות הרמבלפי זה 

כי יכולה לקבוע וסת בימי הזיבה שלא ראתה  ,אפילו א� הוסת חל באמצע ימי הזיבה לפי החשבו�וזה  .7�11הבא ואז שוב מתחילה מחדש 

  .עד שתקבע וסת 'וכו 7�11�7�11ורק באשה שאי� לה וסת קבוע מונה רצו( . ואז מתחילי� ימי הנידה מחדש, בסמו� לה	 בימי הנידה

  

הא	 הכוונה . א יו	 בי� נידה לנידה"שנחלקו בכוונת ההלכה למשה מסיני שי, �"י לרמב"מסביר את יסוד המחלוקת בי� רש.) ערכי� ח(ז "הגרי

א יו	 בי� ימי "אבל הכוונה שיש רק י, א יו	 בי� נידה לנידה ואלו ה	 ימי זיבה"או שכוונת ההלכה שיש ממש י, י"א ימי זיבה וזו כוונת רש"שיש י

  .	"הנידה וזו כוונת הרמב

  

  שומרת יום כנגד יום

. יהיה לה: ל"ת? ומני� שסופרת אחד לאחד. כל ימי: ל"ת? יו	 אחד מני�. ימי: ל"ת? שני ימי	 מני�, ואי� לי אלא שלושה ימי	...דתניא" – ראגמ

למשה (ע קראי לרבי אלעזר ב� עזריה הלכתא "לר! אלמא קראי נינהו. אינה סופרת אלא יומה, יהיה לה: ל"ת... יכול תספור שבעה לשני	

  .)נדה עג". ()מסיני

וא	 ראתה שלושה . מכא� שא	 רואה בימי הזיבה יו	 אחד או יומיי	 היא נקראת זבה קטנה ומשמרת יו	 אחד כנגדו או כנגד היומיי	 – טור

  .ימי	 הרי היא זבה גדולה וצריכה לשמור שבעה ימי	 נקיי	
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  ?מתי טובלת הזבה

  .ומשמע בגמרא שזה דוקא ביו	.) יומא פח. ("הזב והזבה וטמא מת טובלי	 כדרכ	 ביו	 הכפורי	" – גמרא

  .)מגילה כ". (וכול� שעשו משעלה עמוד השחר כשר. שומרת יו	 כנגד יו	 לא תטבול עד הנ' החמה" – גמרא

  .)נדה עב". (ושוי� בית שמאי ובית הלל בטובלת לילה לזבה שאינה טבילה: תנו רבנ�" – גמרא

אבל לאחר יו	 השימור ברור . כ שמרה קצת מהיו	"אא, ושימור לילה לא נחשב כשימור כלל, ורטבלה בלילה של יו	 השימ, כלומר – בית יוס�

, ה זבה גדולה ביו	 שביעי לאחר ששהתה קצת יכולה לטבול מ� התורה"וה, יה יותר עד הלילה לא גרעהיכי שה, שיכולה לטבול בלילה א	 תרצה

  .ומותר לה לשמור עד הלילה

  

טבלה ביו	 של אחריו . שמטמאי� משכב ומושב וחייבי	 בקרב�, א יו	 וטבלה לערב ושמשה"ברואה בתו� י )ה"ש וב"ב(ומודי	 " – משנה

  ".הרי זה תרבות רעה ומגע� ובעילת� תלויי	, ושמשה

  .כי נמצא שבעל זיבה, אז מגעה מגע זיבה וחייבי	 בקרב� על הבעילה הזו, זה תלוי מפני שא	 תראה אחר כ� – י"רש

אבל אמרו חכמי	 אסור , רבי שמעו� אומר אחר מעשה תטהר. אחר לכול� שלא תהא טומאה מפסקת ביניה	: ואחר תטהר, דתניא" – גמרא

  :)נדה סז". (לעשות כ� שמא תבוא לידי ספק

 שא	 תטבול שמא תשמש ושמא תראה שוב ויתברר, אסרו חכמי� לטבול ביו� השביעי, כלומר – מדרכי, ספר התרומה, ג"סמ, תוספות, י"רש

כ ונמצא "ה זבה קטנה אסור לה לטבול ביו	 השימור כדי שלא תשמש בו ביו	 וחשש שמא תראה ביו	 אח"שה, י"וכתב הב .למפרע שבעל זבה

  .שבעל זבה

  .ה זבה קטנה יכולה לטבול ביו	 השימור"וה. כ� מותר אבל לטבול, מי� לבעול ביו� השביעיאסרו חכ – �"רמב, �"רי

 י תר "הב. י ותוספות"קצז פסק שאסור לה לטבול בו ביו	 כמו רש' 	 שרק אסורה לשמש בו ביו	 ובס"( והרמב"ישלנו פסק כמו הר' בס – טור

שאסרה תורה לשמש שמא תראה ויעבור איסור , ומה שכתב כא� שרק אסור לבעול זה מדי� תורהי ותוספות "שהטור מפרש את הגמרא כרש

ומה שכתב שלא תטבול זה כי היו	 כל הנשי	 ה� , 	 ובאמת יכולה לטבול ביו	 השביעי"והרמב ("שהטור מפרש כמו הרי ועוד יש לומר. כרת

  .	 משו	 ספק זיבות נחמיר ג	 שלא תטבולנה"( והרמב"ולכ� ג	 לדעת הרי, ספק זבות

  .� שמשו	 חומרת כרת גוזרי	 גזרה לגזרה"א והר"כבר כתבו הרשב, ג שזו גזרה לגזרה"ואע

  

  זיבתהאחד עשר של ימי דין אשה שראתה ביום ה

) א ג	 צרי� שימור"כי יו	 י(ש אומרי	 מטמאי	 משכב ומושב "ב. וטבלה לערב ומשמשה) ביו	 האחרו� של הזיבה(א "הרואה יו	 י" – משנה

: רי	ש אומ"ב, כ ראתה"ושימשה את ביתה ואח) ב ונהגה שימור קצת"יו	 י(טבלה ביו	 שלאחריו . ה פוטרי	 מ� הקרב�"וב. וחייבי	 בקרב�

  :)נדה עא". ()אבל אינו טמא, ממהר לחטוא( ה אומרי	 הרי זה גרגר�"וב, ופטורי	 מ� הקרב�מטמאי	 משכב ומושב 

א ולכ� פטור "ה לא צרי� שימור ביו	 י"ולב, ש ג	 הוא צרי� שימור ולכ� מטמאה וחייב קרב�"מדובר ביו	 האחרו� של ימי הזיבה ולפי ב – י"רש

  .מודי	 להחמיר גזרה משו	 שאר הימי	 המטמאזה שאבל , מ� הקרב�

  .)נדה נד". (עשירי מיהא בעי שימור, נהי דאחד עשר לא בעי שימור: רב אשי אמר. תנ� אסורדזאת אומרת גרגר� : אמר רב ששת" – גמרא

  

ואיסור זה , 	"הרמב וכ� פסק. א"ב ע	 הרואה בי"מכא� למדנו שאסור להיות גרגר� ולשמש ביו	 יו, נפסק כרב ששת – ג"סמ, �"רמב, י"רש

  .הוא מדרבנ�

או משו	 שהטור כתב , או משו	 שסובר כרב אשי שסובר שלא צרי� שימור אפילו מדרבנ�, וטעמו. א עצמו לא צרי� שימור"פסק שיו	 י – טור

  .א"כא� רק די� תורה ולא את גזרת חכמי	 לשמור ג	 את יו	 י

  

  זיבתהדין אשה שראתה ביום העשירי של ימי 

מה , עשירי כאחד עשר: וריש לקיש אמר. א( עשירי בעי שימור, מה תשיעי בעי שימור, עשירי כתשיעי: רבי יוחנ� אמר: יתמר עשיריא" – ראמג

אפילו אתה מרבה בשמ� כל היו	 : ע"אמר לו רבי אלעזר ב� עזריה לר: איכא דמתני לה אהא. א( עשירי לא בעי שימור, אחד עשר לא בעי שימור

ל "א, א"הלכה י: רבי יוחנ� אמר? )א"המיוחדת ליו	 י(מאי הלכה . הלכה למשה מסיני, ואחד עשר יו	 שבי� נדה לנדה... אלא, �איני שומע ל, כולו

ל אמר הלכות "ור, )כולל עשירי(הא לאחריני  עביד שימור , אחד עשר הוא דלא בעי שימור, רבי יוחנ� אמר הלכה אחד עשר. אמר הלכות אחד עשר

". לרבי אלעזר ב� עזריה הלכתא, ע קראי"לר!... הני קראי נינהו, הני הלכות נינהו. ולא שימור לעשירי הוי, שר בעי שימורלא אחד ע, אחד עשר

  :)נדה עב(

  .אלא רק לזיבה קטנה, טע	 ריש לקיש הוא משו	 שעשירי אי� לו צרו( לזיבה גדולה – י"רש

א זו אותה מחלוקת שלרבי יוחנ� צריכה "וג	 יו	 י' וא	 ראתה ג	 יו	 י .ושימור זה הוא מהתורה, הלכה כרבי יוחנ� – בית יוס�, ג"סמ, �"רמב

  .ולריש לקיש לא צריכה שימור) או מפסוקי	 או מהלכה למשה מסיני(שימור מהתורה 

  

  תקנת רבי לעם שבשדות
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תשב ששה , שני	. ראתה יו	 אחד תשב ששה והוא: )במקו	 שאי� בני תורה( התקי� רבי בשדות: אמר רב יוס( אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

  .)נדה סו(. "תשב שבעה נקיי	, שלושה. וה�

שמא הראשו� סו( ימי זוב ושני תחילת ימי נדה וצריכה עוד ששה , ששה וה�. שמא בימי נדה וצריכה לשמור שבעה ימי	, ששה והוא – י"רש

  .כול	 בימי זיבה והיא זבה גדולה ושומרת שבעה ימי	 נקיי	 שמא, וא	 ראתה שלושה. לסיי	 ימי נדה

ולכ� איזה יו	 שתראה בששה הללו שמא ה	 בימי הנדה , כי השמירה היא מספק, הששה הללו ה	 ששה נקיי	, כששומרת ששה וה� – �"ר

  .כ"וצריכה לשמור שבעה אח

כי אפשר שתטעה ותראה שבעה ימי	 בימי נדתה והאחרו� ד	 טמא  ,חששו כא� שמא יבואו לטעות בדבר שזדונו כרת – �"מגיד משנה בש� רמב

  .ואפילו חכ	 גדול אפשר שיטעה, בימי זיבה וצריכה ששה ימי	 והיא לא יודעת

אבל כיו� שהתמעטו החכמי	 שבקיאי	 בהלכה ולא יודעי	 להבדיל בי� ד	 טמא לד	 טהור וכ� , ל ה	 מדי� תורה"כל הדברי	 הנ – ש"רא, �"רי

  .ולכ� על כל ד	 שראתה שלושה ימי	 יושבת שבעה נקיי	, חששו שמא יבואו לידי איסור כרת, ודעות כראוי תיקו� וסתותנשי	 לא י

  

  תקנת רבי זירא והמנהג כיום

  .)נדה סו". (בנות ישראל החמירו על עצמ� שאפילו רואות טיפת ד	 כחרדל יושבות עליה שבעה נקיי	: אמר רבי זירא" – גמרא

כי בגמרא נאמר שרבי זירא הלכה , מ קיבלו על עצמ� חומרה נוספת"מ, פ שלאחר תקנת השדות אי� שו	 חשש איסור כלל"עא – ש"רא, �"רי

  .פסוקה היא

כגו� ראתה , הטע	 שהחמירו כרבי זירא כי לפעמי	 אפשר לטעות שמא היא זבה גדולה והיא סבורה שראתה רק יומיי	 והיא זבה קטנה – �"ר

החמירו שעל כל טיפת ד	 כחרדל סותרת , ולכ� כדי שלא תטעה. משות ותספור ששה וה� כשהיא צריכה שבעה נקיי	שתי ראיות ואחת בי� הש

וכ� כתב ג	  .אפילו כ� צריכה להחמיר, ואפילו ד	 כחרדל שהוא רק יו	 אחד ואינו יכול לגרו	 לזבה גדולה .מניינה ויושבת שבעה ימי	 נקיי	

כי עליה	 מ� הדי� היא , נה שהחומרה היא על טיפת ד	 כחרדל ולא משו	 ד	 שצבעו כחרדל או שמועט כחרדלוהוסי( רבנו יו. המרדכי ורבנו יונה

  .טמאה

  .כי יש שאינ� בקיאות בי� תחלת הראיה לסתירת הספירה, חומרה זו גורמת למני� אחד ולא משתנה המנהג כלל – �"מגיד משנה בש� הרמב

  .ע"החמירו על טיפת ד	 כחרדל ולא על כתמי	 ששיעור	 כגריס שה	 ודאי לא מטמאי	 כלל לכו – רבנו ירוח�, �"רמב

  

  איסור נדה בפנויה

  .והטע	 שלא תקנו טבילה לפנויה כדי שלא יבואו לידי מכשול בהסתלק ממנה איסור נדה החמור, דבר פשוט שזה נוהג ג	 בפנויה – ש"ריב

  

  הלכה

ואז היא , ומדובר שמרגישה ביציאתו. טמאה )כדרכה( ובי� ברצו�) י קפיצה"ע(פסק את הגמרא שאשה שיצא ד	 ממקורה בי� באונס  – מחבר

  .שעל זה יושבת שבעה ימי	 נקיי	, וכרבי זירא. אפילו ראתה טיפת ד	 כחרדל, פ שלא יצא לחו'"טמאה אע

  .בעני� זה ש שאי� שו	 הבדל בי� פנויה לנשואה"פסק את הריב – א"רמ

  �"ש

 .א� לא שאר דמי	, רק ד	 הבא מ� המקור מטמא .1

 .קצ' פ שלא הרגישה כדלקמ� בס"אבל מדרבנ� טמאה אע, מה שטמאה כשתרגיש זה רק מהתורה .2

 .אפילו ד	 פחות מחרדל מטמאה .3

 .וכדי שלא תבוא לידי טעות החמירו חכמי	 כדלעיל, מהתורה לא צריכה לשבת שבעה נקיי	 אלא על זבה גדולה .4

  

  פתחי תשובה

נלמד מרואה ד	 ע	 מי רגלי	 שאז אפילו א	 הזדעזע (גופה נזדעזע : �"רמב. א: שלושה מיני הרגשות יש לעני� טומאה דאורייתא .1

מרגישה שדבר שכ: נודע ביהודה. ג. קצ' עיי� ס, נפתח מקורה: תרומת הדש�. ב. גופה תולה בהרגשת מי רגלי	 וד	 מחלחולת או כוליא

, )יז' ד ד ס"יו(כ באגרות משה "וכ. אלא כתב שצריכה להרגיש שוב במקור, החוות דעת הסכי� לנודע ביהודה .רוזדורלח זב ממנה בפ

כ הרגישה רק לחות בי� רגליה שזו לא "אא, מה מהפרוזדור ומחמירות על כל דבראלא שאי� נשי	 בקיאות לדעת מה יוצא מהמקור ו

  .הרגשה

  ).'ד' א סע' ס(כ במשמרת טהרה "וכ .א הרגשה ודבריו ה	 חומרא גדולהוכתב שזה לא נקר ס חלק"חתאמנ� בזה ה

 .כיו� אי� הרגשה כלל של פתיחת פי המקור – דרכי תשובה

אבל בקינוח או שלא הכניסה , יש שכתבו לחשוש לדאורייתא, א	 מצאה ד	 בבדיקה או אחר תשמיש בלא הרגשה כלל – חוות דעת .2

 .סמו� לנטילת מי רגלי	 ראתה זה ג	 טמא מהתורהה א	 "וה .אלא מדרבנ� כשלא הרגישה העד בעומק אלא מהפרוזדור ולחו' אינו

מונע מספירת אותו היו	 כאחד משבעה נקיי	 או שרק , הסתפקו האחרוני	 הא	 ד	 שנעקר א� עדי� לא יצא לחו' שאז היא טמאה .3

פ שזה שיוצא לחו' אינו מראה "שאע, צדקהוהשיב במעיל . כי יציאתו החוצה היא ג	 מראה טומאה, לאחר שיצא לגמרי תספור
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מ בזה "מ יש נפק"מ. כי צריכה שה	 יהיו לאחר בדיקה שאי� שו	 ד	 אפילו בבית החיצו�, מ לשבעה נקיי	"מ אי� לזה נפק"מ, טומאה

 .היכ� שנעקר מהמקור שלא כדר� ראיה ואז לא אכפת לנו כלל כשיוצא לחו' בדר� ראיה

  

  המ בזמן הזה לימי נידה וזב"נפק

  .ל ועשאוה כהלכה פסוקה ואי� להקל בה ראש לעול	"משמע מדבריה	 שחומרת רבי זירא היא תקנת חז – �"רמב, �"רי

מימרת רבי זירא זה לא תקנת חכמי	 אלא חומרא של בנות ישראל ובקל נפטרי	 ממנה בכל עני�  �  )פד' ס(דעת כה� , )'ד' ד ס"יו(גליא מסכתא 

  .ובכל מקו	 שיש צד לצדד ולהקל

  

פ "אע, הנקיי	 לא מועילה אפילו בדיעבד' קצו שבדיקה אחת בז' וכתב המחבר בס, לא הזכירו כלל את די� התורה של נידה וזבה – א"מחבר ורמ

אלא שבדיעבד עלתה לה , ג שהנשי	 ספק זבות"טבילה ביו	 שביעי אע' ה' קצז סע' וכ� אסר בס. שהבדיקות ה� מדרבנ� והנשי	 ה� ספק זבות

  .טבילה

זה רק א	 קבעה את הוסת שלא , שאשה קובעת וסת ומקלי	 עליה שמתבטל וסת אחר קפט' בסכתב שכל מה שנפסק  –) ק עא"קפט ס' ס( �"ש

 הוא לא עוקר את הוסת הרגיל שהיה לה, פעמי	' אשה שיש לה וסת קבוע ופתאו	 ראתה וסת אחר בימי זיבתה גכי , בימי נידותה וימי זיבתה

  .כי לא מסתמכי� על ימי הזיבה והנידה של תורה להקל, �"וזה אפילו לשיטת הרמב. רק א	 הוא לא בימי הנידה והזיבהאלא , פ די� הגמרא"אע

א "כי נפסקה לגמרי הלכה במחבר והרמ, החמיר בזה מאוד שאפילו להקל בספק ספיקא או סני( להקל אסור –") ואמנ	"ה "ד, קמג' ס( ס"חת

  .כחומרת רבי זירא

בכל זמ�  ואשה קובעת וסת, ה ולא שמענו על זה מעול	מ� הזאשה צריכה לחשב את ימי הנידה והזיבה שלה א( בז �"דברי השלפי  – שבט הלוי

  .)ק כז"ש	 ס( פ ג� בתורת השלמי�"וכ .�"ואי� הלכה כמו הש ,פ חומרת רבי זירא"ע בי� להקל ובי� להחמיר שהוא
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  דפק' ס

  

  'סעי( א

מר קחשיב ימי : ולא פליגי. עשרי	 יו	: ורבא אמר רב חסדא. עונה בינונית שלושי	 יו	: אמר ריש לקיש משו	 רבי יהודה נשיאה" – גמרא

  :)ט". ()כי ימי נדה שבע וימי זיבה שלושה(ומר לא חשיב ימי טומאה , )מראיה עד ראיה(טומאה וימי טהרה 

  .סת	 נשי	 רואות לסו( שלושי	 יו	 – .)טו( י"רש

  

". לבו נוקפו ופורש, א	 כ�? ותבדוק ומה בכ� .לא תבדוק: אמר ליה? אשה מהו שתבדוק עצמה לבעלה: בעא מיניה רבי זירא מרב יהודה" – גמרא

  .)נדה יב(

המרבה לבדוק בנשי	 היד  כל"אבל קוד	 תשמיש מצוה לבדוק ששנינו , מה שמדובר כא� זה לאחר תשמיש – מ בש� רבנו שמחה"הגה

  .).נדה יג" (משובחת

שכיו� שראה שאשתו בודקת חושב שמא הרגישה ולכ� היא , שלא תבדוק מדובר כא� לפני תשמיש – טור, מרדכי, א"רשב, תוספות, רבנו חננאל

ומה שכתוב במשנה שכל המרבה לבדוק בנשי	  .וכנראה ראתה ולכ� היא אסורה וימנע מתשמיש, כי יודעת שחכמי	 לא תקנו לבדוק, בודקת

  .זה דוקא שלא בשעת תשמיש, משובחת

  .והמקל לא הפסיד, המחמיר יחמיר – אגור

  .שלא יהא לבו נוקפו, אבל לאחר תשמיש לא, לפני תשמיש טוב להחמיר – אור זרוע

  

רוב מ כא� מדובר באשה שיש לה וסת קבוע ו"מ, יקהקפו שיש מחלוקת באשה שאי� לה וסת קבוע א	 צריכה בד' פ שלמדנו בס"אע – בית יוס�

' עיי� לקמ� בס 	 שסובר שצריכה בדיקה אחרי א� לא נפסק כמותו"למעט הרמב(מסכימי	 שלא צריכה בדיקה לא לפני ולא אחרי  הפוסקי	

  .)קפו

  

וכרב יהודה וכתוספות שכל , יו	' יו	 לל' יו	 או מל' יו	 לכ' פסק את הגמרא שרוב הנשי	 יש לה	 וסת קבוע ורואות בזמ� ידוע כגו� מכ – מחבר

אבל שלא בשעת תשמיש כל המרבה לבדוק הרי זה . לפני תשמישבא עליה שלא בשעת הוסת ולא צריכה בדיקה , אשה שיש לה וסת קבוע

  .משובח

  .בי� שאינה ישנה לגמרי שתוכל להשיב א	 היא טהורה או לאבי� ערה ו – ז"ט

  .כרוב הפוסקי	 שאי� לה להחמיר לבדוק את עצמה לא לפני ולא אחרי שלא יהא לבו נוקפו – א"רמ

וכ� משמע מדברי המחבר ש	  אבל לרוב הפוסקי	, קפו' 	 שצריכה בדיקה אחר תשמיש כמו שראינו בס"כא� משמע שדעת המחבר כרמב – �"ש

  .אשה שיש לה וסת קבוע אינה צריכה בדיקה א( לאחר תשמיש, א ג	 כא�"דעת הרמו

  

  'סעי( ב

. )ולילה קוד	 מותרת(אינה אסורה אלא ע	 הנ' החמה , היתה למודה לראות ע	 הנ' החמה. א( ימי	 ושעות וסתות: רבי יוסי אומר" – משנה

  )". לה שלפני לאאבל בלי, אחר הנ' יכולה לשמש(כל היו	 שלה : רבי יהודה אומר

והא , )וכל הלילה שלה(הא דרגילה לראות בתחלת יממא : לא קשיא? )ולילה קוד	 מותרת(רבי יהודה אומר כל הלילה שלה : והתניא" – גמרא

  )...וכל היו	 שלה(דרגילה לראות בסו( ליליא 

מכא� אמר רבי יאשיה אזהרה לבני ישראל : מטומאת	והזרת	 את בני ישראל : והתניא, ומי אמר רבא הכי. אמר רבא הלכה כרבי יהודה

עונת ואילו רבי יהודה אמר אסר רק , יוג	 כל היו	 שאחר(לאו עונה אחריתי , מאי. עונה: אמר רבה? וכמה. שיפרשו מנשותיה	 סמו� לוסת�

  :)נדה סג". (אותה עונה, לא? )וסתה

  

פורש כל היו	 ומותר בלילה , וכ� א	 הוא בתחילת היו	. ובלילה מותרת מיד, לושא	 ביו	 פורש כל היו	 כו, הלכה כרבי יהודה – הפוסקי� רוב

  .וכ� א	 הוסת בלילה פורש כל הלילה ומותר ביו	 שלפניו או שלאחריו. שלפניו

  

, י"והסביר הב. בימי תמוז וטבת זה חצי יו	 וחצי לילה, בימי ניס� ותשרי עונה זה יו	 או לילה – �"ראב, )ה"הוא הראבי( מ בש� אביאס�"הגה

ב שעות ובימי תמוז וטבת הלילה או "ולכ� בימי ניס� ותשרי הלילה או היו	 ה	 י, ד שעות היממה"מתו� כ ב שעות"שלשיטתו שיעור עונה זה י

וכ� משמע , כי הפוסקי	 לא הזכירו אותו שאי� לחוש לדבריו מ"הגה וכתב. ב שעות ופורש יותר ג	 מהיו	 וג	 מהלילה"היו	 ה	 פחות מי

  .מהגמרא שהקפידו על יו	 או לילה ולא על שעות

ב שעות יו� או "שכותבת בפרוש שעונה היא דוקא י:) סה(כי יש גמרא בתחילת פרק תינוקת , י"מ והב"על ההגה ותמה והמעדני מל� ח"הב

שבתקופת תמוז או טבת יש , �"וכ� פסק ג� הש .וכ� ההלכה, וזה ג	 לגבי נדה, בימי ניס� ותשרי וחצי יו	 או חצי לילה בימי תמוז וטבת לילה

  .אבל בתקופת תמוז או טבת יש לחשב שעות זמניות, זה כי דברו בסתמא, ומה שלא הזכירוהו הראשוני	 .לחשב שעות זמניות
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נמצא שתהיה , ב שעות מכא� ואיל�"ותחשב י אז א	 תראה בסו( היו	 בימי ניס� ותשרי, כי א	 באמת מדובר רק בשעות, ח"ז תמה על הב"הט

, ב שעות למפרע"ל א	 תחשב י"וכנ. וזה ודאי אינו שהרי אסורה כל היו	, אסורה בלילה שאחריו ותהיה מותרת לפני אותה שעה באותו יו	 עצמו

  !אסורה כל היו	 שעות קדימה לא תהיה' שעות אחורה וו' וכ� א	 נחשב ו! תהיה מותרת בלילה שאחריו וג	 קצת מאותו היו	

כי ש	 מדובר בתינוקת שנישאת ומותרת לשמש אחר ביאה ראשונה ותולי	 בד	 , ח מהגמרא בפרק תינוקת"ז ג� דחה את הוכחת הב"הט

  .אבל ראית וסת תלויה בעונה של יו	 או לילה, ב שעות"בתולי	 י

  .ב שעות וכ� היו	"ות לילה נחשב יאלא שברוב המקומ, שביו	 או לילה הדבר תלוי כפי מה שה	 ארו� או קצר ז"לכ� הסיק הט

  ]ש"הוכיח מדברי הנמוקי יוס( את שיטת אביאס( ע' י' � לקמ� בסע"הש[

  

על  האגור כתב. יו וכ� להיפ�פורש כל היו	 כולו ולילה שלפנ, שא	 רגילה לראות ביו	, שעות 24פורש אד	 מאשתו סמו� לוסתה  – אור זרוע

  .שאי� טע	 ושורש לדברי האור זרוע והבית יוס� כתב, דברי	 אלו שזה חומרה יתירה

  :האחרוני� ניסו לבאר את טעמו של האור זרוע

, ברא בזהויש ג	 ס. א בגמרא שהכוונה לעונה אחריתי"פ ההו"פ שכתב שהוא החמיר שלא מ� הדי� אלא ע"אע, הסכי� ע� דברי האור זרוע – ח"ב

  .ולכ� פורש ג	 ביו	 וג	 בלילה שלפניו, שמא חושבת שראתה בתחילת היו	 והיא לא ראתה אלא בסו( הלילה

בתחלתו או באמצעו או בסופו חוששת ליו	 ולא ללילה שלפניו או אחריו  כגו� יו	ב בשעה קבועה שא� יש וסת קבועדעת האור זרוע  – �"ש

ודאי שצריכה לפרוש , כגו� פע	 בתחלה ופע	 באמצע ופע	 בסו(, ביו� קבוע אבל לא בזמ� קבוע באותו יו�אבל א� רואה , ובזה מדברת הסוגיה

  .כל הלילה שלפניו

  .פ שיטת האביאס("לקיי	 פרישת עונה עת האור זרוע היא גדר וסייג חומר – ס"חת

  

  ?ממה צרי� לפרוש סמו� לוסת

  .ק מתשמיש אבל בשאר קריבות מותרהפרישה היא ר – ד"ראב, מ"הגה, א"רשב, �"רמב, י"רש

  .כי מביא לידי חשק, אסורה בכל הקריבות כמו נידה – ז"פ הט"ש ע"רא, א בש� ויש מי שהורה"רשב

החמירו , כי אפילו א	 נאמר שחיוב הפרישה הוא מדרבנ�, אבל חיבוק ונישוק אסור, ב"הקריבות שמותר זה מזיגת הכוס וכיו – תרומת הדש�

  .פ שאר הראשוני	 שאסרו רק תשמיש"ע ודחה הבית יוס� דבריו. כרתבגלל חומר איסור 

  

  הלכה

  מחבר

  .א( א	 רגילה לראות בתחילת אותה עונה או בסופה עונה אחתשבשעת וסתה צרי� לפרוש ממנה וכרוב הפוסקי	 פסק את הגמרא  .1

ג� חושש ' שהירא את דבר ה, ח"הבעוד כתב  .ב שעות"הלכה כמו אביאס( שעיקר הפרישה היא י ופסק – �"ש, ח"ב, מעדני מל�

  .ד שעות"לפרוש כ לדעת אור זרוע

 – )יד' טהרת בת ישראל עמ(א "חזו, )נז' עמ(משמרת טהרה , )'ק ו"ס(תורת השלמי� , )'ק ג"באורי� ס(חוות דעת , א"רעק, ז"ט

  .כי וסתות דרבנ�, יו	 או לילה, שהעיקר הוא זמ� הוסת שפורש עונה אחת, כמחבר וופסק, ח"לדחות את שיטת אביאס( והב כוהארי

ז דחו את האור זרוע כי "י והט"שהב וכתב – דרכי טהרה בש� הב� איש חי, ")ותמוה הוא"ה "ד' ק ב"ז ס"בבאור הט(שבט הלוי 

כי נחלשו הגופי	 ויש לחוש שהוסת , כנזי	א� בדבריו משמע שזו חומרא שקבלו על עצמ	 גדולי האש, חשבו שהוא החמיר מ� הדי�

 .)ולא כאביאס�( ולכ� ראוי להחמיר את חומרת האור זרוע. יקדי	 קוד	 עונתו

  .כרוב הראשוני	 שפורש מתשמיש בלבד ולא משאר קריבות .2

וואי שישמרו מה והל, וכתב שאי� להוסי( חומרות על ישראל ז"פ הרדב"וכ .משמע שאפילו חיבוק ונישוק מותר – �"ש', י' א בסע"רמ

  .שמוטל עליה	

 .אבל המחמיר באלה תבוא עליו ברכה, פסק לעיקר הדי� שחיבוק ונישוק מותר – ח"ב

וכ� א	 הוא בתחילת היו	 , פורש כל היו	 כולו אפילו הוא בסופו ומותר מיד בלילה שלאחריו, פסק ככל הפוסקי	 שא	 הוסת ביו	 .3

ה א	 הוסת בלילה שפורש כל הלילה ומותר ביו	 שלפניו ולאחריו בי� קבעה וסת "וה. פורש כל היו	 כולו ומותר כל הלילה שלפניו

  .א"פ או בפ"בג

  

כי , אשה ששעת וסתה תמיד בליל טבילתה מותרת לשמש בעונה זו של וסתה כדי לא לאסרה על בעלה עולמית – תפלה למשהבש�  פתחי תשובה

כי החומרה לפרוש , נקיי	 מתחילת היו	 החמישי לראייתה ולא הששי' מ תתחיל למנות ז"ומ. ז"וסתות דרבנ� וודאי לא תחשוש לחומרת האו

כדי לא לאסרה על בעלה , וכל זה כשרואה כ� באופ� קבוע. לספור מהיו	 הששי לראייתה עונה סמו� לוסת חשובה יותר מאשר החומרא להתחיל

  .עולמית

', י' כי אי� בעילה זו חיוב כמו די� היוצא לדר� בסע, כלה שארע ליל טבילתה סמו� לוסתה אסורה לשמש – ס"בש� חת) ק כב"ס(פתחי תשובה 

  .כ מצוה"ושאר מיני קורבה ה� ג, שמותרותאבל מותרת לטבול אפילו בליל שבת בשביל שאר קריבות 
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  ?דאורייתא או דרבנןבעונת הוסת פרישה 

זה משו	 , ומה שסמכו זאת על פסוק. ולכ� ג� הפרישה מדרבנ� זה משו� שוסתות דרבנ�, הסיבה שצרי� לפרוש עונה אחת – �"ר, א"רשב

  .אסמכתא בעלמא

י סייג שמא "אמנ	 הב. נית� לפרש שה	 סוברי	 שוסתות מדאורייתא .מהתורההפרישה עונה אחת היא  – ספר התרומה, ש"רא, תוספות

  .כוונת	 שיש לוסתות סמ� מהתורה

נגד חזקת  כי, זה שמחזיקי	 אותה בחזקת טהורה ולא אומרי	 שראתה בזמ� הוסת, שמה שנפסק שוסתות דרבנ� וכתב – ס"חת, נודע ביהודה

. ש לאחר שעבר זמ� הוסת"כי חוששי	 שמא תראה עכשיו בכל רגע וכ, אשתו זו חובה מהתורהאבל לפרוש מ, יש לה חזקת טהרה אורח בזמנו בא

  .ה"פ ג� הרא"וכ

  .א� סמו� לוסת מדרבנ�, פרישה בשעת הוסת ממש היא מהתורה – ערו� השולח�, חכמת אד�

בשעת הוסת איננה חזקה מבוררת ועלולה כי חזקה זו שתראה , ולכ� חובת הפרישה היא מדרבנ�, פסק כרוב הפוסקי	 שוסתות דרבנ� – �"ש

  .ועוד הרבה אחרוני� א"פ החזו"וכ .להשתנות

  

  פרישה כשאין וסת קבוע

ר או להקדי	 יומיי	 או שלושה יפרוש ממנה בזמ� הגעת הוסת יומיי	 חֵ 4א	 היא משנה את וסתה לְ , אשה שאי� לה וסת קבוע – א"רמ, מ"הגה

  .קפט' ועיי� לקמ� בס .או שלושה לפניו

' ע בס"וע. ימי	 ואז פורש ג	 קוד	 הוסת ליו	 שרגילה להקדי	' או ג' מדובר שהיה לה וסת ומשתנה לה להקדי	 ב –) ק לט"קפט ס' ס( �"ש

  .'יג' קפט סע

  

  ?מאלו וסתות צריכה פרישה

ת וכמי� צמרמורת אוחזי	 ושופע, וחוששת בפי כרסה ובשיפולי מעיה, מפהקת ומעטשת: ואלו ה�, דיה שעתה, כל אשה שיש לה וסת" – משנה

  .)נדה סג". (הרי זה וסת, וכל שקבעה לה שלושה פעמי	. אותה וכ� כל כיוצא בה�

מתעטשת וחוששת בפי , כגו� מפהקת, אבל בוסתות של הגו(, היינו דוקא בוסתות של ימי	, זה שאסרנו תשמיש בכל העונה של הוסת – ד"ראב

ואפילו א	 . אבל לפני הוסת מותרת, סת ממש בי� שיש לה יו	 קבוע לסימני	 אלו ובי� א	 לאאסורה רק בזמ� הו, כרסה וכל מה שנשנה במשנה

  .מותרת אפילו לאחריו, בדקה בשעת הוסת הזו ולא ראתה

רבי יהודה , משמע שלגבי וסתות הגו(, מזה שרבי יוסי במשנה אומר לרבי יהודה שג	 בוסתות הימי	 אסורה רק בשעתה ולא כל העונה, והוכחתו

  .ומסכי	 שבוסתות הגו( אסורה רק לשעתה, א חולקל

אסורה מהוסת ואיל� כל היו	 וצריכה בדיקה אחר הוסת כדי , אבל א	 רגילה לראות אחר הוסת, ודוקא כשרגילה לראות כל הראיה בתו� הוסת

  .אבל קוד	 הוסת בכל מקרה מותרת. לטהר את עצמה לבעלה

  .קפט' ע בזה בס"וע, אסורה רק בזמ� הוסת ממש) בלבד(ל בוסת התלוי בגו( אב, ד שכל זה בוסת התלוי בימי	"כראב – א"רמ

  

  'סעי( ג

לא הביאה סימני	 אינה צריכה לפרוש סמו� ו )ב שני	"י( אבל בקטנה שלא הגיעה לימי הנעורי	, כל מה שדברנו זה בגדולה – מחבר, א"רשב

אינה ראויה לראיות ולכ� ראיותיה מפני שהיא מוחזקת ש, והטע	 בזה. 	כל זמ� שלא קבעתו בשלוש פעמי) ז"ט –ה בזמ� הוסת ממש "ה(לוסתה 

  .נחשבות כמקרה עד שתוחזק שלוש פעמי	

  .קטנה היא זו שלא הגיעה לימי הנעורי	 או שהגיעה אבל לא הביאה סימני	 – �"ז וש"ט

  .חוששת, פ ג	 א	 לא קבעה ממש"העלה שקטנה שראתה ג –) כז' קפט סע' ס( ז"ט

  .וכתב שחייבת לקבוע, חלק –) ש	 בנקודות הכס(( �"ש

  

  :הדי� בזמ� הוסת עצמו

  .אבל בזמ� הוסת עצמו צרי� לפרוש, משמע דוקא סמו� לוסת מותרת בלא בדיקה – פרישה

  .מ בשאר פוסקי	"ז משמע שאפילו בתו� וסתה מותרת בלא בדיקה וכ"במחבר ובעט – �"ש

  

  'סעי( ד

כ יש מחמירי	 לאסור אותה כל היו	 כולו וכל הלילה ויש "א	 רגילה לראות בנ' החמה ולא ידוע לה א	 ראתה קוד	 או אח – ש"רא, ד"ראב

ש שסמו� לוסת מקלי	 משו	 ספיקא דרבנ� לקולא וחוששי	 רק ביו	 "וכ, וכ� ההלכה משו� שוסתות דרבנ�, מקלי	 שאינה אסורה אלא ביו	

  .שהוא ודאי בימי נידתה

  .ק להלכה כמקלי	 שא	 ראתה סמו� לנ' החמה ולא זוכרת א	 קוד	 או אחריו אסורה רק ביו	פס – מחבר
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, )ד"ש בש	 חוו"פת, כלומר קוד	 שקיעה או אחר שקיעה( לפי זה א	 רגילה לראות בי� השמשות ולא ידוע א	 קוד	 הלילה או אחריו – �"ש

  .אסורה רק בלילה

  .ח לשיטתו שפסק לעיל כשיטת אביאס("והב. י� בלילהאסור מספק בי� ביו	 ובכתב להחמיר ול – ח"ב

  

  'סעי( ה

 יש מחמירי� לאסור אותה כל היו� וכל הלילה, א	 רגילה לראות ראיה מרובה קוד	 הנ' שנמשכת עד אחר הנ' – ש"ראדעה ראשונה ב

  .שאוסר בכל העונה פ רבי יהודה"ששניה	 זמ� הוסת ואוסרי	 אותה את שתי העונות כול� ע

  

ש מקלי� שהולכי� אחר י, א	 רגילה לראות ראיה מרובה קוד	 הנ' שנמשכת עד אחר הנ' – ד"ראב, פ רבנו ירוח�"ש ע"שניה בראדעה 

  .כי עיקר הוסת בתחילתו, אבל כל היו	 מותרת, כל אותה שעה אסורה, וא	 בדקה לפני הנ' ולא ראתה. ותהיה אסורה רק בלילה, תחילת הוסת

  .הוסת וביו	 כשיעור הזמ� שנמש� בו ולכי� אחר תחילת הוסת ואסורה רק בלילהשה זו העדד כ"והכריע הראב

 פשראי פ שא"אע, כאשר רגילה לראות בסו( הלילה ואסורה בלילה שלפניו מהמשנה לעיל שלרבי יהודה מותרת בכל היו	 דבריוד "בוהוכיח הרא

  .ובכל זאת אסורה רק בלילה שלפניו וכל היו	 שלה, משמע לאלתר, "ע	 הנ'"כי כשכתוב , שלא תראה קצת ג	 בזמ� הנ'

  

ודעה זו סוברת שהלילה , ד"ש היא לא דעת הראב"הבי� שהדעה המקלה שהביא הרא – פ הבנת הבית יוס� את דברי הטור"ש ע"דעה שניה ברא

כי בלא זה ( ולרבי יהודה רק הלילה אסור א� שעת הוסת מותרת, אסור, וסי הסובר שימי	 ושעות וסתותושעת הוסת לרבי י, אסור והיו	 מותר

ד "ד ולכ� לא כתב שהראב"ש היא לא דעת הראב"ולכ� הדעה המקלה ברא( .ד א( שעת הוסת אסורה"ולראב). היה צרי� לאסור את כל היו	

  )הכריע כמותה

  

כי הולכי	 אחר , אסורה בלילה כי ודאי ראתה אז וביו	 כשיעור הוסת בלבד, וד	 הנ' ואחר הנ'שא	 רגילה לראות ק, ד"פסק כראב – מחבר

ה שתהיה אסורה כל היו	 ובלילה כשיעור "ה, לפי המחבר א	 רגילה לראות לפני הלילה ונמש� וסתה עד הלילה, �"וכתב הש .תחילת הוסת

  .שנמש� בו

תהיה אסורה ג	 בלילה שהיא עונת הוסת א	 זמנה בסו( הלילה אז , שעות 24שמצרי� לפרוש  � פסק כמותו"שהש לפי שיטת האור זרוע – �"ש

אז תהיה אסורה בכל היו	 ובלילה , וא	 רגילה לראות בזמ� השקיעה .)שעות �24 להשלי	 ל( וג	 ביו	 שקוד	 לכ�וביו	 כשיעור שנמש� בו 

  ).שעות �24להשלי	 ל(כשיעור שנמש� בו וג	 בלילה שלפניו 

  

  'י( וסע

פ שהגיע תחילת הוסת ולא ראתה צריכה לפרוש כל "ואע, כול	 נחשבי	 עונה אחת, א	 הוסת שלה נמש� שני	 או שלושה ימי	 – �"רמב, ד"ראב

  .חוששת לשאר הימי	 עד שיעקרו כול	, 	 הראשו�וואפילו נעקר י, כי כל יו� ויו� הוא וסת בפני עצמו, הימי	 הללו שה	 ימי הוסת

מותרת בשאר , וא	 עבר היו	 הראשו� ולא ראתה .פורשת בעונה הראשונה של הוסת – רבנו ירוח�, א"ריטב, א"רשב, ש"ראהכרעת ה, ה"רז

  .פ הבית יוס� שכ� המנהג"וכ .הימי	

  :הא הביאו לשיטה זו ראי"ש והרשב"הרא

קובעת לה וסת בתו� ימי זיבתה ואי� אשה הניחא לריש לקיש דאמר אשה . חו' מ� הנדה שבתו� ימי נדתה לא בעי בדיקה: "הגמרא אומרת

אמר ל� רבי יוחנ� ? דילמא קבעה לה וסת, תבדוק, אלא לרבי יוחנ� דאמר אשה קובעת לה וסת בתו� ימי נדתה, קובעת וסת בתו� ימי נדתה שפיר

  .)נדה יא". (אבל חזיתיה ממעי� פתוח לא אמרי, כי אמינא אנא היכא דחזיתיה ממעי� סתו	

כ "אלא ע? כדי שתדע כמה ימי	 לפרוש מבעלה כשיגיע הוסת, ג	 לריש לקיש צריכה לבדוק, מי הוסת ה	 עונה אחת ארוכהוא	 נאמר שכל י

  .שרק עונה אחת של תחלת הוסת היא פורשת

סקת אבל א	 פו. אז אפילו שופעת כל שבעה נחשב כראיה אחת, לגבי תינוקת שלא הגיע זמנה לראות. מהגמרא בד( י אמנ� הקשה הבית יוס�

! מכא� משמע שא	 פוסקת ורואה צריכה לחשוש לכל הימי	 כי אי� זו ראיה אחת אלא כל ראיה בפני עצמה. מסיקה הגמרא שנחשב כשתי ראיות

מ לטהרות או לבעל ולעני� "ונפק ומה שהחמירו כשתי ראיות זה לעני� חזקה בדמי	, שג	 במקרה הזה התחלת ראיה היא העיקר, י"ותר  הב

  .כתמי	

  

כי הולכי	 אחר , שא	 וסתה נמש� יומיי	 או שלושה ששופעת או מזלפת אינה צריכה לפרוש אלא עונה ראשונה, ש"ה והרא"פסק כרז – מחבר

  .וא	 עברה העונה ולא ראתה מותרת בשאר הימי	 .התחלת הוסת

  

הנ  ולאחריו שחוששת ביו� כשיעור לבי� הסעי� הקוד� שרואה קוד� , מה ההבדל בי� סעי� זה שחוששת רק ביו� הראשו�, האחרוני� וקשה

  ?הוסת

ויש אבל כא� יש ראיה אחת בהתחלה וכל השאר ה� ראיות נוספות של דמי	 יתרי	 , מדובר בראיה אחת מתמשכת' ה' בסע – ח"פ הב"� ע"ש

  .הפסק בי� הראיות
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 פ שרואה ברציפות"אעימי	 כ כשהוא יומיי	 או שלושה "משא, א	 ההמש� הוא דבר מועט סברה לומר שג	 הוא מצטר( – עטרת זהב, פרישה

  .לא מצטרפי	

כ כא� שזה נמש� כמה ימי	 שאי� הכל ראיה אחת אלא תוספת דמי	 וכשהסתלקה "משא, דבר מועט שנמש� ביו	 חשוב מעי� הוסת עצמו – ז"ט

  .ע מני� המחבר לקח חילוק זה"ז בצ"אלא שנשאר הט. עיקר הראיה הסתלקה התוספת

ימי	 בלא הפסק ולכ� יש הפסק בי� הראיות וכל השאר דמי	 יתרי	 ' ח שאי אפשר שתראה ג"הא	 הוא סובר כב ז"האחרוני� נחלקו בדעת הט

  .ע והשאר דמי	 יתרי	ימי	 רצופי	 וודאי פסקה באמצ' ח לפרישה ולשניה	 אי אפשר שתראה ג"או שהוא סובר שאי� חילוק בי� הב

  

  'סעי( ז

א	 היתה במחבא : רבי מאיר אומר: ל תניתוה"א... ?מהו, הגיע עת וסתה בימי עבורה ולא בדקה: בעא מיניה ההוא סבא מרבי יוחנ�" – גמרא

ה והגיע וסתה הא ליכא חרד, טעמא דאיכא חרדה. טהורה שחרדה מסלקת את הדמי	 הרי זו, והגיע שעת וסתה ולא בדקה) מחמת פחד גנבי	(

דמיה ) במעוברת שדמיה מסולקי	(הכא נמי , וכיו� דאיכא חרדה ודמיה מסולקי	 ולא בעיא בדיקה, אלמא וסתות דאורייתא. טמאה, ולא בדקה

  .)נדה ט". (מסולקי	 ולא בעיא בדיקה

  :)נדה ז". (אבל בשניה מטמאה מעת לעת, בראיה ראשונה? )מניקה וזקנה, מעוברת, של בתולה(ובמה אמרו דיה שעתה " – משנה

' וכ� אמר ר. דיי� כל ימי מניקות�, אבל מעוברת ומניקה דיי� כל ימי עיבור�, לא שנו אלא בתולה וזקנה: ושמואל אמר. אמר רב אכולהו" – גמרא

  :)נדה י". (דיי� כל ימי מניקות�, אבל מעוברת ומניקה דיי� כל ימי עיבור�, לא שנו אלא בתולה וזקנה: בי יוחנ� אמרור, שמעו� ב� לקיש אכולהו

  

  .ש שלא צריכה פרישה"כ, כי א	 בשעת הוסת לא צריכה בדיקה, מדברי רבי יוחנ� למד שאשה מעוברת לא צריכה פרישה סמו� לוסת – ש"רא

יקה לא אז ג	 מנ, ורבי יוחנ� התיר למעוברת שלא צריכה בדיקה בימי עיבורה, נ� משוה בי� מעוברת למניקהמזה שרבי יוח – רבנו ירוח�, טור

  .צריכה בדיקה בימי מניקותה לא לאחר הוסת ולא פרישה קוד	 לוסת

  

  ?מתי נקראת מעוברת

קפט בבאור ' ועיי� לקמ� בס:) נדה ז". (דיי� שעת�מעוברת ומניקה שעברו עליה� שלוש עונות : רבי יוסי אומר... מעוברת משיודע עוברת" – משנה

  .מש� הזמ� של הכרת העובר

  .מסולקת דמי	 ולא צריכה בדיקה ופרישה רק לאחר שעברו עליה שלוש עונות ולא ראתה כדעת רבי יוסי מעוברת נקראת – ה"רז

  .קפט' ע בזה בס"וע. ק שכל מעוברת דיה שעתה"אלא כת, ה וכתב שאי� הלכה כרבי יוסי"חלק על הרז – א"רשב

  

  ?כמה זמ� נקראת מניקה

  )ש	". (עד שתגמול את בנה, מניקה" – משנה

היתה מניקתו לפיכ� א	 , הרי היא ככל הנשי	 ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, מניקה שמת בנה בתו� עשרי	 וארבע חדש: ר"ת" – גמרא

לפיכ� א	 היתה , דיי� שעת� כל עשרי	 וארבע חדש: רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעו� אומרי	. מ"דברי ר, ארבע או חמש שני	 דיה שעתה

  .)נדה ט". (מניקתו ארבע וחמש שני	 מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

אי� הדבר תלוי ביניקת , לדעת חכמי	. וכשמת חוזר לקדמותו, ה חלבשכל זמ� שמניקה הד	 נעכר ונעש, הדבר תלוי בהנקה, מ"לדעת ר – י"רש

  .חדש בי� א	 חי או מת' אלא בצער הלידה שאבריה מתפרקי	 ודמה מסתלק ואינו חוזר עד כד, הולד

  

צ לפרוש סמו� "א, והגיע זמ� הוסת) ד חודשי	 מהלידה"כ(פסק כרבי יוחנ� שמעוברת שהגיע זמ� וסתה והוכר עוברה או שהיא מניקה  – מחבר

 .כי בזמני	 אלו אי� דמי	 מצוי	 אצלה, יקהלוסת ואפילו בתו� זמ� הוסת מותרת בלא בד

  .פ בימי עיבורה או בימי מניקותה אלא חוששת לוסת הראשו� שהיה לה קוד	 לכ�"מדובר שלא קבעה וסת ג – ל"� בש� מהרש"ש

  .שני	' וה' ד חודשי	 זה אפילו א	 מניקה ד"שיעור כ – א"רעק

  

  :הדי� בזמ� הוסת עצמו

  .אבל בזמ� הוסת עצמו צרי� לפרוש, משמע דוקא סמו� לוסת מותרת בלא בדיקה – פרישה

  .מ בשאר פוסקי	"ז משמע שאפילו בתו� וסתה מותרת בלא בדיקה וכ"במחבר ובעט – �"ש

  

  'סעי( ח

הרי , והגיע שעת וסתה ולא בדקה) מחמת פחד גנבי	(א	 היתה במחבא : רבי מאיר אומר. הרי זו טמאה, הגיעה שעת וסתה ולא בדקה" – משנה

  .)נדה לט". (שחרדה מסלקת את הדמי	 ,זו טהורה

א	 היתה במחבא : רבי מאיר אומר: ל תניתוה"א... ?מהו, הגיע עת וסתה בימי עבורה ולא בדקה: בעא מיניה ההוא סבא מרבי יוחנ�" – גמרא

הא ליכא חרדה והגיע וסתה , טעמא דאיכא חרדה. זו טהורה שחרדה מסלקת את הדמי	 הרי, והגיע שעת וסתה ולא בדקה) מחמת פחד גנבי	(
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דמיה ) במעוברת שדמיה מסולקי	(הכא נמי , וכיו� דאיכא חרדה ודמיה מסולקי	 ולא בעיא בדיקה, אלמא וסתות דאורייתא. טמאה, ולא בדקה

  .)נדה ט". (מסולקי	 ולא בעיא בדיקה

שרק חרדה , על דברי רב חסדא בהמש� הגמרא שכל המשנה היא דעת רבי מאיר שכא� מסתמכי	, רבנ�הסובר שוסתות ד, ש"והסביר הרא

א	 היתה במחבא ולא בי� ולכ� . ואי� הלכה כמו המשנה הזאת, וסתות דאורייתאשסובר כי הוא , וזה. אבל בלא חרדה טמאה, מסלקת דמי	

  .הורההרי זו ט, כ"היתה ולא בדקה אח ובי� א	 לאאחרי הוסת  בדקה

  

  :הא� צריכה לבדוק לפני הוסת כשהיא במחבוא, נחלקו הראשוני�

כ� ג� נחבאת , וכמו שמעוברת לא צריכה בדיקה אפילו לכתחילה בשעת הוסת שלה, הדי� של נחבאת במחבוא הוא כמו במעוברת – א"רשב

  .במחבוא לא צריכה בדיקה כלל אפילו לפני הוסת ולא רק אחרי

בי� א	 , אזי היא טהורה כשלא ראתה, כלומר א	 עבר זמ� הוסת ולא בדקה, תב שכל ההתר של המשנה הוא בדיעבדוכ, א"חלק על הרשב – טור

  .שחוששת לוסתה אבל לכתחילה בזמ� הוסת צריכה לבדוק כמו כל אשה רגילה, היתה במחבוא ובי� א	 לא

פסק הטור שבמעוברת לא צרי� ' ז' ולעיל בסע ,מעוברתמדי�  נחבאת במחבואהרי בגמרא למד רבי יוחנ� את די� , והקשה הבית יוס� על הטור

ה ג	 בנחבאת במחבוא שלא צרי� לחשוש לה בזמ� הוסת אפילו היה "כ ה"וא, לפרוש ממנה לא לפני הוסת ולא לאחר הוסת אפילו בלא בדיקה

  !כי בזמ� חרדה היא מסולקת דמי	, לה וסת קבוע

. אלא שבדיעבד א	 לא בדקה סומכי	 על החרדה שמסלקת דמי	, באת במחבוא צריכה בדיקהשכונתו שלכתחילה אכ� הנח, ומתר  הבית יוס�

משמע שרק , ומזה שרבי יוחנ� לא ענה לו שאפילו לכתחילה מותרת. ומה ששאל אותו סבא את רבי יוחנ� לגבי מעוברת זה בדיעבד כשלא בדקה

  .הואיל ודמיה מסולקי	, טהורה, בדיעבד א	 לא בדקה בזמ� העיבור

הרי ראינו שנלמד מנחבאת במחבוא שרק בדיעבד א	 לא בדקה , מדוע לגבי מעוברת פסק הטור שמותרת לכתחילה בלא בדיקה, וא� כ� קשה

אבל אנחנו שפוסקי	 , כ רק בדיעבד מותרת"וא, ד וסתות דאורייתא"שכל השאלה כא� בי� ההוא סבא לרבי יוחנ� זה למ, י"ומסביר הב? טהורה

  .ומותרת ששי	 אפילו לכתחילה בזמ� שהיא מעוברתשוסתות דרבנ� לא חו

  ?אז למה לא יהיה הדי� כ� ג	 בנחבאת במחבוא, א	 הטור סובר שוסתות דרבנ� ומועברת מותרת לכתחילה בלא בדיקה, כ קשה שוב"וא

, ד וסתות דרבנ�"למ אבל, רי� בדיקה לכתחילההצמשוי� מעוברת לנחבאת במחבוא להחמיר ל, ד וסתות דאורייתא"שלמ, ומחדש הבית יוס�

כי יש , כ ברור שדמיה מסולקי�"אבל בנחבאת במחבוא שלא כ, כי כל המעוברות דמיה� מסולקי�, לא משוי� אות� לעני� להקל על הנחבאת

  .טהורה, ורק בדיעבד א� לא בדקה, חוששת לכתחילה וצריכה בדיקה, פ שה� במחבוא יש לה� דמי�"כמה נשי� שאע

  .מ"וממילא לק, היתה גירסה אחרת בגמרא ש"שלטור ולרא, ח תר "הב

יש לחשוש שמא  כי בנחבאת שסילוק הדמי	 הוא משו	 פחד ,שיש הבדל מהותי בי� די� נחבאת במחבוא לדי� מעוברת ז חידש"אמנ� הט

כ "משא, ורק א	 שעת הוסת בזמ� חרדה ולא נגמרה החרדה אז מסולקת דמי	. באותה שעה שתזדקק לבעלה יסור הפחד מליבה ותראה

במעוברת שכבר היא מסולקת ואי� חשש שתראה אפילו בשעת הוסת ולכ� במעוברת מותרת לכתחילה בלא בדיקה ואילו בנחבאת רק בדיעבד א	 

  .לא ראתה

  

  .)כלומר דינה כמעוברת( שא	 היתה נחבאת במחבוא מפני פחד והגיע שעת הוסת אינה חוששת לו, א"פסק את הגמרא וכרשב – מחבר

אבל לכתחילה צריכה , אז היא טהורה בלא בדיקה, שכל זה א	 עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה, א את הטור והבית יוס("כי הביא – א"רמ

וכשנחבאת לא ברור לנו , כי אצל� דמיה	 מסולקי	, שלשיטה זו אי� די� הנחבאת במחבוא דומה לדי� המעוברת והמניקה, �"והסביר הש .בדיקה

  .)י לעיל"כתרו' הב( יש נשי	 שרואות אפילו כשה� במחבואכי , כ שתהא מסולקת דמי	"כ

  .שמא באותה שעה שתזדקק לבעלה יסור הפחד מליבה ותראה, כתב שראוי לפסוק הלכה כמו דעת הטור – ז"ט

א� , י	אינה צריכה לחשוש לוסת ודינה כאשה המסולקת דמ, אשה שלוקחת כדורי	 למנוע או לעכב ביאת הוסת –) 'ק ב"ס' ח' סע( שבט הלוי

  .אפשר שלכתחילה צריכה בדיקה בשעת הוסת עד שתתחזק שאכ� אינה רואה

  

  'סעי( ט

  דין בדיקה באשה שיש לה וסת קבוע

. טהורה –טהורה , טמאה –טמאה בדקה ומצאה : אמר רב: ולבסו( בדקה, אשה שיש לה וסת והגיע שעת וסתה ולא בדקה: איתמר" – גמרא

ס "דמ, בוסתות גופייהו קמיפלגי: רב נחמ� בר יצחק אמר... מפני שאורח בזמנו בא, ומצאת טהורה נמי טמאהאפילו בדקה : ושמואל אמר

והני תנאי . ורבי יהושע אומר תיבדק, טמאה נדה: רבי אליעזר אומר: אמר רב ששת כתנאי. וסתות דרבנ�) רב(ס "ומ, וסתות דאורייתא) שמואל(

  .)נדה טז". (א תיבדק"וחכ, ה נדהטמא: רבי מאיר אומר: דתניא, כהני תנאי

ורב שוסתות  רבי יהושע, הלכה כחכמי� – טור, ש"רא, מרדכי, ד"ראב, רבנו חננאל, רב אחאי גאו�, תוספות, �"מגיד משנה בש� רמב, א"רשב

ג שיש חזקה "אע, וא	 בדקה ומצאה שהיא טהורה מותרת לבעלה, בשעת הוסת בבדיקהלכתחילה חייבת  ולכ� אשה שיש לה וסת קבוע, דרבנ�

אפילו , וכל עוד שלא בדקה .לבעלה היא טהורהאז , שהיא טהורה מצאהכ ו"אחבדקה לא בדקה ובזמ� הוסת ועברה  וא	. שאורח בא תו� זמנו

  .אסורה לבעלה, כ"אח
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ולא  כלל דקהא	 עבר הוסת ולא באבל , וכ� שצריכה בדיקה בשעת הוסת. הסכימו לראשוני	 שוסתות דרבנ� – �"רמבוה� "ריפ ה"� ע"ר

שחייבת בדיקה , כ לדעה ראשונה"משא. ("נשיה	 לה	 בחזקת טהרה...החמרי	 והפועלי	"כמו שכתוב במשנה ש, טהורה בלא בדיקה, הרגישה

  )לפני שתהיה מותרת

, שהיא טהורהכ "אפילו בדקה ומצאה אח, )וזו כוונתו של רב שבדקה עצמה בזמ� שיעור וסת( משמע מדבריו שא	 לא בדקה בזמ� הוסת – �"רא

  .כי חוששי	 לדעת רבי זירא, כי סמכו בזה כאילו וסתות דאורייתא, טמאה

  

כשיגיע ) ד"חוו –בחורי	 וסדקי	 (צריכות בדיקה  )לא מעוברת ולא נחבאת במחבא( ששאר נשי	, 	"( והרמב"פ הרי"� ע"פסק כר – מחבר

שאסורה עד , א את התוספות והטור ושאר ראשוני	"והביא כי. דרבנ� כי וסתות, טהורה בלא בדיקה, עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה. הוסת

  .כשאי� לה וסת קבוע) עונה בינונית(יו	 ' שתבדוק א	 יש לה וסת קבוע או שהוא כל ל

וכ� פסקו  'ד' סעקפט ' בס המחבר מפורש פסקוכ� . כשיש לה וסת קבוע ואסורה עד שתבדוק א שתמיד צריכה בדיקה"הלכה כדעת הי – א"רמ

  .כל הפוסקי�

יש  – ח"ב. כ וטהורה"פסקו כרוב הראשוני	 שיכולה לבדוק אח – �"ש, ז"ט, בית יוס� :לאחר זמ� הוסתזמ� מרובה שאחרה לבדוק כהדי� 

  .כי אורח בה תו� זמנו ונפל לאר', כ ומצאה טהורה"פ שבדקה אח"	 שא	 לא בדקה עצמה תו� שיעור וסת היא טמאה אע"להחמיר כדעת הרא

  

  .א"לחומרא של הרמהאחרוני	 כתבו שאי� לחוש  – תשובהפתחי 

  

  דין בדיקה באשה שאין לה וסת קבוע

שא	 לא הרגישה ד	 בשעת , טהורה ואינה צריכה בדיקה, פ שלא בדקה בשעת וסתה"אע – א"רשב :וסת קבוע לה שאי�בבדיקה לאשה הדי� 

הרי היו� , שכל שלא קבעה לעצמה וסת, צריכה בדיקה ביו� שלושי� מ"ומ. וזה מפני שאיסור עונה מדרבנ�. הרי זו בחזקת טהורה, וסתה

  .ולכ� צריכה בדיקה ביו� שלושי�, זה לא נחשב כאילו נקבע וסת, אבל א� קבעה וסת יותר משלושי� יו� .שלושי� הוא יו� הוסת שלה

פ "ואע, הרי זה נחשב כוסת קבוע, של שלושי	 יו	 אבל בוסת שאינו קבוע בעונה בינונית, וכל זה בוסת שאינו קבוע שהוא פחות מעונה בינונית

  .טהורה לבעלה, וא	 בדקה ומצאה טהורה, אסורה עד שתבדוק, שלא הרגישה ד	

  .קפט' מ חוששת לו וצריכה לפרוש כל אותה עונה כמבואר בס"מ, פ שבוסת שאי� לה קבועה לא צריכה בדיקה"שאע, ודקדק הבית יוס�

  ?שאשה שאי� לה וסת קבוע אסורה לשמש בלא בדיקהקפו נפסק ' הרי בס, הפרישה הקשה

קפו מדובר באשה שאי� לה וסת כלל ורגילה בראיות הרבה בלא שיעור ובזה חייבת בדיקה בכל פע	 כי היא בחזקת ' שמה שכתוב בס, ז"ותר  הט

ובזה לא צריכה בדיקה , פ"ותו גא באשה שיש לה וסת קבוע ופע	 שינתה ראייתה ליו	 אחר אבל עדי� לא קבעה א"אבל כוונת הרשב, רואה

  .פ בראיה זו"כשיגיע אותו יו	 שוב כי לא מוחזקת ג

  

, אבל א	 יש לה וסת קבוע אלא ששינתה פע	 או פעמיי	 ליו	 אחר, אשה שאי� לה וסת קבוע כלל צריכה בדיקה בכל פע	 שמשמשת – ז"ט

  .לא צריכה בדיקה, כשיגיע אותו יו	 שוב ולא ראתה ולא הרגישה

  

  ?מן צריכה לבדוקכמה ז

צריכה , וא	 אינו מגיע בשעה קבועה כמו אצל רוב הנשי	. הבדיקה צריכה להיות בשעה הקבועה שבה מגיע הוסת בעונת הוסת – חוות דעת

  .ימי	 צרי� שיהיה כל הימי	' או ג' וא	 משנה וסת לב. י שתכניס מו� דחוק ויהיה ש	 כל העונה"לבדוק בכל העונה כולה ע

  .מספיקה בדיקה אחת – )כב' פ סע' ס(א "חזו, )קמד' ס(טהרת ישראל 

  .חושש לחוות דעת א� מספיק בגד לב� תחתו� מהודק לגו( כל העונה ובסו( העונה תבדוק אותו – דרכי טהרה

  .כמו החוות דעת ולכ� מספיק שלוש בדיקות בעונת הוסתקשה לבדוק  – שבט הלוי

  

  הדין אם בדקה ואבד העד

ה א	 בדקה שוב למחרת "וה. ה א	 בשעת הוסת הטילה מי	"וה. כי אי� יותר ראיה מזה שלא הרגישה, א	 בדקה ואבד העד אסורה – חוות דעת

  .וראתה על העד שאבד ולא הרגישה כי חשבה שזה הרגשת העד או מי רגלי	 שמא היתה טמאה אתמול, כ טמאה"ג, ומצאה טהורה

, וא	 מצאה טהורה) א המצרי� זאת"לדעת הרמ(כ "וא	 אבד העד יכולה לבדוק שוב אח, ת דעתפסק כחולקי	 על החוו –) 'ק ו"ס( שבט הלוי

  .וכ� אי� לאסור אחר הטלת מי רגלי	. הרי היא טהורה

  

  ד וסתות דרבנן"ד וסתות דאורייתא או למ"הסברים בהבנת המחלוקת בין מ

  .פ יש חזקה שאורח בזמנו בא וכל חזקה היא מדאורייתא"תו גשקבעה או, לכאורה הטע	 של וסתות דאורייתא כי באשה שיש לה וסת קבוע

הרי זו חזקה ככל , וזה תימה. ד וסתות דאורייתא זה מדי� הלכה למשה מסיני שאורח בזמנו בא וכאילו ראתה"כתב שטע	 מ.) ט( י"אבל רש

למשה מסיני מדוע רק טמאה מספק ולא  וא	 זה הלכה. שהלכה למשה מסיני שמחזיקי	 אותה כטמאה מספק.) טו( י"ועוד כתב רש! החזקות

  ?טמאה ודאי
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  ?ד וסתות דרבנ�"מה סובר מ, בי� א	 נאמר שזו חזקה או הלכה למשה מסיני, ועוד קשה

  

  :ד וסתות דרבנ� מצאנו כמה שיטות באחרוני�"בבאור מ

אלא שכנגדה יש חזקת טהרה של , חזקת אורח בזמנו בא היא חזקה כמו שאר חזקות כגו� שור המועד –) ק יד"קפז ס' ס( באור סדרי טהרה

  .לכ� מעמידי	 אשה על חזקתה המקורית והיא נשארת בחזקת הטהרה שלה. האשה כל עוד שלא מרגישה שראתה

וכתב , אינה צריכה לחזור ולטבול, סאה' היה מסאה ויש ספק א	 בזמ� הטבילה ' וזה כמו מקוה שמימיו לפעמי	 מתמעטי	 וידוע שהיה ע	 מ

  .סאה' שמעמידי	 את המקוה על חזקתו דמעיקרא שהיה בו מ) ק קלו"רא ס' ס(� "הש

שלעניי� טהרה היא , והסיבה. מדוע יש הסוברי	 שוסתות דרבנ� ומצד שני פרישה סמו� לוסת היא מהתורה) 'ב' לעיל בסע( י"לפי זה הסביר הנוב

. כי לעתיד אי� חזקה ולכ� פורש מהתורה סמו� לוסת, אבל לעניי� העתיד שמא תראה ותצא מחזקתה חוששי	, סתות דרבנ�בחזקת טהורה כי ו

, פוסקת מלאכול בתרומה מיד, אבל א	 אמר הרי זה גיט� שעה אחת קוד	 מיתתי, וכ� באד	 יש לו חזקת חיי	 ואשתו אוכלת בתרומה כל הזמ�

  .תכ ועכשיו תהיה מגורש"שמא ימות אח

כי זוהי חזקה , ברגע שהגיע הוסת הסתיימה חזקת הטהרה שלה, כי אשה שיש לה וסת קבוע, דחה את חידוש הסדרי טהרה) 'פ' ס(א "החזו

ויש לדמות זאת למקוה . א� משעת הוסת נגמרה חזקתה, עד שעת הוסת יש לה חזקת טהרה, כלומר. פ תארי� ראייתה"משתנה כל חודש ע

  ).מה' רא סע' ס(סאה בזמ� הטבילה ' שצריכה לחזור ולטבול כל זמ� שלא ידענו שהיה ממש מ שמימיו מתמעטי� שמוחזק

אפילו שאורח בזמנו בא וודאי ) קפג' עיי� ס( צריכה להרגיש בבשרהכדי שאשה תהיה טמאה מדאורייתא  – )ק ד"קפד ס' ס(באור ערו� השולח� 

, לפי זה. מכיו� שלא הרגישה בשעת הוסת לא טמאה מהתורה ולכ� וסתות דרבנ�, ד וסתות דרבנ� שיש חזקה זו וודאי ראתה"לכ� ג	 למ. ראתה

  .ודאי הרגישה ולא שמה לב לכ�, ד וסתות דאורייתא יסבור שמכיו� שאורח בזמנו בא"מ

בזמנו בא ומ� אבל פורש מהתורה לפני הוסת כי אורח , כי אמנ	 לא הרגישה וזה דרבנ�, ממילא מוב� למה יש הסוברי	 שפרישה מדאורייתא

  .וא	 עבר הוסת ולא הרגישה זה דרבנ�. הסת	 תרגיש

  :ד וסתות דרבנ� סובר שיש חזקת אורח בזמנו בא"שלא יתכ� לומר שמ א הרבה להקשות על ערו� השולח�"החזו

ת דרבנ� ד וסתו"א	 יש לה וסת קבוע אז למ. שאשה שוטה פקחות בודקות אותה כי לא יודעת לבדוק את עצמה:) יג(הגמרא אומרת  .1

הרי כא� יתכ� שבאמת הרגישה והיא לא יודעת ואז אולי טמאה מהתורה ומה תועיל הבדיקה , ואי� יתכ�. בודקות אותה אחרי הוסת

 ?שלאחר מכ�

כי יתכ� והרגישה בשעת , ד וסתות דרבנ�"טמאה ולא תעזור בדיקה שוב ג	 למ, נפסק שאשה רגילה שבדקה בשעת הוסת ואבד העד .2

 !הוסת

הרי אולי הרגישה ואז טמאה , ומדוע לא. לגבי הבא מ� הדר� ועבר זמ� של ספירה וטבילה לא צרי� לשאול כי וסתות דרבנ�) .טו(בגמרא  .3

 !ולכ� לפי זה צרי� לשאול א	 הרגישה, מהתורה וחייב לשאול

שמא תרגיש ותהיה הרי קוד	 הוסת יש לחשוש , ש"ולמה כ. ש שפרישה סמו� לוסת מדרבנ�"ד אמר שמכיו� שוסתות דרבנ� כ"הראב .4

 ?טמאה מהתורה

ד וסתות דאורייתא סובר זזו חזקה אלימתא המוציאה את האשה "מ. המחלוקת היא על תוקפה של חזקת אורח בזמנו בא – א"באור החזו

היתה  כ כי היא מושפעת מדברי	 אחרי	 כגו�"ד וסתות דרבנ� סובר שחזקה זו יש בה רעותא והיא לא חזקה יציבה כ"מ. מחזקת הטהרה שלה

  .ולכ� במקרה של ספק מעמידי	 אותה על חזקת הטהרה ולא אומרי	 שודאי ראתה, מאכל ומשתה ושינויי מזג אויר, במחבוא

זה , י שזו טומאת ספק"ומה שאמר רש. באה הלכה למשה מסיני ואומרת שבכל זאת החזקה קיימת, ד וסתות דאורייתא"שלמ י"לכ� סובר רש

  .והסתמכות על חזקת אורח בזמנו בא היא מטמאה רק מספק, שהפ ערו� השולח� שהיא לא הרגי"ע

  

  'סעי( י

הא  .פקדת נו� ולא תחטאוידעת כי שלו	 אהל� ו: שנאמר, יוצא לדר�חייב אד	 לפקוד את אשתו בשעה שהוא : ואמר רבי יהושע ב� לוי" – גמרא

לא נצרכה אלא : אמר רב יוס(? מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדר�, ואל איש� תשוקת�! מהת	 נפקא? מהכא נפקא

או שמוטרד בתשמיש  מוטרד בפקידה ויבטל מ� המצוה(אבל לדבר מצוה מיטרד , והני מילי לדבר הרשות. עונה: אמר רבא? וכמה. סמו� לוסתה

  :)יבמות סב". ()ויתבטל מהמצוה

  

  ?איך פוקד את אשתו

ומה שהובא לעיל הפסוק  .והטע� משו� שוסתות דרבנ� ובמקו� מצוה לא גזרו, מדובר בתשמיש – רבנו ירוח�, ד"ראב, י"רש, א"רשב

  .זה אסמכתא בעלמא" והזרת	 את בני ישראל מטומאת	"

והרי יודעי	 שסמו� . רשת שצרי� לפקוד בעונה סמו� לוסתלא ברור מדוע הגמרא מפ, ראשית. י"ערו� השולח� הרבה להקשות על שיטת רש

, הרי א	 זה תשמיש או ריצוי דברי	 בגלל זה יפסיד את המצוה, מדוע לדבר מצוה לא פוקד, שנית. לוסת זה עונה אז מדוע צרי� לשאול את זה

י תר' שהוא טרוד ויש חשש "שיה זו רשקו. ב שעות ויכול להפסיד את המצוה"י שצרי� ממש להמתי� י"כ לנמוק"משא! יקיי	 את שניה	

  .שיתבטל מהמצוה
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 "והזרת	"הפסוק פ שוסתות דרבנ� "כי אע, בתשמיש בעונה סמו� לוסת ואסור בתשמיש אסור כי זה סמו� לוסת – ספר התרומה, ש"רא, ת"ר

ואי� סיבה  כא� יוצא לדבר הרשות, שג	 א	 נאמר שחיוב הפרישה הוא מדרבנ�, עודו .)עיי� לעיל(מלמד שחייבי	 לפרוש סמו� לוסת מהתורה 

דברי�  פוקד בדברי ריצויש ולכ� הכוונה היא ,ואז ודאי שלא יכול לשמש "לא נצרכה אלא באשתו נדה: "והגירסא בדברי רב יוס( היא. להקל

  .בשיעור זמ� של עונה

הכוונה " סמו� לוסתה"ומה שכתוב בגמרא  .ימתי� בשבילה עונה ולא יצא לדר�, תו� עונה מדובר כא� שא	 היא נידה וזמ� טבילתה – נמוקי יוס�

  .סמו� לוסת טבילתה ולא וסת ראייתה

י כתב מפורש "כי בנמוק אבל זה תימה. שגרסתו היתה כגרסת התוספות שמדובר באשתו נדה והוא ממתי� שתטבול בתו� עונהא דייק "הגר[

עונה ? וכמה, באשתו נדה לא נצרכה אלא :מעמיד את שתי הגרסאות א"אמנ� הריטב. יר סמו� לוסת טבילתהוהוא מסב "סמו� לוסתה"שכתוב 

  ]והיינו וסת טבילתה, סמו� לוסתה

  

  .פסק כגמרא שהיוצא לדר� צרי� לפקוד את אשתו אפילו סמו� לוסת – מחבר

  א"רמ

 .ד שאפילו בתשמיש מותר"וראבא "רשב, י"כרש .1

 . א בדברי ריצוי תבוא עליו הברכהאל) סמו� לוסת(שהמחמיר שלא לפקדה , ג"כסמ .2

 .צ לפקוד את אשתו"ד שא	 הול� לדבר מצוה א"כש .3

, ו כתב שיבעל בלילה קוד	 שיוצא לדבר מצוה אפילו סמו� לוסת"ט' רמ סע' ח ס"פ שבאו"ואע[ .כל שאר מיני קורבה ואהבה מותר .4

  ]�"ש –הלכה כדבריו כא� 

א "כא� ודאי שמותר כי י, שכתב שהמחמיר תבוא עליו ברכה) 'ב' בסע(ח "הבואפילו לדעת , כא� מותר לו אפילו בחיבוק ונישוקו – �"ש

  .שאפילו בתשמיש מותר וא( מצוה

 .ואילו א	 לא יוצא לדר� זו רשות בדברי ריצוי, בדברי ריצויכא� חייב  – ז"ט

  .צרי� להמתי�) יו	 או לילה, ב שעות"י(שא	 רוצה ללכת לדר� ואשתו נידה ותטבול תו� עונה אחת  א את דעת הנמוקי יוס�"הביא כי .5

כי א	 נמצאת ביו	 השביעי , כי לכאורה אי� יתכ� שהוא רוצה ללכת ואשתו תטבול תו� עונה, � את שיטת אביאס("מכא� הוכיח הש[

וא	 תטבול , בימי טבת חלקה ביו	 וחלקה בלילה שהוא ליל שמיני כ שעונת וסתה"אלא ע? של הנקיי	 ותטבול בלילה זו עונה אחרת

  ]שעות ימתי� מלצאת' תו� יב

 .י לא מחוורת"כי שיטתו של הנמוק, צ להמתי�"וא	 הול� לדבר מצוה או לדבר הרשות לצור� גדול א – �"ש

  

  ?מהו שיעור יציאה לדרך

  .ב מיל"י – טהרת ישראל, ש בש� תשובה מאהבה"פת

  .ע איזו השתוקקות יש בשיעור קצר כזה"צ .מיל' ד – בדי השולח�

  . מדובר שנוסע ולא יודע מתי יבוא או שיחזור אחר שיעור עונתו – יעב 

ואפילו למרחק קצר  נחשב כיוצא לדר� אפילו א� יודע שיחזור תו� שיעור העונה )'מילואי	 וכד( ל או הול� לצבא"א	 נוסע לחו – שבט הלוי

  .ילו� לפחות לילה אחד בביתו ומדובר כמוב� שלא. מאוד

  

  דין טבילה הסמוך לוסת ראיה

שפרש , ומוכיח שיטתו מהנמוקי יוס�. כי זה ליל טבילה, א	 ראתה כת	 ויצא ליל טבילה בעונת וסתה מותר לפקוד את אשתו – כנסת יחזקאל

כ ליל טבילתה הוא בסמו� לוסתה "וא, א לצאתכלומר שא	 תטבול בתו� עונת הוסת הבעל צרי� להמתי� את כל העונה ול, סמו� לוסת טבילתה

  .ומותר לשמש

החוות דעת  .כי אי� התר בעונת וסתה לטבול ולשמש חלקו על כנסת יחזקאל – גבעת שאול, שאלת יעב , נודע ביהודה, חוות דעת, סדרי טהרה

י יוס( זה לא עונת הוסת אלא סמו� לוסת כי לפי הנמוק, י לנמוקי יוס("את הוכחתו של הכנסת יחזקאל כי עשה חיבור בי� שיטת רש דחה

, סמו� לוסת א� בליל טבילה רגיל, אי� אפשר להשוות זאת בכלל לדי� היוצא לדר� ש	 התירו באופ� מיוחד לשמש סמו� לוסת, ועוד. טבילתה

  .שיש לחוש לשיטת תוספות, ועוד. תדחה את הטבילה ולא תשמש

כי אז יכנס לחיוב לפוקדה בעונת , שאסור לבעל היוצא לדר� להמתי� לטבילת אשתו כשהטבילה היא סמו� לוסתה הסיק מכא� – ופלתיכרתי 

  .וסתה ולכ� צרי� למהר לצאת לדר� שלא יתחייב לפוקדה בתשמיש בעונת הוסת

ה "ולראג	 כשבא מ� הדר�  צרי� לפקוד את אשתו א"לדעת הרשב. ה לגבי בא מ� הדר�"א והרא"פ מחלוקת הרשב"ע נית� להסביר מחלוקת�

וזה קיי	 ג	 כשבא מ� הדר� ולכ� סובר הכנסת יחזקאל שא	 חל  א הכל עני� של השתוקקות האשה לבעלה"לרשב. הוא רק ביוצא לדר� ההתר

 כי הבעל, "פת בסלו"ה אמנ� יש השתוקקות אבל יש לה ג� "לרא. ליל טבילתה בעונת הוסת מותרת לשמש כי בליל טבילה יש השתוקקות

  ".פת בסלו"ולכ� שאר האחרוני	 אסרו לשמש בליל טבילה שהוא בעונת הוסת כי הבעל בבית ויש לה . בבית ולכ� ההתר לא קיי	 כשבא מ� הדר�

  

  'סעי( יא
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  ".הבאי	 מ� הדר� נשיה� לה� בחזקת טהרה). כי בדיקה צריכה רק עסוקה בטהרות(כל הנשי	 בחזקת טהרה לבעליה� " – משנה

אבל היכא דליכא במתא דלא רמיא , א הני מילי היכא דאיתיה במתא דרמיא אנפשה ובדקה"סד? למה ליה למיתני הבאי	 מ� הדר� " – גמרא

  .)יו	 מראייתה האחרונה' בתו� ל( והוא שבא ומצאה בתו� ימי עונתה: אמר ריש לקיש משו� רבי יהודה נשיאה. ל"קמ, אנפשא לא

! אדרבא איפכא מסתברא? כלפי לייא. אבל יש לה וסת אסור לשמש, אלא שאי� לה וסת) א צריכה בדיקהשבימי עונתה ל(לא שנו : אמר רב הונא

  )!וודאי לא תראה(יש לה וסת קביע לה , אימא חזאי, אי� לה וסת

) שהיה בדר�בימי	 (אבל הגיע שעת וסתה , )בימי	 שהיה בדר�(לא שנו אלא שלא הגיע שעת וסתה : אמר רב הונא: אלא אי איתמר הכי איתמר

  .קסבר וסתות דרבנ�, אפילו הגיע שעת וסתה נמי מותרת: רבה בר בר חנה אמר). הלכה למשה מסיני( קסבר וסתות דאורייתא. אסורה

) עכשיו טהורה, א	 שהה בדר� שבעה ימי	 אחר הוסת(בעלה מחשב ימי וסתה , אשה שיש לה וסת: אמר רב שמואל משמיה דרבי יוחנ�" – גמרא

מתביישת בלא שיתבע (אמר רבי יוחנ� אפילו ילדה דבזיזא : אמר ליה רב שמואל בר ייבא לרבי אבא). כי וסתות דרבנ�, בלא לשאול(ובא עליה 

ולכ� ג	 בקטנה יש (אימור דאמר רבי יוחנ� ספק ראתה ספק לא ראתה ? אטו ודאי ראתה מי אמר רבי יוחנ�: אמר ליה? למטבל) ממנה בעלה

  :)טו�.נדה טו!... (תה שמא טבלהוא	 תמצא לומר רא, )ספק

  

ולכ� , לרב הונא וסתות דאורייתא .שה	 ימי עונתה ,יו	 שבה	 לא רואה' שבא בתו� ל, י"פרשו את ריש לקיש כרש – א"רשב, �"רמב, תוספות

וכ� זה נשאר עד שתגיד לו , כי הרי זה כאילו ודאי ראתה, בלא שישאלנה אפילו א	 המתי� לאחר חזרתו עד כדי זמ� שתוכל לספור ולטבול אסור

  .שהיא טהורה

והמתי� שיעור זמ� שיכולה לספור בו  כשחזר לאחר שעברו עליה ימי הוסת כשהיה בדר� ,שוסתות דרבנ� י�רבה בר בר חנה הסובררבי יוחנ� ול

וא	 לא שהה . אולי טבלהוג	 א	 ראתה , נאמר שאולי לא ראתה, שמכיו� שוסתות דרבנ�, �וטעמ. מותרת לו בלא שישאל אותה כלל, ולטבול

. ולכ� חייב לשאול אותה א� ראתהוא	 ראתה ודאי לא טבלה , כי אורח בזמנו בא, אסורה ג	 לרבה בר בר חנה, שיעור שיכולה לספור בו ולטבול

  .דרבנ�והלכה שוסתות . נשארה טהורה, אבל א	 לא עברו עליה כלל ימי הוסת. ודאי ראתה ולכ� חייב לשאול, יו	' וא	 שהה יותר מל

אסורה לו שמא , כלומר שא	 חזר מהדר� ביו	 הוסת, הכונה בשעת וסתה ממש, פרש את דברי ריש לקיש שבא בימי עונתה – �"רמב, �"רי

רה ואי� חוששי	 כלל והרי היא בחזקת טה, אפילו לא עברו מספיק ימי	 שתוכל לספור ולטבול, אבל א	 עברה עונת הוסת, תראה בשעת תשמיש

ודינה היא , שאפילו הגיע שעת הוסת בזמ� שהיה בדר� מותרת ולא צרי� לשאול אותה כלו	, כדברי רבה בר בר חנה, שמא ראתה בשעת הוסת

  .והלכה כרבה בר בר חנה .כל אשה היא בחזקת טהרה לבעלה עד שתאמר לו שהיא טמאה או שתוחזק בנידותה בשכנותיהכ

ואי� הלכה  כדי שיבדוק א� עברו ימי ספירה וטבלה זה כי הוא סובר שוסתות דאורייתא, ר בהמש� שמחשב ימי וסתהומה שרבי יוחנ� אמ

  .כמותו

כשחוזר חייב לשאול א	 , אבל א	 כשהל� הניחה טמאה, אז כשחוזר לא חושש כשזה יו	 לא הוסת, וכל זה כשיצא לדר� והניח אותה טהורה

  .היא ספרה וטבלה והיא טהורה

פרש את דברי רבי יוחנ� בקטנה שג	 היא בספק ראתה  – י"רש ?שאולי מתביישת לטבול ואולי לא טבלה הא� צרי� לשאולבקטנה די� מה ה

, שמספק לא צריכי	 לשאול אותה, פרשו את הגמרא בגדולה מעוברת שילדה ומפחדת לטבול – א"רשב, ת"ר, רבנו חננאל. מותרת בלא שישאל

  .כי היא בחזקת ודאי טמאה, טבלה בכל מקרהאבל קטנה צריכה להישאל א	 

  

אסור לבעלה לבוא עליה עד , שאשה שיש לה וסת לימי	 לבד והגיע שעת הוסת, א"� והרשב"פסק כגמרא וכריש לקיש ורבי יוחנ� וכרמב – מחבר

השלושי	 לראייתה הקודמת הוא זמ� יו	 , וא	 אי� לה וסת כלל. ]ד"חוו –ואפילו היא ערה ותגיד לו בפה שהיא טהורה [ שישאל אותה א	 ראתה

  .זמ� שתספור ותטבול בא עליה בלא שאלה, וא	 עבר אחר שיעור הוסת. הוסת שלה

  .יו	 לא צרי� לשאול' אבל קוד	 שעת הוסת או שאי� לה וסת אבל קוד	 ל – �"ש

  .ת שיעור שתספור ותטבולכ לא צרי� לשאול א	 שהתה אחר שיעור הוס"ה באשה ילדה שמתביישת לטבול בעצמה ג"פסק שה – ז"ט

, )א	 לא עבר הזמ� שתוכל לספור ולטבול(א שמצריכי	 לשאול אותה א	 ראתה "� ורשב"רמב, תמה על המחבר שכא� פסק כתוספות – א"גר

שהמחבר קיבל את פרוש  מ אפשר ליישב"פ הכס"ע. 	 שא	 עבר הוסת ולא ראתה טהורה בלא בדיקה"( והרמב"פסק כרי' ט' ואילו לעיל בסע

אבל לעני� שהיה אחר הוסת זמ� שתוכל לספור , א	 עבר זמ� הוסת ולא ראתה ולא בדקה טהורה, שלעני� בדיקה, 	 לחצאי	"( ורמב"� ברי"הר

  .ולטבול חייב לחכות

  

  'סעי( יב

  הדין כשבא מהדרך ולאשתו יש וסת לימים ולקפיצות

כיו� , אלא יש לה וסת לימי	 ולקפיצות, אלא שאי� לה וסת לימי	, )שהיא בחזקת טהרה(לא שנו : אמר רב הונא: רב אשי מתני הכי" – גמרא

רבה בר בר . קסבר וסתות דאורייתא. אבל יש לה וסת לימי	 אסורה לשמש, )כשהיה בדר�(אימא לא קפי' ולא חזאי , דבמעשה תליא מילתא

  :)טו� .נדה טו". (קסבר וסתות דרבנ�. מותרת, סת לימי	אפילו יש לה ו: חנה אמר

זמ� הוסת במכל זה משמע שא	 יש לה וסת לימי	 ולקפיצות היא בחזקת טהורה אפילו א	 הגיע  – )כו' קפט סע' ס(טור , א"רשב, �"רמב

אז , ומכיו� שלא חוששי	 שקפ'. בנ�ד וסתות דר"ש עבור מ"כ, ד וסתות דאורייתא"וא	 זה כ� עבור מ. כי אולי לא קפצו לה הימי	, מהדר�

  .ובא עליה לאחר שישהה אחר עונה בינונית כשיעור ספירה וטבילה, יו	' חושש לה לעונה בינונית שהיא ל
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 אז, אבל בוסת התלוי במעשה, אז לא חושש לימי	 שבאמצע, ה ימי	"שבוסת ימי	 א	 הוא לל, ובזה חמור וסת התלוי במעשה מוסת ימי	

  .יו	' נונית של לחוששי	 לעונה בי

  

  מחבר

כיו� שהוסת תלוי , )ב"למשל קפיצות וכיו(שא	 היה לה וסת לימי	 ולוסת מוסתות הגו( , א והטור"פסק את הגמרא וכרב הונא וכרשב .1

 .אפילו לא שהתה שיעור של ספירה וטבילה ולכ� לא צרי� לשאול אותה תולי	 שלא קפצה ביו	 המיועד ולכ� לא ראתה, במעשה

ולכ� אסור לבוא עליה א	 עברה עליה העונה הבינונית עד , לושי	 יו	 שמא תראה אז בלא קפיצהלעונה בינונית שהיא שמ חוששת "מ .2

  .ששהתה שיעור שתוכל לספור ולטבול כמו שלמדנו בסעי( הקוד	 שישאל או

  

  הדין כשבא מהדרך ולאשתו יש וסת לימים ולפיהוק

תולי	 שלא פיהקה , מעשהכיו� שזה תלוי ב, )כולל פיהוק(וסת הימי	 ולכל אחד מוסתות הגו( ה א	 היה לה "ה, פ דבריו בבית יוס("ע – מחבר

  .ביו	 הוסת וחוששת רק לעונה בינונית

אבל פיהוק לא תלוי בה , והארי� להוכיח שדוקא בוסת הקפיצות מקלי	 שלא צרי� לשאול אותה כי זה דבר שתלוי בה, חלק על המחבר – �"ש

  .� ניסה לומר שא( המחבר התכוו� דוקא לוסת הגו( שתלוי במעשה"הש. ולכ� לא חוששת לעונה בינונית ולכ� מ� הסת	 פיהקה וראתה

והיו מקרי	 שפיהקה , ראשי חודשי	 לא רצופי	 ואז ראתה' ומדובר שפיהקה בג. מדובר ג	 בוסת הפיהוקהסכי	 ע	 המחבר ש – חוות דעת

  .ח ולא ראתה"ולכ� בעלה יכול לומר שאולי לא פיהקה בר, ח ולא ראתה או שעבר ראש חודש ולא ראתה"שלא בר
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  הפק' ס

  

  '( אסעי

. בי� ישנות ובי� ערות, ובאי	 ושוהי	 עמה�, ומבית המשתה נשיה	 לה	 בחזקת טהרה החמרי	 ופועלי	 הבאי	 מבית האבל: תנו רבנ�" – גמרא

  .)נדה יב". (עד שתאמר לו טהורה אני, אבל הניח� בחזקת טומאה לעול	 היא טמאה, שהניח� בחזקת טהרה: א"בד

  .מדובר שאומרת לו שטבלה, מה שכתוב שאומרת טהורה אני – טור

  .הרי היא היתה בחזקת טמאה קוד	, כי אחרת מה יעזור שתגיד לו שטבלה, ודאי שמדובר שעברו ימי	 שתוכל לספור ולמנות – בית יוס�

  

  לומר שהיא טהורה האשה של נאמנותיסוד ה

דאמר , נסמו� עלה, ידע אואי דל! נפרוש, אי דידע? היכי דמי: )וציא בלא כתובהאחת מאלו שעוברות על דת משה שמ( ומשמשתו נדה" – גמרא

ואזל שייליה , דאמרה ליה פלוני חכ	 טיהר לי את הד	, לא צריכא? "לעצמה –' וספרה לה'שנאמר , שמואל מני� לנדה שסופרת לעצמה

  .)כתובות עב( ...."ואשתכח שיקרא

  .נאמנת לומר שעברה בשוק של טבחי	 או שהתעסקה בד	 צפור, מד	דיה מלוכלכי	 גאפילו א	 מצא ב – ש"רא

  

  .אסור לו לבוא עליה עד שתאמר לו שטבלה, פסק כגמרא שאשה שהיא בחזקת טמאה – מחבר

  .שטבלה בפרוש אפילו א	 שכבה אצלו אסורה עד שתאמר – חוות דעת

או שבעלה בא מ� הדר� וחושש שמא ראתה אז צריכה לומר  שרק כשאמרה שהיא טמאה וחזרה בה, דחה את דברי החוות דעת – לח� ושמלה

ש כשיודע שהכינה עצמה לטבילה ויכלה לטבול והיא ערה ושוכבת אצלו "אבל א	 בעלה בעיר ויודע מתי זמ� טבילתה וכ, בפרוש שהיא טהורה

  .אינה צריכה לומר שטבלה וסומכי	 שטבלה

אפילו רואה בגדיה מלוכלכי	 בד	 שנאמנת לומר שעברה , נאמנת, ה למנות ולטבולשמאחר שעברו ימי	 שאפשר ל, ש וכבית יוס("כרא – א"רמ

  .'בשוק של טבחי	 או התעסקה בציפור וכד

וכתב שהחידוש כא� הוא ? א שטבלה באותו זמ� ואינה נאמנת"הרי ברור שא	 לא עברו הימי	 א, א"מה החידוש בדינו של הרמ, הקשה – ז"ט

  .�"וכ� הסכי� הש. ובזה נאמנת לומר שטבלה, ו לא ואפשר שטבלה או לאכאשר מסופק לו א	 עברו הימי	 א

  

  'סעי( ב

  .)עב כתובות". (בעלה לוקה עליה משו	 נדה, הוחזקה נדה בשכנותיה: דאמר רב יהודה, כדרב יהודה: ואיבעית אימא"... – גמרא

  .אבל לבעלה אמרה שהיא טהורה, כגו� שלבשה בגדי נידות – י"רש

ולא מועיל שתת� אמתלא . חשובה כודאי טמאה, א	 הוחזקה נדה בשכנותיה שראוה לובשת בגדי	 המיוחדי	 לימי נדותהש, כגמרא – מחבר

  .'ג' ו ולומר שהיא טהורה כדלקמ� בסעלמה לבשה בגדי	 אל

  

  'סעי( ג

תנא . א	 נתנה אמתלא לדבריה נאמנת, א( בזו: אמר ליה? מהו, אמרה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני: מיניה שמואל מרב בעא" – גמרא

כתובות )". (פרש ממנה עד שטבלה, פ שאשתו נתנה לו אמתלא"ואע(ה לא עבד שמואל עובדה בנפשא "ואפ, )רב לשמואל(מיניה ארבעי	 זימני� 

  :)כב�.כב

ואפילו א	 . כ להתיר כמו רב"ואפשר שא	 היו שואלי	 אותו היה פוסק ג, ושמואל רצה רק להחמיר על עצמו .הלכה כרב – �"רמב, א"רשב, �"ר

  .יחמיר ואי� זו חסידות של שטות, ומי שרוצה ממדת חסידות להחמיר על עצמו, הלכה כרב באיסורי	, נאמר ששמואל חולק על רב

  

  ?על איזו אמתלא נאמנת

  .שלא היה בה כח – ירושלמי

  .ולכ� אמרה שטמאה, שהיו אחותו ואמו עמו בחצר ולא רצתה שיראו אות	 – �"רמב

אבל עכשיו בדקה ומצאה מחמת מכה או חבורה בא הד	 או שהיא חולה היתה ולא , אומרת שסבורה היתה שהיא נדה – מרדכי, ספר התרומה

  .נאמנת ומותרת מיד, יכלה לסבול תשמיש

, ודאי נאמנת שהיא טהורה, וכ� א	 באה לשכב אצלו. ואומרת שאמרה זאת מחמת הריב שלה	 נאמנת, יה רבה ע	 בעלהא	 ה – י וייל"מהר

  .ולא צרי� לשאול אפילו

  

  כ שהיא טהורה ונותנת אמתלא"הדין כשהוחזקה נדה בפני שכנותיה ואומרת אח

. אינה נאמנת, שלבשה בגדי נידותה כדי שבעלה לא יטריד אותה פ שאומרת"אעאז , א	 הוחזקה נידה בשכנותיה – �"ר, א"רשב, �"רמב, �"רמב

  .ולא נכתב בגמרא חילוק לגבי אמתלא, שא	 הוחזקה נדה בעלה לוקה עליה, )'ב' בסע(וראייתו מהגמרא לעיל 
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, ואות אותהש כשרק חברותיה ר"כ, נאמנת לחזור בה כשנתנה אמתלא, שהרי א	 כשאומרת מפורשות שהיא טמאה, חלק וכתב שנאמנת – טור

  !א� לא אומרת כ� בפרוש

כנראה שזה לא , אבל א	 כבר עושה מעשה ולובשת בגדי נידות, בושת או אונסזה משו	 אמרה שטמאה כשוכתב ש, א תר  קושיה זו"הרשב

  .היא מכחישה דבריה ואינה נאמנת, ולכ� א	 חוזרת בה, אלא שהיא ממש טמאה וזו הוכחה חזקה יותר, משו	 בושת או אונס

אבל כשאומרת לבעלה , כ"תלא אחמשכשהחזיקה עצמה כנדה בפני כול	 אינה נאמנת כי לא כול	 ידעו מהא, ל מפראג"ז תר  בש� מהר"הט

  .תלאמכ תגיד לו את הא"אפשר שסומכת שאח, טמאה אני

  

  מחבר

אינה נאמנת ) וזה שאמרה שטמאה קוד	 זה בדר� שחוק והיתול(כ אמרה שטהורה "פסק כגמרא שא	 אמרה לבעלה טמאה אני ואח .1

, כגו� שאמרה זאת משו	 שאי� לה כח לסבול תשמיש או טענה אחרת, לדבריה אמתלאוא	 נתנה ). א	 זה היה לאחר כדי דיבור(

  .נאמנת

מ� הדי� נאמנת אפילו ש, וכרבנו ירוח	 .אימדת חסידות ה, ל עצמו ולא לסמו� על אמתלאשמי שרוצה להחמיר ע, כראשוני	 – א"רמ

  .נאמנת, כ ובאה ושוכבת אצלו ויודע שמה שאמרה שטמאה זה בגלל שה	 רבו"בשתקה אח

א זה רק כשאמרה לו בהתחלה שהיא מרגישה אבל לא כשאמרה לו בפרוש שהי שמה שהתיר רבנו ירוח	 כתבו – ח"ב, מעדני מל�

  .טמאה

וצרי� שתוציא את האמתלא , הרי היא אמרה לו טמאה אני, מ הבעל חייב לשאול אותה מה פתאו	 היא באה אצלו"כתב שמ – �"ש

וחידש רק שלא נחשוב ששכיבה , א מודה שודאי שצרי� לברר כל כמה שהוא יכול"כי הרמ, ח לא חולקי	"א והב"ופרש שהרמ. מפיה

  .טמאה אני צריכה לומר את האמתלא מפורשות אלא שא	 אמרה קוד	, היא שו	 דבר

 .א	 שלושי	 ימי	 ברציפות אמרה שהיא טמאה לא מועילה אמתלא יותר – דגול מרבבה, בית שמואל

  .לא נאמנת, כ אמרה שטהורה ונתנה אמתלא"שא	 ראוה לובשת בגדי	 מיוחדי	 לימי נדותה ואח, �"א ור"� ורשב"כרמב .2

שא	 אמרה בפני רבי	 שהיא טמאה לא מהני , שאפילו א	 אמרה טמאה אני יש חילוק, מפראג ל"מתרוצו של מהר סיקה – ז"ט

  .אמתלאשרק אז יכולה להביא , ולכ� מדובר רק כשאומרת לבעלה בלבד, אמתלא

משו	 עי� הרע זה קורה לה ורצתה להסתיר את עיבורה מבני ביתה שפ בחודש השמיני וחששה "אשה שילדה ג – א בתשובה"רמ

 יאהא	 פ ש"ואע .מותר לבעלה לבוא עליה בסתר ,תיה והסכי	 בעלה שתאמר שהיא טמאה בתחילת עיבורה כדי שתסתיר זאתושכנו

נאמנת אפילו א� בעלה לא ידע מעני� , כא� שאי אפשר היה בשו	 דר� אחרת, � שלא מהני אמתלא"פרסמה שהיא טמאה כתב הרמב

  .�"השח ו"הבפ "וכ. � מודה בזה"ואפילו הרמב זה

ואי� חילוק בזה בי� א	 גלתה . שכא� הדי� שונה כי כא� ביטלה את ההוכחה שהמעשה מעיד על טומאתה, �"חלק על מסקנת הש – ז"ט

 .�"אבל א� הוא לא יודע יש לאסור כמו דינו של הרמב. כיו� שבעלה יודע מזה לא אסרה תורה עליו כלל, הדבר לעד אחד או הרבה

  

  אם הוא נאמן, חכם והלך ושאל לחכם ואמר שטמאה פ"הדין אם כשאמרה שהיא טהורה ע

דאמר , נסמו� עלה, ואי דלא ידע! נפרוש, אי דידע? היכי דמי): אחת מאלו שעוברות על דת משה שמוציא בלא כתובה(ומשמשתו נדה " – גמרא

ואזל שייליה ואשתכח , ר לי את הד	דאמרה ליה פלוני חכ	 טיה, לא צריכא? "לעצמה –' וספרה לה'שנאמר , שמואל מני� לנדה שסופרת לעצמה

  .)כתובות עב...". (שיקרא

  .ותצא בלא כתובה, החכ	 נאמ� – �"� ורבנו ירוח� בש� רמב"ר

  .אינו נאמ� כדי להפסידה כתובתה, פ שהחכ	 נאמ� לעני� שהיא טמאה"אע, שהיתה עמו במקו	 פלוני, א	 בא עד ואמר נגד החכ	 – א"רשב

, �"והסביר הש. החכ	 נאמ� והיא טמאה, והחכ	 אומר שהיא משקרת, שא	 אמרה שטהורה היא וחכ	 טיהר אותה, �"� והר"כרמב – א"רמ

  .אי� השני האומר משמו נאמ�, שא	 הראשו� כפר, שדי� זה כמו כל עד מפי עד

, אינו נאמ�, ד מעיד שהחכ	 אסר להאבל א	 הוא איננו לפנינו ועד אח, רק החכ� עצמו נאמ� כיו� שהיא סומכת עליו והוא אומר ששיקרה – ז"ט

נאמ� רק בזה , וג	 החכ	 שנאמ� לאסור אותה על בעלה. כיו� שנאמנת מהתורה על נדתה והיא כשני עדי	, ואינו נאמ� עד אחד להכחיש אותה

  .)ומפסידה כתובתה רק כששני עדי	 מעידי	 ששקרה( אבל לא להפסידה כתובתה כמו כל עד אחד שלא נאמ� להפסיד ממו�

  

  'סעי( ד

מפני שיציאתו הנאה לו , )כרת( ייבח, היה משמש ע	 הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופרש מיד? ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחייב עליה" – גמרא

  .)יח�:שבועות יז". ()ואשריו(וטוביה , עד שימות עשר צפרניו בקרקע ע'ונ :אמר רב הונא משמיה דרבא? היכי עביד... כביאתו

  .כ נשמט ממנה"ושוהה ומזדעזע ממש ומפנה לבו בפחד ורתת גדול עד שימות אבר ואח, צפרני רגליו בקרקענוע'  – �"רמב

כי א	 יזדעזע ממש הרי , ואי� הכונה שיזדעזע ממש. ה על העבירה שבאה לידו"הכונה שימלא פחד ורתת מאימת הקב, יזדעזע – ג"סמ, מרדכי

  .אלא ישהה מלדוש, הוא דש וגומר הביאה באבר חי

ולכ� נוע' צפרני . שיציאתו הנאה לו כביאתו, שא	 היה משמש ע	 הטהורה ואמרה לו שנטמאה ופרש מיד חייב כרת, כמשנה וכגמרא – מחבר

  .שימלא פחד ורתת על העברה שבאה לידו ,ג"סמא את דברי ה"וכתב הרמ .רגליו באר' ושוהה בלא דישה עד שימות האבר ופורש באבר מת
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כ "אא, כי אולי זו הרגשת שמש, אבל א	 אמרה רק שמרגישה אינו צרי� לפרוש באבר מת, צאת ד	 באמצע התשמישדוקא כשמו – חוות דעת

  .אמרה בפרוש שמרגישה שזה ד	

  א"רמ

וא	 לא יוכל . בבשר ויי� ובליל התענית אסור) 'שי ושני וכושני וחמי(יו	 ' שוי בשוגג שלא ידע שאסור יתענה מיא	 פרש ממנה בק .1

 .וכל המרבה בתשובה הרי זה משובח וזכות היא לו. כפי ער� הממו� שיש לו בצדקה כל יו	 שלא יתענה להתענות יפדה

  .האשה אינה צריכה כפרה .2

וזו עברה כי הבעל חייב , משמע שכא� שימשה בשעת וסתה, הרי מדובר בהמש� ששימשה שלא בשעת וסתה, א"יש לתמוה על הרמ

  ?לפרוש ומדוע לא צריכה כפרה

צריכי	 כפרה , אכ� אשה שיש לה וסת קבוע ושימשו בשעת הוסת ובעונה הסמוכה ומצאה על עד שלו – ודע ביהודהבש� הנ ש"פת

מדבר כא� באשה שאי� לה וסת קבוע ובדקה קוד	 תשמיש ואחר שאמרה לבעלה שנטמאה פרש  א"הרמ. אפילו בדקה לפני התשמיש

אז ג	 , אמנ	 א	 אמרה פרוש ממני(כי התכוונה שימתי� עד שימות האבר והוא צרי� כפרה , ואז היא אנוסה, ממנה בקישוי בעל כרחה

  .מדובר באשה שיש לה וסת ושימשה לא בשעת הוסתואילו בהמש�  ).היא רצונה בפרישה והרצו� וההנאה נחשבי	 לה ג	 למעשה

ובהמש� מדובר שנמצא הד	 אחר התשמיש , מדובר באשה שיש לה וסת קבוע ושימשה שלא בשעת וסתה –) לא' סע( ערו� השולח�

  .וכא� מדובר שנמצא הד	 ממש בזמ� התשמיש

  

  ?ם צריכה כפרההא, ולמחר ראתה דם והבינה כששימשה כשהיא טמאה שלא בשעת וסתה אשה ששימשה

שלאחר , אונס הוא ורחמנא פטריה, ולמחרת ראתה ד	 על הסדי�, אשה ששימשה שלא בשעת הוסת – � מרוטנבורג"ש בש� מהר"ורא מרדכי

ולכ� לא מצריכי	 אות	 , שלא יהא לבו נוקפו שהרי אשה שיש לה וסת קבוע פטורה מבדיקה כל זמ� שלא עוסקת בטהרות, ועוד. תשמישה ראתה

  .כפרה

אבל א	 לא בדקה קוד	 תשמיש לא נחשב הדבר , אבל נראה שזה רק כשבדקה קוד	, ג	 הסכי	 שהדבר נחשב כאנוס ופטור מכפרה – �"מבר

דר� הצנועות לבדוק ג	 כ� לפני , ואפילו יש לה וסת קבוע, )קפו' עיי� בס(אסורה לשמש עד שתבדוק , כי לפי שיטתו א	 אי� לה וסת קבוע, כאנוס

  .אי� זה כאונס ולכ� חייבי	 כפרה, ולכ� כל שלא בדקה קוד	, קפו' כמו שיתבאר בס

נקרא אונס אפילו לא  ד	 אפילו על עד שלוטהורה ולמחרת מצאה שלא בשעת וסתה כשהיא שא	 שימשה כשהיא , 	"כמרדכי ומהר – א"רמ

.בדקה תחילה ואינ	 צריכי	 כפרה לא הוא ולא היא
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  קפו' ס

  

  'ה, 'ב� 'א סעיפי	

  

  בין לפני תשמיש ובין לאחר תשמיש דין בדיקה באשה שיש לה וסת קבוע

ומשמשת בעדי	 . והיושבת על ד	 טוהר) שטמאה שבעה ימי	(חו' מ� הנדה , )כל יו	(צריכה להיות בודקת , פ שאמרו דיה שעתה"אע" – שנהמ

  .חו' מבתולה ויושבת על ד	 טוהר שדמיה טהורי	) בי� לפני תשמיש ובי� לאחר תשמיש ואפילו יש לה וסת, שני סדיני	(

  .)נדה יא)". (בעלה(ית ובי� השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה שחר) כל אשה(ופעמי	 צריכה להיות בודקת 

ולא (שחרית תנ� ! פשיטא. אבל לבעלה מותר, אלא לטהרות) שבודקת שחרית ובי� השמשות(לא שנו : אמר רב יהודה אמר שמואל" – גמרא

הודה אמר שמואל לא שנו אלא באשה שעסוקה ר י"א. ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה: אלא אי איתמר אסיפא איתמר)! משמשי	 ביו	

  :)נדה יא( .אבל אינה עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה, בעיא נמי בדיקה לבעלה, דמגו דבעיא בדיקה לטהרות, בטהרות

  

א	 כ� לבו נוקפו ? ומה בכ�, ותבדוק. לא תבדוק: אמר ליה? אשה מהו שתבדוק עצמה לבעלה: מרב יהודה בעא מיניה רבי זירא" – גמרא

  .)נדה יב"... (ופורש

  

דיה בשני עדי	 כל : ובית הלל אומרי	. על כל תשמיש ותשמיש או תשמש לאור הנר) חדשי	(עדי	 ' צריכה ב: בית שמאי אומרי	" – משנה

  )".� ואחד לאחר תשמיש אחרו�אחד לפני תשמיש ראשו(הלילה 

רבא . )ה מצריכי	 בדיקה אחר תשמיש"כי אפילו ב, בינתיי	 בלא בדיקה( בעל נפש לא יבעול וישנה: מדברי כול	 נלמד: אמר רבי זירא" – גמרא

  .מותרת אבל לבעלה, א לטהרות"בד: תניא נמי הכי. כי תניא ההיא לטהרות, בועל ושונה: אמר

ג "ואע, מי לא משמשא, אילו איתא: מתקי( לה רבי אילא. אסורה לשמש עד שתבדוק, בדקה בעד ואבד: י אמר רבר חייא בר אש"ר אבא א"א

  :)טז�.נדה טז". (וזו אי� מוכיחה קיי	, זו מוכיחה קיי	: ל רבא"א! השתא נמי תשמש, )הרי רק לבוקר בודקת(דלא ידעה 

  

מכא� נלמד שאשה שיש לה ו, כשעוסקת בטהרות מדברתפסקו כרבא שכל הסוגיה  – א"רשב, �"רמב, ד"ראב, �"הרפרוש פ "� ע"רי, י"רש

וכ� , זה לטהרות ,שהצריכו בדיקה לפני ואחריומה . )שלא בזמ� הוסת( אינה צריכה בדיקה כלל בי� לפני תשמיש ובי� לאחר תשמישוסת קבוע 

דוק בפני בעלה בשעת תשמיש כדי שלא יהא לבו נוקפו ואדרבה אסורה לב .מדבר בטהרות, שאמר רבא שא	 בדקה בעד ואבד לא תשמשמה 

  ]לא יהיה לבו נוקפו, כי כיו� שאי� בעל, מדובר כשאינה עוברת לשמש ביתה, "כל היד המרבה לבדוק בנשי	 משובחת"ומה שכתוב [ .ופורש

בדיקה אחר  �"הרמב מחייב ולכ�, שכל הסוגיות האלו עוסקות אפילו כשלא עוסקת בטהרות פסק כרבי זירא – �"פ פרוש הר"ע �"רמב

: פ דברי הגמרא"ע, נועות בודקות עצמ� א� קוד� תשמישוהצשמא ראתה ד	 בזמ� התשמיש  דתשמיש ג� לבעלה היא בעד אחד והוא בעד אח

עוסקת ולשיטתו זה מדבר כשאינה , "עדי	 אחד לו ואחד לה והצנועות מתקנות לה� שלישי להתקי� את הבית' דר� בנות ישראל משמשות בב"

  .וכשעוסקת בטהרות חייבת מ� הדי� בדיקה ג	 לפני תשמיש .בטהרות

, )כבית הלל( אלא רק בבוקרמי אחר תשמיש לא צריכי� לבדוק את העדי� אחר כל פע� ופע� אבל , צריכי	 לבדוק, א	 משמש כמה פעמי	לכ� ו

  .הרי זו טמאה, וא	 נמצא הד	 על שלו או על שלה

  .כי הכל מדבר ג	 כשלא עוסקת בטהרות, ש פע	 שניה עד שתבדוק בעד אחר תחילהלא תשמ, א	 היה עד ואבדכ� ו

  

ואדרבה אסור לה לבדוק , שאשה שיש לה וסת קבוע לא צריכה בדיקה כלל לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש, פ רוב הראשוני	"פסק ע – מחבר

והצנועות א( , מיד אחר תשמיש הוא בעד אחד והיא בעד אחדשצריכה בדיקה ת, 	"והביא את דעת הרמב. בפני בעלה שלא יהיה לבו נוקפו

  .בודקות קוד	

  .הלכה כסברה ראשונה של רוב הראשוני	 – א"רמ

כ אולי יש "וא, 	 שפטורה מבדיקה קוד	 תשמיש א� צריכה בדיקה אחריו"משמע שדעת המחבר כמו הרמב' א' בסע –) 'ק ד"קפד ס' ס( �"ש

  .	"לחוש ג	 כא� לדעת הרמב

  .	 ולכ� לא צריכה בדיקה לפני ואחרי תשמיש"קפד וה� כא� המחבר לא פסק כרמב' ה� בס – טהרת הבית, )קפד ' ס( אברה�יד 

  

  בין לפני תשמיש ובין לאחר תשמיש דין בדיקה באשה שאין לה וסת קבוע

ומשמשת בעדי	 . והיושבת על ד	 טוהר )שטמאה שבעה ימי	(חו' מ� הנדה , )כל יו	(צריכה להיות בודקת , פ שאמרו דיה שעתה"אע" – שנהמ

  .חו' מבתולה ויושבת על ד	 טוהר שדמיה טהורי	) בי� לפני תשמיש ובי� לאחר תשמיש ואפילו יש לה וסת, שני סדיני	(

  .)נדה יא)". (בעלה(שחרית ובי� השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה ) כל אשה(ופעמי	 צריכה להיות בודקת 
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ולא (שחרית תנ� ! פשיטא. אבל לבעלה מותר, אלא לטהרות) שבודקת שחרית ובי� השמשות(לא שנו : הודה אמר שמואלאמר רב י" – גמרא

ר יהודה אמר שמואל לא שנו אלא באשה שעסוקה "א. ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה: אלא אי איתמר אסיפא איתמר)! משמשי	 ביו	

  .אבל אינה עסוקה בטהרות לא בעיא בדיקה, בדיקה לבעלהבעיא נמי , דמגו דבעיא בדיקה לטהרות, בטהרות

אבל אשה שאי� לה וסת בעיא , הוה אמינא הני מילי באשה שיש לה וסת, אי ממתניתי�? כל הנשי	 בחזקת טהרה לבעליה�, תנינא: ל"מאי קמ

מגו דבעיא , ג שיש לה וסת"דאע, ל"א קמוה, מתניתי� בי� שיש לה וסת בי� שאי� לה וסת? באשה שיש לה וסת עסקינ�, והא מתניתי�. בדיקה

  :)נדה יא". (בדיקה לבעלהנמי  בעיא, בדיקה לטהרות

זירא לרבי ' אמר ליה ר. אשה שאי� לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק: אמר רבי זירא אמר רבי אבא בר ירמיה אמר שמואל: גופא" – גמרא

ערה בעיא בדיקה ישנה לא בעיא , יש לה וסת: ל"א? )הרי עסוקה בטהרות(בדיקה  יש לה וסת לא בעיא, אי� לה וסת בעיא בדיקה, אבא בר ירמיה

  .בי� ערה ובי� ישנה בעיא בדיקה, אי� לה וסת, בדיקה

, ל הכי"ומדלא א! בעיא בדיקה לו לבעלהאפי, אי� לה וסת, לטהרות בעיא בדיקה לבעלה לא בעיא בדיקה, יש לה וסת, ולימא ליה: אמר רבא

  .)נדה יב". (כל לבעלה לא בעיא בדיקה ,מ קסבר שמואל"ש

. ואמרו לי לא? י לכו בדיקהמצרכ, כי אתו רבנ� מבי רב: שאילתינהו לאינשי ביתיה דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע: אמר רב כהנא" – גמרא

  ).ה	 מחמירי	 ומורי	 לאחרי	 התר(דילמא אינהו קמחמירי אנפשייהו ? ילינהו לדידהווליש

רבי חנינא . מ"דברי ר, ואי� לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות ויוציא ולא מחזיר עולמית, לה וסת אסורה לשמש אשה שאי�: ר"ת

  ...אוי לו לבעלה: משו	 אבא חנ� אמרו. ה� עותוה ה� תקנוה, משמשת בשני עדי	: ב� אנטיגנוס אומר

ואי בשאינה עסוקה , הא אמרה שמואל חדא זימנא, אי בעסוקה בטהרות, במאיו. הלכה כרבי חנינא ב� אנטיגנוס: אמר רב יהודה אמר שמואל

, ר זירא אמר רבי אבא בר ירמיה אמר שמואל אשה שאי� לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק"דא, הא אמר כל לבעלה לא בעיא בדיקה, בטהרות

  :)נדה יב". (לא מתני הא, מא� דמתני הא! ואוקימנא לה בעסוקה בטהרות

  

  ?"לא מתני הא, מא� דמתני הא"ת הגמרא מהי כונ

ורב יהודה לא ידע שרבי אבא כבר אמר את הדברי	 משמו של , שצריכה בדיקה מדובר בברייתא בעסוקה בטהרות – י"פרוש ראשו� ברש

בטהרות לא צריכה אבל כשלא עסוקה , ")מא� דמתני הא לא מתני הא(" רב יהודה אמר זאת משמו של שמואלוכ� רבי אבא לא ידע ש, שמואל

  .בדיקה לבעלה

 כי ש	 פרש את המשנה, אי� זה קשה? על דבריו ומדוע חוזר, שמי שלא עסוקה בטהרות לא צריכה בדיקה: פ שרב יהודה כבר אמר בד( יא"ואע

כדעת רבי ( יא הלכה כאותה משנה בדלכ� עסוקה בטהרות שצריכה בדיקה ווכא� פסק הלכה שמדובר כש, שלא צריכה בדיקהבאינה עסוקה 

  .חנינא ב� אנטיגנוס שא	 לא עסוקה בטהרות לא צריכה בדיקה

ורב יהודה חולק על , כפשט דברי רבי מאיר ורבי חנינא ב� אנטיגנוס מדובר בברייתא בשאינה עסוקה בטהרות – ת"וכ� פרש ר, י"פרוש שני ברש

  .י שני עדי	"ב יהודה ג	 לבעלה צריכה שני בדיקה עולדעתו של ר, ")מא� דמתני הא לא מתני הא(" רבי אבא בר ירמיה בדעת שמואל

אבל בלא , שש	 כתב שהמשנה מדברת בעסוקה בטהרות: כי אחרת יש סתירה מרב יהודה כא� על רב יהודה בד( יא, י פרוש זה"ודחה רש

  .עסוקה לא צריכה בדיקה

אשה שאי�  – מרדכי. כ עסוקה בטהרות"אא, אינה צריכה בדיקה לבעלה כלל, אשה שאי� לה וסת קבוע – מ"הגה, �"ר, א"רשב ?י"כמי פסק רש

  .ג	 לבעלה צריכה בדיקהלה וסת קבוע 

  

כמו הפרוש הראשו� של הלכה  – רוקח, מרדכי, מ"הגה, ספר התרומה, ג"סמ, �"מהר, �"ר ,)פ הבנתו את הסוגיה"ע(ש "רא ,י"ר, �"רשב

ודינה כמו אשה  כ"ולא קוד� ולא אח ה וסת קבוע אינה צריכה לבדוק עצמה לא שחרית ולא ב� הערבי� ולא בשעת תשמיששאפילו אי� ל, י"רש

ובשל חכמי	 , :בד( יא ורב יהודה מתיר, נחלקו האמוראי	 בזה, פ שמרבי חנינא ב� אנטיגנוס משמע שצריכה לבדוק"כי אע, שיש לה וסת קבוע

אי� שמואל פוסק שלא כמות	 , 	 רבי מאיר וג	 רבי חנינא מודי	 שאשה שאי� לה וסת קבוע צריכה בדיקהא	 ג, �"והקשה הר .הל� אחר המקל

ומשמע בסתמא , "כל הנשי	 בחזקת טהרה לבעליה�. "ששמואל סמ� על המשנה בד( טו, ותר ? ופוטר את האשה מבדיקה בי� לפני ובי� אחרי

  .אפילו אי� לה וסת קבוע

  

	 "פ מהר"ע( אמנ� רבנו שמחה. לא יהיה לבו נוקפושכדי , ואפילו א� רוצה להחמיר על עצמה לבדוק לפני או אחרי אסור לה להחמיר

שהאיסור הוא  א משמע"ומהרשב. אבל קוד	 תשמיש מצוה להחמיר ולבדוק, אסר לבדוק רק אחר תשמיש שלא יהיה לבו נוקפו) מרוטנבורג

  .כולה לבדוקקוד	 תשמיש אבל אחר תשמיש י

  

שהלכה כרבי חנינא ב�  י"כפרוש השני של רש ופסק – פ הסבר המרדכי"� ע"רי, )שחשש להקל כנגד רבנו חננאל(ש "רא, �"רמב, רבנו חננאל

ללא וסת קבוע צריכה בדיקה בשני , ולכ� ג� אשה שאינה עסוקה בטהרות, מחמירי	 בזה, שמכיו� שיש שתי מסורות בדעת שמואל, אנטיגנוס

]. שא( לרבנו חננאל מעוברת לא צריכה בדיקה אפילו הגיע וסתה, ורבנו ירוח	 הוסי([ לכל ימיה לאחר תשמישאחד לפני תשמיש ואחד  עדי�

וא	 קרה לה , וא	 זה היה כ� מהתחלת נישואיה תצא בלא כתובה. [אסורה לשמש לעול	, וא	 ראתה שלוש פעמי	 ברציפות ד	 מחמת תשמיש

  ]קפז' ע בזה בס"וע, כי נסתחפה שדהו, ה ולא יחזיר עולמיתכ תצא בכתוב"חולי זה אח
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כי הברייתא מדברת על הבעל שיש לו ג	 , מצרי� בדיקה ג	 לו לאחר תשמיש – �"רמב ?הא� לפי שיטה זו צרי� הבעל ג� בדיקה לאחר תשמיש

  .הבעל לא צרי� בדיקה כלל אלא רק היא לפני ואחרי תשמיש – ש"רא. עד

  

  :הקשה על פרוש רבנו חננאל א"אבל הרשב

 ]א לא קיבל את זה"שאמוראי	 נחלקו בדעת רב יהודה א� הרשב, � תר'"הר[? שיש סתירה מרב יהודה על רב יהודה י"רש ושיתק .1

ואי� חילוק בגמרא בזה בי� אשה , שאשה לא תבדוק את עצמה שלא יהיה לבו נוקפו ופורש מדברי רב יהודה לרבי זיראקשה מהגמרא  .2

 .ורבי זירא שהחמיר וג	 אמר שלא יבעול וישנה ויבעול זה רק לבעל נפש ולא לכולי עלמא. שיש לה וסת לאשה שאי� לה וסת

 .שיש לה וסת לאשה שאי� לה וסת ולא כתוב בזה חילוק בי� אשה, "כל הנשי	 בחזקת טהרה לבעליה�"שהמשנה קובעת  .3

 .ואי� חילוק בזה בי� א	 יש לה וסת קבוע או אי� לה וסת קבוע, שלא צריכה בדיקה. לעיל בנדה יב משאלתו של רב כהנא .4

 .א	 אכ� נסביר שהברייתא מדברת כשאינה עסוקה בטהרות, א שאי� הלכה כרבי חנינא ב� אנטיגנוס"ולכ� הסיק הרשב

  

כלל  הסכימו לרוב הפוסקי� שאשה שאי� לה וסת קבוע לא צריכה בדיקה לבעלה – א"רשב, �"רמב, ש"והרא �"רא וה"סבר הרשבפ ה"� ע"רי

שלא רואה לה לו ואחד  אחדי שני עדי� "עשלוש פעמי� בבדיקה אחר תשמיש בתנאי שתהא מוחזקת אבל , אשה שיש לה וסת קבועכמו 

אבל א� . כל עוד לא תראה שלוש פעמי� רצופות, תשמישכל אחר  וצריכה בדיקהאבל מהתחלה חוששי� לה , ואז ה� תקנוה מחמת תשמיש

  .'ה� עוותוה ותצא בלא כתובה ולא פירות ולא בלאות וכו, ד� מחמת התשמיש פעמי�השלוש  ראתה בכל

פעמי	 או , שא	 אי� לה וסת קבוע ושימשה פע	, בשלוש הפעמי	 הראשונות שפסק כמותו ( בדברי רבי חנינא ב� אנטיגנוס"� גרס הריתבו שכוכ

וא	 לא נמצא ד	 שלוש ', לעול	 ועד מחזיקי	 אותה כמועדת וה� עוותוה ותצא בלא כתובה וכו, שלוש בעדי	 ונמצא ד	 על עד שלה או עד שלו

  .פעמי	 ה� תקנוה והרי היא ככל הנשי	

	 צריכה לבדוק עצמה ג	 קוד	 תשמיש ולא רק לבדוק את העדי	 לאחר באות� שלוש פעמי – י"ב ?בדיקה ג� לפני כהצרי לשיטה זוהא� 

אלא רק לאחר תשמיש , � בדעתו"א והר"( ולא מלשו� הרשב"אי� נראה כ� לא מלשו� הריאבל , �"זה רק לדעת הרמב – דרכי משה. התשמיש

  .שלוש פעמי	

אבל א	 זה , כי רואי	 שהד	 בא מחמת תשמיש, תשמישדוקא כשרואה בשעת  – ג"סמ, א"רשב ?מתי נאסרת כשרואה שלוש פעמי� בהתחלה

אבל פע	 כ� ופע	 כ� אי� זו , וכ� מדובר שראתה שלוש פעמי	 ברציפות כמו שור המועד וחזקת קרקעות .זה מחמת קלקול וסת, לאחר מכ�

  .קפז' ע בזה בהרחבה בס"וע. חזקה

  

שלוש כה בדיקה לבעלה ב( שהלכה כרבי חנינא ב� אנטיגנוס שצרי"הריתמה מאוד על דברי הראשוני	 שפרשו את  – �"שד וה"פ הראב"� ע"רי

  :פעמי	 הראשונותה

שבהלכות נידה כתב את הגמרא שלנו וכתב שכבר , ועוד !( לפסוק את זה בהלכות נידה ולא במסכת כתובות"הרי א	 כ� היה על הרי .1

 !והרי היה צרי� לכתוב הפו�, פרש אותה בכתובות

 ?"אלמנה ניזונת וכבר פרשנוה בריש פרק"ולא כתב " תכבר פרשנוה בכתובוו": בהלכות נדהמדוע כתב  .2

ומדוע לא פרש כפשוט	 של דברי	 , פעמי	' ( את החידוש הזה שמשמשת בהתחלה בעדי	 ג"מני� לקח הרי, לפי פרוש הראשוני	 .3

 ?	 כפי פשט הדברי	 של רבי חנינא ב� אנטיגנוס"שתמיד צריכה לשמש בעדי	 כמו הרמב

שאשה שאי� לה , )לעיל( וכפי שפסקו רוב הראשוני� ד"הראבפרוש כו י"� כפרוש הראשו� ברש"� אחרת לגמרי את דעת הרי"ר השולכ� הסבי

והברייתא של רבי חנינא ב� , לא בפעמי� הראשונות ולא בהמש� וסת קבוע לא צריכה בדיקה כלל לבעלה לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש

  .ואז צריכה ג	 לפני תשמיש וג	 אחרי תשמיש אנטיגנוס מדברת כשעסוקה בטהרות

ופע	 ראשונה לא מ� , לאחר תשמישפ בעדי	 "בדיקה גואז צריכה לאחר מכ�  ,נולד בה רעותאא	 ראתה פע	 אחת ד	 מחמת תשמיש , ול	א

  .המני� כלל

תצא בלא כתובה ובלא פירות ובלא פ "א	 רואה ד	 מחמת תשמיש גפ רבי חנינא ב� אנטיגנוס "עכי , ( במסכת כתובות"ולכ� כתב זאת הרי

אבל כל זה , שא	 אי� לה וסת קבוע הפסידה כתובתהוזה אכ� שיי� למסכת כתובות מתי מפסידה כתובתה ולא כרבי מאיר שאמר ', בלאות וכו

  .לא קשור כלל להלכות נדה

( שדבריו של "� הסביר את הרי"אבל הש, כא�ד דברי רבי חנינא ב� אנטיגנוס לא קשור כלל ל"שלראב, �"ד לש"ובכל זאת יש הבדל בי� הראב

שא	 רוצה הבעל להרויח את הכתובה יכריח אותה לבדוק בכל , קשורי	 לעני� הכתובה" ה� עותוה וה� תקנוה"כי , רבי חנינא כ� קצת קשורי	

  .שלושת הפעמי	 הראשונות

ש שאמר שחושש להקל נגד רבנו חננאל שדבריו ה	 "הרא ועוד שנתעל	 ממנו דברי, כי אי� דבריו מוכרחי	 �"תורת השלמי� דחה את הבנת הש

  .דברי קבלה

  

  הלכה

לבדוק קוד	 תשמיש בשלוש הפעמי	 הראשונות וג	 אחר תשמיש  הצריכ, שאשה שאי� לה וסת קבוע א"� והרשב"הרמב, ("פסק כרי – מחבר

וא	 הוחזקה בשלוש הפעמי	 האלו שאינה רואה ד	 מחמת התשמיש שוב אינה צריכה בדיקה כלל ודינה ככל , הוא בעד שלו והיא בעד שלה
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, ול	 קוד	 תשמיש ואחר תשמיששכל זמ� שאי� לה וסת קבוע צריכה בדיקה לע ,ש"� והרא"והביא את דעת הרמב .הנשי	 שיש לה� וסת

  .אפילו הבעל צרי� אחר תשמיש �"ולרמב

וא	 קנחה . שאי� צריכי	 לבדוק אחר כל תשמיש ותשמיש אלא רק בבוקר וא	 מצאה ד	 טמאה, ש"	 והרא"פ שיטת הרמב"המשי� ע – א"רמ

  .לא תשמש עד שתבדוק עצמה הואיל ואי� לה וסת, עצמה בעד ואבד

  

  ?שאשה שאי� לה וסת קבוע לא צריכה בדיקה לפני תשמיש 'ד' סע קפט' זו סותרת לכאורה את הנאמר בס שהלכה הקשו �"ז והש"הט

וכא� מדובר שאי� , לא קבעה אותו שלוש פעמי	ועדי�  אלא ששינתה עכשיו לוסת חדש קפט הכונה שיש לה כבר וסת' מה שפסק בס – ז"טתרו  ה

  .ולכ� צריכה בדיקה לה וסת כלל

קפד מדובר שאי� לה וסת כלל וכל פע	 היא מוחזקת ' ואילו בס, קפט מדובר שיש לה וסת רק שאינו קבוע' בס – )נקודות הכס�( �"שתרו  ה

  .רואה מחדשכ

  

  ?א"כמי פסקו המחבר והרמ

כמו א פסקו להחמיר "המחבר והרמ – )'ק י"ס(שבט הלוי , תורת השלמי�, )ק יד"קפה ס' ש ס"פת(נודע ביהודה , �"ז והש"פשט הט

  .ש"	 והרא"הרמב

והביא את שיטת , א"� והרשב"הרמב, ("מסתימת המחבר משמע שפוסק כרי – )'ק ז"קפו ס' ס(ע הרב "שו, )'ק ט"קפט ס' ס(לח� ושמלה 

( והגהתו מתייחסת "א פסק מעיקר הדי� כרי"א( הרמ. ש לומר שבעל נפש יחמיר על עצמו ואי� לחוש שמא יהיה לבו נוקפו"	 והרא"הרמב

  .חייבת בדיקה אחר כל תשמיש ותשמיש, אבל בשלושת הפעמי	 הראשונות שחייבת בה	 מעיקר הדי�, 	"רי	 כדעת הרמבלמחמי

  

  ?כיצד בודקת

וצריכה להשהות . אלו המצריכי	 בדיקה לפני תשמיש ואחריו אינ	 מצריכי	 בדיקת חורי	 וסדקי	 אלא קינוח בלבד – סדרי טהרה, חוות דעת

  .את העד על גופה כשיעור וסת

  .צריכה בדיקת חורי	 וסדקי	 – ע הרב"שו

ש בשאר הבדיקות "	 ולרא"לרמב י	וא	 חושש, בשלושת הבדיקות הראשונות צרי� בדיקות פנימיות ומדוקדקות – שבט הלוי, דרכי טהרה

  .מספיק חורי	 וסדקי	

  .בדיקה קוד	 תשמיש יכולה להיות א( כחצי שעה לפני התשמיש – )'ק ה"ס' ב' סע(שבט הלוי  ?מתי בודקת לפני תשמיש

  

  :דעות נוספות בהלכה

בי� א	 יש לה כמו רוב הראשוני	 שאינה צריכה בדיקה כלל לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש ) ("בפרושו לרי כפי שבארנו לעיל(פסק  – �"ש

 .אי� לה וסת קבוע וכ� העול	 נוהגוסת קבוע ובי� א	 

  .א"א� לכתחילה יש לפסוק כדעת המחבר והרמ, � אי� למחות ביד	"כתב שבמקו	 שנהגו להקל כש – ש בש� תורת השלמי�"פת

  .פ ראשונות קוד	 תשמיש ואחר תשמיש בקינוח וא	 החמירה בחורי	 וסדקי	 תבוא עליה ברכה"פסק שתבדוק ג –) 'ז' סע( טהרת הבית

	 "וכדאי להחמיר כרמבלפני ואחרי תשמיש ובדקדוק ובעומק פ ראשונות בחורי	 וסדקי	 "יש להורות לבדוק ג – שבט הלוי, דרכי טהרה

  .חורי	 וסדקי	 ולא רק קינוחש לבדוק תמיד ובמיוחד קוד	 תשמיש ובבדיקת "והרא

 

  פתחי תשובה

וראוי לכל . נא ולמחר תעיי� בו' קצ סע' כמבואר בס, היינו בחורי	 וסדקי	, � שלא צריכה בדיקה"שג	 לש, הביא בש	 החוות דעת[ .1

 .שלשיטה זו לא צרי� בדיקה כלל עיי� לעיל ד עצמו משמע אחרת"בדברי החוו] לעשות כ� ולחוש לדברי רבנו חננאלאד	 

, וא	 אי� לה וסת. צריכה שוב בדיקה אחר תשמיש כי יש לה רעותא, א	 ראתה פע	 אחת בליל תשמיש אפילו במופלג מהתשמיש .2

 .וא	 יש לה וסת קבוע מספיק לה פע	 אחת, פ בדיקה כדי שתהיה מוחזקת שאינה רואה"צריכה ג

) א"רעק –זקנה וקטנה , מינקת, � בדיקה ג	 למעוברת	 שמצרי"למעט הרמב(ע "אשה מעוברת או מניקה אינה צריכה בדיקה כלל לכו .3

 .כי היא מסולקת דמי	

  .היא בחזקתה, אשה בתולה שלא ראתה מעול	 .4

  

  'סעי( ג

אינה צריכה , ולאחר מכ� אי� לה קבע, ד יו	 אחר טבילתה"לעול	 לא תראה פחות מי: אשה שרגילה לראות באופ� הבא – מחבר, תרומת הדש�

ואינה  ד יו	 נקראת כאילו יש לה וסת"אשה זו קוד	 י, והמחמירי	 ננאלחואפילו לרבנו , ד יו	"בדיקה כלל לכל מה שתשמש קוד	 אות	 י

  סתצריכה בדיקה בימי	 אלו שאינ	 שעת הו

  ?הא� לדעת המחבר צריכה פרישה ובדיקה בעונה בינונית
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יש לחייב את הבעל בפרישה ולאוסרה בעונה  – )'ב' קפו סע' ס(ערו� השולח� , )'ק ו"קפד ס' ס(ישועות יעקב , )'ק כ"קפט ס' ס(סדרי טהרה 

  .א� לא חייבת בדיקה, בינונית כי רוב הנשי	 מוחזקות שרואות ביו	 שלושי	

וכ� פטורה מלחשוש ליו	 . פטור מפרישה ובדיקה בעונה בינונית – )פרק ז(דרכי טהרה , )ק יג"ס(טהרת ישראל , )עב' ד ב ס"וי(אגרות משה 

  .החודש

  

לא תחוש לעונה בינונית כי , כ אי� לה וסת קבוע"אשה שרואה אחר שלושי	 יו	 תמיד ואח, כי א	 כ� ,חלק על תרומת הדש� והמחבר – חוות דעת

כל האחרוני� דחו את . כי תמיד חוששי	 לעונה בינונית כשאי� וסת קבוע, וזה ודאי לא נכו�, היא מוחזקת שרואה מתישהו אחר שלושי	 יו	

  .דברי החוות דעת

  

  'סעי( ד

  .נאמנת על שלו, שמתו� שנאמנת על שלה, ש להניח לאשתו שתבדוק בעד שלויש לאי – מחבר, �"רמב
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  קפז' ס

  

  '( אסעי

  ?מחמת תשמיש מתי נקראת רואה

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

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

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

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

  ?)קצר מכדי שתרד

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

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

  .ע וחכמי	"שנחלקו בו ר

כדי שתושיט ידה לתחת הכר או לתחת , 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. הכסת ותטול עד ותבדוק

  

א	 נמצא , 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 , מיד לאחר שפרש ולא שהתה שניה	 טמאי	 שקנחהוא	 על שלה באופ� , ד	 על עד שלו שניה	 טמאי	 וחייבי	 קרב�

כ קנחה "מ� המטה ואחוא	 שהתה עד כדי שתרד . טמאי	 מספק ופטורי	 מ� הקרב�, שתושיט ידה לתחת הכר או הכסת ותטול עד ותבדוק

  .ודאי זה לא ד	 מחמת תשמיש וטהור, עצמה

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

  .נקיי	' בכ� אפילו פעמי	 רבות ומותרת לו לאחר ז

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

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

 !ולכ� הלכה כרב חסדא, שהרי הגמרא נשארה עליו בקושיה, שהראשוני	 סוברי	 כתרוצו של רב אשיואי� לומר ? קצר יותר

וסוברי	 , 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 , פ שזה ספק"הראשוני	 שג	 כשחייב אש	 תלוי אינו רשאי לקיימה כל שראתה כ� שלוש פעמי	 ואע

  .מדי� ספק והמוציא מחברו 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	 , די שתושיט ידה לתחת הכר או הכסת ותבדוקכ כתב מעיקר הדי� שהזמ� של ד	 מחמת תשמיש זה עד – ד"ראב

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

  .מסתבר

  

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

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

ברגע שעבר השיעור , ל שקוד	 לכ� ראתה"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	 יצאה מכלל רואה

  

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

  .ולאחר טהרתה מותרת לו תמיד, מו� לתשמיש לא נאסרה על בעלהאבל ד	 שרואה לא בס. ד	 הבא מחמת תשמיש ונאסרה על בעלה

ל "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	 , מחמת תשמישכ שתי פעמי	 "אפילו א	 תראה אח, ולכ�. הרי היא כנידה ולאחר מכ� מותרת, שראתה בזמ� תשמיש

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

  .אלא היא מותרת עד שתראה פע	 שלישית מחמת תשמיש, אי� זה נקרא מחמת תשמיש, מהתשמיש

  .ר אחר חמש דקותאי� להחמי –) 'ק ח"ס( דרכי תשובה

שהרי אנו לא , 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 . בקיאי	 בשיעור הזה
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  ?כמה פעמים צריכה לראות דם מחמת תשמיש עד שתאסר

ניסת . מכא� ואיל� לא תשמש עד שתתגרש ותנשא לאחר. הרואה ד	 מחמת תשמיש משמשת פע	 ראשונה שניה ושלישית: תנו רבנ�" – גמרא

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

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

לא נמצא . 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, ד	 על ראשו

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

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

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

  

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

שלושה כ מותר לה להנשא ל"וכמו. ג"בזה אפילו רבי מודה לרשב, פ שבדר� כלל הלכה כרבי שפעמי	 נחשב חזקה"ואע. שתראה שלוש פעמי	

  .ורק לאחר השלישי אסורה לכל העול	 עד שתבדוק, בעלי	 שוני	

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

ובזה רבי לא מודה , ר הבעלי	 לא קשור לוסתותשמספ, וזה כרבי. אסור לה להינשא יותר עולמית עד שתבדוק, מחמת תשמיש לשני בעלי	

  .והלכה כרבי, ג"לרשב

רבנו . 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 – חננאל

  

  הלכה

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

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

  .לא תנשא לאחר עד שתבדוק, י	 רצופות מחמת תשמישוא	 ג	 אצל השלישי ראתה שלוש פעמ). ג"כסמ

  א"רמ

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

 .תשמיש

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

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

  .לילות רצופי	

, 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

  .פ רצופי	"אלו ג

לעני� ' יג' ועיי� לקמ� בסע .כ וראתה שלוש פעמי	"שאי� חילוק בי� א	 ראתה שלוש פעמי	 מיד כשנשא אותה או שחלתה אח, רדכיכמ .3

  .בתולה

  

  ?הא� הפע� הראשונה ממני� שלוש הפעמי�

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

יסוד . 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� "	 צריכה בדיקה אחר תשמיש תו� שיעור וסת אפילו בוסת קבוע ולכ� א"שלרמב, המחלוקת

לכ� . ממילא אפשר לתלות שהראיה הראשונה התחילה קוד	 תשמיש, סת שאינו קבועד שלא צריכה בדיקה כלל אפילו בו"ולראב, הוא מ� המני�

  .ואילו כא� אמר שראיה ראשונה מ� המני�, קפו שאינה צריכה בדיקה אפילו בוסת שאינו קבוע' שפסק בס �"ש על הש"תמה תוה

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

אלא שכל שלא בדקה עצמה קוד	 תשמיש אפילו , פ"משמע שבדקה מיד ובכל זאת כתב שמשמשת ג, כי מדובר שראתה מחמת תשמיש מיד

  .כ אינו נקרא מחמת תשמיש שמא התחילה לראות קוד	"מצאה ד	 אח

  

  גדר איסור רואה דם מחמת תשמיש

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

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

  .ס והנודע ביהודה"כשיטה זו פסקו החת .כי וסתות דרבנ�, שהאיסור הוא רק מדרבנ�
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מותרת לשמש א( א	 רואה מחמת , אחר בי� ליו	 החודש ובי� הפלגהקבוע א	 לאחר שראתה מחמת תשמיש קבעה וסת  .א: מ בזה"נפק

וסת א	 יש לה וסת קבוע וראתה מחמת תשמיש מסתפק הא	 חוששת ל .ב. כי קביעת וסת קבוע עוקרת חששות לוסת שאינו קבוע, תשמיש

  .כי לא קובעת וסת בזמני	 אלו, א	 היא מעוברת או מניקה מותרת לשמש .ג. התשמיש

) ולכ� יכולה להחלי( שלושה בעלי	(וסת חימוד תשמיש : יש שני חששותרואה מחמת תשמיש בכי , י"חלק על הנוב – תחוות דעש בש� "פת

מ "ד על כל הנפק"וחלק החוו .חוששת לראות מחמת תשמיש, לוסת כללואפילו בימי עיבור והנקה שלא חוששת , שממלאה ונופצת משו� חוליו

וכ� שג	 מי שיש לה וסת קבוע חוששת לוסת . וג	 כשהיא מעוברת או מניקה קבוע כי לחולי חוששי	 ג	 באשה שיש לה וסת, י"שהביא הנוב

  .שאינו קבוע פע	 אחת

כא� לא נוציא , 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, אשה 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 ( ומו� מונח על ראשו )ודאי יהיה מ� המקור, שפופרת כדי שא	 יהיה ד	 עליותו� הוהמכחול ב, י המכחול"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�. )על המו�

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

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

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

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

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

כי בדקה ולא , התר כל מה שאפשרולכ� תולי	 ל, כי רוב נשי	 לא רואות ד	 מחמת תשמיש, שזה אומרי	 להקל ולא להחמיר, ותר  הבית יוס�

  .מצאה

  

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

על ראשו בידוע שהוא  וא	 אי� ד	. נמצא ד	 על ראשו בידוע שהוא מ� המקור ואסורה. מו� ומכנסת אותו באותו מקו	 עד מקו	 שהשמש דש

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

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

  .כי חוששי	 שמא רואה מחמת חימוד תשמיש, י	 אי� לסמו�וג	 על רפואת הרופא, שתמצא בצדדי	 ונשארת אסורה

  א"רמ

 .ג	 בימינו יש לסמו� על הבדיקה הזאת .1

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

  .השפופרת

  �"ש

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

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

 .צריכה לדחוק את השפופרת למקו	 צר ודחוק כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת

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

פ "וכ. כי תולי	 שהד	 מהצדדי	 ולא מהמקור, כ כמה פעמי	 מותרת"משמע שא	 לא נמצא כלל אפילו ראתה אח .כ כל הפוסקי	"וכ

  .החוות דעת

כי , 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	 , פ מחמת תשמיש חזרה לאיסורה"אבל א	 לא ראתה כלל וחזרה לראות שוב ג, תולי	 שזה מהצדדי	

  .מהצדדי	

  

  'סעי( ג

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

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

  .)נדה סו)". (ביאות' כ� צריכה להתחזק בגול, ושמא זו היתה בכח מרובה ולכ� ראתה(לפי שאי� כל הכוחות שוות ? ראשונה של בעל שלישי
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א	 ראתה שלוש פעמי	 ד	 מחמת תשמיש אצל בעל ראשו� אסורה לשמש ע	 בעל  – קצת מחכמי הצרפתי�, �"רמב, �"רי, פ תוספות"ע י"רש

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

  .מחולי זה

  :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  וזאת מפני – חכמי הצרפתי� .2

 .לא הקלו עליה, אבל כל עוד שיכולה להינשא, שלישי

 .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� "שעל פי הרמב, המגיד משנה ולכ� הסיק

 .י ולחכמי הצרפתי	 אי� להתיר אפילו א	 בדקה"אבל לרש. הצדדי	 מותרת לשני או לשלישי לעול	

יש  לראשוני	 אלוכ א( "וא, כמו חולי וכאילו יש לה מכהנראה הדבר , א	 היא מצטערת בזמ� תשמיש וקשה לה מאוד – א"בש� ריצב מ"הגה

  .לסמו� על הבדיקה אצל הבעל הראשו�

  

 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

מדי� ספק  שכ� תהיה מותרת לשני ולשלישי בלא בדיקה כלל, להקל עליהזה , כי מה שאמרו לה להתגרש, וראתהפ שעברה תשמיש שלישי "אע

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

ולכ� היא תהיה , כי עכשיו יש רק ספק אחד, שוותלא תהיה מותרת לשני מטע� שאי� כל האצבעות , בעודה תחת הראשו� ותגלה שזה מהמקור

  .א	 רוצה להישאר תחת הראשו� ולבדוק הרשות בידהמ "מ. אסורה לכל העול�

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

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

  .כי גרושי� קשי	, ג	 לבעל 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 , פסק כרוב הראשוני	 – מחבר

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

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

  .זה מ� 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

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

  .י שאוסרי	"	 ורש"הראשו� ולחשוש לדעת רמב

  

  'סעי( ד

. 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, לא נמצא ד	 על ראשו

תולה בוסתה ומשמשת , כלומר אינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקי	, ת כאילו וסת קבועהראיה שלה מחמת תשמיש נחשב – י"רש

  .בלא בדיקה בי� וסת לוסת

אנו תולי� שד	 זה אינו מחמת תשמיש אלא , 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 .משו	 ראייתה הקבועה

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

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

שא	 יש לה מכה תולה , והשני .ורק אשה שאי� לה וסת קבוע יש לה די� הרואה מחמת תשמיש. מחמת מיעו� תשמיש והיא טהורהמ� הצדדי� 

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

 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

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

שא� אי� לה , משמע לפי פרוש� .שהד	 מחמת תשמיש הוא מחמת מכתה תולה, אבל א	 יש לה וסת קבוע, לה וסת קבועכל זה כשאי� , מכהב

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

  

משמע שא	 ראתה שלא בזמ� . תה ואינה נחשבת כרואה ד	 מחמת תשמישתולה בוס, שא	 שימשה סמו� לוסת, פסק כרוב הראשוני	 – מחבר

  .הוסת נחשב הדבר כרואה מחמת תשמיש
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והרי ? קפד' כפי שפרטנו בס, שהרי הוא חייב לפרוש, הרי אסור לשמש סמו� לוסת, אי� ראתה ד	 מחמת תשמיש סמו� לוסתה, הקשו האחרוני�

  :ועל יש מספר תרוצי	 !אנו לא עוסקי	 ברשעי	

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

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

  .הלילהשמותר כל הלילה שלפניו והוא שימש בסו( 

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

  !כ אי� נאמר לקולא שמה שראתה לילה קוד	 זה מחמת וסתה ולא מחמת תשמיש"וא, קוד	

 .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

, 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 , ד פע	 או פעמי	 באותו זמ� ואז נמצא שקבעה וסתכ ראתה עו"ומדובר כא� שראתה מחמת תשמיש ואח

 .תשמיש בוסתה

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

 .תשמיש

  

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

  .כדי שתיאסר והפע	 הראשונה לא מצטרפת, בזמ� וסתה

  

  'ז�'ו�'ה פי	סעי

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

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

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

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

  

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

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

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

  .בבדיקת שפופרת יכולה להבחי� בזהאלא רק , הד	 יוצא

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

  .סומכי	 שהד	 יוצא מהמכה

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

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

ראתה ד	 שלא מחמת תשמיש א שהתיר דיבר במקרה ש"הרשב� באר ש"הש .ונחשבת כרואה מחמת תשמיש, והרי היא טמאה במכתה תולה

). כדלקמ�(אפילו בשעת הוסת , נקיי	' ולא צריכה ז רהע טהו"ואז לכו, )פ שלא יודעת שהד	 הזה ממש מהמכה"אע(שמכתה מוציאה ד	 יודעת ו

  .והוכיח זאת מעוד אחרוני	

אבל , 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, א	 ספק לה בכלל א	 זה ד	 מקור או ד	 צדדי	

  

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

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

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

  ).מ בש	 ספר התרומה"כמו הגה(ד	 

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

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

שהד	 מחמת  תולה, עאבל א	 יש לה וסת קבו, כל זה כשאי� לה וסת קבוע, מכהבשלא תולי	 בדר� כלל  כי זה, ז כשיודעת שמוציאה ד�"ולט

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

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

  ".ד	

  

  ?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 , וחו' מזה. כי אנו לא בקיאי	 מהו ד	 מקור ומהו ד	 הבא מ� הצדדי	, היו	 לא סומכי	 על בדיקה זו – ד"ראב, �"רמב

מודה , 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	, או צדדי	

  .ד שלא מוציאי	 אותה מבעלה"הראב

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

אלא זה מדבר על סת	 ראיה שלא , כחרדל לשבת שבעה נקיי	 אי� מדובר על ד	 שבא מ� הצדדי	 ולא שמענו בשו	 מקו	 גזרה כזוומה שגזרו בנות ישראל על כל טיפת ד	 . מקור

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

  

  וראתה מחמת תשמיש ת קבועהלכה באשה שיש לה וסה

פ שחייבת לדעת "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 , האחד. כא� יש שני צדדי	 לטהר, שמכתה מוציאה ד	 כדי לטהר כפי שכתב המרדכי

פ המרדכי א	 יש לה "שע, והשני. ש כשמרגישה בבדיקה באותו מקו	 בצד שכואב לה ובחורי	 וסדקי	 לא"וכ, מוצאת במקו	 אחר בצדדי	

  .וטהורה ומכיו� שלאשה זו יש וסת קבוע מצרפי	 את שני הדברי	 להקל שתולה במכתה, וסת קבוע תולה בוסתה ובמכתה

  

  מחבר

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

, 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, אבל 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 , 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. פלפול

  .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

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

  .שיש לה מכה באותו צד, צדדי	 כאב ובשאר חורי	 וסדקי	 לאש א	 מרגישה ב"וכ

  

ואז שלא בשעת הוסת תולה ) 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	 במכתה

, 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 

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

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

  .פ שלא יודעת בודאות שהד� מחמת המכה"אע, טהורה, אצלנו שיש לה ג	 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�  .1

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

מ צריכה לדעת שודאי "כי לפי שיטת המרדכי והגה, אפילו כשיש לה וסת קבועלהתיר אותה  פשראי אשמראה שמכתה מוציאה ד	 

  .מכתה מוציאה ד�

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

 .אלא את אחד מה	, מוציאה ד	

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	"רממני� ל

והרי זה ממש נגד מה , 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 "א פסק כא� ע"ומכיו� שהרמ? שכותב תרומת הדש� ושערי דורא שמצריכי	 אותה בדיקה במו� נקי

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

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

 .ינה צריכה לדעת שמכתה מוציאה ד	א� א	 יש לה וסת קבוע א, ד	
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וזה ודאי סותר למה . ל להחמיר באשה שרואה ד	 ממי רגלי	 שנהוג להצריכה בדיקה במו� נקי"יקצא פסק כתרומת הדש� ומהר' בס .3

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

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

 .אלא שלא ידוע שמוציאה ד	 ולכ� אפשר לתלות במכתהמבוררת 

קצא פסקו ' 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	 , ז"והוסי� הט. חייבת לדעת שמכתה מוציאה בודאות ד� כדי לתלות במכהאפילו אשה שיש לה וסת קבוע , להחמיר כדעת תרומת הדש�

  .יש לתלות במכתה, פ שזו אינה יודעת"אע, יש לה מכה כזו 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 , 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, תשמיש

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

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

  .עליו

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

  .מכה עד שתדע ממש שמכתה מוציאה ד	

  

  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 , שלמד מדברי השערי דורא שרק כשודאי מרגישה ורואה שהד	 בא מ� הרח	 טמאה, 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	(הא	 זה מ� המקור 

פ "שלגבי כתמי	 תמיד תולה במכה אע, זה לאפוקי מכתמיה, ור טמאהד שרק כשודאי בה מ� המק"שדברי הש, א"� חלק על הרמ"הש

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

כי , הרי הוא לא מתהפ�, זהכספק ספיקא  אי� אומרי	, ועוד הקשה. טמאה, ומצאה באותו מקו	 ולא יודעת בודאות שהוא מהמכה

  !ס"וזה לא ס, א	 זה ד	 צדדי	 ודאי 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  .חוות דעתכ ג� ה"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� , בחזקת טהרה וראתה מחמת תשמיש

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

 .מחזקת טומאהותוספות הא� כבר יצאה 

שמכתה כ יודעת בברור "אא, כשאי� לה וסת קבוע פ שיש לה מכה במקור אינה תולה במכה"אע, אבל א	 ידוע שהד	 מ� המקור .2

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

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

  )לעיל

' 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. )נה בינוניתכי היא שומרת עו(לראיה האחרונה  יו	

  

  ויש לה מכה באותו מקום האם תולה במכתה כשרואה דם לא מחמת תשמישהדין 

הרי , 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 , הרואה ד	 מחמת מכה: "א מהגמרא"וראייתו של הרשב. ומספק לא נאסור אותה, כי וסתות דרבנ�, טהורהיא טהורה והד� 

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

  .ג ורבי"ובזה לא נחלקו רשב, זו שרואה ד	 בשעת תשמיש אפילו כשהגיע וסתה טהורה, ע וסתות דרבנ�"ומכיו� שהלכה כרבא שלכו. מקורו טמא

 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, ו ד	 וסתשכשאי� מכה כנראה זה, א"הרשב

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

. � אחר המקלכי כתמי	 דרבנ� והל, אבל כתמי	 תולה במכתה. כי אחרת לא תהיה טמאה לעול	, ותולי� את זה בד� וסתטמאה , מוציאה ד	
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שמדובר שיודעת ממש שהד� , יתפרש כבאור התוספות, ע וסתות דרבנ� ואשה זו טהורה אפילו בשעת הוסת"כתבה שלכו. ומה שהגמרא בד( טז

  .זה לא יועיל לטהר אותה, אבל א	 רק יודעת באופ� כללי שהמכה מוציאה ד	. הוא מהמכה

  

 א"רמ

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

כי אחרת לא תיטמא , )אפילו א	 יודעת שמכתה מוציאה ד	( אינה תולה במכתה, ויש לה מכהיו	 ' יו	 לל' מלושומרת עונה בינונית 

  .עול	ל

אלא ד	 וסת ולכ� היא טמאה ויושבת עליו  	 מכהשלא מקלי	 שזה דבאופ� 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, נקיי	' ז

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

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

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

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

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

להוציא ד	  שזה אפילו א	 היא בחזקת טמאה כי מכה דרכה, והוסי� הנודע ביהודה .)ז והוכיח זאת מעוד פוסקי	"ח והט"הב, י"לב

 .ושלא בזמ� הוסת אי� 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 

, הבדל זה אי� אנו בקיאי	 כללבו, 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, ולכ� לא תולי	 בד	 מכה

, י חכ	 שהוא שונה על פי חכ	 שיבחי�"ודע לנו עמכה זהה לד	 ראייתה עד שי סת	 ד	כי מ� ה, �"על הרמב וחלק – �"ר, ש"רא, א"רשב, �"רמב

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

כי האשה בחזקת , ה	 זהי	 ותולי	 להקל שזה הד	 ממכתהמבחינתנו , קוד	 שנודע לנו על פי עצמה שיש הבדל בי� ד	 מכה לד	 מקור, בסת	

  .פ שהוא דבר גדול להוציא אשה מתחת בעלה"שהמחמיר תבוא עליו הברכה אע, כ רבנו ירוח�"א וכ"אמנ� סיי� הרשב. טהרה עומדת

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

  .אבל בסת	 סומכי	 על כ� שהדמי	 שוני	, שא	 שני הדמי	 לפניו לא נל� לקולא כי אפשר לבדוק, ותר  הפרישה? זה שונה או לא

  

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

  .שכיו	 תולי	 בד	 מכה ,�"כרמב

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

  .� שהחמיר"ולא כרמב. רהוכי האשה היא בחזקת טה

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

  .נקיי	 מחדש' צרי� עיו� הא	 אפשר להקל עליה ולתלות במכה ולחסו� ממנה ספירת ז, וארע בימי טומאתה או ליבונה

. 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 , צ בדיקה א	 הד	 משונה מד	 ראיה ותולי	 להקל במכתה"שדוקא בראתה מחמת תשמיש א אמנ� דעת החוות דעת

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

  

  'סעי( ח

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

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

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

פ "מ א	 בנוס( לדיבורו של הרופא ראתה שפסק ד	 וסתה וראיה שלה ע"ומ .אפילו א� הוא מומחה לרבי� אי� להתיר ולסמו� עליו שנרפאה

שרבי אמר לה ' ט' והוכחה מהסיפור מהגמרא לקמ� בסע .אפילו על רופא גוינראה שיש לסמו� , רפואות וניכר שהועילו הרפואות הללו

  .שהתרפאה

  

שמתיר , 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, הרפואותי "וכ� שא	 תראה שפסק ד	 הוסת ע. כ רופא ישראל"א	 ריפא אותה אח
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א	 רופא אחד , צריכה להתרפאות קוד	 שנהיית מוחזקת שמסתפקת א	 רופא יכולה להוציא אותה מחזקתה ולכ� א( לדעה ראשונה – ח"ב

  .לאחר שהתרפאה אצלולסמו� עליו ולשמש בפע	 רביעית  מותרת אחרת, חזקה שרואה ד	 מחמת תשמישריפא כבר אשה קוד	 שהו

אלא , אולי לא הרופא ריפא אותה, הרי מכיו� שזאת שהתרפאה לא הוחזקה שרואה מחמת תשמיש, ח"הקשו על הב – פתחי תשובה, חוות דעת

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

  ]כי ה	 אוכלי	 שקצי	 ורמשי	, ישראלית

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

  .הרביעית

כי דבר זה , 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 . ולכ� תולה במכתה, עתיד להתגלות ולא יבוא לשקר ולסכ� את פרנסתו

  .יוחדי	 המראי	 זאת והכל דברי	 שעתידי	 להתגלותשהתרפאה כי הרופאי	 מסתכלי	 בצילומי	 פנימיי	 מ

  

  'סעי( ט

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

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

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

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

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

  ).אלא פע	 אחת מוציאה אותה כבר מחזקתה, שלוש פעמי	

ג	 ו. ולא צרי� שנדע שהתרפאה מזה, זוהי רפואתה, שראה ד	 שמאחר, 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	בלא 

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

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

  .דוכ� אי� אנו בקיאי	 בי� הפילה בי� לא הפילה ואסורה לכל אד	 תמי, בקיאי	 בי� ראש השפופרת לצדדי	

  

שכיו	 לא , � עצמו"אפשר שסוברי	 כרמב – בית יוס� ?י על רבי בגמרא א� אחד לא חולקשהר, �"מדוע הפוסקי� השמיטו את דברי רמב

 כי עובדא שהפוסקי	 הזכירו את די� בדיקת השפופרת, חלק על הבית יוס( – דרכי משה. מתירי	 אותה כלל לאחר שראתה ד	 מחמת תשמיש

י בדיקת "שבכל מקרה אפשר לבדוק את הד	 ע, ועוד. בקיאי	 בדי� זהמשו	 שאי� אנו , אלא לא כתבו את די� הפלת חררת ד	. שלא נוהג היו	

  .שפופרת וזה ודאי עדי(

  

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

, אבל א	 עשתה כ� לא מוציאי	 אותה מבעלה, י רפואה זו"שמיש עד שבזמ� הזה לא מתירי� כלל אשה שרואה ג� מחמת ת"וכראב. התרפאה

  .עד שתחזור ותראה מחמת תשמיש פע	 נוספת

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

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

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

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

  

  'סעי( י

  דין הרואה מחמת תשמיש לאחר טבילתה

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

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

  .חוששת רק פע	 אחת, כי כל עוד שלא קבעה וסת בזה, ראתה לא צריכה לפרוש בליל של טבילה שלישית

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

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

כ "לכ� א	 ראתה מחמת תשמיש בליל טבילה אסורה לעול	 לשמש בליל טבילה אא .כי וסת נעקר רק באופ� שבו הוא נקבע, בפע	 השלישית

  .אהתעבור ותשמש ולא תר

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

  .הטבילה הבא ולא תראה בו ג	 בלא ששימשה
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  :פ בליל טבילתה הא� מותרת לשמש בשאר הימי�"הדי� כאשר ראתה ג

  .וכ� משמע מהמחבר שחוששת רק לליל טבילתה. אבל שאר ימי	 מותרת לשמש, ל טבילתהקבעה וסת רק בלי – תורת השלמי�, ז"ט

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

בליל שני של "והגיה במחבר  .פ לראות מחמת תשמיש"גהוחזקה כי  לבעל זהואסורה לעול� הגור	 אלא הביאה הראשונה אחר הטבילה 

  .א"פ בביאה ראשונה אחר טבילה שמובא ברמ"ודינה כמו רואה ג, שג	 בו חוששת, "טבילה

שא	 הגיע הזמ� ולא קפצה או קפצה ולא הגיע הזמ� , כי זה דומה לוסת הימי	 ולקפיצות, ז"תורת השלמי� דחה את דבריו ופסק כמו הט

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

  

  פ בביאה ראשונה אחר הטבילה"הדי� כשראתה ג

כי כל , 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 .להתגרשוצריכה . פע	 רואה אחר הטבילה

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

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

  .ונאסרת, לאחר טבילה רואה

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

  

  דין הרואה מחמת תשמיש לאחר לידה

 א"רמ

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

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

  .כ"ולכ� רואה סמו� ללידה ולא אח, מחמת הלידה

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

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

 .ודינה כאשה רגילה שרואה מחמת תשמיש, היתה צריכה לראות ג	 בפע	 הראשונה

לאחר 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, פעמי� רצופות מחמת תשמיש' שראתה אחר לידה ג

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

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

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

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

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

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

  .דאי שיותר מבדיקת שפופרתווביותר 

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

ולכ� וסת הרואה מחמת תשמיש דינו כוסת קבוע שנעקר רק א	 לא , שהוא סובר כטור שוסת הקפיצות נקבע בלא הרכבת ימי	 הסביר

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

 .א שמספיקה ביאה אחת"פסק כרמ – �"ש

 

  :א"ל הרמרבה להקשות עה – ז"ט

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

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

ואי� התיר , כי שתי הביאות האחרונות אינ� סמוכות ללידה, פ רצופי� אחר לידה שלא תולי� להתר מחמת הלידה"ו כשראתה ג"ק

 ?בלא בדיקת שפופרת א בזה"הרמ

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

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

ודינה כעת אחר כל לידה כמו ליל ! ותצטר� להתגרש, אי� מה שיתיר אותה, לידה פ רצופי	 אחר כל"שהוחזקה בשלוש לידות לראות ג

 !ה כא�"וה! נאסרת, שא	 רואה אחר טבילה וכל שלוש פעמי	, טבילה בתחילת הסעי(
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כ כתב שכל זה כשעברה ושימשה ולא "כי אח[ומשמע שה	 רצופי	 " פ"או ראתה אחר כל לידה ג"שבתחילה כתב  ,א קשה"לשו� הרמ .3

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

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

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

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

 !היה צרי� לומר שהיא אסורה לו

 ?סו( דבריו שמדובר שעברה ושימשהוצרי� להבי� זאת מ, מדוע ברישא לא כתב מפורש את המילה רצופי	 .5

  

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

כו הצדדי	 מחמת לא הוחזקה לראות אחר כל לידה ותולי	 בהו, ואז כששימשה בהתר ביניה	, מדובר שאינ� רצופי� ויש ביאות התר ביניה�

  .הלידה

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

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

  .לראות אחר לידה

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

כ "אמש. מועיל לה שלא תחשוש עוד, וא	 עברה ושימשה באיסור בלא בדיקה ולא ראתה, פ מחמת תשמיש שצריכה בדיקה"ככל אישה שראתה ג

  .אינה חוששת כלל ולא הוחזקה כלל ,כשהיו לה ביאות התר בינתיי	

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

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

  ).דוקא אחר לידה

  

פ שאינ	 "א התכוו� לג"כשכתב שברישא הרמ א"ז טעה בהבנת רבי יוחנ� ובהבנת הרמ"בנקודות הכס( הארי� מאוד להוכיח שהט – �"ש

  .רצופי	

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

שהרי שלא ראתה אחר פע	 אחת כבר נעקרה לגמרי כמו כל אשה שרואה מחמת תשמיש , פ"בגמה הרבותא , פ אינ	 רצופי	"א	 ג  .ב

 .כ לא רואה"ואח

 .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"אחרי פע	 אחת או שתולי	 בלידה אחרי ג אז מה זה משנה א	 תולי	 בלידה, א	 תולי	 בלידה שזה ד	 טהור  .ד

 .א לבאר שסמו� ללידה אסור לשמש"היה חייב הרמ, ז"לפי הט  .ה

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

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

כ "א, אבל שימוש בינתיי	 לא מועיל, ציא אותה מחזקת רואה אחרי לידהא	 כשעברה ושימשה זה מהני רק לאחר לידה רביעית להו  .ח

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

 .מחזקה זו

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

  

פ רצופי	 אחר "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 . הלידה

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

חזרה וראתה ולא ' או ד' וכ� א	 אחר כל לידה ולידה ראתה ושימשה בינתיי	 ולא ראתה ואחר לידה ג. כי חזקה שא	 תשמש לא תראה, מותרת

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

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

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

, כי תשמיש עדי( מבדיקת שפופרת, ת שפופרתהוחזקה שיש לה ביאות של התר אחר ביאות של איסור ותולי	 בחולשת הלידה ופטורה מבדיק

  .כ מותרת"ג, פ אחר הלידה הבאה"ג שחזרה וראתה שוב ג"ואע

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

אבל מכיו� שאמרנו שתולי	 , שמא קבעה וסת ללידות, ה ושימשה לחוד לא יועיל להאבל טע	 עבר, כאשר מצרפי	 לזה את התלות מחמת המכה

 .מועילה הבדיקה או ביאת איסור שלא ראתה בה, בלידה כמו שתולי	 במכה
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  'סעי( יא

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

ולאחר , שאסורה עונה אחת כשתראה לאחר חצי שנה, אבל חוששת לאחרו� פע	 אחת. קבעה לה 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	, העונה לא חוששת יותר

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

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

  .פ"כל עוד שלא הוקבע בג

ו באייר אסורה "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� , וא	 תראה בהפלגת חצי שנה. ו בחודש"וא	 שוב לא ראתה לא חוששת יותר לט. לשמש לאחר חצי שנה

  .פ"בג עד שתקבע וסת, להפלגת חצי שנה

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

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

  .� קשי	"ולכ� דברי הש, לשמש ולא לראות כדי לעוקרו צריכה, קבעה וסת החודש

  

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

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

וכ� משמע פשט , נעקר א( א	 עבר היו	 ולא שימשה – סדרי טהרה .כ תעבור ותשמש ולא תראה"אא, אסורה לשמש ביו	 זה לעול	, בחודש

  .ו בחודש הבא נעקר הוסת"שא	 לא ראתה כלל בט, �"בש

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

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

לא , שלה ואפילו א� תראה פע� נוספתעקרה לגמרי את המוחזקות ביו� הוסת ולא ראתה ברציפות  פ"שימשה גאבל , חזרה להיות מוחזקת

  .ושאר האחרוני� רהכא� מודה א� הסדרי טה .חוזרת לחזקתה

  

  'סעי( יב

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

יחשוב כי חוששי	 שמא יבוא עליה ו, ליהג	 א	 לא רוצה לבוא ע תר ואסור להשהותהאלא תתגרש לאל, אי� לה תקנה להישאר ע	 בעלה, רואה

  .ואיסור דרבנ� קל בעיניו, כי וסתות דרבנ�, כ חמור"שזה לא כ

י שליש "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	ובשכונה אח

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

  .י שליש והול� אצלה בעדי	"ע

  .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 , 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 , פעמי	 בשעת תשמיש' כ תראה ג"ברור לנו שכלו בתוליה וא	 אח, מת תשמישברגע שפסקה פע	 אחת ולא ראתה מח

  .לראות תחת תשמיש

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

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

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

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

  

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

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

וזה צער , כ תהיה הוכחה ממש שהוא ד	 בתולי	"אא, ז שמכח קושיה זו כתב שירא להקל"ולכ� כתב הט? ואחרי זמני	 אלו אינה בתולה ,בלבד

  .א"וזה מה שהתכוו� הרמ. מחמת התשמיש
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כד	 בתולי	 עד מחזיקי	 את הד	 , שהבועל את הבתולה כמה פעמי	 וראתה ד	 מחמת תשמיש, י"וכדבריו בב, ג"פסק את הסמ – מחבר

, וכתב החוות דעת .כ א	 תראה שלוש פעמי	 מחמת תשמיש תוחזק כמו אשה רגילה"ואח, שתשמש פע	 אחת ולא תראה ד	 מחמת תשמיש

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

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

  .הנשי	 ולא תולי	 בד	 בתולי	

ואי�  .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

  .בגמרא לשמוע לחומרה זו כי אי� לה ראיה

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

, פ די� המשנה כי כלו כבר בתוליה"שכאשר ראתה בבית אביה אי� לה אלא בעילת מצוה בלבד ע, ז הדגיש"הט .הוכחה ממש הוא ד	 בתולי	

  .כ יש לה צער בתשמיש שמוכיח"לסמו� ולהקל שהיא בתולה כל זמ� שהיא רואה אאא "כ א"וא

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

ל בד	 "יי	 בכל פע	 שרואה מחמת תשמיש כמו חומרת חזנק' מ היא טמאה וצריכה לשמור ז"מ, ואינה נאסרת לבעלה) א"או כשיש לה צער לרמ

יש לצדד , וא	 בדקה בשפופרת ולא נמצא ד	 בראש המכחול וברור שזה לא ד	 מהמקור אלא מהצדדי	. בתולי	 שבועל בעילת מצוה ופורש

  .להקל שמא בא ממכה שהיתה לה בצדדי	 ולא מד	 בתולי	 וזהו ספק דרבנ� ולקולא

  

  'סעי( יד

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

כדי שלא יתבטל מפריה ורביה כמו אשה שרואה ד	 , תצא מתחת בעלה וא	 אי אפשר בתקנה זאת. י עששיות של ברזל"הגדול ביו	 הכפורי	 ע

  .אשה אחרתמחמת תשמיש שמגרשה א	 אי� לו 
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  קפח' ס

  

  '( אסעי

א( : בית שמאי אומרי	. )יי� אדו	 שמזוג במי	( האדו	 והשחור וכקר� כרכו	 וכמימי אדמה וכמזוג: חמישה דמי	 טמאי	 באשה" – שנהמ

: אמר רבי מאיר. מטמא וחכמי	 מטהרי	 עקביא ב� מהללאל: הירוק. וחכמי	 מטהרי	) מוהל שיוצא מהבשר(וכמימי בשר צלי  כמימי תלת�

  .לא כ� ולא כ�: רבי יוסי אומר. מטמא משו	 משקה, א	 אינו מטמא משו	 כת	

מקו	 (מבקעת בית כר	 ? וכמימי אדמה. כברור שבו? כקר� הכרכו	. דיהה מכא� טהור, עמוק מכ� טמא. כחרת? שחור. כד	 המכה? איזהו אדו	

  ".שני חלקי	 מי	 ואחד יי� מ� היי� השרוני? זוגוכמ). שמביא אדמה ממנו ונות� בכלי

כי יפלא ממ� דבר : אמר קרא: אמר רבי חמא בר יוס( אמר רבי אושעיא? מינה טמא דלמא כל ד	 דאתי, מנל� דאיכא ד	 טהור באשה – גמרא

  ...בי� ד	 טהור לד	 טמא, ..."ובי� די� לדי� ובי� נגע לנגע, בי� לד	 לד	, למשפט

וכל (דד	 אדו	 הוא , למימרא". ויראו מואב מנגד את המי	 אדומי	 כד	: "אמר רבי אבהו דאמר קרא? 	 והני טמאי	וממאי דהני טהורי

והא אנ� . דמיה הרי כא� ארבעה –ר אבהו אמר קרא דמיה "א ?)כד	 מכה בלבד, האדו	 שבאדומי	(אימא אדו	 ותו לא , )החמשה האלו אדומי	

  .	 הוא אלא שלקהאדו, שחור: אמר רבי חנינא? חמשה תנ�

ה אלו ודאי "ולב, ק אלו ספקות"שלת(איכא בינייהו לתלות ? )שלא הזכיר את מימי התלת� ובשר הצלי והד	 הירוק(ק "היינו ת: ה מטהרי	"וב

  :)יט�.נדה יט)". (טהורי	

הלכה כבית הלל שהוא טהור  – �"פ הרמב"� ע"ר, ש"רא. ק שהוא מסופק"הלכה כת – �"� בש� רמב"ר :ההלכה במימי תלת� ומימי בשר צלי

  .לגמרי

  .הלכה כחכמי	 שד	 זה טהור לגמרי – �"ר, א"רשב, ש"רא, �"רמב :ההלכה בד� ירוק

וכ� כל ירוק שדומה לחלמו� ביצה או לזהב הנוטה לאדמומית  ,מדובר בד	 ירוק כאתרוג – ש"רא, תוספות ?טמא שנחלקו בו מהו ד� ירוק

  .כי כרתי לא נוטה לאדמומיות כלל וזה ודאי טהור, ע"אבל ירוק ככרתי טהור לכו. דעת חכמי	שטמא לדעת עקביא ב� מהללאל וטהור ל

  

  ההלכה היום

  ...חכמתא דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא: הכי אמר רבי יוחנ�. כולי עלמא לאו חכימי, רבי חנינא הוא דחכי	" – גמרא

  !?אנא לא אחזי, ומה רבי חנינא דענוות� הוא מחית נפשה לספק וחזי. דמאענוותנותא דרבי חנינא גרמא לי דחזי : אמר רבי אלעזר

ואנא , ומה רבה דידע בטבעט לא חזא דמא!... ?בדמא ידענא, דאמינא בטבעא לא ידענא, טבעא דבבל גרמא לי דלא חזאי דמא: אמר רבי זירא

  !?אחזי

זר דמרא דארעא דישראל הוה כי מקלע לאתרא דרב יהודה לא חזי ומה רבי אלע, אמר. אייתו לקמיה דמא ולא חזא. עולא אקלע לפומבדיתא

  :)נדה כ!". (?אנא אחזי, דמא

ולכ� מטמאי	 כל מראה אדו	 בי� א	 הוא כהה הרבה או , מכא� נלמד שכיו	 אנו לא בקיאי	 בספקות האלו – טור ,ש"רא, א"רשב ,�"רמב

  .אפילו א	 יש בו סמיכות והוא עבה הרבה, טהרי�כמראה זהב מ אבל ד� שהוא לב� וירוק. עומק וכ� כל מראה שחור

  .החמיר בד	 יש בו סמיכות והוא עב הרבה אפילו הוא ירוק או לב� – תרומת הדש�

בי� ירוק אלא , זה לא רק אלו, שמה שכתבו הראשוני	 שהיו	 מתירי	 רק לב� וירוק כמראה זהב, � והמרדכי"פ הר"הדגיש ע – ת יוס�יב

 כי בכלל לב� הוא, טהור, וכ� כל מראה ד� שאי� להסתפק בו שיש בו אדמומית כלל, מותר כפי שבארנו קוד� שעוהבי� כעשבי� או כ, ככרתי

  .וטהור

שכיו� מימי תלת� ומימי , ומתר  ?מדוע לא טהרו בימינו ג	 אות	, ה שמימי תלת� ומימי צלי טהורי	 כמו ירוק"מכיו� שנפסק כב, י"והקשה הב

אדמומית ואי� אנו בקיאי	 במראות מטמאי	 אות	 ולא מטהרי	 אלא לב� וירוק בלבד שאי� לה	 שו	 נטיה צלי בשר דומי	 למראה 

  .לאדמומיות

  

מראה  אבל .וכ� כל מראה שחור טמאי	 באשה, וקשכל מראה אדו	 בי� א	 הוא כהה הרבה או עמ, פסק כראשוני	 וכהסברו בבית יוס( – מחבר

 ש ירוק ככרתי או כעשבי	"וכ) או אתרוג צהוב או חלמו� ביצה(או ירוק כמראה שעוה  )ראה אבק על בגד לב�אלא כמ, אפילו אינו לב� לגמרי( לב�

ומצאה מראות ) בתו� שיעור וסת(ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד , )ולא כתרומת הדש�(טהורי	 ואפילו יש בו סמיכות והוא עב הרבה 

  .טהורה, הללו

  ח"בחומרות ה

, אבל א	 לאחר שהתייבש חזר למראה אדו	 בקצותיו, מתחלתו ועד סופו או לב� זה כאשר נשאר ירוק, ולב� ירוק מה שמותר בד	 .1

  .צרי� להמתי� שיתייבש, לכ� כשבאי	 לפסוק במראות ד	. טמאה

דקת לפני שבו, קפו באשה שאי� לה וסת קבוע' הרי נפסק בס, ז"ועוד הקשה הט .כי לא מחזיקי	 ברעותא, דבריו דחו – �"שז ו"ט

 כי לפני כ� לא יכולה לדעת הא	 זה ד	 טמא או ד	 טהור, הרי צריכה להמתי� עד שיתייבש, מה יעזור שתבדוק, וא	 כדבריו. תשמיש

  .וכתב שאי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות, ז"ז עוד לדחות חומרא זו של הט"הטוהארי� . )ל"ואכמ, ז"ויש לדו� בקושיה זו של הט(
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כי הכל הול� , כ טהורה"ג – חוות דעת, חכ� צבי: כ רואה שהוא מראה טמא"ואח, וטיהר, התחלה שהיה טהורהדי� כשראה החכ� ב

 .ולא חוששי	 לזילותא של החכ	, מחמירי	 בזה – שאילת יעב , שבות יעקב. אחר מה שיוצא מהגו(

שדר� הד	 , טמאה, מרגלית כתב שהאשה שיצאה ממנה סמיכות ד	 לב� ועב שעתי	 או שלוש לאחר שרחצה במרח' י"בש	 מהר .2

  .להתלב� מחמת הרחיצה

. אבל לא על לב�, ולהיפ� שמענו בגמרא על מראה שחור שלקה, ס בשו	 מקו	 להחמיר כ�"כי לא שמענו בש, דחה חומרא זאת – ז"ט

 .רה כ� לאחרי	ולכ� המחמיר יחמיר לעצמו ולא יו

  :די� ד� בצבע חו�

ש בכת	 "וכ .ושחור שדהה טהור, ד	 בצבע חו	 כמו קפה טהור כי לא נוטה לאדמומיות אלא לשחור – ושאלת יעב  ש בש� סדרי טהרה"פת

  .שמקלי	

  .ובכת	 מקלי	, דו	ובצבע הדומה לבורדו יש להחמיר ג	 למקלי	 כיו� שנוטה מאוד לא. בהפסק טהרה מחמירי	 ג	 בחו	 בהיר – שבט הלוי

  

  'סעי( ב

שתסמו� חברתה ( כזה טיהר איש פלוני חכ	 מהו: איבעיא להו. והתניא נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו, אי�? ומי מיהמני" – גמרא

דליתיה שאני הת	 ? נאמנת אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו: ש"ת? )שהראתה דמה לזו ואמרה לה כד	 זה של� הראתי ג	 אני לחכ	 וטיהר

  :)נדה כ". (לקמה

וכ� אי� מחזיקי	 אותה . כ סומכי	 עליה בספירה וג	 כא�"וא, לעצמה –" וספרה לה"שנאמר , והטע	 בזה שהתורה האמינה לה – א"רשב

עיה כי הב, הולכי	 לחומרה, והיא אומרת שחכ	 אחר התיר לה, אבל א	 הביאה ד	 והחזקנו אותו כד	 טמא או שיש בו ספק .בטועה בדמיונות

  .הזו בגמרא לא נפשטה ולכ� מחמירי	 בזה

   מחבר

כשמראי	 לה מראות ד	 ושואלי	 אותה , כלומר. הוא ד	 לב� או ירוק וטהורה שאשה נאמנת לומר שד	 שראתה ואבד פסק כגמרא .1

 .א	 אומרת שראתה ירוק או לב� מאמיני	 לה וטהורה, איזה ראתה

. אי� סומכי	 עליה, א או שהיה ספק בדבר והיא אומרת שחכ	 פלוני התיר להשא	 הביאה לפנינו ד	 והחזקנו אותו כטמ, א"כרשב .2

  .מחמירי	, וכיו� שיש רעותא לפנינו, כי אולי היה לה ספק וסברה שהוא טהור, ז"והסביר הט

 ל שד	 זה של�"וא, שהראתה לה דמה אי� לה ג� לסמו� על חברתה, ה אשה זו שמסופקת בד	 שלה"י שה"פסק את פרוש רש – �"ש

או כת�  זהמשמע שא� אומרת שד�  .אלא הרי הדבר בגדר ספק ומחמירי	, הראיתי ג	 אני לחכ	 והתיר ולכ� היא תטהר את עצמה

  .טהורה, טיהר לה זה

כגו� שיודעת שמראה כזה כבר , כ� אפילו על עצמה אסור לה לסמו�, שאסורה לסמו� על לחברתהכש	  – ש בש� סדרי טהרה"פת

שאפילו א	 מביאה את הד	 הראשו� שטיהר לה , וכתב בתורת השלמי�. וצריכה להראות שוב לחכ	 את העד מחדש, טיהר לה חכ	

  .י� סומכי	 על זהמ א"מ, חכ	 ומשווה ביניה	 ואומרת שזה החדש כזה ואי� לחשוש שמא מדמיינת

א	 ברור לה שזה טהור ש ולכ� כתב שבט הלוי, שכל זה בזמ� הגמרא שטיהרו מראות הדומי	 לאדו	 בחכמת אד� כתב – שבט הלוי

  .סומכי	 עליה	 שטהור, ונשי	 כשרות ה� וא	 מחליטות שזה טהור, אינה צריכה ללכת לחכ	 ע	 כל מראה, פ מה ששאלה בעבר"ע

בעל לא יכול  – ש בש� חכמת אד�"פת. יכול לראות דמי אשתו – פ תוספות"� ע"ל וש"מהרש ?י אשתוהא� בעל יכול לראות דמ

 .כגו� בענייני הטבילה כי אתחזק איסורא, להורות בענייני אשתו כשהיא כבר בחזקת טמאה

  

  'סעי( ג

  דין אשה שראתה דם בשפופרת או בחתיכת בשר קטנה

בבשרה אמר רחמנא ולא  ?מהו )וראתה בו ד	באותו מקו	 הכניסה קנה חלול ( הרואה ד	 בשפופרת ,בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא" – גמרא

נימא קרא , כ"א? )כ בזב ובעל קרי שטמאי	 רק כשיוצא לחו'"משא(מיבעי ליה שמטמאה מבפני	 כבחו' , בשפופרת או דילמא האי בבשרה

  ...שמע מינה תרתי –מאי בבשרה , בשרה

בבשרה ולא : שרבי אליעזר אומר... וא	 לאו טהורה, א	 יש עמה ד	 טמאה, פ שמלאה ד	"המפלת חתיכה אע: דתניא :לימא שפופרת תנאי היא

  ?ק נמי טהורי מטהר"ת. אי� זה ד	 נדה אלא ד	 חתיכה: וחכמי	 אומרי	. בשפיר ולא בחתיכה

כי בשר צרי� לראות ( ה לשפופרת"וה יר ולא בחתיכהק סבר בבשרה ולא בשפ"ת: איכא בינייהו) נעשו בקעי	 מבחו' והד	 ש	(אלא פלי פלויי 

ואז הבשר ( בבשרה קרינא ביה? מאי טעמיה, )כי הד	 נוגע בבשר( אבל פלי פלויי טמאה ,והני מילי היכא דשיעא .)ד	 וד	 צרי� לראות חתיכה

הא ד	 נדה . )ו� החתיכה ולא שנא בבקעי	ולא שנא בת( אי� זה ד	 נדה אלא ד	 חתיכה ,ג שפלי פלויי"אע: ואתו רבנ� למימר. )רואה את הד	

  )רואה ד	 בשפופרת זו מחלוקת תנאי	 מ"מו. כי ד	 נדה מטמא אפילו א	 הוא לא רואה את הבשר לחכמי	( .ודאי טמא ואפילו בשפופרת

דרכה של אשה לראות ד	 ) רבי אליעזר(מר סבר , כי פליגי בחתיכה, )כי אי� דר� הרואה בכ�(בשפופרת כולי עלמא לא פליגי דטהורה : אמר אביי

  .אי� דרכה של אשה לראות ד	 בחתיכה) חכמי	(ומר סבר , )כי בשרה קרינא בה(בחתיכה 

דרבי אליעזר סבר אשה , והכא באשה טהורה ומקור מקומו טמא קמפילגי, דכולי עלמא אי� דרכה של אשה לראות ד	 בחתיכה: רבא אמר

  .)כב�:נדה כא". (טהורה ומקור מקומו טהור ורבנ� סברי אשה. טהורה וד	 טמא דאתי דר� מקור
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  :נחלקו הראשוני� בבאור דבריו של אביי

שאז היא  חתיכההתו� שב ד	 בשרה ממעט א"רשל, )פלי פלויי( פתוחי� שנעשו בקעי�ג� חתיכה וד� שבא וחכמי� היא ב"מחלוקת ר – י"רש

ולחכמי� אפילו היו בבקעי�  .ואז הד	 רואה את הבשר והבשר רואה את הד	 כי זה חלק מבשרה, אבל ד� הנראה בבקעי� טמא ,טהורה

אבל ד� בשפופרת  .וא	 אי� זה ד	 נידה אינו מטמא .בחתיכהנידה כי אי� דרכה של אשה לראות ד	  אלא ד� חתיכהשאי� זה ד� נידה , טהורה

  .דברי הכל טהורה

  .נדה בלא קשר לד	 חתיכההיה צרי� לומר לדעת חכמי	 שאי� זה ד	  כ אביי"שא, י"ש הקשה על פרוש רש"הרא

  

כעי� (בד	 שבתו� חתיכה  א"לרש, במקו� שזה לא פלי פלויי )כעי� שפופרת( בחתיכהד� דרכה של אשה לראות הא� המחלוקת היא  – תוספות

. אי� דרכה של אשה לראות כ� וטהורה, פ שהוא ד	 נידות"כיו� שהד	 בתו� חתיכה אע ,ולחכמי�, כי כ� דרכה של אשה לראות, טמאה) שפופרת

  .וד� בשפופרת ממש דברי הכל טהורה. לדברי הכל טמאה) פלי פלויי(אבל בבקעי� פתוחי� 

  

כדר� שהנשי	  וכיו� שראתה א דרכה של אשה לראות ד� בחתיכה"לרו ,ע רואה ד	 בשפופרת טהורה"לכו – ש בש� רבנו שמשו� מקוצי"רא

ד� נידה כיו� שלא ראתה כי , בה בקעי�פ שיש "בחתיכות ואע נידה אי� דרכה של אשה לראות ד� ולחכמי�, טמאההיא תהיה רגילות לראות 

אבל א	 יש בקעי	 זה נקרא , זה מטע	 הפסקה א"שלר, ונחלקו בפרוש הפסוק שממעט שפופרת מבשרה. טהורה, אשה לראותרגילה כדר� ש

מה שאמרו חכמי	 שאי� זה ו. וכ� בחתיכה ואפילו יש בה בקעי	ד	 נידות ולחכמי	 המיעוט הוא משו	 שאי� דרכה של אשה לראות כ� , בבשרה

  .אי� דר� ד	 נדה לבוא בצורה כזאת ולכ� טהורההכונה ש, ד	 נידה

ולא היתה  )הפילה ויצא לה חלק מבשר הרח�( לה וכמי� חתיכות בשר היה נופל לה בבית החיצו�באשה שנעקר מקור שוכ� עשה רבנו שמשו� 

  .כיו� שאי� דר� נשי� לראות כ�, וטיהר אותה לבעלה פוסקת לראות כל זמ� שאות� החתיכות היו בבית החיצו�

  

  ש מקוצי"י למעשה של הר"פרוש הב

אמנ	 . כ נחשוש שמא הכל היה ד	 קפוא"שאל, ת במי	 פושרי	 ולא נימוחומעשה זה של רבנו שמשו� מקוצי מדבר כשהטיל החתיכו .1

 .אפשר לומר שכא� ניכר בה	 שה� חתיכות בשר אלא שהיה בה	 ד	 ובקעי	 ולכ� אפילו א	 נימוחו

כ היה מטהר אותה כי היה תולה את כל זה מהחתיכות של הבית החיצו� "ואעפ, משמע שהיתה רואה ד	 ממש, לטור ורבנו ירוח� .2

פ שהיה בה	 ד	 ובקעי	 "ואע שהיו חתיכות בשר יוצאות מעצמ�מדובר , ש"ולרא .טהורה, ומכיו� שבשעה שנעקר היה ד	 רק בחתיכה

, קפז' ג שתולי	 במכה כמבואר בס"ואע .אבל ד	 ממש בלא חתיכה היה מטמא, בכ�ד	 נידות כי אי� דר� אישה לראות , היה מטהר

  .כה שבמקור עצמו היה מטמאאבל במ, כל זה שתולי	 במכה שבצדדי	

ז שתולי	 במכה אפילו א	 היא במקור כשידוע שהיא קפ' הרי ראינו לעיל בס, ש"בהסברו את דעת הרא י"הקשה על הב – דרכי משה

מדוע לא נתלה אותו בד	 שבחתיכות כפי שפרש בטור ו אז זה כמו מכהמפני שנעקר המקו	  כ ג	 כא� כשמוציאה ד	"וא, מוציאה ד	

 .ע"וצ? וח	ורבנו יר

  

  מחבר

 .כי אי� דר� אשה לראות בשפופרת, ניסה שפופרת והוציאה בה ד	 טהורהשא	 הכ, פסק כמסקנת אביי בגמרא .1

שא	 ראתה ד	 בחתיכה אפילו מבוקעת והד	 בבקעי	 , בש	 רבנו שמשו� מקוצי וכחכמי	 ש"פ פרוש הרא"פסק כמסקנת הגמרא ע .2

 .כי אי� דרכה של אשה לראות בכ�, טהורה, בעני� שנוגע בבשרה

  .טהורה, נופלי	 בבית החיצו�) מהרח	(שאשה שנעקר מקור שלה וכמי� חתיכות בשר , פסק את המעשה של רבנו שמשו� .3

 ומחמת מכה הד� הזה, כי תולי	 את הד	 בחתיכה שיודעי	 שנעקר המקור שלה, ראתה ש� ד� ממשוהדי� כ� אפילו א�  – א"רמ

  .ש"וזה כפי שפרשו הטור ורבנו ירוח	 ולפי מה שכתב בדרכי משה ג	 לדעת הרא. ואי� דר� ראיה בכ�

כ לא פסקה "ואח, תה ד	 כללוכתב שטהורה רק א	 בשעת נפילת החתיכות לבית החיצו� בדקה ולא רא, ז"א והט"חלק על הרמ – ח"ב

ח מחמיר לחוש לדעת תוספות שלא "למסקנה הב. משמע שבשעת הוסת טמאה. לראות ד	 כל זמ� שהיו החתיכות בבית החיצו�

 מדובר כא� בכלל בפלי פלויי ולא טהרו חכמי	 אלא בחתיכה העשויה כשפופרת והד	 בתוכה

שהביא  א� חלק על הסברה שלו, לו כשראתה ד	 ממש ע	 החתיכהשטהורה אפי א"הסכי� לדינו של הרמח ו"חלק על הב – ז"ט

  .שנאמנת לומר שיש לה מכה באותו מקו	, בדרכי משה לדי� זה שמדמה את זה לד	 מכה

ולא כאשר הוא יוצא ע	 חלק מהמקור עצמו ואי� זה דר� ראיה , שהתורה אסרה ד	 מקור כאשר המקור במקומו עומד, ז"והסביר הט

וכ� משמע ג	 . ז שתהיה טהורה כא� כשרואה ד� בחתיכה אפילו בשעת וסתה"ומכא� הסיק הט. ולכ� טהורה, שאסרה תורה

 .'ה' א שסת	 ולא חילק כמו שחילק בסע"מהרמ

עיי� לקמ� בסעי( ו. ואז מוכח שזה לא ד	 שהתייבש. (וקא כשהטילה החתיכות במי	 פושרי	 מעת לעת ולא נימוחומה שטהורה זה ד .4

  )במקרה שיוצא ממנה צורת בריה' ד

  .צ בדיקה"א	 ידוע שאי� זה ד	 קפוי א – �"ש
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  בשר גדולה אשה שראתה דם בחתיכהדין 

  ".בי� כ� ובי� כ� טמאה: רבי יהודה אומר. לא טהורהוא	 , )נדה( ד	 טמאה עמהא	 יש , המפלת חתיכה" – משנה

  .)נדה כא...". (קמיפלגי) לידה(בלא ד	 ) רח	( באפשר לפתיחת הקבר :אלא אמר רב נחמ� בר יצחק... " – גמרא

כי לידה בלא (וג	 לא לידה  כי חתיכה זה בשר ולא ד	, אפילו החתיכה של ארבעת מיני הדמי	 המטמאי	, לחכמי	 א	 אי� ד	 טהורה – י"רש

כי , כא� טמאה, ולרבי יהודה אפילו החתיכה ירוקה ולבנה טמאה שה	 מיני דמי	 טהורי	, )כ טמאה נדה שבוע לזכר ושבועיי	 לנקבה"ד	 ג

  .א לפתיחת הקבר בלא ד	"כי א, ודאי היה ד	 אחר כא� שלא ראינו אותו

  

  .כרבי יהודה ופסק – �"רמב, א"רשב, ש"רא

ומ� הסת	 הלכה כחכמי	 שאי� דרכה של אשה , הרי לעיל פסק שרואה ד	 בשפופרת טהורה, מדוע פסק כרבי יהודה ש"� תמה על הראהבית יוס

  ?י שפופרת או חתיכה וכעת יש ד	 נידות"הרי נפתח הקבר ע, למה מטהר, א לפתיחת הקבר בלא ד	"וא	 הלכה שא, לראות ד	 בחתיכה

וזה דומה לשפופרת שמשמע שמדבר בחתיכה , שיש הבדל בי� חתיכה קטנה שאי� בה פתיחת הקבר ,האלו בדעת הראשוני� לכ� חידש הבית יוס�

  .והטור :)כב(כ התוספות "וכ. אבל בחתיכה גדולה טמאה, קטנה

  .כי אי� זה ד	 נדה אלא ד	 חתיכה, אפילו א	 נקרעה ונמצא בה ד	, וא	 אי� טהורה, ק שא	 יש ד	 ע	 החתיכה טמאה"פסק כת – �"רמב

  

  הדי� בנפל

א לפתיחת הקבר "קסבר אי� קישוי לנפלי	 וא. תשב שבעה נקיי	, קשתה שני ימי	 ולשלישי הפילה: אדבריה רבא לרב שמואל ודרש" – גמרא

  .)נדה סו". (בלא ד	

ולא נכתב שיש , מכ� שנחלקו בסוגיתנו במפלת חתיכה, ועוד. מכא� למדו שחתיכה גדולה טמאה אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו – א"רשב, ש"רא

  .א לפתיחת הקבר בלא ד	"ד א"חילוק בי� נגמרה צורת הולד ללא נגמרה למ

  .אפילו בחתיכה גדולהאפשר לפתיחת הקבר בלא ד	 וטהורה , כאשר לא נגמרה צורת הולד – שאילתות

  .א לפתיחת הקבר בלא ד	"ולכ� צרי� לפסוק שא, אנו לא בקיאי	 בגמר צורת הולד, א( לדברי השאילתות – ג"סמ

  

עיי� , דק שבדקי	(זה בחתיכה קטנה כמו שפופרת , שכל מה שטהורה כשראתה ד	 בחתיכה, פסק כרבי יהודה וכחידושו בבית יוס( – מחבר

שזה אפילו בנפל שלא , א"ש וכרשב"וכרא. א לפתיחת הקבר בלא ד	"כי א, אבל בחתיכה גדולה טמאה אפילו לא ראתה כלו	, )'ו' לקמ� בסע

  .נגמרה צורתו

  

  'סעי( ד

אי כי לח אי� יבש לא או דילמא ה, עד דמידב דייב ליה, כי יזוב זוב דמה אמר רחמנא? ד	 יבש מהו: בעי רבי יוסי בר חנינא מרבי אלעזר – גמרא

  ?אורחא דמילתא היא ולעול	 אפילו יבש נמי, יזוב זוב דמה

י הא נמ. כי מיבעיא לי יבש מעיקרא, לח ונעשה יבש לא קמיבעיא לי: אמר ליה! ובשר המת מטמאי	 לחי	 ויבשי	, ד	 הנדה: אמר ליה תניתוה

לא נימוחו , אי הכי). כי זהו ד	(א	 נימוחו טמאה . מי	תטיל ל, כמי� יבחושי	 אדומי	, כמי� עפר, שערה כמי�, המפלת כמי� קליפה: תניתוה

  :)כב� .נדה כב)". (ולא ד	(כי לא נימוחו בריה בפני עצמה היא : אמר רבה? נמי

  .ולכ� טהורה, ד	 מחמת מכה שיש לה במתו� מעיה ולא מתולדות ד	 נדה אז זה, זה לא נימוחא	  – �"רמב, ש"רא

ע אי� בזה פתיחת "מועט שלכו שכא� זה דבר, ש"א והרא"צו הרשבותר? א לפתיחת קבר בלא ד	"א מ"מ, פ שלא נימוח"אע, א"והקשה הרשב

  ).מודה שהיא טהורה, כפי שבארנו בסעי( הקוד	 בחתיכה גדולה ובזה אפילו רבי יהודה ש	(הקבר 

  

  ?כמה זמן צריכה לקחת השריה במים

מאי . ממעכתו ברוק על גבי ציפור�: ג אומר"רשב. תטיל למי	 ובפושרי	: הכי תניא נמי. ובפושרי	: אמר ריש לקיש. א	 נימוחו טמאה" – גמרא

כמה היא שריית	 , )כ שורה אות	"לגבי שר' ונבלה שלא מטמאי	 יבשי	 אא( הת	 תנ�. י הדחק איכא בינייהו"מיעו� ע: אמר רבינא? בינייהו

? או דלמא לא שנא, בעינ� מעת לעת אבל ד	 דרכי� לא )קשי	( ישר' ונבלה דאקוש. מי בעינא מעת לעת או לא? הכא מאי, בפושרי	 מעת לעת

  :)נדה כב". (תיקו

כיו� שהגמרא לא פשטה את הספק הולכי	 לחומרה ומצריכי	 שתשרה את הד	 היבש מעת לעת לבדוק א	 הוא  – א"רשב, ש"רא, �"רמב

  .נימוח

י "ג א	 הוא מתמע� זה נחשב ד	 ג	 א	 זה ע"לרשב. ד	 נידה י הדחק מראה שזה לא"ק מיעו� ע"לת – י"רש :י הדחק"ההלכה לגבי מיעו� ע

  .ק"הלכה כת – �"רמב, ש"רא, א"רשב. הדחק

  

  ?כמה זמן המים צריכים להיות פושרים במהלך השריה

: אומר יהודה ב� נקוסא? כמה היא שריית	 בפושרי	: דתניא, ש"ת? פ שאי� סופו"תחלתו וסופו בפושרי	 או תחלתו אע: בעי רבי ירמיה – גמרא

  .)נדה נו". (צריכי	 שיהיו פושרי	 כל מעת לעת: רב� שמעו� ב� גמליאל אומר. פ שאי� סופ�"מעת לעת תחלת� אע



 46

  .ג"פסקו הלכה כרשב – ד"ש בש� רבנו חננאל וראב"א ורא"רשב

  

  ?מהו שיעור החימום

או מ� המעי� ועמדו ) ללא עמידה בבית(הוא כמו מי	 ששאבו בקי' מ� הנהר  שיעור החימו	 – רבנו ירוח�, א"רשב, ש בש� בעל העיטור"רא

  .כ� שיעור פושרי	 בימות החור(, וכמו חימו	 אלו, שחו	 הבית מחממת	, מעט בבית

  .פושרי	 דיו שיהיה כעי� חמימות שברוק – א"ריטב

  

  הלכה

  מחבר

יצא ממנה צורת בריה כמי� קליפות או שערות או יבחושי	 ואפילו , פסק כגמרא שכל ד	 היוצא מ� האשה בי� לח ובי� יבש טמאה .1

 .והוא שיהיו נימוחי	 במי	 פושרי	 בשיעור זמ� של מעת לעת. אדומי	 טמאה

 .שהמי	 צריכי	 להיות פושרי	 במש� כל הזמ� של מעת לעת, כראשוני	 .2

ית שחו	 הבית מחממת	 וכחימו	 של ששיעור החימו	 הוא כמו מי	 שנשאבו בקי' מהנהר או מהמעי� ועמדו בב, א"ש וכרשב"כרא .3

  .כ� שיעור פושרי	 בימות החור(, אלו

 .שסת	 פושרי	 אינ	 חמי	 יותר מחמימות הרוק, א"הדגיש את דברי הריטב – א"רמ

  .טהורה, י הדחק בציפור�"שאפילו א	 ה	 נימוחי	 ע, ק"וכת, טהורה, במי	 פושרי	 מעת לעת י	נימוח 	 אינ	שא	 ה, כראשוני	 .4

 .טהורה ואינו צרי� לשרות כלל במי	, וא	 מיע� בציפור� לפני ששרה במי	 ולא נימוחו – א"רמ

  

ל "ואת, ספק אדו	 או לא: טהורה מספק ספיקא, ואבדו לפני בדיקה במי	 פושרי	 א	 נימוחי	) קרטי�(א	 ראתה חתיכות קטנות  – ש"פת

  .שמא לא היה נימוח במי	 הפושרי	, אדו	

  .אלא הכל ספק אחד א	 זה ד	 נידה או לא, כי אי� כא� ספק ספיקא, חלק על זה – סדרי טהרה

  

  'ו�'סעיפי	 ה

וא	 נימוחי	 טמאה כי זה , י שריה"דוקא במפלת כמי� קליפות ושערות הוא שצרי� בדיקה ע – �"רמב, א"רשב, ד"בש� הראב א"רשבש ו"רא

כי אי� דר� ד	 להתייבש , ובאי	 מחמת מכה וטהורהבעלמא וא	 אינ� נימוחי	 צורת	 מוכיחה עליה	 שה	 בריה . ד	 שהתייבש בדר� מקרה

  .טמאה, אפילו קשה כאב� ואינה נימוחהיבשה אבל חתיכת ד	 , ולכ� אינ	 ד	 אלא) קליפות ושערות(ולהיעשות צורות כאלו 

 .א	 אינו נימוח אינו ד	 אלא בריה כפי ששנינו בקליפות ושערות, ג	 ד	 יבש – פ התוספות"רבנו ירוח� ע, ש"רא, ה"רזא בש� "ש �רשב"רא

א "כי הלכה כרבי יהודה שאמר שא, כי גדולה טמאה בכל מקרה משו	 פתיחת הקבר, ה זה בחתיכה קטנה"שכל מה שטיהר הרז, י"וכתב הב

  .פרת דק שבדקי	ולכ� מטהרי	 דוקא בשיעור שפו, ושיעור זה לא ידוע לנו. לפתיחת הקבר בלא ד	

  א"רשב

 .כל שלא נימוחו טהורה, בי� מעוברת שהפילה ובי� שאינה מעוברת, המפלת כמי� שערה או קליפה טהורה כשלא נימוחו .1

, אבל בלחי	 שיש עליה	 לחלוחית ד	, זה בזמ� שה	 יבשי	 גמורי	 שאי� עמה	 ד	 כלל, כל מה שאמרנו שא	 לא נימוחו טהורה .2

 .אפילו כחרדל ואפילו פחות מזה כי ד	 נידה הוא, טמאה נדה

  

  מחבר

  .הרי האשה טמאה, אבל א	 יש עליה	 אפילו לחלוח ד	, ל טהורי	 כשלא נימוחו בזמ� שה	 יבשי	 לגמרי"שכל הנ, א"פסק כרשב .1

  ?לגבי ד	 שבחתיכת בשר' כמו בסעי( ג 	 נידות בכ�אמר כא� שאי� דרכה של אשה לראות כ� דלמה לא נ, ז"והקשה הט

שאפשר שדרכה של אשה כ� , ועוד תר . פ שלא נימוחו"ה	 ד	 אע' מוכח שג	 הקליפות וכד, שכיו� שיש כא� ד	 ממש, ז"ותר  הט

  .כ בחתיכת בשר"משא ,לראות כ� לפעמי	

כ כא� שהוא על גבי החתיכות ולכ� "משא, אלא שהוא בבקעי	, הד	 הוא בתו� החתיכה' שבסעי( ג, פ ספר מעדני מל�"ע � תר "והש

 .דרכה בכ�

וחה מפ שהיא קשה ולא ני"אבל חתיכת ד	 אע, י שריה"שמפלת כמי� קליפות ושערות צריכה בדיקה ע, 	"ד וכרמב"א וכראב"כרשב .2

שזה מועיל רק לחתיכה , י"וכדבריו בב. י בדיקה בשריה במי	 פושרי	"שמתירי	 ג	 בזה ע, ש"ה והרא"א את הרז"והביא כי. טמאה

  .קטנה כשיעור שפופרת קנה דק שבדקי	

  .שבחתיכת ד	 יבשה לא מועילה שריה וטמאה פ הירושלמי כדעה הראשונה"פסק ע – �"ש

  א"רמ

 .ה א	 נתמעכו או נימוחו קצת� וקצת� לא נימוחו שטמאה"שה, י"כמהרא .1
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כי הוחזקה כבר , כ"שוב אינה צריכה לבדוק מה שרואה אח, כל מה שראתה במי	 פושרי	 ולא נימוחו כלל א	 בדקה שלוש פעמי	 .2

כי , וראתה דברי	 אלו שלא בשעת וסתה, וכל זה באשה שיש לה וסת קבוע. שדברי	 אלו אינ	 ד	 אצלה אלא באי	 ממכה שבגופה

  .בשעת וסתה תולי	 בד	 הנידה

קפז חלקנו זה מפני שש	 רואה ד	 ' ומה שבס. פוסק שמחלק בי� שעת הוסת ללא שעת הוסתשלא נמצא שו	  ע"נשאר בצ – �"ש

 אבל כא� רואה דברי� יבשי� ולכ� אפילו בשעת הוסת, ולכ� בשעת הוסת לא תולי	 במכתה כי אחרת לא תהיה טמאה לעול	, ממש

 .כ בספר אפי רברבי"וכ. א� רואה אות� צריכה להיות טהורה כאשר היא מוחזקת

  

כתב ) 'כלל קיא סע ד(אבל בחכמת אד� . מספיק שלא יהיו המי� קרי� וזה כבר מועילו, מכי� על בדיקה בשריהופוסקי זמנינו כתבו שכיו� ס

  .שאי� אנו בקיאי� בפושרי� ולא סומכי� על זה בימינו
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  קפט' ס

  

  :וסתותהסוגי חמשת 

וסת זה נקבע  .כגו� מעשרי	 יו	 לעשרי	 יו	 ומשלושי	 יו	 לשלושי	 יו	, רגילה לראות בהפסקות קבועות בי� ראיה לראיה – וסת ההפלגות

  .לאחר ארבע פעמי	

  

   יו	 'כ               יו	 'כ                      יו	' כ     

  4ראיה       3ראיה        2ראיה                1ראיה 

  

  .וסת זה נקבע לאחר שלוש פעמי	 .רגילה לראות ביו	 קבוע בחודש או ביו	 קבוע בשבוע – וסת הימי�

  

  .וסת זה נקבע לאחר שלוש פעמי	 .כגו� שפיהקה וראתה או התעטשה וראתה, וסת שתלוי במעשה – וסת גופה

  

  .וסת זה נקבע לאחר שלוש פעמי	. בשבוע קפצה וראתהכגו� שביו	 ידוע בחודש או , תלוי בימי	 ובמעשה – וסת מורכב

  

ב "וחזרה וראתה ביו	 ל, א לראיה שניה בפע	 השלישית"וחזרה וראתה ביו	 ל, כגו� שראתה ולאחר שלושי	 יו	 ראתה שנית – וסת הדילוג

ג באייר וכל אלו ה	 וסת "באייר ובי' יד, בניס� ו"טז בסיו� או "י, ז באייר"ט, בניס� ו"טוכ� שראתה ביו	 ב, לראיה שלישית בפע	 הרביעית

  :למשל .הדילוג ונקבעי	 לאחר חמש פעמי	

  

  ג יו	"ל        ב יו	"ל          א יו	"ל      יו	' ל      

קביעת וסת : 5ראיה         4ראיה        3ראיה         2ראיה                 1ראיה 

  דילוג

  

  5ראיה                 4ראיה              3ראיה              2ראיה                    1ראיה 

קביעת  :בתמוז ח"י      בסיו�' יז      באייר' טז      בניס� ו"ט               באדר ו"ט

  וסת דילוג

  

  '( אסעי

  ".הבאי	 מ� הדר� נשיה	 לה	 בחזקת טהרה" – שנהמ

  .)טו נדה". (והוא שבא ומצאה בתו� ימי עונתה: משו	 רבי יהודה נשיאה אמר ריש לקיש" – גמרא

מר קחשיב ימי , ולא פליגי. עשרי	 יו	: ורבא אמר רב חסדא, עונה בינונית שלושי	 יו	: רבי יהודה נשיאה אמר ריש לקיש משו	" – גמרא

  :)נדה ט". (טומאה וימי טהרה ומר לא קחשיב ימי טומאה

יו	 צריכה ' אבל א	 בא לאחר ל, א	 לא בדקה ואז היא בחזקת טהרה ג	, יו	 לראיה האחרונה' שבא בתו� ל ריש לקיש מדבר במקרה – י"רש

  .]משמע שצריכה אז בדיקה לפני תשמיש אבל אי� חובה לפרוש ביו	 העונה הבינונית[ כי אז זה זמ� שנשי	 רואות, בדיקה

בי� בא מ�  כי א( אחד לא חולק על ריש לקיש, מכא� נלמד שאשה שאי� לה וסת קבוע בעלה מוזהר עליה ביו	 העונה – �"ר, א"רשב, ד"ראב

  .הדר� ובי� הוא עמה בעיר

את דברי ריש לקיש באשה שיש לה  והעמידה	 . לא הזכירו כלל את דינו של ריש לקיש ואת החובה לפרוש בעונה בינונית – ש"רא, �"רמב, �"רי

  .קפד' אבל א	 אי� לה וסת קבוע צריכה בדיקה לפני כל תשמיש כמבואר בס, וסת קבוע

  

  ?יו� צריכה לחשוש לעונה בינונית' קבוע ליותר מלהא� אשה שיש לה וסת 

  .חוששת ג	 לעונה בינונית – �"� והר"פ הרמב"י ע"רש

  .כל אשה שיש לה וסת קבוע דמיה מסולקי	 עד זמ� הוסת ולא חוששת לעונה בינונית – י"פשט רש, �"ר, �"רמב

  

חוששת ליו	 השלושי	 לראייתה , שאי� לה וסת קבוע ולכ� כל אשה, א"וכדעת הרשב פסק את המשנה והגמרא בש	 ריש לקיש – מחבר

  .קפד' חוששת לוסת הקבוע ואז בעלה פורש ממנה בזמ� עונתה וחייבת בדיקה כפי שלמדנו בס, א	 יש לה וסת קבועש, �"כרו. הקודמת

  .חוששת לאותו יו	 בחודש לחודש הבא ובנוס( ג	 לוסת ההפלגה עד שתקבע לה וסת קבוע, כלומר – �"ש

  

  'בסעי( 
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  :)נדה סג". (פעמי	' פעמי	 ואינה מטהרת מ� הוסת עד שתעקר ממנה ג' שאי� אשה קובעת לה וסת עד שתקבענה ג"... – משנה

היתה למודה להיות רואה יו	 חמשה עשר : תנינא? ל"מאי קמ. אבל למיחש לה בחדא זימנא חיישא, לא אמר� אלא למקבעה: ר פפא"א" – גמרא

אבל היכא , )א יו	 מאז ראיה קודמת"שכבר עברו י(מ היכא דקיימא בתו� ימי נדתה "א ה"ה, אי מהת	! אסורי	 זה וזה, ושינתה ליו	 עשרי	

  :)נדה סג( .ל"קמ, )חוששת(אימא לא , )כגו� שהקדימה וראתה עשרה ימי	 לאחר טבילתה, אלא בימי זיבתה(דלא קיימא בתו� ימי נדתה 

מהו :... תנינא? ל"מאי קמ. אבל תרי זמני בחדא זימנא מיעקר, יכי תלתא זימני למעקריהלא אמר� אלא דקבעתיה תלתא זמני דצר: ר פפא"א

  .)נדה סד( .ל"קמ? תרי לתרי ותלתא לתלתא, חדא לחד, דתימא

ומה שאמרו ). ה בשאר וסתות"וה(כל דברי רב פפא שלאחר פע	 אחת חוששת זה ה� בוסת ההפלגות שרואה כל זמ� קבוע או בוסת הימי	  – טור

נעקר בפע	 , אבל א	 לא קבעה שלוש פעמי	 אפילו ראתה כ� פעמי	, זה מפני שאז כדי להיעקר צרי� ג	 שלוש פעמי	, ובעת בשלוש פעמי	שק

  .אחת

  

שראתה ארבע פעמי	 וביניה	 שלושה זמני	 , כלומר, שראתה ארבע פעמי� בזמני� קבועי�קביעת הוסת מגיעה לאחר  – טור, א"רשב, �"רמב

 ולכ� קבעה וסת הפלגות, ואז יש שלוש הפלגות של עשרי	 יו	, ראתה שלוש פעמי	 רצופות לאחר עשרי	 יו	 מהפע	 הקודמתלמשל ש, קבועי	

  .כי לפני ראיה שניה עוד לא יודעת לאיזה יו	 היא מפלגת בפע	 הבאה, ומתחילי	 לחוש לו רק מהפע	 השניה .וזהו וסת ההפלגות .לעשרי	 יו	

  

  :א"פסק כגמרא וכרשב – מחבר

. יו	' יו	 ועוד לסו( כ' ועוד לסו( כ, יו	' למשל היו	 ובסו( כ. זמני	 שוי	' הוא שתראה ארבע פעמי	 וביניה	 ג קביעת וסת ההפלגה .1

 .הפלגות' ראיה ראשונה אינה מ� המני� וצריכה ג, כלומר

וכ� א	 רואה ביו	 קבוע . ימי	' חוששת מכא� ואיל� כל סו( כ' קוד	 קביעת הוסת שלוש פעמי	 חוששת שמיד שראתה לסו( כ .2

 ה לשאר סוגי וסתות"וה, )'ו' עיי� לקמ� בסע(ה "א או כ"כחוששת מכא� ואיל� בכל חודש לאותו יו	 , ה בו"א או כ"למשל כ, בחודש

  .כפי שיפורט לקמ� )כי הוא לא מצוי( שחוששת חו' מוסת הדילוג )כא' כגו� וסתות הגו( בסע(

 .כי הפע	 הראשונה אינה מ� המני�, פעמי	תי שבוסת הפלגה חוששת לאחר  – ז"ט

וכל , נעקר בשלוש פעמי	, שלאחר שקבעה וסת שלוש פעמי	, זה דוקא לעני� עקירה, כל מה שאמרנו שקביעת וסת היא שלוש פעמי	 .3

שלא נעקר בפע	 אחת , פ שחוששת לו בפע	 הבאה"אע, וא	 לא נקבע בשלוש פעמי	. פ צריכה לחוש לאותו וסת"עוד שלא נעקר ג

  .ראתה

  

  'סעי( ג

הגיע יו	 . מיו	 עשרי	 ליו	 עשרי	 ומשש שעות לשש שעותהיתה למודה להיות רואה ? יוסי ימי	 ושעות וסתות ביכיצד אמר ר: תנא" – גמרא

  .ורבי יוסי מתיר עד שש שעות וחוששת בשש שעות. דברי רבי יהודה, עשרי	 ולא ראתה אסורה לשמש כל שש שעות ראשונות

באופ� זה מדבר רק כשרגילה לראות ביו	 העשרי	 , פ שרבי יהודה אסר"ואע .חוששת לשעתה בלבד, קבעה וסת לשעות ולא לימי� א� – ד"ראב

ודאי , אבל כאשר הוסת קבוע לשעה מסוימת ולא ליו	 מסוי	, כל היו	 הוא עונת הוסת, פ שרגילה לראות בשש שעות"כי חשש שאע, קבוע

  .וסת ימי	 שאינו קבוע וסת שעות שקבוע ולא יעקור, מועילה קביעות לשעה

: ל"א. דכל אימת דהוה סלקא מטבילת מצוה הות קחזיא דמא, ההיא איתתא דאתאי לקמיה דרבי יוחנ�.): "סו(מהגמרא  והוכיח את שיטתו

משתנה אבל אז היתה לה  יו	 טבילתה, שאשה זו בי� היה לה וסת קבוע ובי� לא, והוכחתו. ג נהר"לכי הבעלי לו ע, שמא דימת עירי� עלתה ב�

, אבל קוד� לא, יוחנ� אלא לשעתה בשעה שנכנסת לעיר' לא חשש ר, שכשהיתה נכנסת לעיר חברותיה היו פוגשות אותה ואז רואה ,שעה קבועה

  .ג נהר"ולכ� נבעלת ע

  .נעקר בשעה אחת בלבד אפילו בלא בדיקה, שוסת זה של שעות ד"וסיי� הראב

כ האשה אסורה כל ימיה באותה שעה ולא מצאנו דבר כזה "כי א, ה קובעת וסת לשעות שלא קשורי	 בימי	תימה לומר שאש – ה"השגות הרז

ולכ� רבי יוחנ� אמר לה להיבעל לפני  ,רואה ד	 מחמת תשמישכי ש	 הוסת תלוי במעשה של , וראייתו מרבי יוחנ� אינה ראיה. בכל התלמוד

  .ד בזה"וכ� חלק ג� המאירי על הראב. אי� שעה קבועה, יו� קבוע שא� אי�, ד"ה על הראב"ולכ� חלק הרז. שעושה מעשה

, שמה שרבי יהודה חולק על רבי יוסי זה באשה שיש לה וסת קבוע לימי	 ואז אי� משמעות לשעות, ד"הראב דעתבהחוות וכ� כתב , המאירי פרש

חוששת לאותה שעה , חוששת מחמת סיבות שונות אזי אותו היו	 שבו היא, אבל באשה שאי� לה וסת קבוע לימי	 אלא רואה בשעה קבועה

  .שהיא קבועה בה

  

כ בשאר וסתות "משא( והוסת נעקר בשעה אחת ללא בדיקה .ד שא	 קבעה וסת לשעות חוששת לשעתה בלבד ולא לימי	"פסק כראב – מחבר

  .)פ ובבדיקה"הקבועי	 שנעקר בג

  ).ד"כגו� נכנסת לעיר כמו במקרה של הראב(לעשות בשעה מסוימת ר טבילה או דבר אחר שרגילה כגו� שרואה אחוסת שעות זה  – ז"ט

ימי	 שוני	 בלא קשר לטבילה שלה ' אבל א	 רואה באותה שעה בג, חר שרגילה לטבולכשרואה כמה שעות קבועות אזה מדבר  – סדרי טהרה

  .חוששת בכל יו	 לאותה שעה

, )'לעונה בינונית ואותו יו	 בחודש וכו(אחרו� שראתה כוסת שאינו קבוע וכתב שבמקרה זה חוששת ליו	 ה, חלק על הסדרי טהרה – חוות דעת

  .וביו	 שחוששת תחשוש רק באותה שעה שלמודה לראות
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  'סעי( ד

אשה שיש לה וסת קבוע שנקבע שלוש  – טור, ש"רא, מרדכי, ד"ראב, רבנו חננאל, רב אחאי גאו�, תוספות, �"מגיד משנה בש� רמב, א"רשב

אבל א	 הוסת לא נקבע בשלוש פעמי	 שאז הוא לא . אסורה לשמש עד שתבדוק ותמצא שהיא טהורה, ה העונה ולא ראתהפ שעבר"אע, פעמי	

אבל וסת , וכל זה בוסת שאינו קבוע שהוא פחות מעונה בינונית .מותרת לשמש בלא בדיקה, א	 עבר זמ� הוסת ולא בדקה ולא ראתה, קבוע

  .נחשב כוסת קבוע בעונה בינונית שהוא משלושי	 יו	 לשלושי	 יו	, בינוניתיו	 של עונה ' שאינו קבוע שהוא יותר מל

ע בכל זה "וע. ה ולא ראתה טהורה לשמש בלא בדיקהא	 עבר זמ� הוסת ולא בדק, ג	 באשה שיש לה וסת קבוע – �"פ הר"� ע"� ורמב"רי

  .ט"קפד ס' בהרחבה בס

וא	 אי� לה , שעברה עונתה ולא ראתה ולא הרגישה אסורה לשמש עד שתבדוק פ"אע, שאשה שיש לה וסת קבוע, פסק כרוב הראשוני	 – מחבר

אבל ביו	 שלושי	 שהוא עונה בינונית שחוששת לו כל אשה שאי� לה וסת . מותרת לשמש בלא בדיקה א	 לא ראתה ביו	 שחוששת לו, וסת קבוע

  .ט"קפד ס' ע בס"וע. דינו כוסת קבוע, קבוע

  .אבל מתעקר בפע	 אחת כמו בוסת שאינו קבוע, וסת קבוע לעני� שאסורה לשמש קוד	 שתבדוקעונה בינונית זה  – פתחי תשובה

  

  ?קפו שאשה שאי� לה וסת קבוע צריכה בדיקה לפני תשמיש' הלכה זו סותרת לכאורה את הנאמר בסהאחרוני� הקשו ש

קפו ' ובס, לא קבעה אותו שלוש פעמי	 ועדי� קבוע אלא ששינתה ראייתה לוסת אחר מה שפסק כא� הכונה שיש לה כבר וסת – ז"טתרו  ה

וזה לא כמו שנפסק , חוששת לעונה בינונית של יו	 השינויא	 שינתה ראייתה לפי זה כי , סדרי טהרה דחה תרו  זה .מדובר שאי� לה וסת כלל

  .פ"טו שלא חוששת לכ� עד שיעקר בג' בסע

  .רואה מחדשכל פע	 היא מוחזקת קפו מדובר שאי� לה וסת כלל וכ' ואילו בס, כא� יש לה וסת רק שאינו קבוע – נקודות הכס�ב �"שתרו  ה

קפו מדובר ' ובס, שא	 עבר הוסת ולא בדקה לא צריכה לחזור ולבדוק, כא� מדובר בבדיקת חורי	 וסדקי	 לאור הנר – תרו  החוות דעת

  .הנר עד הבוקר ובזה מחויבת תמיד שצריכה קינוח לפני תשמיש בלא בדיקת העד לאור

  

  'סעי( ה

רביעית בסו( שלושי	 ושתי	 פע	 ופע	 שלישית בסו( שלושי	 ואחד ו, ופע	 שניה בסו( שלושי	, שראתה היו	כגו� , וסת הדילוג – א"רשב

  .כלומר שיגיעו שלושה זמני ראיות בדר� דילוג זו ולא תראה, עד שיעקר ממנה, עה וסת לדילוג של הפלגותקב

קבעה לה וסת , )ה"ל, ג"ל, א"ט לל"מכ( ובי� א	 של כמה ימי	 אפילו הרבה, וסת הדילוג הוא בי� א	 הדילוג הוא של יו	 אחד – מגיד משנה

  .דילוג

  .א והמגיד משנה"פסק את הרשב – מחבר

שפסקו ' ז' א בסע"וזה כדעת הי. פ שהראיה הראשונה לא היתה בדילוג"אע, כא� משמע שבארבע ראיות קבעה וסת הדילוג – א"גר, �"ש, ז"ט

צרי� שמה שראתה היו	 לא נחשבת שפסקה כשמואל  אבל לדעה ראשונה, מצטרפת ואז יש דילוג ראשו�) של סו( שלושי	(כרב שראיה ראשונה 

  .'ז' ע בזה לקמ� בסע"וע. שלוש הפלגות כדי שיהיו, ג"שתראה שוב בהפלגה של ל

  

כי זה נגד טבע , מפקפק בזה – כרתי ופלתי. ה דילגה למפרע דינה כמו וסת הדילוג הרגיל"ה – �"ש ):ח"כ, ט"כ', ל(הא� קיי� וסת דילוג למפרע 

  .האשה

  

  'ח�'ז�'ו פי	סעי

  קביעות וסת לימי השבוע

: אמר רב אשי? קפצה וראתה קבעה לה וסת לימי	 ולא לקפיצות היכי דמי, קפצה וראתה, קפצה וראתה: ר הונא"לישנא אחרינא א" – גמרא

  .)נדה יא". (דהת	 איגלאי מילתא דיומא הוא דקא גרי	, ולחד בשבת חזאי בלא קפיצה, וקפי' בחד בשבת וחזאי, דקפי' בחד בשבת וחזאי

כלומר פע	 ראשו� , כ� קובעת וסת לימי השבוע שוי	 ושאינ	 שוי	, מכא� למד שכש	 שקובעת וסת בהפלגות – בש� רבותינו הצרפתי� א"רשב

  .'כ שלישי וכד"כ שני ואח"אח

  

  חודשקביעת וסת לימי ה

צריכה פע	 לא , בחודש' בחודש או בב' פ פעמי	 בא"אבל א	 ראתה ג, כל זה כאשר רואה בדילוג – ד"בש� ראב א"רשב, ש"רא, �"רמב, תוספות

מ קביעות החודש "מ, ואי� הימי	 שבי� ראיה לראיה שוי	 ואפילו חודש אחד מלא וחודש אחד חסר. נוספת וקבעה וסת ליו	 מסוי	 בחודש

  .גור	

. שתראה ביו	 בחודש מסוי	 וקבעה וסת בזה מספיק שלוש פעמי�, שלא בדילוג ולעני� מספר הפעמי� שצריכה לראות כדי לקבוע וסת החודש

מ כא� מספיק שלוש פעמי	 כי זה תלוי ביו	 מסוי	 "מ, כדי שיהיו שלוש הפלגות, שצרי� ארבע פעמי	' ב' פ שבוסת ההפלגות ראינו בסע"ואע

  .בחודש או ביו	 מסוי	 בשבוע ולא בהפלגות
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ז בסיו� "ז באייר וי"ט, ניס�ו ב"אזי כשראתה ט, וא	 מדובר רק בחודשי	 מלאי	, שנחלקו רב ושמואל בוסת החודש בדילוג, ד"והוכחת הראב

ב יו	 ופע	 "אבל כשאחד מלא ואחד חסר ואז אי� כא� דילוגי	 שווי	 אלא פע	 ל, ב יו	 ואי� דילוג כלל"וכול	 מלאי	 יש הפלגות שוות של ל

ש בי� בחודשי	 קבעה לה וסת ליו	 החוד, ה כשקובעת ביו	 מסוי	 בחודש"כ ה"וא. א יו	 וכא� החידוש הוא שקובעת וסת החודש בדילוג"ל

  .מלאי	 ובי� בחסרי	

  

כ� קובעת וסת בימי החודש ובימי השבוע בדילוג ושלא , ד שכש	 שקובעת וסת בהפלגה בדילוג ושלא בדילוג"א בש	 הראב"פסק כרשב – מחבר

או  )ות רואה ביו	 ראשו�שבוע' שכל ג( קבעה וסת לימי ראשו�) שבועות בי� ראיה לראיה' ע	 הפסקת ג(פ ביו	 ראשו� "ראתה ג: כגו�, בדילוג

, בסיו�' באייר וג	 ה' ה, בניס�' קבעה וסת לראשי חודשי	 או בה, ח סיו�"ח אייר וג	 בר"ר, ח ניס�"ביו	 חמישי קבעה וסת לימי חמישי או בר

  .פ שיש חודשי	 מלאי	 ויש חודשי	 חסרי	 אי� מדקדקי	 בזה"שאע, וכתוספות. בחודש' קבעה וסת לה

כי בהפלגה עד שלא תראה פע	 שניה לא נדע מהי , ה� לוסת החודש וה� לוסת הימי	 ראיות' כא� מספיקות ג, ההפלגהבניגוד לוסת  – �"ש

  .וכא� העיקר זה היו	 בשבוע או יו	 החודש, ההפלגה

ראיה לראיה ב יו	 בי� "הרי א	 קבעה אותו לימי ראשו� כל שלושה שבועות אז בעצ	 יש הפלגה של כ, הקשה על וסת הימי	 – פתחי תשובה

  .ראיות' ראיות וזה בג' שוסת ההפלגה נקבע בד, ל"אלא י? ומה החידוש

חוששת רק להפלגה  )פעמי	 ביו	 ראשו� ע	 הפלגה של שלושה שבועות בי� פע	 לפע	' ד( ב יו	"פעמי	 בהפלגה של כ' א	 ראתה ד – חוות דעת

  .ע"פ נשאר על חידוש זה בצ"הכו .היא א	 הפסיקה או ריחקה ראיותיה מ בזה"הנפק .ולא לימי השבוע

  

  ?בחודש שבו נקבע הוסת' לפי מה קובעי� את א

  .זה נקבע לפי מולד הלבנה – ה"רא

, ד עושי	 למטה"כי כל מה שבי, בקדוש החודש, ד"יתקיעת השופר שתוקעי	 בזה נקבע לפי  – אגודה, י מינ "מהר, טור, ש"רא, א"רשב

וכ� אי� הבדלי	 בי� חודש חסר למלא  .'החדש ולא ליו	 ל' יו	 אמחרת לתחשוש ל, לחודש' יו	 לולכ� א	 התווס( , מלמעלה מסכימי	 אית	

 .אלא העיקר היו	 בחודש

  

  בדילוג קביעות וסת לימי החודש

ושמואל  קבעה לה וסת :רב אמר: לחודש זה ויו	 שבעה עשר לחודש זה ששה עשרויו	 , ראתה יו	 חמשה עשר לחודש זה: איתמר" – גמרא

  .לאו ממנינא הוא, ושמואל סבר כיו� דלאו בדילוג חזיתיה, רב סבר חמשה עשר ממנינא, והכא בהא קמיפלגי...עד שתשלש בדילוג: אמר

סירגה ליו	 עשרי	 . קבעה לה וסת, יו	 עשרי	 ושלושה בחודש זה, יו	 עשרי	 ושני	 בחודש זה, ראתה יו	 עשרי	 ואחד בחודש זה: מיתיבי

כגו� שרגילה למיחזי ביו	 עשרי	 ושינתה ליו	 עשרי	 : הכא במאי עסקינ�, אמר ל� שמואל? תיובתא דשמואל. וסת לא קבעה לה, וארבעה

  .)נידה סד". (מ"ש, דיקא נמי דשבקינ� ליו	 עשרי	 ונקט עשרי	 ואחד. ואחד

ימי	 לאחר  ו"טח ו"בל א	 ראתה ברא, בחודש ו"זה רק כאשר ראתה בט, הדגישו שכל דברי רב שהראיה הראשונה מ� המני� – ש"רא, תוספות

  .'ה' כי זה וסת ההפלגות בדילוג כמו שלמדנו בסע, חייבת ג	 לדעת רב לראות פע	 רביעית כדי לקבוע וסת, ימי	 לאחר מכ�' וטז, מכ�

  

  ?מהו וסת החודש בדילוג

' בחודש הבא וליט ח"יכ ל"שתאסר לראות אחז בסיו� "ז באייר וי"ט, ו בניס�"שרואה למשל בטהכונה , לדעת רב – א"רשב, תוספות, י"רש

בתמוז שתאסר  ח"יז בסיו� ו"ז באייר וי"ט, בניס� ו"הכונה שרואה למשל בט, ולדעת שמואל .וזה דומה לוסת החודש בחודש שאחריו וכ� הלאה

ו "וראית ט, ולכ� שילשה בדילוג כא� היו שלוש הפלגותו זה דומה לוסת ההפלגהו. בחודש שאחריו וכ� הלאה' בחודש הבא ולכ' כ ליט"לראות אח

  .בניס� לא נחשבת כי עוד לא היה בה דילוג

ולחזור  גפרש שקביעת וסת החודש בדילוג במחלוקת רב ושמואל היא שצריכה לראות שלוש פעמי	 בשלושה חודשי	 בדילו – רבנו חננאל

  :ולראות באות	 דילוגי	 עצמ	

. ז בכסלו"ז במרחשו� וי"ט, בתשרי ו"טראתה ב. ז באלול"ז באב וי"ט, בתמוז ו"טראתה ב. �ז בסיו"ז באייר וי"ט, בניס� ו"טראתה ב, לדעת רב

  .ז לחודש שאחריו וחוזר חלילה"ז לחודש שאחריו וי"ט, ו לחודש אחד"ואז קבעה וסת החודש בדילוג ותמיד חוששת ט

ז "י, ז במרחשו�"ראתה בט. בתשרי ח"י, ז באלול"י, ז באב"ראתה בט. בתמוז ח"י, ז בסיו�"י, ז באייר"ט, בניס� ו"טראתה ב, לדעת שמואל

ויו	 , לחודש שאחריו וחוזר חלילה ח"יז לחודש שאחריו ו"י, ז לחודש אחד"ואז קבעה וסת החודש בדילוג ותמיד חוששת ט. בטבת ח"יבכסלו ו

  .רבנו חננאל פסק הלכה כרב .הראשו� אינו מ� המני� ו"ט

  .ש דחו את פרוש רבנו חננאל"א והרא"הרשב, התוספות

  

  הלכה

  .כי הלכה כרב באיסורי	, הלכה כרב שמספיק שלוש ראיות ושתי הפלגות – ש בפרק שור שנגח את הפרה"רא, ד"ראב, רבנו חננאל

א הביאה כא� הגמר, פ שהלכה כרב באיסורי	"כי אע, הלכה כשמואל שצריכה לראות ארבע פעמי	 ולשלש בדילוג – ש"רא, �"רמב, �"רמב

  .ברייתא שתומכת בשיטתו
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, פ שיש חומרה בדבריה	 שנקבע וסת בשתי הפלגות"שאע, ח הקשה על דבריו"הב. ד"וראב )וכפרושו לעיל(בנו חננאל החמיר כדעת ר – א"רשב

א	 , ואילו לדעת שמואל שלא קבעה וסת דילוג, כי קבעה לה וסת דילוג, מ יש ג	 קולא שלא חוששת יותר לוסת הפלגה שקבעה בשתי פעמי	"מ

א חשש ג	 לחומרות של "שהרשב, ח"הבוחידש ! כ זו חומרה שבאה לידי קולא"וא, תהיה לה הפלגה קבועה פעמי	 צריכה לחשוש לוסת הפלגה

מ כל עוד שלא הפליגה כ� בדילוג בפע	 "מ, פ שא	 ראתה פעמי	 בהפלגה בדילוג קבעה לה וסת דילוג"ולכ� אע, שמואל וכא� החמיר ג	 כרב

  .חוששת א( להפלגה רגילה, השלישית

  

 מחבר

ח "ז בסיו� וכשתחזור ותראה בי"ז באייר וי"ט, �ו בניס"כגו� שראתה בט, שיכולה לקבוע את וסת החודש בדילוג, פסק כשמואל .1

באלול כי נקבע שלוש ' ט באב חוששת לכ"ואפילו לא ראתה בי(באלול ' ט באב ולכ"בתמוז תקבע וסת החודש בהפלגות ותחשוש לי

 ).חוות דעת –פעמי	 

כ שינתה וראתה בדילוג "חוא לדלג קוד	 שהתחילהקבוע שא	 היה לה וסת , כברייתא וכפי שתרצה אותה הגמרא בשיטת שמואל .2

  .היה בדילוג ג	 נחשב כי ג	 הוא) השינוי לעשרי	 ואחד(שינוי הראשו� כי ה, קבעה וסת בדילוג, פ"ג

, ב"יכגו� שהיה לה וסת הפלגות ל, שוה לשאר הדילוגי	 פ שהדילוג הראשו� לא"אע, מדובר שהיה לה איזשהו וסת קבוע – דרישה

  .שזה מצטר( לשלושה דילוגי	, ב"כא ו"כ', כ ראתה בכ"ד ואח"ג או י"י

שראיה , ב"כ בל"א ואח"כ בל"ואח' ושינתה לראות בסו( ל, ט יו	"וכתב שהיתה רגילה לראות כל כ, חלק על הדרישה – ז"ט

לחודש ' וכ� א	 היתה רגילה לראות ביו	 כ. היא הפלגה ראשונה' והפלגת ל' ט מצטרפת לראשונה של סו( ל"אחרונה של סו( כ

במקרה של הדרישה רק לרב [ .ג שראיה ראשונה מ� המני� כי היא היתה בהפלגה שווה להפלגות החדשות"ב וכ"כ, א"	 כושינתה ליו

  ]תקבע וסת הדילוג ולא לשמואל

� מני� "אלא שהקשה הש. ראיות ושלוש הפלגות ומה החידוש' כי אחרת זה פשיטא שהרי יש ד, כתב שמשמע פשט כדרישה – �"ש

  .שמהגמרות והראשוני	 לא משמע כדעת הדרישה, ועוד. ש הזהלקח הדרישה את החידו

כ דילגה "ד ואח"כלומר שהיה לה וסת בי, ח שהיה לה וסת השוה לדילוגה"פ הב"וכ ז"� על הדרישה ופרש כמו הט"לכ� חלק הש

, ה ג	 רב יודהובז. ראיות לקבוע וסת החודש בדילוג' וכתב שהחידוש הוא שא	 היה וסת מקוד	 מספיקות ג, ז"ז וי"ט, ו"לט

ו "למשל א	 היה לה וסת לט(ראיות ' זה אינו ובזה רב מודה לשמואל שצרי� ג, ראיות' פ שלכאורה כא� לרב מספיקות ב"שאע

' ראיות ושמואל צרי� ד' ונחלקו רק כשאי� לה וסת קבוע ועכשיו מתחילה הפלגות שלרב צרי� ג, )ח"ז ובי"י, ז"שצריכה לראות ט

 .ראיות

ז בסיו� "ז באייר וי"ט, ו בניס�"ולכ� א	 ראתה בט, ששלוש ראיות מספיקות ג	 בלא וסת קבוע קוד	, א את דעת רב"הביא כי .3

  .ד להחמיר כדעת רב"ופסק המחבר כדעת רבנו חננאל והראב. ט באב"ח תמוז וי"חוששת ליו	 י

עד שלא קבעה את הוסת החדש , אחרכשיו מחליפה לשא	 היה לה וסת קבוע אחד וע, כ חומרא"הרי לדעת שמואל יש ג, תמה – ז"ט

  !ראיות בטל הוסת הקוד	' יוצא שמקלי	 שלאחר ג, וא	 הלכה רק כדעת רב, ראיות ממשיכה לחוש ג	 לוסת הקוד	' דב

הפלגות כדעת רב והקוד	 יתבטל לאחר ' ראיות וב' שהוסת החדש ייקבע לאחר ג, ז להחמיר כשני הפרושי�"ח והט"לכ� פסקו הב

  .ראיות כדעת שמואל' הפלגות וד' ג

יו� והיינו כדעת שמואל ' ז בתמוז שמא מתחילה וסת בהפלגות של ל"ז בסיו� חוששת לי"ז באייר וי"ט, ו בניס�"לכ� א� ראתה בט

ח בתמוז אסורה "וא	 לא ראתה בי. ח בתמוז כדעת רב שקבעה וסת החודש בדילוג"וחוששת לי, שעדי� יש לה וסת לא קבוע

  .פ לחשוש לדעת רב"כ לא תראה בדילוג ג"בדוק כדי� מי שיש לה וסת קבוע וכ� וסת דילוג זה לא יעקר אאלשמש עד שת

פ "אע, ז בסיו�"אז לאחר שראתה בי, כיו� שחוששי	 להחמיר ג	 כדעת שמואל, ג	 א	 לא היה לה וסת קבוע קוד	 – א"רעק

 .בתמוז לשיטת רב ח"ז בתמוז שהוא יו	 החודש הבא וג	 לי"שנקבע מחמירה וחוששת לי

ז בסיו� וחזרה "ז באייר וי"ט, ו בניס�"ולכ� א	 ראתה בט, פסק לחומרא ג	 את הבנת רבנו חננאל בוסת החודש בדילוג וכדעת רב .4

ז בכסלו קבעה וסת החודש בדילוג ותמיד תחשוש "ז במרחשו� וי"ט, ו בתשרי"ז באלול וכ� בט"ז באב וי"ט, ו תמוז"וראתה בט

  .ז"ז ובשלישי לי"בא אחריו לטב, ו"בחודש אחד לט

שקבעה , ז"ו ובחודש שאחריו בט"ז ושוב בט"ו ובחודש שאחריו בט"ושוב בט, ז"ו וחודש הבא בט"ה ראתה בט"ה – �"ש ,ז"ט, ח"ב

  .כ קבעה וסת כזה"פ ג"חודשי	 וראתה כ� ג' ה א	 הדילוג הוא בארבעה ימי	 בד"וה. ז לזה שאחריו"ו בחודש אחד ובט"וסת לט

 ומה שמדובר כא�. ח"י, ז"י, ז"וכ� שוב ט, ח"אבל לשמואל צריכה לראות בחודש הראשו� ג	 יו	 י, כל זה לדעת רב – פרישה

  .ו ולכ� ראיה ראשונה ג	 נחשבת"שהיה לה קוד	 וסת קבוע ליו	 ט ח זה"בלא יו	 י במחבר

, וכא� זה רק לחומרא, ד"כדעת הראב אלא שמכיו� שרוב הפוסקי	 לא פסקו! ע"כי פשט דברי הטור משמע שזה לכו, קשה – �"ש

  .)ז"פ בי"ז וג"פ בט"ג, ו"פ בט"ג( פ ודינו יהיה כראתה בימי החודש בשווה"אז בי� לרב ובי� לשמואל מספיק ג

וכתב שג	 פה יש להחמיר כשתי השיטות ולחוש לדעת שמואל ששומרת על הוסת הקוד	 עד , �"חלק על הש – פתחי תשובה

  .פ"ח ג"ז וי"י, ז"ו ואז ט"שתראה קוד	 בט

  

  'י� 'סעיפי	 ט
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  וסת הסירוג – עם הפסקותראיות בדילוגים 

  הפסיקה פע� אחת

ראיות ' ולכ� אי� ג, ח"כי הפסיקה פע	 אחת בר, וסת הלא קבעה ל, בסיו� לא ראתה' בתמוז ובא' באייר ובא' בניס� ובא' אתה באר – מחבר, טור

  .והוא וסת הסירוג באב קבעה וסת לדילוגי	 כל חודשיי	' אבסיו� וב' בא, בניס�' אבל א	 ראתה בא .ראיות בדילוג שווה' שוות ולא ג

יב ש	 נפסק ' ולכאורה סותר דבריו מסע .באלול כדי לקבוע וסת' אבל לדעה ראשונה צריכה לראות שוב בא', ז' א בסע"זה לדעת הי – ז"ט

  שבוסת הסירוג ראיה ראשונה מ� המני� לדברי הכל

. בתשרי' וא	 זה כמו דילוגי	 צריכה לראות שוב בא, כי כא� זה כמו וסת החודש וראיה ראשונה מ� המני�, ז"חלק על הט – בנקודות הכס� �"ש

  .כמו שכתב המחברשאי� בזה מחלוקת כלל בי� רב לשמואל וג	 זה לא להלכה אלא 

  

 סירגה בדילוג

סירגה ליו	 . קבעה לה וסת, יו	 עשרי	 ושלושה בחודש זה, עשרי	 ושני	 בחודש זהיו	 , ראתה יו	 עשרי	 ואחד בחודש זה: מיתיבי" – גמרא

כגו� שרגילה למיחזי ביו	 עשרי	 ושינתה ליו	 : הכא במאי עסקינ�, אמר ל� שמואל? תיובתא דשמואל. לא קבעה לה וסת, עשרי	 וארבעה

  .)ידה סדנ". (מ"ש, דיקא נמי דשבקינ� ליו	 עשרי	 ונקט עשרי	 ואחד. עשרי	 ואחד

שבזה אפילו רב , י"והסביר הב. ח בסיו� לא קבעה וסת כי סירגה בחודש השלישי"ז באייר ובי"ו בניס� ובט"ראתה בט – מחבר, מסקנת הטור

ט בתמוז כי "� שבזה לא קבעה וסת אפילו לדעת רב ואפילו חזרה וראתה בי"ח הש"וכתבו הב. מודה כיו� שלא היתה פע	 שלישית בדילוג שוה

  .שני דילוגי	 שוי	 לדעת רב ושלושה לדעת שמואלאי� 

כי צריכה לראות שלוש ראיות מלבד ראיה השייכת לוסת , ד"לא קבעה כא� וסת החודש בדילוג אפילו א	 היה לה קוד	 וסת קבוע ליו	 י – �"ש

  .היש�

כי (ב יו	 "כ ל"ח בסיו� יש ג"ז באייר לי"ובי� ט, ב יו	"ז באייר יש ל"ו בניס� לט"אבל מכיו� שבי� ט, אמנ	 לא קבעה וסת לחודש בדילוג – �"ש

ח בסיו� קבעה "ב יו	 לי"ט בתמוז שהוא ל"וא	 תראה ג	 בי, כדעת רב' ז' ב יו	 לפי מה שמחמירי	 בסע"קבעה וסת ההפלגות כל ל, )אייר חסר

  .ב יו	 ג	 לדעת שמואל"וסת ההפלגות כל ל

  

  'יא (סעי

הותר ששה עשר , שינתה ליו	 שבעה עשר. זה וזה אסורי	, ושינתה ליו	 ששה עשר, ו"ה יו	 טהיתה למודה להיות רוא: איתיביה" – גמרא

)! שיש שלוש הפלגות(קשיא לרב . ואי� אסור אלא משמונה עשר ואיל�, הותרו כול�, שינתה ליו	 שמונה עשר. ונאסר חמישה עשר ושבעה עשר

  :)נדה סד...". (למודה שאני: אמר ל� רב

  .ט הבא ייאסר וקבעה לה וסת החודש בהפלגה"ורק י, ח הותרו כי עקרה אות	 פע	 אחת"ז וי"ז וי"ט, י עקרתו שלוש פעמי	ו הותר כ"ט – י"רש

  

פ "אע, שא	 דילגה פע	 אחת או שתי	 לא חוששת כלל לדילוג, למדו מכא� – רבנו ירוח�, תוספות, �"רמב, ד"ראב, רבותינו הצרפתי�, א"רשב

כלומר לא חוששת , ז"ז שמא יהיה וסת החודש אבל לא לי"חוששת לט, ז"שלאחר ששינתה לט, וזה נלמד מגמרתנו. שחוששת לשאר וסתות

  .	"ק כ� א( מלשו� הרמבוהבית יוס( ציי� שנית� לדיי. שתראה וסת החודש בדילוג עד שתקבע אותו כ� שלוש פעמי�

לוסת הדילוג לא , פ שחוששת לשאר וסתות בפע	 אחת"כי אע, שא	 דילגה פע	 אחת או שתי	 לא חוששת לדילוג ,פסק כראשוני	 – מחבר

  .עד שתקבענו חוששת

  .דילוגי	' דילוגי	 זה כבר קביעות הוסת ולשמואל ג' כי לרב ב, מדובר שלרב דילגה פע	 אחת ולשמואל דילגה פעמי	 – פרישה

  

  'סעי( יב

לא וא	 . באייר' חוששת לאבניס� ' א	 ראתה באכגו� , לא חוששת לזה )בלא דילוג(לסרוגי� באותו יו� בחודש א� ראתה  – �"רמב, ד"ראב

כי לא חוששי� כלל  ,בתמוז' בתמוז וא	 לא ראתה מותרת לשמש בא' בסיו� חוששת לא' ראתה בא. בסיו�' לשמש באמותרת , באייר' ראתה בא

ראתה באותו יו� בחודש שלוש כי זה כמו ש, הפע� הראשונה מ� המני�זה ולעני�  .אלא לאחר שנקבע שלוש פעמי�הפלגה בסרוגי� לוסת ה

  )כי כא� יו	 הקביעות הוא העיקר, שש	 ההפלגה זה העיקר, וסת הפלגהואי� זה דומה ל( .'ח' פעמי� כמו שלמדנו בסע

  

פחות אלא שכל עוד סירגה כ� , פ שהרחיקה ראיותיה"אעבי� לרב ובי� לשמואל שבוסת הסירוג ראיה ראשונה מ� המני� , ד"פסק כראב – מחבר

  .)�"ש –יו	 ' ת	 נשי	 וסת� כל לכ וס"כי וסת הסירוג לא שכיח כ( פ אינה חוששת לסירוג אלא רק לחודש שאחריו"גמ

וא	 לא . ח תמוז"חוששת לרח סיו� "ראתה בר. ח סיו�"רח אייר לא חוששת ל"ברוא	 לא ראתה . ח אייר"ח ניס� חוששת לר"ראתה בר :למשל

ח אייר ביטל את ראית "כי זה שלא ראתה בר, חודשי	 כמו שהיה בי� ניס� לתמוז' פ שהוא הפלגת ב"אע ח אב"חוששת לרלא ח תמוז "ראתה בר

  .ח ניס�"ר

כי כא� העיקר , ופע	 ראשונה מ� המני� בחישוב שלוש הפעמי	 .ח אלול"ח אב מכא� ואיל� תחשוש כל שני ראשי חודשי	 ולא לר"וא	 ראתה בר

  .גהח ואי� קשר לימי ההפל"הוא קביעות לר
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וכ� כשלא . ח סיו�"לא חוששת לר, ח אייר"ח ולכ� א	 לא ראתה בר"וסת זה קוד	 שנקבע שוה לדילוג שלא חוששי	 להפלגות אלא רק לר – ז"ט

  .ח אב ולא חוששי	 כלל להפלגות"ח תמוז לא חוששת לר"ראתה בר

, � שהוא עונה בינונית לכל אחת שאי� לה וסת קבועח ניס"ליו	 הראשו� שהוא יו	 שלושי	 אחרי ר, ובראש חודש אייר חוששת לשני הימי�

  .באייר שהוא חשש לוסת החודש' ובא

קבעה , ח ניס�"ח אדר ור"ר, ח שבט"כגו� שראתה בר, ח"אבל א	 היה לה קוד	 וסת קבוע לר, לכ� וסת קבועכל זה כשלא היה לה קוד	  – �"ש

ח ניס� שיי� לקביעות וסת החודש ולא נכלל במני� של ראיות "מ ר"מ, אב ח"ח סיו� ור"כ וראתה בר"פ שסירגה אח"ואע. וסת לראשי חודשי	

  .בוסת הסירוג

ח אב נכלל בקביעות וסת החודש ולכ� לא נקבע "שר, ח תשרי"ח אלול ור"ר, ח אב"ר, ח סיו�"ר, ח ניס�"כגו� שראתה בר, ה להיפ�"ה – חוות דעת

  .שנעקר וסת הסירוג ונקבע וסת החודש השווה, ח"אתה כל רכ ר"ה א� סירגה ארבע וחמש פעמי� ואח"וה. לה וסת הסירוג

בשבט ובניס� והיינו , בכסלו, כגו� שלא ראתה בתשרי, שוסת הסירוג נעקר לאחר שעברו שלושה סירוגי	 שלא ראתה בה	, והוסי� החוות דעת

  .חצי שנה

  

  'גסעי( י

  מחבר, טור, ד"ראב

, זה רק א	 יהיו כל שלוש הראיות בעונה אחת, ה	חודשי	 שראתה בראשי כל מה שאמרנו שאשה קובעת לה וסת לאחר שלושה  .1

 .וסת הלא קבעאבל א	 היתה הראשונה ביו	 החודש והשניה בלילה והשלישית ביו	 , כלומר ביו	 או בלילה

לילה או שלוש פעמי	 בלילה ופע	 אחת ביו	 חוששת ביו	 וב) בהפלגות קבועות(שלוש פעמי	 ביו	 ופע	 רביעית בלילה ראתה א	  .2

 .)וכ� להיפ� כשראתה שלוש פעמי	 בלילה ופע	 ביו	 ,פ ובלילה חוששת פע	 אחת"להיעקר ג פעמי	 שלושצרי� ביו	 כי (

כ שלוש בלילה או "או הראשונה ביו	 ואח ,פ ברציפות"ולא קבעה אחד מה	 ג א	 ראתה פעמי	 ביו	 ופעמי	 בלילה או להיפ� .3

כי הראיה הראשונה שהיתה לא , רק לראיה האחרונה בלבדחוששת , כ שלוש בזה"ואח יו	 או שלוש בזהכ שלוש ב"ראשונה בלילה ואח

 .קבועה נעקרה

  

 ?וסת ההפלגות תלוי במספר הימי� או במספר העונות

שהוא , ה ג	 בוסת ההפלגות"אבל ה, כא� המחבר התייחס רק לוסת החודש שצריכות להיות הראיות באותה עונה – בש� גדול אחד נודע ביהודה

וחזרה ' כגו� ראתה ביו	 א, מה יהיה די� וסת ההפלגה לפני שנקבע וד� אותו גדול .הראיות' נקבע כוסת קבוע רק א	 רואה באותה עונה בכל ד

' ולכ� חוששת בסו( ח, כי ההפלגה נקבעת לפי מספר העונות, שבועות' לסו( ח' ריע שלא תחוש בליל אוהכ, 'לאחר ארבעה שבועות וראתה בליל א

  .שבועות ליו	 השבת

וכתב שלעני� פרישה סמו� לעונת הוסת אי� זה ייחשב כוסת קבוע ולא יצטר� לפרוש בשו	 עונה כל עוד שלא נקבע , חלק עליו – נודע ביהודה

, בשני המקרי	 זה נחשב כאותו יו	, בי� א	 ראתה בליל אותו ובי� א	 ביו	 היו�מספר ההפלגה הולכי� אחר  אבל לעני� חישוב ימי, כקבוע

 .ולא סופרי	 בהפלגה את מספר העונות

  

  טרם קביעת וסת קבוע ן בחששות לוסת החודש וההפלגה"באור דברי רמב

  �"רמב

בסיו� נעקר וסת ' לא ראתה בא. בסיו� שמא תקבע וסת החודש' באייר חוששת לא' ראתה בא. באייר' בניס� חוששת לא' ראתה בא .1

 ).כי אייר חסר(יו	  31בסיו� שמא אולי מתחיל לה וסת הפלגה של ' החודש וחוששת לב

 .לעול	 חוששת חששות הללו ליו	 החודש הבא וליו	 ההפלגה הבא עד שתקבע לה אחד מה	 שלוש פעמי	 כדינו .2

באייר מפני שיעור ' חוששת לטבאייר ' בא לא ראתה. באייר מפני יו	 החודש' חוששת לא, ס�בני' ניס� ובכ' ראתה בא ?חוששתכיצד  .3

, וכ� ממשיכה לחשוש ליו� החודש ולהפלגה. בי� משו	 הפלגה ובי� משו	 יו	 החודש, באייר' חוששת לכ ראתה או לא ראתה. הפלגה

  .עד שתעקר האחד בעקירת פע� אחת, ראיות או וסת החודש בשלוש ראיות עד תקבע וסת ההפלגה בארבע

בניס� ויש לחשוש שמא ' וכ� ראתה בכ, חשש שמא תקבע וסת לראשי חדשי	: שיש כא� חשש לשלושה מיני וסתות, י"והסביר הב

 .ניהיו	 בי� ראיה ראשונה לש' יו	 כי עברו כ' וכ� יש חשש לוסת ההפלגה של כ. בחודש' תקבע וסת לכ

  �"באור דברי הרמב

באייר ' מדוע חוששת בכלל לא, בניס�' כ א	 ראתה בכ"וא. נעקר בפע	 אחת, פ שראתה פעמי	"פ אע"למדנו שכל וסת שלא נקבע בג .1

  ?בניס� נעקר עכשיו' הרי וסת החודש של כ, באייר' למה חוששת לכ, באייר' א	 ראתה בט, ועוד? הרי זה נעקר

אלא העקירה היא , כי זה אולי דמי	 יתרי	 ולא משו	 קביעות וסת, פע	 אחת זה לא ראיה ביו	 אחרשעקירה של , וס�יית ותר  הב

 .באייר' באייר ולכ' ולכ� חוששת לא, שיגיע היו� שחוששת לו ולא תראה בו

כיו� , באייר' הרי ג	 א	 ראתה בא, יו	' באייר לשיעור הפלגה של כ' חוששת לט באייר' לא ראתה באאי� כתב שא	 , �כ	 אשאלא  .2

  ?באייר זה תוספת דמי	' באייר צרי� לחשוש שמא תקבע וסת הפלגה ומה שראתה בא' שלא הגיע עדי� ט

ולכ� מה שראתה , כי היא הולכת לקבוע וסת החודש, בניס� עיקר' אנחנו אומרי� שראית א, באייר' שכשראתה בא, ית יוס�ותר  הב
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' נגלה למפרע שראית כ, באייר' אבל כשלא ראתה בא. באייר' יר ולא לכבאי' לטולא חוששי	 לזה ולא  בניס� ה� דמי� יתרי�' בכ

  .באייר' באייר וליו	 החודש בכ' בניס� אינה מקרית ולכ� חוששת לזה להפלגה לט

ולכ� א( א	 , שהרי אמר שחוששת לשניה	 עד שתעקור אחד מה	, �"דחה את תרוצו של הבית יוס� לקושיתו השניה על הרמבח "הב

  !באייר ולוסת ההפלגה כל עוד שלא עקרה אותו' באייר צריכה לחשוש לט' באראתה 

ולא . יו	' באייר עברו יב' בניס� עד א' כי מכ, יו�' עקרה את וסת ההפלגה של כבאייר ' שברגע שראתה בא ח תר  קושיה זו"הב

  .באייר' לחשוש לטצריכה 

פ שלא "שאע, � לרבותא נקט"והרמב, באייר' באייר חוששת לט 'ותר' שאכ� ג	 א	 ראתה בא, ח"י והב"הדרכי משה חלק על הב

  .יו	' מ חוששת לוסת ההפלגה של כ"מ, באייר ונעקר וסת החודש' ראתה בא

, בשלוש פעמי	 מה	 � שלעול	 חוששת חששות הללו להפלגה וליו	 החודש עד שתקבע לה אחד"על משפטו של הרמב תמה הבית יוס� .3

עד "מה שאמר , ועוד! הרי מכיו� ששינתה ראיותיה פע	 אחת נעקר וסת הראשו� שחששה לו, מדוע צריכה כל הזמ� לחשוש לשניה	

' ראיות וחודש בג' שמפסיקה לחשוש רק כשקובעת וסת הפלגה בד נראה סותר למה שאמר קוד	" תעקר האחד בעקירת פע	 אחתש

  ?ראיות

. יקבע אחד מה	 כהלכתו עד שיעקר אחד מה	 בפע	 אחת שאז לא חוששת לו ה	 א( א	שחוששת לשני, �"י את הרמב"הסביר הבו

' בא, בניס�' בכ, בניס�' ראתה באכגו� , ועדי� לא נעקר השני בפע� אחת, יכול להיות מקרה שיקבע וסת אחד בשלוש פעמי� ,כלומר

באייר אינה ' פ לוסת הפלגות ועקירת ט"בחודש וקבעה וסת החודש וג' פ בכ"ראתה ג, כלומר, בסיו�' בסיו� ובכ' בט, באייר' בכ, באייר

חוששת פעמי	 ' פ ווסת ההפלגות לא נקבע עדי� בד"פ שוסת החודש נקבע ג"אע, ולכ�. עקירה כי חוששי	 עדי� לוסת ראש החודש

  .לשניה�

או וסת החודש בשלוש פעמי� ולא נאמר פעמי� ולכ� פרוש הדברי� הוא שחוששת לשניה� א� אחר שהוקבע וסת ההפלגה בארבע 

שיש , כא� זה שונה כי צרתו בצדו, פ שוסת קבוע נעקר בשלוש פעמי�"ואע. פע� אחת אחד מה�עד שיעקר , שזה שנקבע הוא העיקר

  .נעקר בפע� אחתכל אחד מה� יחד קבועי� ולכ� כששניה� , נוס� איתו יחד וסת קבוע

כי ייתכ� מקרה שתקבע וסת החודש , ראיות אינו מדויק' החודש בגוסת ראיות או ' שמה שכתב וסת הפלגה בד, י"אמנ� מדגיש הב

א( שתקבע וסת "ולכ� צרי� לומר  .אבל וסת הפלגות לא יכול להיקבע בלא שיעקר בפע	 אחת וסת החודש, ועדי� לא וסת הפלגה

  .ממשיכה לחוש לה	 עד שתעקר אחד מה	 בפע	 אחת, שניה	פ שקבעה לה "ואע, "ההפלגה בארבע ראיות ווסת החודש בשלוש

עד שתקבע וסת ההפלגה ארבע ראיות או וסת "י בסו( דבריו "פ הגרסא שהביא הב"ע וופרש, ת יוס�על הבי חלקו ח"הבהדרכי משה ו

באחד מה�  חוששת לשניה� עד שתקבע וסת, כשלא קבעה וסת כלל, כלומר". החודש בשלוש או שתטהר האחד בעקירת פע	 אחת

  :פ שלא נעקר"ואז לא חוששת כלל לשני אע

' חוששת לא שלא) ז באייר"ט, באייר' א, ז בניס�"ט, בניס�' אכגו� ב, י"ולא כב( יש מציאות בה הוקבע וסת הפלגה ולא וסת החודש

  .בסיו�' בסיו� אלא לב

ואז לא חוששת יותר לוסת ) באייר' א, ז בניס�"ט, בניס�' א, באדר' א( ויש מציאות הפוכה בה הוקבע וסת החודש ולא וסת הפלגה

  .בסיו� בוסת החודש' גה אלא רק לאההפל

ונעקר וסת ) ז באייר"באייר ולא ראתה בט' א, ז בניס�"ט, בניס�' א( ויש מציאות שלא נקבע לא וסת ההפלגה ולא וסת החודש

  .בסיו� שמא יקבע ולא להפלגה' בא שחוששת רק לוסת החודש, ההפלגה

שחוששת רק להפלגה , וסת הפלגה השעקרה וסת החודש ועוד לא קבע) באייר' ג, ז בניס�"ט, בניס�' א, באדר' א( ות להיפ�ויש מציא

  .ט באייר"בי

  א"רמ

 .פ או שייעקר אחד מה	"פ או ההפלגה בד"שהאשה שראתה חוששת לוסת החודש ולוסת ההפלגה עד שתקבע וסת החודש בג, �"כרמב .1

 .באייר מפני וסת החודש' חוששת לא, בניס�' ובכבניס� ' ראתה בא? כיצד .2

  .בניס�' ימי	 שעברו מכ' באייר שמא שזהו וסת הפלגה של כ' חוששת לט, באייר או שלא ראתה' ראתה בא .3

א "הרמש, ז"ובאר הט, "ראתה או לא ראתה"א כתב "והרמ, "באייר' באייר חוששת לט' לא ראתה בא"� כתוב "בלשו� הרמב – ז"ט

, לכ� .עד שיגיע היו	 שחוששת לו ולא תראה פ חוששת לוסת ההפלגה ולוסת החודש"משה שכל עוד שלא קובעת וסת בג לשיטתו בדרכי

באייר היא מתוספת דמי	 ולא ' וראית א, יו	' ח באייר קבעה וסת הפלגות לכ"כ, באייר' ט, באייר' א, בניס�' כ, בניס�' א	 ראתה בא

מ "מ, באייר ונעקר וסת החודש' פ שלא ראתה בא"שאע, כתב לרבותא" ראתה"כתב  � שלא"והרמב .תמנע מוסת ההפלגות להקבע

  .יו	' חוששת לוסת ההפלגה של כ

וא	 היתה חוששת להפלגה . בו כי נעקר וסת הפלגה' באייר אינה צריכה לחשוש ליו	 ט' וכתב שא	 ראתה בא, א"חלק על הרמ – ח"ב

יו	 מהראיה ' יו	 שחוששת לכ' יו	 ושינתה לל' כמו בסעי( הבא שהיה לה וסת קבוע כל כ באייר' יו	 מא' היתה צריכה לחשוש כ

  .� כפי שבואר לעיל"וכ� הסביר את הרמב .ש"ע', החדשה לאחר ל

' שרק א	 שינתה וראתה לאחר ל, א"ומהסעי( הבא ראיה לרמ, א� כתב ששגגה יצאה מלפני השליט, ח"ז חלק כבוד לחותנו הב"הט

שרגילה בו וג	 ליו	 ' ודאי שחוששת ליו	 ס, שרגילה לראות בו' אבל א	 היתה רואה ג	 יו	 מ, יו	 מאז' אז חוששת לכ יו	 ולא קוד	

  .באייר' ח אייר שהוא כ"יו	 מר' וכ, בניס�' יו	 מכ' באייר שהוא כ' ולכ� חוששת לט. יו	 מהראיה החדשה' שהוא כ' נ

ראתה  שא	, א"� ולא כרמ"ח וכפשט דברי הרמב"בי וה"בופסק כמו ה ,ז"ל הטק על כל דבריו שוחלהארי� בנקודות הכס� ל – �"ש
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בסיו� ' באייר בגלל וסת החודש ולא' לכ, ב באייר"והיינו ליו	 י ב יו	"אלא חוששת להפלגה חדשה של י, בו' באייר לא חוששת לט' בא

ממשיכה לחשוש להפלגתה הקבועה ג	 , פלגה קבועאבל א	 היה לה וסת ה .וכ� פסקו ג� בכרתי ופלתי וסדרי טהרה .בגלל וסת החודש

  .דרכי טהרה, פ בשבט הלוי"וכ .א	 הקדימה ראייתה

בניס� ' אפילו לאחר שראתה בכ, בניס� בגלל עונה בינונית' חוששת ג	 ליו	 ל – ז"ט ?בניס�' הא� חוששת לעונה בינונית של א

בניס� לא ' כי כיו� שראתה בכ, ז"חלקו על הט – חוות דעת, טהרהסדרי , א"רעק, ח"ב. א לא הזכיר זאת כי זה דבר פשוט"והרמ

ח "ולא רק לדעת הב .כי יסוד עונה בינונית היא הפלגה של שלושי� יו�, בניס� אלא של הראיה האחרונה' חוששת לעונה בינונית של א

יודה שעונה בינונית היא ) לעיל(ז שחלק על זה "אלא אפילו הט, מחושב מהראיה האחרונהשוסת ההפלגה שהופסק בראיה ) לעיל(

 .וזה שיי� רק מהראיה האחרונה, שאי אפשר שלעול� לא תראהכי טע	 עונה בינונית הוא , מהראיה האחרונה

 .בחודש' באייר שמא קבעה וסת לכ' או לא ראתה חוששת לכ' ראתה בט .4

בפע	 ( יעקרעד שאחד מה	 או  שלא נקבעו 	ולא חוששת יותר לאחרי) ואחר לא נקבע(כ� ממשיכה לעול	 עד שתקבע אחד מה	 כדינו  .5

 .פ שלא נקבע אחר"לא חוששת לו אעואז  )אחת שלא תראה בו

 

 ?עונה בינונית מהי

ובכל מקרה חוששת , בסיו� חוששת שמא מתחילה וסת הפלגות' באייר וב' א, בניס�' א	 ראתה בא – ח"ב, ז"ט, פרישה, בית יוס�, עטרת זהב

. בתמוז משו	 וסת הפלגות' בתמוז משו	 עונה בינונית ולב' ולכ� בפע	 הבאה תחשוש לא, כמו כל אשה שאי� לה וסת קבוע ג� לעונה בינונית

ותמיד תחשוש לעונה בינונית כל עוד לא קבעה וסת , שהוא עונה בינונית לראייתה הקודמת לא נעקר בפע� אחת שלא רואה בו' וחשש ליו� ל

  .פ"בג

בגלל עונה ) בניס�' ל(ליו	 הראשו� , ח אייר"בניס� חוששת לשני ימי ר' כלומר א	 ראתה בא, נות חוששת לעונה בינוניתלפי זה ג	 בראיות הראשו

 משו� וסת החודש א� החודש מלא חוששת ג� לעונה בינונית וג� ליו� שלמחרת, לכ� .יו	 31בגלל שמא מפליגה ) באייר' א(בינונית וליו	 השני 

  .החכ� צבי וכרתי ופלתי, ז"כ� פסקו הט .באותו יו�שניה� אז וא� החודש חסר 

? � שפרט את החששות לוסת החודש ולוסת ההפלגה לא אמר שצריכה לחשוש ג	 לעונה בינונית"שא	 כ� מדוע הרמב, � תמה על דבריה�"הש

באייר ' כ החשש לא"וא). צמו מותרע' ויו	 ל(א "כלומר שצריכה לחשוש ליו	 ל, מתחלת ראיה לתחלת ראיה 	יו	 של עונה בינונית ה' ל, ועוד

, ועוד קשה !בסיו� לאו דוקא משו	 הפלגה אלא לעונה בינונית' וכ� החשש לב! משו	 עונה בינונית ג	 הוא לאו דוקא משו	 וסת החודש אלא

סת	 נשי	 דרכ	 ואי� אפשר לומר שסת	 נשי	 דרכ	 לראות ביו	 החודש וג	 , שהרי א	 ראתה פע	 אחת חוששת ליו	 החודש ולעונה בינונית

  !וזהו דבר שאי� לו שחר כלל !עונה הבינוניתלראות ב

שיש הבדל של  בי� בחודש מלא בחודש הבאשבאותו יו� בחודש שראתה בו צריכה לחשוש לו , שעונה בינונית הוא מחודש לחודש חידש – �"ש

לכ� יש ראשוני	 שלא הזכירו כלל את החובה לחוש לעונה בינונית . יו	 בי� ראיה לראיה 29שיש הבדל של  ובי� בחודש חסריו	 מראיה לראיה  30

  ).טור, א"רשב(אלא לעונה בינונית , ויש שלא הזכירו את החובה לחשוש לוסת החודש) �"רמב, ד"ראב, 	"רמב(

ד באייר "משמע שלא חוששת לי. 'ו באייר וכו"ו בניס� חוששת לט"שכתב שא	 ראתה בט, �"א לגבי וסת הדילוג יש ראיה לש"והמש� דברי הרמ

  .פ בתורת השלמי�"וכ .יו	 אלא ליו	 החודש הבא' שהוא אחר ל

, ומותרת בלא בדיקה לא ראתה לא חוששת לו יותרשוסת החודש א	 , �"מ יש הבדל בי� וסת החודש לעונה בינונית לדעת הש"שמש "וכתב הפת

כגו� שהיה לה וסת קבוע ושינתה ליו	 אחר , וייתכ� שיהיה וסת החודש בלא עונה בינונית. ואסורה עד שתבדוק ולעונה בינונית חוששת תמיד

א� לא שו	 , באייר משו	 וסת החודש' חוששת לא, בו' בניס� ובכ' למשל א	 ראתה בא .שלא חוששת לעונה בינונית אבל חוששת ליו	 החודש

  .כי לעונה בינונית חוששת רק מהראיה האחרונה, עונה בינונית

ולכ� א	 החודש מלא עונה בינונית היא כמו , א יו	"יו	 אלא כל ל' אבל לא כל ל, הסכי	 שעונה בינונית היא לא כמו וסת החודש – חוות דעת

  .פ הלח� ושמלה"וכ .וסת החודש וא	 החודש חסר עונה בינונית היא למחרת יו	 החודש

  

  חששות לוסת הדילוג

  �"רמב

 .וסת הדילוג לא חוששת כלל עד שתקבע אותו שלוש פעמי	 .1

לראיה ( א"כ דילגה ליו	. )כי עקרה( לא חוששת להפלגה', לא ראתה בסו( כ. יו	' חוששת להפלגת כ', בניס� ובסו( כ' ראתה בא? כיצד .2

דילגה . ולא ראתה לא חוששת להפלגה זו ומותרת לשמש )לראיה השלישית( א"עבר כ. )לראיה השלישית( א"חוששת ליו	 כ, )השניה

ראתה . מותרת לשמש, ולא ראתה) לראיה הרביעית(ב "הגיע יו	 כ. )לראיה הרביעית( ב"חוששת ליו	 כ, )לראיה השלישית( ב"ליו	 כ

ארבע הפלגות , שיש לה חמש ראיות, י"והסביר הב. איל�קבעה לה וסת לדילוג ולזה חוששת מכא� ו, )יעיתלראיה הרב( ג"ביו	 כ

עד שיגיעו שלושה זמני	 כאלו ולא תראה ותעקור ' ה לראיה השישית וכו"כ, ד לראיה חמישית"ולכ� חוששת ליו	 כ, לושה דילוגי	וש

 .את וסת הדילוג

 .ל לדילוג וסת החודש"כנ .3

  א"מר

 .שלוסת הדילוג לא חוששי	 כלל עד שיקבע �"כרמב .1
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ז "ז בסיו� ולא לי"חוששת לט, ז באייר"ראתה בט. ז"ו לא חוששת לט"לא ראתה בט. ו באייר"ו בניס� חוששת לט"ראתה בט? כיצד .2

ט "יח בתמוז קבעה לה וסת החודש לדילוגי	 ותחשוש ל"ראתה בי. ח בתמוז"ז בתמוז ולא לי"ז בסיו� חוששת לי"ראתה בי. בסיו�

  .באב

שהובאה ש	 כיש  אבל לדעת רב, ז שוסת החודש בדילוג נקבע בארבע ראיות' לעיל בסע � שפסק כשמואל"כל זה לדעת הרמב – �"ש

א לא "וכא� שהרמ. ח בתמוז"וחוששת לי, ז בסיו�"י, ז באייר"ט, ו בניס�"ט: אומרי	 מספיקות שלוש ראיות לקבוע וסת החודש בדילוג

ו בחודש שאז בי� לרב ובי� לשמואל הראיה הראשונה לא נחשבת וצריכה "ליו	 ט שהיה לה קוד� וסת קבוע התייחס למחלוקת מדובר

 .ט באב"ח בתמוז כדי שתחשוש לי"לראות שוב בי

  .קבעה וסת הפלגות בדילוגי	) היינו חמש ראיות( 20�21�22�23כגו� שהפליגה בהפלגות של , ה ג	 לוסת ההפלגה בדילוגי	"ה .3

ושאחריה  20הראיה שלפני הפלגת , כלומר. � שפסק כמותו"שצריכה לשלש בדילוג וכרמב' ז' לעיל בסע לדעת שמואל זה – �"ש, ז"ט

אבל בוסת החודש בדילוג מספיקות ארבע ראיות כי הראיה , )אי� ידוע אחד בלי חברו(ה	 כאילו ראיה אחת כי עוד לא ניכר הדילוג 

 20�21�22כא� בוסת ההפלגה יצרי� שלוש הפלגות , בוסת החודש בדילוג שלוש ראיות שהצרי�' ז' לעיל בסע ולדעת רב. השניה ניכרת

ג	 רב יודה לשמואל שצריכה חמש ראיות כמו שהתבאר לעיל לגבי וסת , וא	 היה לה קוד	 וסת קבוע להפלגת עשרי	. וארבע ראיות

 .החודש בדילוג

  

  וסת נמשך כמה ימיםה הדין כאשר

שילשה כבר , ז של חודש שאחריו ראתה"ז בחודש הבא יומיי	 או שלושה ובי"בעה ימי	 וחזרה וראתה בטו בחודש אר"ראתה בט – �"רמב

ולא יהיה יו	 אחד בחודש שרואה בו  ח בחודש שאחריו עד שתשלש כולו בדילוג"ז בחודש ולא תולי	 רק בוסת הדילוג ולחשוש רק בי"לראות בי

 .ולשאר בימי	 כוסת הדילוג, כוסת הקבוע) ז"י(חוששת לימי	 שהשלישה בה	 , לכ�. כל הזמ�

  

  ?..."'ו בחודש ארבעה ימי	 וכו"ראתה בט"ה לוסת החודש ולהמש� "� שה"מה הקשר בי� דברי הרמב, הקשה – בית יוס�

וכ� לעול	 עד ' ט בחודש שאחריו וכו"לי, ח בחודש הבא"לי, כלומר, הכונה שחוששת מכא� ואיל� רק לדילוגה, "ז לחודש"כבר שילשה לראות בי"שכונתו בסו(  לתר  רצה י"הב

  .ו כבר היתה הפלגה ולכ� היא שילשה בדילוג"וראית ט, ומדובר שהיה לה כבר וסת קוד�. שתעקרנו

וכ� למה ? ומספיק שתראה רק יו	 אחד בדילוג כל חודש, לא צרי� לזה, הרי לחדש את די� וסת הדילוג לחודש, נמשכה הראיה כמה ימי	כ כתב מקרה בו "מדוע א, ועוד הקשה

שתהיה העיקר הוא התחלת הראיה , שחידש כא� שג	 א	 רואה מספיק ימי	 שונה בכל פע	, ואפשר לומר? בראיה השניה שינה מהראיה הראשונה וכתב שנמשכה יו	 אחד פחות

  .בדילוג

  !מאחר שבא לפרש מה שנאמר קוד	..." ו בחודש"ראתה בט? כיצד"� לומר "צרי� היה הרמב, אלא שא� כ�

ולא הוצר� לפרש את דילוג וסת החודש , אינ� קשורי� למה שכתב קוד� אלא די� בפני עצמו" 'ו בחודש וכו"ראתה בט"� "שדברי הרמב ,ח"וכ� פרש ג� הב לכ� מפרש הבית יוס�

ח "כ בי"שא	 תראה אח, ז בחודש שאחריו"ז בחודש שאחריו וי"ו וט"כגו� ט, רק כאשר ראתה יו	 אחד בחודש, בלבדשתולי	 בוסת הדילוג , והחידוש בדי� האחרו� הוא. ברורוזה 

, ז"ז ונמש� יומיי	 או שלושה ובחודש השלישי ראתה בי"בחודש וראתה ארבעה ימי	 ובחודש הבא בט ו"התחילה לראות בטאבל א	 . קבעה לה וסת לדילוג ולפני כ� לא חוששת לזה

ואפילו נעקר היו	 , � כל יו	 שרואה הוא וסת בפני עצמו"לשיטת הרמבמ "מ, ז"פ שאי� תחילת הראיה ביו	 י"אע, בוסת החודש ז"תוחזק לראות בי, ז"ביכיו� שראתה שלוש פעמי� 

  .ו כול	חוש לשאר הימי	 עד שיעקרהראשו� ממשיכה ל

כל יו	 , היתה רואה חמשה וששה ימי	 רצופי	: "� את החלק האחרו�"בגרסה זו פתח הרמב. וש	 כתוב מפורש כפי שפרש כא� �"י גרסה חדשה בדברי הרמב"בסו� דבריו הביא הב

ברור ...". ו"ראתה ביו	 ט. אחד וסת קבוע ואחד וסת שאינו קבוע שוי	 בדבר. עקרו כול	חוששת לשאר ימי	 עד שי, אפילו נעקר יו	 אחד. ויו	 כוסת בפני עצמו וחוששת לכול�

  .שהחלק האחרו� מחדש די� שראיה רצופה נחשבת כמה ימי	 של וסת ולא קשור לוסת הדילוג בחודש, כ"א

וחוששת לשניה	 עד ) �"כמו שפרש לעיל בדברי רמב(קבעה וסת לשניה	 , מכיו� שראתה שלוש פעמי	 בדילוג וג	 שלוש פעמי	 ביו	 אחד שוה – י"ב ?גהא� חוששת ג� לוסת הדילו

כי לא חוששי	 , באח בחודש ה"מ לא חוששת לכ� ומותרת לשמש בי"מ, ז"י�ז"ט�ו"פ שג	 היו לה ראיות בדילוג ט"אע – ח"ב. שיעקרו או עד שיעקר אחד מה	 ואז תחשוש רק לשני

ולשאר , � שחוששת לימי	 שהשלישה בה	 כוסת קבוע"ולכ� כתב הרמב. 'ט שבחודש שאחריו וכו"ואז תקבע וסת לדילוג ותחשוש לי, ח בחודש הבא"כ תראה ממש בי"לדילוג אא

  .אבל לא קבוע, הימי	 כוסת הדילוג

  

  .לוסת הדילוג בלבדחוששת ולכ� , ל� אחר התחלת הוסתל הוסוברי	 שהכראינו שה	 ' ו' קפד סע' בס – ש"רא, א"רשב, ה"רז

  

� "לרמב, ז בסיו� התחילה לראות"ובי, ימי	 רצופי	 )שני( ז באייר ראתה שלושה"ובט, ימי	 רצופי	) שלושה(ו בניס� ארבעה "ראתה בט – א"רמ

וכ� , ש הולכי	 תמיד אחר התחלת הוסת ויש כא� רק וסת הדילוג"א והרא"הרשב, ה"ולרז. פ"כי ראתה אז ג, ז"חוששת לדילוג ולוסת החודש בי

  .הלכה

את וסתה יומיי	 או שלושה פורש שני או  א שא	 מקדימה"ב פסק הרמ' קפד סע' הרי בס, אי� חוששת רק ליו	 הדילוג, מעדני מל� הקשה

  ?כ"שלושה ימי	 קוד	 או אח

ואז פורש קוד	 הוסת כפי שרגילה , מדובר שהיה לה וסת קבוע ועכשיו שינתה וסתה והקדימה יומיי	 או שלושה ב' קפד סע' בס – �"שתרו  ה

  .� לה וסת כללכ כא� שאי"משא, פרוש שלושה ימי	 קוד	 הוסתי, שא	 מקדימה שלושה ימי	, להקדי	

' בב', פ בא"כ ג"ואח' ובג' פ בב"בחודש והקדימה וראתה ג' שמדובר שהיה לה וסת קבוע לג' ב' קפד סע' א בס"באר את הרמ – חוות דעתתרו  ה

  .וכא� מדובר ששינתה וראתה פע	 אחת ביו	 אחר, )ה כשאחרה"וה(ואז חוששת לשלשת� ' ובג

ימי	 תראה בודאות אבל בה	 אי� לה זמ� קבוע ולכ� פורש בכל ' או ג' ר שכ� וסתה שבתו� אות	 בב מדוב' קפד סע' בס – תרו  הנודע ביהודה

  .הימי	

  .אבל א	 מספר הימי	 עולה על שלושה חוששת רק לעונה האחרונה, למעשה צרי� לפרוש בכל שלושת הימי	 שעלולה לראות בה	 – שבט הלוי
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  ?ז ראינו שצרי� ארבע ראיות' וסת הדילוג הרי בסעהאחרוני� דנו בשאלה מדוע אחר שלוש פעמי� קבעה 

ד קוד	 שהתחילה לראות בדילוג שאז ג	 רב וג	 שמואל מודי	 "מדובר שכבר היה לה וסת קבוע ליו	 י כא�שלעיל הובאה דעתו  – בית יוס�

   .שמספיקות שלוש ראיות

  .כי א	 כ� עד אז אי� חוששי	 לו כלל ,ה פרוש	ז דח"הט. ח בתמוז"מדובר שחוששת לדילוג לאחר שתראה שוב בי – ח"דרישה והב

ז שהוא ' פ שכתבו משמו לעיל בסע"אע, � חושש להחמיר כמו דעת רב שמספיקות שלוש ראיות בקביעת וסת החודש בדילוג"כתב שרמב – ז"ט

שאר הימי	 כמו וסת לא ולהחשיב כוסת קבוע אבל לא להקל וממשיכה לחשוש ל � חושש לדעת רב להחמיר"ז הסיק שרמב"הט. פוסק כשמואל

  .קבוע

  .ח בתמוז תקבע וסת הדילוג"ח שאחר שתראה שוב בפע	 הרביעית בי"ז ופרש כמו הדרישה והב"דחה את פרושו של הט הכס� בנקודות – �"ש

  

אבל א	 פוסקת , ו שהכל הול� אחר התחלת הוסת זה דוקא כששופעת ומזלפת כמה ימי	 רצופי	' קפד סע' מה שהמחבר פסק בס – חוות דעת

ימי	 ' או ג' אבל א	 נקבעו אלא שנמשכה ראייתה עד ב, ודוקא כשהימי	 של תחילת הראיה לא נקבעו בוסת קבוע. צריכה לחשוש לכל הימי	

  .א כא�"ה ברורה פסיקת הרמלפי ז. חוששת רק לעונה הראשונה

  

  'טז�'טו�'יד פי	סעי

  דין אשה שיש לה וסת קבוע ושינתה לראיות שוות

' שינתה ג. זה וזה אסורי	', שינתה פעמי	 ליו	 כ. זה וזה אסורי	', ו ושינתה להיות רואה יו	 כ"היתה למודה להיות רואה יו	 ט" – משנה

' פעמי	 ואינה מטהרת מ� הוסת עד שתעקר ממנה ג' � האשה קובעת לה וסת עד שתקבענה גשאי', ו וקבעה לה יו	 כ"הותר ט', פעמי	 ליו	 כ

  :)נדה סג". (פעמי	

תניא כוותיה ... אבל תרי זימני בחדא זימנא מיעקר, לא אמר� אלא דקבעתיה תלתא זימני דצריכי תלתא זימני למיעקריה: אמר רב פפא" – גמרא

מותרת לשמש עד יו	 , הגיע יו	 עשרי	 ולא ראתה. זה וזה אסורי	, ושינתה ליו	 שלושי	, שרי	היתה למודה להיות רואה יו	 ע: דרב פפא

והגיע יו	 עשרי	 , ]ולא ראתהוהגיע יו	 עשרי	 ולא ראתה והגיע יו	 שלושי	 [הגיע יו	 שלושי	 וראתה . שלושי	 וחוששת ליו	 שלושי	

  .)נידה סד( ".נו באהותר יו	 שלושי	 ונאסר יו	 עשרי	 מפני שאורח בזמ, וראתה

עקרה אותו רק , אבל יו	 עשרי	 שהיה קבוע אצלה, יו	 שלושי	 לא נקבע אצלה שלוש פעמי	 ולכ� עקרה אותו בפע	 אחת – ש"רא, י"רש

 שחזר ליו	, זה נקרא כאורח שבזמנו בא וכשראתה בו שוב, ולכ� הוא לא נעקר כי בפע	 השלישית שעקרה אותו לא ראתה ביו	 שלושי	, פעמי	

פ ואינה רואה בינתיי	 לזמ� אחר וחוזרת לראות לוסת הקבוע לא נעקר עד "שא	 אשה מדלגת וסתה אפילו ג, ש"כ הרא"וכ .העשרי	 הקבוע שלו

  .פ"שתקבע וסת חדש בג

  

שלרב פפא , ב"ז וחוששת ליו	 כ"ב ושינתה לכ"נחלקו רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לגבי היתה למודה להיות רואה בכ: בד( לט – גמרא

  .ז בו ראתה באחרונה"ב מיו	 כ"ולרב הונא בריה דרב יהושע חוששת ליו	 כ, ב הראשו�"ב מיו	 כ"חוששת ליו	 כ

  .הלכה כרב הונא בריה דרב יהושע – טור, א"רשב

  

  מחבר

' וכשיגיע יו	 כ, זה וזה אסורי	, 'ויש לה בזה וסת קבוע ושינתה ליו	 ל' שא	 היתה רגילה לראות יו	 כ, וכברייתא פסק כמשנה .1

  .לראיה' וא	 לא תראה אז חוששת ליו	 ל. לראית שלושי	 אסורה משו	 הוסת הראשו�

אלא ', כלומר לא תחשוש ליו	 מ', ביו	 כשהיתה ראויה לראות יו	 משעה ' אבל לא כ, שראתה בו' יו	 מיו	 ל' מונה כ, כלומר – ז"ט

  .'וא	 לא תראה חוששת ביו	 ס' חוששת ליו	 נ

כשמשנה וסתה וחוששת ג� לקבוע וג� ליו� השינוי כוסת שאינו קבוע לא מוסיפה חשש לעונה בינונית  – סדרי טהרה, חוות דעת

 .של יו� השינוי

 .זה וזה אסורי	' שינתה פעמי	 ליו	 ל .2

 .לראיה' לראיה ונאסר יו	 ל' הותר יו	 כהוסת הקבוע ונעקר ' פ ליו	 ל"שינתה ג .3

חזר הוסת הראשו� למקומו ונעקר , )20�20�20�30�30�20( לראייתה' חזרה וראתה ליו	 כ' וא	 לאחר ששינתה פע	 או פעמי	 ליו	 ל .4

י וסת "וא	 עקרה את הוסת ע. כדי לעקרו' לסו( כפ "צריכה להתחיל מחדש לא לראות גש, �"והדגיש הש .'לחלוטי� החשש ליו	 ל

  .וזה פשוט. 'כדי לעקור את הוסת החדש של ל' פ לסו( כ"נעקר הראשו� לגמרי וצריכה לראות שוב ג, חדש

יו	  20יו	 וההפסקה של  30לא בטל הוסת של , ימי	 10האחרונה אחר  �20 אבל א	 ראתה אחר הפלגת ה – סדרי טהרה, חוות דעת

  .אינה הפסקה

 

יעקר ' פ ביו	 ל"משמע שא	 לא תראה ג. חזר הוסת למקומו' וראתה ביו	 כ' ששינתה פעמי	 ליו	 לבמקרה מדוע כתב  הקשה על המחבר – ז"ט

אז לא נעקר הוסת הראשו� ובראיה אחת ' פ ביו	 ל"כל עוד שלא ראתה ג, 'בפע	 השלישית ליו	 כתראה אז  ג	 א	 לא כי, וזה לא נכו�. הוסת
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  ?ש את הגמרא לעיל"י ורא"כפי שפרשו רשהוא חוזר 

שעד שלא , )כ�ל� ל�כ�כ�כ( בחודש' ועכשיו ראתה בל בוסת קבוע לחודש' שהיתה רגילה לראות בכ, שבגמרא מדובר על וסת החודש תר ז "הט

אבל המחבר דיבר , שלוש פעמי	' אפילו א	 לא תראה ביו	 ל בחודש ובראיה אחת הוא חוזר' בחודש לא ייעקר הוסת של כ' פעמי	 בל' תראה ג

חזרה לראות אלא ' א ראתה לסו( לל' ולאחר שראתה פעמי	 להפלגת ל. 'לל' ושינתה לראות מל' לכ' שהיתה רגילה לראות מכ, בוסת ההפלגות

לכ� הביא מקרה בו  .ותצטר� שתי ראיות רתוההפלגה לא ניכ! ימי	' עד הראיה השלישית יש נ' משמע שמאז הראיה השניה לסו( ל', לאחר כ

  .ש"י ולרא"ממילא אי� מחלוקת בי� המחבר לרש .ימי	' לאחר שתי הפלגות חזרה להפלגתה הראשונה כדי שתהיה הפלגת כ

ונעקר  יו	 בי� הראיות וחזר הוסת למקומו' ימי	 ואז ההפלגה ניכרת שיש כ' לסו( כראתה ' לכ� כתב המחבר שראתה לאחר הפלגה שניה של ל

  .)וזהו חידוש גדול( ולא ראתה בו' פ שעדי� לא הגיע יו� ל"אע', הוסת החדש של ל

ראתה ' ולמחבר היתה גרסא אחרת בגמרא שלאחר שראתה בפע	 השניה ביו	 ל שלטוראלא , שאכ� מדובר בוסת החודש, ז תר  תרו  אחר"הט

, ייעקר הוסת' פ ביו	 כ"ואז אכ� א	 לא תראה ג', פ שלא ראתה ביו	 כ"גולכ� אי� כא� , )מה שבסוגריי	 המרובעות נמחק(' שוב מיד ביו	 כ

אי� המחבר , ז תמה על תרו  זה"הט). כי כדי לעקור וסת צרי� לקבוע חדש ו"ט' ואי� הלכה כ� כדלקמ� בסע(' פ ביו	 ל"פ שלא ראתה ממש ג"אע

  .ש"י ורא"לא חשש לגרסת רש

ראתה שוב פע	 נוספת לא ' שמדובר שלאחר שראתה פעמי	 ביו	 ל פרשו, שהביא גרסא אחרת בגמרא ז"דחה את הטבנקודות הכס�  – �"ש

די� זה מסתדר . 20�20�20�30�30�40�20: למשל, שלוש פעמי�' שלא ראתה ביו� כלאחר ' היינו ראתה לסו� כ, 'כ ראתה ליו	 כ"ואח' לאחר ל

ואז כשחוזרת לראות ביו	 , ראתה רק פעמי	' אלא שביו	 ל', פ על יו	 כ"שדילגה ג ,ח"וכ� פרשו הדרישה והב ש"י ורא"פ רש"ע שט הגמראע	 פ

  .פ"ומו כי לא קבעה וסת חדש בגחזר הוסת למק' כ

ועל זה תמה . מכיו� שחזרה לוסתה הראשו�' עקרה יו	 ל', קוד	 שלא ראתה ביו	 ל' שא	 חזרה לראות ביו	 כ, הביא פרוש מעדני מל�� "הש

וצריכה כעת לחוש רק ' עקרה קביעות של ל', ועקרה ליו	 כ' מכיו� שראתה פעמי	 ביו	 ל', ו לא היתה קבועה כלל ביו	 ככ אפיל"כי א, �"הש

' משמע מכא� שא� ראתה לאחר כ .	 שוסת שאינו קבוע נעקר כשחוזרת לראות בוסת הקבוע"� הביא אמנ	 את שיטת הרמב"הש! 'ליו	 כ

  .'בפע� השלישית לא יקבע וסת נוס� של יו� ל' ימי� ביו� ל 10חר אז ג� א� תראה לא, וחזרה לוסתה הראשו�

אמנ� , ה הקבוע שמא תקבע וסת בתו� וסתפ שחזרה לוסת"שחוששת לוסת שאינו קבוע אע פסק להלכהו, חלק על זה) ח"יק "סס(החוות דעת 

  .שהוסת שאינו קבוע נעקר בהגיע וסת החודש הקבוע פסק להקל) ח"יק "ש ס"פת(י "הנוב

  

  לראיות שאינן שוות דין אשה שיש לה וסת קבוע ושינתה ראייתה

כ לשלושי	 "ואח, כגו� ששינתה פע	 אחת ליו	 שלושי	, אשה שיש לה וסת קבוע ושינתה ראיותיה לראיות שאינ� שוות – מחבר, טור, ד"ראב

אלא ליו	 שלושי	 לראיה , ה חוששת לשו� יו�שכעת אינ, י"והדגיש הב. כ לשלושי	 וארבע נעקר וסת הראשו� ואי� לה וסת כלל"ושתי	 ואח

  .כ דילגה שלוש פעמי	 כפי שלמדנו לעיל"אא, ולוסת הדילוג אינה צריכה לחוש כיו� שדילגה רק פעמי	. אחרונה כדי� עונה בינונית

, י"וכ� פסק כב. תד פע	 אח"חוששת ליו	 ל, ד יו	"ומכיו� שראתה באחרונה בהפלגה של ל, מ דינה כאשה שאי� לה וסת קבוע"ומ – �"ש

יו	 וג	 להפלגת ' לכ� חוששת ג	 ליו	 החודש בחודש הבא שהוא לאחר ל. כמו כל אשה שאי� לה וסת קבוע, יו	' שחוששת לעונה בינונית שהיא ל

  .ד יו	"ל

� שיש "שכתב השאלא . כ לכאורה צרי� להיקבע וסת הפלגה בדילוג של יומיי	"ד וא"ב ול"ל', שכתב שראתה ליו	 ל � ד� בדברי המחבר"הש

שהחמרנו בזה כדעת רב שמספיק שתי הפלגות ושלוש ' ז' ועיי� סע. ו כדי שיקבע"כא� רק שתי הפלגות וצרי� שתהיה הפלגה נוספת ליו	 ל

  .כ חוששת כא� לוסת הדילוג ביומיי�"ראיות וא

ראיות ' כי בארבע הפלגות כבר יש ה, � דחה דבריו"הש. דעת שמואלח כדי לקבוע וסת דילוג ל"ו ול"ל, ד"ל, ב"ל', ל: ראיות' שצרי� ה ח כתב"הב

 !?ולמה צרי� הפלגה חמישית, וקבעה וסת דילוג ג	 לשמואל

  

  דין אשה שהפסיקה לראות בוסתה הקבוע

כנדרש (א ראתה שבדקה ול, אלא הפסיקה לראות כלל ביו	 עשרי	 שהיתה קבועה בו, ה א	 לא שינתה ראיותיה"הו] א	ו[ – מחבר, טור, ד"ראב

  .אינה חוששת יותר ליו	 עשרי	 לעול	 והיא נחשבת כמסולקת דמי	 ליו	 עשרי	, ]וכ� קרה בשלוש עונות[) קפד' בס

  

ולכ� , יו	' פ כ"כלומר ג עונות' א� מדובר במקרה זה שלא ראתה ג, עונות' הטור לא גרס שהפסיקה לראות ג – ז"והט והמחבר באור הבית יוס�

  .כי היא כמסולקת דמי�, להפלגה שהיתה רגילה לא חוששת לעול	

א	 יש וסת כל ( פ שבהפלגה הקודמת לא ראתה"אע, אבל א� הפסיקה פע� או פעמיי� ממשיכה לחשוש להפלגה בזמני� שהיא ראויה לראות

שחוששת ליו	 , ולא ראתה כמו בעלת וסת ליו	 החודש שפע	 אחת דילגה )'יו	 וכו' יו	 וס' תחשוש לאחר מ, יו	 לא ראתה' יו	 ולאחר כ' כ

  .ז"וכ� פסק הט, "ה"וה"את הטור שגרס בדבריו  י"הב פסק המחבר כא� וכ� הסבירוכ�  .פעמי	' החודש ג	 בפע	 הבאה עד שלא תראה אותו ג

  

, עונות' ולא מדובר כא� שהפסיקה ממש ג, שאי� הטע� משו� שהיא מסולקת דמי�היינו , "וא	"גרס  – �"ש, סדר טהרה, ח"ב, ל"רשבאור 

אי� כא� יותר ', כי כיו� שהפסיקה ולא ראתה לאחר הפלגת כ, אלא אפילו הפסיקה פע� אחת מהוסת הקבוע לא חוששת לאותו היו� לעול�

כמו שראינו בסעי( ) 'שהוא יו	 נ(שאחריו ' ליו	 כ' חוששת מסו( ל, 'לכ� א� שינתה ראייתה ליו� ל. 'או ס 'וא	 נחוש זה כבר הפלגת מ' הפלגת כ

ולא ' יו� כלא לעוד לא חוששת ' ולכ� א� עבר יו� כ, לא ראתה כלל לא תולי� במה שלא בא לעול� עודו הפסיקה וא�. 'ולא ליו	 מוד	 הק
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  .שמא תפליג כשיעור זה מיו	 שתראה 'ואז תחשוש ליו	 כ שתראה שובלעונה בינונית כלל עד 

וסתה  שינתהו מדי� "כי די� פוסקת מלראות נלמד מק, פ"לא תראה בו גואי� די� זה דומה להפסקת וסת החודש שחוששת ליו	 החודש עד ש

  .חוששי	 ליו	 שראתה ולא ליו	 שלא ראתה, כלומר. 'אסורה ולא ביו	 מ' לראית ל' שרק כשמגיע יו	 כ' להפלגת ל' מהפלגת כ

  

  :ל מכמה סיבות"פרושו של רש עלה תמ – ז"ט

, עונות' מדובר שפסקה ג, ג	 בפסקה וכמו שבשינוי מדובר בשלוש פעמי	 כ�, "או ששינתה בראיות שאינו שוות בי� א	 פסקה מלראות"הטור לגבי חזרה לראות כתב  .1

 .ה כא� שאי� הבדל בי� הפסיקה עונה אחת או שלוש"כ ה"וא, מסו( ראייתה האחרונה' שתמיד חוששת להפלגת כ, ל בעצמו לקמ� לגבי חזרה לראות"וכמו שהסביר רש

כ "ואח' שלא ראתה בי	 כ, עונות' משמע שמדובר על ג, "משעבר עליה"ו" הפסיקה"ומכפילות הלשו� של , "א ראתה משעבר עליה יו	 עשרי	הפסיקה ול"הטור כתב  .2

 .ולא ראתה כלל' עונות אחר שעבר יו	 הכ' הפסיקה עוד ג

שלא ובוסת ההפלגה לאחר הפלגה אחת , יעברו שלושה כאלהשבוסת החודש חוששת כל פע	 לחודש הבא עד ש, ל יהיה חילוק בי� וסת החודש לוסת ההפלגה"לפי רש .3

כ "וא, וזה תמוה כי הטור כתב שעקירת וסת החודש דינו כעקירת וסת ההפלגה. )ואז תחשוש להפלגה שהיתה רגילה( עד שתראהלא חוששת יותר להפלגות , ראתה

 !משמע שדינ	 שווה לגמרי

משמע שדוקא א	 לא נקבע הוסת כלל אינה . כשלא ראתה שוב אינה חוששת לווא	 לא נקבע , 	 נקבע וסת ההפלגהא משמע שרק א	 הפליגה שלוש פעמי"מלשו� הרשב .4

 .ממשיכה לחשוש להפלגות, אז ג	 א	 לא ראתה אחרי הפלגה אחת, אבל א	 נקבע כבר אחר שלוש הפלגות, חוששת לו יותר

ימי	 והיא לא חשודה ' כי זה יהיה הפלגה של י יו	' עכשיו שינתה לרחק ולכ� לא חוששי	 לאחר מ כי', יו	 לאחר ששינתה והפליגה ל' א הסביר שמה שחוששת כ"הרשב .5

 .'וכו' וליו	 ס' משמע שא	 לא ראתה כלל ממשיכה לחשוש ליו	 מ. לקרב

כי אומרי	 שדר� מקרה לא , דש הבאעדי� חוששת ליו	 החודש בחו, בוסת החודש א	 לא ראתה פע	 אחת. ל בי� וסת החודש לוסת ההפלגה"לא הבי� את חילוק הרש .6

ואי� זה דומה למעוברת ומניקה . אבל אולי תראה שוב לאחר שתי הפלגות, שבמקרה לא ראתה לאחר הפלגה אחת, כ מדוע לא נאמר כ� ג	 בוסת ההפלגה"וא. בא הוסת

 .פעמי	' אבל כא� היא בתו� עונתה שלא נעקרה ג, שמסולקת כל דמי	 וצריכה לקבוע וסת חדש

 השני' וא	 לא ראתה ביו	 כ, כמו וסת החודש פ חוששת לו"אבל קוד	 שעבר ג, ולא ראתה) עונות' ג(פ "שמדובר שעבר הוסת הקבוע ג ,כמו באור הבית יוס� ז"נה הסיק הטלמסק

  ).יו	' לאחר ס(חוששת לשלישי ) יו	' לאחר מ(

  :ז"� בנקודות הכס� הארי� לדחות את ראיות הט"הש

יו	 ' פ שהפסיקה פע	 אחת לאחר כ"מלמד שאע" וא	 הפסיקה"לשו� . מלמד דבר אחר" וא	 הפסיקה ולא ראתה"מלמד דבר אחד ולשו�  "א	 פסקה מלראות"לשו�  .1

בראיה אחת , וא	 לא קבעה, עונות לא נעקר ממנה לגמרי עד שתקבע וסת אחר' פ שפסקה ג"מחדשת שאע" בי� א	 פסקה מלראות"ולשו� , לא חוששת יותר לעול	

 .ז"א� ודאי שלא מלמד כמו שאמר הט. סתה הראשו�חוזרת לו

לא חוששת , פע	 אחת' אבל כשהפסיקה ולא ראתה ביו	 כ, פ נעקר הוסת"עונות או שינתה ג' שא	 הפסיקה ולא ראתה ג, לעני� עקירה וסת החודש שווה לוסת ההפלגות .2

ל בוסת החודש שלאחר דילוג אחד ממשיכה "וכנ. מיו	 הראיה' ת לחשוש להפלגת כא� לא נעקר הוסת וכשרואה מתי שרואה חוזר', כלומר ליו	 מ, נוספת' להפלגת כ

 .יו	 ותראה' כ תפליג פע	 אחת כ"אא' פ כשחוזרת ורואה לא חוששת ליו	 כ"וא	 עקרה ג .כ ה	 שוי	"וא. פ"לחשוש ליו	 החודש עד שתדלג ג

ה הפו� שג	 לא רגיל לבוא ביותר "ומשמע שה. יו	' האורח לא היה רגיל לבוא בפחות מכ החדשה כי' יו	 מהפלגת ל' שעיקר כוונתו שחוששת לכ, א הפו�"למד מהרשב .3

 .כאשר לא ראתה כלל' ולכ� אי� סיבה שתחשוש ליו	 מ, יו	' מכ

, לאחר הפלגה אחתאבל בוסת הפלגות שלא ראתה , אפשר לומר שבחודש אחד זה מקרה שלא ראתה, שבוסת החודש שהכל תלוי ביו	 החודש, ל מוב�"חילוקו של הרש .4

 .כ החילוק ברור"וא. יו	' יו	 זה כבר הפלגה של מ' א	 תראה לאחר מ

 .ל"� כמו הסבר הרש"לכ� הסביר הש

  

  דין אשה שחזרה לראות בוסתה הקבוע

  מחבר, טור, ד"ראב

גה שהיתה רגילה בשיעור ההפלשראתה כלומר (חזרה לראות ביו	 הוסת הראשו� ) ל"המקרי	 הנ היינו( שינוי או ההפסקהא	 לאחר ה .1

כי  חוזרת לחשוש לו, )ס"חת –ואפילו אחר שני	 רבות , ש בש	 חוות דעת"פת – ד או ליו	 האחרו� שראתה בו"לאחר יו	 לקוד	 לכ� 

וכא� הפסיקה , כי וסת הראשו� לא נעקר לעול� עד שתקבע וסת חדש בשלוש ראיות שוות, עדי� לא נעקר וסת הראשו� ממקומו

  .א קבעה וסת חדש בשלוש ראיות שוותאבל ל, שינתה לראיות שאינ� שוות לראות ביו	 הקבוע או

כי היא נקראת  עונות' אבל לא חוששת להפלגת ג מסו( ראייתה האחרונה' חוששת ליו	 כ, עונות' הפסיקה גהסביר שכא� א	  – ל"רש

 ג� להפלגהבנוס� והנוכחית  ראייתה מסו(' חוששת להפלגת כ, הפסיקה עונה אחת או שתי	 או שינתה ראייתהוא	 . מסולקת דמי�

  .'וליו	 נ' ה ליו	 מ"וה. 'אחר הראיה וג	 ליו	 ל' ולכ� חוששת ליו	 כ, שזה וזה אסורי� )'יד' סע( כמו שאמרנו לעיל ,דשההח

, ומדובר שהפסיקה לראות לגמרי, יו	' יו	 לכ' מכ, פ מה שפרש בסעי( הקוד	 שמדובר כא� בהפלגת הימי	"ע ז הקשה"הט – ז"ט

  !יו	' הרי צריכה לראות לפחות פעמי	 ושיהיה ביניה	 הפלגת כ, אי� בראיה אחת חוזרת לוסתה הראשו�

היינו חוזרת לראות מאז , תה ראייתה וחוזרתשבשינ ,מה שכתב הטור שחזרה לראות הכוונה בכל מקרה לגופוש ל"ז הסכי� לרש"הט

לוסת הראשו�  לאחר ראיה אחת חוזרתבכל מקרה שתראה  ובהפסיקה לגמרי. יו	' שהוא כ ראיה אחרונה בשיעור ההפלגה הראשו�

� שא	 חוזרת אחר שלא ראתה הרבה זמ' לד' סו( הסימ� בסעב המחבר כמו שפסק, שבו היתה רגילה לדלג שאחריו' כ תחשוש ליו�ו

   .לכאורה דברי המחבר מיותרי�ולכ� , וכ� הדי� ג	 בוסת החודש. לראות בוסתה הראשו� חזר לקביעותו

וזה אינו כי , כלומר שראתה פעמי� בהפלגה, כי מדבריו משמע שחוזרת לוסת הראשו�, ז כתב שלשו� המחבר היא שלא בדקדוק"הט

  .בראיה אחת כבר חוששת

' עונות וחזרה לראות חוששת כעת ג	 לוסתה הראשו� וג	 להפלגה של ג' ל והחמיר יותר שא( א	 הפסיקה ג"הסכי	 לרש – חוות דעת

  .עונות

פ "כי מכיו� שנעקר הוסת בג ,לוסתה בראיה אחת חוזרתכשהפסיקה לראות אז ש ז"טל ו"את הבנת רשדחה  – � בנקודות הכס�"ש

שחייבת שתי ראיות לאחר ההפסקה כדי לקבוע מחדש את וסת  כתב ולכ�, ה רגילהלא חוששת לו יותר עד שתפליג בשיעור שהית
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כלומר , שחוזרת לראות בוסת הראשו� ז� ונמר  ודברי המחבר בדקדוק, ואי� די� זה דומה למעוברת ומניקה שלא נעקר וסת� ההפלגות

 .�"סדרי טהרה הסכי� ע� דעת הש .פעמי	 בהפלגה שווה לוסת הראשו�

או שינתה ( ולא ראתה' בחודש ועבר א' היתה רגילה לראות בא: ה ג	 לעקירת וסת החודש"לעני� עקירת וסת ההפלגה הכמו שלמדנו  .2

אינה חוששת , עברו שלושה כאלו ולא ראתה. בחודש ולא תראה' עד שיעברו עליה שלוש פעמי	 א' חוששת לא, )לראיות שאינ� שוות

  .עד שתקבע וסת קבוע ביו	 אחר, חזר הוסת למקומו, חודשב' וא	 חזרה וראתה בא. בחודש לעול	' יותר לא

אבל בוסת ההפלגות כגו� שהיתה רגילה , ח"שחוששת שלוש פעמי	 לר, ח הדי� כ�"דוקא בוסת הימי	 כגו� בר – �"ש, ח"ב, ל"מהרש

ה עד שיעברו שלוש ב אחר הראיה הקרוב"אלא ליו	 ל, ד"לא חוששת ליו	 ס, ב"ולא ראתה פע	 אחת אחרי ל, ב ימי	"לראות כל ל

  .כמו שבארנו לעיל באריכות ב יו	"פעמי	 שלא תראה בהפלגה של ל

 .לעיל ראינו בשיטתו שאי� הבדל בי� וסת החודש לוסת ההפלגה בעני� זה – ז"ט

העיבור  ולאחר שהסתיימו ימי, כ היתה מעוברת ומניקה"ואח, ד� לגבי אשה שיש לה וסת קבוע ליו	 בחודש ודילגה פעמי	 – נודע ביהודה

א שמיד "פ הרשב"ע' לד' לדעת המחבר בסע. הקודמי	 לעקור את הוסתהא	 הוא מצטר( לשני ימי החודש , וההנקה שוב לא ראתה ביו	 החודש

שחוששת רק לאחר שראתה פע	 ) יש מגדולי המורי	(� ש	 "ולדעת הרמב. כי דילגה, לאחר הימי	 הללו חוששת לוסת המקורי לא חוששת יותר

שא� אחר ההנקה לא ראתה כלל ביו� החודש או ראתה ביו� כלשהו שאינו יו� החודש ושוב הגיע , י"לכ� הסיק הנוב. י� הדי� הזהלא שי, אחת

 .ע"צ לחוש לוסת הראשו� כלל לכו"א, יו� החודש ולא ראתה

  

  'יח�'יז סעיפי	

שקפצה , לחודייהו(לימי	  לימאאי? למאי .וסתקבעה לה , עמי	פקפצה וראתה שלוש , קפצה וראתה, וראתה קפצה :אמר רב הונא" – גמרא

כל שתקבענו : והתניא .אלא לקפיצות! הא כל יומא דלא קפי' לא חזאי, )פ ביו	 ראשו� וקבעה וסת לימי ראשו� אפילו בלא קפיצה"וראתה ג

אבל , הו ולקפיצות לחודייהולא קבעה לימי	 לחודיי, לא? לאו לא קבעה לה וסת כלל, מאי. לא קבעה לה וסת מחמת אונס אפילו כמה ימי	

  .קבעה וסת לימי	 ולקפיצות

וקפי' בחד בשבת וחזאי ובשבת קפצה ולא חזאי ולחד בשבת חזאי בלא , כגו� דקפי' בחדא בשבא וחזאי: אמר רב אשי? פשיטא, לימי	 לחודייהו

משו	 דאכתי , והאי דלא חזאי, אתמול גרמאל דקפיצה נמי ד"קמ, אילגאי מילתא למפרע דיומא הוא דקגרי	 ולא קפיצה, מהו דתימא, קפיצה

  .לא מטא זמ� קפיצה

דקפי' בחד : ר אשי"א? היכי דמי. קבעה לה וסת לימי	 ולא לקפיצות, קפצה וראתה, קפצה וראתה, קפצה וראתה: ר הונא"לישנא אחרינא א

  .)נדה יא". (דיומא הוא דקגרי	דהת	 איגלאי מילתא , וקפי' בחד בשבת וחזאי ולחד בשבת חזאי בלא קפיצה, בשבת וחזאי

  

כי במעשה , הוא שכל יו	 שקופצת מחזיקי	 אותה כרואה ואפילו בשאר ימות השבוע ולא בימי	 מסודרי	 וסת הקפיצות – טור, ה"רז, י"רש

. בלבד ולא ימי	כ קפצה וראתה ביו	 אחר קבעה וסת קפיצות "ואח, א	 קפצה וראתה פעמי	 ביו	 מסוי	, ולכ� .קפיצה לבד אפשר לתלות וסת

זה רק תשובה , "אבל קבעה וסת לימי	 ולקפיצות, לימי	 לחודייהו ולקפיצות לחודייהו הלא קבע: "ומה שתרצה הגמרא את דברי רב הונא

  .אבל זה לא אוקימתא לדברי רב הונא שלא דיבר כלל בוסת המורכב אלא בוסת פשוט של קפיצות בלבד, לגמרא לתר' את הברייתא

וא	 ראתה כ� לאחר שלוש , בחודש או ביו	 ראשו� וראתה' כגו� שקפצה שלוש פעמי	 בא, ת שהוא תלוי ג� בימי� וג� במעשהויש וסת קפיצו

, בחודש ולא קפצה ולכ� לא ראתה או שקפצה וראתה ביו	 שני' כ שוב יו	 ראשו� או א"פ שהגיע אח"ואע. פעמי	 קבעה וסת לימי	 ולקפיצות

  .בחודש' קפיצות ביו	 ראשו� או באכי קבעה רק ל, אינה חוששת לזה

וזהו וסת בימי	 מסודרי	  רקחלקו וסברו שוסת הקפיצות הוא  – מגיד משנה, � מרוטנבורג"מהר, �"רמב, א"רשב, תוספות, רבנו חננאל

, מ"פ הגה"ע וס�והבהיר הבית י .כתרו' הגמרא, שרב הונא ודאי מדבר בוסת מורכב, ה"א דחה את ראיות הרז"והרשב .)ימי	 וקפיצות( מורכב

אבל חוששת לזה כשארע לה כ� , אמנ	 אינה קובעת וסת כ�, כגו� שקפצה או בזמ� שעושה צרכיה, א	 רואה וסת מחמת אונס, שג	 לדעות אלו

  .קצא' ע בזה בס"וע, ומדובר ודאי כשידעה שהד	 בא מ� המקור .שלוש פעמי	

  

 ?הא� הלכה כלישנא קמא או לישנא בתרא

ופסק כלישנא בתרא להחמיר שא	 קרה שראתה פעמי	 ביו	 , לישנא בתרא חולקת על לישנא קמא – �"רמב, �"רמבמגיד משנה בהבנת ה

  .כ ראתה ביו	 ראשו� בלא קפיצה היו	 גור	 ולא הקפיצה"ראשו� כשקפצה ואח

ולכ� א	 ראתה , קת ביניה�כי אי� מחלו אז פסק להקל כשתי הלשונותמכיו� שוסתות דרבנ�  – טור, ש"רא, א"רשב, ד"ראב, א"� בהו"רמב

ואומרי	 שהקפיצה גרמה , קבעה לה וסת לימי� ולקפיצות, פעמי	 ביו	 ראשו� בקפיצה ובשבת שלישית קפצה ולא ראתה ולמחר בראשו� ראתה

  .לה כלישנא קמא

  

  מחבר

כי , ה פעמי	 אינו וסתאפילו ראתה אותו כמ, שכל וסת שבא מחמת אונס כגו� שקפצה וראתה, )ה"ולא כרז(	 וכראשוני	 "פסק כרמב .1

  .מפני האונס ראתה

מ לוסת "מש, מ"ופסק כהגה. )עיי� לקמ�( אז קובעת וסת המורכב לימי	 וקפיצות, א	 קבעה את וסת האונס לימי	 קבועי	 – א"רמ

  .ששת פע	 אחת כמו לוסת שאינו קבוע כאשר ראתה מאונס שלוש פעמי	האונס חו
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אבל א	 קפצה וראתה , וכל זה לקפיצות לבד. פ לא צריכה לחשוש כלל אפילו פע	 אחת"אבל א	 קפצה וראתה פחות מג – �"ש

' וראיה לזה מס. יו	 לוסת ההפלגה שהוא יהיה מורכב כמו שחוששי	 לוסת ההפלגה לבדו' חוששת לעוד כ, קפצה וראתה' ולאחר כ

  .אסורה לשמש כיגיע שוב חצי שנה מראית ד	 אחרו�, לחצי שנהא שא	 ראתה ד	 מחמת תשמיש מחצי שנה "י' קפז סע

וא	 לא תקפו' ביו	 החודש . ו בסיו� א	 תקפו' משו	 וסת החודש"שחוששת לט, ו באייר"ל בט"ו בניס� וכנ"צה וראתה בטוכ� א	 קפ

 .)י אונס בא לה"כי כא� ע, כ בפיהוק שחוששת בלא זה"משא(או ביו	 ההפלגה לא חוששת כלל 

כ "ואח, כ"שלושה שבועות אח' וקפצה וראתה ביו	 א' שא	 קפצה וראתה ביו	 א, � שפסקו כלישנא בתרא"	 וכרמב"מבפסק כר .2

' ונקבע יו	 ראשו� בשבוע כל כ, קבעה לה וסת לימי	 ולא לקפיצות, קפצה בשבת יו	 קוד	 ולא ראתה וביו	 ראשו� למחרת ראתה

  .כי היו	 גר	 ולא הקפיצה, יו	

וסבר שבמקרה זה קבעה וסת ביו	 ראשו� , הא למה לא הזכירו את דעת רוב הראשוני� שחלקו על ז"בר והרמתמה על המח – �"ש

פ ביו	 "נעקר כשרואה ג, 	 שזה וסת ימי	 בלבד"שלרמב, מ בזה"ויש נפק .כי קפיצת שבת גרמה לראיה ביו	 ראשו�, לימי	 ולקפיצות

  .המורכב כיו� שלא קפצה בה	 לא נעקר הוסת, חרפ ביו	 א"ג	 א	 תראה ג, מקלי	שאר הראשוני	 שול, אחר

ח "כ פיהקה לא בר"ח פעמי	 וראתה ואח"פסק שא	 פיהקה בר' כ' שבסע, הקשה שלכאורה פסקי המחבר סותרי� זה את זה – ז"ט

  !כי לא הקפיצות גורמות, וכא� משמע שאי� וסת לקפיצות, וראתה הוברר הדבר שהפיהוק גר	 לה לראות

וכ� . 'ולכ� פיהוק של אתמול יכול לגרו	 לראות למחר וכו, שראיה בעקבות פיהוק לא נקרא אונס אלא מצד טבע האשה, ז תר "הט

 .'כ' לקמ� בסע �"תר  הש

פ קבעה לה וסת לימי	 ולקפיצות וחוששת כל פע	 "ח או יו	 ראשו� וראתה כ� ג"שא	 קפצה וראתה ביו	 ידוע כגו� ר, פסק כרב הונא .3

  .כ לא חוששת"ח ולא קפצה לא חוששת או שקופצת ביו	 אחר ג"או ר' א	 הגיע יו	 א, ולכ�. מ� וזהו וסת המורכבשתקפו' באותו ז

  .פ ולא תראה"ומשתחררת מוסת זה כאשר תקפו' באותו זמ� ידוע ג – �"ש

  

  'סעי( יט

, ושופעת וכמי� צמרמורת אוחזי� אותה) רח	בית ה(ובשיפולי מעיה ) נגד טבורה(מפהקת ומעטשת וחוששת בפי כרסה : אלו ה� הוסתות" – משנה

  .)נדה סד". (וכל שקבעה לה שלוש פעמי	 הרי זה וסת. וכ� כיוצא בה�

אמר רב הונא בר ). אכילה גסה ונפיחות בט�(לאתויי אשה שראשה כבד עליה ואבריה כבדי	 עליה ורותחת וגוסה : אמר רבה בר עולא" – גמרא

: אמר רב יוס(? לאתויי מאי, למה שלא חכמי	 שלושה. למה שלא מנו חכמי	 שלושה, לוסתות אחת, י	הרי אמרו לימי	 שנ: חייא אמר שמואל

  !דהא פרשה רבה בר עולא, ל מתניתי� היא"מאי קמ: ל אביי"א. לאתויי ראשה כבד עליה ואבריה כבדי	 עליה ורותחת וגוסה

  ...."פלפלי	 וראתהכססה , ואכלה בצלי	 וראתה, לאתויי אכלה שו	 וראתה: אלא אמר אביי

ואהא אמריתה , את אמריתה ניהל�: אמר ליה אביי). של שמואל שאמר לימי	 שני	 ולוסתות אחד(לא שמיע לי הא שמעתא : אמר רב יוס(

אמר רב יהודה אמר : ואמרת ל� עלה. שאי� אשה קובעת לה וסת עד שתקבענה שלוש פעמי	... היתה למודה להיות רואה יו	 חמשה עשר: ניהל�

לשנות : ואמרינ� ל�. אבל חכמי� אומרי� ראתה אינה צריכה לא לשנות ולא לשלש, ג"זו דברי רב� גמליאל בר רבי שאמר משו� רשב: מואלש

  :)נדה סד(...". לשלש בימי	, ואמרת ל� לשנות בוסתות? לשלש מיבעיא, אמרת ל�

  

  ?מה הכונה מפהקת

אד	 המוציא קול דר� הגרו� מתו� מאכל  – רבנו חננאל. אד	 הפותח פיו – .)לוק(י בשבת "רש. פושט זרועותיו מחמת כובד – בנדה י"רש

  .כיו� שהוחזקה בו הוא סימ� להתעוררות עקירת הד	, שכל חוש שינוי הגו(, כול	 נכוני	 – ש"רא. שאכל

  

שהרי (מכל המקומות משמע שהלכה כרב� שמעו� ב� גמליאל ושמואל סובר כמותו  – ש"רא, א"רשב ?כמה פעמי� צריכה לראות כדי לקבוע וסת

  .ולכ� הוסת לא נקבע אלא לאחר שראתה כ� שלוש פעמי	, )אבל הוא סובר בכול	 שלוש פעמי	" אמרו לימי	 שני	 ולוסתות אחת"אמר ש

  

ת שעה או שתי	 או הרבה פעמי	 בשעה שרגילה מדובר שמפהקת או מתעטש – ש"רא, תוספות :שיעור הפיהוק או העיטוש שגור� לוסת

  .אבל פיהוק אחד או עיטוש אחד או שני	 לא קובע וסת, לראות

  

  קביעותו של וסת הגוף

וא	 בא וסת הגו( לזמ� ידוע כגו�  .זה וסת אלא בכל פע	 שתראה כ�, קבועי�י� בזמ� קבוע או בימי� יאינ� תלווסתות הגו(  – א"רשב, ש"רא

, וא	 הגיע העת ולא היה לה מיחוש או שבא המיחוש לא ביו	 הקבוע, זמ� לימי	 ולגו( יחד הקבע, רי	 יו	 לעשרי	 יו	ח או מעש"ח לר"מר

אינה חוששת לו , י מיחוש לא בזמ� הקבוע או בזמ� הקבוע בלא מיחוש"שא	 קבעה לימי	 ולמיחוש וראתה ע, א"והסביר הרשב. אינה חוששת

הקבוע וכ� לפיהוק הבא שלא  מ חוששת לו פע� אחת ליו�"ומ. שא	 לא בדקה ולא ראתה טהורה, לומרכ. לוסת קבוע אלא לוסת שאינו קבוע

  ).כמו וסת שאינו קבוע(ביומו 
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והמשנה הודיעה שבוסת הקבוע באי	 , שאי� וסת הגו� בלא תלות בימי�	 שהוא חולק וסובר "נראה מדברי הרמב – �"ברמפ ה"מגיד משנה ע

אזי חוששת בעונתה הקבועה רק לשעה שבה היא מפהקת או , שא	 רואה דברי	 אלו שלוש פעמי	 מ"ונפק, מקרי	 אלו בזמני	 הידועי	

  .מתעטשת

  

  מחבר

	 שפושט זרועותיו היינו כאד, ש שפסק ככל הפרושי	"כרא(כגו� שמפהקת , י מקרי	 שארעו בגופה"פסק כמשנה שיכול להיקבע וסת ע .1

או מתעטשת דר� מאה או חוששת בפי כרסה ובשיפולי מעיה או שאחזוה צירי ) או פותח פיו מחמת כובד או שמוציא קול דר� הגרו�

שבכל פע	 שהיא , קבעה לה וסת, בכל אלו א	 יארע שלוש פעמי	 וראתה, )כרבה בר עולא(הקדחות או שראשה ואבריה כבדי	 עליה 

 .יקרו אסורה לשמש שמא תראהחוששת שדברי	 לו 

וא	 ארע שלוש פעמי	 , )כי אחרת אי� וסת ודר� העול	 כ�( שכדי שהוסת יקבע צרי� שתעשה כ� הרבה פעמי	 זה אחר זה, כתוספות .2

  .הרי זה וסת, שבכל פע	 שעשתה אחד מאלו ראתה

אלא רק א	 הוא מורכב ( קובעת בזה וסת שהיא אונס ולא' יז' להבדיל מקפיצה בסע, וראיה בעקבות מקרי	 אלו אינ	 אונס – �"ש

 .)ע	 ימי	

וא	 בא וסת הגו( . אלא בכל פע	 שיקרה לה אחד מאלו הדברי	 הוא וסת, שכל וסתות הגו( אי� לה	 זמ� ידוע, א"ש והרשב"כרא .3

 זמ�המיחוש בגו( ולא בהמיחוש בגו( או וא	 הגיע הזמ� בלא . קבעה וסת לזמ� ולגו(, יו	' ח או בהפלגה של כ"ח לר"לזמ� ידוע כגו� מר

  .)אבל כוסת שאינו קבוע חוששת וצריכה פרישה וא	 עבר ולא ראתה ולא בדקה טהורה, כוסת קבוע( לא חוששת הקבוע

אבל קוד	 קביעות הוסת שלוש , דוקא לאחר שקבעה וסת לשניה	 הימי	 והגו(שלא חוששת כשהגיע אחד מה	 זה וכל זה  – א"רמ

  .כי אינה יודעת איזה מה	 יקבע בנפרד פעמי	 חוששת פע	 אחת לכל אחד

לא חוששת כלל לא לוסת המקרה ולא לוסת הימי	 כשתקבע הוסת לגו( ולימי	 ויקרה אחד מה	 ש א"הסיקו מהרמ – �"ש, ז"ט

י שכאשר "וזה לא כדברי הב( .'כא' יה	 יחד חוששת לכל אחד בפני עצמו כדלקמ� בסעאבל כשלא קבעה שנ, אפילו כוסת שאינו קבוע

  )יע הזמ� בלא המיחוש או המיחוש בלא הזמ� חוששת לו כוסת שאינו קבועמג

חוששת בכל מקרה , וכתב שג	 א	 קבעה וסת לשניה	 יחד והסכי� ע� הבית יוס� �"חלק על הש – בש� חוות דעת פתחי תשובה

א התיר רק בבא המיחוש "והרמ .וא	 עבר היו	 ולא ראתה ולא בדקה מותרת, שבאותו יו	 אסורה, כמו וסת שאינו קבוע הימי�לוסת 

  .ולא היו	 שלא חוששת כלל אפילו לוסת שאינו קבוע

  

  'כב�'כא� 'כ פי	סעי

  מחבר, ש"רא, א"רשב

 הוקבע, ח גור	 אלא הפיהוק"הוברר הדבר שאי� ר, כ פיהקה שלא בראש חודש וראתה"פיהקה שתי פעמי	 בראש חודש וראתה ואח .1

 .וסת פיהוק לבדו

 .ח לבדו"וקבעה וסת בר, ח"הוברר שלא הפיהוק גור	 אלא ר, ח בלא פיהוק"ראתה ברוכ� א	 בפע	 השלישית  .2

כי פיהוק , ח"לה וסת לפיהוק של ר הקבע, ח ראתה בלא פיהוק"ט ולא ראתה ובר"ח וראתה ופיהקה בכ"אבל א	 פיהקה פעמיי	 בר .3

  .ח"של אתמול גר	 לראית ר

כי קפיצה , כא� אומרי	 שהפיהוק גר	 לה, קפיצות אמרנו שהיו	 גר	 לה לגבי' יז' פ שבסע"אע – �"ש, מעדני מל�, ז"עט, דרישה

  .ש"ע' יז' ש	 בסע ז"וכ� תר  הט .ופיהוק הוא טבע האשה מחמת אונס הוא בא

פ שבוסת הקפיצות "ואע .וכפי שנפסק ש	 כלישנא בתרא וכלישנא קמא' יז' לעיל בסע וכל הדברי� אלו נלמדי� מוסת הקפיצות

ח גור	 "מ גבי פיהוק יש קביעות וסת רק לפיהוקי	 ולכ� אפשר שיוברר הדבר שאי� ר"מ, הוא גור	 לבדו לקביעות שאי� א סובר"הרשב

 .אלא הפיהוק

כי לכל וסת חוששת פע	 , ואסורה לשמש עד שתבדוקוחזרה ופיהקה בתו� ימי החודש חוששת לאותו פיהוק , ח וראתה"פיהקה בר .4

, בלבד הבא ראש חודשפיהוק בשת לפיהוק אלא ללא חוש, וא	 בדקה ולא ראתה. מ� ידועאחת ויש חשש שמא תקבע וסת פיהוק בלא ז

  .כ מוסת הקפיצות שאיגלאי מילתא למפרע שהיו	 גור	"ודבר זה נלמד ג .כי נעקר בפע	 אחת

  .כי מחודש לחודש הוא עונה בינונית, ולא חוששת לעונה בינונית כמו כל אשה שאי� לה וסת קבוע – �"ש

, ז"הט ותר ? מותרת כי עברה עונתה, שוסת שאינו קבוע ולא בדקה ולא ראתה' ד' הרי נפסק בסע, הקשה מדוע צריכה לבדוק – ז"ט

שטבע האשה לפהק או בזמ� הוסת או בסמו� לו ולכ� כשמפהקת יש סברה טובה שראתה ולכ� חמור יותר מסת	 וסת שאינו קבוע שבו 

  .א	 לא בדקה ולא ראתה לא חוששת לו יותר

שכא� החשש מתחיל לאחר הפיהוק ולכ� אחר שפיהקה חייבת לבדוק ואסורה , שמעיקרא אי� קושיה � בנקודות הכס� כתב"הש

א	 , וכ� בפיהוק. כי עבר הזמ� הידוע, מיד אחר הזמ� א	 לא הרגישה מותרת, אבל בסת	 וסת שאינו קבוע שתלוי בזמ�, לשמש קוד	

 .מותרתכ "ג, עבר זמ� רב אחר הפיהוק ולא הרגישה
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שמא תקבע וסת פיהוקי	 בלבד בלא יו	 קבוע או שמא תקבענו , א	 פיהקה בפע	 שלישית שלא באותו יו	 יש לחשוש לפיהוקי	[ .5

פ שאי� וסת קפיצות לבדו לפי "ואע. ליו	 שבו התחילה לפהק וג	 לפיהוק הבא: ולכ� חוששת לשניה	, ליו	 שהתחילה לפהק ולראות

 ]ע יכולה לקבוע וסת לזה בלבד"אבל בפיהוקי	 לכו, 	 אונסמ זה רק בקפיצות שה"מ, א"הרשב

 .שמא תקבע רק לפיהוק, צריכה לחוש לכל פע	 שתפהק, ה כאשר פיהקה היו	 ובסו( שלושי	"ה .6

אבל , כי נעקר בפע	 אחת, לא חוששת עוד לוסת פיהוקי	 לבדו, )או לכל יו	 אחר לפני יו	 השלושי	(פיהקה לסו( עשרי	 ולא ראתה  .7

 כמוב� שחוששת ליו	 הקבוע בחודשו). או וסת המורכב מפיהוקי	 וימי	(שמא תקבע וסת הימי	 , צריכה לחוש לסו( יו	 שלושי	

  .כמו שראינו לעיל שפיהקה בו

 .ליו� הקבוע בחודש ולהפלגת הפיהוקי�, לפיהוק: מיני וסתות' מי שפיהקה וראתה צריכה לחוש לג: ל"א מכל הנהיוצ

  

 'סעי( כג

אכילה גסה ונפיחות בט� (וגוסה ) יש לה חו	(לאתויי אשה שראשה כבד עליה ואבריה כבדי	 עליה ורותחת : אמר רבה בר עולא" – גמרא

, למה שלא חכמי	 שלושה. למה שלא מנו חכמי	 שלושה, לוסתות אחת, הרי אמרו לימי	 שני	: אמר רב הונא בר חייא אמר שמואל). ומקיאה

דהא פרשה רבה , ל מתניתי� היא"מאי קמ: ל אביי"א. אתויי ראשה כבד עליה ואבריה כבדי	 עליה ורותחת וגוסהל: אמר רב יוס(? לאתויי מאי

  !בר עולא

  :)נדה סד...". (כססה פלפלי	 וראתה, ואכלה בצלי	 וראתה, לאתויי אכלה שו	 וראתה: אלא אמר אביי

  

  .פלי	 וראתה שקבעה לה וסת הגו(בצל וכססה פל, אכלה שו	, גוסה, לא הזכיר את ההלכה שרותחת – טור

כ לא הזכיר "א שג"אפשר לומר שסבר כרשב ,ותר  ?בצלי	 וכססה פלפלי	, אכלה שו	, גוסה, מדוע לא הזכיר רותחת ,על הטור הבית יוס� תמה

, וסה זה היינו ה�כי אולי לשיטתו רותחת וג, לא הזכיר רותחת וגוסה א"ואפשר שהרשב .אות	 וכתב את המילי	 כיוצא בזה לכלול ג	 אות	

  .ולכ� לא הוצר� להזכיר זאת שוב, וגוסה זה כאד	 שפותח פיו מחמת כובד, שמתחממת וגוסה

א לשיטתו שסובר שוסת "שהרשב, י"ותר  הב ?בצלי	 וכססה פלפלי	, מדוע לא הזכיר אכלה שו	, א עצמו"אמנ� תמה הבית יוס� על הרשב

ה שהגמרא היתה "וה. בצל ופלפלי	 ה	 נחשבי	 כאונס כמו טורח של קפיצה, ואכילת שו	, י	אלא כאשר הוא סדור לימ, קפיצות לבדו אינו וסת

א "וכ� כתוב מפורש ברשב .כ באו ביו	 ידוע והגמרא נקטה רק דבר אחד"אא, כי שניה	 לא נקבעי	 כוסת, יכולה לומר לאתויי קפצה וראתה

  .בעת רק בהרכבת ימי	 ומעשהבצל ופלפל היא קו, בקפיצה או באכילת שו	, בתורת הבית הארו�

י "ותר' הב? בצל וכסיסת פלפלי	, כ מדוע לא הזכיר אכילת שו	"וא, שסבר שיש וסת קפיצות ג	 בלא קביעות ימי	, אלא שכעת קשה על הטור

י� ימי	 שני	 ומכיו� שנדחו דבריו לענ, י רב הונא בר חייא בש	 שמואל"שו	 ופלפלי	 נאמרה ע, שתוספת זו של אכילת בצל, את דברי הטור

  .בצל וכסיסת פלפלי	, נדחו דבריו ג	 לעני� אכילת שו	, ווסתות אחד

  

  .בצל וכסיסת פלפלי	, כתבו מפורש שוסת גופה שנקבע בשלוש פעמי	 זה ג	 כשרואה לאחר אכילת שו	 – רבנו ירוח�, מרדכי, ש"רא

  

שקבעה וסת לראות  ש והמרדכי"א את דעת הרא"כי הביא, אכלה שו	 וראתה או אכלה בצל וראתה או אכלה פלפלי	 וראתה – א"רמ

, א את דעת התוספות"והביא כי. ימי	 מורכב שדינה כקופצת וקובעת וסת רק ע	, א"א את דעת הרשב"והביא כי. כשאוכלת דברי	 חמי	

  .כמו וסת הפיהוק שקובעת את הוסת אפילו בלא ימי	 שוי	

א לצר( מאכלי	 שוני	 ולומר שזהו וסת לכל הדברי	 "א� א, פ וראתה"ותו המאכל גלכל הדעות ודאי שקבעה וסת רק א	 אכלה את א – א"גר

  .החמי	

  

  צרוף מקרים שונים לוסת הגוף

ולכ� א	 פיהקה שלוש פעמי	 וראתה בכל פע	 , אי� ארוע אחד מצטר( לחברו, י מקרה שקרה לה"כל אלו הוסתות שנקבעי	 ע – מחבר, א"רשב

  .אי� מצטרפי	 לקבוע וסת הגו(, אבל א	 פיהקה פע	 אחת והתעטשה פעמי	. קבעה וסת, פע	 או התעטשה שלוש פעמי	 וראתה בכל

  

  'כה� 'סעיפי	 כד

כל הטהרות שעשתה בתו� , בסו( הוסתות .כל הטהרות שעשתה בתו� הוסתות טמאות, היתה למודה להיות רואה בתחלת הוסתות" – משנה

  ...".הוסתות טהורות

צריכה לפרוש מבעלה , כשיגיע אותו היו	 שקבעה בו וסת א	 תפהק, לזמ� ידועוסת הגו( שהוקבע שלוש פעמי	  – �"רמב, ד"ש בש� הראב"רא

או  לא צריכה לפרוש כלל אלא בשעת הפיהוק, ללא קביעות ימי	 לבדואבל וסת הפיהוק . )כלומר כל אותו היו	( כל אותה עונה כמו וסת הימי	

  .ולא ראתה בודקת ומשמשת את ביתה) שעה או שעתי	( שרגילה לראותומשעבר אותו זמ�  .הפיהוק

חוששת לכל , א	 רגילה לראות ע	 התחלת הוסת, י� בימי�ישאינ� תלובוסתות של עיטושי	 ואכילות ש, ל"פ המשנה הנ"הרחיב ע – א"רשב

ובזה וסת . רק בסו( הוסתחוששת , וא	 רגילה לראות בסו( הוסת, פ שלא ראתה בתחילתו שמא תראה באמצעו או בסופו"המשכת הוסת אע

  .שבשאר וסתות חוששת לכל העונה כולה, הגו� קל משאר וסתות
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מש� ( אבל א	 אי� כל הראיה מובלעת בתו� הוסת, כשרגילה לראות את כל הראיה בתו� הוסת, במה דברי	 אמורי	, א"עוד הוסי� הרשב

. )ה"רז( א שמותרת לאחר הוסת"וי, עד סו( אותה עונה הוסתמתחילת א שאסורה "י, להתעטש ולפהקאלא רואה ג	 לאחר שפסקה ) הפיהוק

ה והטור שאפשר ג	 לקבוע וסת קפיצות לבדו ואי� "י הדגיש שלדעת הרז"הב[ .כדעה ראשונה שאסורה עד סו� העונהלהחמיר א "ופסק הרשב

  ]כ כמו שפרטנו כא�"דינו ג, הבדל בי� זה לוסת הפיהוק או העיטוש

ה שא	 שופעת או מזלפת יומיי	 או "פסק כרז' ו' קפד סע' ובס, מדוע כא� פסק להחמיר לחשוש עד סו( העונה, א"הבית יוס� תמה על הרשב

  ?שלושה פורשת רק עונה ראשונה

קפד אסורה כל העונה אבל ' ולכ� בס .אלא שצרי� לפחות שיעור עונה ששיערו חכמי	, שהולכי	 אחר התחלת הוסת תמיד, ותר  הבית יוס�

  .כ כל העונה כולה"וכא� א	 ממשי� העיטוש או הפיהוק ג	 לאחר זמ� הוסת אסורה ג, מספיקה עונה אחת

קפד ' � בס"עיי� בש(כ ה	 דמי	 יתרי	 "שכל מה שרואה אח, ימי	' או ג' א מחלק בי� רואה ראיה אחת מרובה למזלפת ב"שהרשב, ח תר "והב

  ).ו"ס

וכא� הוא , אינו פורש ביו	 כלל אלא כשיעור מש� הראיה בלבד, ואה ביו	א	 וסתה בלילה וממשיכה ור, ש"ולרא א"הרי לרשב, ה� הקש"הש

  .ע"וצ .כתב לפרוש עד סו( העונה

אבל א	 תחילת הוסת וסו( , עונות אז מסתכלי	 רק על העונה הראשונה ובה אסורה' או ג' בשא	 יש ראיה ב, ותר' קושיית) ק לג"ס( החוות דעת

  .חוששת לכל העונה הוסת עדי� בעונה אחת

  

  :ולכ�, פסק כראשוני	 – מחבר

היתה רגילה . אסורה כל זמ� המשכת הוסת, א	 היתה רגילה לראות ע	 התחלת הוסת מיד, כלומר. בוסת הגו( חוששת רק לשעתה .1

 .אינה אסורה אלא בסופו, לראות בסופו

 יו	 או לילה ד סו( עונה אחתאסורה מתחלת הוסת ע) אחר הפיהוק(אבל א	 נמשכת ג	 אחר הוסת , וכל זה כשהראיה מובלעת בוסת .2

  ).ה"ולא כרז א"כדעה הראשונה שהביא הרשב(

 .שפורשת כל העונה שלפני הוסת וכל הוסת, ש א	 מתחילה לראות ג	 לפני הוסת"כ – �"ש

  .אסורה כל עונת הוסת כמו וסת הימי	, )וסת המורכב( א	 היה אחד מוסתות הגו( האלו קבוע לזמ� ידוע .3

כתב ' ב' קפד סע' ד בס"כי הראב, וזה תימה. שוסת הגו( שחוששת לשעתו זה רק א	 הוא לא תלוי בימי	משמע א	 כ� , ז"טה ההקש

 ד סותרי	 את עצמ	"כ יהיו דברי הראב"וא, אינה חוששת אלא לשעתה, מפורש  שבי� א	 יש לה יו	 קבוע לאות	 סימני	 ובי� א	 לא

  .ע"ח הקשה קושיה זו ונשאר בצ"והב !ביו	 קבוע חוששת כל העונהש בשמו שא	 זה תלוי "בי� מה שהובא ש	 למה שכתב כא� הרא

שלא כוסת  ד שאי� חילוק בי� הוסת קבוע ביו� או לא ובכל מקרה מותרת לפני שעת הוסת"קפד דיבר הראב' שבס, ז"ותר  הט

ובזה יש לחלק , שלאחר הוסתאבל כא� מדובר בזמ� , ואי� חשש קוד	 וסת הגו(, כי היו	 והוסת גור	, הימי	 בפני עצמו שאז אסורה

  .לבי� לא קבוע ביו� שמותרת תכ� אחר שנגמר הוסת, בי� קבוע ביו� שאסורה עד סו� העונה בי� יו� ובי� לילה

ש "וכ� משמע מלשו� הרא, פנילאז צריכה לחשוש ג	 , כי א	 דינו כוסת הימי	, ד"הכס� דחה את הסברו של הראב' � בנק"הש

  !וג	 אחרי ג	 לפניחוששת משמע לגמרי כדינו של וסת הימי	 ו, וסת הימי	שכתבו שפורשת כל העונה כמו 

מפהקת שפעמי	  ,קפד מדובר שיש לה יו	 קבוע שהסימני	 באי	 בו א� אי� קביעות שתראה בו' שבס, ז"� תר  את קושית הט"הש

וזהו  קבעה רק וסת הגו( ולא וסת ימי	ולכ� , )פ ברציפות"יו	 גפיהקה וראתה באותו א� לא קרה ש(לא רואה מפהקת ו רואה ופעמי	ו

אמנ� . כ כא� שקבעה ממש וסת גו( בימי	 קבועי	 שאסורה כל העונה"משא, ד שיש לה יו	 קבוע ולא וסת קבוע"שכתב הראב

  .פורשת כל העונה וכ� ההלכה, א משמע שג� בוסת כזה שאינו קבוע"מהרשב

  .ד שמתיר"כ לראב"משא, ד והוא אוסר את כל העונה"ש החולק על הראב"ע פסק כרא"שכא� השו כתב למי�שרת הבתו

ש שצריכה לחשוש שמא תקבע וסת "אז כ, ולשיטתו אדרבה שא	 הפיהוקי	 הוקבעו ולא הראיה, �"החוות דעת דחה את פרוש הש

  !ליו	 בלבד

ורק א	 , וא	 מפהקת בשאר ימי	 לא רואה, ח"למשל ר, שמדובר שיש לה יו	 קבוע לפיהוקי	, ד כפשוטו"לכ� פרש החוות דעת הראב

אבל . כי א	 היו כסדר	 ודאי שקבעה וסת ואסורה כל העונה, אבל ה� לא היו כסדר�ח וראתה "ר' ופיהקה בג, ח תראה"מפהקת בר

ולכ� אי� לה לחשוש מתחילת העונה שמא . כ� לא ראתהשלא פיהקה כלל ולח "כי היו כמה ר, קפד מדובר שה	 לא היו רצופי	' בס

, חודשי	 ברציפות' א	 פיהקה וראתה ג, אבל. ולכ� חוששת רק מהרגע שפיהקה עד סו( העונה, אלא שא	 תפהק תראה, תפהק ותראה

  .הזה' בסכמו שכתב , בי� בתחילתה ובי� בסופה ולא משנה מתי הוסתקבעה וסת גמור לימי	 ולגו( ואסורה כל העונה כולה 

  

  'וסעי( כ

  מחבר, ד"ש בש� הראב"רא, א"רשב, �"רמב

וכש	 שוסת . חוששת שמא תראה, כאשר מפהקת פע	 אחרת, א	 פיהקה פע	 אחת וראתה? כיצד. חוששי	 לוסת הגו( בפע	 אחת .1

 .פ"ה כ� גכ� ג	 וסת הגו( נעקר בפע	 אחת כל עוד שלא ראת, הימי	 כל עוד שלא קבעה אותו בשלוש פעמי	 נעקר בפע	 אחת

לא  פ ובכל אחת מהפעמי	"שתפהק ג שצרי� שיחזור המקרה, כ� ג	 וסת הגו(, ובדיקה פ"פ נעקר בג"כש	 שוסת הימי	 שנקבע בג .2

 .תראה
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אבל במקרה לבדו שלא רואה או , נעקר כשיבוא המקרה שלוש פעמי	 בזמ� הקבוע ולא תראה, וא	 היה המקרה ג	 קבוע לזמ� ידוע .3

  .א נעקרל, בזמ� לבדו שלא רואה

לא ראתה ולא פיהקה הכונה שא	 הגיע היו	 , לגבי המקרה שהגיע הזמ� לבדו ולא ראתה שלא נעקר הוסת – סדרי טהרה, חוות דעת

נעקר הוסת , פ"ג אבל א	 לא ראתה באותו יו	 ללא פיהוק, שתראה א	 תפהק באותו יו	 וצריכה להמשי� לחשושהוסת  לא נעקר

 .לא צרי� לחשוש שמא תפהקולכ� , פהקשתפ בלא "כי עבר אותו יו	 ג, כל עוד שלא תפהק לעני� זה שלא יצטר� לפרוש ממנה

  

  'סעי( כז

  :)נדה ה". (משהגיעו ימי הנעורי	? אימתי הגיע זמנה לראות: תניא" – גמרא

פע	 שלישית הרי היא ככל הנשי	 ומטמאה מעת לעת . תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה פע	 ראשונה ושניה דיה שעתה: תנו רבנ�" – גמרא

  .ומפקידה לפקידה

כל הנשי	 הרי היא כ, עונות וראתה' ועוד עברו עליה ג. עונות וראתה דיה שעתה' ועוד עברו עליה ג. וראתה דיה שעתה )יו	 90( עונות' עברו עליה ג

  .)אלא שינוי וסת, כי התגלה שההפסקות לא היו סילוק דמי	( ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

 30כל  חזרה לראות בעונות בינוניות שהיתה רגילה קוד	 לכ�, כלומר(הדר קא חזיא בעונות קטנות . עונות דיה שעתה' עברו עליה ג: אמר מר

  ?מאי, )יו	

ואי� הבדל בי� ראתה בעונות קטנות לעונות ( שלישית מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, ראשונה ושניה דיה שעתהפע	 : אמר רב גידל אמר רב

  .)ראיות' ותמיד צריכה לראות עוד ג, גדולות

  ?מהו, )עונות' ולא אחר ג כלומר הראיה השלישית בעונה בינונית(הדר חזיא בעונות . עונות וראתה דיה שעתה' ועוד עברו עליה ג

  :)נדה ט". (שניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, פע	 ראשונה דיה שעתה: מר רב כהנא אמר רב גידל אמר רבא

  

  ?הא� הסוגיה ג� לדעת רבי

הפע	 הראשונה , שלרבי, ובאור הדברי	. פ"פ וג	 לפי רבי שמצרי� חזקה בב"ג שמצרי� חזקה בג"מדובר כא� ג	 לפי רשב – א"רשב, �"רמב

ולכ� השניה נחשבת כראשונה והשלישית כשניה ואז מתחזקת , ואינה ראויה להצטר( עד שתתחזק בראיות אחרות, שרואה מתפרשת כמקרה

  .ג"תה ראיה גמורה ולא מקרה ולכ� בתינוקת אי� הבדל בי� רבי לרשבהראשונה ואלו השתי	 מגלות עליה שהיא הי

א "הרשב. ג צרי� ארבע ראיות"כי הראשונה לא ראויה להצטר( לעול	 ולכ� לרשב, הסוגיה דוקא לשיטת רבי – גדולי המפרשי�א בש� "רשב

  .לא יתכ� שלא הסוגיה כא� לא אליבא דהלכתא, ג"כי מכיו� שהלכה כרשב, דחה עמדה זו

  

  ?באיזו תינוקת מדובר כא�

  .ימני	תינוקת שלא הגיע זמנה לראות והיא קטנה שלא הגיעה לימי הנעורי	 ולא הביאה ס – א"רשב

 אינה נחשבת כגדולה, א	 בדקו אותה ולא הביאה סימני	, שאפילו גדולה שהגיעה לימי הנעורי	, שכוונתו, הדגיש לגבי הסימני	 – בית יוס�

 .לעני� שהגיעה זמנה לראות

  

  :ל"הנ פ הגמרא"פסק ע – א"רשב

שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות קובעת וסת כשאר נשי	 בשלוש ראיות בשאר הוסתות ובארבע ראיות בוסת , פ הברייתא הראשונה"ע .1

 )יו	 90(עונות בינוניות ' א	 פסקה ג, וקבעה וסת פ"פ שהוחזקה לראות ג"שבקטנה אע, יש הבדל בי� קטנה לגדולהאלא ש. ההפלגות

 .והיא בחזקת מסולקת דמי	 לוסתה הראשו� כלל וחזרה לקדמותה אינה חוששת, ולא ראתה

עד , אינה חוששת, אפילו חזרה לראות אחרי ההפסקה באות� עונות שהיתה רגילה קוד	ש, פ פרושו את דברי רב גידל אמר רב"ע .2

  ).גידל אמר רבכרב (ודמי	 הראשוני	 היו במקרה , כי אינה בת דמי	, פ"שתחזור ותקבע אות� ג

אבל לחשוש לוסת , פ אמנ	 לא קבעה זאת כוסת קבוע ולכ� נעקר בפע	 אחת"שלכאורה כל עוד שלא ראתה ג הסיקרצה הבית יוס� 

א שתינוקת כזו אינה חוששת כלל לאותו פע� או פעמי� שראתה כי היא בחזקת "א קבע בתה"אבל הרשב .חוששת כמו כל אשה

  .י ה� כבר הוחזקו בראית דמי	 וזו לאכ, טהורה ואינה דומה לשאר נשי�

ש ממעוברת ומניקה שלא "כ תינוקת כ"ממעוברת ומניקה שכ� חוששות לוסת לפע	 או פעמי	 כשאר נשי	 וא י הקשה על זה"הב

אבל , שמעוברת ומניקה ראויות לראות אלא שהעיבור או ההנקה מעכב על יד� ולכ� חוששות, ותר ? קובעות וסת אפילו בהרבה פעמי	

 .פ"ה לגבי זקנה שלא חוששת כלל עד שלא תקבע בג"ולכ� ה. אינה חוששת כלל, קטנה שאינה ראויה לראות מצד טבעה

מצטרפת הראיה הראשונה ) יו	 בי� ראיה לראיה 90(עונות ' ביניה� של ג שוותשא	 ראתה ארבע ראיות ע	 שלוש הפלגות , כברייתא .3

שו	 , והראיות לא היו מכוונות בפרקי זמ� קבועי	, אבל א	 פיחתה או הותירה .	יו 90לשלוש האחרונות ונקבע לה וסת הפלגות של 

 .ודבר נלמד מדי� זקנה שיפורט להל�. עד שתקבע ארבע ראיות מכוונות ע	 שלוש הפלגות שוות ביניה�, ראיה לא מצטרפת לאחרות

ות	 שלוש ראיות אחרונות בראיות מרוחקות או הבדל בי� א	 ראתה את א י�שא, פ פרושו את דברי רב כהנא אמר רב גידל אמר רב"ע .4

 .ראיות אחר שהפסיקה דיה שעתה' אלא שא	 ראתה ג, בראיות בינוניות

  :דברי רב גידל אמר רב א על הגמרא"של הרשב הקשה על פרושו – בית יוס�
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, עונות' ונה אחר הפסקת גראשונה הכוונה הראיה הראש, המקרה הראשו� של רב גידל אמר רב שאמר שראשונה ושניה דיה שעתה לגבי .1

כי אז יש שתי הפלגות , א ששלוש ראיות מספיקות לקבוע וסת הפלגה וזה אינו נכו�"ז, כ כשקבע שבשלישית מטמאה מעת לעת"וא

  !וצרי� שלוש

שלא לא נעמיד את שיטתו , הפלגות' ג שצרי� ג"כי מכיו� שהלכה כרשב, שמצרי� שתי הפלגות שרב גידל דיבר לשיטת רבי ואי� לומר

  .פ ההלכה"ע

 .הפלגות שוות' כי פרש ברב גידל שיוצאות ג, שלא מדובר כא� בגמרא בוסת הפלגות אלא בשאר וסתות וכ� אי� לומר

וענתה את רב גידל  עונות' גחזרה לראות בעונות בינוניות לאחר פעמי	 מדוע חזרה הגמרא לשאול מה הדי� כש, לפי זה, עוד קשה .2

 !עונות ושל עונה בינונית מצטרפות לשתי	' סו( ג שראיה של, תשובה כמו במקרה של רב גידלהרי תהיה לזו אותה , בתרייתא

הרי , מדוע רב גידל בתרייתא אומר שהראיה הראשונה שרואה בעונה בינונית דיה שעתה ומכא� ואיל� מטמאה מעת לעת, עוד קשה .3

 ?דהכבר הראשונה היא שלישית וכבר בה צריכה להיטמא מעת לעת ומפקידה לפקי

  :א"תר  את הקושיות ותר  את הרשב הבית יוס�

וצרי� . עונות אינה קובעת וסת ההפלגה עד שתראה שלוש פעמי	 אחרות מעונה בינונית לעונה בינונית' מלבד הראיה שראתה בסו( ג .1

הראיה הראשונה הכונה הפע� הראשונה שראתה לאחר , שפע	 ראשונה ושניה דיה שעתה, להידחק ולפרש בדברי רב גידל אמר רב

, )או הראשונה להפלגה ראשונה כי היא הראשונה שנראית לאחר עונה קטנה, והיא נקראת ראשונה( בינוניות עונות' שלאחר הפסקת ג

ואכ� עכשיו . עונות בינוניות' מצטרפת ג	 הראיה הראשונה בסו( גכי , מטמאה מעת לעתראשונה ושניה דיה שעתה ושלישית ואז 

 .שוות ביניה	הפלגות ' יוצאות ג

זה משו	 שאולי , עונות' ומה שחזרה הגמרא ושאלה מה דינה לאחר שחזרה לראות בעונות בינוניות לאחר שראתה פעמי	 בהפרש של ג .2

אבל כא� שיש שתי עונות מרוחקות וא	 תראה פע	 שלישית בעונה מרוחקת תוחזק לראות , במקרה הראשו� יש עונה מרוחקת אחת

 הפלגות שוות בעונות בינוניות' ל שלא וצריכה לראות ג"קמ, ו"תוחזק מיד מק, שקרבה ראייתה לעונה בינוניתעכשיו , בעונות מרוחקות

  .קרובות

ה	 באות , העונות ושלוש העונות המפורטות בברייתא' כי הראיה הראשונה היא של סו( ג, ג"ברור שהסוגיה ג	 לפי רשב, ממילא

, שאולי פע	 ראשונה ושניה הכוונה להפלגות, ולגבי זה הביא תרו' נוס(. ג"לדעת רשב הפלגות וודאי שזה ג	' כ יש ג"וא, לאחר מכ�

 .ובי� כל הפלגה יש שתי ראיות

, העונות הבינוניות' לגבי רב גידל בתרייתא מסביר על פי אותה דר� שהראיה הראשונה היא זאת שראתה בפע	 האחרונה בסו( ג .3

כ מה שאמר שבשניה "וא, ת שהיא הראיה השניה ורב גידל קורא לה הראשונהכ ראתה פע	 נוספת לאחר עונה בינונית אח"ואח

 .עונות נמצאו ארבע ראיות ושלוש הפלגות' ומכיו� שקוד	 לשלשת� ראתה בסו( ג. מטמאה מעת לעת היא הראיה השלישית הנספרת

  :י"תמה על הב – ז"ט

ולאחריה , ראשונה אחר הפסקה ראשונה נחשבת ולא נספרתובשניה	 ראיה , אי� הבדל בי� רב גידל קמייתא לבתרייתא, לפי פרושו .1

 .כ מדוע בקמייתא אמר שבשלישית מטמאה מעת לעת ובבתרייתא אמר שבשניה מטמאה מעת לעת"וא מתחילי	 לספור שלוש ראיות

רות שלא ורק א	 ראתה בשלישית זה מלמד על האח, א הגדיר ראיה ראשונה של קטנה כמקרה וג	 שניה"הרי הרשב, ז"עוד תמה הט .2

הרי ג	 זו שראתה אחר , עונות' כ אי� רב גידל קורא לראיה הראשונה לזאת שאחר הראיה שראתה לאחר הפסקת ג"וא. היו במקרה

הרי היא השלישית וצריכה לטמא מעת לעת , ולכ� מדוע רב גידל אמר שבשניה דיה שעתה, כ היא הראשונה"ההפסקה מצטרפת וא

  ?ומפקידה לפקידה

, ולאחר הפסקה שניה דינה כראיה שניה, והיא נקראת ראיה ראשונה, עונות מצטרפת' ראיה זו שלאחר הפסקה ראשונה של גש, ז"לכ� פרש הט

אלא , יו	' יו	 שאז קבעה וסת להפלגה של צ' ואי� הבדל בי� א	 שתי הראיות לאחר הראשונה ה� בהפלגות של צ. וכשתראה שוב מוחזקת לראות

או שהשניה כ� ) כמו רב גידל קמייתא שחזרה לוסת הקוד	(יו	 מהראשונה ' למשל שהשניה לא בהפלגה של צ ,אפילו ה� אינ� בראיות קבועות

ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה כמו , מ הרי היא עכשיו מוחזקת בדמי�"מ, )רב גידל בתרייתא(יו	 אלא שהשלישית לא ' בהפסקת צ

  . אשה שאי� לה וסת קבוע

  .רשו יפהא יתפ"ודברי רב גידל והרשב

יו	 יש ראיה שלישית ואז  90יו	 יש ראיה שניה ולאחר  90לאחר . עונות' הראיה הראשונה היא זו שלאחר הפסקת ג, לגבי רב גידל קמייתא

' ההפלגות ואז יש ג' מצרפי	 את הראיה האחרונה לפני הפסקת ג, הפלגות' פ שאי� כא� ג"ואע. יו	 והיא מוחזקת בד	 90קובעת וסת הפלגות של 

  .ראיות' הפלגות וד

כי הראיה השניה שרואה בהפלגה של עונה בינונית אחת היא השלישית לזו שראתה לאחר הפסקת , מטמאה כבר בשניה ולגבי רב גידל בתרייתא

  .מ מוחזקת כטמאה לעני� וסת שאינו קבוע"מ, פ שלא קבעה וסת"ואז אע. עונות' ג

  

פ שעקרה "אע, א� חלק על מסקנתו שקטנה שפע	 קבעה וסת, א והסוגיה"דברי הרשבז את "� בנקודות הכס� הסכי� ע� פרושו של הט"הש

א להוכיח שדי� תינוקת שווה לעני� טומאה לשאר נשי	 "וכתב שעיקר כוונתו של הרשב, אותו תחשוש לוסת שאינו קבוע לאחר ראיה שלישית

היינו שא	 תראה שוב תטמא , שלישית מטמאה מעת לעתומה שכתב שבראיה . לעני� קביעת וסת קבוע והיינו שהראיה הראשונה מצטרפת

  .כי קטנה לא חוששת לוסת שאינו קבוע, אינה חוששת, אבל כל שלא ראתה, למפרע מראיה שלישית
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  מחבר

, אפילו הביאה שתי שערות, )ב שני	"פחות מי( כברייתא שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות והיא קטנה שלא הגיע לימי הנעורי	פסק  .1

בכל הוסתות בשלוש ראיות  :קובעת וסת ככל הנשי	, )בית יוס((גיעה לימי הנעורי	 אבל בדקו אותה ולא הביאה שתי שערות ואפילו ה

  .ובוסת ההפלגות בארבע ראיות

  .כי קטנה לא חוששת לוסת שאינו קבוע, אפילו פע� אחת, וכל עוד שלא ראתה שלוש פעמי� לא חוששת לו כלל – ז"ט

 .וחוששת לכל ראיה כמו וסת שאינו קבוע, )עיי� לקמ�( ק על זהבנקודות הכס� חל – �"ש

לא  בה	 כלל ולא ראתה) פ רבי יהודה נשיאה"יו	 ע 90(עונות בינוניות ' שבקטנה א	 פסקה ג, שיש הבדל בי� קטנה לגדולה ,כברייתא .2

  .פ ולא תראה"והיינו שיגיע זמ� וסתה גפ "צריכה לעקור את הוסת גואילו גדולה , חוששת יותר לאותו הוסת בכלל וחזרה לקדמותה

, ה ימי	"והיינו ק, ה יו	 בלא שתראה"הפלגות של ל' אז גדולה צריכה שיעברו ג, ה ימי	"א	 היה לה וסת הפלגה כל ל, לדוגמא

  .העונות שלה' פ שלא עברו עליה עדי� ג"אע יו	 90ובקטנה מספיקי	 

כ חוזרת ורואה באות� עונות "והיתה אח, )יו	 90 �וזה פחות מ( פסקה בה�עונות קטנות ו' היתה רגילה לראות בגאבל א	  – �"ש

נוכחנו לדעת שפסק ממנה הטבע של שאר , עונות בינוניות' כ כשפסקה לג"משא, היתה חוששת לה� או לעונה בינונית, קטנות פע	 אחת

 .והראיות הראשונות היו מקרה, נשי	 לראות ד	

מכיו� כי , פ"אינה חוששת לה� עד שתקבע אות� ג, שהיתה רגילה 	 חזרה לראות באות� עונותשא, א"כרב גידל אמר רב וכפרוש הרשב .3

  .התגלה שהדמי	 הראשוני	 היו במקרהעונות בינוניות ' שפסקה ג

וברישא מדובר שראתה פע	 , מדובר שחזרה לראות פעמי	 ע	 אותה הפלגה שהיתה רגילה מקוד	, א	 היה לה וסת הפלגה – �"ש

  .א לוסת הפלגה בלא שתי ראיות שנדע כמה הפליגה"כי א, לא נחשב ראיה כללאחת ואז זה 

כי בזה פשוט שג	 אשה , שמדובר כא� רק שחזרה לראות באות� עונות ולא מדובר שלא ראתה כלל פרשוז "הפרישה העט, הדרישה(

נוס( כשחזרה לראות באות� עונות ונשאר בהסברו שיש כא� די� כשלא ראתה כלל ודי�  � דחה פרוש�"הש. רגילה איבדה את וסתה

 )שהיתה רגילה בה	

 אז התגלה שהראיה הראשונה היא שינוי וסת, )יו	 מלאי	 בי� ראיה לראיה 90(עונות מכוונות ' ראיות בג' שא	 ראתה ג, כברייתא .4

וא	 . עונות מכוונות 'לקביעת וסת ההפלגה של ג )פ שהיא השלישית לוסת הקוד	"ראיה זו אע( ומצטרפת )מהוסת שהיתה רגילה אליו(

  .הפלגות מכוונות' ראיות ע	 ג' לראשונה להצטר( עד שתראה ד פשראאי , יו	 בי� ראיה לראיה או הותירה �90 פיחתה מ

  .אבל כא� זה לא כ�, ש	 זה כשוסתה שווה לדילוגה, � שהראיה הראשונה מצטרפת"ז והש"פסקו הט' ז' ג שלעיל בסע"ואע – �"ש

  

' פ בוסת רגיל וד"שיהיו בדר� קביעת וסת ג, האחת: ראיות שאחר ההפסקה' הרחיב את דברי המחבר והציג שתי דרכי	 בג – ז"ט

יו	 ראתה ושוב  90שלאחר שפסקה בראשונה , השניה. הפלגות שוות ביניה	 לוסת ההפלגות כמו שכל אשה קובעת וסת' פעמי	 ע	 ג

ומצרפי	 את הראיה האחרונה שלפני ההפסקה הראשונה ולא אומרי	 שהיא לא , יו	 וראתה 90יו	 וראתה ושוב פסקה  90פסקה 

  .יו	 90 �וקבעה וסת הפלגה ל, הפלגות שוות' ראיות וג' כ יש כא� ד"וא, מצטרפת

קבעה , יו	' פ פעמי	 לצ"כ הפסיקה ג"אלא ראתה פע	 אחת קוד	 ההפסקה ואח, ואפילו א	 לא היה לה וסת קבוע קוד	 ההפסקה

  .יו	' גה לצוסת ההפל

 

  ?הא� הקטנה חוששת לוסת שאינו קבוע לאחר שחזרה לראות

כגו� , א לעשות מה	 וסת"שא	 הראיות לאחר ההפסקה אינ	 בהפלגות קבועות וא, א"פ פרושו לעיל את דברי הרשב"הסיק להלכה ע – ז"ט

א כתב "פ שהרשב"ואע .'ב' קפו סע' ורש בסודינה מפ מ היא מוחזקת כעת בד� ודינה כאשה שאי� לה וסת קבוע"מ, שפיחתה או הותירה

אבל זאת שקבעה , ת שיכולה לראותפ וממילא לא מוחזק"זה כאשר לא ראתה ג', כח' א בסע"קבוע ופסקו הרמשאינו שקטנה לא חוששת לוסת 

, רה לראות אינה חוששתומה שכתב המחבר שאפילו חז. הרי היא מוחזקת בד	 ולכ� דינה כאשה שאי� לה וסת קבוע, וסת וכעת עקרה אותו רבכ

  .אבל דינה כאשה שאי� לה וסת קבוע, היינו לא חוששת לקביעות

  .א	 פסקה מלראות לא חוששת לוסת קבוע, ואפילו קבעה וסת, וכתב שקטנה לא חוששת לוסת קבוע, ז לדינא"חלק על הט – הכס�' � בנק"ש

 .ז להלכה"הסכימו ע	 הט – סדרי טהרה, חוות דעת

  

  'כט�'כחסעיפי	 

אני לא : אמר רבי יהושע. מניקה וזקנה, מעוברת, בתולה): מפני שה� מסולקות דמי	(ארבע נשי	 דיי� שעת� : רבי אליעזר אומר" – משנה

  .אבל הלכה כרבי אליעזר, שמעתי אלא בתולה

וחכמי	 אומרי	 דיה , תמ אומר מטמאה מעת לע"ר: נתנה בנה למניקה גמלתו או מת. עד שתגמול את בנה :מניקה. משיודע עוברה: מעוברת

  .שעתה

  :)ז� .נדה ז". (כל שעברו עליה שלוש עונות סמו� לזקנתה? איזוהי זקנה
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כל שקורי� לה אמא  :אומרב� לקיש  בי שמעו�ור, כל שחברותיה אומרות עליה זקנה היא: אמר רב יהודה? היכי דמי סמו� לזקנתה" – גמרא

איכא בינייהו בושה ? מאי בינייהו. וחד אמר כל שאינה בושה, חד אמר כל שאינה מקפדת: יצחקשמואל בר רב ' רבי זירא ור. אמא ואינה בושה

  :)נדה ט( ".ואינה מקפדת

  .נחלקו האמוראי	 בבאור שיטתו, מול רבי יהודה הלכה כרבי שמעו�ו, גרסתו היתה שזו מחלוקת תנאי	 רבי יהודה ורבי שמעו� – בית יוס�

. אלא שכא� זו מחלוקת אמוראי	 רב יהודה ורבי שמעו� ב� לקיש! י� ראינו שהלכה כרבי יהודה מול רבי שמעו�הרי בערוב, תמה על דבריו – ז"ט

  .ולכה כריש לקיש

  .וכ� שאינה ראויה להקפיד, מדובר שראויה לקרותה אמא – תוספות. ד שכל שאינה מקפדת"הלכה כמ – א"רשב, �"רמב

  

  מחבר

הרי זו מסולקת , משהזקינה ולא ראתה) סדרי טהרה –עונות שהיתה רגילה לראות בה� (פסק כמשנה שזקנה שעברו עליה שלוש עונות  .1

 .)�"ש(ולא לוסת אחר  דמי	 ואינה חוששת לוסתה הראשו�

  .אינה חוששתמחמת זקנותה ו) בימינו סבתא(כ שקוראי	 לה אמא בפניה "כשראויה  שזקנה היא כל, כרבי שמעו� וכתוספות .2

ד אינה "המחבר פסק כמ – א"גר. שזקנה היא כזו שלא תחוש כלל אפילו בושה, ד אינה בושה ולחומרא"פסק המחבר כמ – ז"ט

  .כי בוסתות דרבנ� מקלי	, מקפדת

  .איהפ אינה חוששת ליו	 הר"שא	 הוסת לא נקבע ג, ז"והסביר הט. שזקנה וקטנה אינ� חוששות לוסת שאינו קבוע, א"כרשב – א"רמ

  

  לא�'סעיפי	 ל

ועוד עברו עליה שלוש עונות . ועוד עברו עליה שלוש עונות וראתה דיה שעתה. זקנה שעברו עליה שלוש עונות וראתה דיה שעתה: ר"ת" – גמרא

, אפילו פיחתה ולא מיבעיא כיונה. אפילו פיחתה והותירהאלא , ולא שכיונה .ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, הרי היא ככל הנשי	, וראתה

: ק"ואיבעית אימא ה. כיונה קבעה לה וסת ודיה שעתה אלא אפילו, שפיחתה והותירהלא : תני!... כי כוונה קבעה לה וסתה ודיה שעתה, אדרבה

  :)נדה ט". (אקבעה לה וסת ודיה שעתה ומני רבי דוסא הי, אבל כיונה, אלא שפיחתה והותירה, ולא שכיונה

  

  מחבר, א"רשב

וראיה ראשונה מצטרפת לשלוש , הפלגות שוות' דינה כדי� תינוקת שלא הגיע זמנה לראות שצריכה לראות בג, א	 חזרה וראתה .1

 .וצריכי	 להיות עונות מכוונות ולא שפיחתה או הותירה ואז קבעה לה וסת, האחרות להשלי	

אז א	 זה היה וסת ההפלגות חוזרת לקדמותה כשיעבור זמ� הפלגה , שהיתה בווא	 הזקנה חזרה להיות רואה בקביעות הראשו�  .2

כי נתגלה שדילוג הראשו� היה רק סילוק , ובשאר הוסתות אפילו בפע	 אחת חוזרת לקדמותה, שהיתה קבועה בו בי� שתי ראיות

שרק לגבי תינוקת שאלה הגמרא מה  ,והוכחתו. ועכשיו חזר הוסת למקומו ואינו נעקר עד שיעקר שלוש פעמי	 דמי� על דר� מקרה

זקנה ברור שחוזרת לחזקתה הראשונה והיא חמורה יותר מקטנה שלא הגיע כי לגבי , יקרה כשתחזור לראות ולא שאלה כ� לגבי זקנה

 .זמנה לראות

  

  'סעי( לב

  :)נידה לח( ".בחזקת טהרה) אחר ימי הנידה שה	 ימי זיבה(כל אחד עשר יו	 " – משנה

לא שמיע לי הא : אמר רב יוס(. לומר שאינה קובעת לה וסת בתו� ימי זיבתה: רב הונא בר חייא אמר שמואל... ?למאי הלכתא" – גמרא

שינתה . זה וזה אסורי	 לשמש', ו ושינתה ליו	 כ"היתה למודה להיות רואה יו	 ט: ואהא אמרת ל�, את אמרת ניהל�: ל אביי"א. שמעתתא

ו לראייתה "ט אבל, ב לראייתה"ו לטבילתה שה� כ"ש אלא ט"ל: אמר רב יהודה אמר שמואל: ואמרת ל� עלה. זה וזה אסורי	', פעמי	 ליו	 כ

  .דבימי זיבתה קאי לא קבעה

  .ל ולא מידי"אישתיק ולא א? מיחש מהו דניחוש לה, מקבע לא קבעה, אמריתא לשמעתא קמיה דרב יהודה מדסקרתא: אמר רב פפא

  :)לט� .נידה לט)". (בהמש� רב הונא בריה דרב יהושע חולק על רב פפא. (אלמא דחיישינ� לה... ניחזי אנ�: אמר רב פפא

  

  ".צריכה להיות בודקת חו' מ� הנידה והיושבת על ד	 טוהר, פ שאמרו דיה שעתה"אע" – נהמש

הניחא לרבי שמעו� ב� לקיש דאמר אשה קובעת לה וסת בתו� ימי זיבתה ואי� אשה . חו' מ� הנידה שבתו� ימי נידותה לא בעי בדיקה" – גמרא

אמר ל� רבי ? תבדוק דילמא קבעה לה וסת, אשה קובעת לה וסת בתו� ימי נדתהאלא לרבי יוחנ� דאמר , שפיר, קובעת לה וסת בתו� ימי נדתה

  .)נדה יא". (אבל חזיתיה ממעי� פתוח לא אמרי, יוחנ� כי אמינא אנא היכא דחזיתיה ממעי� סתו	

  

  ?לדעת רבי יוחנ� מתי זהו מעי� סתו� ומתי מעי� פתוח

שהראיה האחרונה של הוסת היא בתו� ימי , ח"ה בחודש ובר"ח ובכ"ח ושוב בר"כגו� שראתה בר: מעי� סתו� – מגיד משנה, א"רשב, י"רש

עי� ממ שתי הראיות הראשונות היוו, ה היא מדמי	 יתרי	 שהתווספו בה"כי הראיה של כ, ח"ובכל זאת קבעה וסת בר, ה"הנידות של ראית כ

  .ח"סתו	 שאחריה קובעת וסת בר
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ח ובחמישה בחודש שלא קבעה וסת "ובחמישה בחודש שהוא בימי הנידות וחזרה וראתה עוד פעמי	 בר ח"מדובר שראתה בר :פתוח �מעי

  .ה שמא מתחילה וסת חדש"מ תחשוש בחודש הזה ג� ליו� כ"מ. ח"ועיקר הראיה היא בר. שאי� ראית ימי הנידה קובעת וסת, בחמישה בחודש

, ח"ר, ח"א	 ראתה בר, כלומר .קובעת וסת בימי זיבתה ולא בנדתה שכתב שאשה, לפי זה נית� לבאר כ� ג	 את דעת ריש לקיש, א"וכתב הרשב

ורק בעני� זה , כי מעיינה סתו	' ח ולא בראית כ"אז הוסת יקבע בר', ח אחרונה היא בתו� ימי הזיבה של ראית כ"ח שראית ר"בחודש ובר' בכ

יוחנ� לגבי קביעת וסת  לפי זה אי� מחלוקת בי� ריש לקיש לרבי. ומרי	לא א אבל קביעת וסת בימי זיבתה ממעי� פתוח, קובעת וסת בימי זיבתה

  .ובזה שניה� חולקי� על רב הונא בר חייא. שלרבי יוחנ� קובעת וסת במעי� פתוח ולריש לקיש ג� בזה לא קובעת ,בימי נידתה וזיבתה

  

, א"י ורשב"ולכ� אי� צור� לפרש כמו שפרשו רש, א כל הזמ�"וי' לשיטתו סופרת לעול	 ימי נידות וזבות בי� ראתה ובי� לא ראתה ז – �"רמב

אבל ברגע שראתה פע	 אחת בימי , הכונה שלא ראתה בימי נידתה קוד	 היו	 שלמודה לראות שאז קובעת וסת ביו	 שראתהאלא שמעי� סתו	 

  .ל לגבי ימי זיבתה"וכנ. א	 תראה שוב בימי נידתה לא תקבע בו וסת, נידתה

  

  ?מי הזיבה שלא קובעת בה� וסת חוששת ליו� זה לחודש הבאהא� כאשר רואה בי

  .פסק כרב פפא שחוששת – ד"ראב, �"רמב

  .מפני שוסתות דרבנ� והלכה כמקל בה	, פסקו כרב הונא בריה דרב יהושע שלא חוששת – שאר פוסקי�

  

  הדין כיום למעשה

שלא מחשבי	 ימי נידות וזבות וכול� אבל כיו	 , ה ויש ימי זיבהל מדי� התלמוד שיש ימי ניד"כל הנ – רבנו ירוח� ,א"רשב, �"רמב, �"רמב

כגו� , ולפעמי	 ג	 קובעת וסת בתו� וסת .בכל זמ� שרואה קובעת וסת ואי� משגיחי	 בימי נידות וזבות וחוששת לכל ראיה, בחזקת זבות גדולות

פ "בחודש אע 'ח וכ� לכ"שקבעה וסת לר, בחודש' ובכח "ושוב בר, בחודש' ח ובכ"בחודש ושוב בר' ח ורביעית בכ"שראתה שלוש פעמי	 בר

  .שהוסת השני בתו� ימי הזיבה של הראשו�

  .כ נקבע זה שלפניו"כ הוסת שבתו� ימי הזיבה קד	 ואח"אא, ג	 כיו	 לא קובעת וסת בימי זיבתה – ד"ראב

  מחבר

  .א"� וכרשב"כרמב, 	"כרמבמשמע שפסק . לא הזכיר כלל את ההלכה הזו שאי� אשה קובעת וסת בימי נדה וזיבה .1

שקבעה וסת קבוע חדש א� לא להקל ולכ�  זה רק להחמיר עליה� שכיו	 לא קובעת וסת בימי נידתה וזיבתה "מה שאמר הרמב – �"ש

כי לא , ולכ� הוא לא עוקר וסתות קבועי	 קודמי	 שהיו לה, חוששת לו ג	 כוסת שאינו קבוע לעני� יו	 החודש והפלגה ועונה בינונית

  .� יקל נגד די� התלמוד"כ� שהרמביית

כי , שלא קובעת וסת בימי נידה וזיבה בי� להקל ובי� להחמיר כמחבר ו� ופסק"חלקו על הש – סדרי טהרה, תורת השלמי�, א"גר

 .7�11א	 מחמירי	 עליה בזה מצריכי	 כל אשה לחשב את פתחי הנדה והזיבה של 

ח וכ� ראתה בשני "לחודש וג	 בר' ח ורביעית בב"ה שלוש פעמי	 ברתא	 ראלמשל . פעמי	 האשה קובעת וסת בתו� וסתש, �"כרמב .2

  .קבעה וסת לשניה	, ימי	 אלו בפע	 הרביעית והחמישית

. כי כיו	 אשה קובעת וסת בימי נדה וזיבה, בחודש חוששת לשניה	 וקבעה שתי וסתות' כ בב"ח ואח"פ בר"אפילו א	 ראתה ג – ז"ט

  .בחודש ממעי� פתוח אלא חוששת לשניה	' ל שלא אומרי	 שראתה בב"קמ, ח"פ שכבר קבעה בר"ובמקרה של המחבר מתחדש שאע

, לכ� גרס כגירסת הטור. אז תראה שני ימי	 רצופי	 והולכי	 אחר התחלת הוסתכי , בחודש' ז שראתה בב"חלק על גרסת הט – �"ש

  .'ח וג	 לכ"ה וסת ג	 לרוקבע', ח ובכ"הכונה שראתה ברד ש"ח והראב"הב

ח "מ כיו� שהוסת של ר"מ, וג	 כיו	 לא קובעי	 וסת בתו� ימי הזיבה שלפניו' א יו	 של כ"י בתו�חל ח "פ שר"אעש ,הסביר ד"הראב

ז "כ בט"ו ואח"ושוב בט, ז וחודש הבא"ו בחודש זה וט"ה א	 ראתה ט"וה .כבר נקבע ולכ� קבעה לה שתי וסתות', של כ קד	 לוסת

  .קבעה שתי וסתות, בחודש שאחריו וכ� הלאה

ת ימי	 רצופי	 וודאי הולכי	 אחר התחלת הוס' או ה' ז כי כיו	 דרכ� של נשי	 לראות ד"דחו את דברי הט – סדרי טהרה, חוות דעת

  .בחודש' � שראתה בכ"לכ� יש לגרוס כגרסת הש. פ שמסתמא פסקה ביניה	"אע, וחוששות רק ליו	 הראשו�

  .א שכיו	 קובעת וסת ג	 בימי הזיבה ולכ� זה לא משנה מה קד	 למה"� והרשב"פסק כרמב – א"גר

  

  'לגסעי( 

אבל הלכה , אני לא שמעתי אלא בתולה: אמר רבי יהושע. מניקה וזקנה, מעוברת, בתולה: ארבע נשי	 דיי� שעת�: רבי אליעזר אומר" – גמרא

רבי מאיר מטמאה מעת לעת וחכמי	 אומרי	 דיה , גמלתו או מת. עד שתגמול את בנה: מניקה. משיודע עוברה? איזוהי מעוברת... כרבי אליעזר

  :)נידה ז( ".דיי� שעת�, מעוברת ומניקה שעברו עליה� שלוש עונות: אומריוסי  רבי... שעתה

  

  ?ממתי מסולקת דמי� בזמ� עיבורה

  :)נידה ח...". (שלושה חדשי	: סומכוס אומר משמיה דרבי מאיר? וכמה הכרת עובר: משיודע עוברה, מעוברת" – גמרא
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שהיא כחולה ודמיה מסולקי	 ומשעה שהוכר העובר זה מתחיל להכביד  משו	, וטע	 הדבר. מדובר בשלושה חודשי	 שלמי	 – א"רשב, �"רמב

  .אי� הלכה כמותו, פ שרבי יוסי חולק"ואע. אבל קוד	 לא, עליה

  

  ?עד מתי מסולקת דמי� בזמ� שהיא מניקה

� א	 היתה מניקתו לפיכ. הרי היא ככל הנשי	 ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, מניקה שמת בנה בתו� עשרי	 וארבע חדש :ר"ת" – גמרא

לפיכ� א	 . דיי� שעת� כל עשרי	 וארבע חדש: יהודה ורבי יוסי ורבי שמעו� אומרי	רבי . דברי רבי מאיר, לכת ארבע או חמש שני	 דיה שעתהווה

יהודה ורבי לדברי רבי יוסי ורבי . מ ד	 נעכר ונעשה חלב"לדברי ר. היתה מניקתו ארבע או חמש שני	 מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

  .)נידה ט". (שמעו� אבריה מתפרקי	 ואי� נפשה חוזרת עד עשרי	 וארבע חודש

  .הקי� שרק עשרי	 וארבע חודש נחשבת כמנרבי יוסי ורבי שמעו, כרבי יהודה ופסק – א"רשב, �"רמב

  

  הלכה

דיי� כל , מעוברת ומניקה דיי� כל ימי עיבור�לא שנו אלא בתולה וזקנה אבל : ושמואל אמר. אמר רב אכולהו...: במה אמרו דיה שעתה" – גמרא

דיי� כל , אבל מעוברת ומניקה דיי� כל ימי עיבור�, לא שנו אלא בתולה וזקנה: ורבי יוחנ� אמר, שמעו� ב� לקיש אכולהו' וכ� אמר ר. ימי מניקות�

  . ימי מניקות�

: ורבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעו� אומרי	, מ"ימי מניקות� דברי ר מעוברת ומניקה שהיו שופעות ד	 ובאות דיי� כל ימי עיבור� דיי� כל: כתנאי

  .)יא� :נידה י". (אבל בשניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, לא אמרו דיי� שעת� אלא בראיה ראשונה

  )ש	". (חו' מ� הנדה והיושבת על ד	 טוהר, צריכה להיות בודקת, פ שאמרו דיה שעתה"אע" – משנה

  

, כי אלו דמי	 טהורי	, שרק יולדת בימי הטוהר לא תבדוק ולא קובעת וסת.) יא(למד מהמשנה והגמרא  – �"רמב, משנה פ המגיד"� ע"רמב

. אז ג	 בה	 קובעת וסת כדי לא להחלי( בי� ימי הטוהר לימי הטומאה, וכיו	 שנוהגי	 איסור בימי הטוהר .ולכ� מעוברת ומניקה קובעת וסת

  .ולכ� קובעת וסת אפילו בימי הטוהר

וראיה לכ� ששמואל ורבי יוחנ� פסקו כרבי מאיר שדיי� כל  .שלא קובעת וסת בימי עיבורה ומניקותה וופסק וחלק – א"רשב, א"ריטב, ד"ראב

  .ור� ודיי� כל ימי מניקות�ימי עיב

זה כי המשנה , שהמשנה לגבי בדיקה שחרית וערבית פטרו את הנידה והיושבת על ד	 טוהר ולא את המניקה והמעוברת הסביר בית יוס�ה

  .אבל לגבי מעוברת ומניקה החל מראיה שניה ה	 אמרו שדיי� שעת�, רבי יהודה ורבי שמעו� מודי	, ובאלו א( רבי יוסי, ע"לכו

מ כתב "מ ,קל מוסת שאינו קבוע אפילו זהו מני�ה אפילו לחשוש לראיה באות� זפ שנשמע מכל זה שלא צריכ"שאע ציינו ור והבית יוס�הט

  .וראוי לחשוש לדעה זאת. ד שחוששת לכל ראיה בימי� שמניקה ומעוברת כמו וסת שאינו קבוע"הראב

  

  מחבר

ד "שכל כ, רבי יוסי ורבי שמעו�, כרבי יהודה, ולגבי מניקה, היינו לאחר שלושה חודשי	 לעיבורה, שמעוברת, פסק כמשנה וכסומכוס .1

ד חודש שאחרי "כי הדמי	 מסולקי	 ממנה כל זמ� עיבורה וכל כ, אינה קובעת וסת אפילו מת הולד או גמלתו, חודש אחר לידת הולד

 . הלידה

  .מ חוששת לכל ראיה שתראה כמו וסת שאינו קבוע"שמ, א"יטבד והר"הראב, א"כרשב .2

אבל מעוברת , שהזקנה אי� לה ד	 בטבעה ולכ� אינה חוששת כלל ליו	 שראתה, הסביר שבזה חמורה די� המעוברת מהזקנה – ז"ט

  .וכשעברו ימי העיבור חזרה למקומה, שהעובר מעכבחוששת כי יש לה ד	 בטבעה אלא 

מ לא חוששת לעונה בינונית אלא רק להפלגה או ליו� "ומ .ה פע	 אחת חוששת לו כוסת שאינו קבועאפילו ראת – סדרי טהרה

 .וסת קבוע זה נעקר בפע	 אחת .ולא לשאר חששות של וסת שאינו קבועפ חוששת רק לו "וא	 קבעה וסת בג .החודש

  .� שקובעת וסת אפילו בימי הטוהר"מדוע פסק להקל ולא החמיר כדעת הרמב תמה על המחבר – ח"ב

  :מכמה סיבות, תר' את תמיהתו – �"ש

 .אז הלכה כמו האחרוני	, � וראו את דבריו ולא פסקו כמותו"אחרי הרמב א היה"כיו� שהרשב .1

 .א"א הסכימו ע	 הרשב"ד והריטב"הראב .2

 .כי	 אחר המנהגוא	 ההלכה רופפת הול, א כתב שכ� המנהג"הריטב .3

 .והולכי	 להקל, וסתות דרבנ� .4

כתב שאפילו הפילה  והחוות דעת. ד חודש"יש לה די� מניקה כ, שכל שיש לה די� ד	 לידה וד	 טוהר, לגבי הפילה נפל פ כתב"בכו – פתחי תשובה

  .כ די� מניקה"רוח יש לה ג

, ד חודש"ינו נשתנו הטבעי	 ומניקה חוזרת לראות קוד	 שיעברו כבימ – )ק ד"ז ס' קפד סע' ס(שבט הלוי , )נב' ג ס"ד כ"יו(אגרות משה 

  .וקובעת וסת לחומרא

  

  'סעי( לד



 72

אבל הלכה , אני לא שמעתי אלא בתולה: אמר רבי יהושע. מניקה וזקנה, מעוברת, בתולה: ארבע נשי	 דיי� שעת�: רבי אליעזר אומר" – גמרא

רבי מאיר מטמאה מעת לעת וחכמי	 אומרי	 דיה , גמלתו או מת. עד שתגמול את בנה: מניקה. משיודע עוברה? איזוהי מעוברת... כרבי אליעזר

  :)נידה ז". (דיי� שעת�, מעוברת ומניקה שעברו עליה� שלוש עונות: אומר רביו יוסי... שעתה

  

? מאי, ד וסתות דאורייתא"קא מיבעיא לי אליבא דמ? הגיע עת וסתה בימי עיבורה ולא בדקה מהו: בעא מיניה ההוא סבא מרבי יוחנ�" – גמרא

א	 היתה במחבא והגיע : רבי מאיר אומר: ל תניתוה"א? א בדיקהכיו� דוסתות דאורייתא בעיא בדיקה או דילמא כיו� דמיה מסולקי	 לא בעי

אלמא וסתות . הא ליכא חרדה והגיע וסתה ולא בדקה טמאה, טעמא דאיכא חרדה .שעת וסתה ולא בדקה טהורה שחרדה מסלקת את הדמי	

  .)נידה ט". (קהדמיה מסולקי	 ולא בעיא בדי) בימי עיבורה(הכא נמי , וכיו� דאיכא חרדה דמיה מסולקי	, דאוריתא

דיי� כל , לא שנו אלא בתולה וזקנה אבל מעוברת ומניקה דיי� כל ימי עיבור�: ושמואל אמר. אמר רב אכולהו...: במה אמרו דיה שעתה" – גמרא

דיי� כל , עיבור� אבל מעוברת ומניקה דיי� כל ימי, לא שנו אלא בתולה וזקנה: ורבי יוחנ� אמר, שמעו� ב� לקיש אכולהו' וכ� אמר ר. ימי מניקות�

  . ימי מניקות�

: ורבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעו� אומרי	, מ"מעוברת ומניקה שהיו שופעות ד	 ובאות דיי� כל ימי עיבור� דיי� כל ימי מניקות� דברי ר: כתנאי

  .)יא� :נידה י". (אבל בשניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, לא אמרו דיי� שעת� אלא בראיה ראשונה

  

מעוברת משהוכר עוברה ומניקה לא רק שלא קובעת וסת אלא אפילו היה לה וסת קבוע והגיעו הזמני	 הללו של  – טור, רבנו הצרפתי�, א"ברש

  :לדעת	 מהגמרות לעיל כתב ראיות א"רשבה .ומותרות לבעליה�אפילו לכתחילה העיבור וההנקה אינה חוששת לו ואינ� צריכות בדיקה 

 .יכה בדיקה אפילו יש לה וסת קבועמסוגית המחבוא שמסולקת דמי	 אינה צר רבי יוחנ� לומד. בד( ט .1

ממילא , עונות' וא	 הוסת מתבטל רק לאחר ג .ו שמעוברת ומניקה דיי� כל ימי עיבור� וכל ימי מניקות�שמואל ורבי יוחנ� פסק: בד( י .2

יי� כל ימי עיבור� וימי אבל שמואל ורבי יוחנ� אמרו שד, עונות צריכה לחשוש שוב לאותו וסת קבוע' א	 חזרה לראות שוב באות� ג

  .מניקות�

  .את אותו הוסת עונות ולא ראתה בה	 שעקרה' כ עברו ג"אא, חוששת לוסת הקבוע הראשו� שהיה לה ג	 בזמני	 אלו – ה"רז

  

ולא צריכה בדיקה , ד חודש לא חוששת לוסת הראשו� שהיה לה ואפילו היה קבוע"א שמעוברת משהוכר עוברה ומניקה כל כ"פסק כרשב – מחבר

זה ב[ .ולא חוששת לוסת הזה זה נידו� כמקרה, שאפילו שופעת ורואה ד	 באות� עונות שרגילות היו לראות בה	, וכרבי מאיר, ומותרת לבעלה

  ]כי זקנה שחזרה לראות בוסתה חוזרת לוסתה הקבוע, חמורה די� מעוברת ומניקה מדי� זקנה

  

  הדין כשעברו ימי ההנקה והעיבור לענין וסתן הראשון

הרי היא נקראת מסולקת דמי	 משו	 , ועוד. משמע שא	 עברו ימי	 הללו חזרה לוסתה הראשו�. דיי� שעת� כל ימי עיבור� ומניקות� – א"רשב

' ומה שזקנה וקטנה שלא הגיע זמנה לראות שעקרה ג. משמע שא	 הסתלק הגור	 הזה חזר האורח למקומו, אשה כבד ואבריה מתפרקי	שר

כ במעוברות ומניקות "משא, פעמי	' זה מפני שגופה מסולק דמי	 לגמרי ולכ� כשחוזרת ורואה צריכה להתחזק בוסת ג, עונות עקרה את הוסת

  .אבל כעת שאי� מה שמעכב יחזור לבוא בזמנו, בזמנו היה בא אלא שעיכבו ראשה הכבד ואבריה שמתפרקי	 שראויות ה� לראות  ואורח

  .שחוזרות לוסת� הראשו� ואינו נעקר בפחות משלש פעמי	, ולמד מכא� הבית יוס�

  

  מתי מתחילה לחשוש לוסת הראשו� אחר ימי ההנקה והעיבור

פ שלא ראתה קוד	 "אע( חוששת ליו� החודש בפע� הראשונה שהיא פוגעת בוכגו� יו	 קבוע בחודש , א	 היתה למודה לראות לימי	 – א"רשב

שחוששת רק כשתרגיש  הוא וסת המורכב(או וסת הגו( לזמ� ידוע  )שלא בא בזמ� קבוע אלא כל פע	 שמזדמ�( ה א	 היה לה וסת הגו("וה) כלל

  .לאחר שתראה בפע	 הראשונה חוששת שמא תראה בפע	 השניה ביו	 ההפלגה, וסת ההפלגות וא	 היה לה). בזמ� ידוע

א	 : למשל. כי וסתות דרבנ�, בוסתהאחת רק לאחר שתראה פע� לוסתה הראשו� חוששת  – טור, ד"ראב, )�"רמב( א בש� גדולי המורי�"רשב

וכ� א	 היה לה וסת ההפלגות וראתה פעמי	 בהפלגה . ח הבא"לר אז תחשוש, ח"וחזרה כעת וראתה בר, היתה רגילה לראות בראשי חודשי	

  .אז תחשוש להפלגה נוספת מכא� ואיל�, שהיתה לה קוד	

  .פ"שזה וזה אסור עד שיעקר ממנה ג' ו ופתאו	 שינתה וראתה בכ"ודינה כמו שהיה לה וסת לט. פעמי	' ואז הוסת חזר עד שיעקר ממנה ג

  .פ שעוד לא ראתה כלל"י מכיו� שהסתלק הגור	 לסילוק הדמי	 חזרה ממש לוסתה הראשו� אעכ, א פסק כדעה הראשונה שהביא"הרשב

  

למשל , א	 היה לה וסת ימי	. שכאשר עברו ימי העיבור וההנקה חוזרת לחוש לוסת הראשו�, פ מה שלמד מהברייתא"א ע"פסק כרשב – מחבר

אז חוששת לפע	 , אבל א	 היה וסת ההפלגה צריכה לראות פע	 אחת. דועה א	 היה לה וסת הגו( או לזמ� י"וה. ח הראשו�"חוששת לר, ח"לר

  .הבאה בשיעור ההפלגה שהיה לה קוד	

כי הוסת הקבוע חזר כמו שהיה קוד	 ואינו נעקר , ח השני א( א	 לא ראתה בראשו�"חוששת לר, ח"כשחוששת לוסת הראשו� למשל לר – �"ש

  .אלא א	 לא תראה שלוש פעמי	

. והרי ה	 דעת רבי	, ד שהקלו שחוזרת לוסתה הראשו� לאחר שתראה פע	 אחת"� והראב"מחבר לא הזכיר את דעת הרמבתמה מדוע ה – �"ש

  .שוסתות דרבנ� והולכי	 להקל, ועוד
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  .אבל לא לוסת שאינו קבוע, חוזרת לחשוש רק לוסת קבוע – נודע ביהודה
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  קצ' ס

  

  '( אסעי

  :)נז". (עד שתרגיש בבשרה –בבשרה : שנאמר, טהורה, בדקה קרקע עול	 וישבה עליו ומצאה ד	 עליו: אמר שמואל" – גמרא

שמא יכולה : אמר לה. וחיתה, ה�: אמרה לו? שמא מכה היה ב�: אמר לה. כת	 ראיתי: אמרה לו. ע"רמעשה באשה אחת שבאה לפני " – משנה

	 הדבר שלא אמרו חכמי, מה הדבר קשה בעיניכ	: אמר לה	, ראה תלמידיו מסתכלי	 זה בזה .ע"וטהרה ר. ה�: אמרה לו? ד	להגלע ולהוציא 

  :)נדה נח". (ד	 ולא כת	 ,ד	 יהיה זובה בבשרה, כי תהיה זבהואשה : שנאמר, להחמיר אלא להקל

וכתמי	 , לא להקל על דברי תורה אלא להחמיר על דברי תורה :אמר רבינא? לא אמרו חכמי	 את הדבר להקל אלא להחמיר: והתניא" – גמרא

  .)נדה נט". (עצמ	 דרבנ�

  .אבל ודאי שכתמי	 עצמ	 דרבנ� והולכי	 בה	 לקולא בכל דבר, חכמי	 גזרו להחמיר בכתמי	 כדי שלא יבואו להקל בנידה – י"רש

  

ד	 כחרדל כי ודאי יצאה טיפת , יש לטמא אותה, כ ולא מצאה כלו	"ובדקה אח, אשה שהרגישה שנפתח מקורה להוציא ד	 – תרומת הדש�

  .יש לחשוש לד	 מהתורה, לתלות את ההרגשה במשהו אחר פשראכי כשאי , ונתקנח או נמוק

  

  דין כתמים בזמן הזה

, תולה כתמה בראייתה מעת לעת: זימני� אשכחיה דיתיב וקאמר... ?ה או לאכתמי	 צריכי	 הפסק טהר: אסי' זירא מר' בעי מיניה ר" – גמרא

  :)נדה נג". (אי�: ל"א? מכלל דכתמי	 צריכי	 הפסק טהרה: ל"א. פ שלא בדקה"אע: ורבי יוחנ� אמר. והוא שבדקה: ל"אמר ר. דברי רבי

ולכ� צריכה לבדוק עצמה , 	 את הכתמי	 בד	 נידותפ רבי שתולי"פסקו את הגמרא ע – טור, ספר התרומה, ג"סמ, ד"ראב, א"רשב, �"רמב

וכ� לא תתחיל לספור עד יו� חמישי  .שבת שבעה ימי� נקיי� חו  מיו� המציאה כמו זבה גדולהפסוק בטהרה ולכ ל"שהיא טהורה ואח

  .לשימושה

היתה , אז א	 מצאה הכת	 בימי נידותה ,אבל בזמני	 שחילקו ביניה	, פ מנהגנו כיו� להחמיר ולא להבדיל בי� נידה לזבה גדולה"ודבר זה ע

  .כתמי	' כאשר אי� בכת	 כדי ג, ובימי זיבתה היתה שומרת יו	 כנגד יו	 כמו זבה קטנה, שומרת שבעה ימי	 כולל יו	 המציאה

	 שאי� בו ולכ� א	 מצאה כת, זירא על בנות ישראל אינה כוללת את הכתמי� אבל חומרת רבי כ�' חומרת ר – פ הסבר המגיד משנה"ע �"רמב

כתמי	 ' וא	 היה בכת	 שיעור ג .וכ� תשמור ששה ימי	 נקיי	, )ששה והוא( ימי	 כולל היו	 שבו נמצא הכת	 וטהורה' לחוש לזיבות סופרת ז

  .מלבד היו	 שבו מצאה את הכת	 נקיי	 כזבה' שומרת ז, ימי	 ואז גילתה את זה' ולבשה אותו גכדי לחוש לזיבות 

  

  מחבר

שמהתורה אשה טמאה ואסורה כשמרגישה שיצא מבשרה ד	 וחכמי	 גזרו על כת	 הנמצא בגופה או בבגדיה שהיא , פסק את הגמרא .1

  .טמאה ואסורה לבעלה אפילו לא הרגישה ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה הרי היא טמאה

א מתירי	 מדי� ספק ספיקא זה אבל ל, ל ממנה אולי אינו מ� המקור"ואת, ספק יצא ספק מעלמא, פיקאספק לכאורה יש כא� ס – ז"ט

  .זה לא ספק כללו, כי רוב ד	 היוצא מ� האשה שאי� לה מכה הוא מהמקור

  .אי� לזה די� כת	, אבל בבגד האיש ואפילו על חלוקו לאחר תשמיש, כל זה כשנמצא כת	 בבגד האשה – פתחי תשובה

 .כתמה טמא, כי כשהגיעה לגיל הנערות, גזרו על כת	 אפילו לא ראתה מעול	 – א"רעק

י שתבדוק עצמה ותמצא טהור ותמנה שבעה נקיי	 חו' מיו	 מציאת הכת	 ודינה כמו אשה "שצריכה הפסק טהרה ע, כרוב הראשוני	 .2

 .שראתה ממש ד	

 ש ציי�"הפת .ל והתקנח או נימוחדשמא יצא ד	 כחר, טמאה, כלו	 שא	 הרגישה שנפתח מקורה ובדקה ולא מצאה, כתרומת הדש� .3

  .טהורה אפילו הרגישה שנפתח המקור) 'ירוק ככרתי וכד, לב�(א פסק שא	 נפתח מקורה ומצאה מראות שה� טהורות ' קפח סע' שבס

א	 בדקה  – כרתי ופלתי, סדרי טהרה. טמאה אפילו בדקה עצמה בתו� שיעור וסת ולא מצאה כלו	 – חוות דעת ?מתי זמ� הבדיקה

  .כ תמצא מראה טהור"ק א	 בדקה לאחר זמ� טמאה אאור, בתו� שיעור וסת ולא מצאה טהורה

  .טהורה, א	 הזדעזע גופה ולא מצאה כלו	 – ש בש� חכמת אד�"פת

  .הרגישה שזב דבר לחכוונת תרומת הדש� והמחבר זה דוקא כשהרגישה שנפתח מקורה וג	  – ש בש� בנו של הנודע ביהודה"פת

טהורה ג	 , אבל א	 מוצאת עליו מראה טהור, טמאה א	 אינה מוצאת כלו	, סמו� לגופה ומהודק א	 הולכת ע	 בגדג	  – שבט הלוי

 .ובהרגשת זיבת דבר לח לחוד אי� צור� לחשוש לתרומת הדש� .א	 בדקה אחרי זמ� רב

 ס"חת. חוששת ותולה בליחה לבנה או ירוקה כי היא מסולקת דמי	 טהורה ואינה – סדרי טהרה, תורת השלמי� :די� מעוברת שנפתח מקורה

  .החמיר בזה –

  .נקיי	 מחדש' אפשר להקל בימי טהרתה שלא תצטר� לספור ז – נודע ביהודה: די� מסופקת א� הרגישה ובדקה ולא מצאה

  

  'סעי( ב
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ונשי	 שאמרו חכמי	 דיי� שעת� כתמ� . כל הנשי	 כתמ� טמא למפרע: דאמר רב יהודה אמר שמואל משו	 רבי חנינא ב� אנטיגנוס"... – גמרא

  .)נדה ה". (אי� חוששי	 לה, )ולא יודעת א	 זה מגופה או לא(כראיית� חו' מתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שאפילו סדיני	 שלה מלוכלכי	 בד	 

וגזרו רק כשהגיע זמנה לראות שאז ד	 , שעיקר כתמי	 דרבנ�, בכל זאת לא תולה את זה בגופה, א	 לא עברה בשוק של טבחי	 ולכ� ג	 – י"רש

  .ובקטנה כזאת לא גזרו, מצוי בה

  :)ח�.נדה ח". (פ שנשואה"כל שלא ראתה ד	 מימיה אע? איזו היא בתולה... בתולה: ארבע נשי	 דיי� שעת�: רבי אליעזר אומר" – משנה

אבל , אלא שהיא בתולת דמי	, ובתולה אי� הכונה שבעולה כתמה טמא. בתולה שלא ראתה ד	 מימיה ועדי� היא קטנה כתמה טהור – �"רמב

  .אי� הבדל בי� בתולה לבעולה וא	 היא קטנה כתמה טהור

  

  ?מי נחשבת קטנה שלא הגיעה זמנה לראות

ושלא הגיע , ותינוקת שהגיע זמנה לראות יש לה כת	. נשי	 שאמרו חכמי	 דיי� שעת� כתמ� כראיית�: רבי חנינא ב� אנטיגנוס אומר"... – גמרא

  .)נדה ה". (משהגיעו ימי הנעורי	? ואימתי הגיע זמנה לראות. זמנה לראות אי� לה כת	

פ שהביאה שתי שערות קוד	 לכ� עדי� היא קטנה כל עוד שלא "ואע 12ל וימי הנעורי	 הכונה מגי – �"רבנו ירוח� וכ� משמע ברמב, א"רשב

אלא שבזה צרי� . 12כל עוד שלא הביאה שתי שערות ועבר גיל , כ נחשבת כקטנה"ג, ולא הביאה שתי שערות 12ה א	 עבר גיל "וה .12הגיע גיל 

  יש לה שתי שערות 12כי סת	 בת , שיבדקו ויראו שלא הביאה

  .חוששי	 לכתמיה, פ שלא הביאה"אע 12שערות או שהגיעה לגיל הביאה שתי  – י"רש

  

ב "ב שני	 אפילו הביאה שתי שערות או שהיא בת י"והיא פחותה מגיל י, שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות, פסק כגמרא וכרב יהודה – מחבר

  .די� כתמי	בי� בתולה ובי� בעולה לא גזרו עליה כלל ב, )א"כרשב(שני	 ובדקוה וראו שאי� לה שערות 

שאפילו לד	 בתולי	 חוששי	 לשבעה נקיי	 ואי�  ,וראייתו. כיו	 כל אשה שיש לה בעל חוששת לכתחילה לכתמי	 אפילו היא קטנה – ל"מהרש

  .להקל מ� המנהג

שיש להקל ח כתב "הב. כי בד	 בתולי	 שהד	 הוא בגופה יש להחמיר יותר מכתמי	, א� דחה את ראייתו, ל לדינא"מהרש �הסכי� ע – ח"ב

אבל א� נמצא הכת� על בשרה אי� הבדל בזה בי� קטנה לגדולה כדברי , )כ בגדולה"משא(בקטנה דוקא כשנמצא הכת� על בגדי� וסדיני� 

  .ל שהשווה לד� בתולי�"רש

ומה (על גופה  ומשמע שלא גזרו בתינוקת כלל אפילו בנמצא, כי קטנה העמידו אותה על די� תורה כיו� שלא הרגישה, ח"הקשה על הב – �"ש

  !קצג נפסק שהבועל קטנה טמאה אפילו לא ראתה ד	 כלל' שבס, ועוד הקשה? )שכתוב סדיני	 זה לאו דוקא

ש שמחמירי	 בד	 בתולי	 אצל קטנה כי זה בעילת מצוה ולכל היא מסורה ואי� הכל בקיאי	 בי� קטנה לגדולה "פ הרא"ע �"לכ� הסביר הש

כל , שג� בקטנה שהיא בעולה, ח"ל והב"� על מהרש"ולכ� חלק הש. ולכ� הסכימו לאסור, צרו תקפולראתה או לא ראתה וכ� משו	 שהחת� י

  .ולכ� כתמיה טהורי	, כ שאי� בו מנהג"ש בדבר כזה שאינו מצוי כ"וכ ,עוד שזה לא ד� בתולי� מקלי� עליה בכתמי�

אבל החוות . כי כתמי	 דרבנ� ולא גזרו בקטנה, כל שהוא לא בהרגשה טהור, שאפילו ודאי הכת	 בא מגופה � יש ללמוד"מהש – פתחי תשובה

  .כ עברה בשוק של טבחי	 ולא שמה לב"אא, וסובר שלא מטהרי	 כתמי	 בקטנה כאשר ברור שזה מגופה אפילו לא הרגישה דעת חולק על זה

  

  הדין כשהקטנה ראתה כמה פעמים

כיו� דאילו חזיא , חזקיה אמר טמא. רבי יוחנ� אמר טהור, חזקיה אמר טמא: שבי� שניה לשלישית, ראשונה לשניה טהורכת	 שבי� " – גמרא

  ...כתמה נמי לא מטמינ� לה, כיו� דלא אתחזקה בד	, רבי יוחנ� אמר טהור. כתמה נמי טמא, מטמאה

. רוקה ומדרסה בשוק טהור, זמנה לראות וראתה פע	 ראשונה ושניהתינוקת שלא הגיע : אמר עולא אמר רבי יוחנ� משו	 רבי שמעו� ב� יהוצדק

  :)י� .נדה י...". (כתמה נמי טהור

  

וכת	 שראתה בי� שלישית לרביעית . כי רבי שמעו� ב� יהוצדק כמותו ועוד אמוראי	, הלכה כרבי יוחנ� – ש"רא, א"רשב, �"רמב, רבנו חננאל

אבל לאחר שלוש ראיות היא , הפלגות שוות' כי צרי� ג, זה רק ש	, פעמי	' לגות לראות דג שצריכה בוסת ההפ"ג שהלכה כרשב"אע. טמא אצלה

  .נחשבת מוחזקת ובזה ג	 רבי יוחנ� מודה כי לא נחלק בזה כלל

ומחלוקת חזקיה ורבי יוחנ� היא , ראיה ראשונה של תינוקת היא במקרה ועראית ולא מצטרפת לכלו	 – �"רמב, רבותינו הצרפתי�, י"רש

כי הראשונה היא מקרית ולא , ראיות' אי� חוששי	 אלא לאחר ד, ג שראיה ראשונה לא מצטרפת"אבל מכיו� שהלכה כרשב, לשיטת רבי

  .מצטרפת

  

אבל לאחר שראתה שלוש פעמי	 חוששת לכת	 כאשה , ר ד	 פעמיי	 לא גזרו עליהה א	 הקטנה ראתה כב"שה, כרוב הראשוני	פסק  – מחבר

  .רגילה

  

  'סעי( ג
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מדלפת : אמר רב שימי בר חייא. אינו אלא ראיה אחת, תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ושופעת כל שבעה: אמר רב חלקיה בר טוביה" – גמרא

  :)נדה י". (אינה אלא כשופעת

הרי זו , פ ביו	"אבל א	 פסקה מעט וחזרה וראתה ופסקה וראתה כ� ג, ומשמע שזה ברציפות. מדלפת זה טיפה אחר טיפה – טור, א"רשב, י"רש

  .מוחזקת בדמי	 וכתמה טמא כראייתה

  .שכל ראיה של וסת אחד נקרא מדלפת ולא טי( אחר טי( משמע. וסתות' עד שתראה ד	 ג, כתמה של קטנה טהור – �"רמב

. הרי זו ראיה אחת עד שתפסיק, או מזלפת טי( אחר טי( בלא הפסק, שא	 היתה הקטנה שופעת כמה ימי	, כרב חלקיהפסק כגמרא ו – מחבר

  .הרי זו מוחזקת בדמי	 וכתמה טמא, א שא	 פסקה מעט וחזרה וראתה שלוש פעמי	 אפילו ביו	 אחד"י ורשב"וכרש

  .כ ראתה ד	 שלוש וסתות"שאי� כתמה טמא אא �"א את הרמב"והביא כי

  .א"י ורשב"פסק להחמיר כרש – א"רמ

  

  ?פ הגמרא זה אותו דבר"הרי ע, "שופעת או מזלפת"מדוע המחבר כתב  הקשה – ז"ט

טיפות אחר זה טיפות  מזלפתו, ואפילו כ� זה נחשב כראיה אחת, שתהיה שופעת ברציפות ותחיה אי אפשרכי ששופעת זה בהפסק , ח תר "הב

אפילו פסקה מעט וחזרה אינה אלא , אבל בשופעת, מדבר רק במזלפת שא� הפסיקה וחזרה שלוש פעמי� כתמה טמא ומה שכתב. בלא הפסק

  .ע"ונשאר בצ .כיו� שהיא שופעת, ראיה אחת

וסת	 קשה ! כ פוסקת מדבר ג	 על שופעת ולא רק על מזלפת"וא, כי הגמרא אומרת ששופעת מותר ופוסקת אסורה, ח"ז דחה את הסבר הב"הט

  .ק בי� הפסקה של מזלפת להפסקה של שופעתלחל

אבל , אי אפשרהיינו לשבעה ימי	 , אי אפשרפ שאמרה הגמרא ש"ואע. ז ששופעת זה כמה ימי	 ברציפות בלי הפסק כמו נהר"לכ� הסביר הט

טיפה אחר טיפה שלוש ולכ� א� הפסיקה בי� כשהיא שופעת ובי� כשהיא מזלפת ע כתבו שזה ליומיי	 או שלושה וזה ודאי אפשר "הטור והשו

  .טמאה, פעמי�

  .ש שלושה או ארבעה"שתהיה שופעת ברציפות אפילו יומיי	 וכ אי אפשרכי , ז"דחה את הסבר הט – �"ש

  

  'סעי( ד

פע	 שלישית הרי היא ככל הנשי	 ומטמאה מעת לעת . תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה פע	 ראשונה ושניה דיה שעתה: תנו רבנ�" – גמרא

  .ומפקידה לפקידה

כל הנשי	 הרי היא כ, עונות וראתה' ועוד עברו עליה ג. עונות וראתה דיה שעתה' ועוד עברו עליה ג. וראתה דיה שעתה) יו	 90(עונות ' עברו עליה ג

  )אלא שינוי וסת, כי התגלה שההפסקות לא היו סילוק דמי	. (ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

 30חזרה לראות בעונות בינוניות שהיתה רגילה קוד	 לכ� כל , כלומר(הדר קא חזיא בעונות קטנות . עונות דיה שעתה' עברו עליה ג: אמר מר

  ?מאי, )יו	

ואי� הבדל בי� ראתה בעונות קטנות לעונות (שלישית מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה , נה ושניה דיה שעתהפע	 ראשו: אמר רב גידל אמר רב

  ).ראיות' ותמיד צריכה לראות עוד ג, גדולות

  ?מהו, )עונות' כלומר הראיה השלישית בעונה בינונית ולא אחר ג(הדר חזיא בעונות . עונות וראתה דיה שעתה' ועוד עברו עליה ג

  :)נדה ט". (שניה מטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה, פע	 ראשונה דיה שעתה: ב כהנא אמר רב גידל אמר רבאמר ר

עונות שה	 תשעי	 יו	 חוזרת לקדמותה ' פ ופסקה מלראות שיעור של ג"מכא� משמע שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה ג – א"רשב

  .אפשר ללמוד ממנה ג	 לכתמי	, תא הזו מדברת לעני� דיה שעתהפ שהבריי"ואע. פ שוב"עד שתחזור ותראה ג וכתמה טהור

, כי זה לא משנה באיזה סדר חוזרת לראות, כ חוזרת לטמא בכתמי	"ג, פ בעונות קטנות"עונות חזרה לראות ג' ה א	 לאחר שעברו עליה ג"וה

  .העיקר שתראה בעונות קבועות בי� גדולות ובי� קטנות

  

חוזרת לקדמותה ) יו	 90(פ ופסקה מלראות שיעור שלוש עונות "שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה ג, א"פסק כגמרא וכרשב – מחבר

שאפילו חזרה בעונות קטנות שהיתה רגילה קוד	 לכ� טהורה כל , ז"כ' קפט סע' ע בזה בהרחבה בס"וע. פ"עד שתחזור ותראה ג, וכתמה טהור

  .פ"עוד שלא חזרה לראות כ� ג

  

  'סעי( ה

פ "אע, עד כגריס של פול :רבי חנינא ב� אנטיגנוס אומר? עד כמה תולה. )וא	 לא הרגה לא תולה( הרי זו תולה בה )כינה( הרגה מאכולת" – משנה

  :)נדה נח". (שלא הרגה

: וחכמי	 אומרי	. ג"דברי רשב, לא הרגה אינה תולה. תולה, הרגה: דתניא, ג היא"מתניתי� מני רשב. לא הרגה לא, הרגה אי�] ק"לת"[ – גמרא

שמקלי	 יותר מדי שאפילו לא (ולדברי חבריי אי� סו( ) שא	 לא הרגה אז אפילו כחרדל טמאה(לדברי אי� ק' : ג"אמר רשב. בי� כ� ובי� כ� תולה

והיא לא הרגה וודאי (שאי� ל� כל מטה ומטה שאי� בה כמה טיפי ד	 מאכולת , שאי� ל� אשה שטהורה לבעלה, לדברי אי� ק': )הרגה טמאה

אבל נראי	 דברי . שאי� ל� אשה שאינה טהורה לבעלה שאי� ל� כל סדי� וסדי� שאי� בו כמה טיפי ד	, לדברי חבריי אי� סו(). תהיה טמאה תמיד
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? ולרבנ� דאמרי תולה עד כמה. ולדבריו אנו מודי	, עד כגריס של פול? שהיה אומר עד כמה היא תולה, מדברי ומדבריה	 רבי חנינא ב� אנטיגנוס

  :)נדה נח". (תולה בפשפש ועד כתורמוס: אמר רב נחמ� בר יצחק

  

  )ש	( ".ה תולהיתר מגריס אינ, כגריס תולה: ורב חסדא אמר. פחות מגריס תולה, גריס אינו תולה: אמר רב הונא" – גמרא

  .שכל זמ� שאי� בכת	 שיעור גריס אנו תולי� לומר שזה ד	 כינה, כרב חסדאהלכה  – ג"סמ, ש"רא, א"רשב, �"רמב

  .פסק כרב הונא – ספר התרומה

  

  ?מהו שיעור גריס

  .עדשות שה� שלושי	 ושש שערותתשע  – י מולי�"אגור בש� מהר, א"רשב, �"רמב

. משערי	 בו ותולי	 את הכת	 בכינה עד שיהא בו שיעור גריס הגדול, ה לה גריס יותר גדול מזה השיעורא	 נזדמנ – א"רשב, ד"ראב, �"רמב

תטמא בכתמי	 עד שיהא שיעור גריס , ולכ� א	 הזדמ� לנו שיעור של גריס גדול, שלא הוזכר במשנה גריס של פול ממקו	 כלשהו, והסיבה בזה

  .ל כתמי	 להקלכי כל שיעורי חכמי	 להקל חו' מגריס ש, הגדול

  

  מחבר

שערות הקבועות  36ושיעור הגריס הוא תשע עדשות שה� . שכת	 שגזרו עליו הוא בשיעור של גריס ועוד, פסק כרבי חנינא ב� אנטיגנוס .1

תולי	 לומר שזהו ד	 כינה , של גריס ועודוכשאי� שיעור כזה . )לרוחב �6לאור� ו 6שטח של (כולל הרווח ביניה	  בגופו של אד	

  .פ שלא הרגה כינה כלל"אע) אכולתמ(

כי ד	 מאכולת הוא אדו	 , אבל כת	 שחור לא תולי	 בו כלל, מה שתולי	 במאכולת זה רק כת	 אדו	 – ד"פ הראב"סדרי טהרה ע

 .תולי	 בה	 כשהלכלו� שלה	 נמצא בכל סדי� וסדי�, וא	 מצוי	 פרעושי	 שהלכלו� שלה	 שחור. ולא שחור

 .גריס אי� תולי	 בכינה בי� א	 הוא מרובע או ארו�א	 יש בזה שיעור ש, כגמרא .2

 ).ז"ט(כי אולי יש כינה גדולה יותר , משערי	 בו, שא	 הזדמ� לה גריס גדול מזה השיעור, כראשוני	 .3

  

  וגודל הגריס למעשה בגריס בימינו האם משערים

  .דעת כי שיעור ד	 מאכולת הוא קט� ביותראנחנו כיו	 לא בקיאי	 בשיעור גריס ולכ� צרי� להיזהר בכתמי	 לפי שיקול ה – יראי�

הסיבה לכ� היא שגזרו על כתמי	 משו	 חומרת . פ ששיעור כינה הוא קט� יותר"אע, משערי	 בשיעור גריס ג	 בימינו – ס"ש בש� חת"פת

ל מגזרת החכמי	 אבל הכ, פ שכיו	 אי� טהרות הגזרה לא בטלה ועדי� אסורה לבעלה"ואע. וכיו� שנאסרה לטהרות נאסרה לבעלה, טהרות

  .הראשוני	 ואנו לא מחמירי	 יותר ממה שהחמירו ולכ� מטמאי	 רק בשיעור כת	 שקבעו בזמניה	 שהוא יותר מגריס

  .מ"מ 20עיגול בקוטר  – א"חזו, משמרת טהרה

  .מ"מ 19עיגול בקוטר  – דרכי טהרה

  ]מ"מ 5�6גודל ד	 מאכולת בימינו הוא כ . [מ"מ 18�19עיגול בקוטר  – שבט הלוי

  

  'סעי( ו

  .בי� בכת� הנמצא על בגדיה ובי� בכת� הנמצא על בשרהשיעור הגריס הוא  – �"רמב, ד"ראב, א"רשב

וכתב . לה� שיעוראבל כת� הנמצא בבשרה במקומות שחוששי� לה� אי� , שיעור גריס נאמר רק לכת� הנמצא על בגדיה – ש"רא, �"רמב

וכל פחות ". טהור, על חלוקה ספק טמא ספק טהור. טמא, הרואה כת	 על בשרה ספק טמא ספק טהור: "שלמד כ� מדברי הגמרא המגיד משנה

תולה בכל , אבל א	 נמצא ג	 על בשרה וג	 על בגדיה כאחד, וכל זה כשנמצא רק על בשרה. ועל בשרה טמא, מכשיעור זה ספק טמא ספק טהור

  .שיש לה לתלותמה 

שש	 אי� שאלת , והמגיד משנה תר . שמצטרפי	) 'ח' לקמ� בסע(מהסוגיה של טיפי� טיפי� שנמצאו על בשרה  �"רבנו ירוח� הקשה על הרמב

  .כי ג	 מהגו( לא מופיע כטיפי� טיפי� או שאי� הבדל, אלא לומר הא	 צורת	 מוכיחה עליה	 שאינ� מגופה, הגמרא א	 הטיפי� מצטרפי	

  

� "א את הרמב"והביא כי. � ששיעור גריס הוא בי� בכת	 שנמצא על בגדיה ובי� בכת	 שנמצא על גופה"ד והרמב"א והראב"פסק כרשב – מחבר

ח סת	 המחבר כרוב הפוסקי	 שבכל מקרה לא מצטרפי	 טיפי� טיפי� לשיעור ' ובסע .שהשיעור הוא בבגדיה אבל על גופה אי� לו שיעור ש"והרא

  .של גריס ועוד

אבל א	 הוא ג	 על הבשר וג	 על הבגד תולה במאכולת , ש זה דוקא א	 הכת	 על הבשר"	 והרא"חומרת הרמב – תפלה למשה, י טהרהסדר

  .חלק על זה אמנ� החוות דעת. כי דר� החלוק להתהפ�, אפילו הכת	 שבבגדיה אינו כנגד הכת	 שעל הבשר) בפחות מגריס(

  .הבשר מצטרפות לגריס להתיר אותהשטיפות על , ח כדעה המקלה' פסק בסע – ח"ב

  .לא מצטרפי	 כמה כתמי	 לשיעור גריסכ� שפסק להחמיר ג	 בכת	 שעל בשרה להחמיר בשיעור כלשהו ו – �"ש

  .� וכתבו שהמקל לא הפסיד"חלקו על הש – סדרי טהרה, דגול מרבבה, תורת השלמי�
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  דין כתם שנמצא בקנוח

  .כי ודאי בא מגופה, ג	 בקנוח טמא בכלשהו, ת	 שעל הבשר טמא בכלשהו	 שכ"א	 חוששי	 כא� לדעת הרמב – שבט הלוי

  .דינו כמו כל כת	 שמטמא בגריס ועוד – )יז' ד ס"ד ח"יו(אגרות משה , תורת השלמי�

  

  'סעי( ז

  :)נדה נח". (הרגה פ שלא"אע, רבי חנינא ב� אנטיגנוס אומר עד כגריס של פול? עד כמה תולה. הרי זו תולה בה) כינה(הרגה מאכולת " – משנה

בי� כ� : י	 אומרי	וחכמ. ג"דברי רשב, לא הרגה אינה תולה. תולה, הרגה: דתניא, ג היא"מתניתי� מני רשב. לא הרגה לא, הרגה אי�" – גמרא

  ...ובי� כ� תולה

  :)נדה נח". (תולה בפשפש ועד כתורמוס: אמר רב נחמ� בר יצחק? ולרבנ� דאמרי תולה עד כמה

  

, פ שאי� הלכה כחכמי	 אלא כרבי חנינא ב� אנטיגנוס שיותר מגריס לא תולה בד	 מאכולת"אע – �"רמב �"רמב ,י"לפי פרוש ראשו� בב ש"רא

לא , שא	 לא הרגה פשפש ולא הריחה ריחו, י"והסביר הב. כי התעסקה בכתמי	, בו עד כתורמוסמ א	 הרגה פשפש או הריחה ריחו תולה "מ

שתולי	 בו  ולא כחכמי	שלא תולי	 בפשפש א	 לא הרגה כי הלכה כרבי חנינא ב� אנטיגנוס  ו� שהוא רגיל להימצאפ שהיא במק"תולה בו אע

  .כ והיא לא תריח אותו"הכונה שלא מצוי שהוא יהיה קרוב לגו( כ, ש שהוא לא מצוי"ומה שכתב הרא. כשהוא מצוי

  

תולי� בו בי� לרבי חנינא ובי� , במקו� שהפשפש מצוי מאוד – וכ� משמע פשט בדבריו י"ש לפי פרוש שני בב"רא, רבנו ירוח�, א"רשב

וכל . ע"וא	 לא שכיח כלל לא תולה לכו, במקו	 ששכיח קצת תולה בו לדעת חכמי	 ולא תולה לדעת רבי חנינא. פ שלא הרגה אותו"אע לחכמי�

  .והלכה כמותו. ריחו תולה בו ג	 לדעת רבי חנינא אבל א	 הרגה פשפש או הריחה, זה כשלא הרגה אותו או הריחה ריחו

א לא הזכירו את די� הגמרא שהפשפש אורכו כרחבו ולכ� א	 הכת	 נמצא שאורכו כרחבו תולי	 בפשפש וא	 "מדוע הרשב, הבית יוס� הקשה

  ?לא לא תולי	

כי כיו� שלא שכיח הרבה צרי� הוכחה , קצת א סובר שברייתא זו היא לדעת חכמי	 שתולי	 במקו	 ששכיח אפילו"שאולי הרשב, וניסה לתר 

, וכיו� שהלכה כרבי חנינא. ע"אבל במקו	 ששכיח ממש אפילו אי� אורכו כרחבו תולי	 בפשפש לכו, שהוא פשפש ולכ� בודקי	 א	 אורכו כרחבו

  .מ א	 אורכו כרחבו או לא"אי� נפק

  

  הרגה פשפש ומצאה כת� יותר מתורמוס

  .מצוי שיהיו גדולי	 מתורמוסאי� תולי	 בפשפש כי לא  – טור

כי אפשר שהיו , אבל א	 לא הרגה אלא הריחה כ� תולי	 בו אפילו יותר מתורמוס, רצה לומר שדוקא כשהרגה אותו אי� תולי	 בו – בית יוס�

יני	 יש הרבה כאלו כי ג	 לגבי כיני	 בסת	 סד, שאי� להקל בזה כלל, י"למסקנה כתב הב. ולכ� כתב הטור ממש הרגה, שני	 או שלושה או יותר

  .ובכל זאת יותר מגריס מחמירי	 ולא תולי	 שמא היתה יותר מכינה אחת

  

  .א שא	 הרגה פשפש או הריחה ריחו תולה בו עד שיעור של תורמוס"ש וכרשב"פסק כרא – מחבר

  .שרגיל להיות מצוי כל הזמ�לא תולה בו אפילו הוא במקו	 , שא	 לא הרגה פשפש, � להחמיר"וכרמב ש"ראפרוש הראשו� בפסק כ – ח"ב

כי בכתמי	 , ש בפרוש השני להקל בזה עד שיעור תורמוס במקו	 שהפשפשי	 מצויי	 הרבה"וכרא א ורבנו ירוח	"כרשב ופסק – �"ש, ז"ט

  .ובמקו	 שמקלי	 בפשפשי	 אי� חילוק בזה א	 אורכו כרחבו או לא .מקלי	

  

  'ט�'סעיפי	 ח

  .)נדה נט". (פי� אי� מצטרפי	יפי� טיט, )לגריס(כת	 ארו� מצטר( : ש"ת" – גמרא

, על בשרה. טמא, על בשרה ספק טמא ספק טהור: ש"ת? לרוחב ירכה מהו? טיפי� טיפי� מהו? כשורה מהו? כשיר מהו: בעי רבי ירמיה" – גמרא

  .)נדה נח". ()בלא טיפי� על היר� כדרכו כשנופל כרצועה( דילמא דעביד כרצועה, לא? לאו כהאי גוונא, מאי

  

  .טמאה, ולכ� א	 מוצאת ד	 על בשרה טיפי� טיפי�, זה דחיה" דילמא דעביד כרצועה"מה שאמרה הגמרא  – ש"רא, א"רשב, ד"ראב

  

  ?מדוע לא פשטה הגמרא את הספק מהברייתא שאומרי	 שטיפי� טיפי� אי� מצטרפי	, הקשו הראשוני�

ויש , מדברת בטיפי� שנמצאו על הבגד הברייתאו על בשרה טיפי� קטני	שמצאה כ מסתפק רבי ירמיה – ורבנו יונה ד"הראב, תוספותתרו  ה

להחמיר שעל הבשר מצטרפי�  של רבי ירמיה יש ומכיו� שלא נפשט הספק .יותר סיכוי למצוא כתמי	 של כינה על הבגד מאשר על הבשר

  .ועל הבגד לא מצטרפי�, להיות כת� אחד של גריס ועוד

 ,הא	 צורת	 המיוחדת מוכיחה שלא באו מהגו( או לא טיפי� גדולי	 ששיעור	 כבר גריס ועוד כשמצאהרבי ירמיה מסתפק   – א"תרו  הרשב

 של רבי ירמיה יש ומכיו� שלא נפשט הספק .ואי� הבדל בכל זה בי� א� כת� על בשרה או הכת� על בגדיה. רת על טיפי� קטני	והברייתא מדב

  .שכתמי� גדולי� מצטרפי� וקטני� לא מצטרפי�להחמיר 
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והדיו� , שבבשרה תמיד מצטרפי	 לאסור, אבל חילקו בי� בגדיה לבשרה, א"הסבירו את שאלת רבי ירמיה כמו הרשב – ש"ראוה� "רמבו  הרת

ולא נפשט הספק והולכי	 . פ שיש בה	 יותר מגריס"שרבי ירמיה מסתפק שאולי בגלל צורת	 מוכח שאי� ה	 מגופה אע, הוא כשנמצא על חלוקה

  .פ הברייתא"� בה	 גריס טהורה כשה	 על בגדיה עוא	 אי. לחומרא

  

  מחבר

פ שיש ש	 טיפי� סמוכי	 זה לזה עד שא	 נצרפ	 יש בה	 יותר משיעור "אע, פסק את הברייתא שא	 אי� שיעור גריס במקו	 אחד .1

  ]מצטרפי	, אבל יש שיעור גריס ועוד במקו	 אחד[ .כי תולי	 שכל טיפה זה מכינה אחרת, טהורה, גריס

  .אבל א	 נמצאו על בשרה מצטרפי	 לגריס ועוד, שכל זה כשנמצאו על חלוקה ד והתוספות"א את הראב"יוהביא כ

 .א"פ שהמחבר סת	 להקל כרשב"ד אע"ראוי להחמיר כראב – טהרת הבית

טיפי� או או שהיו טיפי� , והוא ארו� כרצועה או עגול) בשיעור גריס(שכת	 הנמצא על בשרה , ש"	 והרא"א וכהבנת רמבפסק כגמר .2

  .ואי� אומרי	 אילו נט( מ� הגו( לא היה כזה, שהיה אור� הכת	 על רוחב ירכה טמאה

למה , 	 בכת	 משונה שנמצא על בשרה כשהוא קט� מגריס שמחמירי	"כי א	 הוא מפרש את דברי הרמב, ע סותרי� לכאורה"פסקי השו – ח"ב

אז ההלכה , א בדבריו"בכת	 גדול משיעור גריס כפי שמשמע מפרוש הרשב 	"וא	 הוא מפרש את דברי הרמב. א"רק בש	 י' ח' כתב זאת בסע

  .ע אי� לפרש את הלשו�"ונשאר בצ? א שמחמירי	 שמצטר( בבשר אפילו בפחות משיעור גריס"הזו מקלה יותר מדברי הי

א עצמו סובר "והרשב. רה	 סובר שיש הבדל בי� כת	 הנמצא על בגדיה לכת	 הנמצא על בש"והוכיח שהרמב, ח"דחה את דברי הב – �"ש

ע "והשו, 	"ואי� הכרע כלל בדברי הרמב, כשנמצא על הבשר	 אפשר לצר( ג	 שיעורי	 פחותי	 מזה "שאינה טמאה אלא בגריס ועוד אבל לרמב

  .רק העתיק את דבריו

  

  'סעי( י

ישבו על . אחד ונמצא עליו ד	 כול� טמאות) של ע' שמטמא במושב הזב והזבה(או שישבו על ספסל  שלוש נשי	 שלבשו חלוק אחד" – משנה

אינו  , כל דבר שאינו מקבל טומאה: שהיה רבי נחמיה אומר, רבי נחמיה מטהר: או על האצטבא שבמרח') שלא מקבל טומאה(ספסל של אב� 

  :)נדה נט". (כתמי	) גזרת(מקבל 

  :)נדה ס". (הלכה כרבי נחמיה: רב מתנה משמיה דרב דרש רב חייא בר" – גמרא

כל דבר : דתנ�, שמואל הוא דאמר כרבי נחמיה: רב אשי אמר... בדקה קרקע עול	 וישבה עליה ומצאה ד	 עליה טהורה: אמר שמואל" – גמרא

  .)נח�:נדה נז". (אינו מקבל כתמי	, שאינו מקבל טומאה

  .אי� הלכה כרבי נחמיה – ד"ראב

  .הלכה כרבי נחמיה – ש"רא, א"רשב, �"רמב, רבנו חננאל

  

א	 בדקה על קרקע עול	 או בית הכסא , לכ�. שכת	 שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה לא גזרו עליו, פסק כרבי נחמיה וכשמואל – מחבר

  .טהורה, שאינו מקבל טומאה וישבה עליו ומצאה בו כת	

בשאר ). [מ"ס 6מ על "ס 6(אצבעות ' על ג' כגו� מטלית צמר או פשת� פחות מג, טומאה ה דבר שמקבל טומאה ושיעורו גר	 לו לא לקבל"ה – �"ש

  ]טפחי	 כדי שיקבלו טומאה' טפחי	 על ג' בגדי	 צרי� ג

  

  ?מדוע לא גזרו על כתמים שנמצאו על דבר שאינו מקבל טומאה

אבל הבגד . ספק דרבנ� לקולא, שיש ספק א	 הכת	 ממנהומכיו� , אז מוצאת הכת	 אסורה רק מדרבנ�, היות והאשה לא הרגישה – נודע ביהודה

לכ� לא חילקו חכמי	 בי� האשה לבגד שנמצא . שמא הד	 מהמקור שמטמא את הבגד א( בלא הרגשה, המקבל טומאה טמא מהתורה מספק

  .אבל א	 הבגד אינו מקבל טומאה אי� את סברה זו והאשה טהורה מספק דרבנ� ולקולא. עליו הכת	

לכ� באר הטע	 שמכיו� שהבגד . כי מטהרי	 אשה לבעלה ג	 כשודאי ממנה הכת	 בלא ספק כגו� שישבה על קרקע עול	, חה דבריוד – חוות דעת

  .ג	 היא טהורה, לא טמא

  .שלנודע ביהודה יש כא� ספק אחד מהתורה וטמאה ולחוות דעת טהורה) כגו� בקנוח(מ בזה בכת� שודאי בא מגופה "תהיה נפק

  

  ?טומאה לענין כתמים יםמקבלן ותחבושת האם צמר גפ, דין נייר

  .טומאה שלא גרע מבדי	 שמקבלי	 טומאה ויש להחמיר בו לעני� כתמי	נייר שלנו מקבל  – נודע ביהודה

ותר' שיש חילוק בי� נייר שלנו ? 	 שכתב שנייר לא מקבל טומאה משו	 פני	 חדשות באו לכא�"י מהרמב"גדול אחד הקשה על הנוב – שיבת ציו�

אבל נייר שנעשה מעלי� של עצי� או חתיכות קליפות , עשה מבלויי סחבות או עשבי	 כתושי	 שהוא מעשה לבדי	 וזה ודאי מקבל טומאהשנ

  .	 שלא מקבל טומאה ולא כתמי	"ועל זה מדבר הרמב עצי� שהחליקו והתקינו אות� לקבל דיו אינו מקבל טומאה

  .נוח זורקי	 אות	 ואי� בה	 שימושכי אחרי הק, בנייר של ימינו אפילו הנודע ביהודה יודה שלא מקבלי	 טומאה –) יז' ד ס"ד ח"יו( אגרות משה

  .צמר גפ� שטוח שנוהגות הנשי	 לשי	 כנגד אותו מקו	 לספוג הפרשה וכ� בגד ניילו� – משמרת טהרה

  .ולכ� א	 לא הרגישה טהורה. הנדבקת לבגד התחתו� תהיגייניתחבושת ה "ה – אהלה של תורה לרב יעקב אריאל, רבי שלמה זלמ� אויערב�
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  דין כתם שנמצא על בגד צבוע

שלא הותרו בגדי צבעוני	 לאשה אלא להקל על ... אינו מטמא משו	 כת	: רבי נת� בר יוס( אומר. בגד צבוע מטמא משו	 כת	: ר"ת – גמרא

, אמרי, בקשו לגזור על בגדי צבעוני	. אספסינוס גזרו על עטרת חתני	 ועל האירוסשל ) חיל(דתנ� בפולמוס , אי�? מכלל דאסירי, הותרו. כתמיה�

  :)נדה סא". (הא עדיפא כדי להקל על כתמיה�

  .רבי נת� ב� יוס( מתיר מפני שבבגד צבוע הכת	 לא ניכר כמראה ד	 גמור – י"רש

  

אבל , לטהר זה רק לטהר את הבגד שלא יטמא טהרות ומה שאמרו בגמרא. ק שבגד צבוע מטמא"פסק כת – מ בש� רבנו שמחה"הגה, �"רמב

  .האשה טמאה לבעלה אפילו נמצא בבגדי	 צבועי	

לפיכ� תקנו חכמי	 שתלבש האשה בגדי . שהגמרא מבארת את שיטתו, ועוד. כי בכתמי	 מקלי	, פסק כרבי נת� ב� יוס( – ש"רא, �"רמב

  .ואולי גרסא אחרת היתה לו בגמרא. כי בגמרא משמע שהתירו ולא שתקנו �"י תמה על הרמב"הב. צבעוני	 כדי להצילה מכתמי	

  .והמחמיר תבוא עליו הברכה, 	"מעיקר הדי� מקלי	 כמו הרמב – א"רשב

  

שלכ� תלבש האשה בגדי צבעוני	 , �"את דברי הרמב א"והוסי� הרמ. ה א	 הכת	 נמצא על בגד צבוע טהורה"שה, 	"פסק כרמב – מחבר

וכתב תורת ). קצו' ע ס"וע. ש"פת – ובשלושת הימי	 הראשוני	 לא תולי	 להקל. בל לא להציל עצמה בימי נידתה וליבונהא(להצילה מכתמי	 

  .	 מוכרחי	"כי אי� דברי הרמב, שזו עצה טובה בלבד א� לא תקנה השלמי�

  .ד צבועאי אפשר להקל כנגד	 ולכ� יש לטמא כת	 בבג, � מחמירי	"מכיו� שרבנו שמחה ורמב – דגול מרבבה

  .אבל א	 הכת	 חציו על הצבוע וחציו על הלב� יש להחמיר. א"אי� להחמיר בזה ויש להקל כפסק המחבר והרמ – תשובה מאהבה, ס"חת

  .יש מחמירי	 בצבעוני בהיר שדינו כלב� – שבט הלוי

  .אי� מחמירי	 אפילו בבגד בהיר מאוד – דרכי טהרה

אי� סברה לחלק בי� סמו� לגו( ללא  –) ד' פט סע' ס( א"חזו. בדבר סמו� לבשר כחלוק וכתנתלא שמענו להקל  – ס"חת :בגד צבוע סמו� לגו�

  .ש קנוח בבגד צבוע יש להחמיר א	 נמצא כת	 יותר מגריס כי נראה כד	 ממש"בבגד צבוע הסמו� לגו( וכ –שבט הלוי  .סמו� ובשניה	 יש להקל

  

  'יב�'סעיפי	 יא

על שוקה ועל . על עקבה ועל ראש גודלה טמאה. ושלא כנגד בית התורפה טהורה. הרואה כת	 על בשרה כנגד בית התורפה מטמאה" – משנה

  :)נדה נז". (ועל הצדדי	 מכא� ומכא� טהורה. מבחו' טהורה, פרסותיה מבפני	 טמאה

  

  ?מדוע כתם שלא כנגד בית התורפה טהורה

  .כי לא מחזיקי	 טומאה ממקו	 למקו	, ורפה ולא חוששי	 שהביאה בידי	שנט( ש	 מבית הת אי אפשרכי  – א"רשב

  

  כתם על עקבה וראש גודלה כשמצאה דיןה

". אלא שאני ראש גודלה משו	 דבהדי דפסעה עביד דמתרמי... ?אלא ראש גודלה מאי טעמא בשלמא עקבה עביד דנגע באותו מקו	" – גמרא

  .)נדה נח(

כי אפשר שנגע העקב בבית התורפה בשעת ישיבה , שאפילו בראש גודלה טמאה, אלא לרבותא, ה לשאר הרגל"על ראש גודלה טמאה וה – א"רשב

  .או אפילו על גודלה בשעה שהיא מהלכת, ושמא נט( על רגלה) כמו ישיבה מזרחית(

  

  כתם שנמצא על שוקה ועל פרסותיה כשמצאה דיןה

מקו	 חבק כלפני	 או : איבעיא להו. עד מקו	 חבק: אמרי דבי רבי ינאי? )כ� מעובי השוק זה בפני	 ולא צדדי	עד הי(מבפני	 עד היכא " – גמרא

  .)נדה נח". (עד מקו	 חבק וחבק עצמו כלפני	: דתני רב קטינא: ש"ת? כלחו'

  

  ?מהו מקו� חבק

אותו מקו	 למטה עד פרסות רגליה ולמעלה עד , זהשלפי פרוש , ש"וכתב הרא .מקו	 מתיחת הגידי	 שחובקי	 את היר� והשוק – י"רשפרוש 

  .)מלפניה( ומקו	 חבק הוא רוחב הגדי	 ולא התפרש עד היכ� שיעורו למעלה, )מאחוריה( אותו מקו	 קרוי מבפני	

היכ� זה רוש זה לא התפרש עד ולפי פ. מקו	 הלולאות קרוי חבק, כשנועלי	 השוק באנפילאות שיש בה	 לולאות – הערו�של  ראשו� פרוש

  .כי מקו	 חיבור הלולאות הוא השיעור מלפניה, )מאחוריה, מבפני	(למטה 

  .ש שמחבקי	 זה את זה"י כפיפת השוק על היר� הוא מקו	 חבק ע"כשכופפת שוקה על ירכה מה שמכוסה מהבשר ע – ערו�של הפרוש שני 

שמקו	 חבק הוא המקו	 , י שיטתו"והסביר הב. גל ושוק לשוקבפני	 ה	 המקומות הנדבקות זו בזו בעת שתעמוד ותדבק רגל לר – טור, �"רמב

  .וכל זה נחשב כלפני	. המדובק ממש ומקו	 חבק שהוא סו( גבול מקו	 חבק מצד זה ומצד זה שנראה כמדובק מבפני	 ומבחו'
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על עקבה או על כל אור�  כגו� שנמצא, אלא במקו	 שאפשר שבא ש	 מ� המקור, שלא בכל מקו	 שימצא ש	 כת	 טמאה, ל"פסק את הנ – מחבר

שה	 המקומות הנדבקי	 זה בזה בעת שתעמוד ותדבק רגל ברגל ושוק בשוק וכ� א	 נמצא על ראש גודליה , 	"וכרמב .שוקה ופרסותיה מבפני	

מחזיקי	  אפילו לא עברה בשוק של טבחי	 כי לא(טהורה , סותיה מצד חו' או מהצדדי	אבל א	 נמצא על פר .ש על רגליה ממש"וכ) של רגליה(

  .)טומאה ממקו	 למקו	

  .טהורה, ש בנמצא בשאר ראשי ארבע האצבעות"ד חו' וכאבל בשאר גב הרגל לצ, שנגד הגודלדוקא גב הרגל  – ח"ב

אבל כתב להקל בשאר האצבעות של הרגל חו' , כתב שאי� להקל למעשה בשאר גב הרגל שנגד גולדה לצד חו' כי הבית יוס( החמיר – ז"ט

  .מהגודל

  .הרגל אצבעותדחה את חידושו לגבי שאר ראשי � "הש – �"ש

  

  על ידה או קשרי אצבעותיה הכתם דין אם נמצאה

לאו משו	 ? מאי טעמא. נמצאת על קשרי אצבעותיה טמאה מפני שידי	 עסקניות ה�: והתניא, ולא מחזקינ� טומאה ממקו	 למקו	"...  – גמרא

  .)נדה נח". (י ידה דכולא עבידא דנגעהשאנ? לא, דאמרינ� בדקה בחד ידא ונגעה באיד� ידא

אבל מ� הסת	 לא מפני שאינה עשויה לגעת שלא במתכוו� במקו	 התורפה , כ"דוקא כשבדקה עצמה ולא נטלה ידיה אח – א בש� רבו"רשב

  שנזהרת לא לכלכ� ידיה

מ היא נוגעת "מ, כי ג	 א	 היד לא נוגעת בלא כוונה באותו מקו	, אי� חילוק בי� א	 נטלה ידיה ובי� א	 לא – א"הכרעת הרשב, �"רמב, �"רמב

אפשר שניתז ממש מ� המקור , פ שאי� מחזיקי	 טומאה ממקו	 למקו	"ואע. במקומות בגו( שאפשר שניתז עליה	 ד	 מ� המקור ועברו על ידיה

  .על ידיה

ואפילו בסתמא . כי ידי	 עסקניות ושמא נגעו באותו מקו	, ל ידיה אפילו על קשרי אצבעותיה טמאהל שא	 נמצא ע"כתב את הנ – מחבר

  ).�"ש(חוששי	 

  

  וראתה כתם או עברה בשוק של טבחים דין כשנזדקרה כמו גדיה

  ".מ� החגור ולמעלה טהורה, ולמטה טמאה )סינר שחוגרות לצניעות( ראתה על חלוקה מ� החגור" – משנה

ובמגעות . טהור, ספק טמא ספק טהור, על חלוקה. טמא, ספק טמא ספק טהור, על בשרה: ספיקות באשה' נמצאת אתה אומר ג: ש"ת" – גמרא

, טמאה, א	 רוב ימיה בהרגשה חזיא, לא? ג דלא ארגשה"לאו א	 רוב ימיה טמאי	 טמאה ואע, מאי הל� אחר הרוב. והסטות הל� אחר הרוב

  .דאימור ארגשה ולאו אדעתה

, ולמטה )סינר שלובשות אותו לצניעות( אי מחגור, ד"ה. טהור, על חלוקה ספק טמא ספק טהור. טמא, על בשרה ספק טמא ספק טהור: ראמר מ

ראתה ד	 על בשרה שלא כנגד בית : והתנ�, על בשרה אמאי טמא, ואי מחגור ולמעלה. והא תנ� מ� החגור ולמטה טמא, על חלוקה אמאי טהור

  ?התורפה טהורה

דאי מעלמא , מגופה אתאי) לבד(על בשרה : כגו� שעברה בשוק של טבחי�, )ד"ראב –כולל מקו� החגור עצמו ( ת אימא מחגור ולמטהאי בעי

דאי מגופה אתא על בשרה מיבעי ליה , מעלמא אתא) בי� חלוקה לבד ובי� על חלוקה ועל בשרה(על חלוקה , אתאי על חלוקה מיבעי ליה אשתכוחי

  .אשתכוחי

דאי מעלמא אתאי על חלוקה , ודאי מגופה אתאי) בי� בשרה לבד ובי� בשרה וחלוקה(על בשרה : כגו� דאזדקרה, מחגור ולמעלהואיבעית אימא 

  :)נדה נז( ".דאי מגופה אתא על בשרה איבעי ליה אשתכוחי, מעלמא אתאי) לבד(על חלוקה , איבעי ליה אשתכוחי

  

  ?טבחי�הא� בתרו  השני מדובר שעברה בשוק של 

  .כי כל תרו' הוא בפני עצמו, לא – א"רשב

  .כ� – �"רמב

  

  ?הראשוני� התקשו מדוע ד� של טבחי� לא יכול להופיע על בשרה לבד אלא חייב להופיע על חלוקה וזה יסוד טהרתה

ולכ� , אבל להגביה את כול	 ולגלות בשרה אי� רגילות לכ�, לגבי חלוקה חוששי	 שהגביהה חלוק העליו� ועבר לחלוק תחתו� – באור התוספות

  .א	 עברה בשוק של טבחי	 צרי� להיות ד	 על אחד החלוקי	

כי , יהיה על בשרה לבד שד	 של בית המטבחי	 אי אפשראי� הכונה ש, על חלוקהכשנמצא כשעברה בשוק של טבחי	 וטהור  – א"רשבבאור ה

אלא הטע� שטהורה כי כיו� שמגופה יוצא ד� ונמצא רק על גופה יש רגלי� לדבר וחזקה , אולי התקפלו בגדיה והוא הגיע רק לבשר ולא לחלוק

 כ א	 היה ג	 על חלוקה שיש יותר לתלות בד	 של בית"משא, שזהו כת� טמא ולא ד� של בית המטבחי� ולכ� לא תולי� בד� מטבחי�

  .כ כשנמצאו על חלוקה"משא ,שמצטרפי	 טיפי� טיפי�, ולכ� מחמירי	 יותר בד	 של בשרה לבד. המטבחי	

  .כי אפשר שניתז מבי� רגליה, א דחה את תרו  התוספות"הרשב

  

  

  :ופסיקת המחבר סיכו� באור הראשוני� את הסוגיה
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  ומקו� החגור עצמו הכת� מ� החגור ולמטה  הכת� מ� החגור ולמעלה  

  רגילמצב 
 אי אפשרו, כי זה לא כנגד בית התורפה ,טהורה תמיד

  שנט( ש	 ד	 מ� המקור

בי� א	 זה כנגד בית התורפה ובי� א	 זה , טמאה תמיד

כי החגור מתהפ� ומה שלאחריה הופ� , מ� הצדדי	

  להיות לפניה ולהיפ� והכל מכוו� נגד בית התורפה

או  עברה בשוק של טבחי�

  התעסקה בכתמי�

 אי אפשרו, כי זה לא כנגד בית התורפה ,טהורה תמיד

  שנט( ש	 ד	 מ� המקור

לרבנו , �"לרמב, א"לרשב, �"לרמב: לבד על בשרה

, )כ יש לה מכה"אא( טמאה ע"ולשו לטור, שמחה

  טהורה ד"לראב

  טהורה: על בשרה ועל חלוקה

  טהורה: על חלוקה לבד

והגביהה  הזדקרה כמו גדי

וראשה  רגליה למעלה

ולא עברה בשוק של  למטה

  טבחי�

  )כ יש לה מכה"אא( טמאה :על בשרה לבד

  )כ יש לה מכה"אא( טמאה: על בשרה ועל חלוקה

� ולרבנו ירוח� "לרמב, א"לרשב: על חלוקה לבד

כי הד	 לא מטפט( אלא שותת ויורד , טהורה ע "ולשו

, אבל אי אפשר שלא יגע בבשר, ונוגע לפעמי	 בחלוק

 כי דינו כמו למטה מהחגור, טמאה �"ולרמב �"לרמב

  בכל האופני	

בי� א	 זה כנגד בית התורפה ובי� א	 זה , טמאה תמיד

כי החגור מתהפ� ומה שלאחריה הופ� , מ� הצדדי	

  להיות לפניה ולהיפ� והכל מכוו� נגד בית התורפה

והגביהה  הזדקרה כמו גדי

וראשה  רגליה למעלה

וג� עברה בשוק של  למטה

  טבחי�

לרבנו , �"לרמב, א"רשבל, �"רמבל: על בשרה לבד

, )כ יש לה מכה"אא( טמאה ע"ולשו לטור, שמחה

  טהורה ד"לראב

  טהורה: על בשרה ועל חלוקה

  טהורה: על חלוקה לבד

בי� א	 זה כנגד בית התורפה ובי� א	 זה , טמאה תמיד

כי החגור מתהפ� ומה שלאחריה הופ� , מ� הצדדי	

  התורפה להיות לפניה ולהיפ� והכל מכוו� נגד בית

  

  .אבל מ� הסת	 אינה חוששת שמא הזדקרה, ה כשיודעת שהזדקרהקרה זדמה שטמאה כשהז – �"רמב, א"רשב

  

  הדי� כשראתה כת� ויש לה מכה

, זימני� דנגע בעקבה, וכי תימא? אלא ראש גודלה מאי טעמא, בשלמא עקבה עביד דנגע באותו מקו	": על עקבה ועל ראש גודלה טמאה" – גמרא

כי לפעמי	 מטה את צווארה לפניה ונופל ד	 (היתה לה מכה בצווארה מקו	 שתוכל לתלות תולה : והתניא, ומי מחזקינ� טומאה ממקו	 למקו	

ואי� אומרי	 שמא בידה נטלתו , אינה תולה, )שאי� ד	 בא מכתפה ונופל לפניה(על כתפה שאינה יכולה לתלות , )ההמכה על תחתית חלוק

  .)נדה נח". (דבהדי דפסעה עביד דמתרמי, אלא שאני ראש גודלה! והביאתו לש	

אבל , כאשר אי� לה במה לתלותכל מה שאמרנו שעברה בשוק של טבחי	 או התעסקה בכתמי	 ונמצא על בשרה טמאה זה  – �"רמב, א"רשב

כי מה שכעת לא נמצא ד	 , הרי זו תולה במכתה ואפילו נמצא על בשרה לבד, א	 יש לה מכה בגופה במקו	 שאפשר שנט( ש	 ד	 מאותה מכה

  .כי יכול להיות שזה ממכתה, על חלוקה אינו מוכיח שזה מגופה

כ "י הד	 לא נופל מש	 ולא מחזיקי	 טומאה שנגעה בידה במכה ונגעה אחכ, כתב שא	 יש לה מכה בצוארה ומצאה ד	 על שוקה טמאה – טור

שבא ללמדנו שלא בכל מקו	 בצוארה היא יכולה לתלות כי , ותר ? כלשו� הגמרא" כתפה"הרי היה צרי� לומר , הבית יוס� התקשה בזה. בשוקה

  .ש	 לא על שוקה ולא על ירכהלנט( מ אי אפשריש מקו	 שתוכל לתלות ויש מקו	 שלא כגו� שהמכה בצדדי הצואר ש

  

אבל א	 יש , זה כאשר תולה רק בעסק הכתמי	 או שוק של טבחי	, א שכל מה שאמרנו שטמאה א	 ראתה בבשרה לבד"פסק כרשב – מחבר

אבל א	 זה ( .טמאה, לבוא מהמכה אי אפשרשא	 המכה בכתפה והכת	 על רגלה במקו	 ש, וכטור. מכה בגופה תולה בה שהד	 ממנה וטהורה

  )י"פ הב"ז ע"ט –תלוי היכ� המכה נמצאת וא	 יכולה לטפט( על רגליה , בצוואר לפעמי	 תולה

  .ג"ק י"ס' קצו סעי( י' בשלושת הימי	 הראשוני	 של ספירת שבעה נקיי	 לא תולי	 אפילו במכה כדלהל� בס – �"ש

  .ה א	 התעסקה ממש בידיה בכתמי	 תולה א( הזה א	 נמצא על ידיה"ה – ז"ט

  

  'יגסעי( 

  :)נז". (וא	 לאו טהורה, טמאה יע כנגד בית התורפהגא	 מ, ראתה על בית יד של חלוקה" – משנה

ולא חוששי	 , וא	 לא יכול להגיע טהורה. השיכול להגיע לבית התורפה בשעה שהיא שוחה הרבה וחוששי	 שמא שחתה ונגע, כלומר – א"רשב

, ששי	 שמא בלילה נט( מדמה במקו	 אחר וכשהיא ישנה התהפכה איל� ואיל� ונכת	וכ� אי� חו. כ הביאתו ש	"שמא נגעה בבית התורפה ואח

  .כי אי� מחזיקי	 טומאה ממקו	 למקו	

טמא אפילו אינה יכולה להגיע , אז א	 זה מגיע עד בית התורפה, שא	 נמצא הכת	 על בית יד של חלוקה, א"פסק את המשנה וכרשב – מחבר

  .טהורה, לה לגעת ש	 כללוא	 אינה יכו, כ תשחה הרבה"לש	 אא
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  'סעי( יד

וכ� ) ראש החלוק מתהפ� כלפי פניה שלמטה(מפני שהוא חוזר , כל מקו	 שנמצא בו כת	 טמאה, היתה פושטתו ומתכסה בו בלילה" – משנה

  :)נדה נז". (בפוליוס

  .חגורה – �"רמב. מעפורת שמתכסה בו – טור, א"רשב, י"רש ?מה זה פוליוס

לא חוששת שהתהפ� , אבל א	 קשרה אותו וכשהתעוררה מצאה שהוא קשור יפה כמו קוד	, כל זה כשלא קשרה את החלוק – בית יוס�, דרישה

  .לכא� ולכא�

. שא	 נמצא במעפורת שמכסה ראשה או שחוגרת בו שבכל מקו	 שנמצא בה	 טמאה, ולגבי פולויוס את כל הפרושי	. פסק את המשנה – מחבר

  .אינה חוששת, כ מצאה אותו קשור יפה"את זה היטב וכשהתעוררה ג שא	 קשרה, וכדבריו בבית יוס(

  

  'סעי( טו

פ ששתיה� לבשו החלוק "אע, וא	 אחת כיסתה והאחרת לא כיסתה. שתיה� טמאות, שתי נשי	 שכיסו ראש� בחלוק אחד – מחבר, רבנו ירוח�

  .ונמצא למעלה מהחגור אותה שכיסתה טמאה והאחרת טהורה

  

  'סעי( טז

ולכ� א	 יש לה מכה בצוארה ונמצא הכת	 בחלוק אפילו למטה מ� החגור , לעני� טהרה תולה כדר� שתולה לעני� טומאה – רמחב, א"רשב

  .כי תולי	 שהתהפ� ובא לש	, לה במכתהוא	 פשטתו ומתכסה בו ת, שהמכה לא יכולה לגעת ש	

  .אז בלאו הכי תולה, אבל א	 זה בצואר ממש, לגעת ש	 מהמכה אי אפשראפילו א	 המכה בצדדי הצואר ש – �"ש

  

  'סעי( יז

תולי� התחתו� בעליו� עד , פ שהתחתו� גדול והעליו� קט�"אע, )מהחגור( ואחד למטה) מהחגור(היו עליה שני כתמי	 אחד למעלה " – תוספתא

  )ב"ו הי"נדה פ". (שאני אומר ממקו	 שבא העליו� בא התחתו�, כגריס

היו עליה : מיתיבי. יתר מכגריס אינה תולה, כגריס תולה: ורב חסדא אמר. בפחות מכגריס תולה, כגריס אינה תולה: אמר רב הונא" – גמרא

נדה ". (בגריס מלמעלה, לא? )שתולי	 רק בפחות מגריס(לאו כגריס מלמטה , מאי. טיפי דמי	 למטה וטיפי דמי	 למעלה תולה בעליו� עד כגריס

  .)נט

  .טיפי דמי	 קטני	 או גדולי	נמצאו  – י"רש

כי כמו שאומרי	 שהעליו� בא ממקו	 , אותו שלמטה תולה בעליו�, נמצאו טיפי דמי	 למטה מ� החגור או למעלה מ� החגור – ש"רא, תוספות

  .כ� ג	 התחתו�, כי היא יודעת שלא הזדקרה, אחר ולא מגופה

הד	 של העליו� הוא כי אולי , גריס או פחות והתחתו� יותר מגריס לא תולי	 בוכאבל א	 העליו� , וכל מה שתולי	 זה רק כשהעליו� יותר מגריס

  .ד	 כינה ואז היא טמאה

  

, טהורה, שא	 מצאה כת	 למעלה מהחגור וג	 למטה ממנו ויודעת שלא הזדקרה, ש"ת הברייתא וכפרוש התוספות והראפסק א – מחבר

אי� תולי	 , אבל א	 אי� בו גריס ועוד, שאי� לתלותו בכינה, כשיש בעליו� גריס ועודוכל זה . שתולי	 שכמו שהעליו� בא מעלמא כ� ג	 התחתו�

  .שמא ד	 כינה הוא ואז א	 יש בתחתו� גריס ועוד טמאה, אותו מעלמא

אי ו, כא� זה שונה כי יש רעותא בכת	 תחתו�, לא חוששי	 כלל שמא הזדקרה א"י' פ שבסע"ואע. כא� מדובר שיודעת שלא הזדקרה – �"ש

לכ� צריכה לדעת שלא הזדקרה ואז עושי	 תלות אחת שהתחתו� בא , לתלות בשתי קולות שג	 לא הזדקרה וג	 התחתו� בא מעלמא פשרא

  .מעלמא

  .אדו	 למטה ושחור למעלה לא תולהאבל , דוקא אדו	 באדו	 תולה את שלמטה מ� החגור בלמעלה מהחגור – סדרי טהרה

  

  'סעי( יח

א	 יש בה מכה והיא ... תעסקה בכתמי	 או שישבה בצד העסוקי	 בה�ה, חיה או עו(, שחטה בהמה: לה לתלותבכל דבר שיכוותולה " – משנה

: אמר לה. ראיתי כת	: אמרה לו, מעשה באשה אחת שבאה לפני רבי עקיבא. ולהוציא ד	 הרי זו תולה )להפתח שוב ולהוציא ד	( יכולה להגלע

  :)נדה נח". (שמא יכולה להגלע ולהוציא ד	: אמר לה. ה� וחייתה: אמרה לו? שמא מכה יש ב�

ספק ניתז עליה ספק , עברה בשוק של טבחי	: תנינא להא דתנו רבנ�). ולא תולי	 שישבה ושכחה(לא , לא ישבה, ישבה אי�:או שישבה " – גמרא

  )ש	". (טמאה, ספק עברה ספק לא עברה, לא ניתז עליה

שמא ניתז מלמטה מבי� רגליה או שנתקפלו בגדיה (א	 יכולה לתלות תולה ואפילו בתחתו� , לבשה שלושה חלוקי	 הבדוקי	 לה: ר"ת" – גמרא

לא עברה בשוק של טבחי	 , עברה בשוק של טבחי	 תולה אפילו בתחתו�. כיצד. אי� יכולה לתלות אינה תולה ואפילו בעליו�). וניתז על התחתו�

  )ש	". (ולהא( בעליו� אינה ת
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מ תולה בה שמא נפתחה המכה מחדש "מ, פ שכרגע הגלידה המכה"אע, לגבי מכה שמתגלעת ומוציאה ד	 שוב – ספר התרומה, מרדכי, א"רשב

  .ולא ידעה

ג שנמצא על בשרה לבד "אע, מ א	 התעסקה בכתמי	 בידיה וידיה מוכיחות על זה"מ, פ שאמרנו שא	 נמצא על בשרה טמאה"אע – א"רשב

  .כי הידיי	 מוכיחות, טהורה

  

התעסקה בכתמי	 או , חיה ועו(, שחטה בהמה: שמכיו� שכתמי	 דרבנ� אז תולה בכל דבר שיכולה לתלות, פסק את המשנה והגמרא – מחבר

ה אבל על בשר(חלוקי	 זה על זה ונמצא בתחתו� ' ואפילו יש לה ג, ישבה בצד המתעסקי	 בה	 או שעברה בשוק של טבחי	 ונמצא ד	 בבגדיה

א שאפילו א	 הגלידה המכה א	 יכולה לחזור "וכרשב, או שיש לה מכה בבשרה ומצאה ד	 על בשרה במקו	 שהד	 יכול לנטו( מהמכה, )טמאה

  .בכל אלו טהורה, פ שכרגע לא נוט( ד	"תולה בזה אע, ולהיפתח ולהוציא ד	

  

  'סעי( יט

  :)נדה נז". (ותולה בבנה או בבעלה" – משנה

	 ה א"וה. בה ובבגדיה תולה בה	 כי רגילי	 לגעת, א	 בנה או בעלה התעסקו בכתמי	, כלומר – ספר התרומה, ג"סמ ,א"רשב, �"רמב, י"רש

  .יש לבנה או בעלה מכה שתולה בזה

אבל א	 . כי בה	 אי� ד	, לומר שד	 זה עבר אליה כשנגעו בה אי אפשרכי , אינה תולה בה	, אבל א	 היו עסוקי	 בד	 ולא נמצא בה	 – �"רמב

  .פ שלא נמצא עליה	 ד	"פשוט שתולה בה	 אע, ב"היו עסוקי	 בדבר שדרכו להינתז כגו� שחיטה וכיו

  .דינה כמו בנה או בעלה) ויש לה מכה בגופה(א	 אשה שכבה אצלה  – שערי דורא, מרדכי

  

. ליה	 מכה כי דרכ	 לגעת בהשכש	 שתולה בה כ� תולה בבנה או בעלה א	 התעסקו בכתמי	 או א	 יש ע, �"פסק כראשוני	 וכרמב – מחבר

  .ב"כ היו עסוקי	 בדברי	 המתיזי	 כגו� שחיטה וכיו"אא, לא תולה בה	, אבל א	 היו עסוקי	 בד	 ועליה	 אי� ד	 כלל

  .תולה בה	 שנגעו בה כשעוד היה עליה	 ד	, אבל א	 היה עליה	 ד	 בודאות ועכשיו כבר אי�, כל זה כשלא נודע שהיה בה	 ד	 – �"ש, ח"ב

אבל , רגילי	 לגעת בה ולכ� נקטה הגמרא מקרי	 אלו" בנה ובעלה"ש, �"והדגישו הדרישה והש. כתב את דברי המרדכי והשערי דורא – א"רמ

  .שתולה בה, ה א	 זו אשה שיש לה מכה"ה

  

  'סעי( כ

מי שיצא ממנו ד	 דר� פי האמה ברגל פע	 או פעמי	 בחודש בי� ער ובי� יש� בלא הרגשה ובשעת תשמיש נמצאו בעדי האיש  – מחבר, א"רשב

כי אי� ל� מכה , כי יש ודאי מכה בבעל שמוציאה ד	 אפילו שלא בשעת הטלת מי	, תולה בד	 בעלה, ג	 לאחר תשמישובעדי האשה טיפי דמי	 

  .גדולה מזו

  

  'סעי( כא

  .כי אפשר שתשב והד	 שמאחורה ינט( קדימה, תולה בזה, א	 נמצא כת	 בשיפוליה מאחורה ויש לה מכה מקדימה – מחבר, ד"ראב

  

  'סעי( כב

ספק ניתז עליה ספק , עברה בשוק של טבחי	: תנינא להא דתנו רבנ�). ולא תולי	 שישבה ושכחה(לא , לא ישבה, ישבה אי� :או שישבה" – גמרא

  :)נדה נח". (טמאה, רה ספק לא עברהספק עב, לא ניתז עליה

שבה יש טבחי	 הרבה והרבה שקצי	 (דדוקרת : אמר רב נחמ� בר יצחק. עיר שיש בה חזירי	 אי� חוששי	 לכתמי	: אמר רב אשי" – גמרא

  )ש	". (כעיר שיש בה חזירי	 דמיא) ורמשי	

  .כי ה	 אוכלי	 שקצי	 ורמשי	 ומתיזי	 ד	 – י"רש

אבל א	 דרכ	 , זה רק במקו	 שהטבחי	 או המתעסקי	 בכתמי	 יושבי	 במקו	 אחד, טמאה, שספק עברה ספק לאה שאמרנו כל מ – א"רשב

ולמד זאת מההלכה של החזירי	 שמצויי	 באשפה . שמא התעסקה במקו	 שעברה ולא חששה, להתעסק כא� וכא� תולי	 אפילו מספק

  .ל העיר דדוקרתוכדברי רב נחמ� ע, ומלוכלי	 בד	 נבלות ומסתובבי	 בכל מקו	

  

  ?הא� קולא זו נוהגת כיו�

בזמנינו אי� נוהגי	 להקל ותלות בכתמי	 במקו	 שחזירי	 לא נוגעי	 בה	 כי ידוע שלא מסתובבי	 ומתיזי	 ד	 אלא כל אחד  – ש"רא, תוספות

  .לה שהלכה אצל	 אלא במקו	 שיש רגלי	 לדבר שיש לתלות בחזירי	 וברי, מחזיק אות	 בביתו או בדיר או בחצר המיוחדת לה	

ג "דדוקרת אע"	 גרס בגמרא על "והרמב. פסקו להלכה את הגמרא להקל כמצויי	 חזירי	 שנוברי	 ומתיזי	 ד	 למרחוק – א"רשב, �"רמב

  .כלומר שבאי	 לה תמיד אז אי� חוששי	 לכתמי	, "דמעלמא קאתו לה
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שכל זה בעיר , א"וכרשב. אינה תולה בה	, קי	 בכתמי	טבחי	 או ישבה בצד המתעס שספק א	 עברה בשוק של, פסק כברייתא – מחבר

תולה אפילו ) כמו עיר שיש בה חזירי	(אבל א	 דרכ	 להתעסק ומסתובבי	 בכל מקו	 , שהטבחי	 או המתעסקי	 בכתמי	 יושבי	 במקו	 ידוע

  .וכל העיר אז נידונת כשוק של טבחי	, בספק שמא התעסקו במקו	 שעברה ולא שמה לב לכ�

  

  'כד�'סעיפי	 כג

: מיתיבי. תולה בו כמה מיני	) מדבר הדומה לכת	 כמו קילור או שר( ומצאה על חלוקה כת	(נמצא עליה מי� אחד : אמר רבא" – גמרא

  .נתעסקה שאני? אי� תולה בו שחור נתעסקה באדו	

דאתעסקה : כי קאמר רבא? רנתעסקה באדו	 אי� תולה בו שחו: מיתיבי. נתעסקה במי� אחד תולה בו כמה מיני	: איכא דאמרי אמר רבא

  .)נדה נט". (בתרנגולת דאית בה כמה מיני דמא

 .אבל א	 נמצא אדו	 אפשר שניתז ד	 שחור ולא ידעה, לתלות שחור אי אפשרא	 התעסקה באדו	  – י"רש ?"נתעסקה שאני"מה הכונה 

כי כמו שלא , טהורה, רבא דיבר כשניתז עליה צבע אחד ולא חששה לבדוק שאר החלוק ולא הקפידה ולאחר מכ� מצאה כת	 אחר – א"רשב

והברייתא דיברה כשהתעסקה במי� אחד ולאחר שהתעסקה בדקה ומצאה כת	 ובזו מודה . הקפידה בזה לא הקפידה ולא נזהרה בשאר כתמי	

  .רבה שאי� תולי	 שחור באדו	

ורבנו חננאל . ד	 אברי	 שחור וד	 בני מעיה כקר� הכרכו	, ד	 שחיטה הוא אדו	 – רבנו חננאל ?נה בכמה מיני ד� שיש בתרנגולתמה הכו

  .פסק רק כלשנא בתרא

  

  הא� יש הבדל בי� נמצא המי� למעלה מהחגור או מתחת לחגור

אבל א	 נמצא אותו מי� למטה , וודאי בא מעלמא, � החגורכאשר נמצא עליה מי� אחד שלא התעסקה בו למעלה מ – ד"א והראב"פ הרשב"ע טור

אנו , וא	 נמצאו כמה מיני	 למטה מהחגור ואלו מיני	 שראויה להיטמא בה	. כי היא יודעת שלא התעסקה באותו המי�, טמאה, מ� החגור

  .רכ� באו עליה מעלמא ג	 המיני	 שלמטה מהחגו, תולי	 שכמו שאותו המי� שלמעלה מ� החגור בא מעלמא

  

  ?הא� תולי� אדו� באדו�

  :)נדה נח" (מ בקילור ורבי תלה בשר( שקמה"מעשה דתלה ר: תנינא להא דתנו רבנ�" – גמרא

משמע שאפילו , מזה שלא כתוב שבדקו את הכת	 לראות שדומה ממש לקילור או שר( שקמה – ד"א בש� הראב"ריטב, רבנו ירוח�, א"רשב

ה א	 "וה .אדו	 אינו אדו	 הרבה שהרי הדבר האדו	 מעורב ע	 דברי	 אחרי	 שאינ	 אדומי	 כי סת	 קילור, תולה בו, אינו ניכר ממש

  .ומכיו� שתולי	 אדו	 באדו	 תולי	 ג	 בה	, כי יש לה	 מראה אדו	, התעסקה במימי תלת� או מימי בשר שתולה בה	

  

  ?כמי נפסקה הלכה

  .הלכה ג	 כלישנא בתרא כי א( אחד לא חולק על זהולכ� " איכא דאמרי"ולא גרס , פסקו כלישנא קמא – א"רשב, ד"ראב

כי אי� תולי	 , ולכ� לא תולה כמה מיני	 כשנמצא עליה מי� אחד, העיקר כלישנא בתרא ואי� הלכה כלישנא קמא – ש"רא, �"רמב, רבנו חננאל

  .תולה בו, ורק כאשר אותו המי� שמהחגור ולמטה הוא המי� שמהחגור ולמעלה. מי� בשאינו מינו

  

  מחבר

אבל אדו	 באדו	 , וכל זה במיני	 שוני	 .ונמצא עליה כת	 שחור או הפו� אי� תולי	 בושא	 התעסקה בדבר אדו	 , פסק כברייתא .1

תולה בו להקל , ושחור בשחור תולה אפילו אינו ניכר ממש אלא רק דומה כגו� שהתעסקה במי תלת� או מי בשר או בקילור אדו	 קצת

 .מ"דרשזה האדו	 שמצאה כמו מעשה 

רק א	 התעסקה בתרנגולת תולה בו אדו	 ושחור , ל"שבניגוד לנ, ש כמותה"� והרא"הרמב, ח"שפסקו הר כברייתא וכלישנא בתרא .2

  .אבריה שחור ובני מעיה כדר� הכרכו	, כי ד	 שחיטתה אדו	, וכרכומי

  

  'סעי( כה

  :)נדה נח...". (שתיה� טמאות, ונמצא כסלע על זו וכסלע על זו, שתי נשי	 שהתעסקו בצפור אחת ואי� בה אלא כסלע ד	: דתניא"... – גמרא

  .ובגלל חברתה מטמאי	 ג	 את הראשונה, כתב שמדובר שהתעסקו בזו אחר זו וא	 היתה נשאלת הראשונה היינו מטהרי	 אותה – תוספות

  .פסק כגמרא – מחבר

  .אבל א	 באו לשאול בזו אחר זו טהורות, הוכיח מדברי תוספות שא	 באות לשאול כאחת שתיה� טמאות – ח"ב

שתוספות כתב לטהר רק את הראשונה קוד	 שנודע , ועוד. שא	 כ� הגמרא היתה צריכה לכתוב את החילוק הזה, ח"דחה את דברי הב – ז"ט

כי אי� סברא לתלות הטומאה באחת , שתיה� טמאות, ילו באה הראשונה קוד	אפ, כ"אבל א	 נודע שהשניה התעסקה ג, שהתעסקה ג	 השניה

לכ� ). ז חלק על טעמו שזה משו	 ספק של תורה"אלא שהט( ל פסק ג� הדרישה להחמיר"וכנ. יותר מחברתה ולכ� כאילו אי� במה לתלות כלל

  .ז להחמיר שאי� חילוק בי� א� באו לשאול יחד או בזו אחר זו"פסק הט

  .כי בכתמי	 הולכי	 להקל, פ ג� בתורת השלמי�"וכ ח"ופסק כמו הב, ז"הארי� לדחות את ראיותיו של הט – �"ש
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  'כז�'סעיפי	 כו

  )והלכה כרב חסדא שמקל... (יתר מגריס אינה תולה, כגריס תולה: ורב חסדא אמר. פחות מגריס תולה, גריס אינו תולה: אמר רב הונא" – גמרא

היכי  .מרובה במועט אי� תולה בו. שחור נתעסקה באדו	 אי� תולה בה: ש"ת. ..?כגריס ונמצא עליה בכגריס ועוד מהונתעסקה ב: בעי רבי ירמיה

מהו דתימא שקול ? אי הכי מאי למימרא. ונמצא עליה שני גריסי	 ועוד) ד	 ציפור או קילור(כגו� שנתעסקה בכגריס , לא? לאו כי האי גונא, דמי

  .)נדה נט". (ל"קמ, זיל הכא ליכא שיעורא, זיל הכא ליכא שיעורא: עיכגריס ד	 ציפור שדי בי מיצ

  

  

התעסקה בגריס 

ונמצא עליה גריס 

  ועוד

התעסקה בגריס 

שני ונמצא עליה 

  גריסי�

או (התעסקה בגריס 

ונמצא עליה שני ) פחות

  גריסי� ועוד

התעסקה בפחות 

מגריס ונמצא עליה 

  גריס ועוד

התעסקה בפחות 

מגריס ונמצא עליה 

  שני גריסי�

  .ודחית הגמרא היא דחיה דחוקה, שמועט אי� תולה בו מרובה, כמו פשט הבריתא, טמאה  א"רמ, טור, ש"רא

א "רשב, �"רמב

פ הבית "� ע"ורמב

  מחבר, יוס�

כי תולה , טהורה

בגריס בד	 

, שהתעסקה בה

ובמה שנשאר אי� 

  שיעור גריס

כי תולה , טהורה

גריס במה 

שהתעסקה וגריס 

  במאכולת

כי לא אומרי	 , טמאה

, שקול כגריס ד	 צפור"

  "שדי בי מיצעי

כי אומרי	 , טהורה

שכת	 זה מעסק 

הכתמי	 והיה ש	 

גריס מד	 כינה 

והצטר( אליו הכת	 עד 

  שנהיה יותר מגריס

  טהורה

� "א ורמב"רשב

, פ הדרישה"ע

ז "הט, ח"הב

  �"והש

  טמאה

  

, וכ� א	 התעסקה בכתמי	 ולא יודעת בכמה. בנ�רפסק לסמו� ולהקל כי כתמי	 דמ "מ, ש והטור"פ שהחמיר בדבר כדעת הרא"אע – א"רמ

  .הולכי	 להקל שהיה בד	 שיעור כת	

  

  'סעי( כח

שרצופה  משו	 שכיו�, טהורה: רבי ינאי. טמאה: רבי חנינא אומר: נמצא עליה כגריס ועוד ואותו ועוד רצופה בו מאכולת: איתמר" – גמרא

  .)נדה נט". (הכא נמי תלינ�, כיו� דבעלמא תלינ�, פש ליה כגריס, מוכחא מילתא דהאי ועוד ד	 מאכולת הוא, מאכולת

  .הלכה כרבי חנינא להחמיר – �"רמב

. ריס לכת	לא נשאר יותר מג, כי כשמורידי	 את הגריס של הכינה, ה א	 נמצא ממש שני גריסי	 טהורה"לרבי ינאי ה – ש"רא, א"רשב, �"רמב

  .והלכה כרבי ינאי שכתמי	 דרבנ� והלכה כמקל. זה לרבותא של רבי חנינא שאפילו בזה מחמיר, ומה שכתוב כא� רק מקרה של גריס ועוד

 כי תולי	 שגריס אחד מהכינה, טהורה, שאשה שמצאה על חלוקה כשני גריסי	 וכינה מעוכה, פסק את הגמרא וכרוב הראשוני	 – מחבר

  .ולא נשאר כת	 של גריס ועוד, ני תולי	 בכינה אחרתוגריס ש המעוכה

  

  'סעי( כט

  .מחלי( שיעור תורמוס את שיעור הגריס בכל מה שהזכרנו, א	 הרגה פשפש שתולי	 בו עד תורמוס – מחבר, א"רשב

  

  'סעי( ל

בקיאי	 במראה דמי	 ולכ� ג	 לא מה לו ואנו לא כי תולי	 רק במראה הדו, כיו	 אי� תולי	 כת	 בשו	 דבר – בתורת הבית הקצר א"רשב

  .בקיאי	 בכתמי	 שדומי	 לה	

אלא תולה , שכ� תולי	 ואינה צריכה אפילו להקי( את הכת	 לדבר שהיא תולה בו, א"חלקו על הרשב – טור, רבותינו הצרפתי�, �"רמב, ד"ראב

  .מ� הסת	 עד שתדע שזה שחור וזה אדו	

כ ברור שזה לא דומה כגו� "שתולי	 בכל דבר אא, ה בש	 יש מי שאומר ודחה אותההביא את הדעה המחמיר א בתורת הבית הארו�"הרשב

כי כתמי	 דרבנ� ומקלי	 , אבל בעני� אחר תמיד תולה, ב"שהכת	 אדו	 והיא התעסקה בשחור או שהתעסקה בדבר מועט והכת	 מרובה וכיו

  .בזה

  

  .לא תולה מ� הסת	 עד שתדע שזה שחור וזה אדו	א, � שאינה צריכה להקי( ולדמות את הכת	 לכת	 אחר"פסק כרמב – מחבר

  

  'סעי( לא

סמני	 ולא ' העביר עליה ז... קימוניא ואשלג, בורית, נתר, מי רגלי	 שהחמיצו, מי גריסי	, רוק תפל: שבעה סמני	 מעבירי	 על הכת	" – משנה

  .הטהרות טהורות ואינו צרי� להטביל. הרי זה צבע, עבר
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י העברת "ולכ� אי� חוששי	 לכת	 עד שתדע בברור שהוא ד	 ע, המשנה מדברת בטהרת אשה לבעלה – א"בד והרש"פ הבנת הראב"ע �"רמב

  .ש לבעלה"כ, כי א	 לגבי טהרות זה צבע, שא	 עבר הרי זה ד	 וא	 עמד על א( הסמני	 הרי זה צבע ולא חוששת לו וטהורה, שבעה סממני	

כ "אא, והיא טמאהוחוששת מ� הסת	 , א דעה זו"ודחה הרשב. 	"הביא את דעת הרמב – פ הבנת המגיד משנה והבית יוס�"� ע"רמב, א"רשב

אבל בסתמא , ש לבעלה"י שבעה סממני	 וא	 טהורה לטהרות כ"כי ד	 עובר ע, ואז היא ודאי טהורה, העבירה שבעה סממני	 כסדר	 ולא עבר

  .וכ� פסק הבית יוס�. �"רמבוכ� הבי� המגיד משנה בפשטות את דברי ה. ה לטהרות"ה לבעלה וה"וה. טמאה

רק בטהרתו של הבגד כי על הסממני	 סומכי	 , י בדיקת שבעה סממני	 ולבעלה תמיד מטמאי	"שלא מקלי	 ג	 ע, א"חלק על הרשב – �"רמב

  .כלומר שטהורה מלטמא במגע, שהיא לובשת

  

נשאר כמו שהוא זה א	 . סימני	' מעבירה עליו זפסק את המשנה שא	 מצאה כת	 ואי� לה במה לתלות וספק לה א	 זה ד	 או צבע  – מחבר

  .טמאה מספק, וא	 לא מעבירה עליו סימני	). 	"כפרושו בדעת הרמב( וטהורהצבע 

  .מה ה�, כיו� אי� אנו בקיאי� בהעברת סימני� כי לא בקיאי� בשמות�

  

  'סעי( לב

כי אמרינ� ? אי� שוני	 בטהרות: והתניא. תיזיל ותיתי: להאמר . אתאי לקמיה דרבי ינאי. א במשתיתאמההיא איתתא דאשתכח לה ד" – גמרא

  .)נדה נח". (אבל לחומרא שוני�, אי� שוני� לקולא

  .היא טמאה דוקא כשנמצא הד	 על דבר שהיה בדוק לה מלכתחילה – א"ברש

תחזור , וק לה מתחילהשאשה שעוסקת במלאכתה ונמצא ד	 במקו	 שעברה על דבר שהיה בד, א"פ רבי ינאי וכרשב"פסק כגמרא ע – מחבר

  .טהורה, וא	 לא, שנמצא בו הד	 טמאה) שבי� רגליה יהיו באותו מקו	(וא	 יזדמ� שתעבור על המקו	 , להתעסק במה שעסקה

  .כתב שאותו דבר שהיה בדוק לה צרי� לקבל טומאה – א"רמ

ובדבר שאינו מקבל טומאה חכמי	 , רו בכתמי	כי לא הרגישה שיצא ד	 וחכמי	 גז', י' אבל א	 אינו מקבל טומאה טהורה כמו בסע – �"ש

  .הקלו

  

  'לה�'לד�'סעיפי	 לג

  מיד או שהניחתו בקופסא בדקה בעד הבדוק לה

נמצא על שלה לאחר זמ� . וחייבי	 בקרב� טמאי	) מיד אחר בעילה(שלה אותיו	 נמצא על . טמאי	 וחייבי	 בקרב�, נמצא על שלו" – משנה

  ...".טמאי	 מספק ופטורי	 מ� הקרב�

. )ודאי אי� ש	 מאכולת וזהו ודאי ד	 מגופה( אותו מקו	 בדוק הוא אצל מאכולת: אמר רבי זירא? וניחוש דילמא ד	 מאכולת הוא" – גמרא

לה� לישנא דאמר בדוק . איכא בינייהו דאשתכח מאכולת? נייהומאי בי .)ואינה יכולה להיכנס לש	( חוק הוא אצל מאכולתד :ואיכא דאמרי

  .)נידה יד". (אימא שמש ריצפה, לה� לישנא דאמר דחוק הוא. הא מעלמא אתאי, הוא

  

ואפילו א	 . ד	 על העד אפילו כחרדל בי� עגול ובי� משו� טמאה ולפיכ� א	 נמצא, ד בדוק הוא"הלכה כמ – א"רשב, משנה פ מגיד"� ע"רמב

  .טמאה כ"ג )מעוכה על העד( מאכולת רצופה ש	נמצאה 

. ועל זה יש מחלוקת הא	 אותו מקו	 בדוק או דחוק פרש את שאלת הגמרא לחשוש שזה ד	 מאכולת ויביאו אש	 תלוי ולא חטאת – י"רש

  .כולת רצופה על הד	בכל מקרה אפילו המא טמאה מספקד דחוק ו"ובי� למ ד בדוק"בי� לממשמע שלעני� טומאה לא חוששי	 שזה ד	 מאכולת 

  

א	 בדקה בעד הבדוק לה ומצאה עליו ד	 בי� משו� ובי� עגול ואפילו  – פ הגהת הבית יוס�"ע בנו ירוח�ר, א"רשב, ז"פ הגהת הט"ע טור

הבדוק כי אותו מקו	 בדוק הוא ממאכולת וזהו עד , טמאהלמחר מצאה עליו ד	 אפילו הניחתו בקופסא ו, כלשהו ואפילו מצאה מאכולת מעוכה

  )ע מודי	 שטמא"משמע שא	 היה בדוק כו. הגמרא להל� נחלקה כשנמצא בקופסא ולא היה בדוק לה( .לה

  .כ טמאה"א	 היה מונח בקופסא ג, עד מחר ואפילו לא נמצא, עד הבדוק טמאהשא	 נמצא תכ( ד	 על  ז באר"הט

י שהיה "וא( לפי תיקו� הב. כ היכ� היה מונח"כי א, ופסאשכתב שטמאה אפילו נמצא ד	 למחר ג	 בלא הניחה בק ז תמה על לשו� הטור"הט

  ".או שהניחתו בקופסא"כי לא כתוב ברישא היכ� היה מונח כדי שיכתב בסיפא , מ לא מיושב"מ, מונח במקו	 מגולה

בדוק היא טהורה ובעד שאינו ( ז את דברי הטור שמדובר שמצאה ד	 על העד אפילו כלשהו או שהיה מונח בקופסא ומצאה מחר"לכ� הגיה הט

  .א"וכ� משמע ג	 מלשו� הרשב. )א	 הניחה בקופסא

  

הבדוק לה ונמצא עליו טיפת ד	 כחרדל בי� עגול ובי� משו� ) סמרטוט(שהאשה שבדקה עצמה בעד , 	"פסק כמשנה וכברייתא וכרמב – מחבר

שאפילו א	 הניחה , וכראשוני	. אצל מאכולת כי אותו מקו	 בדוק, הכ טמא"שאפילו נמצא על הכת	 מאכולת מעוכה ג, וכרבי זירא .טמאה

  .בקופסא ואחר שעה בדקה ומצאה ד	 כלשהו טמא )ע"כי בזה טהורה לכו, ולא כפרישה שפרש אפילו בעד שאינו בדוק, את העד הבדוק( אותו

  .לא תולי	 בו כלל במאכולת אבל העד היה בדוק ולכ�, תולי	 בו כשאי� בו יותר מגריסכי א	 נמצא ד	 בחלוק , ולכ� עד חמור מחלוק – ז"ט
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וא	 לא . בדקה מקצת מהעד ומקצת לא בדקה ומסתפקת שמא ניתז מעל ידה ממקו	 שאינו בדוק ומצאה פחות מגריס יש להקל – פתחי תשובה

  .בדקה היטב רק דר� העברה מותרת בודאי

  

  בדקה בעד הבדוק לה והניחתו תחת הכר או תחת הכסת

בגמרא נפסקה הלכה כרבי  :)נידה נח". (דברי רבי אלעזר בר צדוק, משו� טמא, ונמצא עליו ד	 עגול טהורעד שהוא נתו� תחת הכר " – שנהמ

  .צדוק אלעזר בר

  )ד"ז ה"פ". (א	 משו� טמא מפני שהוא ד	 קינוח, א	 עגול טהור מפני שהוא ד	 מאכולת" – תוספתא

כי תולי	 במאכולת שנתמעכה , ועודעגול טהור א	 יש בו פחות מגריס , משו� טמא אפילו כלשהו מפני הקינוח – ש"רא, א"רשב, �"רמב, �"רמב

  .תחת הכר או הכסת

  

נמצא עליו ) ש"פת –ה סמו� לבדיקה "ה(הכסת ולמחר שא	 בדקה בעד הבדוק לה והניחתו תחת הכר או , כמשנה וכרבי אלעזר בר צדוק – מחבר

  .ותולי	 במאכולת שנהרגה תחת הכר, אי� בו גריס ועוד טהורהעגול ו, משו� טמאה, ד	

  .ה א	 הכת	 העגול יותר מגריס ויש מקו	 לתלות בו"ה – א"רמ

  .אבל בשאר כתמי	 לא מחלקי	 ולעול	 טהורה בפחות מגריס, דוקא כא� מחלקי	 בי� עגול למשו� – �"ש

ובדקה עצמה בעד הבדוק ובשעת הבדיקה נגעה בבית מסיבה כלשהי שאשה שרגילה להוציא ד	 מבית הרעי שלה , א"פ הרמ"מסיק ע – ז"ט

ובזה טהורה בי� במשו� . וזהו ספק דרבנ� ולקולא, כי אי� ספק דאורייתא שלא הרגישה כלל שיצא ד	 מהמקור, שלא בשעת וסתה טהורה, הרעי

  .ובי� בעגול

  .אפילו בשעת הוסתז וכתב לתלות בזה "ק על הטחל – חוות דעת

  

הנקיי	 היא טמאה כשהכת	 ' ימי	 ראשוני	 של ז' כל מה שטהרנו כא� כשנמצא תחת הכר או הכסת זה בסו( הטהרה אבל בג – דגול מרבבה

  .כ הדי� כ�"ז ג"ה במקרה שהביא הט"וה. כי יכולה להיזהר, יותר מגריס

  

  בדקה בעד הבדוק וטחתו בירכה

כי העד היה בדוק לה ולכ� הד	 (טמאה נידה : אמר רב): על היר�(וטחתו בירכה ולמחר מצאה עליה ד	 הבדוק לה בדקה בעד : איתמר" – גמרא

וכ� מורי� בי מדרשא , אמר שמואל טמאה נידה: איתמר נמי! והא חוששת אמרת ל�: ל רב שימי בר חייא"א). וזהו ספק טומאה ודאי הגיע מגופה

  )ש	(". טמאה נידה

לא אומרי	 שד	 זה היה בירכה ונדבק ש	 בעד ותטמא משו	 כת	 כמו ד	 שנמצא בירכה , פ שנמצא הד	 ג	 בירכה"אעש, א"והסביר הרשב

  .ודאי מגופה אתא וטמאה משו	 נידה, ד ונמצא עליו ד	כי מכיו� שבדקה בע, לבד

  

  ? מהו שיעור הכת� שמטמא בירכה

אבל בפחות מזה תולי	 שמא מאכולת היתה על , כגריס ועוד כדי שיצא מחשש מאכולתכשנמצא עליו  כל זה – ד"ראב, �"רמב, א"רשב, תוספות

  .תולי	, ולכ� א	 אפשר לתלות במשהו אחר, כי כיו� שלא הרגישה רגלי	 לדבר שלא בא מגופה, ירכה והתמעכה

 רגלי	 לדבר שזה לא ממאכולת, בדוקכי הואיל והיה עד , אפילו בפחות מגריס טימא משו	 נידה – פ הטור ורבנו ירוח�"ע ש"רא, �"רמב

  .ולכ� טמאה בי� עגול ובי� משו� אפילו בפחות מגריס, )כ בכר או כסת שש	 המאכולת מצויה"משא(

זוהי הוכחה , היר�	 אי� ד	 על וא, 	 שלא תולי	 במאכולת כלל"בזה סובר הרמב, שא	 יש לה ד	 על היר�, �"ז הסביר את דעת הרמב"הט

  .כי מאכולת היתה צריכה להימצא על היר�, שהד	 שנמצא על העד הוא מגופה

כי כיו� שלא , נית� לתלות בזה אפילו ביותר מגריס ועוד, א	 הכת	 עגול והתעסקו בסמו� למקו	 שהעד ש	 בדמי	 של חולי� – בית יוס�

  .אבל א	 הוא משו� טמאה נידה תמיד, זה כשהוא עגול וכל. תולי	 בכל מה שאפשר לתלות, הרגישה ביציאת הד	 מגופה

  

א את "והביא כי. וא	 לא טהורה, שבמשו� טמאה בכלשהו ובעגול טמאה א	 השיעור הוא יותר מגריס ,�"א והרמב"פסק כרשב – מחבר

  .שטמאה אפילו בפחות מגריס ,ש"	 והרא"הרמב

  .ח"פ הב"וכ .ש"	 והרא"יש להחמיר כדעת הרמב – א"רמ

  .בנמצאה מאכולת רצופה תולי	 במאכולת – א"רעק

  

  'סעי( לו

מא ולעת זקנתו יחייא ט' כל ימיו של ר: אמר רב יוס(, בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו ד	: איתמר" – גמרא

כת	 או דילמא כל ימיו טימא משו	 כל ימיו טימא משו	 נידה ולעת זקנתו טיהר משו	 נידה וטימא משו	 ? היכי קאמר: איבעיא להו. טיהר

  ?כת	 ולעת זקנתו טיהר מולא כלו	
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טמאה : ורבי חייא אמר, טמאה משו	 נידה: רבי אומר: בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו ד	: דתניא, תא שמע

כי מצרי� (כ א( אתה עשיתו כת	 "א): רבי חייא(ל "א). באמת כ�(אבל : ל"א! אי אתה מודה שצריכה כגריס ועוד: ל רבי חייא"א. משו	 כת	

, מאי. וכיו� דנפק לה ד	 מאכולת ודאי מגופה אתא, בעינ� גריס ועוד לאפוקי ד	 מאכולת, ורבי סבר)! כי בד	 ודאי טמאה אפילו כחרדל, גריס

  :)יד�.נידה יד". (ינהשמע מ. הא בילדותו טימא משו	 נידה, )כי הוא חולק על רבי והוא היה רבו(לאו בזקנותו קאי 

  

. וודאי הוא כת	 או אפילו פחות מזה, כי א	 כ� ודאי אי� כא� בדיקה, מדובר כא� שלא נטלה את העד מהאשפה או ממקו	 התורפה – א"ריטב

אלא מקו�  ,אלא מדובר שנטלתו ממקו� בינוני שאינו משומר לגמרי וג� אינו מקו� תור�, דינו כבדוק בדיעבד, וא	 היה מוצנע משאר בדיקות

ולפיכ� נחלקו בזה רבי ורבי חייא א	 דני	 בזה להחמיר כאילו זה מקו	 בדוק או דני	 אותו כאשפה שאינה משומרת , שנותנת עדיה לפי שעה

  .ואלו ה	 דמי	 בעלמא

  

". בי� כ� ובי� כ� טהורה: יוסי אומר' ר. א	 עומדת טמאה וא	 יושבת טהורה: רבי מאיר אומר, האשה שהיא עושה צרכיה וראתה ד	" – משנה

  :)נידה נט(

יוסי כרבי חייא שטהורה משו	 ד	 נידה ' שרבי מאיר סובר כרבי שטמאה נידה ור, חייא' שמחלוקת זו תלויה במחלוקת רבי ור הבית יוס� כתב

  .וכנראה שהיתה לו גרסא בגמרא שתלתה את המחלוקות אחת בשניה. משו	 כת	וטמאה 

  

 שא	 יש בו גריס ועוד טמאה, רבי יוסי מטהר משו	 ד	 ומטמא משו	 כת	 והלכה כרבי יוסי ורבי חייא – טור, ש"רא, �"רמב, רבנו חננאל

משמע אפילו מדי� , אומרת שרבי יוסי טיהר אפילו לכתחילהכי הגמרא , א התקשה בדברי רבנו חננאל"הרשב .ופחות מזה טהורה משו	 כת	

  .כת	

 המגיד משנה התקשה. ובכל זאת חילק בי� יש בו גריס ועוד שטמאה ובי� אי� בו גריס ועוד שטהורה, פסק כרבי שטמאה משו	 נידה – �"רמב

  .ל"ואכמ, מדוע פסק כרבי ואילו לגבי האשה שהיא עושה צרכיה פסק כרבי יוסי

  .מ שלא נתלה במאכולת"כא� הלכה כרבי כי צרי� שיעור של גריס ועוד ע, פ שהלכה כרבי יוסי"שאע בירד הס"הראב

לכ� ג	 לגבי עד שאינו בדוק הלכה כרבי חייא אפילו א	 היה הכת	 גדול כגריס ועוד , מכיו� שנפסקה הלכה כרבי יוסי שטיהר לכתחילה – א"רשב

והמחמיר לטמא בשיעור של גריס ועוד תבוא . ומספק לא מטמאי	, עומדת ועד זה אינו בדוק כי אשה זו בחזקת טהורה, ואפילו משו� טהורה

  .עליו הברכה

  

טמאה , אפילו הניחה אותו שמור בקופסא ומצאה עליו ד	, שבדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה, ש"והרא 	"פסק כגמרא וכרבי וכרמב – מחבר

  .וא	 אי� בו יותר מגריס טהורה .נידה א	 יש בו יותר מגריס

כגו� שלקחה עד ממקו	 , אבל א	 היה מלוכל�, בדקה בעד בינוני שאינו בדוק א� ג	 לא מלוכל�דוקא א	 ש א"וכרשב א"פסק כריטב – א"רמ

  .שדמי	 מצוי	 ונמצא עליו כת	 טהורה אפילו הוא יותר מגריס

אבל . כי דרכ� של נשי	 להצניע ולהכי� לה	 עדי	, וא עד שניטל ממקו	 המוצנעא שעד שאינו בדוק ה"לח הובאה דעת הרשב' לקמ� בסע – ז"ט

  ]� ולתוספות מדובר אפילו בעד נקי שהניחה אותו מידיה קוד	 שבדקה"לרמב. [א	 לקחה עד מ� השוק או קנחה בעד המזדמ� טהורה

  .בגופהחוששי	 כמו במכה ש, אבל בשעת הוסת, כל זה שלא בשעת הוסת – ש בש� בית אפרי�"פת

ש כשהרגישה זיבת דבר "כי בימינו המאכולת קטנה יותר מגריס וכא� שהעד לא בדוק וכ, בזמנינו יש להחמיר בכת	 זה יותר מכת	 רגיל – ס"חת

  .לח יש להחמיר ואי� להתיר אלא בשיעור קט	 כד	 מאכולת של ימינו

  .א	 בדקה עצמה בעד שאינו בדוק טמאה אפילו א	 הוא פחות מגריס ואפילו א	 נמצא דר� כת	, כיו	 שהדירות נקיות – שבט הלוי

  .הקלו כאשר הכת	 פחות מגריס כדעת המחבר – טהרת הבית, דרכי טהרה

  

  'סעי( לז

ואפילו . שמא לא מהעד הוטח על ירכה, יקאע משו	 ספק ספ"טהורה לכו, א	 בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה וג	 טחתו בירכה – מחבר, י"רש

י שלא כתבה הגמרא בעד שאינו בדוק לה מה יקרה "למד זאת רש .כיו� שאינו בדוק אולי היה מלוכל� כבר קוד	, א	 תמצא לומר שזה מ� העד

  .ע"שבזה טהור לכו, א	 טחתו בירכה

, שטהור אפילו הוא יותר מגריס, ולא טחתו בירכה את הכת	 ש א	 הניחה את העד לאחר הבדיקה במקו	 שאפשר יהיה לתלות בו"וכ – א"רמ

  .טמאה א	 הוא יותר מגריס, אבל א	 הניחה אותו במקו	 שאי� ד	 שכיח

  :י מכמה טעמי	"את ההלכה שלמד המחבר מדברי רש � דחה"הש

אבל ודאי , לא משו	 נדהזה מפני שבזה רבי יודה שטמאה משו	 כת	 ו, בעד שאינו בדוק" טחתו בירכה"זה שלא כתבה הגמרא די�  .1

 .שלא טהורה

 .א"אבל אי� הלכה כמו הרשב .א שפסק כרבי חייא"אולי זה מפני שסובר כמו דעת הרשב, י לטהר לכתחילה"ג	 א	 כוונת רש .2

שמא  :רק ספק אחד אלא, אבל א	 נמצא על העד אי� ספק ספיקא, ירכהזה כאשר נמצא הד	 על ספיקא שכתב המחבר  כל הספק .3

. ש א	 יש יותר מגריס שאי� לתלות במאכולת כלל"וכ .על העד קוד	 שהיה לכלו�מהמקור אלא מההעד ושמא לא  מהמקור בא על

 .ח שמדובר שנמצא על העד ולכ� יש רק ספק אחד"ז והב"העטואצלנו כתבו  .וזהו ספק של תורה וטמאה
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מאה בגריס ועוד בדוק והניחה אותו בקופסא שט � על המחבר ודימה די� זה לדי� בסעי� הקוד� שבדקה עצמה בעד שאינו"לכ� חלק הש

  .כ נמצא על ירכה במקו� שאי אפשר שיבוא הד� מהמקור"אא, וטהורה בפחות מזה

  .פסק כמחבר – תורת השלמי�

  

  'לח סעי(

הזמינה אבל א	 , נקרא עד שבדקה אותו ולא הניחה אותו מידה עד שבדקה בו ממש עד הבדוק לה – )א"רשביש מרבותיו של ה(תוספות , �"רמב

ולרבי טמאה משו	 , ותו נכת	ותולי	 שכשהניחה א, אי� זה נקרא עד הבדוק לה מידה ולאחר זמ� בדקה בו הניחה אותומוכי� לבני	 ונקיי	 ו

  .נידה ולרבי חייא משו	 כת	

� טהורה לגמרי בי� "ולרמב, לתוספות לרבי טמאה משו	 כת	 מספק ולרבי חייא טהורה, כגו� שלקחה אותו מהאשפה וא� לא היה בדוק כלל

  .לרבי ובי� לרבי חייא

, שוק של טבחי	וכתב שכל שבדקה אותו בי� היא ובי� חברתה ולא נודע שנכת	 בו כת	 מצד אחר ולא העבירה אותו ב, חלק עליה	 – א"רשב

  .עד שהבגד יצא מחזקתו, הרי זה בחזקת בדוק

שדרכ� של נשי	 להצניע ולהכי� לה	 עדי	 ואינ� , הכוונה שנוטלתו ממקו	 מוצנע) לו' א לעיל בסע"עד בינוני שמזכיר הרמ( ועד שאינו בדוק

שוק ולא וא	 לקחה חלוק מ� ה. ולכ� רבי מטמא משו	 נידה ורבי חייא מטמא מספק משו	 כת	, מוליכות בשוק ולא מתעסקות בה� בכתמי	

  .ע אפילו משו	 כת	"טהור לכו, יודעת ממי או מנכרית או מישראלית נידה או טהורה או שקנחה בעד המזדמ� לה בבית

  

א שעד הבדוק זה בי� בדקה היא ובי� חברתה ולא נודע שנכת	 בו כת	 ולא העבירה אותו בשוק של טבחי	 ולא בצד "פסק כרשב – מחבר

  .המתעסקי	 בכתמי	

  

  'סעי( לט

אבל חלוק שאינו בדוק , קוד	 שלבשה אותו חלוק שדברו חכמי	 שא	 מצאה בו כת	 טמאה משו	 כת	 זה רק חלוק הבדוק – מחבר, א"רשב

וכתמי	 דרבנ� וספק דרבנ� , כי הוא אינו בדוק ותולי	 שהיה בו הכת	 כבר קוד	, אי� חוששי	 לו משו	 כתמי	 ולבשה אותו בלא בדיקה

  .לקולא

  .ש"כדעת הרא לגבי עד שאינו בדוק שפסק להחמיר לו' את הדי� בסעורה סותר די� זה לכא

ז "הט. מקל ש"א( הראולכ� על חלוקה קנחה עצמה אלא רק מצאה כת	 מדובר שוכא� לא , שמקנחת בולו מדובר בעד שאינו בדוק ' בסע – ח"ב

  .זה דרבנ� מצאה כת	 ולא קנחה ובשניה	הרי אי� הבדל בי� קנחה ולא הרגישה ל, לא הבי� את התרו 

וייתכ� שלקחה אותו מהשוק ובזה ג	 , כלומר אי� לה שו	 ידיעה מאיפה הוא, אינו בדוק כללש בחלוקוכתב שכא� מדובר , ח"חלק על הב – ז"ט

ש "ולכ� הרא ,)בינוני( לו מדובר שהוא קצת בדוק' ובסע .שטהורה אפילו א	 הכת	 יותר מגריס )לו' א בסע"וכפי שכתב הרמ( ש מודה"הרא

  .י	מחמירמחבר וה

מהשוק אותו אבל א� אינו בדוק כלל כגו� שלקחה , לו טמאה ביותר מגריס' כמו בסעא� לא בדקה אותו כעת  שהוא בחזקת בדוקחלוק , לכ�

  .ואי� חילוק בי� עד מלוכל� לבגד שלקחה אותו מהשוק וכ� בי� עד שאינו בדוק לבגד שאינו בדוק .טהורה

, ח"לכ� כתב שהעיקר כמו הב! א מקל א( בעד שבדקו בה א	 לקחתו ממקו	 מוצנע ולא בדקה אותו מעול	"כי הרשב, ז"חלק על הט – א"רעק

וכא� לא קנחה אלא , קנחה בו כאשרבעד שאינו בדוק ש מחמיר "והרא, וטהורה ביותר מגריס בדקה אותו מעול	 נקרא אינו בדוק שחלוק שלא

  .על חלוקה רק מצאה כת	

  .ז"פוסקי	 חלקו על הטכל ה – שבט הלוי

  

  'סעי( מ

של כבוס הכת	 (י� דינא נולע: אמר רב ששת .היא טהורה וחברתה תולה בה, ה והשאילתו לחבירתהבדקה עצמה וחלוק: תניא איד�" – גמרא

  :)נח� .נידה נח". (אבל לעני� טומאה היא טהורה וחברתה טמאה: תנ�) מהחלוק

כי בדיקת חברתה , הראשונה טהורה והשניה טמאה, ומצאה טהור ונתנה לחברתה ומצאה טמאלכ� א	 בדקה חלוקה ולבשה אותו  – א"רשב

  .כבדיקת עצמה והוא נחשב כחלוק הבדוק לה

  .הראשונה טהורה והשניה טמאה, שבדקה חלוקה ופשטה אותו ומצאה טהורה והשאילה לחברתה ומצאה כת	, א"כגמרא וכרשב – מחבר

  ?רי שפשטה את חלוקהקה הראשונה אחרי שמצאה עצמה טהורה אחהאחרוני� הקשו מדוע צרי� את הבדי

  .ע"נשאר בצ הדרישה

  .אותו לא מועילה הבדיקה של קוד	 ושתיה� טמאות מצאה טהורה אחר שפשטהבדקה ולא לדייק שא	 לא , ח תר "הב

מעמידי	 אותה על חזקתה  ,כ מצאה שהיא עצמה טהורה"שא	 קוד	 בדקה את החלוק ואח, שמצאה טהורה מתייחס לאשה, הפרישה תר 

ולא , הרי א	 שתיה� שוות אז שתיה� טמאות, הזה על התרו  � הקשו"והשז "הט. "כא� נמצא כא� היה"משו	  והשניה טמאה שהיא טהורה

  ?"כא� נמצא כא� היה"אומרי	 
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כ לראות א	 ראתה כת	 כדי לטהר את "יש עני� לבדוק אח "בדוק"כ� שהחלוק נקרא  א	 בדקה קוד	 הלבישה שדוקא, צותר �"והש ז"הט

את החלוק תחילה אלא רק כשפשטה אותו ודאי שהיא טהורה כי לא היה בדוק קוד	 לבישה כמו  אבל א	 לא בדקה, עצמה ולטמא את השניה

שתיה�  ולכ�, כי לא היה בדוקוהבדיקה שלאחר ההפשטה היא כדר� העברה בעלמא ואפילו א	 תמצא כת	 לא תיטמא  ,שלמדנו בסעי( הקוד	

  .טהורות

  

  'סעי( מא

  :)נידה נט". (הרי זו תולה בה, או לנדההשאילה חלוקה לנכרית " – משנה

  )ש	". (א( נכרית דקחזיא, מה נדה דקחזיא, דומיא דנדה? ממאי. בנכרית הרואה :אמר רב" – גמרא

  .הרי בעלת החלוק תולה בה�, כ נמצא עליו ד	"פשטה אותו והשאילה אותו לאחת מה� ואח, מדובר שלבשה חלוק הבדוק לה – א"רשב

  

  ?מה הכונה בנכרית הרואה

פ "אע, אבל א	 לא הגיע זמנה לראות. והיא גדולה שהגיע זמנה לראותאחת ד� ידוע שראתה פע� ש בנכרית מדובר – א"רשב, �"רמב, י"רש

זה מפני שנכרית לא מקפידה , פ שבישראלית צרי� שתהיה נידה עכשיו ובגויה לא אלא רק שראתה פע	 אחת"ואע .לתלות בה אפשראי שראתה 

, ולכ� כעת כשמקבלת בהשאלה את החלוק יש לחשוש שמדמי	 הראשוני	 נתלכלכו בשרה ובגדיה ולכלכלו את החלוק הזה, על דמיה וכתמיה

  .פ שלא יהיה בדעת� לטבול"בגדיה מדמי	 וכתמי	 אעאבל ישראלית רגילה לנקות בשרה ו

וכ� בישראלית אפילו ידוע שלא טבלה  .תולי� בהאפילו פע� אחת כל שראתה , בגויה אפילו לא הגיע זמנה לראות– פ המגיד משנה"ע �"רמב

וכוונתו שכל נכרית שראתה פע	 אחת כבר נידונת כאילו הגיע  י"	 סובר ג	 כמו רש"הרמב לכאורה .לנדתה תולה אפילו היא כעת מסולקת דמי	

  .זמנה לראות וראתה

  .א משמע שחייבת להיות גדולה ולא קטנה שראתה פע	 אחת"י ורשב"כי מרש הבית יוס� לא הסכי� ע� פרושו

ק כשידוע שהיתה נידה בזמ� תולה בה� רשהשאילה חלוקה לגויה או ישראלית , א"י ורשב"� חולק על רש"הרמב – פ הבית יוס�"� ע"רמב

  .פ שראתה קוד	 לכ� אינה תולה בה"אע, אבל א	 לא ידוע שהיתה נידה אז, השאלת החלוק בי� בגויה ובי� בישראלית

  

 )'גיל יב( פסק את המשנה שא	 לבשה חלוקה הבדוק לה ופשטה אותו והשאילה אותו לישראלית נדה או לנכרית שהגיע זמנה לראות – מחבר

) כשפשטה(ה א	 בדקה "וה .כ נמצא בו כת	 תולה בה� וטהורה"ואח, בזמ� השאלת החלוק פ שלא רואה כעת"פע	 אחת אע) י"כרש(וראתה 

  .הימי�' כי היא בחזקת טהרה כל ז, נקיי	' ואפילו בספירת ז. ולה בה�ת, כ לבשה ומצאה בו כת	"והשאילה לה� ואח

כי בשלושת הימי� הראשוני� היא אינה בחזקת , אי� תולי	 בכתמי	 לתלות בדבר אחר יי	הנק' של ז בשלושת הימי	 הראשוני	 – א"רמ

  .'י' קצו סע' א בס"תולי	 בכינה כמו בשאר הימי	 וכמו שפסק הרמועוד אבל פחות מגריס , ודוקא כשה	 יותר מגריס .טהרה

  .במקולקלת וכתב שהסיבה שתולה בנכרית היא משו	 שתולי	 הקלקלה, חלק על הבית יוס� – ז"ט

א "שלבית יוס( שפרש שתולה כי לא מקפידה על דמיה וכתמיה ג	 הרשב, מ תהיה בזמ� הזה שג	 נכרית מקפידה על נקיונה"נפק – שבט הלוי

  .ז"שבט הלוי פסק להלכה כדעת הט. כי תולי	 הקלקלה במקולקלת, ז תולה בה"ולט, יודה שלא יכולה לתלות בה א	 לא רואה עכשיו

  

  'סעי( מב

פ שלא ראתה היו	 כי מעיינה "ואע, א	 השאילה לשומרת יו	 כנגד יו	 ביומה השני(תולה בשומרת יו	 כנגד יו	 בשני שלה : ר"ת" – גמרא

  .לפיכ� שתיה� מקולקלות. אינה תולה: רבי אומר. ג"לפיכ� היא מתוקנת וחברתה מקולקלת דברי רשב. ובסופרת שבעה שלא טבלה) פתוח

  .)נידה ס". (כנגד יו	 בראשו� שלה וביושבת על ד	 טוהר ובבתולה שדמיה טהורי	ו	 יושוי� שתולה בשומרת 

  

מ מחוסרת טבילה היא "מ, פ שהיא יכולה לטבול ולהיטהר"ואע, במקולקלהקלקלה שכיו� שכתמי	 מדרבנ� תולה  ג"סברת רשב – א"רשב

אבל ביו	 הראשו� ג	 א	 תתלה בה לא תקלקל אותה ותהפו�  .היא מחוסרת מעשה וכטהורה, ורבי סבר שכיו� שבידה לטבול כעת. ותולי	 בה

   .אותה לזבה גדולה ולכ� תולה בה

  

כי כתמי	  הלכה כרב� שמעו� ב� גמליאל שתולה בשומרת יו	 כנגד יו	 ביו	 השני ובסופרת שבעה שלא טבלה – ש"רא, �"רמב, ד"ראב, א"רשב

  .דרבנ� והלכה כמקל

  .י הלכה כרבי מחברוכ, פסק כרבי שלא תולה באלו – �"רמב

  

שנותני	 לה	 מהדי� לקטנה עד שתחיה המכה ולנערה , בתולת דמי	 כקטנה או נערה שלא ראתה מעול	 ונבעלו – א"רשב ?מה הכונה בבתולה

  .תולה בה� שזה ד	 בתולי	, כ לבשה אותו ונמצא עליו ד	"וא	 השאילה לה� חלוק הבדוק לה באותו זמ� ואח. לילות' ד

  

  יושבת על דם טוהרלגבי בתולה שנבעלה ו זמן הזההדין ב
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אבל בבתולה שנבעלה תולי	 ג	 . כי אשה זו היא ככל הנשי	, לתלות בו ולטהר אי אפשרבזמ� הזה שמחמירי	 ג	 בד	 טוהר ממילא  – �"רמב

  .כי זו שירפה מצוי וזו אי� שירפה מצוי, פ שנותני	 לה רק בעילת מצוה"בזמ� הזה אע

זה בנות ישראל לגבי עצמ� אבל לא לטמא , שא	 החמירו לא לבעול על ד	 טוהר, אפילו ביושבת על ד	 טוהר תולי	 בזמ� הזה – ד"ראב, �"רמב

  .לכ� היא תהיה טהורה מספק וחברתה תהיה טמאה שהחמירה על עצמה. את חבירתה בספק כתמי	

  

  מחבר

שה אותו הקטנה הזאת לאחר שנבעלה קוד	 שחייתה ולכ� א	 השאילתו לקטנה שלא ראתה מעול	 ולב, א"וכרשב פסק כברייתא .1

, לילות לבעילתה או שהשאילה אותו ליושבת על ד	 טוהר' המכה או השאילה אותו לנערה שלא ראתה מעול	 ולבשה אותו תו� ד

טוהר היא שנותני	 לבתולה רק בעילת מצוה ושיושבת על ד	  שאפילו בזמ� הזה, ד"וכראב, )כי תלות זו לא תקלקל אות�( תולה בה�

  .ככל הנשי	

 .אבל קטנה אפילו ראתה בבית אביה תולה בזה, לא ראתה מעול	 הכונה לנערה – דגול מרבבה

, תולה בה, נקיי	 שעוד לא טבלה' ולכ� א	 השאילה אותו לסופרת ז, במקולקלש שתולי	 הקלקלה "� והרא"הרמב, ד"ג וכראב"כרשב .2

  .חלהובעלת החלוק טהורה וחברתה טמאה וסופרת שוב מהת

 ואילו לדעת הלבוש, כי פקעה טומאתה הראשונה, א	 נגמרו ימי הספירה אלא שלא טבלה לא תולה בה לדעת משנה למל� – א"רעק

  .תולה בה כל עוד שלא טבלה

פ שייתכ� שלא "ואע, תולה בפנויה, א	 ישנה אשה נשואה טהורה ע	 פנויה גדולה שראתה כמה פעמי	 ונמצא כת	ש, א"וכתב רעק

וזה נכו� א( , נחשב כאילו היא כל הזמ� בימי הזיבה ולכ� תולה בה, מ כיו� שלא ספרה לכוונת שבעה נקיי	"מ, שבועות ראתה כמה

  .משנה למל�לדעת ה

  

  'סעי( מג

קחזיא מגופה השתא ומה הת	 ד, רבי לא תיבעי ל�אליבא ד? מהו לתלות כת	 בכת	: בעא מיניה רבי יוחנ� מרבי יהודה בר ליואי" – גמרא

הכא דמעלמא קאתי לא , הת	 הוא דקא חזיא מגופה תליא, ג"כי תבעי ל� אליבא דרשב! ?הכא דמעלמא קא אתי לא כל שכ�, אינה תולה אמרת

  .)נידה ס)". (שלא ראתה מגופה ואולי בא מעלמא(לפי שאי� תולי� ? מה טע	. אי� תולי�: ל"א? תליא או דילמא לא שנא

אי� , היתה יושבת על הכת	 קוד	 שאלה בי� שראתה כת	 בחלוק אחר לאחר ששאלה את זההשאילה חלוקה לבעלת כת	 בי� ש – א"רשב

  .כי בעלת כת	 זה לא יודעת בברור שממנה היה, הראשונה תולה בה

  .ש א	 השאילתו לטהורה וחזרה ולבשה אותו ששתיה� צריכות לחוש לו"כ – �"מ בש� רמב"הגה

  

  מחבר

ואפילו היתה יושבת כבר על הכת	 קוד	 ששאלה אותו ובי� שראתה  וק לבעלת הכת	שא	 השאילה חל, א"פסק כרבי יוחנ� וכרשב .1

כי לא ברור לבעלת הכת	 שהוא , כי אי� תולי	 בכתמי	, אי� תולות זו בזו ושתיה� חוששות, כת	 בחלוק אחר לאחר ששאלה אותו

 .ולכ� אי� סברה לקלקל אחת יותר מהשניה, ממנה

  .לטהורה וחזרה ולבשה אותו ששתיה� חוששותש א	 השאילה את הבגד "שכ, �"כרמב .2

  .כ לא תולות זו בזו"אלא שהראשונה לא בדקה קוד	 שפשטה ג, ה כשלא חזרה ולבשה אותו"ה – �"ש

  

  'סעי( מד

ולבשה אותו  כשפשטה אותו כגו� שלבשה חלוק בימי נדתה ולא בדקה אותו, פעמי	 שתולה בעצמה – מחבר, רבנו ירוח�, ש"רא, א"רשב, �"רמב

  .	 שתולה אותו מימי נידתהרתה וראתה ש	 כתכ בימי טה"חא

אבל א	 לא בדקה כלל אפילו קוד	 פשוט שטהורה כמו , שתולה בימי נידותה, שמדובר כא� אפילו א	 בדקה קוד	 ימי נידותה � הדגיש"הש

  .'לט' שראינו בסע

� הסביר "הש. א הגיה בשלושת הימי	 הראשוני	 של הספירה לא תולה בכלו	 וכא� תולה בימי נדותה"הרמ' מא' מדוע בסע � תמה"הש

אבל במכה שבגופה כ� שידוע שמוציאה , הימי	 הראשוני	' שכתב שדוקא בדבר אחר אינה יכולה לתלות בג' י' קצו סע' א לשיטתו בס"שהרמ

  .שבגופה ה ימי נדותה שה	 כמו מכה"וה, תולה

ה כא� יש להחמיר בשלושת הימי� "ה, כ היא מוכת שחי� וכל הזמ� מדמדמת"פ שיטתו ש	 שכ� מחמירי	 במכה שבגופה אא"שע � ציי�"הש

  .הראשוני� ולא להקל בזה ולתלות בימי נדותה

  

  'סעי( מה

, בדיקה אחר שהתעברה ומצאה עליו כת	כ לבשה אותו שוב בלא "א	 לבשה חלוק קוד	 שהיתה מעוברת ואח – מחבר, רבנו ירוח�, א"רשב

  .ה מניקה תולה בעצמה"וה. תולה בלבישת הימי	 שלא היתה מעוברת
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אבל א	 . שבדקה אותו בשעה שלבשה אותו קוד	 עיבורה או מניקותה ובכל זאת תולה בימי עיבורה ומניקתה, מדובר כמו בסעי( הקוד	 – �"ש

  .'לט' בסע לא בדקה כלל אפילו אז פשוט שטהורה כמו שראינו

  

  'מז�'מו סעיפי	

  .)נדה נו...". (כת	 שנמצא בחלוק מטמא למפרע עד שיאמר בדקתי את החלוק הזה ולא היה בו כת	 או עד שעת הכבוסוכ� " – משנה

שכל כת	 עובר מ� הבגד בכביסה וא	 יש בו כת	 הגיע אחר ( חזקתו בדוק או דילמא חזקתו מתכבס ,עד שעת כבוס: איבעיא להו" – גמרא

אי נמי דאשתכחה  .אי אמרת חזקתו מתכבס הא מתכבס, אי אמרת חזקתו בדוק הא לא בדק. דאמר כיבס ולא בדק, למאי נפקא מינה? )הכביסה

בסטרא לא , אי אמרת חזקתו מתכבס, אי אמרת חזקתו בדוק מא� דבדק בסטרא נמי בדיק, )ותפירות בצדי הבגד היכ� שיש קמטי	( בסטרא

  ?מאי. מתכבס

עד שיאמר בדקתי את החלוק ולא היה בו כת	 או עד שעת  כת	 שנמצא בחלוק מטמא למפרע מפני מה אמרו:... אמר רבי מאיר, דתניא: ש"ת

  .הפסידו למפרעוא	 לא בדקו  .)ולכ� מ� הסת� הוא בדוק( מפני שחזקת בנות ישראל בודקות חלוקיה� בשעת כבוסיה�? הכבוס

  .וא	 לאו בידוע שלפני הכבוס, א	 נדחה מראיתו בידוע שלאחר הכבוס, תחזור ותכבסנו: אחא אמר' ר

גדלו עב כי ממשו של ד	 ( וזה מגליד )לפני כבוס דק ועובר בבגד( שזה מקדיר, אינו דומה כת	 שלאחר הכבוס לכת	 שלפני הכבוס: רבי אומר

  :)ה נונד". (מ"מ חזקתו בדוק ש"ש. )עליו

תכבסנו עכשיו ואפשר יהיה לדעת ממתי , פ שלא בדקה בכבוס"לרבי אחא אע, שלרבי מאיר הכל תלוי בבדיקה בשעת הכבוס, א"והסביר הרשב

  .ולרבי לא מכבס אלא בודק את מראיו עכשיו א	 מקדיר או מגליד, הכת	

  

  .פסק רק כרבי מאיר שהכל תלוי רק בבדיקה שבכבוס – �"רמב

אלא א( של , החזקה שבנות ישראל בודקות בשעת כבוס זה לא רק את חלוקיה�, כלומר. פסק כרבי מאיר א� חשש לדעת רבי – א"רשב

. משמע שבדקה, כל שידוע שישראלית כבסתו, וחזקה זו קיימת אפילו ליתא קמ� הישראלית. כי ה� לא בודקות שפחה ונכרית לא אבל, חברותיה�

י "וא	 התכבס ע. ואפשר לתלות בו ולטהר את האשה אי� חזקתו של הכת	 שמתכבס, רת שלא בדקה אותואבל א	 הישראלית איתא קמ� ואומ

  .שפחה או נכרית בכל מקרה אי� חזקה שבדקה ודני	 את הבגד כחלוק שאינו בדוק לה ותולה בו

  .י כתמי	 דרבנ�כ, תולי	 להקל, להחליט א	 מגליד או מקדיר אי אפשרא� א	 , וא	 רואי	 בברור שהכת	 מגליד טמאה

כי ספק , וכא� לא תולי	 להקל מטע	 ספק דרבנ�, פסקו כרבי שבודקי	 תמיד בכת	 א	 מקדיר טהורה וא	 מגליד טמאה – ד"ראב, �"רמב

  .אחר בקי לדעת א� מגליד או מקדיריל� , כי א� הוא לא בקי, הבא ממיעוט ההכרה אינו ספק

  

  מחבר

י "א	 התכבס ע, בלא בדיקה בזמ� שהיא טהורה וחזרה ולבשה אותו ,מי נדתה והתכבסולכ� חלוק או סדי� שלבשה בי, א"פסק כרשב .1

  .ולכ� אינה תולה בו וזהו כת	 חדש והיא טמאה שזה כת	 מלפני הכבוס כי מ� הסת	 היא בדקה לא תולה בו, ראלית ואיננה לפנינויש

 ).לא כרבי אחא( חזקתו של כת	 שמתכבסכי אי� , וטהורה וא	 היא לפנינו ואמרה שלא בדקה בשעת כבוס תולה בו

  .שפחה או נכרית תולה בו בכל מקרהי "א	 התכבס ע .2

  .ומחשיבי	 את זה כאילו לא בפנינו ולא בדקה, ואומרת שבדקה לא סמוכי	 עליה ה א� היא בפנינו"לגבי נכרית ה – �"ש, ח"ב

לבדוק אותו ואז נבדוק הא	 כיבסה אותו  פשראי או מדובר שהחלוק לא לפנינובמקרי� שטהורה כי אי� חזקתו בדוק  – �"ש

וא	 לא יודעת להבחי� אז תחמיר כמו שנפסק , אבל א	 החלוק לפנינו אז תבדוק הא	 הכת	 מגליד או מקדיר, ישראלית או נכרית

א לא יודע יבדוק הא	 יש ששי	 נגד האיסור וא	 הו, ג שא	 התערובת לפנינו' צח סע' בס, וכעי� זה מצאנו בהלכות תערובות. להל�

, אבל א	 התערובת נשפכה סומכי	 להקל כאשר לא ידוע א	 היה ששי	 או לא, כי חוסר ידיעה לא גור	 לקולא, יחמיר מספק, לבדוק

  .כי ספק דרבנ� לקולא

ורק א	 אומרת שלא . פ שמקדיר"לא תולה בו אע, א	 הישראלית בפנינו ואמרה שבדקה, פ שמקדיר"אע, א	 החלוק בפנינו – א"רעק

 .סומכי	 על בדיקה א	 מקדיר או מגליד, י כותית"קה או שנבדק עבד

וא	 , כי בידוע שקוד	 כיבוס כבר היה ש	 א	 נמצא מקדיר תולה להקל אז א	 אפשר לבדוק א	 הכת	 מקדיר או מגלידש, כדעת רבי .3

  .ד לחשוש ולהחמיר"וא	 אפשר לבדוק בכת	 והיא אינה בקיאה בזה פסק כראב .כי בידוע שזהו כת	 חדש תולה להחמירמגליד 

 .טמאה מיד, וא	 החלוק לא בפנינו וג	 לא הכובסת הישראלית, כיו	 לא בקיאי	 בי� מקדיר למגליד – א"רעק

ת א	 בדקה לדע אי אפשרו( שא	 לבשה חלוק הבדוק לה ופשטה אותו וכיבסה והשאילה אותו לחברתה ונמצא כת	, כרביפסק  .4

והשניה טהורה , וא	 מקדיר אז הוא מהראשונה, הוא מהשניה והראשונה טהורה והשניה טמאה אז א	 מגליד, )�"ש – הכובסת או לא

  .והראשונה טמאה

ולכ� אפילו הוא . לתלות באחת יותר מחברתה אי אפשרכי , הוא מקדיר או מגליד שתיה� טמאות לבדוק א	 אי אפשרוא	  – �"ש

  .טמאות נאבד שתיה�

  

  'סעי( מח
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א	 מגיע כנגד בית התורפה של ארוכה שתיה� טמאות וא	 , ארוכה שלבשה חלוקה של קצרה וקצרה שלבשה חלוקה של ארוכה: ר"ת" – גמרא

  .)נידה נח". (ארוכה טהורה וקצרה טמאה, לאו

א	 הוא מגיע כנגד בית התורפה של  בודקי	, א	 שתי נשי	 לבשו חלוק אחד אחת ארוכה ואחת קצרהש ,למדו מהגמרא – מחבר, א"רשב

אז א	 מגיע לבית התורפה של הקצרה קצרה טמאה , וא	 לא, אז הוא מגיע לבית התורפה של הקצרה ולכ� שתיה� טמאות, א	 כ�. הארוכה

  .שתיה� טהורות, וא	 הוא למעלה מהחגור לשתיה� .כי לארוכה זה נחשב למעלה מ� החגור, וארוכה טהורה

אותה , וא	 כיסתה אחת את ראשה והשניה לא. אבל א	 כיסו את ראש� שתיה� טמאות, אותו בלילה לכסות בו את ראש�וכל זה כשלא פשטו 

  .שכיסתה את ראשה טמאה והשניה טהורה

  

  'סעי( מט

כגו� (טומאה כל שאינו מקבל : רבי נחמיה אומר... שלוש נשי	 שלבשו חלוק אחד או שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו ד	 כול� טמאות" – משנה

  :)נידה נט". (אינו מקבל כתמי	) ספסל של אב�

  .אלא רק אלו שישבו מאז הבדיקה האחרונה, כי א	 בדקו לא כול� טמאות, מדובר שלא בדקו בינתיי	 – א"רשב

אז אותה , אבל א	 היתה אחת ראויה לראות יותר מחברתה כגו� שהיא זקנה או מעוברת או מניקה, כול� טמאות רק כאשר ה� שוות – ד"ראב

  .שאינה ראויה תולה שהראויה ראתה והיא טהורה

, וכרבי נחמיה. מאותכול� ט, כ נמצא עליו כת	"ששלוש נשי	 שלבשו חלוק אחד או שישבו על ספסל אחד זו אחר זו ואח, פסק כמשנה – מחבר

לראות יותר מחברתה כגו� שחברתה זקנה או אבל א	 היתה אחת מה� ראויה , שכל זה כשה� שוות, ד"וכראב. שמדובר בספסל המקבל טומאה

  .אותה שלא ראויה תולה בחברתה הראויה וטהורה, פ שהיא נשואה"מעוברת או מניקה או לא הגיע זמנה לראות אע

  .טמאות אפילו באו לשאול בזו אחר זוא שכול� "כתב כרשב – ז"ט

  .כי בכתמי	 הולכי	 להקל, ו מטהרי	 אות� מספקאחר ז �וכשבאו בז, א הזה"אי� הלכה כמו הרשב – תורת השלמי�, �"ש

  

  'נב�'נא�'נ פי	סעי

א טמאה ושתיה� הי, בדקה אחת מה� ונמצאת טמאה. כול� טמאות ,שלוש נשי	 שהיו ישנות במטה אחת ונמצא ד	 תחת אחת מה�" – משנה

רואי	 , וא	 לא היו ראויי	 לראות. ותולות זו בזו). א"רשב –וכל שכ� א	 בדקו שתי	 ומצאו טמאות שהשלישית תולה בה� וטהורה (טהורות 

  :)נדה ס". (אות� כאילו רואות

. תולה מניקה בשאינה מניקה, מניקה ושאינה מניקה. תולה עוברה בשאינה עוברה, עוברה ושאינה עוברה? כיצד תולות זו בזו: ר"ת" – גמרא

אפילו , בתולת דמי	 שלא ראתה ד	 מימיה(בתולה . תולה זקנה בשאינה זקנה, ושאינה זקנה) א"רשב – עונות ולא ראתה' שעברו עליה ג(זקנה 

  .תולה בתולה בשאינה בתולה, להושאינה בתו) נשואה

� :נידה ס". (רואי	 כאילו ה� ראויות, זו היא ששנינו לא היו ראויות לראות, שתיה� בתולות, שתיה� זקנות, שתיה� מניקות, היו שתיה� עוברות

  .)סא

  

יות טמאות והחיצונה שתי	 הפנימ, תחת הפנימית. שלוש נשי	 שהיו ישנות במטה אחת ונמצא ד	 תחת האמצעית כול� טמאות" – משנה

  .שתי	 החיצונות טמאות והפנימית טהורה, תחת החיצונה. טהורה

שמא כשעברה פנימית דר� עליה נפל ממנה ( אבל א	 עברו דר� עליה כול� טמאות, בזמ� שעברו דר� מרגלות המטה, אימתי: אמר רבי יהודה

  ...".)ד	

, שלשת� ומצאו טהורות. ה� טהורות ושלישית טמאה, ו שתי	 ומצאו טהורותבדק. היא טהורה ושתי	 טמאות, בדקה אחת מה� ונמצאת טהורה

  .)נידה סא..." (כול� טמאות

  )ש	". (במשולבות: מר רבי אמיא? ומאי שנא סיפא דקמפליג, )ש	 נפסק שכול� טמאות :במשנה בד( ס(מאי שנא רישא " – גמרא

  

  .בכל מקו	 שימצא ד	 במטה היא טמאה, אבל באשה אחת, כל זה בשלוש נשי	 שיכול להיות שחלק טמאות וחלק טהורות – א"רשב

  

  ?"משולבות"מה הכונה 

  .ולכ� אפילו נמצא תחת הפנימית יש להסתפק שמא הד	 מהחיצונה תכופות ודבוקות יחדש מדובר: במשנה בד( ס – ש"רא, י"רש

  .מדובר שרגליה� מעורות ודבוקות זו בזו – טור, רבנו ירוח�, א"רשב

  

  הדין כשיש סדין במטה

אבל א	 יש סדיני	 עליה כול� טמאות בי� משולבות בי� שאינ� משולבות כי הסדי� עשוי , כל זה דוקא במטה שאי� עליה סדיני	 – ד"ראב

  .להתהפ�

פ שיש סדי� אי� בכ� כלו	 ותלוי בחילוקי	 "אע, על הסדי�אבל א	 נמצא במטה שלא , שנמצא על הסדי�מדובר ד "מה שהתכוו� הראב – א"רשב

  .לעיל
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  .אבל התחתו� אינו מתהפ� וא	 נמצא עליו לא מטמאי	 את כול�, ד הכוונה בסדי� עליו�"כל מה שהתכוו� הראב – ש"רא

  

  הדין כשהתעכבה בלבדוק

לה כבר פדא דאמר כל שבעלה בחטאת טהרותיה סבר ). של מציאתה(והוא שבדקה עצמה בשיעור וסת : אמר רב יהודה אמר רב" – גמרא

  )ש	". (אפילו בעלה בחטאת טהרותיה תלויות: ורבי אושעיא אמר. טהרותיה טהורות, בעלה באש	 תלוי, טמאות

  

. בר פדא סבר שטהרותיה טמאות א	 ראתה בשיעור זמ� שבעלה מתחייב חטאת כשרואה בתשמיש וזה כשיעור וסת – א"רשב, �"רמב, �"רמב

 שהיא טמאה או שמטהרי	 לאותה שמצאה טהורהמה� אחרות כשמצאה אחת מה שמטהרי	 את ה, ולכ�, כבר פדא ולא כרבי אושעיאופסקו 

אי� , אבל א	 שהתה כדי שיעור בדיקה והוא שתקנח בחורי	 ובסדקי	, זה דוקא כשבדקה מיד תכ( למציאת הד	, )נלמד מדי� שמצאה טמאה(

  .האחרות ולא בטהורה לטהר את עצמההבדיקה מועילה לא בטמאה לטהר 

  .בעד שבידה אלא קנחה כשיעור וסת, שלאו דוקא בדקה ממש כשיעור וסת ,דייקו ורבנו ירוח� א"והרשב והתוספות

פ שבדקה אחת ומצאה טהורה "אע, כ מצאו כת	"אבל א	 עמדו מש	 ואח, וכל זה כשבדקו עצמ� מיד כשמצאו את הכת	 בעוד� שוכבות במטה

  .ול� טמאותכ, או טמאה

 .שבמקרה זה מועיל לטהר את האחרות אפילו לא בדקה מיד, לגבי בדקה ומצאה טמאה לטהר את האחרות ופסק כרבי אושעיאחלק  – ש"רא

ייתכ� שיצא מאחת , פ שבדקה בתו� שיעור וסת"שלגבי מצאה טמאה לטהר את האחרות אע, ועוד. וזאת כי כתמי	 דרבנ� והל� אחר המקל

  .ה ג	 לאחר שיעור וסת שנקל בכתמי	"אז ה, לי	 דוקא בה זה מפני שהולכי	 להקל בכתמי	מהאחרות וזה שתו

  .ה א	 בדקה ומצאה טהורה לאחר שיעור וסת שמועיל לטהר את עצמה ולטמא את האחרות"שה, ש"י לדעת הרא"וכתב הב

אבל כשבדקה ומצאה טהורה ובאה לטמא את האחרות , שיעור וסת רק א	 בדקה בתו�כשבדקה ומצאה טמאה מטהרת את האחרות  – ה"רז

  .לא נאמר בה שיעור וסת ויכולה לטהר את עצמה אפילו לאחר זמ�

  

  הדין בחלוק שלבשו כמה נשים זו אחר זו

כל מה שאמרנו במשניות זה כאשר ישנו יחד במטה אחת ואז אחת או שתי	 מצילה או מצילות את חברותיה אבל שלוש נשי	  – א"רשב, �"רמב

  ). או שבדקו ומצאו טהורות(כ נמצא בו כת	 כול� טמאות "ולא בדקו אותו בינתיי	 ואח זו אחר זושלבשו חלוק אחד בדוק 

  .ה כשישבו על מטה בדוקה זו אחר זו שכול� טמאות"ד	 לבסו( וה ה כשישבו על ספסל אחד זו אחר זו ונמצא עליו"וה

בדקה הראשונה שלבשה את החלוק או ישבה על הספסל או שישבה על המטה ומצאה טמאה או שתי	 הראשונות בדקו ומצאו טמאות כול� 

  .היא טמאה וה� טהורות, וא	 האחרונה קינחה עצמה תו� שיעור וסת ומצאה טמא, טמאות

כמו ', אז תולה הזקנה בשאינה זקנה וכו, אבל א	 היתה אחת זקנה או עוברה ואחת שאינה זקנה או שאינה עוברה, יו שתיה� שוותוכל זה כשה

  .שחלקנו לקמ� לגבי ישנו שלוש נשי	 יחד על מטה אחת

די� , כלומר. יא לא האחרונהפ שה"מי שבדקה בתו� שיעור וסת מצילה על חברותיה אע, ופסקו שג	 בחלוק בזו אחר זו, חלקו – טור, �"רמב

  .חלוק זהה לדי� מטה בכל הפרטי	

  

  האם יכולה לתלות בעצמה

וכ� א	 , אבל א	 יש לה וסת שמסולקת דמי	 בימי	 אחרי	 אינה תולה בחברתה שאי� לה וסת קבוע, מדובר דוקא בחילוקי	 האלו – תוספות

  .יש לה וסת ולא הגיע שעת וסתה אינה תולה בהגיע שעת וסתה

, וכש	 שתולה בחברתה כ� תולה בעצמה. היתה אחת מניקה ואחת עוברה או אחת זקנה ואחת בתולה אי� תולי	 זו בזו – רבנו ירוח�, א"רשב

תולה הכתמי	 בימי	 הראשוני	 בזמ� שלא היתה עוברה , כ לבשה אותו בזמ� שהיא מעוברת"שא	 לבשה חלוק בזמ� שאינה עוברה ואח

  .וטהורה

  

  מחבר

 ורגליה� מעורות זו בזו ונמצא ד	 תחת אחת מה�) דבוקות יחד(ששלוש נשי	 שישנות במטה אחת משולבות , אמי פסק כמשנה וכרב .1

האמצעית והפנימית טמאות והחיצונה , נמצא תחת הפנימית. א	 נמצא תחת האמצעית כול� טמאות: וא	 לא משולבות. כול� טמאות

 .ית טהורהנמצא תחת החיצונה היא והאמצעית טמאות והפנימ. טהורה

 .כי אולי כשעברה נט( ממנה, דר� החיצונה כול� טמאותאבל א	 עלו , שכל זה כשעלו דר� מרגלות המטה, כרבי יהודה .2

כי סדי� מתהפ� לכל הכיווני	 , אבל א	 נמצא על הסדי� העליו� בי� כ� ובי� כ� כול� טמאות, ד שכל זה כשלא היה סדי� עליו�"כראב .3

  .לדעת ממי הגיע הכת	 אי אפשרו

ג	 הסדי� התחתו� דרכו להתהפ� וא	 נמצא  – ח"ב, ל"רש .משמע מדבריו שמקפידי	 רק בסדי� עליו� – מחבר :די� הסדי� התחתו�

 .הכסת תחת הסדי� אי� מתהפ�, מ א( לדעת המחמירי	"מ – ז"ט .כ כול� טמאות"עליו ג
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ה� , אבל א	 בדקה אחת או שתי	 ומצאו טהורות, שלשת� ומצאו טהורותאחת מה� או שבדקו  (שכל זה מדבר כשלא בדקה א, כמשנה .4

וא	 בדקה אחת ומצאה . וא	 בדקו שלשת� ומצאו טהורות כול� טמאות. טהורות והאחרת שלא בדקה אחר מציאת הכת	 טמאה

 .רהה� טמאות והשלישית תולה בה� וטהו, וכ� א	 בדקו שתי	 ומצאו טמאות. האחרות תולות בה וטהורות, טמאה

דוקא כשקנחה בעד סמו� , שתולי	 בטמאה או בטמאות לטהר את זאת שלא בדקה, א"	 והרשב"הרמב, �"כרב יהודה בש	 רב וכרמב .5

אי� הבדיקה מועילה לטמאה לטהר את האחרות ולא , )קנוח בחורי	 ובסדקי	(אבל א	 שהתה כדי שיעור בדיקה , ליציאת הד	

  .לטהורה שבדקה לטהר את עצמה

אבל בבדקה ומצאה טהורה מועילה ג	 , וכתב שדוקא במצאה טמאה צריכה לקנח בעד בתו� שיעור וסת, על המחבר חלק – א"רעק

 .ע אולי צריכה בדיקה ממש"ונשאר בצ. בדיקה לאחר שיעור וסת ולא רק קנוח מיד

זקנה שעברו : למשל. יהזאת שאינה ראויה תולה בראו, אבל א	 אחת ראויה יותר לראות מחברותיה, שכל זה כשהיו שוות, כגמרא .6

תולה המעוברת , אחת מעוברת שהוכר עוברה והשניה לא מעוברת. שזקנה טהורה וילדה טמאה, עונות ולא ראתה ואחת ילדה' עליה ג

תולה , אחת מניקה ואחת שאינה מניקה. תולה בתולה בזו שראתה, ואחת ראתה) אפילו נשואה(אחת בתולה . בשאינה מעוברת

  .ההמניקה בשאינה מניק

אחת שלא הגיע שעת וסתה לא תולה בחברתה שהגיע שעת וכ� , וסת קבוע באחרת שאי� לה וסתאבל לא תולה שלה יש  – �"ש, ז"ט

 .וסתה

כ לבשה אותו בזמ� שהיא מעוברת "כגו� לבשה חלוק בזמ� שלא היתה מעוברת ואח, שיכולה לתלות בעצמה, א ורבנו ירוח	"כרשב .7

 .ל לזקנה ומניקה"וכנ. היתה מעוברתתולה בזמ� שלא , ונמצא עליו ד	

  .אי� תולות זו בזוכגו� שלוש מניקות או שלוש זקנות או אחת זקנה ואחת מניקה כגמרא שא	 היו כול� שוות  .8

  .וכ� אחת זקנה ואחת מעוברת וכ� כל שאר המקרי	 בה	 שתיה� לא ראויות לראות שלא תולות זו בזו ושתיה� טמאות – �"ש

  

  הדין כשהן ערות

  מחבר, א"רשב, ד"ראב

אבל א	 היו שלשת� ערות , כל מה שאמרנו שלוש נשי	 כול� טמאות או ששתי	 טמאות או אחת טמאה זה דוקא כשהיו ישנות .1

כי כל אחת מכירה את , רק היא טמאה וכול� טהורות, ושוכבות על מטה או ספסל כאחת ונמצא ד	 תחת אחת מה� אפילו האמצעית

 .ראתה מקומה ואומרת שברי לה שלא

 .השתי	 שנמצא ביניה	 טמאות והשלישית טהורה, א	 נמצא הכת	 ביניה	 .2

תחת הפנימית . אמצעית ופנימית טמאות והחיצונה טהורה, תחת האמצעית. כול� טמאות, תחת החיצונה: ונמצא, עלו דר� החיצונה .3

 .היא לבדה טמאה ושתי	 החיצוניות טהורות

זה לא לכאורה ו, כשהיא ערה שמשמע שאמירת ברי לה שלא ראתה מטהרת אותה, ערה לישנה המחלקת בי� הקשה על כל ההלכה הזאת – ז"ט

יא שא	 תובע מנה וטוע� שהלוה במקו	 פלוני והנתבע אומר לא עברתי ' עט סע' סמ "מחו ז הוכיח דבריו"הט. כי אולי לאו אדעתה, מועיל כלל

פ שהיא ערה והיא "ה כא� אולי נכנסה למקו	 הפנימי אע"וה. כי אולי שכח, כפר�לא הוחזק , ובאו עדי	 שהיה ש	 אבל לא ראו שהלוה, ש	 בכלל

  .זה כ יש לטמא את כול� מחשש"וא, לא זוכרת

אבל א	 יש זמ� רב אחר שכיבת� , כ סמו� לשכיבה נמצא הד	 ובזמ� קצר היא זוכרת א	 נכנסה למקו	 חברתה או לא"שבד, ז"וחידש הט

  .שכחה שנכנסה לצד פני	 אכ� כול� טמאות שמא, למציאת הד	

אבל כא� א	 היא תתחמק , שלגבי הלוה אולי באמת הוא פרע את החוב ואינו מתחמק מלשל	, ז"� בנקודות הכס� דחה את חילוקו של הט"הש

כור כי היא מקפידה לז, מאמיני	 לה, ולכ� א	 אומרת שברי לא שלא ראתה, היא תעבור איסור, ותגיד שהד	 לא ממנה והוא באמת כ� ממנה

 .עבור על איסורלשלא 

  

  הדין כשהיו טוחנות בריחיים

החיצונה טמאה והפנימית , תחת החיצונה, שתיה� טמאות, שתי נשי	 שהיו טוחנות ברחיי	 של יד ונמצא ד	 תחת הפנימית: דתניא..." – גמרא

  ...".בינתיי	 שתיה� טמאות, טהורה

אז א	 , ודד ולהתקרב לצד הפנימי כמו הסיפור של הנשי	 שהיו טוחנות ברחיי	א	 היה לה� עסק לצד פני	 ואז דרכ� להתנ – מחבר, א"רשב

אבל א	 נמצא תחת החיצונה , כי דרכה של החיצונה לדחוק ולהיכנס למעמד הפנימית ולהתקרב לרחיי	, נמצא ד	 תחת הפנימית שתיה� טמאות

  .יה� שתיה� טמאותנמצא בינ. קת לצד החיצונהחכי אי� הפנימית נד, היא טמאה והפנימית טהורה

  

  'סעי( נג

כול� טהורות , אבל א	 אחת מה� התעסקה בכתמי	, כל מה שאמרנו שא	 נמצא ד	 בחלוק או במטה שכול� טמאות זה בסת	 – מחבר, ד"ראב

  .ותולי	 בה והיא תולה בכתמי	
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  'סעי( נד

ולכ� לא חוששת ליו	 מציאת הכת	 , אי� בכתמי	 משו	 וסת, פ שהחמרנו על הכתמי	 ועשינו אותו כראיה לעני� שבעה נקיי	"אע – טור, ד"ראב

  .וכ� אינ	 עוקרי	 וסת חו' מכתמי עד הבדוק שמטמאי	 בכלשהו והרי ה	 כראיות לכל דבר. כמו שחוששי	 ליו	 ראיה

א	 מצאה כת	 בראש חודש אפילו שלוש פעמי	 לא קבעה אותו כוסת והכת	 לא עוקר  ולכ�, ד שאי� בכתמי	 משו	 וסת"פסק כראב – מחבר

  .והרי ה� כראיות לכל דבר )לג' אפילו פחות מגריס כמו בסע(חו' מכתמי עד הבדוק שמטמאי	 בכלשהו , וסת שהיה לה ליו	 אחר

כי כת	 , פ כת	 ביו	 קבוע"עוקרת וסת זה א	 ראתה גאינה , פ כ� שלא חוששת לו יותר"כלומר א	 פסקה מלראות בוסתה ג – א"רעק, פרישה

  .פ"ולכ� א	 חזרה וראתה ביו	 הוסת שהיה לה חוזרת לוסתה הראשו� אפילו בלא לא ראתה בו ג, לא קובע וסת ליו	 אחר

, 	 נידה לעני� וסתמ אי� בו משו"מ, ג שג	 בו יש איסור"אבל עד שאינו בדוק אע, דוקא עד הבדוק שמטמא בנדה נחשב כראיה לכל דבר – ז"ט

  .אלא דינו כספק נידה ונידו� ככת	

ודינו כמו וסת הקפיצות , אבל לא חוששי	 לראיה אחת כוסת שאינו קבוע, חוששי	 כתמי עד הבדוק רק א	 קבעה וסת בראיות אלו – שבט הלוי

  .פ לא חוששת לו כלל"שכל עוד שלא קבעה אותו ג

  .עד הבדוק ג	 בראיה אחת כוסת שאינו קבוע חוששי	 לכתמי –) סח' ב ס"ד ח"יו( אגרות משה
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  קצא' ס

  

בי� כ� ובי� כ� : רבי יוסי אומר. א	 עומדת טמאה וא	 יושבת טהורה: רבי מאיר אומר, האשה שהיא עושה צרכיה וראתה ד	" – משנה

  ".טהורה

מי  יושבת נמי נימא, )מרוב הדוחק מי הרגלי	 נכנסו למקור והוציאו ד	( דאמרינ� מי רגלי	 הדור למקור ואייתי ד	, מאי שנא עומדת" – גמרא

  ?רגלי	 הדור למקור ואייתי ד	

אולי אחר , רגלי	המקו	 מי הוא ממכה שב ד	שהמני� , כלומר( דלמא בתר דתמו מיא אתא ד	, מזנקת נמי). מקלחת(אמר שמואל במזנקת 

  ?)שנגמרו מי הרגלי	 יצא ד	 נידה מהמקור

על שפת הספל  )ד	 מהמקור( איתא דבתר דתמו מיא אתא דא	, אבא ביושבת על שפת הספל ומזנקת בתו� הספל ונמצא ד	 בתו� הספל' אמר ר

  .איבעי ליה לאשתכוחי

  :)נדה נט". (וכ� אורי ליה רבי אבא לקלא הלכה כרבי יוסי. יוסי' הלכה כר: אמר שמואל ואמרי לה אמר רב יהודה אמר שמואל

לעול	 דארגשה ואימור הרגשת מי רגלי	 ? עומדת טמאה אלא לאו דלא ארגשה וקתני, אי דארגשה יושבת אמאי טהורה? היכי דמי" – גמרא

  :)נדה נט". (ויושבת טהורה, אייתי ד	עומדת הדור מי רגלי	 למקור ו: הואי

  

וה	 מסבירי	 את הגמרא שמדובר  .בי� מזנקת ובי� שותתת, הלכה כרבי יוסי שבי� עומדת ובי� יושבת טהורה – א"רשב, �"רמב, �"רמב, י"רש

אבל עומדת אינה יכולה לזנק אלא , אלא זה ד	 מכה, 	 למקור ומוציאי	 ד	ואז אי� דוחק ולא חוזרי	 מי הרגלי )לחתמק(מזנקת ביושבת ו

אבל לרבי , וכל השקלא וטריא בגמרא הוא לדעת רבי מאיר בלבד .ש כשיושבת ושותתת"וכ, ובזה טימא רבי מאיר וטיהר רבי יוסי, בלבד שותתת

  .כי חזקה על הד	 שבא ע	 המי	 ולא מ� המקור, טהורה, ליוסי אפילו שותתת ד	 על שפת הספ

. ד� על שפתו תתוטמאה בשות ונמצא ד� בתו� הספל ועומדת טהורה במזנקת, יושבת טהורה בכל מצבהלכה כרבי יוסי ש – ש"רא, תוספות

פ שמזנקת טמאה לרבי "עומדת אעולכ� , ועומדת יכולה לזנק ,משנה מדברת במזנקת בי� עומדת ובי� יושבתהמחלוקת בוה	 מסבירי	 שכל 

ורבי יוסי  .יושבת ומזנקת: לרבי מאיר צרי� תרתי לטיבותא ,לכ�. ולרבי יוסי טהורה, ו ד	 נידהמאיר כי המקו	 צר ויחזרו מי הרגלי	 ויוציא

. יש תרתי לריעותא אבל עומדת ושותתת טמאה ג� לרבי יוסי כי, טיהר במה שרבי מאיר טימא וזה עומדת ומזנקת כי המי	 יוצאי	 בקילוח

ומה שאמרה הגמרא שטהורה במזנקת כשיושבת על שפת הספסל  .ומכא� נלמד שרבי יוסי מטהר ג	 ביושבת ושותתת כי מספיק חדא לטיבותא

  .כשיושבת ושותתתאבל לרבי יוסי טהורה ג	 , זה לרבי מאיר בלבד

ואפילו  )תלתא לטיבותא( ונמצא ד� בתו� הספליושבת ומזנקת כשהלכה כרבי יוסי שטהורה  – �"ר, מרדכי, רג� מרוטנבו"מהר, רבנו חננאל

כי  ,וכשעומדת טמאה בי� שותתת ובי� מקלחת. אפילו כשיושבת טמאה )על שפת הספל ולא נמצא בתו� הספל( אבל בשותתת, בנוס� על שפתו

  .מטמא ורבי יוסי מטהר רבי מאירשונמצא ד	 על שפתו או תוכו בתו� הספל יושבת על שפת הספל ומזנקת מדברת ב הגמרא

והגמרא משווה עד שאינו בדוק לאשה שעושה , גבי עד שאינו בדוק שרבי יוסי מטמא משו	 כת	: שהעיקר כדעה זו וכ� מוכח בד( יד � כתב"הש

אבל , )אשה ואשה שהטילו שניה	 בספל עיי� לקמ�(שרבי יוסי מטהר א( לכתחילה לטהרות מתייחס לסיפא בהמש� ומה שהגמרא כתבה  .צרכיה

  .שאסורה לכתחילה לטהרות וכ� לבעלה ורק בדיעבד מותרמודה רבי יוסי ) לגבי אשה שעושה צרכיה(ברישא 

שפסקו כמותו בדיעבד כשחולק על רבי מאיר כשיושבת הכוונה , ביושבת ומזנקת ששמואל ורבי אבא שסברו כרבי יוסי דנו בדעת רבי מאיר ומה

וסי מודה לרבי מאיר שאסור ולכ� ה	 לומדי	 ממה שאסר רבי מאיר א( בדיעבד מה אסר רבי יוסי אבל לכתחילה רבי י, ומזנקת לתו� הספל

  .לכתחילה

  

בי� מקלחת ובי�  שאשה שהשתינה מי	 ויצא ד	 ע	 מי הרגלי	 בי� שהשתינה בעמידה ובי� בישיבה, א"� וכרשב"כרמב, 	"פסק כרמב – מחבר

  .הזדעזעה כי מי רגלי	 אינ	 מ� המקור והד	 הוא ד	 מכהואפילו , הרי זו טהורה כדעת רבי יוסי, שותתת

  א"רמ

אבל א	 עומדת , הספל בתו�וכשעומדת ומקלחת ונמצא ד	 ) בכל מצב(שטהורה רק כשיושבת , ש"ראתוספות וההביא את דעת ה .1

 .כי בעמידה המקור צר וחוזרי	 מי הרגלי	 ומביאי	 ד	, טמאה) ש לתוכו"וכ(של הספל  שפתוושותתת ד	 של 

. הספל טמאהאבל על שפת , שאפילו ביושבת אי� להתיר אלא כשמקלחת ונמצא בתו� הספל, �"המרדכי והר, �"ביא את דעת מהרה .2

 .�"פ הש"וכ ,וכ� ההלכה .ובעומדת טמאה בכל מצב אפילו מקלחת לתו� הספל בלבד

גלי	 בי� עומדת ובי� יושבת ואפילו נמצא זקנה שחדל לה אורח כנשי	 טהורה א	 רואה ד	 בזמ� הטלת מי ר – ש בש� פני� מאירות"פת

  .וטיהרו כת	 בזקנה, באמצע הספל כי כל החומרא בזה היא משו	 כת	

  

  איש ואשה שהטילו שניהם בספל

ורבי  )ש מהדי� לעיל של אשה שמטילה לבד"כ( רבי יוסי מטהר, לתו� הספל ונמצא ד	 על המי	) מי רגלי	(איש ואשה שעשו צרכיה	 " – משנה

  :)נדה נט". (אלא שחזקת דמי	 מ� האשה, שאי� דר� האיש להוציא ד	, שמעו� מטמא

ל מהאשה שמא הד	 בא "ואת, שמא מהאיש: משו	 ספק ספיקא ,ת ובי� מזנקתתבי� שות, בי� עומדת, הלכה כרבי יוסי בי� יושבת – ש"רא

  .ממכה
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  .ש כשיש שני ספקות"כ, שא	 לעיל מטהרי	 את האשה כשיש ספק אחד, ש מהדי� הקוד	"	 הוא כ"הדי� זה לרמב – �"בית יוס� בדעת הרמב

  .	 שבזה טהורה בכל עני�"ש וכרמב"הלכה כרא – א"רמ

  .)כי על שפת הספל זה הוכחה שזה מהאשה כי האיש מקלח לתו� הספל( מדובר כשנמצא הד	 בתו� הספל על המי	 – �"ש

  

  לראות דם במי רגלים הדין כשרגילה

  א"רמ

, אבל א	 רגילה לראות ד	 במי רגליה ומרגישה כאב בשעת הטלת מי הרגלי	, כל מה שדברנו לעיל זה כשנמצא ד	 במקרה במי רגלי	 .1

ואפילו א	 הד	 הגיע . כי רגלי	 לדבר שיש לה מכה שכואבת לה בשעה שמטילה מי רגלי	 והד	 הוא ד	 מכה, מותרת בכל עני�

  .זה ודאי ד	 מכהמרגישה כאב וכי , כ טהורה"ג, קנחת את עצמהכשמ, באחור

כ בזמ� הטלת מי רגלי	 וכואב לה כשהיא "במוצאת ד	 אחר הטלת מי רגלי	 רק א	 מוצאה ג בצמח צדק התיר – פתחי תשובה

או שלא מצאה ד	 , ואז תולי	 את הד	 שמוצאת על העד אחר הטלת מי רגלי	 בד	 שמצאה בזמ� ההטלה שהוא משו	 מכה, מטילה

אבל א	 לא מרגישה ממש כאב ולא מצאה ד	 , יהבזמ� הטלת מי רגלי	 אבל כואב לה הרבה ובדקה קוד	 הטלת מי רגלי	 ונמצאת נק

ואפילו א	 לא מצאה כלל תו� מי רגלי	 וג	 לא היה כאב בשעת ההטלה  ,בסדרי טהרה חלק על זה. בזמ� הטלת מי רגלי	 אי� להתיר

 .כ"טהורה ג, כ כאב לה ומצאה ד	"ואח

וכעת זה לא שעת  קבוע לא באשה שיש לה וסתי רגליה אשמחמיר לא להתיר במקרה שרגילה לראות ד	 במ ל"הביא את דעת מהרי .2

וא	 המו� נקי  ותשתי� ותקנח עצמה ממי רגליהמו� נקי וא	 תמצא נקי תכניס , קוד	 שתשתי�ובדקה היטב בחורי	 ובסדקי	 , וסתה

  .וכ� נוהגי� .אחרת לא תהיה לעול	 טמאה, אבל באשה שאי� לה וסת יש להחמיר .זו הוכחה שאי� זה ד	 מ� המקור

 – ערו� השולח�. ל באשה שאי� לה וסת זה אפילו א	 לא מצאה ד	 על עד הבדיקה אלא רק במי הרגלי	"חומרת המהרי – דעתחוות 

  .החומרה רק א	 מוצאת ד	 ג	 על עד הבדיקה

כי תהיה טמאה כשתמצא , תועיל אפילו א	 אי� לה וסת קבוע, שא	 בכל מקרה צריכה בדיקה לאחר הטלת מי הרגלי	, הקשה – �"ש

מדוע , א� עוד הקשה .ל מסתפק א	 הבדיקה מועילה או לא ולכ� החמיר באשה שאי� לה וסת קבוע"שמהרי, �"ותר  הש ?	 במו�ד

  ?הרי תהיה טמאה כשתראה ד	 לא בשעת הטלת מי רגלי	, לא תהיה טמאה לעול	

אבל כשרואה ג	 בזמ� אחר בלא הטלת מי , שכל ההלכה הזו מדברת באשה שרואה ד	 רק בשעה שמטילה מי רגלי	, �"השולכ� פרש 

אבל א� אי� לה וסת כלל אלא , אפילו לא קבוע, שמתירי� באשה שיש לה וסת כלשהו, א"וזו כוונת הרמ. רגלי	 מועילה הבדיקה

  .אחרת לא תהיה לעול� טמאה, לא מועילה הבדיקה, שרואה רק כשמטילה מי רגלי�

 .�"דחה את דברי הש – סדרי טהרה

ת מותרת תמיד בלא בדיקה שלא בשע, שלוש פעמי	 ונמצא המו� נקי )כשיש לה וסת( 	 בדקה את עצמה בצורה זואש, כיכדעת המרד .3

  .כי מוצאת אותו רק לאחר שמשתינה, כי חזקה שזה תמיד ד	 מכה, הוסת

אבל מה שצרי� , כ מצאה ד	 שמוכח שזה ד	 צדדי	 מספיקה בדיקה אחת"א	 בבדיקת מו� לא מצאה כלו	 ואח – דגול מרבבה

ועכשיו היא כבר לא רגילה , בדיקה שלוש פעמי	 זה כאשר לא מוצאת ד	 כלל ואז נעקר הוסת שלה שרואה תמיד ד	 בהטלת מי רגלי	

 .בזה יותר

אבל א	 לא מרגישה כאב ובדקה , בזמ� הטלת מי הרגלי	 ואז מ� הסת	 זה מהמכהכל זה כשמרגישה כאב ש, פ הגהות מיימוניות"ע .4

  :אז, ת מי רגליה ומצאה ד	לאחר הטל

, ע"ודבר זה נכו� לכו. כי רואי	 בברור שלא נראה ד	 עד אחר גמר ההשתנה וזהו ודאי ד	 נידה, ודאי טמאה א	 לא מצאה במי רגליה

 .ש שמקל בעומדת ויושבת לעיל"ג	 לדעת הרא

א "וי. ממש) אגור, מרדכי( כי התירו רק שמוצאת תו� מי רגלי	 א שטמאה"י, יה וג	 על העד שבדקהלא	 מצאה ד	 במי רגאבל 

אלא שאינה צריכה , ופסק להחמיר. )�"ר, ש"רא(או מצחצוחי אותו ד	  כי תולי	 את הד	 שנמצא מתמצית מי רגלי	, שטהורה

א� בדקה שלוש פעמי� ומצאה טהורה לא צריכה , תה רגילה לראות בהטלת מי רגלי�ואפילו הי. לבדוק עצמה אחר הטלת מי רגלי�

  .לבדוק יותר

 ודחה לתר ? �"א התיר רק ביושבת ומקלחת כדעת המרדכי והר"הרי לעיל הרמ, הקשה מדוע צרי� בכלל לכתוב את הדי� הזה – �"ש

ט כמו הדי� הקוד	 שיושבת ומקלחת ונמצא בתו� הספל כי זה פשו, כ א	 נמצא על העד טמאה"שכא� מדובר ביושבת ומקלחת ואעפ

  !הרי אי� כא� חומרא שזה עיקר הדי�, מדוע כתב שיש להחמיר, ועוד. ש כשנמצא על העד"וכ, וג	 על שפת הספל שטמאה

  

הקל בקנוח על נייר צבעוני אפילו אחר מי רגלי	 רק , שהחמיר א	 בדקה מיד אחר הטלת מי רגלי	 א"פ הרמ"ע –) יז' ד ס"ד ח"יו( אגרות משה

אבל בד	 ממש קשה להקל , וזה בכת	. הצרי� שתעבור דקה) 'ק ג"ס' י' ס( ובשבט הלוי. אלא ישבה עד שיצאו כל הטיפי�, א	 לא מהרה לקנח

  .כ זו שעת הדחק גדולה"אא

י בדיקות רפואיות מהו מקור הד	 שבא לאחר הטלת מי רגלי	 ולפי תוצאות הבדיקה תשאל "ת בצורה ברורה עכיו	 נית� לדע – דרכי טהרה

 .שאלת חכ	
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 א"דינים נוספים ברמ

 .בי� וסת הדילוגי	 ובי� וסת שווה, קובעת וסת בזה א	 הוא בדר� קבע, א	 רגילה לראות ד	 במי רגליה לפרקי	ש, כמרדכי .1

טהורה , וכ� נמצא ג	 במי רגליה )ולא ד	( אלא קרטי� קרטי� כמו חול וחצ' אדו	, לא מוצאת ד	 שא	 כשבודקת את עצמה, �"כר .2

  .כי אי� זה ד	 אלא חול, אפילו א	 זה בשעת וסתה

ויש הבדל בי� א	 זה מראה חול , )קפח' ס(ודינ	 כדי� מפלת חתיכות  נימוחו הקרטי� כ להטיל מי	 לראות א	"אח צריכה – בית יוס�

  .אבל כמי� חול טמאה, � התיר זה כאשר זה חול ממש או חצ' ממש"ומה שהר, מי� חולאו מראה כ

 .כ רואה ד	 ממש יחד ע	 החול והחצ'"אא, נימוחוהקרטי� כגו� להטיל מי	 לראות א	  כ"אינה צריכה בדיקה אח – �"ש, דרכי משה
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  קצב' ס

  

  'סעי( א

  .צריכה שתשב שבעה נקיי	, תבעוה להינשא והתפייסה: אמר רבא" – גמרא

. כי מטא לארבעה נטר עד ארבעה אחרינא. אי�: ל"א. סבר ליה מר למכתב כתובה ליו	 ארבעה: ל"א. רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חביבא

תבעוה לינשא ונתפייסה צריכה לישב שבעה : דאמר רבא, לא סבר לה מר להא דרבא: ל"א? מאי האי: ל"א. איעכב שבעה יומי בתר ההוא יומא

גדולה . ש גדולה לא שנא קטנה"ל: אמר רבא בפרוש: ל"א? אבל בקטנה דלא חזיא מי אמר, אימר דאמר רבא בגדולה דקחזיא דמא: ל"א? נקיי	

  .)נדה סו". (קטנה נמי מחמדא, טעמא מאי משו	 דמחמדא

  .ה לשבת שמא מתו� החימוד ראתה ד	צריכ – י"רש

כ "ג, ואפילו בדקה עצמה בשעת התביעה ומצאה שהיא טהורה, שבעה ימי	 נמני	 ממחרת יו	 התביעה כדי שיהיו שבעה נקיי	 – א"רשב

  .שמא מחמת החימוד ראתה טיפת ד	 כחרדל שג	 עליה צריכה לשבת שבעה נקיי	, צריכה לשמור שבעה נקיי�

  

  ?ובדיקה באותם ימים ההאם צריכה הפסק טהר

לא בתחילת ימי הספירה ולא בסו( אלא שכל שממתינה שבעה ימי	 אחר שתבעוה להינשא , כלל אינה צריכה הפסק טהרה ולא בדיקה – א"רשב

אלא , )כי אחרת תצטר� הפסק טהרה( א� לא אוסרי	 אותה כרואה ודאית, פסק הד	ומספיק שחוששי	 שמא ראתה מיד ו, היא מותרת וטהורה

  .נחשב אצלה הדבר כשבעה נקיי	, א	 לא הרגישה בד	

שצריכה בדיקה כי רב ) לקמ�(ודחה את הדעה . כי בתו היתה קטנה, מסיפורו של רב חביבא שלא צווה לבדוק את בתו א הוכיח את שיטתו"הרשב

  .כי חוששי	 שמא בודאי ראתה, שא	 צריכה בדיקה צריכה ג	 הפסק טהרה, ועוד, חביבא לא הצרי� זאת

  

שלא עדיפה מרואה (ובדיעבד פע� אחת  כל יו�לכתחילה  הימי	 הללו' אבל צריכה בדיקה תו� ז, אינה צריכה הפסק טהרה – ש"רא, ד"ראב

כי ככל שהיא קרובה יותר לחופה יותר לבה הומה , כי חוששי	 כל יו	 שמא תראה, )קצו' לקמ� בס' לה בדיקה אחת תו� ז הקשמספי ודאית

שהרי רבא היה , הנקיי	 כא� הינה ללא קשר לחומרת רבי זירא' שחומרת ז, ש"ולכ� הסביר הרא .מחמת החימוד תראה ומשתאה וחוששי	 שמא

  .נקיי� בבדיקה' אלא כוונת רבא שיהיו ז, עוד לפני רבי זירא

מוד וכ� סבר חוששי	 לחיימי	 כי בקטנה לא ' ל זכי לפי זה לא צרי� כלל הפסקה ש ,א מסיפורו של רב חביבא"הוכחת הרשבש דחה את "הראו

  .ולאחר ששמע שרבא אמר שאי� הבדל בי� גדולה לקטנה הפריש את בתו כל שבעה קוד	 החופה. רב חביבא

  

וה	 סברו שכל יו	 (הימי	 ' באות	 ז אבל צריכה לכתחילה בדיקה אחת בלבד, ש שלא צריכה הפסק טהרה"ד ולרא"הסכי	 לראב – �"רמב

  ).צריכה בדיקה

הבית . נקיי	 ותיבעל לאלתר' נאמנת ואינה צריכה ז, 	 אומרת שברור לה וג	 בדקה את עצמה ביו	 התביעה ולא ראתה כללכתב שא – ה"ראבי

  .ל"פ כל הראשוני	 הנ"ע יוס� דחה שיטה זו

  .הביא שיטה שחייבת בהפסק טהרה ובבדיקה בימי הספירה כמו אשה שראתה ד	 – �"ר

  

  מחבר

י	 בי� גדולה ובי� קטנה ואפילו בדקה עצמה בשעת תביעה ינק' צריכה לשבת ז, להינשא והתפייסהשא	 תבעוה , א"פסק כרבא וכרשב .1

 .ימי	 ממחרת יו	 התביעה' ומונה ז. שמא מחמת חימוד ראתה ד	 כחרדל, נקיי	' ומצאה שהיא טהורה צריכה לשבת ז

אבל צריכה בדיקה בתו� , ימי	' פ שלא בדקה ביו	 התביעה סופרת ממחרת ז"ואע, שאינה צריכה הפסק טהרה ש"ד והרא"פסק כראב .2

  .הימי	 הללו' ז

  .כי לא ראתה, הימי	' ובדיעבד מספיקה בדיקה אחת בלבד בתו� ז, הדגיש שצריכה כל יו	 בדיקה לכתחילה – א"רמ

' בדיעבד אפילו לא בדקה אלא פע� אחת בז. הנקיי�' ה ובודקי� כל זכיו� נוהגי� הפסק טהרה ג� לבתול – �"ש, ח"ב, ל"מהרש

כ ברואה ודאית שש	 לא מהני בדיקה אחת אלא בדיעבד בדיקה ביו	 הראשו� וביו	 "משא( א"הימי� מותרת כפי שכתב הרמ

 .)השביעי

 

דולה בזמ� שהיו נוהגות הבתולות לטבול כל די� המחבר בד	 חימוד עוסק בקטנה שלא ראתה ד	 מעול	 או בג – סדרי טהרה, תורת השלמי�

לא מועילה בדיקה אחת אלא לכתחילה כל יו	 ובדיעבד ראשו� ושביעי ודינה , אבל גדולה שכבר ראתה דמי	 קוד	 שתבעוה ולא טבלה, ולהיטהר

  .כאשה רגילה

 .ו מקטנה"ולומדי	 זאת מק. א( זקנה ומסולקת דמי	 צריכה לשבת שבעה נקיי	 – פתחי תשובה

  

  תשובה פתחי
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לא , כ רצתה להתחת� מיד ע	 אחר"אשה שהיתה זקוקה ליבו	 ולא רצה לחלו' לה עד שהתפשרה איתו וחל' לה ואח – שער אפרי� .1

 .כי לא סמכה דעתה קוד	 שיחלו' לה, נקיי	 חדשי	' הנקיי	 ששמרה קוד	 וצריכה ז' יכולה לסמו� על ז

כ החלימה א	 רשאי להתחת� איתה "נקיי	 ובדקו אותה ואח' הסתפק באשה שנהיתה שוטה ואחרות פקחות ספרו לה ז – בית שמואל .2

 .הס פשט להקל ספק ז"והחת. או שמא כשהחלימה נעשה החימוד מחדש נקיי	 ראשוני	' על סמ� אות	 ז

רה ולא אומרי	 שכשתראה אותו יעלה הנקיי	 ששמ' מ סומכת על ז"מ, א	 לא ראתה את החת� מעול	 קוד	 החתונה – ס"חת .3

  .והמחמיר תבוא עליו הברכה, החימוד מחדש

  .לא עלו לה הימי	 וצריכה ספירה מחדש לאחר החליצה, אשה שצריכה ייבו	 וספרה כמה ימי	 קוד	 החליצה – א"רעק

  

  מקור הגזרה

ולכ� ברור אי�  .ש כא� שלא מצאה אפילו כת	"וכ, הכי אפילו א	 ראתה בלא הרגשה טהור, ומ� התורה מותרת, הגזרה מדרבנ� – מגיד משנה

  .כי עוד לא הגיעה גזרת רבא, נקיי	' יהודה ותמר ורות ובועז לא חששו לד	 חימוד ושימשו מיד בלא ז

לא ברורה הגמרא ביבמות שרב אמר שיכולה להתחת� באותו יו	 שתובעי	 , א	 זה רבא בעצמו, שמי המציא חומרא זו, מ"הקשה על המ – ז"ט

  :מצאנו בזה כמה תרוצי	 ?והוא היה אחרי רב הרי רבא המציא את החומרה הזאת, ומה הקושיה. והקשתה הגמרא מגזרת רבא, אותה להינשא

 .גזרו ג	 על ד	 חימוד, פ שלא הרגישה"באותה שעה שגזרו על הכתמי	 אע – ז"הט ראשו� של  ורת .1

רות מיד באותו יו	 זה מפני שהוא כבר היה ש	 במטה ונחשב הדבר כמי  ומה שבועז בא על, גזרה קדומה מאודה – ז"תרו  שני של הט .2

זה כי אי� סברה לחלק בי�  החוות דעת דחה תרו  .וכ� הוכיח הדגול מרבבה .שיש לו פת בסלו ולא היה חשש שמא תראה מחמת חימוד

 .זמ� המתנה ארו� לזמ� המתנה קצר

  .ישואי�אי� חוששי	 לד	 חימוד בביאה שאינה לש	 נ – חוות דעת .3

  

  'סעי( ב

משמע . נקיי	 בשעה שמכיני	 את צרכי החופה' אלא מוני	 לה ז, ב חודש שזה רחוק מאוד"לא מדובר שתבעוה להינשא לאחר י – �"ר, א"רשב

  .וא( אחריה	 לא צריכה בדיקה יותר, כי	 שאות	 הימי	 יהיו סמו� לחופהשלא צרי

הימי	 הנקיי	 הללו ' וא	 טבלה אחר ז. שבעת הימי	 הנקיי	 הללו צריכי	 להיות סמוכי	 לבעילת מצוה – � מרוטנבורג"מהר, רוקח, �"רשב

אבל בדיעבד בבדיקה , וכל זה לכתחילה .כי חוששי	 שמא ראתה מחמת חימוד עד שתבעל, צריכה לבדוק בכל יו	 עד שתיבעל, כ לא נבעלה"ואח

  .מנדה ודאיתכי לא מחמירי	 בדיעבד יותר , מספיק' אחת תו� ז

אבל א	 קידש קוד	 ולאחר , נקיי	 רק כאשר קידש אותה ורוצה מיד לשאת אותה' שצריכה ז, ל"הקל יותר מהדעות הנ – א"מ בש� ריב"הגה

  .כיו� שכבר מכירה אותו אי� בה חימוד ומותרת להינשא מיד, ימי	 תבעוה להינשא' הקידושי� או ז

  

  .פ שלא התקדשה"נקיי	 אע' ומכינה את עצמה לחופה סופרת זא שמהרגע שסומכת בדעתה "פסק כרשב – מחבר

שבשעה שמתחילה להכי� את עצמה לחופה יש , והכוונה. ש אחריה	"כ, הנקיי	 לא צריכה לבדוק את עצמה' אפילו בתו� ז א"לדעת הרשב – ז"ט

והרי היא עכשיו כשאר נשי	 ואפילו בדיקה אינה צריכה , פ שיש עוד זמ� רב לחופה"כ אי� יותר חימוד אע"וצריכה לישב שבעה נקיי	 ואח, חימוד

 )א"� דחה את פרושו בדעת הרשב"א� הש, נקיי	 נוספי	 לפני החופה' שצרי� שבעה נקיי	 ג	 משעה שמתחילה להכי� את צרכי החופה וג	 ז, א"שבהדרישה הבי� בדעת הר(. כלל

  א"רמ

  .ות סמו� לבעילת המצווה ככל הנית�נקיי	 צריכי	 להי' שאות	 ז, 	"כרוקח ומהר .1

כי יש חשש  ,א"וכרוקח שמחמירי	 יותר ועל פי דעת	 מחמיר הרמ	 "זה כרשב) וכדלקמ�(כ "א בדיקה אח"ומה שהצרי� הרמ – ז"ט

 .שמא תראה מחמת חימוד א( אחרי שטבלה קוד	 שתיבעל

, ש"פ שלא תיבעל עד מוצ"אע )שזה ליל החופה כי בזמ� התלמוד היו מתחתני	 ביו	 הרביעי( 	 רביעיהמנהג שהכלה טובלת בליל יו .2

  .אבל אי� להרחיק את הטבילה יותר מזה

שזה מנהג רע כי מחבק ומנשק ואוי לעיני	  בה כת"ובשל .ש"מדובר שהיתה נישאת ביו	 רביעי ולא היה בועל עד מוצ – גולהבאר ה

  .שלא להוכיח על זה כי מוטב יהיו שוגגי	 ולא מזידי	 בובמעיל צדקה כת .שכ� רואות

זכר למנהג ' אלא שהיו נוהגי	 לכנוס בערב שבת משו	 תקנת עניי	 והקדימו לטבול ביו	 ד, ודאי שלא מדובר במנהג זה – סדרי טהרה

 .פ שמ� הדי� מותר"כי נהגו להחמיר שלא לבעול בתחילה בשבת אע, ש"התלמודי	 שבתולה נישאת ליו	 הרביעי והמתינו לבעול במוצ

 ).א"	 ולא כרשב"פ שיטתו כמהר"ע( בכל יו	 עד בעילת המצוה ש צריכה לבדוק את עצמה"א	 לא תיבעל במוצ .3

 ).	"רוקח ומהר(הימי	 ' אבל בדיעבד אי� להחמיר א	 בדקה רק פע	 אחת בתו� ז, כל זה לכתחילה .4

  .נקיי	' שכל חת� ישאל את הכלה קוד	 שיגע בה א	 שמרה ז, כשערי דורא .5

  .כיו	 השושביני	 מודיעי	 לו א	 היא טמאה – �"ש

  

  'סעי( ג
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צריכה לחזור ולישב , נקיי	' פ שישבה כבר ז"אע, 	 דקדק בסיפור של רבינא ורב חביבא שא	 דחו את הנישואי� מאיזושהי סיבה"מהר – מרדכי

  .נקיי	 אחרי	 כשתהיה דעת	 לעשות את הנישואי�' ז

ומצריכי	  ק כאוסרי�"והכריע המהרי. שא	 נדחו הנישואי� יו	 או יומיי	 לא צריכה ספירה ובדיקה מחדש הביא דעת מתירי� – ק"מהרי

  .ולכ� חוששי	 שמא ראתה עכשיו אחרי שסיימה לספור, כי חוששי	 לחימוד בכל שעה ושעה, פ שבדקה עצמה תמיד"לספור מחדש אע

  

ולטבול  נקיי	' צריכה לחזור ולישב ז )ואפילו טבלה( פ שישבה שבעה נקיי	"שא	 דחו את הנישואי� מסיבה כלשהי אע, פסק כמרדכי – מחבר

  .כשיתפשרו לעשות את החופה

  .נקיי	' לא מהני וצריכה לשמור שוב ז, פ שבדקה עצמה תמיד בימי ההמתנה"ק שאע"כמהרי – א"רמ

  

ולא הסכימו באותה שעה על ) 'כגו� שאבי החת� ואבי הכלה לא מסתדרי	 או מחמת הנדוניה וכד( לגמרי מדובר שדחו את הנישואי� – ח"ב

אבל א� באותו מעמד , נקיי	' ואז לא סומכת דעתה להיזהר בבדיקה ולכ� שומרת שוב ז, אלא קבעו שכשיפגשו ידברו על זה, תארי� אחר

פ "וכ .היא טהורה, נקיי	 וא	 בדקה עצמה באותה שעה ומצאה שהיא טהורה' צ לחזור ולספור ז"א, כשעסוקי� באותו עני� קבעו מיד זמ� חדש

  .�"שז וה"טה

בי� בדיקת שחרית לבדיקת בי� ( שאפילו א� בזמ� הויכוח לא קבעו תארי� חדש אבל קבעו תארי� חדש באותו יו�, ח"הבויתרה מכ� כתב 

עת התארי� לפחות ומחמירי	 רק כאשר נדחה קבי, נקיי	' צ לחזור ולמנות ז"א, שהבדיקות היו בשעה שסומכת דעתה על כ� כיו�, )הערבי�

  .יו	 או יומיי	ב

אבל א	 צרי� להכי� הכל מחדש , שודאי שקבעו את החתונה לזמ� קרוב שההכנות שעשו מתאימות ג	 לזמ� החדש, וכתב על כ� החוות דעת

  .נקיי	 כשמתחילי	 להכי� מחדש את החתונה' סופרת שוב ז

עדי� סומכת בדעתה שתהיה החתונה תו� יו� או אבל הכלה , שג	 א	 באותו מעמד לא קבעו ממש תארי� אחר, ח"הקל יותר מהב – ז"ט

. לא צריכה לשמור שוב שבעה נקיי	לכ� ו, ואי� כא� חימוד חדש אי� דבר זה נקרא דחית נישואי�כי הסכסו� הוא משהו קל שייפתר , יומיי�

ולכ� אי� הבדל א	 הדחיה , יי	נק' ועובדה שלפעמי	 קורה שנדחית החתונה בכמה שעות עד שנעשה שלו	 ביניה	 וודאי שלא יושבת אז שוב ז

אז א	 לאחר יו	 או יומיי	 יתפשרו צריכה , ורק א	 הסכימו שלא תהיה חתונה כלל ולא הגבילו שו	 יו	 .היא באותו יו	 או למחר או מחרתיי	

  .נקיי	 מחדש' ז

כי הסיחה דעתה מהזמ� הראשו� וחוזר  אפילו דחו ליו� או יומיי� נקיי�' חלק והחמיר בזה שתמיד צריכה לשמור שוב ז – )עטרת זהב(לבוש 

כיו� , פ שזה באותו מעמד ובדקה עצמה קוד	"אע, א	 פרקו את השידו� והסכימה מיד להתחת� ע	 אחר, אמנ	 .החימוד ומתעורר פע	 שניה

  .נקיי	 מחדש' שזו תביעה חדשה יש כא� חימוד חדש וצריכה לספור ז

  

  :הדי� כשהעיכוב היה מחמת אונס שקרה לחת�

� ודאי לא התייאשה משבעת הימי	 הראשוני	 וסמכה דעתה שיבוא החת, א	 העיכוב היה מחמת איזה אונס יו	 או יומיי	 – בנימי� משאת

  .ולכ� תבדוק שתהיה נקיה ושלא תבוא לידי חשש חימוד אחר שיגמר האונס

כי , הכלה צריכה שבעה נקיי	 מחדש, א באשא	 החת� התעכב מחמת אונס ושלח שליח לכלה והתנצל למה ל, חלק על המשאת בנימי� – ז"ט

או שאינו חפ' בה  )בניגוד לסכסוכי	 לעיל שסומכת שמא יתפשר תו� יו	 או יומיי	(היא מסופקת בדעתה שמא מחמת הסכנה לא יבוא כלל 

  .ודאי יש כא� חימוד חדש וצריכה ספירה ובדיקה מחדש כ ויוצא הספק מלבה"אח וכשבא, יותר

פיקה בדיקה אחת באות� סנקיי� וג� בדיעבד מ' צ ז"כי ממילא הרבה פוסקי� סוברי� שא, כ בדברי� אלו"מיר כאי� להחהכריע ש – �"ש

  .הימי� וכל זה מדרבנ�

  

  חתונה שלא ידוע מתי זמנה

. וכ� קרה, והחת� אמר לה שיכול להיות שיקדי	 את החתונה מהזמ� שכתוב בתנאי	, מעשה באלמנה אחת שהיה לה זמ� מוגבל בתנאי	 – ז"ט

פ שנהגה שלא כהוג� כי לא ידעה בדיוק מתי החתונה וכשבא התחדש "שאע, ז"וכתב הט. נקיי	 וטבלה ובא עליה' והיא סמכה על זה וספרה ז

  .אי� להפריש	 זה מזה עכשיו, מ כיו� שכבר עברה ועשתה מעשה"מ, מנותהחימוד וצריכה לחזור ול

  

  'סעי( ד

שמא יזדווגו זה לזה ונמצא אח , לא ישא אד	 אשה במדינה זו ויל� וישא אשה במדינה אחרת: יתר על כ� אמר רבי אליעזר ב� יעקב" – גמרא

ורב ). כי הוא נשאר רק כמה ימי	, מי חפצה להינשא תו� ימי	(ליומא  מא� הויא: והא רב כי איקלע לדרדשיר מכריז ואמר, איני. נושא אחותו

  !מא� הויא ליומא: נחמ� כי איקלע לשכנציב מכריז ואמר

שבעה ימי	 לפני שה	 (רבנ� שלוחייהו הוו משדרי ? צריכה לישב שבעה נקיי	, תבעוה להינשא ונתפייסה: והאמר רבא. שאני רבנ� דפקיע שמייהו

, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו: דאמר מר, רבנ� יחודי בעלמא הוא דמייחדי להול: ואיבעית אימא). שה	 עומדי	 להגיע( ומודעי להו) מגיעי	

  :)יבמות לז". (למי שאי� לו פת בסלו

  

  ":יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו"הראשוני� נחלקו בבאור התרו  השני של הגמרא 
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  .לפעמי	 הוא לא בא אז אי� חימוד ולא רואהוכיו� ש, א	 היה רוצה היה בא עליה – תוספות

שרק יחדו , פרשו את תרוצה השני של הגמרא – טור, ש"רא, �"רי, פ הבית יוס�"� ע"רמב, מגיד משנה, ד"ראב, ספר התרומה, ג"סמ, א"רשב

א	 עבר וכנסה תו� הזמ� שהיא ש, מכא� הסיקו הראשוני	. ח"פ שה	 ת"א� לא התייחדו אית� אע, כלומר התחתנו אית�, י נישואי�"אות� ע

 .ח ובי� א� הוא אחר שאינו כזה"בי� א� הוא תשהוא יש� ע	 האנשי	 והיא בי� הנשי	 , דינה כמו כשפרסה נידה, צריכה להיות בשבעה נקיי	

  .עדי� דינה כאילו ודאי ראתה כי א	 תיש� עמו בבית יצרו יתקו( אותו, פ שיש כא� ספק א	 ראתה"ואע

ולכ� להלכה מחמירי	 שאסור להתייחד ע	 , כי לא הכריעו בי� התרוצי	 כמי עיקר, לגמרי את המסקנה של הגמרא יטוש השמ"� והרא"הרי

  .ח ובי� ע	 האר'"זאת שלא הספיקה לספור ולטבול בי� ת

אי	 עליה� ולכ� שהיו החכמי	 מתייחדי	 עמה� בבית אחד א� לא היו ב, פרש את תרוצה השני של הגמרא – ד והמגיד משנה"פ הראב"ע �"רמב

כי הוא יודע שהיא אסורה ונזהר מזה , ח יכול להתייחד עמה"ת, א	 עבר וכנסה תו� הזמ� הזהש, 	"מכא� לומד הרמב. זה נחשב שיש פת בסלו

  .אלא הוא יש� בי� האנשי	 והיא בי� הנשי	, ואחר לא ,ולא יקרב אליה עד שתטבול

 .כ בע	 האר'"משא, ח זהיר במצוות ומאמיני	 לו שלא יבוא עליה"שת, ותר ? תספור ותטבול דהאר' שהיא אסורה לו עכ נודיע ג	 לע	 "א, �"הבית יוס� הקשה לדעת הרמב

  .	 דיבר על ידיעת האיסור ולא על זהירות ומהימנות"כי הרמב, י מפקפק בתרו' זה"אמנ	 הב

אי� דברי� , א	 תאמר לו לפרוש שמא ראתה מחמת חימוד, ו� שהוא יודע שלא ראתה כללאבל ע	 האר' כי, ח בקי ורגיל בדברי חכמי	 וגזירת	 ויפרוש"שת, י"לכ� הסביר הב

  .נכנסי	 באזניו כי אינו רגיל בדברי חכמי	

  .ח בי� הוא יודע ובי� א	 לא"וגזרו בכל אד	 שאינו ת, שחכמי	 לא נתנו דבריה	 לשיעורי	, י"עוד תר  הב

  

ובשני המקרי	 הוא יש� בי� האנשי	  )	"לא בגמרא ולא ברמב( ח לע	 האר'"ק בי� תשהרי בכלה בפרסה נידה אי� חילו, י"אמנ� הקשה הב

שהרי כא� כשלא ברור שראתה לא חוששי	 , אז מדוע כא� כשקד	 וכנס בטר	 עברו שבעת ימי הנקיי	 יש הבדל ביניה	, והיא ישנה בי� הנשי	

  ?על איסור כרת ש כשפרסה נדה וודאי ראתה שלא נחשוש שיעבור"כ ,שיעבור באיסור ח"לת

ד "ולא כפרוש הראב(ח להתייחד קוד	 שיעברו שבעה ימי	 "	 לת"שבתבעוה להינשא לא היתר הרמב, �"לכ� פרש הבית יוס� את שיטת הרמב

כלומר לתלמיד חכ� יש התר להינשא כאשר לא , 	 הוא רק להינשא"ח לע	 האר' וכל מה שהתיר הרמב"ואי� הבדל בזה בי� ת) והמגיד משנה

ולא נזכר בתלמוד לשו� , כמו כלה שפרסה נידה אחר החופה ל שבעת הימי� ולא ספרה ולא טבלה והוא יש� בי� האנשי� והיא בי� הנשי�עברו כ

שעה שהשומרי	 ישני	 זה כי לא יבוא ב, וזה שמותר לו להינשא. אבל ייחוד ג� לו אסור, אלא רק התר נישואי�, ייחוד בהתר תלמיד חכ	

  .להתייחד איתה

אבל באשה נדה שאסורה לו מהתורה , כגו� כא� שספירת שבעה הנקיי	 היא מדרבנ�, התר הנישואי� האלו הוא באשה שמהתורה מותרתוכל 

  .ח"אסור ג	 לשאת אותה אפילו א	 הוא ת

  

  דין חתן שפרסה כלתו נידה קודם שבא עליה

  .)כתובות ד". (הנשי	הוא יש� בי� האנשי	 והיא ישנה בי� , וכ� מי שפרסה אשתו נדה" – גמרא

  .כי כבר אי� יצרו תוקפו, אבל א	 פרסה נדה לאחר שבעל מותר להתייחד, כתב את הגמרא – �"רמב

  

  הדי� באלמ�

  .אבל באלמ� שנשא אשה אי� לחוש ומותר להתייחד, ל אלא בבחור שלא בעל כל ימיו"אי� לחוש בכל הנ –) ה יחודי"ד: יומא יח( תוספות

  .יא יש מפרשי	 שאי� הבדל באיסור הייחוד בי� אלמנה לבתולההב – ש"רא, רבנו ירוח�

  .הבחי� בי� אלמנה שתראה ד	 נידות שהוא אסור מהתורה לבתולה שתראה ד	 בתולי	 – ה"רמ

  

  הדי� בשני בתי�

אבל א	 החת� יש� בבית אחד והכלה בבית אחר אי� שו	 אחד מה	 , צרי� אנשי	 ע	 החת� ונשי	 ע	 הכלה כשה	 בבית אחד – א"רשב, ד"ראב

  .צרי� שומר

  

  די� היחוד ביו�

  .אבל ביו	 מותרי	 להתייחד עמה כשאר נשי	, כל איסור הייחוד הוא דוקא בלילה – ד"ראב

  .אי� הבדל בזה בי� נדה לאבלו. יחוד אסור בי� בלילה ובי� ביו	 – ש"רא, ה"רז

  

  כ פרסה נדה"ואח כשהיתה טהורה בחופה ושהה כמה לילותהדי� 

כי רואי	 שלא תקי( יצרו באשה זו לאחר , והביא דעה שמתירה. הביא דעה שמחמירה בזה ואסר להתייחד הואיל ולא בעל עדי� – תרומת הדש�

כמו שור מועד שראה שוורי	 שלוש פעמי	 ולא נגח שחזר לתמותו , ע להקל בזהתרומת הדש� הכרי .החופה ולכ� לא יעבור על איסור נדה כעת

המחמיר תבוא אמנ� כתב ש. הואיל ולא בא עליה כמה ימי	, כ"שכבר לא תקי( יצרו כ, ה בנידו� זה"וה, כ"ולא אומרי	 שיחזור יצרו עליו אח

  .עליו הברכה

כ "משא, וברגע שרואי	 שהוא רואה שוורי	 ולא נוגח חזר לטבעו הרגיל, וורי	כי שור מועד הוא משונה משאר ש ,ז דחה את ההוכחה הזאת"הט

ולא סומכי	 , וזה ששהה כמה זמ� ולא בעל הוא משונה משאר בני אד	, )פ תוספות"ע( אצלנו שכל אד	 תקי( יצרו לבעול ולכ� אסור לו להתייחד
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ולכ� פסק לאסור להתייחד אפילו שהה כמה ימי� . רגיל ויבעל באיסורעל זה שזה ישאר ככה כל הזמ� אלא חוששי	 שמא כל רגע יחזור לטבעו ה

  .מעיקר הדי�

ומה . וכא� כיו� שאסורה לו לא יבוא להתייחד איתה, שסת	 בני אד	 ה	 בחזקת כשרות, ז"� בנקודות הכס� דחה את דבריו של הט"הש

  .ארוסתו ביהודה או יבמתו שמותרת לו כגו�, כי תוספות דיבר במקו	 שמותר לו לבעול, שהוכיח מתוספות אינה הוכחה

  .פסק להתיר בזה – ספר התרומה

  

וכ� חת� שפרסה אשתו נידה לאחר החופה , שא	 עבר וכנסה תו� שבעת הימי	 שצריכה לשמור נקיי	, א וכטור"כרשב, כגמראפסק  – מחבר

  .אלא הוא יש� בי� האנשי	 והיא ישנה בי� הנשי	, לא יתייחד עמה קוד	 שבא עליה

  .יצרו ולכ� מותר להתיחד עמה (א	 כבר בא עליה לא תקי – �"ש

  א"רמ

בלא שבא עליה אפילו א	 פרסה  ושהה כמה ימי	 בזמ� החתונהא	 היתה טהורה בלא שימור הביא את הדעה המתירה להתייחד עמה  .1

  .להצרי� שימור אבל פסק כתרומת הדש� שהמחמיר תבוא עליו ברכה, כ"נידה אח

וההתר , שמא יחזור החת� לטבעו הרגיל ויבעל באיסור, )ולא משו	 המחמיר תבוא עליו הברכה(פסק להחמיר בזה מעיקר הדי�  – ז"ט

  .הוא רק כשבעל

ובמקומות שנוהגי� לא  .כי סת	 בני אד	 בחזקת כשרות, ז כפי שבארנו לעיל"ה את דחיית הטהכריע כמו תרומת הדש� ודח – �"ש

כי , ע"מ א	 נהג כ� אסור לו להתייחד ע	 פרסה נידה לכו"מ, פ שזה מנהג שטות שיש לבטלו"אע, שוני�לבעול בשלושת הימי� הרא

שא	 מתגבר על יצרו מבלי לעבור , פ כתב להיפ�"אמנ� בכו. אלא מפני המנהג, הסיבה שלא בעל תחילה זה לא מפני שהתגבר על יצרו

 .דברי חכמי	 כשהיא נידה ש שיתגבר על יצרו ולא יעבור על"כ כ"א, על מנהג של שטות

 .� וכל הפוסקי	"פ הש"וכ, כי ד	 בתולי	 חמור כמו ד	 נידות, ח	 שאי� לחלק בזה בי� בחור לאלמ� או בתולה ואלמנהכרבנו ירו .2

. שאסורה להתייחד עמו ביו	 כמו בלילה ולא צרי� שתי שמירות אלא או הוא בי� האנשי	 או היא בי� הנשי	 ש"הביא את דעת הרא .3

  .שביו	 לא צרי� שמירה כלל ומותרי	 להתייחד ד"והביא את דעת הראב. בשני בתי	 אינ	 צריכי	 שימור כללוא	 זה 

  .ולא מתייחדי� בלא זה ג� ביו�) ח"� בש� הב"ש –שיודעי� טע� ביאה (והמנהג כיו� שלוקחי� קט� אצל החת� וקטנה אצל הכלה 

  .אלא א	 הכלה שוכבת אצלה, תמה על המנהג לקחת קט� או קטנה שזה איסור גמור – פתחי תשובה

  

  ?הדין האם אפשר לקיים חופת נדה

ל "אורח ארעא קמ, כיו� דסת	 חופה לביאה קיימא... ?חיבת חופה קטנה או חיבת ביאה קונה? נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו: בעי רבי�" – גמרא

או דילמא , אבל חופה דלא חזיא לביאה לא, חופה דחזיא לביאה, ל חיבת חופה קונה"את? פה ופרסה נדה מהונכנסה לחו: בעי רב אשי. דבלילה

  .)כתובות נו". (תיקו? לא שנא

וא	 עבר ונשא ובר� אינו חוזר . אינה ראויה לביאה ולכ� אי� חופתה חופה עד שתטהר ואי� מברכי	 לה ברכת חתני	 – �"רמב, י מיגש"ר

שמכיו� שנשארה הגמרא בתיקו חופת נידה אינה חופה כלל כי לא חזיא לביאה ולכ� לא יורש אותה ולא מיטמא לה , מהגמראוהוכחתו  .ומבר�

  .א	 הוא כוה�

וג	 כתב שבכל המקומות לא חוששי	 ומברכי	 ברכת חתני	 לכלה נידה אבל לא מתייחדת איתו אלא  חלק על זה והתיר חופת נידה – ש"רא

שמה שנשארה הגמרא בתיקו לגבי חופת נידה זה רק לגבי , � מהגמרא"ודחה את הוכחתו של הרמב. היא בי� הנשי	הוא יש� בי� האנשי	 ו

  .אבל לשאר דברי	 קונה והחופה תופסת, תוספת כתובה

  .שמא יקדמנו אחר, כיו	 עושי	 חופות נידה – ק"מ בש� הסמ"הגה

  .כ החופה לא תופסת"וא, אלא חיבת ביאה קונה, היה מחמיר בחופת נידה – רבנו יחיאל

  

  .ס סא נפסק בפשטות שהמנהג פשוט לכנוס ולעשות נישואי� א( בנדה"ע ס"ע אבה"בשו – �"ש

  

  'סעי( ה

  .כ צריכה להמתי� שבעה נקיי	 קוד	 החופה"מחזיר גרושתו ג – מחבר, ש"תשובת רשב

  .ולא תוק( אותו יצרו כיו� שכבר היתה אשתו בפע	 הראשונה, כ"אי� צרי� שמירה אח, ימי	' � של זנראה שא	 עבר וכנס תו� זמ – ז"ט

  

  דין חילונים החוזרים בתשובה וחיו חיי אישות קודם

  .כי יש חשש חימוד, נקיי	 וטבילה' חילוני	 שחיו יחד חיי אישות בלי חופה וקידושי� ורוצי	 להתחת� כדי� צריכה ז – טהרת הבית

 .ע על זה"נשאר בצ – הלוישבט 
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  קצג' ס

  

ובית הלל , )ואפילו א	 תראה זה ד	 בתולי	, לשמש( לילות' נותני	 לה ד: ש אומרי	"ב, תינוקת שלא הגיע זמנה לראות ונשאת" – משנה

  .לילות' ש ד"עד מוצ: ה אומרי	"וב, נותני	 לה לילה הראשו�: ש אומרי	"ב, ונשאת) ולא ראתה( הגיע זמנה לראות. עד שתחיה המכה: אומרי	

  ".כל הלילה שלה: ה אומרי	"וב, נותני	 לה בעילת מצוה: ש אומרי	"ב, ועודה בבית אביה ראתה

ופרש :) נדה סד". (אי� לה אלא בעילת מצוה ותו לא, אבל ראתה, והני מילי שלא ראתה .בוגרת נותני	 לה לילה הראשו�: אמר רב" – גמרא

  .ה אחדאבל בוגרת ליל, לילות זה בנערה' ה ד"שכל מה שאמרו ב, י"רש

' מעשה ונת� לה רבי ד: מתיב רב חסדא). בי� הגיע זמנה לראות ובי� לא(הלכה בועל בעילת מצוה ופורש : רב ושמואל דאמרי תרוייהו"... – גמרא

אינהו דעבדו ? מ לרב ושמואל קשיא"מ. הוא סבר מעשה רב? אותיב ממתניתי�, הדורי פירכא למה לי: ל רבה"א? ב חודש"לילות מתו� י

  .רבותינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה ופורש: דתניא, ינוכרבות

שמש	 השועל מוציא אבק , מהמחרישה(מבי כרבא ) שועל(לא הוו מסקי מינה אלא כדמסיק תעלא , ל בתינוקת"יוחנ� ור' כי הוו בה ר: אמר עולא

  .בועל בעילת מצוה ופורש: מי בה הכיומסיי, )אלא מברייתא שבועל בעילת מצוה ופורש, וכ� ה	 לא למדו כלו	 מהמשנה, ברגליו

  :)נדה סה". (כ לבו נוקפו ופורש"א: ל"א? )כי משוי	 את זה כודאי נדה( אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו: אבא לרב אשי' ל ר"א

  

רבי ינאי ערק אפילו מתינוקת שלא . להלכה ולא למעשה) פרק תינוקת( כל הני הלכתא דריש פירקא אחרינא דנדה: שמואל אמר" – ירושלמי

  )ו"ב ה"ברכות פ". (הגיע זמנה לראות ולא ראתה

  

אבל ההלכה כרבותינו שהחמירו בדורות , זה רק לפי המשנה, פ שרב אמר שנותני	 לבוגרת לילה ראשו�"אע – טור, �"ר, ש"רא, א"רשב, ד"ראב

  .וחומרה זו היא מ� הדי�, שבועל בעילת מצוה ופור הגיע זמנה לראות ולא ראתה ואפילו בתינוקת שלא, האחרוני�

שהרי אי� מה לחשוש לזה בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שג	 בה (לא בשביל החשש שיצא ד	 מהמקור ע	 ד	 בתולי	  וטע� החומרה

אלא הטע� משו� שבעילת מצוה מסורה לכל , וכא� ג	 זה לא יועיל כלל הרי זה כמו מכה שא	 רואה מחמת תשמיש תולה במכתה, )החמירו

, וכ� משו� שחת� יצרו תקפו, ואי� הכל בקיאי� בחילוק בי� הגיע זמנה לראות ובי� לא הגיע זמנה לראות ובי� בוגרת ובי� ראתה או לא ראתה

  .מו בוגרת שראתהכ שזו חומרה שבחומרות ולכ� רבותינו השוו את כול� שבועל בעילת מצוה ופורש

כי בראתה יש לה לילה (שודאי מדובר בתינוקת שלא ראתה , ב חודש"לילות מתו� י' מקושית הגמרא ממעשה דרבי שנת� לה ד הוכיח זאת �"והר

כ הדי� כ� שבועל בעילת מצוה "ה בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה ג"וה, ולכ� דברי רב ושמואל עוסקי	 ג	 כשלא ראתה, )אחד

  .ופורש

  

וא� לא ראתה כלל אז ההלכה היא כדיני� , בועל בעילת מצוה ופורש ,שנישאת וראתהכא� היא נערה ועודה בבית אביה  – �"רמב, �"רי

  .)לילות ולתינוקת עד שתחיה המכה' לנערה ד, לבוגרת כל הלילה( המפורטי� במשנה ובגמרא

אלא , לילות בלא ראתה' לא היה צרי� להקל ולתת לה ד, ועודה בבית אביההכונה שא	 החמרנו בראתה , ומה שהקשתה הגמרא ממעשה דרבי

מ רבותינו חזרו "מ, ראתה ועודה בבית אביה נותני� לה לילה הראשו� וכבית הללפ שנערה ש"שאע, אלא כונת רב ושמואל. רצופי	' דוקא ד

ולכ� לא חילקו בי� בוגרת לנערה , כי אחרת יתנו לילה ראשו� ג	 לבוגרת שראתה, ונמנו להחמיר בה ואמרו שאי� לה אלא בעילת מצוה בלבד

פ שאפשר להחמיר "ואע. (לילות' אי� צור� להחמיר בזה אלא נותני� לה ד, אבל א� לא ראתה. ומחמירי	 ג	 בנערה שהגיע זמנה לראות וראתה

א לבוא לידי איסור תורה כי לא "שכא� א, ועוד. כ"לא החמירו בזה כ מ"מ, נחמיר ג	 בנערה, אטו בוגרת שלא ראתה שנותני	 לה לילה ראשו�

  )ראתה מעול	

  

שהגיע זמנה  נערה כל הדיני� שנאמרו במשנה ה� להלכה לגבי תינוקת שלא הגיע זמנה לראות או: מסקנת הדברי�הסיק הבית יוס� ולכ� 

  .וראתה ואז הלכה כדברי רבותינו שבועל בעילת מצוה ופורשחו  מהמקרה בו עודה בבית אביה , שבזה הלכה כבית הלל לראות ולא ראתה

שהגיע זמנה לראות  י שבבבל נהגו כמו המשנה למעט נערה"הבולכ� הסיק , אמנ	 בירושלמי ראינו שכל הדיני	 מפרק זה של נידה ה	 לא למעשה

הירושלמי שרבי ינאי ערק אפילו מתינוקת שלא וזה משמע מ. (וראתה ובאר' ישראל נהגו להחמיר בזה שבכל המקרי	 בועל בעילת מצוה ופורש

  )י לא בכל המקומות"משמע ששאר פוסקי	 לא נהגו להחמיר כשלא ראתה ואפילו בא, הגיע זמנה לראות ולא ראתה

יש  ולכ� א	 .אלא מנהג הוא להחמיר, שבכל המקומות שנוהגי	 בבתולה לבעול בעילת מצוה ולפרוש אי� זה מי� הדי�, � הדגיש זאת"וג� הרמב

  .לא חייבי	 לנהוג בו, כי מכיו� שלא פשט איסור זה ביניה	, לא נחזיק אות	 כעוברי	 על דת, מקו	 שלא נוהגי	 בחומרא הזאת

, כ סוברי	 כרב ושמואל"ה	 ג. 1: כתב הבית יוס( שיש שתי דרכי	 להסביר ,�"וכתב זאת הרי יוחנ� וריש לקיש' ומה שאמר עולא לגבי ר

המנהג היה להחמיר בזה כמו וש	 , י בה היו גרי	"ה	 אמרו את מנהג	 בא. 2 .הגיע זמנה לראות וראתהש רק למקרהי	 מתייחסודברי	 אלו 

  .שבארנו בירושלמי

ואסור לפרו' ) לפרוש השני(י "כי כ� נהגו בא, לא נחשוב שזה מנהג טעות ונבוא להתיר לה	, שא	 נראה מקו	 שמחמירי	 בו בזה, מ בזה"הנפק

  .גדר
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כ מהי קושית רבא מהמשנה מדעת "וא, משמע שפסקו כדעת בית שמאי במשנה, שא	 דברי רב ושמואל מדברי	 רק על ראתה ועודה בבית אביה, 	"קשה על פרוש הרמבא ה"הרשב[

ואי� אפשר להקשות מתנא אחד על , ש"כבהרי ה	 סברו , לילות' מה הקושיה מרבי שנת� ד, ועוד! אז צרי� לשאול כ�, ש"וא	 הקושיה היא אי� פסקו כב! ש"הרי ה	 פסקו כב, ה"ב

  !אחר

  ]	 ה	 דברי	 מוקצי	 ובטלי	 ודבר שאי� הדעת מקבלו וסוגיות הגמרא לא מסכימות ע	 זה בשו	 מקו	"א שדברי הרמב"ולכ� כתב הרשב

  

ולכ� אפילו בתינוקת שלא , 	 נתפשט המנהג לאסור ד	 בתולי	"ולרמב ("הלכה כרוב הראשוני	 שד	 בתולי	 אסור ואפילו לרי – בית יוס�

  .והפור' גדר ישכנו נחש ואסור להקל בזה אפילו כחוט השערה, אסור יותר מבעילת מצוה, הגיע זמנה לראות ולא ראתה כלל

  

  הדין בבוגרת שכלו כבר בתוליה

כיו� שיש מקצת , והטע	 בזה .מצוה ופורש אפילו שאי� ד	 בתולי	 יותרכתב שאפילו בוגרת שכלו בתוליה בועל בעילת  – טור, ש"רא, א"רשב

  .לא חילקו בזה ותמיד בועל בעילת מצוה ופורש, בוגרות שיש לה� ד	 בתולי	

  ?כ מעיקר הדי� בועל בעילת מצוה ופורש"וא ,הרי בבוגרת פשוט שחוששי	 לד	 נידה ממש, "אפילו" הטור מדוע כתב האחרוני� הקשו

ואפילו בוגרת שכלו , ואפילו בדקה ולא מצאה ד	 טמאה: "והכוונה. כ פורש"לו א	 בדקה ולא מצאה ד	 גהכונה שאפי – יוס�תרו  הבית 

  ".בתוליה

שאפילו א	 זה ודאי ד	  ,האחת. הטור בא ללמד שתי רבותותאלא ש, דחה את הסבר הבית יוס( שצרי� לשנות את סדר הדברי	 – ז"תרו  הט

כגו� בוגרת , שאפילו א	 לא ברור שרואה כלל, ועוד. מחמירי	 כי לא מבדילי	 בי� ד	 לד	, זמנה לראות ולא ראתהבתולי	 כגו� שלא הגיע 

כ כתב שאפילו א	 ודאי "ואח. אפילו במקרה זה פורש שמא ראתה והוא לא יודע מזה, שודאי אי� לה ד	 בתולי	 ולא בטוח שראתה משהו בכלל

  .שמא חיפהו שכבת זרע, שכ פור"ג, כגו� שבדקה, שלא ראתה כלו	

  

  בעילת המצוהגמר 

  :)נדה סה". (כ לבו נוקפו ופורש"א: ל"א? )כי משוי	 את זה כודאי נדה(אלא מעתה בעל נפש לא יגמור ביאתו : אבא לרב אשי' ל ר"א" – גמרא

גמר ביאה "וזהו  ש מיד מ� המטהאלא ממתי� עד שימות האבר ופור, כ יציאתו הנאה לו כביאתו"כי א, לא מדובר שפורש מיד שגמר – ד"ראב

  .שנוע' צפרניו בקרקע עד שימות האבר, כמו שמשמש ע	 הטהורה ואמרה שנטמאה, "שכתבה הגמרא

ולכ� גומר את , כי אשה זו דמיה טהורי	 וביאתה מותרת לגמרי, ד"חלקו על הראב – �"רמב, �"ר, ספר התרומה, ג"סמ, ה"רז, ש"רא, א"רשב

שא	 , וזוהי תשובתו של רב אשי. וודאי שהכונה שנתנו לו לגמור אותה" נותני	 לו בעילת מצוה"שכתוב ש, והוכחה לכ�. הבעילה כדרכו באבר חי

כי ביאה זו ניתנה לו לבעול ולא חששו להנאת , ג שיציאתו הנאה לו כביאתו"ואע. יהא לבו נוקפו, ייעשה כמשמש ע	 הטהורה שאמרה לו נטמאתי

  .יציאתו

  

  אה דםהדין כשבדקה ולא מצ

שמא ראתה טיפת ד	 , פורש, אפילו בעל ולא מצא ד	 כלל – � מרוטנבורג"מהר, �"רמב, רוקח, י"רש, גאוני�, �"ר, א"רשב, ד"ראב, ש"רא

  .לה� ד	 בתולי	 ולכ� לא פלוג בזה ומחמירי	 יש בוגרות שיש, ואפילו בבוגרת. כי לרוב נשי	 יש ד	 בתולי	, כחרדל וחיפהו שכבת זרע

  .והבדיקה צריכה להיות בבדיקה זכה ובמו� ובצמר נקי. שמסתבר להקל כאשר בדקה ולא מצאה ד	 בתולי	 כתב – מ"הגה

  

  ההנהגה לאחר בעילת המצוה

אלא שלא , נקיי	 וטבילה כזבה' כלה בתולה שנבעלה בעילת מצוה נוהגת עצמה כל שבעת הימי	 כמו נידה וצריכה ז – ש בש� רב האי גאו�"רא

  .בשעת בעילה משו	 שהיא לא נידה ודאית אלא ספק מטמאי	 משכב שתחתיה

אבל אצל כלה מותר , כתב שאסור לשכב על מטתה של הנדה אפילו בזמ� הזה שלא מקפידי	 על טומאה וטהרה אפילו בשעה שאינה ש	 – ד"ראב

  .לאחר שעמדה מאצלו ואפילו באותו סדי� שהד	 עליו

  

  דיני טהרת האשה לאחר בעילת המצוה

  .צריכה הפסק טהרה ובדיקה כל שבעת הימי	 שבה	 סופרת – �"רמב, א"רשב, בש� רב האי גאו� ש"רא

  .שמא תפלוט שכבת זרע, צריכה מתחילה למנות שבעה נקיי	 לאחר חמישה ימי	 מיו	 שימושה – ספר התרומה

  .נות שבעה נקיי	נראה מדבריה	 שאינה צריכה להמתי� ותכ( שפסק הד	 מתחילה למ – �"� והרמב"מ בש� הרמב"הגה

  .ודינה כשאר נידה שצריכה הפסק טהרה ואי� הבדל ביניה	, נקיי	 כשאר נדה' 	 התכוו� שצריכה ז"הרמב – פ הבית יוס�"� ע"רמב

  

  הלכה

ופורש  )כרוב הראשוני	 –אפילו באבר חי ( שהכונס את הבתולה בועל בעילת מצוה וגומר ביאתו, פסק כרב ושמואל וכרוב הראשוני	 – מחבר

  .שמא ראתה טיפת ד	 כחרדל וחיפהו שכבת זרע, פורש, מיד אפילו היא קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה ואפילו בדקה ולא מצאה ד	
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לספור לאחר חמישה ימי	 משימושה  ומתחילה .)ש בש	 רב האי"רא( שסופרת בה	 ושתבדוק כל שבעת הימי	) א"רשב(וצריכה הפסק טהרה 

ומותר לו לישו� באותה מיטה לאחר שעמדה מאצלו . )ש בש	 רב האי"רא( נוהג עמה בכל אות	 הימי	 כמו ע	 נידה גמורהו). ספר התרומה(

  ).ד"ראב(ואפילו בסדי� שהד	 עליו 

וכתב שנהגו להקל א	 לא גמר את הביאה רק . שא	 בדקה ולא ראתה ד	 שלא צרי� לפרושמ "שהובאה בהגההביא את דעת המקלי	  – א"רמ

  .ובעל נפש יחוש לעצמו. פ שלא ראתה ד	"צרי� לפרוש ממנה אע, אבל א	 בא עליה ביאה ממש, בה ולא ראתה ד	הערה 

  .ג שודאי אפשר להשיר בתולי	 ג	 בביאה זו"כל שלא גמר ביאתו זה בכלל העראה אע – טהרת הבית, סדרי טהרה

נקיי	 יוכל להקל א	 לא ראתה ' 	 מחמיר בזה אז אחר שספרה זוא. יש חוששי	 ג	 בהכנסת חצי אבר ויש מחמירי	 א( בהעראה – שבט הלוי

  .ושמא כלו כבר בתוליהכי מצרפי	 את זה שהיא בוגרת , ד	 כלל בביאה הבאה ולא לחשוש שמא חיפהו שכבת זרע

  

  ?נקיי� אחר בעילת מצוה' מתי מתחילי� למנות ז

מ אחרי בעילה ראשונה של "מ, קצו' נקיי	 מהיו	 השישי כמבואר בס 'דה מתחילה למנות זיפ שנוהגי	 כיו	 שנ"אע – מפראג ל"ז בש� מהר"ט

  .א"י' קצו סע' ע בס"וע. וכ� הלכה למעשה. בתולי	 מתחילה למנות מהיו	 החמישי

  .א"נקיי	 א( לפוסקי	 כרמ' התיר לשטו( אחר בעילת מצוה ולהתחיל מיד בספירת ז –) 'ג' סע' י' ס( משמרת טהרה
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  קצד' ס

  

  'סעי( א

  )ויקרא פרק יב( תורה

  

  :ַוְיַדֵ>ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ:ה 8ֵאמֹר) א(

  : Fְִטָמאַ@ֵ>ר ֶאל ְ>ֵני ִיEְָרֵאל ֵלאמֹר ִאDָה Bִי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמCה ִ:ְבַעת ָיִמי	 Bִיֵמי ִנַ@ת ְ@?ָת<) ב(

  :ַהDְִמיִני ִיI?ל ְ>Eַר ָעְרָלת? HַבG?	) ג(

  :ת ְיֵמי ָטֳהָר<Hְ:לִֹ:י	 י?	 Hְ:לֶֹ:ת ָיִמי	 Fֵֵ:ב ִ>ְדֵמי ָטֳהָרה ְ>ָכל קֶֹד: לֹא ִתJָע ְוֶאל ַהIְִקָ@: לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹא) ד(

  :	 י?	 ְוֵ:ֶ:ת ָיִמי	 Fֵֵ:ב ַעל ְ@ֵמי ָטֳהָרהְוִא	 ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמCה ְ:בLַעִי	 Bְִנָ@ָת< ְוִ:Dִי) ה(

  :ל מ?ֵעד ֶאל ַהBֵֹה�Hִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָר< ְלֵב� א? ְלַבת Fִָביא BֶֶבE ֶ>� ְ:ָנת? ְלעָֹלה Hֶב� י?ָנה א? תֹר ְלַחNָאת ֶאל Mֶַתח אֹהֶ ) ו(

  :ָטֲהָרה ִמIְקֹר ָ@ֶמיָה זֹאת F?ַרת ַהGֶֹלֶדת ַלPָָכר א? ַלOְֵקָבהְוִהְקִריב? ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִכMֶר ָעֶליָה וְ ) ז(

  פ: ָעֶליָה ַהBֵֹה� ְוָטֵהָרה ְוִא	 לֹא ִתְמָצא ָיָד< ֵ@י Eֶה ְוָלְקָחה ְ:Fֵי תִֹרי	 א? ְ:ֵני ְ>ֵני י?ָנה ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחNָאת ְוִכMֶר) ח(

  

  ?ה בלידתהעל איזה ולד אשה טמא

א תשב לזכר ולנקבה "ליו	 מ). כי עוד לא נגמר צורתו( אינה חוששת לולד )מהפע	 הקודמת שטבלה( יו	 ארבעי	ל) שליא(המפלת " – משנה

: וחכמי	 אומרי	. א"א והנקבה לפ"שהזכר נגמר למ, לנקבה ולנדה, א תשב לזכר"יו	 פ. א תשב לזכר ולנדה"יו	 מ: רבי ישמעאל אומר. ולנדה

  .)נדה ל". (א"ברית הזכר ואחד בריית הנקבה זה וזה מאחד 

כ ילדה דר� "אא. (מכא� משמע שא	 נגמרה צורתו של ולד האשה טמאה לידה בי� א	 ילדה חי לסו( תשעה חודשי	 ובי� א	 הפילה או ילדה נפל

  )דופ� כפי שיבואר בסו( הסימ�

  

  פ התורה"ע בימי נידתה דין אשה היולדת

: לֹא ִתJָע Hְ:לִֹ:י	 י?	 Hְ:לֶֹ:ת ָיִמי	 Fֵֵ:ב ִ>ְדֵמי ָטֳהָרה ְ>ָכל קֹדֶ ... ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמCה ִ:ְבַעת ָיִמי	 Bִיֵמי ִנַ@ת ְ@?ָת< Fְִטָמא ִאDָה Bִי" – תורה

  )ויקרא יב". (ְמCה ְ:בLַעִי	 Bְִנָ@ָת< ְוִ:Dִי	 י?	 ְוֵ:ֶ:ת ָיִמי	 Fֵֵ:ב ַעל ְ@ֵמי ָטֳהָרהְוִא	 ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָט . ְוֶאל ַהIְִקָ@: לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָר<

לזכר ובששי� וששה ימי�  מותרת לשמש בשלושי� ושלושה הימי� שאחר השבעהד ימי� לנקבה ו"ימי� לזכר וי' טובלת ביו� ז, כלומר

  .	 טהורי	כי כל הדמי	 שהיא רואה ה לאחר לידת נקבה

  

שתי מעיינות : ולוי אמר .התורה טמאתו והתורה טהרתו, )ד	 לידה וד	 טוהר באי	 מאותו מקו	( מעי� אחד הוא: רב אמר: איתמר" – גמרא

ד לאחר "איכא בינייהו שופעת מתו� שבעה לאחר שבעה לזכר ומתו� י? מאי בינייהו. נסת	 הטהור נפתח הטמא, נפתח הטהורנסת	 הטמא , ה	

  . וסיפא לקולא לחומרארישא לוי ל, וסיפא לחומרא לקולארישא רב : ומתו� ארבעי	 לאחר ארבעי	 ומתו� שמוני	 לאחר שמוני	, נקבהד ל"י

רב אשי אמר הלכתא כוותיה דרב בי� לקולא ובי� . הלכתא כוותיה דרב לחומרא והלכתא כוותיה דלוי לחומרא: אקלע מר זוטרא לאתרי� ודרש

  ).לו�:נדה לה". (והלכתא כוותיה דרב בי� לקולא ובי� לחומרא. הלכתא כוותיה דרב בי� לקולא ובי� לחומרא: דריש מרימר. לחומרא

פ "כ טהורי	 אע"אז ברגע שעוברי	 שבעה ימי	 כל הדמי	 שרואה מיד אח, מפני שיש מעי� אחד והתורה טהרתו והתורה טמאתו, לרב – י"רש

לאחר ' ולכ� א	 שופעת מתו� ז, ללוי יש שני מעיינות. היו	 התורה טמאתו ולחומרא' וברגע שמסתיימי	 מ, ולקולא ממשיכה לראות ד	 ברצ(ש

פ שכבר "זה מהמעי� הטהור ולכ� טהורה אע' לאחר מ' וא	 שופעת מתו� מ, פ שזה בתו� ימי הטוהר"זה עדי� מהמעי� הטמא ולכ� טמאה אע' ז

  .עברו ימי הטוהר

  

  ?מתי פורשת מבעלה

? עד כמה. והיושבת על ד	 טוהר אסורה לשמש:... אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משו	 רבי יוסי איש הוצל" – גמרא

  :)פסחי	 קיג". (עונה: אמר רב

' ס(כי כל עונה הכוונה לעונה אחת כמו עונה סמו� לוסת , א"לילה אחד שהוא ליל מ – �"ברש. לילה ויו	 – �"ברבותיו של רש ?כמה זמ� פורש

  ).קפד

  

  ?א לנקבה"א לזכר וליל פ"מדוע צריכי� לפרוש ליל מ

חוששי	 שמא , כי מתו� שרגילה לשמש כל ימי הטוהר אפילו תראה, צריכי	 לפרוש אפילו לא ראתה כלל – ספר התרומה, ג"סמ, ד"ראב, ש"רא

משמע שבמקומות שלא רגילי� לבעול על ד�  .לכ� בעלה יפרוש ממנה לילה זה שבו כלו ימי הטוהר, ו תשמש ותראה ולא תשי	 לבג	 עכשי

  .אי� צור� לפרוש בלילה זה, טוהר

ורש פ, מדבריו שג� במקומות שלא רגילי� לבעול על ד� טוהרמשמע . כיו� שיוצאת מימי טהרה לימי טומאה נחשב הדבר כשעת הוסת – ג"בה

  .בלילה זה
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א כי יוצאת מימי "א וליל פ"ועדי� צרי� לפרוש ליל מ, ג זה לא משנה"שלבה, היא לגבי מנהגינו לא לבעול על ד	 טוהר מ בזה"נפקז הביא "הט

ליל צ לפרוש "ממילא א, אצלנו שלא בועלי	 על ד	 טוהר, שהכל תלוי בזה שרגילה לשמש על ד	 טוהראבל לשאר הפוסקי	 , טוהר לימי טומאה

  .א"ע וברמ"לכ� לא צרי� לפרוש כלל ולא נזכר כלל בשו. א כי אי� הבדל בי� ד	 טוהר לד	 נידה"א וליל פ"מ

  

  ימי זיבתהא "אחד מידין אשה היולדת ב

ימי זיבתה ובאחד  א"שראתה ד	 בחודש האחרו� לעיבורה וכ� שלושה ימי	 רצופי	 בי(לרבות את היולדת בזוב ... דותה תטמא: ש"ת" – גמרא

אלא ללוי , משו	 הכי צריכה לישב שבעה נקיי	, בשלמא לרב דאמר מעי� אחד הוא. שצריכה שתשב שבעה נקיי	) מימי שבעת הנקיי	 ילדה

צריכה שתפסוק משהו : הכי קאמר? )כי ד	 הטוהר הוא ממקו	 אחר, לאחר השבועיי	(במשהו סגיא , למה לי שבעה, דאמר שני מעיינות ה�

  .)לו�:נדה לה". (לה לשבעה נקיי	 שיעלה

כ "א	 היתה זבה וילדה באמצע ימי הספירה פוסקת לספור ולא צריכה להתחיל אח( אי� לידה סותרת בזיבה: רבי מרינוס אומר: תניא" – גמרא

: רבא אמר). כ"ומשלימה אח(אינה סותרת ואינה עולה : אביי אמר? )יעלו ג	 לימי הזיבהד "וי' זשימי הלידה (מהו שתעלה : איבעיא להו. )מחדש

  .)נדה לז". (ועולה, אינה סותרת

כי בכל מקו	 הלכה כאביי , הלכה כרבא – �"ר ,ש"רא ,א"רשב, �"רמב, י"רש, �"רי, רבנו חננאל, שאילתות דרב אחאי, רב סעדיה גאו�, ג"בה

  .ד זה לחי העומד מאליו"	 והלמ"ל קג"חו' מיע

וא� רואה . צריכה שבעה נקיי	 לגמרי מד	, ואיל� ראתה שלושה ימי	 רצופי	 והרי היא זבה גדולה כלומר שמהלידה, יולדת בימי זיבה: ולכ�

. כי צריכה שבעה נקיי	 לגמרי, ואז הדמי	 טהורי	 )ש ימי הלידה"וכ( פ שה� בימי הטוהר"ימי הספירה אי� עולי� לה לספירה אעאחד ב

והוכיחו זאת מהגמרא שהלכה כרב שהכל ממעי� אחד . כאשר לא רואה בה� כללרק שימי הלידה עולי� למני� שבעה נקיי� , כוונתו של רבאו

  .ולכ� צריכה לשבת שבעה נקיי	 אפילו א	 ה	 בימי הטוהר

מיד כ כל יולדת "וא. כי בנות ישראל החמירו על עצמ� שאפילו רואות טיפת ד	 כחרדל יושבות עליו שבעה נקיי	, כיו� כל היולדות נקראות זבות

 שבה	 היא טמאה עולי	 וא� לא ראתה בתו� שבעת ימי הלידה של זכר. צריכה לשבת שבעה נקיי	 לאחר שיגמר ד	 הלידהגדולה ו נקראת זבה

ו "טובלת בליל ט, ד יו	"וא	 ראתה בשבעת הימי	 הראשוני	 של ימי הלידה של נקבה ונגמרו ימי הספירה בתו� י. לה לספירת שבעה נקיי	

  ).	"רמב(ו "ו בסו( ימי הספירה עדי� היא טמאה וצריכה להמתי� ולטבול בליל ט"טוא	 טבלה קוד	 ליל . וטהורה

  

שיולדת , ומשמעות הדבר .וכא� הלכה כאביי, ל זה לידה סותרת בזיבה"ד של יע"והלמ, הלכה כאביי – ספר התרומה, ג"מ בש� סמ"הגה, ת"ר

כל יולדת בי� ראתה בימי הספירה ש, וכוונתו של אביי. עה נקיי	 מד	שראתה שלושה ימי	 רצופי	 בימי לידתה והרי היא זבה גדולה צריכה שב

כי , כדי להיטהר מזיבתה ולטבול בשנית כ להשלי	 ימי	 נקיי	 לגמרי"ואח, לטבול, ד לנקבה"לזכר וי' צריכה לספור אחר הלידה ז, ובי� א	 לא

  .ימי הלידה לא עולי	 לספירת הזבה

ימי� נקיי� מלאי� להיטהר ' צריכה לאחר מכ� להשלי� ז, וכל יולדת מיד בלידתה נקראת זבה גדולה, כיו� שכל היולדות נקראות יולדות בזוב

  .ד ימי הלידה"או י' פ שלא ראתה שו� טיפת ד� בכל ז"אע, המזיבת

  

  וראתה בשבעת הימי� השניי� הא� סתרה את ימי ספירתה, בשבעת הימי� הראשוני�נקיי� ' זוב שספרה זדי� יולדת נקבה ב

אינה סותרת ) שבה	 ספרה את ימי הזיבה( שניי	 אבל לא בשבעת הימי	 הראשוני	א	 ילדה נקבה וראתה בשבעת הימי	 ה – א"רשב, ש"רא

כי הד	 שרואה , ד"לאחר י והמשיכהאפילו לא פסקה  ד יו	"אלא עלו לה הימי	 לספירת ימי הזיבה וטובלת לאחר י )פ שלא טבלה"אע( ספירתה

  .כ"עי� אחד הוא והתורה התירתו אחשמ, כ הוא ד	 טוהר"אח

ולכ� אפילו א	 תראה בשבוע , כי חומרת רבי זירא שייכת רק בד	 הראוי לנידות ולזיבות אבל לא בד	 לידה, שדי� זה שיי� ג	 כיו	 ח כתב"הב

  !ש בד	 טמא"כ, בד	 טוהר שא	 שייכת חומרת רבי זירא, ז דחה את דבריו"הט .ו וטהורה"טובלת בליל ט, נקיי	' מכיו� שספרה כבר ז, השני

הרי א	 רואה בשבוע השני ממילא צריכה . שכל הדי� הזה נאמר לנוהגי	 לבעול על ד	 טוהר, ז"כ הט"וכ פ רבנו ירוח�"ע הסבירהבית יוס� 

ו על עצמ� ג שהחמיר"שאלו אע, קשורה לנוהגי	 לבעול על ד	 טוהר ש"כ שדברי הרא"אלא ע? ו"ואי� תטבול בליל ט, לשבת שבעה נקיי	 שנית

ולאחר מכ� חזר די� הגמרא ולכ� א	 ראתה בשבוע השני , כל זה פע	 אחת בלבד, נקיי	 אחר הלידה' כרבי זירא שכל היולדות ה� בזוב וצריכה ז

 ממילא בכל הימי	 כל שרואה טיפת ד	 כחרדל יושבת עליו שבעה נקיי	, אבל לנוהגי	 איסור בד	 טוהר, ו"לא סותרת ספירתה וטובלת בליל ט

  .ובי� א	 ה	 בימי הטהרה מלאי	 בי� א	 ה	 בימי הטומאה

 .א	 ילדה נקבה ולא ראתה בשבוע הראשו� אבל ראתה בשני סותרת ספירתה וצריכה שבעה נקיי	 שנית כשתפסיק לראותהחמיר ש – �"רמב

ד הימי	 של נקבה עולי	 למני� ימי "הימי	 של זכר וי' מ ז"ומ. ו וטהורה"טובלת ליל ט, וא	 נגמרו ימי הספירה בתו� השבועיי	 של הנקבה

  .הספירה א	 לא רואה בה	 כדעת רבא

  

  נקיי� ועדי� לא טבלה וראתה ד� שוב בימי הטוהר' די� יולדת בזוב שספרה ז

והוכחה מהמקרה הקוד	 שא	 יולדת נקבה לא סותרת . במקרה זה טובלת ומותרת מיד – ק"סמ, ג"סמ ,ספר התרומה, ת"ר, תוספות, �"רמב

  .ולשיטת	 נוהגי	 לבעול על ד	 טוהר .ש ד	 טוהר"כ, פ שזה ד	 טמא"כשרואה בשבוע השני אע

נקבה שרואה בשבוע השני שאלו ימי ת הוכיח ממקרה של יולדת "ואילו ר, 	 התיר רק א	 רואה בימי הטוהר"הרי הרמב, הבית יוס� התקשה

  ?	 יודה ג	 בזה שלא סתרה ספירתה"ומדוע שהרמב, טומאה
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נקיי	 בתו� ימי ' ד לנקבה לשמור ז"לזכר וי' ממילא צריכה לאחר ז, ת הסובר שאי� ימי הלידה עולי	 לספירת הזיבה"שר, ומסביר הבית יוס�

. כי ד	 טוהר אינו מטמא, לא סותרת, הנקיי	 בתו� ימי הטוהר לפני שטבלה' זשא	 ראתה לאחר , ת לומר"ובא ר, הטוהר כמו שהתבאר לעיל

  .סותרת וצריכה לספור שוב, אבל ברור שא	 ראתה ד	 טוהר בתו� ימי ספירת זיבתה

ימי שמכח חומרת רבי זירא אסור לבעול ב, וטעמ	 .סתרה את שבעת הנקיי	 וצריכה לספור אות	 שוב – �"רמב, ד"ראב, רוקח, �"רי, �"רא

  .הטוהר

  

  הלכה

  מחבר

 .פסק את המשנה שיולדת אפילו לא ראתה ד	 טמאה לידה בי� א	 ילדה חי או הפילה ולד מת ואפילו נפל .1

לנקיי	 ויולדת נקבה יושבת ' ללידה וז' ולכ� יולדת זכר יושבת ז, נקיי	' בזמ� הזה ימי טומאתה ה	 כמו יולדת בזוב שסופרות ז .2

 .נקיי	 לזיבה' שבועיי	 ללידה וז

 .פסק כרבא וכרוב הראשוני	 שא	 לא ראתה ד	 בימי הלידה עולי	 לספירת זיבתה .3

א� לא , וא	 טבלה קוד	 לכ� לא עלתה לה טבילה, ו"הרי היא אסורה עד ליל ט ד לימי הלידה של הנקבה"הנקיי	 בתו� הי' א	 נגמרו ז .4

  .סותרת ספירתה

כי חומרת רבי זירא לא שייכת אלא בד	 הראוי , קיי	 ובי� א	 לאהנ' הלכה זו שייכת בי� א	 ראתה בשבוע השני לאחר ז – ח"ב

  .לנידות ולזיבה ולא בד	 יולדת

א "וא. מכח חומרת רבי זירא, נקיי	 שנית' אבל א	 ראתה שוב בשבוע השני צריכה לשמור ז, כ"מדובר כא� שלא ראתה אח – ז"ט

השניי	 ' ומה שהובא בש	 הראשוני	 שא	 ראתה בז. [ש כא�"כ, נקיי	' כי כמו שמחמירי	 בד	 טוהר להצרי� לישב ז, להקל בזה

 ]י"זה לנוהגי	 התר בד	 טוהר כפי שהסביר הב, ו"לנקבה שטובלת בליל ט

  

  המנהג כיום לגבי דם טוהר

אנחנו , מ מפני שאנו מחמירי� בחומרת רבי זירא"מ, ורה מותר לבעול על ד	 טוהרפ שמ� הת"אע – מגיד משנה, א"רשב, �"רי, ד"ראב, �"רמב

כדי שלא יבואו לידי טעות בי� ימי , יושבת עליו שבעה נקיי	, אפילו א	 זה בימי הטוהר, שכל הרואה טיפת ד	 כחרדל, מחמירי� ג� בד� טוהר

  .הטוהר לימי	 שאחר הטוהרנידה לימי זיבה ובי� רואה יו	 אחד לרואה שלושה ימי	 ובי� ימי 

שמא יוציא הולד את ראשו קוד� בי� השמשות וגמר , מסיבה אחרת כ החמיר"ג, א שרצה להתיר כי בזמ� התלמוד לא החמירו בזה"וא( הרשב

ימיה	 ואי� ראיה להתיר מחכמי התלמוד שמא עדי� לא התפשטה גזרת רבי זירא ב. לידה יהיה לאחר מכ� ויוסיפו עוד יו� אחד לימי הטוהר

  .מספיק

  .חלק וסבר שג	 בזמ� הזה נוהגי	 בד	 טוהר כמו די� תורה – מ"הגה, שאילתות דרב אחאי, ג"בה

ובצרפת , נקיי	' אלא כל שרואה טיפת ד	 כחרדל יושבת עליו ז, בספרד ובאר' הצבי ובמערב אי� נותני	 לאשה ד	 טוהר, בשנער – �"רמב

  .התלמוד אחר ספירה וטבילה מטומאת יולדת בזובובאשכנז נוהגי	 התר בד	 טוהר כדי� התורה ו

  .היו	 פשט המנהג לאיסור בכל מקו	 ולא נוהגי	 התר בד	 טוהר – דרכי משה, בית יוס�, אגור

  

  .נקיי	' שהמנהג כיו	 שאי� בועלי	 על ד	 טוהר ודינו כשאר ד	 שיושבת עליו ז, פסק כאגור והבית יוס( – א"רמ

ואצלנו לא בועלי	 על ד	 טוהר לכ� , א לנקבה כי הטע	 בזה להבדיל בי� ד	 טוהר לד	 נידה"א לזכר וליל פ"מ אי� צור� לפרוש כלל בליל – ז"ט

  .אי� הבדל בזה ואי� צור� בפרישה

  .א משו	 ספק זכר או נקבה"א או פ"בעל נפש יחמיר לפרוש ממנה בליל מ – �"ש

אמנ	 . ו מד	 בתולי	"א	 היה משמש עמה ואמרה לו נטמאתי גומר ביאתו בק, מכיו� שד	 טוהר יסודו טהור – פתחי תשובה בש� נודע ביהודה

  .כי בד	 בתולי	 התירו לכתחילה לבעול כ�, יש מחלקי	

  

  ד� טוהרמ על טבילהברכה 

א "אמנ	 מהרמ. יברכו על זה כ� לא, כי זהו מנהג וכמו שלא מברכי	 על נטילת ערבה, ת תשובה מאהבה הסתפק בזה"בשו – פתחי תשובה

ט שני של גלויות "דימה טבילה זו לברכת ההלל וליו ס"והחת. הנודע ביהודה הסתפק בזה. משמע שדינו ככל ד	 שהוא ולכ� משמע שיש לבר�

שיש לחלק , ועוד. פ שאינה אלא מנהג"שהיא עצמה חומרה ובכל זאת מברכי	 על טבילה זו אע, כ וכמו חומרת רבי זירא"ט וביוה"והדלקת נר ביו

ומכיו� שמי שבועל על ד	 טוהר עובר , למנהג בשב ואל תעשה של החמרה בחומרת רבי זירא או ד	 טוהר, בי� מנהג בקו	 עשה של נטילת ערבה

  .כי הטבילה מדינא, כ יש לבר� על טבילה זו"א, על אל תטוש תורת אמ�

  

  אפילו לא רואה כלללנקבה ' לזכר ופ' מקור המנהג שנהגו לא לטבול כלל עד סוף מ

הכונה , "תשב בדמי טהרה"אלא טעות ודר� מינות באות	 המקומות שנוהגי	 זה ונלמד מהצדוקי	 שסוברי	 ש, אי� זה מנהג כלל – �"רמב

נקיי	 ' ומצוה לכו( ולהדגיש את דברי חכמי	 שכל שישבה ז! ואי� זה כ�, אפילו לא תראה ד	 שתהיה יושבת ולא תטבול ולכ� לא תגע בקדשי	
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שצרי� להמתי� לערב והיא נחשבת כטבולת יו	 ארוכה עד , והסיבה שלא נוגעת בקדשי	 היא שדינה כמו טבול יו	. טובלת ומותרת בימי הטוהר

  .לנקבה' לזכר ופ' סו( מ

צרי� , כי מצאו פרצה שהיו מזלזלי� באיסורי נידה וגדרו גדר יותר גדול, מ א	 יש מקו	 שהחמירו בזה"מ, פ שמנהג רחוק"אע – ק"מהרי

  .צרי� ללכת אחריוויש לה	 על מי שיסמכו כי מכיו� שיש טע	 למנהג הזה , � במנהג זה ואי� למחות ביד	לאפשר לה	 להמשי

אבל א	 נהגו כ� , ראוי להניח לה	 לנהוג כמנהג	 מפני נקיות שבאות� ימי טוהר מצויי� דמי�א	 נהגו מנהג זה כגדר ופרישה או  – ש"ריב

  .	"עי	 שמא יצא לה	 המנהג מ� הצדוקי	 כמו שכתב הרמבראוי להודיע	 שה	 טו, בטעות וחשבו שזה אסור

להלכה לא צרי� לפרוש עונת , ז דחה טע� זה"הט. לנקבה' לזכר ופ' מ שנשי� יראות שמא ישכחו לפרוש בעונת יו�טע	 נוס( למנהג  – אגודה

  .ומי שמצרי� פרישה הוא דעת יחיד ואי� הלכה כמותו, א"א וליל פ"ליל מ

אי� לה	 לנהוג , אבל קהילות אחרות שלא הנהיגו בה	 את החומרה הזאת, פ הפוסק שהחמיר לה	"כל זה לאות	 מקומות שנהגו ע – בית יוס�

  .	"וא	 נהגו צרי� להוציא את המנהג מלב	 כמו שכתב הרמב, את זה

. לנקבה' יו� לזכר ופ' נחמיר לה� מ אי� סיבה שלא, מ א� יש מקו� מסוי� שבו מזלזלי� בהלכות נידה ואינ� פרוצי� כמנהגי הצדוקי�"ומ

אבל א	 יודע לנו שה	 , 	 היא שלא תולי	 לומר שמקו	 מסוי	 פרו' בהלכות נידה וא	 נוהגי	 את זה מ� הסת	 זה מנהג טעות"וכוונת הרמב

  .	 יודה שאפשר להחמיר לה	 בזה"ג	 הרמב, פרוצי	 בזה ולא נוהגי	 כצדוקי	

נקיי	 ' נקיי	 וממילא אינה יכולה להתחיל ז' ת שימי לידה שאינה רואה בה	 לא עולי	 לספירת ז"טת רשיהוא נהג מקור המ – ח"ב, דרכי משה

ז דחה "הט .לנקבה' לזכר ופ' נקיי	 עד אחר מ' ממתיני	 מלספור ז, ומכיו� שאי� נוהגי	 בשתי טבילות שמא תשמש אחר הראשונה, קוד	 טבילה

כי הרי בכל מקרה תצטר� , והשניה, נקיי	' הלידה עולי	 לספירת זכאביי אלא כרבא שימי  כי אנו לא פוסקי	, האחת :משתי סיבות טע� זה

ת "הדרכי משה כבר חש בזה וכתב שראו את דברי ר לגבי הסיבה השניה. או לאחר מכ�' ופ' נקיי	 וטבילה ומה זה משנה א	 זה קוד	 מ' בסו( ז

  .כ"עיקר תו� ימי לידתה אבל לא אח

  

אבל , ש שאי� להתיר במקו	 שנהגו להחמיר בזה"ופסק כריב. לנקבה' לזכר ופ' ק שיש מקומות שנהגו לא לטבול עד מ"מהריהביא בש	  – א"רמ

  .נקיי	 לאחר לידת זכר או נקבה ועברו ימי טומאת לידתה מותרת' במקו	 שאי� מנהג בזה אי� להחמיר כלל ומיד לאחר שספרה ז

  .ו נחשבמקו	 שנהגו להחמיר הפור' גדר ישכנ – ח"ב

כי הראשוני	 ביטלו מנהג זה ולימדו זכות על מי שנוהג אותו  א� מי שמקל ודאי אי� להעניש אותו על זה, מי שמחמיר יש לו על מי לסמו� – ז"ט

 ורק במקו	 שמוסכ	 על כול	 להחמיר אז. וכ� נוהגות רוב הנשי	 שלא מקפידות על דבר זה כלל. וודאי שאי� להעניש את מי שלא נוהג אותו

  .א"מחמירי	 בזה וזו כוונת הרמ

  

  'סעי( ב

א "יו	 פ, א תשב לזכר ולנידה"יו	 מ: רבי ישמעאל אומר .לנקבה ולנידה, א תשב לזכר"ליו	 מ. אינה חוששת לולד' המפלת ליו	 מ" – משנה

  .)נידה ל". (א"קבה זה וזה מאחד בריית זכר ואחד בריית הנ: וחכמי	 אומרי	. א"א והנקבה לפ"שהזכר נגמר למ, תשב לזכר ולנקבה ולנידה

מהו דתימא מסתברא טעמא דרבי ישמעאל ? פשיטא, וכי תימא למסתמא רישא כרבנ� ויחיד ורבי	 הלכה כרבי	? ק"חכמי	 היינו ת" – גמרא

  :)ש	 לא". (ל"קמ, דקמסייע ליה קראי

  

  .כי לא נגמרה צורתו, טמאה לידה כלליו	 אינה ' הלכה כחכמי	 שהמפילה בי� זכר ובי� נקבה בתו� מ – א"רשב, �"רמב, �"רמב

כל ולד שהוא , לפתיחת הקבר בלא ד	 פשראי ד א"ואפילו למ. ה ג	 שאינה טמאה נידה א	 לא ראתה ד	"ה – א"רשב, ה"רז ?הא� טמאה נידה

ולכ� א	 מפילה קוד	 . מפילה לא גרעה מחתיכה שמטמא אותה רבי יהודה כמו נידה – �"רמב, ד"ראב. א יו	 זה מי	 בעלמא ולא ד	"פחות ממ

  .אבל חוששת משו	 נידה, א יו	 אינה חוששת משו	 לידה"מ

  

� שחוששת משו	 "ד וכרמב"וכראב, יו	 אינה חוששת לולד בי� זכר ובי� נקבה ולא טמאה לידה' המפלת בתו� משפסק כמשנה וכחכמי	  – מחבר

  .יו	 חוששת לולד' אחר מאבל . לפתיחת הקבר בלא ד� פשראמפני שאי אפילו לא ראתה כלל , נידה

  .שמא הוא נקבה וצרי� לחכות שבועיי	 ולכ� מיד כשספרה שבעה נקיי	 מותרת ולא חוששת משו	 ולד – א"רמ

  

 – � סופר"חת, סדרי טהרה, חוות דעת, נודע ביהודה. מיו	 הטבילה האחרו� – עבודת הגרשוני ?הימי� של הולד' ממתי מתחילי� למנות את מ

  .ד יו	"אפשר שמעוברת תראה ד	 בחודשי	 הראשוני	 ולכ� אי� להקל בזה א	 לא פרש ממנה בעלה ותחמיר בספק ולד לישב י

  

  ?הא� חוששת משו� נידה )י רופא"ע( בדיקה חיצונית של הרח�

גר	 הפתיחה מבפני	 ובי� א	  א	 ואי� חילוק בי�, נקיי	 כי אי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד	' יולדת צריכה תמיד ז – ש בש� נודע ביהודה"פת

ותמיד אי� , וכ� אי� חילוק בי� א	 היא זקנה או ילדה וכ� מעוברת או מניקה. מבחו' כגו� שהרופא הכניס איזה כלי או אצבע ופתח את פי המקור

  .פתיחת הקבר בלא ד	

, ממנו דבר גוש כמו ולד או חתיכה שאינה דקה זה רק א	 נפתח הקבר ויצא, שמה שאמרו שאי� פתיחת הקבר בלא ד	 ועוד כתב הנודע ביהודה

  ".אי� פתיחת הקבר בלא ד	"אבל כשלא יצא דבר או שיצא דבר דק מאוד או משקה אז לא אומרי	 
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  .ונוטה להקל בפתיחת הקבר מבחו' א	 לא נמצא ד	 כלל, חלק על הנודע ביהודה – )'ק ב"ג ס"א ספ"חזו, )'ז' יא סע' ס(טהרת הבית 

  .כי ודאי תרגיש א	 נכנס מכשיר הבדיקה לפני	, אבל אי� לחוש בסת	 בדיקה של רופא, ה מחמירי	 בזהלמעש – שבט הלוי

  

  'סעי( ג

  דין המפלת כמין דגים או חיות אחרות

  .)נדה כא". (א	 יש עמה	 ד	 טמאה וא	 לאו טהורה, שקצי	 ורמשי	, המפלת כמי� דגי	 וחגבי	" – משנה

: ורבי יוחנ� אמר. במחלוקת שנויה ורבנ� היא: אמר ריש לקיש? )שסבר שתמיד טמאה כמו במפלת חתיכה(רבי יהודה בהא  וליפלוג נמי" – גמרא

א "כלומר אי� הטע	 משו	 שא(עד כא� לא קאמר רבי יהודה הת	 אלא גבי חתיכה דעביד ד	 דקריש והוי חתיכה , אפילו תימא רבי יהודה

  .אבל בריה לא הוי) ה עצמה יש ד	אלא משו	 בחתיכ, לפתיחת הקבר בלא ד	

רבי יוחנ� : מתני הכי, מא� דמתני ה� לישנא? יהודה בהא' ליפלוג נמי ר, ולה� לישנא דאמר רבי יוחנ� באי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד	 קמיפלגי

  :)נדה כב". (במחלוקת שנויה ורבנ� היא: וריש לקיש דאמרי תרוייהו

  

  .ולכ� א	 אי� ד	 טהורה, הקבר בלא ד	הלכה כחכמי	 כי אפשר לפתיחת  – �"רמב

  .היא טמאה, ולכ� אפילו א	 אי� ע	 החתיכה ד	, א לפתיחת הקבר בלא ד	"הלכה כרבי יהודה שא – א"רשב, �"רמב, ש"רא

מ "פקוהנ. כי דגי	 וחגבי	 לאו ולד נינהו, ולא טומאת לידה, א לפתיחת הקבר בלא ד	"כי א, שמה שטמאה כא� זה טומאת נדה, י"והסביר הב

ובטומאת נידה תמיד טהורה , ד"נקיי	 לא טהורה עד סו( י' שבטומאת לידה א	 ילדה נקבה אפילו שמרה ז, אפילו אחר חומרת רבי זירא בזה

  .נקיי	 וטבילה' לאחר ז

  

  ?מהי צורת הפני� שמעידה שהוא ולד

ימי (א	 אינו ידוע תשב לזכר ולנקבה . א	 נקבה תשב לנקבה, א	 זכר תשב לזכר, חיה ועו( בי� טמאי	 בי� טהורי	, מי� בהמה המפלת" – משנה

  .)נדה כא". (כל שאי� בו מצורת אד	 אינו ולד: וחכמי	 אומרי	. דברי רבי מאיר) 'ד וימי טוהר מ"טומאה י

. עד שיהיו כול	 כאחד) פני	 שלמות(והעיניי	 והלסתות וגבות הזק� ) גבות עיניי	(ני	 מצח והגבי: ר יוחנ�"ירמיה בר אבא א אמר רבי" – גמרא

  :)נדה כג". (	 כאחתעד שיהיו כול) חצי פני	(מצח והגבי� והעי� והלסת וגבת הזק� , חסא: רבא אמר

וא	 . א	 יש לו חצי צורת פני	 אמו טמאה לידה, גופו כמי� בהמה חיה ועו( ודגי	 וחגבי	 ושקצי	 כללפרפ ש"ואע .הלכה כרבא – טור, א"רשב

  .אי� בו מצורת אד	 אמו טהורה לידה כי הכל הול� אחר היכר צורת הפני	

לא מקפידי	  אלו י	כי באבר, פ שה	 כשל בהמה וחיה הרי זה ולד"אע, אבל הפה והאזני	 והא(, וא	 זה מתקיי	 .פסק כרבי ירמיה – �"רמב

אינו ולד ואי� עמו טמאה , גו( אד	 של	 וידיו ורגליו ידי אד	, פ ששאר הגו("אע, וא	 אי� פניו כצורת פני אד	. כלל אלא רק מה שנזכר בגמרא

  .לידה

  

  המנהג כיו�

, שפניה	 תהיה קצת כצורת פני אד	שיש חיות י	 שדומות לחיות יבשה ואפשר , כיו	 שאי� אנו בקיאי	 בצורות פני	 – ד"ראב, א"רשב, �"רמב

וא	 היה דומה לנקבה ' וא	 היה דומה לזכר טמאה ז, לכ� בכול� חוששת לולד ואמו טמאה לידה מספק, וא	 נטהר יכול הדבר לבוא לידי שיבוש

  .וא	 ספק תשב לזכר ולנקבה. ד"טמאה י

  .זה שיי� ג	 היו	, כל מה שביולדת אמו טהורה – פ המגיד משנה"ע �"רמב

כי ה	 לא נתנו טע	 שחכמי	 , הבית יוס� תמה על דבריו. שאי� לחומרה זו סמ� בגמרא כלל ד"� והראב"גיד משנה כתב על חומרת הרמבהמ

	 שזה נוהג כיו	 זה כדי שלא נחשוב שזה חלק מחומרת רבי זירא או גזירה "וג	 מה שכתב הרמב! אסרו וזו חומרה כמו חומרת רבי זירא

  !שנגזרה בזמ� אחר

לא מתירי	 לו לטהר , אבל מי שמכיר בעצמו שלא בקי בזה, שמי שבקי ומכיר בצורות מטהר בצורות שטיהרו חכמי	, ר הבית יוס�והסבי

כי כל , והחמירו ג	 לדורות הבאי	, א ידעו בעצמ	 שאינ	 בקיאי	 בזה ולכ� החמירו מספק"� והרשב"הרמב, ד"והראב, בצורות שטיהרו חכמי	

	 "והרמב, כי אי� זו חומרה כמו חומרת רבי זירא, גמרא	 כתב באופ� כללי שמי שבקי יכול לטהר"אבל הרמב. דור מתמעטי	 הבקיאי	 בזה

  .	 לשאר הראשוני	"ודאי אסור לו ובזה אי� מחלוקת בי� הרמב, אבל מי שלא בקי, מעיד על עצמו שהיה בקי בזה או שהיה בדורו מי שבקי בזה

  

  דין המפלת חתיכה

וכ� כי אתא . ובחתיכה לבנה: אמר רב חסדא. א	 יש בה עצ	 אמו טמאה לידה, קורעה: רבי בנימי� אומר, המפלת חתיכה: תניא איד�" – גמרא

  :)נידה כא". (א	 יש בה עצ	 אמו טמאה לידה, המפלת חתיכה לבנה קורעה: אתא ואייתי מתניתא בידיה, זוגא דמ� חדייב

  .זה מ� בשר וניכר שזו חתיכה של ולדכי לב�  – י"רש ?למה צרי� חתיכה לבנה

  .הלכה כמו רבי בנימי� ורב חסדא כי א( אחד לא חולק עליו – א"רשב, �"רמב, ד"ראב

  

  ?מה הדי� בחתיכה של שאר מראות
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  .כי רק לב� מעיד שזה מי� ולד, ומחלוקת רבי יהודה ורבנ� כמי שהפילה כמי� דגי	 או חיותדינה  – מגיד משנה, י"רש

  .החמירו ג	 בחתיכה של שאר מראות כי אנו לא בקיאי	 במראות – טור, �"רמב, א"רשב

אבל מי שלא בקי יחמיר , לא יחמיר, ומי שבקי ויודע שזו לא חתיכה של ולד ובקי בצבעי	, שהכל תלוי בבקיאות, הסביר כמו קוד	 – בית יוס�

  .כ ימי טוהר"ג	 בחתיכה של שאר מראות שטמאה לידה ואח

  

  היד או הרגל צריכי� להיות חתוכי� או לאהדי� הא� העצ� או 

  .)נידה כד...". (המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אמו טמאה לידה ואי� חוששי	 שמא מגו( אטו	 באה: יוחנ� לריש לקיש' איתיביה ר" – גמרא

  

בעצ	 ללא חלוקה א	 היא  לבי� הגמרא הקודמת שהתנתה זאת, בי� ברייתא זו שמצריכה יד חתוכה ורגל חתוכה לכאורה קשה – טור, ד"ראב

, הסיבה .אבל לעני� טומאת לידה בכל מקרה טמאה בי� א	 היא חתוכה ובי� א	 לא, שלעני� הבאת קרב� צרי� עצ	 חתוכה, ותר ? חתוכה או לא

  .כי לא ראוי לחיות, ובגו( אטו	 אינה טמאה לידה, אטו	שעצ	 לא חתוכה מגיעה מגו( אטו	 ועצ	 חתוכה מגו( לא 

  

  נקוב או סתו�די� ושטו 

, שכיו� שא	 ושטו סתו	 אינו ראוי לחיות, והסיבה לכ�:) נדה כג". (אמו טהורה) סתו	(ושטו אטו	 , ושטו נקוב אמו טמאה: אמר רבא" – גמרא

  אי� אמו טמאה לידה, וכל שנולד ואינו ראוי לחיות

אלא שמא ניקב ושטו לאחר מכ� וכל שעיקרו ראוי לבריית , א	 ושטו נקוב היה ראוי להיות בריה – א"רשב ?למה כשושטו נקוב אמו טמאה

ב חודש ולכ� אמו טמאה "מ ראוי הוא לברית נשמה וראוי לחיות פחות מעט מי"מ, וג	 ניקב מתחילתו והוא טריפה. אמו טמאה לידה, נשמה

  .טריפה חיה – י"רש .לידה

  

  שדראות' גבי� וב' מפלת ב

, באשה ולד: ושמואל אמר. בבהמה אסור באכילה, באשה אינו ולד: אמר רב: שדראות' גבי� וב' המפלת בריה שיש לה ב: איתמר" – אגמר

חומרא דאתה לידי קולא ? מאי דעת� לחומרא: אמר ליה רב. רבי ירמיה בר אבא סבר למיעבד עובדא כשמואל להחמיר... בבהמה מותר באכילה

  ):� .נדה כד". (ל הלכתא כוותיה דרב באיסורי בי� לקולא ובי� לחומרא"דקי, עביד מיהא כוותיה דרב. רטוה ידקיהבת לה ימ, היא

  .גבי�' שדראות וב' אבל אנחנו לא בקיאי	 בזה ולכ� בכל המקרי	 אמו טמאה לידה ואפילו ביש לו ב, כל זה לדינא דגמרא – א"רשב

  

  ?כמה זמ� טמאהבמפלת חתיכה 

' וצריכה ג	 ז, ומחמירי	, כי אי� אנו בקיאי	 בצורות האלו) וא	 טבלה קוד	 אי� זו טבילה(ד כמו נקבה "ל טמאה י"בכל המקרי	 הנ – ד"ראב

חו' מהמקרה של גו( אטו	 שאד	 יכול לעמוד עליו שא	 אי� , א לפתיחת הקבר בלא ד	"כי א) וימי הלידה עולי	 לה כמו שבארנו לעיל(נקיי	 

אבל טומאת נידה יש בכל ', אי� אמו טמאה לידה ואפילו הוא ב� ט, והוא ניכר שלא נחתכו ממנו איבריו אלא שכ� היה של	לו צורת איברי	 

  .מקרה

  

  דין המפלת שפיר ושליא

ב המפלת סנדל או שליא תש. וא	 היה מרוק	 תשב לזכר ולנקבה. אינה חוששת) גווני	(מלא גינוני	 , מלא ד	, המפלת שפיר מלא מי	" – משנה

  :)נדה כד". (לזכר ולנקבה

כמה יי� חי שתת אמו של זה שנמוח עוברה בתו� : אמר אביי? ניחוש שמא ולד היה ונימוח, אלא גינוני	, בשלמא ד	 ומי	 לא כלו	 היא" – גמרא

כולה , חי אתמחוא	 איתא דאתמו, גווני	 תנ�: ורב אדא בר אהבה אמר. מחסר חסר, וא	 איתא דאתמוחי טתמח. מלא תנ�: רבא אמר. מעיה

  ....בחד גוונא הוי קאי

, מחלוקת בעכור: ש ב� לקיש משו	 רבי אושעיא"אמר ר. וחכמי	 אומרי	 אינו ולד, רבי יהושע אומר ולד: המפלת שפיר שאינו מרוק	, דתניא...

בעכור דברי הכל ולד או דלמא בי�  אבל, בצלול מחלוקת: איבעיא להו. בצלול מחלוקת: ורבי יהושע ב� לוי אמר. אבל בצלול דברי הכל אינו ולד

  ...תיקו? בזה ובי� בזה מחלוקת

אחד זה ואחד זה אינה : אני אומר: ל"א? מר כמא� סבירא ליה, והא רבי אושעיא והא רבי יהושע ב� לוי: ... ל רב חנינא בר שלמיא לרב"א

לא טהרו את המפלת (מעול	 לא דכו שפיר : ימי אמרדכי אתא רב ד, ואזדא שמואל לטעמיה. אחד זה ואחד זה חוששת: ושמואל אמר. חוששת

: אמר, לבר מההוא שפירא דאתא לקמיה דשמואל דמנח עליה חוט השערה מהאי גיסא וחזיא מהאי גיסא) מקומו של שמואל(בנהרדעא ) שפיר

  .לא הוה זיג כולי האי, א	 איתא דולד הואי

  :)�.נדה כה...". (?ע א	 זכר הוא א	 נקבה היאאלא במה בודקי	 אותו ליד... ?איזהו שפיר מרוק	: תנו רבנ�

  

  .)נדה כו...". (אלא שאי� שליא בלא ולד, לא שהשליא ולד"... – משנה

רב� שמעו� ב� . ואי� שליא פחות מטפח, וחלולה כחצוצרת, וסופה דומה כתורמוס, תחילתה דומה לחוט של ערב, שליא: תנו רבנ�" – גמרא

  )ש	". (שהדקי� יוצאי	 ממנה, דומה לקורקב� של תרנגולי	 שליא: גמליאל אומר

  נידה (
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  .וכתב את התאור של השליא שעליה טמאה לזכר ולנקבה .הלכה כרב שהמפלת שפיר לא חוששת כלל – �"רמב

. רב אדא בר אהבהא	 אי� כולו גוו� אחד טמאה כ, ואפילו חסר. א	 אינו מלא טמאה, פ רבא"שע, מהגמרא משמע – טור, ש"רא, א"רשב, �"רמב

  .אפילו מלא ד� ואפילו מלא מי�ד יו� כמו נקבה "לחומרה יטמאה לידה , "מלא גינוני�"מכיו� שאי� אנו בקיאי� ב, ולכ�

, טימא תמיד במפלת שליא הלכה כמותומכיו� ששמואל , פ שהלכה כרב באיסורי	"ואע. ומלא בשר בי� עכור ובי� צלול טמאה כדעת שמואל

  .שמשמע שכ� היה מנהג נהרדעא מימי קד	 עוד לפני הגעתו של שמואל לש	, י"והסביר הב

  .משמע שזו דעתו בלבד, מכיו� שרב לא אמר שזה הלכה למעשה, ומה שרב חנינא שאל את רב הלכה למעשה ואמר לו שלא חוששת

  .בועיי� כמו נקבה ואפילו פחותה מטפחעל כל דבר תשב לחומרא ש, שכיו� אנו לא בקיאי� בתאורי� של הברייתא, וכ� פסקו ג� לגבי שליא

  

  הלכה

חיה ועו( או כמי� דגי	 וחגבי	 ורמשי	 וכל צורות ולד או שפיר ושליא , שהמפלת כמי� בהמה, ד"א והראב"הרשב, �"וכרמבפסק כמשנה  – מחבר

כי אנחנו , לא עלתה לה טבילה, וטבלה ד"הנקיי	 בתו� הי' וא	 כלו ז, )מספק( חוששת בכל אלו לולד כמו נקבה, או חתיכה שקרעוה ויש בה עצ	

  .היו	 לא בקיאי	 בכל זה

  .א משו	 ספק זכר או נקבה"א או פ"בעל נפש יחמיר לפרוש ממנה בליל מ – �"ש

  

  'סעי( ד

הבאה אחר  ולא אמרו תולי� אלא בשליא. מעשה ותלו את השליא בולד עד עשרה ימי	: אמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל" – גמרא

  .)נידה כז". (!ד אמרת ל�"עד כ: אמר ליה רב יוס(. ג ימי	"מעשה ותלו את השליא בולד עד כ: ר יוחנ�"אמר רבה בר בר חנה א. הולד

  

אי� חוששי	 שזהו ולד אחר אלא זהו הולד שילדה כבר , כ הפילה שליא"הלכה כרבי יוחנ� שא	 ילדה ואח – רבנו ירוח�, ד"ראב, א"רשב, ש"רא

  .ג ימי	"עד כ

ד שהוא יו	 "שהוסי( את יו	 כ, 	 פסק כרב יוס("שהרמב, י"והסביר הב. ג יו	 תולי	 אותו בולד אחר"כתב שאפילו הפילה אחר כ – �"רמב

  ).� לא התכוו� עד אינסו("כי ברור שהרמב(יציאת השליא 

  

  התלות בולד של קיימא

מכא� ואיל� , כל שלושה ימי	 תולי	 את השליא בולד, כ הפילה שליא"ה נפל ואחהפיל: יבפירוש אמר רב הכ):... לרב יהודה(אמר ליה " – גמרא

  .כ הפילה שליא אפילו מכא� ועד עשרה ימי	 אי� חוששי	 לולד אחר"ילדה ואח. 	 לולד אחריחושש

: אמר ליה שמואל. אדהכי אתא )...ממהר לבוא(באלי ואתי , חלי( ואזיל רב יוס( בריה דרב מנשיא מדוויל לאפייהו. שמואל ותלמידי רב הוו יתבי

הדר . שיילינהו שמואל לכל תלמידי דרב ואמרי ליה הכי. אי� תולי� את השליא אלא בדבר של קיימא: ל הכי אמר רב"א? מאי אמר רב בשליא

  :)נידה כו)". (ששמע הלכה זו ולא אמר לו אותה(חזייה לרב יהודה בישות 

  

למעט א	 הפילה דבר שאינו ראוי לברית נשמה כגו� ביר� אחד באמצע או בגו( אטו	 , כגו� א	 כלו חדשיו, מתקיי	 ב"מדובר בדבר שכיו – י"רש

אבל שאר נפלי	  .כ הפילה שליא שחוששת לולד אחר אפילו בתו� שלושת הימי	 הראשוני	"ואח, שלא יכול לחיותחיה ועו( , או כמי� בהמה

  .תולי	

ואי� הלכה זו . שתולי	 בולד של קיימא, ואל הקפיד על רב יהודה שלא אמר לו את ההלכה הזאת השניהשמ, והסביר הבית יוס� את שיטתו

, בנפלי	 נותני	 שלושה ימי	, ולדעת רב, כי הלכה זו נוגעת לנפלי	, סותרת להלכה הראשונה של רב ששלושה ימי	 תולי	 את השליא בולד

  .ובדבר שאינו של קיימא לא תולי	 כלל

כי לא , לא תולי	 בולד כלל) שמת(אבל בנפל , שקרע את השליא ולכ� היא יצאה מדובר בולד חי – �"רמב, ד"ראב, שאילתות, א"רשב, �"רמב

שתי המימרות בש	 רב חולקות אחת על השניה ורב יהודה לא שמע את , שלשיטת�, י"והסביר הב .קרע אותה ומ� הסת	 זה מולד אחר

  .ד על רב יהודה שלא היה בבית המדרש ולא שמע את ההלכה הזאת כשחזר בו רב מדבריו הראשוני	והקפי, המימרא השניה של ולד של קיימא

  

ג "אלא תולה אותה בולד שילדה כבר עד כ, כ הפילה שליא אינה חוששת לולד אחר"שא	 ילדה ולד חי ואח, פסק את הגמרא וכרבי יוחנ� – מחבר

שא	 הפילה נפל תחילה אי� תולי	 בו את השליא , )י"ולא כרש(וכרוב הראשוני	  רב יוס(וכ). ד של יציאת השליא"	 שזה כולל יו	 כ"כרמב(יו	 

  .וחוששת לשליא לתת לה ימי טומאה של נקבה, כ"שהפילה אח

  

  'סעי( ה

ר ולא אמרו תולי� אלא בשליא הבאה אח. מעשה ותלו את השליא בולד עד עשרה ימי	: אמר רבה בר שילא אמר רב מתנה אמר שמואל" – גמרא

  .)נידה כז". (הולד

  .א לתלות בזה"א, אבל א	 נפלה השליא לפני כ�, תולי	 שהולד קרע את השליא ויצא, משו	 שכשבא הולד קוד	, הטע	 לזה – א"רשב

  .ד יו	 כנקבה"וחוששת י) אפילו הוא זכר(כ אפילו הוא ב� קיימא "אי� תולה אותה בולד שתלד אח, שא	 יצאה השליא תחילה, כגמרא – מחבר
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  'סעי( ו

. )שמיו	 הראשו� היא טמאה( שליא שיצאה מקצתה ביו	 ראשו� ומקצתה ביו	 שני מוני	 לה מ� הראשו�: אמר עולא אמר רבי אלעזר" – גמרא

מימנא לא ממניא , חוששת, לחוש: אלא אמר רבא! דקא מטהרת לה מראשו�, חומרא דאתי לידי קולא הוא, לחומרא, מה דעת�: ל רבא"א

  .)ק יא"ב". (אלא לשני) שבועיי	 לנקבה(

  .שמא יצא רובו מיו	 שני, א� לא מונה מאז, החשש הוא שמא רוב מיחוי הולד יצא ביו	 הראשו� ומשיצא רובו הרי הוא כילוד כבר – י"רש

חוששת מיו	 ראשו� לטומאת לידה אבל מתחילה ' ביו	 ראשו� ולא נגמרה יציאתה עד יו	 ב שא	 יצאה מקצת שליא, י"כגמרא וכרש – מחבר

  .למנות מהיו	 השני

  

  'סעי( ז

בהמה , כגו� אד	(אי� תולי	 אלא בדבר שיש במינו : אמר ליה? המפלת דמות עורב ושליא מהו: בעא מיניה רבי יוסי ב� שאול מרבי" – גמרא

בזמ� שהשליא קשורה , חיה ועו( ושליא עמה�, מפלת מי� בהמהה: איתיביה. דבר שאינו שאלת: ל"א? ה בו מהושליא קשור). אבל עו( לא, וחיה

שמא נמוח שפיר של : שאני אומר, הריני מטיל עליה	 חומר שני ולדות, אי� שליא קשורה עמה� חוששי	 לולד אחר, עמה� אי� חוששי	 לולד אחר

  .)כז�:דה כוני". (תיובתא? שליא ונמוח שליא של שפיר

  .מונה ימי טומאה של נקבה בשביל השליא שמא היתה נקבה, פ שהולד דומה לזכר"אע, כאשר השליא לא קשורה בולד – טור

פ שהולד "ואע, וא	 אינה קשורה חוששת לולד אחר, חיה ועו( ושליא קשורה בה אינה חוששת לולד, שהמפלת דמות בהמה, פסק כגמרא – מחבר

  .טומאה כנקבה מספקדומה לזכר מונה ימי 

  .ד יו	 לנקבה ג	 א	 השליא קשורה במה שהפילה"אנחנו לא בקיאי	 בכל זה ולכ� תמיד יושבת י – ז"ט, עטרת זהב

  

  'חסעי( 

  ".המפלת טומטו	 ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה" – משנה

  .ד יו	 לנקבה"פסק כגמרא שיושבת י – מחבר

  

  'סעי( ט

ורוב נשי	 ולד מעליא , הל� אחר רוב נשי	, מביאה קרב� ונאכל) ולא יודעת מה הפילה(ברה בנהר והפילה ע: אמר רבי יהושע ב� לוי" – גמרא

מתניתי� ? ורוב נשי	 ולד מעליא ילד�, לימא הל� אחר רוב נשי	, אמאי תשב לנדה. אי� ידוע א	 ולד היה תשב לזכר ולנקבה ולנדה: תנ�. ילד�

  .)נדה כט". (וחזקה עוברהל כשה"וכי קאמר ריב, בשלא הוחזקה עוברה

אלא שזה לא צרי� להיכתב כי אנחנו , אבל ימי טוהר יהיו לה של זכר, ד כמו לנקבה"א	 לא היתה בחזקת מעוברת טמאה לידה ויושבת י – טור

  .לא בועלי	 על ד	 טוהר

  .שמא זו נקבה היתה, ימי טומאה פסק כמשנה שא	 הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה ואפילו לא הוחזקה כמעוברת הרי זו יושבת – מחבר

  

  'יא�'י פי	סעי

נדה ( ".משיצא פדחתו? ואיזהו רוב ראשו. עד שיצא רוב ראשו, יצא כדרכו. משיצא רובו הרי הוא כילוד, )הפו�( יצא מחות� או מסורס" – משנה

  .)כח

אבל , לא שנו אלא שאי� הראש עמה�: יוחנ� אמרורבי ). שחייב לצאת רובו, ע	 הולד המחות�(אפילו הראש עמה� : אמר רבי אלעזר" – גמרא

  .)נדה כט". ( )של ולד אפילו לא יצא רובו(הראש עמה� הרי הוא כילוד 

ד דההוא גברא לא ידע "ס, בתר דנפק אמר רבא. שפיר דמי: ל"א? מהו לממהל בשבתא: אמר ליה, וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא"... – גמרא

אפניא דמעלי שבתא ) בכה(שמעית ולד דצוי' : אמר ליה? אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה: מר ליהא. אזל בתריה! ?דשרי למימהל בשבתא

". וכל מילה שלא בזמנה אי� מחללי	 עליה את השבת, והוי מילה שלא בזמנה, האי הוציא ראשו חו  לפרוזדור הוא: ל"א. ולא אתיליד עד שבתא

  :)נידה מב(

  

ספיק מצרי� לצאת רובו ווא	 יצא מחות� , ולא כל ראשו אלא אפילו פדחתו דרכו צרי� לצאת רוב ראשוכיצא שא	 , הלכה כרבי יוחנ� – א"רשב

  .שא	 יוצא רוב הראש נחשב כילוד, כמו במקרה שיצא כדרכו, אפילו רוב ראשו

פ "פדחתו ואז הוא כילוד אע רובוא	 יצא כדרכו מספיק שתצא , כל ראשושא	 נחת� הולד צרי� לצאת רובו או , הלכה כרבי יוחנ� – �"רמב

  .כ"שנחת� אח

שהרי זה כמו , "רוב הראש"ואי� לומר שזה משו	 שלא כתוב בדברי רבי יוחנ� בפרוש ? 	 שצרי� כל הראש"מני� לקח הרמב הבית יוס� תמה

  .שכדי למעט את המחלוקת בי� רבי אלעזר ולרבי יוחנ� פרש כ�, ל"אלא שמא י! לשו� המשנה
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הרי מפשט המשנה משמע שצריכה לצאת כל פדחתו שזה , "רוב פדחתו"	 שא	 יצא כדרכו צרי� שתצא "מדוע כתב הרמב, עוד תמה הבית יוס�

וא	 מדובר במשנה בכל הפדחת , 	 הוא רק הגולגולת לבד ולא מקו	 העיניי	 והפה והלחיי	"שהראש לדעת הרמב, י"ורצה לתר  הב? רוב ראשו

  .ולפיכ� פרש את המשנה שרוב ראשו הכוונה לרוב פדחתו! כ כל ראשו"ולגולת וזהו אולא ברובה ודאי מדובר פדחת יחד ע	 הג

א שנחשב ילוד "לגבי יצא מחות� סבר כמו הרשב. 	 שרוב ראשו היינו רוב פדחתו"לגבי יצא כדרכו סבר כמו הרמב – פ הסבר הבית יוס�"טור ע

  .כשיוצא רובו או רוב ראשו

  

  כגו� אבר אחד בלבד, הדי� כשיצא פחות מרובו של הולד

הוציא עובר את ידו אי� אמו חוששת לכל : מתיב רב יהודה. שנאמר ויהי בלדתה וית� יד, הוציא עובר את ידו והחזירה אמו טמאה לידה" – גמרא

וששת לכל דבר והא אי� אמו ח. ימי טוהר לא יהבינ� לה עד דנפיק רוביה, לחוש חוששת: לדידי מפרשא לי מיניה דרב הונא: אמר רב נחמ�? דבר

  .)נדה כח". (מדרבנ� וקרא אסמכתא בעלמא: והא קרא קאמר. אבל מדרבנ� חוששת, אינה חוששת לכל דבר מדאורייתא :אמר אביי? קאמר

  

אינ	 (ויש מחמירי	 שאפילו במפילה אברי	 . כי בפסוק כתוב דוקא יד, אבל א	 הוציא רגל לא, מדובר דוקא שהוציא יד וחזר פנימה – א"רשב

  .וראוי להחמיר. ומצטרפי	 האברי	 לרוב טמאה לידה אפילו משהפילה אבר אחד מדרבנ�) של ולד או רוב ראשו רובו

מוני	 לו , כ"וכשיצא אח. אמו טמאה לידה מדרבנ�, שא	 הוציא העובר יד אחת והחזירה, א"חמירה שהביא הרשבמכתבו כדעה ה – טור, �"רמב

  .ומשיצא רובו של הולד ימנו לה שוב ימי לידה וימי טוהר צא אבר אחד טמאה לידהמשי, וכ� א	 יצאו אברי	 אברי	. משעה שיצא

  .כתב את לשו� הגמרא ואי� בה	 הכרע לגבי ימי הטומאה והטוהר – �"רמב

  

  מחבר

  .רק כשיצא רובו של הולדדרכו ובי� שלא כדרכו טמאה לידה בי� שיצא כ, ה ויצא אבר אבר	 שא	 נחת� הולד במעי"פסק כרמב .1

ה כדלקמ� כשהוציא יד והחזירה כבר טמא )אפילו ידו( אבל מדרבנ� א	 יצא אבר אחד, זה מדאורייתא שאינה טמאה לידה – �"ש

 .כי אי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד	, אמו

 .ראשו הרי זה כרובו של ולד וטמאה לידה כלשא	 יצא , וכרבי יוחנ� .2

 .כ"פ שנחת� אח"וא כילוד אעפדחתו הרי ה ]רוב[משתצא  ,יצא כדרכוהולד אלא  וא	 לא נחת� .3

 .כסיפור בגמרא שברגע שיצא חו' לפרוזדור אמו טמאה לידה .4

  .והחזירה אמו טמאה לידה שא	 הוציא העובר את ידו, כגמרא .5

 .לדיוואי� נותני	 לה ימי טוהר עד ש – �"ש

  

  ?הא� טמאה לידה כבר כשיושבת על המשבר

כי ג	 לעני� חילול שבת מחללי	 עליה משעה שתשב על המשבר , הצירי	 טמאה לידהאשה שישבה על המשבר ופסקו  – ש בש� נחלת שבעה"פת

  .ואי אפשר לפתיחת הקבר בלא ד	

כי הפסקת הצירי	 מלמדת , נקיי	' חלקו והתירו את האשה בלא ז – ס"חת, נודע ביהודה, תשובה מאהבה, כרתי ופלתי, ש בש� חוות דעת"פת

  .י והבית מאיר כתבו שטהורה עד שתראה ד	 ממש"הנוב. לאיסור לא ישנו ממנהג	 אמנ	 במקו	 שנהגו. שלא היתה פתיחת קבר

  .טמאה מרגע שקוראי	 למיילדת – תורת היולדת, סדרי טהרה

  .טהורה עד פתיחה של שתי אצבעות – דרכי טהרה

  .אצבעות טהורה כל זמ� שיכולה ללכת' א( כשיש לה צירי	 והרופא אומר שפתוח ב – שבט הלוי

  .וא( לכתחילה א	 היא זקוקה לעזרתו, י והבית מאיר"בשעת הדחק אפשר להקל כדעת הנוב – טהרת הבית

  

  ?הא� ירידת מי� מטמאת אותה בטומאת לידה

  .יש לחשוש שמא מעט ד	 יצא ע	 המי	 וירידת המי	 היתה ממש לפני הלידה –) 'ק ד"ס' ב' ס( שבט הלוי

  .אי� לחשוש לד	 המעורב במי	 – תורת היולדת, טהרת הבית

  

  'סעי( יב

ד דההוא גברא לא ידע "ס, בתר דנפק אמר רבא. שפיר דמי: ל"א? מהו לממהל בשבתא: אמר ליה, וכי ההוא דאתא לקמיה דרבא"... – גמרא

אפניא דמעלי שבתא ) בכה( שמעית ולד דצוי': אמר ליה? אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה: אמר ליה. אזל בתריה! ?דשרי למימהל בשבתא

". וכל מילה שלא בזמנה אי� מחללי	 עליה את השבת, והוי מילה שלא בזמנה, האי הוציא ראשו חו' לפרוזדור הוא: ל"א. ולא אתיליד עד שבתא

  :)נידה מב(

  

  .' לפרוזדורא שלא הוציא ראשו חו"שא, חשוב כילוד, פסק את הגמרא שא	 היתה מקשה לילד ושמעה את קולו של הולד – מחבר
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  'סעי( יג

  :ולכ�, מ� האחרו� בי� לימי הטומאה ובי� לימי הטהרה היולדת תאומי	 מוני	 לה – מחבר, א"רשב

  .ל ליולדת שני זכרי	"וכנ. ה לימי הטוהר"מוני	 לה שבועיי	 מהשניה וה ילדה נקבה קוד� שקיעה ונקבה אחר שקיעה

  .מ� הנקבהמוני	 לה , ילדה נקבה לפני שקיעה וזכר אחר שקיעה

הולכי	 לחומרה ומוני	 שבועיי	 מהנפל שמא הוא נקבה וימי , ולא ידוע א	 הוא זכר או נקבה ילדה נקבה קוד� שקיעה ונפל אחר שקיעה

  .שמא הנפל היה זכר, טהרה מ� הראשונה

  .מונה שבועי	 מהאחרו� שמא הנפל היה נקבה וימי טהרה מ� הזכר, ילדה זכר קוד� שקיעה ונפל אחר שקיעה

  

  'סעי( יד

  .ק"והלכה כת.) נידה מ". (הרי זה כילוד: ש אומר"ר. יוצא דופ� אי� יושבי	 עליו ימי טומאה וימי טהרה ואי� חייבי	 עליו קרב�" – משנה

לא  ההיא דאפילו, ש"ור. עד שתלד במקו	 שהיא מזרעת, אשה כי תזריע וילדה זכר: אמר קרא? מאי טעמייהו דרבנ�: ר מני בר פטיש"א" – גמרא

  )ש	...". (אמו טמאה לידה, ילדה אלא כעי� שהזריעה

ואיש : שנאמר, מני� שאי� אשה טמאה עד שיצא מדוה דר� ערותה, ש ב� יוחאי"דאמר רבי יוחנ� משו	 ר, ואזדא רבי יוחנ� לטעמיה"... – גמרא

  :)נידה מא". (דר� ערותהמלמד שאי� אשה טמאה עד שיצא מדוה , אשה ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה

  

כי טמאה רק כאשר יוצא ד	 דר� , מנידה ומזבה, א	 לא יצא ד	 אלא דר� דופ� אמו טהורה מלידה, שיוצא דופ� ק ורבי יוחנ�"פסק כת – מחבר

  .מקורה

  .נקיי	' אז ג	 כא� ברגע שישבה על המשבר טמאה לידה וצריכה ז, )לעיל(מי שחושש לדעת הנחלת שבעה  – )ק ק"ס(בדי השולח� 

כי הד	 הוא לא רק , היו	 אי� מציאות שאשה תעבור ניתוח קיסרי ולא תראה אפילו טיפת ד	 כחרדל דר� הנרתיק – )ק יא"ס( נשמת אברה�

  .בגלל הניתוח אלא ג	 מהרח	 ממקור השליא
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  קצה' ס

  

  'סעי( א

וכל , חייב אד	 לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול – ש"רא, ספר התרומה, תוספות, ג"סמ, �"רמב, גאוני�, ד"ראב, א"רשב

  .פ שלא ראתה הרבה ימי	"עוד שלא טבלה היא בטומאתה אע

  .משמע מדבריה	 שיש להקל יותר בימי הליבו� מאשר בימי הנידה ולהבדיל ביניה	 – )ה מחלפא"ד. כתובות סא(י "רש, רבנו חננאל

  

  )א"ב ה"פ". (לא תקרב: ל"ת, יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עמה דברי	 בטלי	, ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב" – אבות דרבי נת�

  .ישחק ויקל ראש עמה כגו� לא, האלא לא יקרב בשו	 דבר שרגיל לערו, לא מתשמיש לבד פורש – �"רמב

  

ואפילו שהתה זמ� ארו� ולא טבלה תמיד היא בנידותה . שחייב אד	 לפרוש מאשתו מימי טומאתה עד שתספור ותטבול, כרוב הראשוני	 – מחבר

אחת ולא אבל מותרי	 בייחוד כי כבר בא עליה פע	 , שלא ישחוק ולא יקל ראש עמה אפילו בדברי	, 	"וכרמב. עד שתטבול) א( בימי ליבונה(

  .כ"תקי( יצרו כ

  

  'סעי( ב

  איסור נגיעה בנדה

ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת , מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמי	 הרבה: תני דבי אליהו" – גמרא

שנה הרבה וקרא הרבה ושימש בעלי ש, כתיב בתורה כי הוא חיי� ואור� ימי�: תפיליו ומחזרת	 בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה לה	

  .ולא היה אד	 מחזירה? תלמידי חכמי	 הרבה מפני מה מת בחצי ימיו

אפילו באצבע ! חס ושלו	 אמרה ליה? בימי נדות� מה הוא אצל�, בתי: ואמרתי לה, פע	 אחת נתארחתי אצלה והיתה מסיחה כל אותו מאורע

  ...".קטנה לא נגע בי

  ".שמא הבאת לו את הפ�, לו את השמ� שמא הבאת" – תוספות בש� סדר אליהו

  

  .מכא� למדו שאסור לו לגעת בה אפילו באצבע קטנה בימי טומאתה – א"רשב, �"רמב

  

  איסור הושטה מידו לידה בנדה

ת ומזה מ..." שמא הבאת לו את השמ�"והוכיח זאת מאותו מאמר בסדר אליהו . היה נוהג איסור להושיט מפתח מידו לידה בימי נידותה – י"רש

  .בי� דברי	 ארוכי	 ובי� קטני	 כמו מפתח, שאסור להושיט שו� דבר שמא יגע בבשרה, א ורבנו ירוח�"והרשב ש"פ הרא"וכ .אותו תלמיד

  .כי ש	 נענש כי נגע בה באצבע קטנה, חלקו ואמרו שאי� מש	 ראיה – ספר התרומה, ג"סמ, תוספות

  .אבל שאר דברי	 כ�, דוקא כוס לא יכולה לתת ביד בעלה – פ המגיד משנה"� ע"רמב

  .אסור אפילו לזרוק מידו לידה ועל אות	 המתירי	 ראוי לגעור – �"שערי דורא בש� מהר

  

, בבשרהי שאסור להושיט מידו לידה שו	 דבר שמא יגע "וכרש. א שאסור לו לגעת בה אפילו באצבע קטנה"	 והרשב"הרמב, כתוספות – מחבר

  .ולא יקבלנו מידה שמא יגע בבשרה, )�"ש(הוא דבר ארו� אפילו 

  .	 שאסור אפילו לזרוק מידו לידה"כמהר – א"רמ

. מותר באופ� שלא יגעו זה בזה כי זהו זמ� קצר ואי� בזה עני� של חיבה – טהרת הבית, )נח' ב ס"חי(צי  אליעזר  :הזזה יחד של דבר כבד מאוד

  .להחמיר כי כל התרחקות יתרה עדיפהראוי  – )עה' ד ס"ב יו"ח(אגרות משה 

  

  פתחי תשובה

שהבעל יתמו� אותה בידיו בכניסה , בשעת הטבילה התיר לבני זוג הגרי	 בכפר בי� גויי	 ואי� ש	 מי שיתמו� בה הנודע ביהודה .1

של הטבילה לא  ולכ� ברגע זה, שמא יבוא לידי הרגל דברשאיסור נגיעה והסתכלות במקומות המכוסי	 הוא , י הסביר"הנוב. למקוה

 .שהוא מתעסק בטהרת אשתו, ועוד, כי מיד בעלייתה מ� המי	 היא טהורה, חוששי	 לעבירה

פ שמותר מעיקר הדי� "כתב שאע א� בסדרי טהרה, התיר לזרוק כלפי מעלה ולא לנוכח אשתו והיא תופסת וזה מותרהכרתי ופלתי  .2

  ]יי� במסירת חפ' בפני רבי	 שמא ירגישו שהיא נידהויש לע[ .והמחמיר בדברי	 האלו תבוא עליו ברכה, אי� להתיר

  

  דין מסירת תינוק מיד ליד כשאשתו נידה



 120

לפי זה א	 התינוק קט� . והתינוק עצמו עובר מידי אמו לידי אביו, התיר להעביר תינוק מידי אשתו כי חי נושא את עצמו –  "ש בש� התשב"פת

  .את עצמואו חולה או כפות אסור כי אינו נושא ) עד חצי שנה(

  .כי מה הקשר לחי נושא את עצמו והרי יש חשש נגיעה, '"דחה את דברי התשב – ערו� השולח�

שכיו	 התרבו הסייגי	 והגדרי	 בהרחקות יותר , ועוד. ה שיש להחמיר כא�"ה, א המחמיר בזריקה"לשיטת הרמ – )'ק ג"ס' ב' סע(שבט הלוי 

  .מזמנ	 ויש להחמיר ג	 בזה

  .והמחמיר תבוא עליו הברכה. כי איסור מסירה הוא חומרא בעלמא, '"הקל כתשב – טהרת הבית

 .'"סת	 להתיר כדעת התשב – דרכי טהרה

  

  'סעי( ג

  .)שבת יג( ".ע	 הזבה מפני הרגל עבירה) ש הטהור"וכ(לא יאכל הזב " – משנה

  .אבל כשזה בשתי קערות מותר, דוקא בקערה אסור – �"רמב

  .בשתי קערות כאשר זה על שולח� אחד נוהגי	 לאסור א( – ד"ראב, שאילתות דרב אחאי

או לח	 או קנק� מותר וא	 פורש מפה להיכר . נוהגי	 לאסור א( בשתי קערות כאשר זה על שולח� אחד – ספר התרומה, �"ר, א"רשב, �"רמב

  .א( על שולח� קט�

בזמ� הגמרא היו שולחנות קטני	 מאוד וכל אחד היה אוכל לבדו על שולח� קט� וכשאשתו עמו על אותו שולח� קט� נראה  – רבנו ירוח�, ש"רא

עושי	 הכר ביניה	 יש שו. אבל כיו	 שכל בני הבית אוכלי	 על שולח� אחד גדול מותרי	 לאכול על שולח� אחד ואינו דר� חיבה, הדבר כחיבה

  .שנותני	 קנק� או ככר להיכר ביניה	) פח' ס(ה על אותו שולח� כמו אחד שאוכל בשר והשני גבינ

  

שא	 , א"� והרשב"וכרמב. )�"ש – ה שאסור לאכול עמה בקערה אחת בזה אחר בזה"ה( שלא יאכל עמה על השולח�, ד"כמשנה וכראב – מחבר

או תגלה מעט מ� השולח� ותת� קערה  במפה שלו קנק� או דבר אחר המפסיק בי� קערה שלו לקערה שלה או שיאכל כל אחד, יש שינוי כגו� לח	

  .מותר, )�"ש(שלה עליו 

  א"רמ

אבל א	 אוכלי	 בקערה אחת , א שצריכי	 הפסק בי� קערה שלו לקערה שלה דוקא כשלא אוכלי	 בקערה אחת כשהיא טהורה"י .1

  )י"הגהת אלפסי והגהת אשר. (מספיק א	 אוכלי	 בשתי קערות שזהו הכר מספק, כשהיא טהורה

) ואפילו טבעת וא( שאינו ביניה	 ממש(וכא� מספיק דבר הניכר לשניה	 , ההיכר כא� שונה מהיכר של בשר וחלב –) 'ק ג"ס( הלוי שבט

  .כי אי� איסור אכילה יחד מעיקר הדי�

והוא נוטל אחת והיא נוטלת אחת עד סו( האכילה כי ודאי שזה נקרא  אוכל קטנות של להניח קערה ע	 חתיכותאסור  – ח"ב, פרישה

  .וכתב שזה שטות גדול. אכילה מקערה אחת שאסורה

כי אי� האכילה מיד בלקיחתו , מותר, שכל אחד לוקח ממנה לצלחת שלו ואוכל ממנהאבל קערה מרכזית ע	 חתיכות גדולות  – ז"ט

 .י כלי אחר"מהקערה אלא ע

  .ול משיורי מאכל שלה כמו שאסור לשתות משיורי כוס שלהא שאסור לו לאכ"י .2

 .וכ� כל הקולות ש	 מותרות ג	 כא�', ד' א	 הפסיק אחר בינתיי	 מותר כמו בשיורי כוס לקמ� בסע – ז"ט

  

  הדי� כשנמצאי� ג� בני הבית ואוכלי� אית�

כי אי� ל� הפסק גדול , בלא שו	 הכר ג	 כשהיא נידה מותר לאכול מקערה אחת, א	 ג	 בני הבית אוכלי	 עמה	 מקערה אחת – משאת בנימי�

  .אבל המחמירי	 תבוא עליה	 הברכה, וזה מדינא. מזה

א שאסור לו לאכול משיורי מאכל "פ פסק הרמ"אבל מקערה אחת אסור ע, חלק וכתב שההתר הזה הוא לאכול משולח� אחד – פתחי תשובה

  .שלה

 .הקל בזה רק כאשר עלולי	 להרגיש שהיא נידה – שבט הלוי

  

  'סעי( ד

כי באכילה , מותרי	 לשתות בכוס אחד כי רגילי	 לשתות בזה אחר זה – ספר התרומה, ג"סמ, רבנו ירוח�, ש"רא, א"רשב, �"רמב, ק"סמ

  .חר שותה ביניה	 כדי להפסיקנוהגי	 שאד	 או .כ כל הראשוני�"וכ. ושתיה אי� קרובי ביאה יותר מהצעת המטה שמותרי	 שלא בפניו

וכ� א	 הורק המשקה . אבל היא יכולה לשתות אחריו, פ הסיפור לעיל בתני דבי אליהו כאשר הוא שותה אחריה"את זה ע ואסר – מרדכי, �"רא

ואי� צריכה  מותר לו לשתות מאותו כלי, ה א	 שתתה והוא לא יודע מזה"וה. כ מותר"ג, הוחזר לכלי הראשו�אפילו ששתתה בו לכלי אחר 

  .להודיע לו ששתתה מזה

  .מותר לה לאכול מה שהוא הותיר בקערה וכ� להיפ� – ארחות חיי�
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וכל זה שהוא לא ישתה . בי� שתיה שלה לשתיה שלו יכ� נוהגי	 העול	 שלא לשתות משיורי הכוס ששתתה הנידה וצרי� להדיח הכל – בית יוס�

  .אבל היא מותרת לשתות אחריו, אחריה

. ה באכילה"וה, או שיריק את הכוס לכלי אחר ויחזיר ק שמפסיק אד	 אחר ביניה	 ולא צריכי	 להדיח הכוס"נוהגי	 כדעת הסמ – דרכי משה

  .וא	 הלכה האשה למקו	 אחר מותר לשתות אחריה כרגיל כי אי� כא� חיבה

  

  .	 וכמרדכי שאסור לו לשתות משיורי כוס ששתתה היא"פסק כרא – מחבר

  א"רמ

 .מותר, סיק אד	 אחר ושותה ביניה	א	 מפ, ק"כסמ .1

 .א	 הורק המשקה מכוס זה אל כוס אחר מותר אפילו הוחזר לראשו�, 	 וכמרדכי"כרא .2

 .אינה חייבת לומר לו ששתתה מזה, א	 שתתה והוא לא יודע ורוצה לשתות מכוס שלה .3

 .היא מותרת לשתות מכוס ששתה הוא .4

  .כי כיו� שהלכה אי� חיבה, המותר אחריהמותר לו לשתות את , א	 שתתה מכוס והלכה למקו	 אחר .5

 .מותר לגמור, א	 באה באמצע והוא כבר שותה – פתחי תשובה

  

  .א	 פרסה נידה באמצע האכילה מותר לגמור – פתחי תשובה

  

  'ו�'סעיפי	 ה

  ישיבה על מטתה

, מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, מקיש אשה נדה לאשת רעהו, ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשת נדה לא יקרב: ...ש"ת" – גמרא

  .)שבת יג". (מ"ש. א( אשתו נדה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור

  .ו שאסור אפילו להציע מטתו בפניו"קו, אסור ליש� על מטתה אפילו אינה עמו במטה מפני הרגל עבירה – �"רמב, ד בש� רב האי גאו�"ראב

  .על מטתה כי ג� בזה יש הרהור לשבתה שאסור "וה. זה אסור אפילו שלא בפניה כי יש הרהור ג	 שלא בפניה – טור

  

  ישיבה על ספסל אחד

  .אסור לו לשבת על כסא ארו� אשר אשתו נדה יושבת עליו – י"בש� רש מרדכי

הארחות חיי	 . הוראה זו היא חומרה בעלמא ויש להחמיר רק בספסל תלוש אבל לא בספסל שמחובר לכתלי הבית – ארחות חיי�, תרומת הדש�

אבל בעגלה אחת מותר לשניה	 לשבת כי אי� זה דר� חיבה כמו ישיבת ספסל שדר� אוהבי	  .כתב שיש מתירי	 א	 אד	 אחר יושב ביניה	

  .אמנ	 לנסוע בעגלה לטיול לא התירו. בהאבל נסיעה בעגלה אינה דר� חי, לשבת ולהתקב' יחד

  .והחומרה של ישיבת ספסל נוהגי	 רק האשכנזי	. מותרי	 לשבת בספינה אחת או בקרו� אחד והוא שיפסיק משהו ביניה	 – בית יוס�

  .ולטיול אפילו ככה אסור, הסיק מתרומת הדש� שמדובר שאחד יושב מקדימה ואחד מאחורה – דרכי משה

  

  שתי מטות

א	 יש שתי מיטות ורגלי האחת נודעת בחבירתה שלא ישכב הוא באחת ואשתו הנידה באחרת א	 לא ישימו הפסק  – רוטנבורג� מ"מהר

  .ביניה	

ש� במצעי	 המיוחדי	 לה והוא במצעי	 יובלבד שת. א	 המטה רחבה ולא נוגעי	 זה בזה מותר כי אז זה רק ייחוד –  "רבנו ירוח� בש� התשב

  .המיוחדי	 לו

  

בבגדו ואי� ולא יש� עמה במטה אפילו כל אחד , השלא ישב במטה המיוחדת לה אפילו שלא בפני פ דיוק הטור"ע ד"כרב האי וכראב – מחבר

  ).�"ש –ומטה של ע' או בני� מותר כשהוא במטתו ואשתו במטתה (נוגעי	 זה בזה 

ותרת תמיד כי לא נמצא איסור זה מ שלא בפניהאבל ישיבה סת	 , כשפושט בגדיו, וכתב שדוקא שכיבה אסורה על מיטתה, על הטור חלק – ח"ב

  .בדברי הראשוני	

  .ואסר ג	 ישיבה על מיטתה כמו שאסורי	 לשבת על ספסל אחד ח"חלק על הב – ז"ט

מזה שאסורי	 לשבת על  ז"� דחה את ראייתו של הט"הש. להשמותר לו לשבת על המיטה ש ח"ז ופסק כב"בנקודות הכס� חלק על הט – �"ש

פ שאינ	 "כי ש	 זה לא אסור משו	 הרהור אלא שכיו� שהוא מתנדנד זה נחשב כנגיעה או כאילו ישני	 יחד במיטה אחת שאסור אע, ספסל אחד

  .כ כשהוא יושב על מיטתה והיא לא פה"משא, נוגעי	 זה בזה

  

  פתחי תשובה

ובפניו , ועל כרי	 המיוחדי	 לו היא מותרת לשכב רק שלא בפניו. המיוחדי	 לה אסור לו לשכב אפילו שלא בפניהה על כרי	 "ה .1

 .אסורה
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 .א	 האשה אינה בעיר כלל ברור שמותר לו לשכב על מיטתה .2

 .ע א	 מותר לו לשמוע אותה שרה"נשאר בצ .3

  

  : היא על מטתו

  .על מיטתו מותר להאבל לשבת , ש שאסור לה ליש� במטה שלו"היא כ – ז"ט

  .שרק בפניו אוסר, ז"וכ� הבי� מהט .התיר לה לשכב על מיטתו כאשר זה לא בפניו – ש בש� חכמת אד�"פת, תורת השלמי�

  

  א"רמ

 .שאסור לשבת על ספסל אחד אפילו ארו� שאינו מחובר לכותל והוא מתנדנד, כמרדכי .1

 .כתרומת הדש� שיש מתירי	 א	 אד	 אחר יושב ביניה	 .2

אבל א	 הול� מעיר לעיר לצרכיו , ב"ע	 אשתו בעגלה אחת או בספינה אחת א	 הול� רק דר� טיול כגו� לגנות ופרדסי	 וכיולא יל�  .3

  ).כגו� אחד מקדימה ואחד מאחורה(פ שהוא ואשתו ה	 לבד	 ובלבד שישבו בדר� שלא יגעו זה בזה "מותר אע

  .ולכ� אפילו ללכת ברגל ביחד אסור מטע	 זה טע� האיסור הוא משו� קרוב דעת – ערו� השולח�

כי כיו� שזה לטיול ולא טרודי	 בכלו	 יש לחשוש שיתקרבו זה , האיסור הוא רק מצד ישיבת	 יחד – )פג' ד ס"ב יו"ח(אגרות משה 

ויש חשש וכל זה שאסור בעגלה אחת לטיול זה דוקא בעגלה קטנה או ספינה קטנה שמטלטלת . לזה בישיבת	 ויבואו לידי נגיעה

י הנדנוד כגו� "באופ� שלא יגעו ע אבל בספינה גדולה וכ� כלי רכב שהוא מרווח מותרי� לנסוע ביחד א� לטיול, שיגעו זה בזה

 .שרחוקי	 זה מזה

  .מטות והמטות נוגעות זו בזו אסור' ואפילו א	 שוכבי	 בב, שאסור לישו� יחד במטה אפילו בשני מצעי	) ולא כרבנו ירוח	(	 "כמהר .4

  .אבל במרחק כלשהו בי� המטות מותר, אפילו א	 לא רואי	 את הפני	 אחד של השני, רק כשמטות נוגעות אחת בשניה אסור – ש"פת

א כדי "וי. א כדי מעבר אד	 בי� המטות"וי. צרי� שהכרי	 והכסתות של מטתו ומיטתה לא יגעו זה בזה – ל"פ האריז"שבט הלוי ע

  ).כחצי מטר(א מרחק אמה "וי. שלא יגעו בהושטת יד

  

  'סעי( ז

וכל המסתכל בעקיבה של אשה הויי� לו בני	 שאינ	 , כל הצופה בנשי	 סופו בא לידי עבירה: רבי אחא ברבי יאשיה אומר: ... תנא" – גמרא

  .)נדרי	 כ". (נופת שהוא מכוו� כנגד העקביעקיבה דקתני במקו	 הט: אמר רבי שמעו� ב� לקיש. ובאשתו נדה: אמר רב יוס(. מהוגני	

ה שמותר לה להתקשט "וה. אבל בשאר מקומות שאי� דר� לכסות	 מותר להסתכל בה	. מהעקב נלמד לכל מקו	 המכוסה שבה – טור, א"רשב

  .בימי נדותה כדי שלא תתגנה על בעלה

הואיל והיא מותרת לו לאחר זמ� ולא יבוא לידי , פ שיש לו הנאת לב ממנה בראיה"ואע, פ שהיא ערוה"מותר להביט באשה נדה אע – �"רמב

שלא הוצר�  המגיד משנה הסביר. פ הגמרא בנדרי	"מדוע התיר במקו	 הסתר ע ד תמה"הראב .אבל לא ישחק ויבוא לקלות ראש עמה, מכשול

	 מותר להסתכל במקומות המכוסי	 ורק במקו	 התור( "לכאורה לפי הרמב .ש משחוק וקלות ראש"למד בכ	 לבאר דבר זה כי זה נ"הרמב

  .אסור

  .שלא יסתכל אפילו בעקבה ולא במקומות המכוסי	 שבהוהטור א "כברייתא וכרשב – מחבר

  .פ שנהנה בראייתה"אבל מותר להסתכל במקומות הגלויי	 אע – א"רמ

  .וראיה בעלמא מותרת, יש הבדל בי� הסתכלות לראיה בעלמא, א האוסרי	 להסתכל במקומות המכוסי	"ג	 לפי המחבר והרמ – טהרת הבית

  .כי המרחק בי� ראיה בעלמא להסתכלות כחוט השערה, החמיר א( בראיה בעלמא – שבט הלוי

הגלויי	 בבית  אבל לא אלו, 	 א( כשהיא בביתהמקומות המכוסי	 שאסור להסתכל בה	 ה	 אלו המכוסי –) עה' ד ב ס"יו( אגרות משה

  .כשהיא יוצאת החוצה בפני אנשי	 אחרי	י	 סומכו

  .צריכה ללכת ע	 כיסוי ראש כל ימי נידותה וא( לישו� ע	 זה – דרכי טהרה

מותר לו להיות ש	 כדי  – טהרת הבית, אגרות משה): שאז היא טמאה לידה והוא רואה מקומות מכוסי	( המצאות בעל ע� אשתו בחדר הלידה

  .החמיר בזה –שבט הלוי  .לחזק את רוחה מתו� הקפדה על איסור ההסתכלות במקו	 התור( ובמקומות המכוסי	 א( כשהיא בביתה

  

  'סעי( ח

  ".הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה: דאמר רב יהודה" – גמרא

  .שראוה לובשי	 בגדי נדות – י"רש

  .י שיהיו לה בגדי	 מיוחדי	 לימי נדותה כדי שיזכרו שהיא נידהי שראו"כגמרא וכרש  – מחבר

  

  'סעי( ט
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כ "א: עד שבא רבי עקיבא ולימד, זקני	 הראשוני	 אמרו שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעוני	, והדוה בנדתה: תניא" – גמרא

  :)שבת סד". (עד שתבוא במי	 אבנדתה תה, והדוה בנדתה: ל"אלא מה ת! ונמצא בעלה מגרשה, אתה מגנה על בעלה

  .פסקו את דברי הגמרא שמותר לה להתקשט בימי נדותה כדי שלא תתגנה על בעלה – מחבר, �"רמב, �"רי

  

  'סעי( י

ידיו , והצעת המיטה והרחצת פניו) של יי�(חו' ממזיגת הכוס , נידה עושה לבעלה, כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה: אמר רב הונא – גמרא

. אבל שלא בפניו לית ל� בה, לא אמר� אלא בפניו: אמר רבא, והצעת המיטה. )שה	 דברי	 של קרוב וחיבה ומביאי	 לידי הרגל דבר( ורגליו

רב פפא אשרשיפא , )מראשותיו(רבא אבי סדיא , אביי מנחא ליה אפומא דכובא. שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא, ומזיגת הכוס

  .)כתובות סא( ".)ספסל(

  

, כלומר, גמראפ ה"ע פ שרק הושטת כוס יי� שהוא דבר חיבה אסור"אע, י היה נזהר לתת אפילו מפתח מידו לידה"רש – ספר התרומה, ג"מס

  .והמחמיר תבוא עליו הברכה. שאסור לו להושיט את הכוס והיא מוזגת לו את היי� לכוס כשהיא בידיו

' ושינוי כמו אשתו של שמואל הותר רק לאנשי	 גדולי	 שזהירי	 וחרדי	 לדבר ה. שינויכתב שאסור מזיגת הכוס בי� בשינוי בי� שלא ב – �"רמב

  .ביותר ולא יבואו לחטוא

 ,ל השולח� ולא רק כשהיא בידיו ממשאפילו בדר� שינוי כגו� שהכוס ע לא היתה נותנת את הכוס ממש לידואשתו של שמואל  – א"רשב, ש"רא

ואילו נשי	 אחרות היו מוזגות בימי� ולא היו , ומניחה את הכוס על השולח� ביד שמאלאלא אשתו של שמואל היתה מוזגת לו את היי� במי	 

  .אבל להושיט חפ' מיד ליד כול	 מודי	 שאסור, נותנות את הכוס על השולח�

וכל זה במזיגת מי	 . ה בלא הושטה או להיפ� מותר בלא שינויאבל מזיג, שינוי נצר� כאשר עושי	 מזיגה והושטה יחד – �"מ בש� הרא"הגה

  .מ צרי� שינוי"ומ. כ"אבל כיו	 שמוזגי	 מכלי לכלי אי� בזה קרוב דעת כ, שהיו עושי	 פע	

  

  .אבל שאר משקי	 מותרי	 למזוג ג	 מיד ליד, דוקא בכוס של יי� שהוא מרגיל לדבר ערווה – א"רשב :הדי� בשאר משקי�

  .שזהו ממש שינוי שזה לא בפניו, ועוד. ש מזיגת הכוס"וכ, שזוהי חיבה יתרה, מותר כמו לגבי הצעת המיטה – כימרד :שלא בפניו

  

ולהניחו  )מרדכי( בפניושכל המלאכות שאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חו' ממזיגת הכוס שאסורה למזוג לו את הכוס , כגמרא – מחבר

ש "רא(כ היא עושה הכר כגו� שמניחה אותה קוד	 על השולח� ביד שמאל או מניחה על כר או כסת אפילו ביד ימי� "בפניו על השולח� אא

  ).א"ורשב

ש כשיודע שמוזגת לו את הכוס "וכ. אסור, א	 מניחה על השולח� את הכוס בפניו בלא שינוי או הכר, פ שהמזיגה היתה שלא בפניו"אע – ח"ב

  .שכשמניחה על השולח� בפניו נחשב ממש כמזיגה ואסור

  .ומזיגה שלא בפניו מותרת לחלוטי�, כתב שאי� דבריו מוכרחי	 – �"ש

  

  :הדי� באוכלי�

  .כי זה כמו מזיגת הכוס שאסור, לא יפה נוהגי	 הבעלי	 שנותני	 לנשותיה	 להניח את הקערות על השולח� – מאוסטריה� "ח בש� מהר"ב

שדוקא לתת בתו� הקערה , מתיר שאר משקי	שא "פ הרשב"	 שמתיר שינוי של מזיגה בלא הושטה ולהיפ� וכ� ע"פ הרא"עכתב  – ח"ב

  .מותר ,אינה מיוחדת דוקא לבעלה אלא לכל בני הביתבקערה שאבל , המיוחדת לו ולהושיט לבעל אסור

  .הוא מחמיר א( בשאר משקי	, ח שמחמיר באוכלי	"לפי דברי הב – �"ש

  .דוקא במזיגת הכוס אסרו משו	 קרוב ולא בהגשת מאכל שיש בו טורח והוא כמעשה עבדות – ז"ט

  .וטוב להחמיר באוכל כשאפשר .שמותר לה להגיש לו מאכלי	 ושאר משקי	 שאינ	 מזיגת יי�, ז"פסק כט – דרכי טהרה

  .יש להחמיר באוכלי	 ומשקי	 – שבט הלוי

  

  'סעי( יא

 ידיו, והצעת המיטה והרחצת פניו) של יי�(חו' ממזיגת הכוס , נידה עושה לבעלה, כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה: אמר רב הונא – גמרא

". אבל שלא בפניו לית ל� בה, לא אמר� אלא בפניו: אמר רבא, והצעת המיטה). שה	 דברי	 של קרוב וחיבה ומביאי	 לידי הרגל דבר(ורגליו 

  .)כתובות סא(

ו אבל כרי	 וכסתות שיש ב, דוקא פריסת סדיני	 שזהו דר� חיבה – מ"הגה, רבנו ירוח�, מרדכי, ")והצעת"ה "ד .כתובות ד(תוספות , י"רש

  .מותר, טורח ואינו חיבה

  .כי אי� בכ� הרגל דבר, כל מה שלא בפניו מותר אפילו הוא יודע מזה – א"רשב

  

אבל הצעת כרי	 . ודוקא פריסת סדיני	 שזה דר� חיבה. שאסורה האשה הנידה להציע מטתו בפניו ,וככל הראשוני	 פסק כגמרא – מחבר

  ).א"רשב(אבל שלא בפניו הכל מותר אפילו הוא יודע שהיא מצעת אות	 , וכל זה בפניו. ואינו דר� חיבה מותר וכסתות שהוא טורח
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  .ג	 לבעל אסור להציע את מיטתה בפניה כמו שלה אסור לעשות זאת בפניו – ערו� השולח�

  

  'סעי( יב

" ידיו ורגליו, הרחצת פניו"כי , רגליו אפילו אינה נוגעת בוידיו ו, אסורה ליצוק לו מי	 לרחו' פניו – מחבר, א"רשב, מ"הגה, ק"סמ, ג"סמ

  .וזה אסור אפילו בצונ�. אסורה אפילו הוא רוח' והיא מוצקת

אבל מותרת להכי� לו מי� , רוח' וזה אסור מידא משמע שכא� מדובר שבשעת הרחיצה שלו היא יוצקת מי	 והוא "מלשו� הרשב – ז"ט, דרישה

וכשנותנת מי	 בכלי תחילה בלא יציקה עליו , "ידיו ורגליו, הרחצת פניו"וזה מדויק ג	 מלשו� המחבר שכתב . כ"חבכלי קוד� והוא ירח  מש� א

אמנ	 יציקת מי	 על ידיו או . ומזה שלא נקט בלשו� זו משמע שזה מותר. אלא היה צרי� לומר שנתינת מי	 לרחיצה אסור, לא נקרא רחיצה כלל

  .אסור זה נקרא ממש רחיצה וזה, על רגליו

משמע שא	 זה לא בפניו מותר כמו הצעת . לפני בעלה קיתו� של מי	 וכלי	 שירח' בה	 את רגליו כי זה חיבהאסור לתת  – � בש� רבנו יונה"ש

  .ז מודה שאסור להכי� לו מי	 לרחיצה בפניו ממש כי זה דר� חיבה"שג	 הט בשבט הלוי ציי� .המיטה

  

  'סעי( יג

  ".נדה אסירא למישתי מכסא גברא" – שאילתות דרב אחאי

  ". מפני שיצא דבה עליה: דבר אחר. מפני שדעתו רבה עליה, חייב מיתה, המשגר כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה" – מסכת כלה

. דעתו עליהכי נות� , ושולח לה שמייחד לה כוסמדובר רק במקרה ו. אי� הבדל בי� שיגור כוס לאשת חברו לבי� נדה לבעלה – ד"ראב, א"רשב

  .ואפילו לשלוח לה כוס של יי� אסור בי� א	 זה כוס ברכה או כוס אחר שמיוחד לה, כש	 שאסור לה למזוג לו כ� הוא אסור למזוג לה, ולכ�

ר ואפילו לשלוח לה כוס של יי� בי� של ברכה או של דבר אחר אסו, שכש	 שאסורה למזוג לו את הכוס כ� הוא אסור למזוג לה, א"כרשב – מחבר

  .מותר, ה	מאותה כוס והיא שותה אחריאחרי	 אבל א	 שותי	 . כשהכוס מיוחדת לה

  .כי אסור רק א	 מייחד לה כוס, מתיר לתת לה את הכוס א	 הוא שותה ונות� לה אחריו א( א	 לא שתה אחר בינתיי	 – פרישה

  .ראוי להחמיר כדעת השאילתות ואסור לשלוח לה כוס אפילו א	 הוא שתה ממנה קוד	 –  "ש בש� שאלת יעב"פת

וא	 . כי זה לא נקרא שיגור כוס ואפילו א	 זו כוס המיוחדת לה, בקידוש נוהגי	 למזוג לכוס אחרת והיא לוקחת לעצמה את הכוס – שבט הלוי

פ "תשתה מהכוס שלו ע, וא	 קשה למזוג לכוס אחר. א ג	 תקח לעצמהישפו� לכמה כוסות וכל אחד יקח לו כוס והי, יש עוד אנשי	 בבית

  .הפרישה

  .כתב שאחר ששתה הבעל יניח את הכוס בלי להגיש לה והיא תקח את הכוס ותשתה – דרכי טהרה

  

  'סעי( יד

  .)כתובות סא". (שמואל מחלפא ליה דביתהו בידא דשמאלא" – גמרא

  .זה היה בימי ליבונה – י"רש

ימי	 ' פ די� תורה וחזרו וטבלו אחר ז"ימי נידה ע' אבל זה היה רק בזמנ	 שהיו טובלות בסו( ז. ל הקל בזה דוקא בימי ליבונהשמוא – תוספות

  .נקיי	 מחשש זיבה ואז ימי הליבו� ה	 מדרבנ�

בי� בימי ליבונה שה	 , כל אלו ההרחקות צרי� להרחיק בי� בימי נדותה ממשש) 'א' עיי� בסע(פסק כתוספות וכרוב הראשוני	  – מחבר, א"רשב

  .כי בעלת כתמי	 עשאוה כרואה לכל דבר חו' מקביעות וסת, בכל אלו בי� רואה ממש למוצאת כת	ואי� חילוק , ימי ספירתה

, ו בלא הפסק כשתמיד אוכלי	 בשתי קערותליבונה בעני� איסור אכילה עמה בקערה אחת א ה שאי� להחמיר בימי"תב את דעת ראביכ – א"רמ

  .ויש להחמיר, ונוהגי	 להקל בזה. וטוב שתעשה כ� כדי שתרצה לטבול

ה התכוו� רק ביו	 "וג	 ראבי .שהמקלי	 אי� לה	 על מי שיסמכו וראוי לדרוש ברבי	 שאסור וכתב – �"ש, ז"ט, ח"ב, ל"דרישה בש� רש

וכתב שזו סברה . ואי� לחוש להרגל עבירה שיבוא עליה ביו	 השביעי כי ממילא טובלת בערבשאחר ימי הליבו� כדי שתתרצה לטבול  ;השביעי

שיש להחמיר יותר בימי הליבו� כדי שלא יבוא , ז"ועוד הוסי� הט. קלושה ואי� סומכי	 על דעת יחיד להתיר איסור המפורס	 בכל החיבורי	

  .לידי הרגל עבירה מאחר שהוא רואה שהיא אינה טמאה

  

  'טז�'טו סעיפי	

ידיו ורגליו והצעת המיטה , רק שתיזהר ביותר מהרחצת פניו, מותרת לשמשו, א	 הוא חולה ואשתו נידה ואי� לו מי שישמשנו זולתה – ש"רא

  .לא מתירי	 דברי	 אלו אפילו בשעת הדחק, שא	 יש מי שישמשנו, ומכא� משמע. א שלא תשמשנו"א, כי מאחר שאי� לו מישהו אחר, בפניו

  ?כ שכא� התירו"ידיו ורגליו והצעת המיטה בפניו מה	 שאר הדברי	 שאסורי	 בד, שא	 ג	 בחולה אסורה בהרחצת פניו, ס� תמההבית יו

  .לא משמע שמדברת רק על מזיגת הכוס" מותרת לשמשו"ש "אלא שלשו� הרא, במזיגת הכוס שהקלו, הבית יוס� רצה לתר 

כ "וכ. להקי	 אותו ולהשכיב אותו ולגעת בו כגו�, י דבר אחר"שמותרת להושיט מידה לידו כל דבר וכ� כל שימוש שהוא ע, ותר  הבית יוס�

שאז אי� לחוש להרגל ' כושיש לחלק בי� מקרה שהוא חולה שאז מותר לה להקי	 אותו ולהשכיב אותו ו ,תרומת הדש� כתב ועוד .תרומת הדש�

כי אז ודאי יצרו מתגבר עליו ויש חשש , למקרה שהיא חולה שאסור לו להשכיב אותה ולהקי	 אותה, כי תש כוחו ,יצרו מתגבר עליו עבירה שאי�

  .שמא יפייסנה
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  .ידיו ורגליו ולא תציע לו את המיטה ושאר מלאכות מותרת, לא תרח' פניו, מי שהוא חולה ואשתו נידה – רבנו ירוח� בש� הגאוני�

  .זהו חסידות של שטות, שותיה	 נידות כשה� חולותאות	 שנזהרי	 מלגעת בנ – �"מהר

  

  מחבר

מהרחצת פניו ביותר שתוכל להיזהר א� צריכה להיזהר , שא	 הוא חולה ואי� לו מי שישמשנו חו' ממנה מותרת לשמשו, ש"פסק כרא .1

  .ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו

 .'י' פ ההתרי	 שראינו בסע"ומזיגת הכוס מותר ע – �"ש

  .'להשכיבה ולהקימה וכד, שאשה חולה והיא נידה אסור לבעלה לגעת בה ולשמש אותה, כתרומת הדש� .2

  .'להשכיבו ולהקימו וכד, משמע שכשהוא חולה והיא משמשת אותו מותר לה לגעת בו –� "ש

  .וכ� נוהגי	 א	 צריכה לכ�, שא	 אי� לה מי שישמשנה מותר בכל, 	"הביא את דעת מהר – א"רמ

וא	 היא . ידיה ורגליה, רק לא ירח' פניה, ואפילו א	 היא רק חולה שאי� בה סכנה מותר לו כשאי� מי שישמשנה – פתחי תשובה

  .א מותר אפילו ברחיצה ממש"וא	 א. מותר לו להשלי� עליה מי	, מסוכנת

  

  'סעי( יז

וא	 החולי מסוכ� ואי� ש	 . פא אחר חו' ממנואשה נידה חולה ובעלה רופא אסור למשש לה את הדופק ואפילו כשאי� רו – �"רמב, תרומת הדש�

� לשיטתו בהגהות לספר המצוה הסובר שנגיעה בערוה "הרמב .מדרבנ� בנדה אסורה משו	 שנגיעה, רופאי	 אחרי	 מותר משו	 פקוח נפש

  .אסורה מדרבנ�

משו	 אביזרייהו דגילוי  שזה פקוח נפשפ "ע א	 לאסור אע"איסור נגיעה בערוה היא מהתורה ולכ� ג	 כא� צ – פ הבנת הבית יוס�"ע �"רמב

  .עריות

אבל א	 זה רופא שעושה כ� , 	 שאיסור נגיעה הוא מהתורה זה רק כשזה דר� תאוה וחיבה"מה שהתכוו� הרמב – �"פ הבנת הש"� ע"רמב

  .מותר

  

  .שא	 בעלה רופא אסור לממש לה את הדופק, �"פסק כתרומת הדש� והרמב – מחבר

  .כשיש סכנה במחלה מותר לו למשש את הדופק, חרא אפוה כא� שא	 צריכה אותו כי אי� ר"ה, 	 שפסק לעיל"פ מהר"ע – א"רמ

ואכ� ). והחמירו יותר בנדה( בלא פקוח נפשכמו שרופא אחר יכול לעשות זאת א(  בפקוח נפשהתיר לבעל לממש את הדופק של אשתו  – �"ש

פ שיש רופאי	 אחרי	 ועושי	 שאר משמושי	 "	 אע"	 הדופק של האשה אפילו אשת איש או עכומעשי	 שבכל יו	 שרופאי	 ישראלי	 ממששי

  .אסור לבעלה למשש את הדופק כשהיא נידה, מ כשאי� סכנה"ומ. פ דרכי הרפואה כי זה לא דר� חיבה"ע

  .הדופק על אותו בגדי הנחת בגד על הדופק ואז מותר לבעלה הרופא למשש את "הורו התר למשש את הדופק ע – פתחי תשובה

כ אלא "אבל כשאי� הדבר נחו' כ, ההתר ללכת לרופא הוא רק במקו	 כאב וחולי וכשאי� רופאה הבקיאה בדבר – שבט הלוי, משמרת טהרה

  .לא תיבדק אצל גבר אפילו בחנ	, י רופאה אפילו בשכר"וכ� א	 אפשר להיבדק ע. מיחוש בעלמא אי� להקל בזה בכלל

  

  הנוהגים בנידהדינים נוספים 

  .אי� לאשה נידה בימי ראייתה להיכנס לבית הכנסת או להתפלל או להזכיר הש	 או לגעת בספר – מ"הגה

  .מותרת בהכל – י"רש

  .וג	 כשנהגו להחמיר בימי	 נוראי	 מותר. ובימי ליבו� נהגו התר בהכל. מ"אבל כתב שנהגו כהגה, י"פסק כרש – א"רמ

  .מ לא יסתכלו בספר התורה בזמ� שמגביהי	 אותו"ה ובי� בימי ליבו� ומנוהגי	 התר בי� בימי ראי – ב"מ

  

  .אשה נידה לא תל� לבית הקברות – חמודי דניאלש בש� "פת
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  קצו' ס

  

  'ב� 'א פי	סעי

אלא שרואות ד	 אדו	 ומשלימות אותו לד	 , יושבות על כל ד	 וד	 תקנה גדולה היא לה� )הכותיות( א	 ה�: אמר רבי מאיר: תניא" – גמרא

מתקי( ). כי מקצת היו	 ככולו( סופרתו למני� שבעה )ימי	 ופוסקת באמצע היו	' כשהיא זבה גדולה ורואה ג(יו	 שפוסקת בו : דבר אחר. ירוק

ל שסותר "זב שראה קרי וקי(כ שכבת זרע דסתר בזיבה "א: אמר רבא? ל מקצת היו	 ככולו"דקי, ותספרנו ואנ� נמי ניספריה: לה רמי בר חמא

וליקו	 ? החמההכא במאי עסקינ� דחזאי סמו� לשקיעת , נ"אי דחזאי בפלגא דיומא ה, והא מקצת היו	 ככולו! ?היכי משכחת לה) ספירתו

  .)נידה לג( ".על כרח� שבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקי אנפשיה! אי�? ולימא ליה לקרא כי כתיבא סמו� לשקיעת החמה כתיבא

אמר ליה רב ששת לרב . נקיי	' סופרתו למני� ז, זבה שהפרישה בטהרה בשלישי שלה:... אמר רב ששת אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב" – גמרא

  .)נידה סט". (לבר משלישי: כי קאמר רב'? דאמרי יו	 שפוסקת בו סופרתו למני� ז, ככותאי אמרה לשמעתיה: אירמיה בר אב

  

כי , זה רק דיחויא בעלמא ולא עיקר, ג שרמי בר חמא ענה לרבא שהפסוק לא מדבר כשראתה באמצע היו	 אלא בסמו� לשקיעה"אע – ש"רא

  .ולכ� הסכימו כל הפוסקי� שיו� שרואה בו לא עולה למני� שבעת הנקיי� .אתרמי בר חמא לא ידע את טעמו של התנא בבריי

ולכ� . נקיי	' ולמחרתו תתחיל למנות ז, צריכות להפסיק בטהרה לבדוק עצמ� שידעו שנסת	 מעיינה, נשי	 שלנו שה	 ספק זבות גדולות, ולכ�

  .ה ומצאה שהיא טהורהצריכה לבדוק ביו� שפסק, נקיי	 ממחרת יו	 שפוסקת בו' כדי להתחיל לספור ז

  

  ?מתי תבדוק

הרי , לאחר ימי	 בדקה ומצאה טמאה. )לא בדקה( לא הפרישה נידה שבדקה עצמה ביו	 השביעי שחרית ומצאה טהורה ובי� השמשות" – שנהמ

  )...מאז הטבילה טהורותוכל הטהרות שנגעה בה	 עד עכשיו  כי אומרי	 שראתה עכשיו(זו בחזקת טהורה 

אפילו בשני	 לנידתה בדקה ומצאה : וחכמי	 אומרי	. כל שלא הפרישה בטהרה מ� המנחה ולמעלה הרי זו בחזקת טמאה :ורבי יהודה אומר

  .)נידה סח". (הרי זו בחזקת טהורה, טהורה ובי� השמשות לא הפרישה ולאחר זמ� בדקה ומצאה טמאה

ולחכמי	 אפילו בדיקת שחרית בשני , שתבדוק בבי� השמשות לרבי יהודה אפילו זה לא מטהר עד. ק בדיקת שחרית בשביעי מטהרת"לת – י"רש

  .מועילה

מה ! אימר ע	 סילוק ידיה ראתה, עכשיו. יפה אתה אומר, אלמלי ידיה מונחות בי� עיניה כל בי� השמשות: אמרו לו לרבי יהודה: תניא" – גמרא

שאלתי את : אמר רבי: והתניא, אי�? מי איכא למא� דאמר, בראשו�! מה לי הפרישה בטהרה בראשו�, מ� המנחה ולמעלה' לי הפרישה בטהרה בז

שחרית ומצאה טהורה ובי� השמשות לא הפרישה ולאחר הימי	 בדקה ' נדה שבדקה עצמה יו	 ז, שמעו� כשהיו מהלכי	 בדר�' רבי יוסי ור

וטעיתי שלא , בראשו� לא שאלתי. א שנאל: ל"א? מאי שני, שלישי, רביעי, חמישי, ששי: הרי זו בחזקת טהורה: אמרו לו? מהו, ומצאה טמאה

". הואיל והוחזק מעי� פתוח? ומעיקרא מאי סבר. ראשו� נמי כיו� דפסק פסק, אטו כולהו לאו בחזקת טומאה קיימי וכיו� דפסק פסק. שאלתי

  :)נידה סח(

  

, כל נשי	 שלנו ספק נידות ספק זבותפ ש"אע היא טהורה, שג	 ביו	 הראשו� א	 בדקה ומצאה טהורה, מדעת רבי למד – רבנו ירוח�, א"רשב

א� בדקה עצמה , ולכ�. כל עוד שהפסיקה בטהרה טהורה ואפילו ביו	 הראשו�, ע	 זאת, וא( א	 פסקה ביו	 הראשו� אולי מעיינה נשאר פתוח

, ה ג	 א	 ראתה יו	 אחד בלבד ופסקה בו ביו	"וה .הרי היא בחזקת טהורה, פ שלא בדקה בבי� השמשות"בשחרית ומצאה שהיא טהורה אע

א	 בדקה בבי� השמשות א( ביו	 הראשו� , שג	 לשיטת המחמירי	, והדגיש הבית יוס�. ויש מחמירי	 מספק הואיל ומעיינה פתוח .טהורה

  .אבל בבדיקת שחרית תהיה טהורה לשיטת	 רק מיו	 שני, טהורה לדברי הכל

יו	 הפסק טהרתה במו� דחוק ושיהא ש	 כל בי� השמשות שזו מוציאה בבתו� ביתו שתהא האשה בודקת  לעול	 ילמד אד	ש, א"וסיי� הרשב

  .מידי כל ספק

ואי� חילוק בי� א	 . פסק להחמיר כחכמי	 שבדיקת יו	 ראשו� אינה בדיקה וצריכה להמתי� לשחרית של יו	 שני – הפ המגיד משנ"� ע"רמב

  .כי בדיקת יו	 ראשו� לא מועילה, בכל מקרה צריכה להמתי� ליו� שני, בסו( יו	 ראשו� בדקה בשחרית ביו	 ראשו� או בי� השמשות

וא	 בדקה בי� . פסק להחמיר כחכמי	 שבדיקת יו	 ראשו� אינה בדיקה וצריכה להמתי� לשחרית של יו	 שני – פ הבית יוס�"ע �"רמב

תהיה טהורה בבדיקת בי� השמשות של יו	 ראשו� רק בבדיקת מו� א דקדק ש"הגר( .הרי היא טהורה, השמשות בסו( יו	 ראשו� ומצאה טהורה

  .דחוק

  

, אול	 הסביר הבית יוס(. ולכאורה זה כרבי יהודה. כתב שתבדוק בבי� השמשות ביו	 שפוסקת מלראות בו – פ פרוש הבית יוס�"ש ע"רא

שא	 הפסיקה  א שסבר"ואפילו לרשב, בבי� השמשות� שפסקה עדי� לבדוק ביוולכ� תמיד , ע"ש כתב את הדברי	 לצאת ידי חובת כו"שהרא

כדי להוציא את עצמה מכל ספק של  מ באיזה יו� שתפסיק עדיפה בדיקה בי� השמשות"מ, ביו	 הראשו� לראייתה מספיקה בדיקה בשחרית

א	 בדקה רק שחרית  בדיעבד אול� .ועדי( לנהוג כ� לכתחילה כדי שלא יבואו להתבלבל בי� יו	 ראשו� לשאר ימי	 שפוסקת בה	, נדנוד עבירה

א להעלות על הדעת שהלכה כדעת רבי יהודה "כי א, אבל בשאר ימי	 חייבת לבדוק בי� השמשות, ק שזה מועיל רק ביו	 שביעי"נראה שסובר כת

  .שהוא דעת יחיד
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, ספק לילה ואולי לא יעלה להכי בי� השמשות ממש זה , מדובר קצת קוד	 הזמ� של בי� השמשות – בית יוס� ?מתי זה בי� השמשות המדובר

  .ולכ� בודקת מזמ� מנחה קטנה ואיל� עד השקיעה

א שיכולה לבדוק באותה שעה ותתחיל למנות מיו	 "י, א	 התחילו הקהל ערבית בעוד היו	 גדול – תרומת הדש� ?הא� זה תלוי בערבית

  .ל התיר כסברה ראשונה"ומהרי. נקיי	' כי כיו� שהתפללו נחשב כבר יו	 המחרת ולא עולה לה למני� ז, והוא חלק על זה, המחרת

  

ביו	 ) או יותר(ימי	 ' או ג' א	 רואה בש ש"וכרא, שפוסקת בופסק כגמרא ששבעת הימי	 שהזבה סופרת מתחילי	 ממחרת יו	  – מחבר

א שלעול	 "וכרשב .נקיי	' ז ותמנמתחילה לסמו� לבי� השמשות וממחרת  סקת מלראות בודקת לפסוק בטהרה ובדיקה זו צריכה להתבצעשפו

משות שבדיקה זו מוציאה אותה שילמד אד	 בתו� ביתו להחמיר לכתחילה שתהא בודקת ביו	 הפסק טהרתה במו� דחוק ושיהא ש	 כל בי� ה

  .מכל ספק

מחצי  ולכתחילה לא יותר, עדי( לבדוק עשר דקות לפני השקיעה כדי שתבדוק בישוב הדעת ותוכל לעשות בדיקה נוספת, א"לרשב – דרכי טהרה

  .א	 בדקה שעתי	 לפני השקיעה נחשבת בדיקתה כבדיקה סמו� לבי� השמשות וכדעה הראשונה במחבר. שעה

  א"רמ

פ שלא בדקה בי� "ומצאה עצמה טהורה מספיק בכ� אע )לראייתה' מיו	 ב( א שאפילו לא בדקה עצמה רק שחרית"פסק בדיעבד כרשב .1

  .השמשות

צרי� שתבדוק סמו� לבי� , )כגו� שראתה שחרית, פ שראתה כמה ימי	"אע(בו א	 פוסקת בטהרה ביו	 שראתה  – סדרי טהרה

א שאפילו בדקה שחרית ומצאה "כפי שכתב הרמ ובדיעבד אי� זה מעכב. כי זה נחשב כאילו היו	 הראשו�, השמשות ובמו� דחוק

  .טהורה מהני

הראשו� ומ� הדי� כמו שפוסקת ביו	 וא ממש היו	 כתב שהיו	 לא בקיאי	 בד	 זבה ונידה וא	 פוסקת ביו	 שרואה בו ה – חוות דעת

 .חייבת בדיקת מו� דחוק ובלא זה לא מהני אפילו בדיעבד

אז ולהתחיל ) פ שהיא לא התפללה"אע(היו	 גדול אינה יכולה לבדוק  י�דשא	 התפללו הקהל ערבית וע ת הדש�א את תרומ"הביא כי .2

פ "רת העומר שצרי� לספור רק משתחש� אעיכמו בספ, שמותר אפילו הכניסו כ� שבת ,ל"דעת מהרי תוהביא א. למנות ליו	 המחרת

ונוהגי� להיזהר לכתחילה ובדיעבד אי�  .ה כא�"וכ� אכילת מצה וישיבת סוכה שחייב להיות משתחש� וה, שהקדימו בהכנסת השבת

  .לחוש

א שאסר מדברי	 במקרה שג	 הקהל וג	 "הרמ ודברי, ל משמע שהקל אפילו היא התפללה ערבית ועשתה כבר שבת"ממהרי – �"ש

  .ו שא	 התפללה ערבית אי� להקל אפילו בדיעבדיב� כתב בש	 א"אבל הש .היא כבר קיבלו שבת

  .פשוט שיכולה למנות אפילו אחר תפילת ערבית, לראייתה' כיו	 שנוהגי	 ממילא למנות נשי	 שלנו מיו	 ו – ל"רשז בש� "ט

אבל לאחר תפילת , שהוא דיבר כאשר ראתה אחר ערבית בעוד היו	 גדול ואז יכולה למנות, ל"הרשז טעה בהבנת מ"הט – דגול מרבבה

  .אי� הבדל בי� נשי	 שלנו לנשי	 שהחלו לספור מהיו	 החמישי ושתיה� סופרות מיו	 המחרת, ערבית של לילה

קות אפילו לאחר ברכו ואי� למחות מקצת נשי	 נוהגות שא	 פסקה קוד	 ברכו וחזרה וראתה כת	 או ד	 תו� ימי ספירתה מפסי .3

  .ביד	 והוא מנהג ותיקי�

 פ שעוד היו	 גדול"א	 ראתה אחר ברכו אע, אבל בתחילת ימי ספירתה, מדובר דוקא בתו� ימי ספירתהא ש"משמע מהרמ – ח"ב

   .מפסיקה בטהרה רק ביו	 המחרת

א שא	 פסקה קוד	 ברכו וראתה כת	 או ד	 מיד אחר ברכו קוד	 הלילה מפסיקה "הסביר אחרת את הרמו, ח"חלק על הב – �"ש

נוהגי	 להיזהר לכתחילה ומה שכתב ש. א שכתב שבדיעבד אי� לחוש"זו כוונת הרמו. וזה א� בתחילת ימי ספירתה. אפילו לאחר ברכו

  .היכ� שאפשר כגו� שאינה רואה ד	 קוד	 ברכוזה 

  

  :רק יו� אחד הדי� כשראתה

בודקת עצמה במו� דחוק ושיהא ש	 כל בי� השמשות ולמחרת הוא יו	 ראשו� , שא	 ראתה רק יו	 אחד ופסקה בו ביו	, א"פסק כרשב – מחבר

  .של שבעה נקיי	

בל בדיקת א, פ שלא היה המו� כל בי� השמשות זה מספיק"אע, שבדיעבד א	 בדקה עצמה סמו� לבי� השמשות ומצאה טהורה, א"כרשב – א"רמ

  .וזה מועיל רק ביו	 למחרת, כי ראתה רק יו	 אחד ומעיינה פתוח, שחרית בלבד לא מועילה

לא ביו� הראשו� ובדיקה בלי מו� דחוק , א חייבת בדיקת מו� דחוק כשפסקה ביו	 הראשו�"בי� למחבר ובי� לרמ – חוות דעת, סדרי טהרה

  .מועילה אפילו בדיעבד

  .אלא כל בדיקה שהיא קוד	 מנחה קטנה לא מועילה כשרואה יו	 אחד, בדיקת שחרית לאו דוקא – דגול מרבבה

הרי נשי	 שלנו אפילו ראו יו	 אחד ממתינות חמישה ימי	 כולל יו	 הראיה בגלל פולטת שכבת , מ בכל הסעי( הזה"תמה מה הנפק – מעדני מל�

שכיו� שלא ראתה רק יו� אחד בימי הספירה בדיקת , זרה וראתה בתו� ימי ספירתהמ א� ח"שנפק, ותר ? ימי	 נקיי	' ופוסקת וסופרת ז, זרע

  .וא� ראתה רק כת� בדיקת שחרית כ� מועילה בי� בימי הספירה ובי� בתחילה. שחרית לא מועילה אפילו בדיעבד

  

  'סעי( ג
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ובלילה תשי	 סדיני	 לבני	 , ניכר בחלוקהשא	 תראה עוד שיהא , יו	 שפוסקת תבדוק עצמה לערב ותלבש חלוק לב� – בש� הרוקח מרדכי

  .דיה בכ�, ומנהג כשר הוא כשהאשה מפסיקה בטהרה לרחו' וללבוש לבני	 וא	 רוחצת פניה שלמטה. במטתה או נקיי	 מכתמי	

  .תספור שבעה נקיי	 רק כשהחלוק נקי מד	 ויש חולקי	, אשה ההולכת בדר� ואי� לה בגדי	 נקיי	 ללבוש – אגור

שביו	 שפסקה לראות ובודקת עצמה תלבש חלוק הבדוק לה שאי� בו כת	 ובלילה תשי	 סדיני	 הבדוקי	 מכתמי	 ומיו	 , כרוקחפסק  – מחבר

  .המחרת תתחיל לספור שבעה נקיי	

י	 שבשעת הדחק כגו� אשה ההולכת בדר� ואי� לה בגד, וכאגור. וא	 רחצה רק פניה שלמטה דיה בכ�, תרח' ותלבש לבני	ש מנהג כשר – א"רמ

  .אפילו בחלוק רגיל נקי ובדוק מד	 	נקיי' תוכל לספור ז

ולאחר שני ימי	 , ימי	 מחדש' ד� במקרה בו אשה החל לספור וראתה כת	 ואמרו לה חברותיה צריכה להמתי� ה – ש בש� מעיל צדקה"פת

תינה בלא כוונה שיהיו נקיי	 ולהחשיב הא	 יכולה לסמו� על הימי	 שהמ, ימי	' אמרו לה שלא צריכה כי בכתמי	 לא מצריכי	 המתנה של ה

וכ� שהניחה סינר , כי אומרת שמכירה את כל הכתמי	 שבחלוקה הנוכחי וה	 כול	 מהכת	 הראשו� שראתה ולא כתמי	 חדשי	, אות	 כנקיי	

  .חדש והוא נקי

כי ימי	 אלו צריכי	 להיות , נקיי�' שמאחר שהחזיקה ימי� מסוימי� כימי� טמאי� אי� ימי� אלו עולי� לה למני� ז, והכריע המעיל צדקה

כי מכירה את  א� א� לא החזיקה את הימי� בטומאה עולי� לה". וספרה לה"מוחזקי	 כטהורי	 ומכוונת בה	 לספירה וכפשט הפסוק 

  .וכ� פסקו הסדרי טהרה חכמת אד�. הכתמי	 שה	 מימי נידתה ועוד שהסינר החדש שהניחה נקי

ג	 ימי	 שמסיחה בה	 דעתה עולי	 למני� שבעה א	 אכ� היתה  – )צב יא(א "חזו, )קיד' ג ס"ח(� "הרשת מ"שו, )'ק ז"שמלה ס(לח� ושמלה 

  .נקיה אז

  .מקל א	 לא הסירה את הבגדי	 הלבני	 – שבט הלוי

  

  'סעי( ד

  דין מתי צריכה לבדוק במהלך שבעת ימי הספירהה

  ".ופעמי	 צריכה להיות בודקת שחרית ובי� השמשות" – משנה

דברה , והמשנה שדברה על בדיקה פעמי	. לכתחילה צריכה בכל ימי הספירה לבדוק לכתחילה פע	 אחת ביו	 – ש"רא, תוספות, א"רשב, �"רמב

  .כשעוסקי	 בטהרות

אחת בשחרית כשעומדת , אחד משבעת ימי הספירה לכתחילה צריכה שתי בדיקות בכל – מרדכי בש� הרוקח, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ

  .ואחת כשהולכת לערבית בבי� השמשות, ממטתה

  .ק שלכתחילה צריכה לבדוק פעמי	 בשבעת ימי הנקיי	 אחת בשחרית ואחת סמו� לבי� השמשות"ג וכסמ"פסק כמשנה וכסמ – מחבר

  

  בכל יום משבעת ימי הספירההדין כשלא בדקה 

רבי אליעזר , לא בדקושבינתיי	 הור ושאר כל הימי	 ביו	 השביעי ומצאו טו, הזב והזבה שבדקו עצמ	 ביו	 הראשו� ומצאו טהור" – משנה

אי� לה	 אלא יו	 השביעי : רבי עקיבא אומר. אי� לה	 אלא יו	 הראשו� ויו	 השביעי בלבד: רבי יהושע אומר, אומר הרי אלו בחזקת טהרה

  ".בלבד

  .אבל הלכה כרבי אליעזר, נראי� דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע ודברי רבי עקיבא מדברי כול	: רבי יוסי ורבי שמעו� אמרי אתני" – גמרא

והכא , תחילת� וסופ� בעינ�? לרבי אליעזר מהו, הזב והזבה שבדקו עצמ� יו	 ראשו� ויו	 שמיני ומצאו טהור ושאר הימי	 לא בדקו: איבעיא להו

  ?ג שאי� סופ�"פ� ליכא או דילמא תחלת� אעתחילת� איכא סו

  .סופ� ליכא, הכא תחילת� איכא, תחלת� וסופ� בעינ�: ורבי חנינא אמר. פ שאי� סופ�"היא היא תחלת� אע: אמר רב

רב  :אמר ליה רב ששת לרב ירמיה בר אבא. סופרתו למני� שבעה נקיי	, זבה שהפרישה בטהרה בשלישי שלה: אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב

  ?בר משלישי פשיטא. כי קאמר רב לבר משלישי? נקיי	' דאמרי יו	 שפוסקת בו סופרת למני� ז, ככותאי אמרה לשמעתיה

כי בדיקת היו	 ( פ שאי� תחלת�"ל סופ� אע"והכא קמ, פ שאי� סופ�"כגו� דלא בדקה עד שביעי ואשמועינ� הת� תחלת� אע, לא צריכא

פ "אבל סופ� אע, פ שאי� סופ� הוא דאמרינ� דאוקמינהו אחזקייהו"דמהו דתימא תחלת� אע, )קיי	השביעי מחזיקה את כל הימי	 שקוד	 כנ

  .)סט�:נידה סח". (ל"קמ, שאי� תחלת� לא

  

ביו� השביעי נקראי� הימי� כנקיי� רק  ואהלכה כדעת רב שבדיעבד א� בדקה רק ביו� הראשו�  – ה"רז, ש"רא, א"רשב, ד"ראב, �"רמב

  .א בדקה כלל עד היו	 השמיני לא נקראו הימי	 כספורי	 כי בדיקה צריכה להיות בתו� שבעהאבל א	 ל, ועלו לה

ועדיפה בדיקת האמצע מהסו( כי אז , כ עלה לה"גש וכתב ש"והרא ד"הראב ,וא� בדקה יו� אחד באמצע שבעת הימי� שאינו ראשו� או שביעי

ואמר  ה נחלק עליו"אבל הרז, שיכולה לבדוק באמצע הימי	) של תורה(והוכיח זאת מבדיקת הנידה , וחזקו בטהרה כל הימי	 מכא� ואיל�ה

  .נקיי	' לבדיקת הזבה הגדולה שצריכה ז, שאי� ללמוד מבדיקת הנידה שצריכה הפרשה בי� השמשות בלבד

לכה למעשה שאשה ביו	 שפוסקת מלראות תלבש בגדי	 לבני	 נקיי	 מכתמי	 ה – ספר התרומה, ג"סמ, � ורבנו שמחה"מ בש� רמב"הגה

הימי	 צריכה להכניס מו� דחוק באותו מקו	 בעומק לחורי	 ולסדקי	 ' ובכל אות	 ז. ימי	 נקיי	' קוד	 בי� השמשות ותתחיל לספור למחרת ז

וא	 בדקה עצמה בערב ביו	 . ית הכנסת קוד	 הלילהולראות א	 ניכר בו שו	 אדמומית בשחרית כשעומדת ממטתה ובערבית כשהולכת לב
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מותרת וטובלת ללילה , שפוסקת ולמחרת ביו	 ראשו� שחרית וערבית וכ� ביו	 השביעי שחרית וערבית ובכל הימי	 שבאמצע שכחה לבדוק

  .וטהורה

ופסק הבית יוס(  .וי להחמיר כמותווהלכה כרבי חנינא שרא, וא� בדקה רק ביו� הראשו� או רק ביו� השביעי בזה נחלקו רב ורבי חנינא

  .להחמיר כדעה זאת כי אי� מקלי	 בדבר שהוא ספק איסור כרת

  

בי� ביו	 הראשו� ובי� ביו	 השביעי או באחד  בלבד שא	 לא בדקה בכל השבעה אלא פע	 אחת, א שפסקו כרב"ד וכרשב"פסק כראב – מחבר

  .אלא יו	 השמיני בלבד, דקה רק ביו	 השמיני לא עלו להוא	 ב .עלו לה) חו' מבדיקת הפסק טהרה(מהימי	 האמצעיי	 

. שיש לחשוש לדעת רבי חנינא שצריכה לבדוק ג	 ביו	 הראשו� וג	 ביו	 השביעי אחרת לא עלו לה הימי	, �"ג והרמב"א את הסמ"והביא כי

  .ואי� להקל בזה

  .הבי� שהמחבר לא מקל אפילו בדיעבד וחייבת בדיקת ראשו� ושביעי –) ק ב"קצב ס' ס( �"ש

  .כל עוד שפסקה בטהרה, ג יודה שעלו לה"אפילו לא בדקה ביו	 הראשו� אלא באחד מהימי	 האמצעיי	 וג	 בשביעי ג	 הסמ – הדגול מרבב

, שלישי הוא הראשו� שלהיו	 האז ה, וא	 בדקה בראשו� ובשלישי .והכריע שדוקא ראשו� ושביעי צרי�, מ"סתר מה שכתב בדגו – נודע ביהודה

  .בשבילה' וז' ותבדוק שוב בתשיעי ותטבול במוצאי שביעי ואלו יהיו א

  .� והנודע ביהודה שחייבי	 ראשו� ושביעי"רוב האחרוני	 פסקו כש – משמרת טהרה

המקל לאחרי	 בדיעבד כדגול מרבבה א	 בדקה ביו	 ראשו� ועוד אחד מהאמצעיי	 חו' מהפסק הטהרה או אחד מהאמצעיי	  – טהרת ישראל

  .והיו	 השביעי אי� לערער אחריו

אבל א	 בדקה רק באחד , בדיקת יו	 ראשו� או יו	 שביעי בלבד מספיקות וסומכי	 על המקלי	, בדיעבד גדול א	 כבר היתה ע	 בעלה – ס"חת

  .מקל א( כשבדקה רק פע	 אחת באמצע כשכבר היתה ע	 בעלה במשמרת טהרה .אמצעיי	 יש לחוש אפילו בדיעבד וצריכה לספור מחדשמה

  .ת"א( בבי� השמשות של ר, הקל א	 בדקה בראשו� כראוי וביו	 השביעי בדקה בבית השמשות – משמרת טהרה

  .רק בדיקה אחתבכלה הנכנסת לחופה בודאי מועילה בדיעבד  – א"גליו� מהרש

  .הקלו בבדיקה אחת אפילו לכתחילה כשקשה לה להיטהר – ערו� השולח�, סדרי טהרה

  

  .ובדיעבד מועיל אפילו לאור הנר. שהבדיקה תהיה לאור היו	 ולא לאור הנר, א"כרשב – א"רמ

  

לא חייבת לומר היו	 וכ� וכ� ואי� זה  – ז"רדב, נודע ביהודה. חייבת לומר היו	 כ� וכ� כמו בספירת העומר – ה"של ?הא� צריכה לספור בפה

  .דומה לספירת העומר

אשה שהיא נדה ויש לה מכה לא תוכל להיטהר עד שתהיה בדיקת הפסק טהרה ובדיקה  – חוות דעת :הדי� א� יש לה מכה ורואה ד� מהמכה

אחר שעברו מספר הימי	 שרגילה לראות בה	 שמ, חלק על החוות דעת – ס"חת. אחת לפחות משבעת ימי הספירה נקיי	 לגמרי בלי ד	 מכה

נחשב כאילו היא פוסקת , תפסוק בטהרה בבי� השמשות בהסח דעת מהרהורי	 ומחשבות וא	 תרגיש את פתיחת המקור, ונסת	 מעיינה

שהד	 בצד אחד  כגו�(עונות שאינה רואה בה	 ד	 נידה אלא ד	 מכה ' תבדוק עצמה בג, אשה שיש לה פצע ונטמאה נידה – דרכי טהרה. בטהרה

  .ותפסיק בטהרה וטהורה) של עד הבדיקה

  

  'סעי( ה

הרי זו בחזקת טמאה עד שפסקה , לא בדקה עצמה ביו	 שפסקה מלראות ובדקה לאחר שלושה או ארבעה ימי	 ומצאה טהורה – מחבר, א"רשב

  .שלעול	 אינה סופרת עד שתבדוק א	 פסקה ואז מתחילה למנות למחרת, בטהרה

  

  'סעי( ו

  ?דקתבמה בו

כותנה או צמר נקי ור� שמתו� (ובודקי	 מטותיה	 במילא פרהבא ... דברי	 ומזכירי	 אות	 לשבח' היו גושל בית מונבז המל� : ש"ת" – גמרא

  )...שהוא לב� נראית בו אפילו טיפה כחרדל

  ...אי� בודקי	 את המטה אלא בפקולי� או בצמר נקי ור�: דאמר שמואל, מסייע ליה לשמואל

אי� בודקי	 את המטה לא בעד אדו	 ולא בעד שחור ולא , והא תנא דבי מנשה, איני. מעלי לבדיקה) בלויי פשת�(הני שחקי דכיתנא : אמר רבא

: ואיבעית אימא. הא במאני דכיתנא, הא דכיתנא: לא קשיא? או בצמר נקי ור�) כותנה(אלא בפקולי� , )שאינו לב� ואי� ד	 ניכר בו יפה(בפשת� 

  .הא בשחקי, הא בחדתי, יתנאהא והא במאני דכ

אלא בצמר נקי ור� או , שבודקת לא בבגד שחור ולא בבגד אדו	 ולא בבגד פשת� חדש אפילו הוא נקי ולב� כי הוא קשהפסק כלישנא בתרא  – טור

  .צמר גפ� או פשת� יש� שהוא נקי ור�

  .סול ולא רק שחור או אדו	 כמו בני מנשהמשמע שכל צבע אחר חו' מלב� פ .כתב שבודקת דוקא בבגד פשת� לב� שחוק – �"רמב
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והרי הגמרא מזכירה שבית מונבז היו בודקי	 באלו , שמשמע מכ� שזה בא למעט דברי	 אחרי	 כמו כותנה וצמר גפ� נקי, הבית יוס� הקשה

	 "וג	 הרמב, רבא לשמואלשאי� מחלוקת בי� , ועוד תר . והלכה כרבא שבתראה הוא שאולי סובר שרבא חולק על שמואל ,ותר ? ושיבחו אות	

  .ה כל דבר שהוא נקי ור�"וה. אלא שבדיקת מטלית לא תהיה אלא בשל פשת� שחוק לב� כי הוא ר�, מסכי	 שכותנה וצמר גפ� כשרי	 לבדיקה

  

פסק כשמואל ורבא שכל הבדיקות בי� של הפסק טהרה ובי� של שבעת הימי	 צריכות להיות בבגד פשת� לב� יש� או בצמר גפ� או בצמר  – מחבר

  .לב� נקי ור�

  

  ?היכן בודקת

קה מי משכחת לה לבדי: ל"א? אשה מהו שתבדוק עצמה בתו� שיעור וסת כדי לחייב בעלה חטאת: בעא מיניה רבי אבהו מרב הונא" – גמרא

". ועד שעומדי	 בצד המשקו( ביציאת השמש נכנס עד הוי וסת שאמרו לקנוח ולא לבדיקה איזהו שיעור וסת משל לשמש: והתניא, כשיעור וסת

  .)נדה יב(

  

 בדיקת בית חיצו� עד מקו	. בדיקת קינוח למציאת כת	 כמו לשלוש נשי	 שהיו ישנות במטה ונמצא עליה ד	: בדיקות חלוקות' יש ג – ד"ראב

  .בדיקת חורי	 וסדקי	 לטהרות. להפסק טהרה ובדיקת שבעה, זבה, שהשמש דש לנדה

מספיק שיעור  ובדיקת שבעת הימי� הנקיי�צריכה להיעשות בחורי	 ובסדקי	 , שמעלה אותה מטומאה לטהרה בדיקת הפסק טהרה – �"רמב

  .כי היא בחזקת טהרה, כלשהו

צריכה להכניס את המו� לחורי	 ולסדקי	 עד מקו	 שאבר התשמיש מגיע  – ספר התרומה ,ק"סמ, ג"סמ, רבנו ירוח�, מ"הגה, א"רשב, ש"רא

  .ודבר זה הוא בי� בבדיקת הפסק טהרה ובי� בבדיקה שבעה .וא	 לא עשתה כ� לא הוי אלא קינוח ולא יצאה ידי בדיקה). מקו	 שהשמש דש(

תקלקל עצמה בכ� שתשרוט את , כ בעומק"וא	 תדחוק להכניסו כ, קכ בעומ"א לאשה להכניס העד כ"שהרי א, תמה על בדיקה זו – בית יוס�

  .ויצא העד אדו	 מד	 שאינו מ� המקור אלא מחמת דוחק הבדיקה, עצמה וירד לה ד	

א לנשי	 יותר מזה והנח "כי א, )ללא עד מקו	 שאבר תשמיש מגיע(שמספיקה בדיקה יפה לחורי	 ולסדקי	 , הבית יוס� הביא את תרומת הדש�

  .הכוונה עד מקו	 שהיא יכולה ולא נתנו גבול לכ�, עומקל שתכניסנו ב"וכ� משמע מחלק מהראשוני	 הנ. שראללה	 לי

אמנ� מדעת רבנו ירוח� , שתבדוק בעומק עד היכ� שיכולה �"והרמב ג וספר התרומה"הסמ, ק"הסמ, א"הרשבוסיכ� הבית יוס� שזו ג� דעת 

  .עלתה לה טבילה משמע שחייבת בדיקה עד מקו� שהשמש דש אחרת לא

, ואי� ללמוד זאת מבדיקה של אשה הרואה ד	 מחמת תשמיש? לאלו הסוברי	 שצריכה בדיקה עד היכ� שהשמש דש מני� למדו זאת י תמה"הב

  .כי ש	 צרי� לוודא א	 הד	 באמת בא מ� המקור או מ� הצדדי	 וזה לא קשור לכא�

  .ומקו	 שהשמש דש הוא בית החיצו� ולכ� צריכה בדיקה עד ש	, �שהרי האשה טמאה ברגע שיצא ד	 לבית החיצו, י"והסביר הב

  

שבדיקה שבודקת יצווה אד	 בביתו , מ הצריכו שהבדיקה תהיה עד מקו	 שהשמש דש"ש ורבנו ירוח	 והגה"שכיו� שהרא, י"להלכה כתב הב

כי מרוב , עד היכ� שהיא יכולהושאר בדיקות יהיו , בהפסק טהרה ובדיקה אחת מבדיקות שבעת הנקיי� תהיה עד מקו� שהשמש דש

לעני� בדיקה עד מקו	 שהשמש , פ שלכתחילה הצריכו בדיקה בכל יו	"ואע, הפוסקי	 משמע שהלכה כרב שמספיקה בדיקה אחת בימי השבעה

, י"וכתב הב .באמצע או בסו(, בהתחלה, מצריכי	 אותה רק בבדיקות המוכרחות שה� הפסק טהרה ופע	 אחת בימי השבעה, דש שהיא קשה

  .כדי שא	 תשכח יהיו לה עוד ימי	 נוספי	 לתשלומי�, שעדי( שתעשה בדיקה זו תמיד ביו	 הראשו� לימי השבעה

  

. שתכניסנו באותו מקו	 העומק לחורי	 ולסדקי	 עד המקו	 שהשמש דש ותראה א	 יש מראה אדמומית, א"ש והרשב"פסק כרא – מחבר

  .פירהסכ עמוק תעשה זאת לפחות בבדיקה של הפסק טהרה ובדיקה של יו	 ראשו� משבעת ימי ה"ס כשא	 קשה לה להכני, וכדבריו בבית יוס(

ובדיעבד א	 לא עשתה כ� אלא שבדקה . תעשה כ� פע	 אחת מבדיקת שאר הימי	 ,שא	 לא עשתה כ� בבדיקת היו	 הראשו�, כבית יוס( – א"רמ

  .פ בטהרת הבית א� לפוסקי� כמחבר"וכ .מספיק להפ שלא הגיע למקו	 שהשמש דש "בחורי	 ובסדקי	 כפי כוחה אע

והקל עוד שרק בדיקה של הפסק  .תבדוק רק ביו	 ראשו� וביו	 שביעי וקינוח כלשהו מבחו', א	 כואב לה הרבה – נודע ביהודה, דגול מרבבה

מו� נמצא כל בי� השמשות זה וכשבהפסק הטהרה ה. אבל שאר בדיקות אפילו של יו� ראשו� די בבדיקה קלה, טהרה צריכה חורי� וסדקי�

  .י שספירת הלילה נחשבת ספירה"ומצרפי	 את שיטת רש .עולה לה ג� להפסק טהרה וג� לבדיקת יו� ראשו�

, לשיטה המצריכה בדיקה בראשו� ובשביעי הבדיקה היא משו	 הספירה ולא חזקת הטהרה וספירת הלילה לא נחשבת ספירה – סדרי טהרה

  .ולכ� הבדיקה צריכה להיות ביו	 דוקא

  

  'ח�'סעיפי	 ז

  ".וה� אוכלות בתרומה) בודקות אות�(מתקנות אות� , א	 יש לה� פקחות, החרשת והשוטה והסומא ושנטרפה דעתה" – משנה

? אלא שחברותיה רואות ומראות לה, לא דיה שבודקת לעצמה, חרשת היתה בשכונתנו: אמר רבי: דתניא, איהי תבדוק לנפשה, חרשת" – גמרא

  .חרש שדברו חכמי	 בכל מקו	 אינו שומע ואינו מדבר: כדתנ�, הכא בשאינה מדברת ואינה שומעת , הת	 במדברת ואינה שומעת

". שנטרפה דעתה מחמת חולי? היינו שוטה: ושנטרפה דעתה. ר ברבי חנינא סומא אינה משנה"א? ותיחזי לחברתהאיהי תבדוק לנפשה : הסומא

  :)נידה יג(
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וא	 לא הוקבע לה� וסת . לאחר שנשי	 פקחות בדקו לה� את הוסתות וקבעו לה� וסת יהיו מותרות לבעליה� והרי ה� כשאר כל הנשי	 – �"רמב

  .י פקחות"ו	 ובודקות עחוששת משלושי	 יו	 לשלושי	 י

שהחרשת ששומעת ואינה מדברת או שמדברת ואינה שומעת , �"וכרמב. פסק כמשנה וכגמרא שסומא בודקת עצמה ומראה לחבירתה – מחבר

צריכה פיקחת אחרת לבדוק אות� ולקבוע לה� , אבל א	 אינה שומעת ואינה מדברת וכ� השוטה או שנטרפה דעתה מחמת חולי, הרי היא כפיקחת

  .י פקחות"וא	  לא הוקבע חוששות לשלושי	 יו	 ובודקות ע. וכשהוקבע לה� וסת הרי ה� ככל הנשי	. וסת כדי שתהיינה מותרות לבעליה�

  

  'סעי( ט

  .)נדה יג". (כל היד המרבה לבדוק בנשי	 משובחת" – משנה

הגיעה שעת וסתה ולא בדקה הרי זו . טהורה, הזידה ולא בדקה, נאנסה, שגגה, ישבה לה ולא בדקה. כל אחד עשר יו	 בחזקת טהרה" – משנה

  .)לט� :נידה לח)". (עד שתבדוק(טמאה 

  .וסת קבועפ שיש לה "הרי זו משובחת אע, שהאשה שמרבה לבדוק בי� בימי ספירתה ובי� בימי	 שלא ראתה בה	, פסק את המשניות – מחבר

  

  'סעי( י

  .)נדה לז...". (שלא תהא מפסקת טומאה, אחר אחר לכול�, ואחר תטהרוספרה לה שבעת ימי	 ...: דתניא"... – גמרא

פ שיכולה לתלות "וא	 מצאה בה	 כת	 אע, נקיי	 צריכי	 להיות טהורי	 לגמרי' שלושה ימי	 של ספירת ז – מ"הגה, מדרכי, ספר התרומה

  .תולה במכה או חבורה אינה

ל� שו	  אי�, שא	 לא כ�, אבל פחות מזה אי� צור� לתלותו בחבורה או מכה אלא תולי	 בד	 כינה, מדובר דוקא בכת	 כגריס – תרומת הדש�

  .כי אי� ל� מטה שאי� עליה כמה טיפי ד	 מאכולת, אשה בעול	 שיכולה להיטהר

. וני	 כמו ברואה ממש מחמת תשמיש שתולי	 במכתה באותו מקו	מ� הדי� היה צרי� לתלות במכה ג	 בשלושת הימי	 הראש – דרכי משה

  .אבל למעשה יש להחמיר לכתחילה במכה עוברת בשלושת הימי	 הראשוני	 כי אפשר להיזהר מזה

, ולכ� תולי	 במה שאפשר, כי ש	 היא בחזקת טהורה ובאי	 להוציאה מחזקתה זו, מרואה ממש מחמת תשמיש א"ז דחה את ראית הרמ"הט

ואפילו לא מרגישה שיוצא ולכ� , א להיזהר בו כלל"אלא שכת	 פחות מגריס א .� שהיא בחזקת טמאה צרי� שלושה ימי	 נקיי	 לגמריאבל כא

כגו� שיודעת , א להיזהר בה"ובמכה שא, במה שאפשר להיזהר יש להיזהר, וג	 במכה. לא מקפידי	 בזה אפילו בשלושת הימי	 הראשוני	

  .שמוציאה ד	 כל הזמ� תולה במכה

  

ואפילו א	 ראתה ד	 בסו( היו	 השביעי סתרה את כל הימי	 וצריכה , יכי	 להיות רצופי	ששבעת הימי	 הנקיי	 צר, פסק כברייתא – מחבר

  .לפסוק בטהרה ולחזור ולמנות שבעה נקיי	

נקיי	 מחמת ' כי אפילו א	 תראה טיפת ד	 כחרדל יושבת ז, מ לימינו שיש את חומרת רבי זירא"הבית יוס( ציי� שאי� בדי� זה נפק – ז"ט

מ בשבעת הימי	 "מ, פ שאשה שיש לה וסת קבוע בחזקת טהורה ולא צריכה בדיקה כל הזמ�"מ בדי� זה שאע"את יש נפקובכל ז. הראיה החדשה

  .הללו היא בחזקת טמאה וצריכה פעמי	 ביו	

  

  א"רמ

שיש אומרי	 שבשלושת הימי	 הראשוני	 של הספירה א	 מצאה כת	 אי� תולי� אותו להקל , הביא את דעת מרדכי וספר התרומה .1

מנסי	 וכ דינו כשאר כת	 "אבל אח, )הימי	 הראשוני	 אינה בחזקת טהרה' ובג( כי ה	 צריכי	 להיות נקיי	 לגמרי, שאר כתמי	כמו 

  .וכ� נוהגי	. להקל בו

  .הימי	 הראשוני	' אבל פחות מזה תולה בכינה אפילו בג, שדוקא בכת	 שהוא יותר מגריס ועוד, תרומת הדש�ופסק עוד את 

כת	 שנמצא על בגד שאינו מקבל טומאה לא חוששי	 לו ג	 בשלושת הימי	 הראשוני	 כי אי� גזרת  – החמדת שלמ בש� ש"פת

  .א"ולא בזה דיבר הרמ, )מעיל צדקה(כ הדי� כ� "גד צבוע גה א	 נמצאו כתמי	 בב"וה. כתמי	 בדבר שלא מקבל טומאה

ש בתבעוה להינשא ונתפייסה ומצאה "וכ, ימי	 הראשוני	 יש להקל 'א	 מצאה כת	 בג, נקיי	 על כת	' א	 סופרת ז – דגול מרבבה

  .כי בעלת כת	 רגיל צריכה הפסק טהרה וזו שתבעוה להינשא לא צריכה הפסק טהרה, כת	

  .כי הרבה מקלי	 בכתמי	, נקיי	 אפילו מטע	 כלשהו לא הפסיד' ימי	 לז' המקל בכת	 תו� ג – תורת השלמי� בש� צמח צדק

ולכ� תולה את הכת	 א(  ,)מא' קצ סע' עיי� ס(הימי	 כמו שמקלי	 בימי	 שטהורה ' ת המחבר מקלי	 בכת	 בכל זלדע – טהרת הבית

  ).כדלקמ�(במכה שלא ידוע שמוציאה ד	 

סותרת לא  – א"הגרשז, א"חזו, ס"חת. הנקיי	' סותר את ספירת ז – סדרי טהרה, חוות דעת :י קנוח"כת� שודאי הגיע מגופה כגו� ע

  .ודינו כמו כת	 הנמצא נקיי	' ז

אבל במכה שלא ידוע א	 מוציאה ד	 לא , תולה בה אפילו ביותר מגריס ועוד, שיודעת שמוציאה ד	ה א	 היתה לה מכה בגופה "וה .2

  .תולי	 בשלושת הימי	 הראשוני	 כפי שכתב בדרכי משה

כ היא מוכת "בשלושת הימי	 הראשוני	 אאחשש להחמיר שלא תולה במכתה ו, שתולה במכה א"הארי� לדחות את דברי הרמ – �"ש

  .אבל סת	 מכה לא מוציאה ד	 תדיר אלא לפעמי	, שחי� וד	 יוצא ממנה תדיר
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  .כי היא יודעת שהיא מוציאה ד	 כל הזמ�, שלא תלכל� אותה להיזהר בה פשראא התכוו� למכה שאי "עיל ראינו שהרמל – ז"ט

  

  'סעי( יא

לפו	 : אמר רבא? רואה היתה וסותרת או דילמא נוגעת היתה ולא סתרה, מהו שתסתור בזיבה, פולטת שכבת זרע: בעי רמי בר חמא"  – גמרא

ואחר , תסתור יו	 אחד, )שסותר רק יו	 אחד א	 ראה קרי, זב(דיה כבועלה , תסתור שבעה: כמה תסתור, נהי נמי דסתרה, חורפא שבשתא

לטהרתו אמר רחמנא שלא תהא , זב גופיה היכי סתר, וליטעמי�! שלא תהא טומאה מפסקת ביניה	, כול�אחר אחר ל, תטהר אמר רחמנא

הכא נמי שלא תהא , )אבל קרי לא נחשב הפסקה(שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניה	 , אלא מאי אית ל� למימר! טומאה מפסקת ביניה	

  :)לג�.לגנידה ". (טומאת זיבה מפסקת ביניה	

  

: אמר ליה... נפקא מינה לסתור ולטמא במשהו? פולטת שכבת זרע רואה הויא או נוגעת הויא: מיניה רב שמואל בר ביסנא מאבייבעא  – גמרא

כולכו ברוקא : ל"א, הדר אתא לקמיה דאביי. אמר ליה רואה הויא: אתא לקמיה דרב יוס(. רואה הויא: ל"א. אתא שייליה לרבה. רואה הויא

אבל לסתור ולטמא בכל , ש אלא לטמא בפני	 כבחו'"עד כא� לא קאמר ר, שפיר אמרי ל�: אמר ליה, )עה אחתכול	 שמעו שמו(חדא תפיתו 

  .)נדה מב". (שהוא רואה הויא

  

' פעמי	 שה� ה, עונות' פעמי	 שה� ד: רבי ישמעאל אומר. דברי רבי אלעזר ב� עזריה, פולטת שכבת זרע ביו	 השלישי טהורה: ר"ת" – גמרא

אבל חכמי	 : זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא: ר יוחנ�"אמר רבי חייא ברבי אבא א... 'לעול	 ה: רבי עקיבא אומר. תעונו' פעמי	 שה� ו, עונות

  :)פו� .שבת פו". (ונות שלמות בעינ�ע' אומרי	 ו

  

יש להחמיר בזה בפולטת , מכיו� שלא פשטה הגמרא את הבעיה – מ"הגה, ספר התרומה, ק"סמ, ג"סמ, )תוספות(י "ר, רבנו יונה, ש"רא

חמישי לאחר  יו	מנקיי	 ' יכה להתחיל לספור זכל אשה צר, ולכ� .עונות שלמות' וכ� פסקו הלכה כדעת חכמי	 שצריכי	 ו .שסותרת יו	 אחד

ולכ� , כי אי� שכבת זרע מסרחת אלא לאחר שש עונות, ש אינה מתחילה לספור עד יו	 חמישי"א	 שימשה במוצ :כגו�, ששימשה פע	 אחרונה

  .וכ� הכריע הבית יוס� להלכה .ולכ� יו	 חמישי יהיה היו	 הראשו� לספירתה, א	 תפלוט בליל רביעי עדי� היא בתו� שש עונות ואז סותרת

  .אבל לבעלה אינה סותרת, ש וכתב שלא אמרו פולטת שכבת זרע אלא לטהרות בלבד"חלק על הרא – ד"ראב

� השמיט "וכתב שזה שהרי. מ בעל נפש יחוש לעצמו להחמיר כדעת רוב הראשוני	"מ, ד"פ שמשמע מהגאוני	 כדעת הראב"כתב שאע – א"רשב

ימי	 ואינ� צריכות ' או ו' כ נמשכי	 ימי ראיית� של נשי	 ה"כי בד, כ"שדי� זה לא מצוי כ כי נית� להסביר, אי� זה ראיה שהוא חולק עליו, די� זה

  .ימי	 אפילו א	 לא שימשו מיד לפני כ�' או ו' כי בכל מקרה מתחילות לספור רק לאחר ה, לדי� זה בכלל

כתב שזה רק ש, פסק כרבי אלעזר ב� עזריהאבל , הסכי	 שפולטת שכבת זרע סותרת יו	 אחד מספירתה כמו זב שראה קרי – אור זרוע, �"רמב

וחישוב העונות הוא . רי היא טהורה כי נפסדה צורתהוא	 פלטה לאחר שלוש עונות ה, )ש"ולא שש כמו דעת הרא(בתו� שלוש עונות לשימושה 

  .טהורה, וא	 פלטה מליל שני והלאה, ליל ראשו� וראשו�, יו	 שבת: יש לה שלוש עונות, שבתולכ� א	 שימשה בליל , יו	 או לילה

  

יש , עונות' כי א	 תתחיל לספור מיו	 חמישי כשכלו ו, שלא תתחיל לספור עד יו	 ששי לשימושה, יש להוסי( עוד יו	 אחד – תרומת הדש�

אלא שבי� השמשות הוא כבר לילה וצריכה , ואינו כ�, לספור ביו	 רביעי ש בי� השמשות ותחשוב שעדי� יו	 ותתחיל"לחשוש שתשמש במוצ

  .מהיו	 הששי לשימושהל וכ� המנהג בכל אשכנז להתחיל לספור "וכ� כתב מהרי. להתחיל לספור בחמישי

  .ואי� למחות ביד המקלי	. חמשה ימי	לאחר אבל מנהג העול	 , ויש נוהגי	 להוסי( עוד יו	 לשבעה ימי	

אפילו לא , נשי	 שלנו מחמירות יותר בפולטת שכבת זרע שממתינות חמישה ימי	 מלאי	 ומתחילות לספור בששי – י קולו�"מהר, אור זרוע

שתתחיל לספור מליל ששי ליו	 , ואפילו לא שימשה מחמרי	 ג	 בתוספת יו	, ואפילו אי� בעלה בעיר בכלל, גזרה שמא שימשה, שימשו כלל

  .ראייתה

ולכ� נהגו בכל מקו	 להמתי� ארבעה ימי	 ולהתחיל לספור , י קולו� ה� חומרות שאי� לה� סמ� בגמרא"רומת הדש� ומהרכל דברי ת – בית יוס�

משלימה את , וא	 שימשה יומיי	 קוד	 ראייתה. אבל א	 לא שימשה אינה ממתנת כלל, וכל זה כששימשה. מהיו	 החמישי לשימושה ואיל�

  .חילה לספורומיו	 שלישי לראייתה מת, ימי	' אות	 ד

  

ב "וכל עונה י, כחכמי	(עונות ' א	 זה תו� ו, ש ורבנו יונה שהפולטת שכבת זרע בימי ספירתה"הרא, פסק כרמי בר חמא וכתוספות – מחבר

נקיי	 אחרי ' כ ופסקה מתחילה לספור ז"אח) או מצאה כת	(לפיכ� המשמשת מיטתה וראתה , לשימושה סותרת את אותו יו	 שספרה) שעות

  .נקיי	 ביו	 החמישי לשימושה' לכ� מתחילה לספור ז. עונות שלימות שמא תפלוט' עליה ושעברו 

וביו	 רביעי בי� השמשות עושה , העונות מסתיימות ביו	 רביעי' כי ו, מתחילה לספור ביו	 חמישי, ש וראתה בראשו�"א	 שימשה במוצ, למשל

  .הפסק טהרה ויו	 חמישי יהיה יו	 הראשו� לספירתה

  

  א"רמ

ותמנה מיו	 חמישי ראשו� בי� השמשות ותסבור שהוא יו	  יו	כי חוששי	 שמא שימשה ב, פסק כתרומת הדש� שיש להוסי( עוד יו	 .1

לכ� מוסיפי	 עוד . עונות לשימושה ואולי תפלוט' וא	 תתחיל למנות מחמישי יהיה תו� ו, וצריכה למנות מיו	 ששי ואולי הוא לילה
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יו	 ראיה : כלומר. כי רואי	 תמיד כאילו שימשה למחר היו	 שבאמת שימשה בו 	 ששי לשימושהנקיי	 מיו' יו	 ותתחיל לספור ז

 .וכ� נוהגי	 ואי� לשנות .א להגיע לידי טעות"וכ� א, ועוד ארבעה ימי	

	 עצמו והמקל יוצא נשכר שמקדי, והמחמיר יחמיר, ואי� טע	 בדבר. יש נוהגי	 להוסי( עוד יו	 ותתחיל לספור מיו	 שביעי לראייתה .2

  .למצות פריה ורביה

 .ימי הנקיי	 של זבה גדולה' ימי נידה של תורה לז' כדי להבדיל בי� ז, הביא טע	 לחומרה זו – ח"ב

נקיי	 ' תמיד מתחילה לספור זכל אשה שרואה אפילו כת	 ולכ� , י קולו� שלא מחלקי	 בי� שימשה ללא שימשה"פסק כאור זרוע ומהר .3

וכ� . נקיי	 מיו	 הששי' ומפסיקה לעת ערב ומתחילה לספור ז, ראייתה ועוד ארבעה ימי	 מלאי	 כלומר יו	, מיו	 ששי לראייתה

  .נוהגי	 ואי� לשנות

ולכ� מתחילה לספור מהיו	 החמישי , א ה	 חומרות יתירות ולא נהגו בזה הספרדי	"פסק כבית יוס( שחומרות הרמ – טהרת הבית

  .לשימושה א	 שימשה

 .א"שא( הספרדי	 נהגו בזה כדעת הרמהביא פוסקי	  – דרכי טהרה

  

  :הנקיי�' ראתה בימי ספירת ז

ימי	 משימושה פוסקת בטהרה מיד וחוזרת וסופרת ולא שיי� בזה גזרת לא שימשה אטו ' ראתה תו� ימי ספירתה או אחר ה – �"ש, ז"ט

  .שימשה

  

  הדי� כשטבילתה יוצאת בליל שבת

תתחיל לספור מיו	 חמישי לשימושה כדעת המחבר , א	 תמתי� מלספור עד יו	 ששי משימושה טבילתה תהיה בליל שבת – ה"ש בש� השל"פת

  .כדי שטבילתה לא תהיה בליל שבת כדי לקרב את החפיפה לטבילה

  .אפילו א	 שימשה קוד	 יש להקל בזה – סדרי טהרה

  

  :או צרי� לנסוע מהעיר הדי� כשבעלה לא היה בעיר

  .אלא פוסקת בטהרה וסופרת מיד, שאי� להחמיר חומרה זו א	 בעלה לא בעיר בכלל כתב – ח"ב

  .ק כתוב מפורש להחמיר בזה ג	 א	 בעלה לא בעיר"במהריכי , ח"חלקו על הב – �"ש, ז"ט

  .א	 בעלה צרי� לנסוע לזמ� רב ויש בזה חשש גדול של פריה ורביה או צור� גדול תמנה מיו	 חמישי לשימושה כשלא שימשה – שבט הלוי

  

  :הדי� כשראתה ד� בליל טבילה קוד� ששימשה

והוכיח . ידכתב שראוי לנזו( במי שמקל להורות לאשה שבליל טבילה קוד	 ששימשה ראתה שוב ד	 להפסיק בטהרה ולספור מ – נודע ביהודה

  .שהתיר רק בכלה שראתה תכ( אחר חופתה ועוד לא שימשה מעול	 ז"כ� מהט

  .כי לא גזרו במילתא דלא שכיחא, הקלו בזה – הפני יהושע, סדרי טהרה

  

  :רואה רק כת�שהדי� כ

נקיי	 וכ� נוהגי	 ' וסופרת זפ תרומת הדש� שאשה שרואה אפילו כת	 צריכה להמתי� חמישה ימי	 מיו	 ראייתה ופוסקת לעת ערב "ע – א"רמ

  .ואי� לשנות

  .אבל א	 ראתה כת	 בימי טומאתה או ימי הספירה פוסקת וסופרת מחדש מיד, כל זה באשה טהורה שראתה – ז"ט

ולכ� ברואה , ע לא חשש לה"וג	 השו, כי כל הגזרה הזו היא רחוקה מאוד, בכת	 יש להקל כאשר לא שימשה לפסוק בטהרה ולספור מיד – �"ש

  .והעטרת זהב החמיר בזה וכ� נוהגי� להחמיר .ותפסוק ותספור מיד, אבל בכת	 שהוא כולו מדרבנ� לא נחמיר כא�, מש נחמירמ

  . � הקל"הש – באר היטב, פתחי תשובה, חוות דעת. � החמיר למעשה"הש – תורת השלמי�, סדרי טהרה ?� החמיר למעשה"הא� הש

א� א	 היה הכת	 בבדיקת עד אי� להקל אפילו . יש להתיר אותה בדיעבד אפילו שימשה, ימי	נקיי	 בלא חמישה ' א	 כבר ספרה ז – ס"חת

אבל כשלא שימשה ומצאה כת	 יש להקל שתפסוק , להחמיר רק כשנמצא כת	 בעד הבדוק לה, א ועטרת זהב"ואולי א( זו כוונת הרמ( בדיעבד

  .)ל"ואכמ, בטהרה ותספור מיד א	 לא שימשה

  

  :נכנסת לחופהקוד� שהדי� בכלה 

  .ימי	 מראייתה' נקיי	 אלא לאחר ה 'אפילו כלה אינה סופרת ז – ק"מהרי

שפוסקת בטהרה וסופרת מיד כי לא באה עדי� , בכלה שפרסה נידה סמו� לחופתה או לאחר חופתה קוד	 ששימשה ע	 בעלה מקלי� בזה – ז"ט

  .לכלל תשמיש כלל ואי� מה לגזור

בשעת הדחק יש להתיר לה להפסיק בטהרה ולספור ולכ� . ה כי לא נזכר משו	 פוסק אלא שנהגו להחמירכתב שלדעתו אי� להחמיר בז – �"ש

  .מיד וזה עדי( מאשר שתינשא כשהיא נידה

� שלא היתה נידה קוד	 הראיה כגו� שהיא בתולה שראתה פע	 ראשונה או מניקה שהיתה טהורה בעת מיתת בעלה "כוונת הש – דגול מרבבה
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א� כבר היתה נידה והגיע אבל , )שאז אולי יש חשש ששימשה ולכ� גוזרי	 לא שימשה אטו שימשה(ב חודש "	 ראשונה אחר יוראתה עכשיו פע

  .פ תורת השלמי�"וכ. ולכ� לא גוזרי	 בה לא שימשה אטו שימשה, כי היתה טמאה כל הזמ� ולא נבעלה ,מ� ראייתה לא שייכת חומרה זו כללז

  

  :הדי� בכלה אחר בעילת מצוה

כי מכיו� שזה רק , כלה אחר בעילת מצוה תוכל למנות מיו	 חמישי לשימושה כמו המחבר ללא חומרת היו	 הנוס( – ל מפראג"ז בש� מהר"ט

 .אבל א	 באמת שימשה בי� השמשות מחמירה כאילו שימשה למחרת. ד	 בתולי	 לא החמירו בו משו	 תשמיש בי� השמשות

  

  :רואה אחר ד� טוהר

אלא מיד , ימי	' נקיי	 עד אחר ה' צ למנות ז"א, לנקבה כלל ובסו( ימי הטוהר ראתה' לזכר ותו� פ' ת שלא טבלה תו� מיולד – פתחי תשובה

ש א	 ראתה בתו� ימי הטוהר וכבר נטהרה מטומאת הלידה "וכ .כ היתה טמאה מלידה"כי עד ראיה זו היא ג, נקיי	' תפסיק בטהרה ותמנה ז

א	 מקלי	 בזה בכת	  כי, א� לא שימשהנקיי	 ' כ תוכל לפסוק בטהרה ולמנות מיד ז"ג, שוב ולהיטהר י שטבלה והיא עכשיו רוצה לטבול"ע

  .ש בד	 טוהר שהוא רק חומרת הגאוני	"כ

  

  'סעי( יב

שמא תפלוט (ימי	 ' צריכה להמתי� שש עונות שלימות וזהו ד) בליל שביעי(ושימשה ) ביו	 הששי(א	 טעתה במני� יו	 אחד וטבלה  – ק"סמ

טובלת בכל עת , ימי	 ולא טבלה כראוי ושימשה' וא	 עברו ז. ותטבול) להשלי	 לשבעה(ותמנה יו	 אחד נקי ) שכבת זרע ותסתור שוב יו	 אחד

  .וטהורה

ואינה  ג	 א	 שימשה לא צריכה להמתי� כי אז זה נחשב שפולטת ביו	 האחרו�, אבל א� טבלה בליל שביעי, ה כשטבלה בששיכל ז – ש"רא

 ואומרי� מקצת היו� ככולושמהתורה זבה טובלת ביו	 שביעי לספירתה , מ נראה שסותרת אלא א� כ� פלטה ביו� שביעי בבוקר"ומ. סותרתו

אבל שכבת זרע אינה בכלל זה שקוטעת את , כל זה רצופי	 מראית זיבה, שצרי� שבעה נקיי	 רצופי	 פ"ואע. ואז לא צריכה להמתי� יותר

  .הרציפות

ק משמע שלא סותרת רק א� "ע לדינא כי מפשט דברי הסמ"ונשאר בצ, � כתב את ההתר הזה שא� פלטה בבוקר יו� שביעי לא סותרת"הש

  .שימשה לאחר סו� היו� השביעי ורק הטבילה היתה חסרה

  

ותמנה יו	 אחד נקי , ק שא	 טעתה במני� יו	 אחד וטבלה ושימשה ממתינה שש עונות שלימות משו	 פולטת שכבת זרע"פסק כסמ – מחבר

  .טובלת בכל זמ� שהוא והיא טהורה, וא	 סיימה את שבעת הימי	 ולא טבלה כראוי. כי שכבת זרע סותרת רק יו	 אחד, ותטבול

  .שתמנה לאחר שש עונות שני ימי	 נקיי	 ותטבול, ה א	 טעתה במני� שני ימי	"פשוט שה – ז"ט

ולכ� תשמור רק שש עונות שה	 שלושה ימי	 ויו	 נקי אחד ותטבול מיד , )שמוסיפי	 לה עוד יו	( כא� לא גוזרי� את גזרת בי� השמשות – �"ש

  .ימי	' לאחר ד

  .המקל להתיר בו לשטו( היטב את שכבת הזרע ולהמתי� יו	 אחד נקי ולטבול לא הפסיד – סדרי טהרה

  

, יו	 להבחי� בי� זרע שנזרע בקדושה לבי� מה שנזרע שלא בקדושה' מדוע בגר ואשתו שנתגיירו מפרישי	 אות	 צ, ז תמה על הסעי� הזה"הט

  ?� א	 התעברה באיסור כשטבלה שלא כראויהיה צרי� להפריד ביניה	 כשבא עליה באיסור כדי להבחיכא� ה "וה

  .ע למעשה"וצ. יו	' צרי� להפריש ביניה	 צ, ז א	 לא היה מצוי לה קוד	"ולפי. שמדובר כא� שאשה שבעלה מצוי לה קוד	 לזה, ז"ותר  הט

ונולד בקדושה שאינו  כ כשנזרע שלא בקדושה"משא, כי ג	 הבא מ� הנידה הוא כשר להכל, � בנקודות הכס� דחה לחלוטי� את קושייתו"הש

  .ישראל גמור ולכ� חייבי	 לדעת את זה

  

נקיי	 וכבר ביו	 הראשו� ראתה כת	 יותר מגריס ועשתה בסו( אותו יו	 הפסק וטהרה והחלה ' מעשה באשה שהחלה לספור ז – פתחי תשובה

תה בספירה ושספרה ששה ימי	 בלבד ולבוקר באה שכנתה ואמרה לה שטע, לספור שוב ממחרת כדי� ובדקה ומצאה טהורה וטבלה ושימשה

פ שהיא בטוחה בעצמה היא חושבת אולי טעתה ורוצה לדעת הא	 צריכה טבילה חוזרת "ואע' והאשה אומרת שדקדקה בחשבונה וספרה ז

  .וכפרה

. כי מ� התורה הכת	 טהור כי לא הרגישה ומ� התורה ג	 היו	 הראשו� מצטר( לנקיי	, שהרי זה ספק דרבנ�, להקל בזה ופסק התשובה מאהבה

הורה לה להקל שלא צריכה טבילה חוזרת ולא כפרה וצוה עליה שתאמר בפרוש , ומיוחד אחרי שכבר שימשה וא	 יהיה ולד יהיה לו חשש פג	

  .לחברתה שאינה מאמינה לה

אבל א	 ג	 היא מפקפקת , אמנ	 סייג שכל זה כשהיא בטוחה שספרה כראוי אלא שחברתה מפקפקת בזה .סק הזה הנודע ביהודהוהסכי� לפ

  .בזה צריכה טבילה שוב

  

  'סעי( יג

  )ד"ח מ"מקואות פ". (כאילו לא טבלה, האשה ששימשה וירדה וטבלה ולא כיבדה את הבית" – משנה
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תקנח יפה באותו , ולכ� א	 תרצה לספור ממחרת יו	 ראייתה, ת קוד	 טבילה לא חוששי	 לפליטהמשמע שא	 כיבדה את הבי – א"רשב, ש"רא

י כתב שעדי( שתקנח ותרח' בחמי	 כדי לצאת ידי כל "הב .מקו	 במו� או בבגד להפליט כל הזרע או תרח' במי	 חמי	 שיפליטו את הזרע

  .הספקות

תקנח יפה את אותו מקו	 במו� או בגד , ופסקה ורוצה לספור מיו	 המחרתכ "שהאשה ששימשה מיטתה וראתה אח, ש"פסק כרא – מחבר

  .פ בטהרת הבית ויותר טוב שג� תקנח וג� תרח "וכ .להפליט את כל שכבת הזרע או שתרח' במי	 חמי	 וה	 יפליטו את הזרע

מיוחד לפי החומרה שממתיני	 ארבעה ימי	 וב. ואי� לסמו� על זה וכ� נוהגי	 ק שאי� אנו בקיאי� בזה בזמ� הזה"מ והסמ"פסק כהגה – א"רמ

  .וכל הפור' גדר במקו	 שנהגו להחמיר ישכנו נחש, ש כששימשה"מלבד יו	 הראיה אפילו לא שימשה כלל וכ

מ במקרה של הסעי( הקוד	 ששכחה יו	 אחד שיכולה לרחו' ולקנח ותמנה מיד את היו	 ששכחה ובזה ייתכ� "היה נראה שיש בזה נפק – �"ש

  .ח"פ הב"ק כתבו שאנו לא בקיאי� בזה וכ"מ והסמ"אול� להלכה אי� להקל בזה כי הגה. דהא מו"שהרמ

  

  פתרונות לעקרות דתית

כי במקו	 , תפסוק ותטבול מיד כשיכולה א	 לא שימשה, אשה שאינה יכולה להתעבר א	 תתחיל לספור ביו	 הששי לראייתה – אגרות משה

ועדי( לא לחוש לגזרת לא שימשה אטו שימשה מאשר . מצוה לא אומרי	 לא פלוג ומקלי	 וגזרת לא שימשה אטו שימשה היא מכח לא פלוג

צריכי	 שתדלג על טבילת חודש אחד ואז בחודש הבא תהיה כל הזמ� בימי טומאתה וממילא צריכה יש מ – שבט הלוי. להקל בקינוח ורחיצה

  .להמתי� ארבעה ימי	 לאחר שראתה

  .בימינו יש גלולות המאחרות את הביו' ואי� צור� להקל בזה
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  קצז' ס

  

  '( אסעי

  ?)הרי בפסוקי� בפרשת הנידה זה לא מוזכר( מני� שנדה טעונה טבילה

זבה ויולדת שלא טבלו במי מקוה הבא על אחת מה� אפילו אחר כמה , אבל נדה, כשטבלה במי מקוה לאחר ימי ספירתה היא טהורה – �"רמב

כבני� אב " וטמאו עד הערב ורחצו במי	ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע : "כי הכתוב תלה את הטהרה בימי	 ובטבילה, שני	 חייב כרת

  .לכל טמא שבתורה שהוא טמא עד שיטבול

  .מכא� לטבילת נדה מהתורה. בנדתה תהא עד שתבא במי	 – "שבעת ימי	 תהיה בנדתה" – תוספות, ג"סמ

  ".והנוגע במשכבה ירח' במי	"שנאמר , ו מטומאת מגע"לומדי	 בק – רב האי

  .כלומר במי	 שהנדה טובלת בה	, "א� במי נדה יתחטא"שכתוב ש	 , נלמד מכלי מדי� – ת"ר

  ).א;זכריה יג" (ביו	 ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד לחטאת ולנדה: "מדברי קבלה למדנו – ש"רא

  

כ טבלו במקוה "אא, עליה� חייב כרתהזבה והיולדת עולה מטומאת� בלא טבילה ואפילו אחר כמה שני	 הבא , 	 שאי� הנדה"פסק כרמב – מחבר

  .סאה' כראוי שיש בו מ

  

  'סעי( ב

ולכ� צריכה לטבול , טבילה בזמנה מצוהה ש"ש וב"הלכה כב – ספר התרומה, גאוני�, ג"בה, אור זרוע, רבנו אליהו, תוספות בש� רבנו חננאל

, שהרי מהתורה היא שבעה ימי	 נדה ללא נקיי	, ה מדי� תורהפ שכיו	 אי� ז"ואע. בי� א� בעלה בעיר ובי� א� לא מיד כשיסתיימו ימי ספירתה

היא  מ כיו� שמתקנת חכמי�"מ, וג	 א	 היא זבה אולי היא שומרת יו	 כנגד יו	 וג	 בזבה גדולה שטובלת ביו	 ונשי	 שלנו טובלות בלילה

  .ב ובימי אבלבתשעה בא, ביו� הכפורי�, ול בשבתלפי זה יכולות נשי� לטב. נחשבת הטבילה בזמנה והיא מצוה, נקיי	 וטבילה בלילה' צריכה ז

וסת בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה כי מ� הסת	 טבלה כשהוא לא שטבילה בזמנה מצוה מהירושלמי שאמר שאשה שיש לה  הטור הביא ראיה

  .היה בעיר כי טבילה בזמנה מצוה

, ז יישב"הט. אלא שהוא סומ� על כ� שטבלה, לא בגלל שזו מצוהאבל , שאסור לה לעמוד בטומאתה שמא יבוא עליה בעלה, ח דחה ראיה זו"הב

שהיא טובלת להיטהר מטומאתה  והוא מחשב ימי וסתה וסומ� על זה, שמצוה על האשה באופ� כללי להיטהר מטומאתה ג	 א	 בעלה לא בעיר

  .כמה שיותר מהר

  

אי כי כל הנשי	 שלנו אינ� טובלות למוצ, ה בזמנה אינה מצוהטבילה בדבר זה ולכ� "ש וב"שלא נחלקו ב יהודה' הלכה כרבי יוסי בר – ת"ר

  .בתשעה באב ובימי האבל, כ"לטבול בשבת וביוהת "לכ� אסר ר .של תורה נידה שביעי של יו	 הראיה הראשו� כדי�

  

על חומרתו להתחיל למנות ביו	 הששי  כי הוסיפו חומרא, ורבנו אליהו כיו	 טבילה בזמנה אינה מצוה אפילו לשיטת רבנו חננאל – ק"מהרי

  .ע"לכו תשעה באב ויו� הכפורי�, לכ� אי� לטבול בשבעת ימי אבלות. לראייתה משו	 פולטת שכבת זרע

כי מצינו שיהושע נענש על שביטל את ישראל מפריה ורביה , שא	 בעלה בעיר זו מצוה לטבול בזמנה משו	 פריה ורביה, אמנ� הדגיש הבית יוס�

  .א� א� אינו בעיר אשה לא טובלת. עבירה בידה, וא	 היא מתאחרת מלטבול כדי לצער את בעלה .לילה אחת

  

' ובס .כ בעלה בעיר שאז מצוה לטבול בזמנה משו	 מצות פריה ורביה שלא יתבטל ממנה"אא, ת שטבילה בזמנה אינה מצוה"פסק כר – מחבר

  .ה אי� טבילה בזמנה ולכ� לא תטבול ביו	 הכפורי	פסק שטבילה של מצוה בזמנה מותרת אבל בזמ� הז' ח' תקנד סע

ולא שמצוה לטבול , תקנד כתב שטבילה של מצוה בזמנה מותרת' אלא שבס. לכאורה פסקי המחבר סותרי	 הא	 סובר שטבילה בזמנה מצוה

  .ת לטבול בליל טבילתהולכ� אשה שבעלה לא בעיר לא חייב, ולכ� אפשר לומר שסובר שטבילה בזמנה אינה מצוה, ולכ� לא הכריע בדבר

  

  טבילה בליל שבת

וכ� , לפי הראשוני	 שטבילה בזמנה מצוה מותר לטבול בשבת. ת שטבילה בזמנה אינה מצוה אסור לטבול בשבת וביו	 הכפורי	"לפי ר – מרדכי

  .נוהגות הנשי	 למעשה שטובלות בשבת

כי , אינה יכולה לטבול בליל שבת, א	 היה זמ� טבילתה בליל חמישי ונאנסה ולא טבלה – יילו י"מהר, ל"ימהר, י לנדא"אגור בש� אביו מהר

ל למשל במקרה של "וכ� פסק מהרי .אסור ,ואפילו א� בעלה בעיר כעת ולא היה בביתו כשהיתה צריכה לטבול בזמנה .נדחה זמ� הטבילה

דוחי� את טבילתה לליל , כי אי� חופה קונה באלמנה, ה ראשונה בשבתמכיו� שלא יכול לבוא עליה ביא, אלמנה שנישאת וארע ליל טבילתה בשבת

  .ש לא תטבול"וא( במוצ' ב
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לא יכולה , המתינה כי קשה לה עדי�לכ� ו שהיתה יכולה לטבול קוד	יולדת שטבלה לאחר שמוני	 של נקבה או תו� הזמ� אלא  – תרומת הדש�

ומותר לטבול בשבת רק לאשה שלא היתה יכולה לטבול קוד� לכ� ובעלה איתה בעיר . כי היתה יכולה קוד	 לכ� וזה לא בזמנה, לטבול בשבת

  .ת"כי טבילה בזמנה אינה מצוה לפי ר אבל בלא זה אסורה, או שמחמת איזה אונס לא טבלה וכעת בעלה בעיר, שאז יש מצות פריה ורביה

ק בי� אז ממילא אי� חילו, מו נידה של תורה בליל שביעי לראייתהכי כיו� שכל הנשי	 שלנו לא טובלות כ ,ל"מהרי, תמה על האגור – בית יוס�

, סק לעיל שטבילה בזמנה אינה מצוהפפ שנ"ואע. שאי� היו	 בכלל טבילה בזמנה מצוה ק לעיל"נדחה זמ� הטבילה ללא נדחה וכמו שכתב המהרי

  .וכ� נוהגות כל הנשי	 .:כמבואר בביצה יז) ליואי� זה תיקו� כ( נראה כמיקרטבילה בשבת מותרת משו	 שכי , יכולה לטבול בשבת מ"מ

ולהלכה פסק . אבל כשלא בזמנה לא אומרי	 שנראה כמקר, פרש את כוונת המרדכי שרק בטבילה בזמנה הקלו לומר שנראה שמקר – דרכי משה

. כי כ� נוהגי	 ולא כמרדכי, זמנה לטבול בשבת וטובלת במקרה שלא היתה יכולה לטבול קוד	 לכ� בגלל חומרת רבי זירא: כמו תרומת הדש�

  .אי� להחמיר בזה, ובמקו	 שנהגו להקל כמו הבית יוס( ולטבול תמיד בשבת. וא	 היתה יכולה לטבול קוד	 לא תטבול בשבת

  

אי�  – �"רמב. ערלא מבי� אי� בכלל אפשר לטבול בשבת שהרי יש חשש ודאי לסחיטת הש – כל בו, ד"ראב :הא� חוששי� לסחיטת השער

  . סחיטה בשער

  

שזה מותר אפילו היה יכול  ב"וכתב המ. אד	 מותר לטבול מטומאתו בשבתש, פ שיטתו כא� בבית יוס("פסק ע –) ח"שכו ס' ח ס"או( מחבר

  ).א שתובא להל�"אמנ	 הזכיר את חומרת הרמ. לטבול קוד	 השבת

  

  א"רמ

וא	 היתה יכולה לטבול  .עלה בעיר שאז יש מצות פריה ורביהוכל זה כשב. לכ�בול קוד	 טא	 לא יכלה ל, פסק שיכולה לטבול בשבת .1

ובמקומות שאי�  )ו"מהריל ו"מהרי, אגור( א שאסורה לטבול"י, קוד	 לכ� כגו� אחר לידה או שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת

  .בדרכי משה וכמו שכתב, כדעת הבית יוס� מנהג אי� להחמיר

ולכ� אפילו א	 נאנסה ולא . והחומרה מדינא, )א בדעה ראשונה"שהובאו ברמ(ו "ל ומהרי"מהרי, האגור פסק להחמיר כדעת – ח"ב

וטובלת רק כאשר זמ� טבילתה הוא ממש ליל שבת ובעלה . (בכל זאת לא תטבול בליל שבת, ש"יכלה לטבול קוד	 שבת ובא בעלה בער

  )בעיר

שלא להרחיק  ש יש להחמיר לא לטבול"ג� במוצ, ו"ת האגור ומהריכמו דע) לטבול בשבת רק בזמנה(במקומות שנהגו להחמיר  .2

 ז"הט ווהסביר. ש לא תטבול כי היתה יכולה לטבול קוד	 לכ� ואי� מרחיקי	 את הטבילה מהחפיפה"זו ג	 במוצ, הטבילה מהחפיפה

ש החפיפה "וא	 תטבול בער, ש"וחפפה בער, י שצריכה לחפו( ביו	 דוקא ולא יכולה לחפו( בשבת"קצט הובאה דעת רש' שבס, �"והש

 .כ כא� שפשעה והמתינה"משא, ש"ובלילה יכולה לחפו( רק א	 חלה טבילתה דוקא במוצ. תהיה רחוקה מהטבילה

אלמנה אסורה לטבול טבילה ראשונה בליל שבת משו	 שאסור לבוא עליה בשבת ביאה ראשונה ג	 , )ל"אגור ומהרי(ולדעת המחמירי	  .3

  .אלא שלא יכולה, כי אותה אלמנה לא פשעה כי היתה צריכה לטבול בליל שבת, )בית יוס(( ש"ירי	 במוצויש מת). כי כ� קונה אותה(

  

  :�"ז והש"א נחלקו הט"בהבנת פסיקת הרמ

שאוסר לטבול בשבת כשדוחה את הטבילה מחמת שלא  א היא דעת תרומת הדש�"המחמירה ברמהבי� שהדעה  – באור שני בסדרי טהרה, ז"ט

א היא דעת "שהביא הרמ הדעה המקלה. שבעלה לא בעירמפני או דחתה את הטבילה ") אחר לידה"וזו הדוגמא שמובאת כגו� ( 'היה לה כח וכד

  .)כדי שתהיה מצות פריה ורביה מ צרי� שבעלה יהיה בעיר"ומ( לטבול בשבת בכל עני� אפילו פשעה שמתיר ת יוס�הבי

  )!ח"ו וב"מהרי, ל"מהר, אגור( הרי יש שמחמירי	 יותר ממנו ,תרומת הדש�הקל בזה נגד מדוע במקו	 שאי� מנהג  א"תמה על הרמז "הט

לא פשעה ושא	 יכולה לטבול קוד	 שבת בלא אונס ו, י שמקל לגמרי"ח וסיעתו לב"כתרומת הדש� שהיא דעה ממוצעת בי� הבז "הטפסק לכ� ו

מותרת , לטבול קוד	 השבת מחמת אונס כמו המקרה של תרומת הדש� וכל שלא יכולה, ש"טבלה אסורה לטבול בשבת אפילו א	 בא בעלה בער

  .לטבול בשבת

  

ו שא	 הטבילה לא בזמנה אפילו מחמת אונס אסור לטבול "ל ומהרי"מהרי, היא דעת האגור הדעה המחמירה – �"מחצית השקל בדעת הש

א שא	 כ� אז מותר ג	 אפילו א	 "ואומר הרמ, ונסשהקל לטבול א	 הטבילה נדחתה מחמת א, מבוססת על תרומת הדש� הדעה המקלה. בשבת

  .וא	 אי� מנהג יש להקל, זה היה מחמת לידה כי אי� זו אלא חומרא בעלמא וכדעת הבית יוס(

  

והאגור שאוסרי	 לטבול בשבת בכל מקרה שלא יכלה לטבול  ו"היא דעת מהרי א"ה ברמהבי� שהדעה המחמיר – �"שסדרי טהרה בדעת ה

ולכ� , א פוסק כמותה היא דעת תרומת הדש�"והדעה המקלה שהרמ. כגו� שלא בועלי	 על ד	 טוהר או שלא היה בעלה בעיר, קוד	 אפילו אונס

ודחתה טבילתה כי קל לה יותר לטבול (עה וכל זה כשלא פש, )לידה או שבעלה לא היה בעיר(מותרת לטבול בשבת כשדחתה טבילתה מחמת אונס 

  ).בשבת

 ,טובלות בשבת אפילו א� פשעה ולא טבלה כדעת הבית יוס�ולכ� נשי� , טבילה בזמנה אינה מצוהשהלכה כי ח "על הב �"הש חלקלהלכה 

אבל בתולות או אלמנות לא  .� מלובלי�"פ מהר"וכ, וכ� ההלכה, ואפילו א� יכלה לטבול קוד� כאשר בעלה בעיר טובלת אפילו בשבתלכ� ו

  .יטבלו בשבת
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  .י זה זמ� טבילתה הוא בשבת מותרת לטבול"וע' ושגגה ופסקה בטהרה ביו	 ו' א	 היתה צריכה להפסיק בטהרה ביו	 ה – נודע ביהודה

  .מותרת לטבול בליל שבת', א	 היה לה איזשהו אונס ולא יכלה לטבול כגו� שהיתה חולה וכד – לבושי שרד

יש להתיר במקו	 , אבל א	 היתה לה סיבה להמתי�, ולאסור לטבול בשבת א	 דחתה את הטבילה בפשיעה ז"פסק להלכה כט – סדרי טהרה

  .שלא נהגו להחמיר

וכתב שמקובל . ורק כשלא טבלה בשאט נפש ורוע לב אי� מתירי	 לטבול בשבת וזה נקרא פשיעה, �"כדעת השלהקל הלכה  – שבט הלוי

  .נוע שו	 אפשרות של טבילה להיטהר לבעלהמרבותיו שבדורנו אי� למ

  

  :"אחר הלידה" א"באור המקרה של הרמ

) בימי הטומאה(אבל א	 ראתה ד	 טמא . ו לנקבה ועוד לא ראתה ד	 טמא"ג לזכר וס"מדובר שבאה לטבול אחר לידה ולא עברו עוד ל – �"ש

  ).ו"מהריג	 לדעת (וזמ� טבילתה בליל שבת מותרת לטבול כי זו טבילה בזמנה 

פ שהוא רק משו	 חומרה כגו� ד	 "וכתב להתיר בכל מקרה שלא היתה יכולה לטבול קוד	 ליל שבת אע, א"� והרמ"חלק על הש – דגול מרבבה

כ ראתה ממש "אא(' והגזרה שזה חל ג	 בלא שימשה וכד, כ כל טבילת אשה בשבת היא שלא בזמנה בגלל חומרת פולטת שכבת זרע"שאל, טוהר

  .ולכ� תמיד מותרת לטבול בשבת ג	 א	 הסיבה שלא יכלה לטבול קוד	 היא משו	 חומרה). דמי	 חמישה ימי	

בזה ג	 הוא , כ ראתה שוב"ואח, )לא בשבת(שא	 ראתה כבר בימי הטוהר וטבלה , �"וכתב לדעת הש, הסכי� לדעת הדגול מרבבה – לבושי שרד

  .ה ד	 טהור אי� איסור טבילה כללוא	 ז, מותרת, כי א	 זה ד	 טמא, מודה שמותרת לטבול בשבת

אלא שראוי  ט מותרת מיד"ש וביו"בשבת מותרת למוצ, במזיד. בשוגג מותרת מיד – פתחי תשובה :� א� טבלה בכל זאת בשבת"הדי� לדעת הש

  .רבה ואהבהמותרת בקמ "ומ. להחמיר ג	 בזה

  

  די� טבילה בשבת מספק שמא לא טבלה קוד� כראוי

  .כגו� שמצאה לכלו� תחת הצפור� מותרת לטבול בליל שבת, כ מצאה שלא טבלה כראוי"מי שטבלה בליל ששי ואח – � מלובלי�"מהר

יכולה מ "מ, חומרה בעלמא זה צריכה טבילה שניתזה שג ש"אע, א	 שכחה ליטול צפור� אחת וטבלה וראתה שאי� תחתיה לכלו�ה "ה – �"ש

 � סובר"ראב. ב. ג לא נהגו להחמיר"מדינא כל טבילה מותרת בשבת ובכה. א :ת להתיר� הביא כמה סיבו"הש. שזה בשבת פ"לטבול שוב אע

זו ג	 טבילה , כיו� שנהגו להצרי� טבילה שנית לחומרא. ג .וזו טבילה של מצות פריה ורביה מעכבת הטבילה ומדינא צריכה לטבול שוב �שצפור

  .של מצוה

מותרת בשבת וא� לא מעכבת הרי היא טהורה וטבילת טהור , ייבת בטבילה וזו מצוהאז ח, א� הצפור� מעכבת: לכ� מותרת לטבול ממה נפש�

  .ה בכל שאר ספקות א	 טבלה כראוי או לא שמותרת לטבול בליל שבת"וה. כי לא נקרא מתק� גברא ונראה כמיקר

  

  די� טבילה במי� חמי� בשבת

והעוברת וטובלת בליל שבת במי	 חמי	  שכו' ח ס"ת הבלני	 כפי שנפסק באואסר לנשי	 לטבול בליל שבת במי	 חמי	 משו	 גזר – חכ� צבי

תטבלנה בצונ� בליל שבת או תדחה הטבילה  לכ�. וג	 אסור לה� לטבול בערב שבת ביו	 שהוא יו	 השביעי של הספירה. עברה על איסור דרבנ�

  .ויותר מזה אי� להתירשמשות ולא תבאנה לבתיה� עד הלילה יטבלו בי� ה, בזה פשראי וא	 א. ש"למוצ

  .ע"ונשאר בצ ,ניסה ללמד זכות על מנהג ישראל לטבול בחמי� בליל שבת – דברי יוס�

  .ובפושרי	 מותר לטבול, צריכי	 לתת את המי	 החמי	 בערב שבת בעוד היו	 גדול וכשתחש� יהיו רק פושרי	 – נודע ביהודה

  .טבילה בשבת מותרת אפילו בחמי	 – ברכי יוס�

  .בשבת אסור לטבול אפילו בצונ� – בית הלל

  .נוטה ג� שבט הלוי ולכ�, מותר לטבול בחמי� בשבת כי חולשא ירדה לעול	 ובפרט בימות החור( שהכל חולי	 אצל צינה – סדרי טהרה

 .שא	 המי	 חמי	 יטבלו בבי� השמשות ולא יותר מזה, פסק כחכ	 צבי – טהרת הבית

  

  'סעי( ג

  זמן טבילת נידה מהתורה

  .)יומא ו". (נדה ויולדת טבילת	 בלילה, כל חייבי טבילות טבילת	 ביו	" – גמרא

ושלא בזמנה טובלת בי� ביו	 , )כל שבעה –שבעה ימי	 תהיה בנדתה "כי כתוב (אינה טובלת אלא בלילה ) בשביעי(נדה בזמנה : אמר רב" – גמרא

ולא יודעת שהיא , שתטבול כמו אמה ביו	( לא בלילה משו� סר� בתהבי� שלא בזמנה אינה טובלת א, בי� בזמנה: רבי יוחנ� אמר. ובי� בלילה

  :)נדה סז". (וחזר רב להורות כרבי יוחנ�)... טבלה ביו	 שלא בזמנה ותבוא לטבול ביו	 ג	 בזמנה

  

  זמן טבילת הזבה מהתורה

  .)ויומא ". (נדה ויולדת טבילת	 בלילה, )כולל זב וזבה( כל חייבי טבילות טבילת	 ביו	" – גמרא

  .ולכ� צריכה לטבול קוד	, )אחר מעשה הספירה תטהר( כי מיד אחר שבעת הימי	 צריכה להיות טהורה, זבה טובלת ביו	 השביעי – י"רש
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  .ומשמע בגמרא שזה דוקא ביו	.) יומא פח". (הזב והזבה וטמא מת טובלי	 כדרכ	 ביו	 הכפורי	" – גמרא

  .)מגילה כ". (וכול� שעשו משעלה עמוד השחר כשר. החמהשומרת יו	 כנגד יו	 לא תטבול עד הנ' " – גמרא

  .)נדה עב". (ושוי� בית שמאי ובית הלל בטובלת לילה לזבה שאינה טבילה: תנו רבנ�" – גמרא

  

  הא� זבה יכולה לטבול ביו� השביעי

, משו	 דרבי שמעו�! ביממא דשביעאהליטבלינהו , מכדי האידנא כולהו נשי ספק זבות שוינהו רבנ�: ואביי אמר להו רב פפא לרבא" – גמרא

אבל אמרו חכמי� , אחר מעשה תטהר, אחר תטהר: שמעו� אומר' ר. שלא תהא טומאה מפסקת ביניה�, אחר אחר לכול�: אחר תטהר: דתניא

  ):נידה סז)". (שמא תשמש בו ביו	 ותראה ונמצא שסותרת כל ימי ספירתה וטבילתה פסולה( אסור לעשות כ� שמא תבוא לידי ספק

שאסרו לשמש ביו� מכיו�  כי, רבי שמעו� אסר לטבול ביו	 השביעי והלכה כמותו – מדרכי, ספר התרומה, א"רשב, ג"סמ, תוספות, י"רש

שא	 תטבול שמא תשמש ושמא תראה שוב ויתברר למפרע שבעל , אסרו חכמי� לטבול ביו� השביעי, השביעי שמא תראה ותסתור ספירתה

כ "ה זבה קטנה אסור לה לטבול ביו	 השימור כדי שלא תשמש בו ביו	 וחשש שמא תראה ביו	 אח"שה, י"בוכתב ה. זבה ותסתור ספירתה

  .החמרנו בזה משו	 כרת, פ שזו גזירה לגזירה"ואע. ונמצא שבעל זבה

חכמי� לבעול אסרו  והלכה כרבי שמעו� ולכ�. למדו שרבי שמעו� אסר את התשמיש וחכמי	 התירו א( את התשמיש – �"רמב, �"רמב, �"רי

  .ה זבה קטנה יכולה לטבול ביו	 השימור"וה. אבל לטבול כ� מותר, ביו� השביעי

  .אנחנו אוסרי	 א( לטבול, כי אביי ורבא ענו שמכיו� שחכמי	 אסרו לבעול, למעשה א� ה� אסרו את הטבילה ביו� השביעי

 י תר "הב. י ותוספות"פסק שאסור לה לטבול בו ביו	 כמו רש שלנו' שרק אסורה לשמש בו ביו	 ובס 	"( והרמב"פסק כמו הרי קפג' בס – טור

שאסרה תורה לשמש שמא תראה ויעבור איסור , י ותוספות ומה שכתב כא� שרק אסור לבעול זה מדי� תורה"שהטור מפרש את הגמרא כרש

ומה שכתב שלא תטבול זה כי היו	 כל הנשי	 ה� , כולה לטבול ביו	 השביעי	 ובאמת י"( והרמב"שהטור מפרש כמו הרי ועוד יש לומר. כרת

  .� משו� ספק זיבות נחמיר ג� שלא תטבולנה כיו�"� והרמב"ולכ� ג� לדעת הרי, ספק זבות

אבל כיו	  ,כי גזרת סר� בתה שייכת רק כאשר היו בנות ישראל עומדות על די� תורה, לטבול לכתחילה ביו� השביעי והתיר – ד"ראב, ה"רז

ומה . כי חכמי	 אסרו את התשמיש כשכול� ספק זבות אי� לחוש לסר� בתה וטובלת בשביעי לספירתה אפילו בו ביו	 ואסורה לשמש עד הערב

  .אבל לטבול מותר ושאלתו היתה בלשו� נקיה, עו� הכוונה לשמשפ רבי שמ"שאסור ביו	 השביעי ע רב פפאשרבא ענה ל

  

  שמיניהלטבול ביו�  הא� זבה

. רב יהודה בפומבדיתא משו	 צנה. רב אחא בר יעקב בפפוניא משו	 גנבי. אתקי� רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא משו	 אריותא" – גמרא

  :)נדה סז)". (שוערי העיר שהיו סוגרי	 את הדלתות בתחילת הלילה(רבא במחוזא משו	 אבולאי 

א( ביו	 השמיני או התשיעי לא תטבול משו	 סר� יו	 השביעי  – רבנו ירוח� ,א"רשב, �"ר, ג"סמ, ספר התרומה, �"רמב, ש"רא, תוספות

כדעת  )'כגו� משו	 גנבי	 וכד( כ יש חשש צינה או מניעה בטבילת הלילה"אא, )שבתה תחשוב שמותרת לטבול ביו	 ויבואו לטבול ביו	 השביעי(

  .רבא שבזמנו כבר פשטה חומרת רבי זירא

ומה שאסר  .כי אפילו א	 תטעה בתה ותטבול ביו	 השביעי עלתה לה טבילה, לחשוש כיו	 משו	 סר� בתה אי� מקו	 – רבנו שמחה, ה"ראבי

  .רבא לטבול לזבה ביו	 זה היה במקומו בלבד כשעוד לא התפשטה חומרת רבי זירא

  

  ?מתי טובלת

שמא תחשוב הבת , לא לאחר שתחש�שלא תצא מביתה לטבילה א �"ג מרשב"ומשמע למרדכי ולסמ .מחמיר שלא תטבול עד שתחש� – �"רשב

אמנ� . ויש חשש שתתנהג כ� ג	 כשבית הטבילה קרוב והיתה טובלת בעודו יו	, שהיא הקדימה לצאת כי בית הטבילה רחוק ולכ� חזרה בלילה

  .	 על שעת היציאה אלא שהטבילה תהיה לאחר החשיכה"נראה שלא הקפיד רשב ש"מדברי הרא

והסיק . ותבוא לביתה אחר שחשיכה ואי� לחשוש לסר� בתה, כ אלא שתטבול סמו� לחשיכה"אי� צור� להחמיר כ – רבנו ירוח�, אגור, ת"ר

  .כל עוד שמגיעה לביתה לאחר שחשיכה, שיכולה לטבול ג	 קוד	 מזמ� סמו� לחשיכה, הבית יוס�

  

כ וסתרה כל מה שספרה "שמא תשמש ותראה אח( שאסורה לטבול ביו	 השביעי, � וכרוב הראשוני	פסק כברייתא ביומא וכרבי יוחנ – מחבר

שבתה תחשוב , אינה יכולה לטבול ביו	 משו	 סר� בתה או יותר מכ� וג	 א	 ממתינה מלטבול עד יו	 השמיני או התשיעי, )ונמצאת זבה למפרע

  .)לא פלוג בזה, ואפילו אי� לה בת( שמותר לטבול ביו	 ותבוא לטבול כ� ג	 ביו	 השביעי

מותרת לטבול , וא	 יש אונס גדול כגו� שלא תוכל לטבול ג	 בשמיני וג	 בתשיעי .פילו לצאת מביתה כשעדי� יו	 לבית הטבילהאסורה א – ח"ב

  .ותסתיר טבילתה עד הלילה אפילו לא סמו� לחשיכהבשביעי 

לטבול סמו� לחשיכה  ת"כר העול� נוהגי� להקל. 	"כ אסור כדעת רשב"משמע שאפילו לטבול סמו� לחשיכה ותבוא לביתה משחשכה ג – �"ש

ת מתייחס דוקא ליו	 השמיני ולא על "כי ההתר של ר, וג	 למקלי	 זה רק ליו	 השמיני .יש להחמיר בזהאמנ�  ,ולחזור הביתה משחשיכה

  .היו	 השביעי

' ולטבול ובאה לביתה אבל א	 יש בית מרח' ובית טבילה במקו	 אחד והולכת קוד	 וידוע שהולכת כדי לרחו, כל זה כשחופפת ורוחצת בביתו

  .כי בתה יודעת שהיא הולכת קוד	 כדי להתרח', פ שזה קרוב לביתה"משחשכה מותר אע
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כדעת  ותחזור לביתה אחר שחשיכה ,סמו� לחשיכהבשביעי לטבול  י	מתיר – טהרת ישראל, חכמת אד�, סדרי טהרה, ש בש� חכ� צבי"פת

  .ויש להתיר זאת כשיש חשש לביטול עונה. ת"ר

  

  ילה ביום לכלהדין טב

אבל א	 טובלת טבילה ראשונה אחר החופה , כי החת� לא בא אצל� עד הלילה, שכלה הטובלת קוד	 חופה יכולה לטבול ביו	, ל"כמהרי – א"רמ

  ).א"רעק(ובדיעבד משעלה עמוד השחר , מ זה צרי� להיות לאחר הנ' החמה"ומ .דינ� כשאר נשי	

אבל במקו� שהכלות , קצו' נקיי	 חמישה ימי	 אחר ראיית� ואז יכולות לטבול ביו	 כפי שפסק בס' כל זה בכלות שלנו שסופרות ז – �"ש

כ אינה יכולה "א, ע פוסקת וסופרת מיד"או אפילו באלו שמחמירי	 ונתקלקלה בימי ספירתה שאז לכו ימי� נקיי� מיד אחר ראיית�' טובלות ז

  .י בזה לא חוששי	 משו	 סר� בתה אלא משו	 שמא תראה ותסתור כל מה שספרה ותהיה ביאת זבה גדולה למפרעלטבול ביו	 השביעי כ

ת "תמה עליו ג� בשו כ�ו !ולא תהיה כלל ביאת זבה למפרע, הרי בכלה לא מביאי	 את החת� אצלה עד הלילה, �"תמה על הש – דגול מרבבה

אבל יעמידו את החופה אחר צאת , ח"שא	 טבלה יצאה י אבל בשעת הדחק יש להקל ,�"מ המנחת יעקב לא חלק על הש"מ .פני� מאירות

  .הכוכבי	

  

  'סעי( ד

. רב יהודה בפומבדיתא משו	 צנה. רב אחא בר יעקב בפפוניא משו	 גנבי. אתקי� רב אידי בנרש למטבל ביומא דתמניא משו	 אריותא" – גמרא

  :)נדה סז)". (את הדלתות בתחילת הלילה שהיו סוגרי	 שוערי העיר(רבא במחוזא משו	 אבולאי 

  

  .אות� נשי	 שטובלות ביו	 צריכות להסתיר את זה שטבלו מבעליה� שלא ישמשו אית� ביו	 ויעברו על ספק דאורייתא – אגור

וא	 כוונתו . ולכ� פרש שהכוונה שטבלו בדיעבד ביו	 שביעי! ?תמה כיצד מדובר שיש ספק דאורייתא כשטובלות ביו	 שמיני בבוקר – בית יוס�

  .זו חומרה יתירה, שטבלו בשמיני וצריכות להסתיר זאת גזרה שמא תטבול ביו	 שביעי ואז אכ� יהיה ספק של תורה

  

אבל , יכולה לטבול ביו	 השמיני מבעוד יו	, ב"חדת לטבול מחמת צנה או פחד גנבי	 וכיופסק כגמרא שהיכ� שארע אונס כגו� שמפ – מחבר

  .י על א( האונס"בשביעי לא תטבול מבעו

  .אונס שמותרת בגללו לטבול ביו	 זה רק כשהאונס הוא לכל הנשי	 בעיר ולא רק לה – בש� חמודי דניאל פתחי תשובה

  .השמיני מבעוד יו	 א( באונס פרטידחה סברתו והתיר לטבול ביו	  – הלח� ושמל

  .א	 צריכה להסתיר טבילתה זה נחשב אונס פרטי ודוחה טבילתה לבוקר היו	 השמיני – סדרי טהרה

  

  'סעי( ה

  הדין כשעברה וטבלה ביום השמיני

  .ש שבדיעבד מותרת"כי מותר אפילו לכתחילה משו	 צינה וכ, לדברי הכל בדיעבד עלתה לה טבילה – רבנו ירוח�, א"רשב

  

  הדין כשעברה וטבלה ביום השביעי

  .לא עלתה לה טבילה – יד בש� שאליתות דרב אחא"ראב

 .כי זה שלא טובלת ביו	 השביעי זה משו	 חששות רחוקי	 מאוד ולא נחמיר בזה בדיעבד, שחומרה זו אינה ברורה וכתב – א"רשב, ד"ראב

שש	 כל עוד שלא הגיע ליל שמיני היא טמאה , שטובלת בליל שמיני לראייתה, ה	 בטבילת נידה של תורה יא כתב שדברי רב אחא"והרשב

כי ג	 לזבה גמורה עלתה טבילה ביו	 , נקיי	 ודאי עלתה לה טבילה' זבות וצריכות מספק זאבל בנשי	 שלנו שה� רק ספק , וטבילתה פסולה

  .שביעי

א	 היא נידה של תורה עברו לה , כי ממה נפש�, הקלו בדיעבד בטבילת יו	 שביעי – רבנו ירוח�, �"רמב, רבנו שמחה, ה"ראבי, מ"הגה, �"רמב

  .שבעת הימי	 וא	 היא זבה בדי� טבלה ביו	

  .החמיר והצרי� טבילה אחרת בלילה – �"מהר

  

  .ה א	 עברה וטבלה בשביעי"וה ,שא	 עברה וטבלה בשמיני עלתה לה טבילה, א"פסק כרשב – מחבר

ואפילו א	 טבלה קוד	 , ר טבילתה מבעלה עד הלילהותסתי ,מ א( א	 טבלה ביו	 לא תשמש ביו	 אפילו בשמיני עד הלילה"שמ, כאגור – א"רמ

  ).סדרי טהרה(באונס 

  .לא עלתה לה טבילה וצריכה טבילה שנית בלילה וטוב להחמיר' ל והשאילתות שביו	 ז"פסק להחמיר כמהרי – ח"ב

  .טוב להחמיר לטבול שוב היכ� שאפשר – �"ש

  .אינה צריכה להחמיר ולטבול שנית, א	 הוא יו	 מעונ� ויש ספק א	 טבלה ביו	 השביעי או בליל שמיני – פתחי תשובה
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  קצח' ס

  

  '( אסעי

  ".א( ביאתו במי	 כולו כאחד, מה ביאת שמשו כולו כאחד, במי	 ובא השמש וטהר כי א	 רח' בשרו" – ספרא

וא	 היה , ללא דבר החוצ' מכא� למדו שהטובל צרי� שיטבול כל גופו כשהוא ערו	 בבת אחת – ג"סמ, מרדכי, ש"רא, א"רשב, ד"ראב, �"רמב

  .והרי הוא כגופובעל שער יטביל כל שער ראשו 

  

וגזרו על רובו שאינו מקפיד משו	 רובו . רובו ואינו מקפיד עליו אינו חוצ', דבר תורה רובו המקפיד עליו חוצ': אמר רבי יצחק" – גמרא

ואנ� ניקו	 , היא גופה גזרה? ולגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משו	 מיעוטו המקפיד. וגזרו על מיעוט המקפיד משו	 רובו המקפיד, המקפיד

  :)נדה סז!". (?ונגזור גזרה לגזרה

  ?מה נקרא רובו

  .אבל בבשרו אפילו מיעוט שאינו מקפיד עליו חוצ', ודוקא בשערו. רובו הכוונה לרוב שערו הקשור – י"רש

  .ג	 בבשרו מוכח בגמרא שרבי יצחק מדבר – ש"רא, א"רשב, תוספות, �"רמב

  

  לא מקפידה על מיעוט החוצ  או שהיא לא מקפידה כלל ואחרי� כ� היא בזמ� הטבילההדי� כש

כיו� שדר� בני אד	 לפעמי	 , חוצ' אפילו אינה מקפידה עליו עכשיו בשעת הטבילה) מיעוט(אפילו כלשהו כל דבר  – ד"� בש� הראב"ש ור"רא

  .חוצ', להקפיד עליו

  .כ נתת דברי� לשיעורי	"שאל, חוצ', שדר� רוב בני אד	 להקפיד עליוכיו� , אפילו דבר שהיא לא מקפידה עליו לעול	 – רבנו ירוח�, א"רשב

. וכ� דעת הטור, כמו בקשירת שערה אחת שהיא מקפידה עליה, � חוצ "וכתב שלרמב. מסתפק במקרה שרוב� אינ� מקפידות והיא כ� – בית יוס�

משמע שתלוי בדר� אשה להקפיד ולאו דוקא . יד בכ� חוצ'שכתב שרק א	 יש בשער הרבה קשרי	 כ� שדר� האשה להקפ, א אינו חוצ "ולרשב

  .אשה זו

  

. לפיכ� צרי� שלא יהיה עליה שו	 דבר החוצ' ואפילו כלשהו, שצריכה שתטבול כל גופה בפע	 אחת, פסק את הברייתא והגמרא – מחבר

וא	 הוא חופה את רוב גופה . עכשיו או לעול	כ חוצ' אפילו אינה מקפידה עליו "להקפיד עליו ג לפעמי�ד שא	 דר� בני אד	 "ש והראב"וכרא

  )משו	 רובו שאינו מקפיד( .חוצ', אפילו אי� דר� בני אד	 להקפיד עליו

אבל בדיעבד מיעוטו שאינו מקפיד עליו לא חוצ' כי לא גוזרי	 , ר שחוצ' גזרה משו	 דברי	 החוצצי	לכתחילה לא תטבול בשו	 דב – א"רמ

  .)ז"ט( גזרה לגזרה

וכ� א	 רוב בני אד	 מקפידי	 והיא א( פע	 . חוצ', א	 מקצת בני אד	 מקפידי	 והיא לפעמי	 מקפידה ועכשיו לא – ז"פ הט"עבאור המחבר 

  .זה נקרא מיעוט שאינו מקפיד ולא חוצ', אבל א	 רק מקצת בני אד	 מקפידי	 והיא לא מקפידה לעול	. לא חוצ'

ילו היא לא מדובר רק כשרוב בני אד	 מקפידי	 בזמ� כלשהו ואז חוצ' אפ – �"ח והש"הב, י"כעולה מהב פ הסדרי טהרה"באור המחבר ע

  ]המחבר לא דיבר במקרה שהיא מקפידה ורוב העול	 לא. [מקפידה עכשיו אלא לפעמי	

  

  .לכתחילה לא תטבול אפילו בדברי	 רפויי	 – פתחי תשובה בש� שיבת ציו�

פ "	 והטור וכ"כ חוצ' כדעת הרמב"ג) שיופ שלא מקפידה עכ"אע(בני אד	 לא מקפידי	 והיא כ� מקפידה  רובא	  – �"ש, ז"ט, דרכי משה, ח"ב

  'יד' א לקמ� בסע"הרמ

  

  'סעי( ב

  )א"ט מ"מקואות פ". (חוטי צמר וחוטי פשת� ורצועות שבראשי הבנות: אלו חוצצי	 באד	" – משנה

שיהיו רפויי	 ויכנסו המי	 ביניה	 (ולא תטבול בה	 עד שתרפ	  ברצועה שבראשהלא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשת� ולא " – שנהמ

  .)שבת נז". (לשער

אלא שנתוני	 על שערות , לא מדובר שחוטי	 שקולעי	 את שערה – טור, ש"רא, תוספות. שקולעת בה	 שערה – י"רש ?מהי הרצועה שבראשה

אבל אלו שקלועי	 בתו� שערה חייבת לסתור אות	 לגמרי כדי שיכנסו , ת	שחוטי	 שנתוני	 על שערה אפשר לרפות או, וכ� משמע. ראשה

וכיו� שיש זמ� שהיא , כי מקפידה להסיר אות	 בשעת חפיפה, וחוטי	 אלו של צמר ופשתי	 לא נחשבי	 כמיעוט שאינו מקפיד עליו .המי	

  .חוצ' תמיד, מקפידה עליה

  .לכתחילה לא תטבול א( בדברי	 שאינ	 חוצצי	 גזרה משו	 אלו שחוצצי	 – שערי דורא

  

של צמר ושל שער אי� חוצצי	 : רבי יהודה אומר. חוטי צמר וחוטי פשת� והרצועות שבראשי הבנות, ואלו חוצצי	 באד	: תנ� הת	" – גמרא

אילימא ? למעוטי מאי: מתקי( לה רב יוס(. נות שנינווכול� בראשי הב: אמר רב הונא. מפני שהמי	 באי	 בה	) ג השער"שלא מהודקי	 ע(
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, ואלא למעוטי דחוטי פשת�! ?מיבעיא) בשר(ג ר� "ר� ע, חוצ') שער(ג קשה "ע) צמר(השתא ר� , אילימא למעוטי דצמר, ודמאי, למעוטי דצואר

  !?ג ר� מיבעיא"חוצ' ע, ג קשה חוצ'"השתא קשה ע

לא מהדקת חוטי	 שבצוארה וקושרת אות	 כשה	 מרווחי	 ולכ� (י שאי� אשה חונקת את עצמה לפ: היינו טעמא דרב הונא: אלא אמר רב יוס�

  ).אבל בראש או במקומות קושרת אות	 בחוזק ולכ� חוטי צמר ופשת� יחצצו ש	, אינ	 חוצצי	

דאשה חונקת את , קינ�הכא בקטלא עס: אמר רבינא? אמאי לא. אבל לא בחבקי� שבצואריה	, הבנות יוצאות בחוטי	 שבאזניה�: איתיביה

  :)נז� .נז שבת". (עצמה דניחא לה שתראה כבעלת בשר

ויש בו רצועה רחבה וקושרת אותה סביב צוארה בחוזק כדי , בגד חשוב שתולה בצוארה כנגד ליבה שלא יפול מה שאוכלת על בגדיה – י"רש

  .שבשרה יהיה בולט ותראה בעלת בשר ומתו� שהרצועה חלקה ורחבה אינה מזיקתה

  

וכיו� , כי מקפידה להסיר	 בשעת חפיפה או רחיצה שיכנסו ש	 המי	(חוטי צמר ופשת� : שאלו ה	 הדברי	 שחוצצי	, פסק את המשנה – חברמ

קליעת שערה ) תוספות( בתו�וא	 ה	 . ורצועות שכורכי	 בה	 השער בראש לא תטבול בה	 עד שתרפה אות	) חוצ' תמיד, שמקפידה פע	 אחת

וא	 ה	 כרוכי	 בשאר מקומות בגו( לא תטבול בה	 עד שתרפ	 חו' מבצואר שאינ	 חוצצי	 כי . ייבת לסתור אות	 לגמריאינו מועיל רפיו� וח

כ חייבת להסיר כי היא מהדקת "ורצועת קטלא שהיא חלקה ורחבה שמהדקת אותה ג	 בצואר ג). אי� אשה חונקת עצמה(לא מהדקת אות	 ש	 

  .אותה שתראה בעלת בשר

  .ע מה דינה ועדי( שתטבול שנית בלא ברכה"א	 שכחה אותו וטבלה צ, וג באוז� ששואב לכלו�ספ – פתחי תשובה

  

  'ד� 'סעיפי	 ג

כל שהוא אריג לא ? אריג קאמרת: ל"א? מאי) שלא מהודקות בשער עגולותשרשרות חוטי	 (תיכי חלילתא : בבעא מיניה רב כהנא מר" – גמרא

ומכיו� שמותר לטבול ( כל שהוא אריג לא גזרו: אמר רב הונא בריה דרב יהושע: איתמר נמי. )כי אינו מהודק, לצאת בו בשבת כי אינו חוצ'( גזרו

  .)איתו מותר לצאת איתו בשבת

מאי איכא בי� ה� לישנא ). נוטלות אותו מראש� כשטובלות ולא(חזינא לאחוותי דלא קפדי עלייהו  :ואיכא דאמרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע

ולה� לישנא דאמרת משו	 . )ולא גזרו כלל בארוג( הני נמי ארוג, לה� לישנא דאמר כלשהו אריג לא גזרו. איכא בינייהו דטניפ�? ובי� ה� לישנא

  .)שבת נז". (כיו� שטניפא מיקפד קפדא עלייהו, קפידא

  

  ?מה הכונה שהשרשרות נטנפו

  .כדי שכשיעלו מהטבילה לא ילכל� הטיט את בשר	, יר אותו קוד	 הטבילההתמלאו בטיט ומקפידות להס – י"רש

  .החוטי	 מוזהבי	 ויפי	 ומיטנפי	 מחמת המי	 ולכ� מקפידות להסירו בשעת הטבילה שלא יתלכלכו – ש"רא

  .מוזהבי	 ולא מטונפי	ובלבד שלא יהיו  ,ולכ� חוטי צמר ופשת� לא חוצצי	 בשו	 מקו	 כשה	 ארוגי	, תפס את חומרת שני הפרושי	 – טור

  

  ?על מה לא מקפידות לפי לישנא בתרא

כ ג	 "וא, ונכנסי	 דרכ	 מי	 כשמתרחצות בחמי�נוטלות אותו מראש�  לא נשי	, כלומר .פרש את כל הסוגיה לעני� יציאה בשבת בלבד – י"רש

משו	 חציצה ולא משו	  לעני� טבילה יהיה הדי� כ� ומותר יהיה לצאת בה	 בשבת כי ג	 א	 תזדמ� לה טבילה של מצוה לא תסיר אות� לא

  .קפידא

, מגיעי	 לכל מקו	ג שלעני� חציצה אי� בזה בעיה כי המי	 "אעו, שלא יטנפו את השרשרות טיט מקפידות על זה א	 יש במי	, ללישנא בתרא

  .ר בשבת"אסור לצאת אית� לרה שרשרות ולכ�ות להסיר את הצריכמ "מ

ולא  ה� ארוגותשלא חוצצות כלל כי שרשרות אלו ו, )בלי קשר א	 מיטנ( במי	( רק דברי	 שחוצצי	 בטבילהבשבת אסרו לצאת  ללישנא קמא

ולכ� , י"משמע שהוא סובר אותו רק לעני� שבת כמו שפרש רש, מקוואות� שלא כתב די� זה כלל בהלכות "והרמב .כלל בה� לא גזרומהודקות 

  .ארוג לא חוצ  בטבילה כלל

ה� , ולכ� א	 מקפידות שלא לטבול ע	 השרשרות, משו	 רובו המקפיד עליו הכונה שמקפידות לעני� חציצה בטבילהפרשו ש – י"רבותיו של רש

  !?כ מה שייכת כא� חציצה"וא, מהודקות ונכנסי	 המי	 לכל מקו	 כי שרשרות אלו לא, י הקשה על כ�"רש .חוצצות בטבילה

לא גזרו בארוג כי  ללישנא קמא. י כעיקר שמדובר בקפידא בחציצה"תפס את פרוש רבותיו של רש הטור שפרש שמדובר ג� בשרשרות מוזהבות

או שיש  ומכיו� שהשרשרות המוזהבות יטנפו ומקפיד עליה	, זה לאו דוקא" חוצ'", משו	 קפידא וללישנא בתרא. ולא מקפיד זה לא מהודק

  .וכ� יש לפרש את שיטת רבנו ירוח	 .זה מספיק לפסול את הטבילה ולכ� אסור לצאת בה� בשבת, עליה	 טיט ויטנ( את בשרה

אבל של זהב כ� מתהדקות ונשי	 , ת� לא מתהדקות ולא חוצצותאז שרשרות של צמר ופש, שא	 נפרש שרשרות מוזהבות, הבית יוס� תר  אחרת

מכיו� ששער , וללישנא קמא. אסור לצאת אית� בשבת ולכ� ללישנא בתרא, מסירות אות� לפני הרחיצה כי המי	 לא נכנסי	 לש	 ולכ� חוצצות

  .כי לא גזרו בכל דבר ארוג ,שראוי היה לגזור לא גזרופ "אז אע, מכיו� שכל שהוא ארוג לא גזרו עליו, הוא מיעוט המקפיד עליו שזהו גזרה דרבנ�

  

על זה פ הטור ורבנו ירוח	 להחמיר כלישנא בתרא שא	 מקפידה "מ פסק הבית יוס( ע"מ, פ שמיעוט המקפיד עליו זו גזרה מדרבנ�"ולהלכה אע

  .ורב הונא בריה דרב יהושע בתראה הוא, כי הלכה כבתראי, פ שלא גזרו בארוג"אע, חוצ'
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ומותר רק בחלולי	 שעשויי	 מעשי רשת שה� חלולות והמי	 נכנסי	 בה	 והקשר , אסר לטבול ע	 חוטי פשת� וצמר ג	 כשה	 ארוגי	 – ד"ראב

אבל אלו החלולות שה� מעשה רשת , והארוגות ה� שתי וערב מהודקות מאוד. פ שה� ארוגות"ואות� שה� גדולות מעשה עבות אסור אע. מתרפה

  .וארוג שאינו חלול חוצ , והוא שיהיו נקיות יפה מטיט. דרכ� בקלותרפויות והמי� נכנסי� 

  

  מחבר

  .שא	 חוטי הצמר והפשת� חלולי	 ועשויי	 מעשה רשת אינ	 חוצצי	 ולא צרי� לרפות אות	, ד"פסק כגמרא וכראב .1

כ "וא, שג כתב שא	 ה	 ארוגי	 מותר לצאת אית	 בשבת כי לא צריכה להסיר אות	 בטבילה' ח ס"הרי באו, ע"נשאר בצ – �"ש

 .ע"וצ. ד"משמע שלא פסק הלכה כראב

  .אינ	 חוצצי	) שכרוכי	 סביב השערות ולא מהודקי	 בה	(פסק כרבי יהודה שחוטי שער  – מחבר .2

כמו , כה נעשית משערה אחת חוצ' אפילו זה לא רוב שערה ואפילו אינה מקפידה על זהאבל א	 הכרי, כל זה כשזה כמה חוטי	 – ז"ט

 .שנלמד בסעי( הבא לגבי שערה אחת שנקשרה ע	 עצמה

כי , ל א	 חוטי הצמר או הפשת� היו מוזהבי	 חוצ'"שבשני המקרי	 הנ, י"פ רבותיו של רש"פרוש הבית יוס( עכלישנא בתרא בגמרא וכ – א"רמ

 ש"לפי זה כתב הפת .מקפידה שלא תתלכל� מה	 במי	 ומסירת	 וחוצצי	, וכ� א	 היו מטונפי	 תחילה, להסיר	 שלא יטנפו מקפידה עליה	

  .פ שנכנסי	 מי	"חוצ' אע, שא	 מכוסה ברוב החוצ' א( שאינה מקפידה עליו

  

  'סעי( ה

  .)נידה סז( ".אי� לנו אלא אחת: ורבי יוחנ� אמר. שתי	 איני יודע, שלוש אינ� חוצצות, נימא אחת קשורה חוצצת: אמר רבה בר בר חנה" – גמרא

  .שא	 רוב שערותיה קשורות כל אחת לבדה חוצצי	, כלומר. הלכה כרבי יוחנ� – טור, ש"רא, ג"סמ, �"רמב

שלקשור נימא אחת בעצמה או בחברתה מתהדקות ה� והמי	 לא , נה ששתי	 ג	 חוצצותכרבה בר בר חהלכה  – רבנו ירוח�, א"רשב, �"ר

  .נכנסי	 לש	 וזוהי חציצה

אלא , שה	 סוברי	 שאי� מחלוקת בי� רבי יוחנ� לרבה בר בר חנה, והשיב, מדוע פסקו כרבה בר בר חנה במקו	 רבי יוחנ� הבית יוס� תמה

  .ולכ� החמירו מספק, ע"אבל די� שתי	 תמהו א	 חוצ' או לא וצ, וצצתמשמע שהוא אמר שהוא שמע רק את הדי� שאחת ח

  

  ?מה הכוונה בנימא אחת או שתי�

משמע . אבל שערה אחת שנקשרה חוצצת כשמקפידה עליה, שתי שערות או יותר שהיו קשורי	 בקשר אחד אינ	 חוצצי	 – �"ר, א"רשב, �"רמב

  .כי אי� הבדל בי� קשורה לעצמה לקשורה ע	 חברתה, כ כאחת שחוצצי	"נחשבי	 ג )אחת אל אחת( שא	 שתי	 קשורות זו ע	 זו

  

  ?שרוב השערות יקשרו כל אחת בפני עצמ� הא� צרי�

רוב שערו אבל א	 לא מקפיד עליה לא חוצצת עד שיהיה , שערה אחת שנקשרה חוצצת כאשר מקפיד עליה – ש"רא, רבנו ירוח�, ד"ראב, גאוני�

  .כי רוב שער חוצ' כמו רוב הגו(, נימא נימא בפני עצמ� קשור

כ מצטר( לחציצה "אא, כ לא חוצ' כשאינו מקפיד"ולכ� ג	 א	 רוב שערו קשור נימא נימא בפני עצמ� ג, שערו של אד� הוא כגופו – �"רמב

  .אחרת על הגו( ונמצא הכל רוב גופו

  

  מחבר

והוא , אחת שנקשרה חוצצתושערה . קשורי	 כאחד קשר אחד אינ	 חוצצי	 פסק כגמרא וכרבי יוחנ� ששתי שערות או יותר שהיו .1

  .)פ שהיא לא"או שרוב בני אד	 מקפידי	 אע –� "ש( שמקפידה עליה

כלומר (שערות בפני עצמ� ' אחרות או שקשר ראש בשערות ' שערות ע	 ב' שאי� חילוק בי� א	 קשר ב, �"א והר"כרשבהסביר  – א"רמ

  .כ אחת נקשרה ע	 עצמה"אא, בכל מקרה לא חוצצי	 )אחת מול אחת

 .אפילו רק שערה אחת נקשרה ע	 עצמה חוצ' ולא צרי� שיהיה רוב שערה כ�, במקרה זה  שמקפידה על זה – ז"ט

שערה קשור נימא נימא בפני עצמו שאז אפילו א	  רוב שא	 אינה מקפידה עלתה לה טבילה עד שיהיה וכרוב הראשוני	 פסק כגאוני	 .2

  .הרי זה כרובו שאינו מקפיד עליו וחוצ', מקפידה לא

  

  'סעי( ו

  )ב"ט מ"מקוואות פ". (והזק� חוצצי	) שער שכנגד הלב(קלקי הלב " – משנה

אחד האיש ואחד : רבי אליעזר אומר). כי אי� אד	 מקפיד על כל זה(קלקי הראש ובית השחי ובית הסתרי	 באיש : אלו שאי� חוצצי	" – משנה

  )ג"ש	 מ". (יד עליו חוצ' ושאינו מקפיד עליו אינו חוצ'כל המקפ, האשה

כי רוב� לא , אבל בפנויה לא חוצ', כי רוב� מקפידות על כ� שלא תתגנה על בעלה, כתבה שמדובר דוקא בנשואה שבית הסתרי	 חוצ' – תוספתא

  .ובלולרבי אליעזר הכל תלוי בדעתו של הט. וכ� האיש שרוב	 לא מקפידי	 על כ�. מקפידות על כ�
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ושער שבאותו מקו	 באיש לא חוצ' . אבל שבראש ובית השחי לא חוצ', שער שנגד הלב ושבזק� שנדבק מחמת זעה חוצ', פסק כמשניות – מחבר

  .אבל בפנויה לא, שלא תתגנה על בעלה, שה נשואה חוצ'אוב

  .חוצ' כי הולכי	 אחר רוב נשואות עדי�, פ שבעלה לא מקפיד על זה"נשואה אע – ח"ב

  .שאות� שיש לה� קליעות ושערות דבוקות זו לזו וסכנה להסיר	 לא חוצצי	, ה"כראבי – א"רמ

  

  'ט�'ח�'ז פי	סעי

  לפלוף שבעין

  )ד"ש	 מ)". (ליחה שבעי�(לפלו( שבעי� ...  :אלו שאינ� חוצצי	" – משנה

  )ב"מ ש	)". (ליחה שיצאה מ� העי� ונבדקה בעור(לפלו( שחו' לעי� ...  :אלו חוצצי	 באד	" – משנה

  ".משעה שמתחיל לירק? אימתי נקרא יבש. יבש חוצ', לח אינו חוצ', לפלו( שבעי�: אמר מר עוקבא" – גמרא

כ מחו' לעי� אפילו לח חוצ' כי "משא, )כי יבש אסור אפילו בתו� העי�( בתו� העי� הדמעה שבעי� מלחלחתו ואז אינו מתיבש – �"רמב, תוספות

  .יתיבש

ומחו' לעי� לח אינו חוצ' . כי הדמעה מלחלחתו, וכל ליחה שבתו� העי� לא חוצצת, בתו� העי� לא שיי� יבשות בכלל – טור, רבנו ירוח�, ש"רא

  .ויבש חוצ'

  

  ?כמה זמ� לוקח להתיבש עד שהוא חוצ 

	 "ולמד זאת משריטות שכתב הרמב. בתו� העי� חוצ' אחרי שלושה ימי	 ומחו' לעי� אפילו בתו� שלושה ימי	 חוצ' – �"רמבפ ה"טור ע

חרי זה כ� כי הד	 מתחיל להגליד והשווה את זה ללפלו( שבעי� שא	 היה יבש חוצ' אבל א, שבתו� שלושה ימי	 השריטות לא חוצצות

  .כשהתחיל להוריק

וא	 העיקר שתו� . 	 שמסתכלי	 א	 התחיל להוריק או לא"א	 העיקר הוא כמה ימי	 עברו אז מדוע כתב הרמב הרי, הבית יוס� תמה על הטור

הרי , 	 לשריטה"מדוע השווה זאת הרמב, ימי	 והוריק' עברו ג: כלומר צריכי	 תרתי, ימי	 לא חוצ' אפילו הוריק ולאחר מכ� רק א	 הוריק' ג

  !וכא� תלוי ג	 בהורקהש	 העיקר רק א	 עברו שלושה ימי	 או לא 

  ?בלפלו( שבעי� מדוע זה לא נכתב בתלמוד' ללאחר ג' הרי א	 לא מצאנו בתלמוד לחלק בי� תו� ג, ועוד

. והכל תלוי בא� התחיל להוריק או לא, ימי�' ימי� לאחר ג' אי� חילוק בלפלו� שבעי� בי� תו� ג – רבנו ירוח�, בית יוס�פ ה"� ע"שיטת הרמב

פ שעומד רק על מקו	 "ימי	 אלא לומר שכש	 שד	 היוצא משריטות אלו חוצ' אע' זה לא לעני� ג, תבי� זה לשריטו 	"ומה שהשווה הרמב

  .כלומר התחיל להוריק, פ שיצא מהגו( ואינו אלא בתו� העי� א	 הוא יבש"כ� לפלו( שבעי� חוצ' אע, השריטה

  .בעי� תלויה כשמתחיל להוריקשיבשות של ד	 לוקחת שלושה ימי	 ויבשות של ליחה ש ואפשר ג� לומר

  

  כחול שבעין

  .)נידה סז". (ג העי� אינו חוצ'"א	 היו עיניה פורחות אפילו ע. ושעל גבי העי� חוצ', כחול שבתו� העי� אינו חוצ': אמר שמואל" – גמרא

  ?מה הכוונה פורחות

  .פותחת וסוגרת תמיד וזה מעביר את הכחול – פ הבית יוס�"ע �"רמב, י"פרוש ראשו� ברש

  .והדמעות מעבירות את זה, דומעת כל הזמ� – ד"ראב, י"פרוש שני ברש

  .מדובר שבשעת הטבילה היא טובלת א	 עיניי	 פתוחות וזה מעביר את הכחול – ז"פ הט"� ע"רמב

  

  דם שהתייבש על המכה

  ".ד	 יבש על המכה חוצ'" – תוספתא

מקוואות ...". (גלד שעל המכה: ... אלו שאי� חוצצי	... שחו' למכה) ריר שיוצא מהמכה ומתייבש ונעשה גליד(גלד : אד	אלו חוצצי	 ב" – משנה

  )ד"מ, ב"ט מ"פ

  .)נידה סז". (מכא� ואיל� חייצי, עד תלתא יומי לא חייצי) ד	 שנשאר מהקזת ד	 ומעלה גלד(הני ריבדי דכוסילתא : אמר רמי בר חמא" – גמרא

  .שלושה ימי	 הגלד ר� והוא נחשב כחלק מהבשר עד – י"רש

פ "ואע, בדוחק על הבשר כא� ואיל� הגלד נעשה יבש ונדבקמ, תו� שלושה ימי	 הוא לח והמי	 נכנסי	 דרכו – ספר התרומה, ג"סמ, מרדכי

סיר הכל או שתמתי� עד מ רגילות הוא לה"מ, שלא מקפיד עליה	והוי מיעוט ג המכה או אבעבועות שחי� "שיצטער א	 יסיר את הגלד מע

  .שתתרפא ותוכל להסיר אות�

  .טבול בלא להסירועד שיתרכ� ות את הגלד במי	 שהוא מחו' למכה והתייבש רוחצתימי	 ' משמע מדבריו שג	 לאחר ג – ש"רא

  .לכ� אי� לאשה שיש לה חטטי� בראש לטבול .פ שמ� הדי� לא צרי�"הרגילו נשי	 להסיר מעליה� כל גרב וכל שחי� אע – ק"סמ

  

  ?היא בטהרות או אפילו לטבילת נידה אלו האם חציצה של דברים
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וההלכה של רבי יוחנ� לגבי פתחה פיה  לאחר שלושת ההלכות הללו גרסו בגמרא – הלכות נדה לרב סעדיה גאו�, ג"בה, ת"ר, רבנו חננאל, �"רי

כי הא דאמר ריש לקיש האשה , אבל לבעלה טהורה, דכי איתמר הני לטהרות, הלכתא ככל הני שמעתתאולית : ")לט' סע(או עצמה עיניה ביותר 

  ...".לא תטבול אלא דר� גדילתה

רב גידל ולא ייתכ� שרב , ועוד! ל בא להחמיר"הרי ר, ועוד? ל"ל קשורי	 לדחית ההלכות הנ"כיצד דברי ר, ד והתוספות הקשו על גירסא זו"הראב

  !ורמי בר חמא ילמדו הלכות שנוגעות רק לבני אר' ישראל שמואלו) יל לבנהלגבי נתנה תבש(

כי לא ראויי	 , ומה ההבדל בי� זה לקרצה שפתותיה שבזה כאילו לא טבלה, לפי שיטה זו מדוע א	 עצמה עיניה עלתה לה טבילה � התקשה"הר[

  ]סגור ומי	 יכנסו לעי� בכל זאתכ כמו פה "שכשעוצמת עיניה ה� אינ� מהודקות כ, ותר ? המי	 להיכנס לפיה

  

ואלו נאמרו סת	 והזכירו אות	 , שמואל ורמי בר חמא, ל של רב"כתב שאי� הלכה כשלושת ההלכות הנד "הראב – א"רשב, ד"ראב, �"רמב

וההלכה שלו לגבי מתייחס לרבי יוחנ� , "כי דאמר ריש לקיש"ומה שכתוב בגמרא . א� באמת ה� שייכות רק לטהרות, לגבי טבילת אשה לבעלה

שא	 שחתה ביותר או , משמע. ולומדי	 שהלכה כמותו מההלכה של ריש לקיש שאשה תטבול בדר� גדילתה. פתחה פיה או עצמה עיניה ביותר

  .ותולכ� לא עלתה לה טבילה וזה בי� לבעלה ובי� לטהר ,זקפה ביותר או עצמה עיניה בחוזק או פתחה פיה בחוזק כאשר כל זה אינו כדר� גדילתה

) וכ� ההלכה של רב גידל לגבי נתנה תבשיל לבנה(בלבד  ל"הנשלושת ההלכות מתייחסת ל" תאלית הלכתא ככל הני שמעת"ת הגמרא שרסאבל ג

  :ולכ�, אי� הלכה כמות	ולכ� , כחול שבעי� וגלד שעל המכה, עי�תו� הלגבי לפלו( שב

וצ' בי� אינו ח ג המכה"וכ� גלד שע ,בי� בתו� העי� ובי� מחו' לעי� אינו חוצ' כלל וכ� כחול. עי� אינו חוצ  כלל בי� לח ובי� יבשתו� לפלו� שב

ג המכה מבחו' כ� חוצ' ג	 לבעלה ורק "ד גלד שע"	 ולראב"לרמב( .מהקזת ד	 ובי� משאר מכות בי� בתו� שלושה ימי	 ובי� לאחר שלושה ימי	

  )שריטה לא חוצצת

שכש	 שזה חוצ' כשהוא , "או שהיה בה שרט יש�"	 "מ נלמד מלשו� הרמב"מ, לפלו( שבעי�	 לא כתב במפורש שאי� חציצה ב"פ שהרמב"אע(

  ).כיו� שלגבי אחד אינו חוצ' כ� ג	 לגבי שאר דברי	 יבשי	, אבל כיו� לבעלה, וכל זה לטהרות בלבד, כ� ג	 לפלו( וכל אחד בשיעור יבשותו, יבש

  

אבל לכתחילה ודאי צריכה להקפיד ג	 בדברי	 , י	 לטבילת אשה לבעלה רק בדיעבדל לא חוצצ"הנ – ר אלעזר"הר, ג"סמ, �"מרדכי בש� הרא

  .הללו

  

הרי א	 גורסי	 , הבית יוס( תמה על דבריו. אבל שאר הדברי	 כ�, כתב שרק הדי� של כחול שבעי� אינו חוצ' בנידה אלא בטהרות – רבנו ירוח�

  !הכל ולא רק על די� אחד אז זה ודאי הול� על, "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא"בגמרא 

  

מתייחסת ג	 להלכות " לית הלכתא ככל הני שמעתתא"רסת הגמרא שהבינו שג – ג בש� הערו�"סמ, מרדכי, ש"ר, ש"רא, תוספות, י"רש

  .לקישג כלי חרס ולא בנמל וכ� א	 נתנה תבשיל לבנה ועלתה לא עלתה לו טבילה וכ� כל ההלכות כולל ההלכה של ריש "קודמות שלא תטבול ע

  .ל שייכות ג� לטבילת אשה לבעלה"ולכ� כל ההלכות הנ, אותהלא גרסו הראשוני� הללו הקשו על גירסא זו ודחו אותה מהגמרא ו

  

  הלכה

  מחבר

רי בוכהסברו בד. כ הוא יבש"אא, שלפלו( שחו' לעי� חוצ' אפילו הוא לח ושבתו� העי� אינו חוצ', 	"פסק כמשנה וכתוספות ורמב .1

 .)ואי� חילוק בי� תו� שלושה ימי	 ללאחר מכ�( וונה שהתחיל להוריקשיבש הכ, 	"הרמב

	 בבאור "י ורמב"פרוש ראשו� ברש(וא	 היתה פותחת ועוצמת עיניה . שכחול שבעי� אינו חוצ' ושחו' לעי� חוצ', פסק כשמואל .2

 .תדיר א( שחו' לעי� אינו חוצ') פורחות

, שא	 יצא הריר מתוכה, ש"וכגמרא וכרא. שבתוכה אינו חוצ') גלד(ל ריר אב, שד	 יבש שעל המכה חוצ', פסק כתוספתא וכמשניות .3

חטטי	 צריכה לחפו(  תלפיכ� אשה בעל. אז בשלושת הימי	 הראשוני	 הוא נחשב לח ואינו חוצ' ולאחר מכ� הוא נחשב יבש וחוצ'

  .במי	 עד שיתרככו ויהיו לחי	

  .ואיל� חוצ' מכא�, ה א	 הקיזה ד	 תו� שלושה ימי	 אינו חוצ'"ה – �"ש

כ זה "אא, אלא מרככי	 את זה, ת שכרו בהפסדוכי יכול לצא, י זה לפצעי	 וד	"אי� צרי� להסיר גלד של פצעי	 ולגרו	 ע – שבט הלוי

  .ותמיד צרי� לרכ� במי	. פצע קט� שאפשר להוריד את הגלד בקלות וללא הוצאת ד	

פ שיש חולקי	 "ואע. רק בטהרות ולא בטבילת נידה 	 שהלכות אלו ה	"והרמבד "הראב, א"דעת הרשבתמה מדוע המחבר לא הזכיר את  – �"ש

  )!כי מהתורה חוצ' רק רובו המקפיד(מדרבנ� הל� אחר המקל , על זה

צרי� להיזהר לכתחילה ג	 בטבילת אשה לבעלה בכל דבר  ,ד שדוקא לטהרות זה נצר�"שא( למ ג והמרדכי כתבו"הסמ, �"� סיי� שהרא"הש

ודאי תסמו� על , וא	 אי אפשר לטבול שוב, תחזור ותטבול שנית, לכ� א	 טבלה וחצצו אחד מהדברי	 האלו ויכולה לטבול שנית. ונכו� להחמיר

  .כל הפוסקי	 שסברו שאלו נצרכי	 רק לטבילה לטהרות

  

  'סעי( י
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  )ב"ט מ"מקוואות פ...". (וגלד שחו' למכה והרטיה שעליה: ... אלו חוצצי	 באד	" – משנה

  .פסק כמשנה שרטיה שעל המכה חוצצת – מחבר

פ שהאשה רגילה ברטיה זו ואינה "ואע, חוצצת) כגו� גבס(אפילו א	 הרטיה צריכה להיות כמה חודשי	 על המכה  – ת תשובה מאהבה"שו

  .מקפידה עליה כלל

אי� מצטערי	 בהסרתה לבי� גבס הפסוקי	 ביקשו להקל בי� רטיה על המכה שעומדת להסרה בכל יו	 ו – יביע אומר, צי  אליעזר, הר צבי

' ו' עיי� בסע(ש שיש סכנה בהסרתו "וכ, וא( מצטערת בזה, שנמצא עליה כמה חודשי	 שאינה מקפידה עליו ובהוראת הרופא אסור להסיר אותו

  ).א לגבי קליעות בשער"ברמ

  .שמניחי	 על המכהלאות טלגבי ק' כג' ע בסע"וע. אי� מתירי	 לטבול בגבס אלא בשעת דחק גדולה – שבט הלוי

  

  'סעי( יא

, וא	 אינו נראה, )כי הוא בולט קצת החוצה(שהוא נראה חוצ' בזמ� שהוא תחוב באד	 ) א"רשב, רבנו ירוח	, ש"רא, ה קו'"ה(ח' " – משנה

  )ח"י מ"מקואות פ". (טובל ואוכל בתרומתו

אבל בשל ע' הרי זה , בשל מתכת? במה דברי	 אמורי	. חוצ' וחכמי	 אומרי	 הרי זה, אינו חוצ': רבי אומר, הנכנס לו ח' בירכו" – תוספתא

  )ד"ח ה"מקואות פ". (וא	 קר	 עליו עור מלמעלה הכל מודי	 שאינו חוצ'. חוצ'

כ בשל מתכת יש יותר סכנה כמוציאו ודבר שאינו מקפיד אינו "כמו. בשל מתכת המי	 נכנסי	 יותר מאשר של ע' כי אינו נדבק – ש"פרוש הר

  .חוצ'

  

  ?מקרה דברה התוספתא באיזה

כ קר	 עליו "אא וחכמי	 גזרו שחוצ' אטו שנראה מבחו' התוספתא מדברת כשאינו נראה מבחו  – פ הבית יוס�"ע רבנו ירוח�ש ו"רא, �"רמב

ורק א	 קר	 עור ולא נראה אינו ( אפילו קר	 עליו עורואבל א	 נראה חוצ' , אפילו לא קר	 עליו עור עור ורבי אומר שלא חוצ' כשאינו נראה

פ שהמשנה כדעת יחיד אי� בעיה בזה כי "ואע .והמשנה כדעת רבי וכ� הלכה ,)רק לחכמי	 יש חילוק(בי� קר	 עליו עור או לא ואי� חילוק  ,)חוצ'

  הרבה משניות יש כאלו(

  :שלא ייתכ� לפרש את התוספתא כשח' או הקו' לא נראי	 וס�יית � הקשה על הב"הש

 !ובמשנה משמע שלא חוצ' כלל ג	 באינו נראה מודה שבשל ע' חוצ' רביכי  ,אז המשנה אפילו לא כרבי, דובר שלא נראהא	 מ .1

 .ש ורבנו ירוח	 לחלק בי� של מתכת לשל ע' שבו חוצ' אפילו אינו נראה"הרא, 	"היו צריכי	 הרמב, א	 כ� .2

ובאינו נראה , )אלא רק לרבי( דעת חכמי	וק בי� של ע' לשל מתכת לואי� חיל שג	 ה	 סוברי	 שהתוספתא מדברת בנראה �"לכ� הסביר הש

  .חילוק בי� של ע' לשל מתכת כי הלכה כחכמי	 כתבה המשנהולכ� לא  .אפילו של ע' לא חוצ' כמשנה

  

שא	 לא כ� היא תהיה כשיטת ( כשנראה הח  מבחו התוספתא מדברת  – �"פ הש"ש ורבנו ירוח� ע"� ורא"רמב, ספר התרומה, ג"סמ, י"ר

כי החילוק (לא מחלקי	 בי� ע' למתכת ו ,לכההוכ� ה והמשנה סוברת כחכמי�, )וכ� לא ברור מדוע חכמי	 אומרי	 שחוצ', רבי שהיא דעת יחיד

וצ  כי זה עדי� מאינו ש שלא ח"וא� קר� עליה עור כ. וא	 אינו נראה אינו חוצ' כלל אפילו בשל ע'. ותמיד חוצ' כשנראה מבחו') הזה רק לרבי

  .נראה

לשיטה זו הכוונה שהוא משוקע ובכל זאת נראה מבחו' וחוצ' לחכמי	 גזרה אטו שאינו משוקע ורבי " נראה מבחו'"הא	  הבית יוס� הסתפק

 צ' כי לא בולטאו שהכוונה שהקו' שווה לבשר ולחכמי	 חוצ' כי ודאי מקצתו ג	 נראה מעל הבשר ולרבי לא חו, לא גוזר וכשקר	 עור לא גזרו

  .וכשקר	 עור לא חוצ' ג	 לחכמי	

  

וא	 , )א שלא היה מקצתו על הבשר"שא(א	 נראה בחו' חוצ' , שח' או קו' שתחוב בבשרש "	 והרא"וכהבנתו את הרמבפסק כמשנה  – מחבר

  .חוצ'אינו אינו נראה 

אפילו נראה תחת הקרו	 ואפילו הוא בולט תחת (חוצ' א	 עלה עליו קרו	 בבשר בכל עני� לא פסקו את דברי חכמי	 בתוספתא ש – �"ז וש"ט

  ).פ הטור"� ע"ז וש"טהקרו	 

שאינו ש התוספתא שהלכה כרבי שרק ח' "	 והרא"י את הרמב"אבל לפי פרוש הב, פ פרוש	 את התוספתא"� הוא ע"ז והש"פסק זה של הט

  .עדי� חוצ' ולא חילקו בשו	 מקרה כאשר נראה מבחו'אי� מקור להקל כאשר עלה עליו קרו	 והוא נראה כי ייתכ� ש, נראה אינו חוצ'

  

וא	 הוא משוקע שאינו , שכל שהוא שווה לבשר נקרא שנראה מבחו', ופסק לחומרא" נראה מבחו'"הביא את המחלוקת לגבי הכוונה של  – �"ש

  .פ שנראה אינו נקרא נראה מבחו'"אע, שווה לבשר

  .אז צרי� לאסור ג	 כשמשוקע כל עוד שהוא נראה לצאת ידי הדעה המחמירה, שהרי א	 מחמיר בזה, �"תמה על הש – א"רעק

אבל תפירות בחניכיי	 או חוטי	 שנימוחי	 מעצמ	 לא , חוטי תפירה של ניתוח דינ	 כח' התחוב בבשר ונראה מבחו' שחוצ' – שבט הלוי

  .חוצצי	

  .רק א	 אינ	 נראי	 ובלועי	 בבשרהקל בתפירות בחניכיי	  –אגרות משה 
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  'סעי( יב

  )ד"ט מ"מקואות פ". (לכלוכי צואה שעל בשרו: אלו שאי� חוצצי	... גלדי צואה שעל בשרו : אלו חוצצי	 באד	" – משנה

  .כשיש זעה על הבשר הצואה מתייבשת ונעשית כמו גליד – ש"ש והרא"פרוש הר

  .וא	 נגלדו כגליד חוצצי	, פסק כמשנה שלכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעה אינ	 חוצצי	 – מחבר

  

  'סעי( יג

  )ב"ט מ"מקואות פ)...". (או שטט טיט של עיסה שלשו אותה ונפלו חוטי	 על ידו של האד	(מלמולי� : אלו חוצצי	 באד	" – משנה

  .פסק כמשנה שמלמולי	 שעל הבשר חוצצי	 – מחבר

  

  'סעי( יד

רבי יוסי מטהר . טיט היוצרי	 כמשמעו... זה טיט הבורות? איזהו טיט היו�. טיט היו� וטיט היוצרי	 וג' היוני: ... אלו חוצצי	 באד	" – משנה

וג' היוני אלו יתדות הדרכי	 שאי� . )טיט שמערבי	 בו דברי	 אחרי	 לחזקו או טיט מתוק� לעושי כלי חרס( בשל יוצרי	 ומטמא בשל מרקה

  )ב"ט מ"מקואות פ". (בה� ולא מטבילי	 אות	 טובלי	

  

  .חוצ', ושאר הטיט כשהוא לח לא חוצ' כי עובר במי	 וכשהוא יבש, חוצצי� תמיד בי� יבשי� בי� לחי�ו טיטי	 אל – ג"סמ, �"רמב

ודוקא אלו פירטה המשנה שה	 חוצצי	 כשה	 . שא	 לא יבשו ודאי עוברי	 במי	, ויבשו ש�כשנדבקו בבשר אלו טיטי	 חוצצי	 דוקא  – טור

  .כי ה	 עוברי	 במי	 אפילו יבשו בבשר אינ� חוצצי�אבל שאר טיטי	 , יבשי	

	 כי כל טיט כשהוא יבש "וסובר שיותר נראית שיטת הרמב, 	 ולקח דר� לעצמו"מדוע לא פרש כמו הרמב ע על הטור"הבית יוס� נשאר בצ

  .דבקנ

  

אבל א	 מקפיד . שעל יבש אד	 מקפיד ועל לח לא, לחי	 אינ	 חוצצי	 וזה מטע	 הקפדה, דיו וחלב יבשי	 חוצצי	, ד	 – �"מרדכי בש� הרא

  .אז אפילו לחי	 חוצצי	

  

אלו ג ש"הסמ	 ו"וכרמב, פסק כמשנה שטיט היו� וטיט היוצרי	 וטיט הדרכי	 הנמצא ש	 תמיד אפילו בימות החמה כל אלו חוצצי	 – מחבר

  .יבשי	 חוצצי	, הטיט לחי	 לא חוצצי	 כי נמחי	 במי	 מיני שאר כלחוצצי	 תמיד בי� יבשי	 ובי� לחי	 ו

  .אפילו בדבר לח חוצ', א	 היא מקפידה על הטיט – א"רמ

  .החמיר שכל טיט חוצ' אפילו לח ואפילו לא מקפידה עליו כי אי� אנו בקיאי	 במיני טיט – ח"ב

  

  'סעי( טו

". לחי	 אינ� חוצצי	, יבשי	 חוצצי	, שר( התאנה ושר( החרוב ושר( השקמה הנוטפות מהאיל� על הבשר, החלב והדבש, הדיו" – תוספתא

  )ה"ו ה"מקואות פ(

  .מוסיפי	 ג	 את שר( התות – ג"סמ, רבנו ירוח�, �"רמב

  .לא גרסו את שר( התות – ש"ר, ש"רא

  

  די� שר� שאר האילנות

וכ� משמע בתוספתא שהביא . שאר כל השרפי	 בי� לחי	 ובי� יבשי	 חוצצי	 מפני שה	 שט( לכלוכי פירות – רבנו ירוח�, ג"סמ, �"רמב

  .ש"הר

  .שאר שרפי אילנות אפילו יבשי	 אינ	 חוצצי	 – טור

  

	 "וכרמב .לחי	 אינ	 חוצצי	, יבשי	 חוצצי	, שר( התאנה ושר( התות ושר( החרוב ושר( השקמה, חלב ודבש, פסק כתוספתא שדיו – מחבר

  .ג ששאר כל השרפי	 חוצצי	 בי� לחי	 ובי� יבשי	"וסמ

  .אפילו לחי	 חוצצי	, ולכ� א	 מקפידה על זה, א בסעי( הקוד	 שיי� ג	 פה"ק הרמַס Mְ  – �"ש

  

  'סעי( טז

  ).ותי במנח"רש(כי הוא מתחיל להתייבש ולהידבק קצת , ד	 שנסר� בבשר אפילו לח חוצ' – מחבר, רבנו ירוח�, ג"סמ, �"רמב

  .אלא הכל תלוי א	 נסר� או לא, אי� חילוק בי� נסר� בבשר לנסר� בדבר אחר – �"ש

  .אבל התבשל באש אז חוצ' בי� לח ובי� יבש, שד	 לח אינו חוצ' רק כאשר לא התבשל, ג"� כבה"ופסק עוד הש
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  'סעי( יז

ונוט( לה קצת צבע לצבוע  כל אשה שעבודתה היא וכ�, אי� זה חציצה )על הידי	 או השער( עצמ� נשי	 הצובעות – רבנו ירוח�, ש"רא, א"רשב

. ב. כי עשו זאת במכוו�, כי זה לנוי ולא מקפידות על זה. א :הראשוני� הביאו כמה טעמי� לכ� .אינה מקפידה על זה ולכ� זה לא חוצ'על היד 

של השער וכמו בגד צבוע שאי� הצבע  וכי זה חלק מגופ, לא חוצ'כ "אפילו א	 הצבע על כל השער או רובו ג. ג. אי� בו ממש אלא חזותא בעלמא

  .כדבר נוס( וחוצ' אלא כעיקרו של בגד ואינו חוצ'

  :א הביא לכ� הוכחות"הרשב

 .פ שיש בו תכלת וארגמ� ותולעת שני"מצינו טבילה לפרוכת אע .1

 .כ כתב שממש הדיו נמצא בכתב"משא, לא הצבע נמצא על הגו( אלא מראיתו .2

ולכאורה מה שהרוב מקפידות עליו מחייב ג	 את המיעוט שלא , שאי� אומנותה לצבוע מקפידה כשנופל עליה צבעפ שאשה "אע .3

 .מ כא� רוב הנשי	 שמלאכת� לצבוע לא מקפידות ולכ� זה לא חוצ'"מ, מקפידות על זה

  ?מה ההבדל בי� צבע לכחול שבעי�

לפי . אבל בצבע אי� ממשות אלא מראה בלבד וזהו מיעוטו שאינו מקפיד עליו, יש בו ממשותכחול שחו' לעי�  – הסבר ראשו� בפרישה, ח"ב

  .)אי� בו ממשות( יעשה לנוי וחזותא בעלמא: וצרי� שני תנאי	 שלא יחצו', הסבר זה א	 יש בו ממשות חוצ' א( שהוא מיעוט שאינו מקפיד

לפי הסבר זה אי� קשר לממשות הצבע אלא . ט שאינו מקפידאבל צבע הוא מיעו, כחול שמחו' לעי� הוא מיעוט המקפיד – פרוש שני בפרישה

  .וא	 אינה מקפידה אינו חוצ' א( א	 יש בו ממש הכל תלוי בהקפדה

  

וכ� אד	 שמלאכתו לצבוע וידיו צבועות . שצבע שצובעות הנשי	 על פניה	 וידיה	 ואת שער ראש� אינו חוצ', א"ש והרשב"פסק כרא – מחבר

  .פ שהצבע חופה את רוב השער או כולו אינו חוצ'"ע	 שאינו חוצ' הוא משו	 שהוא כגו( השער ולכ� אעשהט � הסביר"הש .אינו חוצ'

  .כי רוב האנשי	 שזו אומנותו לא מקפידי	 בזה, ה מי שמלאכתו להיות שוחט או קצב וידיו תמיד מלוכלכות בד	 אינו חוצ'"ה – א"רמ

כי שחרורית זה , ואי� זה דומה לדיו שמרוח על ידה שחוצ'. אשה שמצאה שחרורית של עש� בגופה לאחר טבילה לא צריכה לטבול שוב – ז"ט

פ הפרוש השני בפרישה שהתנאי היחיד הוא מיעוט שאינו "זה ע. [ומקפידה ממשות ישדיו בו ,שלא מקפידה עליו כי אי� בו ממש לכלו� בעלמא

  ]ותמקפיד ואי� קשר לממש

  .כל חזותא בעלמא אינו חוצ' בכל אד	 בכל אופ� שהוא כשאינו ברוב הגו( – שבט הלוי

  

  'סעי( יח

  )ד"ט מ"מקואות פ". (צואה שתחת הצפור�: אלו שאי� חוצצי	... בצק שתחת הצפור� : אלו חוצצי	 באד	" – משנה

הבצק שתחת הצפור� אפילו כנגד הבשר הרי אלו ו) דשדומה לבצק ונדבק מאו(הטיט צואה שתחת הצפור� שלא כנגד הבשר ו" – תוספתא

  ".חוצצי	

באה התוספתא לפרש את , פ שהמשנה לא חילקה בי� כנגד הבשר לשלא כנגד הבשר"ואע .פסקו את התוספתא – רבנו ירוח�, א"רשב, ש"רא

  .המשנה

  .י� כנגד הבשר לשלא כנגד הבשרפסק את פשט המשנה שבצק חוצ' בכל מקו	 וצואה תחת הצפור� לא חוצצת ולא חילק ב – �"רמב

שמשמע שהתוספתא חולקת על המשנה והמשנה לא חילקה בי� כנגד הבשר  והסביר, 	 את התוספתא מההלכה"מדוע דחה הרמב י שאל"הב

  .ופסק כמשנה. אלא בי� בצק לצואה לחוד, לשלא כנגד הבשר

  .והמשנה שכתבה שצואה שתחת הצפור� לא חוצצת התכוונה בלחה. לחה אינה חוצצת, יבשה חוצצת צואה שתחת הצפור� – מרדכי, תוספות

  

  .במקו	 שהצפור� עדיפה על הבשר – רבנו ירוח�, א"רשב ?שלא חוצ  בצואה" שלא כנגד הבשר"מה נקרא 

  

  הדין באשה שלא מקפידה בדברים אלו

  .ת הצפור� ולכ� מי שאינו מקפיד לא חוצ' משו	 שזהו מיעוטו שאינו מקפיד עליוכיו	 אי� דר� בני אד	 להקפיד על צואה ובצק שתח – טור

י שדר� הכלות והנשי� הנשואות שהולכות "ולכ� כתב הב? שא	 כ� לא היו המשנה והתוספתא כותבות די� סתמי שלא להלכה, קשה – בית יוס�

טע	 הוא שלא תתגנה על בעלה והוא יאמר שלא רחצה אפילו וה, שלא כנגד הבשר לבית המרח  להקפיד שלא תהיה שו� צואה תחת הצפור�

ובצק שתחת הצפור� חוצ' אפילו לא כנגד הבשר כי יאמר . הרי היא מיעוט ובטלה דעתה, ולכ� ג	 א	 אשה מסוימת לא מקפידה. במקו	 גלוי

  .א מקפדת בטלה דעתהפ שזו ל"הבעל שהיא מאכילתו זוהמה ולכ� נכנס בצק בצפרניה ולכ� מסירות כל בצק מהצפרני	 ואע

, כ מעט שא( אחד לא מקפיד עליו"הכוונה שהוא כ, כ מעט שאי� מקפיד אינו חוצ'"שבצק וטיט א	 יש ממנו כ ת"ג בש� ר"ומה שכתב הסמ

  .אינה מקפידה בטלה דעתהאלא שזו , אבל א	 דר� בני אד	 להקפיד עליו

  

  המנהג למעשה

  .ולכ� נהגו ליטול צפרניה� בשעת טבילת�, נשי	 אינ� יכולות לכוו� מה שנקרא נגד הבשר ומה לא – �"ר, ש"רא, א"רשב
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וכנגד הבשר , )פור� עדיפה על הבשריבמקו	 שהצ(שצואה שתחת הצפור� שלא כנגד הבשר חוצ'  ,ש"א והרא"והרשב פסק את התוספתא – מחבר

  .1 )א' קסא סע' ח ס"או(ולעני� נטילת ידי	 חוצ' באות	 תנאי	 של טבילה  .וצ'בצק שתחת הצפור� אפילו כנגד הבשר חש, כמשנהו. לא חוצ'

  .שלפי שאינ� יכולות לכוו� מה נקרא כנגד הבשר ומה שלא כנגדו נהגו הנשי	 לטול צפרניה	 בשעת הטבילה, ש"א והרא"וכרשב

  .מיעוטו שאינו מקפיד אינו חוצ'אז , כ מועטי	 שאי� מקפידי	 על כ�"א	 יש צואה ובצק כ, ק"ג והסמ"פ הסמ"ע – ז"ט

  

  'סעי( יט

  )ח"י מ"מקוואות פ". (טובל ואוכל בתרומתו, וא	 אינו נראה. בזמ� שהוא נראה חוצ', ח' שהוא תחוב באד	" – משנה

וא	 , חוצ'כ שהטיט לא נראה אינו "א	 הנפיחות גדולה כ, אשה שיש לה נפיחות במקו	 הצפור� ולא יכולה לחתו� אות� ולא לחטט בה� – מרדכי

  .חוצ', לא

  .פסק כמרדכי – מחבר

  .אלא רק שלא יראו אותו, אי� צרי� אפילו שיהא נקר	 עור ובשר על הטיט – �"ש

  

  'סעי( כ

אבל צפור� עצמה לא חוצצת אפילו היא גדולה ועומדת , דוקא בצק שתחת הצפור� חוצ' – ספר התרומה, בש� הגאוני� ה"מרדכי בש� ראבי

  .כמו השערות כי הצפור� היא חלק מגו( האד	, את הבשר להיחת� ופורחת ועוברת

משו� , מ טוב להחמיר ולטבול שנית בלא ברכה"ומ. אינו חוצ' כל עוד שאי� בה� טיט, א	 שכחה ולא נטלה צפרניה קוד	 טבילתה – שערי דורא

  .א שלא יהיה בו טיט"שא

ואי� זה דומה לשערות שרוב  .הצפור� עצמה כשעומדת להיחת� היא חוצצתכי , א	 שכחה ולא נטלה תמיד חוצצי	 וצריכה לטבול שוב – �"ראב

  .כ צפרני	 שרוב� קוצצות אות�"משא, הנשי	 לא מקצצות אות�

  .וא	 היא נקיה עלתה לה טבילה, פסק כרוב הראשוני	 שצפור� אינה חוצצת – מחבר

לו א� אחת נשארה צריכה טבילה ולכ� אפי, 	 ליטול צפרניה	שכבר נהגו הנשי, כשערי דוראו .פור� נקיה מצואה ובצקיזה כשהצכל  – א"רמ

  .וכ� נוהגי�, שוב

אבל א	 כבר עבר יו	 או שכבר לנה ע	 , ולכ� א	 שכחה צפור� אחת מיד אחר הטבילה תטבול שוב, זה רק חומרא ולא מדינא – � מלובלי�"מהר

  .על טבילתה הראשונה כדי שלא יצא לעז, כאשר לא נמצא לכלו� תחת הצפור� בעלה לא תטבול שוב

  .צריכה לטבול שוב שמא הצפור� חוצצתש� "חשש לדעת ראב – ח"ב

וא	 , תחזור ותטבול, א	 אפשר לחזור ולטבול אפילו לא מצאה עד מחר ולכ�, ח"� והב"� מלובלי� וחשש לראב"פסק שלא כמהר להלכה – �"ש

  .אי אפשר לא תחזור ותטבול כי כבר עבר לילה

אבל א	 שימשה ואולי , א	 לא שימשה ע	 בעלה למעשה כתב שג	 המצריכי	 לטבול שוב זה רק. ח"ובלי� ותמה על הב� מל"פסק כמהר – ז"ט

כ לא טובלת "ואפילו א	 אי� ידוע לה א	 היה ש	 טיט או צואה ג, נתעברה לא חוזרת וטובלת שוב כדי שלא יצא על הולד לעז שהוא מהנידה

  .)אפילו א	 אתחזק איסורא( מדרבנ� ובספק דרבנ� לא נחמיר בזה כי כל אלו ה	 מיעוט המקפיד וגזרה, שוב

  .כי ש	 ודאי לא מקפידי	, בצפרני הרגלי	 א( פע	 לא צריכה לטבול שוב אפילו יודעת שלא היה נקי – פתחי תשובה

  

  לענין נטילת צפרנים ט"בשבת ובויו, הדין כשארעה טבילתה בחול המועד

שבות במקו	 אמירה לגוי זה שבות וכי אסור לגלח	 במספריי	 ובסכי� ו, שגויה תחתו� לה נכו� הדברא	 ארע לה טבילה בחול המועד  – מרדכי

  .וא	 אי� לה גויה  תנקר היטב בטיט שתחת הציפור� .מצוה התירו

אי� זה מצוה גמורה אלא חומרא כמו שראינו כי , ט לא תאמר לגויה לחתו� לה"אבל בשבת ויו, מ"בחוהדבריו של המרדכי ה	 דוקא  – ז"ט

שהישראלית מטה את ידיה אל הגויה וכאילו עוזרת לה בזה ועוברת איסור תורה , ועוד. 	''ולכ� אי� סיבה לבטל שבות של אמירה לעכו, קוד	

מ "לא תנקר היטב ותטבול ורק בחוהי גויה א"� עט לא תחתו"ולכ� בשבת ויו. ט ונחשב כמו ניק( שג	 הוא עובר על איסור כמו המקי("בשבת ויו

  .תנקר לה גויה כי התירו לה לעשות זאת אפילו בעצמה

אפילו (מ בלי שינוי כשזה לצור� מצוה "תקלב מתירי� לחתו� בחוה' אבל להלכה בס, מ"וזה רק לשיטת המרדכי שמחמיר בחיתו� בחוה

  .ט לא תחתכ� כלל אלא תנקר היטב"ובשבת ויו) א שאסר"לרמ

 מה ג	, ש כשנותנת לגויה שזה מותר"כ, היא עצמה נוטלת הצפרני	 אי� כא� איסור תורהא	 שכיו� שאפילו , ז"לחלוק על הט הארי� – �"ש

יש פוסקי	 הסוברי	 שמותר לומר לגוי  מצרפי	 לזה שבלאו הכיו. מדינא חייבי	 כי הצפור� חוצצתש� "לראבש "וכ שלרוב הפוסקי	 זה מצוה

                                            
א לגבי טבילת אשה פסק כתוספתא לחלק בי� צואה תחת הצפור� כנגד הבשר שלא חוצ' ושלא "מדוע הרשב פ חילוק זה הסביר הבית יוס�"וע 1

וזאת משו	 שלגבי טבילה נשי	 מקפידות על צואה שלא יתגנו , ואה שתחת הצפור� לא חוצצתכנגד הבשר שחוצ' ואילו בנטילת ידי	 פסק שכל צ
שבזה לא מתגנה על בעלה והרי זה מיעוט שלא , אבל בנטילת ידי	 חשש זה לא שיי�, על בעליה	 שיאמרו שהלכו למרח' ולא התנקו מצואת	

ה לנשי	 "ה, ואנשי	 לא מקפידי	 על זה כלל ולא חוצ', אנשי	 וג	 לנשי	מכיו� שנטילת ידי	 שוה ל, וג	 א	 נאמר שמתגנה על בעלה. מקפיד
א שצואה לא חוצצת כי זה "כי לעני� נטילת ידי	 כתב הרשב ע"י בצ"אלא שנשאר הב. כ לא חוצ' כי אי� חילוק בי� איש לאשה בנטילת ידי	"ג

  .ע"ונשאר בצ. כ מדוע לעני� טבילה כ� חוצצת"וא, דבר שלא מהודק
אלא שהחמירו הנשי	 לטול צפרניה	 בכל צואה כמו , ק שצואה שאינה נדבקת לא חוצצת כלל"ג וכסמ"א סבר כסמ"שהרשב, אחרת� תר  "הש

  .אבל ודאי לעני� נטילת ידי	 לא שיי� להחמיר ולטול צפרני	 עבור כל נטילה ונטילה, בבצק שנדבק



 150

אבל בלא כלי ודאי הדבר , כי אפשר ביד אמנ	 לא נתיר לחתכ	 בכלילכ� ). רעו' ס(לגבי נר של סעודה כמו וה לעשות מלאכה גמורה לצור� מצ

  ).שמ' ס(וכ� פסק המג� אברה	  .וזהו שבות דשבות שמותר לצור� מצוה ט"אפילו בשבת ויו י גויה"פשוט שצריכה לחתכ� ע

וא	 אי� לה גויה תסמו� בשעת הדחק על הניקור , י גויה"ט ע"� לחתו� צפרניה בשבת ויו"הכריע כדעת הש – )'ק ג"שמ ס' ס(משנה ברורה 

  .ותעיי� היטב שלא יהיה ש	 טינו( שתעשה תחת הציפור�

  

  'כב�'סעיפי	 כא

  .זו אינה חוצצתצפור� שפירשה רובה הרי : רבי יונת� ב� יוס( אומר. באד	 הרי אלו חוצצי	 האבר והבשר המדולדלי	" – תוספתא

  )ט"מקואות פ". (צפור� המדולדלת:... אלו שאינ	 חוצצי	" – משנה

  

  .אבל מיעוטה חוצצת, ומשמע שרובה אינה חוצצת. הלכה כרבי יונת� ב� יוס( כי א( אחד לא חולק עליו – טור

  

זה , כדבוקי	 בגו( ודבר הדבוק בגו( חוצ'הרי א	 משו	 שאינ	 חשובי	 חלק מהגו( אלא , יחצצואבר ובשר המדולדלי	 מדוע תמה הבית יוס� 

אבל מקו	 חיבור האבר והבשר לא היו מגולי	 מעול	 ולא באי	 ש	 מי	 בכל מקרה ואי� , כי זה רק דבר שדבוק בעור שהוא מקו	 מגולה, אינו

  ?סיבה שיחצצו

  :לכ� מצאנו כמה הסברי�

אלא כקטועי	 , ואינ	 חשובי	 חלק מהגו(, ונקי	 מ� הגו(ברגע שנדלדלו אבר ובשר אינ	 י – פ המרדכי ודרכי משה"בית יוס� ע .1

וכאילו נתגלה מקו	 חיבור	 ונמצא כשטובלת שמקו	 אבר ובשר זה חופי	 על מקו	 חיבור	 ומונעי	 אותו מלבוא במי	 ונחשב כבית 

  .הסתרי	 שא	 יש עליה	 דבר חוצ' מעכב הטבילה

קלות לחתו� אינה חוצצת כי יכולה ב רוב הצפור�פרשה כשבל א, להכשפרשה מעט מהציפור� מקפידה על זה ומעכב את הטביוכ� 

 .וכיו� שלא מסירה אותה מראה שלא מקפידה על זה וזהו מיעוט שאינו מקפיד עליו שלא חוצ', אותה

פ שה	 מדולדלי	 ה	 "כי כיו� שה	 מחוברי	 לגו( אע, הכונה שא	 נמצא בה	 שו	 דבר שחוצ' לא עלתה לה טבילה – בית יוס� .2

מכיו� שרובה מחוברת לגו( היא נחשבת כחלק מהגו( שא	 יש עליה דבר החוצ' , ה ציפור� שפרשה מיעוטה"וה. בי	 כמו הגו(חשו

  .וכשפרשה רובה כבר אינה נחשבת חלק מהגו( וג	 א	 נמצא עליה דבר חוצ' אי� בכ� כלו	, מעכב כמו בשאר מקומות

 .דבוק לא תהיה בו חציצהמדוע על החלק המיעוט שנשאר , ז תמה על פרוש זה"הט

אז מקו	 הסדק צר והמי	 , שא	 רובו קיי	 ומיעוטו נסדק, ומדובר על החלק שכבר פרש, הסכי	 שמה שדבוק אי� בו חציצה – ז"ט .3

ובאבר המדולדל  .אז התרחב מקו	 הסדק והמי	 יכולי	 לבוא לש	 וראוי לביאת מי	 ולא חוצ', אבל א	 נפר' רובו, לא מגיעי	 לש	

  .צמוד לגו( ומונע ביאת מי	 הוא תמיד

  

   .כתב שצפור� המדולדלת לא חוצצת כלשו� המשנה בלא חילוק בי� רובה למיעוטה – רבנו ירוח�, �"רמב

אלא , שהוא ג	 סובר כרבי יונת� ב� יוס( ,האחת: לשיטתו את הסתירה בי� המשנה לתוספתא הבית יוס� הביא שתי אפשרויות לפרש

שחכמי	 חולקי	 על רבי יונת� ב� יוס( וסוברי	 שמיעוטה , והשניה. אלא ג	 פרשה רובה, מעוטה אינה חוצצתשלא רק שפרשה , שלרבותא נקט

א לומר שחכמי	 חולקי	 שחוצצת בשניה	 כי אז המשנה היתה מביאה את דעת	 שלא נקל לומר שבשניה	 "וא. (כ לא חוצצת והלכה כחכמי	"ג

  )לא חוצצת

  :מדוע צפור� מדולדלת לא חוצצת א( פע	 	"דרכי	 לפרש את טעמו של הרמב כמההציע  הבית יוס�

  .ה ג	 כשנדלדלה"ה, משו	 שאפילו כשהיא מחוברת לגו( ועומדת להיקצ' אינה חוצצת .1

 .ל שמיעוטה לא חוצ "ואצ, פרוש זה שיי� לפי הסברה שרבי יונת� ב� יוס� לרבותא נקט רובה

  .בי� במיעוטה ובי� ברובה, מראה שלא מקפידה בזה, כ�יכולה להסיר אותה בידה וזה שלא עושה  .2

כיו� שפרש מיעוטה כל מה שנמצא על אותו מיעוט כעומד להיקצ' , שכיו� שצפור� עומדת להיקצ', ל"י, פ הטע	 השני בדעת הטור"ע .3

  .ולכ� א	 נמצא עליו דבר החוצ' אינו מעכב, דמי

  .ורבי יונת� ב� יוס� חולק, כחכמי� שלא חילקו כלל בי� רובה למיעוטה� פסק "שני פרושי� אלו שייכי� רק לפי האפשרות שהרמב

  

, א	 נעקרה רובה כבר לא תוכל להתרפא וכאילו נתלשה כולה. כ"	 ג"כא� יהיה חילוק לפי הרמב – בית יוס� :הדי� כשנעקרה הצפור� עצמה

הרי , א ולכ� היא עדי� חלק מהגו( וכל שנמצא בה דבר החוצ'אבל א	 נעקרה מיעוטה ייתכ� ותתרפ. אינו חוצ', ולכ� א	 נמצא עליה דבר החוצ'

  .אפילו א	 נמצא על המקו	 שפרש בלבד זה חוצ'

  

  הלכה

  מחבר

רובה , )אפילו היא נקיה( שצפור� המדולדלת שפרשה מיעוטה חוצצת וכפרוש הטור וכרבי יונת� ב� יוס(פסק את המשנה והתוספתא  .1

  .לא חוצצת



 151

כתבו את הטע	 של המרדכי והדרכי משה שהצפור� עצמה חוצצת כשפרשה מיעוטה אפילו לא נמצא עליה דבר החוצ'  – �"ש, ח"ב

  ).י"ולא כפרוש הב(

. חוזרת לטבול, וא	 לא עשתה כ�, אפילו א	 פרשה רובה' כ' א בסע"פ חומרת הרמ"עכיו	 המנהג להחמיר ולקצו' הצפרני	  – �"ש

 .ר ומספק מחמירא	 ג	 כא� יש להחמי � מסתפק"הש

  .שאבר ובשר מדולדלי	 חוצצי	, כתוספתא .2

  .אבל יבלת או יתרת ואינ	 מדולדלי	 לא חוצצי	 – א"רמ

  

  'סעי( כג

חו' מקרו	 שעל גבי  )א	 נגע בה	 זב( ולא מיטמאי	 )א	 הוא זב ונגע בו טהור( לא מטמאי	, ושאמרו חוצצי	 ושאמרו אי� חוצצי	" – תוספתא

רפי	 אי� , חוצצי	) דחוקי	 על הבשר(אוצי� , כה והקשקשי	 שעל גבי השבר והשירי	 והנזמי	 והקטלאות והטבעותהמכה והאגד שעל גבי המ

  ).ד"ו ה"פ". (חוצצי	

הבית יוס(  .אוצי� חוצצי	 רפי	 לא חוצצי	 )כולל אגד וקשקשי	( וכל השאר, קרו	 שעל גבי המכה לא מטמא ולא מיטמא – טור, �"רמב

מ ה	 ג	 חוצצי	 "מ, פ שהמשנה לא כתב את די� האגד והקשקשי	 לעני� חציצה"א וסבר שאע"ש והרשב"הסביר שהטור ידע את דעת הרא

  .קטלאות וטבעות שבה�, נזמי	, בהיות	 דחוקי	 כי אי� הבדל בינ	 לבי� שירי	

בי השבר ואגד שעל המכה ה	 יחידה אחת שלא מטמאי	 ולא קשקשי	 שעל ג, קרו	 שעל גבי המכה – רבנו ירוח�, א"רשב, ש"רא, ש"ר

  .רפי	 אינ	 חוצצי	, וכל השאר אוצי� חוצצי	 .)בי� אוצי	 ובי� רפי	( מיטמאי	

שמקפידה להסיר אותה בשעת , ד"ביאו את פרוש הראבוה? הרי זה מיעוט שאינה מקפידה, מדוע טבעת דחוקה חוצצת ושאל א"והרשב ש"הרא

משמע שא� לא מסירה אותה כלל לא חוצצת כי זה  .נחשב כחציצה, פ שזה לא בשעת טבילה"דה על כ� במקרה כלשהו אעוכיו� שמקפי, הלישה

  .מיעוט שאינו מקפיד

  

ה באגד שעל "וה. א	 ה	 רפויי	 אינ	 חוצצי	 וא	 ה	 מהודקי	 חוצצי	, טבעות וקטלאות, 	ששירי	 ונזמי, 	"כתוספות והרמב – מחבר

  .שעל השבר )כגו� גבס לוחות שעושי	 הרופאי	 על המכה( המכה וקשקשי	

  .אנו לא בקיאי	 בי� רפוי ללא רפוי –) קסא' ס( א"רמ

וטבעת . ח שסת	 טבעת מהודקת היא וחוצצת ואי� שו	 חילוק בזה בי� א	 דרכה ללוש אתה ובי� א	 לא"משמע במחבר באו – פתחי תשובה

  .ידבאיש לא חוצצת כלל כי זהו מיעוט שאינו מקפ

  .באגד וקשקשי	 אפילו רפויי	 חוצצי	 כי המי	 לא נכנסי	 בה	 כמו שצרי�א ש"ש וכרשב"החמיר כרא – ח"ב

  .צריכה טבילה שנית נהאי, וא� טבלה ומסופקת א� היה רפוי או לא. אבל נזמי אוז� לא חוצצי	, דוקא נזמי א( – א"רעק

  

  'סעי( כד

נהי . מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצ	 בי� שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת: אמר רבי� בר רב אדא אמר רבי יצחק" – גמרא

דאמר רבי , כדרבי זירא, מקו	 הראוי לבוא בו מי	 בעינ�, )מה בשרו מבחו' א( כל מבחו', "ורח' בשרו במי	"כי כתוב (דביאת מי	 לא בעינ� 

  :)נידה סו". (ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו, אי� בילה מעכבת בו, ילהכל הראוי לב: זירא

  .ה לכל דבר הנמצא בי� השיניי	"וה ,ה א	 נמצא ביניה	 בשר או פירורי	 חוצצי	"ה – ג"סמ

  

ל בי� "לה וכנכדי שלא תתגנה על בע שפחה זו היתה נשואה וכל נשואה מקפידה על בי� הסתרי	 – ש"ר ?מדוע מה שיש בי� השיניי� חוצ 

  .שלא היתה נשואה וכל אשה מקפידה על בי� השיניי	 ואפשר לפרש. השיניי	 שזה מקו	 מוסתר

  

וכ� מנהג יפה שלא . ראה מנהג יפה שנשי	 שצריכות לטבול לא אוכלות בשר כל היו	 כדי שלא יישאר לה� בערב בי� השיניי	 כלו	 – ש"רא

  .דבר חוצ' בי� שיניה טועמות כלו	 בי� הרחיצה לטבילה כדי שלא יהא

  

וא	 טבלה , )כי צרי� שיהיה ראוי לביאת מי	( פ הסיפור ע	 שפחתו של רבי שצריכה לצחצח את שיניה שלא יהא בה	 דבר חוצ'"פסק ע – מחבר

  .ונמצא ש	 דבר דבוק לא עלתה לב טבילה

  .שבודקות יש חשש שישאר חלקי	 ממנו בי� השיניי	פ "ואע, שיש נוהגות לא לאכול בשר ביו	 הטבילה כי הוא נכנס בי� השיניי	, ש"וכרא

ודי� זה דומה לדי� . כ יתברר שהיה דבר חוצ' לא עלתה לה טבילה"כי א	 אח, למד מכא� שאי� חובה לצחצח שיניי	 אלא זו עצה טובה – ח"ב

  .שוחט

כ "משא, ששי	 שמא יהיה דבר חוצ' בשיניי	ולכ� חו, כ"כי כא� אי� לה חובה לבדוק אח, שיניה חלק וכתב שמדי� הדי� צריכה לצחצח – �"ש

  .בשחיטה שצרי� לבדוק את הסכי� אחר סו( השחיטה ויגלה א	 השחיטות היו פסולות

  .וכ� נוהגי	. ואי� לה לעסוק כל היו	 כולו בבצק או נרות של שעוה שלא ידבק בה ויחצו', אי� לאכול בי� הרחיצה לטבילה – א"רמ
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ט אוכלת בשר ותיזהר לנקר את מה שחוצ' בי� "וכ� בשבת ויו. פשוט שאי� לעכב הטבילה, לאכול בשרא	 לא נהגה את המנהג שלא  – ז"ט

  .השיניי	

  

ועוד . זה חציצה שמפריעה וסתימה בש� לא מפריעה, פ שרטיה חוצצת"אע. הפוסקי	 הקלו בדבר כי זהו מיעוט שאינו מקפיד :סתימה בש�

באגרות משה . שמצטערת בהוצאתו, ועוד. א להסיר סתימה ללא מכשירי	 רפואיי	"וכ� א, שרטיה עתידה להיות מוסרת וסתימה נשארת קבועה

וג	 בסתימה זמנית יש להקל כי לא מסירה אותה עד לזמ� מסוי	 כמו טבעת שמסירה אותה . כתב שזה דומה לח' השקוע בבשר שלא חוצ'

  .צ'וכ� ג	 ח' שקוע ואינו נראה הוא דבר זמני ובכל זאת לא חו, בשעת לישה

  .	 כתב שמכיו� שבקל מוציאי	 אותה לנקות חוצצת"מהרש. בבינת אד	 כתב שלא חוצצת כי עשויה לנוי :ש� תותבת

בשבט הלוי הקל במקרה שכבר לנה ע	 בעלה שלא להצריכה טבילה . מורידי	 אות	 בכל לילה ובודאי שלא יגעו במי	 ולכ� חוצצי	 :עדשות מגע

  .בדרכי טהרה כתב שא	 אלו עדשות שלא מסירי	 אות	 זמ� רב אינ	 חוצצי	. שנית כי ה	 לא מהודקי	 ולא מקפידה על זה

תניח את  – חלקת יואב. תכניס ידיה באזני	 ואז זה יהיה נחשב ראוי לביאת מי	 – אבני נזר :טבילה במקרה של בעיה בכניסת מי� לאזני�

 �"מהרש. תרגיל את עצמה ללכת ע	 צמר גפ� באוז� שבוע קוד	 וביו	 הטבילה תחלי( לחדש שיהיה נקי – הר צבי. צמר הגפ� שבעה ימי	 קוד	

אשה אחרת תשטו( ידיה במי המקוה ותני  – רב פעלי�. שמ� גפ� ספוג במי מקוהתניח  – אמרי יושר. א	 זה מקו	 שאינו נראה אפשר להקל –

שערי . פ שבזמ� קצר זה לא אפשרי כי ראוי לביאת מי	"תניח צמר גפ� תטול בשמ� ואז מי המקוה יכולי	 להיכנס לש	 אע – א"חזו. באזניה

  .תטבול את צמר הגפ� בשמ� דגי	 שהוא לא חוצ' – טבילה

  

  'כו�'סעיפי	 כה

  ד"ראב

. לומדי	 מהסיפור ע	 שפחתו של רבי שא	 לא הדיחה את בית הקמטי	 ואת בית הסתרי	 ונמצא בה	 דבר חוצ' לא עלתה לה טבילה .1

, ונלמד משפחתו של רבי שבגלל שנמצא דבר חוצ' בי� שיניה הוצרכה טבילה נוספת. עלתה לה טבילה, אבל א	 לא היה עליה דבר חוצ'

 .טבילה שובאבל בלא זה לא היתה צריכה 

כ בדקה ומצאה עצ	 או דבר אחר "כ אכלה או התעסקה בכתמי	 או תבשילי	 ואח"עוד לומדי	 שא	 לא בדקה בי� שיניה וטבלה ואח .2

ועלתה לה , שבזמ� הטבילה לא היה הדבר החוצ' ש	 )בבית הסתרי	 שאי� צרי� לביאת מי	( מסתבר שתולי	 להקל, חוצ' בי� סתריה

 .לא עלתה לה טבילה, פת הראש ובדיקת הגו( שא	 לא עשתה כ�ואינו דומה לחפי .הטבילה

אבל בית , כי צרי� ביאת מי	, בדיקת הגו( וחפיפת הראש מעכב א	 לא עשתה זאת קוד	ש, �"והסביר הש .ד"פסק את דיני הראב – מחבר

  .הסתרי	 ובית קמטי	 לא צריכי	 ביאת מי	

פ שהתעסקה "אע, הביא את דעת הרוקח שחלק וסבר שא	 נמצא דבר חוצ' בי� שיניה אחר הטבילה צריכה טבילה שוב ולא תולי	 להקל – �"ש

  .ויש להחמיר. כ"באותו המי� כל היו	 כולו אח

  

  'סעי( כז

אבל טמאה , )שייכת בה	 חציצהכי המעות לא מהודקי	 במקו	 הנחת	 ולא (נדה שנתנה מעות בפיה וירדה וטבלה טהורה מטומאתה " – משנה

, )דחקה שפתותיה זו בזו וכעת לא ראויי	 המי	 לבוא בפיה(קרצה שפתותיה , )סגרה ידה בחוזק(קפצה ידה , נתנה שערה בפיה. היא על גב רוקה

  )ה"ח מ"מקוואות פ( ."כאילו לא טבלה

  .לכתחילה צריכה לפתוח פיה מעט כדי שיהיה ראוי לביאת מי	 – שערי דורא

לא , או קרצה שפתותיה או קפצה ידה בעני	 שלא באו המי	 בה	) כי אז לא באו המי	 בשערה(פסק כמשנה שנדה שנתנה שערה בפיה  – מחבר

  .עלתה לה טבילה

  

  'סעי( כח

). כי המשקה על ידו מתחבר למקוה ואי� כא� חציצה כלל(וא	 הדיח את ידו במי	 טהורי	 . טמאי	, האוחז באד	 ובכלי	 ומטביל�" – משנה

  )משנה ש	". (כדי שיבואו בה	 מי	, ירפה: רבי שמעו� אומר

  

אפילו ק מחמיר שחייב להדיח ידיו "שת ,)כי להדיח ידיו שניה	 מודי	(ק ורבי שמעו� הא	 מועיל לרפות את ידו "מחלוקת ת – �"רמב, �"רמב

  .ק שריפוי ידי� לא מועיל"והלכה כת. לא יועיל גזרה שמא לא ירפה לבד כי לרפות ידיו, ירפה

הרי אולי , שא	 לא כ� מה תועיל הדחת הידי	(עלתה הטבילה , אפילו מחזיק את הכלי או האד	 בחוזק, שא	 הדיח ידיו קוד	 ז דקדק"הט

  ).כ"יאחוז בחוזק אח

והוא מסביר את המחלוקת . ש שעלתה לה טבילה"כ, א	 חברתה מחזיקה בה ורפתה ידה בזמ� הטבילה עד שבאו המי	 – טור, מרדכי, א"רשב

. ובא רבי שמעו� ומחמיר וסובר שהדחה לא מועילה לבד אלא חייבי	 ג	 ריפוי ידי	 בנוס(, ש ריפוי ידי	"ק הדחת ידי	 מועילה וכ"שלת, אחרת

לא ידחוק הרבה את הכלי לידיו אלא יאחזנו כדר� כל האד	 ולא חוששי	 שיאחוז בכח  מ"מו .עילה ג� ריפוי ידי� וג� הדחהק שמו"והלכה כת

  .רב
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אבל בכלי אד	 אוחז אותו בחזקה ומכניסו , מ להטפיח"מ אז כבר ה	 התרטבו בשיעור טופח ע"מ, ג שרגלי הטובל יכולי	 להיות בקרקע"ואע

  .להרטיב ידיו וג	 שיהיה רפויכ צרי� קוד	 "למקוה וא

  

וא	 הדיחה ידיה במי	 . כ רפתה ידיה כדי שיבואו ש	 המי	"שלא תאחוז ביד חברתה ותטבול אא, א"פסק כמשנה וכהבנת הרשב – מחבר

לא א, ז שבדבר של חכמי� הולכי� להקל"פ הט"וכ .שעל ידיה הוא חיבור למקוה מ להטפיח"שטופח ע כי המשקה, עלתה לה טבילה, תחילה

  .א"אלא שלא חוששי	 לזה כדעת הרשב, צריכה שלא תאחוז בה חברתה בכח כי אז לא תועיל ההדחה, שא	 רק הדיחה ידיה ולא רפתה

  .אבל לא מי	 תלושי	, מי מקוה – �"ש, ח"ב, פרישה. אפילו במי	 תלושי	 – ז"ט ?באיזה מי� צריכה להדיח ידיה תחילה

  

כי מתו� שהיא בהולה ומפחדת שמא , שא	 רפתה ידיה לא עלתה לה טבילה גזרה שמא לא תרפה ידיה, �"	 וכרמב"פסק כהבנת הרמב – ח"ב

  .ורק א	 הדיחה ידיה עלתה לה טבילה .תישמט ידיה היא מחזיקה בחזקה

  

  .הדיחה ידיה תחילה במי	 בשיעור טופחא	 , מכא� משמע שלכתחילה יכולה אחרת לאחוז בידה בשעת הטבילה ולדחו( אותה למי	 – דרישה

 פסק המשאת בנימי�, ואשה שאינה יכולה לעמוד על רגליה. ורק בדיעבד עלתה לה טבילה, יש להחמיר בדבר זה אפילו א	 הדיחה ידיה – �"ש

  .מ להטפיח"י שיאחזו בה שתי נשי	 בזרועותיה ותדחנה ידיה� תחילה במי	 עד שיהיו כטופח ע"שתטבול ע

לכ� יחזיקו בידיה רק מתחת למי	 לאחר הדיחו ידיה� , ראוי לדקדק שהמי	 בידי הנשי	 שאוחזות בידה לא יהיו מי	 תלושי	 – סדרי טהרה

  .במי המקוה ולא הגביהו ידיה�

  

  'סעי( כט

אבל , במי	 מועטי	? א"בד. והאומר דרוס יד� עלי בבית המרח' אינו יוצא כשהוא של	. אל יאמר אד	 דרוס יד� עלי בבית המרח'" – משנה

  )י"דר� אר' רבה פ". (במי	 מרובי	 הרי זה משובח

  ".האומר לחברו כבוש יד� עלי במקוה הרי זה מגונה" – פ התוספתא"ע �"רמב

סאה מצומצמות ואז כאשר הוא מכניס ידו למקוה חוששי	 שמא יוציא אותה קוד	 שחברו יטבול ' רק ממדובר במקוה שיש בו  – בית יוס�

  ).רא' עיי� ס(ודומה די� זה לקופ' למקוה או טובל פעמי	 במקוה שזה מגונה . סאה ונמצא טובל במקוה חסר' ויחסר המקוה ממ

  .רא במלכות מקוואות' ועיי� לקמ� בס. סאה מכוונות' 	 פרש שמדובר אפילו במקוה שהוא יותר ממ"הרמב – ש"ריב

  

שמא , י זה מגונההר, והקא	 אמר לחברו כבוש יד� עלי במ, סאה בדיוק' שהטובל במקוה שיש בו מ, פסק כתוספתא וכהבנתו בבית יוס( – מחבר

  .סאה' סר המקוה ממויח, חברו יוציא את ידו קוד	 שיטבול במקוה

  

  'סעי( ל

לפני שנתחבו רגליה בטיט ואות	 המי	 (מפני שהמי	 מקדמי	 , טהורה, פ שרגליה שוקעות בטיט העבה"אע, הטביל בו את המיטה" – משנה

  )ז"ז מ"מקואות פ)". (מחוברי	 למקוה ולכ� אינ	 חציצה

וא	 היה . פ שדורסת על הריצפה כי ה� רטובות"אע, שעת טבילתהאינה צריכה להגביה את רגליה מריצפת המקוה ב – ש"רא, א"רשב, ד"ראב

  .ש	 טיט צריכה להגביה רגליה

ני שהמי	 מקדימי	 מפ, פ שדורסת על הרצפה"אע, ד שאינה צריכה להגביה רגליה בשעת הטבילה א	 אי� ש	 טיט"ש והראב"פסק כרא – מחבר

  .קוהלרגליה ונגעו בה	 קוד	 שנגעה ברצפה ואות	 המי	 מחוברי	 למ

א והמרדכי לעיל "וכ� משמע לפי הרשב. לא יכולה לדרוס על הרצפה, אבל א	 היו רגליה רטובות ממי	 תלושי	, משמע שכל זה במי מקוה – ז"ט

אמנ	 לפי . ולכ� צרי� שמי המקוה עצמ	 יעשו את ההכשר, וכא� כשעומדת על הריצפה זה בחוזק, כח שא	 הדיחה ידיה לא תאחוז בחוזק' בסע

  .ה כשעומדת על הריצפה"יש חיבור למקוה ג	 כשאשה אוחזת בה בחזקה וה	 תלושי	 כי ה במי"	 ש	 ה"הרמב

, שזו כוונתו, ותר ? וכא� משמע שא	 יש טיט רק מגביהה רגליה, ג טיט"ש	 פסק שלא תטבול ע' לג' מדבריו בסע הקשה על המחבר – �"ש

לג ש	 כתב שכוונת המחבר לאסור רק בטיט היו� ושל יוצרי	 ' בסעועיי�  .שכשאי� טיט לא צריכה להגביה רגליה וכשיש טיט לא תטבול כלל

  .ש"ע. שנדבק ביותר

  

  'סעי( לא

שש	 יושבי	 על מדרגות (סבר רב כהנא למימר טעמא מאי משו	 גזרת מרחצאות . ג כלי חרס ותטבול"אשה לא תעמוד ע: אמר רבא" – גמרא

הת	 טעמא מאי משו	 דבעית : ל רב חנ� מנהרדעא"א. שפיר דמי) קעת עבהב(הא על גבי סילתא , )ויבואו לחשוב שמועילה טבילה במרח'

  :)נידה סו". (סילתא נמי בעיתא, )שתפחד שלא תפול ולא טבלה כמו שצרי�(

  .כי החשש הוא רק משו	 פחד ג כלי עלתה לה טבילה"אמנ	 א	 בדיעבד טבלה כשעומדת ע – א"רשב, ד"ראב
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הרי הוא כמו שהיה : רבי יהודה אומר, )שאי� לו בית קיבול ואינו מקבל טומאה(ג ספסל "כלי	 או ע) אחורי(ג "ע) את המעי�(העבירו " – משנה

גזרה שמא (ג הספסל "ובלבד שלא יטביל ע, סאה ובאשבור�' שמטהר במ(הרי הוא כמקוה : רבי יוסי אומר). שמטהר כמעי� בזוחלי	 ובכלשהו(

  )ב"ה מ"מקואות פ)". (יטביל בתוכ	

הרי מותר , ועוד? ומעי� שריבה עליו מי	 שאובי	 מטהר בכלשהו, הרי הכלי והספסל מחוברי	 למעי�, ג הספסל"על המשנה מדוע המעי� כמקוה ואסור להטביל ע � הקשוהראשוני

  ?ג ספסל"כ צרי� לדעת מה מוסי( רבא על המשנה שכבר אמרה שאסור להטביל ע"כמו ?להטביל כלי בתו� כלי שיש בפיו כשפופרת הנוד

גזרה שמא יקבעו אות� במקו� מוצא המי� , ועי	 במעי� שהמעי� נגרר על גב	 ואסור להטביל בתוכ	ביש לחלק בי� כלי	 תלושי	 שמותר להטביל בתוכ	 לכלי	 הק – ש"תרו  הר

משו	 גזרה מרחצאות עד שאמר לו רב חנ� שהטע	 הוא  ג כלי קבוע"לכ� סבר רב כהנא לאסור טבילה ע. ולא יהיה ש� כשפופרת הנוד ונמצאו כל המי� העוברי� על גביו פסולי�

  .וזה בעיה ג	 בכלי תלוש משו	 פחד

כ "משא, נפסק החבורשוהטועה יטעה לטבול בו ג	 כ כי הספסל או הכלי מפרידי	 בי� המעי� לבי� המי	 שיצאו חו' לשוקת ולכ� זה לא נקרא מחובר, כא� זה שונה – ש"תרו  הרא

  .סאה שיכול לתת בו כל מי	 שאובי	 שבעול	' 	 המעי� לא בטל ממנו כמו מקוה שיש בו כבר מ	 ֵש ָש , בריכת המעי�בנות� מי	 שאובי	 לתו� 

 לכ� אסור לטבול בכלי�. אבל סת	 כלי המחובר למעי� אי� להטביל בתוכו, ג	 הכלי הפנימי נטבל, כי כשמטבילי	 כלי בתו� כלי, בי� כלי	 תלושי	 לקבועי	 ש"ודחה את חילוק הר

  .ובכל זה א	 טבלה לא עלתה לה טבילה משו	 שגוזרי	 שמא תטבול בתו� הכלי. )לרבי יוסי( ובי� על גב�) לדברי הכל(בי� שה� מחוברי� ובי� שה� תלושי� בי� בתוכ� 

  .משו	 הפחד, זה משו	 שמדובר אפילו בכלי	 המנוקבי	 כשפופרת הנוד, ג כלי חרס ותטבול"ומה שחידש רבא שאשה לא תעמוד ע

  

  הלכה

שלא או חתיכת ע' ג כלי חרס "דוקא כשטבלה עמה שאמרנו שבדיעבד עלתה לה טבילה זה כל  – רבנו ירוח�, א"רשב, ד"� בש� הראב"ר

אפילו ) ב"שייחדו אות	 למדרס כגו� ספסל וכיו( או נסרי	 הראויי	 למדרסג כלי ע' "אבל א	 טבלה ע, טומאה כי לא ראוי למדרס י	מקבל

  .לה טבילה משו	 גזרת מרחצאותבדיעבד לא עלתה 

ולכ� כל שהוא ראוי למדרס כספסל ושאר כלי	 המקבלי	 , ג הספסל גזרה שמא יטביל בתוכו"שלא יטביל ע, ד מהמשנה"ולמד זאת הראב

כי  ,ואפילו בדיעבד לא עלתה הטבילה .לא מטבילי	 בה	 משו	 גזרת מרחצאות או כל דבר שיש עליו ש	 כלי אפילו פשוטי כלי ע' טומאה

  .הרואה יטעה לומר שיש היתר לטבול במרח'

אפילו בדיעבד לא עלתה כי , שאי� לעשות מקוה שיורדי	 אליו במדרגות העשויות מע' ולטבול עליה	 ד"א בתשובה על פי הראב"והשיב הרשב

  .בולאלא שיש לעשות מדרגות מאבני	 רחבות כדי שלא תפחד לעמוד עליה	 ולט, פ שקבעו אות� בקרקע"לה טבילה אע

ראינו שחילק בי� כלי	 תלושי	 שמותר לטבול בתוכ	 לכלי	 קבועי	 שאסור לטבול בתוכ	 גזרה שמא יקבעו אות	 במקו	 מוצא המי	  – ש"ר

ג כלי חרס ותטבול זה רק כלי "כוונתו של רבא שאשה לא תעמוד ע, כ"א. ולא יהיה ש	 כשפופרת הנוד וכל המי	 שיעברו על גב	 יהיו פסולי	

  .אבל בתלוש יהיה מותר, לעמוד על גביו בגלל הטיט חרס הקבוע

זה דוחה לגמרי את , ומשמע שכאשר הגמרא אמרה שהטע	 הוא משו	 הפחד, לא הזכירו כלל את גזרת מרחצאות – פ הטור"ע ש"רא, �"רמב

ג כלי כלשהו עלתה "וא	 טבלה ע, יפהג כלי משו	 הפחד שמא לא תטבול "ולכ� אי� לטבול לכתחילה ע, ואי� גזרה כזו, הטע	 של גזרת מרחצאות

  .לה טבילה בדיעבד

  

והתיר בדיעבד רק בכלי מנוקב כשפופרת , בי� בתוכ	 ובי� על גב	, בי� תלוש, ש אסר לטבול בכלי	 בי� מחובר"הרי לעיל ראינו שהרא, ש"הבית יוס� הקשה על הבנת הטור את הרא

ש "כ אי� הטור כתב שהרא"וא, ג כל הכלי	 כול	 גזרה שמא יטביל בתוכ	"ש אסר ע"והרא, ג כלי חרס או חתיכת ע'"עד התיר "שהראב, ד"ועוד משמע שמחמיר יותר מהראב. הנוד

  ??לא חילק והתיר בדיעבד בי� בכלי חרס ובי� בכלי ע'

משנה עוסקת בטבילת כלי	 שלא שיי� בזה פחד והרי ה, משמע שא	 הכלי קבוע בקרקע המקוה שאי� פחד מותר לטבול, 	 שנת� הטע	 לאיסור משו	 הפחד"ועוד הקשה על הרמב

  ?כ"הרי המשנה אסרה בספסל ובספסל לא מפחדי	 בד, ועוד? כלל

  :כמה תרוצי�� "והרמבש "הבית יוס� הביא בשיטת הרא

שא	 הדי� בדיעבד , כלי ע'ש לא חילק בי� כלי חרס ל"ולכ� הרא, זה אפילו בדיעבד" ג ספסל"ובלבד שלא יטביל ע"ש הסתפק הא	 דברי המשנה "אפשר לומר שהרא .1

 .אז לא עלתה ה� בזה וה� בזה, וא	 אפילו בדיעבד לא עלתה טבילה, אז מותר ה� בזה וה� בזה, מותר

בי�  כ� פסול אפילו בדיעבדלאו הספסל ו ג אחורי כלי	"כי ש	 מדובר שהעביר את כל המעי� כולו ע, אי� ראיה מהמשנה במקוואותש ש"רא	 וה"רמבאפשר לומר לדעת ה .2

ג הכלי� האלו או "פשוט שמותר להטביל ע או שהוא כלי שאי� לו בית קיבול אבל כשלא העביר את כל המי� אלא רק את מקצת�, בתוכו ובי� על גביו כמו שבארנו

 .ובדיעבד עלתה הטבילה, משו� הפחד אלא שאסור לכתחילה. כי לא התבטל ש� המעי� ממנוהספסל 

מניח אותו , שהכלי כשמעביר עליו מעי�, והטע	 בזה. פ שהעביר עליו את המעי�"אע ג כלי מותר להטביל"משמע שע, "ג ספסל"ובלבד שלא יטביל ע"המשנה אומרת  .3

א	 היו מונחי	 כדרכ	 היה אסור כי , אבל כשפניו למטה זהו הכר ששינו להניח	 כ�, ושיי� לגזור שמא יטביל בתוכו כשפניו למעלה שיראו ויטעו, הפו� ע	 פניו למטה

כ שהכלי מונח שלא כדרכו ויבואו "כי במי	 הנמשכי	 אי� הכר כ, אבל מי	 הנמשכי	 מה	 דינ	 כמקוה, וכל זה לעני� להטביל ג	 גב	. ולכ� אי� לגזור בזה לטבול בה	

  .ולכ� גזרו שדינ	 כמקוה לטעות

זה  ,ואי� לגזור משו	 טבילה בכלי	 ג כלי	 הפוכי	"וכא� בא רבא לומר שכל מה שהתרנו לטבול ע. ל מקרהאבל ספסל שהוא כלי בלא בית קיבול אסור בכ, וכל זה בכלי

 .אבל לכתחילה אסור לעמוד עליו ולטבול משו	 הפחד, בדיעבד

ג כלי או "אבל א	 העבירו ע, כמקוה ה	 המש� דבריו של רבי יוסי שאמר שרק בספסל או כלי	 שאי� לה	 בית קיבול הרי הוא" ג ספסל"ובלבד שלא יטביל ע"המילי	  .4

 .הוא מודה לרבי יהודה שהרי הוא כמו שהיה, כל כלי שיש לו בית קיבול ומעמיד אותו הפו�

  

  מחבר

לא חשש גבי כלי ע' אפילו רחבי	 וקבועי	 בלא תעמוד על , לכ� א	 היה טיט במקו	 שטובלת. א שאי� טובלי	 בכלי	"פסק כרשב .1

משו	 גזרת , ולא על גבי נסרי	 שראויי	 למדרס או כלי אחר הראוי למדרס הראוי לקבל טומאה, ב�כי ה	 מקבלי	 טומאה מג, פחד

 .מרחצאות

 .אבל נותנת חבילי זמורות תחת רגליה מפני הטיט. שא	 עברה וטבלה לא עלתה לה טבילה, ד"כראב .2
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 .תפחד שתפול ולא תטבול כראויג בקעת שמא "שלא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול ולא ע, רב חנ� מנהרדעאופסק כרבא  .3

  .עברה וטבלה עלתה לה טבילה, היא רק משו	 פחדבכלי חרס שלא מקבלי	 טומאה א שמכיו� שהגזרה "ד והרשב"כראב .4

  .י ותוספות לא עלתה לה טבילה בדיעבד אפילו בכלי חרס"פסק שאי� להקל בזה כי לרש – ח"ב

אבל למסקנה בדיעבד עלתה לה טבילה כי אי� גזרת מרחצאות בכלי , כהנאא של רב "שפרוש זה נאמר על ההו, תמה על דבריו – �"ש

אבל לא בכלי , ולכ� א( שפסקנו שמחמירי	 בזה בדיעבד זה רק בכלי שמקבל טומאה, שגזרת מרחצאות היא רק לכתחילה, ועוד. חרס

 .ז להקל בדיעבד כשעברה וטבלה"פ ג� הט"וכ .שלא מקבל טומאה

, ג המדרגות לא עלתה לה טבילה כי ה	 מקבלי	 טומאה משו	 גזרת מרחצאות"א	 טבלה ע, של ע' א שמקוה שיש בו מדרגות"כרשב .5

וכ� שיהיו רחבות מספיק להנחת , אלא צרי� לעשות מדרגות של אבני	 שלא מקבלי	 טומאה, ואפילו ה	 מחוברי	 לכותלי המקוה

  .הרגלי	 כדי שלא תפחד ליפול ממנה

אי� עליה	 ש	 כלי , מ לקבוע אות	 במקוה"ראש מדרגות מע' לעמוד עליה	 בשעת הטבילה עא	 עשו מ – ח"ב, דרישה, מעדני מל�

כ החליטו לקבוע אותו במקוה שאז היה ש	 כלי "א זה כאשר לקחו סול	 ואח"ומה שאסר הרשב, אלא ש	 בני� ומותר לטבול עליה	

  .עליו כבר מקוד	

כמו שראינו , שמותר לטבול עליה	, לעמוד עליה	 במקוה בשעת הטבילהה בנסרי	 ושליבות שנעשו רק כדי "הוסי( שה – שארית יוס�

א והמחבר זה בנסרי	 ושליבות "ומה שאסרו הרשב. כי נעשו לעמוד עליה	 ולא לקיבול, שא	 אי� לבזבזי	 מותר' לב' לקמ� בסע

  .העשויי	 למדרס

הוא , אבל א	 מזדמ� לו שבוני	 מקוה חדש, ני	ל ואי� לשנות המנהג שלא להוציא לעז על הראשו"הסכי	 ע	 הנ – � מלובלי�"מהר

  .ע"דואג שייבנה מדברי	 שאינ	 ראויי	 למדרס לצאת ידי כו

  

והסביר שהנסרי	 הללו . הארי� להסביר מדוע מנהג מדינותיה	 שעושי	 נסרי	 במקוה והאשה טובלת עליה	 – � מפדובה"מהר

ובפרט לאחר שנקבעו במסמרי	 כי לא היה  ,ככלי אלא כקורת הבית	 רק כדי לעמוד ולטבול עליה	 ולכ� ה	 אינ	 חשובי	 יעשוי

, כ ה	 נחשבי	 כבני� ואפילו היה עליה	 ש	 כלי מתחילה"וא, ועוד שה	 נתוני	 על קורות ומי	 צפי	 עליה	, עליה	 מתחילה ש	 כלי

  .ח"הדרישה והבופרושו כעי� מה שהבאנו לעיל בש	 . בטלי	 מתורת כלי ומותר לטבול עליה	

  :	 מפדובה"הארי� להקשות על דברי מהר – ז"ט

  !אלא התירה רק בקעת ע' או כלי חרס, הגמרא לא חילקה בזה. 1

  !מ הרואה יכול לטעות שיש התר לטבול במרח'"מ, ג	 א	 אי� עליו ש	 כלי מלכתחילה. 2

י� בני� מבטל כלי כמו צנור שחקקו כי פשוט הוא שא, וזה תמוה, כתב שאפילו היה עליו ש	 כלי מתחילה בטל שמו וכעת הוא כבני�. 3

  !ולבסו( קבעו שפוסל מקוה

י	 טומאה אפילו אינ	 וכתב שהנסרי	 עשויי	 לנחת ולא לשימוש ולכ� אינ	 מקבל, ד� בהתר זה י כ  מקרקוב"ז הוסי� שג� מהר"הט

  !כי טומאת מדרס יש בכלי העשוי לנחת, ז"וג	 על זה תמה הט. י	קבועי	 במסמר

ברי	 המקבלי	 דמשו	 שגזרת מרחצאות אינה  ש"והראש "וסמ� דבריו על הר ג נסרי� ושליבות"מקוה עז התיר לטבול ב"הט

 ש"שחלק על הר ש"וכ� לדעת הרא .ש בכלי	 מחוברי	 למקוה שאסור לטבול בה	"כגו� סברת הר, י	 אחרי	אלא משו	 טעמ, טומאה

חיבור ה ג	 א	 נפסקשאפשר לטבול בו  ג השוקת"� שהעבירו עזה שיי� רק במעי, לא חילק בי� כלי	 תלושי	 למחוברי	 ואסר תמידו

  .א לטבול בה	"אי� בה	 מי	 וא, כ בנסרי	 וסילונות שבלא חיבור"משא ,ויטעה הטועה לטבול בו ג	 אז למעי�

סר בכלי	 ש שא"וכמו שבסילונות אי� את גזרת הר, שאי� הבדל בי� הנסרי	 לסילו�, לגבי סילונות' לב' ש לקמ� בסע"וכ� מדברי הרא

  .ה שליבות של ע' במקוה"ה, וכמו נסרי	. ה לעני� נסרי	"ה, מחוברי	

. נסרי� אפילו קבועי� במסמרי�לטבול על להתיר  פשראי א שהכל תלוי בקבלת טומאה א"והרשב ד"הראב ז שלפי"כתב הטלכ� 

אות� שליבות לא מחוברי�  ואפילו א�תלושי� שחיברו אות� שיש התר גמור בסילונות ונסרי� ש "הרפ "פסק להקל ע לכ�

  .ל מפראג"פ מהר"וכ. אבל לא מטעמו, � מפדובה"כ מותר וכמו שפסק מהר"במסמרי� ג

  

שא	 אי� עליו , ועוד. שהגמרא התכוונה לאסור רק כשראוי למדרס קוד	, ז"תר' את שלוש קושיותיו של הט � בנקודות הכס�"הש

  .אי� ש	 כלי עליו כלל, כא� כיו� שהכל בני�, לבסו( קבעוולגבי צנור שחקקו ו. הטועה לא יטעה, ש	 כלי מתחילה

מעדני מל� ושארית יוס( לגבי שליבות ונסרי	 וכעי� זה הביא את דברי  ,פ טעמו"ע � מפדובה"של מהר  � ע� התרו"לכ� הסכי� הש

 .שנעשו רק לעמוד עליה	 שאי� עליה	 גזרת מרחצאות ומותר לטבול עליה	

  

  'סעי( לב

כי כא� אי� בעיה של , מותר לעמוד על סילו� שבקרקעית המקוה כשהמי	 עוברי	 דר� הסילונות למקו	 אחר – )ז"פ הסבר הט"ג� ע( ש"רא

ג ספסל שלא יטביל על הספסל זה משו	 גזרת כלי	 "שחומרת רבי יוסי במעי� שהעבירו למקוה ע ,ועוד, כי הסילונות קבועי	 בקרקע, פחד

. כי בסילו� יש שפופרת הנוד, וזה לא שיי� כא� ,אי� בה	 כשפופרת הנודיעשה אות	 במקו	 מוצא המי	 וקבועי	 שהמי	 נגררי	 על גב	 שמא 

ולכ� אפילו א	 ישי	 אותו  ולא פוסלי	 בשאיבה) לבזבזי	(כי אי� לה	 מסגרת מאה לא מקבלי	 טושכפשוטי כלי ע'  שהסילונות נידוני	, ועוד

  .ולכ� אי� לחוש בזה ,במקו	 מוצא המי	 לא יפסול
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, מותר לעמוד עליו א	 אי� לו מסגרת שמקבלת מי	, )וממנו זוחלי	 המי	 לחו'(שסילו� של ע' שקבוע בקרקעית הטבילה , ש"פסק כרא – מחבר

  .וג	 אי� בו בעיה של פחד, מקבל טומאה כי הוא כפשוטי כלי ע'ככלי ולא ואז אינו נידו� 

ש שכא� זהו כלי תלוש ולא גזרו בו את "כי הוא סובר כמו ההסבר הראשו� ברא, הסביר שהטור לא הזכיר את התנאי שלא יהיה לו מסגרת – �"ש

ג כלי	 "� שאסרו לטבול במקוה אפילו ע"א והר"הרשב, ד"אבאבל המחבר כתב טע	 המסגרת לצאת ג	 ידי דעת הר, במרחצאות גזרת רבי יוסי

  .ולכ� צרי� את הטע	 שאי� לו לבזבזי	, תלושי	

  

  'לד�'לג סעיפי	

  .)סז� :נידה סו". (אימר ברדיוני נפל, ג דהשתא ליכא"אע, )של אניות(אשה לא תטבול בנמל : אמר רב שמואל בר רב יצחק" – גמרא

  

חוששי	 שמא , פ שכרגע אי� עליה טיט"ואע. לא תטבול במקו	 שהספינות חונות ורגילות להיות ש	 כל שעה שמצוי ש	 טיט וזה חוצ' – י"רש

  .משמע שאפילו בדיעבד לא עלתה לה טבילה. כשתצא מהמי	 תשכש� רגליה במי	 ויהיה עליה טיט ויחצו'

כי המי	 , פ שרגליה שוקעות בטיט טהורה"אומרת שא	 הטביל מטה אע )ז"ז מ"פ(הרי המשנה במקוואות , י"ש התקשה בפרוש רש"הרא

  ?הקדימו לבוא לפני הטיט ונדבקו ברגלי המטה קוד	 שהגיעו לטיט ואות	 המי	 מחוברי	 למקוה ולא הוי חציצה

כי א	 , דחה את פרושו הבית יוס�. אבל באד	 זה חוצ' כי הטיט נדבק לו בי� האצבעות ונדחק ש	, שמטה שונה שאי� בה סדקי	, � תר "הר

  .לפני שהטיט נדבק .ה	 מקדימי	 ונכנסי	 ג	 לבי� האצבעות, המי	 מקדימי	 ובאי	

  .	 כי הוא נדבקשמדובר בטיט היו� ושל יוצרי	 והוא שכיח בנמל שלא מועילה בו קדימת המי ש"פ פרוש הר"ש תר  ע"הרא

  .לא הקדימו לבוא לש	שהטיט נדחק בי� האצבעות במקו	 דחוק שהמי	 , במחצית השקל תר 

  

והרי , מצויי	 ש	 ומרוב פחד ובושה היא ממהרת ד	אלא תטבול בנמל כי בני  – טור, רבנו ירוח�, �"ר, א"רשב, ת"ר, �"רמב, �"רי, רבנו חננאל

ולא  .ולא פחדה טבלה כהוג�יודעת ששבדיעבד עלתה לה טבילה א� , משמע מזה. זה כמו שאסור לה לטבול בעודה עומדת על כלי משו	 הפחד

  .אלא גבי הסוגיה הבאה העוסקת בנתנה תבשיל לבנה" נפל...ג דהשתא"אע"גרסו את הסיפא 

שמא מחמת יראת	 מהבושה , )או ישראלי	(למד מכא� שיש למחות בנשי	 הטובלות בנהר או בשפת הי	 במקו	 שיראות מהגויי	  רבנו ירוח�

  .ימהרו ולא יטבלו כהוג�

  .טובלת לכתחילה בנמל, שלא יראו אותה וא	 עשתה לעצמה גדר כדי

  

  מחבר

ב דברי	 "וכיואו נסרי	 כ תת� עליו זמורות "אא, משו	 חציצה שלא תטבול במקו	 שיש בקרקעיתו טיט, שמואל בר רב יצחקרב כ .1

  ).י"רש(א שבדיעבד לא עלתה לה טבילה "וא	 טבלה י .שאינ	 מקבלי	 טומאה

  .בילהרוב הפוסקי	 מתירי	 בדיעבד את הט – א"רמ

� "מסביר הש לכ�? פסקנו שאסור לטבול רק כשיש טיט היו� או טיט יוצרי	 או טיט שהוא עבה מאוד יד' הרי בסע, הקשה – �"ש

והדגיש . 'כ כמו טיט היו� וכד"כי סת	 טיט אינו טיט עבה כ, ולכ� סמכו עכשיו לטבול במקוה שיש בו טיט. שמדובר אצלנו בטיט כזה

 .להגביה רגליהפ צריכה "שעכ, מ"הדגו

ובדיעבד עלתה לה . שממהרת לטבול ואינה מדקדקת בטבילה, שלא תטבול במקו	 שיש חשש שיראוה בני אד	 ,ראשוני	באור הכ .2

  .טבילה

כי צריכה בשעת טבילה להזדקר , א	 יש מקוה אחר שאי� בו טיט ורפש צריכה לטבול בו אפילו אינו טיט עבה – י"פתחי תשובה בש� הנוב

  .ר בעודה תחת המי	ולקפו' באוי

  

  'סעי( לה

כשהנגע (ליד הימנית , כאורגת בעומדי	 לשחי, האשה כעורכת וכמניקה את בנה, האיש נראה כעודר וכמוסק זיתי	? כיצד ראית הנגע" – משנה

  )ד"מב "נגעי	 פ...". (לשמאלית, )שאז דרכה לגביה ידה השמאלית( א( כטווה בפשת�: רבי יהודה אומר). בשחי שבזרוע ימי�

) מגביה זרועותיו כאילו הוא עודר לעני� בית השחי(האיש נראה כעודר : כדתנ� ,האשה לא תטבול אלא כדר� גדילתה: אמר ריש לקיש" – גמרא

  .)נידה סז". (וכמניקה את בנה) בבית השחי(אשה נראית כאורגת . )מתכופ( כאילו הוא מוסק זיתי	 לעני� בית הערוה(וכמוסק זיתי	 

  

אלא תרחיב , שלא תדחוק זרועותיה על בשרה ורגליה ושוקיה זה בזה, כלומר כדר� שהיא הולכת, שטובלת כדר� גדילתה, הראשוני�ופרשו 

 א הוסי�"והרשב .וכ� תגביה זרועותיה כדר� שהיא הולכת וכ� יכנסו המי	 בכל מקו	) אבל לא יותר מדי(ירכותיה שלא יגעו זה בזה ולא בגופה 

  .ש ולא שוחה ממששלא תטבול זקופה ממ

אלא שהגבהה אי� הכוונה הגבהה , ותר ? הרי לקמ� נראה שמגביהה ידיה כמוסקת בזיתי	 וזה לא מה שמגביהה בדר� הילוכה, י תמה על זה"הב

  .אבל לא יותר מדי, ומרחיקה אות	 כמו בדר� הילוכה שהזרועות רחוקי	 קצת מהגו( ,הרחקת הזרוע מ� הגו�
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  :ין נגעיםלענ צורת העמידה של האיש

  .לעני� נגע בבית הסתרי� )שמלקט	 מ� האר'(כמסיק זיתי� פוסק רגליו , כעודר לעני� נגע בבית השחימגביה זרועותיו  – י"רש

  .כמו מוסק זיתי� לעני� בית השחיקצת ) ימנית ושמאלית(ומגביה זרועותיו , כעודר לעני� בית הסתרי�מפסק רגליו  – ש"רא, ש"ר, �"ר

  

  :האשה לענין נגעים העמידה שלצורת 

  .כי ריש לקיש השמיט לא גרס שעומדת כעורכת .נגע בבית הערוה מתכופפת כאילו היא מניקה את בנהלעני�  – י"רש

מגביהה כאילו היא מניקה את , מעל החזה א	 יש לה נגע ש	 לעני� הגבהת הדד – טור, ש"ר, ג"סמ, �"ר ,ש"רא ,ה הקצר"בת א"רשב, תוספות

  .פת בחוזק ופוסקת ירכיה כאילו היא עורכתמתכופפת ופושטת זרועותיה  לעני� בית הסתרי�ואילו . כדי שלא יסת	 מקו	 הגילוי בנה

אלא שריש לקיש נקט בשתי דרכי	 , לאו דוקא שלא סובר כ�, פ שריש לקיש לא הזכיר שצריכה לפסוק ירכיה כעורכת לעני� בית הסתרי	"ואע

ע מדוע "י נשאר בצ"הב. (ירכיה כעורכת פת בחוזקה כי ריש לקיש דימה די� טבילה לדי� ראית נגעי	 לכל דברה שפוסקת "מתו� השלוש וה

  )	"ה הארו� ומדוע השמיטו הרמב"א לא הזכיר את די� עורכת ג	 בת"הרשב

  

  :בעני� שיעור הגילוי תחת בית השחי נחלקו הראשוני	

כי , כטווה פשת� שמגביהה ג	 את השמאלית והשמיט את דברי רבי יהודה כאורגת ה קצת את ידה הימניתהכלשו� המשנה שמגבי כתב – �"ר

לכ� עדי( לבחור את זו שעיקרה , כי לא יכולה לעשות את שתיה� יחד( עדי� להחשיב מלאכה שעיקרה בימי� מאשר מלאכה שעיקרה בשמאל

  ).בימי�

ומה שדרכו להיות גלוי בזמ� , שהאשה טובלת כדר� גדילתה, ותר ? יחד ע	 הימנית מדוע לא תגביה ג	 את ידה השמאלית הבית יוס� הקשה

נחשב , ומה שאי� דרכו להיות גלוי בזמ� שהיא עושה מלאכה, לא נחשב כבית הסתרי� וצרי� להיות גלוי ג� בזמ� הטבילה שהיא עושה מלאכה

, ת גלויה בשעה שאורגת לא צריכה להגביה אותהזרוע שמאלית שאי� דרכה להיו, לכ� .כבית הסתרי� ואינו צרי� להיות גלוי בשעת הטבילה

  .וזרוע ימנית צריכה להגביה אותה כי מגביהה אותה כשאורגת

אבל האשה דרכה , �מגביה את שתיה, מכיו� שמלאכתו כ� בזמ� המסיקה, פ שהאיש מגביה זרועותיו ימנית ושמאלית כמו מוסק זיתי	"ואע[

  ]רק את ידה הימנית היא מגביהה, באריגה להגביה רק את ידה הימנית

  

  .כתב שיהיה תחת בית השחי נראה כדר� שנראה בשעה שמוסקת בזיתי	 – טור

ובאשה השיעור  ,הרי זה השיעור באיש, מדוע כתב באשה שיהיה תחת בית השחי נראה כשיעור מוסקת זיתי	, הבית יוס� תמה ג� על הטור

  ?כאורגת

השחי הימנית כשאורגת הוא אותו שיעור כמו גילוי שחי ימי� ושחי שמאל כשמוסקת בזיתי	 ששיעור גילוי בית , הבית יוס� הסביר לדעת הטור

  .ומגביהה זרועותיה

אזי ג	 שחי ימי� וג	 שחי שמאל נחשבי	 כגלויי	 כמו שיעור גילויי	 בשעה שמוסקת , ומכא� משמע שכשמגביהה שחי ימי� בשעה שאורגת

  .בזיתי	

  

  ?לת אשה לבעלה או רק לענין טהרותהאם דינו של ריש לקיש שייך גם בטבי

והוא גורס בגמרא שאי� הלכה . ל"אבל לבעלה לא צרי� את כל ההקפדות הנ, כל מה שדברנו הוא לטבילת טהרות – �"רמב, ג בש� הערו�"סמ

  .משו	 שאלו חציצות מדרבנ� בלבד, 	 הקל בכל אלו"והרמב. ככל השמועות שהופיעו באותו עמוד בגמרא לעני� בעלה אלא לעני� טהרות

  .טהרות ובי� לבעלהלא תטבול אלא כדר� גדילתה בי� ל – ש"רא, א"רשב

  

  הלכה

  מחבר

אלא , עד שידבקו סתריה זה בזהולא תשחה הרבה , א והטור שלא תטבול בקומה זקופה כי יש מקומות שמסתתרי	 בה"פסק כרשב .1

ודדיה נראי	 כדר� שנראי	 בשעה שהיא מניקה , פת שוחה מעט עד שיהיו סתרי בית הערוה נראי	 כדר� שנראי	 בשעה שהיא עורכת

 .)י"כרוב הראשוני	 ולא כרש( נראה כמו בשעה שהיא אורגת ועומדת השחיובית 

  .אלא כדר� הילוכה, שאינה צריכה להרחיק ירכותיה זו מזו יותר מדי וג	 לא זרועותיה מ� הגו( יותר מדי ,כטור .2

כי לא כל אד	 בקי בשיעורי	 הללו כיצד מרוחקי	 אבריו כדר� הילוכו וכיצד , כתב הטור לשו� כזה ולא את השיעור שעורכת פת – ז"ט

 .ולכ� כתב שתשער כפי מה שרגילה בדר� הילוכה, לא

  ).ד"ראב(ה טבילה א שלא עלתה ל"וי). 	"צ ורמב"רשב, ג"סמ, ערו�(עלתה לה טבילה  וא	 שינתה כגו� ששחתה ביותר או זקפה ביותר .3

ה כא� הקדימו "וה, ראינו שהמי	 מקדימי	 ולכ� יכולה לדרו� על הרצפה' ל' הרי בסע, ד למה יפסול בדיעבד"הקשה על הראב – ז"ט

  ?המי	 לאות	 הקמטי	 קוד	 הזקיפה או השחיה המרובי	

לכ� נראה שכל אשה תכניס עד צווארה ו. שיש חשש שידבקו הקמטי	 שלמעלה לפני שיכנסו למי	 ואז ה	 כבר מדובקי	, ז תר "הט
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  .כ תשחה ותזקו("במי	 קוד	 ואח

י הקמטי	 המי	 לא יהיו מחוברי	 "אבל כא� ע, שכשדורכת על הריצפה המי	 מחוברי	 למי	 שבמקוה, � בנקודות הכס� תר "הש

  .כלל למקוה

והרי המחבר לא גורס , "ככל הני שמעתתאלית הלכתא "הרי זה למי שגורס בגמרא , אי� פסק המחבר שעלתה לה טבילה, קשה – �"ש

  .ע"ונשאר בצ. גבי כחול או ד	 שבמכה שחוצצי	' ט' ובסע' ח' משפט זה ולכ� פסק בסע

  

  'לז�'סעיפי	 לו

. כ שוטח כל גופו בקרקע"אי� טובלי	 בו אא )עד מעל לטבורה בשיעור זרת לפחות( מקוה שאינו גבוה לפחות עד חצי החזה – צ"רשב, א"רשב

ומכיו� שאי� דר� להשתטח במקוה  ".כדר� גדילתה"והטבילה צריכה להיות  הוירכותי הירבו הקמטי	 בבטנ, וא	 לא יעשה כ� אלא יתכופ(

  .צרי� להכניס למקוה כזה אבני	 או חבילי זמורות כדי שיתפחו מימיו, ולטבול בפישוט ידי	 ורגלי	

וא	 מתפשטת לגמרי ופניה וגופה . כ כשר"אבל יתכסה בו בבת אחת ג, כ"ה א	 המקוה רחב ולא גבוה כ"ה – �"ר, רב נטרונאי גאו�, �רבנו ירוח

  .כבושי	 בקרקע כשר

שא	 אי� במקוה אלא רק פניה וגופה  )�"ר, רבנו ירוח	( א"וי. א שצרי� שיהיה המקוה גבוה ממעל לטבורה לפחות זרת"פסק כרשב – מחבר

  .א פסק ש	 כ� בדיעבד"סו שג	 הרמ' רא סע' ע בס"וע .כ כשר"שי	 בקרקע גכבו

  

  'סעי( לח

נהי . מעשה בשפחתו של רבי שטבלה ועלתה ונמצא עצ	 בי� שיניה והצריכה רבי טבילה אחרת: אמר רבי� בר רב אדא אמר רבי יצחק" – גמרא

דאמר רבי , כדרבי זירא, מקו	 הראוי לבוא בו מי	 בעינ�, )א( כל מבחו'מה בשרו מבחו' , "ורח' בשרו במי	"כי כתוב (דביאת מי	 לא בעינ� 

  :)נידה סו". (ושאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו, אי� בילה מעכבת בו, כל הראוי לבילה: זירא

  

כאילו , )לבוא בפיה דחקה שפתותיה זו בזו וכעת לא ראויי	 המי	(קרצה שפתותיה , )סגרה ידה בחוזק(קפצה ידה , נתנה שערה בפיה" – משנה

  )ה"ח מ"מקוואות פ". (לא טבלה

  ?מהו קרצה שפתותה

  .הדביקה שפתותיה ולא נכנסו המי	 וצרי� שיהיה ראוי לביאת מי	 בכ� שפיה יהיה פתוח קצת – ש"רפרוש ראשו� של ה

ועלתה לה טבילה אפילו א	 פיה , תשיק שפתיה זו בזו דיבוק בינוני אלא, את שפתותיה יותר מדי לדחוקסור לה א – ש"רא, ש"פרוש שני של הר

  .סגור

  

וא	 קפצה לא עלתה לה . וכמשנה שלא תקפו' אות	 יותר מדי, שאינה צריכה לפתוח פיה כדי שיכנסו המי	) קדושי�(פסק כגמרא  – מחבר

  .טבילה

  .י שיכנסו המי	 אלא לא לדבק שפתותיה ביותרש שאינה צריכה לפתוח פיה כד"המחבר פסק כפרוש השני של הר – שבט הלוי

  

  'סעי( לט

  .)נידה סז". (לא עלתה לה טבילה) שאז יש חציצה למטה(או עצמה עיניה ביותר  )שאז יש חציצה למעלה( פתחה עיניה ביותר :אמר רבי יוחנ�" – גמרא

  

עיי� , כמו לגבי לפלו( שבעי�(הגמרא גרסה שאי� הלכה כמו ההלכה של רבי יוחנ� אלא רק לעני� טהרות  – רבנו ירוח�, �"רמב, א"רשב, ד"ראב

  .וכל בדיעבד אבל לכתחילה אפילו בטבילה לבעלה צריכה להחמיר בזה). 'ט�'ח�'לעיל סעיפי	 ז

  .ר בזה אפילו בדיעבדלא גרסו שאי� הלכה כרבי יוחנ� לעני� אשה לבעלה ולכ� נכו� להחמי – ש"רא, תוספות, י"רש

  

  ).י ותוספות"רש(שלא עלתה לה טבילה א "י, וא	 עשתה כ�. פסק כרבי יוחנ� שלא תעצו	 עיניה בחוזק מדי ולא תפתח אות	 יותר מדי – מחבר

ת המי	 כ א"כי א	 עצמה עיניה הקמטי	 לא מעכבי	 כ, בקרצה שפתותיה כאילו לא טבלהשמודי	 , מדוע אפילו לדעה המקלה כא� � יישב"הש

  .כ כשקורצת שפתותיה"מלהיכנס משא

ה כא� לגבי עצמה עיניה וקרצה שפתותיה שבדעה הסתמית שהביא עלתה לה טבילה "מדוע פסק שתטבול בדר� גדילתה והלה ' לעיל בסע – �"ש

תמא כדעת אלו שכ� ומדוע כא� פסק בס, "ולית הלכתא ככל הני שמעתתא"שלא גורסי	 את המילי	 ' ט� 'ז' הרי המחבר פסק בסע, בדיעבד

  .ע"ונשאר בצ. גורסי	 זאת

  

  'סעי( מ

  .תעמיד אשה על גבה בשעה שהיא טובלת שתראה שלא ישאר משער ראשה צ( על פני המי	 – ש"רא

כי כיו� (פ שה	 מהודקי	 "אע כגו� בחוטי שער, שער ראשה בדבר שאינו חוצ' כרכהא	 ש ,והוסי(. ש"הסכי	 ע	 הרא – רבנו ירוח�, ד"ראב

  )אבל קשר שער כ� חוצ'( .וטבלה בינה לבי� עצמה עלתה לה טבילה ,)שה	 קשי	 לא מתהדקי	 יפה ונכנסי	 בה	 מי	
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ולכ� א	 , "מודי	 חכמי	 לרבי יהודה בחוטי שער שאינ	 חוצצי	"כי המשנה אומרת ש, ד"ש לראב"הסביר שאי� מחלוקת בי� הרא – בית יוס�

  .יכולה לטבול ג	 א	 אי� אשה עומדת על גבה ומסתכלת, כ� שלא נשאר שו	 שער מחו' לכריכה, ערותיה יפהכרכה את ש

בחוטי צמר או ברצועות ) בנוס( לחוטי השער(הוסי( שיכולה לטבול ג	  בתשובה. ד שטובלת ע� חוטי שער"ק כתב כראב"בתה – א"רשב

ואי� שו	 סברה לומר . ד הביא רק דוגמא אחת מתו� השלוש"א לראב"בי� הרשב שאי� מחלוקת, והסביר הבית יוס�. שבראשה כשה� רפויות

  .כ כל הפוסקי	"וכ. כי לא שמענו על גזרה כזו בשו	 מקו	, שגזר בחוטי צמר או רצועות שמא לא תרפ	

  

הודית או בעלה או נערה אשה שטובלת צריכה להולי� עמה אשה י – �"כלבו ואגור בש� מהר ?איזו אשה צריכה לעמוד על גבה בשעת הטבילה

  .אבל לא גויה, ב שני	 ויו	 אחד לראות א	 טבלה כדי�"שהיא גדולה יותר מי

  

בשעה שטובלת כדי שתראה שלא ישאר  )כלבו ואגור( ב שנה ויו	 אחד"שצרי� להעמיד על גבה יהודית גדולה מי, א"ש והרשב"כרא – מחבר

עליה תכרו� שערה על ראשה בחוטי שער שאינ	 חוצצי	 או חוטי צמר או רצועה רפויה  וא	 אי� מי שיעמוד. משער ראשה בחו' צ( על פני המי	

  .או קושרות בגד רפוי על שערותיה) שעשויות כמו רשת(או שרשרות חוטי	 חלולות 

  .שאינו חוצ' לא עלתה לה טבילה שערה בדבר א	 אי� מי שיעמוד על גבה ולא כרכה – א"רעק

  

  'סעי( מא

חיישינ� דילמא , ג דחזינ� השתא דליכא מידי עליה"ואע, מפשלת את בנה וטובלת לא עלתה לה טבילה" – �"חננאל ורמבפ גרסת רבנו "גמרא ע

  .ש"והרא �"פ הרמב"וכ.) נידה סז". (ברדיוני נפל

ב ונדבק "לא עלתה לה טבילה שמא היה ברגליו טיט וכיו, היא מפשלת את בנה לאחוריה כשהיא ערומה וטבלה – �"והרמב הסבר התוספות

  .חוששי	 שמא בזמ� הטבילה היה הטיט עליה ולא עלתה לה טבילה, פ שעכשיו אי� עליה"ואע. באמו וזה חוצ' בטבילה

  

אי� האשה : לית הלכתא ככל הני שמעתתא אלא כדאמר ריש לקיש"הרי הוא גורס בגמרא ש, מדוע פסק גמרא זו �"הבית יוס� תמה על הרמב

  ?אי� הלכה כמותה אלא רק לטהרות אבל לא לעני� אשה לבעלה, כ מדוע ג	 א	 גורס גמרא זו"וא, ..."טובלת אלא כדר� גדילתה

קצט ' ס(כגו� נתנה תבשיל לבנה (מתייחס להלכות אחרות באותו עמוד " שמעתתאלית הלכתא ככל הני "סובר שהמשפט 	 "שהרמב, י"ותר  הב

  .א� לא להלכה זו, )'כחול שבעי� וכו, לפלו( שבעי�, )'ו' סע

כי יודעת שדר� התבשיל להידבק ובודאי נזהרת ומותרת לבעלה אלא שלטהרות , שנתנה תבשיל לבנה לא חוצ' בטבילה לבעלה, י"והסביר הב

  .ולכ� חששו א( בטבילה לבעלה, פשלת את בנה לא שמה לב שיש טיט בידי התינוק או ברגליואבל מ, החמירו

  

לית הלכתא ככל הני "י שלא גרס כלל "אבל כתב שראוי להחמיר כדעת רש, שהלכה זו כ� נכללת ברשימת שאי� הלכה כמות	 ש אמנ� כתב"הרא

  .ולכ� תמה על הטור מדוע לא פסק את ההלכה הזאת, "שמעתתא

  

התינוק או שמא היה טיט ברגלי , פ גרסתו בגמרא שהמפשלת בנה לאחוריה כשהיא ערומה וטבלה לא עלתה לא טבילה"	 ע"פסק כרמב – ברמח

  .כ נפל"בידיו ונדבק באמו וחצ' בשעת הטבילה ואח

  .חלק על המחבר ופסק שעלתה לה טבילה – ח"ב

  

  'סעי( מב

  )ד"ח ה"פמקואות ". (אינו חוצ' מפני שהוא כבית הסתרי	: רבי עקיבא אומר, טהמלמ נכנסו צרורות וקסמי	 בסדקי רגליו" – תוספתא

  .כי צרי� שהמקו	 יהיה ראוי לביאת מי	, וקסמי� בסדקי רגליו מלמטה חוצצי	נכנסו צרורות  – מחבר, �"רמב

, בסעי( הבא רבי יוסי ברבי יהודה לקמ�ע סובר כדעת "שר, ועוד. ומ� הסת	 חכמי	 חולקי	 עליו, 	 סובר שרבי עקיבא היא דעת יחיד"הרמב(

  )	 סובר כלל זה ולכ� כא� הצרורות והקסמי	 חוצצי	"אבל הרמב, ולכ� אינו הקסמי	 לא חוצצי	 "כל הראוי לבילה"שלא סוברי	 את הכלל 

  

  'סעי( מג

  )ב"ט מ"מקואות פ...". (רטיה שעל גבי המכה: ... ואלו חוצצי	 באד	" – משנה

  )ש	( ".אינו חוצ': רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי אומר חוצ': וגמא ורטיה שעל בית הסתרי	אספלנית מל" – תוספתא

והמחלוקת היא צרי� , אלא שניה	 מודי	 שחוצצת, הבית יוס( הסביר שמחלוקת	 אינה קשורה בשאלה הא	 הרטיה מהודקת וחוצצת או לא

  . "בילה מעכבת בו, הראוי לבילהכל " :והדבר קשור בכלל, שהמקו	 יהיה ראוי לביאת המי	 או לא

ורבי יוסי ברבי  .צרי� שתהיה לה	 את האפשרות לכ� בלא שו	 דבר חוצ', פ שלא צריכי	 המי	 בפועל להיכנס לש	"שאע ,רבי סובר ככלל זה

  .מי	אינו חייב שיהיה ג	 ראוי לביאת ה, וסובר שמכיו� שבית הסתרי	 לא צרי� שיבואו המי	 לתוכו, יהודה חולק על כלל זה

  

  .וכ� משמע פשט מהמשנה במקוואות". כל הראוי לבילה"שרבי זירא פוסק את הכלל של : פ דעת רבי שמשמע בנידה סז"ע פסק – �"רמב
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כי צרי� שמקומות אלו יהיו ראויי	 , שאספלנית מלוגמא וראיה שעל בית הסתרי	 חוצצי	, 	 וכדעת רבי"פסק כתוספתא והרמב – מחבר

  .שיבואו בה	 מי	

וכ� צריכה לבדוק בגדולי	 וקטני	 שלא תהיה , שהאשה צריכה להטיל מי	 קוד	 הטבילה א	 היא צריכה) �"שערי דורא וראב(א "י – א"רמ

  .וכ� צריכה לקנח את הא(, צריכה להתאפק ולא יהיו ראויי	 לביאת מי	

  .א לא מעכבי	 בדיעבד"הדיני	 שהביא הרמ – �"ש, ח"ב

  

  'סעי( מד

או שהיו שתי שערות ראש	 מודבק בטיט או בצואה או שהיו שתי , היתה בו שערה אחת או שתי	 חו' למכה וראשה מודבק למכה" – תוספתא

פ "וכ) ש	". (הרי אלו חוצצי	, בריסי עינו מלמעלה, )השערות נקבו ויצאו דר� אותו נקב מלמעלה( שערות בריסי עיניו מלמטה ונקב� והוציא�

  .�"הרמב

  .שערות בריסי עיניו שלמטה דבוקי	 בריסי עיניו שלמעלה הרי אלו חוצצי	' היו ב – כלבו

שמדובר , ועוד אפשר לומר. הרי זהו מיעוט שאינו מקפיד עליו ואינו חוצ', כי א	 לא מקפיד, מדובר כא� במי שמקפיד בדברי	 אלו – דרכי משה

  .בטלה דעתו אצל כל אד	, ואז ג	 א	 אד	 מסוי	 לא מקפיד שרוב בני אד	 מקפידי	 על דברי	 אלו

  .כתב את כל דברי התוספתא והכלבו – מחבר

  

  'סעי( מה

  )ב"ט מ"מקואות פ". (ולא יטבול באבק שעל רגליו"...  – משנה

  )א"ח ה"מקואות פ". (טהור, סאה' היו רגליו מלאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו מ" – תוספתא

  

וא	 טבל בדיעבד אינו . וכמו שמשמע במשנה אבל לכתחילה לא יטבול אד	 בעפר שעל רגליו, דיעבד התוספתא הוא רק לשו�שהבי�  – �"רמב

  .)פ שאינ	 חמי	"אע(כי סת	 מי	 מעבירי	 את האבק , חוצ'

כי , כ טמא"בדיעבד ג, 	משמע שא	 לא שפש( או טבל בחמי". טהור, שפש( או שטבל בחמי�. טמא... היו רגליו: "גרס אחרת בתוספתא – ש"ר

  .ה מי	 חמי	 שמעבירי	 את הלכלו�"וה. י השפשו("כי העביר את האבק מהרגלי	 ע, וא	 שפש( טהור. האבק נחשב כמו טיט וחוצ'

  

כ שפשפה או "אא, ש בדיעבד לא עלתה הטבילה"	 בדיעבד אינו חוצ' ולר"לרמב, וא	 טבלה, פסק כמשנה שלא תטבול באבק של רגליה – מחבר

  .שאלו מעבירי	 את הלכלו�, שטבלה בחמי	

  

  'סעי( מו

ט ולכ� לא יכולה לטבול את אלו "והיו	 יו, טהורי	 במקו	 אלו שלובשת(נידה שאי� לה בגדי	 : דאמר רב חייא בר אשי אמר רב: ש"ת" – גמרא

  .)צה יחבי)". (וכ� יטבלו ג	 הבגדי	(מערמת וטובלת בבגדיה ) שעליה בפני עצמ	 משו	 מיחזי כמתק� כלי

  .ה נידה שטבלה לבעלה"וה. כי המי	 באי� בה	 ואינ	 חוצצי	, כל הטמאי	 שנטבלו בבגדיה	 עלתה לה	 טבילה – מחבר, ש"רא, �"רמב

  .מדובר בבגדי	 הרפויי	 ולא מהודקי	 – �"ש

  

  'סעי( מז

  רוקח

. י מי	 חמי	 ולגורר	 בצפור�"הטבילה ע חייב להסיר	 קוד	, נראה מי� כני	 דבוקי	 בבשר ונושכי	 בעור ונדבקי	 בחוזק בבשרא	  .1

 .הצפור� או בצק מועט שאינו מקפיד ואינו חוצ' נחשב כטיט שתחת, וא	 אינו יכול להסיר	

 .פ שנדבק מעט בבשר"אינה מקפידה על זה אע, י שנגעה בסיר ח	 מאוד והתפח	 בשרה מעט"א	 קיבלה האשה כויה ע .2

  .כתב את דינו הראשו� של הרוקח – מחבר

  .אפילו בדיעבד חוצצי	, וא	 יכולה להסיר	 ולא הסירה – �"ש

 .כי ה	 חוצצי	, ג	 כני	 מתי	 צרי� להסיר – פתחי תשובה

  

  'סעי( מח

. א( לביתה לא טהרה: ורבי יוחנ� אמר, טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה: אמר רב יהודה אמר רב, נידה שנאנסה וטבלה: איתמר" – גמרא

, בעלה חולי� הוא: אמר ליה! ?איסור מיתה מיבעיא, עו� כרת הותרה, דאמר טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומהלרב : ל רבא לרב נחמ�"א

  .וחולי� לא בעי כוונה
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א( , מה כלי	 דלא מיכווני, לאו אד	 דומיא דכלי	, מאי. גל שנתלש ובו ארבעי	 סאה ונפל על האד	 ועל הכלי	 טהורי	: דתנ�? ומנא תימרא

א( כלי	 נמי , מה אד	 דבעי כוונה, וכלי	 דומיא דאד	, אימתי יתלש הגל, דילמא ביושב ומצפה עסקינ�, ממאי! בעי כוונה אד	 אד	 נמי לא

  ...דקא מיכוו� להו אד	

  ...בתרומה נמי אכלה, ועוד! כוונה מעלייתא היא, כוונה דחברתה, אילימא דאנסה חברתה ואטבלה? היכי דמי נידה שנאנסה וטבלה

  :)�.חולי� לא". (ולרבנ� שירדה להקר) ולא התכוונה אפילו לרחו'(שנפלה מ� הגשר  2לרבי נת�: אמר רב פפא

  

אבל א	 לא , ולכ� הטובל צרי� לכתחילה להתכוו� לטבילה, וכרבי נת� לעני� שחיטה פסק הלכה כדעת רב – �"ר, ג"סמ, �"רמב, רבנו חננאל

ואי� צרי� לומר שאפילו בזה עלתה לה (א כוונה כגו� שנפלה למי	 או ירדה להקר אפילו בל, כגו� אשה לבעלה, התכוו� עלתה טבילה לחולי�

  ).טבילה

  .פ הבית יוס�"וכ .ולכ� הלכה כרב, משמע שאי� צור� בכוונה בשחיטה ולא מוזכרת ש	 דעת רבי יוחנ�. � הוסי( שבחגיגה יט"הר

  

ורבא סובר כרבי , כ רבא ורב נחמ� דני	 בשיטה זו"שאח, ועוד. הלכה כרבי יוחנ�, רב ורבי יוחנ� – רבנו ירוח�, רוקח, י"הגהות אשר, א"רשב

  .בשל תורה הולכי	 להחמיר, ועוד. ורבא ורב נחמ� הלכה כרבא, יוחנ� ודוחה את הסברו של רב מהמשנה במקוואות

  

  .הרי זו מותרת לבעלה, מי	 או שירדה להקרכגו� שנפלה לתו� ה, שנדה שטבלה בלא כוונה, פ רב"	 ע"כגמרא וכרמב – מחבר

ולא תחזור . כי הראשונה נעשתה בלא כוונה, הרוקח ורבנו ירוח	 שמצריכי	 טבילה אחרת בכוונה, א"החמיר לכתחילה כדעת הרשב – א"רמ

  ).�"ש, ח"ב(ותבר� 

לפי ( אבל איש לא מהני, אנסה אותה חברתהשדוקא  ש כתב"ובפת. אז כוונת חברתה מועילה, אבל א	 אנסה אותה חברתה לטבול – �"ש, ז"ט

  .)זה בעלה מהני שיכריח אותה לטבול

  

  הזהרות נוספות בטבילה

  א"רמ

שלא ליל� במהומה או בפני הבריות שלא ירגישו בה� בני , יש לאשה להיות צנועה בליל טבילתה וכ� נהגו הנשי	 להסתיר ליל טבילת� .1

 ".ע	 בהמהארור שוכב "ומי שלא עושה כ� נאמר עליה . אד	

גמור שלא  ע	 האר', חמור, כלב(וא	 פגעו בה דברי	 אלו . 	"יש לנשי	 להיזהר כשיוצאות מהטבילה שלא יפגע בה דבר טמא או עכו .2

  .א	 היא יראת שמי	 תחזור ותטבול) ב"מצורע וכיו, סוס, חזיר, 	"עכו, )ש"יודע לקרוא ק

  

                                            
2
שחכמי	 מצריכי	 כוונה בחתיכה ורבי נת� חולק ואומר שאפילו זרק סכי� , מחלוקת רבי נת� ורבנ� לגבי שחיטה הא	 צרי� כוונה בשחיטה 

, לא תועיל הטבילה, אבל בלא זה, ולכ� לדעת חכמי	 מדובר שירדה להקר, ושיטת רב צריכה להסכי	 ע	 שניה	. כשרה, לנעו' בקיר ושחטה
  .ולרבי נת� אפילו נפלה בלא כוונה לרחו' כלל
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  קצט' ס

  

  '( אסעי

  :)נדה סו". (לעול	 ילמד אד	 בתו� ביתו שתהא אשה מדיחה בית קמטיה במי	: ואמר רבא" – אגמר

  .בית השחי ובית הסתרי	 שלה, כלומר – י"רש

  .דוקא במי	 ולא יי� ושאר משקי	 שישאירו כתמי	 ש	 – ק"מהרי

  .צריכה להטיל מי רגלי	 קוד	 שתטבול וכ� לבדוק ולנקות עצמה בא( ובאזני	 – שערי דורא

  

ורח' את בשרו במי	 שלא : דתניא, דאורייתא היא... וטובלת) במסרק משו	 חציצה(ושתהא אשה חופפת ... עשר תקנות תיק� עזרא" – גמרא

אי נמי מאוס , )נקשרו(מיקטר דילמא  דאורייתא לעיוני, אמרי? ומאי ניהו שער, את הטפל לבשרו, את בשרו. יהא דבר חוצ' בי� בשרו למי	

  .)ק פב"ב". (מידי משו	 חציצה ואתא איהו תיק� חפיפה) כל�מלו(

  

בראש ששער עשוי  ה"ופשוט שה .שצריכה לעיי� ולחפו( אותו במי	 שצריכה חפיפה שייכת בכל הגו�תקנת עזרא  – י"רבנו שמעיה בש� רש

אלא שלשו� חפיפה משמע בי� במקו	 שער ובי� שלא במקו	 , להיות בו דבר חוצ' יותר מהגו( כי עשוי להסתב� ולהיקשר ויש בו זוהמא וזיעה

  .שער

משמע ששאר הגו( לא צרי� . וראיה לכ� שרבא אמר שתהא מדיחה קמטיה. כ טובלת"ואח ראששער החפיפה שייכת רק ב – �"רמב ,ת"ר

  ").אפילו קמטיה"אחרת היה אומר (חה הד

וסורקת  ועזרא תיק� שתחפו� בכל מקו� שיש בו שער מהתורה טובלת צריכה לעיי� בכל גופה שמא יש בה דבר חוצ  – �"ר, א"רשב, �"רמב

  .אותו כדי להתיר קשרי	

  ?והרי עיו� הראש הוא דבר תורה ובדיקת הגו( זה מתקנת עזרא, הראש שיותר מחמיר בבדיקת הגו( מבעיו� �"הטור תמה על הרמב

יש , כלומר. אלא שמהתורה צריכה רק לעיי� והוא תיק� לחפו( במי	 בכל מקו	 שיש בו שער, � שבודקת כל גופה ודאי משמע שג	 ראשה בכלל זה"שדברי הרמב, הבית יוס� הסביר

  .עיי� צריכה מהתורה בכל מקו	 בגופהא� ל, חילוק בעני� חפיפה בי� מקו	 שער או לא

  .ולמד הטור שעיו� הגו( שצרי� להיות סמו� לטבילה ובחפיפה לא הקפידו שיהיה סמו�, שעיו� הראש שכתב הטור הוא חפיפת הראש ז באר"הט

  

. שלא יקשרו השערותבכל הגו( ולסרוק שערה במסרק במי	 מ נכו� להחמיר לעשות חפיפה "מ – �"ר, א"רשב, מרדכי ,ג"סמ, ש"רא ,תוספות

משמע שא( א	 . וכ� נהגו כנראה ג	 בשעת התלמוד שמכ� שאמרו שא	 סמו� לחפיפה טבלה אינה צריכה לחו( ולטבול .וכ� נהגו בנות ישראל

  .מ נהגו לחפו( כל הגו( ולכ� לא נשאר לכלו�"מ, לא עיינה יפה

  

  מחבר

  .בית השחי ובית הסתרי	 שלה במי	 פסק כרבא שצריכה להדיח .1

 .ק שדוקא במי	 ולא בשאר משקי	"כמהרי – א"רמ

וצריכה לעיי� בעצמה . שצריכה לסרוק שער ראשה במסרק שלא תהיינה שערותיה נדבקות זו בזו, וכרבנו שמעיה תקנת עזראפסק את  .2

מירו וכ� הח י"וכרבנו שמעיה בש	 רש, )מהתורה( ובבשרה ובכל גופה סמו� לטבילתה שלא יהיה עליה שו	 דבר מיאוס שחוצ'

  .שתחפו( כל גופה ותשטו( במי	 חמי	 בשעת החפיפה, הראשוני	

  .כיו	 נהגו לסרוק שער הראש במסרק ושער שאר הגו( מפספסת אותו בידיה – �"ש

ואי� ל� בדיקה גדולה , הרי החפיפה היא עצמה הבדיקה, כ חפיפה בכל הגו("תמה מדוע צריכה קוד	 עיו� ובדיקה בכל גופה ואח – ז"ט

פ "וע, פ די� תורה"שהעיו� והבדיקה בכל הגו( זה בלא חפיפה ע, שסו( דבריו של המחבר מסבירי	 את תחילת	 ז"כתב הט ולכ�. מזו

  .ח הבדיקה"לחפו( את כל הגו( יוצאי	 י החומרא שנהגו

  .� ודייק מלשו� המחבר שצריכה עיו� ובדיקה וזה יכול להיות אפילו בשעת החפיפה"חלק על הש – סדרי טהרה

  

  תשובהפתחי 

 )חמודי דניאל( .לכאורה נראה שבשאר הגו( היכ� שאי� קמטי	 מותרת להדיח בשאר משקי	 .1

וא( א	 עיינה אבל . זהו ספק דאורייתא וצריכה בדיקה וטבילה מחדש, אשה שמסופקת א	 עיינה בשערותיהב הנודע ביהודה פסק .2

אמנ	 בזה מסתפק . ועוד שזהו דבר שיש לו מתירי	, רכ צריכה טבילה שוב משו	 חזקת איסו"ג, ספק א	 הסתרקה שזהו ספק דרבנ�

  .ועוד שמ� הסת	 סרקה כי רגילה בכ�, ש בספק דרבנ� אולי להקל"הפת

  

  'סעי( ב
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ובחול משו	 דמסרי� ) מבלבל את השער ונקשר וחוצ'(בנתר משו	 דמקט( ). אהל(אשה לא תחו( לא בנתר ולא בחול : אמר רבא " – גמרא

אבל , )מספיקי	 אפילו חמי	 שהוחמו בשמש( אשה לא תחו( אלא בחמי� ואפילו בחמי חמה: ר אמימר משמיה דרבאאמו). מדביק השער וחוצ'(

  :)נידה סו". (משו	 דקרירי משרו מזייא? מאי טעמא לא. ואפילו בחמי חמה צונ�, לא בצונ�

  .מי	 קרי	 מקשי	 ומסבכי	 את השער ואי� לכלוכו עובר – טור, �"רמב, י"רש

  

  חמההדי� בחמי 

  ).היתה לו גרסא אחרת בגמרא(לא תחפו( בחמי חמה  – ש בש� רבנו חננאל"רא

  .בחמי חמה יכולה לחו( – א"רשב, �"רמב

  

  .תר או אהל או מי	 קרי	 א� עיי� לפני הטבילה עלתה הטבילהנאבל בדיעבד א	 חפ( ב, כל זה לכתחילה – ק"מהרי

  

  די� שאר דברי� המסבכי� את השער

  .והגמרא הביאה רק דוגמאות, ה שאר דברי	 המסבכי	 את השער אסור לחפו( בה	 קוד	 טבילה"ה – טור

ויותר טוב שתנסה תמיד לחפו( ביי�  .לכ� התיר לאשה לחפו( ביי� ולא חשש לסיבו� או קשירת השער. אי� לנו אלא מה שאמרו חכמי	 – ק"מהרי

תסמו� על זה ' וראתה שאי� היי� גור	 לסיבו� וכדוא	 עשתה כ� שלוש פעמי	 . לא א	 הוא קושר את השער יותר מאשר מי	 או ותבדוק ותנסה

  .כ כ� סומכי	 ג	 בהלכות נידה"ועדי( שתשאל לרופא א	 הוא מסב� יותר או לא וכמו שסומכי	 על רופא לאכול ביו. למעשה

  

, וכרבא). א"	 ורשב"רמב(ואפילו בחמי חמה  )רכי קרי	 מסבכי	 את השע(מקו	 השער תהיה במי	 חמי	 בשחפיפה ש, פסק כאמימר – מחבר

  .שלא בכל הדברי	 האחרי	 המסבכי	 את השער, וכטור .ולא באהל לפי שמסב� השער כי מחת� השער וחוזר ומסתב�, שלא תחו( בנתר

  א"רמ

עלתה  ,ב"וכיוי הנתר "ע ק שא	 ראתה בעצמה שאי� שערות שלה קשורות ומסובכות"אבל בדיעבד נסמו� על מהרי, כל זה לכתחילה .1

  .לה טבילה

אהל או , וכל זה בנתר .אבל לא יכולה לסמו� על זה בעתיד שהנתר לא מסב� לה את השערות, כל זה לפע	 הזאת שכבר טבלה – �"ש

שיכולה תמיד  ק"ס כתב המהרי"אבל יי� או שאר דברי	 שמסבכי	 את השער שלא מופיעי	 בש, א לסמו� לעתיד"מי	 קרי	 שא

אהל או מי	 קרי	 תמיד חוששת , אבל נתר. לסמו� ולהקל ולחפו( בה	 א	 ראתה שלוש פעמי	 שזה לא מסב� לה את השער

 .לכתחילה

א	 אומרי	 שלא יש לסמו� . יש לשאול הא	 היי� מסב� את השערות, ראשה במי	 אלא ביי� אשה שצוו אותה הרופאי	 שלא תחו( .2

  .וא	 אינ	 בקיאי	 יש לנסות תחילה הא	 מסב� או לא, עליה	

 .לנסות שלוש פעמי	 – �"ש

  

חמי	 ובדברי	 שלא  לא רק את השער צרי� לחפו( במי	 חמי	 ובדברי	 שלא מסבכי	 אותו אלא א( את כל הגו( חופפת במי	 – סדרי טהרה

  .ש במקומות שיש בה	 שער"מסבכי	 את השער וכ

  

  'ו�'ה�'ד� 'סעיפי	 ג

אשה חופפת באחד . אשה חופפת באחד בשבת וטובלת בשלישי בשבת שכ� אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שבת: אמר רב הונא" – גמרא

אשה חופפת באחד בשבת וטובלת . ט שחל להיות אחר השבת"יו בשבת וטובלת ברביעי בשבת שכ� אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי

  .שכ� אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שני ימי	 טובי	 של ראש השנה שחל להיות אחר השבת, בחמישי בשבת

אסורה לחו( שביו	 חול (שכ� לא אמרינ� , )ט שאחריו"ש או במוצאי יו"חופפת בערב שבת וטובלת במוצ(כולהו אמרינ� : ורב חסדא אמר

  .היכא דלא אפשר לא אפשר, היכא דאפשר אפשר, )מאתמול א	 יכולה לחו( היו	

אפילו שכ� נמי אמרינ� לבר מאשה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת שלמוצאי שני ימי	 טובי	 של ראש השנה שלאחר : ורב יימר אמר

  ).ב שבתולא תטבול בער(דאפשר דחופפת בלילה וטובלת בלילה , השבת ליתא

  ...כרב חסדא וכדמתר' רב יימר הלכתאדרש מרימר 

אשה לא תחו( בערב שבת ותטבול : והא שלח רבי� באגרתיה: אמר ליה רב פפא לרבא. אשה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שבת: דרש רבא

כי א	 תחפו( בלילה תמהר לחפו( משו	 ( הא בעינ� תכ� לחפיפה טבילה, ותמה על עצמ� היא� חופפת ביו	 וטובלת בלילה, במוצאי שבת

  !וליכא) שממהרת לטבול

אשה לא תחו( בערב שבת ותטבול : בר	 כ� אמרו משמיה דרבי יוחנ�, הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברי	 שאמרתי לפניכ	 טעות ה� בידי

  !וליכא ,ילההא בעינ� סמו� לחפיפה טב, ותמה על עצמ� היא� חופפת ביו	 וטובלת בלילה. במוצאי שבת

הא דלא , הא דאפשר: לא קשיא! הלכתא אהלכתאקשיא . והלכתא אשה לא תחו� אלא בלילה, והלכתא אשה חופפת ביו� וטובלת בלילה

  .)נדה סח". (אפשר
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ר ובמה שאמ, ולכ� א	 טבלה במוצאי יו	 חול לא תטבול מאתמול אלא באותו יו	" שכ� לא אמרינ�"הלכה כרב חסדא לחומרא שאמר  – י"רש

אי� הלכה כמותו אלא כרב יימר שהחמיר במוצאי שני ימי	 טובי	 של ראש השנה שחלו לאחר השבת שלא תטבול בערב שבת " כולהו אמרינ�"

  .אלא תחפו( בלילה ותטבול בלילה

  

  ?מתי חופפת ביום ומתי חופפת בלילה

� פרושו נלמד שמותר לחפו� בליל טבילה אלא שעדי� מתו. א ביו	 תחפו( בליל טבילה"וא	 א, א	 אפשר לחפו( ביו	 תחפו( ביו	 – י"רש

לא "	 ולא נאמר כלומר יכולה לחפו( ביו, "אשה חופפת ביו	"והביאו תוספות ראיה לשיטתו מלשו� הגמרא . לחפו� ביו� כי ממהרת לטבול

  .תחפו� בלילה ביו� והא דלא אפשר, ביו� תחפו� ביו� הא דאפשר: הגמרא הואבאור . משמע שיכולה ג	 בלילה". תחפו( אלא ביו	

מ מנהג "ומ .ש סמו� לטבילתה"ט אלא במוצ"ריוש או בע"ט לא תחפו( בער"לחפו( ביו	 כגו� שזהו שבת או יו מכא� שא	 אי אפשר ש למד"הרא

  .ט ולא תסמו� על חפיפת הלילה לבדה"שתחפו( ג	 בערב שבת או בערב יו יפה

על מה מתייחס , ט שאז תחפו( בליל טבילתה"כ אי אפשר כי זהו שבת או יו"פ פרושו שתחפו( תמיד ביו	 אא"ע י"שלדעת ר התוספות הקשו

  ?ט"הרי תמיד תחפו( בליל טבילה א	 קוד	 היה שבת או יו, הפסק של רב חסדא ורב יימר

פ רב חסדא "ולכ� ע, תה ולא ביו	 כי הוא שבתשאז לא יכולה לחפו( בליל טביל, ט"ש והוא יו"שמדובר שליל טבילתה במוצ, התוספות ותרצו

  .תחפו( בערב שבת ותטבול בליל שבת

ש שתחפו( בליל טבילה "כי לדעת הרא, וכ� כתב ג	 הטור. ש"ט שהוא אחר השבת שתטבול בערב שבת ולא כרא"ה א	 טבילתה במוצאי יו"וה

  .חולקת על ההלכה של מרימר' פפת בלילה וכוצרי� לומר שההלכה שחופפת ביו	 וחו, כאשר החפיפה והטבילה לא באותו יו	

לכ� . ט שלא על זה דברו כלל"הקשה על תוספות מדוע הסיט את הסוגיה מפשטה והעמיד את רב חסדא ורב יימר במוצאי שבת שהוא יו� "הש

שאז בגלל מספר ימי ש שחלו אחר השבת "ט של רה"י תמיד תטבול ביו	 ודעת הסוגיה היא במוצאי יו"ואמר שלרש, הסביר אחרת מתוספות

  .ממילא הסוגיה נשארת כפשטה. א לחפו( בליל הטבילה ולכ� תחפו( בלילה"ההרחקה א

  

בליל טבילה  פשר לחפו(אוא	 אי , תחפו( בליל טבילה, ו	 חולא	 אפשר לחפו( בליל טבילה כגו� שהוא י – א"רשב, �"רמב, �"רי, שאילתות

כ "ט ג"וא	 היו	 שלפני הטבילה הוא שבת או יו. תחפו( ביו	 שלפני הטבילה, או מחמת החולי או שעת הדחק ט"כגו� שהוא ליל שבת או ליל יו

  .ולא ביו� שכל זמ� שיכולה תחפו� בלילה סמו� לטבילה ה�משמע מדברי. ט"אז תחפו( מערב שבת או ערב יו

שמא לא תחו( , משמע שעדי( ביו	, "בלילה ותטבול בלילה מהו שתחו("ששיטת השאילתות אינה מתאימה ללשו� הגמרא ששאלה  ש כתב"הרא

  .כהוג� כי ממהרת לטבול

  

, י מותר להרחיק את החפיפה מהטבילה שני ימי� כפסק של מרימר"שבי� לדעת השאילתות ובי� לדעת רש, �"א והר"הרשב, וכתבו התוספות

� שחלו שני ימי	 טובי	 בחמישי וששי וטבילתה בליל שבת שחופפת וכ� כגו, שחופפת בערב שבת, ט אחר השבת וטבילתה בליל שני"כגו� שחל יו

חקה של יותר רי א	 יש ה"שכתב שלדעת רש ש"ואי� זה כדבריו של הרא. (שחופפת בערב שבת, ברביעי או בימי	 ראשו� ושני וטבילתה בליל שני

  )שתחפו( בליל הטבילה, מיו	 אחד בי� החפיפה לטבילה

י ע� הפסק של מרימר אז הלכה שמותר "מ כיו� שתרצו את רש"מ, ג שתוספות סברו שאי� להרחיק החפיפה מהטבילה יותר מיו� אחד"ואע

  .להפסיק יומיי�

ואי� הלכה כדעת  אלא שאי� להרחיק את החפיפה מ� הטבילה יותר מיו� אחד כמסקנת הגמרא, � ודאי אי� הלכה כמו מרימר"אבל לרמב

א למצוא מי	 חמי	 או מפני הסכנה מהגויי	 או "ט או ליל שבת או שא"כאשר לא יכולה לחפו( בליל טבילה בגלל שהוא ליל יוולכ� , מרימר

אבל הרחקה של , מותר להרחיק עד יו	 אחד בלבד כגו� לחפו( בראשו� ולטבול בליל שלישי, שאי� אש לחמ	 מי	 או כל אונס אחר או חולי

  .ואז תדחה טבילתה יומיי	 אסור

  

ט או שליל טבילתה בליל שני וה	 שני ימי	 "ש כגו� שהוא יו"א לחפו( במוצ"וא	 א, ש תחפו( אז ולא בערב שבת"א	 אפשר לחפו( במוצ – ת"ר

, והגמרא לא התייחסה כלל לאיסור חפיפה בלילה או חפיפה שחרית וטבילה ערבית בלא הפסקת יו	. טובי	 של ראש השנה תחפו( בערב שבת

  .זה בי� יו	 ללילה ואי� הבדל בכל

חפיפה "וכל זה נקרא , נהגו הנשי	 להתחיל לחפו( ביו	 בנחת ולא בחפזו� ולא תצא עד הערב ואז תטבול – ג ספר התרומה"סמ, ש"רא, תוספות

את שהוא אסר לחפו( ולצ, ובזה א( השאילתות מודה. ועוד יש מחמירות שנושאות מסרק וסורקות עצמ� בבית הטבילה. עד הלילה" אריכתא

  .ג	 הוא מודה שמותר, אבל א	 מתחילה ביו	 וממשיכה עד הלילה, כ"ולחזור ולטבול אח

  

  מחבר

 י"והמנהג הכשר לצאת ג	 דעת רש .פ פרוש השאילתות"ע פסק כרבי� וכרבי יוחנ� שחפיפה צריכה להיות לכתחילה בסמו� לטבילתה .1

  )�"פ הש"וכ( שתתחיל לחו( מבעוד יו	 ועוסקת בחפיפה עד שתחש� ותטבול וג	 דעת השאילתות

המנהג שמתרחצת ש � ציי�"והש .פ שחפפה מנהג כשר שתשא עמה מסרק לבית הטבילה ותסרוק ש	"שאע, ש"כתוספות והראו

  .וחופפת ומסתרקת ועושה הכל בבית המרח' סמו� לטבילה

או שאינה ) כגו� שתל� בדר� ולא יהיה לה חמי� בלילה או שאר אונס, השאילתותלפרוש (בשעת הדחק שצריכה לחו( ביו	  – א"רמ
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כי לא העמידו חכמי	 , )י"לחו( ביו	 לשאילתות או בלילה לרש( יכולה לעשות כ�, )י"לדעת רש(בלילה  דוקא ביו	 וצריכה לחפו( יכולה

  .כראויובלבד שלא תמהר לביתה ותחו( , דבריה	 אלא א	 הוא על צד הרווח בלי מונע

  .בלילה צריכה בדיקה ועיו� בכל גופה קוד	 הטבילה, ברור שכשחופפת ביו	 – ז"ט

  .אבל א	 אפשר תחו( ג	 ביו	 וג	 בלילה כפסק המחבר, כל זה בשעת הדחק – �"ש

  ).כי התביישו ללכת ביו	 כי המקוה היא ליד בית הכנסת(היו	 נוהגי	 לחפו( רק בלילה ומתעסקת ש	 בחפיפה שעה שלמה  – ל"רש

כ הרבה זמ� תחפו( ותסרוק בבית "וא	 אי אפשר להיות במקוה כ. לכתחילה יש להחמיר להתחיל את החפיפה מבעוד יו	 – שבט הלוי

 .קוה מעט זמ� במקוה כדי לקיי	 את התקנה שחפיפה סמוכה לטבילהכ תחזור ותחפו( שוב במ"בצורה יסודית ואח

ליל ש שהוא "מוצתחו( ב, א לחו( מבעוד יו	"ש שא"שא	 חל ליל טבילתה במוצ, "הא דלא אפשר"י לדברי הגמרא "פסק כפרוש רש .2

  .טבילתה

ה יועיל א( לדעת השאילתות ותסרוק מעט וז ש תחזור ותחו("ובמוצ ,בערב שבתג	 מנהג יפה שתרח' היטב ש, ש"כרא – א"רמ

   .)שתועיל חפיפה של ערב שבת לצר( לחפיפה המועטת, הסובר שעיקר הטבילה בלילה(

ט "ש או במוצאי יו"ולכ� א	 חל ליל טבילתה במוצ, שתמיד צרי� לחפו( ביו	 היכ� שאפשר, י"כתב שמהסוגיה מוכח כדעת רש – �"ש

ט של "הכוונה במוצאי יו" הא דלא אפשר"י בפרושו "וכונת רש( ט"וצאי יוש או מ"ט וטובלת במוצ"חופפת בערב שבת או ערב יו

י אז א, ש ובימי	 חמישי וששי ה	 ימי	 טובי	"והיכ� שיש שלושה ימי הרחקה בי� החפיפה לטבילה כגו� שטבילתה במוצ. )ש"רה

  .כ ותחפו( בליל טבילתה"להרחיק כ פשרא

לחזור ולחפו� ולטבול במוצאי שבת או במוצאי ג� ו, ט"לחפו� ולטבול בערב שבת או בערב יו מ� הדי�צריכה ש �"להלכה פסק הש

כ תחפו( ותרח' בערב "ש ג"ש בימי	 חמישי וששי וליל טבילתה במוצ"וא	 רה). ט"א	 הוא לא שבת או יו( ט שהוא ליל טבילתה"יו

ש "וזוהי חומרת רב חסדא לטבול בערב רה. לושה ימי	ואי� להקל ולחלק בי� רחוק שני ימי	 לרחוק ש, ש וג	 במוצאי שבת"רה

 .וחומרת רב יימר שחופפת בליל טבילתה

  .תחו( ביו	, )ואז אי אפשר לחפו( בלילה( שא	 ליל טבילתה הוא בליל שבת ,"הא דלא אפשר"פרוש השאילתות לדברי הגמרא פסק כ .3

מ א	 זה ערב שבת נשארות בבית המרח' עד "ומ. להוצריכה להיזהר מלעסוק בדברי	 הנזכרי	 לקמ� בי� החפיפה לטבי – ז"ט

  .הטבילה ואי� חשש לזה

וא	 עברו כמה שעות ראוי שתדיח בית הסתרי	 ובית הקמטי	 ותל� . כ תל� לטבול"תדליק נרות ואח, טוב שתחפו( בבית – שבט הלוי

 .ויכולה להדליק מפלג המנחה ותתנה שלא מקבלת שבת ואז תל� לחפו( במקוה. לבית הטבילה

, לחו( ביו	 ולא בלילה סמו� לטבילה פשראי ט וא"ש והוא יו"שא	 חל ליל טבילתה במוצ, פ פסק מרימר"� ע"א והר"כתוספות והרשב .4

ותקשור שערותיה שלא , ו( ביו	 רביעיפתח, וכ� א	 חלו שני ימי	 טובי	 בחמישי וששי וטבילתה בליל שבת .ו( בערב שבתפתח

  .יתבלבלו

  .ט קוד	 לשבת"צריכה לרחו' קמטיה וסתריה ביו, ט"בליל שבת ויו	 ששי הוא יוא	 חל ליל טבילתה  – ז"ט

 .תחפו( בליל טבילתה, ש וימי	 חמישי וששי ה	 ימי	 טובי	"כגו� שטבילתה במוצ, עיי� לעיל שא	 יש שלושה ימי הרחקה – �"ש

  

  מנהגי הזהירות כאשר יש הרחקה בין החפיפה לטבילה

 ,צריכה להיזהר בשבת מלתת תבשיל לבנה ולהתעסק בדבר שיבוא לידי חציצה, ט במוצאי שבת שחופפת בערב שבת"כאשר חל יו – טור, ש"רא

וכ� קושרות , ט לרגליו אבל לא לכל גופו"ומחממות קיתו� של מי	 להדיח בית הסתרי	 ובית הקמטי	 כדעת בית הלל שמחממי	 מי	 ביו

  .שלא יתלכלכו ויתבלבלו קוד	 הטבילהשערותיה� בערב שבת אחר החפיפה כדי 

אבל העיו� והבדיקה שה	 מהתורה צריכי	 , א לעשותה סמו� לטבילה"פסקו שרק החפיפה שהיא מדרבנ� מקדימי	 כשא – א"רשב, �"ר

  .'לטבילה שמא נתנה תבשיל לבנה וכדלהיעשות סמו� 

  :זהירות מלתת תבשיל לבנהצריכה ש והטור ש"כתבו הראתמה מדוע � "א והר"לפי פסק הרשב – בית יוס�

 !הרי יש חשש ג	 א	 נוגעת בתבשיל שאוכלת .1

 !א שלא תסיח דעתה שעה אחת או רגע אחד"מ ידי	 עסקניות ה� וא"מ, וא( א	 תיזהר שלא לגעת באוכלי	 ותאכל ע	 כ( .2

א לעשותה "החפיפה שא אלא רק, ש"אי� טע	 לסמו� על עיו� ובדיקה שנעשו בער, ט"מכיוו� שעיו� ובדיקה אפשר לעשות בשבת וביו .3

  .בשבת

 .אי� סיבה שנתיר להרחיק זאת מהטבילה, � העיו� והבדיקה בכל הגו( היא מהתורה"א והר"הרשב, �"מכיו� שלדעת הרמב .4

שתסמו� על כ� שנזהרת מלגעת באוכלי	 במהל� השבת או החג ולא תחזור ותבדוק ותעיי� בכל גופה , זו יכולה לבוא לידי קולא חומרא .5

  .בשעת הטבילה וחכמי	 לא הקלו להרחיק בדיקתה

שתבדוק את ידיה וגופה בשעת  אלא שצרי� להזהיר, אי� שו� סיבה להחמיר עליה שלא תתעסק בכל מה שצריכה ולא תת� תבשיל לבנהלכ� 

  .תסיר אותושא	 תמצא בו דבר החוצ'  הטבילה

  :שהזהירו מלגעת במאכלי� ש והטור"מיישב את דעת הרא הבית יוס�

ולכ� בשעת החפיפה , ד שעיו� ובדיקה אינ	 מהתורה אלא בכלל תקנת עזרא"מנהג הנשי	 שלא לגעת באוכלי	 בכל השבת הוא לפי מ .1

כדי שתסמו� על הבדיקה שעשתה בזמ� ' ואי� להפריד	 זה מזה ולכ� צריכה להיזהר מלגעת במאכלי	 וכונעשית הבדיקה והעיו� 
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  .אחרת לא תעלה לה טבילה, וא	 נגעה במאכלי	 אז תבדוק בשעת הטבילה. החפיפה

� שלא תזלזל ולכ� עדי( לא להזהירה בכ שקשה מאוד להקפיד שלא תגע בשו	 דבר חוצ' או מאכלי	, הבית יוס� כתב על טע� זה

 .תבדוק ותעיי� בשעת הטבילה ותסיר את כל הלכלו� ותקשור שערותיה שלא יסתבכו זה בזהאלא , בבדיקה שלפני הטבילה

ולכ� צריכה , ויש חשש שמתו� שלא חופפות סמו� לטבילה ג	 לא יבדקו ויעיינו, נשי	 היו רגילות לבדוק ולעיי� מיד אחר חפיפה .2

 .תשכח ולא תעלה לה טבילה שמא, להיזהר שלא תגיע במאכלי	

  .ט או בשבת עצמו"א	 תצטר� לבדוק בזמ� הטבילה תבוא לחפו( ביו, יש חשש שמא מכיוו� שרגילות לבדוק ולעיי� סמו� לחפיפה .3

 .הבית יוס� כתב שחשש זה רחוק

 .מקרה תעיי� ותבדוק ואי� חששולכ� בכל , לפני הטבילהג	 עיו� ובדיקה צריכי	 להיעשות ממש ש והטור "שג	 לדעת הרא צותר �"והש ז"הט

אבל אי� זה סותר שצריכה לבדוק ולעיי� שוב , שלשיטתו צריכה לעיי� ולבדוק ג	 בשעת החפיפה כי הדברי	 האלו צריכי	 להיות צמודי	, אלא

  .גע בתבשילי	אלא שיש חשש שלא תעיי� ותבדוק אז היטב ותסמו� על עיו� ובדיקה שהיו בזמ� החפיפה ולכ� תיזהר שלא ת, סמו� לטבילה

אחרת לא עלתה לה , שצריכה לעיי� ולבדוק בשעת החפיפה ולחזור ולעיי� ולבדוק בשעת הטבילה, בזה � מודי�"א והר"� שג� הרשב"וכתב הש

  .כ צריכה להיזהר מלגעת בדברי	 החוצצי	"וכ� בי� החפיפה לטבילה ג. טבילה

  

ה ושערות ראשה שלא יהיה בשעת הטבילה תעיי� היטב ותבדוק כל גופאז , לה� שכאשר יש הרחקה בי� החפיפה לטבי"א והר"פסק כרשב – מחבר

ותחצו' שיניה . )ש"ה בשבת א	 הוחמו מער"וה, אבל לא כל הגו(( ט"שתדיח בית הסתרי	 במי	 חמי	 שהוחמו ואפילו ביו, ש"וכרא .דבר חוצ'

  .בטוב בשעת הטבילה שלא ישאר פרורי	 ולא בשר ולא עצ	

מכל טינופת ושלא ידבק  )כאשר יש הרחקה של יו	 או יומיי	 ביניה	( ש שתיזהר בימי	 שבי� החפיפה לטבילה"ת הראכתב את חומר – א"רמ

לפחות תרח' ידיה , וא	 אינה יכולה להיזהר בזה. הקט� ואפילו תשתדל לא לגעת בה	 וכ� שלא תגע בתבשילי	 ותת� אות	 לבנה, בה שו	 דבר

  .�"פ הש"וכ .כל פע	 שלא תבוא לחציצה

כי , ומדובר בעיו� יתירה בי� אצבעותיה. הזכיר את דברי הטור שא	 לא עיינה לפני הטבילה ונגעה קוד	 בתבשילי	 לא עלתה לה טבילה – ח"ב

  .עיו� סת	 חייבת בכל מקרה

ובדיקה רגילי	 לעיו� ובדיקה ולכ� אי� לחלק בי� עיו� , נפסק שבדיעבד מועיל העיו� שהיה בזמ� החפיפה' ח' הרי לקמ� בסע, תמה על דבריו – ז"ט

  .מיוחדי	

  

  ט"ש או מוצאי יו"ט כשליל טבילתה במוצ"דין רחיצה במים חמים בשבת ויו

  .ט"כתב שצריכה להדיח בית הסתרי	 במי	 חמי	 שהוחמו ואפילו הוחמו ביו – מחבר

כ תרח' רק "באב ובי� ביוה' בי� בט, ט"י� ביוב, ובי� בשבת. ידיה ורגליה, ט אסור לרחו' אלא רק פניה"בחמי� שהוחמו ביו – משאת בנימי�

אלא . ותיזהר מאיסור סחיטה. וכל גופה יכולה לרחו' בצונ�. ט"ודוקא חמי� שהוחמו מערב שבת ומערב יו. באותו מקו	 ובי� ירכותיה בחמי�

ט ואינ� יודעות "הוחמו בשבת וביוט למי	 ש"ט כי לא בקיאות בי� מי	 שהוחמו מערב שבת או ערב יו"שנהגו הנשי	 לא לרחו' כלל בשבת ויו

  .להיזהר מאיסור סחיטה

  

  'סעי( ז

  .כי היו יראות לטבול בלילה, התיר בעירו לחפו( בערב שבת ולטבול ביו	 שבת – רבנו משול�

  .ג	 קולא של סר� ביתה ולהתיר לטבול ביו	 וג	 קולא של הרחקת חפיפה מטבילה, אי אפשר להתיר שתי קולות – ת"ר

  .כי לא מקלי	 שתי קולות, שבמקו	 שמפחדות לטבול בלילה אי� להתיר לחו( מערב שבת ולטבול ביו	 שבת, ת"כרפסק  – מחבר

  

  'סעי( ח

  .צריכה לחפו( לבדוק ולעיי� סמו� לטבילה לכתחילה – �"ר, א"רשב

פ שלא היו חפיפה ובדיקה "אע, עלתה לה טבילה בדיעבד לא טבלה סמו� לחפיפהכלומר , חפפה ועיינה עצמה בחול ביו	 וטבלה בערב או למחרתו

  .)'י' כ כדלקמ� בסע"א	 לא נמצא עליה דבר חוצ' אח( סמו� לטבילה

אפילו חפפה מיד אחרי הטבילה ש, ד הוסי�"בש� הראבו. פ שעיינה בעצמה בגופה"לא עלתה לה טבילה אפילו בדיעבד אע, וא� לא חפפה כלל

כ "כ לא עלתה לה טבילה שמא היתה הנימא קשורה בזמ� הטבילה וכשחפפה או סרקה במסרק אח"ג, כלו�ולא מצאה שו	 נימא קשורה או ל

  .ניתר הקשר

כי בדיקת הגו( היא מדאורייתא ואפילו , שאפילו א	 חפפה במקו	 שער אבל לא עיינה ובדקה בשאר הגו( שלא עלתה לה טבילה ואי� צרי� לומר

  .עזרא ובדיעבד אפשר ג	 בלא זהאבל חפיפה היא מתקנת , בדיעבד חייבי	

  .�"א וכר"פסק כרשב – מחבר

  

  'סעי( ט
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א	 , אבל בבית הסתרי	 כיו� שאי� צרי� לביאת מי	, כל זה בשאר גו( שא	 לא עיינה ובדקה לא עלתה לה טבילה אפילו בדיעבד – מחבר, ד"ראב

  .עלתה לה טבילה ,כ ולא מצאה בה	 שו	 דבר"לא עיינה קוד	 אלא עיינה אח

שבבית הסתרי	 אי� שו	 חשש שיבוא לש	 דבר , ותר ? מ צרי� להיות ראוי לביאת מי	"מ, פ שלא צרי� ביאת מי	"הרי אע, הקשה – ז"ט

הסדרי טהרה דחה  .'יב' כ מוכח שיש חשש כגו� שהתעסקה בדבר החוצ' כפי שיפורט בסע"אא, ולכ� א	 לא עיינה ש	 עלתה לה טבילה, החוצ'

  !ניי	 ג	 מוגדר כבי� הסתרי	 וש	 רגיל להיות דבר החוצ'ז כי בי� השי"את הסבר הט

כה כתב שבי� הסתרי	 אינו טעו� ביאת מי	 ממש ולכ� ג	 חכמי	 הקלו בזה בגזרותיה	 כי מיעוטו המקפיד עליו חוצ' רק ' קצח סע' בס – �"ש

  .מדרבנ�

  

  'יב�'יא�'סעיפי	 י

א	 סמו� לחפיפה טבלה אינה צריכה , טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצ' :ואמר רבא" – �"ורמב י ותוספות"פ גרסתנו וגרסת רש"ע גמרא

  .צריכה לחו( ולטבול, וא	 לאו, )כי ודאי לאחר שטבלה בא עליה הדבר החוצ'(לחו( ולטבול 

  .צריכה לחו( ולטבול, וא	 לאו, אינה צריכה לחו( ולטבול, א	 באותו יו	 שחפפה טבלה: )גרסתנו( איכא דאמרי

 למיח( ביממא ולמטבל בליליא, )שללישנא קמא צרי� לסמו� וללישנא בתרא אי� חובה( איכא בינייהו למיסמ� לחפיפה טבילה? מאי בינייהו

  :)נדה סו". ()שללישנא קמא זה נקרא סמו� וללישנא בתרא לא כי צרי� באותו יו	(

  .צריכה לחו( ולטבול, וא	 לאו, בולאינה צריכה לחו( ולט, א	 באותו יו	 שחפפה טבלה): י ותוספות"גרסת רש( איכא דאמרי

  :)נדה סו)". (שללישנא קמא צרי� לסמו� וללישנא בתרא אי� חובה(איכא בינייהו למיסמ� לחפיפה טבילה ? מאי בינייהו

  

  .לטבולצריכה לחו( ו, וא	 לאו, אינה צריכה לחו( ולטבול, א	 באותו יו	 שחפפה טבלה: ואמר רבא" – �"והר ד"הראב, �"פ גרסת הרי"ע גמרא

כי ודאי ( ]ד"ראב –לא לחו( ולא לטבול [ א	 סמו� לחפיפה טבלה אינה צריכה לחו( ולטבול, טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצ': איכא דאמרי

  .צריכה לחו( ולטבול, וא	 לאו, )לאחר שטבלה בא עליה הדבר החוצ'

  :)נדה סו)". (לסמו� וללישנא קמא אי� חובהשללישנא בתרא צרי� (איכא בינייהו למיסמ� לחפיפה טבילה ? מאי בינייהו

  

היא הא	 כאשר נמצא עליה דבר חוצ' תולי	 בחפיפה ) פ כל הגרסאות"ע(והמחלוקת כא�  ,לכתחילה צרי� לחפו( סמו� לטבילה – תוספות

קמא צרי� לסמו� חפיפה לטבילה כדי לתלות שהדבר החוצ' בא אחר הטבילה וללישנא  ולכ� ללישנא .ואומרי	 שבא עליה אחר הטבילה או לא

  .בתרא אפשר לתלות ג	 בלא לסמו� את החפיפה לטבילה

  

  .כלומר שחפפה וטבלה באותה עונה – א"רשב ?"סמו� לחפיפה טבלה"מה נחשב 

  

  הדין כשהתעסקה בדבר החוצץ לאחר הטבילה ומצאה אותו עליה

לא עלתה לו ) אחר הטבילה(פ שנתעסק באותו המי� כל היו	 כולו "אע, טבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצ': א לסיועיה לרב הונאמתיב רב" – גמרא

  .)חולי� י...". (טבילה עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קוד	 לכ�

אינה צריכה לחזור לכאורה ברייתא זו סותרת את דברי רבא לעיל שא	 החפיפה היתה סמו� לטבילה , קשה – טורפ הבנת ה"ע א"רשב, תוספות

ולכ� צרי� לחזור לחו( ולטבול , שכא� בחולי� מדובר שלא טבל סמו� לחפיפה, ותרצו? פ שלא ברי לה שלא היה עליה קוד	 לכ�"ולחו( לטבול אע

אבל א� טבל סמו� לחפיפה אי� צרי� כלל טבילה , או שלא התעסק כלל בדבר החוצ' הזהבשעת הטבילה כ ברור שלא היה עליו קוד	 לכ� "אא

  .כי התעסק באותו המי� שחוצ , אחרת

וא	 נמצא עליו דבר טמא , הברייתא מדברת בי� חפ( סמו� לטבילה ובי� לא חפ( סמו� לטבילה – �"פ הבנת הש"א ע"רשב, רבנו ירוח�, �"רמב

ומה שרבא אמר שא� חפפה סמו�  .שיאמר שברי לו שלא היה עליו קוד	 הטבילה הדבר החוצ' שמתעסק בו הרי הוא בחזקתו שהוא טמא עד

כ תאמר שברור לה שלא היה עליה הדבר החוצ  בשעת "אא, שוב כ� צריכה אבל לטבול, הכוונה רק לחו� לא, לטבילה אינה צריכה לחו� ולטבול

  .הטבילה

והיה לו לפסוק כלישנא בתרא שפטרה א( , ק שאינו פוטרה אלא מחפיפה אבל לא מטבילה"שלשיטתו פסק כל, זה� ב"ד חלק על הרמב"הראב

  .מטבילה

ב מדברת על חפיפה באותו יו	 של הטבילה וג	 מדברת על סמו� לחפיפה "שהוא גורס כמו גרסתנו של, �"הבית יוס� תר  את דעת הרמב

אז א	 לא עשתה כ� , ומכיו� שעזרא התקי� לחפו( סמו� לטבילה. אלא רק טבילה, ב וג	 טבילהוהכוונה שאז אינה צריכה ג	 חפיפה שו, טבילה

  .וא	 עשתה כ� פטורה מלחזור ולחפו( וצריכה רק לחזור ולטבול, ונמצא עליה דבר החוצ' צריכה לחזור ולחפו(

  

פ שלא חפפה ביו	 "וא	 לא נמצא דבר החוצ' לא צריכה לטבול אע. צריכה טבילה שוב פ שנמצא עליה דבר החוצ' אינה"אז אע, 	 שא	 חפפה ביו	 שטבלה"� למד בדעת הרמב"הר[

ורק כאשר לא נמצא דבר החוצ' פטורה מטבילה ! שא	 יש ריעותא בטבילה אי� אפשר שלא נצרי� טבילה שוב כאשר נמצא עליה דבר החוצ', ד חלק על זה"וכתב שהראב. שטבלה

  ]ד"	 והראב"� בהבנת הרמב"ע על כל שיטת הר"הבית יוס( נשאר בצ. רו יפה	 לא התבא"� אמר שדברי הרמב"הר. שנית

  

  מחבר
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א	 בתו� , שחפפה ועיינה וטבלה ובעלייתה נמצא עליה דבר חוצ', פ הגרסא של סמו� לחפיפה טבילה וכלישנא קמא"פסק כרבא ע .1

וסומכי	 שאחרי שעלתה מהטבילה , חרתאינה צריכה טבילה א, )א שזה נקרא סמו� לחפיפה טבלה"כרשב(אותה עונה שחפפה טבלה 

צריכה ) א"רמ – הרי אלו שתי עונות שונות, אפילו חפפה ביו	 וטבלה בלילה(וא	 זה לא היה באותה עונה , עלה עליה אותו דבר חוצ'

  .שמא לא עיינה יפה, אפילו עיינה סמו� לטבילה טבילה שוב

וא	 לא , אלא שא	 חפפה סמו� לטבילה לא צריכה לחזור ולחפו( בי� כ� ובי� כ� צריכה טבילה אחרתש, �"והביא את דעת הרמב

  . צריכה ג	 לחזור ולחפו(

ויש . אלא כפשוטו הא	 זה היה סמו� ממש או לא, הביא את החולקי	 שסמו� לחפיפה טבילה אי� הכוונה לאותה עונה – �"ש

אי� זה נחשב סמו� וכ� חפפה וטבלה באותה עונה אבל לא בסמיכות , שחפפה ביו	 וסמו� לזה טבלה בלילה, להחמיר כשתי השיטות

  .כ אי� זה נחשב סמו�"ג

 .	"כדעת הרמב יש להחמיר – פתחי תשובה

כשלא התעסקה באותו המי�  זה, שמה שאמרנו שטובלת שוב כאשר החפיפה והטבילה לא היו באותה עונה, פ הבנת הטור"ע א"כרשב .2

  .ותולה את הדבר החוצ' במה שהתעסקה בו, אבל א	 התעסקה בו בי� טבילה לבדיקה אינה צריכה טבילה אחרת, לאחר הטבילה

  .אז צריכה לחזור ולחפו( ולטבול ולא תולה במה שהתעסקה בו אחר הטבילה ההטביל קוד	אבל א	 לא חפפה 

 זה פשוט הרי, וצריכה לחזור ולחפו( ולטבול אז לא תולה במה שהתעסקה בו קוד	 הטבילה מדוע א	 לא חפפה האחרוני� הקשו

  ?'ח' כדלעיל בסע א	 לא חפפה אז צריכה טבילה שוב אפילו לא התעסקה בכלו	ש

כ נמצא עליה דבר חוצ' שאז "שבדיעבד עלתה לה טבילה אא, ג שעיינה"אע מדובר שחפפה ראשה ולא כל גופה – �"והש ח"בתרו  ה

ג שלא חפפה את כל הגו( אלא "שאע, יש לחלק בי� הראש לשאר הגו(, לא נמצא עליה דבר חוצ' א	 אבל .צריכה חפיפה וטבילה שוב

  .עלתה לה טבילה, כיו� שעיינה בגו( ולא מצאה דבר חוצ', רק את הראש

  :חילק את דיני המחבר לשלושה מקרי	 – ז"תרו  הט

  .לא צריכה טבילה שנית כלל, א� תו� העונה שחפפה טבלה

  .כ התעסקה במי� שחוצ' שאז תולה בו"אא, צריכה טבילה אחרת אחרי החפיפה עונה אחתא� הטבילה היתה 

אי� זו נקראת חפיפה קוד	 טבילה אלא רחוקה , בתשאי וטבלה במוצ בתשב כגו� שחפפה בער, א� יש בי� החפיפה לטבילה כמה עונות

  .א	 נמצא עליה דבר החוצ' מהטבילה ולכ� לא תולה במה שהתעסקה בו

, שאי� כלל חילוק בי� התעסקה באותו המי� או לא, א"� את דעת הרשב"	 וכהבנת הש"החמירו כרמבחלקו על המחבר  – �"ש, ח"ב

 .ה שלא היה אותו המי� החוצ' עליה בשעת הטבילה כללכ ברי ל"וצריכה טבילה שוב אא

 )ש א	 לא חפפה"וכ( אבל בית הסתרי	 ג	 א	 לא עיינה קוד	 טבילה, ל עוסק בשאר הגו("שכל הנ, )כו' קצח סע' הובא ב( ד"כראב .3

  .תולי	 להקל, כ נמצא ש	 מאותו הדבר החוצ'"ולא אחריה והתעסקה בדבר החוצ' ואח

  .ויש להחמיר, והרוקח החמיר בזה. 'כו' קצח סע' בס המחבר לשיטתו כמו – �"ש

  

  'סעי( יג

בשט( המי	 (אימר בדריוני , ג דהשתא ליכא"אע. לא עלתה לה טבילה, נתנה תבשיל לבנה וטבלה ועלתה: אמר רב גידל אמר רב" – גמרא

  .)נידה סז". (נפל) בעלייתה מ� הטבילה

לכ� . ב דברי	 החוצצי	"תבשיל לבנה זה דוקא בתבשיל העשוי להידבק כלומר של גריס או פול או רבב וכיו מה שחוששי	 בנתנה – טור, א"רשב

  .כ עיינה ובדקה עצמה לאחר נתינת התבשיל או לאחר עסק הדברי	 החוצצי	 שהיא נקיה"לא עלתה לה טבילה אא

פ שנתנה תבשיל לבנה או שהיתה לה "ה לבעלה הרי זו מותרת אעאבל לעני� טהרת אש, כל דברי רב גידל בש	 רב זה רק לעני� טהרות – �"רמב

  .לעני� נידה לא גזרו, שריטה כי אלו דברי	 שחוצצי	 מדרבנ� ולעני� טהרות גזרו

  :	"הביא שתי אפשרויות לפרש את דברי הרמב הבית יוס�

אבל , כגו� סת	 שמנונית של תבשיל שחוצצי	 מדרבנ� ולעני� טהרות גזרו ולעני� נידה לא גזרו, מדובר בדברי	 שאינ	 נדבקי	 לגמרי .1

 .א ולטור"	 לרשב"לפי זה אי� מחלוקת בי� הרמב. דברי	 הנדבקי	 שחוצצי	 מהתורה חוששי	 שמא נדבקו בה וצריכה לטבול שנית

אלא כיו� שאי� דברי	 אלו , זה כולל ג	 דברי	 שחוצצי	 מהתורה כגו� רבב ואלו חוצצי	 א( לבעלה	 מתכוו� אליה "שמנונית שהרמב .2

ולכ� , )מיעוטו המקפיד(אלא מדרבנ� ) כי צרי� רובו המקפיד(אזי אפילו א	 מקפידה על זה לא חוצ' מהתורה , נמצאי	 על רוב גופה

 .לטהרות גזרו לנידה לא גזרו

ולא הזכיר ש	 שזה , לא עלתה לה טבילה, 	 כותב ככלל שא	 היה דבר החוצ' שמקפידה עליו"כי הרמב, ניהבית יוס� הקשה על הפרוש הש

בדי� מפשלת בנה לאחורה כתב שלא עלתה לה טבילה שמא היה טיט ברגליו ונדבק באמו ושוב זה מיעוטו שמקפידה עליו , ועוד! דוקא לטהרות

א "	 לרשב"ואי� מחלוקת בי� הרמב י שהפרוש הראשו� הוא עיקר"לכ� כתב הב. עני� נידה	 שזה חוצ' רק לעני� טהרות ולא ל"ולא כתב הרמב

  .עלתה לה טבילה, וא	 לא, שא	 הלכלו� נדבק ומקפידה עליו חוצ', ולטור

  

, להידבק בהשחפפה קוד	 טבילה ובי� החפיפה לטבילה התעסקה בדברי	 החוצצי	 או שנתנה לבנה תבשיל הראוי , א"פסק כרב וכרשב – מחבר

  .שמא בעלייתה מ� המי	 נפל ולכ� צריכה טבילה אחרת, אפילו בדקה מיד אחר הטבילה ולא מצאה שו	 דבר החוצ', לא עלתה לה טבילה



 169

חפיפה ומותרת ללבוש בגדיה בי� . אינה צריכה טבילה אחרת, אבל א	 בדקה עצמה קוד	 הטבילה וראתה שלא נדבק בה שו	 דבר – א"רמ

  .רגילות להיות על הבגדי	 דבר לח הנדבק בגו( האשה ולא תקח תינוק אצלהכי אי� , לטבילה

לא עלתה לה , כ טבלה ולא בדקה קוד	"וא	 היה תבשיל ביד בנה או היה מלוכל� בטיט ולקחה את בנה לידיה והיא עירומה ואח – �"ש, ח"ב

  .כ"ודומה הדבר לנתנה תבשיל לבנה ולא בדקה אח, טבילה
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  ר' ס

  

אלא אמר רב ... כל המצוות מבר� עליה� עובר לעשיית�: דאמר רב יהודה אמר שמואל? מנל�. מיהא מעיקרא בעינ� לברוכי, דכולי עלמא" – גמרא

  :)פסחי	 ז". (בעלייתו אומר ברו� אשר קדשנו במצוותיו וצונו על הטבילה, טבל ועלה: תניא נמי הכי. חו' מ� הטבילה בלבד איתמר: חסדא

  

ולא ' על הטבילה'ומברכי	  .ולכ� מברכי� לאחר הטבילה, מדובר על ברכה לבעלי קרי שאסורי	 בתורה ובתפילה קוד	 שיטבלו – ג"בה, י"רש

  .'לטבול'

  .רב חסדא דיבר רק בטבילת גר כי נדה שלא פלטה שכבת זרע וזב שלא ראה קרי יכולי	 לקרוא ולהתפלל – � בש� הגאוני�"רי

' אבל בבעלי קרי וכד, "וצונו"מדובר רק בטבילת גר שקוד	 טבילתו לא ראוי לומר  – ש"רא, ד"ראב, �"רמב, � הגאו�בש �"ר, רבנו חננאל

פ שבעובר "אע, כמו בגר" על הטבילה"ומברכי	 בכל חייבי טבילות  .כי בוטלה תקנת עזרא בזה, כשעומדי� בחלוק� מברכי� קוד� טבילת�

  .ינו את מטבע הברכה בגלל טבילת הגרלא ש, "לטבול"לעשיית� צרי� היה לבר� 

ואחר שיורד הוא כבר ערו	 ולבו רואה  כל חייבי טבילות מברכי	 לאחר הטבילה שמא מחמת הקור או פחד מהמי	 לא יטבלו – מ בתוספות"י

  .ותימצא ברכת	 לבטלה ,את הערוה ולא יכול לבר�

אבל לכתחילה יש להורות , משמע שרק אי� לגעור. אי� לגעור במי שבמברכת לאחר הטבילה כיו� שגר מבר� לאחר הטבילה ולא חילקו בזה – י"ר

  .לבר� קוד	 הטבילה ג	 לדעתו כמו דעת הגאוני	

  

  הדי� כשטעתה ולא ברכה בעודה בחלוקה וכבר פשטה בגדיה

ברכות ". (יתכסה במי	 ויקרא, וא	 לאו. יעלה ויתכסה ויקרא, קרות עד שלא תנ' החמהא	 יכול לעלות ולהתכסות ול, ירד לטבול" – משנה

  :)כב

דדמו כארעא סמיכתא שלא יראה , במי	 עכורי	 שנו: ר אלעזר ואי תימא רבי אחא בר אבא משו	 רבנו"א? והרי לבו רואה את הערוה" – גמרא

  :)ברכות כה...". (א עוכר� ברגלו"יו, מי	 צלולי	 ישב בה	 עד צווארו וקורא: ר"ת. לבו ערוותו

ה	 צלולי	 עוכרת	 ברגליה  וא	, שא	 לא ברכה קוד	 שפשטה בגדיה תבר� לאחר שתיכנס עד צוארה במי	, א"כתב כי – רוקח, ד"ראב

  .כי כשהיא ערומה אסור לה לבר�, ומברכת

  

ותפשוט , תבר� אשר קדשנו במצוותיו וצונו על הטבילה, שכשפושטת מלבושיה ועדי� עומדת בחלוקה, ש"	 והרא"הרמב, ("כריפסק  – מחבר

  .וא	 ה	 צלולי	 עוכרת� ברגליה ומברכת. וארה במי	שכחה לבר� תבר� לאחר שתיכנס עד צ שא	, ד"וכראב. חלוקה ותטבול

, וכ� נוהגי	 שאחר הטבילה בעודה במי	. כמו גר שטובל לגרותו ג שתבר� רק לאחר הטבילה כי לא ראויה כרגע"י ובה"חשש לדעת רש – א"רמ

  .מכסה עצמה בבגדיה או בחלוקה ומברכת

  .כ תטבול שנית"אנשי מעשה הזהירו לנשותיה� שיטבלו ותבר� ואח – ה"של

  .הגאו� יש לחוש לדבריו כ כתב שהואיל ויצאה מפיו של"ואעפ. דחה דבריו כי טבילה שניה אינה כלו	 שהרי כבר טבלה ונטהרה – דגול מרבבה

  

פ שמחבקות זרועותיה� "ולא מכסות עצמ� לא עושות כדי� אעערומות  צלולי	 מברכות על הטבילה בעוד	 במי	שכתב שהנשי	 שלנו  – דרישה

יכולה ח ש"פסק האולכ� (כי ערוות� למטה מאוד , כי הסיבה שהמי	 צריכי	 להיות עכורי	 זה לא בשביל שליב� לא יראה את ערוות�, על גופ�

 ולכ� הסכי	 ע	 פסק .כ לא יועיל בזה חיבוק ידיי�"וא, ותבר�תעמוד ערומה אלא משו� שאי� זה כבוד שכינה ש, )אשה להתפלל בחלוקה

  .א בזה שצריכה לעכר את המי	 או לכסות את עצמה"הרמו המחבר

  .ואפילו בלא זה יש לסמו� ולהקל לבר�, לבר� בחיבוק ידי	 אפילו לכתחילה ווהתיר, על הדרישה וחלק – �"ש, ז"ט

ולא יראה ב� "הרי התורה אומרת מפורשות , תמה מדוע הדרישה המציא טע	 שלעמוד ערו	 ולבר� יש בזה משו	 ביזוי כבוד השכינה .1

 .והיה צרי� להקשות מכא�, לבר� כשערוותו מגולהומשמע שהאיסור הוא , "ערות דבר

, וא	 מי	 צלולי	 נחשבי	 גילוי ערוה. כי אי� לבו רואה את הערוה, ש"רא בברכות אמרה שא	 הוא במי	 עכורי	 יכול לקרוא קהגמ .2

ולא יראה ב� "כ אי� במי	 צלולי	 משו	 "אלא ע". ולא יראה ב� ערוות דבר"הרי עובר משו	 , מדוע הבעיה בלבו שרואה את הערוה

ותרצה שמדובר במי	 , כי לבו והערוה ברשות אחת, כ� שאלה הגמרא מלבו רואה את הערוהול, כי עיניו מחו' למי	 "ערות דבר

 .עכורי	

אבל לעיניו רואות את הערוה אי� לחשוש כי ה� , הכונה שהלב ע	 הערוה בתו� המי	, א כתב שלבו רואה את הערוה"ח בש	 הרשב"הא .3

 .משמע שא	 ג	 הלב מחו' למי	 ודאי אי� לחשוש. מחו' למי	

משמע שהמי	 הצלולי	 לא . כשהיה במי	 ורצה לשתות היה מכסה בבגד למטה מלבו כדי שלא יהיה לבו רואה את הערוהת "ר .4

 .נקראי	 שהוא ערו	

משמע שא	 עומד ומסתכל לחו' אי� . מותר א( בצלולי	, פסק המחבר שא	 אי� לבו בתו� המי	 אלא למעלה' ב' עד סע' ח ס"באו .5

 ]ברוח' בכלי שאי� כלל שו	 גילוי ערוהאת הדי� הזה  הדרישה הסביר. [משו	 גלוי ערוה
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ש ולבר� "ואז אסור לקרוא ק אלא כשערוותו מגולה בלי שו� מי�" לא יראה ב� ערות דבר"שאי� שייכות של האיסור  שברור, ל"מהנ ווהסיק

ובזה מועיל מה שמחבקת , רואה את הערוהאלא שיש בעיה של לבו , אבל א� הוא תו� המי� אי� בו משו� גילוי ערוה, כ מהפ� פניו"ברכות אא

  .את ידיה

כ תחבק ידיה "אלא שיותר יש צניעות שתהיה כולה בתו� המי	 עד צוארה ואח, ולכאורה יותר טוב שא( לבה יהיה מחו' למי	 ולא רק עיניה

  .להפסיק בי� ערוותה ללבה

שבאשה לא שיי� כלל לבה רואה את , )ות חיי�חרדעת הא(מו� כ יש לה� על מי לס"וג� אלו שלא מפסיקות בחיבוק ידי� בי� לב� לערוות� ג

  .פ שאי� הפסק בי� לבה לערוותה"ותוכל לבר� כשיש איזשהו לבוש המכסה ערוות� אע, כי ערוות� למטה מאוד, ערוותה

חשש רק לגילוי  כ שיש"משמע א. פושטת מלבושיה ועומדת בחלוקה תבר� ותפשוט חלוקה ותטבולשפ זה פסק המחבר שכ"ש כתב וע"וג	 הרא

. שאי� באשה משו� לבה רואה את ערותה ות חיי�חמשמע שג� הוא מסכי� לאר. ק בי� הלב לערוהיואי� צור� להפס, ערוה ולזה חלוק מספיק

  .ד שפסק לעכר את המי	 סובר שיש באשה די� של לבה רואה ערוותה"ואילו הראב

  

אי� למחות , עד' ח ס"פ המחבר באו"וכ, מו שאי� באשה לבה רואה את ערוותהש הסכי"והרא ות חיי�חשבגלל שהאר, �"והש ז"הט וולכ� פסק

א� התכסו ערוותה ועגבותיה כאילו היה עליה לבוש מלפני� ומאחור ואי� , ולכ� כל שהיא במי� אפילו צלולי�, ביד שו� אשה שתסמו� על זה

  .בזה משו� גילוי ערוה ויכולה לבר� אפילו בלא לעכר את המי�

 ח כול�"ואז תצא י, או שתעכיר את המי� כאשר היא במי� עצה טובה שתעשה זאת בחבוק ידי� להפסיק בי� לבה לערוותהז "כתב הטמ "מ

  .א� ודאי שאי� זה חובה, א שכתב לכסות עצמה בבגדי� זה מה שנהגו בזמנו"והרמ. וכל זה לכתחילה. )ג� דעת הדרישה(

  .והוסי( שא	 יש נשי	 ערומות בבית הטבילה צריכה בעת הברכה להחזיר פניה וגופה מה� �"ז והש"ק טז כמו הט"עד ס' ב בס"כ ג	 המ"וכ

  

  פתחי תשובה

 .י נענוע השפתי	 בלבד"אבל בשבת תבר� אחר הטבילה או בלחש ע, זה רק בחול, א"ג	 במקו	 שנוהגות לבר� קוד	 הטבילה ולא כרמ .1

 . � קוד	 שתיכנס לש	 ולא תפסיק בדיבורתבר, היעב' כתב שבבתי טבילה שלנו שה	 ג	 בתי מרח' בחמי� .2

יכול , מכיו� שהחדר עצמו הוא רשות לעצמו ואי� בו זוהמא, א	 יש בחדר חפירה ובו מקוה טבילה לנשי	 שמכסי	 אותו בנסרי	 .3

 .ומהיות טוב יעמיד מחיצה מטלטלת בי� הלומד למקו	 המקוה המכוסה בנסרי	, ללמוד בחדר זה

  

  .א שמברכת אחר הטבילה לבר� בחדר הסמו� למקוה"ומטע	 זה ראוי לנשי	 הנוהגות כרמ, ו די� מרח'למקוואות בימינ – טהרת הבית

, א כי המקוואות שלנו נקיות"ג	 במקוה חמה כיו	 יכולה לבר� כשהיא בתו� המי	 במקוה כדעת הרמ – שבט הלוי, )כה' ו ס"ח(צי  אליעזר 

  .)"לא יראה ב� ערות דבר"את בעית  לפתור(פני עצמו ומברכת כשהיא מכוסה במי	 בחדר הטבילה לא מתרחצי	 וכ� בור הטבילה הוא רשות ב


