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 כ"א אדר א' תשע"ו         בס"ד
 

 רחש לבו של תלמידנו היקר האברך השקדן הר"ר שמואל אהרון ברוכיאן שליט"א 

 לעסוק באסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ולאחרונה מוציא לאור סיכום השיטות על 

 מצוות התלויות בארץ, כיד ד' הטובה עליו, ואם כי אינני שר המסכים ובפרט 

 בענייני הלכה. אולם מכירני מאז את הרב הנעלה הנ"ל, אשר יראתו קודמת 

 לחכמתו וכוונתו לזכות את הרבים מזיו תבונתו, ע"פ מקורות חז"ל ורבותינו שבכל 

 הדורות. 
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 צים ופרחים בתורה"ק, ואשרי חלקו. ותרבה הדעת כמים לים מכסים, בהוספת צי

   
 בברכה נאמנה לכבוד התורה ולומדיה

 הרב -מרכז

 ירושלים ת"ו

 

 

 

 





 

 

 הקדמה

 ך הלימוד.הלם שנדונו במהדברי יקריולהדפיס את ע על אשר זיכני ללמוד הלכות נידהרך אודה לה' יתב

 י.לי ולשכמות סודריםיו מאלא שהדברים יה, לחדש הלכות וכד' ובאמת אין בכוונת סיכום זה

עם , יאיקריים בסוגנים העראשוהלאחר מכן את דברי , השתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ'

וגיא באותה ס נים המעשייםהנידו כן אתט"ז ומ"ב. ו, מג"א, והחונים עליו, דברי מרן הבית יוסף והשו"ע

כפיפה  ל העדות תחתנים מכאחרוהשתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים ה, ואת דברי פוסקי זמנינו

קיו של . וכן את פסספריו שארובטהרת הבית  בעיקר פסקיו של מרן הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל, אחת

במהלך  שו. כשהתחדלוישבט ה ספרווהגר"ש ואזנר זצ"ל מ מספר דרכי טהרה הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

תי את חרונים הוספים והאשונהלימוד סברות וחידושים אשר נמצא להם מקום בדברי רבותינו הרא

הם עזר ואשר אין ב הלכתיתקה האך לא הוספתי דברים שאינם מעוגנים בפסי, הדברים בגוף הסיכום

 ללימוד הסוגיא הלכה למעשה. 

ונים בדברי הראש שא ומתןמ, הגמ'מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא הבאת דברי 

סיקה הלכה ינו מתוך הפם בזמנלכתייהבאת הדיונים הה, הבנת העקרון שבכל סוגיא והלכה, בלא אריכות

 .השונות הגי העדותמנוסקי ופ אתו בשו"תים ובספרי ההלכה. והבלמעשה והנימוקים ההלכתיים שהובא

ין קץ, מסירות עד אם לי בגיעל שדוא כאן המקום להביע תודה עמוקה והכרת הטוב להורי היקרים

דחפו אותי שרה, הם אלו ול בתולגדוותומכים ומעודדים, ולא חוסכים ממני מאומה כדי שאוכל להמשיך 

בה ויזכו ות ליבם לטול משאלא כלהדפיס ספר זה, ובלעדיהם ספר זה לא היה רואה אור. הקב"ה ימל

 הבה.בא וביראת שמיםלרוות נחת מכל יוצאי חלציהם. לראותם גדלים בתורה 

ו בכל מכל זור לנעל שעשו ועושים הודאה מיוחדת לחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי',

כשאיפתם  רה ובמצוות,ים בתווסקעכל בטוב עין ובהרחבת הלב. יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים 

 ועמלם תמיד, ולרוות נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.

פצה שלוה, וכל חובשקט  ורהתטוב מיוחדת לאישתי הודיה חיה שתחי', העוזרת לי ללמוד הכרת ה

שלוה. בימוד התורה נוי ללה פשאגדל בתורה מעלה מעלה. ונוטלת עליה את מטלות הבית כדי שאהי

 ה. אהביה"ר שנזכה לראות את בנינו ובני בנינו עובדים את ה' בשמחה ו

ם. ובפרט דיבוק חברי ה מתוךתורה ללמוד, וממנה הכח להגות בברכה לישיבת מרכז הרב בה אני זוכ

ורה תהרביץ ל ךויזכה להמשי לעומד בראשה רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליט"א יבורך מפי עליון,

 בישיבתנו הק'. 
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 לזכרון עולם בהיכל ה'

 מוקדש לעילוי נשמת 

 האישה הכשרה, סבתי היקרה

 ז"ל שמחה קנדיבת  טובה
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 תוכן עניינים
 

 13.................................................בהרגשה וראיה, וזבה נידה דיני - ג"קפ סימן

ה. שימור דה וזבמאה?. אימתי נעשית האישה טמאה. ימי ניאיסור או טו -נידה 

בלבד.  הרגשהאה ביום י' וי"א לזבה. תקנת ר' בשדות ותקנת ר' זירא. טומ

. איסור צוןברנס ומצאה דם בבדיקה בלא הרגשה. הרגשה בזמן הזה. ראיה באו

 נידה בפנויה.

 23..........................................................לווסת סמוך פרישה דיני - ד"קפ סימן

 מוךס עונה רישתפ. ב. תשמיש לפני בדיקה. דרבנן או דאורייתא וסתות. א

 פרישה. ג. תלוס סמוך בפרישה נאסר מה. טבילה בליל וסת קבעה. לוסת

 ,החמה בנץ ותלרא רגילה. ד. פעמים' ג ראתה שלא קטנה אצל לוסת סמוך

 סתו. ו. הנץ אחרל עד הנץ מלפני הרואה אישה. ה. בדיוק מתי ברור לא אך

 הנחבאת אישה. ח.  ומניקה במעוברת וסת ימי. ז. ימים' ג או' ב הנמשך

. הוסת בזמן בדיקה. ט. פרישה לעניין - גלולות הנוטלת אישה דין. במחבא

 ךסמו אפילו ואשת לפקוד צריך לדרך היוצא. י. אלה בימים הבדיקה דרך

 .ולגוף לימים וסת לה היה. יב. הדרך מן הבא. יא. לוסתה

 43......................................בה חזרה ודין, בטומאה שהוחזקה אישה - ה"קפ סימן

 קההוחז. ב. השנטמא לאחר לבעלה ניתרת האישה כיצד. האישה נאמנות. א

 היה. ד. ניא טהורה אמרה כ"ואח אני טמאה אמרה. ג. בשכנותיה נידה

 .נידה ופירסה הטהורה עם משמש

 50....................................התשמיש ואחרי לפני האישה בדיקת דיני - ו"קפ סימן

וע. נו קבת שאי. בדיקה לבעלת וסבבדיקה לאישה שיש לה וסת קבוע. . א

איש עד ה דיקת. בד. בעלת וסת חצי קבוע. גטעם הבדיקה קודם התשמיש. 

 . רואה דם מחמת תשמיש.הע"י האישה. 

 55....................................................תשמיש מחמת דם הרואה דין - ז"קפ סימן

?. מדרבנן או מהתורה - ת"רמ איסור. תשמיש מחמת דם שראתה אישה. א

 בכמה. שתאסר לתשמיש סמוך של השיעור. לשני להינשא ההיתר טעם

 פעמים' ג. תשמיש קודם בדקה לא. שלו עד על נמצא. נאסרת ראיות

 בדיקה. בודקת כיצד. ב. ונתעברה תשמיש מחמת שראתה אישה. רצופים

 לאחר נקיים שבעה. בבדיקה דם מצאה כשלא הדין. שנאסרה לאחר נוספת

 שימשה. ד. תשמיש בשעת מצטערת. הראשון בעלה תחת בדיקה. ג. הבדיקה

 בדם תליה. נידתה מדם המשונה ודם, במכה תליה. ה. וראתה לוסתה סמוך



 

 ראית ודאות. כאב אפילו או מכה דוקא. המכה מיקום. הראיה זמן - מכתה

 מהיכן וספק קבוע וסת לה אין. רחמי תוך התקן. המכה הרגשת, מהמכה הדם

 נקיים שבעה. הדם כמות. לא או קבוע וסת יש. הזה בזמן במכה תליה. בא

 דם מוצאת. ז. מכה על האישה נאמנות. ו. במכה תליה דין סיכום. ת"לרמ

 או ספק - הרופאים נאמנות. הרופאים נאמנות. ח. בצדדים אחד במקום

. אחת ראיה לאחר ת"הרמ דין. י. דם חררת ממנה ונפלה הפחידוה. ט?. ודאי

 דם ראתה. יא. ושמשה עברה. לידה לאחר ת"רמ. טבילתה לאחר פ"ג הרואה

 הרואה. יג. ת"הרמ אישה להשהות אסור. יב. שנה חצי לאחר תשמיש מחמת

 .לטבול יכולה שאינה אישה. יד. בתולים מחמת דם

 86......................................................................דמים מראות דיני - ח"קפ סימן

 מראה. שחור אהמר. דמים מראות חמשה. בכתמים הוראה - הקדמה. א

. ךסמי מראה. בוצהו זהב מראה. לבן ומראה ירוק מראה. חום מראה. אפור

 הוראת. חיצהר לאחר לבן מראה ראיית. שנשתנה ומראה לח במראה הוראה

 וםבמק להיתר חכם הוראת. שהשתנה מראה. המראות ראית זמן. לעצמו חכם

 דם ראית. תבשפופר דם רואה. ג. במראות אישה נאמנות. ב. אסר שחכם

 אישה דין .רחם צניחת. דם עם מהמקור שנעקרו בשר חתיכות. בחתיכה

 רםגו י"ע' ברהק פתיחת. 'דם בלא הקבר לפתיחת אפשר האם. רחמה שנעקר

. בשהי חתיכה על אהנמצ דם. ה'. וכו שערות קליפות כמין ראתה. ד. חיצוני

 .הקבר פתיחת שיעור. יבש דם. ו

 108...........................................................................וסתות דיני - ט"קפ סימן

 חצי וסת לבעלת ב"עונ?. בינונית עונה מהי. בנונית עונה דין. הקדמה. א

. לשעות וסת. ג?. קובעתו כיצד - ההפלגה וסת. ב. יממה או עונה. קבוע

 דילוג. בדילוג ההפלגה וסת. ה. קבוע וסת עקירת. ד. השעות וסת עקירת

 דילוג וסת. ח. בדילוג החודש וסת. ז. השבוע וסת. החודש וסת. ו. למפרע

 דילוג בוסת חשש. יא. שווה לא דילוג. י. לחדשים הסירוג וסת. ט. ח"דר

 לוסת חשש. וסת קביעות לעניין עונות דין. יג. הסירוג וסת. יב. קבוע שאינו

. החודש ועונת ב"בעונ ך"הש של חידושו. במקביל ההפלגה ולוסת החודש

. אחד מיום יותר הנמשכת ראייה. ודילוג סדיר - במקביל וסתות לשני חשש

-יז. אחר וסת קבעה ולא פ"ג שנעקר ק"וס. טז-טו. ההפלגה וסת עקירת. יד

 וסת. יט. המורכב וסת - ולקפיצות לימים קביעות. הקפיצות וסת דיני. יח

-כא. למפרע וסת בירור. כ. מורכב הגוף ווסת, הגוף לוסת נחשב מה. הגוף

 לקביעת שונות תחושות הצטרפות. כג. קבוע שאינו הגוף בוסת חששות. כב

 חוששת אימתי. כה. הגוף בוסת החשש זמן. כד. חריפים דברים אכילת. וסת



 

. כח. תינוקת ראיית דין. כז. הגוף וסת עקירת. כו. וימים גוף - המורכב בוסת

. לא. וראתה שחזרה זקנה. ל. זקנה היא איזו. כט. עונות' ג ראתה שלא זקנה

 דיני. לג. וסת בתוך וסת קביעת. לב. קבועות בעונות לראות הזקנה חזרה

 העיבור ימי לאחר חשש. לד. ומניקה למעוברת וסת קביעת. ומעוברת מניקה

 .וההנקה

 151.............................................................................כתמים דיני - צ"ק סימן

 מצאה ולא מקורה שנפתח הרגישה. בלבד בהרגשה טומאה. הקדמה. א

 על כתם. מרובה ליחה י"ע דמים טיפות. הרגשה לה היתה אם נסתפקה. כלום

 ולא וסת שיעור בתוך בדקה. מה דבר ביציאת ומרגישה מתעטשת. הבעל בגד

 יחד טהורים מראות ומצאה הרגישה. טהורות מראות ומצאה הרגישה. מצאה

 דיני. ב. דמים מסולקות בנשים הרגשה. מכגריס פחות טמא מראה עם

. ד. ימים כמה שופעת. ג. מטמאים קטנה כתמי אימתי. בתינוקת כתמים

. הגריס שיעור. כגריס - המטמא כתם שיעור. ה. ופסקה פ"ג שראתה תינוקת

. מכגריס פחות בשיעור עבה דם. בימינו מכגריס פחותים בכתמים החמרה

 צורת. מכגריס פחות שחור כתם. מכגריס פחות בכתם עצמה על להחמיר

 שתולים הכתם גודל. בפשפש תלייה. ז. בשרה על הנמצא כתם. ו. הגריס

. הבגד קמטי על שנמצא כתם. כגריס לשיעור טיפין טיפין צירוף. ח. בפשפש

 דבר ג"ע שנמצא כתם. הקדמה. י. שונות בצורות בשרה על הנמצא כתם. ט

 שאינו ג"ע שנמצא כתם. מדרבנן ט"המק ג"ע כתם. טומאה מקבל שאינו

. גפן צמר. נייר. טומאה המקבל בגד שיעור. ט"המק ד"ע מונח שהיה ט"מק

 שנמצא כתם. דם עליו ומצאה בנייר קינחה. הגיינית תחבושת - פד. ניילון

. פסים העשוי בגד ג"ע הנמצא כתם. כצבעוני נחשב בגד איזה. צבוע בגד על

 לאחר בדיקה. לגוף הסמוך בבגד כתמים. מכתמים להציל צבעונים לבישת

 כתם. תשמיש לאחר צבעוני בגד או ט"מק שאינו ד"ע כתם. כתמים ראיית

 מטמאים האישה בגוף מקומות אלו. יא?. ככתם דינו האם, מגופה ודאי

 החלוק על שנמצא כתם. יב .וחלוקה בשרה על נמצא. ידיה. שוק. דם בראיית

 שמתכסה בחלוק כתם. יד. חלוקה של יד בית על נמצא. יג. מהחגור למטה

. יז. לטהרה תליה. טז. ראשן בו כיסו נשים ששתי בחלוק כתם. טו. בלילה בו

 כתמים תליית. בכתמים תליה. יח. מהחגור ולמטה למעלה כתם מצאה

 שלבעלה אישה. כ. ובבעלה שבבנה במכה תליה. יט. טחורים לה שיש באישה

 עברה ספק. כב. הבגד שמאחורי במכה תליה. כא. האמה פי דרך דם יוצא

 שנתעסקו נשים שתי. כה. שונים בצבעים תליה. כד-כג. טבחים של בשוק

 וכינה גריסים שני מצאה. כח. דם יותר ומצאה בדם נתעסקה. כז-כו. בציפור

 י"ע כתמים העברת. לא. כתמים השוואת. ל. פשפש הרגה. כט. בו מעוכה



 

 דם עליו שמצאה נקי עד. לג. כתם ומצאה במלאכתה עוסקת. לב. סממנים

 ומצאה בקופסא שהונח נקי עד. מעוכה ומאכולת כתם מצאה. בדיקה לאחר

. בירכה שטחתו בדוק עד. לה. הכסת או הכר תחת העד נתנה. לד. דם עליו

 בדוק שאינו בעד בדקה. לז. דם למחרת ומצאה בדוק שאינו בעד בדקה. לו

 בדקה. מ. חלוק על כתם. לט. בדוק לעד נחשב מה. לח. בירכה וטחתו

 או לנידה חלוקה השאילה. מא. כתם ומצאה לחברתה והשאילה חלוקה

 דם על ביושבת טהוריםתליה שדמיה לאישה חלוקה השאילה. מב. נוכרית

 השאילה. מג. נקיים' בז או יום כנגד יום לשומרת חלוקה השאילה. טוהר

 ולא נדתה בימי שלבשה בחלוק תליה. מד. ולבשתו וחזרה לאישה חלוקה

 לפני שהיה בכתם תליה. מו. והנקה עיבורה בזמן הכתם תליית. מה. בדקתו

. מח. כתם ונמצא לחברתה והשאילתו וכיבסתו חלוק לבשה. מז. הכביסה

 שלבשו נשים שלוש. מט. כתם בו ונמצא בדוק אחד חלוק שלבשו נשים שתי

 שישנות נשים שלוש. נ. כתם עליו ונמצא אחד בספסל ישבו או אחד חלוק

 כשבודקות נשים' ג אותן דין מה. נא. מהן אחת תחת דם ונמצא אחת במיטה

. נג. לראות יותר שראויות בנשים תליה. נב. בבדיקה ומיטה חלוק דין. עצמן

 הרואה אישה. בכתמים וסת קביעת. נד. בדמים שנתעסקה באחת תליה

 .בשינה כתם מוצאת. אודם גם וראתה, טהורים כתמים
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. הספל תוךל צרכיהן שעשו ואישה איש. דם ומצאה צרכיה שעושה האישה

 אישה. יםרגל מי להטלת סמוך ראתה. כאבים או הדם ביציאת מרגישה

 נייר על םד ראיית. קרטין מוצאת. צרכיה כשעושה דם לראות הרגילה

 .טואלט
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 דיקותב. שנישאת תלמעובר נקיים' ז. לחופה הכלה כניסת קודם נקיים' ז. א

 דחימו לדם חשש .ג. נקיים' הז את מונה ממתי. ב. חימוד לדם מחשש הכלה

. מדמע באותו שחד מועד וקביעת החתונה ביטול. הנשואין את כשדחו נוסף

 ופתח. ד. חופהל הגיע שלא חתן. לאחר מיד להינשא והסכימה החתונה בטלו

 תא שסיימה פניל שנישאה כלה. אסורים וכלה חתן על השמירה אופן. נידה

 השעש חתן. מיםי כמה לאחר ונטמאה החופה לאחר עליה בא לא. נקיים' הז

 .שתוגרו מחזיר. ה. בייחוד מותרים האם, ונטמאה בלבד העראה

 245.......................................................................בתולים דם דין - ג"קצ סימן

 ולא ובדקה בעל. בתולים דם דין. מכה לדם בתולים דם בין היחס. הקדמה

 בדם הרחקות. טהרה הפסק דיני. הביאה גמר. העראה דין. דם ראתה



 

 ביתוק. בתולים מחמת דם הרואה. הסדין ובדיקת שניה ביאה דיני. בתולים

 .רופא י"ע הבתולים
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 האם. הזה זמןב טוהר דם דין. שבעה לאחר שבעה מתוך שופעת. הקדמה. א

 לא המנהג. הרהטו ימי בסוף הפרישה חובת. טוהר דם טבילת על לברך יש

 דין. ב?. עולים דהלי ימי האם. בזוב יולדת דין. הטוהר ימי סוף עד לבעול

 ושקצים גביםוח דגים כמין או ועוף חיה בהמה כמין המפלת. ג. המפלת

 לדהו קודם שליאה יצאה. ה. שליא הפילה כ"ואח חי ולד ילדה. ד. ורמשים

 תדמו המפלת. ז '.ב ביום ומקצתה' א ביום שליא מקצת יצאה. ו. הנפל או

. ט. אנדרוגינוס או טומטום היולדת. ח. בה קשורה ושליא, ועוף חיה בהמה

. יב .אבר אבר אויצ העובר נחתך .יא-י. מה יודעת ואינה שהפילה הרגישה

 .קיסרי ניתוח .יד. זמן בהפרש תאומים היולדת. יג. ולד של קולו שמעה

 271.............................................................שונות רפואיות ובדיקות לידה דיני

 - חיצוני גורם י"ע' הקבר פתיחת. 'דם בלא הקבר לפתיחת אפשר האם

 ממתי .מזויפים צירים. טסט-פאפ בדיקת. הקבר פתיחת שיעור. רופא בדיקת

. םהרח פקק יאתיצ. אצבעות' ב של פתיחה. לידתה לפני באשתו ליגע אסור

 .לידה זירוז. מים ירידת
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. ב. תטבולו שתספור עד מאשתו פרישה חובת. לעריות קירבה איסור. א

. ידל מיד ושטהה. נפיחה י"ע דבר הסרת. קטנה באצבע אפילו נגיעה איסור

 שטההו. לבעלה מהאישה מילה בברית תינוק העברת. ליד מיד תינוק העברת

 ידשב תינוק והאכלת נישוק. ליד מיד זריקה. תינוק עגלת - ארוך בדבר

. ביתה בני עם חדי אכילה. מרכזית צלחת. אחד בשולחן אכילה. ג. נדה אשתו

. מיטתה על בהישי. ה. שלה מאכל משיורי אכילה. הכוס משיורי שתיה. ד

 תבמקומו כלותהסת. ז. אחת במיטה שינה. ו. המתנדנד בספסל יחד ישיבה

. ח. לידה חדרב הבעל נוכחות. נידה אשתו של זמר קול שמיעת. המכוסים

 .וסכה מזיגת איסור .י. נידתה בימי התקשטות. ט. נידותה לימי בגדים ייחוד

 הצעת ראיסו. יא. לפניו אוכלים הבאת. משקים שאר דיני. בפניו שלא מזיגה

 שליחת .יג. ידיו לע מים יציקת איסור. יב. בפניו שלא המיטה הצעת. המיטה

 בעל שימוש .טז-טו. ההרחקות הנהגת זמן. יד. לאישה מהבעל יין כוס

 דיני. נידה אישתוב רופא בעל טיפול. יז. וההיפך חולה כשהיא נידה לאישתו

 .שבקדושה ודברים בתפילה טומאתה בימי נדה
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 ממתי?. מדרבנן או מדאורייתא - טהרה הפסק. טהרה הפסק דין. ב-א

 מה .דחוק וךמ בדיקת. טהרה הפסק בדיקת זמן'?. נקיים שבעה' מתחילים

 הפסק. שבת קבלת או ערבית אחר ט"הפס בדיקת?. דחוק מוך בדיקת היא

 מועילה האם ,הבדיקה ביום דם ראתה. השמשות בבין השקיעה לאחר טהרה

. סקההפ לאחר יםלבנ בגדים לבישת. ג. השמשות בין מהו. שחרית בדיקת לה

 ידמ טהרה פסקה בדיקת. טהרה ההפסק לפני רחיצה. וכסתות כרים, סדינים

 פעמים הכמ?. מדרבנן או מדאורייתא - נקיים' בז בדיקות. ד. הרחיצה לאחר

 יוםב או/ו אשוןהר ביום בדיעבד בדיקה. נקיים שבעה במהלך לבדוק צריכה

. פהב ספירה. םנקיי בשבעה פנימיות שטיפות. מכה לה שיש אישה. השביעי

 הפסק אחרל רק ספירה. ה. מהספירה דעתה הסיחה. היום לאור בדיקה

 יזהא עד. בדיקהה עשיית אופן. לבדיקות כשרים בגדים סוגי אלו. ו. טהרה

. ח-ז .פצעים וא ברחמה טבעת לה שיש לאישה בדיקות. לבדוק צריכה עומק

 ריךצ. י. משובח זה הרי לבדוק המרבה יד כל. ט. ושוטה חרשת סומא בדיקת

 פניםבאו בכתם התלי. ראשונים ימים' בג בכתם תליה. רצופה הספירה שתהא

 הםב מקרים'. השמש אטו שמשה לא' גזירת. זרע שכבת פולטת. יא. נוספים

 אישה. תםכ בראתה ימים' ה המתנת'. שמשה אטו שמשה לא' גוזרים לא

 וטבלה פירההס במנין טעתה. יב. נקיים' ז בתוך חל שלה הביוץ שזמן

 חשש. ימיםה המתנת במקום זרע השכבת ניקוי. יג. זמנה קודם ושמשה

 .ובהליכה מקום אותו ברחיצת לבטלה זרע שפיכת
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 הםב מקרים. בתבש טבילה. מצוה בזמנה טבילה. ב. הנידה טבילת חיוב. א

 הטביל. שבתב בטבילה למחמירים שבת במוצאי טבילה. בשבת לטבול מותר

 בילהט. השביעי וםבי האיסור מהו. ביום טבילה איסור. ג. בשבת חמים במים

 בצורך יעיהשב ביום טבילה. הלילה עד בעלה את תפגוש כשלא בשביעי

 בילתט. השמיני םביו לחשכה סמוך טבילה. יום מבעוד בשמיני טבילה. גדול

 ביעיבש או שמיניב טבילה. אונס במקום השמיני ביום טבילה. ד. ביום כלה

 עברה. ה. מרוחק כשהמקוה השמיני ביום טבילה. הטבילה להסתיר כדי

 .מהבעל הטבילה הסתרת. השמיני או השביעי ביום וטבלה
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. ב. בחציצה' רובו' דין. הקפדה גדרי. הקפדה הגדרת. חציצה לדיני מקור. א

 שערות. ה. שיער חוטי. ד. ארוגים בחוטים חציצה. ג. החוצצים חוטים

 הנדבק שיער. ו'. ראסטות' או צמות עם טבילה'. הגוף רוב' הגדרת. קשורות

 לפלוף. ז. רפואה לצורך השערות דיבוק. הערוה בית שיער. הזיעה מחמת



 

 עדשות. מלאכותית עין. אוזנים חולת של טבילתה. והאוזן האף צואת. שבעין

 שעל רטיה. י. פצעים. שבמכה וריר דם. ט. גוף קרם. שבעין כחול. ח. מגע

 לכלוכי. יב. תפרים. בבשר התחוב קוץ או חץ. יא. גבס. תחבושת. המכה

, חלב, דיו. טו. החוצץ טיט. יד. הבשר שעל מלמולין. יג. הבשר שעל צואה

. הצפורן שתחת צואה. יח. צבע. יז. בבשר שנסרך דם. טז. ושרף דבש, דם

 האם. כ. הציפורן במקום נפיחות. יט. מ"וחוה ט"יו, בשבת הצפרניים נטילת

 טיט היה אם יודעת אינה. ציפורניה נטלה ולא שכחה. חוצצת עצמה הציפורן

 אבר. כב. שפירשה מדולדלת צפורן. כא. צבועות ציפורניים. ציפורניה תחת

. עינים לחולת טבילה. אישה תכשיטי. כג. עור קילופי. מדולדלים ובשר

. השיניים נקיון. כד. מניעה באמצעי חציצה. נזמים. טבעת עם בטעות טבלה

. הטבילה ביום בשר לאכל שלא המנהג. ב"וכיוצ כתר, פלטה, גשר, סתימות

 הסתרים בית הדיחה לא'. הסתרים בית' דין. כה. לטבילה החפיפה בין אכילה

 לפני בדקה לא. כו. ובדיקות חציצה לעניין ברחם טבעת דין. הקמטים ובית

. אברים ושאר השפתיים של חזקה סגירה. כז הטבילה לאחר לא וגם טבילה

. ל. מצומצמים מקוה במי חברו את הכובש. כט. חבירתה יד אחיזת. כח

 מקוואות. כלים גבי ועל בכלים טבילה. לא. הטבילה בשעת הרגליים הגבהת

. לג. המקוה בקרקע המחובר סילון. לב. עליהם לעמוד ומדרגות נסרים עם

 טבילה. לה. שיראוה חשש שיש במקום טבילה. לד. טיט במקום טבילה

. לט. הטבילה בשעת הפה פתיחת. לח. המים גובה. לז-לו. זקופה בקומה

. מב. ג"ע בנה כאשר הטובלת. מא. טבילתה על השגחה. מ. העיניים עצימת

 צרכים עשיית. הסתרים בית על רטיה. מג. רגליה בסדקי וקסמים צרורות

. מו. רגליה שעל באבק טבילה. מה. דבוקות שערות. מד. הטבילה קודם

 הסתרת. בטבילה כוונה. מח. בבשר הדבוקים כינים. מז. בגדים עם טבילה

 מקוה חימום. הטבילה לאחר רחיצה. טבילתה אחר נידה. מאחרים הטבילה

 .חול בימי
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. עזרא שתיקן החפיפה מהי. מהתורה ובדיקה עיון. לחפיפה עזרא תקנת. א

 חום רמת. חמים במים חפיפה. ב .באמבטיה ישיבה. שער במקום שלא חפיפה

 טבילה. ה. ש"במוצ טבילה. ד .החפיפה זמן. ג. ואהל בנתר חפיפה. המים

 שבין בימים זהירות. מהחפיפה יומיים יום לאחר טבילה. ו. שבת בערב

 ביום וטבילה ש"בע חפיפה. ז. הטבילה קודם בדיקה. לטבילה החפיפה

 ונמצא טבלה. י. הסתרים בבית עיון. ט. לחפיפה סמוך טבלה לא. ח. השבת

. גופה על ממינו ונמצא הטבילה לאחר בדבר נתעסקה. יא. חוצץ דבר עליה



 

 בין החוצצים בדברים נתעסקה. יג. הסתרים בבית המין מאותו נמצא. יב

 .לטבילה החפיפה

 431.....................................................................הטבילה ברכת דיני -' ר סימן

 צלולים מים. ערומה כשהיא הטבילה ברכת. הטבילה על מברכת אימתי

. חמים במקוואות ברכה. אחרת באישה ערוה כנגד ברכה. לערוה ככיסוי

. בתולים דם ראית לאחר טבילה על ברכה. הטבילה בשעת הראש כיסוי

 .טמא כתם ראית לאחר טבילה על ברכה
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 וראיה בהרגשה, דיני נידה וזבה - סימן קפ"ג
 ובו סעיף אחד

  איסור או טומאה? -נידה 

ניינא סימן ת)יו"ד  ודהדע ביהנוהא דין נפרד. נחלקו האחרונים האם נידה היא תולדה מהטומאה או שהי

ר וא משום איסוהבעלה רה לכתב שאיסור נידה לבעלה אינו קשור לדיני טומאה אלא מה שאסו קכ(

 ימן רמ אות ח()יו"ד ס זראבני נ"ד הכטומאה רגילה. וכ ורק לעניין טומאה וטהרה דנים אותה, נידה שבה

לא אפני הטומאה ינו מנידה אכתב שאיסור ה )מאמר ג אות מט( כוזרי. וכן ה)ש"א פי"ב( שב שמעתתאוה

 ולכן נוהגת בזמן הזה. היא מצוה גרידה מאת הבורא.

 חלקתשו"ת גם ב .הטומאהמסובר שנידה היא תולדה  )יבמות סימן א ד"ה ועתה( גר"ש שקאפה, מנגד

 ה רב וצריכהטומאתשמשום סובר שאיסור נדה לבעלה נובע מטומאת הנידה " )יו"ד סימן כט( יואב

וע"ע  מאתו.ודל טות גריחוק מבני אדם מגודל טומאתה", בדומה למצורע האסור בתשמיש מחמ

 שחקר האם הוא איסור או טומאה. )כא( אתוון דאורייתאב

קשה מאוד ש, יסוראאלא  כתב על הדעה המצדדת שנידה אינו טומאה )ש"א פי"ג( שערי יושרגם ה

כן והי, טבילה לא ע"ילה אשהרי אין הנידה מותרת לבע, לומר שאיסור נידה אינו קשור לטומאה

, ומאהבעלה מחמת טנדה ל יסוראאיך אפשר לומר שלא יהיה , מצינו היתר איסורין ע"י טבילה. ועוד

כימי 'ור ביאה רק לל איסב כטומאתה לא תקרב' וביולדת לא כתי הרי מפורש בקרא 'ואל אשה בנדת

טה שות אלו מסות מפורקראוומי גרע מ, ובנקבה כתיב וטמאה שבועיים כנדתה, 'נידת דוותה תטמא

 שהזכירה תורה בלשון טומאה.

, כךת למעלה סוברו שהבאנו הדעות)ויתכן ג"כ שמצאנו שאיחד את השיטות  )ח"ב סימן מג( קובץ שיעוריםב

ה איסור הניד ה מדועקש ולכן לא, . לדעתו האיסור תלוי בטומאהאלא שיותר חיזקו צד אחד בחקירה(

מכן  מילא. ולאחרמאיסור התר מותר ע"י טבילה אם אינו קשור לטומאה. וכיון דנטהרה מטומאתה הו

 אלא, הטומאהמתולדה וא בהאינו מטעם שהאיסור , כתב דשמא י"ל דהא דצריך טבילה לאיסור נדה

ן בעלמא דכיו מילתא לויוהוא גי, דילפינן לענין זה איסור מטומאה דילמוד סתום מן המפורש

 מסתמא ה"ה לענין איסור., מק"ו ממגעה, למדנו טבילה לטומאת נדהש

 אימתי נעשית האישה טמאה 

 מה תנאים:רושים כד, כדי שהאישה תחשב ל'נידה' מדאורייתא וכל דיני הנידה יחולו עליה

רש ו ממדלמד "ו(פ)תורת כהנים מצורע פרשת זבים פרשה ד : חכמים ן המקורדם הבא מ .א

 דתה" שדווקאיה בנם תההפסוקים "ואישה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה שבעת ימי

 שבועות ג.() ףרי"ה ולא בכל מקום שתזוב ממנה דם. וכ"כ, דם הבא מן המקור מטמא

 וכ"כ מא.ור מטן המקמשמ'מקור דמיה' לומדים שרק דם הבא  )נידה פ"י סימן ו( רא"שוה

 : אישה שיצא דם ממקורה. שו"עה
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אה זוב תהא טמ ל מראהל כ"יכול ע )שם(: עוד מובא בתורת כהנים ה' מיני דמים מסויימים .ב

מאים בה רבה טהמים תלמוד לומר דם ואין דם אלא אדום כשהוא אומר דמיה מלמד שד

מספר מיני  דו אתלמ יט.()ובגמ'  ם וכמימי אדמה וכמזוג".האדום והשחור וכקרן כרכו

 .)ושאר דינים אלו יתבארו לקמן סימן קפח( הדמים מ'דמיה דמיה'.

 נטמאה. ,אתו: יתבאר לקמן שרק אם הרגישה האישה ביציטומאה בהרגשה בלבד .ג

 ימי נידה וזבה 

 מובא: )פרק טו(בויקרא 

ה ה ִתְהֶיה ִכי "ְוִאשָּׁ בָּׁ ם זָּׁ ּה ִיְהֶיה דָּׁ ּהִבְבשָּׁ  זֹבָּׁ ּה ֶיהִתהְ  ִמיםיָּׁ  ְבַעתִש  רָּׁ תָּׁ ל ְבִנדָּׁ ּה נֵֹגַע הַ  ְוכָּׁ א בָּׁ  ַעד ִיְטמָּׁ

ֶרב עָּׁ יו ִתְשַכב ֲאֶשר ְוכֹל .הָּׁ לָּׁ ּה עָּׁ תָּׁ אִיְט  ְבִנדָּׁ יועָּׁ  ֵתֵשב רֲאֶש  לְוכֹ מָּׁ א לָּׁ ל. ִיְטמָּׁ ּה נֵֹגַע הַ  ְוכָּׁ בָּׁ  ְיַכֵבס ְבִמְשכָּׁ

יו דָּׁ ַחץ ְבגָּׁ ֵמא םַבַמיִ  ְורָּׁ ֶרב ַעד ְוטָּׁ עָּׁ ל. הָּׁ לבְ  ֹנֵגַע הַ  ְוכָּׁ יו ֵתֵשב רֲאֶש  ִליכְ  כָּׁ לָּׁ יו סְיַכבֵ  עָּׁ דָּׁ ַחץ ְבגָּׁ  ַבַמִים ְורָּׁ

ֵמא ֶרב ַעד ְוטָּׁ עָּׁ ב ַעל ְוִאם. הָּׁ יו יֶֹשֶבת ואהִ  ֶשראֲ  ַהְכִלי ַעל אֹו הּוא ַהִמְשכָּׁ לָּׁ ְגעֹו עָּׁ איִ  בֹו ְבנָּׁ  ַעד ְטמָּׁ

ֶרב. ְוִאם עָּׁ כֹב הָּׁ ּה ִאיש ִיְשַכב שָּׁ ּהִנדָּׁ  ּוְתִהי אֹתָּׁ יועָּׁ  תָּׁ ֵמאוְ  לָּׁ ִמים ַעתִשבְ  טָּׁ ל יָּׁ בַהִמְש  ְוכָּׁ  ִיְשַכב ֲאֶשר כָּׁ

יו לָּׁ א" עָּׁ  ִיְטמָּׁ

ך יגם אם לא תמש ,יםמהתורה אישה נחשבת נידה מהיום הראשון לראיית הדם במשך שבעה ימ

 לראות דם ביתר 'ימי הנידה'.

, גד יום'מור 'יום כניכה לשבה צרנקראת זבה. הז )היינו ימי הנידה(אישה הרואה דם שלא בזמן המחזור 

ום אחד יכה לשמור ימים צרני ישוכן אם רואה , היינו אם רואה יום אחד צריכה לשמור יום אחד נקי

יכה ולה' וצרגד ת 'זבהנעשי . אך אם רואה שלושה ימים רצופים)והיא נקראת 'זבה קטנה'(נקי בלבד 

יתה ית המקדש היבימי בו, ללשמור 'שבעה נקיים' כדי ליטהר. לאחר שבעה ימים אלו צריכה לטבו

 מביאה קרבן.

שאישה יכולה להיעשות  טורוה )הלכות נידה פרק א ועוד( רמב"ןה, (1)ערכין ח. ד"ה פתח ועוד רש"ישיטת 

ית דם הנידות הקודם. לפי שיטה רק אם ראתה דם בימים השמיני עד השמונה עשר שלאחר ראי, זבה

ולדעתם אם ראתה בימים אלו אינה חוזרת  חישובם של ימי הנידה והזיבה איננו מסובך ביותר., זו

  לימי נידות עד שתספור ז' נקיים, רק לאחר שתספור ז' נקיים חוזרת לימי זיבות.

בועים של קזמנים בהינם דיני הנידה והזבה ש ו(-הלכות א "ב פ"ו)הל' איסו רמב"םשיטת ה, לעומתם

סבירות ים כך בשל ה' נקראידה. לדעתו 'ימי הנשבעה ימים ואחד עשר יום למשך כל ימי חיי האישה

"ה ב"ן נדה נד. דעיין רמ)ם אף שלא בהכרח תראה בהם דם. רבים מהראשוני, לראית דם אצל האישה

סעיף יג ) וך השולחןער. הל וכלדחו את שיטת הרמב"ם מכ רבנו יונה ברכות כא: ד"ה בנות ועוד(, מדאמרינן

 טרח ליישב את שיטת הרמב"ם ע"פ מקורות בש"ס.  והלאה(

                                                        
עיין בדברי רש"י שכתב "ישבה שבעה נקיים וראתה")!( היינו לשיטתו רק לאחר שהאישה ראתה שוב דם הרי היא  1

 מתחילה לספור את שבעת ימי הנידה. ובנקודה זו חלוק על הרמב"ם.
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, יםרוב הראשונ כשיטת הכריע (ד")סק ש"ךההביא את שתי השיטות בלא להכריע ביניהן.  בית יוסףה

 הלך בדרכו של הרמב"ם. לבושאולם ה

 .נד). הרשב"א גאוניםהופת ששיטתו של הרמב"ם הייתה שיטה מרכזית עוד בתק, ישנם סימנים לכך

כותב  (הו הלכה פ"יאה יסורי בהלכות א). בפירוש הרב קאפח חננאל רבנומביא שזוהי שיטתו של  ד"ה ור"ח(

צד הכף נוטה ל שגם אם כך, ומביא לכך הוכחה מדבריו של רב שרירא גאון, גאוניםשזוהי קבלת ה

 אי אפשר להתייחס אל שיטת הרמב"ם כשיטה דחויה., יוהרמב"ן וחבר

סיעתו ו רש"יותה. מי נידלי עוד נחלקו רש"י והרמב"ם, לגבי אישה שהיתה זבה גדולה מתי חוזרת

ם נחשבת נקיי 'פרה זסוד לא ל ענקיים ותראה דם הרי היא נידה, אך כ 'לאחר שתספור ז קסוברים שר

ם רואה אין זה משנה יבה ואמי זסובר שכל ימי האישה הם ז' ימי נידה וי"א י רמב"ם, המנגדלזבה. 

 דה.היות שוב ניכולה ליים כתב כרוב הראשונים שרק לאחר שתספור ז' נקי טורכעת דם או לא. ה

 שימור יום י' וי"א לזבה 

 עב:( -)עא. שנינו בנידה 

, ושבומ משכב טמאיןמ: אומר ש"ב, ומשמשה לערב וטבלה, עשר אחד יום הרואה: משנה"

, הבית את ושמשה אחריו של ביום טבלה. הקרבן מן פטורים: אומרים ה"וב בקרבן וחייבין

 ז"ה: מריםאו ה"וב. רבןהק מן ופטורין, ומושב משכב מטמאין: אומרים ש"ב, ראתה כ"ואח

 ףא, שימור בעי - תשיעי המ, כתשיעי עשירי: אמר יוחנן רבי; עשירי, איתמר: גמרא. גרגרן

 - יעשיר אף, שימור בעי לא - עשר אחד מה, עשר כאחד עשירי: אמר ל"ר. שימור בעי - עשירי

 "שימור בעי לא

ותר ביום י"ב מ קו האםנחלהכרעת הפוסקים כדעת ב"ה, שיום י"א לא בעי שימור למחרתו, אלא ש

 ר שמותרתבוס טורה אולם סוברים שאסור שדינו כגרגרן, וכדעת רב ששת. רמב"םוה רש"י. לשמש

 לשמש, כדעת רב אשי.

ריכה רה, וי"א שצר מהתוימושביאר שיש אומרים שצריכה  סמ"גאם ראתה ביום י' וכן ביום י"א, ה

 שימור  מדברי סופרים בלבד. 

זיבה, השהוא מימי  מכיון ם י"אביארו שלדעת ר' יוחנן צריכה שימור ביו )סוד"ה ר' יוחנן( תוספותה

 .שימור שהרי אינה יכולה להיות זבה גדולהואילו לר"ל אינה צריכה 

 

 

 

 תקנת ר' בשדות ותקנת ר' זירא 

 . (סו)שנינו בנידה 
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 שבת - שלשה, הןו ששה תשב - םשני, והוא ששה תשב - אחד יום ראתה: בשדות רבי התקין"

 - כחרדל םד טפת רואות לושאפי, עצמן על החמירו ישראל בנות: זירא' ר אמר. נקיים שבעה

 "נקיים שבעה עליה יושבות

ה ם על כל ראימחמירישתב הסביר שרבי התקין בשדות שהוא מקום שאינם בני תורה. עוד כ רש"י

 שמא היא זיבה ושמא היא נידה.

שמשרבו  רטוך לדברי הב"י סמביא ההדרבי יוחנן ור' זירא ועולא לא ראו דמים. ומזה  )כ:(עוד מצינו 

ה שה בימי נידתאיהאה תר ילטעות באיסור כרת שאולו שמא יבואו ששהגלויות ונתמעטו הלבבות ח

כיון ליל שמיני מטבול בללה דם טוהר במשך שישה ימים וביום השביעי תראה דם טמא וסבורה שיכו

שיבים טוהר אין מחימי ה שאת אך באמת היא צריכה שבעה ימים נוספים מכיון, שאז סוף ימי נידתה

את כל מראה ין בטומשא, הקשה פרישהשיהא טמא. הולכן החמירו על כל מראה אדום , כימי נידה

דם  ליף. שמא יחשות: אחש ' והרי לנו שתיאדום כדי למנוע את הבלבול! לכן הגיה שצ"ל 'ושמא

 בה. דה וימי הזימי הניה ירק בימי זיבתה ואז יתחלפו ל טהור בדם טמא. ב. שמא תתחיל לראות

זה כר' שראל נהגו בבנות יה ושו הרחקה יתירשחכמים ע רא"שוה רי"ףלגבי חומרא דר' זירא כתבו ה

עם שהחמירו כתב שהט ואע"ג( )שבועות ד. ד"ה ר"ן. וה)כדאיתא בברכות לא.(זירא שהיא הלכה פסוקה 

ן לה לקטנה וכבה גדוין זביש אומרים כדי שלא תטעה , כרבי זירא ולא היה די להם בתקנת רבי

ת ו עליהן בנוהחמירששהטעם  ח(בהלכותיו פ"א הי") רמב"ןבשם ה ד(, )יאבחשבון הימים. וכ"כ המגיד 

 מים.ישלושה ת לישראל הוא כדי שכל ספירותיהן יהיו שוות בלא חילוק בין ראיה אח

 ים.נקי יושבת עליו שבעה, : אפילו לא ראתה אלא טיפת דם כחרדלשו"עכתב ה

שחומרא זו שנהגו בה בנות ישראל  )הל' נידה פ"א הלכה יט( רמב"ןבאשר לתוקף חומרא זו כתב ה

ולכן אסור להקל בה ראש. וכ"כ , הוכשרה בעיני חכמי ישראל ועשאוה כהלכה פסוקה בכל מקום

כתב שהעובר על סתם תקנות חז"ל עובר על  )סימן ד דף צ ע"ג( מסכת גליא בשו"ת אמנםועוד.  מאיריה

אבל אם ההמון , תסור מן הדבר'ועל לא תעשה של 'לא , עשה של 'ושמרת לעשות ככל אשר יורוך'

 העובר על תקנה זו אינו עובר על, וקיבל עליהם חומרא מסויימת אע"פ שאסור לשנות ממנהג אבותינ

על דבר מסויים  דין הגדול בירושלים או ועד חכמים אחר גזרהמשום שרק אם בית , עשה ולא תעשה

לא הוי מתקנות חכמים אלא בנות ישראל המה  -לדעתו "עיקר מימרא דר' זירא  יש לו תוקף חמור.

ולפיכך ראוי לומר בפשיטות על ענין חומרא דר' זירא דבקל  -החמירו על עצמן חומרא זו מעצמן 

למעשה צרף קולא  נפטרין הימנה היינו בכל ענין ובכל מקום שיש איזה צד לצדד ולהקל יש להקל".

והרב מסופק האם מדובר בצבע , )שאסור מדרבנן(יש כתם במהלך השבעה נקיים זאת רק למקרה בו 
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אך לא הסכים להקל , דן באפשרות זו )סימן פד( כהן דעת. בשו"ת 2שיש כאן עוד סניף להקל, אוסר

 בסופו של דבר.

ם. שבעת הנקיי ל בימיה חאחרונים רבים נוספים דנו בשאלה מה ניתן לעשות כשביוצה של האיש

ית פתרונות ם הלכתלייש אלא האם ניתן, התשובות כלל לא נידונה האפשרות להקל בכךבמרבית 

 מהשל מנחתשו"ת  ,סימן נ ח"א יצחק תמנחשו"ת , יו"ד סימן קנז צבי הרשו"ת , ח"ג סימן רסח מהרש"ם)שו"ת אחרים 

 .ימן א ועוד(העזר ס ח"ב אבן מראו יביעשו"ת , אבן העזר ח"ב סימן יח משה אגרותשו"ת , קכדעב ותנינא סימן 

ל פי כן עואף , הקל בדברמבואר שחשב על אפשרות ל, )יורה דעה ח"א סימן צג( משה אגרותבשו"ת 

נתחדש עתה שבא אף ו טווז"ל: קשה מאד מאד להקל בדבר שהחמירו ב, סיים שאין אפשרות לכך

כן ול, להיתרם ה טעמיבז אף שיש לי, בשנים אלו שנוגע זה לכמה אנשים למצוה רבה דפרו ורבו

מצוא תקנה יסה לנוכה בה בתשובה אר, )תנינא סימן עב( שלמה מנחתלמעשה אין להתיר. גם בשו"ת 

כהאי גוונא באף גם ו, ולכתב: פשוט הוא דאי אפשר כלל להקל גם במקום צער גד, לנשים כאלו

 ש חשש שלקום שיבמ ואפילו, דאיכא נמי מצוה רבה פריה ורביה ושבת שגם האשה חייבת בה

 (וד כזח"א עמ) יתהרת הבטם באי אפשר כלל להקל לעבור על הלכה פסוקה זו. ג, הוצאת אשה מבעלה

 יים.בעה נקשוך כתב שאסור לאישה להקדים את טבילתה גם אם ימי ביוצה חלים רק בת

 טומאה בהרגשה בלבד 

 )מ. נז:(שנינו בנידה 

 קרי בעלו הזב אבל, שרהבב זובה יהיה דם שנאמר, החיצון בבית מטמאות הנשים כל"]מ.[ 

, עליה בהויש עולם רקעק בדקה: שמואל אמר. ]נז:[ לחוץ טומאתן שתצא עד מטמאין אינן

 רהבש על תםכ הרואה: תנן ...בבשרה יששתרג עד - בבשרה שנאמר, טהורה - עליה דם ומצאה

 מואלש מודה: מדפתי ירמיה בר אמר! הרגישה דלא גב על ואף טמאה - התורפה בית כנגד

 כל :אומר נחמיה' ר - תנןד, נחמיה' כר דאמר הוא שמואל: אמר אשי רב. מדרבנן טמאה שהיא

 "כתמים מקבל אינו - טומאה מקבל שאינו דבר

ן "איכתב  ה ה"א(ורי ביאהל' איסמ)פ"ט  רמב"םה אךלא איירי שמואל בהרגשה כלל.  דלרב אשי רש"יופ

 ".בשרהבותראה דם ויצא האשה מתטמאה מן התורה בנדה או בזיבה עד שתרגיש 

 אה אע"פ שלאיצא טממו וומיהו משתרגיש בו שנעקר ממקו, : והוא שתרגיש ביציאתושו"עכתב ה

 יצא לחוץ.

 רגישה.שלא ה אע"פ אבל מדרבנן טמאה, העיר שרק מדאורייתא בעינן שתרגיש )סק"ב( ש"ךה

שלא הרגישה אע"פ וכל , כתב שמן התורה הכל תלוי בהרגשה )סימן ב( מהר"ם מלובליןבשו"ת 

עד שתרגיש בבשרה. גם  'בבשרה'טהורה היא מגזירת הכתוב דכתיב , שהדבר ברור שהדם יצא מגופה
                                                        

בשו"ת מנחת שלמה תנינא סימן עב אות ג ד"ה אך הביא דבריו והעיר "ואף על גב דמשמע שם מדבריו שמצדד להקל  2
תיה אין לסמוך ברא רבה דכווגם על גשנ"ד גם לענין זה שלא נחשוש אפילו לתקנת רבי ולהצריך ו' נקיים והוא, מ"מ נלע

 .עיני החכמים"דברים בהבלו לא על תנאי אם יתקבזה בשום פנים ואופן כיון דהוא עצמו לא כתב חדוש זה א
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הא לאו הכי אפילו , כתב דקי"ל כשמואל דבעינן שתרגיש דיצא דם מבשרה )סימן לו( יעקב שבבשו"ת 

ערוך ה, סימן ט( )בינת אדם חכמת אדםידוע לה בודאי שמגופה יצא טהורה היא מן התורה. וכ"כ ה

סובר שלדעת  )סימן קצ ס"ק צג( סדרי טהרהה אמנם. ועוד (עמ' ו )ח"א הבית טהרת, )סעיף מז( השולחן

רש"י דלרב אשי לאו בהרגשה תליא מילתא אלא אם יצא הדם מגופה בודאי הרי היא טמאה מהתורה 

תנאי בעצם  אך אינו אפילו בלא הרגשה. שענין ההרגשה הוא רק לברר שיצא מגופה ולא מעלמא.

 .)ובלשון אחרת: האם דין ההרגשה הוא סימן או סיבה(לטמא את האישה מהתורה 

 פילו טפת דםרגשה אהבלי  כיון שנודע לה שבא מגופה רק, כתב )תפארת ישראל סק"א( יכרתי ופלתה

 .)וא"צ כגריס(כחרדל טמאה משום כתם 

. שנזדעזע אייתא: דאורמכתב שישנם שלשה מיני הרגשות כדי שתהא טמאה  )סק"א( פתחי תשובהה

פתיחה  משמע שאפילו. וס"א( סי' ק"צ)סי' קפ"ח ו. שנפתח מקורה ב. )רמב"ם הל' איסורי ביאה פ"ה הי"ז(גופה 

, מנה בפניםמח זב לת שדבר מובא שכשמרגש מהדו"ק יו"ד סימן נה() נודע ביהודה. בשו"ת גללא דם. 

ב ש שזיולא די שתרג מקורה,מכתב דבעינן שתרגיש שזב  )סי' קצ באורים א( חוו"דה א טמאה.הרי הי

"ת ווכן משמע בש ר לח.יבת דבזכתב שיש להחמיר גם באופן של  )אות ה( בדי השולחןגם הבפרוזדור. 

 אות להרגיש,ים בקין הנשומכיון שאי שהרגשת זיבת דבר לח חשובה להרגשה. יז(, )ד משה אגרות

 האריך וקעא(, סזק, קנג, מנים קמה)סי סופר חתםבשו"ת  אך חוששים גם אם רק הרגישה שזב בפרוזדור.

ד סימן )יו" יעקב בששו"ת ב"כ וכ . וכן הוא מורה הלכה למעשה.לבאר דזיבת דבר לח לאו הרגשה הוא

 שבטפ בשו"ת . וכ"בר לחדולא סגי בהרגשת זיבת , מכיון שמהגמ' עולה שההרגשה היא אחרת מ(

 .(עמ' יד)ח"א  טהרת הביתוב )יו"ד ח"ב סימן פח( הלוי

הטומאה  יקרעק אם שנסתפ הביא בשם רב אחד )יו"ד סימן מב. הובא בפת"ש סק"ב( ברית אברהםבשו"ת 

 הורידולא ממעלה  חוץ לאון לאבל יציאת הדם מבית החיצ, בית החיצוןבעקירת הדם מבית הפנימי ל

א ית טומאה ול"כ לראגב חשאו שיציאת הדם מהבית החיצון ת ותוכל לספור אותו לשבעה נקיים.

ה"ח ציאת הדם מבספת בינו תוכל לצרפו למניין שבעה נקיים. והשיב לאותו רב שאין שום טומאה

שנעקר מן כש נ"מ י םמשום שצריכה לעשות הפסק טהרה. אול לחוץ. אך לשאלת הרב אין נ"מ

 קור שלא כדרך ראיה לא איכפת לן כלום ביציאת חוץ דרך ראיה.המ

 מצאה דם בבדיקה בלא הרגשה 

יש , שהלא הרגמיש באם מצאה דם בבדיקה בלא הרגשה או אחר תשש )שם( פתחי תשובהכתב ה

דסברה ם וא משוהשה שמה שלא הרגי משום שאנו אומרים ,להסתפק האם חשוב כספק דאורייתא

 חוות דעתוה סק"ב() טהרה סדריה, )תפארת ישראל סק"א(י כרתי ופלתה .או לאהרגש עד או שמש הוא 

ק סה העד בעומהכני ו שלאא בלבד בקינוחוהוסיף החוו"ד ש .כתבו דהוא דאורייתא )חידושים סק"ב(

 לים הוא ג"כמי רג טלתוכן סמוך לה, אלא מהפרוזדור ולחוץ אינו אלא מדרבנן כשלא הרגישה

 .()אות ד הלוי שבטת דעת כתב ג"כ בספר וכדברי החוו .דאורייתא

 רק מדרבנן. ם הוייו דמצא עלכתב שבדיקת עד ונ מה(, מא, מ, לח, )ח"א סימנים לו יעקב שבבשו"ת  אך
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 מק הרחם הויהוא בעוש, ורמוכח שדוקא אם הכניסה את העד לפרוזד )שם( כרתי והפלתיובדברי ה

גם , וד"ה האחרונים()ס הטהר סדריהיא. וכ"כ האבל בקינוח לא אמרינן הרגשת העד , ספק דאורייתא

מק כ"כ עד ד בעוה את העכתב שדוקא כשהכניס )חידושיו ליו"ד סי' קפג ד"ה ודע( סופר חתםבשו"ת 

. חוש בזהלצת יש קומק אך לענין ספק הרגשה כל שהכניסה בע, מקום שהשמש דש אנו מחמירים

, ומאהאינו מקבל טשר גפן צמ או, ד צבעוניונ"מ בזה שאם היה העד בג וכ"כ עוד רבים מהאחרונים.

שרק אם  (מ' יזעח"א ) ביתטהרת הועפ"ד כתב במותרת לבעלה. , או שהיה הדם פחות מכגריס ועוד

הרגשת העד שסבורה וכ הכניסה את העד בעומק הרחם סמוך למקור חוששים שמא הרגישה וטעתה

, ם מדרבנןמאת כתא טוטמאה אלאינה , היא. אבל אם לא הכניסה את העד אלא מחוץ לפרוזדור

ות ין מקום לטעמקור אמה שהרי עיקר ההרגשה היא בפתיחת המקור וכל שבדיקת העד היתה רחוקה

י זו הר, מק הרחםעד בעוהאת  אפילו אם הכניסה, בזה. ואם אמרה ברי לי שלא הרגשתי ביציאת הדם

כתב שרק  ת ח(פ"א או) הרדרכי טהגם בואינה טמאה אלא טומאת כתם מדרבנן. , טהורה מן התורה

 ,יצוני שטחיחקינוח ל באב, בבדיקה פנימית שאפשר שתקהה את הרגשת יציאת הדם אנו מחמירים

 בל טומאה.ינו מקנייר שאובתנאי שקינחה ב כב(, )ג למשה תפילהוכ"פ בשו"ת  אין לחשוש לכך.

 3הרגשה בזמן הזה 

רגת האיסור ד את דורימהרגשה  באופן פשוט העדר, דין הרגשה הוא יסודי מאוד בהלכות נידה

 סקים.הגדירוה הפוכפי ש שה'לדרבנן. וכידוע כיום רוב הנשים טוענות שאינן מרגישות את ה'הרג

ראיה ללא שפשוט  בר היהבזמנם נראה שהד, "שחזקת הדם שבא בהרגשה" א(, )ט רמב"םכבר כתב ה

עד בכתם הנמצא  תלית לגבי "מ(ומ)סימן קצ עמ' סו' ד"ה  ב"יהרגשה היא דבר חריג. ומצאנו בדברי ה

 ת". ר לתלואפשש"וכיון שלא הרגישה רגלים לדבר שלא בא מגופה ולפיכך תולים במה 

, ת לכךאינן מודעו שות אךרגיכיום אפשר לטעון כנגד הנשים האומרות שאינן מרגישות שבכל זאת מ

, ישותום שאינן מרגשכימר לו וניתן גם לומר שהשתנו הטבעים וכיום בדר"כ אין הרגשה. עוד אפשר

דעות שים אינן מומר שהננא נמצא א"כ שכל דין 'הרגשה' משתנה ואינו הכרחי לטומאת האישה. אם

 א.ק דאורייתהיה ספתם יכוכל , נמצא שתמיד יש לחשוש שמא הרגישה ולא שמה לב לכך, להרגשתן

 ה.התורמיתכן לומר שלעולם אינן טמאות , ואם נאמר שבאמת אין הרגשה כיום

ן שמרגישות נו חלקוע, הששאל נשים בז מהרשש"ך משאטיןמביא את דברי ה )סימן לט(שב יעקב ה

, טנהקע"י הרגשה  רגישותם מאהרגשה גדולה ויש שאינן מרגישות כי אם זיבת דבר לח. ולדעתו גם 

ודת ון שיצא מנקאת מכיזנה חשובה הרגשה זו ל'הרגשה' וטמאות מדאורייתא. המהשש"ך הגיע למסק

א 'ירגישו' נשים לכל השולא יתכן , שאת הגדרת ההרגשה אנו צריכים להגדיר לפי הנשיםהנחה 

שב מאת. השה המטר הרגהסכים להגדירה בתו, לכן כשהבין שישנה הרגשה אפילו קלה, כביכול

 ר לח.דב עצמו מסיק שזו ספק הרגשה וכשיש ספק נוסף אפשר להקל בזיבת יעקב

                                                        
נעזרתי בסיכום נושא זה במאמרו של הרב שלמה לוי שליט"א. פורסם באתר של המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל  3

 לחקר הרפואה ע"פ התורה. ליד המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים.
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ולכן , יתאדאורימאה מטאינו מסכים לאפשרות שהאישה לא תהיה לעולם  )אות יד(תפארת צבי ה

וטמאה , המקור מן סובר כדברי הסדרי טהרה שההרגשה נדרשת רק כדי שנדע בודאות שהדם

 מדאורייתא גם ללא הרגשה. 

 להלן הדעות השונות כיצד להתייחס לדיני הרגשות בימינו:

ת אינן אינן מרגישונות שהטוע כותב שהנשים )אות ס( ערוך השולחן: הגם בזמן הזה נשים מרגישותא. 

רגיש מא כפי שאדם גשה היההר ורבותינו נאמנים עלינו יותר מהן. לדבריו, יודעות מה הן אומרות

ודעות פשוט אינן י אך, "ות חבהטלת מי רגלים. ולכן הנשים הטוענות שאינן מרגישות אינן משקרו

מה מהי את עצ ד לבדוקכתב שכל אישה צריכה להקפי (אות ה)פ"א  דרכי טהרהה מהי 'הרגשה'.

ת בר שהרגשת וסה וסווון זהולך בכי )סימן קפ"ד( מהר"ם שיקגם ה .)ומקורו מהערוה"ש הנ"ל(הרגשתה 

א מהתורה. אה היסת טמושבהרגשת דם  )ח"ו סימן כא( ציץ אליעזרהגוף חשובה להרגשה. וכ"כ ה

ח"ד סימן ) אגרות משה. גם הסתןם לפני או עם קבלת ווברור שאחת מההרגשות הנ"ל יש גם כיום לנשי

הן לל נשים שאין וי כללא מצשומוסיף , כמו פתיחת המקור או הרגשת חולי, מזכיר הרגשות אלו יז(

 שום הרגשה ביציאת הדמים.

ינן אכיום הנשים שכתב  נ"ו(תסימן ) תשורת ש"י: האך הנשים אינן מודעות לכך, כיום קיימת הרגשהב. 

אינה יודעת שהרגשה לוש מרגישות משום דנחלשו החושים והדעת. לפי אפשרות זאת תמיד יש לח

רע ואין זה מג ה שלהןחולש שמה שאינן מרגישות הוא מחמת בושם קנהממנה ולהחמיר. וכ"כ בספר 

ותא בעצם אין זה גריעשליבו  שם עצם ענין הראיה. וכמו ששוטה אינו מרגיש והיינו אינו מבחין ולא

ת מכגריס ים פחוכתמההדבר הנעשה אצלו אשר נרגש אצל בריא. לדעתו יש לדון האם גם על 

)חוט  נ קרליץ"רגלעומתם ה אך לא יהיה דין של כתמים דרבנן אלא על ראיה מדאורייתא., שבזמנינו

ית ה שהיא כראיבראי שה רקשיש לחשוש להרג, סובר לגבי נשותינו שאינן מרגישות שני סימן קפג(

, מוך לוסתסת כתם ראיבוסת. אולם בכתם וכדומה אין לחשוש שהיתה הרגשה. והנ"מ לכך היא 

 שחשוב לוסתות. או ראיה על בגד צבעוני סמוך לוסת שיש לטמא.

חשב נת הגוף אינו ק שוסמסי מן פד()קובץ תשובות סי גרי"ש אלישיבה :בימינו הנשים אינן מרגישותג. 

כה רדולכן אם אין  ,מאהכאן הרגשה. לדעתו ההרגשה אינו תנאי עקרוני בטוהרגשה וא"כ אין 

אותו מקום בחבושת ה תלהרגיש הרי היא טמאה מדאורייתא. מחמת כן הוא פוסק שאם אישה שמ

ו"ת המקור. גם שמהגיע  ם זהיש לדון האם היא טמאה מדאורייתא מכיון שודאי ד, ומצאה עליו דם

ל שכמות גדולה  רואה האישה מתיחס למצב שנשים אינם מרגישות. ולדעתו אם )סימן פה( יציב דברי

יש. אמורה להרג י הייתהשהר, אפילו ללא הרגשה יתדאורייתאראיה נגדיר זאת כ, דם או בזמן וסתה

הל' ) שרא תמנחוכן בספר  יש להקל., בזה תם או טיפת דם שאין רגילות להרגישאך כאשר רואה כ

 שנשים כיום אינן מרגישות. דן בכך נידה סימן א(

בקשר לנשים הסובלות מדימומים כתוצאה , ציין שיש לנושא זה משנה תוקףשליט"א הרב שלמה לוי 

או מבעיות ביוץ וכדומה. במקרים אלו אנו מעריכים ולפעמים גם יודעים בודאות שהדם , מגלולות

לו שבודאי טמאה גם אם לא נאמץ לחלוטין דעות א, ולכן לאור האמור לעיל, בא מהמקור
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הרי יש כאן לפחות ספק כרת מדאורייתא. ניתן להוסיף לכך את הרבים הסוברים שאפ' , מדאורייתא

חכמים החמירו יותר במקום שהדם בודאי מגופה. לאור זאת לכאורה אין , אם אין חשש דאורייתא

 רפואיים. על ידי לבישת צבעונים וכדומה ומחובתן לחפש פתרונות, אפשרות להקל על נשים אלו

 ראיה באונס וברצון 

 )לו:(שנינו בנידה 

 מחמת אלא אינו או, ולד חמתמ אומר אתה, ולד מחמת ולא עצמה מחמת דמה - דמה: ר"ת"

 מהד - דמה מקיים אני מה הא, מורא אונס הרי - דמה זוב יזוב כי ואשה אומר כשהוא? אונס

 "ולד מחמת ולא עצמה מחמת

תעסקין זה מו עוף חיה א שקפצה ממקום למקום או ראתה בהמה אודמחמת אונס כגון ביאר  ב"יה

 פרישהמה. החמת עצמלא אש'רצון' הכוונה שלא באונס  ב"חעם זה וחמדה וראתה דם. והוסיף ה

כתב  )סק"א( ט"זה מנו.לא זואונס הוא שבא ב, ביאר שרצון פירושו כדרכו ורצונו של מהלך הדם

 שאונס הוא ע"י קפיצה ורצון הוא כפי טבע האישה מחמת עצמה.

 טמאה., בין באונס בין ברצון, : אשה שיצא דם ממקורהשו"עכתב ה

 איסור נידה בפנויה 

בילה א תקנו לה טהטעם שלו, יהשדבר פשוט הוא שאיסור נידה נוהג גם בפנו )סימן תכה(ריב"ש כתב ה

ק בין : ואין חילורמ"אה "כוכ תלק ממנה איסור נדה החמור.הוא כדי שלא יבואו לידי מכשול בהס

 כי כל הבא על הנדה חייב כרת. פנויה לנשואה לענין איסור נדה

יש ליזהר ו, היא נידהש ת אישאש ם על פנויות אלו או על כלומ"מ יש לברר האם כל איסורי נידה חלי

ש חשש בו גס בה ויתו שליישמא גם בדיני הרחקות מהן. או שמא כל דינים אלו שייכים רק על איש

 אבל בשאר נשים לא חלים דינים אלו כלל., טפי

, דרך זנות ראות(ליע זמנה )והג גדולה פנויהשהבא על  )סימן צה אות א. הביאו הבאה"ט( מהר"ם מינץכתב 

 בלה.אי טא"כ יודע שבודצריך לעשות תשובה כבועל נידה א, ובא לעשות תשובה

שגם  מן תר"ו(או"ח סי)ים כתב שעפ"ד הריב"ש יש להעיר עמ"ש האחרונ (עמ' לד)ח"א  טהרת הביתב

הם ן יקל בעיניפלתקלה ושול ולמה לא חששו למכ, הבתולות נוהגות לטבול בערב יו"כ משום תשובה

שעפ"ד  כתב מ' רנב ס"א(י' קצה ע)ס יהלו שבטוגם בספר  .)ימים נוראים עמ' כט( חזו"עוכ"כ ב איסור פנויה?

סימן ) גן אברהםמה ולםא ו"כ.בתוך שבעה נקיים לטבול בערב ינשואות הריב"ש נראה שאסור לנשים 

ו"ד י)ח"ד  םילפע רבובשו"ת  כתב שגם הבתולות נוהגות לטבול בערב יו"כ משום תשובה. תרו סק"ח(

לכך משום ש ן לחות איאבל בבתולו, כתב שרק הנשים בתוך הז' נקיים חששו למכשול סימן טז(

ם לא בר תמידי וגדין זה ן שאכיו, ות בתוך הז' נקיים אין למחות בידןוגם הטובל, שאיסורן חמור

 מסירות החציצה.
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נה ישה נדה שאיאו ליד ע מידשמותר למסור חפץ או כלי או מטב )שם עמ' לט(עוד כתב בטהרת הבית 

שה וא נוהג שאיסיף שה. והושרק באישתו אסרו חכמים משום שליבו גס בה, וכן מידה לידו, אשתו

ת וזא, ת ראשהבשערו נגוענותן הוא את ידו למעלה מראשה באויר כדי שלא ל, הבאה לבקש ברכה

 כדי לעודד ולחזק בהם את אמונת החכמים.
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דיני פרישה סמוך לווסת -סימן קפ"ד   

 ובו י"ב סעיפים

 סעיף א':

 וסתות דאורייתא או דרבנן 

 טז.( -)טו. שנינו בנידה 

אבל הגיע  וסתה, מר רב הונא: ל"ש אלא שלא הגיע שעתאהכי איתמר,  -אי איתמר "אלא, 

ה גיע שעת וסתפילו הא: וסתות דאורייתא. רבה בר בר חנה אמר: אסורה, קסבר -שעת וסתה 

ן? אמר יתא או דרבנדאורי מי מותרת, קסבר: וסתות דרבנן... בעו מיניה מרב נחמן: וסתותנ -

לא בדקה, סתה ועת וששמיה דרב, אשה שיש לה וסת, והגיע להו: מדאמר הונא חברין מ

כא דאמרי, יתא. איוסתות דאורי -וחוששת לראייתה אלמא  חוששת לוסתה -ולבסוף ראתה 

.. אמר רב .וסתות דרבנן -אלמא  אין חוששין, -א ראתה דראתה, הא ל -הכי קא"ל: טעמא 

נאי; תנאי כי הני הני תוק. ר תבדששת: כתנאי, ר' אליעזר אומר טמאה נדה, ורבי יהושע אומ

ן, ר"מ תנינא; דתנ ן נמיף אנאדתניא, רבי מאיר אומר: טמאה נדה, וחכ"א: תבדק. אמר אביי: 

ת הדמים. אסלקת מה טהורה, שחרד -אומר: אם היתה במחבא, והגיע שעת וסתה ולא בדקה 

 יתא"וסתות דאורי -טמאה, אלמא  -ה הא ליכא חרד דאיכא חרדה, -טעמא 

סקו להלכה ונים פראשה' לא הכריעה במח' האם וסתות מדאורייתא או מדרבנן. אלא שכל הגמ

רא"ש , ית, ב"ז, ש"ב(תורת הב) "ארשב, )אסו"ב פ"ח הי"ג, מטמאי משו"מ פ"ג ה"ט( רמב"םשוסתות דרבנן, ראה 

ר תיקון הנפש ריש שע לי)בעד ראב", , י()הל' נדה, ה רמב"ן, )א: מדפי הרי"ף, ד"ה הלכות נדה( ר"ן, )פ"א סי' א(

 ועוד. הוסתות(

ן מדי סת קבועויש לה ה שהאחרונים התעסקו בשאלה, למ"ד וסתות דרבנן, מדוע לא נחשוש באיש

 חזקה או רוב שעתידה לראות בזמנה הקבוע?! ויש בדבר כמה גישות:

: סק"ז(סק"ב ו סימן פ יו"ד) זו"אחו )יו"ד סימן קמב ד"ה מיהו במה. סימן קעה ד"ה והנה הב"ח( סופר חתם .א

 פיצה,שתיה, ק כילה,ת אוגממכיון שזמן ראיית האישה תלוי בהרבה גומרים חיצוניים, כד

כולה , חזקה זו יסוייםמן ממנוחה ויגיעה ועוד, הרי שגם אם הוחזקה אלף פעמים לראות בז

 להשתנות, ומכיון שכך א"א להגדירה בתור חזקה דאורייתאית.

רבה פעמים, הם קרה אה גם : אין חזקה בדבר המגיע במקרה( )תסז, ט, ביאורים אות חיים מקור .ב

 רק בדבר שמסתבר והגיוני שיהיה כך אפשר ליצור חזקה.

זקה שהאישה שנה חיוסת ה: כנגד חזקת )יו"ד מהדו"ק סימן נה, סד"ה והנה דבריו(נודע ביהודה  .ג

סובר לוסת  סמוך רישהעומדת בטהרה, ולכן א"א לומר שוסתות דאורייתא. אך לעניין פ

 הנוב"י שדינה מדאו'.
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ות נה אינן רואת וזקמעובר חזקת וסת עשויה להשתנות, שהרי: )קפג, ביאורים סק"ב(חוות דעת  .ד

הקשה  ס"ג()ולחן ך השדמים, ולכן א"א ליצור חזקה שהריעותא שלה ודאית. אלא שהערו

 עליו, דמה עניין ימי זקנתה לימי ילדותה.

אכן  הוסת ך בזמןמן שלאחר הוסת, אהז היא רק על: עיקר המח' ה, יב(-)ד ערוך השולחן .ה

רה האמינה שהתו כיוןמאסורה האישה מדאו'. עוד כתב, שסמוך לזמן הוסת אין חוששים 

רי לא תרגיש ה , ואםפרושרגיש תאמר לו ויעל ימי נידותה וטהרתה, ולכן אם ת לכל אישה

. וא זמן מועטהרי השיה, היא מותרת לו. ואין חוששים שמא תרגיש בדיוק בזמן שיבוא על

 תראה.שחשש מולכן מהתורה מותר לבוא עליה אף בשעת וסתה, וחכמים הרחיקו 

 בדיקה לפני תשמיש 

שלשים  חזיין לסוף ם נשיםדסת תוך(ב)טו. ד"ה וכ"כ רש"י , דעונה בינונית שלשים יום )ט:(שנינו בנדה 

 יום.

ר ליה: ה לבעלה? אמוק עצמשתבד אשה מהובעא מיניה רבי זירא מרב יהודה: " )יב.(עוד שנינו בנידה 

 ". בו נוקפו ופורשל -לא תבדוק. ותבדוק, ומה בכך? אם כן 

מר דהא דא שמחה ורבנם כתב בש (כ)פ"ד מהל' איסורי ביאה אות הגה"מ , נחלקו הראשונים בבאור גמ' זו

ד כל הי )יג.(ן דתנ, קבדורב יהודה 'לא תבדוק' הכוונה לאחר תשמיש אבל קודם תשמיש מצוה ל

ק לפני ר לבדובו שאסוכת וד"ה לבו(, )יב. ד"ה בעי וספותתה אך. המרבה לבדוק בנשים משובחת

 שה דאל"ה לאשהרגי ת חושבשכיון שרואה את אשתו בודק ר"חוהסביר , דא"כ ליבו נוקפו, תשמיש

. י זו משובחתמיש הרתש שבשעת תשמיש לא תבדוק אבל שלא בשעת טורהיתה בודקת. וכן ביאר ה

 שובחת'.נשים מוק באת המשנה 'כל היד המרבה לבד )תוה"א ב"ז ש"ב ז:( רשב"אוכן העמיד ה

 רמב"םובר הס, יקהבד בשונה מכל הראשונים הסוברים שאישה שיש לה וסת קבוע אינה צריכה

  .כה בדיקה אחר תשמיששאשה שיש לה וסת נמי צרי )איסו"ב פ"ד הט"ז(

שרים כגון מע, ועמן ידת בזלראו )פי' זמן קבוע אורח כנשים(: רוב הנשים יש להם וסתות שו"עכתב ה

שעת וסתה בה שלא עלי בא, וכל אשה שיש לה וסת קבוע, לעשרים יום או משלשים לשלשים יום

א פני תשמיש ולללא , העצמ : גם אין לה להחמיר לבדוקרמ"א]ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש. 

ל כ, עת תשמישלא בש. אבל ש[)טור ומרדכי ורוב הפוסקים(שלא יהא לבו נוקפו ופורש , לאחר תשמיש

 .המרבה לבדוק הרי זו משובחת

אחרי תשמיש ולפני  בדוקאו שמא אסור כלל ל, מרן לא פירש האם יש חובה לבדוק לאחר תשמיש

מרן שהסביר  ()סק"ד ש"ךה יש".ה בדיקה לפני תשמאלא כתב סתם "ואינה צריכ, שמא יהא ליבו נוקפו

י שמהמשך דבר כתב הםד אבריה, מנגדאבל לרוב הפוסקים אינה צריכה בדיקה כלל. , סובר כרמב"ם

רוב  ר כדעתסובמשמע ש, מרן שכתב שלא בשעת תשמיש כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת

לא  שהרי, ת מרןרמ"א אה שהבין הפוסקים שבשעת תשמיש אפילו משובחת אינה. והוסיף שכך נראה

 אך אינו חולק עליו., כתב דבריו בלשון י"א אלא כהוספה על השו"ע
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יקרי שלא ושים מך שלובתו, כתב שאם לא קבעה וסת אז מסתמא וסתה כל שלושים )סק"ב( ש"ךה

עה וסתה. לא קב דייןהבין את הש"ך שמדובר על נערה שע )סק"א( פתחי תשובהבשעת וסתה. ה

מש בלא תרת לשה מוכתב שמדובר על סתם אישה ואפילו לא קבעה וסת )סק"א( הרהסדרי טוה

סתה צריכה וקבעה  וד לאאלא ודאי שהכוונה להחמיר שכל ע, והוא תמוה, בדיקה בתוך שלושים

. א קבעה וסתהעוד ל ה כלאבל חייבת לשמש עם בדיקה אפילו בתוך עונת, לחשוש לעונה בנונית

 ,תוך שלושיםבלשמש  תרתש"ך מדבר על נערה שעדיין לא ראתה שמוולאחר מכן הוסיף שיתכן וה

עולם. וכ"ד דיקה לה בלה וסת צריכ ת ליום שלושים. אבל כשנתחזקה שאיןדמסתמא תקבע הוס

 ליהם.עחלק  ק"א(ס)תפארת ישראל  כרתי ופלטיה אך. )חידושים וביאורים סק"א( חוות דעתה

 סעיף ב':

 פרישת עונה סמוך לוסת 

 )סג:(שנינו בנידה 

 וסתה לאחר רהאוס: אידך ניאות. וסתה לאחר ומתירה וסתה לפני אוסרה יהודה רבי: חדא תני"

 תחלתב למחזי רגילהד - הא, ליליא בסוף למחזי דרגילה - הא, קשיא ולא. וסתה לפני ומתירה

: הירמי ר"א מכאן, ומאתםמט ישראל בני את והזרתם ...יהודה כרבי הלכה: רבא אמר. יממא

 עונה - לאו ימא. עונה: באר אמר? וכמה. לוסתן סמוך מנשותיהן שיפרשו ישראל לבני אזהרה

 "עונה אותה, לא? אחריתי

אין דין זה , שאע"פ שבגמ' הביאו פסוק לדין פרישה סמוך לוסת )שבועות פ"ב א: ד"ה או יום( ר"ןכתב ה

)תורת הבית שם  רשב"אדוסתות דרבנן. וכ"כ ה )נדה טז.(דהא קי"ל , מהתורה אלא אסמכתא בעלמא הוא

)יבמות  תוספותכתב דמדאורייתא אסור. וכ"כ ה )סי' צג( תרומהבספר ה אבל. רא"שוכ"ד ה ריש ש"ג ח.(

שכתבו לאו דוקא אלא לומר  'מדאורייתא'. והוסיף הב"י שאפשר ד4)שם סי' י( רא"שהו סב: ד"ה חייב(

 .שיש לו סמך מדאורייתא

פוסקים חיוב הפרישה הוא עונה אחת בלבד והיא בזמן שרגילה לראות ותו לא. לדעת רוב ככל ה

, עונה שרגילה לראות בהבשאדם פורש מאשתו  )ח"א סי' שנח( אור זרועשיטה נוספת של בעל ה

ה כל כגון אם רגילה לראות ביום פורש ממנ, ובנוסף לכך פורש עונה נוספת והיא העונה הקודמת לה

וכבר כתב , כתב שאין טעם ושורש לדברים אלו ב"ילילה שלפניו. הגם ב אותו היום ובנוסף לכך

מנגד, מצאנו כמה הסברים  אמנם .חומרא יתירהשהם אור זרוע העל דברי  )סי' אלף שנח(האגור 

מחשש שמא תראה עם הנץ , כתב שראוי להחמיר שלא מן ההלכה כאור זרוע ב"חה. אלשיטת האו"ז: 

ולכן תמיד יש לפרוש עונה נוספת. והוסיף שאין ספק שכך , ההיפך או, החמה ותסבור שראתה בלילה

. ב את דבר ה' נהג מעולם בחומרא זו. וכן שמע בימי חורפו שהירא, היתה קבלה בידו מפי הזקנים

סובר כאור זרוע, וחידש שצ"ל שאם יש לאישה וסת קבוע  )סימן שיח(כתב שגם הראב"ן  )סק"ז( ש"ךה

                                                        
לכאורה דברי הרא"ש כפי שהביאם הב"י סתרי אהדדי! החתם סופר בחידושיו רצה לחלק בין הבדיקה שהיא מדרבנן  4

 ובין הפרישה שהיא מדאורייתא. וע"ע בערוך השולחן אות ט. 
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צעו, ודאי אין צריך לפרוש אלא אותו היום ולא לפניו, ובהכי מיירי הש"ס ביום כגון בתחילתו או באמ

, והאור זרוע איירי באישה שאין לה שעה קבועה לראות, אלא לפעמים רואה בתחילת )!(והפוסקים 

היום ולפעמים באמצע, וא"כ חשיב כאילו כל היום וסתה ולכן צריך לפרוש עונה נוספת לפניה 

. ולדעתו כך הש"ך לא מובן מדוע צריך לפרוש בעונה הקודמת אם אין חשש שתראה בו( הקשה, שגם להסבר רעק"א)

הוא פשט הסוגיות. לדעת הש"ך האור זרוע אינו מחדש שיטה, אלא פשוט כתב מה הדין במקרה 

כתב שחומרת האו"ז  )ח"ב סימן ע(שבט הלוי . הג מסויים, שלדעתו שאר הפוסקים לא הזכירוהו.

הונהגה עקב המציאות שרוב הנשים רואות ביום, ולכן הפרישה היא ביום, אך מכיון שלא משמשים 

 ביום, הפרישה לא תהיה ניכרת כלל. לכן הוסיפו עונה נוספת כדי שהפרישה תהיה ניכרת.

ז את דבריו. והוא )שהוא הראבי"ה שבשמו הביא האו" אביאסףהבשם  )פ"ד אות ט(הביא ההגה"מ  שיטה נוספת

שהוא יום או לילה מימי  סמך לחת"ס שחומרת האור זרוע הוא משום גדר וסייג לקיים פרישת עונה ע"פ האביאסף(

כתב שטעמו של האביאסף הוא משום שסובר  ב"יניסן ותשרי וחצי יום וחצי לילה בתמוז וטבת. ה

וכשהלילה או היום קצרים יש להשלים אותם , והיינו חצי מהיום השלם, ששיעור עונה הוי י"ב שעות

ומה שנשאר עודף להשלים לי"ב שעות , הבין בדברי הב"י שלדעת האביאסף יש לפרוש את העונה השלימה פרישה)ה

שבימים בהם היום והלילה אינם תואמים מחלקים  מוסיף אותם בעונה הקודמת. אך הוא עצמו הסביר בדעת האביאסף

. אך כתב שאין לחוש לכך מאחר (ולא לפי לילה ויום, ך מחשבים את עונת הפרישהאת היום והלילה בחציים וכ

וגם מהגמ' לא משמע שיש הקפדה על השעות אלא על היום או הלילה , שהפוסקים לא הזכירו דעתו

ולכן יש , 5כתב שבריש פרק תינוקת משמע בגמ' שעונה הוי י"ב שעות דוקאב"ח ה אמנםבלבד. 

שאם תחשבם , התקשה כיצד מחשבים את הי"ב שעות לפי שיטת האביאסף )סק"ב( ט"זה לנקוט כך.

ואם תחשבם למפרע נמצא , משעה שרגילה לראות ואילך נמצא שתהיה מותרת לפני אותה שעה ביום

שהרי  וח"ו לומר כן!!, שאם תראה בתחילת היום תהיה מותרת אחר אותה שעה באותו יום עצמו

ולדעתו חכמים השוו מידותיהם כיון שהכל תלוי  עונה.ההבנה הפשוטה היא שאסורה כל אותה ה

שהרי הגמ' שם עוסקת בנערה שראתה בבית אביה  )מנידה סה.(ביום או בלילה. ודחה את ראית הב"ח 

והיינו שעות. , וניסת אח"כ שמותרת לשמש אחר ביאה ראשונה ותולים הדם בבתוליה ליום או לילה

מפני שההיתר מתחיל אחר הביאה , ממש כמו כאןאך דווקא במקרה הנ"ל שא"א לתלות בלילה 

שרבא אמר  )סג:(הוכיח מהגמ'  )אות א( נקודות הכסףהש"ך ב הראשונה ואינו תלוי ביום או בלילה.

מההו"א של הגמ' מוכיח הש"ך , ושאלה הגמ' האם מדובר על עונה נוספת, שצריכים לפרוש עונה

והוסיף דמה שלא הזכיר האו"ז שעה קבועה שאם אין לה שעה קבועה שרואה מקרי כל היום וסתה. 

, שיטת האביאסףבי קושיות הט"ז על ין כ"כ רגילות לוסתות קבועות. ולגהוא משום דאפשר שבזה"ז א

את תוספת הזמן על היום או הלילה משום שבתקופה אחרת בשנה זמן זה  כתב הש"ך שיש לפרוס

 היה ראוי להיות יום או לילה. 

הרי אישה שלפעמים רואה ביום הכ"ה , בכל הזמן שעשויה לראות דם יש לעיין מדוע לא פורשים

וכיצד אנו מתירים זאת? , מזמן שהגיע יום כ"ה הרי יש סבירות גבוהה שתראה, ולפעמים ביום הכ"ח

                                                        
 הגמ' שם עוסקת בהיתר כלה לאחר ביאה ראשונה, כמה זמן לאחר מכן מותרת עדיין לבעלה ותולים הדם בבתוליה. 5
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. אלא )אך עיין בש"ך סק"ט שהסבר זה אינו פשוט(ובאמת הרמ"א כתב שצריך לפרוש בכל הזמן הראוי 

וכדי להוציאה מחזקה זו אנו צריכים ודאיות לראיית , בחזקת טהרה שנראה להסביר שהאישה כעת

 ולכן רק בימים הספציפיים המועדים צריך לפרוש אך לא בכל הימים שביניהם., דם או סבירות גבוהה

ם נה אותו היוורש ממפ, םאם הוא ביו ...צריך לפרוש ממנה עונה אחת, : בשעת וסתהשו"עכתב ה

 ורש כל היוםפ, חלתוא בתוכן אם הו, ומותר מיד בלילה שלאחריו, כולו אפילו אם הוסת בסופו

בין , אחריום שלפניו ולתר ביוומו פורש כל הלילה, ומותר כל הלילה שלפניו. וכן הדין אם הוא בלילה

בוסת  ימים אבל לאתלוי בהוסת : וכל זה לא מיירי אלא ברמ"אוהוסיף השקבעה וסת בג"פ או בפ"א. 

ימים או  ים ב' או ג'ה להקדית וסתוע"ל סימן קפ"ט. ואשה שמשנ, ב"י בשם הראב"ד()התלוי בשינוי הגוף 

י פ"א דהלכות הגהות מיימונ)יו. אחר כשמגיע זמן וסתה צריך לפרוש ממנה ב' או ג' ימים קודם או, לאחר

 . וע"ל סי' קפ"ט.איסורי ביאה(

, ה אחת בלבדא עונרוש הופסק שהחיוב לפ (. וכ"כ בהליכות עולם ח"ה עמ' מעמ' מ)ח"א  טהרת הביתב

ים סת בשלש פעמקבעה ושין ב, ואפילו היה דרכה לראות סמוך לשקיעת החמה חייב לפרוש רק ביום

, (כ)אות  וה"שערכ"פ הו .ובין שראתה פעם אחת. ולענין זה היום הוא מהנץ החמה ועד שקיעתה

ם הוא ב שהיוכת אות א( )פ"ו דרכי טהרהה אךועוד.  )הובא בתחילת ספר טהרת בת ישראל( חזו"אה

. (שמשות לחומראו בין ההיינ)ומהזריחה ועד צאת הכוכבים. והלילה חשוב מהשקיעה ועד הזריחה 

תשמיש עונה מפרוש מיר ולאולם ראוי להח, שמעיקר הדין די בפרישת עונה אחת )אות ב(והוסיף 

יו"ד ) אגרות משה, (עמ' כב) ויהל שבט אחרונים נוספים כתבו כדעת הב"ח: אחת קודם העונה האסורה.

 .)ש"ש, צו, א( בא"ח, ח"ג סי' מח(

נו שאין ת דרבנן הייו וסתוהעלה שכל מה שאמרנ ו. הובא בפת"ש ג(נ-)מהדו"ק יו"ד סימן נה נודע ביהודהה

הו חיוב אשתו זמישה שהרי יש חזקת טהרה. אבל לענין פר, אומרים שראתה כבר בשעת וסתה

וכתב  ד.ה בעתיי תראמשום שודא, אומרים להבא שמחזיקים אותה בחזקת טהרהואין , מהתורה

 חכמת אדםהגם  ה.הרא"מאך הפת"ש העיר שלדינא לא נראה כך , שסברא זו מוזכרת כבר ברא"ה

. נןסת הוא מדרבמוך לורק סוכתב שלכו"ע אסורה לשמש בשעת הוסת מדאו',  )כלל קח בינת אדם סק"א(

 הודאי שהפריש רבנן,וסתות ד סוברים שלמ"ד )סק"ב( ט"זוה )סק"ה( ש"ךה אך. )סע' ד( ערוה"שוכ"כ ה

 .וד(עיף ז ועס פסימן  חזו"א ות ד.אדף ח  רימונים פרדס)סמוך לוסת ג"כ מדרבנן. וכ"כ אחרונים נוספים 

לפרש דברי הרמ"א שעתידה בטוח לראות  )מהדו"ק יו"ד סימן מו ד"ה ובזה נלע"ד(נודע ביהודה עוד כתב ה

וא"כ כל הג' ימים הם וסת וצריך לפרוש , ולא יעברו ימים הללו בלא ראיה, ' או ג' ימים הללובב

בכולם. ונראה סברתו שיומיים שלוש אפשר להחשיב כחטיבה אחת וכזמן מוגדר שהאישה עתידה 

פרישה בכל אותם  אך אם רואה במשך כמה ימים אין זה חשוב כזמן מוגדר וא"א לחייב, לראות

צריכה לבדוק בכל , למד מדין זה שאישה שאינה מצליחה לספור שבעה נקיים ב"יהימים. אולם הנו

ששבעה , דחה דבריו )אות ח(פתחי תשובה ה אךיום ויום שהרי הוחזקה לראות תמיד ברצף ימים אלו. 

השיג על הנוב"י בזה  )ביאורים סק"ד(חוות דעת ימים אינם חשובים לזמן מוגדר לראיה. והביא שגם ה

 ושיהיו ידיה בין עיניה כל הזמן., שלדבריו צריכה מוך דחוק
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 קבעה וסת בליל טבילה 

ה וסת בליל ה שקבעשאיש כתב )הביאו הפת"ש ד. הובא בילקו"מ שו"ע מכון ירושלים( תפארת למשהבספר 

, ולא רבנןדוסתות ד, המותר לשמש אף שהוא שעת וסת, טבילתה וא"א לה לטבול עד ליל וסתה

ורה בל"ט ותהא אס ת וסתהע קובע)ומשמע שמיקל דווקא כאשר באופן קבוהחמירו לאוסרה על בעלה עולמית 

ם מהיום השבעה נקיי חיל אתלהת . ומ"מ עדיף להעליו עולמית, אך יתכן שאם קרה באופן חד פעמי אינו מיקל(

)ח"א  יתבטהרת הוכ"פ ב מרא.ו אלא חומשום שזה אינ )ולא כפי שכתב הרמ"א להתחיל ביום השישי(החמישי 

תה הרי היא ן טבילמגיע זמשנשאל אודות אישה שעד  )יו"ד ס"ס קע"ט( סופר חתםובשו"ת  .(עמ' קיג

שלא שימשה  הזדמן ן אםוכ, הסמוך ליום עונתה ההאם מותר לה לשמש בליל, צריכה לראות שוב

או"ז בעיקר ומרת הש לחשא"צ לחשוהאם יכולה להתחיל למנות את ששת הימים מיד. וענה , כלל

 ת בלבד.' עונוות גאו עכ"פ למנ, וגם בדין השני יכולה להקל, באישה שוסתה אינו קבוע

נא יו"ד )תני יהודהנודע בהתב ובדין כלה שאירע זמן טבילתה בליל חופתה בעונה הסמוכה לוסתה. כ

, חובה יון שיש בזהותר כמרך דשאסור לבעול בעילה של מצוה באותו לילה. ודוקא ביוצא ל סי' קיז(

הרי , רו יותר מאוחכעת א עולאך בבעילת מצוה של החתן לא מצאנו חובה אלא מצוה. ומה לי אם יב

ח"ד סימן ) הלוי שבטת כ בשו". וכ"(ו, )ש"ב צו בא"חמצוה זו היא רק בבעילה אחת כל ימי חייה. וכ"פ ה

 ם במקום אחרש. אולתשמימכיון שכלה חומדת ביותר ויש לחוש להקדמת הדם לשעת ה צט אות יב(

מקנה ה קדוש של היצא מפואיל כתב שהמיקל בדין כלה אין מזניחים אותו הו )מהדו"ת חיו"ד ס"ס קיב(

 שכיון, וסתהלמוכה עונה הסבשאין איסור לחתן לבעול , כתב )קונ"א סימן סא ס"א( מקנהה אך. להקל

. מ' קיאע)ח"א  ביתטהרת הבכ"פ במקום מצוה לא גזרו. ו, אינו אלא מדרבנן ישה סמוך לוסתשדין פר

הם לדחיית בתמשות ם שמשוהוסיף שאם אפשר טוב שהכלה תיקח כדורי, ח"ה עמ' מח(ובהליכות עולם 

אפילו סוד סברתו שה על ינויהוסת. ובהערות שם כתב "ליבי אומר לי שכל חומרת הנודע ביהודה ב

, א חיישינןלראתה  דשמא משום, פרישה סמוך לוסתה היא מדאורייתא, דקי"ל וסתות דרבנןלמאי 

זה את ההיתר ב האפשר ככל שמא תראה חיישינן מן התורה. ולכן צמצם, כיון שיש לה חזקת טהרה

 במקום מצוה".

 מה נאסר בפרישה סמוך לוסת 

האם , נחלקו הרמב"ם והרמב"ן מהי חומרת שאר קריבות לנידה מצוה שנג(, )לא תעשהספר המצוות ב

רק הביאה עצמה מדאורייתא או שמא כל הקריבות אסורות מהתורה. נ"מ למחלוקת זו היא ההבנה 

מדוע נחלק בפרישה , של ההלכה כאן. לכאורה אם כל הקריבות אסורות אצל הנידה מהתורה

לעשות סייג לכל איסורי התורה! אולם אם רק הרי יש , הסמוכה לוסת בין התשמיש לשאר קריבות

התשמיש אסור מהתורה מובן מדוע רק אותו אסרו חכמים בזמן הסמוך לוסת. אמנם מצאנו בדברי 

לדעתו אנו חוששים שע"י מעשה הביאה עצמו , שיש חשש ספציפי לגבי התשמיש עצמו )אות י( ב"חה

ולכן אסרוהו  ם יצא בשעת התשמישיש חשש שהדוהיינו משום שעושה מעשה , תראה בתוך עונתה

 בדווקא. לפי הסברו לא מחוייב להסביר את מחלוקת הראשונים כאן ע"פ מח' הרמב"ם והרמב"ן.
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האם שאר קריבות בנידה שהרחיב להביא מחלוקת הראשונים  בהערה( עמ' ס)ח"א  טהרת הביתועיין ב

 והנ"מ בזה לדין פרישה סמוך לוסת., אסורים מהתורה או מדרבנן

א סתה אינו אלווך לש סמשפרישה שפור )תורת הבית הארוך ב"ז ש"ב ד: וקצר ריש ש"ג ח.( רשב"אדעת ה

בעלי ) ראב"דה, וקדה(פואין  ב: ד"ה)יבמות ס רש"י. והוסיף שכ"ד מותרות אר כל הקריבותלתשמיש אבל ש

נידה  )הל' מב"ןרבשם ה (שם אות ח)והגה"מ  יב(, )איסורי ביאה ד מגידה, הנפש שער הפרישה סימן ב הלכה א(

 ם. בריהששאר פרישות לא החמירו עליה שאין כאן חשש אלא של ד פ"ח הלכה י(

ונה הסמוכה שתו בעת אאהוסיף שאין לומר שלדעת ר"ת הסובר שהיוצא לדרך אינו פוקד  ב"יה

הבדל ן ה. דאל"ה איל קריבסור כאולמי שאינו יוצא לדרך , הכוונה בדברי ריצוי ולא בתשמיש, לוסתה

 .קוד את אשתוייב לפדש שחוביוצא לדרך התח, שתמיד מותר, בין היוצא לדרך לאינו יוצא לדרך

שאר קריבות פירש שוריבה. קנשא ונתן בדין זה והעלה לאסור כל  )סימן ר"ן( תרומת הדשןה אמנם

אשונים רכיון שרוב המ, בריודיבל אבל חיבוק ונישוק אסור. הב"י לא ק, שהתירו הכוונה למזיגת הכוס

 וכן משום שמוזכר שרק תשמיש אסור ולא שאר דברים., כתבו ההיפך

 בלבד. )המטה(: ולא משאר קריבות אלא מתשמיש שו"עכתב ה

מת יקר הדין באתב שמעכ ב"חהגם , הבין מסתימת דברי מרן שאפילו חיבוק ונישוק שרי )סק"ו( ש"ךה

ב כת )סק"ג( "זטה מנםאכה. אך סיים שהמחמיר גם בשאר קריבות תבוא עליו בר, רק התשמיש נאסר

ימן כתובות פ"א ס)רא"ש שכתב ה והביא ראיה מהל' אבלות, אסור מן הדיןחיבוק ונישוק הרא"ש שע"פ 

תורת אמנם ב דרך.וצא לק כשיוכ"ש כאן שיש חש, שמביא לידי חשק שיש להחמיר בנישוק וחיבוק ט(

ריך צולכן , וקפויצרו תודיין עדשאני התם דלא בעל , כתב עליו שאין דבריו מוכרחים )סק"ד( שלמים

 שמירה ג"כ שלא להתייחד עימה.

בלבד. אבל  המיטה תשמישמפסק שצריך לפרוש  (. ובהליכות עולם ח"ה עמ' מבעמ' ס)ח"א  טהרת הביתב

עדיין לא כל זמן ש, קונישו יבוקואפילו בשעת הוסת מותר מן הדין בח, חיבוק ונישוק מותר מן הדין

ור תרגיש עד א נה ולאהשי פן תראה באמצע, ראתה. ומ"מ לא יישן עימה במיטה אחת באותה עונה

אך , םנישוק מותריוחיבוק כתב ש ד()פ"ו אות י דרכי טהרהגם ב ונמצא ישן עימה בהיותה נידה., הבוקר

לא אוי ליזהר שר. וכן זהחק מאם אדם מכיר בעצמו ויודע שעלול להגיע עי"כ לתשמיש המיטה יר

 לישון באותה מיטה.

 סעיף ג':

 פרישה סמוך לוסת אצל קטנה שלא ראתה ג' פעמים 

וקא ך לוסת הוא דה סמוי פריששכל האמור לגב ובקצר ח.(, )תורת הבית שער ג הארוך ב"ז ח: רשב"אכתב ה

וסתה פרוש סמוך לריכה לצינה אבל בקטנה שלא הגיעה לימי הנעורים ולא הביאה סימנים א, בגדולה

כן לראיות. ול ראויה באינה הדבר הוא מפני שהיא מוחזקתוטעם שלא קבעתו בשלש פעמים. כל זמן 

 הראיות הראשונות חשובות כמקרה עד שתוחזק שלוש פעמים רואה. 
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ולא הביאה  ,עוריםמי הנאבל בקטנה שלא הגיעה לי ,בגדולה, : במה דברים אמוריםשו"עכתב ה

תלקו ן לזקנה שנסוא הדי. והאין צריך לפרוש סמוך לוסתה כל זמן שלא קבעתו ג' פעמים, סימנים

 דמיה. 

 האבל הגיע, נה הכיות דידמשמע שרק כשלא הביאה סימנים וגם לא הגיעה לימי נער, תמהב"ח ה

וונה או כן פירש שהכלא. ל ערותנסימנים ולא הגיעה לימי לימי נערות ולא הביאה סימנים או הביאה 

 . ק יא(ס")ש"ך וה )אות ו( פרישהדוא"ו המדבקת היא. וכ"כ ה ,לא הביאה סימנים

 סעיף ד':

 אך לא ברור מתי בדיוק, רגילה לראות בנץ החמה 

יודעת אם ינה וא, הנץ החמשאם האישה רגילה לראות ב לב( עמ')בעלי הנפש ריש שעה"ו  ראב"דכתב ה

יש ו, וכל היום הלילה ה כליש הנוקטים לחומרא לאוסר, הוא קודם הנץ החמה או לאחר הנץ החמה

בימי  ם שהוא ודאילא ליואינן חשיב כספק דרבנן ולקולא ולא חייש, הסוברים דכיון דוסתות דרבנן

 וכן הסכים הראב"ד., נידתה

נה אי, ו אחריואהחמה  הנץ שפיר אי קודםולא קים לן , : אם רגילה לראות בהנץ החמהשו"עכתב ה

 אסורה אלא ביום. 

 רישה הסמוכההיה הפתתי לכאורה איזו קולא יש כאן? הרי מדובר על קביעת הוסת כדי לדעת מ

 ים את תחילתו קובעשאנ ומה לי אם יפרוש בעונה זו או אחרת? אלא שנראה לומר שככל, לוסת

פורש הרי עונה שבראה י אם בסופו של דבר תשהר, הוסת יותר מאוחר יש בזה קולא מסויימת

 דם.קו 'הרויח' עונה אחת שהיה יכול להפסידה אילולי היה פורש עונה אחת

ה יום ולא בלילבייתה מן ראשטעם הדבר שאנו קובעים את ז נראה )סעיף כו(ערוך השולחן מדברי ה

דכיון  )סק"ז(ט"ז י הדברנ מוכ" אבל ביום היא ודאי טמאה., הוא משום שלאישה זו יש חזקת טהרה

 שביום עכ"פ טמאה, תלינן הקלקלה ביום.

ו ודם הלילה אאם ק שפיר כתב דה"ה אם רגילה לראות בבין השמשות ולא קים לה )ס"ק יג( ש"ךה

 אינה אסורה אלא בלילה., לאחר מכן

 סעיף ה':

 אישה הרואה מלפני הנץ עד לאחר הנץ 

 )סג:(שנינו בנידה 

 רבי. החמה הנץ עם אלא אסורה אינה - החמה הנץ עם רואה להיות למודה היתה: משנה"

 למודה היתה - וסתות ושעות ימים יוסי ר"א כיצד תנא: גמרא .שלה היום כל: אומר יהודה

 ראתה ולא עשרים יום הגיע, שעות לשש שעות ומשש, עשרים ליום עשרים מיום רואה להיות

, שעות שש עד מתיר יוסי ורבי, יהודה רבי דברי - ראשונות שעות שש כל לשמש אסורה -
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' ר דברי - כולו היום כל לשמש אסורה - ראתה ולא שעות שש עברו. שעות בשש וחוששת

 "ולמעלה המנחה מן מתיר יוסי ורבי, יהודה

ית תה בשעה שישיל ווסהוא, שלדעת ר' יוסי מותר עד שש שעות ד'שעות' דייקינן (ד"ה עד) רש"יפ

 לאחריה.אינה אסורה לא לפניה ולא 

לאחר הנץ  חמה עדהנץ ה שאם רגילה לראות ראיה מרובה מקודם )בעלי הנפש עמ' לב( ראב"דהכתב 

 ל זמן הראיהשום שכמוביום  יש הסוברים שאסורה בלילה. א, ולא מספק בלבד(, )והיא ראיה ודאיתהחמה 

ורה סאולר' יהודה  שמש.ואפילו ר' יוסי מודה שבשעת הוסת עצמה אסורה ל, חשוב כשעת הוסת

 אלא נה אסורהואי, סתהולת ויש הסוברים שבמקרה כזה הולכים אחר תחי. בלשמש כל שתי העונות. 

 ב"יסת. המשך הועור שנהכריע שאסורה כל הלילה, וביום כשיהראב"ד ש טורכתב הו. ג .בלילה

' ה. שהרי רב שראתה ציפיתוביום אסורה רק בשעה הספ, שלדעת הראב"ד אסורה בכל הלילההסביר 

  יהודה בא להוסיף על דברי ר' יוסי ולהחמיר עליו.

ם ה בלילה וביואסור, חמה: אם רגילה לראות ראייה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ השו"עכתב ה

 כשיעור הנמשך בו.

 שעיקר הוסת אמרינןוסת ודכיון שראתה בסוף הלילה אזלינן בתר תחילת ה, הסביר )סק"ח( ט"זה

 ם.ולכן אסורה אף במקצת היו, זמנו עוד קצת ביום אלא שנמשך, בלילה

, ניוכל היום שלפולילה כל ה צריך לפרוש, כתב שלפי מה שהכריע כפרישת האור זרוע )ס"ק טו( ש"ךה

הרי הוא , ךל הש"עצ"ע כתב ד )ס"ק יא( פתחי תשובהוביום שלאחריו כשיעור משך שעת הוסת. ה

 ן וסמך עמ"שב שיתכך כתא, בפרישה באותה עונה בלבדר שאם יש שעה קבועה לוסת די עצמו סוב

 בנקודות הכסף דנשי דידן אין להם שעה קבועה.

 סעיף ו':

 וסת הנמשך ב' או ג' ימים 

האם ועונת הראיה שובה לה חאיזו עונ, עד עכשיו התעסקנו באישה הרואה בזמן המעבר בין העונות

ה הנמשכת ה ארוכאירעם הראשונה מחמירים לפרוש בשניהם. סעיף זה עוסק באישה הרואה בפ

 כל הימים או רק בעונה הראשונה.בהאם צריך לפרוש , שלושה -יומיים 

 שונים: דעתקת בראחלומצאנו בזה מ, אישה הלמודה לראות שני ימים או שלושה ימים רצופים

כה צרילא ראתה ת הוסת וואע"פ שהגיע תחילוסת בפנ"ע, לל יום ויום חשוב כש לח( -)עמ' לו  ראב"דה

ר ה לחשוש לשאן צריכראשוועוד, שאפילו נער היום ה .רמב"ןוכ"כ ה, לפרוש כל ימי משך הוסת

 הימים, שהרי הם כוסת עצמאית שצריך לעוקרה.

ן ל הוסת וכיושאשונה רעונה  סובר שאינה צריכה לפרוש אלא )השגות על בעה"נ אות יא( רז"הה, מנגד

ש"ג  ה"ב ב"זות, ד"ה הניחא נדה יא.) רשב"אה, )פ"ט סימן ג( רא"שוכ"ד ה, שעברה העונה ולא ראתה מותרת

 ועוד.  )יא. ד"ה כגון( ריטב"אה, יד ב(
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ון שנסתלק כי, ללת כהסביר שלדעת הרז"ה כשלא ראתה כל העונה הראשונה אינה חושש ב"חה

רה העונה וכשעב תריםישכל הדמים שרואה לאחר תחילת הוסת אלו דמים , העיקר נסתלק הטפל

 הראשונה אינה צריכה לחשוש להם.

אלא עונה  לפרוש ריכהצאינה , ששופעת או מזלפת, : אם וסת נמשך ב' או ג' ימיםשו"עכתב ה

 מותרת., וכיון שעברה עונה ולא ראתה, הראשונה של הוסת

 הראב"ד שיש ק כדעת' פסשהרי בסעיף ה, תמה על השו"ע שלכאורה פסקיו סותרים זא"ז ב"חה. א

אר הראיות שה בלא ראשונהובסעיף ו' פסק שיש לחוש רק לעונה , הזמן בו היא רואהלחוש לכל 

בם כראיה להחשי שרי עונות אפתע"פ ש שכשרואה ראיה אחת הנמשכת :ותירץ שרואה בהמשך!

 אה כמה ימיםך כשרואה'. מפני שהכל נחשב כ'ראיה ראשונ, אחת שצריך לפרוש בכל זמן שנמשכת

, מים יתריםדכן הם מאחר לה חשובה כתחילת הוסת וכל מה שרואה להראיה שרואה בתחי, רצופים

וקא שהמשך ב שדוכת אות ה() דרישהה. בואין זה נקרא בשם משך הוסת כיון שאינה ראיה אחת. 

, וסתל ימי משך הכסורה אה והראיה הוא זמן מועט סברא הוא לומר דגם הוא מצטרף לתחילת ראיית

כתב  ת כט(או) ערוך השולחןה .ג .ק"ט()ס ט"זוה )ס"ק טז( ש"ךוכ"כ ה אבל בב' או ג' ימים אין לומר כך.

, ן להא לא חיישינועט הוממן ולפי שז, שבאמת גם בסעיף ה' רבים סוברים שאין האיסור אלא בלילה

 מוקמינן אעיקרא דדינא., משא"כ כאן שהוא זמן מרובה

ד ב' או ג' יתה עראי משךכתב שלפ"ז אישה שראתה ב' פעמים בר"ח ונ )ס"ק יב(פתחי תשובה ה

לינן ' לחודש דאז' או גת לבלא קבעה וס, ובפעם הג' לא ראתה בר"ח רק בב' או ג' לחודש, לחודש

כתב  יאורים סק"ז(ב, "ק טוושים ס)חיד חוות דעתובב"פ ראשונים היו בר"ח. ה, תמיד בתר תחלת ראיה

ולענין  ' הוא עיקר.' או גום בידחיישינן אולי ראיית , שאם היא פוסקת צריכה לחוש לכל הג' ימים

ין מזלפת ילוק בשאין ח ("הבסופו ד"ה ומש"כ כתר)יו"ד ח"ב סימן סז.  משה אגרותהלכה כתב בשו"ת 

 אע"פ שבסברא יש לחלק לכאן ולכאן., לשופעת

' שך גמאע"פ שהוסת נ ,ונהפסק כדעת מרן שיש לחוש רק לעונה הראש )ח"ה עמ' מה( הליכות עולםב

ימים עד הלשאר  ר שחוששתשיש לחוש לדעת הרז"ה הסוב ד(, )ש"ב צו בא"חה, מנגדאו ד' ימים. 

 שיעקרו כולם.

 סעיף ז':

 ימי וסת במעוברת ומניקה 

 )ט.(שנינו בנידה 

 לי מיבעיא קא? מהו, בדקה ולא עבורה בימי וסתה עת הגיע: יוחנן' מר סבא ההוא מיניה בעא"

 כיון: דלמא או, בדיקה בעיא - דאורייתא דוסתות כיון! מאי. דאורייתא וסתות ד"דמ אליבא

 והגיע במחבא היתה אם, אומר מאיר רבי: תניתוה, ל"א? בדיקה בעיא לא, מסולקין דדמיה

 ליכא הא, חרדה דאיכא - טעמא. הדמים את מסלקת שחרדה, טהורה - בדקה ולא וסתה שעת
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 דמיה - חרדה דאיכא וכיון. דאורייתא וסתות: אלמא, טמאה - בדקה ולא וסתה והגיע חרדה

 "בדיקה בעיא ולא, מסולקין דמיה - נמי הכא; בדיקה בעיא ולא, מסולקין

חת סמוך אעונה  פרוששמהגמ' עולה שכשהאישה מעוברת אין צריך ל )פ"א סימן ד( רא"שכתב ה

וא וה, ' יוחנןע"ד ר ש סמךשהרא"והסביר הב"י שטעמם משום , הוסיף דה"ה למניקהטור לוסתן. וה

 אפילו בשעת לפרוש יכהמשוה מניקה למעוברת ממילא משמע שהרא"ש סובר שמניקה גם אינה צר

 .ב"ז ש"ג יב.( )תוה"ארשב"א וסתה. וכ"ד ה

ם היא ולכן א, ודשחל כ"ד כשעתה  לדעת רבנן אפילו גמלתו או מת דיה, נחלקו ר"מ ורבנן )ט.(ובגמ' 

 בהנקה עצמה ם תלויטעהם שאין תר הרי היא מטמאה מעת לעת. ופרש"י משומניקה זמן ארוך יו

שנא מת לא  ודש לאח"ד כאלא מתוך צער הלידה איבריה מתפרקים ודמה מסתלק ואינו חוזר עד 

 שנא חי.

מים אלא דולקת זקת מסשלא אמרו במעוברת שהיא בחרז"ה שדעת ה )תוה"א שם יב:(כתב הרשב"א 

לא דאמר הכי א :(נדה ז)וסי ידלא קיי"ל כרבי  רשב"אולא ראתה. ודעת הכשעברו עליה שלש עונות 

 כתנא קמא דאמר בכל מעוברת דיה שעתה.

"ד חדשים כה שהם ניקתאו בימי מ, משהוכר עוברה, : אם הגיע וסתה בימי עיבורהשו"עכתב ה

בלא  מותרת ך וסתהו בתוואפיל, אין צריך לפרוש סמוך לוסתה, אפילו מת הולד, משנולד הולד

 .)וע"ל סוף סימן קפ"ט(בדיקה. 

ילו מת י מניקתה אפכן בימו, ישהשבימי עיבורה אין דמים מצויים בא, עפ"ד הב"י הסביר )סק"י( ט"זה

 כ"ד חודש. רים עדחוז דמתוך צער חבלי לידה אבריה מתפרקים ודמיה מסתלקים ואינן, הולד

וי"ג )לה למניין ור עוהעיב שאין חודש )ס"ק יח( ש"ךכתב ה, כשבתוך ימי מניקתה היה חודש עיבור

"ד אין לה אלא כו, ייןלה למנכתב שחודש העיבור עו )תפארת ישראל סק"ח( כרתי ופלטיה אולם. אחרת(

 חודשים הן בשנה פשוטה והן במעוברת.

ו מי עיבורה אמים ביפע וש()וי"ג שלכתב שאין צריך לפרוש רק אם לא קבעה וסת ארבע  מהרש"לה

 .ט(יס"ק ) ש"ךוה )אות טז( פרישהבימי מניקתה אלא שחוששת לוסתה הראשונה. וכ"כ ה

 ת עצמו צריךת הוסל בשעדמשמע שדווקא סמוך לוסתה אין צריך לפרוש אב )אות ד( דרישהכתב ה

 תרה' מותך וסתו 'בתושאפיל והביא שהלבוש כתב, קויהעיר שאין זה מד )סק"כ( ש"ךה אולםלפרוש. 

 וכן משמע משאר פוסקים., בלא בדיקה

סת ינה מקבלת וא, ריוןה להיש לברר כי לכאורה בזמן הזה ידוע שתיכף אחר שנכנסת האיש, והנה

יש )ובל וסת חילה לקמת, והיא מסולקת דמים. וה"ה לאישה אחרי לידה שהפסיקה להניק, כרגיל

ו שממשיכים א, נינות שלפאותם נשים כמציאו. האם אנו דנים את המקבלות וסת אף תוך כדי ההנקה(

 קות במשך כ"דומני, רותהריון חשובות למעובלדונם לפי המובא בגמ' שרק לאחר ג' חודשים ל

 חודש.
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, נתעברהשמיום  שלמים פסק שאישה מעוברת שמלאו לה שלושה חדשים (עמ' פ)ח"א  טהרת הביתב

ה ילו אם היה לאפ, תהלוס בעונה הסמוכהואין צריך לפרוש ממנה , הרי היא בחזקת מסולקת דמים

שבט וכ"כ ה דשים.חלושה שעינן בשגם כיום  )שו"ת סימן קכח( ר' עקיבא איגרוסת קבוע לפני כן. וכ"כ 

 שאין לסמוך מח(ק"ה סימן )ח כותהל משנהובשו"ת , ובשו"ת ח"ד סימן צט אות ח. וח"ג סימן קיד(, )כאן הלוי

זה כתב ש סימן נב( ו"ד ח"ג)י שהמ אגרותבשו"ת ו ה גופי הלכות.דא"כ נשנה עוד כמ, על שינויי הטבע

אולם  רבה ענינים.ינא בהך לדוסומכים על כ, אחד מהדברים שנשתנו בו הטבעים זה כמה מאות שנים

 הקל בזה. לאין , אסורוהאבני נזר כתב בפשיטות ל, למעשה כתב דהואיל ורעק"א מסתפק בזה

סת שונה כדין ועם הראת בפשחושש )פ"ז אות פה( דרכי טהרהה כתב, ומעוברת בעלת וסת שאינו קבוע

ה אתה בהם אינאם לא רו, שוהיינו לעונה בנונית ולהפלגתה האחרונה וליום החוד, שאינו קבוע

 עונה בנוניתחשוש למשיך לשטוב לה )סימן קפט ס"ק יט( ישראל טהרתחוששת יותר. והביא בשם ספר 

 ים.יבלבד עוד פעמ

 ,ראות כמקדםלתחילה מהניק שבזמנינו כשמפסיקה ל (ח"א עמ' פה) טהרת הביתכתב ב, ולענין מניקת

 .ל' נידה(הבקונטרס על ) שטייןינגר"מ פיוכ"כ בשם ה ולכן יש לחוש לוסתה ולפרוש ממנה באותה עונה.

ותה ד אחד דנים אשמצ, חומראדין המניקת ל זמנינו נשתנהבכתב ש )סעיף ז אות ד( שבט הלויב אולם

נן צד שני חיישימאך , הסת זוואם קבעה וסת לא אזלינן לקולא אחר , כמסולקת דמים עד כ"ד חודש

יש  סודרות ולכןמראיות הין בה גם לחומרא כאינה מסולקת. והוסיף שהנסיון מעיד שבתקופה זו א

 . )ולענ"ד זו חומרא גדולה!!(לבדוק תמיד קודם תשמיש 

, ניתוח קיסריולדת בר גם בימינקת שאבריה מתפרקים נאמשדין זה של , )שם( שבט הלויעוד כתב ה

טה פק בדבר ונומסת ד מח(עמו) חוט שניה אמנם. גרי"ש אלישיבבשם ה )עמ' נ(וכ"כ בספר לבושי עוז 

 לומר דלא הוי מסולקת דמים כי לא עברה תהליך לידה.

שם מסולקת  ממנהל נתבט דמינקת שפסקה להניק לא, גרי"ש אלישיבבשם ה (שם בעמ' נד) עוד כתב

 עד שתראה פעם אחרת.

 סעיף ח':

 אישה הנחבאת במחבא 

 )לט.(שנינו בנידה 

 וסתה עתש והגיע, במחבא היתה םא: אומר מ"ר, טמאה זו הרי - בדקה ולא וסתה שעת הגיע"

 "הדמים את מסלקת שחרדה מפני, טהורה זו הרי - בדקה ולא

ת הוסת לאחר שעו, הסובר שאישה שהיתה במחבא צריכה לפרוש בעת וסת )פ"א סו"ס א(רא"ש ה

 בדיעבד אם לא בדקה טהורה. 

הוכיח מהגמ' 'בעא מיניה ההוא סבא מרבי יוחנן הגיע עת וסתה  )תורת הבית שם יב.( רשב"אה אמנם

בימי עיבורה מהו אליבא דמאן דאמר וסתות דאורייתא מאי בעיא בדיקה או דילמא כיון דדמיה 
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. ולמדה הגמ' 'מסולקים לא בעיא בדיקה אמר ליה תניתוה רבי מאיר אומר אם היתה במחבוא וכו'

ומשמע שמעוברת היא , אבל אם אין חרדה והגיע עת וסתה ולא בדקה טמאה, שדווקא אם יש חרדה

 מסולקת דמים ואפילו הגיע עת וסתה אינה חוששת לו ואפילו לכתחילה אינה צריכה בדיקה.

למדנו  סולקיםמיה שדמ ן מעוברת שאינה צריכה בדיקה משוםדמכיון שאת די ,התקשה ב"יה

ה כתב שלכתחילווסתה! וך לא"כ גם בדין המחבא היה צריך הטור לפסוק שא"צ לפרוש סמ, מהמחבא

 .עבדוהוכיח זאת מכך שההוא סבא שאל מרבי יוחנן רק בדי, צריכה בדיקה

צל י. שהרי אמרווה לגש ינםאין ד, במחבא למעוברתבין היתה  עוד כתב הב"י שאע"פ שבגמ' משוים

הרי ש, ולקת דמיםתהא מסור שאבל היתה במחבא אין זה בר, מסולקות דמים המעוברות חזינן שכולן

רת. לא בדקה מותווסתה  יום ולכן די לנו אם נקל שכשעבר, יש נשים שרואות דם גם במקרים כאלו

 .)ס"ק כא( ש"ךוכ"כ ה

י"א וכתב:  רמ"אהלו. ו וששתאינה ח, והגיע שעת וסתה, במחבא מפני פחד : היתה נחביתשו"עכתב ה

וכך )ה בדיקה. ה צריככתחללטהורה בלא בדיקה. אבל , דוקא אם עבר הוסת ולא בדקה ולא הרגישה

 .משמע בב"י(

. דגבי החילוק פשוטש, באתת לנחכתב לגבי קושיית הב"י כיצד אנו מחלקים בין מעובר )ס"ק יא(ט"ז ה

וכיון , הד מליבהפח דמים משום הפחד יש לחשוש שמא באותה שעה שתזקק לבעלה יצאסילוק 

מים אלא לקת הדה מסולא אמרו שחרד, שהיא שעת וסתה אפשר שאז תטמא כי אורח בזמנו בא

מליבה  א הפחדת יצוברור שאם בתוך שעת הוס, כשכל שעת הוסת בחרדה ולא הפסיקה ממנה

ק ה נקודת חילומעל"ז . הטולכן חילקו ביניהם. ע"כ, ש זהשתראה דם. משא"כ במעוברת שאין חש

 חד ואז תראהתלק הפת יסאולם לא התייחס מדוע אין אנו חוששים שלאחר זמן הוס, שיש בחרדה

ה הנחבאת' ' דווקא 'אישיאה הגמכך הב )ואולי משוםוא"כ צריכה היא לפרוש כל עוד הפחד יכול לחלוף , דם

 .ולא רק פחד חולף וריגעי(, ה לזמן ממושךשזהו פחד הנמצא ונשאר אצל האיש

 ביעת וסת.רפת לקו מצטסובר שאם ראתה דם במחבא, אין ראיה ז )הביאו הפת"ש טו(חוות דעת ה

  לעניין פרישה -דין אישה הנוטלת גלולות 

ות חת את הגלוליקה לקמפסהנה יש לברר מה דינה של אישה הנוטלת גלולות למניעת הריון, שכש

אה לות אינה רות הגלואטלת שלושה רואה האישה דם, אך בכל השבועות לפני כן שנולאחר יומיים 

 דם.

ות השתמש בגלולהחלה לוע, א"כ, נשאלת השאלה האם אישה שהיה לה וס"ק לפני כן או שאינו קבו

לל כשלא מסתבר  על כך ורהצריכה להמשיך להקפיד על דיני פרישה סמוך לוסת, שהרי המציאות מ

 ת.ולולו. וכן מה דין האישה לאחר שהפסיקה לקחת את הגלשתראה בימים הל

נשאל אודות נשים ששותות משקה או שאר דברים לעכב ווסתן  )החדשות ח"ח סי' קלו( רדב"זבשו"ת ה

אם אסור לבעלה לבוא עליה אעפ"י שהיא טהורה דהוי כסמוך לוסתה או לא. , עשרה או עשרים יום

ודעתו שלכו"ע אם עבר כל זמן ימי וסתה מותרת. ואם נסתה התרופה ג' פעמים ומעכב את וסתה הוי 
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, ומשמע דכל זמן שלא הוחזקה חיישינןחזקה והוי כאילו נעקר הוסת ונקבעה על שתיית המשקה. 

 .וצריכה לפרוש ולבדוק

 נז( ושי עוז עמודספר לב) בגרי"ש אלישיהתיר ה, ענין כלה הלוקחת כדורים המונעים ביאת הוסתל

, דמים מסלקיםאד כמוטעמו משום שבזמננו הכדורים מוחזקים , לשמש אף שלא הוחזקה ג"פ

י ילת מצוה טפיא טבלה הודלגבי כ, והשם אריה שכתבו )קונטרס אחרון סס"א(ובצירוף שיטת המקנה 

. גם רים יש להקלף הכדוצירובואף דלא סמכינן עלייהו מ"מ , טבילה ומותרת ביום וסתה משאר ליל

, םכמה פעמי הןילו לאלו והוע ם הלוקחות כדוריםהיקל לאותם נשי ט(, )ח"ד סי' צט הלוי שבטבשו"ת 

וב לראות בקר תועלול ןהאז אלא לאחר הפסקת לקיחת הכדורים ש, לחוש לעונה הראשונה שאין להן

ו הרופאים המציאשהוסיף מה לשאין , מפקפק בכדורים אלה קכז(, )א יצחק מנחתבשו"ת  אולם כידוע.

 עתה.

מן הדין , ת הוסתאכבים כתב שאישה המשתמשת בכדורים הדוחים ומע (עמ' קטז)ח"א  טהרת הביתב

תות סוכן כלה שהו ברכה. ליואין בעלה צריך לפרוש ממנה בעונה הסמוכה לוסתה. והמחמיר תבוא ע

 דחות את זמןלדורים ש בכיכולה להשתמ, וחוששת פן תהיה טמאה ביום חופתה, שלה אינן סדירות

-ות קא)פ"ז אהרה טדרכי בה. וולסמוך על כך בליל חופתה אפילו אם חל בעונה הסמוכה לוסת, הוסת

, הםבראות לויה פסק שאישה המשתמשת בכדורים אינה צריכה לחשוש לתאריכים שצפ (קב

נטילת הכדור  שעות לאחר 36-וכשמסיימת את מנת הכדורים החודשית עליה לפרוש ולבדוק החל מ

 האחרון ועד שתראה.

אודות פרישה למשתמשת  והלאה( 179)תחומין ח"ג עמ' שליט"א  לוי שלמהוע"ע במאמרו של הרב 

או  מדאורייתא, הקבוע סתהבגלולות, והעלה שאישה שלוקחת גלולות חייבת בדיני פרישה בשעת ו

גלולה לבין הלקיחת בסק עכ"פ מדרבנן כדין האוכלת שום. ולאחר שקובעת הפרש קבוע בין ההפ

ו כיון לעונה ז חושריכה לע צתחילת ראייתה, חייבת בפרישה בעונה זו. גם לפני שקבעה הפרש קבו

כתב לגבי כלות שצריכות  (461)תחומין ח"ד עמ'  אדלר סינישיש חזקה שצריכה לראות בקרוב. הרב 

 גרי"שמפי ה כן שמע, ולקחת בחשבון את זמן הראייה שהיה להם לאחר הפסקת לקיחת הגלולות

 שיש לנהוג למעשה. אלישיב

 סעיף ט':

 בדיקה בזמן הוסת 

 )טז.(שנינו בנידה 

 רביו, נדה הטמא אומר יעזראל' ר ...בדקה ולא וסתה שעת והגיע, וסת לה שיש אשה; איתמר"

: א"וחכ, הנד טמאה: ומרא מאיר רבי, דתניא; תנאי הני כי תנאי והני .תבדק אומר יהושע

 "תבדק
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יע כשהג, דמים סולקתקת כמשסתם אישה שאינה מוחז ב"ז סוף ש"ג טו: וקצר טו.( תוה"א) רשב"אכתב ה

זר גבי ר' אליעהושע לר' ישהלכה כ, הרי היא אסורה עד שתבדוק. ומקורו מהגמ' לעילשעת וסתה 

 תוספותוה תיו פ"ה הי"א(בהלכו) "ןרמבבשם ה )פ"ח הל' איסו"ב הי"ג(וכחכמים לגבי ר' מאיר. וכ"כ המגיד 

ש לה שה שיילכך אה. ר"חו וף סי' פט()שאילתות מצורע ס אחאי רבוכ"פ , שוסתות דרבנן )טז. ד"ה ורב נחמן(

מיהו נראה עלה. ולב טהורה הרי היא, וסת ולא בדקה בשעת וסתה ואח"כ בדקה ומצאה טהורה

 . לא( מ'עעה"ו )בעלי הנפש ריש ש ראב"דדלכתחלה צריכה לבדוק בשעת הוסת. וכ"כ ה

וסת הרק בשעת  ד ה"ט(סו"ב פ")אי רמב"םוה )שם ד:(רי"ף סובר שלדעת ה )שבועות ה. ד"ה וגרסי'( ר"ןה אבל

 א בדיקה. אף בל הורהטאך אם עברה שעת הוסת ולא בדקה ולא הרגישה הרי היא , בעי בדיקה

, ה וסת קבועשיש לכהו דוקא שז ב"ז ש"ב ד:( תורת הבית הארוך) רשב"אהכתב , ואפילו לדעת המחמירים

ל דכ, דיקהה בה צריכאינואבל אם היה לה וסת שאינו קבוע אע"פ שלא בדקה בשעת וסתה טהורה 

ע לה וסת קבו ן שאיןיוכ, שלא הרגישה בדם בשעת וסתה אע"פ שלא בדקה הרי היא בחזקת טהורה

הרשב"א  כתב עוד .(י"טה)פ"ה  רמב"ןבשם ה הי"ג("ח פ)המגיד ינו אלא מדרבנן. וכ"כ אאיסור העונה 

"פ קבוע שאעסת זה כו ום הרייבעונה בנונית שהיא לשלושים , שגם באישה שאין לה וסת קבוע )שם(

 שלא הרגישה הרי היא אסורה עד שתבדוק.

ה טהור, רגישההה ולא בדק צריכות בדיקה כשיגיע הוסת. עבר הוסת ולא, : שאר נשיםשו"עכתב ה

ו קבוע. על פי שאינ ל' אף יום או שהוא, אם יש לה וסת קבוע, בלא בדיקה. וי"א שאסורה עד שתבדוק

  .קפ"ט(וכן הוא לקמן סימן , והכי נהוג: רמ"א)

סתה ומצאה יעור ווך ששדווקא אם בדקה עצמה מיד לאחר וסתה ת יראיםהביא את דעת ה ב"חה

בדקה עצמה  ור וסתשיע אבל אם לא בדקה תוך הזמן הזה אע"פ שלאחר, טהורה הרי היא טהורה

, הר לענין מעשש להחמיה אורח בזמנו בא ונפל לארץ. וכן ראוי לחודחזק, טמאה -ומצאה טהורה 

אפילו לא סובר ש ב()ס"ק י זט"ה, מנגד. )ס"ק כג(ש"ך סמ"ק ועוד. וכ"פ ה, המרדכי, התרומהשכ"פ 

פתחי כ"נ מהוסת. והזמן בבדיקה זו מועילה ואין אומרים שמא נפל לארץ , בדקה עד זמן הרבה

  .)אות יט( תשובה

ת לבעלת וסית ה בנונבעונו, כתב שלהלכה ביום הוסת לבעלת וסת קבוע )פ"ו אות יא( דרכי טהרהה

ה ה אינה צריכלא בדקזמן והאבל ביום החודש וההפלגה אם עבר , אסורה עד שתבדוק, שאינו קבוע

 לו.ימים ארב מ אפילו עבר זמן, ואעפ"כ ראוי שתבדוק לפני שתשמש עם בעלה, לבדוק

צריכה , עהשאותה רק ב שאם יש לה שעה קבועה ביום הוסת שרואה )אות יז( פתחי תשובהכתב ה

, עונהה כל אותה הה בדיקריכק באותה השעה. ואם אין לה שעה קבועה או בעונה בנונית צבדיקה ר

 ,ב לעשות כךשטו ות ט(אפ"ו ) דרכי טהרהוכתב ה והיינו שתשים מוך דחוק ויהיה שם כל העונה.

  וף.ם לגאו בתחבושת או בגד תחתון לבן המהודקי, ואפשר גם להשתמש בטמפון

שצריך שיהיה שם מוך  חידושים ס"ק כג(, )ביאורים סק"טחוות דעת ימים כתב הואם משנית וסתה ב' או ג' 

. וכ"כ ביבי"א ח"ו עמ' קכו)ח"א  טהרת הביתב אמנם דכשעת וסתה דמיין., דחוק כל הב' או ג' ימים אלו
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וטוב שתהיה הבדיקה בתחלת העונה וגם , כתב שעיקר הבדיקה תהיה קרוב לסוף העונה (סימן טז

שהרי וסתות דרבנן וכמעט הוא דבר בלתי אפשרי לנהוג , ושהמנהג פשוט שלא כהחוות דעתבסופה. 

 כתב שדברי החוו"ד תמוהים.  )סימן פ ס"ק כב( חזו"אגם ה כך.

, האסור -עד נאבד הוצמה אם בדקה עש )ביאורים ס"ק יא( חוות דעתבשם ה )אות יח( פת"שעוד כתב ה

שעה באבידת פכה או שליוכ"ש אם השיתכן והדם יצא בשעת הבדיקה והיא סברא הרגשת עד הוא. 

ת ה כשעבר הוס"כ טמאם גאם בשעת וסתה הטילה מי דה"ה פתחי תשובה. וכתב ע"ז ההעד דאסורה

ם אם בדקה גה הוא זכל ו .דאימור ארגשה וסברה הרגשת מי רגלים הוא, ולא בדקה ולא הרגישה

ל לארץ ולא או נפ העד חיישינן דבשעת וסתה ראתה עלכיון ד, ת ומצאה טהורהעצמה אחר הוס

תבדוק , עדאבד הננקי  כתב שאם בטרם ראתה אם יצא העד )ח"א עמ' קכט( טהרת הביתוב .ארגשה

כינן אחזקת ותר סמיברר לדכיון שא"א  הרי היא טהורה לבעלה., עצמה שנית ואם נמצאת טהורה

דין מותרת המעיקר שום שמכתב שאין חוששים בנאבד,  )סק"ו ד"ה ולענין( שבט הלויה טהרה שלה.

 טהרה.לה ס"ס בז בלא בדיקה, ואין לחשוש שבאותו רגע שבדקה עצמה הופיע הוסת, ויש

 לעניין עקירת וסת קבוע ושאינה קבועה עיין לקמן קפט, ד.

 דרך הבדיקה בימים אלה 

ת נימית יסודידיקה פבודקת כיצד? ב, שצריכה בדיקה כל אותה עונה )פ"ו אות ח( דרכי טהרהכתב ה

ולכן , עונהותה הה כל אא"צ בדיקפסק ד )ח"א עמ' קכז( טהרת הביתה אךבתחילת העונה ובסופה. 

ם טוב לבדוק גו, עונהוף השעיקר הבדיקה תהיה קרוב לס, לדעתו א"צ בגד תחתון לבן. עוד כתב

 בתחילתה.

מה אמצע היום כערב ובר ובנוב"י דבימים שנבוכה בהם צריכה בדיקה בבוקהביא מה )סק"ח(בפת"ש 

סתה. ולכן וביום  ריך זאתדמסתבר דכ"ש שיצ )יו"ד ח"ג סימן מח( משה אגרותוכתב בשו"ת , פעמים

יצא הדם  בזה אםש, רהוכתב דעצה טובה שתלבש בגד לבן צמוד לבש, תבדוק עצמה כמה פעמים

ת בדוק פעם אחכתב ל ב(כס"ק )ושם , הצריך בדיקה שני פעמים פ סק"פ()סי'  חזו"אימצא על הבגד. וב

 ום.ים ביה פעממביא שהחזו"א אמר לבדוק כמ )עמ' נא(בעונת וסתה. אמנם בחוט שני 

או  ס לבריכהתיכנ פה ולאתתרחץ באמבטיה בכל גושלכתחילה לא  )ח"א עמ' קלב(טהרת הבית כתב ב

כי רדב אךטהורה.  -ר ואם מצאה טהו, עצמה אח"כ ובדיעבד כשרחצה תבדוק, בעונת וסתה לים

ד. יפת דם ותאבטא תראה שמ, כתב שאין לאישה לרחוץ בימים אלו את אותו מקום )פ"ו אות יג( טהרה

ת אצוי שתבדוק ון. ורטמפ ובלבד שתקפיד להניח באותו מקום, אך יכולה להתרחץ בברכה או בים

 עצמה לפני ואחרי הרחיצה.

 סעיף י':

 ך צריך לפקוד אשתו אפילו סמוך לוסתההיוצא לדר 

 )סב:(שנינו ביבמות 
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 הלךא שלום כי וידעת': נאש, לדרך יוצא שהוא בשעה אשתו את לפקוד אדם חייב: ל"ריב אמר"

 בעלה לע משתוקקת שהאשה, למדמ - תשוקתך אישך ואל: נפקא מהתם? נפקא מהכא הא'. וגו

. ונהע: ארב אמר? וכמה .לווסתה סמוך אלא נצרכה לא. יוסף ר"א! לדרך יוצא שהוא בשעה

 "מיטרידי - מצוה לדבר אבל, הרשות לדבר מילי והני

 ליבה עליו. בשעה זוש, ההסביר שעניין זה הוא בשביל שיפרד מאשתו מתוך חיבה ואהבמאירי ה

תו י שישוב לביובה כדקר אבל אם הדרך, כתב דמסתבר דמיירי בפורש לדרך רחוקה הגהות יעב"ץב

 לויה שבטבשו"ת  וכ"כ .ונתוענראה שאינו חייב להוסיף על חיוב , ר עונה הקצובה להקודם שתעבו

זור לא יספיק לחופן שעור הוא באכתב ג"כ שהשי )או"ח סימן רמ סק"ד( סופר חיים תורתובספר . קטו(, )ג

ר ך לדרך וחוזא דהולסברכתב דמ )מהדו"ב יבמות סב:( מהרש"אוב לביתו כשתגיע העונה שחייב בה.

צם עלדעת החת"ס כיון שכתב דמ ח(נ, )ג משה אגרותובשו"ת  תוך יום או יומים לא נקרא דרך רחוקה.

, דיןש להקל מן האו"ז ינת הולענין עו, לכן יש להחמיר בזה מן הדין, חיוב הפרישה הוא מהתורה

 והמחמיר תע"ב.

ב שחייב כת ר שם(רוך וקצ)תורת הבית הא רשב"אההראשונים נחלקו במצות הפקידה ומה החובה. 

 רבינווכ"כ  .ב(עמ' כ ר הפרישה)בעה"נ שע ראב"דוה )ד"ה וה"מ( רש"יבתשמיש. וכ"כ בשם לפקוד אותה 

מצוה  רבנן ובמקוםסתות דני שווהסביר הראב"ד שטעם ההיתר הוא מפ .)נכ"ו ריש ח"א דף רכ ע"ג( ירוחם

ם דרך ומכל מקוליוצא בשמיש שדעתו להתיר אפילו ת קיא לז:( )לאוין סמ"גלא גזור. וכ"נ מדברי ה

הביאו  קיא עמ' נז. ה לאויןי שלמ)עמוד מהרש"לופירש ה .כתב בסוף דבריו והמחמיר תבוא עליו ברכה

 .יס עצמו בספקא יכני שלשהכוונה שמחמיר ומונע עצמו מלילך בדרך סמוך לוסתה כד הפת"ש כג(

ולכן , ייתאת דאורשוסתו סי' צג() תרומההו )פ"ו סימן י( רא"שה, חייב()תוספות שם ד"ה  ר"תדעת , מנגד

ינו ון 'פקידה' אשלש, וטה זריצוי ולא תשמיש. אך הקשו על שיכתב שהתירו סמוך לשעת הוסת רק 

 רק ריצוי אלא תשמיש!

, ארך מדאורייתוצא לדפני שילוגם פקידת אישתו  שוסתות דאורייתאסובר  )שבועות יח:( ריטב"אגם ה

ד את אשתו דם הפוקשא, אך התורה מבטיחה 'ופקדך נוך ולא תחטא', ויש חשש של ראיית הוסת

 לפני שיוצא לדרך בעונת וסתה לא יחטא שתראה אשתו.

רך שעה יוצא לדבאשתו  וד אתפירש הא דחייב אדם לפק (דרכ"מ)יט: ד"ה שיוצא. הביאו ה נמוקי יוסףה

ודם קא יצא לדרך ונה ולעבילה תוך עונתה צריך לעכב בשהכוונה אם היא נידה ותטבול , וכמה עונה

 שתטבול.

ו : ואפילרמ"אההוסיף . ו: הרוצה לצאת לדרך צריך לפקוד אשתו אפילו סמוך לוסתהשו"עכתב ה

ר . וכבר נתבאמ"ג()ס"ב תע, י. ומ"מ המחמיר שלא לפקדה רק בדברי רצו(וסיעתו)רש"י בתשמיש שרי. 

י"א אם . ו)מ"מ(תו. קוד אשצ לפבד תשמיש. ואם הולך לדבר מצוה א"מל, דכל מיני קורבה ואהבה שרי

 .נ"י()ין. צריך להמת, ואשתו נדה ותטבול תוך עונה אחת, אדם רוצה לילך לדרך
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ה שמיש יש חובילו תא שאפכיון שי", ונישוק שאין להחמיר כאן כלל בחיבוק )ס"ק כז( ש"ךכתב ה

 ומצוה.

סתה מותר מוך לוה יצא ספסק שאם אישה ראתה כתם וליל טביל )סימן ל"ג( יחזקאל כנסתבשו"ת 

ברים לקו עליו וסוועוד ח (ם ס"ק יג)ביאורי חוות דעתה )ס"ק יד( סדרי טהרהה, מנגדלבעלה לבוא עליה. 

לה וגם בכ, סורפסק לא (אני אומרו)תנינא יו"ד סימן קיז ד"ה  ביהודה נודעשאין להקל בזה. גם בשו"ת 

יל טבילתה גיע לישה שהכתב שא )סימן קע( סופר חתםשאירע ליל טבילתה סמוך לוסתה. ובשו"ת 

 .ס"ק כב()פת"ש יאם הלל. הבה כאין להתיר בז, ביום יציאת בעלה לדרך וגם הוא בעונה הסמוך לוסתה

 ן טבילתהע זמוהגי, נטמאהכתב שאישה שיש לה וסת קבוע וראתה כתם ו (עמ' קג)ח"א טהרת הבית ב

סת ואם אין לה  ה. אבלן וסתהואיל והוא זמ, אין להתיר לה לטבול ולשמש עם בעלה, בעונת וסתה

, רוןמן הוסת האחה של זבליל אם חל ליל טבילה, אע"פ שהיא צריכה לחוש לראייתה האחרונה, קבוע

לכן ו, ש האוסריםרים וימתיהכתב שיש  )פ"ו אות יט( דרכי טהרהמותר לה לטבול ולשמש עם בעלה. וב

 תעשה שאלת חכם.

לכן ות לו ביותר מתאוי ישהבעיקר חיוב הפקידה יש לברר האם הוא מפני שכשהאיש יוצא לדרך הא

 וכל, תו עמואין אשך וחייב לפוקדה. או משום שהטעם הוא מפני הרהורי עבירה כשיוצא לדר

דה קב לפויהאם חי ימה.עואין בעלה נוסע , הדרכים בחזקת סכנה. ונ"מ כשהאישה יוצאת לדרך

 (מ' צחע)ח"א  ביתטהרת ה. ובאו שמא אינו חייב שהרי אין כאן הרהורי עבירה, משום שמתאוית לו

, יחדהם נוסעים באם שניו, יואא"כ היא מקשטת את עצמה למצוא חן בעינ, פסק שאינו צריך לפוקדה

 .סמוכה לוסתהעונה הבקדה אינו רשאי לפו, אפילו שבמקום האכסניה לא יוכל לקיים מצות עונה

 סעיף יא':

 הבא מן הדרך 

 (טו.)שנינו בנידה 

. גמרא. טהרה בחזקת להן נשיהן - הדרך מן הבאין. לבעליהן טהרה בחזקת הנשים כל. משנה"

 אנפשה דרמיא, במתא דאיתיה היכא - מילי הני: א"סד? הדרך מן הבאין למתני ליה למה

 לקיש ריש אמר. לן משמע קא, לא - אנפשה רמיא דלא - במתא דליתא היכא אבל, ובדקה

 שלא אלא ש"ל: הונא רב אמר. עונתה ימי בתוך ומצאה שבא והוא: נשיאה יהודה רבי משום

 חנה בר בר רבה דאורייתא. וסתות: קסבר, אסורה - וסתה שעת הגיע אבל, וסתה שעת הגיע

 משמיה שמואל רב אמר ...דרבנן וסתות: קסבר, מותרת נמי - וסתה שעת הגיע אפילו: אמר

 בר שמואל רב ליה אמר .עליה ובא וסתה ימי מחשב בעלה - וסת לה שיש אשה: יוחנן דרבי

 מי ראתה ודאי אטו: ליה אמר? למטבל דבזיזא ילדה אפילו יוחנן רבי אמר: אבא לרבי ייבא

 - ראתה לומר תמצא ואם, ראתה לא ספק ראתה ספק - יוחנן רבי דאמר אימר? יוחנן רבי אמר

 מידי מוציא ספק ואין, וודאי ספק ליה הוה? דטבלה יימר מי - ראתה ודאי אבל, טבלה אימא

 "ודאי
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נשים  הואיל וסתם בדיקה עיאבתוך ימי עונתה שלשים יום לראייה אבל לאחר שלשים יום ב רש"יופ

 .ר"ןוה רשב"אה ,ראב"דוהסכימו לדבריו ה חזיין לסוף עונה.

ה אע"פ רתה אסועת וסששלדעת רב הונא כשהגיע  )תוה"ב ארוך ב"ז סוף ש"ג טו.( רשב"אופירש ה

ל דאי ראתה וכאילו וכזה  דכיון דוסתות דאורייתא הרי, ולטבול שהמתין עד כדי שתוכל לספור

ר בר חנה לרבה בוי. שהניחה בחזקת טומאה הרי היא בחזקת טומאה עד שתאמר לו טהורה אנ

 סתות דרבנן.פני שו"ח מלדעתו הלכה כרבב שתוכל לספור ולטבול.מותרת דוקא בששהה עד כדי 

ביאר  ה.( )שבועותר"ן ה, אבל. (א, א) רא"שוה )טו. ד"ה אפילו( תוספות, ה)הובא במגיד פ"ד ה"ט( רמב"ןוכ"ד ה

סבר ובא עליה ק י וסתהחשב ימשסוברים שר' יוחנן שאמר שמ )איסו"ב פ"ד ה"ט( רמב"םוה רי"ףבדעת ה

ת וסתה ממש ק בעונם ראבל רבב"ח סובר שוסתות מדרבנן והלכה כמותו. ולדעת וסתות דאו',

 אסורה, אך לאחר מכן מותרת אף ללא בדיקה. 

ד"ה  )טו:תוספות ה אך. טבוללשהיא ילדה נערה שבושה  רש"יפ, ומ"ש הגמ' 'ילדה דבזיזה למיטבל'

דר ליה ואה, הצינה ל מפניטבופירשו שהכוונה לאישה יולדת שהיא יראה ל ר"תו ר"חהביאו ש אפילו(

, רוך ב"ז ז:א)ש"ב ה"א רשבה פ"כו .ודאי ראתה מי אמר הילכך ילדה אפילו לא היתה יראה לטבול אסורה

 .ח.(

 ישאלנה. ואםשיה עד א עלאסור לב, והגיע שעת וסתה, : אשה שיש לה וסת לימים לבדשו"עכתב ה

, טבולר שתספור ותת שיעוהוס יום ל' לראייתה הוי כהגיע שעת וסתה. ואם שהתה אחר, אין לה וסת

 יבא עליה ואין צריך לשאול.

א "מ צריך דוקמ, צלואוכבת שאפילו היא ערה וש )ביאורים ס"ק יד. הביאו הפת"ש כז( חוות דעתכתב ה

 שישאלנה ותוציא מפיה שהיא טהורה.

זקת חאין להן , רעל בעיין הבשבזמנינו שמצוי שיש שאינן טובלות אם א )ס"ז(ערוך השולחן כתב ה

 .)ח"א עמ' קלד(טהרת הבית וכ"כ ב טהרה.

 סעיף יב':

 היה לה וסת לימים ולגוף 

  )טו:(עוד שנינו בנידה 

 כיון ,ולקפיצות לימים וסת לה יש אלא לימים וסת לה שאין אלא שנו לא :הונא רב אמר"

, לשמש סורהא - לימים וסת הל יש אבל. חזאי ולא קפיץ לא אימא - מילתא תליא דבמעשה

 - קסבר, ותרתמ - לימים וסת לה יש אפילו: אמר חנה בר בר רבה. דאורייתא וסתות - קסבר

 "דרבנן וסתות

אבל יש לה וסת לימים ולקפיצות  ,דוקא שיש לה וסת לימים לחוד )תוה"ק ב"ז ש"ג יד:( רשב"אכתב ה

משום דאפילו  )תוה"א ב"ז ש"ג טו.( וביאר טעמוכיון שהוסת תלוי במעשה אימור לא קפצה ולא ראתה. 

והוסיף שמ"מ מסתבר שחושש . וסתות דרבנן "דלמ וכ"שלמאן דאמר וסתות דאורייתא אמרינן הכי 
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ומחשב ימי עונתה , ו ללא קפיצהלעונה בנונית שאנו חוששים שמא בא האורח בעונה בנונית בעצמ

שבוסת הימים אפילו הוא , כדי שתוכל לטבול ובא עליה. ובזה חמור וסת התלוי במעשה מוסת הימים

  .)עיין בהלכותיו פ"ה ה"ז( שהרי קבעה לה וסת. וכ"נ שהוא דעת הרמב"ן, מרוחק כשהגיע יום ל' מותרת

כיון  ,וכיוצא בה קפיצה כגון, ()רמב"ןולוסת מוסתות הגוף  )רשב"א(: היה לה וסת לימים שו"עכתב ה

 ל' יום. ת שהיאינוניאבל חוששת לעונה ב, אימור לא קפצה ולא ראתה, שהוסת תלוי במעשה

לוסתה.  לל רקכוששת חשוב אינה  ,שכשיש לה וסת לימים ולוסתות הגוףסובר  )ס"ק לב( ש"ךה

ה פצת ואם אינוצה קום רוהוכיח מהרשב"א שדווקא גבי קפיצה כיון שהוא תלוי במעשה שלה שא

רה סדרי טה ,"ק כד()סם למיתורת הששאר וסתות הגוף. ואבל לא ב, רוצה אינה קופצת אמרינן הכי

ה לה לא כגון שהיא, יטושוק ועבפיהכתבו שלעולם מיירי  )תפארת ישראל ס"ק יד(כרתי ופלטי ו )ס"ק טז(

 פיהקה וראתהסדרן שכלא כמה ראשי חודשים שלא פיהקה ולא ראתה רק שכן אירע לה בג' ר"ח ש

וק חוש רק לפיהלשא"צ  עניןלדאז לא הוי וסת קבוע רק , ופיהקה כמה פעמים שלא בר"ח ולא ראתה

 .ת"ש כח()פכסדרן  יו שלאה "חשל ר"ח אבל לר"ח לחוד ודאי דא"צ לחוש שמא תפהק דהא אלו הג' ר

 שהתה שיעור פילו לאאמעשה אין צריך שישאלנה בדכיון שהוסת תלוי  לד(-)ס"ק לג ש"ךעוד כתב ה

ה לנה או ששהתד שישאעכן משתספור ותטבול. אבל חוששת לעונה בנונית ואסור לבוא עליה לאחר 

 שיעור שתוכל לספור ולטבול.
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דין חזרה ו, אישה שהוחזקה בטומאה -סימן קפ"ה 
 בה

 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 נאמנות האישה 

 )עב.(שנינו בכתובות 

 שבעת הל וספרה: נאמרש? לעצמה שסופרת לנדה מנין: שמואל אמר כהנא בר חיננא ר"דא"

 לעצמה" - לה, ימים

אמנת נשאישה נידה  ד בכךן נלמביארו שדין נאמנות עד אחד באיסורי )גיטין ב: ד"ה עד אחד( תוספותה

ה' הרי היא ספרה לשל 'ו סובר שרק משום שיש פסוק מיוחד )חולין י:( רשב"אשה אלאעל עצמה. 

כלל דבר בן שנדה היא ' מכיוריןנאמנת, אך ללא פסוק זה לא היתה נאמנת מדין 'עד אחד נאמן באיסו

 שבערוה.

 לבעלה לאחר שנטמאה כיצד האישה ניתרת 

 )יב.(שנינו בנידה 

 יןובא, הרהט בחזקת להם שיהםנ - המשתה ומבית האבל מבית והבאין ופועלין חמרין: ר"ת"

 - אהטומ חזקתב הניחן אבל, טהרה תבחזק שהניחן - א"בד. ערות בין ישנות בין עמהם ושוהין

 "אני טהורה לו שתאמר עד, טמאה היא לעולם

 רק כשלא ידעבול. וולט האישה היא רק אם עברו שיעור ימים שתוכל לספורפשוט שכל נאמנות 

 מאה הרי היאדע שנטשיוכאבל , הבודאות שנטמאה אישתו יכול לחשב את ימי נידותה ולבוא עלי

 הורה היא.לו שט תאמרווכדי להוציא אותה מחזקה זו צריך שישאלנה במפורש , קת טומאהבחז

: רמ"אהוסיף הלתי. וו: טבלאסור לו לבא עליה עד שתאמר , טמאה: האשה שהיא בחזקת שו"עכתב ה

מנת נא, כים בדםמלוכל גדיםנאמנת. אפילו רואה ב, ומאחר שעברו ימים שאפשר לה למנות ולטבול

 . ירוחם( ורבינו )רא"שאו נתעסקתי בצפור וכדומה לזה. , בשוק טבחים עברתי, לומר

יא הלטבול הרי  שתוכל ם כדילו אם עברו מספיק ימיביאר שהחידוש הוא שאע"פ שספק  )סק"א(ט"ז ה

 נאמנת.

סובר שאפילו אשתו שוכבת אצלו לא מהני עד שתאמר לו בפירוש  )חידושים סק"א(חוות דעת ה

שאם הניחו נשיהם , שכתבו בחמרים הבאים מן הדרך )יא: ד"ה תניא(ולמד זאת מדברי התוס'  'טבלתי'.

תאמר טהורה אני. ובספר לחם ושמלה חלק וכתב שכיון בחזקת טומאה וכעת האישה ערה בעינן ש

שנאמנת לומר טהורה אני נאמנת ג"כ בזה ששוכבת אצלו. ושאני חמרים שיתכן ולא ידעה שמגיע 
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יש מקום לזה כיון , כתב שהרוצה להחמיר ולשואלה בפירוש הלוי שבטולכן לא טבלה. ובשיעורי 

כתב דאף שבעלמא בדיני איסורים לא בעינן אמירה וסגי  שני חוטשיש מחמירים לשאול. ובספר 

כים על מה שבאה ועושה מעשה. שלפעמים היצר ומהכא שיש חזקת איסור אין ס, בנותן לפניו

כתב שאם שאל הבעל את אישתו בליל  לז(, )ה החכמה בצלובשו"ת  מתגבר ולכן בעינן גילוי מילתא.

הן. די בכך ומותרת , אשה בצורה שמשמעותהוהרכינה בר, טבילתה אם טבלה כאשר חזר הביתה

והיא במקום להשיב באה ושוכבת אצלו , לבעלה. וה"ה אם בליל טבילתה שאלה בעלה אם טבלה

לכו"ע מהני כמו בהרכנת הראש כיון שגם זו תשובה על מה שבעלה הזכיר ענין הטבילה בפירוש. ורק 

כתב שכל שבאה  )ח"א עמ' קנג(הבית  טהרתובבשכבה אצלו בלי שאלת הבעל ס"ל להחו"ד דלא מהני. 

ערוך השולחן גם ה .צו אות כא(, )ש"בבא"ח ושוכבת אצלו הרי היא כאומרת לו בפירוש שטבלה. וכ"פ ה

כתב שאינו יודע מדוע יש הסוברים שהאמירה מעכבת, הלא העיקר רק לדעת אם נטהרה,  )אות ד(

וכשהיא מרמזת לו דיו, ולכן גם אם נותנת לו חפץ מידו לידה, דכשהיא טמאה אסור לעשות כן, ג"כ 

כתב שרק כשאמרה שהיא טמאה וחזרה בה  )שמלה א( לחם ושמלהגם ה מהני ומותר לו לבוא עליה.

 פירוש שהיא טהורה, או כשבעלה בא מן הדרך. חייבת לומר ב

ת ם היא מתביישואה. א טהורסובר שצריכה לומר בפיה לבעלה שטבלה או שהי יב(, )יב דרכי טהרהה

 הרה.חזקת טאה לוכל זה כדי שתצא מחזקת טומ, יכולה לרמוז לו ברמז מוסכם ביניהם

שובה ידות אינה חתה בנם זינא, שאישה החשודה על איסור נידה )חידושים סק"ב(חוות דעת עוד כתב ה

 ב אינה נאמנתשו, דהור ניואם הכשילה לבעלה באיס, ונאמנת אפילו בשעת וסתה, כחשודה לבעלה

בלה נאמנת. ומר שטכן לואבל שלא בשעת וסתה , לומר בשעת וסתה טהורה אני עד שתעשה תשובה

 קום שנותניןר דבמשאפש ב( )אות פתחי תשובהוהוסיף האא"כ אלו ימות החורף שהטבילה טירחא. 

 שכר בעד הטבילה אינה נאמנת.

תם דם כאשתו  ך לגופה שלעל בגדה התחתון הסמואם הבעל ראה נשאל  עה(, )ב הלוי שבטובשו"ת 

מחרתו שאל ול, תםכשום ולמחרת רחצה הבגד וגם בשעת רחיצה לא הבחינה ב, משני עברי הבגד

א האם היא אלה היהשו, הורה והשיבה הן וגם בדקה עצמה ומצאה טהורהאותה בעלה אם היא ט

 ין זה עד א'"ל לענדהו היא נאמנתש והשיב ונתלה הדם שמצא הבעל בדבר דאפשר לתלות.נאמנת 

ת רה היא עומדקת טהובחזשבהכחשה דהתורה האמינתה וכיון שהוא מעיד נגד החזקה והיא טוענת 

בגד שאינו חשוב לששום מומ"מ נאמנת , לב לדם שעל בגדה אך כאן יתכן ולא שמההאשה נאמנת. 

 בדוק ותולים בכל דבר שיכולים לתלות.

 סעיף ב':

 הוחזקה נידה בשכנותיה 

וכיון . ה משום נדה"ילבעלה לוקה ע -"אמר רב יהודה: הוחזקה נדה בשכינותיה  )פ.(שנינו בקידושין 

 "ירשופי ."ב ח.(שז סוף "א ב")תוה רשב"אוכ"כ ה .דבעלה לוקה עליה אלמא כודאי נדה משוינן לה

 .הוחזקה נדה בשכנותיה שראוה לובשת בגדי נדותה
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חשיבה , ותהימי נדלדים שראוה לובשת בגדים המיוח, : ואם הוחזקה נדה בשכנותיהשו"עכתב ה

 כודאי טמאה.

בשם  "ב(קס) כתב הט"ז באשר לחילוק בין הוחזקה נידה בשכנותיה לאומרת לבעלה טמאה אני,

ה סמכה ן על מכאם דשאני הוחזקה נדה בשכנותיה דלאו כ"ע ידעי מן האמתלא, ו מהר"לה

צמה שאח"כ סמכה עששר כשהחזיקה עצמה נגד כולי עלמא, משא"כ באומרת לבעלה טמאה אני אפ

אה בים שהיא טמרבפני  מרהאדאפי' באמרה יש חילוק, דאם  ט"זתאמר לו את האמתלא. ולמד מכך ה

 לא.לא מהני אחר כך אמת

צד עצם חזקה אינה מיקר הדע סק"ז( )אה"ע סימן קידחזו"א כתב ה, בעיקר גדר ראיה זו של הוחזקה נידה

טמאה נידה  אשה זודם שאלא שמכח לבישת בגדי הנידות נתאמת בליבות בני א, לבישת הבגדים

בשה לאך אם , כך ורה עלת גמדכיון שהוחלט אצלם שהיא נידה ה"ז כעדו, ואינם מסתפקים בזה כלל

 זה.בוחזקה א הל, בגדי נידות ואצל אנשי מקומה אין זה נחשב לאות נאמן על נדותה

 סעיף ג':

 אמרה טמאה אני ואח"כ אמרה טהורה אני 

  )כב.(שנינו בכתובות 

 זוב אף: יהל אמר? מהו, ניא טהורה ואמרה וחזרה, אני טמאה אמרה: מרב שמואל מיניה בעא"

 דאעוב מואלש עבד לא ה"ואפ, ניןזימ ארבעים מיניה תנא. נאמנת - לדבריה אמתלא נתנה אם

 "בנפשיה

 .מנתבור נאך כדי דיאבל בתו, אינה נאמנת דוקא אחר כדי דיבורש )שם( ירוחם רבינוכתב 

ו כה כרב שאינשמע שהלמ, יהכתב דאע"פ ששמואל לא עבד עובדא בנפש )כתובות ט: ד"ה לא עבד( ר"ןה

אמנם  .י(, ד) מב"םרוה ך שם()תוה"ב ארו רשב"אלדבריה. וכ"פ הומתיר כשנתנה אמתלא , חושש לזה

 הביא כדי לאש נראהב"י שאך כתב ה .כתב הא דלא עבד שמואל עובדא בנפשיה )כתובות ט:( רי"ףה

לא ינו של רב אק על דנו חולשהרי גם שמואל אי, אלא כדי לחשוש לדבריו בלבד, כך להלכהלפסוק 

ב לכה היה משימה הה תום אוו שואליויתכן שאם הי, עובדא בנפשיה"()"לא עבד  רצה להחמיר על עצמו

י"ף ולכן הר, וריבאיס לכה כרבדה )נדה כד:(קיי"ל הרי , ת"ל שרב חולק על שמואלואפילו אשנאמנת. 

חסידות של דתימא  ולא ללמד שמי שרוצה להחמיר על עצמו מדת חסידות היא לולא כתבו אלא 

 .שטות היא

אמתלא זו ו, שהוא כגון שאומרת שלא היה לה כח )כתובות פ"ב ה"ה(א בירושלמי ובפירוש אמתלא מוב

שאם אמרה לבעלה שהיא טמאה  )שם( רמב"םוהביא ה .ה רב דנאמנתוהורה לנתנה אשתו של שמואל 

 .אמתלא לדבריה נאמנת ואם נתנה, ולאחר מכן טוענת שלא אמרה כן אלא דרך שחוק אינה נאמנת

תבעה בעלה ואחותו או אמו עמה בחצר ואמרה טמאה אני ואח"כ חזרה ואמרה טהורה אני  ?כיצד
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 .ולא אמרתי לך טמאה אלא מפני אחותך ואמך שמא יראו אותנו הרי זו נאמנת וכן כל כיוצא בזה

 .עד שתספור ז' נקיים ותטבול הוסיף שכשאינה נאמנת צריך הבעל לפרוש ממנה צא( מן)סי תרומהוה

לא לדבריה נה אמתלו נתהוחזקה נדה בשכנותיה ואח"כ אמרה טהורה אני אפישאם  רמב"ןכתב ה

ובארוך , ז סוף ש"ב ז:הקצר ב")ית בתורת הב "פוכ רשב"אבשם ה )ט: ד"ה לא עבד(כ"כ הר"ן ואינה נאמנת. 

, ליהוקה עלה בעלה שאם הוחזקה נידה בשכנותי )כתובות עב.(והביא ראיה מדאמרינן , ח.(

ת שכ"נ דע י(, ד)מגיד הכתב ו, נינו כאילו ודאי ראתהינידה בשכנותיה חשוב הדבר בעשכשהוחזקה 

 הרמב"ם.

יותר מאשר  נויניעדבר בשכשהוחזקה נידה בשכנותיה חמור ה )תוה"ב הארוך שם( רשב"אוהסביר ה

ה אבל איש, נסאו או ושתבאמרה בפירוש 'טמאה אני' משום שכשאמרה טמאה אני אמרה זאת מפני 

 שה מעשה ללבוש בגדי נידה בגלל תירוץ מסויים.אינה עו

רר ששיקרה בכן התמלאחר מסויים טיהר לה כתם ו שאם אמרה לבעלה שחכם )עב.( איתא בכתובות

ב: ד"ה הא חי' שבועות ל) ב"ןרמה שמדברי )שם לב: ד"ה ודאמרינן(וכתב הר"ן  הרי היא יוצאת בלא כתובה.

ת"י )בחי' מכ "ארשבה ךאתה. אע"פ שמפסידה בכך את כתוב, והיא טמאה נראה שהחכם נאמן דאמרינן(

כא ומיירי ה, תהכתוב הפסידהלסוברים שאין החכם נאמן  )פ"ז סימן ט( רא"שוה כתובות עב. ד"ה ומשני(

 . טמאהשורק להחזיקה בטומאה מודים , שהוכחשה בעדים ולכן החכם נאמן בזה

נו בשם רבי א"רמ). מנתנה נאאי, טהורה אניואחר כך אמרה: , : אמרה לבעלה: טמאה אנישו"עכתב ה

א תחלה אל ו כןמרה לאשלא  כגון שאומרת, . ואם נתנה אמתלא לדבריהאם הוא לאחר כדי דבור(ירוחם: 

מקום  ומכלשם הב"י: ב רמ"א)ת. נאמנ, או טענה אחרת כיוצא בזה, מפני שלא היה בה כח לסבול תשמיש

אפילו , תל מדינא נאמנאב ייל:הר"י ו. והוסיף בשם ממדת חסידות הוא, שלא להאמין לה, מי שרוצה להחמיר על עצמו

טטה עשתה מחמת ק, מאה אניטלה: בשתיקה אח"כ רק שהיא באה ושוכבת אצל בעלה והוא יודע ומכיר שמה שאמרה תח

ורה ח"כ אמרה: טהוא, תהנדו . אבל אם ראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי(וכדומה לזה, שהיה לו עמה

, תםכי חכם טהר לי ה: פלונאמר: "םבשם הרמב רמ"א)אינה נאמנת. , ף על פי שנתנה אמתלא לדבריהא, אני

 .וטמאה היא(, החכם נאמן, והחכם אומר שהיא משקרת

 תלא. והיינוהני אמום לא משאחר שלושים י )סימן יט סכ"ב. הביאו הפת"ש ה( שמואל ביתכתב בשו"ת 

עיר נה נאמנת. והאי, יהדברשכל השלושים יום אמרה שהיא טמאה ולאחר מכן רוצה להביא אמתלא ל

חתם כ"פ הו, אמנתניא שאם האמתלא היא כזאת שהיה צריך להאריך שלושים יום הרי ה פת"שה

אי ובתנ, ם יוםשלושי ו לאחרנאמנת אפילכתב שתמיד  (עמ' קפ)ח"א טהרת הבית וב .)ח"ט סימן ט( סופר

 .)סי"ח( ערוה"שוכ"כ ה שתביא אמתלא לדבריה.

למה היא  ל אותהלשאו חייב הבעל עכ"פ, שכשבאה ושוכבת אצלו ב"חהביא בשם ה )סק"ד(הש"ך 

ודה מוודאי , מ"אעל הר וקחלשהב"ח לא בא ל ש"ךבאה אצלו הרי היא אמרה 'טמאה אני'. והעיר ה

לו אמרה לו בת כאיו נחשולא בא אלא לומר שהשכיבה אצל, שאפשר לברר מברריםל מה כש הרמ"א

 וא"צ לפרוש ממנה עד שתאמר לו האמלתא בפירוש., שטהורה היא
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שה איש רשב"אה ת דבריאיל בטעם הדבר שלבישת בגדי נידות חמור מאמירת 'טמאה אני' הבאנו לע

חזקה נידה שכשהו הר"למכתב בשם ה )סק"ב(הט"ז אינה עושה מעשה כזה בשביל תירוץ מסויים. 

מד ולם?! מכך לככנגד  צמהבשכנותיה לאו כו"ע ידעי מן האמתלא, וא"כ על מה תסמוך להחזיק ע

 אך עשה.מעשתה  לא שגם כשאומרת בפני רבים שהיא טמאה, לא תועיל האמתלא גם אם ט"זה

רת פאת) כו"פוכ"כ ה א.מתלכתב שגם אם אמרה בפני רבים מועילה א )סק"ג. הובא בפת"ש ג( תוה"שה

 .ישראל סק"ב(

אמנות היא כא שהנק הישר, מדוע לבישת בגדי נידות חמורה הביא טעם אחר )סק"ה( חוות דעתה

חד נאמן ל עד אות שאבל כשיש נאמנ, משום 'שוויא אנפשיה חתיכא דאיסורא' מהני אמתלא

אבל , לאבאמת תאמננבאיסורים בפני בי"ד אין האמתלא מועילה. ולכן כשאמרה טמאה אני 

חולק על  (י -ו פ"ח )ש" תאשב שמעתכשלבשה בגדי נידות והוחזקה בזה הוי כהגידה בפני בי"ד. ה

ה אמתלא בלבש מהניא דלא והא, ולדעתו אמתלא מהניא גם בעד אחד ואפילו העיד בבי"ד, החוו"ד

 ובהוחזקה לא מהני אמתלא., בגדי נידות הוא משום שכבר הוחזקה

בוש בגדי אשר ללחרת משאם לא היה לאישה אפשרות א ב"חוה דרישהבשם ה )סק"ה(והביא הש"ך 

נה די נידות איבוש בגה ללשרק כשהיה לה דרך אחרת לומר שהיא טמאה ועשתה מעש, נידות נאמנת

ת שמיני וחוששהחודש בג"פ  אודות אישה שילדה )סימן ב( רמ"אהש"ך הביא שם בשם שו"ת ה נאמנת.

היא טמאה. תאמר ששלה מעין הרע, לכן רוצה להסתיר משכנותיה את דבר הריונה, והסכים בע

ידה לל הוחזקה נינו בכה אכתב שמקרה ז )סק"ב( ט"זבכה"ג התיר הרמ"א לבעלה לבוא עליה. אבל ה

ן, עלה קודם לכמרה לבאא ר שגם אם לבשכנותיה, כיון שהודיעה לבעלה קודם לכן. אך הש"ך סוב

מאה היא טשחשבה וכתב שאם ראתה כתם  )ח"א עמ' קסט( טהרת הביתמותר לו לבוא עליה. ב

ל לא חלה גם עוהאמת עלהוהרחיקה המיטות, ושוב גילתה שהדם הגיע ממכה וכיוצ"ב, מותרת לב

 המעשה שהרחיקה המיטות.

 

 

 סעיף ד':

 היה משמש עם הטהורה ופירסה נידה 

  (יח. -: )יזשבועות נינו בש

 טמאתינ לו ואמרה, רההטהו עם משמש היה? עליה שחייבין שבנדה עשה מצות היא ואיזו"

? ידבע היכי. חייב - מיד פירש: מר מרא... כביאתו לו הנאה שיציאתו מפני, חייב - מיד ופירש

 "ו[]ואשרי טוביהו שימות עד בקרקע צפרניו עשר נועץ: דרבא משמיה הונא רב אמר

הטעם שצריך כתב הב"י שו .שאם פירש והוא בקישויו חייב כרת איסו"ב הי"א(פ"ד מהל' ) רמב"םכתב ה

  .מפני שאם לא עשה כן כל עוד שאינו פורש הוא נהנה, לנעוץ ציפרניו בקרקע נראה
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אה עצמה ית מצובשחר אשה ששימשה שלא בשעת וסתה בלא בדיקהכתב ש כלל כ"ט סי' ב() רא"שה

כי , ברעליה שום ד מטיל לא היה ה(ותשב"ץ קטן סי' תע, )שו"ת מהר"ם דפוס לבוב סי' קצארבינו מאיר , טמאה

 ,וקפו ופורשלבו נ כפרה קאמר אי שלא בשעת וסתה אנוס הוא ואם אתה מצריכה )יח.(בשבועות 

שלא אשתו  הבא עלכתב ש (ה"ו)פ"ה מהל' שגגות  רמב"םוגם ה .ועוד זו האשה לאחר תשמישה ראתה

רק אם בדקה יתכן ששב"י הופטורים מקרבן. והעיר , בשעת וסתה וראתה דם הרי זה כאונס גמור

לשמש עד  אסורה וסת ואזיל לשיטתיה שאם אין לה, עצמה קודם תשמיש הרי זה כאונס גמור

 שתבדוק.

 וציאתו הנאה לשי, רתכייב ח, ופירש מיד, : היה משמש עם הטהורה ואמרה לו: נטמאתישו"עכתב ה

ר מת. ופורש באב, ת האברשימו עד, ושוהה בלא דישה, נועץ צפרני רגליו בארץ, כביאתו. כיצד יעשה

ל ערק יסמוך , ך עליהסמו. ולא י)סמ"ג(כתב: וימלא פחד ורתת על העבירה שבאה לידו.  רמ"אוה

תענה י, פרוש ממנהאסור לדע שישלא , שלא יהנה ממנה. ואם פירש ממנה בקשוי ובשוגג, רגליו וידיו

סור א ובליל התענית ,חמישיושני  כגון, רק כל שבוע שני ימים, ואינן צריכין להיות רצופים, מ' יום

כי  ,מון שיש לומפי ערך כ, היפדה כל יום בממון שיתן לצדק, ביין ובשר. ואם לא יוכל להתענות

הרא"י סימן פסקי מ)ו. הוא ל כותז, ויש להחמיר בתשובתו. וכל המרבה לשוב, עשיר יתן יותר קצת מעני

אפילו , םמיש דהתש ומצאה אחר, והאשה אינה צריכה כפרה. ואם שמשה שלא בשעת וסתה ס'(

א"ש )מרדכי והר לא היאוהוא  אפילו לא בדקה תחלה. וא"צ כפרה לא, מקרי אונס, נמצא על עד שלו

 .כלל כ"ט בשם מהר"ם(

גידה לו הש ולא צע תשמיכתב שאם הרגישה באמ (. הביאו הפת"ש סק"ט)סימן קנ"ה סופר חתםבשו"ת 

 פק אם נקראתסה הוא ן האשאך לעני, הבעל ודאי אנוס גמור ופטור לגמרי, אחר הפרישהעד  כלום

 גמור דהו"ל אונס ברצון ופהג"כ אנוסה כיון דנכנסה בהיתר יצרה אלבשה והו"ל תחלתה באונס וס

תי א עכשיו אימדאם ל ה מאדרינא דיצרה תקפאו אפשר דשאני התם שנאנסה מגברי אח, )כתובות נא(

אונס מה יחשב כלצרה ילא שייך תקפה דוקשה לה לפרוש משא"כ נדה דמותרת לאחר זמן אפשר 

 .שלא הודיעה לבעלה ואדרבה נחשבת מזידה בזה

צע תשמיש כר באמונז כתב שאם אדם שימש סמוך לוסתה בשוגג )הביאו הפת"ש סק"י( חוות דעתה

אם אמרה  יש אבלתשמ וכל האמור אינו אלא כשמוצאת דם באמצע, צריך ג"כ לפרוש באבר מת

ני בבירור רגשת אה מאם לא שאמר, מרגשת אני א"צ לפרוש באבר מת דאימור הרגשת שמש הוא

 שהוא דם.

. אשה שיש לה וסת בשעת וסתה א: לחלק בדברי הרמ"אב כת )תניינא סימן פה( ביהודה נודעבשו"ת 

ובעונה הסמוכה דאסורה לשמש אם עברה ושמשה ומצאה אח"כ על עד שלו אפילו בדקה לפני 

. אשה שאין לה וסת בתשמיש צריכים שניהם כפרה ואין כאן אונס שהרי היה להם למנוע מתשמיש. 

ואם לא בדקה אין זה אונס. , התשמיש הרמב"ם והרא"ש מצריכים אותה בדיקה תמיד לפני, כלל

אם , אבל על הפרישה שפירש באבר חי יש חילוק, אמנם אם בדקה אנוסים הם על תחלת התשמיש

, אמרה לו נטמאתי ופרוש ממני הרי גם היא רצונה בפרישה הרי הרצון והנאה נחשבים גם לה למעשה
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אמנם אם אמרה לו רק נטמאתי  .וק"ו אם סייעה בהפרישה שגם היא נשמטת מתחתיו ואף היא חייבת

ולא אמרה פרוש ממני א"כ מה שהודיעה לו היינו שימתין עד שימות האבר ואם פירש באבר חי היא 

)וזוהי כוונת מרן היה ולזה כיוונו השו"ע והרמ"א , נחשבת אנוסה ואינה צריכה כפרה והוא צריך כפרה

  .שבדקה עצמה קודם תשמיש( -משמע עם 'הטהורה' 

חלוקה  פשטה תה האישהכתב שאם שלא בשעת וס )סימן עג. הביאו הפת"ש טו( נתיבים מאירבשו"ת 

ומצאה  שכבהממדה מה בעולמחר לבשה חלוק, ילהבלילה קודם השינה והיתה עם בעלה באותו הל

יסור כתמים בפרט באו, הא"צ כפרה משום שלא שייך לומר שהייתה צריכה לבדוק חלוק, בו כתם

 שא"צ להחמיר. 
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דיני בדיקת האישה לפני ואחרי  -קפ"ו  סימן
 התשמיש

 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 בדיקה לאישה שיש לה וסת קבוע 

 )יא.(שנינו בנידה 

 - טהרותל בדיקה דבעיא דמגו, בטהרות עסוקה באשה אלא שנו לא: שמואל אמר יהודה ר"א"

 - תנינא? ל"קמ מאי. בדיקה עיאב לא - בטהרות עסוקה אינה אבל, לבעלה בדיקה נמי בעיא

. תוס לה שיש אשהב - מילי הני: נאאמי הוה -' ממתני אי! לבעליהן טהרה בחזקת הנשים כל

 יןב -' נימת! עסקינן וסת לה ישש באשה' מתני והא. בדיקה בעיא - וסת לה שאין אשה אבל

 - טהרותל בדיקה דבעיא גומ, וסת לה דיש ג"דאע: ל"קמ והא, וסת לה אין בין וסת לה שיש

 "לבעלה בדיקה נמי בעיא

יש. בעיא חמת תשמממא ראתה לאחר תשמיש שלאחר תשמיש  -: מגו דבעיא בדיקה לטהרות רש"יפ

מש בעדים וסת צריכה לש אע"פ שיש לה -ם ומשמשת בעדי לפני תשמיש. -נמי בדיקה לבעלה 

 ולבדוק לפני תשמיש ולאחר תשמיש.

י מיש. אך רש"פני תשלגם  צריכה בדיקה, בטהרותהגמ' אומרת 'מיגו' שצריכה בדיקה לפני העסק 

 צריכה בדיקה לפני תשמיש. , מבאר מיגו דבעיא בדיקה אחרי

, כה בדיקהות צריבטהר אישה העסוקה, החילוק הוא האם היא עסוקה בטהרות או לא רש"ילדעת 

ב פ"ד )איסו"ב"ם רמה ולםא. שרא"אינה צריכה בדיקה. וכ"ד ה )כמו בימינו(ואם אינה עסוקה בטהרות 

, גם לה וסת קבוע וישקה ה עסוסובר שאם עסוקה בטהרות צריכה בדיקה לפני ואחרי. ואם אינ הט"ז(

"ק סואם אין לה ו ניעות.שום צמוהבדיקה לפני היא רק התשמיש,  לפניהיא וגם בעלה צריכים לבדוק 

, חר התשמישמיד א עשהשהבדיקה לאחר התשמיש לא ת מ"מוכתב ה ני ואחרי.חייבת בבדיקה לפ

 אלא תעשה במופלג קצת., דא"כ ליבו נוקפו ופורש

מים בדוק בג' פעריכה לשצ כתב שהרי"ף סובר כדעת רש"י, אלא ב"ינחלקו הדעות, ה רי"ףבדעת ה

רי"ף שאינה השדעת  סובר א()סק" ש"ךשה אלאהראשונות כדי להחזיקה כאינה רואה מחמת תשמיש. 

 תפסיד אא"כ תה שלאתובצריכה בדיקה כלל לבעלה, ומ"ש שתבדוק ג"פ הוא רק לעניין הפסד כ

ך ה לרמב"ם, א"ף מודסובר שהרי ג(י-)אות י ערוה"שתראה מוחזקת שהיא רמ"ת ע"י שראתה ג"פ. ה

 רמב"ם.כק, כדי לצאת מחזקת רמ"ת צריכה לבדוק ג"פ, וגם לאחריהם צריכה לבדו

לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש. , אינה צריכה בדיקה כלל, : אשה שיש לה וסת קבועשו"עכתב ה

כדי שלא יהא לבו נוקפו. והרמב"ם ז"ל מצריך , אין לה לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש, ואדרבה

ולראות בהם שמא ראתה דם בשעת תשמיש. , היא בעד אחד והוא בעד אחד, לבדוק אחר תשמיש
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 "מוכן נהגו. רוקח והגה, וסברא הראשונה היא עיקר: רמ"א)צנועות בודקות עצמן אף קודם תשמיש. ה, ולדעתו

 . ורוב המורים(

ינוח סדקים אלא קורים וחקות כתב שכל הבדיקות שדנים בהן בסימן זה אינן בדי )סק"א( חוות דעתה

 ש לנהוג ביןו כך ילדעתוואם משהה את העד עליה כשיעור וסת מועיל לבדיקות הללו. , בעלמא

 סדריה. מ' קמה(ח"א ע) יתטהרת הבוכ"פ בבבדיקות שקודם תשמיש ובין בבדיקות שלאחר התשמיש. 

הביא בשם  גר"זה םאול. הסכים עם החוו"ד לעניין בדיקה קודם תשמיש )סי' קפד ס"ק יג(טהרה 

יין בדיקה תב לענכמלה לחם ושבדיקת חורים וסדקים. והקודם תשמיש הרשב"א והר"ן שהצריכו 

כתב  ()עמ' ס יוהל שבטה .יט( )ח, דרכי טהרהוכ"כ ה ינן בדיקת חורים וסדקים.לאחר התשמיש דבע

 אך, חו"ס( תבדיקואך א"צ  ,קינוחבכתב שלא סגי חוט שני )והשבג"פ הראשונות יש לבדוק בחורים וסדקים 

 ואח"כ סגי בקינוח., לאחר מכן רק בעל נפש יחמיר בזה

 סעיף ב':

 בדיקה לבעלת וסת שאינו קבוע 

 בדין אישה שאין לה וסת קבוע מצאנו כמה שיטות בראשונים:

דוקא לגבי ומיש. חר תשלא לפני תשמיש ולא לא, : אינה צריכה כלל בדיקה לבעלהרש"י .א

 ס.וכמ"ש ר' חנינא בן אנטיגנו, עדיםעסוקה בטהרות הצריכו ב' 

 בדוק.לר לה אסו ולאחר התשמיש, : לפני התשמיש מותר לה לבדוק עצמהרבנו שמחה .ב

, חרי תשמישמים א' פע: לאחר שכלים דמי בתולים צריכים האיש והאישה לבדוק גרי"ף .ג

ה לשה זאת אין ן שאיכיוד ר"ןוה רמב"ןכדי לודאות שאינה רואה מחמת תשמיש. וביארו ה

אנו ו, מן ראייתהגל וזת הרוסת קבוע כל מיני סיבות וגורמים חיצוניים יכולים לשנות א

 שמיש.דם תחוששים שמחמת התשמיש תראה דם. ובנוסף לכך צריכה לבדוק קו

י הם הר, שתשמילאחר שבדקו האיש והאישה ונמצא שאין האישה רואה דם מחמת ה

 שמיש.מת התמח ה שתראה דםמותרים לעולם משום שחשש זה נתבטל ומעתה אין סיב

ן בי ר' חנינא ת דבראיאר ב: כל ימיה טעונה האישה בדיקה לפני ואחרי התשמיש. וכן ר"ח .ד

ת. עסוקה בטהרורק ל ולא אנטיגנוס שצריכה ב' עדים. ולדעתו בדיקות אלו הן לכל אישה

דברי ר"ח שום שהקל מלאלא שלא מלאו ליבו , כתב שמהסוגיא נראה כשיטת רש"י רא"שה

 כדברי קבלה. הם

דיקה לפני ריכה בצדין המעיקר , : אישה שאין לה וסת קבוע)פ"ד מהל' איסו"ב הט"ז( רמב"ם .ה

 .ולאחר התשמיש גם היא וגם בעלה צריכים לבדוק, התשמיש

: אם אין לה וסת קבוע, שלשה פעמים הראשונים צריכין לבדוק קודם תשמיש ואחר שו"עכתב ה

תשמיש, הוא בעד שלו והיא בעד שלה, ואם הוחזקה באותם שלשה פעמים שאינה רואה דם מחמת 

תשמיש, שוב אינה צריכה בדיקה כלל, לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש. ולהרמב"ם והרא"ש, כל 

היא בדיקה לעולם, קודם תשמיש ואחר תשמיש, והרמב"ם מצריך שגם זמן שאין לה וסת צריכה 
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: ואין צריכין לבדוק עצמם אחר כל תשמיש ותשמיש רמ"אהבעל יבדוק עצמו אחר תשמיש. וכתב ה

שעושין בלילה אחת, אלא מקנחין עצמן כל הלילה בעד, ולמחר צריכין בדיקה, ואם נמצא דם טמאה. 

ה בעד, ואבדה, לא תשמש עד שתבדוק עצמה, הואיל ואין לה וסת . קנחה עצמ)ב"י בשם הרמב"ם פ"ד(

 .)שם(

 

, אחר תשמישאישה להאתה נקט כראב"ד שהרי"ף הצריך בדיקה ג' פעמים רק כאשר ר )סק"א( ש"ךה

אינה רואה שהוכיח ים לשכשאין לה וסת וראתה דם צריכה בדיקה ג' פעמ, אף שלא בסמוך ממש

, ין להחמירהקל אנהגו לשכתב שבמקום  )סק"ב. הובא בפת"ש ב( תורת שלמיםה אולםמחמת התשמיש. 

מרים שאינה גם האושכתב  ()סק"א חוות דעתל נגד פסק מרן והרמ"א. והאבל בלאו הכי אין להק

 כשיעור וסת ל גופהעהעד  אבל קינוח ולהשהות את, היינו בדיקת חורים וסדקים, צריכה בדיקה

 .וכבת אפרקידאינה ששעה שוקינוח זה צריך להיות ב, וראוי לכל אדם לעשות כן, צריכה לכו"ע

ת קודם ראשונועמים השצריכה לבדוק בשלוש פ כדעת השו"ע, כתב (עמ' קמה)ח"א טהרת הבית ב

דיקה זו יש. ובת תשמשמא תראה דם בשע, הוא בעד שלו והיא בעד שלה, תשמיש ואחר תשמיש

ס"ק א"צ בעלת ושכתב  ('יאוד'  ,ח) דרכי טהרהב ואם החמירה תע"ב., אינה צריכה להיות בחו"ס

נה חתה, ואם איהג משפכמנ וסת, שכל אשה תנהגבדיקה לפני ואחרי תשמיש. ולגבי אשה שאין לה 

ך ובעלה צרי, תשמיש חריצריכה לבדוק ג' פעמים ראשונות לפני ואיודעת תנהג כדעת הרי"ף ש

נימיות פיקות ות בדכל הבדיקות הללו צריכות להי )אות יח(לבדוק אחר התשמיש. ולדעתו 

 ומדוקדקות.

ל לבדוק על ש תוכדם תשמיכתב דצ"ע אם גם קו )ח"א סימן לב. הובא בפת"ש ג( מאהבה תשובהבשו"ת 

קודם תשמיש  אבל, ןות כאו דווקא בבדיקה שאחר תשמיש יכולה לעש, סמך שתראה למחר על העד

 צריכה לבדוק ולראות לאלתר.

 רמב"ם "חר -רא"ש  רי"ף רש"י 

בעלת 

וסת 

 קבוע

 ריכה בדיקה.צ -עסוקה בטהרות 

 דיקה.באינה צריכה  -אינה עסוקה בטהרות 

עסוקה בטהרות צריכה בדיקה לפני 

 ואחרי.

 "האינה עסוקה צריכה בדיקה אחרי, וה

 לפני היא רק משום לבעלה, והבדיקה

 צניעות

בעלת 

וסת 

שאינו 

 קבוע

אם אינה 

עסוקה 

בטהרות לא 

צריכה 

 בדיקה.

בודקת ג"פ 

ראשונות, 

ואח"כ אינה 

צריכה 

 בדיקה.

צריכה בדיקה 

תמיד לפני 

ואחרי 

 תשמיש.

 צריכה בדיקה תמיד לפני ואחרי וגם

 הבעל יבדוק עצמו אחרי.
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שמסולקת  עוברתהיא מ אם, כתב שאפילו אישה שאין לה וסת )סימן כה( הא"מהר"ם פדו בתשובת

ינה הראשונים א ודשיםרת בג' חכתב שגם מעוב קטז(, )ג הלוי שבטדמים אינה צריכה בדיקה. ובשו"ת 

 ות.אשונלא בעינן בדיקת ג"פ רצריכה בדיקה כיון שהש"ך נקט שמעיקר הדין 

 כתב קא(, )ד יהלו בטשו"ת שנראה פשוט דה"ה למניקה דחד טעמא הוא. ובש )סק"ד( "שפתוהוסיף ה

 סת.ה ושמיד כשמפסיקה להניק ראויה לראות ולכן דנים אותה כאישה שאין ל

 טעם הבדיקה קודם תשמיש 

מיש וק קודם התשלא תבד שאם, בדיקה זו אינה מעיקר הדין אלא עיצה טובה :רא"שו ר"ן, רמב"ן. א

היה דם בר תכן וכפ שיע"א, מ"תאנו נתלה דם זה בתשמיש ותחשב כר, ולאחר התשמיש תראה דם

התשמיש  שלאחר בבדיקותואם לא תבדוק את עצמה קודם לכן  :)סק"ד( סדרי טהרה. ב קודם לכן.

. גואה דם. דיוק רתי בלא נאסור אותה אא"כ תבדוק ג"כ קודם תשמיש כדי לברר מ, ראה דםת

די דם התשמיש כגם קו דיקהסובר דמיגו שהצריכוה בדיקה לאחר תשמיש הצריכוה ב )סק"ח( פרישהה

ם עמים היא האין הטבהנ"מ כתב ש עמ' סח(, )סק"גחוט שני לברר האם אכן הדם בא מחמת התשמיש. ה

, מיש או לאחמת תשמואה רשאם העד בא לברר האם היא , צריכה לעיין בעד הבדיקה קודם תשמיש

 שמיש.ודם התדקו קחייבת לבו, אך אם הוא בא לברר את טהרתה, למחרדי בכך שתעיין בו 

 סעיף ג':

 בעלת וסת חצי קבוע 

 אך לאחר יום בילתה,טים אחר שלעולם אינה רואה לפני י"ד ימ דאשה )סימן רמז(תרומת הדשן הכתב 

 .ד"א בכ"ג בכ"מים בכז ולפעאו בי" בט"זבט"ו או רואה לפעמים י"ד אין לה קביעות לראיה, אלא 

 "תרו "חפירוש רלאפילו ו ,היראה דאינה צריכה בדיקה כלל לכל אשר תשמש קודם י"ד יום לטבילת

תה"ד ה .הי"ד יום א קודםקרידפסקו דאין לה וסת בעיא בדיקה לבעל הך האשה לאו אין לה וסת מי

אינה רואה, כוחזקת מבהם היא  בוע', שאם יש ימים מסויימיםק-מחדש שיש מושג של 'וסת חצי

 ם האלו.ש בימישמינחשבת בימים הללו כבעלת וס"ק. וגם לדעת ר"ח לא תצטרך בדיקה לת

, עם אין לה קב"ד ימייחר אבל לא, : אשה שאינה רואה בפחות מי"ד ימים אחר טבילתהשו"עכתב ה

 עד י"ד יום דינה כדין אשה שיש לה וסת. 

דן באישה שאין לה וסת קבוע אך תמיד רואה לאחר יום  עב( )יו"ד ח"ב סימן משה אגרותבשו"ת 

סת והדין הוא שאישה שאין לה ו, שהרי אין לה וסת קבוע האם צריכה לחוש לעונה בנונית, יםשלוש

כיון שכל ראיותיה לאחר שלושים הוקבע לה וסת שאינה רואה קבוע חוששת לעונה בנונית. או מ

סדרי ודעתו שאינה צריכה לחוש לעו"ב. והביא שגם ה קודם שלושים ואינה צריכה לחוש לעו"ב.

, )ח"א עמ' קמט( טהרת הביתוכ"כ ב כתב שאישה כזאת אינה צריכה לחוש לעו"ב. )סימן קפט סק"כ( טהרה

שאף לעניין פרישה אינה צריכה לחוש בימים שקבוע לה שלא  )נדה טו.(והוכיח מדברי הריטב"א 
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לדבריו אמרינן שיש חזקה שאורח  ת שחוששת לעו"ב.סובר בפשיטו סק"ג() חוות דעתה אולם לראות.

 ולכן ודאי צריכה לחוש לעונ"ב. בזמנו בא

, ן לה קביעותום איימכ"ה כתב שאישה המוחזקת שלא לראות עד כ"ה ו )בהגהותיו כאן( חתם סופרה

ן הוכחה לת וס"ק ואיוי כבעה"ה צריכה לבדוק ג' בדיקות אלו רק לאחר שעברו הכ"ה יום, דעד יום כ

שבט המכן. וכתב  ב לאחרשו לזמן שדינה כאין לה וסת, ואם בדקה בהם לא עלו לה וצריכה לבדוק

 ית. ן עונה בנונבדי פט, א()קן וע"ע לקמ לנהוג לכתחילה אך בדיעבד מהני.שכך יש  )ס"ב סק"ד( הלוי

 סעיף ד':

 בדיקת עד האיש ע"י האישה 

ך מתו, עד שלובתבדוק שתו שא: יש לאדם להניח את )פ"ד מהל' איסו"ב הי"ד(רמב"ם ע"פ ה שו"עכתב ה

 נאמנת על שלו., שנאמנת על שלה

 סעיף ה': 

 רואה דם מחמת תשמיש 

 )יב:(שנינו בנידה 

 לאו מזונות אול פירות ולא כתובה לא לה ואין, לַשֵמש אסורה - וסת לה שאין אשה, ר"ת"

 בשני משמשת: ראומ אנטיגנוס בן נאחני רבי. מ"ר דברי - עולמית מחזיר ולא ויוציא, בלאות

  "סאנטיגנו בן חנינא' כר הלכה: שמואל אמר יהודה רב אמר ....תקנוה הן עותוה הן, עדים

דם  לישית ונמצאייה ושושנ ביאר שר' חנינא בן אנטיגנוס בא לומר שאם תשמש פעם ראשונהב"י ה

ים בה וכל הדרכלא כתוא בעל עד שלה או שלו בכל פעם הן עיוותיה שהוחזקה נדה כל ימיה ותצ

 דקתני רבי מאיר בה.

, שעת תשמישרואה בבקא בתשובה דהא דאסרינן לה לבעל זה שרואה שלש פעמים דו רשב"אכתב ה

 סת. עוד כתבקול הות קלאבל לאחר מכאן יתכן שבא מחמ, שרק כך מוחזק שרואה מכח תשמיש זה

ו' דוקא ובה וככת רשב"א דהני שלש פעמים שראתה בהם מחמת תשמיש דאמרינן דתצא בלאה

כך ופעם כך  ל שפעםכאבל , )ב"ב כט.(המועד וכחזקת קרקעות  כשראתה בשלש פעמים רצופים כשור

כתב וד ע. אישות ה"ח( 'להכ"ה מפ) רמב"םוכן נראה מדברי ה ,וסת הוא דלית לה , אלאאין זו חזקה כלל

ראתה דם  אשונהעילה רבמה דברים אמורים בשהיתה כך מתחלת נישואיה ומב ה"ט(שם )הרמב"ם 

נמצא דם  חת ולאעם אפלפיכך אם בעל , אבל אם אירע לה חולי זה אחר שנשאה נסתחפה שדהו

 .יתר עולמחזייואח"כ חזרה להיות רואה דם בכל עת תשמיש יוציא ויתן כתובה ולא 

 ,ם אותו בעלעולם עש לאסורה לשמ, מים רצופים: אם ראתה דם מחמת תשמיש שלש פעשו"עכתב ה

 ויתבאר בסימן שאחר זה.
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 דין הרואה דם מחמת תשמיש -סימן קפ"ז 
 ובו י"ד סעיפים

 סעיף א':

 אישה שראתה דם מחמת תשמיש 

 סו.( -)סה: שנינו בנידה 

 - ואילך מכאן, ושלישית שניהו ראשונה פעם משמשת - תשמיש מחמת דם הרואה: רבנן תנו"

 פעם שמשתמ - שמישת מחמת דם וראתה לאחר ניסת. לאחר ותנשא שתתגרש עד, תשמש לא

 לאחר סתני. לאחר ותנשא גרששתת עד, תשמש לא - ואילך מכאן, ושלישית ושניה ראשונה

 שמשת לא ואילך מכאן, יתושליש ושניה ראשונה פעם משמשת - תשמיש מחמת דם וראתה

 "עצמה שתבדוק עד

ש"י ראך , ר פשוטזהו דבכתב ש ב"יא מיירי אלא בדם נדות". הלאו בבתולה ק -: "הרואה דם רש"יפ

אפשר לתלות ל זמן שכ, הוצרך לכתוב זאת כדי ללמדנו שאפילו רואה מחמת תשמיש כמה פעמים

 כמו שתולים במכה., את הראיה מחמת דם בתולים תולים

רדכי מ. על עד שלו עמים דםאה ג' פמצוכ"ש אם : רמ"א), אם בכל ג' פעמים רצופים ראתה דם :שו"עכתב ה

ם וראתה ד, חראת לאחר. נשאלא תתגרש ותנשא לא, אסורה לשמש עם בעל זה, וסמ"ג( ב"י בשם תה"דו

ם לשלישי. וא ותנשא תגרשאלא ת, אסורה לשמש גם עם אותו בעל, מחמת תשמיש ג' פעמים רצופים

 .ל עד שתבדוקורה לכאס אחר אלאלא תנשא ל, גם עם השלישי ראתה דם מחמת תשמיש ג"פ רצופים

וחלת על מו ,םשני אנשידן באשה הרואה מחמת תשמיש שנתגרשה מ קכח(, )ז הלכות משנהבשו"ת 

יש. ולדעתו לי תשמחד ביאם מותרים לגור , חיוב עונה בקביעות מחשש שמא תראה מחמת תשמיש

ת ראתה ג"פ מחמשבאשה  כמוא"א לאדם לדור עם אשה כל ימי חייו ולא תהיה ראויה לו לתשמיש ו

סלו' בו נחשב 'פת גם אינו, שתשמיש שאסורה לו ומחוייב לגרשה אפילו הסכימו היא והוא שלא לשמ

 כיון שאינו יכול לבוא עליה. 

  מהתורה או מדרבנן? -איסור רמ"ת 

אה דם ן חזקה, שרווא מדיה הלעיל הבאנו את דינה של הרמ"ת, והנה יש לברר האם איסורה על בעל

ן רבנן, גם דיסתות דו"ד שמיש. או שמא דינה כקובעת וסת לראות בשעת תשמיש ואזי לממחמת ת

 רמ"ת יהיה מדרבנן. ונחלקו בזה הראשונים והאחרונים.

ולכן , כתבו שאין האיסור אלא מדרבנן דקי"ל וסתות דרבנן )סימן תתלט( רשב"אוה )סימן מט( מהר"ם

דחיישינן שמא אחר , אלא תתגרש לאלתר, עליהאסור להשהותה אצלו אפילו אם אינו רוצה לבוא 

נודע וכ"כ ה .)ס"ק לה( ש"ךוכ"ד ה קילא ליה., דכיון דלא הוי אלא איסור דרבנן, שתטבול יבוא עליה

ואפילו אם , שאיסור רמ"ת הוא משום וסת וקי"ל וסתות דרבנן )קמא יו"ד סימן מו ותנינא סימן צא( ביהודה
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עשה דינו כוסת שאינו קבוע שבודאי אינו אלא מדרבנן. וכ"ד וסת זה התלוי במ, שאר וסתות דאו'

 .)ססק"ד( שבט הלויו )ח"א עמ' קצו( טהרת הביתוכ"פ ב .)יו"ד סימן קנג וסימן קסד וסימן קעה( חתם סופרה

 בית מאירוכ"כ ה, כתב שאיסור רמ"ת הוי מן התורה )אבה"ע סימן קיט ס"ק כב( חלקת מחוקקה אולם

וכ"כ . 6שכשהראיה מחמת חולי איסורה מהתורה )סק"ג( חוות דעת. וכ"כ הקיז(ובאהע"ז סימן , )כאן

 דאע"ג, שאלה סימן פט דף קלט.. משיב דבר אבה"ע סימן לח ד"ה אבל( )העמק נצי"בוכ"ד ה. )ס"א( ערוה"שה

 מ"מ כיון שהיא מוחזקת שהתשמיש גורם לה לראות חששא דאורייתא הוא. , דקי"ל וסתות דרבנן

ת יה לאישה וסהם לא ת, שאחידש קולא בדין רמ" )קמא יו"ד סימן סא. הובא בפת"ש א( נודע ביהודהה

ה כ קבעה האיש, ואח"פיםקבוע אלא פעמים מקדמת ופעמים מאחרת, וראתה מחמת תשמיש ג"פ רצו

אחת,  הנעקר בפעם ו קבועאינוסת שוב אינה אסורה לשמש עם בעלה, מכיון שדין רמ"ת כדין וסת ש

 סק"ג() חוות דעתה אמנם. עקרנסת שוב אינה חוששת לוסת שאינו קבוע אפילו אינו ומכיון שקבעה ו

דינה  יד( ק)ס"ולדעתו  וסקים,הפ האריך לסתור דברי הנוב"י הנ"ל, וכתב דחלילה לסמוך עליו נגד כל

 ות.דין שאר חזקכהתורה ה ממשום שבנוסף לחשש וסת יש כאן חשש חולי, ואסור וסת שאינו קבוע.

ד להקל חזי צש עוד אם י כתב שמ"מ )ח"א עמ' רז בהע'( טהרת הבית. וב)ס"ג( ך השולחןערווכ"כ ה

 לאצטרופי סברת הנוב"י הנ"ל.

  ההיתר להינשא לשניטעם 

 התירה להנשאלם אין דה שפע כתב שאם ראת ו( פת"ש)תניינא יו"ד סי' צ"ג. הובא ב ביהודה נודעבשו"ת 

וא משום שני הלשמותרת  שעיקר ההיתר אור זרוע ועוד(, מרדכי, )וכ"כ התרומהשבסמ"ג מובא , לאחר

כשיורד  ן. אבלראשולשמא מהצדדים ושמא אצבע של השני לא תהיה שוה , דאיכא ספק ספיקא

 אתה בשפע רקרים לא שונבשפע והוא ודאי מן המקור אין כאן ס"ס. ואף אם בשני הפעמים הרא

"י בה כיון שע לפקפק יש דיקת שפופרתאין הדבר ברור להתירה לאיש אחר. ואפילו ב, בפעם הג'

 .ופצתונ שפע דם שיצא ממנה נתברר שהוא מן המקור הרי היא בכלל כל הממלאה

 השיעור של סמוך לתשמיש שתאסר 

 )יד.(שנינו בנידה 

, מספק טמאין - זמן לאחר שלה לע נמצא, בקרבן וחייבין טמאין - אותיום, שלה על נמצא"

 עתל מעת המטמא כ"ואח ניהפ ותדיח המטה מן שתרד כדי זמן אחר איזהו. הקרבן מן ופטורין

 פירש ?זמן חרא איזהו, נהיורמי ...בועלה את מטמאה אף: אומר ע"ר בועלה את מטמאה ואינה

 ראמ! בו ותבדוק עד תטולו הכסת תחת או הכר תחת ידה שתושיט כדי: צדוק ברבי אליעזר' ר

 "אחר אחר - אחר מאי: חסדא רב

                                                        
. הגמ' מביאה אופנים לרפואת האישה, ומשמע שאינו וסת אלא חולי איות לכך שאיסורה מחמת חולי ולא וסת: הרא 6

עמים אלא פ"צ עקירת ג' מכך שא כיחים. יש המוג. הרמב"ם לא הביא דין זה בהלכות וסתות. במסויים שאפשר לרפאות. 
 ים.כ כמה תירוצדי בבדיקת שפופרת אחת כדי להוציאה מחזקת רמ"ת, וכבר נאמרו ע"



 57 ________________________________________ השיעור של סמוך לתשמיש שתאסר
 

 -שתושיט  פניה שלמטה. -. את פניה לאחר אותיום -יד לאחר בעילה. לאחר זמן מ -: אותיום רש"יופ

יזהו א' דקתני במתני -חר י אהא כדי שתרד שיעורא רבה ואינה מטמאה את בועלה. מא ,ועודה במטה

ותו שהוא אחר א חר זמןא אלא איזהו ,לאו אאחר אותיום קאי דטמאים מספק ,אחר זמן כדי שתרד

 ו'.אינה מטמאה את בועלה לרבנן אלא לר"ע כדי שתרד כשלאחר אותיום ש

ך כדי שתרד ור סמום בשיעדאם ראתה האישה שדווקא  )סימן רצג( סמ"קהב"י כתב שמגמ' זו למד ה

רואה מחמת שובה כחלו מן המיטה הרי חשובה כרואה מחמת תשמיש. או אם נמצא דם על העד ש

חת הכסת תכר או חת התכדי שתושיט ידה שהרי בגמ' מובא השיעור של ב, ב"יותמה ה תשמיש.

רק ש סובר רשב"אה ,מנםא ומדוע כתבו השיעור של בכדי שתרד מן המיטה?., ותטול עד שתבדוק

דה די שתושיט יהוא כ זה ושיעור, בשיעור שיהיו חייבים עליו חטאת נחשבת שרואה מחמת תשמיש

ב"י הרמ"ת. וכ"כ שובה לינה חזה א. אך לאחר שיעור )יד:(תחת הכר או הכסת ותטול עד ותבדוק בו 

 .)פ"ה משגגות ה"ו( רמב"םבדעת ה

כל  ם הללו הלכךיעורייו בשכתב שיש אומרים שאין אנו בקיאים עכש )בעלי הנפש שעה"ס פב(ראב"ד ה

 מיש ומסתבראחמת תשמאה סמוך לביאה אם בדקה ומצאה דם נאסרת על בעלה והרי היא בחזקת רו

 כוותיה.

או , ת הכרדה לתחייט בכדי שתוש, : אשה שראתה דם מחמת תשמיש מידע"פ הרשב"א שו"עכתב ה

 אנו בקיאין "א שאיןוי: תבכ רמ"אוה משמשת ג"פ., ותקנח עצמה, ותטול עד לבדוק בו, לתחת הכסת

רי ך לתשמיש מק"פ סמוגואה ולכן כל שר, כי אין בקיאין בשיעור הנזכר, איזה מקרי מחמת תשמיש

היו  אבל אם לא, צופיםהיות רואלו ג"פ צריכים ל .)ראב"ד(ונאסרה על בעלה. , ישלדידן מחמת תשמ

ם אחילוק בין  . ואיןך(ר בסמו)ב"י בשם הרמב"ם וכ"כ הרשב"א. וכ"כ המחברצופים לא נאסרה על בעלה. 

. בתוס'(ובת הרשב"א וכי ובתשמרד)ובין נתקלקלה אח"כ וראתה ג' פעמים. , ראתה ג' פעמים מיד שנשאה

אסרה על נלא , שתשמילאבל אם לא ראתה סמוך , וכל זה לא מיירי אלא בראתה סמוך לתשמיש

 . ה וסתאין לשודינה כמו  )ב"י בשם סה"ת וסמ"ג(ומותרת לו לאחר טהרתה תמיד , בעלה

וך שיעור פילו תאאתה רואח"כ , שאם בדקה מיד אחר התשמיש ולא מצאה כלום )סק"א( ש"ךכתב ה

"ס איך מש בחומדיקה בשאם בדקה , תמה ע"ד מחצית השקלמחמת תשמיש. הלא מיקרי רואה , זה

 א ראתה מחמתאיה שלרזו  ואם בדקה בקינוח בעלמא אין, ראתה לאחר מכן תוך שיעור אשם תלוי

הראשונה  בבדיקהמיד שונשאר בתימה. המחצה"ש הע )סק"א ד"ה ובש"ך( סד"טתשמיש. וכן תמה ה

 שמיש.אחר התליצא  וזו ודאי ראיה שהדם הטמא, טמאמצאה דם טהור ולאחר מכן מצאה דם 

מקור חיים  שם ספרביא בוה, כתב שלא נתפרש שיעור זה של 'סמוך לתשמיש' הלוי שבטבשיעורי 

ו ויעש, דקות ל עשרששיעור כוסיים שלמעשה יש להקל אפילו בפחות מזה , שהוא חצי שעה )ס"ק יב(

ת הנוצרת א פסולם אלאך אינו ד, התשמיש ששכיח שאישה רואה דם לאחרשאלת חכם. עוד כתב 

מעט מניעת דם וכורים לי כדניתן למנוע זאת ע" ויעשו שאלת חכם. והוסיף שכיום, בשעת התשמיש

 תמיד מועיל. 
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עד חצי  - ביצ פארתת] 'הביא דברי הפוסקים בשיעור 'סמוך לתשמיש )ח"א עמ' רב( טהרת הביתב

לוש שלכתחילה עד  - שמחה של בנייןדקות.  תשע – מור ואהלותרבע שעה.  - אשכול נחלשעה. 

 ריפכדי ביאה.  ואה אולי השיעור - טהרה שייריובדיעבד עד חמש דקות ניתן להחשיב כסמוך. , דקות

אחר מ, רת הרמ"איר בחומוכתב שהעיקר הוא שאין אנו צריכים להחמ "ב אמה[.כדי הילוך כ - דעת

 .קותותר משלוש דעברו יר שאין להחמיר אחדבריו ששמרן השמיט מ"ש בב"י בשם הראב"ד. ונראה מ

מש לכתחילה תבדוק תוך חש, פסק שמחמירים כשתי הדעות (33והע' , )פ"ח סעיף טו דרכי טהרהה אך

  .בדיעבד אם מצאה דם תוך חצי שעה נחשבת טמאה לעניין רמ"תו, דקות

 בכמה ראיות נאסרת 

 אלא, בדיקותהשאר  נית עםשכשרואה פעם ראשונה דם אין הראיה נמ עמ' עא(, )בעה"נ ראב"דדעת ה

ר ומשמע לאח, שת ג"פמשמ הגמ' האומרת שהרואה דםמעתה חייבת היא לבדוק. וראיה לכך מדברי 

ותרת מרי זו שמיש התכתב ההיפך "מי שראתה דם בשעת  כ(, )ד רמב"םה אךהראיה הראשונה. 

לישית הרי דם בש אתהלשמש כשתטהר פעם שניה. ראתה דם בפעם שניה משמשת פעם שלישית. ר

 זו אסורה לשמש עם בעל זה לעולם...".

כה זו מכיון שהל, ן חזקהמים איקי"ל כרשב"ג הסובר שבשתי פעכתב ד )תוה"ב ארוך ב"ז ש"ב ו.( רשב"אה

ת'. וכן נייה ושלישיונה ושעם ראשולכן גרסינן 'פ, )יבמות סד:(היא בכלל וסתות שנפסקה הלכה כמותו 

י דמודה רב, אמא אתיכולי עלכתבו דכ )שם ד"ה ונאמנת( תוספותה אך. )נדה סו. ד"ה ותנשא( רש"יפירש 

 בהא דלא הויא חזקה בתרי.

 ב הב"י דאפשרוכת, ישלישאלא לבעל שני בלבד ולא ל נראה שאינה מותרת להינשא סמ"גמדברי ה

 י הויא חזקהר שבתרסובהאבל לרבי , שטעמו שהברייתא המתירה להינשא גם לשלישי היא כרשב"ג

 אינה מותרת להינשא לשלישי.

 : "אשה שראתה דם מחמת תשמיש... משמשת ג' פעמים".שו"עכתב ה

ד שתי יינו עודה, השמשמשת שלוש פעמים עם הפעם הראשונ )סק"א( ט"זוה )סק"ב( ש"ךדעת ה

אינם  סק"ב() הרהטסדרי וה "ב()סי ערוך השולחן, )סק"ב( פלטיגם ה .)אות ג( פרישהוכ"כ ה, פעמים

' ם באה לאחר גאאך , כראיה החשיב את הראיה הראשונה )ח"א עמ' קצו( טהרת הביתגם ב מקלים בזה.

משמע שנוקט  ה("ה והנד, ות ז)א שבט הלויהראשונה. ומדברי הפעמים הקל שלא להחשיב את הראיה 

 כדעת הראב"ד.

ו שדוקא אמר םסובריראה שנ, כתב שהטור ומרן שהעתיקו את לשון הש"ס )אות ב( תורת שלמיםה אך

עתיק את רכו להן שדובפרט מוכח מדברי מר, שמשמשת עוד שלוש פעמים בלא בעילה ראשונה

כתב  "ד ס"ס קסד()יו ופרס גם החתם ומשמע דדוקא קאמר., הש"ס לשון הרמב"ם וכאן העתיק לשון

ודם התשמיש דקה קבשאם  . התורת שלמים הוסיף)מהדו"ת יו"ד סימן פז( נודע ביהודהשכ"נ דעת ה

 הראשון הרי שהראיה הראשונה מצטרפת. 
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 נמצא על עד שלו 

 ש"ךמיש. החמת תשה מכתב שכשמצאה ג' פעמים דם על עד שלו ודאי הוי הוכחה שראת רמ"אה

, ה מחמת תשמישואררי ש מקאפילו היה זמן מופלג לאחר התשמי, העיר שכשמצא על עד שלו )סק"ד(

 דע"כ מחמת תשמיש הוא.

ו וכן לקנח בהשלו ש מצא בעדנכתב שדווקא אם  )ח"ב סימן קכז. הביאו הפת"ש ד( מאירות פניםובשו"ת 

 ששים לו.אין חוכתם שכאינו אלא , אם לא קנח בעד שלו רק שנמצא בכותנתואבל , אחר תשמיש

אבר הת א ישחר התשמאמיד  קינחכתב שאם הבעל  (. הובא בפת"ש ד)סימן כא שלמה חמדת ובשו"ת

שתן וב, לאבר וךמשך סמכאב נהובעלה הרגיש כאב בצידו ולפעמים , והסדין היה נקי ובדוק, סדיןב

אה זה בגדר רו איןל שלהק וגם לאישה יש וסת קבוע. ולכן כתב שיש צדדים, לא נמצא שום אודם

אה מחמת אם רו בדוקולכן התיר בצירוף רב נוסף שישמשו פעם נוספת כדי ל, מחמת תשמיש

 ע"ש., תשמיש

כדי  ילהחר הבעמן מה אכתב שאם הבעל משהה עצמו ז ח"ג סימן קלו(, )קמא ומשיב שואלובשו"ת 

שתו מועילה ארה של הטה נראה שחזקת, ולאחר מכן ראה דם על העד שלו, שיצאו כל טיפות הזרע

 .ג()ח"א עמ' ר טהרת הביתוכ"פ בגם לו ואינה חשובה לרמ"ת מחמת זה. 

 לא בדקה קודם תשמיש 

. אדם תשמיש. דקה קוא בלאך , הפוסקים נחלקו מה דין אישה שבדקה מיד לאחר תשמיש ומצאה דם

ן המניין מכיומאינה  ראשונההוכך דייק מהראב"ד שהראיה , שאינה נאסרת )סק"ב(כרתי ופלטי הדעת 

שמע שגם אם ומ, זהבילקו חכתב שרוב הפוסקים לא  )סק"ב(סדרי טהרה . הבשלא בדקה קודם לכן. 

 . דם לכןקו לא בדקה קודם התשמיש הרי אנו תולים שהדם הגיע מחמת התשמיש ולא

 ג' פעמים רצופים 

לל ת אין זה נכהראיו בין אבל אם היתה הפסקה, דוקא אם ראתה ג' פעמים רצופים נאסרתקי"ל ש

 ברואה מחמת תשמיש. 

ים סמוך י פעמצמה שתכתב שאם בדקה ע ג( פת"שבאורים סק"ב. הובא ב, )חדושים סק"א חוות דעתה

ם אחת עימשה פ"כ שולאחר מכן שמשה כמה פעמים בלא בדיקה כלל ואח, לתשמיש ומצאה דם

 יוסף רכתבשו"ת ב ולםא הוי כשלוש פעמים רצופים והוחזקה ברואה מחמת תשמיש., ומצאה דם

שום  בלי, דייקא צופיםינן רשהרי מפורש בראב"ד וברמב"ן דבע, דחה דברי החוו"ד )יו"ד סימן מג(

 הפסקה ביניהם. 

כתב שנשאל באשה שאמרה שראתה ג"פ רצופים דם  )סימן לח. הובא בפת"ש ג( ציון שיבתובשו"ת 

, ואחר כך כשחקר הרב אימתי היתה הבדיקה אם היה בכל ג"פ תיכף אחר תשמיש, מחמת תשמיש

אמרה שבפעם השניה לא בדקה מיד אחר התשמיש אלא רק למחרת ומצאה דם. והשיב שודאי אינה 

, בה מדבריה הראשונים ופשוט שנאמנת ואינה חשובה לחוזרת, חשובה כרואה מחמת תשמיש
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שיכולה לתרץ דבריה. והוסיף שכל אישה נאמנת לומר שראתה לאחר תשמיש ואין אומרים שעיניה 

מכיון שהיא מילתא דעבידא לאגלויי שהרי ביד הבעל לבקש לראות העד. ולפ"ז דוקא , נתנה באחר

ה נאמנת, אבל אם סיפרה לבעלה רק ביום שלאחר התשמיש אפשר שאינ אם אמרה לבעל נאמנת.

כתב שדי בכך שתאמר לבעלה  )שם( פתחי תשובהה אך כיון דשוב לא הוי מילתא דעבידא לאגלויי.

שמכיון שגם לבעל הראשון יכולה להיות , וא"צ לומר לו בכל הג"פ. עוד כתב, בפעם השלישית

א"כ אינה דומה לאומרת טמאה אני לך. אך חזר בו וכתב דמכיון , מותרת ע"י בדיקת שפופרת

 שהאישה יכולה לסרב להיבדק תחת בעלה הראשון יש לחוש שעיניה נתנה באחר.

 אישה שראתה מחמת תשמיש ונתעברה 

 סק"ג( )חדושים עתחוות ד. והכתב שאסורה על בעלה אפילו בימי עיבור והנקה )סק"ה( פתחי תשובהה

 רק משום ינהשמיש אמת תאסורה. ודעתו שרואה מח, כתב שגם אם ראתה בימי עיבור והנקה ג"פ

"ג ד"ה א חי"ד סי' צתניינ) יהודהב נודעבשו"ת  אךועלולה לראות בימי עיבורה. , וסת אלא מחמת חולי

 וברה ומותרתוכר עד שיכתב שאם נתעברה בביאה שלישית שראתה מחמת תשמיש תמתין ע ונחזור(

, אתהלא ר םא. וגם אסרלבעלה כל ימי עיבורה ומניקתה. ואם תראה בימי עיבורה תחזור ותי

ק רמ"ת הוי ר אם דיןשכתב  ג()סק" ערוך השולחןהימי העיבור וההנקה תחזור לאיסורא.  שיגמרוכ

ם שהמעוברת כש, "פגשמיש אע"פ שראתה מחמת ת, א"כ נתירנה בימי עיבורה ומניקתה, משום וסת

רח מ' )ח"א ע ביתהטהרת בום. ולא שמענו דבר זה משום אחד מהפוסקי ,לוסת ה אינם חוששותוהמניק

 כתב שהעיקר כדעת המקלים בימי עיבור והנקה. בסוף הע' א(

, וילדה נתעברהושמיש כתב שאם ראתה ג' פעמים מחמת ת ז( פת"ש)ס"ק כו. הובא ב סדרי טהרהה

כ שמש אח"ותרת לל שמואם אינה רואה י", מותרת לשמש אח"כ לאחר שתטבול בימי טוהר שלה

, חולק ה(תנינא סימן צ) ודהביה נודעה אךמשום דקי"ל מעין אחד הוא. , אפילו לאחר שעברו ימי טוהר

 ולדעתו מימי טהרה לימי טומאה כשם שאינה קובעת כך אינה עוקרת.

ריכה לבדיקת יש וצת תשמשאישה שראתה ג"פ מחמ )מהדו"ק יו"ד סימן מג( נודע ביהודהעוד כתב ה

 מניקתה. אבלויבורה עמי פופרת כל יאם נתעברה בתשמיש האחרון לא מהני לה בדיקת ש, שפופרת

 ושם כתב שאם הני.מ, שההיתר הוא משום דמצדדים קאתו, אם בדקה ומצאה בצדדי השפופרת

 תבדוק בשפופרת צריכה מתחילה שבעה נקיים וטבילה.

 סעיף ב':

 כיצד בודקת 

  )סו.(שנינו בנידה 

 םד נמצא םא, ראשו על מונח מוךו, מכחול ובתוכה שפופרת מביאה - עצמה את בודקת כיצד"

 הוא הצדדין מןש בידוע - ראשו לע דם נמצא לא, בא הוא המקור שמן בידוע - המוך ראש על

 "תוכהל רצוף ופיה, אבר של בשפופרת: שמואל אמר! לה מפגרא אפגורי, שפופרת... בא
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דים מחמת ו מהצדאור מטרת בדיקה זו היא להבחין אם הדם שרואה בשעת התשמיש בא מן המק

 ייתה מכניסההאם לא ו יש.י אבר התשמולכן מכניסה מכחול שהרי היא רואה בדר"כ ע", וכד'פצע 

 ו מהצדדים. אהמקור מבא  כשהיה המכחול יוצא מלוכלך בדם לא היינו יודעים אם הדם, שפופרת

 מכחול ומוך שפופרתתוך הבומכנסת , מכנסת השפופרת עד מקום שהיא יכולהכתב " כב(, )ד רמב"םה

  ".ראשו ודופקת אותו עד שיגיע המוך לצואר הרחםמונח על 

, הצדדים הוא מןש בידועלפי האמור עולה שכשלא נמצא דם על ראש המכחול אנו אומרים ש

א היה עב כחול לשהמ וכעת לא יצא מפני, ולכאורה יש מקום לחשוש שמא בדר"כ בא מהמקור

 ב"י. וכתב הת שוותכוחוכל האו מפני שלא הכניסתו בכח שאין , כשמש שאין כל האצבעות שוות

 א משום שרובם הקולטעו .אלא להקל ולא להחמיר 'אין כל האצבעות או כל הכחות שוותשא"א '

 הוציאה מכללי לא לר כדולכן כל עוד אפשר לתלות להית, דם מחמת תשמיש הנשים אינם רואות

 .מכחולשהרי בדקה ולא נמצא דם על ראש ה, תלינן שרגלים לדבר, שאר נשים

 ,כהוופיה רצוף לת ,של אבר )פירוש קנה חלול של עופרת(נוטלת שפופרת , : כיצד בודקתשו"עב הכת

ל ענמצא דם , שהשמש דום שומכנסת אותו באותו מקום עד מק, ונותנת בתוכה מכחול ובראשו מוך

ואף : א"רמ) )רמב"ם( מותרת.ו, דדיןבידוע שהוא מן הצ, ואם לאו, ואסורה, ראשו בידוע שהוא מן המקור

 .רי"ף ור"ן(, רשב"א, רא"ש, בזמן הזה יש לסמוך אבדיקה זו. רמב"ם

ם שמסרט. א משול עץ דללאפוקי ש, כתב דה"ה בשאר מיני מתכות )ס"ס מט( בנימין משאתבשו"ת 

 דמסרט., דנ"ל שגם של ברזל לא )סק"ט( ש"ךוכתב ה

ד על והמוך רק המכחו רת עםשצריכה להכניס את השפופ (. הובא בש"ך י)שם משאת בנימיןעוד כתב ה

מנת ע"ז. ישה נאהאו, מקום שהיא משערת בעצמה לפי אומד דעתה שהגיע עד מקום שהשמש דש

בר פרת כשיעור אהשפו ת אתשצריך לעשו יג( פת"ש)הובא בעוד כתב  ולא ניתנה תורה למלאכי השרת.

 בנוני.

 כתב שלכאורהיקה. והבד האם מועילה, כתב שצ"ע מה הדין כשבדקה בשל עץ )סק"י( פתחי תשובהה

ו שבדקה כפת לנאם מה דאך אם לא מצאה כלל , שהצריכותא בשפופרת אבר הוא רק להקל, מהני

 .הסירוטמבא ושיתכן , אך מ"מ אם מצאה בצדדים אין נותנים לה קולא זו בשל עץ?!

הובא בתשובות ) "איצבר. כתב האם על המכחול: בטעם ההיתר של בדיקת שפופרת כשלא נמצא ד

כשיו עשאפשר שעד  אע"פ יינו"דלמא נתרפאה". וה יא( ש"ךמיימוניות פ"ד מהל' איסו"ב סימן ג. והביאו ה

 דורא רישעהות שם הג. הגר"ז הביא בבבדיקת השפופרת מעידה שנתרפאה. , ראתה מן המקור

מקור בידוע ה דם במצא לשון הגמ' שאם לאוכ, שבדיקת השפופרת מוכיחה שהדם בא מן הצדדים

 שבא מן הצדדים. 

שתעשה כיס  שהאישה רק תרויח ממנה, ,כתב שישנה בדיקה אחרת )סימן נז( שמואל אמונתבשו"ת 

שי"ל , ואם תמצא דם על ראש המוך לא תאסר לעולם, מלא מוכין כעין שפופרת ותדחק לתוכו מוכין

)ח"א ואם תמצא על הצדדים בלבד ודאי היא טהורה. ובטהרת הבית  שבא מן הצדדים על ראש המוך.
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כתב  )סק"ח( תורת השלמיםה אמנםהביא אחרונים נוספים שהחזיקו בדעת האמונת שמואל.  עמ' ריז(

שאם יש דם בצדדים בכל אופן יהיה דם על ראש המכחול, ולכן יכולה להפסיד שתגרום לעצמה 

  פצעים.

 בדיקה נוספת לאחר שנאסרה 

 ,דיקת שפופרתותר בועילה יכתב שלאחר שנאסרה אין מ דו"ק יו"ד סימן מו(מה) ביהודה נודעבשו"ת 

 זה על רפואתסמוך בלין אוגם , אפילו אם תבדוק שוב ותמצא בצדדי השפופרת או שלא תמצא כלל

כתב  ג(באורים סק", השים סק"חידו) חוות דעתר להתירא. גם התחזוהרופאים. אא"כ תפיל חררת דם אזי 

ד ה מחמת חימויא רואהמא שאפילו בדקה שוב אח"כ כמה פעמים ונמצא בצדדין אסורה דחיישינן ש

  .אם עברה ושמשה ג"פ ולא מצאה דם הותרהרק ו .תשמיש

 כתב שדברי הנוב"י 'חומרא יתירה היא'. )סל"ז( ערוך השולחןה אמנם

 הדין כשלא מצאה דם בבדיקה 

ך א, בדיקה זוותרה בה ישהנמצא דם כלל. שלכאורה אין האיש לעיין מה הדין כאשר בבדיקה לא 

, סורהוא, ן המקורמשהוא  דועמצד שני גם איסורה לא הוכח. מדברי השו"ע: "נמצא דם על ראשו בי

י בכך שלא דאלא , דווקאבמוכח שא"צ למצוא דם  ,ומותרת", בידוע שהוא מן הצדדין, ואם לאו

 תמצא דם בכדי לטהרה.

כן ולאחר מ, ללדם כ א מצאהשאם בדקה עצמה ול חדושים סק"ו(ביאורים סק"ג אות ט. )חוות דעת כתב ה

י )הובא בנוב" צאנזר םחיי וכ"ד מהר"ר .שהוא מן הצדדים שאנו תולים, מותרת, ראתה כמה פעמים

)סי'  שאי חזון, סי"ט() ה"שערו, א()ס"ק י ש"ךה שגם אם לא מצאה כלל אינה נאסרת לעולם. וכ"פ לקמן(

  .)ח"א עמ' רי( טהרת הביתו סק"ד(פב 

צה מי שירסיים שוורה. אס אהי וסובר שאם לא מצאה כלל הרי, חולק ע"ז )סק"ו( דרי טהרהסה אמנם

 ."פגי שמקיל עד מודי  .הקלללהקל אף אם ראתה ג"פ אח"כ יסתור כל הראיות שהבאתי ואח"כ יורה 

 ]הובא בש"ך ס"ק לג[. אפי רברביוכ"כ דגול מרבבה בדעת ה

ל ם לא מצאה כלשא, יםאה בצדדחילק בין לא מצאה כלל ובין מצ סימן מו(, )שם ביהודה נודעובשו"ת 

. ל הדם שראתהוכחה עו ה, משום שמוכח שהתרפאה אך אין לנאם שוב תראה ג"פ תחזור לאיסורה

ה שכל ה מתגלשעת , משוםלא תאסר, תראה ג"פ מחמת תשמישאך אם מצאה בצדדים אף ששוב 

  .)סל"ז( ערוך השולחןוכ"ד ה .היו טהורים הדמים שראתה

 שבעה נקיים לאחר הבדיקה 

צריכה  אםהוסקים ו הפכך שהיא טהורה, נחלקאישה שעשתה בדיקת שפופרת ומצאה דם בצדדים 

ים אלא נקי 'זומוכח שא"צ  יא,כתב שאם נמצא דם בצדדים טהורה ה רמב"םלספור ז' נקיים או לא. ה

 טהורה מיד. 
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 ב ראתה מחמתרת ושודי השפופכתב לענין אם מצאה דם בצד מו(, מד, )סימנים מג ביהודה נודעבשו"ת 

 ר"י הורוויץמהדעת שקיים. נז' נקיים או עכ"פ צריכה ז' תשמיש דמותרת. אם מותרת אפילו בלא 

הדיא משמע ל סי' מ"ט()ר"ן הובת והנוב"י מראה פנים לכאן ולכאן. והביא דמתש, שאינה צריכה נקיים

ושכ"ד , זההקל בלעיקר פסק שה )ח"א עמ' רטז(טהרת הבית ובו שבעה נקיים אינה צריכה. שאפיל

 ועוד. )סק"י( לחו"שוכ"ד ה והמחמיר תע"ב., הרבה מן הפוסקים

חר כל דם קיים אניכה ז' כתב שתמיד צר (ד"ה ולפי באורים סק"ג, )חדושים סק"ו חוות דעתה, מנגד

. משום נקיים שבעה שמוצאת בצדדי השפופרת צריכהואפילו על הדם , שמוצאת בשעת תשמיש

, ועוד התורה.משהוא  ומאהולא לעניין ט, שלא הקלו אלא לעניין חשש רמ"ת משום שהוא מדרבנן

דעת שמכתה א"כ יואאה ם שרושיש לה מכה בקירבה ודאי דחוששת לדהרי גם באישה שידוע לנו 

, וטעמו סימן ס( ,בתשובה) ארעק"וכ"ד  שתראה.עדיין בקירבה, והכ"נ צריכה ז' נקיים על כל דם 

דקים האם אנו בוכך שוהבדיקה רק מועילה ל, זה בא מן המקור והתעכב בצדדים שאפשר שדם

 התשמיש גורם ליציאת הדם.

משום  ,ילגמר להקל כתב לחלק בין נמצא דם בצדדי השפופרת שיש )אות לג( ערוך השולחןה

 .שצריכה ז' נקיים נמצא כלוםובין כשלא  שהתברר שהדם בא מהצדדים.

 כשבדקה עצמהנקה. וור והלהיות דוקא שלא בימי עיב צריכהדבדיקת שפופרת חוו"ד וכתב עוד ה

 )ס"ק טז( פת"שהוסיף המים. ור יבימי עיבור והנקה לא מהני להתירה רק בימי עיבור והנקה ולא בשא

 שנראה דאם בדקה עצמה בימי עיבור מהני אף לימי הנקה וצ"ע.

 סעיף ג':

 בדיקה תחת בעלה הראשון 

 )סו.(שנינו בנידה 

: הלי אמר ?הראשון בעל לש שלישית בביאה עצמה ותבדוק: יוחנן לרבי לקיש ריש ליה מרא"

 לפי? ישישל בעל של ונהראש בביאה עצמה ותבדוק: ליה אמר. שוות האצבעות כל שאין לפי

 "שוות הכחות כל שאין

ש ן ואילך תשמל ראשולישית שכלומר מביאה ש - של בעל ראשון: ותבדוק בביאה שלישית רש"יופי

טב ך בדיקה ומוא תצטרלאחר  ושמא בבעל - לפי שאין כל האצבעות שוות .ע"י בדיקה ולמה תתגרש

"ה )סו. דספות התו ת.בעושתתגרש ותתקן ולא תבוא לידי כרת הלכך מתגרשת עד שתתחזק בג' אצ

ל לישי של הבעשמיש שאחר תלשגם אם תבדוק נו מדברי רש"י הבי )פ"י סי' ג(והרא"ש  ותבדוק ]הא'[(

חת בעלה בדוק תשה לאסור לאי . לטענתםשלא תהא בשגגת כרתהרי היא אסורה לו. , הראשון

ש את רש"י תן לפרתו ניהב"י כתב שלדע שמוטב שתתגרש ותתקן ולא תבוא לידי כרת., הראשון

 כתוס' ורא"ש.
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ת לו. גם מותר רי היאסוברים שגם אם תבדוק תחת הראשון ה )שם( רא"שוה )שם( תוספותה אך

ולה לבדוק וץ יכמן שתחפזסוברים שבכל  )בהלכותיו פ"ו הי"ח( רמב"ןהו )תוה"א ב"ז ש"ב ו:(רשב"א ה

ת לעמוד עם א מותררי היהואם מן הצדדים , אם הדם בא מן המקור הרי היא אסורה לכלו, עצמה

ודם קתירנה ש שנכ", השלישי לאחר שכבר הוחזקה כרמ"תבעלה. שאם התרנו אותה לבעלה 

 אך, נו עליהא שהקלקול היוצא מדבריהם שההוראה לבדוק רק בבעל השלישי היאשהוחזקה לכך. 

 לכל. אסורה היא אך אם תמצא שהיא באמת רמ"ת הרי, אם רוצה לבדוק קודם לכן רשאית

כבר ראתה שה לאחר אך אם בדקה עצמ ,וקשמותר לאישה לבד כב( -כ , )ד רמב"םהמ"מ פירש בדעת ה

לה הבדיקה מועיו, רמ"תכ יוחתשהרי הוחזקה ת, הרי היא אסורה עליו, תחת בעלה הנוכחי ג' פעמים

א של .לרמ"ת םזקה בההוחיא אסורה לאותם בעלים שוגם אם נמצאה טהורה הרי ה רק לבעל הבא.

ינשא כשיכולה לה ה, אבלגונהקלו חכמים לסמוך על בדיקה זו אלא כשאין לה תקנה אחרת ותשאר ע

 לא הקלו. -

, רשות בידהה, עמיםש פאחר ששמשה של, : אם רוצה לבדוק עצמה בעודה תחת הראשוןשו"עכתב ה

ויש  :רמ"אהוכתב  בדיקה.ו באפיל, ומותרת לו. ויש אומרים שאסורה לראשון מתשמיש שלישי ואילך

 . מוני()טור וב"י בשם הסכמת הפוסקים והגהות מיילסמוך אסברא ראשונה להקל. 

"ת בשו אךרים. ם אוסהרמב"שהרי רש"י ו, סובר שאין להורות בדיקה בבעל הראשון )ס"ק יד( ש"ךה

 ח"א עמ' רי()בית הטהרת בגם  השיג על הש"ך שמפקפק קצת להחמיר בזה. )סימן נז( שמואל אמונת

 .)סי"ז( ערוך השולחןוכ"כ ה הקל לבדוק בבעלה הראשון.

אבל , צדדיםב השמצאלא כאכתב שגם המתירים לא התירו  )סימן מג. הובא בפת"ש יח( נודע ביהודהה

ם אהקל גם  מ' רי(ח"א ע) יתטהרת הבב אך .הבדיקה להתירה לבעלה כשלא מצאה כלל לכו"ע לא מהני

 לא מצאה דם על המוך כלל.

אה דם על ן ומצהראשו שאם בדקה עצמה תחת בעלה באורים סק"ג(, )חדושים סק"ה דעת חוותכתב ה

 ראשון.הלבעל  אסורהמותרת לבעל השני ו, ואח"כ בדקה ולא מצאה דם על ראשו, ראש המוך

 מצטערת בשעת תשמיש 

רת בשעת א מצטעאם היש סי' ג(' איסו"ב תשובות מיימוניות סוף הל)הובא ב ריצב"אכתוב בתשובת ה

 רש"י. ל יקה אףהבד נראה קצת כי חולי ומכה יש לה ויש לסמוך על, תשמיש וקשה לה מאד

)שם ראשון הבבעל  דיקהלכ"ע יש לסמוך אב, : ואם הרגישה צער וכאב בשעת תשמישרמ"אכתב ה

 .בהגה בשם ריצב"א(

 סעיף ד':

 שימשה סמוך לוסתה וראתה 

 "ואם יש לה וסת תולה בוסתה". )סו.(שנינו בנדה 
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תה משה סמוך לוסאם שיביאר ש )פ"ד מהל' איסו"ב ה"כ( רמב"םנחלקו הראשונים בבאור דברי הגמ'. ה

כ שהגיע. וכ" ם הוסתדהוא  אלא אנו תולים שדם זה, אינה נחשבת כרואה מחמת תשמיש, וראתה דם

 -ת לה וס ואם ישפירש " רש"י אבל. )תוה"ב הקצר ב"ז ש"ב ו.( רשב"אוה )בהלכות פ"ו הט"ז( רמב"ןה

לא בדיקה במשמשת ותה לקלקול הזה שאינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקים תולה בוס

 דינא.ל םאינשונים ו ירושיםפני ש הם אלא, ביאר שהראשונים אינם חולקים זע"ז ב"יבין וסת לוסת". ה

לא  הור, שעדייןטה כעת רואשפירש שאם יש לה זמן קבוע לראית הוסת, יכולה לומר שהדם  מרדכיה

 הגיע שעת הוסת.

 ה רואה מחמתלשבינן לא חאנו תולין ראייתה משום וסתה ו, : אם שמשה סמוך לוסתהשו"עכתב ה

  תשמיש.

על אדם  ובראין מדר שביא פרישההלכאורה קשה, וכי מדובר על אדם רשע שמשמש סמוך לוסת? 

או  ,מש בזמן זהותר לשך שמיוצא לדר לעשחטא ועבר ושימש בזמן 'פרישה סמוך לוסת' אלא מדובר 

 סק"י() סדרי טהרהוה ק יג(ס") תורת שלמיםגם ה אם ראתה בתחילת היום שמותרת כל הלילה שלפניו.

ההיתר בכל  יהר, שההתק ק טז()ס"ש"ך ה אך .)ח"א עמ' רכו( טהרת הביתוכ"פ ב כתבו להקל כפרישה.

ה קל בזה שאינאין להו, לילהאין אנו חוששים שתראה ב - הלילה שלפניו הוא מפני שוסתה ביום

או  שימשה.עברה ושקרה שאינה רגילה לראות אז. ולכן פירש שמדובר במ נחשבת לרמ"ת מכיון

שה בזמן ששימ אפשרכתב ש )ס"ק כא( פת"ששמדובר על קטנה שלא קבעה וסתה שלוש פעמים. ה

 שמותרת לבעלה., כגון שקבעה וסת בזמן זה, שההפרי

פ מחמת אתה ב"ח"כ ראפילו אם א, שאם פעם אחת שימשה סמוך לוסתה )שם( סדרי טהרהכתב ה

 לישית מופלגשד פעם ה עולא מצטרפינן לראיה ראשונה בהדייהו עד שתרא, תשמיש מופלג מוסתה

 .)ח"א עמ' רכו( טהרת הביתמוסתה. וכ"פ ב

ל אם ם גם זה בכלתפק האהס סק"ד() כרתי ופלטיה .בזמן פרישה של 'עונה בנונית'לגבי אישה הרואה 

ך אניין פרישה מרא לעלחו שאפשר שמה שחוששים לעונה בנונית הוא רק, יש לה וסת תולה בוסתה

חכם  )שפתי וניםדס רימפרה אך דאלים חזקה., לא לקולא. וסיים שאפשר שדווקא בוסת גמור תולים

כלל מ, בעונה זו לשמש ים להמאחר שאנו אוסר, כתב שפשוט שיכולה לתלות בעונה בנונית סס"ק טז(

ן שודאי תלינ כתב מב( אות)ערוך השולחן ודינה כוסת קבוע. גם ה, שהיא עלולה לראות ביום זה

וציא גם כדי לא להו, מ"תרינן אבמה לתלות משום שרוב נשים  שהרי חז"ל התירו כשיש לה, בעונה זו

 הביא שיש רכח( ח"א עמ') טהרת הביתניין זה. ובעוא"כ למה יגרע עונה בנונית ל, בעלהאישה מ

 מה שיסמוך. וסיים שמ"מ המיקל בזה יש לו על, המחמירים בזה

 '.לא בבאור דברי המרדכי עיין מ"ש באריכות לקמן ס"ה 'יש וסת קבוע או

 סעיף ה':

 ודם המשונה מדם נידתה, תליה במכה 

 )סו.(שנינו בנידה 
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 דם היה ואם. הבוסת תולה - סתו לה יש ואם, במכתה תולה - מקום באותו מכה לה יש ואם"

 דם ממנהש במקור לי יש מכה לומר אשה ונאמנת. תולה אינה - ראייתה מדם משונה מכתה

 כההמ דם לע העידו וורבותינ. טמא - המקור מן הבא מכה דם: אומר ג"רשב, רבי דברי - יוצא

 "נייהובי איכא טמא ומקומ מקור: עולא אמר? בינייהו מאי. טהור שהוא המקור מן הבא

לא נתברר  הא, נהוא משושדוקא שנתברר שה )תוה"א ב"ז ש"ד כג.( רשב"אבשם ה כ(, )דכתב המגיד 

כ ת תולה. וכ"ה לתלוש לוכל שי, תולין במכה. לפי שהאשה בחזקת טהרה עומדת עד שתראה ודאי

 ."ק יט()ש"ך סחכם אותו לה להר. ומשמע מדברי הרא"ש שאם הדם משונה אינה צריכ)פ"י סי' ג( רא"שה

ינה א, ם ראייתהונה מדה משתולין בדם מכתה. ואם דם מכת, : אם יש מכה באותו מקוםשו"עכתב ה

 .תולה בדם מכתה

 נוין לומר שאיתם תולן הסשמ )סק"ט( ט"זכתב ה, נידה לדם מכתה לגבי הצורך בהכרת חכם בין דם

לקולא  יו אין ללכתים לפנהדמ עד שיודע לנו שהוא משונה ע"פ חכם שיראה שניהם. ואם שני, משונה

צדק  צמחתשובת ה א בשםהבי יד( )אותוכל אדם יוכל לברר זאת. הגליון מהרש"א , כיון שאפשר לברר

ן פא וח"א סימ)ח"ג ב ות יעקתיו שבובתשובו, חולק )ס"ק יז(בתורת השלמים ו, שצריך הכרת חכם )סימן פו(

כ לסמוך על ל אח"נה תוכאם אמר שהוא אינו משו, שתראה ג' פעמים לחכם, עשה פשרה סימן סו(

 הכרתה.

 זמן הראיה - תליה בדם מכתה 

דעת בודאי פילו יוא, ישהשבשעת וסתה של הא תרומההביא בשם ה )פי"א מהל' איסו"ב הי"ג(הגה"מ 

ם תולה בה. ג כתמים ם. אמנםלא תהא טמאה לעול - דאם לא כן, שהמכה מוציאה דם אין תולה בה

א ו חוששים שמתא אנאוריידאם וסתות , כתבו שאם האישה רואה בזמן הוסת )טז. ד"ה ומר( תוספותה

 גם מהמקור בא הדם. 

אתה בשעת ע"פ שרקור אכתב "וכן אשה שראתה דם מחמת מכה שיש לה במ יד(, )ח רמב"םה אמנם

 שאנו תולים ג.(כ"ד שם וה"א ש)ת רשב"אשהוסתות מדבריהם". וכ"כ ה, וסתה היא טהורה והדם טהור

ומספק אל , דרבנן סתותוואפילו הגיע שעת וסתה , בדם המכה משום שהאשה בחזקת טהרה עומדת

 תאסרנה לעולם.

עתו בכס"מ כה. ודבמ דעת הב"י שאם יש הוכחה שהדם בא מן המכה אפילו בשעת וסתה תולים

"א שאפילו והרשב רמב"םהכדעת , גם בשעת וסתה להתיר בס"ז כן סתםול, שהרמב"ם סובר כרשב"א

מ' )ח"א ע ביתטהרת הפ בבשעת וסתה תולה במכתה. והוא בתנאי שלא הרגישה בראיית הדם. וכ"

יודעת שהדם וקא כשדביאר שהרמב"ם מתיר  ד(כ-)ח"ז סימן נה אות כג למשה תפילהבשו"ת  אולם. רמט(

 אא"כ, וסתה ה בשעתהתירלבכל אופן. ולכן פסק להלכה שאין  והרשב"א מיירי, יוצא מן המקור

 יודעת בברור שהדם מהמכה.

 לם.א תיטמא לעואל"כ לד, כתהאינה תולה במ, או מל' יום לל' יום, : ומ"מ בשעת וסתהרמ"אכתב ה
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רגישה שדם מבל אם א, תהכתב שאע"פ שיודעת שמכתה מוציאה דם אינה תולה במכ (כו )ס"קש"ך ה

שהרי , ולםטמא לעתכ לא אפילו בשעת וסתה טהורה. ולא שייך לומר ע"ז דא", המכהזה בא מן 

 וא דעת יחידהרשב"א ה קכשלא תרגיש תהיה טמאה. ולדעת הש"ך הרמב"ם סובר ככל הפוסקים ור

 כנגד כולם.

ינה אבא מהמקור  ה שהדםרגישכתב שדווקא אם מ )מהדו"ק יו"ד סימן מא. הובא בפת"ש לג( נודע ביהודהה

 . ווקאאבל בלא"ה תולה אף בשעת וסתה. וכל זה בימי טהרה ד, ולה במכתהת

 שעת הוסת רקבשלא  כה אפילוכתב שתולין מחמת מ, )תנינא יו"ד ח"א סימן כ"ו( עוזיאל משפטיבשו"ת 

גישה שלא הר . ג.חיכוך בלי א. שיודעת שיש לה מכה. ב. שהמכה מוציאה דם מאליה בשלשה תנאים:

א יראה את ק שרופ"ל רכשיצא מהרחם. הדרך היחידה שיתקיימו כל התנאים הנביציאת דם זה 

 המכה.

 מיקום המכה 

שונה:  הגירסא פ" ה"א()פתא בתוס "ואם יש לה מכה באותו מקום תולה במכתה". אך )סו.(שנינו בנידה 

יננה באותו ם אם אג, ה"ואם יש לה מכה הרי זו תולה במכתה". ומשמע שאפשר לתלות בכל מכ

 מקום.

פ"ד ) רמב"םון הנ מלש. וכ"ג"כ כתב בסתמא שאם יש לה מכה תולה במכתה )תוה"ב ב"ז ש"ד( רשב"אה

 .מאיריוה ו(ט, ו, הל' נדה) ב"ןרמה "ונאמנת אשה לומר מכה יש לי בתוך המקור". וכ"ד מהל' איסו"ב ה"כ(

יתר "ה לעניין הלן דה ימאכה הבאנו את דברי הראשונים לגבי הגדרת מכה בסתמא. אך מאן ל עד

 ה.אוסר את האיש י יתכן שגם אם המכה במקור הרי הדםהר, אישה לבעלה

תוב דייק מכך שכ ואיכא( ג ד"הל)עמ'  ב"חכתב: אם יש מכה באותו מקום תולין בדם מכתה. ה שו"עה

א י שממנה יוצלכה יש ממר במקור'. ליתני סתמא ונאמנת אשה לו 'נאמנת אישה לומר מכה יש לי

ינה אך אם א, כהש לה מם ישהדם. לכן הסיק שאינה תולה במכתה אא"כ יודעת שממקום שיוצא הדם 

 .יז( )ס"ק ש"ךאומרת שהמכה במקור אין תולים הדם שבא מהמקור. וכ"כ ה

מקור בעינן צא מהה שהדם יושדווקא אם מרגישסובר  ביאורים סק"ד(, )חדושים סק"י חוות דעתה אמנם

וע שמוציאה כה שידה במאבל ברואה שלא בהרגשה ואפילו ע"י בדיקה תול, שתדע שהמכה במקור

כתב  (הפת"ש כב . הביאוסימן יב )ח"א סוף מאירות פניםאפילו אם המכה בודאי בצדדים. ובשו"ת , דם

, שאר אבריםחילה בתלע י שיצטרך ליבשדווקא אם יש לה מכה במעיים שיכול הדם לבוא שם בל

תחלה בשאר  שיבלע לא ים שא"א לזוב דרך המקור אםיאבל אם יש לה מכה בשאר אברים הפנימ

 .)יו"ד סימן קנד( חתם סופרוכ"כ ה זה דם נדה גמור. ,אברים

עצמו שמשם  במקור ת הרחםכתב שאפילו אם המכה היא בבי )סימן קי"א( מהר"ם מלובליןובתשובת 

 מ"מ טהורה היא ותלינן בדם מכתה. , נובע הדם נדה
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 שבא מהמקור ודעיםיבל אם א, שרק אם הדם בא מהפרוזדור מקילים פסק )סעיף ה אות א( שבט הלויה

 בשם אות ב'(פ"ז ד סי' קיו")כתב בנשמת אברהם  לעומתו. אע"פ שאומרת שיש לה מכה שם אין להקל

מכל , סתוושעת הבעים גם מאותם הגידים המתפק: "ואע"ג שהמכה מוציאה דם גרש"ז אוירבךה

כתב אודות אישה  )סימן פא( אחזו"גם ה ".…ו כדרכו באופן טבעייהוא רק שיוצא מאילמקום דם נדה 

ודעים אנו יילו אם אפ ,יהימ ורואה דם כל, שיש לה פצעים במקורות הדם ולכן אינם נסתמים לעולם

ק דם היוצא הוא ר ידהנמשום שדם  יש להחשיבו כדם מכה לכל דבר, שהדם היוצא בא מן המקור

אבל אם , טבעיות טמאולות ות רגישרק על ראיו לז(, )יז ציץ אליעזר. וכ"פ המאליו כדרכו באופן טבעי

 רגיל שלרם המו הגווא כגם אם הרופאים אומרים שגורם הדם ה, יש מכה במקור אין היא טמאה

 הופעת וסת חודשית.

 דוקא מכה או אפילו כאב 

ם אף א, ן מותרכועל , וא באמוכחא מילתא דממנו ה, סובר שאם בשעת הכאב מוצאת דם )סק"י(ט"ז ה

ה. עוד כתב זנשאר  כאבלאחר שיפסוק הכאב מוצאת דם נראה שמתמצית אותו הדם שהיה בשעת ה

 ו.זלתלות במכה  אפשר, ודעתאע"פ שהיא אינה י ,שאם יש לה מכה שרגילות הנשים לראות ממנה דם

עד שיברר  ובתולה  ואינה דכאב אינו כמכה, כתב שהסכמת האחרונים היא )ס"ק כז(פתחי תשובה ה

כתב  ג(ד ד"ה ודע אע"יס"ק )הרה טסדרי . ה)סימן סא( רעק"א בודאי שכאב זה בר דמים הוא. וכ"כ בשו"ת

 ינה יודעת אםאך א, ה מכהלבענין שידעה בודאי שיש מ"מ מועיל הכאב , שאע"ג שכאב אינו כמכה

 וכ"כ, אה דםה מוציהמכ אם בכל פעם שכואב לה המכה מוציאה דם אז מסתמא, המכה מוציאה דם

ה יכול ,הרגילשונה מוב בולט כתב שכא לד(, )קפזגר"ז . אמנם בשו"ע ה)סימן לה( יחזקאל כנסתבשו"ת 

 לתלות בו הדם.

את דם על כן מוצמולאחר  כתב שאם מרגישה כאב בשעת בדיקה רפואית פז(, )א משה אגרותבשו"ת 

 א"כ הוא מהמכה. , הבדיקה

כתה מוציאה מת אם יודע העלה שאם ידוע שיש שם מכה, אפילו אינה )ח"א עמ' רמד(טהרת הבית ב

 דם, תולה במכתה לדעת השו"ע. 

דה ר מסתבר במיך כאשאמכה, ככתבו "נראה מדברי הפוסקים שאין כאב נידון  )יז, יא( ספר פוע"הב

 ".ת הכאברגשרבה של בטחון שיש פצע בנרתיק, נוטים הפוסקים להקל ולסמוך על ה

 הרגשת המכה, ודאות ראית הדם מהמכה 

ואם האישה , כתבו שדוקא אם מרגישה שהדם בא מן המכה אנו חוששים לראייתה )שם( תוספותה

אם וסתות דאורייתא אנו חוששים שמא גם מהמקור בא הדם. אבל אם אינה , בזמן הוסתרואה 

דאל"ה וכי לעולם לא תהא , מרגישה שהדם יוצא מהמכה הרי היא טמאה לכו"ע אם הוא זמן וסתה

שאישה  תרומההביא בשם ה )פי"א מהל' איסו"ב אות ח(נדה והלא קודם מכה הוה לה וסת. גם הגה"מ 

אם בודקת עצמה באותו מקום ומוציאה דם , שיש לה מכה באותו מקום ואינה יודעת אם מוציאה דם
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ואינה תולה במכה. שדווקא אם האישה אומרת בפירוש , או אם מרגישה שהדם נופל מהרחם טמאה

 .)סימן תשלה( מרדכיתולה. וכ"כ ה אינהאבל אם ספק לה , שיש לה מכה הרי אפשר לתלות בה

ה אפשר ד מהמכויור כתב שאפילו אינה מרגישה ממש שהדם שותת )סוף שער ד( רשב"אה אמנם

נות האישה ונאמ, המכהמשהרי רק בבדיקת שפופרת אפשר לדעת בודאות שהדם יוצא , לתלות בה

 .ב"אריטוה מאיריה. וכ"כ (מן ג)פ"י סי רא"שהיא לומר שיש לה מכה עם דם ולכן תולים בה. וכ"ד ה

 נראה מדבריותה". ום מכ"א וסיעתו: "ואם יש לה מכה באותו מקום תולין בדפסק כרשבשו"ע ה

 ערוה"ש, ב"חה, שו"עעת הואפילו אינה יודעת אם מוציאה דם. וכ"כ בד, שתולה בכל מכה שהיא

ח"א עמ ) יתבטהרת הוכ"פ ב חרונים.ועוד רבים מהא )מקשה זה"ב ס"ק יא ויב( רימונים פרדס, )סעיף מו וסו(

ך דבריו שהאריעיין בתה. ואפשר לתלות במכ, שאפילו אין האישה יודעת שמכתה מוציאה דם רלב(

 לדון בדברי האחרונים המצדדים להקל ולהחמיר.

יש לה וסת ישה שכן באהסביר שאע"פ שאינה מרגשת עתה שדם זה בא ממכתה, ו )ס"ק כד( ש"ךה

 ישה עתה שדםלא הרגש אע"פ ומצאה שלא בשעת וסתה, די בכך שיודעת שדרך מכתה להוציא דם,

עת הדם תדע שכש"צ זה הוא ממכתה. לשיטתו צריך שתדע שהמכה היא מכה שמוציאה דם, וא

סימן ) צבי חכםת ר בשו"בואמהמכה. בשונה מדעת הב"י שא"צ שתדע כלל שהמכה מוציאה דם. וכן מ

ו"ד סימן י)מהדו"ק דה ביהו נודעה אךשאם אינה יודעת שמכתה מוציאה דם, מהיכי תיתי לתלות בה.  מו(

דעת ילו אינה יו"א שאפהרשב ביאר בדעת )ח"א סימן תמד(רדב"ז השהשיג על דבריו של הש"ך, גם  מא(

וכ"כ ת. ל לתלולהק אפשר, תולה במכתה. ואפילו אם לא יצא דם מהמכה, שמכתה מוציאה דם

 ועוד. )יו"ד סימן קמד( חת"ס, ה)ח"ב סימן עט( זרע אמתבשו"ת 

ם א, הכאינה תולה במ ,קוראף על פי שיש לה מכה במ, כתב: אבל אם ידוע שבא מן המקור "ארמה

 אלא אם כן יודעת בודאי שמכתה מוציאה דם., אין לה וסת קבוע

 7התקן תוך רחמי 

ע"מ  שא גדול זה.ים בנווקרברצוני להעיר שאינני בא כאן אלא לסכם מעט את דברי הפוסקים והח

 י פוסק.ון לגופו ע"יש לד קרהמוההיבטים השונים בנושא זה. וודאי שבכל  לפתוח את עיננו לבעיות

קודם בואנו לפרט את מכלול ההיבטים בדין ההתקן יש להקדים את מבנה ההתקן. ההתקנים השונים 

משלד פלסטי בעל צורות שונות המותאמות לחלל הרחם לאחר ההחדרה. על הגוף הפלסטי עשויים 

המשחררים בהדרגה את  )טבעי או סינטטי(מוסיפים בדרך כלל סליל נחושת או מארז פרוגסטרון 

מרכיביהם לחלל הרחם ומגבירים את יעילות ההת"ר. עיקרון הפעולה של ההת"ר הוא בהשראת 

 ללא נוכחות חידקים או גורמים מזהמים אחרים(, )תגובה חיסונית לנוכחות גוף זריים שינויים דלקתיים סטריל

                                                        
סד. וכן -"דימום מחמת התקן תוך רחמי" באסיא סג מרדכי הלפריןלהרחבה בנושא זה עיין במאמרו של הרב ד"ר  7

(. 323' ר אסיא א' עמפס)חשון תשל"ג  כתגובה לשאלתו של הרב יעקב אריאל באסיא חוברת ז, לוי יעקבמאמרו של ד"ר 
 יואלב רחם'(. וכן מאמרם של הרהרחמי וצילום -'התקן תוך 342טו, עמ'  בתחומין )כרך פריס יהודהוכן מאמרו של הרב 

הרב  מרו המקיף של. וכן מאאי וההשלכות ההלכתית"הטיפול הרפו -)תחומין כרך כג "דימום רחמי כבד  קטן חנהו
 )תחומין כרך לא( על דימום שסיבתו אינה טבעית. בלס שמחה יהונתן
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נמנעת השרשת הביצית המופרית. המנגנון המשופר של ההתקנים  וכתוצאה מכך, ברירית הרחם

בנוסף למניעת , המכילים נחושת מוסבר בפגיעה של יוני הנחושת בתאי הזרע ובתנועתיות שלהם

 ההתקנים. בהתקנים המכילים פרוגסטרון נוספים שני מנגנונים תורמים: א.ההשרשה הקיימת בכל 

השראת שינויים פרוגסטטיביים בריר  .פגיעה ישירה בתאי הזרע ובכושר החדירה שלהם לביצית. ב

גורם  שינויים המונעים מעבר תאי זרע מהנרתיק אל תוך הרחם. חשוב לציין שאין הת"ר, צוואר הרחם

 ואין הוא גורם להפלה כפי שחשבו בעבר., להפרעה כלשהי בביוץ

די אי הצלחה עד כ, ביםראחת מתופעות הלוואי של הת"ר היא הארכת זמן דימום הוסת. כתמים 

 ה. דם נידבו א, להיטהר בחלק מהפעמים. לכן חובה עלינו לברר האם מדובר בדם מכה

יבות לדימום הנגרם ס 4 ביאוה דימומים.הסיבות הגורמות לכתב מאמר מקיף אודות  לוי יעקבד"ר 

. ב. המוציאה דם ם למכהגורוא. ההתקן מגרד או דוקר את הרירית הפנימית של בית הרחם  מהת"ר:

לכן וום של הוסת ת הדימאיר המכה מביאה לידי זיהום ודלקת המוציאה דם לפעמים. ג. ההתקן מגב

גיל נראית כדם רש הפלהלום ולגר, חשוב כדם וסת. ד. ההתקן יכול לפגוע בביצית המופרת ברירית

 או כתמים.

"ר נגרם ע"י התימום התיר דכתב שהפוסקים נטו להחמיר שאין אפשרות לה לפריןה מרדכיהרב ד"ר 

וען הפלה. לכן טהגיע מל למשום הסיבה הרביעית שהביא ד"ר יעקב לוי והיא האפשרות שהדם יכו

ום . והביא שכיהנושא ב אתיהיה מקום לשקול שו, הד"ר הלפרין שאם הסיבה הרביעית לא תתקיים

 חר מכן אינהפלה לאהכן ההת"ק מוחדר בתקופת הוסת רק לאחר שמוודאים שאין חשש להריון. ו

 ת. מציאותית כ"כ מכיון שההתקן גורם למניעת הריון ולא להפלה מוקדמ

יבות הס 2)מכה  שב כדםת יחכל דם שתראה שלא בשעת הוס, היוצא מכך שאם לאישה ישנו וסת קבוע

ה לשאישה שיש  נג(ר"א עמ' ח) טהרת הביתונוכל לטהר את הדם שרואה. וכ"כ ב הראשונות שנימנו לעיל(

ה קום להקל בזשיש מ ראהנ, והרופא אמר לה שהטבעת גרמה לה דימום, טבעת ברחם למניעת הריון

כתב  ד עמ' קז(ח")הם אבר כיון שבזמן זה חשובה למסולקת דמים. ובספר נשמת, שלא בשעת וסתה

 לטמאה. קן וישההתמשגם אישה המניקה אין לתלות את ראיית דמה  גרש"ז אוירבךששמע מה

, דן ג"כ בעניין ההתקן רחמי וצילום הרחם'(-'התקן תוך 342עמ' , כרך טו )תחומיןבמאמרו  פריס יהודההרב 

שהמכשיר הרחב מכיון , לפיו בטיפול החדרת ההתקן אין כדי לטמא משום חשש לפתיחת הקבר

מ"מ בלבד. בשיעור פתיחה זה לדברי הכל אפשר לפתיחת  4 -ביותר שהוכנס לרחם רחבו הוא כ

הקבר בלא דם. בנוגע לדימום המופיע לאחר הטיפול: דימום זה הוא כתוצאה מפציעת דופן החיצוני 

זה כי אם ואין , מכיון שאינו בא מהרחם, הרי זה דם טהור, של צואר הרחם על ידי הצבת. ואם כן

, דימום מהנרתיק. ואין לחשוש לדימום מתוך צואר הרחם כתוצאה משפשוף הצינורית בכותלי הצואר

מצוי שעצם הימצאות ההתקן ברחם  (-20%)בערך כשאצל מיעוט הנשים  והוסיףשאין זה מצוי כל כך. 

קשה , הגורמת לדימום. למרות שככל הנראה דימום זה הוא כתוצאה מדלקת ברירית הרחם או שריט

אפשר  -מפני שאי אפשר לקבוע באופן מוחלט שדם זה הוא כתוצאה מפצע , להקל בדימום זה

מנין , שחיכוך ההתקן בדופני הרחם גורם לעורקים שבדפני הרחם להפריש דם באופן 'טבעי'; ועוד
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הרי למעשה אין כאן בכלל , הרי אין כאן מכה שודאי מוציאה דם, לנו שהדימום בא כתוצאה מההתקן

. מיהו נראה שכל זמן שלא נתרפא הפצע נשים אין הטבעת גורמת לדימום(האצל רוב , כאמור )שהריודאי מכה 

 אין לחשוש שמא ההתקן גורם לדימום מהרחם. , )מלחיצת הצבת(שבצואר הרחם 

דאי ורק כשרואים ו, ליםן מקיכתב שאם יש טבעת ברחם הגורמת לדימום אי )סוף סעיף ה'(שבט הלוי ה

 )אבה"ע משה אגרות שו"תומ"מ תשאל לחכם. גם ב, שמוציאה דם יש מקום להקל שלא בשעת וסתה

 שאין סח(, בה"ע ד)אב ד כתעו, ואין לפתיחת הקבר בלא דם, כתב שיש לחוש בזה לדם ח"ג סימן כא(

 .ן(על ההתקן היש ו מדוברת אל)ובתשובולהשתמש בהתקן תוך רחמי משום שקשה מאד ליטהר מדם נדות 

 אין לה וסת קבוע וספק מהיכן בא 

ן במכה תלינ, צדדיןו מן האקור והוא ספק אם הדם בא מן המ, : וכן אם אין לה וסת קבוערמ"אכתב ה

ע נודכה. גם המן המ א הואשמ, ואת"ל מן המקור, ספק מן הצדדין או מן המקור, מכח ספק ספיקא

אירע  אבל אם, הרהזקת טשום חפסק כרמ"א. וזהו רק מ כח( "שפת)מהדו"ק סימן מא אות ד. הובא ב ביהודה

חזקת כם אם חשובה ראשוניזה הבוהוא לאחר שספרה כבר ג' או ד' ימים נחלקו , לה כן בימי ליבונה

ה בהרגשה לא ם ראתיר שאאך העכתב לקיים דברי הרמ"א,  )חדושים ס"ק יד( חוות דעתטהרה. גם ה

 מועיל הס"ס. ולא תולים עד שתדע בודאות שדם זה בא מהמכה. 

ין הרמ"א לא הבשוהעיר  (ב, . עח)סימן וכתב שהרמ"א למד דין זה מהשערי דורא  )ס"ק כב( ש"ךה אולם

הורה אע"פ טו הכי א לאה, שהרמ"א הבין שדוקא כשיודעת שבא מן הרחם טמאה, היטב את דבריו

א פל מהרחם אלהדם נוכש נה יודעת שהמכה מוציאה דם. אך הש"ך הבין שאפילו אינה מרגשתשאי

את הספק  כן דחהום. שבדקה באותו מקום ומצאה דם טמאה אם אינה יודעת שמכתה מוציאה ד

דאי בא וה מכה לאין  שא"א לומר שאם, שהרי הוא איננו ס"ס המתהפך, ספיקא שהביא הרמ"א

 ספק. ולכן אין עוד , מהמקור

 תליה במכה בזמן הזה 

יום אין סובר שה (ז ש"דוה"ב ב""א בת. והרשבהביאו הגה"מ פי"א מהל' איסו"ב הי"גכאן ובהל' פ"ו הי"ט. ) רמב"ןה

 ואפילו, יתהדם ראימשונה מויתכן שדם מכתה , שהרי אין אנו בקיאים במראות, לתלות בדם מכתה

ם גדולה מזו. גמכה  ךין לוא, בתולים החמירושתראה דם נידה תתלה בדם מכה. ואפילו לגבי דם 

, ו בקיאים בהאין אנשום שמסובר שכיום אין לסמוך על בדיקה להתירה  )בעה"נ שעה"ס פג( ראב"דה

יפת דם ל כל רואה טעחמירו אל ההרי בנות ישר, ואפילו היינו בקיאים וידוע לנו שהדם בא מהצדדים

 כחרדל שצריכה שבעה נקיים.

, ולכן סובר שאין צריך בקיאות לראות אם הדם הוא בראש המוך או בצדדים סימן ג()פ"י  רא"שה אך

וחומרת בנות ישראל הייתה בסתם , סובר כך )שבועות ב:( רי"ףכים על הבדיקה בזה"ז. גם הודאי שסומ

אבל אם ידוע שבא מהצדדים לא החמירו. והוסיף הרא"ש שאם אדם חשוב רוצה להחמיר על , ראייה

הביא כמה דינים ש )פרק יא( רמב"םאבל לא ניתן להורות ולכתוב להחמיר בזה. וכ"ד ה, עצמו רשאי

 ר"ןוה )תוה"ב ארוך ב"ז ש"ב ו:( רשב"אבזה ולא הזכיר שכיום אין סומכים על בדיקת שפופרת. גם ה
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וכתבו סוברים כך. וכתבו שאפילו בעל נפש יכול לסמוך על בדיקת שפופרת.  )שבועות ג. דיבור ראשון(

 אין מוציאים אותה מבעלה., הרשב"א והר"ן שאם בדקה ומצאה טהורה

ם כ"כ הב"י בשעלה. ובתחת מכתב שנכון להחמיר אע"פ שהוא דבר גדול להוציא אישה  ירוחם רבנו

 .רשב"אה

 עולה שגם כיום ניתן להקל לתלות בדם מכה. שו"עמדברי ה

 יש וסת קבוע או לא 

 וסתה שיכולהבתולה  ה דם"ואם יש לה וסת זמן קבוע שהיא רוא )שבועות סימן תשלה( מרדכיכתב ה

הוא  ומר מן מכתהכולה לשי לומר זה הדם שהיא רואה טהור שעדיין לא הגיע ווסתה ותולה במכתה

 ".המכת, ואם היה דם מכתה משונה מזה הדם שהיא רואה אינה תולה בוטהורה

 ם סוף דבריואה, ריודב ד לקרוא אתתם היא כיצושורש מחלוק, נחלקו האחרונים בהבנת המרדכי

 "ע.דין אחד עם ראשית דבריו או דין חדש בפנ שהאישה תולה במכתה הוא

תלות שלא לכולים יאז ו, הביא דברי המרדכי להלכה: וכל זה באשה שיש לה וסת קבוע רמ"אה

 .אף על פי שאינה יודעת בודאי שמכתה הוציאה דם, בשעת וסתה במכתה

אם  אך, ות במכהלה לתליכו שהבין את המרדכי שרק אם יש לה מכה בזמן וסתהמדברי הרמ"א מוכח 

אע"פ שאינה שה היא וסת דם וסתה הוא. והקולא בשעת, אין לה מכה אינה יכולה לומר שדם זה

בין ש'תולה ה (ד"ה והמרדכי )לב. ב"חגם ה יכולה לתלות בה., יודעת בודאות שהמכה מוציאה דם

כה נו בא אלא ממואי, אר הודשלא בשעת וסתה יכולה לומר דם טהו, הבמכתה' נקשר עם תולה בוסת

ה אוי לתלות ברשאין  ה אע"פשאם יש לה מכ, פירש שהכל חדא מילתא היא )סק"ח( ט"זגם ה שיש לה.

 כ"כ אילו לא היה לה וסת מ"מ עכשיו שיש לה וסת תלינן בה.

שעת וסתה שלא ב ה תולהשהיא רואהוכיח מהמרדכי דס"ל שאם יש לה וסת קבוע  )סק"כ( ש"ךה אך

רש "ע. וכן מפוין בפנם ענישהמשך דברי המרדכי ה ב"יוכ"כ מרן האפילו שאין לה מכה. , בוסתה

א אצטרופי סברחזי ל ים להקלשאם יש עוד צדד ח"א עמ' רכט()טהרת הבית וכ"כ ב, )נדה יב.( מאיריב

ל חויה כלל וכלינה דמרדכי אבמ"ש להוכיח שהבנת הש"ך  )סימן מג( שמואל ויעןהנ"ל. וע"ע בקובץ 

 ויש לסמוך עליה.

מו בכאב או כ, לותלה לתפירש שהיא תולה לטהר את הדם בכל מה שיכו )אות מד( ערוך השולחןה

אפילו , ת בכל ענייןה לתלוכוליסיבה אחרת. ויכולה לתלות בעניין אחר בפני וסתה. וכשיש לה מכה 

 ת.או אפילו כשאינה יודע, ת שמכתה מוציאה דםכשיודע, כשאין לה וסת

 כמות הדם 

ך ממה הביא ראיה לכו, מכהנן בכתב שאפילו שופעת דם תלי )יו"ד סימן פא ד"ה כתב בגיליון( חזון אישה

 רה.אך קשה לסוברים שבשעת הוסת אינה טהו, שמטהרים אפילו בשעת וסתה
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מכתה.  בר בדםה הדפסק שאפילו שופעת דם בשעת תשמיש תול )ח"א עמ' רל( טהרת הביתגם ב

וכן  ,ותת ויורד"שממנה רי "ששכן משמע מלשון הגמ' שהובאה ברשב"א ובמאי )בהע' עמ' רלט( והוסיף

  .)סימן סז( יהודה בית חינוךצידד בשו"ת 

ו"ע שעת וסתה לכיתה ברך ראיפסק שאם ראתה דם כד )יו"ד סימן קעז סוף אות י( מהר"ם שיקבשו"ת  אך

 אין לתלות במכתה.

 שבעה נקיים לרמ"ת 

א ולכן ל, עלהה על באוסרלסובר שחכמים הקלו לתלות בדם מכתה רק משום שלא רצו  (סק"כ) ש"ךה

ד. ל)סימן  קאלנסת יחזכת בשו"החזיקוה כרואה מחמת תשמיש. אך מ"מ צריכה לישב שבעה נקיים. 

כיון , מ"תרבל אם א, יםהבין שדווקא אם לא ראתה מחמת תשמיש צריכה שבעה נקי כז(ע"פ פת"ש 

 ולםאקיים א"צ. נשבעה  וגם א"כ אין טהרה לחצאין, שלעניין בעלה צריך לומר שהמכה מוציאה דם

שמיש צריכה חמת תמראתה שעליו והעלה דאף לאותו דם  השיג )ס"ק יד ד"ה עוד בש"ך( סדרי טהרהה

 ולא תלינן במכה שאין ידוע שמוציאה דם. , שבעה נקיים

ן ות שהם מדרבנכוסת ם דהווכתב שדווקא לעניין רמ"ת מקלים משו )חדושים ס"ק יג( חוות דעתהגם 

עולם עד ליטהר לבעלה כולה לנה יאי אפילו ,אך לעניין נקיים אינה תולה כיון שהוא דאורייתא, בלבד

 מוציאה דם. שתדע שמכתה 

פסיק בטהרה ריכה להצ, םדפסק דכיון שאינה יודעת אם מכתה מוציאה  רל( )ח"א עמ' טהרת הביתב

ות ם יכולה לתלציאה דמו ולספור שבעה נקיים ולטבול בלא ברכה. ורק כשיודעת בבירור שמכתה

 והיא טהורה מיד גם לבעלה., לגמרי במכתה

ו"ד )מהדו"ק י הביהוד ענודת משמע שמתיר בכל עניין. גם בשו" ב"חהעיר שמדברי ה )שם(הש"ך  אך

חליט למעשה ך לא הא, יםהוכיח שדעת הרמ"א לטהר לגמרי אף בלא שבעה נקי סימן מא אות א וג(

ות קלו בזה לתלועוד ה ט(י, )ו אליעזר ציץשו"ת , )אות ס( ערוך השולחןגם ה משום שהש"ך חולק ע"ז.

פסק שדעת השו"ע  ל לפיקלה אף במכה שאין ידוע שמוציאה דם גם לעניין ז' נקיים. ובאמת שכ"נ

 שמכתה מוציאה דם.ם כשאינה יודעת כרשב"א שתולה ג

 סיכום דין תליה במכה 

"ע "א וכ"פ השועת הרשבלד, אך אינה יודעת אם מכתה מוציאה דם, אישה שיש לה מכה באותו מקום

 איתה.רדם יכולה לתלות במכתה. אך כל זה הוא דוקא כשדם מכתה אינו משונה מ

נה אי, ציאה דםכתה מוע שמחילוקי דינים בזה: א. אם וסתה קבוע אע"פ שלא ידולרמ"א יש כמה 

כתה מין ידוע אם בוע ואתה קדה"ה לעניין ז' נקיים וטבילה. ב. אם אין וס וי"א, חשובה לרמ"ת

ע ין וסתה קבו. אם אזה. גבויש מקלים גם , אין לאוסרה אא"כ ידוע שמכתה בצדדים, מוציאה דם

 אינה תולה במכתה., המקורוברור שהדם בא מן 
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באלו , לגבי פצעים בצוואר הרחם (316)תחומין טו עמ' עיין במאמרו של הרב יואל קטן וד"ר חנה קטן 

 ר.קום אחמאו  ובאלו צריך לבדוק האם בא מן המקור, כתמים יכולה לתלות בדם מכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 :8טבלה לסיכום השיטות

 מצב האשה           

 באיזה דין

שהמכה מרגישה 
 מוציאה עתה דם

יודעת שהמכה מוציאה 
 דם באופן כללי

אינה יודעת אם המכה 
 מוציאה דם כלל

בעלת , לעניין רמ"ת
וס"ק שלא בשעת 

 וסתה

תולה. וכ"פ  –רשב"א  תולה במכתה לכו"ע. תולה במכתה לכו"ע.
 השו"ע.

סה"ת ותרוה"ד אליבא 
תולה. וכ"פ  –דש"ך 

 רמ"א ב"ח וש"ך.

 סה"ת ותרוה"ד אליבא
אינה תולה.  –דט"ז 

 וכ"פ הט"ז.
 

לעניין רמ"ת / התר 
בעלת וסת לא , לבעלה

 קבוע

 –רשב"א אליבא דב"י  תולה במכתה לכו"ע. תולה במכתה לכו"ע.
 תולה. וכ"פ השו"ע.

, רשב"א אליבא דש"ך
 ינה תולה.א –סה"ת 

לדעת רמ"א ניתן להקל 
אף לפי סה"ת אם 
מסופקת היכן המכה. 
וש"ך חולק ומחמיר. 
]וייתכן שסובר מודה 
רמ"א לעניין התר 

                                                        
 נכתב ע"י נריה נהרי הי"ו. 8
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 לבעלה[

, לעניין התר לבעלה
בעלת וס"ק שלא 

 בשעת וסתה

, סה"ת, לדעת רשב"א תולה במכתה לכו"ע.
תולה. וכ"פ  –מרדכי 

 שו"ע וש"ך.

 –רשב"א אליבא דב"י 
 ע.תולה. וכ"פ השו"

, רשב"א אליבא דש"ך
אינה תולה.  –סה"ת 

 וכ"פ ש"ך.

, לעניין התר לבעלה
בעלת וס"ק בשעת 

 וסתה

תולה במכתה לכו"ע. 
]ונדחתה ההבנה 
במרדכי שמחמיר אף 

 בכה"ג[

רמב"ם אליבא , רשב"א
תולה. וכ"פ  –דב"י 
 השו"ע.

רמב"ם אליבא , תוס'
אינה תולה.  –דש"ך 

 וכ"פ רמ"א וש"ך.

אליבא רשב"א ורמב"ם 
תולה. וכ"פ  –דב"י 
 שו"ע.

רשב"א ורמב"ם , תוס'
אינה  –אליבא דש"ך 

 ושך תולה. וכ"פ רמ"א

 סעיף ו':

 נאמנות האישה על מכה 

 )סו.(שנינו בנידה 

 מכה דם :אומר ג"רשב, רבי בריד - יוצא דם שממנה במקור לי יש מכה לומר אשה ונאמנת"

 אימ. טהור שהוא המקור ןמ הבא המכה דם על העידו ורבותינו. טמא - המקור מן הבא

 "בינייהו איכא טמא מקומו מקור: עולא אמר? בינייהו

רת: ברי וכן אם אומ: מ"אר). מנה: נאמנת אשה לומר: מכה יש לי באותו מקום שהדם יוצא משו"עכתב ה

 .נאמנת וטהורה. מהרי"ו סימן כ"ה(, לי שאין דם זה בא מן המקור

, דעתל היאך אפשר לה ,ל הרמ"אהקשו ע )ח"א יו"ד ס"ס א( יהושע פניושו"ת  )באורים ס"ק יב( חוות דעתה

הוא  רש הדםה ששואם לא שתאמר שבריא ל, שמא מן המקור בא, דיםדאי משום שנמצא בצד

. כן בהחלט א פסקמהרי"ו לכתבו ש מרבבה דגולוה )ס"ק כה( השלמים תורתהוזהו רחוק. , מהצדדים

 ה.שמ"מ היכא דאיכא עוד צד להקל יש לסמוך עלי )אות לו( פת"שוכתב ה

 מורה ההוראהיום ש ים בכלומעש, לחזק פסק הרמ"א )מקשה זהב ס"ק יא( פרדס רימוניםכתב ה, מנגד

של  כתב שדינו יף סד()סע לחןערוך השואיך מצאה את הדם ובאיזה אופן וכו'. גם השואל את האישה 

מ' )ח"א ע ביתטהרת ה"פ בהדם במקום מיוחד. וכ שקים לה שתמיד מוצאת את, הרמ"א אמת ויציב

 .רמח(
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 סעיף ז':

 מוצאת דם במקום אחד בצדדים 

אם , ם אחדבמקו תמים רקכדקת מוצאת ובשאם כל זמן ש )פסקים סימן מז( הדשן תרומתכתוב בשו"ת 

כן אם מרגשת שוכל , בא אותו המקום בצדדים קצת יש סברא לטהר דמוכח דמן הצדדין מן המכה

גשת קין אינה מרין וסדחור בדיקה כשהיא נוגעת בצד מקום ההוא שהוא כואב לה קצת ובשארבשעת 

  .כאב כלל שיש הוכחה שמן המכה בא

חד אי אם במקום כ, תמיםכאה : אם כל זמן שהיא בודקת בכל החורים והסדקים אינה מוצשו"עכתב ה

געת בצד כשנו, דיקהביש לתלות שממכה שבאותו צד בא. וכל שכן אם מרגשת בשעת , בצדדין

 לל.ובשאר חורין וסדקים אינה מרגשת כאב כ, המקום ההוא כואב לה קצת

 ק"כ()ס ש"ךה ךאמכתה. לות בולכן יכולה לת, ביאר שמדובר באישה שיש לה וסת קבוע )סק"י( ט"זה

לה ה בדיקה יכולא עשתשלו סובר שמדובר באישה שאין לה וסת קבוע. ואם היה לה וסת קבוע אפי

 לתלות. 

, יש לה מכהאישה שוקא בדאך לדעתו מדובר , פסק כש"ך )סימן מו. הובא בפת"ש לז( נודע ביהודהה

 לדיבר רק ע השו"ע מיםוהסיק מכך שבסעיפים הקוד אפילו אינה יודעת אם המכה מוציאה דם.

 "ארעקגם  בה. לתלות ולהמקרה שיודעת בודאות שיש לה מכה ויודעת שהיא מוציאה דם ולכן יכ

  כתב שדוקא כשיש לה מכה מבוררת אפשר לתלות. )שו"ת סימן סא(

 אבניובשו"ת  ז סק"י(: ד"ה בט")דף לב למשה תפארתהביא שבספר  )עמ' עז(בשיעורי שבט הלוי , אמנם

רת טהוכ"פ ב כה.מש לה ילל אם והקלו אף באישה שאין ידוע כ, חלקו על הנוב"י ג(ימן כ)ס מילואים

 שם() יושבט הלוכתב ה ה זו.והאריך להביא עוד אחרונים רבים העומדים בשיט )ח"א עמ' רמד( הבית

 שבזקנה ומסולקת דמים י"ל דיש לסמוך ע"ז.

 סעיף ח':

 נאמנות הרופאים 

 (כב:)נידה שנינו ב

 מפלת שהיתה באשה שהמע: ליבנה מטבעין אבא העלה מעשים שני, צדוק' בר אלעזר ר"א"

 ,רופאיםל שאלו חכמיםו, לחכמים שאל ואבא, אבא את ושאלו ובאו, אדומות קליפות כמין

 אם, למים תטיל, יפותקל כמין מפלת שממנה מעיה בתוך לה יש מכה זו אשה: להם ואמרו

 את הושאל ובאה, אדומות שערות כמין מפלת שהיתה באשה מעשה ושוב. טמאה - נמוחו

 שממנה, המעי בתוך לה יש שומא: להם ואמרו, לרופאים וחכמים, לחכמים שאל ואבא, אבא

 ניאת .ושריןובפ: לקיש ישר אמר .טמאה - נמוחו אם, למים תטיל, אדומות שערות כמין מפלת

 "ובפושרין, למים תטיל: הכי נמי
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 קה שרמ"ת,וצר חזשתיו שאם תרצה להתרפאות צריכה שתתרפא קודם )סי' קז( תרומהכתב בספר ה

ה. א רופא מומחאם הו פילואצריך עיון אם תוכל לסמוך על רפואה לשמש אח"כ  שתוחזקאבל לאחר 

סמוך ל"ע אם תוכל ודי צרופא יה והוסיף שגם אם הוא, )סו"ס רצג( סמ"קוה )לאוין קיא לט:( סמ"גוכ"כ ה

  עליו.

א יהודי אם הרופש יצב"ארבשם הביא  ובתשובה סוף איסו"ב סי' ג( .דפוס קושטא הכ"אפ"ד )ההגה"מ  אך

א לש בו סברת 'ויבים ה לרהוא מומחש אך ברופא גוי אין להתיר אע"פ, יכולה לשמש ע"פ דיבורו

ראייה שלה ווסתה  פסק דםשאבל אם תראה  .'אשר פיהם דבר שוא'דקרינן בהו משום , 'מרע נפשיה

  .נראה דיש לסמוך אף על הגוי, יכר שהועילוע"י רפואות ונ

יש מסתפקים  ,תתחזקחר שצריך שיהיה קודם שתתחזק. אבל לא, : אם תרצה להתרפאותשו"עכתב ה

אם : נתרפאת. וישראל ופאאם מותר לסמוך על הרפואה לשמש אח"כ. ויש מי שמתיר אם אמר לה ר

 .אף על עו"ג ש לסמוךי, שהועילו וניכר, תראה האשה שפסק דם וסתה וראייתה על ידי הרפואות

שה ארפאה יכולה קה ונתתחזמיהו נראה דאם רופא זה עשה רפואה זו לאשה א' קודם שה ב"חכתב ה

 אחר הרפואה.יעית לרב אחרת לסמוך עליו אף לאחר שנתחזקה בשלש פעמים ומותרת לשמש בפעם

ר מדוע אפש, חל הב"עתמהו  לח( )ס"ק פת"שוה )באורים ס"ק יג( חוות דעתה אולם .)ס"ק כח( ש"ךוכ"כ ה

 ת.ה כרמ"וחזקשירפא גם אישה שה, ה כרמ"תמוך על רופא שריפא אישה שלא הוחזקלס

רופא ו, הרופאים ל כלליקוח עפוהוסיף שבימינו יש  הקל כדעת הריצב"א. )ח"א עמ' רנח( טהרת הביתב

מ' ע) שני חוטה אך ילוני.חאו  ולכן אפשר לסמוך גם על רופא גוי, המשקר עשוי להפסיד את עבודתו

יא דם אינו להוצ עלולההואומר שיש מכה , סובר שכל רופא שאינו שומר על טהרת המשפחה פב(

 ואין לסמוך על דבריו., נאמן

ר ים עליו להתיסומכ "ת לאשאם הרופא ריפא גויה שהוחזקה לרמ )יו"ד סימן קעה(חתם סופר כתב ה

 משום שאין ראיה מגופים שלהם לגופים שלנו., יהודיה

  ספק או ודאי? -נאמנות הרופאים 

הוראת  יבה אתרה החשכתב שהתו )חו"מ ח"ב סימן סט אות ד ד"ה ובעינן השאלה( משה אגרותבשו"ת 

יותר  ופארא"א להשיג  . ואםךמקומוכן אין לנו אלא זה שב דאין לנו אלא זה שבימיך, הרופאים כודאי

 בר שכל הוראתהסוזר ים עור' חי הביא שם את דעתודבריו. אין לנו אלא , מומחה מזה שבמקומנו

 .בגדר ספק פיקוח נפשהרופאים היא רק 

שגם בעצמם , כתב שאת כל דברי הרופאים אנו מחזיקים לספק בלבד )סימן קמ( כהן דעתבשו"ת  אך

שלפעמים יש שאחד וגם רבים מניחים יסוד מוסד בחכמת , אי אפשר שיחזיקו דבריהם בתורת ודאי

, שכל דבריהם מהבל המה, ואח"כ בא דור אחר וחקרה, ורבים מחליטים הדבר לדבר אמת, הרפואה

ומה , ואין דבריהם כ"א באסמכתא ואומדנא. א"כ יש לכל דבריהם דין ספק, ומה שזה בונה זה סותר

היינו משום דאפי' בספק נפשות ג"כ נתנו כל , לענין יוה"כ ושבת, סוריםיין עליהם להקל באשסומכ

אומר אינו צריך לב  רופאאומר צריך ו חולה' )יומא פג.(איסורי תורה להדחות. והביא ראיה מהגמ' 
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גם  מאכילים את החולה?!. מדוע, יודע מרת נפשו ומאכילים אותו'. ואם דברי הרופאים הם כודאי

והם  שכל דברי הרופאים הם בגדר ספק בלבד. )ח"ב יו"ד סימן קעה ד"ה בהא סלקינן( סופר חתםבשו"ת 

)מרומי שדה, תשובות בענייני נדה סי' א. נדפס בסוף  נצי"בוכ"נ מדברי ה עוזרים לנו להבין את המציאות.

 .מסכת נדה(

נו סומכים אנפשות  או חשש ספק, ש רגלים לדבריכתב שדוקא כאשר  סח(-)סעיף סז ערוך השולחןה

יון ך הוסיף דמכאשראל. יופא ואפילו אם הוא ר, על הרופא. אבל אין לרופא סמכות להוציא מחזקה

ת שישראל א נוספסבר כשהוא רופא ישראל יש להקל משום שיש, פא לרפאותושניתנה רשות לר

 ומחה. מהוא שוהכא חשבינן כבידו כיון , נאמן להוציא מחזקת איסור בדבר שבידו

ם ך על הרופאין לסמוניתן ולכ, פסק שבימינו הבדיקות מדויקות יותר )ח"א עמ' רנח( טהרת הביתב

תוך  כלי הבטה אלבסתכל רופא משכיום ה )יו"ד סימן נא( אריה שםוהביא בשם הגאון  אפילו נגד חזקה.

 חוטר רבים. ובספ חרונים"כ אולכן יש לסמוך עליו משום שהוא מילתא דעבידא לאגלויי. וכ, הרחם

הרחם סגור רואה ששון כג, כתב דרופא שלא ראה מכה רק אומר בהשערה שהדם אינו מהרחם שני

 אין סומכין ע"ז אף ברופא שומר תורה.

 סעיף ט':

 הפחידוה ונפלה ממנה חררת דם 

 (סו.)נידה שנינו ב

, בעתה זלא! בעתה זיל: סףיו בר דימי לרב ליה אמר, שמואל דמר לקמיה דאתאי אתתא היאה"

 אין - נופצתו הממלאה וכל, היא תונופצ ממלאה - זו: שמואל אמר. מידי ולא ממנה נפל ולא

 "תקנה לה

סמוך סובר שא"א ל ימן צג(סו"ד י)תנינא,  נודע ביהודהאלו. ה הרי"ף הרא"ש והרמב"ם השמיטו מעשים

 מב"ןרוה ירה, עמ' ע(ער הספה"נ ש)בע ראב"דעל בדיקה זו משום שהראשונים השמיטוה. וכ"כ במפורש ה

ך לשיטתם חרדה זו". אבקיאין בנו אשבזמננו אין סומכים על רפואה זו, כיון ש"אין  )הל' נדה פ"ו הי"ט(

 אם בדיעבד עשתה הבדיקה, אין מוציאים אותה מבעלה.

כתב  ב"יה ךאבעלה. ותרת למנתרפאת ושאם הפחידוה והפילה דם  )פ"ו הי"ט( רמב"ןבשם הכתב  טורה

בן מה הטור לא מו לגירסתשת'. וי"ו מ'ונתרפאת' ולהוסיפה לאחר מכן 'ומותר ולמחוק, להגיה בטור

כו לדעת אם א הוצרלגמ' בהרי אם נתרפאת ודאי אין זה משנה מה עשו לפני כן. וגם , החידוש

 נתרפאת.

זרה וראתה ח. ואם בעלהנתרפאת ומותרת ל, : הפחידוה פתאום ונפל ממנה חררת דםשו"עכתב ה

הרמב"ן )פואה זו ע"י ר תיריןמבידוע שלא נתרפאת. ובזמן הזה אין , אפילו פעם אחת, מחמת תשמיש

ד )ראב" חזור לקלקולהעל ותשתב עד, . ומיהו אין מוציאין אותה מבעלה אחר רפואה זווראב"ד בס' ב"ה(

 .שם(
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ל אם אב, פואה זורעשות ין לארק לכתחילה כוונת השו"ע ב'אין מתירין' היא שכתב ש )ס"ק כט( ש"ךה

ים לה אין מתירשה מבעתגראו שאם נ .מוציאין אותה ממנועשתה רפואה זו בעודה תחת בעלה אין 

שמע י השו"ע. ומר דברלבאו הביא את האפשרות השניה )ס"ק יג( ט"זאותה לבעל אחר בבדיקה זו. ה

רי הרי"ף "ך, שהנקט כש ()ח"א עמ' ער הבית טהרתב שמתיר לאישה תחת בעלה לעשות בדיקה זו.

 וסיעתו השמיטו רפואה זו, ולדעתם א"א לסמוך עליה.

ל אב, בדא ממשהאי עוכזה אלא כתב שאין להקל ב )יו"ד סימן צג. הובא בפת"ש לט( ביהודה נודעבשו"ת 

 וגם שפע דם אינו כמו חררה., הבהלה אינה ביעתותא

 סעיף י':

 לאחר ראיה אחת דין הרמ"ת 

ש פעם שנית תרת לשממו, ש: הרואה דם בשעת תשמיר"מבשם ה )פ"ד אות ל(ע"פ הגה"מ  שו"עכתב ה

ל עמים בליל שפחת או ם אכגון ראתה פע, כשתטהר. מיהו מיחש חיישינן חדא זימנא אחר ראייתה

ל של טבילה וש לייך לפרואין צר, ליל של טבילתה )צריכה לפרוש(כשתגיע טבילה אחרת , טבילתה

 דכל מידי דלא קבעה וסת לא חיישינן אלא חדא זמנא., שלישית

ה ין לאם קור חוששת אינהששאם היא זקנה עד  )תניינא ס"ס פז. הביאו הפת"ש מ( נודע ביהודהכתב ה

 יש מקום להקל בזה. , אימא בפניה

 קפיצות. ואםהה כוסת דינ, טבילתה בלא ששימשה סובר שהרואה מיד לאחר טו(-)ס"ק יד חוות דעתה

אתה בליל כן אם רול, שהתשמיש הוא הגורם לראיה, ראתה לאחר התשמיש דינה כוסת האכילות

הרכבה של הלוסת  ששתיש חוואם ראתה לאחר תשמ, טבילה ללא תשמיש אינה צריכה לפרוש כלל

א"כ לעשות כך א יכולה אינהו, וכדי לעקור וסת זו צריכה לשמש בליל טבילה, ליל טבילה ותשמיש

אחר פעם לרכבה וסת ההלכתב שאין לחשוש  )ס"ק כד( סדרי טהרהה אךתעבור על איסור ותשמש. 

ולכן אם , לראיה ורמתוהחשש הוא שהטבילה היא הג, אחת אלא רק לאחר שהוחזקה בראיה ג"פ

 ולכן א"צ, שה לפרוריכשוב אינה צ, פרשה פעם אחת בליל הטבילה ולא ראתה אפילו לא שימשה

 ביתה טהרת, ס"ק פא() חןשולערוך הוכ"ד הלהגיע למצב של איסור כדי לעקור את הראיה הראשונה. 

 ועוד. )ח"א עמ' רעה(

 לאחר טבילתה ג"פ הרואה 

אילו ראתה בעלה כורה לאס, בביאה ראשונה שאחר טבילתהכל פעם , : ואם ראתה ג"פרמ"אכתב ה

שובת )תבילתה. אחר ט ל פעםכשהרי היא רואה , שהרי אי אפשר לה לטבול ולשמש עמו, ג"פ רצופים

 . רשב"א סימן תתל"ט מביאה ב"י(

דמשמע שכאן לא ראתה , שהרי כתב 'כאילו ראתה ג"פ רצופים', לכאורה דברי הרמ"א אינם מובנים

לאחר הטבילה צריכה לפרוש לשבעה הרי לאחר שראתה פעם ראשונה , אך כיצד יתכן, רצופים

ביאר  )סק"ל( ש"ךה וכן הלאה. נמצא שראתה את ראיותיה ברצף!, ולאחר הטבילה ראתה שוב, ייםנק
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שהייתה  )ס"ק פה(ערוך השולחן והסביר ה. כאילו ראתה ג"פ רצופים בטבילה ושימשה ודינה שעברה

וכ"ד  קמ"ל כיון שראתה ג"פ רצופים דינה כרמ"ת., הו"א לומר שתהיה אסורה רק בליל הטבילה

כגון ששמשה שלוש , כתב שמשכחת לה ג"פ רצופים )סימן כג. הביאו רעק"א( אמונת שמואללהלכה. ה

, ובבוקר בדקה ומצאה על כל העדים דם, ואחר כל תשמיש קנחה עצמה בעד, פעמים בלילה אחד

רוב האחרונים להחמיר שאסורה על פסק כ )ח"א עמ' רעה( טהרת הביתבדבכה"ג היה התשמיש בהיתר. 

  בעלה עולמית כיון שראתה ג"פ רצופים.

ונה שלאחר הראש הביאה שכאן החשש הוא על, חילק בין דברי הרמ"א לשו"ע )ס"ק יד( ט"זה אך

יינו )הל היתר יאות שביו ההטבילה אע"פ שהיא לאחר זמן רב מהטבילה. ולכן אפילו אם בנתיים 

 ם אחר הטבילהכל פעחמת שהרי היא נאסרת מדין רמ"ת מ הביאות שלא היו בליל הטבילות. ערוה"ש פו(

, ת תשמישה מחמל טבילראתה ג"פ בלי הבין מדברי הט"ז שאם )ס"ק כט( תורת השלמיםהראתה. 

 .ימים האחריםמותרת בו, אפילו לא היה תשמיש של היתר בינתים אינה אסורה אלא בליל טבילה

וקא בליל הוא ד בילהשהחשש לראיה מחמת הט ס"ק כד. הובא בפת"ש מג( )חדושים חוות דעתכתב ה

 ילה.לטבאבל ביום השלישי וכ"ש רחוק מזה אינו ענין , הטבילה או למחרת

צריכה , שהתשמי לאחר שאפילו לא ראתה בשעת התשמיש אלא )שם ס"ק יד( חוות דעתעוד כתב ה

י ראה כן מדברשלא נ ט(ס"ק ע) ערוך השולחןכתב ע"ז ה אךלחוש בליל טבילתה השנית מטעם וסת. 

 רת הביתטה"פ ב. וכת התשמיש ממש צריכה לחוש לפעם אחרתקא אם ראתה בשעודש, הפוסקים

 .' רעה בסוף ההע'()ח"א עמ

קת בדי המועיל בר שלאסו מג( )ס"ק טו. הובא בפת"ש חוות דעת: הבדיקת שפופרת לרואה בליל טבילה

דוק לה לבסובר שיכו )הובא בפת"ש מה( כסף עמודיבספר  אךשפופרת להתירה בליל טבילה. 

ינה נמצא כלל א ילו לאי אפדאי לאו הכ, אך בדיקה זו צריכה להיות דוקא אחר טבילתה, בשפופרת

 ועיל.מצדדים הה מן אך אם בדקה ומצא, דתלינן שלא ראתה משום שלא טבלה, טהורה לבעלה

 רמ"ת לאחר לידה 

 כל לידה ג' תה אחררא או, : ואם אירע לה שראתה ג"פ בביאה ראשונה שאחר לידתהרמ"אכתב ה

כח לשתה עדיין מבחויה הראי כי תלינן, יש שכתבו להקל להתירה לבעלה, ובנתיים לא ראתה, פעמים

לינן לידה כמו שתבתלינן ו, כך ולכן רואה סמוך ללידה ולא אחר, שהוכו הצדדים מכח לידתה, לידתה

 .)הגהות ש"ד סימן מ"ז ותשובת רבי יוחנן(במכה. 

תה ילו חזרה וראואפ, הלידה הבין שלדעת הרמ"א אפילו אם ראתה ג"פ רצופים לאחר )ס"ק לא( ש"ךה

. איות רצופותרחר ג' מש לאורק לכתחילה אסור לה לש, ברה ושימשה מותרתאם ע, כך שלוש פעמים

 ואם, הלידה מחמת א להקלאין סבר, סובר שאם ראתה ג"פ רצופים לאחר הלידה )ס"ק טו( ט"זה אך

ציאה מחזקת יל להויוע גם אם תעבור ותשמש לא, ראתה שלוש פעמים לאחר הלידה ג"פ רצופים

, 'תיבת 'עברה חוק אתך למוצרי, לידה. ולדבריו יש ט"ס ברמ"א כיון שקבעה וסת לאחר, ראייתה

 שה באיסור.ה ושימעברשאך לא , ולפ"ז רק אם היו ביאות של היתר לגמרי אפשר לתלות בלידה
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 עברה ושמשה 

חר א, של היתר ביאות זקו: וכל זה אם כבר עברה ושמשה בין לידות הראשונות שהוחרמ"אכתב ה

יקת לא צריכה בדא, לידהבנן לא תלי, תה ג' פעמים רצופין אחר לידהביאות של איסור. אבל אם רא

, תרתמו, תהלא ראו, אם עברה ושמשה, . מיהו כ"מ שצריכה בדיקה)כך משמע שם(השפופרת. 

 .)ד"ע(עדיף מבדיקת השפופרת כנ"ל , דתשמיש זה שלא ראתה בו

י אמת רמ"ת הרבאם היא ש, אמועילה יותר מבדיקה הי הסביר שהסיבה שביאה )סכ"א( ערוך השולחןה

 ואם לא ראתה מוכח שהדם בא מהצדדים., תראה בשעת הביאה

רת. ועדיף יא מותההרי , סובר שאישה שנאסרה בתשמיש ועברה ושימשה ולא ראתה )ס"ק לג( ש"ךה

 אפי רברביביא שהה אך .ח()ח"א עמ' רס טהרת הביתוכ"פ ב .רמ"אמבדיקת שפופרת. וכן משמע מה

דגול כ"ד הו. תרתמו הסובר שדוקא אם עברה ושימשה ג' פעמים ולא ראת יב( )שער פט סוף אות

 ים כך.א אומרמים למשא"כ בשלוש פע, והסביר שיש חשש ששכבת זרע כסתה את הדם, מרבבה

מן הדין הזה כיון ד הזמן ל תוךאב, שדוקא ראתה לאחר ל"ג לזכר וס"ו לנקבה )ס"ק לב( ש"ךעוד כתב ה

 אולם .ח"א עמ' רנה() ביתת הטהרוכ"ד ה להוציא אישה מבעלה בשביל כך. נראה דאין, דם טוהר הוא

ים ה קובעת בימסת אינביעת וקוסובר שרק לעניין , חלק ע"ז (. הובא בפת"ש מז)ס"ק יבכרתי ופלטי ה

ם יוצא שהד, ה משנהאין ז מ"תאבל לקביעת ר, הללו כיון שאינה מדקדקת בין ימי טוהר לימי טומאה

 בין הטמא ובין הטהור., מאותו המקור

 סעיף יא':

 ראתה דם מחמת תשמיש לאחר חצי שנה 

תשמיש  ם מחמתדשראתה  על אשה )שו"ת סימן צד( מהר"םמובאת תשובה ל תתמח(, )אבשו"ת הרשב"א 

ה בשלוש לא קבעשיון אישה זו מותרת לבעלה מכ .ולאחר חצי שנה חזרה וראתה מחמת תשמיש

לראיית דם  בעה וסתקאם ווגם לא בדילוג. אך חוששת לראיה האחרונה פעם אחת. , וסתות שוין

 .ר ג' פעמיםד שיעקרשת עימי הוסת פובמותרת לשמש בין וסת לוסת אך , ג' פעמיםמחמת תשמיש 

ותרת מ, שמישתחמת ולאחר חצי שנה חזרה וראתה מ, : אשה שראתה מחמת תשמיששו"עכתב ה

צי וכשיגיע ח, עם אחדפאחרון לולא בדילוג. מיהו חוששת , וסתות שויםשהרי לא קבעה בג' , לבעלה

תשמיש שלש  ם מחמתית דאסורה עונה אחת. ואם קבעה וסת לראי, שנה מיום ראיית דם האחרון

  ש פעמים.עקר שלד שימותרת לשמש בין וסת לוסת. אך ימי הוסת פורשת ע, זימני וסת שוה

שת לראיה ש חושחר חודואם לא ראתה לא, ריכה לחשושכתב שגם לוסת החודש צ )ס"ק לה( ש"ךה

ם לא היתה לגה את ההפ. אך א"צ לחשוש לוס)היינו חמישה חודשים מהחודש(הבאה לאחר חצי שנה 

 ראיה נוספת.
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שלאחר שעבר פעם אחת התאריך של וסת החודש שוב אינה חוששת לתאריך זה.  )שם(ש"ך דעת ה

)באורים ס"ק כב. הובא חוות דעת ה אולם. )ח"א עמ' רעז( הביתטהרת ו (9)ס"ק פאערוך השולחן ה וכ"פ

סובר שאינה חוששת לוסת החודש הבא רק אם עברה ושימשה ולא ראתה ונמצא שנתעקר  בפת"ש מח(

, אבל כשלא שימשה כלל אסורה. והיוצא מדבריו שאישה הרואה פעם אחת מחמת תשמיש, בהרכבה

 ותשמש ולא תראה. )על איסור(הרי היא אסורה בתאריך זה כל ימיה עד שתעבור 

 סעיף יב':

 אסור להשהות אישה הרמ"ת 

יבת מים חיג' פע שאישה שראתה מחמת תשמיש סימן תתלט()הובא בשו"ת הרשב"א מהר"ם כתב ה

ה בוא עלימא ישוששים נו חשא, סור לו להשהותה אף אם אינו רוצה לבוא עליהאו, להתגרש לאלתר

עליה.  ש חשש שיבואיניו יל בעומכיון שאיסור זה ק, כיון שלאחר שתטבול אינה אסורה אלא מדרבנן

סי'  בשו"ת הרשב"א)דקדק ותא. מכיון שאסורה עליו עולמית יש לחשוש אפילו באיסור דאוריי, ועוד

 .שב עם בעלהליורה אסדש שכתב גבי רואה דם מחמת תשמי )אישות פכ"ה ה"ח(מדברי הרמב"ם  תת"מ(

ליש שהשהותה ע"י רוצה לורת וכתב בסוף דבריו ומיהו נראה לי שכל זמן שאינו חפץ לישא אשה אח

צה נה אבל אם רחמת טעה מובשכונה אחת ולא ילך אצלה אלא בעדים אין צריך לגרש אם אינה בא

 .לישא אחרת יוציא ויתן כתובה

 אלא, א עליהוצה לבנו רותה אף אם איאסור להשה, : הרואה מחמת תשמיש ג' פעמיםשו"עכתב ה

 אלא בעדים., א"כ רוצה להשהותה ע"י שליש. ולא ילך אצלה

"צ א, שכונה אחתבדרים  ואינם שאם נפרדו זה מזה )סימן י( המהר"ם פדוואע"פ ה )ס"ק לו(כתב הש"ך 

 עדים מכיון שהם רחוקים זה מזה. 

כתב  "ק נב(ס) פת"שה אך הוציא.כופים אותו ל, שאם לא קיים פריה ורביה, בשמו )שם( ש"ךעוד כתב ה

 קיים פר"ו. מי שלאלגם  שכיום לא נהגו לכוף בעניני הזווגים )אבה"ע סימן א ס"ג(ע"פ הרמ"א 

ה טהר שויולה לנה יכשה שאיהסתפק אם א )לגאון בית מאיר סי' י"ג. הובא בפת"ש נא( הבית צלעותבספר 

ם הוא כבר קייועליה  יבא להוציאה מחשש איסור שמאלרואה מחמת תשמיש לענין זה שבעלה חייב 

הרת טבו טהורה. יה היאא עלאו דלמא רואה מחמת תשמיש שאני דהאיסור קיל ליה דבעידן שב, פ"ו

תרפא חו להבות הצלירשידוע שנשים , שכיום עם התקדמות הרפואהכתב,  )ח"א עמ' רעח( הבית

 ן יחוד אפשרם לעניגלכן י לרפאותה. וווך על הרופאים האומרים שיש סיכאפשר לסמ, מעקרותן

 דחשיב כה"ג יש לו פת בסלו.

                                                        
א מכאן ראיה לשיטתו שאין רמ"ת בכלל וסת אלא כחולי, ולכן נעקר בפעם אחת כשעבר היום ולא ראתה אע"פ והבי 9

 שלא שמשה. 
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 סעיף יג':

 הרואה דם מחמת בתולים 

 )פ"ט ה"ט(שנינו בתוספתא 

 דם אשהו פנימ טהורין דמיהש הבתולה מן חוץ בשפופרת אותן בודקין דם רואות שהיו וכולן"

 "בתולין

 

 

 

  )יא:(עוד שנינו בנדה 

 ה"וב, לילות עארב לה ותניןנ: אומרים ש"ב, ונשאת לראות זמנה הגיע שלא תינוקת, התם תנן"

 מחמת פסקה שלא אלא שנו לא: שמואל אמר גידל רב אמר. המכה שתחיה עד: אומרים

 "טמאה - וראתה תשמיש מחמת פסקה אבל; תשמיש מחמת שלא וראתה, תשמיש

השפופרת  בדיקת דאל"כ, ה דם מחמת תשמיש ג"פתשע"כ מדובר כשרא )לאוין קיא לט.( סמ"גה כתב

הדם מחמת  קים אתחזימלא שייכת. והוסיף שכל עוד לא פסקה לראות פעם אחת מחמת התשמיש 

 ואם לאחר מכן ראתה ג"פ חשובה לרמ"ת., הבתולים

נן שהם דם מחזקי עולםל, וראתה דם מחמת תשמיש, : הבועל את הבתולה כמה פעמיםשו"עכתב ה

ים לש פעמשראה תדם מחמת תשמיש. ואם אחר כך בתולים עד שתשמש פעם אחת ולא תראה 

סקה לראות ם לא פאילו : ואפכתב רמ"אוההוחזקה להיות רואה דם מחמת תשמיש. , מחמת תשמיש

שובת )תתולים. בן בדם תלינ הרי היא ככל הנשים ולא, אם אין לה צער כלל בשעת תשמיש, פעם א'

ב"י בשם תשובת )ו ולה בהאשה ת, ושמש, . מי שיוצא דם ממנו דרך פי אמהמהר"ם פדואה סימן ט'(

 .)סעיף כ'(. וע"ל סימן ק"ץ הרשב"א(

ת תולים. ובאמבן בדם לינתחולק על הרמ"א וסובר שאפילו אין לה צער כלל בשעת התשמיש  ב"חה

סובר שלא  "ק לז()ס ש"ךה אולם .)ח"א עמ' ריט( טהרת הביתוכ"פ ב שכן עולה מפשט הב"י והשו"ע.

וב ש, ין לה צעראשאם  סובר ()ס"ק יז ט"זיכולה לתלות אע"פ שלא היה הפסק של ראיה נקיה. גם ה

ת י בפרק תינוקשהר, תולוה על הב"י מדוע מיקל בכל הבתאינה יכולה לתלות בדם בתולים. ותמ

 חילקו בין הגיע זמנה לראות ובין לא הגיע זמנה לראות.

שמיש שוב שעת התער בצשאם פסקה מלראות פעם אחת אפילו יש לה  )סק"מ( תורת השלמיםכתב ב

אמנת שמיש נתשעת במשום שרק בדם מכה המרגישה אותה גם שלא , לא תולים בדם הבתולים

 אבל לא בתליה בדם בתולים., מכה האישה לומר שיש לה
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ו שלא בדקה אלא דם יה בשאם התשמיש הראשון ה )חדושים ס"ק כט. הובא בפת"ש נד( חוות דעתכתב ה

"ק ס)מקשה זהב  ימוניםררדס פה אולם שוב אינה יכולה לתלות בדם בתולים., עצמה בתשמיש הראשון

 ג()ח"א עמ' רכ הבית טהרתבוכ"כ , כתב שגם אם לא בדקה פעם אחת יכולה לתלות בדם בתולים יז(

 והביא אחרונים רבים העומדים בשיטה זו.

, מןין חילוק בזולה שאע"ע בדם הבתולים: מפשט השו נחלקו האחרונים עד כמה זמן יכולה לתלות

 סקה מלראות.פכל שלא  ()שם פרדס רימוניםוכן העלה להקל ה .)יו"ד ס"ס יח( יצחק עיןוכ"כ בשו"ת 

 "א(הל' איסו"ב הכפ"ה מ)מב"ם למד מהר )ס"ק כט( סדרי טהרהה אולם .)ח"א עמ' רכב( טהרת הביתוכ"פ ב

 .)אות צב( ערוך השולחןוכ"כ ה, שיותר משנה לא תלינן

שכל שמצאה  ח(סע סימן אבה") שלמה ביתכתב בשו"ת , בעניין כמות הדם שיכולה לתלות בדם בתולים

לה השניה ב בבעירדם  אעפ"כ אם מצאה, דם על הסדין או על הכתונת ואפילו בפחות מכגריס

ת בשו" אבל ."ק רו()ס שולחןהבדי ו )ח"א עמ' רכה( טהרת הביתוכ"פ ב תולה בדם בתולים., והשלישית

ה! פשר לתלות בזאתמיד דמים ו הרי אין סדין שאין עליו כמה טיפי, תמה ע"ז )סימן צג( יושר אמרי

 .ראותויהא דינה כפסקה מל, אלא ודאי שבפחות מכגריס יש לתלות במאכולת

 הב אותה כפסקן לחשואי, םולא ראתה ד, שאם לא היתה ביאה גמורה )סימן צד( נודע ביהודהכתב ה

ומה , יהולתבא כלו ין לועדי, משום שי"ל שלא ראתה דם מחמת שלא היתה ביאה גמורהמלראות. 

 ם היתה ביאהספק אבשאף  ה()ח"א עמ' רכ טהרת הביתשראתה אח"כ הכל הוא מדם הבתולים. וכתב ב

 . לקולאוהוי ספק דרבנן , ואח"כ ראתה ג' פעמים מחמת תשמיש, גמורה או לא

ואה רשמ"מ בכל פעם  ,בתולים כתב שעל אף שתולים בדם כא. הובא בפת"ש נג(, )ג מאירות פניםבשו"ת 

, םו שבעה נקיישב עלילי חייבת לשבת ז' נקיים כדין דם בתולים שהחמירו חכמים מחמת תשמיש

 .)ח"א עמ' ריט( טהרת הביתשהרי בועל בעילת מצוה ופורש. וכ"פ 

זה במאמר שפורסם במכון לחקר הרפואה ב. והרחיב 331-316עמ' , )תחומין טו קטן יואלעיין במאמרו של הרב 

אה שאם היתה בי גרי"י נויבירטשם השכתב ב (תשנ"ו ,45-43עמ' , ד, . אסיא נו. ידע"פ התורה שע"י שערי צדק

 ,ושוב חזר הדם ,תוליםם בדאו ביאות ללא דם אחרי שפרשה כבר פעם או כמה פעמים משום ראיית 

היה אסורה ליה שתע "קשה להחמיר -משאריות של קרום הבתולים  והרופאה קבעה שהדם הזה בא

ל שהיו ביאות  שאמנם בטיחאלא אמרינן דהוה פצע". והוסיף הרב נויבירט: "אבל יש לה, לבעלה

 בדמר לי הרב ך גם א. וכאמר לי שלמעשה נראה לו להקל ר"א ליכטנשטייןגם ה, ממש בינתיים"

חרי כמה אורק , שופיבשליט"א אמר לי שאין להקל  גר"מ הלברשטםה לעומתםשליט"א.  ליאור

יות קרום א משארבהדם שוברור  )אחרי שכבר פסקה מלראות בעבר(פעמים שהאשה רואה דם שוב ושוב 

 כלמי יחיאלרב העתו של דת עיני המורה. ולכך נטתה גם והכל לפי ראו ,יש מקום להקל -הבתולים 

, ל למעשהשה להקכתב שק ם()במאמר באסיא ש ריאלא יעקבהרה"ג  שליט"א. עכת"ד הרב קטן. שטרן

 ונשאר בצ"ע בזה.
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 סעיף יד':

 אישה שאינה יכולה לטבול 

ולכן  ים להם מזיקם הקריאשה שיש לה מכות ופצעים שהמילגבי  )תשב"ץ ח"א סי' מו( ב"ץרשכתב ה

לה כדי שלא תחת בעמתצא  ואם א"א בתקנה זו, יחממו לה את המים אינה יכולה לטבול וליטהר.

 .יתבטל מפריה ורביה כדין אשה שרואה מחמת תשמיש

די שלא יבטל כ, עלהת בתצא מתח, : אשה שיש לה מכות ופצעים שאינה יכולה לטבולשו"עכתב ה

 מפריה ורביה.

ר לו , שאסושמישתהשווה דין זה לאשה שמוחזקת לראות מחמת  )ח"א עמ' רפ(טהרת הבית ב

 יש לה סיכוישומרים ים אפו"ר, אך אם הרופא וצריך לגרשה אם לא קיים מצותצלו, להשהותה א

 להירפא יכול להשהותה, כדלעיל.
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 דיני מראות דמים -סימן קפ"ח 
 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

  הוראה בכתמים -הקדמה 

 )כ:(שנינו בנידה 

 - מטהרנא, טהרמ - טמינאמ, דמא אחזי דלא לי גרמא חנינא דרבי חכמתא: יוחנן רבי אמר"

 נותןדע נינאח רבי ומה, מאד דחזאי לי גרמא חנינא דרבי ענוותנותא: אלעזר רבי אמר. מטמא

 איחז דלא יל גרמא דבבל טבעא: יראז רבי אמר? אחזי לא אנא, וחזי לספק נפשיה מחית - הוא

 אהו רבה והא, מלתא יאתל דבטבעא למימרא? ידענא בדמא, ידענא לא בטבעא דאמינא, דמא

 ואנא, דמא אחז לא - בטבעא דידע רבה ומה, קאמר שכן כל! בדמא ידע ולא בטבעא דידע

 מראד ראלעז רבי ומה :אמר, חזא ולא דמא לקמיה אייתו, לפומבדיתא אקלע עולא? אחזי

 "?אחזי אנא, דמא חזי לא - יהודה' דר לאתרא מקלע כי, הוה דישראל דארעא

נעו מהוראה לקם נמשח מהגמ' עולה שכבר האמוראים נתקשו בהבחנה בין המראות, עד כדי כך

יא זכר איזו שהלא הו גמ'מחשש שיטעו. לקמן נדון בהשלכות למעשה הנובעות מגמ' זו. אמנם ב

 :גרסינן )נדה פ"ב ה"ז(מסורת בעניין הפסיקה במראות. אמנם בירושלמי 

 יוחנן רבי וןוהו מניןזי תרתין מן ומפק עובדין קומוי אתאי וןוהו בציפורין שרי הוה חנינה רבי"

 פרזלויד סבא ההוא הוא חכים אמרין עימיה לון מצרף הוה ולא תמן שריין לקיש בן ש"ור

 אם יעל ייתי לון אמר דין מאיו עלינן משגח רבי חמא מה אמרין עימיה צרפון זמן חד חריפין

 ראשי כשערות הלהלכ מרבי אותו שמעתי לא אם מוציא שהייתי ומעשה מעשה כל לא

 ריפתכוןצ כן בגין מן יןזימנ תרין אלא רבי קומי אתא לא עובדא והן פעמים שלש ולמעשה

 "עמי

פעמים  כך ג' קסוהוא עצמו פ רואים מדברי ר' חנינה שלא היה פוסק אם לא ראה את רבו שכך פסק,

ך טוח בפסק. אהיות בל חכם כדי לפני רבו, ולכן במקרה שפסק רק פעמיים רצה לצרף עמו עוד

נות וש נועד להקשהשימ תכןימהירושלמי עדיין אין הוכחה בולטת לצורך במסורת פסיקה בכתמים. 

טהרים זמנם שהיו מבדווקא ש"ל כלים ללומד, או ללמוד את דיני ההלכות ולא רק את הצבעים. עוד י

ה הטמא, אך ו המראמהור וחלק ממראות הדמים היה צורך גדול יותר ללימוד מהו המראה הטה

 בימינו שמחמירים בכל צבע טמא אין צורך בכך.

הביא שנושא זה נתון בויכוח גדול בין גדולי הפוסקים, היש  10הלפרין מרדכיד"ר ב במאמר של הר

גר"מ חובה לעבור "שימוש חכמים" מיוחד בראיית הכתמים לפני היתר הוראה בהם. שבשם ה

                                                        
 .253פורסם בספר ברכה לאברהם )לכבוד הרב פרופ' אברהם שטינברג, תשס"ח(, עמ'  10



 87 ___________________________________________________חמשה מראות דמים
 

הובא בשם  ולעומתוהובא כי אין לפסוק על מראה אם לא היתה לו קבלה או מסורה בזה,  פיינשטיין

"שאין  עמ' קצה( 54)כך מובא בשו"ת דברי חכמים להג"ר אריה זאב גינזברג שליט"א, פרק ז' תשובה  גרי"ש אלישיבה

לנו צריך כלל מסורת מעשית של הצגת הצבעים למעשה בשימושה של תורה אצל החכמים, אלא די 

יחליט כל חכם לפי  - במסורת הכתובה בחז"ל ובספרים. ולכן בהחלטה איזה צבע טהור או טמא

זצ"ל הורה למעשה שאין צורך בשימוש לראיית דמים וכל המכיר  ךאוירבגרש"ז גם ה חכמתו בלבד".

יט"א ביום ה' בשמו יבל"א תלמידו הגדול הג"ר אביגדר נבנצל של לומסר הובא שם שכך )צבע אדום ראוי להורות. 

 .(בתמוז תשס"ז

 דמים מראות חמשה 

 )יט.(שנינו בנדה 

. וכמזוג ,אדמה וכמימי ,כרכום וכקרן, והשחור, האדום: באשה טמאים דמים חמשה :משנה"

, אמטמ ללאמהל בן עקביא ,הירוק. מטהרים ה"וב, צלי בשר וכמימי, תלתן כמימי אף: א"בש

 יוסי ביר. משקה משום טמאמ - כתם משום מטמא אינו אם: מאיר רבי אמר. מטהרין וחכמים

 - מכן דיהה, מאט - כןמ עמוק, כחרת - שחור, המכה כדם - אדום איזהו. כך ולא כך לא: אומר

 ניש וכמזוג, מים ומיצף כרם בית בקעתמ - אדמה וכמימי, שבו כברור - כרכום וכקרן. טהור

 דאתי דם כל אדלמ? באשה הורט דם דאיכא מנלן: גמרא. השרוני היין מן, יין ואחד מים חלקים

 משפטל דבר ממך יפלא כי קרא אמר: אושעיא רבי אמר יוסף בר חמא רבי אמר! טמא מינה

 מרדא: בהוא רבי אמר? מאיןט והני טהורין דהני וממאי .טמא לדם טהור דם בין לדם דם בין

 ר"א! אל ותו אדום ימאא. הוא אדום דדם למימרא כדם אדומים המים את מואב ויראו קרא

 - שחור: נאחני רבי אמר! תנן משהח אנן והא. ארבעה כאן הרי - דמיה דמיה קרא אמר: אבהו

 "לתלות ינייהוב איכא! קמא תנא היינו. מטהרין ה"וב ...שלקה אלא, הוא אדום

י. וכתב ל טהור לגמרית הלק ולבמסקינן דלתנא קמא תולין מספ, לענין כמימי תלתן וכמימי בשר צלי

 שרא"ה אבל. אספק הוד קמא דהלכה כתנא )בחי' יט: ד"ה הא דאמרינן( רמב"ןבשם ה )פ"ב דשבועות(הר"ן 

 ב הר"ן שדעת. וכתמומיתאך למעשה אין לטהר שום דם הנוטה למראה אד, כתב דהלכה כבית הלל

 ין נ"מ בספקכיום אהב"י ש והעיר, "חמשה דמים טמאים בלבד" ה"ז()איסו"ב פ"ה שכתב לטהר  רמב"םה

 זה מכיון שכל מראה אדום טמא.

אין וכדם הואיל  מיכתופי שס "...אם שתת מן הרחם לובן או משקה ירוק אף על ו(, )ה רמב"םכתב ה

 . )פ"ג ה"ד( רמב"ןמראיו מראה דם ה"ז טהור". וכ"כ ה

 .טמאים, או עמוק, היא כהה הרבהבין אם , : כל מראה אדוםשו"עכתב ה

 

 מראה שחור 

 )יט.(שנינו בנידה 
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 - מכן עמוק, חרתכ - שחור: הכי ינמ תניא. שלקה אלא, הוא אדום - שחור: חנינא רבי אמר"

 הוא רכשנעק אלא, משחיר ואה מתחלתו לא, זה ושחור. טהור ככחול' אפי - דיהה, טמא

 "משחיר הוא לכשנעקר - מכה לדם משל, משחיר

"ב )תוה רשב"אה קולא.יף לונפק"מ לצרף כסנ, האם שחור אסור מהתורה או מדרבנן הפוסקים דנו

יו"ד  ית אב חמישאיבשו"ת )בו ויש שכתר אך אינו מהתורה. וכתב שחכמים טמאו את השח הקמר ב"ז ש"א(

-רצג ')עמ תיבטהרת הוכ"כ ב שס"ל שטומאת שחור מדרבנן בלבד. )סוכה לג:(לדייק מרש"י  סימן רלה(

 דאורייתא.מסורו כתב שאי ()סימן שנד ראש בשמיםבשו"ת  אמנם שטומאת שחור מדרבנן בלבד. רצד(

. וכך נקטו וספיםאשונים נשחור מדאו', ושכן משמע מר הסיק שלכו"ע )סימן ד( חזי תאגם בספר 

 .)סק"א( חוט שני, )סע' א( ערוה"ש, )סק"ב( גר"זלהלכה ה

 שכל מראה שחור טמא. שו"עכתב ה

מש. אינו שחור מושחור לנוטה כתב שלענין כתמים יש להקל ב )סימן קצ ס"ק נב ד"ה לעיל(סדרי טהרה ה

 ם כלל.ינו דאורות כתב שהנסיון מראה שרוב גמור של המראות השח )עמ' צז(שבט הלוי וב

  אפורמראה 

ות מרא ר מחמשהד שחוטה לציש לומר דנו, כתב שהואיל ואינו לבן לגמרי )סימו רמו(תרומת הדשן ה

ממראה לבן  חושבולאוי רהטמאים. אלא שכתב דנראה דמראה כזה אינה כלל מצד שחרורית וטפי 

לחלוחית  ל העדעמצא נואין שחרורית כזה בא ממראה אדמומית. אך כתב שירא הוא להקל אם 

 לאדום. ה כללו דומהאפור טהור שהרי אינ ועוד ראשונים סוברים שצבע ר"ןה אך סמיכה.

הרי הם , םפסוליהלא בכלל ושלא נמנו לא בכלל הכשרים  כתב שמראות )סימן קפח( שאול ידבהגהות 

גם אין טעם ו, לא ם ותושדוקא חמישה דמים טמאי )סי"ח(ערוך השולחן מראות טהורים. וכ"פ ה

 -ר )עמ' חצבית הטהרת ינא ב. וכן הסיק לד)סק"ב(ש"ך להחמיר במראה שאינו דומה לאדום. וכ"פ ה

 .רצט(

הוא נחשב שמרים טבע אומשום שחכמי ה, כתב שאין להקל במראה אפור )סק"ו(דרכי תשובה ה אך

 א.וכשיש תערובת של מראה שחור טמא הו, כתערובת של מראה שחור ולבן

ו ונהג, תיריםמויש  וסריםאכתב שאפור טהור. ואם הוא נוטה לשחור יש  )פ"ג אות ד( דרכי טהרהב

ד שתהיה ע, חכםלתשאל שמחמירים. אולם גם במקרה כזה רצוי להקל. אך אם הוא דומה לשחור 

 בקיאה בגווני השחור.

 מראה חום 

שדם הנוטה לצבע ברוין שהוא כעין קליפת ערמונים וכמו  )סק"א. הביאו הפת"ש סק"א( סדרי טהרהכתב ה

לפי שהוא אינו נוטה לאדמימות כי אם לשחור. גם בשו"ת , ואין צ"ל בכתם, טהור -משקה הקאו"י 

, וכתב שודאי עדיף ממימי בשר צלי שידוע שיש בו אדמומית, הקל בזה )ח"א סימן מד( שאילת יעב"ץ

אלא , ואעפ"כ טיהרוהו ב"ה וקי"ל כוותיהו. ומראה זה אינו אפילו דיהה דדיהה של מראה השחור
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ערוך . ועיין ב)ס"ס מו( מהרי"ץ דושינסקיכ"פ להקל שהעמוק שלו נוטה קצת לשחרות הדיהה. ו

וחלילה  שכל צבע שרק נוטה מעט לשחרות פשיטא שאין לנו להחמיר בחנם,שכתב  )ס"ט( השולחן

הקל לגמרי במראה חום אפילו ע"י ראיה. והסביר את דברי  כב(, )ו אליעזר ציץלהחמיר בזה. גם בשו"ת 

ובפרט בזה"ז , ואין להוסיף בזה חומרות מדעתינו, לבעלהשקדו חכמים לטהר אשה  הערוה"ש שתמיד

דירדה חולשה לנשים ואם נבוא להחמיר בזה יצטרכו בהרבה לגרש אשה מבית תענוגותיה. ולבטל לא 

כתב שמראה חום שאינו נוטה לאדום כעין קפה  )פ"ג אות ד( דרכי טהרהפעם את בנ"י מפריה ורביה. ב

יש לשאול שאלת חכם בכל בדיקות הפסק , קפה שונה מסוג לסוגטהור. ומכיון שצבע ה -או ערמונים 

וכ"ש בכתם. וכ"ז , אבל בבדיקות אחרות טהורה, טהרה או בבדיקות שבאו בעקבות הרגשה פנימית

 כשאין בצבע שום נטיה לאדום או לשחור.

ם וג, חור טמאומה לשמראה הד כתב שכיום נתמעטו הלבבות וכל )סימן י( בנימין שמלתבשו"ת , מנגד

 מלהלחם וש. גם ה(טוף אות יט ס )אלא שלאחר מכן חזר בו בחיו"ד סימןהחום נוטה לשחור ולכן יש לטמאו 

ערוה"ש , "טפ שהסדב שאע"כת )עמ' צז( הלוי שבטסובר שחום אדום הוא אלא שלקה. ובספר  )סק"ב(

י ראיה בא ע"קפה שומה לרוב מורי ההוראה נוהגים להחמיר במראה חום הד, ועוד מקלים בחום

 בדיקות.חילק בין כתמים ל )סק"ב( חוט שניגם באך בכתם יש להקל. , בהרגשה

 צבע הקפהלדומה הה חום פסק שאין להחמיר אלא אם ראתה מרא חצר( -)ח"א עמ' רצב טהרת הבית ב

 וכ"ש, ום ספקלא משהתורה אכיון שאינו טמא בודאי מ, אבל בבדיקת עד יש להקל, הרגשהב ומצאה

י "עאפילו בראתה  ,גמרילהקל. ואם הוא חום בהיר ונוטה למראה הזהב יש להקל לבכתמים יש 

"י פילו בראתה עאגמרי טהר לליש , וכן אם נוטה לשחרות יותר ואין בו מראה אדמומית כלל, הרגשה

 . כתמיםבואצ"ל , וכן יש להקל באלה האחרונים גם בבדיקת הפסק טהרה, הרגשה

 מראה ירוק ומראה לבן 

יינו ת"ק! ה -רין ים מטהוחכמן. וחכמים מטהרי, עקביא בן מהללאל מטמא, "הירוק )יט.(שנינו בנידה 

 ".איכא בינייהו לתלות

לאדמומית  אין זה נוטהד, רתיק ככולא ירו ]צהוב[ כתבו "האי ירוק היינו כאתרוג )ד"ה הירוק( תוספותה

 כי הוא".הם ירוק לאו ל דסתמכל ירוק ככרתי )סוכה דף לד: ושם(וסתם ירוק כן הוא כדאמר בלולב הגזול 

 ו לזהב הנוטהיצה אבחלמון לשירוק סתם הוא צבע הדומה  ר"יכתב כן בשם  )פ"ב סימן ד(גם הרא"ש 

  ..(בש ב"ז רוך ריא)תוה"ב רשב"א וה )שבועות ג. ד"ה ומראית( ר"ןלמראה אדמומית. וכ"כ ה

אין לירוק ש אע"פו, יה מטמאהבירוק ככרתי  - עקביא שהיה מטמאסובר ש )ד"ה ומ"מ( מאיריה אמנם

  .זהו ירקותוומעט  ולקה לא מטעם זה אלא שהיה סבור שאדום היה, כות עם מראה דמיםישום שי

ירוק הוכ"ש , הזהב וה אוהשע אפילו כמראה, : ואין טהור אלא מראה לבן וכן מראה ירוקשו"עכתב ה

 .וא(בל"א בלו"א בכלל ירוק הוכן מראה שקורין ). )מרדכי(ככרתי או כעשבים. 

דרכי פסקו שניתן להקל במראה ירוק. גם ב )ח"א עמ' רפח והלאה( הבית טהרתו, )ס"ז(ערוה"ש ה, ב"חה

 כעשבים וכד' טהור., כתב שדם ירוק כבצל )פ"ג אות ד( טהרה
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 וצהוב מראה זהב 

גם  אשונים.ר הוכ"כ עוד כמ שירוק הוא זהב שנוטה לאדמומית. )יט: ד"ה הירוק( תוספות רא"שכתב ה

 א.כתבו שמראה כעין חרדל טמ )ברכות כב. ד"ה שאפילו( יונה תלמידי רבנו

ב כת ח(")סלחן ך השוערוה אמנםשאין להקל במהירות במראה זהב.  של"ההביא בשם ה )סק"ב( פת"שה

 .מראה הזהב והחרדלהפוסקים הסכימו לטהר ש

מכיון , ירלהחמ שיש מן ט()כלל קיז סיחכמת אדם כתב ה, מראה זהב בבדיקת הפסק טהרהאם ראתה 

בדיקת הפסק בק שגם פס ימן פב(ס)יו"ד  משה חמדתבשו"ת  אמנםשבבדיקה זו היא עדיין בחזקת רואה. 

שגם  מ' רצא והלאה(עח"א )בית טהרת הושכן נראה מסתימת כל דברי הפוסקים. וכ"פ ב, טהרה יש להקל

ון האתרוג וחלמ כמראה או, האין להחמיר במראה הזהב והשעו )וגם בהרגשה. שם עמ' רפו(בהפסק טהרה 

 ביצה. 

ת י האישה בחזקכ, רהפסק טההונוהגים להחמיר בבדיקת , פסק שצהוב טהור )פ"ג אות ד(דרכי טהרה ה

ים גם בה להקל מתיריוד סיש ע וכדי להוציאה מחזקה זו צריכה היא להיות טהורה ודאי. ואם, טמאה

רבה ון שיש בהם הם מכילחכ בהפסק טהרה. וכן נוהגים להחמיר בהרגשה פנימית. ובכל מקרה תראה

 גוונים.

וק אין כ"כ מוך דחאתה בראך אם , כתב שבהפסק טהרה יש להחמיר במראה זהב )אות ט(שבט הלוי ה

מיר פשר שאין להחו"ר אצות פמומי שלא קיים , כיון ששוהה בפנים ומצטברת בו ליחה מקום להחמיר

 לו כלל.

 מראה סמיך 

דם י שסמיכתו כף על פרוק אי"אם שתת מן הרחם לובן או משקה  )פ"ה מהל' איסו"ב ה"ו( מב"םרה כתב

 סימן רמו() תרומת הדשן. גם הג(ג ה")הל' נידה פ" רמב"ןהואיל ואין מראיו מראה דם ה"ז טהור". וכ"ד ה

 להקל מפני הטועים.אך סיים שירא הוא , נטה להקל

יד מובדקה , קורהפתח מה שנואפילו הרגיש, : ואפילו יש בו סמיכות דם והוא עב הרבהשו"עכתב ה

, טור(ו"י ב)וכן עיקר.  :רמ"א. כתב ה)ד"ע דלא כת"ה סימן רמ"ו דמגמגם בזה(טהורה , ומצאה מראות הללו

ובדקה , רהישה שנפתח מקוואם הרג). "ו()ת"ה סימן רמדלא כיש מחמירין לטמאה אם יש בו סמיכות והוא עב. 

 .ע"ל סימן ק"ץ(, מיד ולא מצאה כלום

יכף תבדקה ומקורה  כתב שאישה שהרגישה שנפתח )סימן סז. הובא בפת"ש ה( שאול גבעתבשו"ת 

 טנה כמו טיפתקדומה דה אבחלוקה ומצאה כתם גדול ממראה הטהור רק שבתוך הכתם היה כמו נקו

ראה טהור או מו בממא כטבדוק ויש לספק אם לתלות הרגשה במראה  חרדל והחלוק ההוא לא היה

בד. וכתב הור לאה טוהרגשה במר, לתלות המראה טמא בדם מאכולת כיון שהוא פחות מכגריס

 דתלינן הרגשה במראה טהור והדם במאכולת. , דטהורה
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 הוראה במראה לח ומראה שנשתנה 

יו מים מכל סביבו אדוצותישאישה הרואה מראה ירוק ולאחר שנתייבשו הכתמים נעשו ק ב"חכתב ה

 וכן חוששים, משחירקה והוא לו וףוכדאמרינן על שחור שכשנעקר מהג, נראה דמדינא טמאה היא

. אדום מתחילה שהיה מראהולוכשנתייבש חזר קצת , בירוק שכשנעקר מהגוף הוא לוקה ונעשה ירוק

 וק ולבן לפניאה יראו מרולכן כשיבי, חוששים ללקוי כשנשתנה לאחר שנתייבשוביאר שגם רבנן 

 .ב סק"א(מקשה זה) פרדס רימוניםוכ"פ ה המורה בעודו לח לא יורה בו דבר עד שיתייבש.

 ן קפ"ו שאישה"ש בסיממ. א: והביא כמה ראיות לכך, דחה מכל וכל את דברי הב"ח )סק"א(ט"ז ה אך

כה להמתין רי צריה, התבדוק עצמה לפני תשמיש. לפי הב"ח מה תועיל הבדיק שאין לה וס"ק

יין אלא לד ולאלא אמר אין  ,י טמא"לא יאמר חכם אילו היה לח היה ודא )כ.(. איתא בנידה בשיתייבש. 

גמ' שם . בגרואות.  עיניושמה  ומשמע שגם להיפך אנו אומרים שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות".

, ה טמאה נראה היאמר שטעה במה שחשב לטמא דם מחשש שמא כשהיה לח בתחיל מובא שרבי

 אםפלה לאור המה שנר שבכתב הטו )סימן נב(. לעיל דמשום שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. 

שלקן היו  מא אםששינן ומ"מ מותר לאכלן צלויין ולא חיי, נשתנה המראה אחר ששלקן טריפה

 סובר שאין סק"ג() "ךשם הג. היכא דלא מנכרא ריעותא בהדיאעותא . משום דלא מחזקינן רמשתנים

נן ך שאין מחזקיוהש" י הט"זמשמע מדבראמנם דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן. , נוהגים כדברי הב"ח

"ס ס)ח"א  עב"ץיאילת ש"כ הוכ יש לטמא את אותה אישה., אבל אם באמת נשתנה למראה טמא, רעותא

  שאם חזר למראה טמא יש להורות דטמאה. יב. הובא בפת"ש ג(

, והיה לו מראה טהורבעודו לח כתב שאפילו אם ראה מורה את הדם  )סימן מו( צבי חכםבשו"ת  אולם

טהורה. ואזלינן תמיד בתר יציאה מן הגוף הן לטמא או לטהר. , ואח"כ כשנתייבש נמצא מראה טמא

 )פז:(וכדלהלן: ביבמות , יודו לוהש"ך והט"ז שודאי והוכיח החכ"צ  .)סק"א( חוות דעתוכן הסכים ה

צותיו לאחר אף אנו נאמר שאם נעשה אדום בק, 11מובא הטעם 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'

וזו הולכת ומשמשת , שהרי אתה מתירה במראות הללו, אין כאן דרכי נועם, שטיהרו את המראה

י שמשו באיסור והולידו בן הנדה ואין זה והר, ות הכתמים הטהוריםוולאחר מכן תמצא אודם בקצ

נוי האויר עם הבגד גרמו לו יש, דרכי נועם. והוסיף החכ"צ שכשהמראה יצא מהגוף ונשתנה לאחר מכן

)כמו שרואים שאם מניחים בגד פשתן על ברזל יעשה כתם ירוק כזהב אע"פ שהברזל איננו אדום וגם לא ירוק.  להתאדם

 .שמא הצבע הוליד כיעור(, אין מטמאים על בגדים צבעונייםויש שכתבו שזה הטעם שבכתמים 

                                                        
קי"ל שאם מת אדם ויש לו בן אין אשתו זקוקה ליבום, ואף שמת הבן אח"כ חשוב כחי לענין זה. והקשתה הגמ' דלא  11

תרומה, באינה אוכלת  לישראל נשאתשנעשה מתים כחיים אלא תחזור לזקיקתה אם ימות בנה לאחר זמן, שהרי בת כהן 
ת לבעלה י נשארת שייכה בן הרליש  תרומה, אך אםואם מת בעלה ואין לה זרע הרי היא חוזרת לבית אביה ואוכלת ב

שאת לשני נ, ולאחר מכן ותו בעלן מאבואסורה לאכול בתרומה כדין כהנת הנשואה לישראל. ואם נשאת בתחילה ויש לה 
ואם בכה"ג  סלה מהתרומה.יה ולפור עלומת ואין לה ממנו בן, עשו את הולד מהראשון כאילו הוא ולד של השני להחמי

היבום, אינו שני לפוטרה מהולד מן ון כשל הראשון כשני, לא עשו מתין כחיים, משום שלא עשו ולד מן הראש שעשו ולד
זקקה ליבם וניסת לה בן ולא נ זו שהיהו"י, דין שלא נעשה מתין כחיים? ת"ל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ופרש

 ש לו. יקאמר, והרי  עת מיתהו' בשלעל כרחך 'בן אין לשוק ומת בנה, אם תאמר תחלוץ הרי מתגנה על בעלה, הלכך 
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נפתח ו, ם לפנינודן הרי שכא, דחה את ראיות הש"ך והט"ז . הביאו המחצה"ש ג(א"תפארת ישראל סק) פלטיה

או יות מהגמ' שרת הראחה אמקורה ויצא דם ולכן יש כאן ריעותא ויש לחוש עד שיתייבש. וגם ד

ין להבדיל ב יאיםבק ננושאי נואאבל , ם שבזמנם היו בקיאים במראותמשו, מראה בעודו לח וטיהרוהו

שלא נמצא  בדבר החמירלומ"מ סיים שאין דם לדם אפשר דכל מה שיש לחוש להחמיר חיישינן. 

 בפוסקים. והכל לפי ראות עיני המורה.

ראיה ע"י  ם היההקוד אם המראה, כתב שאם נשתנה העד ונהפך לאדום )ח"א עמ' ש( טהרת הביתב

יצא הואיל ו, הקליש ל הרגשהאבל אם היה הדבר ע"י בדיקת עד או כתם שלא ב, בהרגשה יש להחמיר

 ,דם עודנו לחם כשהגמים דהדבר בטהרה. והוסיף שמ"מ רשאי החכם להורות להקל בשאלות מראות 

 ניו רואות.ה שעילא מוא"צ להמתין שיתייבש מחשש פן ישתנה המראה לאדום. שאין לדיין א

מתחילה דאומרת ו, אדום שאישה שהביאה עד בדיקה עם כתם )בהע' עמ' שה(טהרת הבית כתב בעוד 

ם ריה לטהר הכתנת בדבנאמ, אלא שלאחר מכן השתנה מראהו והאדים, או ירוק כמראה זהב היה לבן

 המיעוט שעשוימהוא  ם זהע"פ דברי החכ"צ הנ"ל. שלפי דברי הפני יהושע הרי היא כמבררת שד

  להשתנות.

טוחה אישה ברק אם הו, יטבהלחקור את האישה  יש לחכם, שאם המקרה היה הפוך )עמ' שח(עוד כתב 

 וחה בכך החכםנה בטם איאאך  ויש להורות לה שהיא טמאה., בלי שום ספק נאמנת האישה להחמיר

 על לכל ספק,טוחה מבאישה הסובר שרק אם  )הערות בענין שינוי מראה, עמ' צב( שבט הלויה נאמן. גם

כך, צריך לחוש ל י איןמה למחמירים עליה משום דשויא אנפשה חתיכא דאיסורא. אבל כשאומרת נד

ש מחמת הפחד שיויון, בדמ משום שלא שכיח שהמראה יתהפך לטהור, והנשים אינן בקיאות וטועות

טה נ ת ד(ד סי' יז, אויו"ד ח") האגרות משלהן רואות מהרהורי הלב. ומ"מ תמיד צריך לשאול. ובשו"ת 

 שבה"ל.ולק כלל על החאינו שתכן שיש לומר כי רק נדמה היה לה, אך סיים שעדיין יש לעיין בזה. וי

שום שלפעמים מ, חדדיקות יבאחר כמה ימים על כמה שאין ראוי לשאול ל, כתב הלוי שבטבשיעורי 

 להראותת ולא השתנועו לשטב, המראה משתנה. ובפרט כשבתחילה בעודו לח יש רק מראה דם מועט

 שוב.

 ראיית מראה לבן לאחר רחיצה 

רחצה במרחץ שלאחר  עותשבשם ר"י מרגלית שאישה שיצא ממנה סמיכות לבן ועב כמה  ב"חכתב ה

 ו הנשים שלאכן נהגק. ולותלינן דדם נידה הוא וטמאה מספ, שדרך הדם להתלבן ברחיצה, טמאה

 ללכת למרחץ בימים שבין לבנים לטבילה. 

ו יחמיר לעצמ המחמירוליה. ולאו מר בר אשי חתים ע, כתב עליו שדבריו תמוהים )סק"א(ט"ז ה אך

ם נאמר שהדם אשגם , והיםכתב שדברי הב"ח תמ )סי"ז(ערוך השולחן ואל יורה כן לאחרים. גם ה

ור ה התורה לחקי ציותר. וכהאישה היה טהו הרי סוף סוף כשיוצא מגוף, מה בכך, מתלבן ברחיצה

 ודם צאתו מהגוף?!איך היה מראה הדם ק
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וסובר , ייםבעה נקשא בימי יישב את דעת הב"ח שמדובר דוק )יו"ד ח"ב סימן ע( משה אגרותבשו"ת 

בר שהנשים בכל ד לכןו, הב"ח שצריך שתדע בידיעה עצמית לא רק מטעם חזקה שנפסק ראייתה

ן "מ כיומ, קהדין חזזה מאף שלדינא אין לחוש ל, מסופקות בו משום שיש להן טעם וסיבה בזה

פק. ואע"פ ש לה סם שיאין כאן חזקה וממילא הספירה בטלה משו, שהספירה צריכה להיות לה

ורה דאי שהיא טהן זה וה איואם לאיש, הספירה צריכה להיות 'לה', שהחכמים לא חוששים לזה כלל

דה גם הב"ח יו טהרתה ימיהספירה בטלה. וכתב שלפ"ז החומרא היא רק לנשים החוששות לכך. וב

 אך לא, חמיןבבת בה יוששולדבריו גם המחמירים לא החמירו אלא באמבטיה  ין לחוש לכלום.שא

 .)ד"ה ט"ז סק"א. עמ' צא( שבט הלויוכ"כ ה ברחיצה בעלמא.

שו"ת וסיף שכ"פ בנה. והליבו ויכולה לרחוץ עצמה אף בימי, פסק שטהורה )ח"א עמ' שי(טהרת הבית ב

 .)יו"ד ח"ב סימן יב( צדק זבחי

  חכם לעצמוהוראת 

 :ה(, )בשנינו בנגעים 

 דםא נדריםה כל .קרוביו געינ לא אף אומר מאיר' ר, עצמו מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים כל"

 ותהבכור לכ .אחרים לבין השבינ אשתו נדרי לא אף אומר יהודה רבי, עצמו מנדרי חוץ מתיר

 "עצמו מבכורות חוץ רואה אדם

תו של תא שילתא אשאי כב.()נדה שצורבא מרבנן חזי לנפשיה. וב )סג.(הביא את הגמ' בעירובין  ר"שה

, נדה יט:(ב)כמובא  מיםקי בדיה ברב נחמן היתה מראה דמים לרבה בר בר חנה ולא לר"נ בעלה אע"פ שה

 ד"ה כל( )כ: וספותתגם ה .(ילתא )כ: ד"ה רשב"אוכ"כ ה .ולא משום שהדבר אסור כדי שלא תתגנה עליו

וץ חים אדם רואה ל הדמתני כשהרי במשנה בנגעים לא ק, כתבו שודאי מותר לחכם לראות דמי אשתו

 .בסופו()סק"ז.  ש"ךמדמי אשתו. וכ"פ ה

 אשתו נמצאת א כאשרמו דוקסובר שחכם יכול להורות לעצ . הביאו הפת"ש ו(ק"ט ס"ו)כלל  חכמת אדםה

סור לחכם ם זה אומטע, אסור לו להורותאבל הוראה להיתר כשהיא בחזקת טומאה , בימי טהרה

כל שוסובר , חולק (סכ"ב) ולחןערוך השה אךשאז עומדת בחזקת איסור. , להורות לאשתו בדין הטבילה

כ"פ ו יין לאשתו.כל ענבהורות ולכן חכם יכול ל, אפילו באתחזק איסורא, אדם נאמן על שלו לעצמו

 .ח"ו סימן יח(יו"ד  אומר יביע. ושו"ת )ח"א עמ' שכ טהרת הביתב

חתם סכימה: כתב הינה מאשתו נידון נוסף המובא בפוסקים הוא האם האיש יכול להחמיר על אף שאי

ר ל האיש להחמייכו, החכם שאם שאל חכם על מראה וטיהר לו אותו )סימן קמט. הובא בפת"ש ב(סופר 

, לו להחמיר הסכימאינה משואע"פ שאישתו צווחת , שדרכם של פרושים להחמיר בספקות, על עצמו

 .אשתולאין שומעים לה. וכל מדרגות מעלות עבודת השם של הבעל שמחה היא 

 זמן ראית המראות 

 )כ.(שנינו בנידה 
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 רב אמי רב אמר .עמודי ביני ןהמעונ ביום בדיק יוסף ברבי ישמעאל רבי, הנר לאור בדיק רבי"

 ובצל, בחמה :אבוה בר רבה ראמ נחמן רב. לצל חמה בין אלא אותן בודקין אין וכולן: שמואל

 "ידו

נה בי מטלית לבא על גדם אלהביא גמ' זו להלכה: "אין בודקין ה )פ"ה מהל' איסו"ב הי"ב( רמב"םה

ריך צלא כל הרואה ו, היאשמות ועושה צל בידו על הדם והוא עומד בחמה כדי שיראה עינו כ, ובחמה

  ".בדמיםלכל אלו הדברים בכל עת שיראה אלא טביעות עין יש לחכם 

דם  ראיןמ אמר לה: וכי ה לו.ששאלה אביגיל את דוד: "נטלה דם והראת )יד.(אלא ששנינו במגילה 

ה אם טמא ראין דם בלילמ"וכי  כי()ד"ה ורש"י מרה לו: וכי דנין דיני נפשות בלילה?...". ופא -בלילה? 

 ימןס)אשכול בספר ה וא".האם מחמישה דמים הטמאים באשה , או טהור הלא צריך להבחין מראיתו

ינו נו חשכו עינעוונותיוב, ראבל לאור הנר מות, תירץ שבמגילה איירי לאור הכוכבים לט עמ' צו(

קום ואפילו במ, ור הנרה לאכתב שאפשר לבדוק בלילמאירי מראות ולא נהוג לראות דם בלילה. וה

 בדיקה המובחרת היא בחמה וכו'.אלא שה, שאין אורה כ"כ

יו צריכים ז"ל שהחזמן בשדווקא  )סק"א(תורת השלמים וכתב היאו דין זה. אלא שהטוש"ע לא הב

ין הבחין אלא בלשא"צ  ינואבל בזמנ, להבחין בין דמים טהורים לטמאים היו צריכים הבחנה דקה

 סק"א()דרי טהרה סכ"כ הכ. וא"צ דקדוק כ", וכל מראה אדום אנו מטמאים, מראה צהוב לירוק וכד'

 ועוד רבים.

 סק"ו( )שיו"בוסף ברכי יכ"כ המוכח שגם כיום לא נהגו לראות דמים בלילה. ו )שם(אשכול מה אמנם

במקום ו, וקא ביוםראות דלכון כתב שמ"מ בודאי גם עתה נ )סט"ז(ערוך השולחן שראוי להחמיר. גם ה

 ההכרח יכול לראות בלילה ולהורות כמו שעיניו רואות. 

, נרות שבזמנםהלפי  בריהםדהעלה שגם האחרונים שהחמירו אמרו  )ח"א עמ' שיא והלאה(טהרת הבית ב

ר ת. אלא שהעיורך קצצשיש רשאי המורה לראות בלילה כ, אבל באור החשמל שהוא מאיר יפה מאוד

ת פלורוסנט במנור יזהרלשכתב שיש  (אות ה )ח"ה סימן קו אות ה. ובספרו עמ' צושבט הלוי מדברי ה

רה הרגילה ך המנואידומ, נראה לבן יותר ממראהו האמיתי שגורמת שמראה הכתם לאורה יהיה

צורך הם בשעת מ"מ יוכל החכ, ה אדום יותרעושה את המרא ,אדומה -שהתאורה שלה צהובה 

ת ור ע"י הדלקאת הא שיאזן או, תאורה הנ"לענין הבחשבון ויקח את , להורות בלילה לאור החשמל

 ורם.ויראה הכתם בלילה לא, שני סוגי המנורות יחדיו

 מראה שהשתנה 

 )כ:(שנינו בנידה 

 לי אוי: אמר, וטימא חזר - אחת שעה המתין, וטיהר - ביום ראה, וטימא - בלילה דם ראה רבי"

 אלא, טמא ודאי היה לח היה אילו חכם יאמר לא: דתניא! טעה ודאי? טעיתי שמא! טעיתי שמא

 דאשתני לצפרא דחזא כיון בטמא אחזקיה מעיקרא רואות שעיניו מה אלא לדיין לו אין אמר
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 - האי: אמר אשתני דהדר דחזא כיון, שפיר אתחזי דלא הוא ובלילה, הוה טהור ודאי (ליה) אמר

 "ואזיל מפכח דקא הוא ומפכח, הוא טמא

ם שהוא יבש א וביומראה טמכתב שכתם שבלילה נדמה ל )סימן סג. הובא בפת"ש א( שאול גבעתבשו"ת 

מים. יה ובין בכתן בראבי ' שטו()ח"א עמ טהרת הביתוכ"פ ביש להקל ולטהר. , נראה שהוא מראה טהור

 .)יו"ד ח"ד סי' יז, אות ה( משה אגרותוכ"פ בשו"ת 

 ראה אדום אוה אם ננסתפקכתב שאישה שבדקה עצמה בלילה ו )סימן קצ ס"ק צג(סדרי טהרה ה אמנם

אה טהור יש הוא מרשראתה ו, היוםולמחרת בבוקר חזרה לראותו לאור , ופירשה מבעלה מספק, לאו

 ה אותו ביוםה וראתחזראע"פ ש, אבל אם החזיקה עצמה לודאי טמאה ע"י ראייתה בלילה להקל.

  .)סט"ז(ערוך השולחן וראתה שיש לו מראה טהור אין להקל. וכ"פ ה

 הוראת חכם להיתר במקום שחכם אסר 

  )ז.(שנינו בעבודה זרה 

 יוה; ויתיר לחכם לישא לא - אסרו לחכם, ויטהר לחכם ישאל לא - וטימא לחכם הנשאל: ר"ת"

 רומחבי גדול מהם אחד היה אם, מתיר ואחד אוסר אחד, מטהר ואחד מטמא אחד, שנים

 בשל: ומרא קרחה בן יהושע' ר; מחמירה אחר הלך - לאו ואם, אחריו הלך - ובמנין בחכמה

 בן עהושי כרבי הלכתא :יוסף ר"א. המיקל אחר הלך סופרים בשל, המחמיר אחר הלך תורה

 "קרחה

 יר". שאי להתאין חבירו ר -אסר , ין חברו רשאי לטהרא -איתא "חכם שטימא  )כ:(ובנידה 

ה שטימא או תיר מיהר ולא שהאיסור הוא על החכם שלא יט חידושים סימן קסג(, )ספר הישר ר"תדעת 

פריך  )נדה כ:(א שה ילתבמע שהרי, אך על השואל אין שום איסור לשאול לכל מי שירצה, אסר חברו

 'היכי עביד הכי' ולא הקשו כיצד ילתא עשתה כן. 

ה חתיכה שויי שאסר משום שהחכם, כתב שלא יטהר החכם את מה שחברו אסר )ע"ז ז.( ראב"דה

 רשאי, משנה ה בדברן טועאבל אם היה הראשו, וזהו דוקא בדבר התלוי בשיקול הדעת, דאיסורא

 וכלר אבקתשו"ת מרן ב דברי. וכן נראה מ)שם( רשב"אראשון. וכן הסכים החברו להתיר את שאסר ה

 .)ח"א עמ' שכה( טהרת הביתוכ"כ ב, )סימן ריג(

כם נו משום שהחוהיי ו בלבדהאיסור הוא רק בחתיכה ז, כתב שגם לדעת הראב"ד )נדה כ:( ריטב"אה

ת ג. ד"ה )הוריו ירימאכ"כ הור. אבל אין הכוונה שגם הבשר האחר לדוג' גם יהיה אסו, עשאה כאיסור

 .גדולי המפרשים(

אין האישה רשאית ללכת לחכם אחר אא"כ , כתב שלאחר שחכם טימא )ח"א עמ' שכג(טהרת הבית ב

רשאי , ה ובמנין מהחכם הראשוןמם החכם השני גדול בחכואם ג, תודיעהו שכבר שאלה לחכם וטימא

אסור לשני לחלוק עליו אא"כ טעה הראשון בדבר אבל אם הוא שקול , א הראשוןמלטהר מה שטי



 יני מראות דמיםד -סימן קפ"ח  _____________________________________________ 96
 

משנה. ויש סוברים שאפילו אם היה השני גדול ממנו בחכמה ובמנין אינו רשאי לטהר ולהתיר מה 

 וכן עיקר., אא"כ טעה בדבר המפורש בדברי הפוסקים להתיר, שטימא ואסר הראשון

 ב': סעיף

 נאמנות אישה במראות 

  ()כ:שנינו בנידה 

 את! מהו םחכ פלוני ישא טיהר כזה: להו איבעיא .ואבדתיו ראיתי כזה לומר אשה נאמנת"

 דילתא: שמע תא. לקמה ליתיהד - התם שאני, ואבדתיו ראיתי כזה לומר אשה נאמנת: שמע

 דכיו - היהוד דרב בריה יצחק בדר לקמיה, לה וטמי - חנה בר בר דרבה לקמיה דמא אייתא

 הוה ייטמו: נןואמרי, 'וכו רלטה רשאי חבירו אין שטימא חכם: והתניא? הכי עביד והיכי. לה

 הדר - עיניהב דחש הוא אידנאוה, גונא האי כי לה מדכי יומא דכל ליה דאמרה כיון, לה מטמי

 " סמך אגמריה - יהודה בר יצחק רב! לה מהימנא: אלמא, לה דכי

לפי , רניתותה שקאיקים מחזכתב שטעם הדבר מפני שאין  )תוה"ק ריש ב"ז ג. וארוך שם ב.( רשב"אה

, 'רה לה לעצמהוספ' ב.(כתובות ע)ואמרו חכמים  'וספרה לה' כח(, )ויקרא טושהתורה האמינתה שנאמר 

 .וכן אין מחזיקין אותה בטועה בדמיונות מן הסתם

טמא סתפקנו בו בפילו נאאו , שאם הביאה לפנינו דם והחזקנוהו בטמא )תוה"ב ארוך וקצר שם(אך כתב 

רב יצחק כן מהגמ' ש . ולמדליהער והיא אומרת חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה אין סומכין או בטהו

פנינו אין לזק דם איתחדולעולם כל היכא , אבל בעלמא לא בר יהודה התיר משום שסמך אמריה

, הכין על דבריין סומאנו מקום לנאמנותה דהא חזינן דטועה בדמיונות ואפילו בדבר המסופק ל

לא ו, אינוו הוסברה כזה הי ,כך גם היא, אנו מסופקים ואיננו יכולים להכריע בדברשאולי כמו ש

 .איפשיטא בעיין הלכך לחומרא אזלינן ולא סמכינן אדיבורה

אם  טהור. אבל, ו ירוקבן אלואבדתיו. אם הוא מראה , : נאמנת אשה לומר: כזה ראיתישו"עכתב ה

כם היא אומרת: חו, הורא או טנסתפקנו אם הוא טמאו אפילו , והחזקנוהו בטמא, הביאו לפנינו דם

 .אין סומכין עליה, פלוני טיהר לי כיוצא בזה

אך כל  ה כזה.ראתלומר שהכלל העולה מדברי הראשונים והשו"ע הוא שאישה נאמנת תמיד 

ם ן אנו מתחשביאי, כםי החאבל אם המראה מגיע לפנ, א רק כאשר אין המראה לפנינונאמנותה הי

שגם אם  סיףהו סק"ה() תורת שלמיםעל כך שחכם מסויים התיר לה מראה כזה. וה בעדות האישה

ה וגם אותה ראה כזמתה וגם כעת רא, האישה מביאה לפנינו מראה ואומרת שכזה התיר לה החכם

וכן  ראה עינינו.לפי מ פסוקלאין אנו סומכים עליה משום שהמראה לפנינו ואפשר , הביאה לפנינו

ולדעתם אם  ,ו ע"זועוד חלק )מקשה זהב ססק"ד( פרדס רימוניםה אולם .ק"ג()ס סדרי טהרהמשמע מה

"פ עאמטהרים אותה  ,יהאנו רואים שהדם השני דומה ממש לראשון שטיהר אותו החכם לפי דבר

 .)ח"א עמ' שכ בהע'( טהרת הביתוכ"פ ב, שהיה לנו ספק בדבר
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שהראתה לה  חברתה ך עלאין לה לסמו, שאם אישה מסופקת בדם שלה ב"חבשם ה )סק"ז(כתב הש"ך 

משמע ד ש"ךוסיף ה. והב"ח(הע"פ  )רש"ידמה ואמרה לה כדם זה שלך הראתי גם אני לפלוני חכם וטהר 

 דאם אומרת דם זה או כתם זה טיהר לי החכם נאמנת.

 פני יהושעה לםאוך. לסמו כתב שאפילו על עצמה אינה יכולה )סק"ג. הביאו הפת"ש ו( סדרי טהרהה

ה שום שלא תעשמאמנת נצמה אבל בע, סובר שדוקא על חברתה אינה נאמנת )גיטין ב: בד"ה בא"ד וא"ת(

 מעשה בעצמה לעבור על איסור כרת.

דוע ילתא משהקשו  ם()ש"ן והר )כ: ד"ה ומי(כתב בשם הרשב"א  (קכא, . ובשו"ת ג)עמ' צו שבט הלויה

בודו של כמשום  הואכזה? ותרצו שהראתה לחכם אע"פ שידעה שכבר טיהר לה חכם אחר מראה 

"מ ה נאמנת. ומפק אינסקום ורק כאשר רוצה להכריע במ, חכם. ומשמע שמדין ראיית מראות נאמנת

וא יף שמראה שה. והוסחמיראבל בקצת ספק יש לה, אין לסמוך עליה אלא רק כאשר ברור לה טובא

אם נראה שוראה?! מל כל ע דאל"כ וכי יצטרכו ללכת לחכם, פשוט שנאמנת לעצמה - טהור ודאי

ק ק במה שיש ספור, ובול שאין חיוב לשא, שאלו עליו כמה פעמים ותמיד היה כשר וברור שטהור

 .)ח"א עמ' שטז( טהרת הביתוכ"כ בבלב א"א להכריע לבד. 

 ג': סעיף

 בשפופרת דם רואה  

 )כא:(שנינו בנידה 

 ולא רחמנא אמר שרהבב? מהו בשפופרת דם הרואה: זירא מרבי ירמיה רבי מיניה בעא"

 בבשרה: ליה אמר? כבחוץ מבפנים אהשמטמ - ליה מיבעי בבשרה האי - דלמא או בשפופרת

 קרא נימא כ"א - בחוץכ מבפנים שמטמאה ליה מבעי בבשרה דאי; בשפופרת ולא רחמנא אמר

 "תרתי מינה שמע - בבשרה מאי, (בבשר)

 

 

 

  שפופרת טהור:נחלקו הראשונים והפוסקים מדוע דם שיוצא דרך 

 ,בשרה' מטמאם ש'בדוקא דשוהתורה אמרה , ין שהדם יוצא דרך פנים השפופרתהב )ד"ה בבשרה( רש"י

 הדם לבשר. יןבשיש  ציצהבשפופרת הוא משום הח לדעתו טעם ההיתר ודם זה אינו נוגע בבשרה.

  .)ד"ה הא( תוספותוכ"ד ה

כתב "האשה שהכניסה שפופרת בפרוזדור וראתה הדם בתוך  )פ"ה מהל' איסו"ב הט"ז( רמב"םה אך

השפופרת טהורה שנאמר דם יהיה זובה בבשרה עד שתראה בבשרה כדרך שהנשים רואות ואין דרך 
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דבעינן שיצא מעצמו , והיינו שכשמוציא דם ע"י שפופרת אין זה דרך ראיההאשה לראות בשפופרת". 

 ולא ע"י גורם אחר.

ולדבריו גם  בשרה.בוקא דולא בעינן , הסובר שגם דם בשפופרת טמא מאירישיטה נוספת מובאת ב

 אך, השפופרת בתוך נמצא הוא דוקא בזמן שהדם לא יצא החוצה אלא, הסוברים שבשפופרת טהורה

 . וניםכשיצא לחוץ לכו"ע טמאה. אמנם שיטתו היא יחידאית וכנגד כל הראש

נת כלל קי"ב בבי)אדם  חכמתוב סדרי טהרה. ברהטהו, : הכניסה שפופרת והוציאה בה דםשו"עכתב ה

 בנן.ם מדרגאשה הועוד גדולי אחרונים פשוט הדבר בלי שום חולק שטהורה  אדם אות ז'(

ם לחוץ לא נזל כלל דו, ילהת רגהנ"מ בין הפירושים בראשונים שהבאנו לעיל היא אם ראתה ראיית וס

תהיה ו דרך ראיה וך אינכא אדחציצה לי, אלא רק תוך השפופרת או אם הוציאה דם ע"י קיסם בעלמא

 טהורה מגזירת הכתוב. 

קדים את רוצות להשבעניין נשים האריך מאוד  סימן עב אות ה והלאה( ג -)תנינא ב  שלמה מנחתבשו"ת 

ץ את זמן הביו תאחר ם שלהואם תחכה עד סוף שבעה נקיי, זמן טבילתן משום שהמחזור שלהן קצר

 ומי דק על פיגת של שפופר ים לפני הוסתישתלבש יום או יומ לתקן להולא תוכל להרות. שאפשר 

 חרדל לא תוכלות מכם פחהמקור ויהיה סגור ומהודק היטב על פי המקור באופן שאפילו טפת ד

מש באופן מגופה לחוץ  פתוח ונמשך עד הוהקצה השני של השפופרת יהי, לצאת מחוץ לשפופרת

 לו מהמקור עדצא כויאלא  בבשרה שבפנים ושבבית החיצוןשכל הדם היוצא מן האשה לא יגע כלל 

ם תנגב היטב דראות סקה לולאחר שתרגיש ותדע ברור שכבר פ, חוץ לגופה אך ורק דרך השפופרת

לא יהיה שום שאופן בגופה מואח"כ תסיר את השפופרת ותוציאנה , בזהירות רבה את תוך השפופרת

ק ת ראיתה תפסימתחל ' ימיםוכאשר יעברו ז, הגוףצל של ספק שמא יצאה טפת דם מהשפופרת לתוך 

 ת יז()אווכתב . ה מידהורט הבטהרה כנדה דאורייתא ותטבול מספק בלי ברכה בליל יום ח' ותהי

ק רכל החשש הוא ו, רהר תושלכאורה אפשר להקל בזה משום דבכה"ג יצאנו לגמרי מידי ספק איסו

ת גם אישה הרמ"ויתכן שסיף בדרבנן מסתבר דאפשר שפיר להקל במקום צער גדול ומצות פו"ר. והו

גם חת בעלה. שאר תלהי יכולה לשים לפני התשמיש שפופרת וכך לא תטמא בזמן התשמיש ותוכל

ש יטרך לגרשה יצעבר וולה להתדן בזה וכתב שבמקום שאינה יכ )יו"ד ח"ב סימן פד( משה אגרותבשו"ת 

בתנאי  ,מקורעד ה ואולי לייעץ לאישה להשתמש בשפופרת דקה שתגיע, מקום לעיין בדבר

מחוץ  פת דםצא טיובתנאי שלא ת, שהשפופרת תוכנס בימי טומאתה ותגיע עד המקור ממש

 לשפופרת והשפופרת לא תהיה קבועה. 

ע והכרי, ופרתשל שפ היתרב הביא את שתי דעות הראשונים שהובאו לעיל )עמ' צז( שבט הלויב אך

מא בעל וואפילו במשה צון.לחומרא. דמי בקי שיכנס עד המקור ממש בלי שיגע כלל דם בבית החי

 תטמא.

 בחתיכהדם  ראית  

 )כא:(שנינו בנידה 
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 - דם עמה שי אם, דם השמלא פי על אף, חתיכה המפלתדתניא: , לימא שפופרת תנאי היא"

 םוחכמי, הבחתיכ ולא בשפיר לאו בבשרה אומר אליעזר שרבי ....טהורה - לאו ואם, טמאה

 איכא וייפל דפלי אלא! הרמט טהורי נמי קמא תנא .חתיכה דם אלא נדה דם זה אין: אומרים

 - ילימ והני; תלשפופר הדין והוא, בחתיכה ולא בשפיר ולא - בבשרה: סבר קמא תנא, בינייהו

 אף: למימר בנןר ואתו. ביה קרינא בשרהב - טעמיה מאי, טמאה - פלויי פלי אבל, דשיעא היכא

 בשפופרת וואפיל, טמא ודאי נדה םד הא, חתיכה דם אלא נדה דם זה אין - פלויי דפלי גב על

 רכהד סבר מר; יכהבחת - יפליג כי דטהורה פליגי לא עלמא כולי בשפופרת: אביי אמר! נמי

: ראמ רבא. בחתיכה דם לראות אשה של דרכה אין סבר ומר, בחתיכה דם לראות אשה של

 טמא ומקומ ומקור ורהטה באשה והכא, בחתיכה דם לראות אשה של דרכה אין עלמא דכולי

 שהא: סברי ורבנן. מקור דרך תיא דהא - טמא ודם, טהורה אשה: סבר אליעזר' דר; קמיפלגי

 "טהור מקומו ומקור, טהורה

ת ר' עם דם: לדע בוקעתמתיכה ח. אהסברים במה נחלקו ר' אליעזר וחכמים:  )וי"א ב(בגמ' נאמרו ג' 

דה. ה ולא דם נים חתיכא דאליעזר טמאה משום שהדם נוגע בבשר. ולדעת חכמים טהורה משום שהו

 ,דם בחתיכה ים לראותלדעת ר' אליעזר טמאה משום שדרך הנשיכה עם דם בתוכה: חת -. אביי ב

ת רות: לדעהטלחתיכה עם דם  -. רבא גמשום שאין דרך הנשים לראות כך דם.  הורהולדעת חכמים ט

 ר' אליעזר טמאה טומאת ערב. לדעת חכמים טהורה לגמרי.

 .ו"עשכ"פ הוה. הראשונים פסקו להלכה כרבא הסובר שאין דרך אישה לראות דם בחתיכ

סובר  ש"ירמים: חכ נחלקו רש"י והרא"ש בשם השר מקוצי מדוע חתיכה עם דם טהורה לדעת

ן ר מטמא. ולכגע בבששנו ומחלוקתם היא האם דם חתיכה, שלדעת אביי ההסבר הוא 'פלי פלויי'

עת ם שאינה נוגרת משופופלדעתו האישה טהורה משום שזהו דם חתיכה ולא דם נידה. וטהורה בש

ת רך נשים לראודהאם  נחלקו סובר שלפי אביי ר' אליעזר וחכמים שר מקוציה אך. )וכדלעיל(בבשר 

 הורהטוזהו הטעם ש אות.ולכן האישה טהורה משום שלא ראתה דם כדרך שהנשים רו, דם בחתיכה

 גם בשפופרת.

דעת השר לה. אך טמא לדעתו תהיה, שהרי אם תראה דם נידה ודאי, נמצא לפ"ז שרש"י מחמיר

 מקוצי גם בכה"ג טהורה משום שאין הדרך לראות כך דם.

 ,שרהבבבענין שנוגע  ,עיםאפילו היא מבוקעת והדם בבק, : וכן אם ראתה דם בחתיכהשו"עכתב ה

 כיון שאין דרך לראות כן., טהורה

 ק כמרן שאיןפס סק"ה() "זטה אךמשום שגם התוספות סוברים כך. , פסק כדעת רש"י ולטמאה ב"חה

 . )סק"ו( תורת השלמיםלהחמיר כלל בדינים אלו. וכ"כ ב

אבל כשהחתיכות נופלות ממנה בלא דם , דייק שדוקא אם רואה דם בחתיכה טמאה )סק"ח( ש"ךה

הרי היא טמאה ולא תולים בחתיכות. וכ"פ ומשמע מדבריו שאם החתיכות יצאו עם דם  טהורה.

 ועוד. וסי' קיד(, יו"ד סימן נח. תנינא יו"ד סימן פט, )קמא ביהודה נודעבשו"ת 
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 חתיכות בשר שנעקרו מהמקור עם דם 

 ארמ"טהורה. וה ,חיצוןהבית בוכמין חתיכות בשר נופלים , : וכן אשה שנעקר מקור שלהשו"עכתב ה

ואיל ה, חתיכה זובן הדם תלינד, טהורה, כל זמן שהחתיכות בבית החיצון שלה, כתב: אפילו ראתה דם

 :שו"עההמשיך . ורא"ש(רוחם והי)כן משמע בטור ורבינו ומחמת מכה היא. , וידעה ודאי שנעקר מקורה

 ולא נמוחו. , הוא שהטיל החתיכות במים פושריןו

 זי תולים אתכלל א דם כתב שדוקא אם בדקה בשעת נפילתה לבית החיצון ולא ראתה שום ב"חה

 .)סק"ט( ש"ךראיית הדם בחתיכות. וכ"כ ה

שא"כ כאן מ, מנומוצא כתב שהתורה אסרה רק כאשר המקור נשאר במקומו והדם י )סק"ה( ט"זה

 -ה וא בשעת וסתפילו הז אשהמקור עצמו מוליך הדם עמו ואין זה דרך ראיה שאסרה תורה. ולפ"

 סת.סת לוכתב שדין זה מותר רק בין ו ב"חה אךכיון שראייתה משונה. , מותר

 צניחת רחם 

קור מציאות שהמ ובר עלמדש, לעיל הבאנו את הבנת הב"י והדרכ"מ בבאור הציור עליו דיבר הר"ש

 לה נעקר קצת ונפל מן המקור חתיכת בשר נרקב לפרוזדור.ש

חם' הנקראת רצניחת ב' ש מקוצי הואסובר שכל הדיון בדברי הר" )תפארת ישראל סק"ב( פלטיה אך

ד יור, ז האגןם במרכממוקהצניחת רחם היא מצב שבו הרחם  בלשון הפוסקים בשם מחלת הפארפאל.

לשותן היח לזה קורה בגל תיק.אף עלול לבלוט מחוץ לנראל תוך חלל הנרתיק. במקרים חמורים הוא 

משך שנים הזה נ הליךשמקבעות את הרחם לדופנות האגן. הת והתארכותן של רצועות התמיכה

 אך צובר תאוצה בעיקר לאחר הפסקת הווסת., רבות

 תו מפני חולשופעה זתכיחה שובדורות הללו , רבתה המחלוקת בדין זהש )סכ"ג( ערוך השולחןכתב ה

 .איסור כרתבנוגע  הדברו, זה אוסר וזה מתיר, ורבים מגדולי הדורות האריכו בתשובה, הנשים

 ברידובשו"ת  .ותחת ידמהיתר במימיו לא יצא הדבר כתב ש )ח"ב יו"ד סימן פח. וסימן קמה(חתם סופר ה

אם ה נעקרה אם כול אך, וכתב שאם רק קצת המקור נעקרה אסורה ומן השמים ירחמ סג(, )ב חיים

 יסכימו שני גדולים אמתיים גם אנכי הצעיר עמהם.

 ויש, ק דמיםר סילונות לאחשבזמנינו רוב המקרים הם בנשים זקכתב  )סק"ג( הלוי שבטובשיעורי 

לא  ואחר שאשה, רופאיםים הוכן אומר, אלא מכה או מן הצדדים, הוכחות ברורות שאינו דם נידות

, אופן כלליבהכריע לפשר אאך למעשה אי , ורמת לדםודאי צניחת הרחם היא שג, ראתה שנים רבות

ו חם אלא אם זהרניחת הקל בצלדאין , שכתב )סו"ס פא( חזו"אעיין באלא יש לדון בכל מקרה לגופו. 

וצא יאף אם הוא  ן לטהרל איאבל אם הגיע וסתה הרגי, דם שבא רק מחמת החולי הזה או מחמת מכה

  מהרחם בשעה שהוא נפל כלפי הבית החיצון.

נה רפואית ברור שבמצב של צניחת יחמבכתבו " (103)ערך נידה הערה  אנציקלופדיה הלכתית רפואיתב

הרחם אין דימום מתוך חלל הרחם אלא יש לעיתים דימום מצוואר הרחם בגלל פציעה הנגרמת 
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)'חולי השבירה' בראי ספרות  שמש אופיר אברהםוע"ע במאמרו של הרב ד"ר  ".בעקבות צניחת הרחם

 .ה'שאלות והתשובות'(

 דין אישה שנעקר רחמה 

 )מא:(שנינו בנידה 

 עןי - רשנאמ ,טמאה - לארץ ונפל שנעקר מקור: נשיאה יהודה רבי משום לקיש ריש אמר"

 ,חתיכה אול, רחמנא אמר םד - שבעה לטומאת אילימא? למאי. ערותך ותגלי נחושתך השפך

 "ערב לטומאת אלא

 ות: האם עצםתי שאלרר שוהליך זה מעו, את רחמה של האישה לא פעם הרופאים מחליטים לכרות

כיצד אנו  ,הרחם תו את. וכן לאחר שכרכדין ראיית דם נידה, מטמאת את האישההוצאת הרחם 

 מחשיבים את הדימומים מהנרתיק.

ך א, הלכה זו א הביאע למהגמ' עולה שעצם הוצאת הרחם מגופה של האישה איננה מטמאת. השו"

. (יורה דעה קמז) צבי רהשו"ת שאם חלק מהרחם מתפורר אין האישה נטמאת מחמת זה. ב א(, )קפחכתב 

 וקבע שגם בהוצאת רחם אין האישה נטמאת., הסתמך ע"ד השו"ע הנ"ל

, קבעו קצט(, ח) הלוי שבטו"ת שבו א(, יורה דעה קפד, )הובאו דבריו ב"נשמת אברהם" רבךאויגרש"ז ה אמנם

 ט הלוי החמירהשבה. טהור ורק לאחר מכן היא, הניתוח להוצאת הרחםכי על האישה לטבול לאחר 

' נקיים ולא ככל ז, ת הרחםוצאיותר וסובר שיש להמתין ז' ימים בין הניתוח ובין הטבילה מעצם ה

דם היו נקיים מיים לא ם הימאוהיוצא מכך הוא שגם שלא זב דם מגופה של האישה. הנצרכים לוודא 

 שאיננו דם נידה.ברור שהרי , אין זה משנה

יוציא דם  ו השנישר שחצילפעמים מוציאים רק חצי הרחם ואפשכתב  )סק"ג( הלוי שבטובשיעורי 

 נדות ואפשר דטמאה.

 12האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם 

 )כא.(שנינו בנידה 

 כך יןב: אומר ודהיה' ר. טהורה - לאו ואם, טמאה - דם עמה יש אם, חתיכה המפלת. משנה"

 יורב דם בלא הקבר יחתלפת אפשר סברי דרבנן דפליגי הוא בהא ...גמרא .טמאה כך ובין

 "דם בלא הקבר לפתיחת אפשר אי סבר יהודה

באת מו )י.(יתות . ובכרלא דםמובאת דעתו של רבא הסובר שא"א לפתיחת הקבר ב )סו.(בהמשך הגמ' 

 ל רבא.שדעתו ה ביחת הקבר בלא דם! הראשונים נחלקו למעשתדעת רבא הסובר שאפשר לפ

ובכריתות מפרש אליבא דאותה , רבא סובר שא"א לפתיחת הקבר בלא דם )סימן א( רא"שלדעת ה

כאשר , מובא שרבא מחלק )תזריע שאילתא פה ד"ה ברם צריך( שאילתותב אמנםברייתא אך אין דעתו כך. 

                                                        
 בענין פתיחת הקבר בשעת הלידה, עיין לקמן סימן קצ"ד. 12
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ר תיחת הקבפאך כשלא נגמרה צורת הולד אפשר ל, נגמרה צורת הולד א"א לפתיחת הקבר בלא דם

 בלא דם.

כך פשט ש מגידההרב  פסק כת"ק הסובר דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. וכ"כ יג(, )ה רמב"םה

פסקו הלכה ש, דם בר בלאועוד סוברים שא"א לפתיחת הק רשב"א, רא"ש, תוספותה אולםהמשנה. 

א ורת הולד ללגמרה צנן מחלק בי שאילתותכר' יהודה וכרבא דבתראה הוא. כפי שהבאנו לעיל ה

 נגמרה.

ילו לא ראתה אפ, מאהט, האבל חתיכה גדול, : ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרתשו"עכתב ה

 ו.צורת אפילו בנפל שלא נגמרה, לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, כלום

לפני ו, את הרחם סוגר אמי שהופיות: פה פניכתב שלרחם יש שתי  )יו"ד ח"ב סימן יד( יצחק ביתבשו"ת 

אותו  ובתחילת, חםואר הרו צואשר הרופאים קוראים אות, אותו פתח יש פרוזדור קטן כדמות צוואר

, מיונה על הפנים' הכוא דצוואר יש ג"כ כמו פה. ואמנם מה שאמרו 'אי אפשר לפתיחת הקבר בל

י שהוא פ, צוןהחי פההא"כ נה דבר קל. משנשהוא סגור ומסוגר ופתיחתו אי, שהוא פי הרחם ממש

)ח"ב  אלגברי נטעיר "כ בספ. וכעליו אין שייך לומר 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם', צוואר הרחם

 להחמיר. כתב למעשה שיש סק"ד(, ג, )סימן קפח הלוי שבט. ובשיעורי ה(, פרק פא

 ועיין לקמן סעיף ו' מהו שיעור פתיחת הקבר.

 פתיחת הקבר' ע"י גורם חיצוני' 

יצוני. ע"י גורם ח בוצעה תיחההפוסקים האם יש דין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' גם כאשר הפנחלקו 

אזי אין , םים הרחפנ משום שלכאורה יתכן לומר שדוקא אם הפתיחה נעשתה באופן טבעי דרך

 .הכרח שיצא דםלא ב, וניאפשרות שיפתח ולא יצא דם. אבל אם נפתח הרחם באופן מלאכותי חיצ

 או לאו. נטמאת אםה, ע"י מכשירים שונים אישהדק את הוד היא כשרופא בונ"מ מצויה מאו

וכן  כתב שאין חילוק אם נפתח הקבר מבפנים או מבחוץ. )תנינא יו"ד ס"ס קכ( ביהודה נודעבשו"ת . א

שכתב לגבי הכניסה שפופרת שיכולה  ב"יוכך נראה מדברי ה. ז(, )ב באפוד חשבהחמיר בשו"ת 

ובשו"ת  ליטמא מדין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' ומשמע שגם אם הפתיחה חיצונית אומרים כלל זה.

 אגרותכתב מנהג פולין להחזיק אישה שמילדת בדקה אותה כטמאה. בשו"ת  )סימן ט( שבעה נחלת

כי לא ברור , כתב שראוי להחמיר כנוב"י (י' פג. וע"ע או"ח ח"ג סי' ק, יו"ד ח"א סעמ' תיז, )ח"ה סימן ק משה

 בספר .)ולדעתו אם הכלי הוא דק ואין בעוביו אפילו כעובי אצבע יש להקל( 13להחשיב ספק במחלוקת אחרונים

אך צירף דעת המקלים כשיש עוד סניפים. והוסיף שבבדיקת , החמיר כנוב"י )עמ' צט( הלוי שבט

שבמציאות כמעט בכל הבדיקות אין הרופא נוגע , להקלהרופאים הרגילים ע"פ רוב למעשה נראה 

אך טוב לעשות בדיקת חו"ס אחר בדיקת , ולכן אין לחוש, כלל ברחם ובצואר הרחם ואין כאן פתה"ק

, צריך להחמיר אע"פ שהמכשיר הוא דק שטיפת חצוצרות וכד'(, )צילום רחםהרופא. ובבדיקות מיוחדות 

                                                        
והיינו ספק אם הלכה כרמב"ם הסובר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם, או כשאר הראשונים הסוברים שא"א. ואת"ל  13

 ה.תיחנה חשובה לפשא"א, שמא הלכה כחולקים על הנוב"י וסוברים שפתיחה חיצונית אי
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)מאמר  גר"מ אליהווה (הסק"סי' קצה )נשמת אברהם  ךאוירבגרש"ז ה פד()ח"ג סי' מנחת יצחק גם הוכן נהגו. 

 פסקו כדעת הנוב"י.  מרדכי, ח"ב יו"ד סי' יא(

כתב שדין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' הוא דוקא אם נפתח  לג:(, )סימן קפח למשה תפארתבספר . ב

הרחם והוא פתח שהרי השמש דש עד צואר , אבל אם נפתח מבחוץ ע"י אדם לא, הקבר מבפנים

ולא חיישינן להא , וכן כל הבדיקות של הפסק טהרה ושבעה נקיים הן עד מקום שהשמש דש, המקור

דאם כדבריו בעת , הקשה על הנוב"י )בינת אדם סימן כג( חכמת אדםדאין פתיחת הקבר בלא דם. גם ה

שודאי יש לחלק שדוקא כאשר כח הדוחה  )יו"ד ס"ס לא( עמק שאלהוכ"כ הדישת השמש תהיה טמאה. 

אבל , כגון ולד או חתיכה גדולה י"ל א"א לפתיחת הקבר בלא דם, מדחה מבפנים איזה דבר גדול

)ח"ב עמ'  טהרת הביתשפיר אפשר בלא דם. וכ"פ ב, כשהפתיחה מבחוץ ואין כח המדחה עושה כלום

אתה דם לאחר הבדיקה אינה טמאה. שאם לא ר, וכתב כן גם לגבי בדיקת רופא באצבע או בכלי, נה(

 .14ואפילו אם הבדיקה היתה בתוך ימי ספירתה. והביא אחרונים רבים המצדדים כדעה זו

דת פתחה פי ם המילאש שובה א(ת)סימן קצד  טהרה שיירישיטה נוספת הביא ר' שלמה קלוגר בספר . ג

ם פתחה ודעת איה ינאואם , שנחשב הדבר לפתיחת הקבר ממש שא"א בלא דם, האם למעלה טמאה

ה המיילדת אם אמרשכתב  מן לט()יו"ד ח"ב סי שלמה ביתוכדעת המחמירים. גם בשו"ת , טמאה, או לא

ע"פ שמשורת א, כרת סורשהכניסה אצבעה בעומק הרחם הרבה ראוי להחמיר וזאת משום חומר אי

 הדין נראה שאין להחמיר בזה.

כשיר רפואי מכל סוג שהוא מפסק שהכנסת  (בשמו 8הע' )פ"א אות טז. וכ"כ בספר פועה פכ"ב  טהרה דרכיב

 לא אוסרת את האישה., לנרתיק

 ד': סעיף

 'ראתה כמין קליפות שערות וכו 

 )כב.(שנינו בנדה 

 עד - רחמנא אמר דמה זוב יזוב כי? מהו יבש דם: אלעזר מרבי חנינא ברבי יוסי' ר מיניה עא"ב

, היא דמילתא אורחא - דמה זוב יזוב כי האי: דלמא או, לא - יבש, אין - לח, ליה דייב דמידב

: ליה אמר. ויבשים לחים מטמאין - המת ובשר הנדה דם, תניתוה: ל"א? נמי יבש אפילו ולעולם

 כמין המפלת: תניתוה נמי הא. מעיקרא יבש - לי מיבעיא כי, לי מיבעיא קא לא יבש ונעשה לח

 הכי אי. טמאה - נמוחו אם, למים תטיל - אדומין יבחושין כמין, עפר כמין, שערה כמין, קליפה

? גוונא האי כי איכא ומי. היא עצמה בפני בריה - נמוחו לא כי: רבה אמר: נמי נמוחו בלא -

 בעינא מי? מאי הכא, ובפושרין, למים תטיל: הכי נמי תניא. ובפושרין: לקיש ריש אמר ...אין

 לא דלמא או, לא - דרכיך דם אבל, לעת מעת בעינן - דאקושי ונבלה שרץ? לא או לעת מעת

                                                        
שו"ת עטרת חכמים )יו"ד סימן יח(, שואל ומשיב תליתאה )ח"ב סימן מ(, חסד לאברהם תאומים )תנינא חיו"ד סימן  14

 מו(, אבן יקרה )ח"ג סימן לז( ועוד רבים.
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. הצפורן גבי על ברוק ממעכתו: אומר ג"רשב, ובפושרין, למים תטיל: הכי נמי תניא .תיקו? שנא

 "בינייהו איכא הדחק ידי על מעוך: רבינא אמר? בינייהו מאי

פני בריה ב .עפרהיה כ יתיה יבשאלמא אף על גב דכי חז, דדם הוא - אם נימוחו טמאה רש"יופירש 

 ולא דם.  - עצמה היא

ך שיש לה בתו מת מכהא מחאל )היא(בריה בפני עצמה היא ואינה מתולדת הדם  )סי' ג( רא"שכתב ה

 .וכן משמע בגמרא ,רמב"ןמעיה וכן כתב ה

 שיטא עבדינןלא איפן דכיודרא"ש כתב ההגמ' נשארה בתיקו. ו ,לגבי זמן וצורת השריה במים

 .ד(י, ה) רמב"םוה )ת"ה ארוך וקצר ב"ז ש"א ג.( רשב"אה וכ"פ, לחומרא

ת לעת וסא אומר מעבן נק יהודה תניא כמה היא שרייתן בפושרין" )נו.(איתא בגמ' , לגבי מצב המים

 ר"ח, "תן כל מעת לעפושרי יהיורבן שמעון בן גמליאל אומר צריכין ש, תחלתן אף על פי שאין סופן

קו כרבן פס כד( מ'עה"נ שעה"פ )בעראב"ד וה"ח שר שם ג:(תוה"ב ) רשב"אהוכ"כ , שב"גהלכה כרפסק ל

 .שמעון בן גמליאל

מו כ -ר החימום שיעוש ב"ארשוכ"כ ה )ח"ב ש"ב ערך ריאה ד"ה דופן דף מ ע"ד( עיטורכתב הרא"ש בשם ה

ין ושרין ונותנותין פשי אדם הוא כמו שבנ - מים ששאבו בקיץ מן הנהר או מן המעין. ופושרין

 .דולגה כלל ברוק וזשדפושרין דיו שיהא כעין חמימות  )כב:(כתב  ריטב"אה אך .באזניהם

עוך לאו ימוח ע"י מיאבל נ וי דםנימוח מאליו הוא דה שלת"ק רק אם, פירש לגבי מיעוך החתיכה רש"י

לכה דה )סי' ג(ש רא"וה .(שם ג) רשב"אוכתבו ה .אפילו נימוח ע"י מיעוך דם הויולרשב"ג , דם הוא

 .(יד, ה) רמב"םהוכ"ד , כתנא קמא

ה מיעוך מיעוך ז, 'םאינו דידוע שמיעכתו על ציפורן ולא נמחה ב' )תוה"ק ב"ז סוף ש"א ג:( רשב"אכתב ה

, מחה על המיםשלא י ידועבוכל שלא נמחה ע"י מיעוך זה , דחוק הוא יתר משריית המים פושרין

א לח ע"י מיעוך נימו אם ת"קכתב של הי"ד(פ"ה ) מ"מוה .ואפילו שרויין מעת לעת בפושרין וטהורה

מא יהו דלתנא קא בינידחק איכהדהכי קאמר מיעוך ע"י פירש  רשב"אה אבל .וכן פירש רש"י, הוי דם

 .יקרעשון אבל הפירוש הרא, לא חשיבא בדיקה כלל בין נימוחו בין לא נימוחו

ורת ו יצא ממנה צאפיללא א, דטמאה. ולא עו, בין לח בין יבש, : כל דם היוצא מן האשהשו"עכתב ה

תוך מעת יו נמוחים בוא שיה. והטמאה, כמין קליפות או כמין שערות או כמין יבחושים אדומים, בריה

הם בתוכו. שת לעת שך מעויהיו המים פושרים כל מ, על ידי ששורים אותם במים פושרים, לעת

ית מחממתן. ום הבחש, יתועמדו בב, כמו מים שנשאבו בקיץ מהנהר או מהמעין, ושיעור החימום

. ימות הרוקמין יותר מחמחם אינן פושרי וסתם: רמ"א) .וכחימום של אלו כך הוא שיעור פושרים בימות החורף

ם על ילו הם נמוחיאפ, רהטהו, שאינם נמוחים בתוך מעת לעת, . ואם הם קשים כל כךב"י בשם ריטב"א(

ב"י ומ"מ . הבדוק ע"י שרילן צריך ורה ואיטה, נימוחוואם מעכן בצפרניו ולא : רמ"א)ידי מיעוך שממעכן בצפרניו. 

 . בשם הרשב"א(
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ו קה אם נימוחלא בדיבנאבדו דאשה שראתה קרטין ו )סי' קכ"ז. הובא בפת"ש ט( יעקב ביתכתב בתשובת 

ף וא, יה נמוחא לא הם שמספק אם הוא אדום או לא ואם תמצא לומר שהוא אדו, מותר מטעם ס"ס

ן הור אלא שאיטשהוא  דוםעל גב שהאשה אומרת שראתה מקודם שהיה אדום מ"מ כיון שיש מראה א

כל משם אחד הדהוי  יב ס"סדלא חש, חלק על זה )סק"ח( סדרי טהרהה אךאנו בקיאין חשיב ספיקא. 

 אם דם נדה היא או לא.

 ה': סעיף

 דם הנמצא על חתיכה יבשה 

יהם עללחים שיש  אבל, הטהור הם יבשים גמורים ולא נימוחו שדוקא אם ועוד ראב"ד, רשב"אה וכתב

  .ת מכןלו פחורדל ואפידדם הנדה אין לו שיעור ואפילו כח, טמאה נדה -שום ליחלוח דם 

 שאין עמהם דם ,מוריםגשים בזמן שהם יב, במה דברים אמורים שאם לא נימוחו טהורה :שו"עכתב ה

ו כו או נימוחם נתמעאדין ה: והוא רמ"אוהוסיף הטמאה. , כלל. אבל אם יש עליהם שום לחלוח דם

ל מה כ, ג' פעמים ם בדקהלי דא . מיהו נראה)פסקי מהרא"י סימן מ"ז(דטמאה. , וקצתן לא נימוחו, קצתן

שהרי הוחזקה  ,דרך זהכ, כשוב אינה צריכה לבדוק מה שהיא רואה אח", שראתה ולא נימוחו כלל

מו כ, בשעת וסתה ושלא, וסת ה שבגופה. ודווקא באשה שיש להרק באים ממכ, שדברים אלו אינן דם

 לעיל סימן קפ"ז. , שנתבאר גבי מכה

ן וכא, טהורה בוקעתמתיכה הקשה מדוע לעיל בסעיף ג' פסק השו"ע שהרואה דם בח )ס"ק טו( ש"ךה

א החתיכות אל א בתוךם הובס"ג הד. אפסק שכשיש לחלוח דם על החתיכה הרי היא טמאה? ותירץ: 

. ב. ת ד(מודות פ"ג אודברי ח) ךמעדני מלאך כאן לחלוח הדם הוא ע"ג החתיכה. וכ"כ ה, וא בבקעיםשה

רש היא דם שנק ה עצמהחתיכתירץ שכאן מדובר שיש דם על החתיכה ודם זה מוכיח שה )סק"ז( ט"זה

של ה אן יתכן שדרככאך , תבוקעאין דרכה של אישה לראות חתיכה מ ,. עוד תירץ הט"זגולכן טמאה. 

 אישה לראות כך דם.

פ ם הוחזקה ג"ותר אבדוק ילרק אישה שיש לה וסת אינה חוששת רמ"א שלדעת ה )ס"ק טז(כתב הש"ך 

ע ש לה וסת קבושה שי, שרק אי)עמ' שצב( הלוי שבטוכ"כ בשיעורי  שהחתיכות שיצאו ממנה טהורות.

כל שב שער צא אות ז() רבירב אפיהביא בשם ה ש"ךה אך ושלא בשעת וסתה סומכת על ג' בדיקות אלו.

 אישה ואפילו בשעת הוסת יכולה להחזיק שהחתיכות טהורות. 

 ו': סעיף

 דם יבש 

 )כב.(שנינו בנידה 

, קליפה כמין המפלת: תניתוה ...?מהו יבש דם: אלעזר מרבי חנינא ברבי יוסי' ר מיניה בעא"

 בלא - הכי אי. טמאה - נמוחו אם, למים תטיל - אדומין יבחושין כמין, עפר כמין, שערה כמין

 "היא עצמה בפני בריה - נמוחו לא כי: רבה אמר: נמי נמוחו
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 ,צריך בדיקההוא ש ערותששדוקא במפלת כמין קליפות או  )בעה"נ שעה"פ יז /ה./ כד( ראב"דכתב ה

מוחו ן שאם לא נייבחושית ואבל חתיכת דם קשה כאבן ואינו נימוח טמאה. והטעם שקליפות ושערו

א וכל של, אלוורות כות צהוא לפי שצורתן מוכחת עליהן שאין דרך דם להתייבש וליעש, טהורה

ייבש ו של דם להתין דרכי אוכמין עפר נמ, נימוחו איגלאי מילתא דלאו דם הוא אלא בריה בעלמא

ה יבש דרך מקרה ונתיהי וליעשות נפרד כעפר. אך כשנימוח על כרחך לאו בריה נינהו אלא דם

 תוה"ב שם() רשב"אה"ד וכ דם יבש בעלמא אפילו לא נימוח נמי דם הוא וטמא.ונעשה כן אבל 

 . יד(, )ה רמב"םוה

ות כדין שער ה.טהור הנמוח סובר שגם חתיכה אם אינה )בהשגות לבעה"נ שער הפרישה אות ד( רז"הה אך

 .פותסתושכן דעת ה ("ג רכג:חנכ"ו )וכתב רבינו ירוחם  .רא"שוכ"ד ה וקליפות שמוכח שאינו דם כלל.

כת אבל חתי, ותת ושערליפובמפלת כמין ק, במה דברים אמורים שצריך בדיקה בשרייה :שו"עכתב ה

טנה קם היא חתיכה א, ייהה בשרטמאה. וי"א שגם לזה צריך בדיק, אף על פי שקשה ואינו נימוח, דם

 .)ד"ע(כשיעור שפופרת הקנה דק שבדקים 

ם שכך מוכח משו, וח טמאשאפילו אם הדם לא נימ, כתב שיש לפסוק כדעת השו"ע )ס"ק יז( ש"ךה

 .)נדה ריש פ"ג(ומהירושלמי  )כב:(מהגמרא 

 שיעור פתיחת הקבר 

רינן מרא ולא מטהנן לחוזליולכן א, כתב שלא אתפרש לנו מהו שיעור שפופרת אם עבה אם דק ב"יה

 אלא בשיעור שפופרת דק שבדקים.

 ה כא.()נד מאיריה יקה".אש כפרעד שיעגילו , "אין לנפלים פתיחת הקבר ד(, )זשנינו במשנה באהלות 

 ."אגרכן העיר ה, ויקהכפ הביא משנה זו ומשמע מדבריו ששיעור פתיחת הקבר הוא משיעגיל ראש

הוא שכתב בפשטות  ט(בי סק"ארת צ)תפ מקור חייםאלא ששומה עלינו לברר מהו גודל שיעור 'פיקה': ה

 תיחת הקבר. פה אין מז "גדול ועב יותר מאצבע גודל כידוע...", ולכן לדעתו בשיעור הקטן

דם, שהרי לוששים תיחה חכתב שמוכרחים לומר שלא לכל פ )יו"ד ח"א סימן פט( משה אגרותבשו"ת 

עור וט שהוא כשילכן פשוו? בהפילה כעין שערות אין חוששים, וא"כ מנלן לעשות שיעורים בעצמנ

יש  מאצבע קטנה ינו עבם אאאמר במשנה באהלות. ואף שלא ידוע לנו שיעור כפיקה, מ"מ ודאי הנ

)ח"ד סימן  מהרש"םסרת. בשו"ת מ"מ או 19כתב שרק פתיחה של  )או"ח ח"ג סימן ק(להקל. ובמקום אחר 

' הע רק פ, ט,)פ גבריאל נטעיר אוסרת. ובספ מ"מ( )כארבעהאצבעות  2כתב שרק שיעור פתיחה של  קמו(

 כתב להקל אם הפתיחה פחות מאצבע.  י(

החמיר אף בפחות מאצבע ולא נקט שיעור להיתר, וכ"ד  )ח"י סימן לא, אות ג( יצחק מנחתבשו"ת 

להחמיר, אע"פ  )חק וזמן, עמ' קלז(גרי"ש אלישיב . וכן הובא בשם ה)ח"י סימן קכד( משנה הלכותה

נקט להחמיר "אע"פ שהמכשיר הנכנס  "ד. עמ' ק()סקשבט הלוי שמעיקר הדין יש להורות כאג"מ. גם ב

)א, יז. ראה גם מאמר  דרכי טהרה, וכ"כ ב)חק וזמן שם(מ"מ יש להקל  3-4הוא דק", וכתבו בשמו שעד 

 . מרדכי ח"ב יו"ד סי' יא(
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קרים היא כל המרוב כבכתבו שפתיחה של צואר הרחם ללא הרדמה,  )פכ"ב אות יד( ספר פוע"הב

בדר"כ הרדמה כיון  מ"מ מצריכה 3-5מ"מ, שפתיחה של יותר מ  19נמוכים מ  בשיעורים הרבה יותר

לאסור את  א אמורלמה שהיא עלולה לגרום לאישה לכאבים עזים. לכן הכנסת מכשיר ללא הרד

 האישה.
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 דיני וסתות -סימן קפ"ט 
 ובו ל"ד סעיפים

 סעיף א':

 הקדמה 

לקמן נראה שישנם נ"מ לכך היא פרישה סמוך לוסת ועוד. , בסימן זה אנו למדים את גדרי הוסתות15

כגון , שרואה בקביעות כל מספר ימים -. וסת ההפלגות אחמישה סוגי וסתות ונביאם בקצרה: 

כגון  -. וסת דגופה גרואה בקביעות ביום קבוע בשבוע או בחודש.  -. וסת הימים במעשרים לעשרים. 

ראתה לאחר  -. וסת הדילוג התלוי במעשה וביום.  -. וסת מורכב דשפיהקה או עיטשה וכד'. 

ובחודש הבא בט"ו וכן , לאחר מכן לאחר שלושים ואחד וכן הלאה. או ראתה בי"ד לחודש, שלושים

 הלאה.

  עונה בנוניתדין 

הדינים  מן את עיקריגמ' לקמה דיני פרישה בעונה בנונית אינו מפורש בגמ', אלא שהראשונים למדו

 הנוהגים לפרישה.

 )טו.(שנינו בנידה 

 היהוד ביר משום לקיש ריש אמר :גמרא .טהרה בחזקת להן נשיהן - הדרך מן הבאין :משנה"

 לה יש אבל, וסת לה שאין לאא ש"ל: הונא רב אמר. עונתה ימי בתוך ומצאה שבא והוא: נשיאה

 תוס לה שי, חזאי אימא תוס לה אין! מסתברא איפכא, אדרבה? לייא כלפי. לשמש אסור וסת

, סתהו שעת הגיע שלא אלא ש"ל הונא רב אמר: איתמר הכי איתמר אי אלא. לה קביע וסת

 עתש הגיע אפילו: אמר נהח בר בר רבה. דאורייתא וסתות קסבר. אסורה וסתה שעת הגיע אבל

 "דרבנן וסתות קסבר, מותרת נמי וסתה

ין לסוף תם נשים חזיואיל וסהיה, אבל לאחר ל' בעיא בדיקה ל' יום לראי -בתוך ימי עונתה  רש"יפי

ך אותן בתו - סתהויע עת לא הגאלא ש .דכי מצאה תוך ימי עונתה לא בעיא בדיקה - לא שנו .עונה

קודם  - ע עת וסתהבל הגיא .םימים שהיה בדרך, כגון אשה שיש לה וסת ולא הגיע בתוך אותן הימי

בר שדברי ום. ור"ל סוילושים יינו שדאורח בזמנו בא. לדעת רש"י 'עונה' ה - אסורה .יאתו מן הדרךב

 קה. ן צריכה בדיאחר מכל להמשנה אמורים דוקא אם בא בתוך שלושים יום לראייתה האחרונה, אב

לאחר ג"כ סובר שעונה היינו שלושים יום. אך לדעתו צריך לחשוש לעונה בנונית רק אם היא  רמב"ןה

הקבוע, אבל כל עוד הוסת הקבוע מאוחרת מהעונה בנונית, ממילא אין לחשוש לראיית דם  הוסת

בטעם הדבר שאישה שאין לה וסת קבוע צריכה לפרוש  מכיון שהיא כמסולקת דמים כל אותו הזמן.

בעונה הבנונית, כתב "ולא החמירו בעונה בנונית יותר מן הוסת מפני שהיא חמורה אלא מפני שא"א 

                                                        
 בסיכום סימן זה נעזרתי רבות בסיכומו של נריה נהרי הי"ו, תודתי נתונה לו על כך.  15
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לנו לומר שהאישה לא תראה לעולם, לפיכך תולים בעונות וחוששים להם". האשכול כתב בטעם 

  ם.הרמב"ן מכיוון שהורעה חזקתה הרי היא ככל הנשי

ואין  ונה בנונית,לל לעשוש כסובר שאישה שיש לה וסת אינה צריכה לח )תוה"א ב"ז ש"ג טו.( רשב"אה

תה אחר עונת וסובר שלשס . בשונה מהרמב"ןטורוה מאיריזה משנה מתי הוסת קבוע שלה. וכ"ד ה

אם  כןינה כוסת ולונ"ב דשע שוב אינה חשובה למסולקת דמים ולכן חוששים לעונ"ב, הרשב"א סובר

 יש לאישה וסת קבוע אין חוששים כלל לעונ"ב.

תה' תוך ימי עונ'לדעתם שיאר בלא הזכירו כלל דין עונה בינונית, הרמב"ן  )ד, ט( רמב"םוה רי"ףה

פסק  הרמב"ם סק"ל()הש"ך  דעתלהיינו תוך ימי וסתה, ולדעתם גם ר"ל אינו עוסק כלל בעונ"ב. אך 

 את דין עונ"ב, ואזיל לשיטתו ע"ש.

הוא עונה ש, ייתה' לראחוששת ליום ל, : כל אשה שאין לה וסת קבועע"פ הרשב"א שו"עהכתב 

 .דועוששת לזמן היח, כ"הלכ"ה מואם יש לה וסת קבוע לזמן ידוע מכ' לכ' או , בינונית לסתם נשים

גר"ז ה ו רק בדיקה.אלוסת  מוךבראשונים לא מבואר מהו אותו 'חשש' בעונה בנונית, האם כפרישה ס

ה חר העונא האלא רק בדיק כתב שמדברי הרמב"ן מפורש שא"צ בעונ"ב לפרוש מבעלה, סק"א( )קו"א

 ן למחות בידלכן איוע. או ביום העונה. אלא שהרשב"א כתב שצריך לפרוש ונמשך אחריו השו"

  המקילים כיון שיש להם על מה שיסמוכו, בפרט להקל בדברי סופרים.

 ?מהי עונה בינונית 

וב רום". לדעתו שים ים לשל"דעונה סתם לפריסת נדה משלשים יו )עירובין מו. ד"ה כל(רש"י פירש 

רך זו הלך בד ה, ה() רמב"ןם הגהנשים רואות בתקופה זו ולכן מסתבר שגם אישה זו תראה בזמן זה. 

 "שרוב נשים כך הן רואות".

' יום קודמת, או לה ראיהל האלא שיש לברר האם 'שלושים יום' הוא יום החודש, היינו התאריך ש

' יום ולא לבר על מדושבמדויק ואין זה קשור לתאריך הראיה האחרונה. מדברי השו"ע משמע 

 "ע. בדעת השו ,ועוד )ס"ק יד( ט"ז, ב"ח, )אות כג( פרישההתאריך. וכ"כ ה

)ס"ק  סדרי טהרה, ועיין ב16שיטה אחרת, ולדעתו וסת בנונית היינו וסת החודש )סק"א, סק"ל( ש"ךל אך

תכן מציאות שתהיה נ"מ לדינא בין וסת דאף שיום החודש ועונ"ב חלים תמיד באותו היום, מ"מ ת יב(

האריך בבאור מח' זו, ולבסוף כתב שדברי הש"ך נכונים  ח(-)אות ד ערוך השולחןהחודש לעונ"ב. ה

ם. מכיון שלא יתכן שלאישה שאין לה וס"ק יהיו שני וסתות קבועים, ולכן יש לחשוש רק לאחר מה

החמיר כשתי  )קיב, ה( חכמת אדםאולם לדעתו יש יותר לחשוש לל' יום מאשר ליום התאריך. ה

 הדעות.

                                                        
החששות שצריכה לחשוש אשה שאין לה וסת קבוע, מזכיר בדבריו רק יום החודש וההפלגה,  הרמב"ן כשמסביר את 16

פרוש בעונ"ב אם היה דין לחודש, דום היולא מזכיר כלל שצריכה לחשוש לעונה בנונית. הש"ך למד מדבריו שעונ"ב היא 
סימן קפד ין הוא משום שדין דו זכירלא היה משמיט הרמב"ן דין זה וגם לא הרמ"א. אולם החכם צבי כתב שמה שלא ה

 הניחו יסוד זה, ולא כל פעם צריכים לחזור עליו.
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היינו  ראיה או לא,הת יום ם אעוד נחלקו האם לדעת הסוברים שעונ"ב היינו הפלגת ל' יום, סופרי

 ת דעתחוו, וכ"פ הום לא'לי סובר שחוששת )סק"ל(ש"ך האם חוששת ליום ל' מהראיה או ליום לא'. ה

יום ל'. ר שהכוונה לסוב ד, יז(י)ס"ק  "זטה אך. )יו"ד ג, נ( אג"מ, )סק"א( לחו"ש ,)שם( תו"ש, )ביאורים ס"ק יב(

 .ח( ף)סעי ערוה"שו )סק"א( גר"ז, ה)ס"ק טו( פלתי, )סי' קיד( חכ"צהוכ"פ 

, ז, י() טהרה רכידכ"פ ה'. ופסק כדעת הט"ז שחוששת לעונ"ב רק ביום ל )ח"א עמ' עט(טהרת הבית ב

ר המנהג להחמיכתב ש ל("א, סק")על ש"ך סק שבט הלויה אך. )הובא באבני שהם( גרב"צ אבא שאולוכ"ד ה

א'. אך ל' וגם ליום לליום  גם ככל הדעות, וחוששים גם לעונ"ב וגם לוסת החודש, ובעונ"ב חוששים

 ט שניחו". וכ"כ בחומרא רק "פעמים רבות מקילים לצורך גדול בשאלת חכם... ומתירים לא' שהוא

 . )סק"ב, דינים העולים. עמ' קיא(

 לבעלת וסת חצי קבוע "בעונ 

יש וחרי תשמיש. פני ואלדיקה פסק השו"ע ע"פ תה"ד דין וסת חצי קבוע לעניין ב ימן קפו()סלעיל 

ש יין שלא תחווע לענקב לברר מה דין עונ"ב באשה שיש לה וסת חצי קבוע, האם וסת זה נחשב

 גם לכך. לחשוש יכהלעונ"ב, או דמכיון שאינו ביום מסויים אינו נחשב לוסת קבוע וצר

ניין פרישה וע לעע כוסת קבבוק-שאין לסמוך על וסת חציסובר  אורים סק"ג()קפו, בי חוות דעתה

, ו, סק"ח()קפ לחו"ש, , סק"ח(קפו) גר"זה, )סק"כ( סדרי טהרהוכך נקטו ה ולכן חוששת לעונ"ב. בעונ"ב,

וכ"פ ת. קוקבוע רק לבדי-יסת חצלחלק בין דין בדיקות לדין פרישה, וסומכים על ו )קפו, כ( ערוה"ש

, ולםא. עודו , סק"ד(. קפו, ג"ה ובפרי דעה)עמ' קו, ד הלוי שבט, )ח"ו סי' פב( יצחק מנחת, )ו, ו( טהרהדרכי ה

מה בו, דע שלא הקדיל[ ויו]לבע שכתב: "ואותו זמן שבינתיים, שהוא ברור לו )טו.( ריטב"אמצאנו ל

זה,  מנהגה". לפיכו שלא באה זהו שאמרו כאן שמצאה 'בתוך', וקמ"ל דלא חיישינן שמא תקדים ותר

שוש נה צריכה לחים, ואייום ברור לאשה שלא תראה ביום השלוש קבוע לאחר ל'-בקביעת וסת חצי

. וע"פ בביאורים סי' יד, אות טו(ו. 146 )הוצ' מוס"ק, הע'יק מדבריו המהדיר לריטב"א כלל לעונ"ב. וכן די

 שהמרות אגכ"פ הוהנ"ל.  להקל כנגד האחרונים נ(ק-)ח"א עמ' קמט יתברת הטהדברי הריטב"א הכריע ב

 מדנפשיה. )יו"ד ח"ב סי' עב. ח"ג סי' מו(

 מהעונה או ימ 

בינונית, הוא האם חוששים רק לעונת יום/לילה, או לכל  נושא נוסף שדנו בו הפוסקים בהגדרת עונה

היממה כולה. לכאורה מאי שנא עונה בינונית מעונת וסת רגילה בה מודים כל הפוסקים שרק העונה 

סובר שצריכה  )ס"ק טו( פלתינאסרה ]למעט דעת האו"ז ואביאסף, ראה לעיל סי' קפד סע' א[? ה

ין רגילות רוב הנשים ולא מחמת הפלגה כלשהי, אין אנו לחשוש לכל היממה, כיון שאנו חוששים מד

החמיר כדעת הפלתי.  )שם( חוט שני. גם ב)סק"א( גר"זיודעים מתי תראה ביום השלושים. וכ"ד ה

)ח"א עמ'  טהרת הביתוכ"פ ב שחוששים רק לעונת יום/לילה, )סס"ק לא( סד"טוה ב"ח, דעת הלעומתם

ונראה סברתם שלא תהיה עונה בינונית חמורה מעונת וסת קבועה, ולא חוששים ליותר מעונה.  .עז(

לשון הראשונים והשו"ע משמע כדעת הב"ח, שהרי לא נחתו לחלק בין מכתב ש )סק"ה( שבט הלויב
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שמחמירים כשיטת  )קפד, א(עונ"ב לוס"ק. אך העיר שבלאו הכי אין נפק"מ כ"כ, שהרי שיטתו לעיל 

ובלאו הכי צריכה לשמור עונה שלפני. אלא שתהיה נפק"מ בכה"ג שהזמן של עונ"ב הוא ביום  האו"ז,

שלדעת הפלתי שאסורה כל היממה מדינא אין להתיר לה לטבול,  -וחל ליל טבילתה בלילה שלפניו 

אך אם מחמירים רק מחמת האו"ז יש להקל בכה"ג. ובכל אופן אין להחמיר להוסיף עוד עונת או"ז 

יממה לדעת הפלתי. עוד הוסיף השבה"ל, שלמחמירים כשיטת החוו"ד הנ"ל להצריך גם יום לפני ה

שמצדד יותר להקל כדעת  )ח"ה סי' קז(לא', יש להחמיר גם בלילה שלפניו. ונראה מדבריו בשו"ת 

 הב"ח. 

 סעיף ב':

  כיצד קובעתו? -וסת ההפלגה 

 סד.(-)סג:נידה משנה בשנינו ב

 תהשינ. אסורין זהו זה - 'כ ליום רואה להיות ושינתה ו"ט יום רואה להיות למודה "היתה

 שאין', כ םיו לה וקבעה ו"ט הותר -' כ יוםל פעמים' ג שינתה. אסורין וזה זה -' כ ליום פעמיים

' ג מנהמ שתיעקר עד סתהו מן מיטהרת ואינה, פעמים' ג שתקבענה עד וסת לה קובעת אשה

 "פעמים

יקון תבעה"נ, שער  "דראב"ג, שב"ז  תוה"ב רשב"אפ"ח הל' א, ד,  רמב"ם)את דברי המשנה פסקו כל הראשונים 

 .)לקמן( שו"ע. וכ"פ ה(הוסתות ועוד

 עוד שנינו בגמ': 

 רב - זה שלחד עשר שבעה םויו, זה לחדש ז"ט ויום, זה לחדש עשר חמשה יום ראתה: "איתמר

 בידר לוגתאבפ ושמואל רב נימא. בדילוג שתשלש עד אמר ושמואל, לדילוג וסת לה קבעה אמר

 ממנינא עשר חמשה ברס רב: קמיפלגי בהא והכא, ג"כרשב ע"דכ, לא... קמיפלגי ג"ורשב

 הוא" ממנינא לאו חזיתיה בדילוג דלאו כיון סבר ושמואל

עת רב דוי סדיר. ל"פ שינעות הגמ' הביאה מחלוקת אמוראים בדין וסת דילוג, היינו שהוקבעה לרא

ת, אחר ד' ראיולעת רק נקב כל חזקה. ולדעת שמואל וסת הדילוגכוסת דילוג נקבעת בג' ראיות, 

בואר דבריהם לא מ. אך בלוגמשום שהראיה הראשונה אינה נספרת, כיון שעדיין לא 'התחילה' בדי

או  (וכו' 22, 21י, ן שיטתה באופ)המרחק בין ראיה לראיה משתנהאם מדובר שהדילוג הוא בהפלגת הימים 

  .)יד', טו', וכו'(בתאריך החודש 

עסקו בשאלה זו, ונקטו שהגמ' עוסקת בוסת החודש. לדעתם כשוסת ההפלגה  )ד"ה איתמר( תוספות

 4כשוסת ההפלגה היא בדילוג צריך ראיות ע"מ לקבוע וסת.  4הפלגות שהן  3הוא רגיל צריך 

ראיות ע"מ לקבוע  3. בוסת החודש רגיל צריך ין()שההפלגה הראשונה אינה מן המניראיות  5הפלגות שהן 

וסת. ובוסת החודש בדילוג נחלקו רב ושמואל, לדעת רב די בג' ראיות ולשמואל בעינן ד' ראיות. 
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)בחידושיו כאן,  רשב"א, )בעה"נ, תיקון הוסתות, עמ' מג( ראב"ד, )פ"ט סי' ג( רא"שה כדעה זו סוברים ג"כ

 .)בחידושיו כאן( ר"ן, שנה בדף סג.()על המ מאירי, ובתוה"ב ב"ז ש"ג(

יים פ תאריך מסוקבע ע"תוסת כתב ששיטת התוס' אינה נכונה משום שאין הגיון ש רמב"ן, הלעומתם

לכן  ?!ביום החדש" בוע אוהש וכי הוסת מזל יום גורם או מזל שעה גורם שיהא תלוי ביוםבחודש "

ה הפלגה רגיל ו בוסתדעתלכן ל לדעתו כל הסוגיא עוסקת בוסת הפלגה בלבד, שאין וסת החודש.

שמואל. וג נחלקו רב בדילו לגהלכו"ע די בג' ראיות שהן ב' הפלגות כדי לקבוע וסת. ורק בוסת הפ

מרי לג ריב פסק להחמי-יא "ה הל')אך בהלכותיו פאלא שלמסקנה כתב הרמב"ן להחמיר גם כשיטת התוס' 

 .פתיחה(בימונים דס רכשיטת התוס', ועיין בפלטי ססק"ז שתמה על הסתירה ברמב"ן, והקשה עליו הפר

בנה, שצדק לד הלגה ממוהסובר ש'וסת החודש' היא הפל )בדה"ב ב"ז ש"ג( רא"הנוספת של ה דעה

ה, כולה להשפיעלבנה יהולד מתאריך החודש גורם לראית וסת, אבל תופעה כגון אין הרמב"ן בכך ש

 קבוע וסת. כדי ל איותרולדעתו די בג' "שמשעה זו שהוא נראה על הארץ הוא פועל בעולם". 

וף. נחלקו וסת הגוימים הלא הזכיר כלל את דיני וסת החודש, אלא רק את וסת  )פ"ח( רמב"םה

ס"ק ) סד"ט. השונות סתותווסת הימים ווסת הגוף הן אחת, או שני המפרשים האם לדעת הרמב"ם 

 -ים' רא 'וסת היממה שנקגוף' ומה שנקרא 'וסת הלמדו בדעת הרמב"ם שעוד, ו )קפג, כד( ערוה"ש, כה(

ני ט הגמ' שיש שט כפשנוק ח טז'()פ"ו, קונטרס גופי הלכות, פת מרכבת המשנהה, לעומתםוסת אחת היא. 

 ך אם אין להגוף, אהה וסת לאו שיש לה וסת ימים או שיש הרמב"ם מבאר דברי מיני וסתות, ואת 

שאר האחרונים בשונה מ)ש לדעתו יש לרמב"ם גם וסת החודמשניהם הרי זו אשה שאין לה וס"ק. 

 .)סק"מ(וכ"מ מדברי הש"ך . שהסכימו שלדעת הרמב"ם אין וסת החודש(

נים יניהם ג' זמים, ובפעמ כיצד קובעתו, כגון שתראה ד'פסקו להלכה את דברי התוס':  טוש"עה

יום, וזה  עוד לסוף כ'ויום,  ריםשווין, כגון שראתה היום, ולסוף כ' יום פעם אחרת, ועוד לסוף עש

פלגה. פי שאינה בהנין, להמ נקרא וסת ההפלגות. ולכך צריכה ד' ראיות, שראיה ראשונה אינה מן

ששת מכאן כ' חו סוףלוששת, שמיד אחר שראתה פעם אחת ואפילו קודם שקבעתו שלש פעמים ח

יום לתה פעם אחת חר שראאיד ואילך כשיגיע כ', וכן בראיית הימים שהיא לימים ידועים לחדש, מ

ונה. כל אותה הע ה לשמשסורידוע לחדש, כגון כ"א או כ"ה בו, חוששת לפעם אחרת לזה היום, וא

ה. ולא זתבאר בסימן כמו שי, וכן, חוץ מוסת הדילוג והוא הדין לשאר מיני וסת שצריכה לחוש להם

חות ינו נעקר בפעמים אה פאמרו שצריך לקובעם ג"פ, אלא לענין עקירה, שכיון שקובעתו בשלוש

ו לאחת חוששת  ו בפעםפילאמג' פעמים, שכל זמן שלא עקרתו ג"פ צריכה לחוש לו. אבל ליאסר, 

תה ב' מים. שאם ראב' פע בעתובפעם אחת, אפילו קפעם שנייה. ומיהו אף על פי שחוששת לו, נעקר 

 ימים ליום ידוע, ובשלישית לא ראתה, אינה חוששת לה עוד. 

כתב שמונים את וסת ההפלגה מתחילת ראיה אחת לתחילת הראיה  )ח"א עמ' קכו( טהרת הביתב

ם הבאה, אפילו המשיכה לראות שניים ושלושה ימים, לעולם אין מחשבים את ההפלגה אלא מהיו

הסובר שמחשבים  )קפד, כב. קפט, ג( גר"זכשו"ע ה דלא. )סק"ב( שבט הלויהראשון של הראיה. וכ"כ ה

 הוסת מסוף הראיה.
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 ודשי העמים.סת לחוקביעת  נשאל אם מועיל )ח"ו סימן נד אות ג( יצחק מנחת: בשו"ת תאריך לועזי

וסקים פה"ע ווי השר בדברבואמודעתו שוסת החודש תלוי בקביעת חדשים שלנו, דשיפורא גרים, וכן 

ם, דכל מה לפני ה צריכהדשאלה זו אינ כתב )סימן טז אות ה( יעקב חלקתכמה פעמים. גם בשו"ת 

י )ע"פ דבר םבמועד ותםאב אשר תקראו שבי"ד דלמטה עושים בי"ד שלמעלה מסכימים עמהם דכתי

)על  ישבט הלום. והעמיה א שלדש נקבע רק לפי חודש היהודים ולו, ואם כן פשיטא דוסת החהרשב"א(

אולם מעיקר  לועזי,הדש כתב שיש מחמירים על עצמם כאשר קבעה וסת לתאריך החו הש"ך ס"ק יג(

 .)טז, ב( תורת הטהרההדין א"צ לחוש. וכ"כ ב

 סעיף ג':

 וסת לשעות 

א סת לשעות ולבעה וק"אם  חידש שישנו מושג של 'וסת לשעות' )בעה"נ שער הוסתות עמ' לג( ראב"דה

 ביאה שאםה )סג:(הגמ'  .אלא לשעתה בלבד". והוכיח דבריו משתי מקורות: אאינה חוששת  -לימים 

ר' יוסי, וו ר' יהודה , נחלקאתההיתה רגילה לראות ליום עשרים לשש שעות, והגיע יום עשרים ולא ר

. ב ששת.וולאחר מכן ח ות,לדעת ר' יהודה אסורה עד שש שעות, ולדעת ר' יוסי מותר עד שש שע

חנן לה ר' יומר יר, ואסת לעדנה באישה שבכל פעם שטבלה היתה רואה דם כשהיתה נכנ )סו.(הגמ' 

 מכיון שהיתה ,קבוע יוםבילה. ואע"פ שלא היתה טובלת שלא תכנס לעיר אלא ישמשו במקום הטב

עיר עת הכניסה ליינו שהד, רואה באופן קבוע כשנכנסה לעיר, לא חשש ר' יוחנן אלא לשעתה בלב

ו לה אחת ואפיקר בשענע ולא קודם לכן. וש"מ שאינה חוששת אלא לשעתה בלבד. ווסת הזה הוא

 ו מהמעשהתחודחה את הוכ חלק עליו, )סלע המחלקות שם, אות יג. עמ' קמג( רז"הה אמנםבלא בדיקה. 

 הנ"ל בכך שבמקרה זה ראייתה הייתה תלויה במעשה וללא קשר לשעה. 

ה ששת אלא שעתינה חו, א: אם קבעה וסת לשעות ולא לימיםלכהפסק את דברי הראב"ד לה שו"עה

 בשעה אחת, ואפילו בלא בדיקה. בלבד, והוסת הזה הוא נעקר

 בהבנת דברי הראב"ד נאמרו כמה פירושים: 

גילה ים שרחר מעשרואה לאחר טבילתה, או אשהבין שדעת הראב"ד היא  )סק"ד( ט"זה .1

 קשה, דלפ"ז ו קצתהסברלראות אחריהם. כגון האישה שהיתה רואה כשנכנסה לעיר. אלא ש

 וסת זו היא כוסת מעשה ולא שעות!

והפלגה  עונ"בשוש לביאר שאם אין לאשה וס"ק, שדינה לח )ביאורים סק"א( חוות דעתה .2

היא  עונ"בלששת שכשחואחרונה, אם קבעה וסת לשעה שראתה חוששת רק לאותה שעה. 

ילה לראות תה רגשהי רק באותה שעה שראתה בכל הפעמים האחרונות. לדעתו אותה אישה

 מש עוד לפנין שתשוחנין היקל ר' לאחר טבילתה, ראתה באופן קבוע בשעה מסויימת, ולכ

 .)סק"ד( נישחוט וה סק"ב() שבט הלויוכ"פ ה .)סי' פו סק"ב(חזו"א וכן פירש גם השעה זו. 
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ריכה צשעה, לאלא  הבין בדעת הראב"ד שאשה שאין לה וסת ליום )סק"א( סדרי טהרהה .3

הובא ) חייםים קור ממין בלאותה שעה. ולמד כך גם בהבנת הרז"ה. וכן הב בכל יוםלחשוש 

 .באוצר מפרשים(

תכונות של עים והמהטב שחילוקי השעות נובעות )סימן פה ס"ק עד(חזו"א בעניין השעות כתב ה

לת ם ראתה בתחיהן, ואק להשעות השונות, ולפי"ז כתב שהכל תלוי בשעות הזמניות שהיום מתחל

תב כשבט הלוי הודוג'. ת להשעה השישית של היום, אינה חוששת אלא לשעה זו ולא לשעה החמישי

 .(שישים דקות )שלשאין חילוק אם קבעה לשעות זמניות או לשעות שוות 

 עקירת וסת השעות 

ראה נ בפשט הדברים ."עשווכ"פ ה שוסת זו נעקרת בשעה אחת ואפילו בלא בדיקה.ראב"ד כתב ה

 ת זו. יעת וסקב שלאחר השעה הקרובה שהיתה מוחזקת לראות ולא ראתה, שוב פרח ממנה

ם , אלא שבימיום יוםיאות אין הכוונה שיש לה קביעות לר שלדעתוצ"ב,  חוות דעתאלא שלפ"ד ה

תה בשעה זו שלא ראכ"כ שעלולה לראות משום וסת ההפלגה או החודש, תראה בשעה מסויימת, א

ן דמכיון כתב ו?! לכה זמדוע שתעקר ממנה הוסת, הרי יתכן שכלל לא היתה אמורה לראות בשע

 וזשיטתו שוסת ל טהרה ריסדשקביעות וסת זו נועדה רק להקל, א"צ לחשוש יותר מעקירה אחת. ה

  אינה יכולה להיקבע בלא ימים, ולכן חוששת וייעקר בפעם אחת.

 סעיף ד':

  וסת קבועעקירת 

סובר רשב"א הבוע. וסת ק הבאנו מחלוקת ראשונים בחובת הבדיקה לאישה שיש לה קפד, ט()לעיל 

 רי"ףהשם כתב ב ר"ןה, לעומתו. ולא ראתה שאסורה עד שתבדוק, אפילו אם עברה עונת וסתה

השו"ע ק שם ה. ופסא בדקבעונת וסתה אף אם לאף בוס"ק מותרת לשמש שלא סוברים שש רמב"םוה

 רמ"א שכך נוהגים.הכדעת הרשב"א. והעיר  "אבסתם כדעת הרמב"ם ובי

בין  וד יש חילוקע דיקה:ן בכתב ע"פ הרשב"א שיש חילוק בין בעלת וס"ק ללא קבוע לעניי שו"עה

ה רגישה, אסורולא ה נתהוע אף על פי שעברה עוקבעתו ג' פעמים ללא קבעתו ג' פעמים, שהקב

כיון  ה ולא ראתה,לא בדקת ולשמש עד שתבדוק ותמצא טהורה. ושלא קבעתו ג"פ, אם הגיע זמן הוס

 .שב"א()הר בועקשעברה עונתה, מותרת. ועונה בינונית, שהיא לל' יום, דינה כוסת 

נו קבוע שעבר ולא הרגישה ולא הקשה על השו"ע, כיצד התיר בלא בדיקה בוסת שאי )סק"ה( ט"זה

. ותירץ )לעיל קפו, א(בדקה. הרי בלאו הכי אסורה לשמש עד שתבדוק כדין אישה שאין לה וסת 

שמיירי באישה שיש לה כבר וסת אלא ששינתה עכשיו בוסת חדש, ולא קבעתו ג' פעמים, ולכן 

לא הסכים לדברי  הכסף()נקודות  ש"ךה אולםפטורה מלבדוק קודם התשמיש כיון שיש לה וסת קבוע. 

גם על אישה שטרם קבעה את וסתה. אלא מתרץ דהתם  הט"ז, משום שמפשט השו"ע משמע שמדבר
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אין לה וסת כלל וכל פעם היא מוחזקת ברואה, אבל כאן יש לה וסת אלא שאינו יירי באישה שא

 קבוע.

יעקר מהרגישה לא  קה ולאלא בדואם עבר ג' פעמים יום וסתה  )סי' קפו ביאורים סק"י( חוות דעתכתב ה

אתה ות שאח"כ שרף הראיצטראם באמצע הג' פעמים לא בדקה ולא הרגישה ביום הוסת מ וסתה, וכן

לא  קא וסת קבועצת דדושנראה ק )סי' קפו אות יח( פת"שוכתב הביום הוסת לג' פעמים לקביעת וסת. 

 כה"ג. בם דנעקר ג שאינו קבוע דמיעקר בפעם אחת אפשר מיעקר בכה"ג, אבל וסת

א נקבע רק פילו לשא סק"ד()תורת השלמים הבשם  )סק"ב(הפת"ש לעניין עקירת עונה בנונית כתב 

 ג()סי" שלבוה אבל .ג( קיב,) חכמת אדםוכ"ד ה ,כמו וסת שאינו קבוע פעם אחת נעקר בפעם אחת

 סובר שעונ"ב דינה כוס"ק ממש ואינו נעקר אלא בשלוש פעמים.

 סעיף ה':

  בדילוגההפלגה וסת 

 )סד.(שנינו בנידה 

 רב. זה שלחד עשר שבעה םויו, זה לחדש ז"ט ויום, זה לחדש עשר חמשה יום ראתה, איתמר"

 פלוגתאב ושמואל רב מאני. בדילוג שתשלש עד: אמר ושמואל. לדילוג וסת לה קבעה: אמר

 דברי - תנשא לא לישילש, ומת - ילשנ, ומת - לראשון ניסת, דתניא, קמיפלגי ג"ורשב דרבי

 רב; קמיפלגי בהא כאוה, ג"כרשב - ע"דכ, לא. תנשא לא' לד, תנשא -' לג: אומר ג"רשב. רבי

 "הוא נאממני לאו חזיתיה בדילוג ודלא כיון - סבר ושמואל, ממנינא עשר חמשה - סבר

ו בוסת ים האם נחלקראשונלקו ההבאנו את מחלוקת רב ושמואל לגבי וסת הדילוג, ונח )סעיף ב(לעיל 

 4-לרב ו 3אם הילוג, בד החודש או בוסת ההפלגה. והיינו כמה ראיות צריך לקבוע וסת הפלגה

 שמואל. ל 5-לרב ו 4לשמואל, או 

 פלגה בדילוגוסת ההבלא השו"ע פסק כשיטת התוס' וסיעתם שהסוגיא עוסקת בוסת החודש, וממי

יטות האם כמה ש שנםיש להוסיף עוד ראיה, שהרי כל הפלגה מורכבת משתי ראיות. אלא שי

 ושמואל היא גם בוסת ההפלגה או לא, ונביאם לקמן.מחלוקת רב 

נית ום, וראתה שאתה הישר : פעמים שתהיה ההפלגה שקובעת בהם הוסת, בדילוג. כגוןשו"עכתב ה

ה הרבה, ילוגד בין שהרחיקה גות.ורביעית לל"ב, קבעה וסת לדילוג של הפללסוף ל', ושלישית לל"א, 

בעה ה ראייתה, קהא משושת בין שלא הרחיקה אלא יום אחד, קבעה וסת לדילוג השוה. שבכל ענין

 לה וסת.

ה אחר ראי' שהביא נקט שלראיות ואח"כ הוקבע וסתה, שהרי בדוג 4מלשון השו"ע משמע דבעינן 

ל, קת רב ושמואת מחלודש אאלא שלקמן בסעיף ז' הביא השו"ע לגבי וסת החורביעית קבעה וסת. 

 ראיות קובעת וסת.  4ומשמע שאין זה פשוט שלאחר 
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זה מבואר  באופןים, ומיירי באופן שהיה לה וס"ק קודם הדילוגתירץ ד )אות ו( ב"חה .א

 ש"ךה אךש. סת חדק מוששמואל מודה שדי בד' ראיות, כיון שההפלגה הראשונה היא חל

ק ולמעשה פס, לקמן יריםו אלא לפי דעת היש מחמהעיר ע"ד השו"ע שמ"ש כאן אינ )סק"ח(

 א לדעת הי"אנו אל"ע איהעיר שמ"ש כאן השו )סק"ו( ט"זשיש להחמיר כשתי הדעות. גם ה

 גר"אוה "ק לז()ס ישהפרלקמן, אך מדבריהם לא משמע שראו בכך קושיא. וכ"נ מלשון ה

 .)סק"ז(

ודה דבעינן ם רב מילוג גבמקרה של הפלגה בדפירשו ש )פו, א( חזו"אוה התוס'()על רש"ש ה .ב

ין וג, ולכן אגת דילהפל אין להפלגה ישרה קשר עם ,ראיות. והסביר החזו"א שבהפלגה 5

 .וסת סיבה להחשיב גם את הראיה הראשונה בכלל שאר הראיות לקביעת

ול דאפושי לל גדזהו ככתב 'והנראה לפענ"ד בזה, משום ד )סק"י ד"ה ויודע אני( שמלהה .ג

 ות.' ראיי בדפלוגתא לא מפשינן..." לכן לדעתו במקרה כזה מודה שמואל שד

 א יום אחד",קה אללא הרחי"בין שהרחיקה דילוגה הרבה בין שלמד מדברי השו"ע  )ס"ק יא(ש"ך ה

ג מעט מה "דמה לי דלו ("ג ט, אשב"ז ) "ארשבוכדברי ה שאפילו דילוגים של יומיים וכדו' קובעים וסת,

ל שדילוג יכו הסובר ם(בדה"ב ש) רא"המשיטת ה לאפוקי .)סעיף יט( ערוה"ש לי דלוג מרובה". וכ"פ

 להיות במרווח יום אחד בלבד. 

ום לא' א' ואח"כ ביליל לבאח"כ וכתב שיש וסת גם לעונות, כגון שראתה ביום ל'  )אות א( שבט הלויה

שיש החולקים על  ק"ט()ס שפת"וכן הלאה, הרי היא קבעה וסת הפלגה לעונות בדילוג. אולם עיין ב

 דעה זו, וסוברים שרק בעונות שוות אפשר לקבוע וסת.

ר חאלכד, וכו', ו כא, כב, כג, כתב שאם קבעה וסת לדילוג כגון שראתה כ, )ב, פג( הלוי שבטבשו"ת 

וש לוסתה יכה לחמש' או שמם כהמכן ראתה ביום כח'. יש ספק האם בחודש הבא חוששת ליו

גילים, כאשר אנו ר ר זרועאו הקודם, או שחוששת לשני הימים. והכריע דביום כ"ה לחוש גם לעונת

 .ת. ומ"מ המחמיר בכאלה קדוש יאמר לווביום כ"ו די לחוש לעונה אח

 דילוג למפרע 

 ית לסוף כ"טאתה שנרגון שגם בדילוג של קיצור הימים האישה קובעת וסת, כ )סק"ט(ש"ך כתב ה

אב"ד "כ בהדיא הרוג. וכדיללושלישית לסוף כ"ח, שבכל עניין שמשווה דילוגה קבעה וסת כמו כן 

. הובא )סק"ו פלטיהש אלא. ד(י)קיב,  חכמת אדםוה סק"ה() חוו"ד, וכ"פ ה)יא., סג.(והמאירי  מד(-)עמ' מג

עט בדמים, שה למהאי פקפק בזה, דבשלמא כשמרחקת את ראיותיה י"ל שכך הוא טבע בפת"ש ג(

אם מקרב  ל, אבליובלשהולך וחסר עד שלבסוף רואה פעם אחת בשנה ופעם אחת בשבוע ואחת 

זקת כל ימיה בח ישה זוכ אראיה א"כ איך אפשר לומר שתראה היום ומחר יהיה לה עוד וסת, וא"

 . סימן לו() אשכולרואה! וכ"כ בספר ה
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 ים בין ראיהח' ימיק עד שיכולה לפחות ר )אות יט( ערוך השולחןגם לדעת הש"ך וסיעתו כתב ה

 ז(מ)ג,  משה אגרותוכ"כ בשו"ת  ימי זיבה שבהם מוחזקת לטהרה. 11-ימי נדה ו 7לראיה, מפני שהם 

 מדנפשיה.

 סעיף ו':

  וסת החודש 

 )סד.(שנינו בנידה 

 רב. זה שלחד עשר שבעה םויו, זה לחדש ז"ט ויום, זה לחדש עשר חמשה יום ראתה, איתמר"

 "בדילוג שתשלש עד: אמר ושמואל. לדילוג וסת לה קבעה: אמר

ע"ז  שיש להקשות ש. אלאחודמדברי הגמ' עולה שיש קביעות וסת לשינוי סדיר בראיה בין חודש ל

לאחר  כ"ט ובחודש וג הואדילדבר פשוט, הרי לא כל החודשים שווים, ונמצא שיתכן שבחודש אחד ה

ד"ה סד.  פותתוס) שוניםחו הראוכימכך המכן או ל' וכן הלאה, וא"כ אין כאן שינוי סדיר של הראיות! 

רם לאישה וא הגוהתאריך יש וסת החודש, היינו שהדבע"כ  פ"ה הי"ג( רמב"ןבתוה"ב.  רשב"אאיתמר. 

 לראות.

יצד, כמי החדש... בעת ביקו : כשם שקובעת וסת בהפלגה מימים שוים ושאינם שוים, כךשו"עכתב ה

יון, קבעה לה בה' בסייר ובה' באן וראתה ג"פ... באחד בניסן ובאחד באייר ובאחד בסיון, או בה' בניס

 כך.ן מדקדקין בסר, איד חוסת... בה' בו, ובאחד בחודש או בה' בו, אף על פי שאחד מלא ואח

ה תכן ואישיש שהרמב"ן שלל קביעות בר"ח,הבאנו מחלוקת בין הרמב"ן לרא"ה האם יש  )ס"ב(לעיל 

ת ראיי לע יעהוהיא המשפ תקבע לפי תאריך מסויים, והרא"ה סובר דאזלינן לפי קידוש הלבנה,

ים ד שלמטה עוששבי" כל מהשהביא את דברי הרשב"א שודאי שיפורא גרים,  )ס"ק יג( ש"ךהאישה. ה

, שים של בי"דת החודביעבי"ד שלמעלה מסכים עמהם, ואף בחידושי הגוף כן, שהגוף מושפע מק

 . ונראה שהש"ך הסכים עמהם.)פ"ט סימן ג(וכ"ד הרא"ש 

 ודשים. ולכןראשי חות לכתב שכל יום שנושא עליו 'שם ר"ח' הוי קביע )סי"ב( ערוך השולחןה

 כשראתה בא' בחודש ואח"כ בל' בחודש וכן ההיפך, קבעה וסתה בר"ח.

הנה יש לעיין מה דין אישה שקבעה וסת החודש בי"ח לחודש, ולאחר כמה זמן ראתה בט"ז לחודש 

י"ח נעקר מכיון שלא ראתה בו, או  ונמשכה ראייתה עד לאחר י"ח, האם אנו אומרים שהחשש של

מוחזקת לראות ביום י"ח לחודש.  ייתה שופעת דם, אנו אומרים שעדייןדמכיון שביום י"ח עדיין ה

מלשון השו"ע בס"ב משמע שהוסת נעקר רק לאחר שעבר התאריך ולא ראתה בו, אבל כשראתה מה 

כתב  )אות צט( בדי השולחןשרה. הלי אם התחילה לראות ביום זה או ביום לפניו, וכך נראה בסברא י

 )עמ' יז(שבכה"ג לא נעקר וסתה מכיון שסו"ס ראתה דמים ביומה הקבוע. וכתב בספר פתחי טהרה 

ואמר לו שפשוט שאם באותו יום היתה זצ"ל  גר"מ אליהו. ושאל את השבט הלויששמע שכך מורה ה

גרב"צ אבא שמע מהרה"ג יעקב יוסף זצ"ל ששמע מה אולםבאמצע הוסת לא נעקר יום החודש. 



 דיני וסתות -סימן קפ"ט  _________________________________________________ 118
 

זצ"ל שעצם הדבר שראתה בתאריך אחר הוי עקירה לחשש הקודם, וצריכה לחוש רק לתאריך  שאול

 האחרון שראתה בו.

טורי כסף ) העפרי דהסתפק ה דש,אישה שראתה ביום ל' בחודש, והחודש הבא הוא חסר ואין בו ל' בחו

שאר ל החודש, ונרון שם האחת ליום כ"ט מטעם יום החודש שהוא היובדעת הב"ח האם חושש ס"ק יז(

לא  השתוות כלל שאין ם, כיוןכתב שאין נראה כן מסתימת הפוסקי )ג, קכד( הלוי שבטבצ"ע. בשו"ת 

יכה יע שאינה צרהכר אייר(אחד ב)באורים ד"ה חוששת ל בדי השולחןבימי החודש ולא במספר הימים. וה

 ן לחשוש לל'ה עדייריכצזכר דבר זה בפוסקים, אך כתב שבחודש הבא לחשוש לכ"ט משום שלא נ

ודש הזה לא ם שבח' משושבחודש הבא צריכה לחשוש שוב לל )עמ' קטז( חוט שניבחודש. וכ"פ ה

כמה אתה באישה שרלמ"ש באשר  )ח"ג סימן צו אות ה( משה אגרותוע"ע בשו"ת  נעקר התאריך.

 מלאים, כיצד תנהג בחודש הבא. חודשים

 ועזי.ליך עיין לעיל סעיף ב' שהבאנו דברי הפוסקים באשר לראיה קבועה בתאר

 וסת השבוע 

 )יא.(שנינו בנידה 

. לקפיצות אול לימים וסת לה עהקב - וראתה קפצה, וראתה קפצה, וראתה קפצה: הונא ר"א"

, (חזאי אול קפצה ובשבת), חזאיו בשבת בחד וקפיץ, וחזאי בשבת בחד דקפיץ: אשי ר"א? דמי היכי

 "ריםג דקא הוא דיומא אמילת איגלאי דהתם - קפיצה בלא חזאי (אחרינא) בשבת ולחד

מי איה באחד מיעות לרש קביהוכיח מגמ' זו שיבשם רבותינו הצרפתים  )תוה"א ב"ז ש"ג ט.( רשב"אה

ועד כול להיות מבו שי מצינושלגבי שור המועד  )ב"ק לז: ד"ה יום( תוס'השבוע. ודייק זאת בדעת ה

 .(מ' קמחעות כב, א)סלע המחלקות  רז"ה, וה)חידושיו כאן( ר"ןלימים מסויימים. וכ"ד ה

ים ובימי השבוע ש ...בעתקו : כשם שקובעת וסת בהפלגה מימים שוים ושאינם שוים, כךשו"עכתב ה

 ...' בובשבת או בה ת באחדוס קבעה לה... ושאינם שוים. כיצד, ראתה ג"פ באחד בשבת או בה' בשבת

 יבות כשראתהימי זבוסתה  ביאר שלא מדובר שראתה בכל שבוע, שאין אישה קובעת )ס"ק יד( ש"ךה

 ב"חכ"כ הושבוע. בוע ממעיין פתוח, אלא שבכל כמה שבועות שמגיע עת וסתה רואה ביום קב

אשה שתראה  ח כלללא שכיכתב שאפשר שטעמם משום ד )אות יג( ערוך השולחן. ה)אות ח( פרישהוה

 עולם.ללה בכל שבוע או בכל ב' שבועות, ועוד דהרואה בכל שבוע לא תטהר לבע

יש כאן  ותו יום הריבוע באן קנקודה נוספת שיש להעיר ב'וסת השבוע' עפ"ד הש"ך, שאם רואה באופ

 ("ש דתביאו הפה. )סק"ט שלמיםתורת ה. וא"כ מה החידוש שקובעת וסתה? ה28, 21וסת להפלגות כגון 

ה ראשונה אינ שראיה שוםמאי משום וסת ההפלגה לא היה נקבע אלא לאחר ראיה רביעית, תירץ ד

ם, דבפעם הראשונה מקרי פעמי 3חשובה להפלגה כלל, אבל קביעות של ימי השבוע נקבעת לאחר 

 אחד בשבת.
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גון סת השבוע, כווה לושת וסת ההפלגו זה הוא מה הדין כאשר שלכה לענייןמקרה נוסף שיש לו ה

מים יש ' פעד ולאחר שראתה וע,שהיא רואה בכל כ"ב יום, ויום הכ"ב הוא תמיד יום שווה ליום השב

מישית שבראייה הח , כגוןינאלהסתפק איזה שם יש לוסת זה, וסת השבוע או וסת ההפלגה. ונ"מ לד

כדין  חוש ליום זהריכה לצע ב לוסת השבוזמן הקביעות, אם הוא נחש ים קודםתראה שנים או ג' ימ

שש לגה, אין החסת ההפלו וסת קבוע, שכל שלא נעקר ג' פעמים צריכה לחוש לו, ואם הוא חשוב

חוות ה אולם בזה. מסתפק ח(סק") פלתילאחר ב' וג' ימים אלא לאחר כ"ב יום, דזהו זמן הפלגתה. ה

ל וסת בתלמוד, וע נזכרהשא זו פשיטא ליה שהולכים אחר וסת ההפלגה, כיון שהי )ביאורים סק"ד( דעת

שרוב נשים  מכיון ו(טאות ) ערוך השולחןהשבוע יש מחלוקת ראשונים אם בכלל קיימת. וכ"פ ה

 .ג()סק" שבט הלויראייתן בהפלגות שוות ולא ביום שבוע שוה. וכ"פ ה

 סעיף ז':

 וסת החודש בדילוג 

 .()סדשנינו בנידה 

 רב. זה שלחד עשר שבעה םויו, זה לחדש ז"ט ויום, זה לחדש עשר חמשה יום ראתה, איתמר"

 אבפלוגת ושמואל רב מאני .בדילוג שתשלש עד: אמר ושמואל. לדילוג וסת לה קבעה: אמר

 דברי - תנשא לא לישילש, ומת - ילשנ, ומת - לראשון ניסת, דתניא, קמיפלגי ג"ורשב דרבי

 רב; קמיפלגי בהא כאוה, ג"כרשב - ע"דכ, לא. תנשא לא' לד, תנשא -' לג: אומר ג"רשב. רבי

 "הוא נאממני לאו חזיתיה בדילוג ודלא כיון - סבר ושמואל, ממנינא עשר חמשה - סבר

 .ן לעולםדש חמישי וכ"ט לחויום קובעת לה וסת לדילוג ואסורה ליום י"ח לחודש רביעי ולי "ירשופי

אלא היכא  יןימנהנה מן דלא קאמר רב דראייה ראשו )פ"ט סי' ג( רא"שוה )שם( תוספותוכתבו ה

ונה ם ראייה ראשאאבל  ,ודששהראייה הראשונה היתה בט"ו בחודש כיון דראיותיה למנין ימות הח

עה לה ה רב דלא קבמוד ,היילאותה רא ט"זושלישית ב ,ושנייה בט"ו לראייה זו ,היתה בראש חודש

 .המנין וסת דראייה ראשונה אינה מן

כתבו  ש"ג יד:( ב"ז ה"אתו)א והרשב" )שם(הרא"ש . )רב או שמואל(נחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה 

פסק  רשב"א. הה כד:()נד וטעמייהו משום דהלכתא כרב באיסורישפסקו כרב,  ראב"דוה ר"חבשם 

. ד(הרב המגי"פ גי' )על שמואכפסק  )ח, ו( רמב"ם, המנגדכשמואל, אך כתב שלמעשה יש להחמיר כרב. 

רמב"ם הסברי  ,סוריב באי"ל כרדקיי ע"גהרשב"א והרא"ש דאוכתבו  .)בהלכותיו פ"ה הי"ג( רמב"ןה וכ"פ

 .אייקדוהרמב"ן דהכא הלכה כשמואל משום דאמרינן בגמרא דברייתא כוותיה 

ז : כיצד קובעת בימי החדש בדילוג, כגון שראתה בט"ו בניסן וט"ז באייר וי"ע"פ הרשב"א שו"עכתב ה

בסיון, לא קבעה וסת עד שתראה בי"ח בתמוז, שאין ראיה ראשונה מצטרפת, כיון שאין ההפלגות 

שוות. ומיהו אם היה לה וסת קודם שהתחילה, ואח"כ שינתה וראתה בדילוג ג' פעמים, קבעה וסת 

ר )רמב"ם ורמב"ן כשמואל וטובדילוג. לפי שאף הראשונה בדילוג ראתה אותה, שדילגה מוסת הקבוע לה 
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וי"א שאע"פ שלא ראתה אלא בט"ו  לדעת רא"ש אבל בפרק שור שנגח ד' וה' פסק רא"ש כרב וכן הוא ברמזים שם(

בניסן וט"ז באייר וי"ז בסיון, קבעה וסת וחוששת לי"ח בתמוז וי"ט באב, וכן לעולם. ויש לחוש 

 לדבריהם ולהחמיר.

 3-י בדט' כ', האם יליח'  לגלה לדנחלקו האחרונים מה הדין כאשר קבעה לראות בטו' לחודש והתחי

עת ה רביעית לדך ראייצריראיות אלו מפני שמוכח כבר מהראיה הראשונה שמדובר בדילוג, או ש

וג שא"צ שהדיל סובר "ג(סק) דרישהשמואל, כיון שהראיה הראשונה אינה מצטרפת לשאר הראיות. ה

ברים סו )סק"ח( "זטוה יח( ס"ק) ש"ךה אולםבין הוס"ק לוסת דילוג יהיה שווה לוסת הדילוג עצמה. 

  ונה.אחרשרק כאשר ההפרש שווה לוסת הדילוג אנו מצרפים את ראיית הוס"ק ה

ם לא ראתה פילו אאילוג סובר שצריך לחשוש לוסת בד )ביאורים סק"ה. הובא בפת"ש ה( חוות דעתה

 -' אב ראתה ביטלא לול, ואכ' ובדילוג הבא, כגון שקבעה וסת לדילוג ועתה צריכה לחשוש ליט' אב 

 לויט הבשהוביאר זאת  בצ"ע, השאיר דבריו )סע' טז( ערוך השולחןה אולםעדיין חוששת לכ' אלול. 

ה לחוש ה ביט' צריכלא ראתון ששהסתפק בעניין, כי )הקדמה, שער שמיני(על פי דברי הפרי דעה  )סק"ב(

 פסק כחוו"ד. (סי' קנח ח"דל שבה")ליט' בכל חודש עד שתראה בו או שהולכת לפי הסדר. ובשו"ת 

 סעיף ח':

 וסת דילוג דר"ח 

רב קת ואת מחלפירש  (ב"ק לז: )בגליון רבינו חננאלש )שם(והרשב"א  ד"ה איתמר(סד. )כתבו התוספות 

כך לא ' חודשים, שגוג של דילבבאופן אחר משאר הראשונים. לדעתו, כדי לקבוע וסת לא די  ושמואל

ים ג' משך ג' חודשבל יום שוג דהיינו דיל נקבעת חזקת ראיה, אלא צריכה לשלש את דילוג החודשים,

 ודשיםחאם לאחר ג' שומרים נו אבדברי ר"ח יש חידוש, שהרי ללא דבריו הייפעמים שהן ט' חודשים. 

שכל שלושה  מציאותם בשינתה את סדר ההפלגות, הרי שאין בכך קביעות וסת, וחידש ר"ח שג

הרא"ש  סת.יעות וך קביש בכ )ואין רצף של ד' ראיות סדירות(חודשים הקביעות חוזרת על עצמה 

 ונים. מחלוקת ראש שזו יא( ס"ק)ועיין בפלטי  והרשב"א דחו את פירושו, אולם מ"מ פסקו את דעתו.

ן ג"פ, , אם נהגה כם עצמןלוגי: ראתה ג"פ בג' חדשים, בדילוג, וחזרה וראתה באותם דישו"עהכתב 

לילה וראתה חיון, וחזרה י"ז בסויר הרי זה וסת קבוע לדילוג חלילה. כיצד, ראתה ט"ו בניסן וט"ז באי

קבעה לה  י"ז בכסליו,וחשוון ב"ז ט"ו בתמוז וט"ז באב וי"ז באלול, ועוד חזרה וראתה ט"ו בתשרי וט

 זה. לחודש י"זוסת לדילוג חלילה, וחוששת לעולם ט"ו לחודש זה וט"ז לחודש זה ו

בין  י בג' פעמיםלכן סגו"ח, ביאר שהפוסקים כאן סוברים כרב כיון שדחו את שיטת ר )סק"כ( ש"ךה

אתה ג"פ י"ז חשיב כרעמים בפג' לרב ובין לשמואל, דכיון שראתה ג' פעמים בט"ו וג' פעמים בט"ז ו

ים, עינן ד' פעממואל בשם לפי סובר שלעול )ס"ק יד( פרישהה אך. )כדלעיל סעיף ו(בימי החודש בשווה 

 .)ס"ק טו( תורת השלמיםכן נקט הו

ט"ו ניסן ט"ז אייר, ט"ו סיון  שלשיטת ר"ח די אם ראתה ב' חודשים ג' פעמים, כגון )סי"א( ב"חכתב ה

ט"ז תמוז, ט"ו אב ט"ז אלול. הרי קבעה לה וסת וצריכה לחשוש לכל ב' חודשים בסדר הנ"ל. והביאו 



 121 _________________________________________________ וסת הסירוג לחדשים
 

הסביר שהפוסקים נקטו בשלושה חדשים ולא שני חודשים, לרבותא  )ס"ק טז(תו"ש . ה)ס"ק כא( ש"ךה

שאף שדילוג בפעם השלישית שלוש פעמים, והו"א שנעקר הקביעות הראשון והוה קביעות לדילוג 

 מחדש, קמ"ל דהכל חדא קביעות.

 סעיף ט':

 וסת הסירוג לחדשים 

וגים, ת לר"ח לדיללה וס בעהק: ראתה באחד בניסן ובאחד בסיון ובא' באב, טורעפ"ד ה שו"עכתב ה

  ת.קבעה לה וס תה, לארא אבל ראתה באחד בניסן ובאחד באייר ובאחד בתמוז, ובאחד בסיון לא

ו אד' ראיות,  בעינן ואלהאחרונים נחלקו האם דברי הטוש"ע אמורים רק לדעת רב אך לדעת שמ

ת, ינן ד' ראיואל בעושמ הבין שלדעת )ס"ק טו( פרישהשדברי הטוש"ע אמורים גם לדעת שמואל: ה

)ס"ק  "שתודש. וכ"פ סת החות ככל ונקט שלכו"ע די בג' ראיו )ס"ק כב( ש"ךה אולם. )ס"ק יא( ט"זוכ"כ ה

 . )חידושים ס"ק יד( חוו"ד, יז(

 סעיף י':

 דילוג לא שווה 

 )סד.(שנינו בנידה 

 הז בחדש ושלשה עשרים וםי, זה בחדש ושנים עשרים יום, זה בחדש ואחד עשרים יום ראתה"

 "וסת לה קבעה לא - וארבעה עשרים ליום סירגה. וסת לה קבעה -

יום אחד  אשון דראשוןומה לרה דסירגה מיום כ"ב ליום כ"ד לא קבעה לה וסת דאין דילוג ז רש"יופי

 וזה שני ימים כאחד.

השלישי ודש ן שסירגה בחת, כיווס : ראתה ט"ו בניסן וט"ז באייר וי"ח בסיון, לא קבעה להשו"עכתב ה

  ולא ראתה עד י"ח בו.

ה ל"ב יום י ליה בהפלגסן הוו בני, כיון דראיית ט"ז באייר מראיית ט"ב"חהעיר בשם ה )ס"ק כג( ש"ךה

פלגה זו ר, חוששת להייר חסאדניסן מלא ו -שוה להפלגת י"ח בסיון מט"ז באייר דהוא ג"כ ל"ב יום 

ל"ב דפלגות שוים , דג' הן, קבעה לה וסתה"ל נמי הפלגה ל"ב מי"ח בסיוד -וכשתראה בי"ט בתמוז 

 יום בד' ראיות.

וס"ק  נ"ל שהיה להקרה הון במשאפילו אם הייתה לה וס"ק ליום שלפני, כג )ס"ק כד( ש"ךעוד כתב ה

 ון שלא היו ג' דילוגים.לא קבעה, כי -ליום יד' ואז רואה טו' טז' 

 סעיף יא':

 חשש בוסת דילוג שאינו קבוע 

 )סד.(שנינו בנידה 
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 ליום נתהשי, אסורין וזה הז - עשר ששה ליום ושינתה ו"ט יום רואה להיות למודה היתה"

 - עשר שמונה ליום ינתהש, עשר ושבעה עשר חמשה ונאסר עשר ששה הותר - עשר שבעה

 "ואילך עשר משמונה אלא אסור ואין, כולן הותרו

עם לוג, אבל בפת לדים חושששרק אם דילגה ג' פעמי )תוה"א ב"ז ש"ג יד:( רשב"אהע"פ גמ' זו כתב 

 "ח,חשוש ליום יריכה לצ"ז יאחת או שתים א"צ לחשוש. שהרי הגמ' לא אמרה שלאחר ששינתה ליום 

סד. ד"ה  )תוס' פתיםצרנו הותירבשתקבענו לגמרי. וכן הסכימו  ומשמע שאין לחשוש לוסת הדילוג עד

  .(ו סוף ח"א)נכ" רבינו ירוחםו ה הכ"ג()פ" רמב"ןה ,נ( -)בעה"נ שעה"ו מט  ב"דראה, ואינה(

 רשים הסכימולי המפשגדו מאחרכתב ד ב"יאך ה .כתב דלא משמע הכי מדברי הרמב"ם ו(, ח) מגידה

תמצא  אפילו אם ,אם בהדיליהבדבר זה וגם הראיה שהביאו היא נכונה וברורה והרמב"ם לא נחלק ע

אפשר לומר ד "שוכ שיםלומר דלא משמע הכי מדברי הרמב"ם פשיטא שיש לסמוך על דברי המפר

"ז הותר ינתה ליום יייתא שבבר הדין השנוי )ה"ז(שהרי גם הוא כתב  ,דמדברי הרמב"ם נמי משמע הכי

וסת של ל ששיםחוין איתא שברי, וכמו שדייקנו מהולא כתב דנאסר יום י"ח ,ונאסרו ט"ו וי"ז ט"ז

 , כך אפשר לדייק מהרמב"ם.דילוג כלל עד שתקבענו

שאר וסתות לחוששת י שפ: דילגה פעם אחת או שתים, אינה חוששת לדילוג, אף על שו"עכתב ה

 בפעם אחת, אינה חוששת לוסת הדילוג, עד שתקבענו.

ו כ"כ הדילוג אינ שוסת מכיוןדכתב  )קיב, ח( חכמת אדם. האבאחרונים מצאנו שתי סברות להלכה זו: 

ן דמכיו עמ' מד() אב"דרשם הבכתב  )ס"ק לב(. הגר"ז בשכיח, רק כאשר יש קביעות אנו חוששים לה. 

יכים וכעת ני תארלש שוסת הדילוג מקל על הקביעות שהיתה לפני כן, שהרי עד עתה חששנו

ילוג וסת דל שונוסיף לחשו תו,סופו יהיה יותר קל מתחילחוששים לדילוג בלבד. ולכן לא יתכן ש

 בפעם אחת כאשר אם ייקבע יתיר אחרים. 

"ז בא וראתה לטודש התה בחם היה לה וס"ק לט"ו בחודש ושינסובר שלדעת רב א )אות יט( פרישהה

יה ף גם את הראפשר לצרשום שימי החודש ניכרים שהם סדורים ולכן אמקבעה וסת,  -ואח"כ לי"ז 

סת יום ט"ו לו נן אתדש שדישגם כשיש לה וסת ליום ט"ו לחו )ס"ק כה( ש"ךדעת ה אולםהראשונה. 

 שלפניו ולא מצרפים אותו לקביעת וסת חדשה.

 סעיף יב':

 וסת הסירוג 

ו"ע הראיה ך שלכבכ עיף ו()סשוסת הסירוג דומה לוסת החודש  )בעה"נ שעה"ו עמ' נ( ראב"דכתב ה

בכך וא אם נקבע, לו אל שושהראשונה נספרת, ודי בג' ראיות לקבוע וסת. אך שונה בכך שאין לח

 רמב"ןברי היק מדלדי סק"כ()ולחו"ש  )סק"ה(העירו הדרישה  אולם. )סעיף יא(דומה לוסת הדילוג 

 שהביא הטור שאינו סובר כך.
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יה. אלא רחיקה ראיותפי שה על ן, לדברי הכל, ואף: וסת הסירוג, ראיה ראשונה מן המנישו"עכתב ה

לו. כגון  הסמוך ר"חלשלענין חשש וסתה בתחלה הוא שוה לדילוג, שאינה חוששת אלא מר"ח 

ו, למוז, הסמוך תלר"ח  וששתחחוששת לר"ח אייר, ואם לא ראתה עד ר"ח סיון,  שראתה בר"ח ניסן,

גה ם כעין ההפל' חדשיגת בעל פי שהם הפלואם לא ראתה בר"ח תמוז, אינה חוששת לר"ח אב, אף 

ת שי היא התחלש השליחודהראשונה, מפני שהפסקת החדש השני ביטלה ראיית הראשון, וראיית ה

 וסת, וחוששת לר"ח הסמוך, ולא יותר.

 רף את הראיהשר לצריך אפדוקא אם לפני כן לא היה לה וס"ק לאותו התאסובר ש )ס"ק כו( ש"ךה

ראיות.  4ד ריך עואם היה לה וס"ק אין הראיה הראשונה מצטרפת וצ ראיות, אבל 3-הראשונה ודי ב

אב, ראיית  סיון ובר"ח ת בר"חראולדוג', אם ראתה בר"ח שבט ובר"ח אדר ובר"ח ניסן, ואח"כ סירגה ל

מ' לגבי הוכיח מהג ק יד()ס" לתיפ, המנגדין ולא קבעה וסת לסירוגין אלא לר"ח. ניסן אינה מן המני

 מועד לוסתות,השור  דמינןשהסתפקה בשאלה זו ונשארה בתיקו, ומכיון דמ )ב"ק לז:(שור המועד 

נים ב שוסתות שוכת סק"ו() חוות דעתאמרינן ספק דרבנן לקולא וגם בכה"ג קובעת וסת לסירוג. ה

ועד שאין שור המה מך שוסת הסירוג תעקור את וסת החודש הקיימת, בשונמשור המועד, בכ

 .ן()כאהמועדות החדשה פוגמת במועדות הישנה. וע"ע במקור מים חיים 

וד מכאן לכן אין ללמלגה, וני הפסובר שדברי השו"ע כאן לא קשורים לדי )ביאורים ס"ק יא( חוות דעתה

י "ח השני מפנששת לרי חוימים ג"כ שווים, ודאוכשכל החדשים שווים, שאז ההפלגה בלהפלגה. 

שזאת  ש לחלקב שיתמה מדוע לא חוששת לוסת ההפלגה, וכת דגול מרבבהה אולםההפלגה. 

חודש בעה וסת לא' שה שקבן באמה הדיוהסתפק שהפליגה ב' חודשים, כולי האי לא חיישינן, ודוחק. 

ודשיים חח בכל "רשקבעה וסת ל שהיא גם וסת הפלגה, כגון שראתה לסירוגין בר"ח ניסן, סיון ואב,

פלגה לא, שלפי ההמרחשון מיה ומאידך גם לכל נט' יום ]חודש מלא+חסר[, ועתה הגיע ר"ח כסלו וה

עיקר  ת שהוא יותרשנו וסיאם ה -' כסלו צריכה לפרוש בל' מרחשון, ולפי הסירוג צריכה לפרוש בא

וסתות הוא יזה מהע אמהשני? ואת"ל שלא, האם כאשר תראה באחד מהימים הללו יתברר למפר

 העיקר ולא תחשוש לשני בפעם הבאה?

ב אלול ון איסשראתה ניסן  פוך,הכתב שדין השו"ע נכון גם  )חידושים ס"ק יז. הובא בפת"ש ז( חוות דעתה

קבעה וסת  ב, שאםכת שוש לוסת הסדור של החודש ולא לוסת הסירוג. עודתשרי, שצריכה לח

 . רוגהסירוג ולא ראתה ג' חודשים רצופים עדיין צריכה לחשוש לוסת הסי

 סעיף יג':

 דין עונות לעניין קביעות וסת 

אתה ג' ינו גם אם רה, והיעונ שאין האישה קובעת וסת אלא אם ג' הראיות היו באותהראב"ד מובא ב

עונת עונות היו בו כל הם אפעמים בר"ח אינה קובעת וסת לר"ח אא"כ כל העונות היו בעונת היו

כל ל היום או לששת לכחו הלילה. ביאור דבריו, שגם העונות נחשבות כגורם לראיה, ומטעם זה

 ות. ם בעונגוות שדי שיהיו הראיות שוות בימים, אלא בעינן שיהיו הלילה, ולכן לא 
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כולם  אם כן יהיו ה, אלאזחר : אין האשה קובעת לה וסת, אפילו ראתה שלשה ר"ח זה אשו"עוכ"פ ה

בלילה  ו שלש פעמיםילה, אבל בעונה אחת, ביום או בלילה. ואם ראתה שלש פעמים ביום, והרביעית

ון, , שהוא האחרש השניחש ום ובלילה מפני חשש הוסת הראשון ומפניוהרביעית ביום, חוששת בי

, או שתראה "פ(ד מהן געה אחולא קב: רמ"א)ואם ראתה פעמים ביום ופעמים בלילה, שלא על הסדר, 

ה ושלש , או שלש בזת ביוםונוהראשונה ביום, וג' האחרונות בלילה, או הראשונה בלילה והג' אחר

  בזה, חוששת לאחרונה בלבד.

ענין לכתב השו"ע  ם שכאןשכש ר' דוד טעבליהביא בשם  תניינא סימן פג. הובא בפת"ש ט()הנודע ביהודה 

א בג' וס"ק אף שהולחשוב  ינוקביעות וסת דבעינן שיהיו דוקא באותה עונה, ה"ה לוסת ההפלגה שא

ות ראתה אחר ד' שבועאשון ורם אם ראתה ביו הפלגות שוים אם אינן שוים בעונת יום או לילה. ולכן

עונת היום בהשבת  ליום תחוש פעם הבאה אחר ד' שבועות )שהוא יום כט מהראיה הראשונה(במוצ"ש 

 דהונודע ביהה אך עונות.בלא אמשום שלא משגיחים בימים  )ויום השבת אינו יום כט מראייתה אלא יום כח(

ר נוב"י, וביאדברי הקשה בהת )סק"ט( פת"שההראב"ד.  חלק עליו ולדעתו לא משמע כך מדברי )שם(

יך א באיזה תארמת, אלקודאת דבריו שדוקא בוסת החודש שאין אנו מחשבים מה המרחק מהראיה ה

מר ים, שא"א לוו חוששאנ היא ראתה, אפשר לחלק באיזו עונה ראתה, שרק בזמן הספציפי שראתה

ן פלגה דחשבינוסת ההל בהיתה בלילה. אב שאותו היום בחודש הוא הגורם, שהרי הראיה האחרת

  כמה היה רחוק מהראיה הקודמת חשבינן לפי מספר הימים.

אין שנוב"י יראה הדברי בעיין הביא את פירוש הפת"ש בדברי הנוב"י, וכתב שהמ )אות א( שבט הלויה

אחר  ביעותו לביןילת קין תחבביאר דמחלק בוסת ההפלגה עצמו  )ח"ג סימן קכה(זו כוונתו. ובשו"ת 

אים לקבוע בל כשבאה, שנקבע, דאע"פ שלאחר שנקבע מחשבים גם לפי העונות אף בוסת ההפלג

לגה ביניהם, דהפימים שר הבתחילתו הפרש הימים להפלגה, אין מחשבים לפי העונה אלא לפי מספ

בעונות  אע"פ ששווה בימים ווהווה בעונות, וכשאינה ששווה היא כשהיא שווה בימים אע"פ שאינה ש

 אינה חשובה לשווה. 

ל' ואח"כ  ה ביוםשראת שאם קבעה וסת לעונות, כגון למשה תפארתהשבט הלוי הביא בשם ספר 

 ה כאשר רואיםשלמעש וישבט הלבליל ל"א ואח"כ ביום ל"א, הוי וסת הדילוג לעונות, וכתב ה

ין ב"י שכתב שאז מהנוק ע"פקפעה פרי דה אך סת לעונות לחומרא.שנקבע במספר עונות שוה הוי ו

 וסת לעונות. 

בע מה, אלא שבטזלת דשוב הכתב שעיקר פרקי ההפלגה הן הימים שלפיהם י )סימן פה סק"ע( חזו"אה

ין את העונה א שעה אות האהראיות הטבעיות הסדורות יקבעו שעתן לפי העונות, וכל שלא קבעה 

 זאת סידור הוסתות.

 חשש לוסת החודש ולוסת ההפלגה במקביל 

 הביא את לשון הרמב"ן: טורה
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 יהרא שתראה עד ול לחוש א"א ההפלגה וסת אבל א"בפ בתחילתו לו חוששת החדש וסת"

 שתחוש יסןנ ח"ר ליום ואהשהר אומר נמצאת מפלגת היא יום לאיזה יודעת אינה שהרי שנייה

 ח"לר הראת לא חדשים ילראש וסת הוקבע בו ראתה סיון ח"לר חוששת בו ראתה אייר ח"לר

 א"לל א"מל להפלגה סתו ותקבע שתראה אפשר בסיון לשני וחוששת ח"ר של וסת נעקר סיון

 עולםול חסר ואייר מלא יסןשנ בסיון' ב לראיית בהפלגה שוות ואייר ניסן ח"ר ראיית שהרי

 אתהר כיצד כדינו פ"ג מהם אחד לה שתקבע עד ולהפלגה החדש לוסת הללו חששות חוששת

 בו' לט תחושש ראתה לא ואם ניסן ח"ר מפני באייר לאחד חוששת בו ובעשרים בניסן באחד

 דשהחו בימי שמא ירבאי' לכ חוששת ראתה שלא או בו' בט ראתה' כ של הפלגה לשיעור

 ארבעב ההפלגה וסת בעשתק עד לשניהם חוששת היא וכן בניסן' בכ ראתה שהרי וסת תקבע

 בניסן באחד תהרא אחת פעם בעקירת האחר שתיעקר עד בשלשה החדש וסת או ראיות

 עד גיןהסירו לוסת שתחוש ואינה סיון ח"בר לשמש מותרת ראתה ולא באייר אחד ושיירה

 "בו שתראה

חשוש לוסת צריכה  א קבעהיין לד. כשעאסיכם את דיני הוסתות.  (טור)פ"ה הל' כ ואילך. הובא ב רמב"ןה

י דוסת החודש  בוע אתלק . כדיבלכל ראיה פעם אחת, משום וסת החודש וכן משום וסת ההפלגה. 

  ראיות. 4ראיות, אך לוסת ההפלגה בעינן  3-ב

ע ל החודש ברגשהוסת  נעקר כאשר ראתה בכ' ניסן, הריצריך לחשוש לא' אייר הקשה, מדוע  ב"יה

סן חשוש לכ' ניריכה לצוע וכח שלא רואה רק בא'. וכן במקרה השלישי, מדשראתה בכ' ניסן, דמ

עקור ץ שעל מנת ל! ותירורםגברגע שראתה בט' אייר, הלא ראיית ט' אייר מוכיחה שלא כ' בחודש 

ותה לא לראות באריכה שא צוסת ]אפילו לא קבוע, בפעם אחת[ לא די שתראה שלא בעונת הוסת אל

ברי תו תאריך. דתה באורא לכן חוששת לא'/כ' אייר עד שמוודאת שלאעונה שצריכה לחשוש לה, ו

שני בשש וסת הוא ת על חכלוהב"י טעונים בירור: מדוע הוצרך לתרץ כך ולא תירץ בפשטות שההסת

' אייר! הוא זה על אפיעה כמש סןואין קשר ביניהם, ואין ראיית כ' ני -הפלגות והחודש  -מישורים 

ש לה, יו איזה וסת רור לנא בר שלא ייתכן שננתק בין הדברים כיון שלשהב"י סוב ,מוכח מכך אלא

וסת הפלגה  שישנה בירובכל פעם אנו מחפשים את הוסת שעלול להיקבע, ולכן ברגע שיותר ס

ם לא ראתה אר אלא עקאין וסת נמאשר וסת החודש הו"א לחוש לה דווקא. הלכך מחדש הב"י ש

 לפני כן כדי לעקור את החשש., ולא מועיל שתראה באותה עונת וסת

לאחר מכן, שואל הב"י: מדוע דייק הרמב"ן לכתוב שרק אם לא ראתה בא' אייר צריכה לחשוש לט' 

אייר, אך אם תראה לא תצטרך לחשוש. ותירץ הב"י שהדין כן משום שעתה יותר מסתבר לחשוש 

פעם אחת. לכאורה  לחודש ולא להפלגה, שהרי כבר ראתה פעמיים בא' בחודש, והפלגה הייתה רק

נעקרה ברגע  20-היה צריך הב"י לתרץ בפשטות שאינה צריכה לחשוש לט' באייר כיון שהפלגת ה

ימים  10ימים, ואם כן עתה צריכה לחשוש להפלגת  10שראתה בא' אייר, שהרי מכ' ניסן לא' אייר יש 

, ואין סת ארוךאין וסת קצר עוקר ובלבד מא'. וממה שלא תירץ הב"י באופן זה מוכח שלדעתו 

 .20-משנה את החשש ל 10הפלגת 
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לגה קבע וסת ההפעד שת יהםלאחר מכן התקשה הב"י בסוף לשונו של הרמב"ן "וכן היא חוששת לשנ

ממנה משמע  ת",בארבע ראיות או וסת החדש בשלשה, עד שתיעקר האחד בעקירת פעם אח

ראייה -ותנית באיוסת מ רתקישקביעות וסת מותנית בעקירת הוסת האחר, ולפי שיטת הב"י לעיל ע

י א קויימו שנעוד ל כל ולא די בראייה אחרת. לכן מסיק הב"י שממשיכה לחשוש לשתי הוסתות

 קבע וסתנשאל, הא כיצד ת ואם . הוסת השני נעקר פעם אחת.2מהם. . נקבע וסת באחד 1התנאים: 

 כ'----אייר 'ט----א' אייר----סןני כ'--------א' ניסןלאחד מהם בלי שייעקר השני? נותן הב"י דוגמה: 

' בחודש כו שראתה בכל ' תמוז. הנה לפנינכ----' תמוזט--------כ' סיון----ט' סיון--------אייר

ממילא ון לט' אייר כ' ניסה מוקבעה וסת החודש, אך לא עקרה וסת הפלגה. ואם תקשה, הרי לא ראת

דש היא סת החועה ובאותה שמרן את עקרונו השני דלעיל, שמביא נעקרה וסת הפלגה! לכך 

ה. יכה לחשוש ליתה צרהי הדומיננטית וממילא גם עקירת וסת הפלגה לא הייתה עקירה כשם שלא

לא אחת", וממי רת פעםעקיבומ"מ בסוף דבריו כתב שהגירסא ברמב"ן עצמו היא "או שתטהר האחד 

 אזדא לה הקושיא.

לו אם שלישי, ואפיקרה הן במכוון הרמב"חולק על הב"י, וסובר שלא בדווקא הת )סק"א*(דרכי משה ה

ראתה ש' אייר בלא גם בט ראהראתה בא' אייר עדיין תחשוש לט' אייר, ורבותא קמ"ל שהו"א שאם ת

עם פכבר נעקרה  החודש וסתובא' אייר, לא תחשוש לכ' באייר כיון שכבר היו שתי הפלגות שוות 

ם. בשונה אחד מהעה לעוד לא קבקמ"ל שעדיין חוששים במידה שווה לשתי הוסתות כל  -אחת 

ולם אאופן נפרד. במעקב" "בל מהב"י, הרמ"א מנתק לחלוטין בין וסת החודש וההפלגה, וכל אחד מק

)ס"ק  תו"שוה ס"ק יח() ט"ז"ד ה, ע"ש. וכ, כפי שמדגיםאין וסת קצר עוקר וסת ארוךרמ"א הגם לדעת 

 .כב(

אתה רפשוטם, ואם ב"ן כרי הרמ, ולכן דבארוךוסת קצר עוקר וסת סובר אחרת. לדעתו  )סע' טז( ב"חה

ן ה הרמב"ייר, ולכן התנאועתה חוששת להפלגה שבין כ' ניסן לא'  20בא' באייר עקרה הפלגת 

ב"ח מב"ן, נקט הו"ד הרסל עית הב"י ישתחשוש לט' אייר רק במקרה שלא ראתה בא' אייר. גם לקוש

ב דעת הב"ח כתנו שכת מציובאמ. "ק לא()ס ש"ךבפשטות כגירסא שהביא הב"י בסוף דבריו. וכ"ד ה

א רונה היחאמן הראייה ה - להדיא: "ולעולם כל החששות שהיא חוששת בהפלגות )עמ' מט( ראב"דה

 מונה".

, אחרונה בלבדייה המהרא דומה במקצת לשיטת הב"ח, ולדעתו כל הפלגה נמנית )ס"ק כח( פרישהה

די לחשוש בא' אייר כ א תראהשל אך עדיין אין בכך שייעקר וסת ארוך מפני קצר. ולכן התנה הרמב"ן

יב' ל -החודש[  ]מלבד לגהלט' באייר, מפני שאם תראה בא' אייר תצטרך לחשוש לשתי וסתות הפ

, סד"ה ואם ראב"ד. ס"ק יטהמדברי ד"ה וס)ס"ק יד,  סד"טהלט'. וכ"ד הרבה מהאחרונים ] ולכ' באייר, אך לא

 [.ז(כדב"ח אות ) מעדני יו"ט, )על השו"ע כאן( מאיר בית, )ס"ק טז, יח( פלתי, הלאחר(

כתבם לפי הבנתו: "האשה  רמ"אהלא הזכיר כלל מדברי הרמב"ן בדוגמאות הללו, אולם  שו"עה

החדש ולהפלגה, עד שתקבע וסת החדש בג' פעמים, או וסת הפלגה בד' שראתה, חוששת לוסת 

פעמים, או שתעקר אחד מהן. כיצד? ראתה בא' בניסן וכ' בו, חוששת לאחד באייר מפני ראש חודש 
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, חוששת לט' באייר, שהוא יום כ' מראיית יום כ' שראתה. או לא ראתה בוניסן. ראתה באחד באייר 

ה, חוששת לעשרים באייר, שמא קבעה לה וסת כ' לחדש, שהרי ראתה ראתה בט' באייר או לא ראת

עשרים לחדש ניסן. וכן היא חוששת לעולם עד שתקבע וסת א' כדינו, דאז אינה חוששת לשני שלא 

  נקבע, או עד שאחד מהן נעקר, אז אינה חוששת לו, אף על פי שלא נקבע השני".

ק רמ"א היא רהוהב"ח  חלוקתמסובר שכל  (הובא בפת"ש יא. )חידושים ס"ק כא, ביאורים ס"ק יד ת דעתחווה

ה כו"ע לא עוללאשונה ה רבהפסקה בהפלגה האמצעית, וכמו נדון דהרמב"ן, אולם בהפסקה בהפלג

ח' אייר[, וכן כ--------' איירט--------' ניסןכ----' ניסןי----ההפלגה למניין שלוש לקבוע ]א' ניסן

--------ן' ניסכ--------יסן' נ"ע עולה למניין שלוש לקבוע ]אלהיפך, בהפסקה בהפלגה שלישית לכו

 יר[. כח' אי----ח' איירי----ט' אייר

קבוע  ר וסת שאינווע עוקת קבשוס (. הובא בפת"ש יב)חידושים ס"ק כג, ביאורים ס"ק טו חוו"דעוד העיר ה

אם תקבע  יה, שהרפלגהרק כאשר הם סותרים אחד את השני, כדוגמת וסת החודש שיסתור וסת 

ני ל"ז, כגון שזותרים ם סלהפלגה ותחשוש לחודש ותראה בו ממילא בטלה ההפלגה. אולם אם אינ

 ו.ה דברישדח ן()כאתאריכים בחודש, יכולה לקבוע לשניהם. ועיין מקור מים חיים 

 עונ"ב ועונת החודשחידושו של הש"ך ב 

תב כ ב"יהונית, ונה בנעש ר כלל חשיזכשל וסת החודש ווסת ההפלגה ולא ה הזכיר חששות ןרמב"ה

יום שלושים בא ר"ח יבוודאי שצריכה גם לחוש לעונ"ב, אלא שביאר בדברי הרמב"ן שאע"פ שש

 ת.ל הפחוכל שיש לחוש לו לראיה אין לו דין וסת קבוע, אבל יש לו דין של וסת שאינו קבוע,

שצריכה  ם משמעבריה, ומפשט דשה מדוע לא הביא הרמב"ן את החשש לעונ"בהתק )סק"ל( ש"ךה

ילת ראיה ום מתחם ילחוש רק לשתי החששות הללו ותו לא! עוד הקשה, שעונ"ב היא שלושי

ם, א שלושים יונ"ב הישעו והוכיח מהראשונים שאפילו ביום שלושים מותרת משוםלתחילת ראיה, 

ולכן  תה.ילת ראיי"א מתחלום יוא"צ לחוש אלא ליום שלושים מסוף יום הראשון שראתה בו, דהיינו 

ייר, הרי ר"ח א שוםמהתקשה מדוע הרמב"ן הוצרך לומר שחוששת לר"ח אייר דמשמע שחוששת 

ב, חודש ולעונ"הליום  חושלועוד הקשה, מה ההגיון בכך שצריכה  בלאו הכי חוששת משום עונ"ב!

וכיצד יתכן  ו יום,אותבהרי הסיבה שחוששת הוא משום שאנו אומרים שסתם נשים דרכן לראות 

נית ש'עונה בנו כן כתב! ללומר דבר זה על שני ימים עוקבים? הרי זהו דבר שאין לו שחר כלל

ש ו צריכה לחוראתה בשיום מלא ובין חסר. ורק באותו הדש בין שלושים יום' היינו מחודש לחו

 לחודש הבא ותו לא. והביא ראיות לדבריו. 

כתב כדברי הב"י, דפשוט שגם כאן חוששת ליום א' דר"ח אייר שהוא יום שלושים  )ס"ק יז( ט"זה אולם

הסכים  ש י()סימן קיד. הובא בפת"חכם צבי גם ה, כסתם עונ"ב לשאין לה וס"ק. 17מהראיה של ר"ח ניסן

)חדושים סק"כ, ביאורים  חוות דעת. ה)ס"ק טו( כרתי ופלטיוכן הסכים העם הט"ז במחלוקתו עם הש"ך, 

                                                        
)חדושים סק"כ*, ביאורים ס"ק חוות דעת )ס"ק יג( והסדרי טהרה משמע שאינה חוששת ליום א' דר"ח. גם הב"ח מה אך 17

 בראיית כ'.ה ר הפסיקוכב יב( חלקו על הט"ז, דכאן שראתה בכ' בניסן ליכא חשש עו"ב שהוא מטעם הפלגה
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הסכים ג"כ שעונה בנונית אינה וסת החודש, אך סובר שהוא יום ל"א כדעת הש"ך ולא יום ל'  ס"ק יב(

כדעת הט"ז. והוסיף שגם לדעת הש"ך יש חילוק בין עו"ב לוסת החודש, דאילו בוסת החודש כל זמן 

שלא נקבע ועבר זמנו ולא בדקה מותרת בלא בדיקה כדמשמע בסעיף ד', ובעו"ב אסורה עד 

כחת לה וסת החודש בלא עו"ב כגון אם ראתה בינתיים או שיש לה וסת אחר קבוע שתבדוק. ומש

 ואח"כ שינתה ליום אחר.

  סדיר ודילוג -חשש לשני וסתות במקביל 

כיצד, ראתה  עד שתקבענו. ין,: ואינה חוששת לוסת הדילוגרמ"אוכ"פ ה רמב"ןבשם ה טורעוד כתב ה

חוששת  ,ראתה ט"ז בו "ז בו.לט ט"ו בניסן, חוששת לט"ו באייר. לא ראתה בט"ו באייר, אינה חוששת

י"ח בו. לאינה חוששת תמוז וז בלט"ז בסיון ואינה חוששת לשבעה עשר בו. ראתה י"ז בו, חוששת לי"

ן . וכשמעות הטור(ג"ז ממ)אב בדילוגין לימי החודש וחוששת לי"ט ראתה י"ח בתמוז, קבעה לה וסת 

ה מן המנין, אייה הראשונדש, הרחוג בדרך זה בהפלגה ודילוגין, כי אין חלוק ביניהן. רק י"א כי בדיל

 כמו שנתבאר.

 ראייה הנמשכת יותר מיום אחד 

 :רמב"ןעוד כתב הטור בשם ה

 או' ב וראתה הבא לחדש ו"יב והתחילה וחזרה ,ימים' ד ראייתה והומשכה זה לחדש ו"ט ראתה"

 וסתב בו וליןת ואין .בחדש ז"יב לראות השילש כבר - ראתה שלאחריו חדש של ז"ובי ,ימים' ג

 השהשליש לימים חוששת כךלפי ,הושו צד בו תהא ולא בדילוג כולו שתשלש עד בלבד הדילוג

 "הדילוג כוסת הימים ולשאר ,הקבוע כוסת בהן

, מימי הראיה כל יוםבסת עולה שגם כשהאישה רואה ראיה ארוכה יכולה לקבוע ו מדברי הרמב"ן

לא רק סת הסדיר, אבלא ו לוגאע"פ שנחשב כראיה אחת ארוכה. עוד כתב, שאין לתלות רק בוסת הדי

 במקרה שראתה ביום בדילוג בלבד, ולא נקבע וס"ק לתאריך החודש.

ום ושכת יותר מייה ממין ראידחלוקת ראשונים מה כבר התבאר שישנה מ (סי' קפד)העיר שלעיל הב"י 

ים על תו אנו מסתכלוסיעה רז"וסיעתו כל יום ויום עומד בפני עצמו, ולדעת ה רמב"ןאחד: לדעת ה

יון ק. ממילא, כפי שפסכסק פהיום הראשון לראייה בלבד. נמצא שהרמב"ן כאן הולך לשיטתו ולכן 

ראתה ט"ו " :רמ"אוכ"כ ה כה.כאן אין דבריו להל שלעיל סי' קפד פסקנו כחולקים על הרמב"ן, גם

התחילה  מים, ובסיוןיתה ג' איירבניסן והמשיכה ראייתה ד' ימים, וביום ט"ז באייר ראתה והמשיכה 

הטור )ז לחדש, "פ בי"ת גלראות בי"ז בו, י"א שחוששת לדילוג ולוסת שוה, שהרי שילשה לראו

ת יוסף בשם )בי. "עיקר וכן ,אייהוי"א שאין כאן וסת שוה כלל, דהולכין תמיד אחר תחלת הר והרמב"ן(

 .הרז"ה והרשב"א והרא"ש והראב"ד בס' בה"נ מביאו ב"ח סוף סעיף כ'(
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 סעיף יד':

 עקירת וסת ההפלגה 

 )סג:, סד.(שנינו בנידה 

 שלש .אסורין וזה הז - ריםעש ליום ושינתה עשר חמשה יום רואה להיות למודה היתה"]סג.[ 

 לה בעתקו אשה שאין, עשרים יום לה וקבעה, עשר חמשה יום הותר - עשרים ליום פעמים

 םליו שינתהו עשרים יום רואה להיות למודה היתה. ]סד.[ פעמים שלש שתקבענה עד - וסת

 תוחושש, שלשים יום דע לשמש מותרת - ראתה ולא עשרים יום הגיע, אסורין וזה זה - שלשים

 אול לשיםש יום והגיע, הראת ולא עשרים יום הגיע, וראתה שלשים יום הגיע. שלשים ליום

 נובזמ אורחש מפני, עשרים יום שלשים ונאסר יום הותר - וראתה עשרים יום והגיע, ראתה

  "בא

הא העתיד לבא ד -ם לשיש: הגיע יום שלשים ולא ראתה הגיע יום עשרים וראתה הותר רש"יופי

הבא שהרי  -ים ום עשרסר יואף על גב דקבעתיה תרי זימני מיעקר בחד זימנא. ונאאיעקר מינה 

ונה שלא ם האחרשריעלמודה בעשרים ולא עקרתו אלא שני פעמים שהרי עקירה האחרונה של 

ם ולא ראתה שלישייהים ראתה שאחר השלשים שניים לאו עקירה היא שהרי לא שינתה ליום שלש

ן הם אשון בא. וכזמנו הרבב יום עשרים זה שחזר לשו -פני שאורח עד יום עשרים לחדש כווסתה. מ

 .(פ"ט סימן ג) רא"שדברי ה

 )לט:(עוד שנינו בנידה 

 ל"א. ןיננמ' וז מעשרין - ופתחה נדה ,מנינן ותרתין מעשרין - ותרתין עשרין: פפא רב וקסבר"

 דכי ,מנינן 'וז מעשרין מינ ותרתין עשרין דלמא? ממאי: פפא לרב יהושע דרב בריה הונא רב

 "נדותה ימי בתוך לה קיימא - ותרתי עשרין ואתו הדרי

ינן מיום כב' רינן ליה מנב' דאסכום : "פתחה. קרי חשבון הנדה לימי הנדה וזוב: ממאי. דהאי ירש"יופי

י יום ': דלמא. האתה בכזשרא כשדילגה, דמטי ליה בימי זיבה לחשבון ראייה ראויה לראותשהייתה 

לה ד' ימים  כב' וקיימא תו הנךארי סרינן עלה מנינן מיום ראייתה, שכבר שלמו ימי זוב. כי הדכב' דא

 בימים הראוים לנדות".

 ייתהמהיום שבו ה - מיםמבואר איפוא שנחלקו רב פפא ורב הונא מאימתי מונים את הפלגת הי

יום וראתה  22ת כל ראולראויה האשה לראות או מהיום שבו ראתה בפועל. דהיינו, אם רגילה 

 הראייהחשוש ככל דין וס"ק מיום הבאים שוודאי צריכה ל 22יום, האם מונים את  27במקרה לאחר 

טת רב בו הייתה אמורה לראות. להלכה נוקטים כשיהקודמים ש 22-האחרונה בפועל או מסוף ה

 הונא שלעולם אשה סופרת הפלגת ימים רק מהיום שבו ראתה בפועל.

 וסקת הברייתא וממילא מה החידוש שבה:נחלקו הראשונים במה ע
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חידוש הוא ש, והוסת החודעוסקת בהברייתא  :)בעה"נ, עמ' לד( ראב"דו )סד: ד"ה ונאסר( רש"י .א

אתה, למרות רע לא קבו שוסת קבוע אינו נעקר אלא בראייה אחרת, ואם גם בוסת שאינו

אריך תה בתו ראשבאותו חודש גם לא ראתה את התאריך הקבוע, אם בחודש לאחרי

 חזר הקבוע למקומו ונעקר שאינו קבוע לגמרי. -הקבוע 

ברייתא ה: קמג( ות יד, עמ'א)סלע המחלקות שם,  רז"ה, ()בחידושיו כאן ר"ן, )פ"ח ה"ח( רמב"ם .ב

אינו קבוע וסת שלא שעוסקת בוסת הפלגה, ואין בה חידוש משמעותי לעומת המשנה, א

 נעקר בפעם אחת אפילו אם ראתה בו פעמיים.

ידוש הוא ה, והחהפלג עוסקת בוסת: הברייתא [)תוה"ב ב"ז ש"ג( רשב"א]וכנראה ה רמב"ן .ג

תה ראויה שהיי מיום למקומו ועוקר שאינו קבוע אפילו ע"י הפלגהשוסת קבוע חוזר 

 לראות בו למרות שלא ראתה בפועל.

ה ליום , ושינתסת קבוע(ה בזה ויש ל: ורמ"א): היתה רגילה לראות יום עשרים, עפ"ד הרמב"ם שו"עכתב ה

תראה  אם לאשון, וסת הראוום לראיית שלשים, אסורה מש 'שלשים, זה וזה אסורים, וכשיגיע יום כ

ום כ' ונאסר ל', הותר י פ ליוםג" ם ליום ל' זה וזה אסורים. שינתהיבו חוששת ליום ל'. שינתה פעמי

הותר ומקומו ל 'כחזר וסת של  ים ליום ל' ראתה לסוף כ',ייום ל'. ואם לאחר ששינתה פעם או פעמ

 שלשים.

פעם השלישית בראתה א שכשסובר שהחידוש בדברי השו"ע הו )אות כז. הובא בש"ך מ( דברי חמודותה

אה ל' ע"מ שנר יע יוםהג ביום כ' חוזרת לוסתה הקבוע ושוב אינה חוששת ליום ל', אע"פ שלא

הקשה  "מ(קס) ש"ךה אמנם שבאמת אינה רואה בו. לכן לדעתו וסת קבוע עוקר וסת שאינו קבוע.

', לנו קובע של סת שאית הואל', הרי היא עוקרת עליו, ופירש שכשלא ראתה בפעם השלישית ביום 

יום כ'. בראתה  שיתאע"פ שגם בכ' לא ראתה. אע"פ שמפשט דברי השו"ע משמע שבפעם השלי

אם ראתה ב' ש"ך שע מהכתב שמשמ )ס"ק יג( פת"ש]ה ולדעתו וס"ק אינו עוקר וסת שאינו קבוע

 הסדרי טהר. ההפסקה יההלישית פעמים ביום ל' ושינתה לכ' בטלה הפלגת ל' כיון שבהפלגה הש

ם ל' לא ראתה ביולאחר שש פירש )ס"ק כח( ט"ז. ההשיגו עליו[ )ביאורים ס"ק יח( חוות דעתוה )ס"ק יט(

היקבע הפלגת כ' ל תעוררהוה השלישי, ראתה שתי ראיות שהפלגה שביניהן היא כ' יום, ובכך חזרה

 ום הקבוע להמים ביפע א ראתה ג'עוד חידוש העולה מדברי הט"ז, שלדעת הרמב"ן אם ל. מחדש

 "ז.ברי הטדשדחה  ()סק"ונעקר הקבוע. וע"ע נקה"כ  -לוסת, אף אם לא קבעה וסת אחר 

 :טז' - טו' סעיפים

 וס"ק שנעקר ג"פ ולא קבעה וסת אחר 

 :טורכתב ה

 והשלישית ללב' והשני' ל ליום פעם אחת ששינתה כגון אותם, השוה ולא ראיותיה "שינתה

 יום עליה משעבר -ראתה  ולא הפסיקה ואם כלל. וסת לה ואין הראשון וסת נעקר -ללד' 

 זו, מראייה' כ ליום חוששת -לראות  חזרה לעולם. חוששת אינה שוב ראתה ולא ובדקה עשרים
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 שאינן בראיות ששינתה או מלראות פסקה אם בין ממקומו, הראשון וסת נעקר לא שעדיין

 שוות" ראיות' בג שתקבענו עד ממקומו הראשון וסת ייעקר לא שלעולם שוות.

. ח"רל חוששת וזו מהליו חוששת שזו אלא, החדש וסת עקירת כן ההפלגות וסת כעקירת"

 עד, ח"לר שתחוש - הראת ולא ח"ר עליה ועבר חדשים בראשי לראות רגילה היתה? כיצד

 .להם חוששת נהאי - אתהר ולא חדשים ראשי' ג עליה עברו. חדשים ראשי' ג עליה שיעברו

 "למקומו הוסת חזר - ח"בר וראתה חזרה

ת ע"י ת וסו בעקירם עסקנודהק י אי ראיה של זמני הוסת, בסעיףהטור עוסק בדיני עקירת וסת ע"

יהם שונים. . ודינדשההטור עוסק בעקירת וסת ללא קביעת וסת ח קביעת וסת חדשה, אך כאן

חדש ע"י ג' מקבענה ת ודמת אא"ככשעוקרים וסת ע"י קביעת וסת חדשה, אינה חוזרת לוסת הק

' "צ בראיית גונה ואראשראיות. אך כשלא נקבעה וסת חדשה, ע"י ראיה אחת חוזרת לקביעות ה

 פעמים.

הדילוג  לחשוש לוסת , וכדילוגביאר שאינה חוששת ליום ל"ו כיון שלא ראתה אלא פעמיים בדי ב"יה

קבוע עמים אפשר לת ה' פראייהשיג ע"ד הב"י, שלשיטתו רק ב ב"חה אמנם צריכה לראות ג' פעמים.

בריו ותמה דהביא  ב(מס"ק ) ש"ךוסת הפלגה, שכשראתה ג' פעמים הרי דילגה פעם אחת בלבד. ה

רי כולם ר שמוכח מדב. והעיסתהועליו, שכשראתה ל, ל"ב, ל"ד, ל"ו, הרי ישנם ג' דילוגים וקובעת 

  .ווהיון שהדילוג הראשון לא היה ששראיית ל' לא חשיבא דילוג כלל, מכ

דבר: הביא דוג' לואתה', רלא והבין שרק אם לא תראה ג' עונות הראויות לה חשוב ל'הפסיקה  ב"יה

ם ס', ולאחר יום מ' וליוחשוש לה לכגון שהיתה למודה לראות ביום כ', והגיע יום כ' ולא ראתה, צריכ

בר מיום כ' כש "למהרשי ההביא את דבר כד()סעיף הב"ח  אךמכן אם לא ראתה שוב אינה חוששת. 

יה ג' ו עלרוהנ"מ אם עב יך.אינה צריכה לחשוש, שכל עוד לא ראתה אינה צריכה לחשוש לשום תאר

בל א זמן הוס"ק.חוץ מ ונההיא רק לעניין לחשוש מההפלגה האחר עברו, עונות ללא ראיה או לא

חזרה ות הכוונה שרה לראשחז: האם כלקועוד נח אה"נ אין כאן עקירת ג"פ אלא הפלגה אחת ארוכה.

כ'  אחת וצריכה לחשוש ליום יום, או שראתה פעם 20לראות כוסתה, היינו שתי ראיות עוקבות של 

מים ין מסולקת דנה עדיאי הבא. לדעת הב"י הכוונה כאפשרות א'. אך המהרש"ל סובר שאפילו אם

 אפשר לבאר את דברי הטור שראתה פעם אחת בלבד. 

וששת חהם אלא שזו ל ביניהבד הביא הטור את דיני עקירת וסת החודש, וביאר הב"י שאיןלאחר מכן 

ום ילה עסק עם  ש ואיןחודליום ההפלגה ואין לה עסק עם יום החודש, וזו חוששת למספר ימי ה

 ההפלגה.

: שינתה ראיותיה ולא השוה אותם, כגון ששינתה פעם אחת ליום ל' והשני )סעיף טו( שו"עכתב ה

לל"ב, והג' לל"ד, נעקר וסת הראשון ואין לה וסת כלל. ואם חזרה לראות ביום הוסת הראשון, חוזר 

לקביעותו הראשון וחוששת לו תמיד עד שיעקר ממנה שלש פעמים. וה"ה להפסיקה מלראות שלש 

 עונות, ואחר כך חזרה לראות ביום הוסת הראשון.
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יה ר"ח ר"ח, ועבר עלבראות לגילה "ח. כיצד, היתה ר: כיוצא בזה דין עקירת וסת ר)סעיף טז(עוד כתב 

 ראתה, אינה "ח ולאה רולא ראתה, חוששת לר"ח עד שיעברו עליה שלשה ר"ח. עברו עליה שלש

 חוששת להם. חזרה וראתה בר"ח, חזר הוסת למקומו.

ת ריך לדחות אהא ס"ק לא() "זט, הלעומתו. )ס"ק לב(נקט כדעת המהרש"ל, וכ"פ תו"ש  )ס"ק מה( ש"ךה

שה ]לדעתו אי ת' עונוגות דברי מהרש"ל, וצידד כהבנת הב"י בדברי הטור שמדובר בהפסיקה לרא

ראתה  ס' יום ולא ם עברוא'. סשיש לה וס"ק להפלגת כ' חוששת ליום מ' ואם לא ראתה חוששת ליום 

זרת ם שיהיה חוויה בכל ראתהרי הדבר חשוב לג' עקירות ולכן אינה חוששת ליום פ'. אם חזרה ו

ת חאשדי בראייה  מהרש"ל,ה תת השנייה שהבאנו, נוקט הט"ז כשיט. אמנם, במחלוקלחשוש ליום כ'[

ריך הא ת ז(ו)אובנקה"כ  ות.כדי שתחשוש לוס"ק שלה, דלא כשו"ע שצריך הפלגה אחת שהיא ב' ראי

תה ולא רא ת כ'להפלג ס"ק]לדעתו אישה שיש לה ו הש"ך לדחות דברי הט"ז ולחזק סברת מהרש"ל

' ג'. אם עברו פלגת מהלא אבו אינה חוששת ליום מ', שהרי גם אם תראה בו לא תהיה הפלגת כ' 

יום כ' ב. ואם ראתה שוש לולח עונות ולא ראתה נעקר ממנה וסת כ', ולכן גם אם תראה אינה צריכה

 אחר הראייה חזרה לוסתה הקבוע[.

יכה לחשוש נות צרג' עו שאם ראתה לאחר הפסקתכתב  (. הביאו הפת"ש טו)ביאורים סק"כ עתדת חווה

 "ב.להפלגה מהפעם האחרונה שראתה, למרות שזו הפלגה ארוכה, וגם לעונ

, נתעברהות, ו' עונבראתה  נשאל במקרה שלא (. הביאו הפת"ש טזפו )מהדו"ת, יו"ד ס"ס נודע ביהודהה

 ירה האחרונהטרפת עקמצם ימי עיבור והנקה, ולאחר שנגמרו שוב לא ראתה פעם אחת, האועברו 

ראה ת, ואם אח"כ לוס"ק חושלשתיים שקדמו לימי עיבור והנקה. והשיב שבכל אופן אינה צריכה ל

 שוב פעם אחת חוזרת לקביעותה, כיון שעדיין לא קבעה וסת אחר.

 :יח' - יז' סעיפים

  וסת הקפיצותדיני 

 )יא.(שנינו בנידה 

 ,לימים אילימא ?למאי .וסת לה קבעה - וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה :הונא ר"א"

 אפילו אונס מחמת שתקבענה כל :והתניא ?לקפיצות אלא !חזאי לא קפיץ דלא יומא כל הא

 לחודייהו לימים וסת קבעה לא ,לא !כלל וסת קבעה לא ,לאו מאי .וסת קבעה לא פעמים כמה

 רב אמר !פשיטא לחודייהו לימים .ולקפיצות לימים וסת לה קבעה אבל ,לחודייהו ולקפיצות

 ולחד ,[חזאי ולא קפצה ובשבת] ,וחזאי בשבת בחד וקפיץ ,וחזאי בשבת בחד דקפיץ כגון :אשי

 ,קפיצה ולא דקגרים הוא דיומא למפרע מילתא איגלאי דתימא מהו ,קפיצה בלא חזאי בשבת

 לישנא .קפיצה זמן מטא לא דאכתי משום חזאי דלא והאי ,גרמא דאתמול נמי דקפיצה ל"קמ

 ולא לימים וסת לה קבעה - וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה :הונא ר"א אחרינא

 ובשבת וחזאי, בשבת בחד וקפיץ וחזאי, בשבת בחד דקפיץ אשי: ר"א דמי? היכי לקפיצות.
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 דקא הוא דיומא מילתא איגלאי דהתם קפיצה, בלא חזאי אחרינא בשבת ולחד חזאי, ולא קפצה

 "גרים

א בואר בברייתמ, הרי ליושיש אפשרות לקבוע וסת לקפיצות בלבד. הגמ' מקשה ע רב הונא מחדש

מ' על ה הגשלאחר מכן מק ות.שאין קביעות וסת לאונס. תירצה הגמ' שיש וסת מורכב לימים וקפיצ

ראתה מקרה שבוא הההו"א שהברייתא עוסקת רק בקביעה לימים, ומתרץ רב אשי שהחידוש 

חרת, ו, וראתה למראתה בע שם השלישית קפצה יום לפני היום הקבובקפיצות בימים פעמיים, ובפע

 .וקמ"ל שהוסת עדיין חשוב למורכב, אע"פ שלא קפצה היום אלא אתמול

וסת  נא על קביעתרב הו ברינחלקו הראשונים האם תירוץ הגמ' אינו סותר את דברי רב הונא, וד

ין ולכן איימת ות מסויאונא במצהקפיצות בלחוד נשארים. או שמא הגמ' העמידה את דברי רב ה

  קביעת וסת לקפיצות לחוד אלא רק בהרכבת ימים.

מות השבוע, שאר יוא בפירש שבכל יום שתקפוץ מחזיקים אותה כרואה, ואפילו ה רש"י .א

יאור בולא נאריך ב קפיצות,לוסת  )רוב הראשונים הבינו ברש"י שישמכיון שהוחזקה כרואה בקפיצות 

ו לבעה"נ שעה" בהשגות) "הרזבשם ה )תוה"א ב"ז ש"ג יג.(. וכ"כ הרשב"א השיטות השונות בדעתו(

 .טורוה )פ"ו הי"ג( רמב"ןשיש וסת לקפיצות בלבד. וכ"פ ה אות יט(

בד. אלא רק ות בלקפיצלדחה את ראיות הרז"ה, ולדעתו אינה קובעת וסת  רשב"אאמנם ה .ב

פ"ח ) רמב"םת הוא דענ שה", וכ)יא. ד"ה אלא( תוספותוסת המורכב מימים וקפיצות. וכ"ד ה

 ()ט, ארא"ש , ריטב"א(רשב"א ו)הביאו ה ר"ח, )בעה"נ, עמ' נב( ראב"ד. וכ"ד המהל' איסו"ב ה"ה(

 ו.ברידולא סתירה ל צמו,ועוד. לדעתם תירוץ הגמ' לבסוף היא העמדה בדברי רב הונא ע

ון יכ צריכה לחשוש כתב, שאע"פ דאינה קובעת וסת בקפיצות בלבד, )אות ג( הגה"מה .ג

 שראתה כך ג' פעמים. 

 כמה פעמים, אתה בורלו , אפי: כגון שקפצה וראתה(רמ"א): כל וסת שנקבע מחמת אונס, שו"עכתב ה

"מ חוששת לו : ומרמ"א) .ראתה אונסה, אינו וסת, שמפני : אם לא קבעה אותן לימים. תוספות ורשב"א ור"ח(רמ"א)

 .כמו לוסת שאינו קבוע. הגה"מ(

 וסת המורכב - לקפיצותקביעות לימים ו 

מים ראתה ג' פע מ' שאםת הגבלישנא בתרא דעת רב הונא לפי מסקנבגמ' לעיל הובאו ב' לישנות, 

פיצה, מוכח ללא ק זמןבקפיצה, שב' פעמים מהם היה בזמן מסויים, ובפעם השלישית ראתה ב

יצות וסת לקפבעת ינה קושא שהימים הם אלו שגורמים את הראיה ולכן קובעת וסת לימים. ומבואר

 מא.א קבלבד, עמדה זו מנוגדת לכאורה לדברי רב הונא שהבאנו לעיל בלישנ

אם יש הביעות וסת, דיני קה בנחלקו הראשונים האם הלישנות חולקות זע"ז, ומפני כך נחלקו להלכ

 שלישית קפצהבפעם הו, צהאתה פעמיים באחד בשבת בקפירוסת המורכב או לא. וכן מה הדין כש

 שבת. בחד אבשבת וראתה באחד בשבת, האם מצרפים את הקפיצה של שבת לראיה של 
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כן ות זע"ז, ולן חולקת אינסובר כאוקימתא דרב אשי ללש"ק, ולדעתו הלישנו )תוה"ק שם( רשב"אה

. קמן(ל דלא כהרמב"ם ות יחד,לקפיצו)היינו שמקלים בנידון דל"ק שאינה קובעת אלא לימים סובר כשתיהן להקל 

ה ובאחת לא ראתובת ולכן אם קפצה באחד בשבת וראתה וקפצה באחד בשבת וראתה וקפצה בש

לא ראתה, ובשבת  פצהקבשבת ראתה בלא קפיצה, אין אומרים הוברר הדבר שהיום גורם שהרי 

, ומה שלא ה בשבתקפצשוראתה באחד בשבת בלא קפיצה, אלא תולין ראיית אחד בשבת בקפיצה 

 אתה בשבת כשקפצה הוא מפני שלא הגיעה זמנה של קפיצה.ר

פיצות כיצד בלא ק ימיםכתב "קפצה וראתה קפצה וראתה קבעה לה וסת ל )ח, ה( רמב"ם, המנגד

ר י"ט קפצה ם ולאחה דקפצה באחד בשבת וראתה דם ולאחר עשרים יום קפצה באחד בשבת וראת

י ר עשרים שהרשבת אחד בה הרי נקבע אחביום השבת ולא ראתה דם ולאחר השבת ראתה בלא קפיצ

 מגידהיוצא בזה". ככן כל וים נודע שהיום גרם לה לראות ולא הקפיצה וכבר נקבע יום זה שלש פעמ

 וכ"פ .בל"ק המובא קרהולכן לא הזכיר כלל את המ הסביר שלדעת הרמב"ם ל"ב חולקת על ל"ק

סובר בדעת  מ"מה, קפיצותמימים ומפרשי הרמב"ם נחלקו לגבי וסת המורכב . )פ"ו הי"ב( רמב"ןה

 "ממרכהך לדעת אלזה.  ייךשהרמב"ם שיש וסת המורכב מימים וקפיצות, ופסיקת הרמב"ם כל"ב לא 

מו כל לאונס לכבהאם יש וסת  -הרמב"ם אינו סובר וסת המורכב, וסובר שבכך חלוקות הל"ק ול"ב 

 קפיצה.

צד, קפיצות. כי ם, בלאימילעפ"ד הרמב"ם: קפצה וראתה, קפצה וראתה, קבעה לה וסת  שו"עכתב ה

 "ט יום קפצהלאחר יום, דקפצה באחד בשבת וראתה דם, ולאחר כ' יום קפצה באחד בשבת וראתה 

ר כ', שהרי שבת אחבחד אביום השבת ולא ראתה דם, ולאחר השבת ראתה בלא קפיצה, הרי נקבע 

 ה.וצא בזכי ולא הקפיצה, וכבר נקבע יום זה ג"פ. וכן כל נודע שהיום גרם לה,

אחד ן בר"ח או בע, כגום ידו: קפצה ביו)תוה"ק ב"ז ש"ג יא:( רשב"אע"פ ה )סעיף יח( שו"עעוד כתב ה

וץ כל פעם שתקפלחוששת וסת בשבת, וראתה בו, ואירע כן בג' ר"ח או בג' אחד בשבת, קבעה לה ו

שהרי לא  אינה חוששת, בת,שבת ולא קפצה, או שקפצה בשני בשבאותו זמן. ואם אח"כ הגיע א' ב

 קבעה אלא לקפיצות של אחד בשבת. 

 הוסיף שדבריונים? הראשותמה על השו"ע, מדוע פסק כדעת הרמב"ם כנגד הרבה מ )ס"ק מט( ש"ךה

ה , אם לא ראתם בלבדימילהרמב"ם הם חומרא דאתי לידי קולא, שהרי לדעתו מכיון שקבעה וסת 

 ש אם תקפוץ.ה לחשוריכצאח"כ הרי עקרה וסתה, אבל לשאר הראשונים מכיון שלא קבעה, תמיד 

 תם. כשיט השו"ע תב דמכיון שגם הרמב"ן סובר כרמב"ם, פסקכ )ס"ק לה( תורת השלמיםה

כתב שלמרות שלא קובעת וסת לקפיצות לחוד, מ"מ חוששת לה כדין וסת שאינו  )פ"ח אות ג( הגה"מה

א"צ לראות ג' פעמים בקפיצה כדי לחוש העיר, ש )ס"ק מח( ש"ךלהלכה. אך ה רמ"אקבוע. ופסקו ה

וכי  פלגה וחודש גם אם לא קבעתם, ככל אשה שאין לה וס"ק.בכל אופן צריכה לחוש להלראיה, אלא 

ערוך ה אולם. )חידושים ס"ק לב( חוות דעתו )ס"ק כב( סדרי טהרהבשביל שקפצה מגרע גרע?! וכ"כ ה

כתב שהדברים תמוהים, שוודאי כשקפצה מגרע גרע, שהרי הדם בא ע"י אונס, ולא  )סעיף מט( השולחן
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)סק"ז, עמ'  שבט הלוילקפיצות שנוכל לומר שהדם בא ע"י. וע"ע בדברי המחמת הפלגה, ואין קביעות 

 . קלו(

 פק האם וסת הסת יח( בפת"ש )ס"ק כג ד"ה והנה. הובא כרתי ופלטי: הוסת האונס עם וסת הגוף

 לעטש ולפהק התחילהה והאונס מצטרף רק עם וסת הימים או גם עם וסת הגוף, כגון שקפצ

 ף אף לאונס.מצטר שודאי סובר )פתיחה, אות ד( פרדס רימוניםה אךוראתה דם וכן ג' פעמים. 

 ולימים.  קפיצותסת לחושש בכל העונה, מכיון שקבעה ו )סק"נ(ש"ך : החשש בשעה קבועה

ה שרואה בה קבוע ה שעהלסובר שאם יש  )ביאורים סק"א, כב. הובא בפת"ש יט( חוות דעתה אולם

ין ת מכוונים או בשעוהי לאחר הקפיצה, אינה חוששת אלא רק לאותה שעה, וכן אם הקפיצות

 .)ס"ק כא( כרתי ופלטיצריכה לחוש אלא רק לשעה ההיא. וכ"כ ה

 בר שאם בכל סו ת"ש כ(ובא בפ)ביאורים ס"ק כג. ה דעת חוות: היש לה וסת מורכב וראתה כרגיל

 וי הדבר במח'תלצה, קפיהפעמים ראתה ביום הקפיצה, ובפעם הרביעית ראתה יום לאחר  הג'

וסת וששת לח"א השו"ע והרמ"א, שלשו"ע מתגלה שבאמת קבעה וסת רק לימים, ולרמ

נן שמתברר אמרי "ע לאסובר שלכו )פתיחה לסי' קפט, סוף אות ה( פרדס רימוניםה אךמורכב. 

 למפרע.

  פעמים היוכל הג שאם ש כ()שם. הובא בפת" חוות דעת: כתב ההקפיצהקבעה לראות יום לאחר ' 

 ולים בקפיצהולא ת לבדבבהפלגות שוות ובכולם ראתה יום לאחר הראיה, קבעה וסת לימים 

 של אתמול. 

ום ראיה הוא יפיצה לבין הק שרק אם המרחקסובר  )תניינא ס"ס צג. הובא בפת"ש כ( נודע ביהודהה

  יומא כגרים.דמרינן "ע אבקפיצה, אבל אם הוא לאחר כמה ימים, לכואחד תולים את הראיה 

 קבעה וסת  כתב שאם ש כא()ביאורים ס"ק כד. הובא בפת" חוות דעת: הראתה בין הוסת המורכב

קפיצה הוא המיום  גהלרינן שדוקא ההפהמורכב, וראתה בנתיים לא נתבטלה ההפלגה, דאמ

 הגורם לראיה.

 תפק אם הס "ך נט(שכד. על )ח"ג סימן ק הלוי שבט: בשו"ת ילהקפצה סמוך לשקיעה וראתה בל

ו"ע שלא ובר השסזה קפצה בשבת סמוך לשקיעה וראתה בסמוך בתחילת הלילה, האם גם ב

 תולים את הראיה בקפיצה.

 אין זה שייך פואית,רקה כתב שאם ראתה דם מחמת בדי חוט שני: הראתה אחר בדיקה רפואית 

, ה דם בידייםאו ממנוציהדבר ג' פעמים, שנחשב הדבר כאילו כלל לוסת, ואפילו אם קרה ה

ם ח הנעשה ברחשניתו ג(סק") שבט הלויוכ"כ ה ואינו דומה לקפיצה וכד' שהדם יוצא מאליו.

 .אינו נחשב כאונס למרות שטמאה מספק

 סעיף יט':

 וסת הגוף 

 )סג.(שנינו בנידה 



 דיני וסתות -סימן קפ"ט  _________________________________________________ 136
 

, ושופעת ,מעיה בשפוליו כריסה בפי וחוששת, ומעטשת, מפהקת: הוסתות הן ואלו: משנה"

. ..וסת זה הרי - פעמים לשהש לה שקבעה וכל. בהן כיוצא וכן, אותה אוחזין צמרמורות וכמין

 ואמרת. תאח - לוסתות, ניםש - לימים אמרו הרי: שמואל אמר חייא בר הונא רב אמר: גמרא

 כמיםח אבל, ג"רשב שוםמ שאמר רבי בר ג"ר דברי זו: שמואל אמר יהודה רב אמר עלה לן

 "לשלש ולא לשנות לא צריכה אינה - ראתה: אומרים

ת, וה אליה הוסם, ונלעמיפמדברי המשנה עולה שכל אישה שהיה לה הרגשה מסויימת בגופה מספר 

נראה  (ב-ח, א)"ם רמבההרי היא צריכה מעתה לחוש להרגשות אלו כקביעת וסת. אולם מדברי 

ה ק שהאישוס" ות לכלנלות, אלא הן עצמן הרגשות השהרגשות אלו אינן עוד סוג של קביעת וס

 ופעת הוסת.ה עם הרגיששלכל אישה יש תחושות שמ )ט, ח(רואה. כך גם עולה מדבריו בפיה"מ 

אור בבי ב"י"כ הכפלגה. הה והיוצא מכך הוא שלדעת הרמב"ם אין סוג וסתות נוסף חוץ מאשר וסת

טרס )פ"ו, קונ המשנה רכבתמה םאמנועוד.  )אות ו( הלוי שבט )קפג, כד( ערוה"שדברי הרמב"ם, וכ"כ ה

ימים היש או וסת  אישה ו לכלביאר כפשט המשנה שיש שני סוגי וסתות, ולדעת גופי הלכות, פתח טז'(

 כך.ממשתמע הכל לאו וסת הגוף, ואם אין לה אחד מהן, הרי זו אישה שאין לה וס"ק, 

לו כאן "וכל א שו"עה כ"פותות חלוקים. כתב שכל המפרשים שראה פירשו שהן שני סוגי וס מ"מה

 הוא וסת". רה,הוסתות שבגופה אין להם זמן ידוע, אלא בכל פעם שיקרה לה זה המק

ת דוע. אך בוסיו זמן ש לשאין האישה קובעת לה וסת אא"כ י רשב"אלעיל בוסת לקפיצות כתב ה

נס ופעולה או חמתם מהגוף מודה שיכולה לקבוע בפנ"ע, וטעמו שבשונה מקפיצות שהוא נגר

האישה שתגובות הבוע את הוסת לפיה. בוסת הגוף ולכן א"א לק -שהאישה עושה מצד עצמה 

 "ע. וע אותם בפנלה לקביכומרגישה הם פועל יוצא של הוסת, ללא כל מעשה מצידה, ולכן ודאי ש

 ווסת הגוף מורכבמה נחשב לוסת הגוף , 

י"ר פירש באיילי ו.()קלת בלע"ז. והיינו אדם שפושט אבריו. ובשב אישטריליי"ר -מפהקת  "ירשופי

יה גבי רבי כשה ד:()כת ברכובמהא דאמרינן שכ"נ  )ט, א( רא"שבלעז, והוא אדם הפותח פיו. וכתב ה

ברי אכל וכולן דשמאכל  תוךמפירש קול היוצא מן הגרון  ערוךוב .מפהק היה מניח ידו על סנטרו

כן צריכה , ולירת הדםרות עקעורדכל חוש שינוי הגוף כיון שהוחזקה בו הוא סימן להת ,ם חייםאלהי

 לחוש לו.

כ"כ וג' פעמים, פחות מקבע בנפסקה הלכה כרשב"ג בוסתות, שלעולם וסת אינו  )סד:(הגמ' ביבמות 

 .די כךם על יפעמי שאינו נקבע עד שתקבע שלש (ט, א) רא"שוה ב"ז ש"ג ח:( תוה"א) רשב"אה

ו מעטשת אפהקת קא אם משכל וסתות הגוף הוא דו )סג. ד"ה מעטשת( תוספותוה )שם( רא"שה וכתב

גמ' שהרי ה ,בעהא לא קימנזאבל משום פיהוק או עיטוש חדא  ,שעה או שתים בשעה שרגילה לראות

 סוף.שייך תחילה ומחלקת בין תחילת הוסת לסוף הוסת, ובפיהוק אחד לא 

, אלא בכל פעם שיקרה לה זה המקרה הוא הוסתות שבגופה אין זמן ידועשלכל  )שם( רא"שכתב ה

הוסת. ואם אינו מגיע אלא לזמן ידוע, כך שקבעה וסת המורכב לגוף ולימים, אינה חוששת אלא 
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והכוונה שאינה , שם יג:(תוה"ב ) רשב"אהכשמגיעים שניהם יחד, שכך נלמד מוסת הקפיצות. וכ"כ 

  .לא בדקה ולא ראתה הרי זו בחזקת טהורה"מ שאם יחוששת לו כוס"ק אלא כוסת שאינו קבוע, ו

 פושטש דהיינו כאדם קת,: יש קובעת וסת על ידי מקרים שיארעו בגופה כגון שמפהשו"עכתב ה

כן אם רך הגרון, ודא קול וציזרועותיו מחמת כובד, או כאדם שפותח פיו מחמת כובד, או כאדם שמ

ה חת, או שראשרי הקדצי מתעטשת דרך מטה, או חוששת בפי כריסה ובשיפולי מעיה, או שאחזוה

שבכל  ,קבעה לה וסת תה,ה, בכל אחד מאלו אם יארע לה שלשה פעמים, וראואיבריה כבדים עלי

 הוסת נקבע, חד איןם אפעם שהיא חוששת מהם, אסורה לשמש. ומיהו בפיהוק או עיטוש של פע

בה כן הר התשבכל פעם עש אלא כשעושה כן הרבה פעמים זה אחר זה. ואם אירע לה שלשה פעמים,

ה שיקרה לה ז כל פעםבלא אתות שבגופה אין להם זמן ידוע, פעמים, הרי זה וסת. וכל אלו הוס

בעה לה וסת לכ' יום, ק כ' יוםו מהמקרה, הוא וסת. ואם בא וסת הגוף לזמן ידוע, כגון מר"ח לר"ח א

בא מיחוש, או שהלא בא ת ולזמן ולמיחוש הוסת, ואינה חוששת אלא לשניהם ביחד, ואם הגיע הע

לה חד, אבל מתחיהם בילשנ : ודוקא שקבעה לה וסתרמ"אסיף הוהוהמיחוש בלא עתו אינה חוששת. 

הדילוג  עיל גבי וסתתבאר לשנ חוששת לכל אחד בפני עצמו, כי אינה יודעת איזהו מהן תקבע, וכמו

 וימים, או מהפלגה וימים, וכן יתבאר בסמוך.

בוע. קשאינו וסת  כדין פילו, אביאר שאם קבעה שניהם יחד, אינה חוששת לאחד מהם )ס"ק נו( ש"ךה

ת ידא כמו לוסום גרסת היכתב שודאי חוששת לו )ביאורים ס"ק כו. הביאו הפת"ש כד( חוות דעתה אך

א ולא בדקה בוש לא מיחשאינו קבוע, אלא שאינה חוששת לו כוס"ק לעניין שאם עבר היום וה

 דמותרת, אבל באותו היום אסורה.

ו א"ל חוששים, מנו חזברים שנסתפק האם דוקא באותם ד )ליקוטים והשמטות סימן פ( יציב דבריבשו"ת 

שרק  נראה להדיא י מאי'אתוי'ל )סג:(בכל פעולה גופנית של האישה יש לחוש, וכתב שמלשון הגמ' 

 מה שאמרו חז"ל, וכן נראה מסתמות לשון הפוסקים.

הם תה הרי שת ראייחיל, דה"ה אם ראתה בקביעות כתמים קודם תכתבו חוט שניוה שבט הלויה

לת ים קודם תחיאה כתמהרוהורה ש )אוצרות הטהרה עמ' תתקיב( גרי"ש אלישיבמשמשים כוסת הגוף. וה

ת ים שתהא כמו, צריכסתהוראייתה וגם ראייתה באה בלי הרגשה, שבכדי שתחשב ראייתה כתחילת 

  של דם כגון שתרגיש רטיבות או תקנח ותמצא הרבה דם.

 סעיף כ':

 בירור וסת למפרע 

למד מדיני וסת האונס לוסת הגוף, ולכן אם פיהקה בר"ח וראתה ואח"כ  )תוה"א ב"ז ש"ג יד.( רשב"אה

פיהקה שוב בר"ח וראתה, ואח"כ פיהקה שלא בר"ח וראתה, הוברר הדבר שהפיהוק הוא הגורם 

לראיה ולא ר"ח. ולבסוף כתב שגם פיהוק של אתמול מצטרף לראיית היום, ומה שלא ראתה אתמול 

חלק, ולדעתו אין פיהוק של אתמול מצטרף  )בדה"ב שם( רא"הה אךהגיע זמנו.  הוא משום שלא

לראיית היום. וטעמו, משום שאין דמיון בין הקפיצות לפיהוק, הקפיצות גורמות לוסת שיבוא, בשונה 
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)סברא שהביא מהפיהוק שהוסת גורם לו להגיע. ואין הוסת יכולה לגרום לפיהוק להגיע יום קודם בואה 

 .לעיל לחלק בין וסת אונס לגוף(הרשב"א 

אין וברר הדבר שהראתה, ח ו: פיהקה ב' פעמים בר"ח, וראתה ואחר כך פיהקה שלא בר"שו"עכתב ה

יהוק דבר שאין הפוברר ההק, ר"ח גורם אלא הפיהוק. וכן אם בפעם השלישית ראתה בר"ח בלא פיהו

ה, דש, ולא ראתכ"ט לחבקה פיהגורם אלא הר"ח. אבל אם פיהקה ב' פעמים בר"ח, ובפעם השלישית 

 ח.ראייה של ר"לל גרם תמואובר"ח ראתה בלא פיהוק, קבעה לה וסת לפיהוק של ר"ח, שפיהוק של 

לראייה  אתמולדיהוק פתמה, מדוע כאן פסק השו"ע כדעת הרשב"א שמצרפים  )ס"ק יב(דרישה ה

 שבוסת הגוף ירץות "ג?דהיום, ואילו בסעיף י"ז פסק כדעת הרמב"ם שבקפיצה לא מצרפים כה

בע נס שאינו קוהיא אושצה שקובעת לעצמה יש יותר הגיון לצרפה לראייה יותר מאוחרת, אך קפי

 לעיל שבוסת רשב"אהברי הביא את ד )ס"ק נט( ש"ךוסת לעצמו, א"א לצרף את הקפיצה לראייה. ה

 פלתי. הלב(ק "ס) ט"זוכ"כ ה הגוף יותר מסתבר לומר שהפיהוק של אתמול גרם לוסת להופיע היום.

גיון ך בקפיצה ההאהוק. הפי תירץ, שיתכן שיציאת הדם גרמה לחימום גבוה שגרם להקדמת )ס"ק כב(

 אומר הפוך, שככל שעובר הזמן יציאת הדם פחות שכיחה.

 כב': -סעיפים כא' 

 חששות בוסת הגוף שאינו קבוע 

ש, תוך ימי החדהקה ברה ופי: פיהקה בר"ח וראתה, וחז)שם( רא"שוה )שם( רשב"אע"פ ה שו"עכתב ה

ו גוף חוששת להין של בים חוששת לאותו הפיהוק ואסורה לשמש עד שתבדוק. שכל וסת בין של ימ

נה לא ראתה, אישנמצאת וקה בפעם אחת, ויש לחוש שמא תקבע וסת לפיהוק בלא זמן ידוע. ואם בד

: וכן הדין וד כתבעש. , שמא תקבע לראש חדחוששת עוד לפיהוק גרידא אבל חוששת לראש חדש

יהוק פוששת לאותו לשים חם שבימים. אם פיהקה היום, ופיהקה לסוף ל', אם תפהק אפילו שלא ביו

דא לפיהוק גרי וש עודלח שמא תקבע לפיהוק גרידא. פיהקה בתוך שלשים ולא ראתה, אין צריכה

 תשמא תקבע וס קה בו,יהוע בחדש שפאבל צריכה לחוש לסוף שלשים, וכן צריכה לחוש ליום הקב

  לימים.

 "ב. ו עונהיינ כתב שמשמע שאינה צריכה לחוש לעונ"ב, דמחודש לחודש )ס"ק ס( ש"ךה

 ראתה, כיון ה ולאלא בדקואם לא קבעה וסת ג' פעמים  )ס"ד(התקשה, מדוע לעיל  )ס"ק לח( ט"זה

וא בע הטהמכיון שדרך  פי,שעברה עונתה מותרת, וכאן ממשיכה לחשוש?! ותירץ, שבפיהוק גרע ט

שאר מן חמיר טפי כ, ועל מאהבאישה לפהק בשעת ראייתה או סמוך לו, הוה ריעותא לפנינו שהיא ט

אותה  ע היא לחייבהשו" כוונת ביארו שעיקר )נקה"כ( ךש", והפרישה, הב"חה אמנם וסת שאינו קבוע.

ה הוק ולא ראתמן הפיזבר בדיקה לכתחילה בשעת וסתה, דהיינו בשעת הפיהוק. אך בדיעבד אם ע

 בדקה בעונת רה ולאעב ולא הרגישה, טהורה. כמו כל וסת שאינו קבוע שנעקר בדיעבד אף אם

 וסתה. 
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 סעיף כג':

  וסתהצטרפות תחושות שונות לקביעת 

 רשים: כל אלום המפבש פ"ח( )רישוהמגיד  )תוה"ב ארוך שם יג:, ובקצר יב:( רשב"אע"פ ה שו"עכתב ה

 עמים וראתה,פה שלש יהקהוסתות שנקבעים על ידי מקרה אין אחד קובע עם חבירו, אלא כל שפ

 .יםקבעה וסת. אבל אם פיהקה פעם אחד ונתעטשה שתי פעמים, אין מצטרפ

 אכילת דברים חריפים 

 )סג:(שנינו בנידה 

 כבד השראש שהא לאתויי: ולאע בר רבה אמר. בהן כיוצא וכן, אותה אוחזין צמרמורות וכמין"

 מרוא הרי: שמואל אמר ייאח בר הונא רב אמר, וגוסה, ורותתת, עליה כבדים ואבריה, עליה

 אתוייל - חכמים נומ שלא למה. שלשה - םחכמי מנו שלא למה, אחת - לוסתות, שנים - לימים

 םפלפלי סהכס, וראתה בצלים להואכ, וראתה שום אכלה - לאתויי: אביי אמר אלא ...?מאי

 "וראתה

גרם ובר שוסת הנסרשב"א שה . וביאר הב"ילא כתב דאכילת שום ובצלים ופלפלין הוי וסת רשב"אה

נו שה. ולכן איע"י מע שניהם בא הוסתהקפיצות, שב -ע"י אכילת שום ובצלים דמי לוסת האונס 

ים חריפים לת דברבו שאכיכת )ד"ה אכלה( תוספותה אמנםנקבע לבדו אלא כשנקבע עם הימים יחד. 

שיב לת שום לא חדאכי ,יהםילקו בינחאינה חשובה לוסת גמור, כיון שיש בו מעשה של האדם. אך 

 ותר.ילוסת הגוף  ם דומהיפי, שהרי באה ממילא, ולכן אכילת דברים חראונס כמו טורח של קפיצה

 ף על פי שהםאלו א כילותאדכשראתה שלש פעמים על ידי שלש  )ט, א( רא"שעוד כתב הב"י בדעת ה

 .יםלת דברים חמ"י אכיעת לראו וטעמא משום דמכל מקום הוחזקה זו ,דברים חלוקים הוקבע הוסת

 ים שקבעה להש אומרה, י: אכלה שום וראתה, אכלה בצל וראתה, אכלה פלפלין וראתרמ"אהכתב 

מו כמאכל דינו  ה ע"ישתרא . וי"א שכל זה)הרא"ש ומרדכי(וסת לראיה ע"י כל אכילת דברים חמים 

 וסת אלא עם קובעת ינהשתראה ע"י קפיצה ושאר מעשה שהיא עושה, שמקרי ראיה ע"י אונס וא

לא ותו אפילו באקובעת ופה ווי"א שדינו כוסת שתראה על ידי מקרה שבג )ב"י לדעת הרשב"א(הימים 

 .)ב"י בשם תוספות(ימים שוים 

ש ירבנן, ולכן דו ספק אאו' יון שיש שני י"א אין הכרעה, והוי ספק דכתב דכ )סק"ו( שבט הלויה

טה להקל שנו ת לד(או) גר"א. ודייק מה)אות מג( תורת השלמיםלהחמיר כשתי השיטות, וכ"כ ה

 כרשב"א.

לא  "פ ולא ראתהמים גחברים ומ"מ אם אכלה שאר ד )ביאורים ס"ק כט. הובא בפת"ש כו(חוות דעת כתב ה

 קר הוסת מכלאתה נעא ראבל אם אכלה שום ג"פ ול ,נעקר וסתה מאכילת שום ובצלים ופלפלין

 .עקר הכלזקה ונהח כיון דנעקר מין אחד מהמינים שנתחזקה על ידן נתבטלה כל ,הדברים
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 רק מין אחד אכלה , אםעת ווסתכתב שלמרות שמצרפים כמה מינים חריפים לקבי )אות ד( רעק"א

אך  וי מועד לכל,ינים המאם נגח כמה  )ב"ק לז.(רי קבעה רק לשום, כמו שבשור המועד ה -כגון שום 

לה בצל ים ואח"כ אכם פעמישו אם נגח רק מין אחד הוי מועד למין זה בלבד. ולכן חידש שאם אכלה

 רעק"א, וכ"כדלא כ הדיאמבואר ל ז.()הובא בשטמ"ק על ב"ק ל רא"הב אולםוראתה, לא הוקבע כלל. 

 .ן ה"י(זקי ממו)פ"ו מנמהרמב"ם  אבן האזל, וכן דייק )ב"ק ב: ד"ה ומועד(תוס' ר"פ 

וק או דוקא ה לבדצריכ הסתפק האם גם בסימנים אחרים )ח"ג סימן קכד, על סעיף כג( שבט הלויה

 וי הרחם בדםמת מילמח בפיהוק וכד' שהם סימנים מובהקים על עצם הראיה והוסת כנ"ל דבאו

ה פעם ה זאת, אסורה זריקליל הוסת, ולכן אישה המקבלת זריקה כדי שיבא הוסת, וכבר פעם א' הוע

 א.דינלעד שתבדוק, וצ"ע  ב' אם קבלה הזריקה ולא בא הדם, הגם שלא נקבע

 

 

 סעיף כד':

 זמן החשש בוסת הגוף 

 )סג:(שנינו בנידה 

 - ותהוסת בתוך תהשעש הטהרות כל, הוסתות בתחלת רואה להיות למודה היתה: משנה"

 מיםי אף: מראו יוסי רבי. הורותט הוסתות בתוך שעשתה הטהרות כל - הוסתות בסוף. טמאות

. החמה ץהנ עם אלא אסורה ינהא - החמה הנץ עם רואה להיות למודה היתה; וסתות ושעות

 "שלה היום כל: אומר יהודה רבי

' יוסי ר' יהודה על חלק רעות נדייק מלשון המשנה שרק לעניין וסת הש )הביאו ג"כ הרא"ש שם( ראב"דה

משמע שבוסת חלק, וא נשאף כשיש לה שעה קבועה צריכה לחוש לכל העונה, אבל בוסת הגוף ל

ואר בדברי כן מבו ,יםבשם המפרש )ריש פ"ח(המגיד הגוף אינה חוששת אלא לשעת הוסת. וכ"כ 

חריג ים שהמעשה הנו תולהגוף א החילוק בין הוסתות הוא, שבוסת. )פ"ו הי"ד( רמב"ןה. וכ"כ רשב"אה

ייה א הגורם לראיום הות העצמו הוא הגורם להופעת הוסת ולכן חוששים רק לו, אבל בוסת השעו

 ולכן חוששים יותר.

בל אעת בפיהוק, מובל ראייהההוסיף שכל הדין האמור הוא דוקא כאשר  )תוה"ק ב"ז ש"ג יב:( רשב"אה

ר קת והוא סובש מחלוה יאם מתחילה לראות בפיהוק וממשיכה לראות גם לאחר גמר הפיהוק, בז

 אך זמן הפיהוק.שלא ב ואהרשאסורה מתחילת הוסת עד סוף אותה העונה, מכיון שאנו רואים שגם 

לא אכים ללפי שאין הו ,כלל אינה חוששת לאחר שעת הוסת "ו אות ו()בהשגות לבעה"נ שעה רז"הה לדעת

 .אחר התחלת הוסת עכ"ל

רי הרשב"א פסק כדעת הרז"ה שאם שופעת ב' או ג' ימים א"צ לפרוש אלא עונה ה התקשה, ב"יה

ראשונה של הוסת, ומדוע כאן פסק אחרת, הרי משמע שטעם אחד לשני הדינים?! וביאר שטעמו של 
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פ שאין חוששים אלא לתחילת הוסת, אין שיעור התחלת הוסת פחות מעונה, ולכן הרשב"א שאע"

 בשניהם פסק שצריכה לחשוש לעונה אחת ואח"כ מותרת. 

ת ם התחלת הוסראות עה ל: וכולם, אין חוששין להם אלא לשעתה, כיצד, היתה רגילשו"עכתב ה

דברים  בסופו. במה רה אלאסוא מיד, אסורה כל זמן המשכת הוסת. היתה רגילה לראות בסופו, אינה

לא תוך הוסת, אבובלעת מיה אמורים, בזמן שכל הראיה מובלעת בתוך הוסת, אבל אם אין כל הראי

 נמשכת גם אחר הוסת, אסורה מתחלת הוסת עד סוף עונה אחת.

וסת העונה שלפני ותה האש כל העיר, שאם רגילה לראות גם קודם הוסת, צריכה לפרו )ס"ק סא( ש"ךה

מקור מים ה ונשאר בצ"ע. ף לשעת הוסת. והוסיף שאפשר שגם כל העונה לאחר הוסת אסורה,בנוס

ום שמא יתחשוש בכל  ה, וכיע לתמה עליו, שאם מדובר על וסת הגוף הרי אינה יודעת מתי יגי חיים

, וכתב תמה עליו "ק לב(סאורים בי) חוות דעתיגיע?! ואם הוא וסת הימים בלא"ה אסורה כל היום. גם ה

בכל אותה  אסורה לכןשבאישה כזאת שוסתה אינו קבוע לימים, חוששים שמא תראה בעונ"ב ו

 נ"ב.רוש כלל בעו"צ לפהוק אשאם האישה רגילה לראות בסוף הפי )חידושים סק"ב(העונה. וע"ע מ"ש 

ד', בימים הוק וכהפיזמן כתב שאישה שהוסת מגיע לאחר כמה ימים מ )ג, קיז( הלוי שבטבשו"ת 

ל ע ואין להכביד ראיה, ביאנה רואה בהם לאחר הפיהוק א"צ להיזהר, והמחמיר עליו להשודאי אי

אר הסימנים שא לכל לבל אבנות ישראל. ואינה צריכה לחשוש אלא לסימנים שהוכיחו את עצמם, 

 שהמה מעשה עצבנות בעלמא. 

 סעיף כה':

  גוף וימים -אימתי חוששת בוסת המורכב 

 -הוסת  כל עונת הראז ודאי אסו שאם אחד מאלו בא לזמן ידוע, ובקצר יג.()תוה"א שם יג:, רשב"א כתב ה

 . שא"רוה ראב"דכלומר דהיינו יום או לילה כמו וסת ימים גרידא. וכ"כ ה

ותו ארה לשמש כל ע, אסום קבוהוסיף שאם היתה רגילה לראות את וסת הגוף ביו )פ"י הי"ב( רמב"ןה

אים שלא רק אנו רושום בסוף העונה צריכה לחשוש לכל העונה, מש היום אע"פ שרגילה לראות

  ותר.יים הסימן בגוף הוא הגורם לבוא הוסת, אלא גם הימים, ולכן אנו חושש

  דא.סת ימים גריו, כמו וסתה: אם אחד מאלו בא לזמן ידוע, אז ודאי אסורה כל עונת שו"עכתב ה

ם ראב"ד שלעולבשם ה בב"י פד(ק)סימן למש"כ לעיל הקשה, שדברי השו"ע כאן סותרים  )ס"ק לט( ט"זה

ל ורה בכסאשדכאן מיירי  חוששת בוסת הגוף רק לשעתה, ואפילו הוא וסת הגוף מורכב. ותירץ,

הקשה  נקה"כ אות י()ש"ך . ההעונה לאחר הוסת, אך לא חוששת לכל העונה ממש מתחילתה ועד סופה

ם עכ"פ יש מקוכתב ש ד(ג, קכ) הלוי שבטעליו, ומסקנתו שלדעת השו"ע חוששת לכל העונה. בשו"ת 

רה נה אינה אסוותה עוו אלהקל בעונת אור זרוע שלא לחוש לעונה הקודמת, כיון דלהט"ז אפיל

 כלת העונה, א"ה מתחאסור פליגי בזה הראב"ד והרא"ש אם )ס"ק מ"ז(מתחלתה, וגם לדעת התוה"ש 

 די לנו להחמיר בזה ולא בעונה שלפני זה.
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 סעיף כו':

 עקירת וסת הגוף 

. דראב"בשם ה א( ט,) רא"ש ,יםבשם המפרש (ריש פרק ח'), המגיד )שם( רשב"א ,)פ"ו הט"ו( רמב"ןהכתבו 

חת. כיצד, אבפעם  גוף: כשם שחוששת לוסת הימים בפעם אחת, כך חוששת לוסת השו"עוכ"פ ה

אינו קבוע ימים שהוסת שוראתה, כשתפהק פעם אחרת, חוששת לו, וכשם היתה מפהקת פעם אחת, 

גמרי, אתה, נעקר לרי ולא ליששנעקר בפעם אחת, שאפילו ראתה שני פעמים ליום ידוע אם הגיע זמן 

הוא וסת  ובדיקה, כן פעמים ג' כן הוא וסת הגוף. וכשם שוסת הימים הקבוע בג' פעמים צריך עקירה

ר אלא ע, אינו נעקמן ידוה לזעקירתו, משיקרה מקרה, ולא תראה. היה המקרהקבוע בגוף. ומאימתי 

הם, בו שלא ראתה מן לבדו זאם כן בא המקרה שלש פעמים בזמנו, ולא ראתה, אבל במקרה לבדו, א

 אינו נעקר.

נו וסת הגוף איאע"פ ששכתבו  ב(מ)חידושים ס"ק  חוות דעתוה )ריש ס"ק לא. הובא בפת"ש כז( סדרי טהרהה

ח"כ אם ריכה לחוש אצ, אזי אתהקר ע"י אי ראיה, הוא דוקא אם הגיע ג"פ היום ולא פיהקה ולא רנע

שש לא פיהקה מחשל זמן ם כהגיע היום ופיהקה. אבל בכל אופן אינה צריכה לפרוש כל אותו היו

 דשמא תפהק, דהא עברו ג' ר"ח ולא פיהקה. 

 סעיף כז':

 דין ראיית תינוקת 

 )ז. ט:(שנינו בנידה 

 תנוקת: ר"ת: מראג]ט:[  .זקינהו, מניקה, מעוברת, בתולה: שעתן דיין נשים ארבע: משנהז.[ "]

 הרי - שלישית, תהשע דיה - ניהש, שעתה דיה - ראשונה פעם, וראתה לראות זמנה הגיע שלא

 יהד - תהורא עונות לשש עליה עברו. לפקידה ומפקידה לעת מעת ומטמאה, הנשים ככל היא

 הוראת ונותע שלש עליה עברו עודו, שעתה דיה - וראתה עונות שלש עליה עברו ועוד, שעתה

 פעם, תלראו זמנה שהגיעוכ. לפקידה ומפקידה לעת מעת ומטמאה, הנשים ככל היא הרי -

 עונות ששל עליה עברו, לפקידה ידהומפק לעת מעת מטמאה - שניה, שעתה דיה - ראשונה

? מאי ונותבע קחזיא הדר ,שעתה יהד - עונות שלש עליה עברו: מר אמר. שעתה דיה - וראתה

 לעת מעת מטמאה לישיתש, שעתה דיה - ושניה ראשונה פעם: רב אמר גידל רב אמר

? ימא עונותב קחזיא הדר, שעתה הדי - וראתה עונות' ג עליה עברו ועוד. לפקידה ומפקידה

 לעת מעת אהמטמ - שניה, עתהש דיה - ראשונה פעם: רב אמר גידל רב אמר כהנא רב אמר

 "לפקידה ומפקידה

 ם ממנו.דברים העולייקרי הת עאסעיף זה ענייניו סבוכים, ואין בו נ"מ למעשה. ננסה בס"ד לתמצת 
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, באופן סדיר לראות ילהמבואר מהגמ' שילדה שלא הגיע זמנה לראות אינה צריכה לחשוש שהתח

נות. תראה ג' עו "י שלאעו זקה אא"כ הוחזקה ג' פעמים בראייה. וגם אם הוחזקה, יכולה לבטל חז

 לטהרות לדיני חשש בוסת.למד מדיני חשש  )תוה"ב ב"ז ש"ג( רשב"אה

מנה לראות, גיע זהשלא  : תינוקת)תוה"ק שם ט.( רשב"אשהביא את דברי ה טורעפ"ד ה שו"עכתב ה

עורים אם יעה לימי הנילו הגאפ והיא קטנה שלא הגיעה לימי הנעורים אפילו הביאה שתי שערות, וכן

סתות, שאר הובות בדקוה ולא הביאה שתי שערות, היא קובעת וסת כשאר נשים בשלש ראי

ה וקבעה לה ה רואקוחזובארבעה בוסת ההפלגות, אלא שיש הפרש בינה לגדולה שאף על פי שה

חזרה וראשון כלל, הלוסת  ששתוסת, אם פסקה ג' עונות בינוניות שהם צ' יום ולא ראתה, אינה חו

שת עד ן, אינה חושאות בהלר גה()פי' נהולקדמותה. ואפילו חזרה לראות באותן עונות שהיתה למודה 

ג'  ה היה. ראתהקרים משונשתחזור ותקבענו ג' פעמים, לפי שאינה בת דמים ונתגלה שדמים הרא

ם, אלא ו סילוק דמיון אינראשהראיות בג' עונות מכוונות שלא פיחתה ולא הותירה, נתגלה שדילוג 

או ד' רונות, ונמציות אחרא מצטרפת לג' )לדלג(שינוי וסת. לפיכך, ראייה ראשונה שממנה התחילה 

אז אי  יות מכוונות,הראיו א הראיות וג' הפלגות ביניהם מצ' לצ'. אבל אם פיחתה או הותירה, של

 גות. ת להפלוס אפשר לראשונות להצטרף, ועד שתראה ד' ראיות מכוונות אינה קובעת

 צריכה לחשושמים ודולקת חולק על השו"ע וסובר שכל שתראה ג' פעמים אינה מס )ס"ק מג( ט"זה

' פעמים גראות להוחזקה שהסכים עמו משום דכיון  )ס"ק לד( הרהטרי סדהכאשה שאין לה וס"ק. 

 לוישבט ההו ס"ק לה() "דחווהמסתבר שצריכה לחוש כשאר לנשים לוסת שאינו קבוע ולעונ"ב, וכ"כ 

 א()ס"ק נ "שהות, ת יא(קה"כ או)נ ש"ךשה )על ש"ך ס"ק סו(מחצה"ש עיין ב אולם. )סק"ה, על הט"ז הנ"ל(

אות גיע זמנה לרהן לא ס עדייומקיימים דברי השו"ע, משום שסו"ים על הט"ז חולק )ס"ק כז( פלתיו

 הצריכוה לחשוש לוסת שאינו קבוע. ולכן לא

וסתה, וא"כ לוששת ינה חאכתב שאע"פ שכל אישה שהפסיקה לראות ג' עונות שוב  )ס"ק סה( ש"ךה

 90רו "מ אם עבנ, שיש ירץקשה מה החידוש שאם הפסיקה לראות צ' יום אינה חוששת לוסתה?! ות

וסת בודשים, וכן ל ב' חק כיום ולא עברו ג' עונות של וסתה הקבוע, כגון וסת החודש שרואה ר

רק לאחר  ים אלאת דמכתב שקטנה אינה נחשבת מסולק דרישההההפלגה שהוא יותר מל' יום. 

 מודע) שבט הלויה קשה. ש"ך אינהיום וגם ג' עונות וסתה ולא תראה. ולכן קושייתו של ה 90שיעברו 

 יום נחשבת מסולקת דמים, כדעת הש"ך. 90כתב שלאחר  קמח(

 סעיף כח':

 זקנה שלא ראתה ג' עונות 

 )ז.(שנינו בנידה 

 שעברו אשה כל: אומר אליעזר רבי לזקנתה סמוך עונות שלש עליה שעברו כל - זקנה איזוהי"

 - עונות שלש עליהן שעברו ומניקה מעוברת: אומר יוסי רבי. שעתה דיה - עונות שלש עליה

 "שעתן דיין



 דיני וסתות -סימן קפ"ט  _________________________________________________ 144
 

אינה וסולקת דמים י זו מ, הרוכן זקנה שעברו עליה שלש עונות משהזקינה, ולא ראתה: שו"עכתב ה

 . רשב"א(הי בשם וע. ב": וקטנה וזקנה אינן חוששות לוסת שאינו קברמ"א)חוששת לוסתה הראשון. 

 א דווקא שלאקל הווא לההשקבעה וסתה, אם  זה העיר, שבכל מקום שנאמר בסימן )ס"ק עא( ש"ךה

 בימי נדה וימי זיבה.

 

 

 סעיף כט': 

 איזו היא זקנה 

 )ט.(שנינו בנידה 

 מרא? זקנתהל סמוך דמי כיהי[. לזקנתה סמוך] עונות שלש עליה שעברו כל זקנה היא איזו"

 אמא אאמ לה ןשקורי כל: ומרא שמעון ורבי. היא זקנה עליה אומרות שחברותיה כל: יהודה רב

 כל: מרא וחד, מקפדת נהשאי כל: אמר חד, יצחק רב בר שמואל' ור זירא' ר. בושה ואינה

 "מקפדת ואינה בושה: בינייהו איכא? בינייהו מאי. בושה שאינה

דאמר  פוסק כמאן ט:( "ז ש"גה"ק ב)תו רשב"אובפלוגתא דרבי זירא ורבי שמואל בר רב יצחק, נראה שה

 . (א ,דיסו"ב. ט, ה. מטמאי משכב ומושב )א רמב"םכל שאינה מקפדת, וכ"פ ה

שה, מא ואינה בואן לה שקורי פריך אהא דקאמר כל )פ"א ה"ד(כתבו דבירושלמי  )ט: ד"ה כל( תוספותה

מא אשקורין לה  ינן כלאמרוכי בדעתה תלוי הדבר ומשני כל שראוי לקרותה אמא. ולפי זה הא ד

 ואינה מקפדת היינו לומר שאינה ראויה להקפיד.

ת זקנותה א בפניה מחמה אימין לשקור : שזקנה כל כך שראויה. טור(רמ"א): איזו היא זקנה, כל שו"עכתב ה

  ואינה חוששת.

לא רויה זקנה אינה קיק שאכתב שמלשון השו"ע משמע שדוקא אינה בושה, ולכן הס )ס"ק מו( ט"זה

כתב  מז( )אות גר"אה אולם. קנהעד שלא תחוש כלל אפילו בדרך בושת, היינו לחומרא שרק אז מקרי ז

 . (ק נד"ס) תוה"שוכ"כ ה שמשמעות הלשון הוא כמ"ד שאינה מקפדת, דוסתות דרבנן ולא מקלים.

הן אחרי שיש ל שכבר , דישכתב שלמעשה לא בקיאים היום לקבוע שיעור זקנה )אות ג( שבט הלויה

ם . וגר שתלוי בזהשה לומם קגנכד ראשון אין מקפידות, ויש שמקפידות אף אחר כמה נכדים, אמנם 

דמיהן ת יש נשים שבמציאוו'. יש נשים שהן בחזקת מסולקות ועדיין מקפידות אם קורין להן 'סבתא

כתב  ()יו"ד ח"ב סימן כח מהשל ביתמסולקות לגמרי. ובשו"ת  55ויש שרק בגיל  45מסולקים בגיל 

ן אפשר לדו 60-65בגיל  דאישחושש לפסוק בזקנה, דקשה להורות דין זקנה כי אם בזקנה ממש. וו

 א"א לדון.  40-45כזקנה, ורק שע"פ סילוק דמים המתחיל בגיל 
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 סעיף ל':

 זקנה שחזרה וראתה 

  )ט:(עוד שנינו שם 

 תהורא ונותע שלש עליה עברו עודו, שעתה דיה - וראתה עונות שלש עליה שעברו זקנה: ר"ת"

 לעת מעת הומטמא, הנשים ככל היא הרי - וראתה עונות שלש עליה עברו ועוד, שעתה דיה -

 והותירה השפיחת אל: תני... הוהותיר (ואפילו) פיחתה' אפי אלא, שכוונה ולא. לפקידה ומפקידה

 הקבע - כוונה לאב, והותירה שפיחתה אלא שכוונה ולא: ק"ה, אימא ואיבעית. כוונה' אפי אלא

 "שעתה ודיה וסת לה

לקו . ונחלראות זמנה א הגיעשלתינוקת שאם חזרה הזקנה לראות, דינה כ שם י:( תוה"א) רשב"אכתב ה

סת. וכדי לקבוע  נצרכותהות המפרשים אם ברייתא זו היא לדעת ר' או רשב"ג, לעניין מספר הראי

רפת לאלו לג מצטלד הראייה הראשונה שממנה התחילה ,שכיונה משלש עונות לשלש עונותוכ

לש שש ראיות של שלכך בפיול ,האחרונות דאיגלאי מילתא דלאו סילוק דמים היה אלא שינוי וסת

 רי כאן ארבעה ,דלגה לשלש עונות מכוונות קבעה לה וסת שעם ראייה הראשונה שממנה התחיל

ראה ארבע עד שת בעהקאבל אם לא כיונה אלא שפיחתה או הותירה לא  .ראיות ושלש הפלגות

 .ראיות מכוונות או שתראה שלש בימים קבועים

 .שלא הגיע זמנה לראות: חזרה וראתה, דינה כדין תינוקת שו"עכתב ה

 סעיף לא':

 חזרה הזקנה לראות בעונות קבועות 

רה ואה בהן, חזהיות רלמודה : חזרה לראות בעונות קטנות שהיתה ל)שם( רשב"אעפ"ד ה שו"עכתב ה

תה למודה מו שהיה כלקביעותה הראשון. אם וסת ההפלגות חזרה לקדמותה, אם תהיה ההפלג

ראשון לא הדילוג לה שאחת חוזרת לקדמותה, שהרי נתגתחלה, אם בשאר הוסתות, אפי' בפעם 

 ה לראות.יע זמנהג סילוק דמיה היה אלא מקרה. ובזה חמור דין הזקנה מדין הקטנה שלא

 סעיף לב':

 קביעת וסת בתוך וסת 

 (יא. לט:-)לח:שנינו בנידה 

: שמואל אמר חייא בר הונא רב: גמרא . ]לט.[טהרה בחזקת יום עשר אחד כל: משנה"]לח:[ 

 ל"א. שמעתתא הא לי שמיע לא: יוסף רב אמר זיבתה. ימי בתוך וסת לה קובעת שאינה לומר

' כ ליום ושינתה (יום) ו"ט יום רואה להיות למודה היתה, לן אמרת ואהא, ניהלן אמרת את: אביי

 יהודה רב אמר עלה לן ואמרת. אסורין וזה זה -' כ ליום פעמים שינתה, לשמש אסורין וזה זה -

 ו"ט אבל, לה קאי נדתה בימי דהתם, לראיתה ב"כ שהן לטבילתה ו"ט אלא ש"ל: שמואל אמר
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, ירחא וריש, ירחא ריש דחזאי כגון, יוחנן ר"א הכי ...קבעה לא - קאי זיבתה דבימי, לראיתה

 על אף: משנה]יא.[  .בה דאתוספו הוא יתירי דמי דאמרינן, ירחא וריש, בירחא וחמשה ועשרין

 ימי דבתוך הנדה מן חוץ :גמרא. הנדה מן חוץ, בודקת להיות צריכה - שעתה דיה שאמרו פי

 ימי בתוך וסת לה קובעת אשה דאמר לקיש בן שמעון לרבי הניחא. בדיקה בעי לא נדתה

 קובעת אשה דאמר, יוחנן לרבי אלא; שפיר - נדתה ימי בתוך וסת לה קובעת אשה ואין, זיבתה

 - אנא אמינא כי: יוחנן רבי לך אמר! וסת לה קבעה דילמא, תבדוק - נדתה ימי בתוך וסת לה

 "אמרי לא - פתוח ממעין חזיתיה אבל, סתום ממעין דחזיתיה היכא

ן אשה ואי :"ירשפיו .דותי נהרי מפורש שאינה קובעת וסת בימי זיבות וכן אינה קובעת וסת בימ

ת נו בימי נדוש דהייה בחודכגון ראתה בראש חודש וחזרה וראתה בחמש - קובעת וסת בימי נדה

יא יה לקבוע שהדה ראינמי ישאין ראיית  ,וחזרה וראתה עוד פעמיים בחמשה בחודש לא קבעה וסת

  .עלולה לראות בימי נדותה

 יכולה ימי נידתה, ה בתוךגיעעולה מהנ"ל הוא, שלגבי הראיה השלישית ישנה קולא שגם אם היא מה

דמת ה היותר מוקשהראי ליםלקבוע וסתה משום שהוחזקה כבר פעמיים לראות ביום הנ"ל, ואנו תו

  .א.(וה"א ב"ז ש"ג י)ת אב"רשה וכ"כ היא ה'חריגה' והראיה השלישית היא הסדירה והקובעת וסת.

אל י שבנות ישרבה, לפימי זילבדילים בין ימי נידה דמכיון שכיום אין מ )פ"ה הי"ז( רמב"ןכתב ה

תב וכתוך וסת. בע וסת קבומחמירות על עצמן כדי שלא תבואנה לידי טעות, ה"ה שאישה יכולה ל

ף רכ ד)נכ"ו ח"א  םירוח נורבי פ"וכ ,ושכן עיקר )פי"א ה"א, ג(, ממ"ש רמב"םדעת ה "נשכ ט(ח, ) מגידה

 .(ע"ג

ראש חודש, עמים בש פת לה וסת בתוך וסת. כיצד, ראתה של: פעמים שהאשה קובעשו"עכתב ה

 .תותורביעית בב' לחודש ובר"ח וכן בחמישית ובששית, הרי קבעה שתי וס

א בה, הוא דוקה וזיי נידכתב שמה שכתבו הראשונים שכיום קובעים וסת גם בימ )ס"ק עא( ש"ךה

ש לה, עות הוסת שיא מקביתצ אבל לעניין שעי"ז לחומרא, שנותנים לקביעות זו חומרי וסת קבוע.

 סדרי טהרהוה ס"ק כז() תורת השלמיםה אולם אינה קובעת וסתה בימי נידה וזיבה.ו -לא מקלים 

דה ב כלל ימי ניה לחשצריכ מהרמב"ן והרשב"א שכיום אין האישהחלקו על הש"ך ולמדו  )סס"ק לד(

 .יושבט הלוכ"פ ה לא.ג לחומרא או לקווזיבה, ולפי הש"ך צריכה לחשב כדי לדעת אם לנהו

מה דין האישה לאחר הראיה הרביעית עד הסתפק  )קמא, יו"ד ס"ס סא. הובא בפת"ש כח( נודע ביהודהה

)שהרי לעיל סעיף יג שתקבע את וסתה החדש, האם חוששת לתאריך השני כוסת שאינו קבוע או לא 

ואם ראתה שלא בזמנה א"צ לחשוש לפעם הבאה, אך כאם  מבואר שאם יש לאישה וס"ק א"צ לחשוש לוסת שאינו קבוע,

. וספקו הוא שהרי לפי הציור שצייר כאן השו"ע היא רואה השו"ע לא ביאר כיצד תנהג עד הקביעה החדשה(

יום וכעת ראתה  20)בשונה משרואה כל בא' בחודש ובכ' בחודש, שהתאריכים לא סותרים אחד את השני 

בטל הוס"ק את שאינו קבוע, או שמא בכל גוונר א"צ לחשוש לוסת . האם גם בכה"ג מיום( 25לאחר 

כתב דמכיון שכאן לא שכיח שתקבע שני  )אות א( הלוי שבטשאינו קבוע אם יש לה וסת קבוע. ה
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, אך למעשה )ע"פ הראב"ד שכל החשש בוסת שאינו קבוע הוא מחשש שמא תקבע וסת(וסתות אין לחוש בכה"ג 

 כתב שיש לחוש לכתחילה.

 לג': סעיף

 דיני מניקה ומעוברת 

 )ז:, ח:, ט.(שנינו בנידה 

 שיודעמ - תמעובר. זקינהו, מניקה, מעוברת, בתולה: שעתן דיין נשים ארבע: משנה"]ז:[ 

 אהמטמ: ומרא מ"ר, מת או, מלתוג, למניקה בנה נתנה .בנה את שתגמול עד - מניקה, עוברה

 - עונות ששל עליהן עברוש ומניקה מעוברת: אומר יוסי רבי. שעתה דיה: א"וחכ, לעת מעת

 רבי םמשו ומרא סומכוס? ברהעו הכרת וכמה. עוברה משיודע מעוברת: גמרא]ח:[  .שעתן דיין

 םחדשי שלשכמ ויהי,  שנאמר, דברל זכר - לדבר ראיה שאין פי על ואף, חדשים שלשה: מאיר

 הדילד כאואי', לט ילדהד דאיכא משום! היא גדולה וראיה, כתיב קרא? לדבר זכר. וגומר

, יםהנש ככל היא ריה - חדש וארבע עשרים בתוך בנה שמת מניקה: ר"ת. ]ט.[ לשבעה

 שנים משח או ארבע לכתוהו מניקתו היתה אם, לפיכך. לפקידה ומפקידה לעת מעת ומטמאה

 יםעשר כל ןשעת דיין: אומרים מעוןש ורבי יוסי ורבי יהודה רבי. מ"ר דברי - שעתה דיה -

 דהומפקי לעת מעת טמאהמ - שנים וחמש ארבע מניקתו היתה אם, לפיכך, חדש וארבע

 ורבי יהודה רביו יוסי רבי לדברי, חלב ונעשה נעכר דם - מ"ר לדברי, לומר כשתמצא. לפקידה

 "חדש רבעוא עשרים עד חוזרת נפשה ואין, מתפרקין אבריה - שמעון

בריה , וראשה ואיולקיםיה מסהסביר שלאחר ג' חודשים הרי היא כחולה ודמ )תוה"א שם יב.( רשב"אה

 ה.כבדים עליה, אבל קודם שהוכר עוברה אין ראשה ואיבריה כבדים עלי

ת וסי, שמעובריא כר' תין ודלפסקו הלכה כסתם מתני )ט, ד( רמב"םוה )שם( רשב"אהבאשר למעוברת, 

 היינו משיודע עוברה. 

ד הטעם שכל כ"ש מעון.ר' שכר' יוסי ו )שם( רמב"םוה )תוה"א שם יג.( רשב"אולגבי מניקה, פסקו ה

נה אפילו מת ב , ולכןצמהחודש חשובה למניקה הוא משום החולשה הגופנית, ולא בגלל ההנקה ע

 חשובה למניקה כ"ד חודש.

מ"מ וכ"ד חודש.  רה וכליבוע: אפילו מת הולד או גמלתו, דמים מסולקים מהן כל זמן שו"עכתב ה

 חוששת לראיה שתראה כדרך שחוששת לוסת שאינו קבוע.

כתב שאפילו הפילה נפל, כל זמן שיש לה דין לידה לענין דם  )ס"ק לא. הובא בפת"ש ל( כרתי ופלטיה

 סדרי טהרההסכים ה , וכןלידה ודם טוהר יש לה דין מניקה דאין אבריה חוזרין עד לאחר כ"ד חודש

כתב שאפילו הפילה רוח יש לה ג"כ דין מניקה. עוד כתב  ם ס"ק לח()ביאורי חוות דעת. וה)ס"ק לו(

שדוקא להחמיר אין קובעים וסת, שהרי צריך ג' פעמים, אבל להקל אמרינן דקבעה וסת  )שם(הסד"ט 
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אם בהפלגה חוששת להפלגה ואם לימי החודש חוששת לימי  -וא"צ לחוש אלא כפי מה שקבעה 

 החודש.

דם, ה לראות כמקמתחיל הניקשבזמנינו כשמפסיקה ל )ח"א עמ' פה( ביתטהרת הולענין מניקת, כתב ב

. ל' נידה(הבקונטרס על ) שטייןינגר"מ פיולכן יש לחוש לוסתה ולפרוש ממנה באותה עונה. וכ"כ בשם ה

א, שמצד מניקת לחומרדין ה שתניתכתב שבזמנינו נ )סי' קפד סעיף ז אות ד. וכאן אות ג( שבט הלויב אולם

, אך אחר וסת זה לקולא ינןאחד דנים אותה כמסולקת דמים עד כ"ד חודש, ואם קבעה וסת לא אזל

ראיות פה זו אין השבתקו עידמצד שני חיישינן בה גם לחומרא כאינה מסולקת. והוסיף שהנסיון מ

 . !!(נ"ד זו חומרא גדולה)ולעמסודרות ולכן יש לבדוק תמיד קודם תשמיש 

 קביעת וסת למעוברת ומניקה 

 )יא.(שנינו בנידה 

 דם על שבתוהיו הנדה מן חוץ, בודקת להיות צריכה - שעתה דיה שאמרו פי על אף :משנה"

 טהרה ימימ - הכי אפילו! סתו לה קבעה דילמא, תבדוק ...טוהר דם על והיושבת: גמרא. טוהר

 "קבעה לא - טומאה לימי

 טנו.מי טוהר מיעי, שרק מניקתה דאשה קובעת וסת בימילמד מגמ' זו  )בחי' יא: ד"ה מדאמרינן( רמב"ןה

א לאינה קובעת כתב ד ב(מ/יד:/  )בעה"נ שעה"ו מז ב"דראה אבל וכן צריכה לחשוש לוסת שאינו קבוע.

 אשב"רוכ"כ ה וע.ינו קבשא אך כשרואות דם צריכות לחוש כוסת ,בימי עיבורה ולא בימי מניקתה

יין כל ימי דימי עיבורן  כליין ה דוהראיה משמואל ור' יוחנן שאמרו מעוברת ומניק .)תוה"א שם סוף יא:(

תיה ודא"ה כל ראי -עתן ן ש, ואם קובעת וסת חדש בימי עיבורן וימי מניקתן, מדוע דיימניקתן

 .א:(י)נדה  ריטב"אוכ"ד החשובות למקרה ואינה יכולה לקבוע כך וסתה. 

ל כ"ד חודש כמניקה ה ו: מעוברת, לאחר שלשה חדשים לעיבורע"פ הראב"ד וסיעתו שו"עכתב ה

. שאינו קבוע ת לוסתחושששומ"מ חוששת לראיה שתראה כדרך אחר לידת הולד, אינה קובעת וסת. 

קה יכולות ומני מעוברתפסק כדעת הרמב"ן ש ב"חה אולםפסק כדעת השו"ע.  )ס"ק עג( ש"ךגם ה

 לקבוע וסתות.

 משום שזקנות זקנה,וקטנה , שדיני מניקה ומעוברת שונים מב"יביא את דברי הה ק מח()ס" ט"זה

ש להן ה ומעוברת יך מניק, אוקטנות אין להן דם בטבען ולכן אינן חוששות לכל מראה כוסת קבוע

שו עליהן שיחו חמיריםמות דם בטבען, אלא שכעת ישנו זמן מסויים המעכב את הדם, ולכן כשרוא

 כוסת שאינו קבוע.לכל מראה 

שחוששות לוסת שאינו קבוע משום שכבר ראו דם, צריכות  ות ומניקותנחלקו האחרונים האם מעובר

צ לחוש לעונ"ב של אותה ראיה, כתב שא" )ס"ק לו. הובא בפת"ש לא(סדרי טהרה הלחוש גם לעונ"ב: 

יה, שלא אמרו שהרי אישה שיש לה וסת ושינתה ראייתה פעם אחת א"צ לחוש לעונ"ב של אותה רא

לחוש לעונ"ב אלא באישה שאין לה וס"ק כלל, אבל לא באישה שיש לה וסת אלא שצריכה לחוש 



 149 _________________________________________ חשש לאחר ימי העיבור וההנקה
 

שחוששת ג"כ לעונ"ב.  )סימן כה( מהר"ם פדואהכתב בשם ה )ס"ק קיד(הגר"ז  אולם לראייתה פעם אחת.

כתב שנראה שראוי להחמיר לעונ"ב של יום  )ח"א עמ' פה( טהרת הבית. גם ב)אות ה( שבט הלויוכ"פ ה

 שלושים בלבד, ומ"מ המיקל לגמרי בזה יש לו ע"מ שיסמוך.

שנתעברה,  ם מיוםשלמי פסק שאישה מעוברת שמלאו לה שלושה חדשים )ח"א עמ' פ( טהרת הביתב

לה  פילו אם היהאוסתה, ה להרי היא בחזקת מסולקת דמים, ואין צריך לפרוש ממנה בעונה הסמוכ

שבט דשים. וכ"כ החלושה שעינן בשגם כיום  )שו"ת סימן קכח( ר' עקיבא איגרסת קבוע לפני כן. וכ"כ ו

שאין  (ח"ה סימן קמח) לכותה שנהמ, ובשו"ת , ובשו"ת ח"ד סימן צט אות ח. וח"ג סימן קיד(ז)סי' קפד ס" הלוי

 ימן נב()יו"ד ח"ג ס משה רותאג בשו"ת אךלסמוך על שינויי הטבע, דא"כ נשנה עוד כמה גופי הלכות. 

ה לדינא בהרב על כך כיםכתב שזה אחד מהדברים שנשתנו בו הטבעים זה כמה מאות שנים, וסומ

 לאסור, אין פשיטותבתב כענינים. אולם למעשה כתב דהואיל ורעק"א מסתפק בזה, והאבני נזר 

 להקל בזה. 

 סעיף לד':

 חשש לאחר ימי העיבור וההנקה 

 )ט.(שנינו בנידה 

 לי אמיבעי אק? מהו, בדקה לאו עבורה בימי וסתה עת הגיע: יוחנן' מר סבא ההוא מיניה בעא"

 יוןכ: למאד וא, בדיקה בעיא - דאורייתא דוסתות כיון! מאי. דאורייתא וסתות ד"דמ אליבא

 עוהגי חבאבמ היתה אם, אומר מאיר רבי: תניתוה, ל"א? בדיקה בעיא לא, מסולקין דדמיה

 ליכא הא, רדהח דאיכא - עמאט. הדמים את מסלקת שחרדה, טהורה - בדקה ולא וסתה שעת

 מיהד - רדהח דאיכא וכיון. יתאדאורי וסתות: אלמא, טמאה - בדקה ולא וסתה והגיע חרדה

 "בדיקה בעיא לאו, מסולקין דמיה - נמי הכא; בדיקה בעיא ולא, מסולקין

סת שאפילו לו "ג(ש"ב ב"ז תוה) רשב"אהנה מבואר שמעוברת ומניקה חשובות מסולקות דמים, וכתב ה

 מ' לו()בעה"נ ע דראב"ה מנםאקבוע אינה צריכה לחשוש מיד כאשר היא נחשבת למעוברת או מניקה. 

חילה צריכה בל לכת, אסובר שרק בדיעבד אם עברה עונתה בלא בדיקה אינה צריכה לחשוש לה

 . רמב"םבדעת ה )פ"ט ה"ד(לחוש. וכ"כ המ"מ 

ששת לוסת ינה חואדש, חמעוברת, משהוכר עוברה, ומניקה, כל כ"ד  ב"א:ע"פ הרש שו"עכתב ה

. ואפילו מותרת לבעלהדיקה וה בהראשון. אפילו היה לה וסת קבוע והגיע תוך הזמן הזה, אינה צריכ

 קרה.במ שהן למודות לראות בהן, אינו אלא תדם באותן עונו תשופעות ורואו

 וסת שהיה להחשוש ללכה עוד נחלקו הראשונים האם כאשר עברו כבר ימי עיבורה ומניקתה צרי

ריכה צורה והנקתה ן עיברת זמשלאחר שעוב )י:(הוכיח מהגמ'  )תוה"ב ב"ז ש"ג(מקודם או לא: הרשב"א 

ל הנשים הן ככ הרי שהרי הגורם המעכב את ראיית הדם נסתלק ומעתהלחשוש לוסת הקודם, 

 לה: "ק שלראות דם. אלא שנחלקו הראשונים מאימתי חוששת לזמן הוסהמועדות 
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ריכה חודש צהבוסת מיד משעברו ימי עיבורה והנקתה צריכה לחשוש, ו :)שם( רשב"א .א

ששת וח ובוסת הפלגה חודש לאחר הלידה. לתאריך הקבוע לה מיד כשנגמרו כ"ד לחשוש

 להפלגה הקבועה לה מהראייה הראשונה שתראה.

 א הייתה כפיזו ל ראייה אינה חוששת עד שתראה פעם אחת, ואפילו אם :ה"ז()פ"ו  רמב"ן .ב

וששת לוס"ק מאז חם, ודשהוסת הקבוע לה, בעינן ראייה זו כדי להחזירה לחזקת רואה 

 .)בעה"נ, עמ' לה( ראב"דשלה. וכ"ד ה

קבוע עד וסתה הוזרת לחה שאינ :גדולי המוריםהביא שיטה בשם  )תוה"ב הקצר שם(הרשב"א  .ג

 כוסת הקבוע יניהןבלגה ראה בו, דהיינו בתאריך הקבוע בחודש או בשתי ראיות שההפשת

 מים.ג' פעבריך לה. ווסתה הקבוע לה מקודם מועיל להיקבע בפעם אחת ולא להצ

וסת  הכיצד? היה ל ראשון.לוסתן ה חוזרות לחוש -פסק כרשב"א: "עברו ימי העיבור וההנקה  שו"עה

זה. כל כיוצא ב ו. וכןבעת ם, חוששת לראש חודש ראשון שהיא פוגלימים, אם למודה לראשי חדשי

חוש עד , אי אפשר להפלגותהסת וכן הדין אם היה לה וסת הגוף או לזמן ידוע. אבל אם היה וסתה ו

 ךש"הפליג". המודה לה לשתחזור לראות. חזרה לראות אפילו פעם א' חוששת יום ההפלגה שהית

 להקל לפחות כדעת הרמב"ן. תמה מדוע לא נקט השו"ע )ס"ק עה(

למד  לב( . הובא בפת"שופ"ד סי' א, יותנינ) נודע ביהודהלגבי חשש לוסת שאינו קבוע שהיה לה מקודם, ה

לחם ה אך. )סק"ד( יבט הלושה שאין לחשוש כלל לוסת שאינו קבוע לאחר ימי ההנקה והעיבור. וכ"פ

, ולא סתן הראשון"וש לורות לח"הרי אלו חוז תוה"ב הקצר הנ"ל()דייק מלשון הרשב"א  )ס"ק נז( ושמלה

 כתב לוס"ק בדווקא, שאף לוסת שאינו קבוע חוזרת לחשוש. 
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 דיני כתמים  -סימן ק"צ 
 ובו נ"ד סעיפים

 סעיף א':

 הקדמה 

יאת שתרגיש ביצ עלה עדברת על שמן התורה אין האישה נאס, עסקנו בדיני הרגשות )סימן קפ"ג(לעיל 

לק חשרה. בעד שתרגיש ב (נז:)ודרשו בגמ' , תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה'הדם שנאמר 'ואשה כי 

 הרוצה להרחיב בהם יעיין שם., ניכר מדיני הרגשות נידונו שם

 )נח:(שנינו בנידה 

? ביך היתה מכה שמא: לה אמר. כתם ראיתי: לו אמרה, ע"ר לפני שבאת אחת באשה מעשה"

. ע"ר טהרהו. הן: לו מרהא? דם ולהוציא להגלע יכולה שמא: לה אמר. וחיתה, הן: לו אמרה

 הדבר מיםחכ אמרו שלא? בעיניכם קשה הדבר מה: להם אמר, בזה זה מסתכלין תלמידיו ראה

 "תםכ ולא דם, בבשרה ובהז יהיה דם זבה תהיה כי ואשה שנאמר, להקל אלא - להחמיר

פסוק עולה המדרשת שום מהגמ' הנ"ל אנו למדים שהעקרון המנחה בדיני כתמים הוא להקל. מש

 ולא כל דם שמוצאת., שהתורה טמאה דווקא דם בבשרה

ם? והעולה דין הדכתם כהקשו מדוע באמת לא יהיה דין ה ערוך לנרוה )ח"א סימן מ( שב יעקבה

בדם ולא  יכת רקשי והרגשה, רק בהרגשה תמדבריהם הוא שעיקר הדרשה היא שראית דם אוסר

 בכתם שמצאה לאחר זמן שיצא הדם.

 ,דם בא ממנהדאי שהוב לוכך שקר, שאישה שבדקה קרקע עולם ולבסוף מצאה דם )נז:( ד למדנועו

דם רשה נוספת 'הובאה ד . נח:(ג, )חמ"מ טהורה משום שנאמר 'בבשרה' עד שתרגיש בבשרה. ובמשנה 

 ולא כתם'. 

ף ו על בגדיה אשרה אבם על ד"ומדברי סופרים שכל הרואה כתם  )פ"ט מהל' איסו"ב ה"ב( רמב"םכתב ה

ם לפנים דמצאה  ילוע"פ שלא הרגישה אף על פי שבדקה עצמה ולא מצאה דם ה"ז טמאה וכא

 וטומאה זו בספק שמא כתם זה מדם החדר בא"., בבשרה

 הדם א הגיעששו שממפורש שהסיבה שחכמים אסרו כתמים היא משום שח ב(, )ט רמב"ם. מהא

. גאדעתה.  ה ולאוא הרגיששהוא מחשש שמ )ד"ה מדרבנן( רש"יבדברי . טעם נוסף מצאנו במהמקור. 

עקבות זאת טהרו בחשש שימא"א לטהר את האישה , כתב שמשום שהבגד טמא )נז: ד"ה מדרבנן( ר"ןה

 גם את הבגד שעליו יש את הכתם.

ואת"ל , מגופה ספק בא מעלמאספק בא , הרי יש כאן ספק ספיקא, הקשה ע"ד הרמב"ם כסף משנהה

ספק בא מן החדר ספק מן העליה?! ותירץ: שאעפ"כ החמירו חכמים משום שהוא איסור , שבא מגופה

ואין , החמירו חכמים לומר דהוי כאילו הוא מגופה ודאי, וכן דמאחר ואין לה דבר לתלות בו, חמור
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אישה בא מן המקור לא נחשב דכיון שרוב הדם היוצא מה, תירץ )סק"ב( ט"זכאן אלא ספק אחד. ה

שהרי כנגד זה יש שרוב דמים , השיבו ע"ז )אות א(מנחת יעקב וה תי ופלטיכרהדבר כלל לספק. ה

ביאר את דברי הרמב"ם 'כאילו מצאה  ד(-)אות גערוך השולחן ובזו לא היתה הרגשה. ה, באים בהרגשה

דם לפנים בבשרה' שחכמים עשו את הרואה כאילו מצאה בפרוזדור דאמרינן ודאי הייתה הרגשה 

 ונמצא שאין כאן ספק שמא לא הרגישה., ולאו אדעתה

ו ומצאנ, מרא'תא לחורייהפוסקים התעסקו בשאלה מדוע לא אמרינן בכל דיני כתמים 'ספק דאו

די שתדע כהרגשה תלתה בשכתב "שעיקר טעם התורה ש )יו"ד ח"ב סימן טו אות ג( יצחק ביתבשו"ת 

ל לבעלה ותכשי דעת דאין זה דרכי נועם שהאשה תטמא בלי, שראתה ותזהר מקדשים ומבעלה

ן המקור או ת דם מיציאע"כ גזרה התורה שבאם לא תרגיש ב, ותכשול בטהרות ואח"כ תמצא דם

 אח"כ בבית החיצון אינה טמאה". 

 טומאה בהרגשה בלבד 

 )נט.(שנינו בנידה 

 יהיה דם הזב תהיה כי ואשה רשנאמ, להקל אלא - להחמיר הדבר חכמים אמרו שלא :משנה"

! החמירל אלא, להקל דברה את חכמים אמרו לא: והתניא: גמרא. כתם ולא דם, בבשרה זובה

 "דרבנן עצמן וכתמים, תורה רידב על להחמיר אלא - תורה דברי על להקל לא: רבינא אמר

ים ה ומיהו כתמגמור בנדה האי דגזור רבנן בכתמים להחמיר על ד"ת שלא להקל )ד"ה לא( רש"יופ

 עצמן דרבנן ואזלינן בהן לקולא ותלינן בכל מידי. 

דעת היינו ל ה".ו אדעתשה ולאשחכמים טמאו את הכתמים "דלמא ארג )נח. ד"ה מדרבנן( רש"יעוד כתב 

ים אין מטהר, זכים ע"ן סומאך מכיון שאי, מרגישה היא איננה טמאהרש"י בעקרון אם לא הייתה 

ואיל וראתה ה, מאהרגישה טסוברים שאפילו מוחזק לה שלא ה )נח. ד"ה מודה( תוספות אמנם אותה.

 דם נדות. 

ץ מיום עה נקיים חולה שב וניןוהאידנא מ )תוה"ב ב"ז ארוך ריש ש"ד וריש ש"ה וקצר ש"ד טז.( רשב"אכתב ה

מים ים שדין הכתהסובר ניםהמציאה וצריכה שתפסוק בטהרה כאילו ראתה ודאי. ומצאנו עוד ראשו

 סמ"ג, מח(, "ד הל' אכותיו פבהל) רמב"ןבשם ה )פ"ט סוף הט"ו(ומהם המגיד , כזבות וצריכות הפסק טהרה

ואה רימושה כדין ה' לש עד יום וסיפו שלא תתחיל לספורוה, )סי' צה( תרומהה, )לאוין קיא דף לז ע"ג(

ת דם ו רואות טיפם אפילקיינדמכיון שבנות ישראל החמירו על עצמן לישב ז'  ב"יממש. והסביר ה

 ה"ה אם מצאה כתם שצריכה לישב ז' נקיים., כחרדל

. שנמצא בו הכתםפרת ז' נקיים מיום סובר שאם אין בכתם שיעור כדי זיבות סו יא(, )יא רמב"םה אמנם

אבל תקנתו של רבי שאם , מפני שחומרת בנות ישראל לא היתה בכתמים כלל, הסביר טעמו מגידה

משום שהם מדרבנן. ורק אם יש בכתם , ראתה יום אחד או שנים תשב ששה והם היתה אף בכתמים
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, יבוש גדולוכתב שזהו ש, השיג עליו ראב"דכדי שיעור זיבה צריכה להמתין ז' נקיים מיום המחרת. ה

 וכן המנהג פשוט להורות להחמיר.

, מבשרה יצא דםש ש: דבר תורה אין האשה מטמאה ולא אסורה לבעלה עד שתרגישו"עכתב ה

לא הרגישה  אפילו בעלהלואסורה , שהיא טמאה, וחכמים גזרו על כתם שנמצא בגופה או בבגדיה

ואח"כ , הא טהורתמצומה שתבדוק עצ, ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה. וצריכה הפסק טהרה

 . ן קצ"ו(קמן סימלתבאר וכמו שי, כאילו ראתה ודאי :רמ"א)תמנה שבעה נקיים חוץ מיום המציאה 

 הרגישה שנפתח מקורה ולא מצאה כלום 

כ ולא מצאה דקה אח"וב, םדכתב שאישה שהרגישה שנפתח מקורה להוציא  )סימן רמו( תרומת הדשןה

רגשה היא שום שהדבר מהוטעם , דם כחרדל ונתקנח או נמוקיש לטמאה דודאי יצא טיפת , כלום

פתח מקורה ישה שנרגה: ואם שו"עמדאורייתא וגם אם לא מצאה כלום הרי היא טמאה. וכ"כ ה

 .יש מי שאומר שהיא טמאה, להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום

הפוסקים מלאחד  מצאלא וסיים ש, תה"ד מהגמ'תמה על ראיית  )ריש סימן קפח( דרכי משהה אמנם

ר סוב "א סימן קמט()ח זרדב"ולכן דברי התה"ד צ"ע. גם ה, שכתב לטמאותה בהרגשה בלא ראיה כלל

אילת שוד. וכ"פ הונה ועעות ומבטל מצו שהנוהג כתה"ד עובר משום נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה

, א ע"ד התה"דוהתפל :(מה ן לו דף)סימ יעקב שבוכ"פ בשו"ת , שאין בזה ספק כלל )ח"ב סימן ה( יעב"ץ

 וכ"כ אחרונים נוספים.

ע"פ כתב דא סק"ב() שלמיםהת תורנחלקו האחרונים מדוע כתב השו"ע דין זה בשם 'יש מי שאומר'. ה

ד ום פוסק מלבזה בש דין משום שלא מצא, שאין מי שחולק על דין זה כתב בלשון יש מי שאומר

ועוד רבים.  מ' שלד(עח"א ) טהרת הבית, ולחןמסגרת השוכן דרכו בכמה מקומות. וכ"כ ה, התה"ד

וסקים ס"ל רוב הפיון שמכ, סובר שמרן כתב דין זה בלשון מחלוקת )סק"ה( גבוה שולחןה אמנם

דברי  הביא שבב"י ל משוםהנ" כתב שמרן כתב דין זה בלשון )סק"ג( סדרי טהרהדוסתות דרבנן. גם ה

 .וה"ה לדין זה, התה"ד וכתב עליו שהן חומרות יתירות ולית דחש להו

ם לא מצאה וא, ותמש דקכתב שמיד עם הרגשתה תעשה בדיקה פנימית עד ח יא(, )א דרכי טהרהה

עמ'  "אח) טהרת הביתוב הקל.לואם ההרגשה היתה של זעזוע הגוף או זיבת דבר לח יש , כלום טמאה

ו זעל טבילה ך א תברל, רים שחשובה לטמאהוהוסיף שמ"מ גם במק, ג"כ כתב להקל בכה"ג שלז(-שלו

 משום סב"ל.

. אאעפ"כ טמאה: , נחלקו האחרונים מה היא אותה הרגשה שאם הרגישה אותה ולא מצאה דמים

כתבו שאם הרגישה , ועוד )סק"א ד"ה ודע( חיים מים מקור, )כלל קיג ס"א. הובא בפת"ש ד( חכמת אדםה

טהרת בשאר מקרים. בשיש לתלות ההרגשה , שנזדעזעו אבריה אם בדקה ולא מצאה כלום טהורה

הסכים  )אות י( שבט הלויגם ה, פסק שטמאה רק כשמרגשת שנפתח מקורה שלט(, )ח"א עמ' שלד הבית

)יו"ד סימן  חתם סופר. הבותעשה שאלת חכם. , והוסיף שאולי יש מקום להחמיר גם בזעזוע הגוף, לזה

או , ד שאינו בדוקשבהרגשות אלו יש להחמיר בבדיקה בע, החמיר גם בהרגשת זעזוע הגוף קנ(



 דיני כתמים -סימן ק"צ  _________________________________________________ 154
 

משום שמיד שהרגישה איבדה את חזקת הטהרה שלה עד שתבדוק עצמה כראוי. אך , בנאבד העד

כתב  (. הובא בפת"ש ז)יו"ד סימן קיח ביהודה נודעהבנו של . ג בהרגשת זיבת דבר לח אין להחמיר כלל.

 הרגשת פתיחת פי המקור עם הרגשת זיבת דבר לח. , דתרתי בעינן

  היתה לה הרגשהנסתפקה אם 

ה ו היא מרגישאילה כלדמה נ בזמן השינהאודות אישה ש )תניינא יו"ד סימן קיח( נודע ביהודהכתב ה

יא טהורה ההרי , אומהומתוך כך הקיצה משנתה ומיד בדקה עצמה ולא מצאה מ, שנפתח מקורה

ה ה מאהבתשוב בשו"ת העלה ואת"ל דהרגישה שמא דם טהור היה. וכן, שמא לא הרגישה, משום ס"ס

רגשה כזאת תה לה ההעלה שאם נסתפקה אם הי ח(של-)ח"א עמ' שלז טהרת הביתועוד. ב )תשובה שסג(

 אם לאו יש להקל.

 טיפות דמים ע"י ליחה מרובה 

שראתה  באשה שכתב ת"ש א()ח"א סימן מ. הובא בפ יעקב שבהביא בשם מורו בתשובת  הסדרי טהרה

בנה. לרובא בליחה רגשה בן הדתלינ, טיפות דמים ע"י ליחה לבנה מרובה דזה מקרי שלא ע"י הרגשה

עתו 'בבשרה' ולד, חלק ע"ז "א()סקסדרי טהרה ה אולם. )סימן קסז ד"ה ועוד( יעקב ביתוכ"כ בתשובת 

 הוא גזירת הכתוב ולא מטעם שאין בה הרגשה.

 כתם על בגד הבעל 

מצא ים אבל אם נל הכתמזרו עגסובר שדוקא בבגד האשה  )ח"ב סימן קכז. הובא בפת"ש ב( ירותפנים מאה

 כתב להסביר ומשיב שואלהואפילו על חלוקו לאחר התשמיש אין לו דין כתם. , כתם בבגד האיש

 תבר שבא הדםלא מס ודאיב, ואילו על בגדה לא נמצא דבר, דכיון שנמצא על בגדו, דברי הפנ"מ

 טהרה סדרי, (ד, קיג) דםאחכמת דא"כ למה לא בא על חלוקה. וכ"פ להקל ה, חלוק בעלהממנה על 

 ועוד.  )ח"א עמ' תכד( הבית טהרת, )סס"ק סא(

נמצאת על " וכהוספתא ערשנעלם מעיני הפנ"מ בזה ת, הקשה )סימן נט( אור עמודיבשו"ת  אמנם

דברו חכמים אלא ש דםאכל  חלוק בנה השוכב בצדה ה"ז טמאה ולא על בנה בלבד אמרו אלא על

יה או עה תחתא מצימאי שנא בגד בעלה מסדין שהי, הקשה )סק"ד( לחם ושמלהבהוה". גם ה

 שאם נמצא שם כתם טמאה. , שמתכסה בו

 וד.ועי חוט שנכתב שאם נראה דם ממש יש להחמיר. וכ"פ ה )אות ה( שבט הלויה

 מתעטשת ומרגישה ביציאת דבר מה 

נשאל אודות אישה שהיתה מתעטשת בכח ועי"ז ניתז  מד. הובא בפת"ש ג( )ח"א סימן יעקב שבבשו"ת 

ובלילה כשבדקה מצאה למטה כתם קטן פחות , ולא יכלה לבדוק עצמה, ממנה לדעתה מי רגלים

ושאלה אם יש לחוש אפילו פחות מכשיעור משום שאפשר שבהרגשת העיטוש יצא הדם. , מכגריס

אע"פ שמבואר שאם הרגישה שנפתח מקורה ובדקה ולא והשיב שבפחות מכגריס אין לחוש כלל. ו

, שאני התם שבדקה מיד ולא מצאה ומוכרח שלא לחינם נפתח מקורה, מצאה כלום הרי היא טמאה
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ואחזוקי , והואיל והרגשה דאורייתא חיישינן לטיפת דם. משא"כ באישה זו שלא בדקה עד הלילה

 איסורא לא מחזקינן. 

יפין טכמה  יצא ממנהשדדוקא בכה"ג , שחיבר תלמידו כתב סק"א()סימן קפג  צבי תפארתובספר 

, ה נמצא הרבהדם הי היה לא מצאה אלא חד כתם קטן מוכח שמי רגלים היה דאיולדעתה והואיל 

ה כתם ם ואח"כ מצאי רגליו מאבל אם הרגישה כאילו יצא ממנה מעט ואינה יודעת מה הוא אם דם א

 "ה ובשו"ת(דסק"ג ) הרהטסדרי דעת ה אולםרגשה וטמאה. בה זהאפילו פחות מכגריס תלינן כתם 

ניתז ממנה שהרגשה "כ במשא, דדוקא בפתיחת המקור החמיר בתה"ד, שאפילו בכה"ג תלינן להקל

ם ליחה שים שרגיל בהה"ה נדסיף והו ,)כלל קיג דין ג( חכמת אדםדבר מה תולין במצוי במ"ר. והביאו ה

לינן תרגילה בכך  מוחזקתשון דבר לח ולא בדקה טהורה כי לבנה ומוחזקת בזה אפילו הרגישה זיבת

 .' שמז(ח"א עמ) טהרת הביתו )אות י( השולחן ערוך, )סק"ח( לחם ושמלהבמצוי. וכ"כ ה

 בדקה בתוך שיעור וסת ולא מצאה 

מצאה כלום  ת ולאור וססובר שאפילו בדקה עצמה בתוך שיע )ססק"ג. הובא בפת"ש ה( חוות דעתה

 .סק"ו() שולחןה ערוך, ()סק"ג סדרי טהרה, )תנינא יו"ד סימן קיט( נודע ביהודהטמאה. וכ"כ ה

ה אמרינן חזק ור וסתכשיע אלא דדוקא אם לא בדקה תיכף, אינה כן )סק"ג( כרתי ופלטידעת ה אך

 . הורהמשא"כ אם בדקה בתוך שיעור וסת להרגשתה ולא מצאה כלום ט, דראתה

תלות שיצאה כולה לשי בזמן ,כתב שאם הבדיקה הייתה לאחר ההרגשה )מקו"ח סק"ט( תפארת צביה

ות שהליחה אין שהיד שמודוקא אם בדקה , ממנה ליחה לבנה ונתייבשה בחלוק שלה טהורה היא

ח"א ) טהרת הביתסכים בהכן טמאה. ו, תתייבש מזמן ההרגשה עד הבדיקה עד שלא יהא רישומה ניכר

 א זו.ל סברקל עך להיש לסמו, ד הוי רק מכח ספקמכיון שעיקר דינו של תה" עמ' שמא(

 הרגישה ומצאה מראות טהורות 

 נה או ירוקהיחה לבלון כג, אישה שהרגישה שיצא ממנה דבר לח אך כשבדקה מצאה מראות כשרות

ח"א ) הרת הביתטכ"פ בובזו.  שהרי היא טהורה ותולה הרגשתה )סימן רמו(תרומת הדשן כתב ה, וכד'

 ע"פ כמה פוסקים. שמג(-עמ' שמא

 המקור וראתה נפתח "ז אםולפ, כתב שהמראות הטהורים אינם באים מהמקור )מצוה רז( חינוךה אך

 תמה על שם אות ד()וך חינ אין לתלות בהם את פתיחת המקור. אמנם המנחת, אח"כ מראות טהורים

 אותם. הה טיהרהתוראלא ש, שהרי מבואר בנדה שגם דמים טהורים באים מן המקור, החינוך

משום שרוב פתיחות המקור למראות טמאות , שגם בכה"ג טמאהסובר  )באורים סק"ג( חוות דעתגם ה

ולא תלינן , שאישה המרגשת ביציאת דבר לח ולא מצאה כלום הרי היא טמאה, הן. והראיה לכך

 אך לדעתו דוקא בהרגשת פתיחת פי המקור או, )יו"ד סימן קנ( חתם סופרבמראות טהורות. וכ"כ ה

משום , זעזוע הגוף או הרגשת עקיצת מי רגלים שהם חשובות להרגשות גמורות מהתורה יש להחמיר

וגם אם בדקה ואבד העד נשארה בחזקת , שמיד שהרגישה אבדה לה חזקת טהרה שלה עד שתבדוק
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ולכן אשה שהרגישה זיבת דבר לח ובדקה , טומאתה. אבל בהרגשת זיבת דבר לח אין מחמירים כ"כ

אם מצאה עליו ליחה לבנה , שאינו בדוק ומכ"ש בכתונת המלוכלך בכמה טיפי דמיםעצמה בעד 

אפילו אם לא מצאה עליו כלל מראות , ובתוכה טיפה או טיפות דמים פחות מכגריס ועוד טהורה

רק כשאר בדיקות עד שאינו בדוק דאינו מטמא אלא , טהורות רק אלו הטיפי דמים אינה טמאה יותר

 בשיעור כתם. 

 ()סק"ג פלטיכרתי והברי מד, נחלקו תוך כמה זמן תבדוק וכשתראה מראה טהור תהיה טהורהעוד 

גר"ש כ"כ הו הורה.ים טכל שמצאה מראות טהור, מוכח להדיא שאפילו כשבדקה אחר שיעור וסת

, צא וכאן היהאן נמקה דכמשום שיש חז )תליתאה ח"ב סימן סח אות ז(בשו"ת טוב טעם ודעת  קלוגר

 אות ח() ןערוך השולחוה דת.ימתא אפילו בשל תורה, ומה גם שהאשה בחזקת טהרה עומוחזקה זו אל

ורה מ)סימן קפח,  טהרה קתחז כתב שיש לתלות עד מעת לעת, ורק לכתחילה יש לבדוק מיד. גם בספר

ל יש פנים להקשכתב  מה(שעמ'  )ח"א טהרת הביתכתב שיש להקל גם לאחר שיעור וסת. וב דרך ס"ק טו(

סימן ) תעחוות דה אולם רה.תוך מעת לעת ומצאה מראה טהור, והכל לפי ראות עיני המוכשבדקה ב

 לאחר זמן זה אבל, הורהכתב שדוקא אם בדקה בתוך שיעור וסת ומצאה מראה טהור ט קפח סק"ב(

ב שאין סברא וכת, וזלה התייחס לשא )סק"ד( סדרי טהרהאינה יכולה לתלות במראה הטהור. גם ה

 ה עצמה תיכףל שבדקא צ"אל, לאחר זמן רב ומצאה מראה טהור שתוכל לתלות בולומר שאם בדקה 

 ות יש להקל.לוש דקשתים או כתב שבתוך ש )סימן קלג אות ג( צדק צמחומיד לאחר ההרגשה. ובשו"ת 

 מן. זוצ"ע שיעור ה ,שעה חר חציאסובר שלא יועיל דבר זה ולא יציל אם תבדוק  )אות יב( הלוי שבטוה

"ת ח מבחוץ. בשוקינוו אקים האם בדיקת חורים וסד, וסקים איזו בדיקה צריכה לבדוקעוד דנו הפ

ואם תמצא , דח תמימקום לכתב שלא מועיל לבדוק בדיקה פנימית משום שה )סימן כז( יעקב דברי

את הכתונת  לבדוק ריכהאלא צ, גם אם יהיה מראה טהור, לחות על העד אין ההיתר מבורר בזה

ב כת ימן א אות ו(סבלין. הכהן מלו )לר"צ צבי תפארתבשו"ת  אךשעליה או שתקנח מבחוץ ע"י עד בדוק. 

רך מצא כלל תצטם לא תאהו ומי, שדי בבדיקת קינוח מבחוץ ואם תמצא מראה טהור תוכל לתלות בו

 תטהרת הביה בכן העלו. ועילהלהכניסו בפנים עד שתמצא מראה טהור. ומשמע שבדיקה פנימית מ

 מכיון שחומרת התה"ד תליא בפלוגתא דרבוותא. )ח"א עמ' שמו(

ת המקור פתיח מרגישהששאם הוחזקה ג' פעמים או יותר שבכל פעם  ג(, )קיג חכמת אדםכתב ה

טהרת וכ"פ ב ,טהור מראה ותולה שהיה, א"צ יותר לבדוק עצמה, מראה טהור מוצאתובודקת עצמה 

כתב  ט( )סעיף ןחלערוך השוגם ה ועוד. )ח"א יו"ד סימן לד( חיים דבריובשו"ת  מ' שמט והלאה()ח"א ע הבית

 בדקה יכולה ע"פ שלאא, שנשים שרגילות לצאת מהן תדיר ליחה לבנה בהרגשת פתיחת פי המקור

כתב  ב סימן לו()ח" השלמ תביבשו"ת  אולםכי לעולם תולים במצוי. , לתלות הרגשתה במראה טהור

, יתא ולחומראדאורי פיקאוהוי ס, משום שרוב דמים שבאישה טמאים, שאין לסמוך על החכמת אדם

עיין ויסור תורה. יתר באקת המדרבנן לא אזלינן אחר חזד, ואין להקל משום חזקת טהרה של האישה

 בטה"ב מה שדן בכלל זה באריכות.
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ים לבנים תחתונ בגדים או שלבשה ,שכשהיה לה טמפון שעוצר את הדם יא(, )א טהרה דרכיכתב ה

 .(אות יד א)ח"ב סימן  תפארת צביוכ"כ ה, נוהגים ג"כ להקל, המהודקים לגופה

 הרגישה ומצאה מראות טהורים יחד עם מראה טמא פחות מכגריס 

ובדקה מיד  מקורה ה שנפתחנשאל אודות אישה שהרגיש )סימן סז. הובא בפת"ש ו( שאול גבעתבשו"ת 

, שיביה בדוק. והק לא ההחלוו, ובתוכו נקודה אדומה קטנה, גדול ממראה טהור קה ומצאה כתםובחל

, בלבד הטהור מראהבאו שיש לתלות ההרגשה , שיש להסתפק אם לתלות ההרגשה במראה הטמא

 טהרת הביתב . וכ"פכה"גבוטהורה היא. וכתב שנראה יותר לטהר , ואת הכתם הטמא בדם מאכולת

ומאה לחזקת טחזקת צאה מכיון שע"י ההפסק בטהרה י, ואפילו בתוך שבעה נקיים )ח"א עמ' שנו(

 לספירתה יש וניםאשם הרמעמידים האשה על חזקתה להקל. ולדידן אפילו בתוך ג' הימי, טהרה

 והרוצה להחמיר על עצמו תע"ב. , להקל

ין עלת חטטין אהיא ב ואפילו, כתב שאין להקל בזה באורים ס"ק לז(, )חדושים ס"ק סט דעת חוותה אולם

 בספר . וכ"פמאים הםטת לתלות המראה האדום בחטטין. משום שרוב פתיחת המקור לנשים למראו

 ערוך, )ס"ס קצ( הם ושמללחפ הוכ", דמכיון שמצאה דם הו"ל ספיקא דאורייתא, )קונ"א סק"ג( צמח צדק

 ועוד. )ח"ד סימן קד( הלוי שבט, )אות קמא( השולחן

כתב  ,הוריםראות טמובמקצתו נמצאו , ונאבד מקצת העד, אחר ההרגשהבמקרה שבדקה עצמה 

 ריעותא שמא ינןחזקמלא ו, שיש להקל ולתלות ההרגשה במראות טהורים )ח"א עמ' שס( טהרת הביתב

חוות ה מנםאקתה. בחז שהאישה בחזקת טהרה עומדת ומוקמינן לה, מראה דם בחלק שנאבד היה

 ודעת בבירורא"כ יהורה אשלאחר ההרגשה אינה ט, כתב שאם נאבד מקצת העד טמאה )ס"ס קצ( דעת

 שלא ראתה על העד אלא רק מראה טהור בלבד.

ין בדקה בעד ב, ירלהחמ טז( )כלל קיג בינת אדם סימן חכמת אדםדעת ה, אם הרגישה בזיבת דבר לח

 אמנם. ה לבנה וכו'וט ליחלפל הכל שאינה רגיל, ובין בדקה בכתונת שלה שאינה בדוקה, שאינו בדוק

, שה כללא הרגחשיב משום דלא, כתב ע"פ כמה פוסקים להקל בזה )ח"א עמ' שסא( טהרת הביתב

 .קורובפרט אם הרגישה בזיבת הדבר לח בפרוזדור הרחם ולא ביציאתו מהמ

 הרגשה בנשים מסולקות דמים 

 אפילו, ניקהרת וממעוב כגון, שנשים המסולקות דמים )סק"ב. הובא בפת"ש ז( תורת השלמיםכתב ב

ת. ם לחשוש לוסין מקום אנפתח מקורה הרי היא טהורה אם לא מצאה כלום. משום שבמסולקת דמי

ון מכי, ה טהורצא מראות שיוטעמו משום שיותר מסתבר לתל, )סק"ג ד"ה עוד כתב( סדרי טהרהוכ"פ ה

ש ת ומניקות יעוברוכתב שבמ (יו"ד סימן סב, )החדש ומשיב שואלשנשים אלו מסולקות דמים. ובשו"ת 

רוך עוכן הסכים ה ומדת.עושנית שהאישה בחזקת טהרה , חדא דמסולקות דמים, שתי חזקות להקל

 ועוד. )אות יג( השולחן

כתב שאם מרגישה בפתיחת המקור והיא מסולקת דמים נהוג לסמוך על המקלים. גם  טהרה דרכיה

, ואם לא מצאה כלום מה מיד לאחר ההרגשהצריכה לבדוק עצשפסק  )ח"א עמ' שנה( טהרת הביתב
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הקל למעוברת אף בבדיקה  )אות יד( שבט הלוי. וה)תנינא יו"ד כז( עוזיאל משפטי. וכ"פ בשו"ת טהורה

 כתב שקשה להקל כשאינה מניקה ממש. , אבל למניקה בזמנינו שעלולה לראות, שלאחר זמן

ין ולכן א, זקתהתרע חקור איפתיחת פי המדמכיון שהרגישה , טען )יו"ד סימן קסח( חתם סופרה אולם

 תפארת למשההמדברי ו, לקכתב ע"ד המנחת יעקב שיש לח רעק"אלדמות דיני הרגשה לוסתות. גם 

ד סימן )תנינא יו" יהודהודע בנוכ"כ בפשיטות בשו"ת , מבואר דלא ס"ל כהמנחת יעקב )על הט"ז סק"ג(

 זה. ובטה"ב כתב שאין ראיה מדברי הנוב"י להחמיר ב, קכ(

 סעיף ב':

 דיני כתמים בתינוקת 

 )ה. ז.(שנינו בנידה 

 עלמפר מאט כתמן הנשים לכ אנטיגנוס בן חנינא רבי משום שמואל אמר יהודה רב אמר"]ה.[ 

 ילושאפ ראותל זמנה הגיע שלא מתינוקת חוץ כראייתן כתמן שעתן דיין חכמים שאמרו ונשים

 ימי משהגיעו - לראות הזמנ הגיע ואימתי ...לה חוששין אין בדם מלוכלכין שלה סדינין

 לכ - בתולה יאה איזו .וזקינה ,מניקה, מעוברת, בתולה: שעתן דיין נשים ארבע]ז.[  .הנעורים

 "שנשואה פי על אף, מימיה דם ראתה שלא

מה בה לואפילו אין  -לה  אתי מגופה אי לא. אין חוששין ולא ידעה אי -: מלוכלכין בדם רש"יופ

ן לתלות כל ופה איבג של טבחים לא עברה איכא למימר עברה ולאו אדעתה דהא לתלות דבשוק

איל ואין בה לא גזור הו בל בהאא, העיקר דכתמין דרבנן נינהו וכי גזור רבנן בהגיע זמנה דדם מצוי ב

 דמים.

 שלא ן מהגמ'כשלמד  ב"יוהסביר ה, כתב שלא גזרו בקטנה לא שנא בעולה ולא שנא בתולה טורה

 וכך, או לא ת דמיםבתול דה"ה לענין כתמים שהעיקר הוא האם היא, בין בתולה לבעולהחילקה 

  .הסביר את דברי הרמב"ם

כתב  "ד טז:(ש"א ב"ז תוה) רשב"אעוד נחלקו הראשונים מה צריך כדי שתחוש הקטנה לכתמים: ה

ות מזה דבפח ,ב שנהיע לי"שתג בין ראתה בין לא ראתה. ובעינן נמי, דמשהגיע זמנה לראות חוששים

טנה. ת שחשובה לק' שערובאה אפילו הביאה ב' שערות לא מהני. וה"ה לבת י"ב ויום אחד ולא הבי

ב"א נו לדעת הרשם. הייסימני חזקה שהביאה -ואם לא בדקו , וכל זה הוא דוקא כשבדקוה ואין לה

ב"י שכן . וכתב הב.(ב רכנכ"ו ח") םירוח רבינובעינן גם שתביא סימנים וגם שתגיע לכלל שנותיה. וכ"כ 

לם משהגיעה ה שלעונרא "ה אין()ה. ד רש"ימדברי  אולם. ה(, )ט רמב"םנוטה הדעת לבאר את דברי ה

' שערות או ביאה בי שהואע"פ שלא הביאה סימנים. ולדעתו ד, לכלל שנותיה חוששים לכתמיה

 שתהא בת י"ב ויום אחד אע"פ שלא הביאה ב' שערות.
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, "ביא פחותה מיינו שההיד, עפ"ד הרשב"א: לא גזרו בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות שו"עכתב ה

ן שהיא בי, ' שערותביאה בלא הוכן אפילו היתה יתירה מי"ב אם בדקוה ו, אפילו הביאה שתי שערות

 בתולה בין שהיא בעולה.

 ,היא קטנה וואפיל תמיהכתב שכל אישה שיש לה בעל חוששת לכתחילה לכ )הגהות הטור( מהרש"לה

משמע ו, הביא דבריו סק"ד() ט"זהואין להקל וכן המנהג. , שהרי אפילו לדם בתולים מונים ז' נקיים

דם בתולים שב, יםתולהביא דברי המהרש"ל ודחה את ראייתו מדם ב ב"חשסובר כמותו. גם ה

של הדוגמא  גמ' אתהקטה והוסיף שלדעתו לא לחינם נ, מחמירים יותר משום שיוצא מגופה ממש

לים שעברה נים תוסדיבמשום שדוקא , 'סדינים שלה מלוכלכים בדם' ולא נקטה שגופה מלוכלך

תב א דבריהם וכהבי סק"ג() ש"ךה אולםבשוק אבל בנמצא כתם על גופה לא תלינן להקל אף בקטנה. 

אין  וסיף שלדעתוקט. והנתא ואורחא דמיל, שחכמים לא גזרו כלל בקטנה אפילו נמצא הדם על גופה

, ה לכל מסורהלת מצובעישיה כלל מדם בתולים משום שהגזירה על כל דם בתולים נובעת מכך רא

לכן ו, רו תוקפוחתן יצשה וכן משום, ואין הכל בקיאים בין קטנה לגדולה ובין ראתה ללא ראתה

ו ם שבדבר שאינמשו, רחמיהסכימו חכמים להשוות את כולן. וכן לא שייך לומר כאן שהמנהג לה

 ולכן אין לחלק בזה וכל כתמי קטנה טהורים., שייך מנהגמצוי לא 

ד וכ", טהורה רי היאופה הגמבואר שגם אם נמצא הדם על  )סק"ב( ש"ךכתב שמדברי ה )סק"ח(הפת"ש 

 יב( )אות שולחןה ערוךה. וכ"כ )תוה"ש סק"ג( מנחת יעקבוה )דברי חמודות נדה פ"א אות ח( לחם חמודותה

מה בפילו אין לה וא, פהי גואפילו בכתמ, משמע בכל עניין, כתמיה שמלשון הפוסקים שלא גזרו על

ום שכל כה"ג מש, םהמקלי שהאריך להוכיח כדברי )ח"א עמ' שסה והלאה( הבית טהרתלתלות. וע"ע ב

אין מטהרים שסובר ו, ע"ז חולק באורים סק"ד(, )חדושים סק"ג חוות דעתה אולםלא גזרו חז"ל כלל. 

תי מגופה אודאי  ל איאב, למימר עברה בשוק של טבחים ולאו אדעתהכתמים רק במקום דאיכא 

כן כשבא ול, חראדבר כתב הטעם משום דתלינן הדם ב אפילו לא הרגישה טמאה. משום שרש"י

 שום שרק בדםמ, ש"ירעפ"ד  כתב כחוו"ד סימן סב ופא(, )בתשובה רעק"אבודאי מגופה אין להקל. גם 

ה ופה אין סיבדאי מגם בואבל אם הד, אינה בחזקת רואהרי ההבא מעלמא יש להקל יותר בקטנה ש

ד אחד ה דין של 'ען לקטני איוהר, מנלן דלא הרגישה, לחלק בין קטנה לגדולה. וכן לעניין הרגשה

א יא משום תליקולא הכל השולכן מוכח , וא"כ איננה נאמנת לומר שלא הרגישה, נאמן באיסורין'

 ר שטמאה.החמי )אות ב( שבט הלויבמעלמא. גם ה

 אימתי כתמי קטנה מטמאים 

 י.(, )י:שנינו בנידה 

 פעם, וראתה לראות זמנה הגיע שלא תינוקת: יהוצדק בן ש"ר משום יוחנן ר"א עולא אמר"]י:[ 

 - ושניה ראשונה שבין כתם. ]י.[ טהור נמי כתמה, טהור בשוק ומדרסה רוקה - ושניה ראשונה

 כיון, טמא: אמר חזקיה. טהור: אמר יוחנן רבי, טמא: אמר חזקיה; ושלישית שניה שבין, טהור
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 - בדם אתחזקה דלא כיון, טהור: אמר יוחנן ורבי. טמא - נמי כתמה, מטמאה - חזיא דאילו

 "לה מטמינן לא נמי כתמה

לישית ן שיאולם כתם שב מותו.כפסק כר' יוחנן משום שיש עוד הסוברים  )תוה"א ב"ז ש"ד טז:( רשב"אה

בר סת רשב"ג סווביעות בי קורק לג, שדי בשלוש ראיות כדי להחזיקה ברואה, לרביעית טמא לכו"ע

, ר"חמפירוש  . וכ"נאיותרמשום שא"א לג' הפלגות בפחות מד' , שלא קבעה עד שתראה ד' פעמים

 . ה(, )ט רמב"םוכ"פ ה

, הלאינה עולה  ראשונהראיה הולדעתו ה, חלוק בדבר י. ד"ה חזקיה. ועוד(, )ט: ד"ה ה"ג ת"ר רש"י םאול

תוד"ה ) צרפתיםה בותינוד רוכ", מכיון שלא הגיע זמנה לראות דמים צריכה שתתחזק בחזקה גמורה

ונה אין הראשש, ות' ראיד. ולדבריהם אין חוששים לקטנה אלא רק כשראתה וד"ה ר' יוחנן(, ברוב

 .רמב"ןמצטרפת לפי שאינה אלא במקרה והראשון עיקר. וכ"ד ה

אחר ב"פ. אבל ל תה כבררא : לא גזרו בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות... ואפילו אםשו"עכתב ה

 שראתה שלש פעמים חוששת לכתם.

 סעיף ג':

 שופעת כמה ימים 

 )י:(שנינו בנידה 

 הראי אלא אינה -' ז כל ופעתוש, לראות זמנה הגיע שלא תינוקת ...:טובי בר חלקיה רב אמר"

 "כשופעת אלא ...אינה מדלפת: חייא בר שימי רב אמר. אחת

, רשפי רש"ים': אה דמי'רונחלקו הראשונים מתי קטנה נחשבת כראתה ג' פעמים בשביל שתוגדר כ

' גה וראתה כן ה ופסקראתוכתב שנראה מרש"י שאם פסקה מעט וחזרה  ב"ימדלפת טיף אחר טיף. ה

. "ד טז:(תוה"ק ב"ז ש)פירוש ב ארשב"פעמים ביום הרי זו מוחזקת בדמים וכתמה טמא כראייתה. וכ"כ ה

 ' אינו דוקא'מדלפתשמע שכתב "כתמה טהור עד שתראה דם שלש וסתות". ומ ה(, )ט רמב"םה אמנם

 יקרי מדלפת.מ -וסת אחד אלא כל ראייה ד, טיף טיף

ה ינו אלא כראיא, פסקלא הבאו שהיתה מזלפת טיף אחר טיף , : היתה שופעת כמה ימיםשו"עכתב ה

 תהרי זו מוחזק ,ם אחדביו וחזרה וראתה שלש פעמים אפילו, אחת עד שתפסיק. אבל אם פסקה מעט

 רמ"אות. והוסתשה של בדמים וכתמה טמא. ויש מי שאומר שאין כתמה טמא אלא א"כ ראתה דם

 כתב: ויש להחמיר כסברא הראשונה.

וכך היה כמה , וראתה אח"כ והפסיקה, נחלקו האחרונים מה דינה של קטנה ששופעת ופסקה מעט

שתהא דא"א לאישה , דכיון שהיא שופעת אינה אלא ראיה אחת )סק"ד( ש"ךוהב"ח פעמים: דעת ה

סובר שודאי מה שהזכירו 'שופעת' היינו  ()סק"ה ט"זה אולםוצ"ע. , שופעת כמעין כמה ימים ותחיה

נחשב לשתי , הן בין שופעת הן בין מזלפת טיפין, ונמצא שכל שיש הפסק בין הראיות, בלא הפסק

 .)אות ו( תורת השלמיםראיות. וכ"כ ה
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 סעיף ד':

 תינוקת שראתה ג"פ ופסקה 

 )ט:(שנינו בנידה 

, שעתה דיה - שניה, שעתה יהד - ראשונה פעם, וראתה לראות זמנה הגיע שלא תנוקת: ר"ת"

 ותעונ שלש עליה עברו. לפקידה ומפקידה לעת מעת ומטמאה, הנשים ככל היא הרי - שלישית

 שלש ליהע עברו ודוע, שעתה דיה - וראתה עונות שלש עליה עברו ועוד, שעתה דיה - וראתה

 "לפקידה פקידהומ לעת מעת ומטמאה, הנשים ככל היא הרי - וראתה עונות

אות ם ופסקה מלר' פעמיגראתה למד מגמ' זו שתינוקת שלא הגיע זמנה לראות ו )תוה"ק טז:( רשב"אה

 ה ג' פעמים.ר ותראתחזוחוזרת לקדמותה וכתמה טהור עד ש, שיעור ג' עונות שהן תשעים יום

הם ש, לש עונותיעור שת שופסקה מלראו, : תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה ג"פשו"עכתב ה

 וכתמה טהור עד שתחזור ותראה שלש פעמים. חוזרת לקדמותה, צ' יום

ד חזקת רואה עהיות בלזרת אינה חו, שאפילו חזרה לראות בעונות שהיתה למודה )סק"ה( ש"ךכתב ה

 שתראה ג' פעמים.

 סעיף ה':

  כגריס  -שיעור כתם המטמא 

 )נח:(שנינו בנידה 

 דע: אומר סאנטיגנו בן חנינא ביר? תולה כמה עד. בה תולה זו הרי - מאכולת הרגה: משנה"

 ג"רשב? מני' תנימ. לא - הרגה אל, אין - הרגה: גמרא. הרגה שלא פ"ע ואף, פול של כגריס

. התול - ךכ ובין ךכ בין: א"וחכ, ג"רשב בריד - תולה אינה - הרגה לא, תולה. הרגה, דתניא, היא

 רהשטהו אשה לך ןשאי - ץק אין לדברי. סוף אין חברי ולדברי, קץ אין לדברי: ג"רשב אמר

 איןש - וףס אין חברי דבריל. מאכולת דם טיפי כמה בה שאין ומטה מטה כל לך שאין, לבעלה

 נראין לאב. דם טיפי מהכ בו שאין וסדין סדין כל לך שאין, לבעלה טהורה שאינה אשה לך

 של כגריס עד - תולה היא מהכ עד: אומר שהיה, ומדבריהם מדברי אנטיגנוס בן חנינא' ר דברי

 "מודים אנו ולדבריו, פול

 דול.אכולת כ"כ גמין דם ה אאבל יותר מז, שדוקא עד שיעור כגריס אפשר לתלות במאכולת רש"יופי

 עוד שנינו שם:

 חסדא ורב. תולה - מכגריס פחות, תולה אינה - כגריס: הונא רב אמר'. וכו תולה היא כמה עד"

 הונא דרב, מיפלגי קא בכלל ועד בעד לימא. תולה אינה - מכגריס יתר, תולה - כגריס: אמר

 ועד עד איכא: הונא רב לך אמר. בכלל ועד - עד סבר חסדא ורב בכלל עד ולא - עד סבר
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 בעלמא: לך אמר חסדא ורב. לחומרא והכא לחומרא והכא, בכלל עד ולא עד ואיכא, בכלל

 שעורי כל: אבהו ר"דא, אבהו כדרבי - והכא. אמרינן לא לקולא, אמרינן לחומרא - לך אימא

 באפי שמעתא להא לה דאמרי איכא. להקל - כתמים של מכגריס חוץ, להחמיר - חכמים

, מכגריס כפחות - כגריס: אמר חסדא ורב, מכגריס כיתר - כגריס: אמר הונא רב, נפשה

 "כדאמרינן, דהכא ועד בעד וקמיפלגי

, ט) רמב"םפ הוכ", ארב חסדכפסק  ב"ז ש"ד טו:()תוה"ב  רשב"אנחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה: ה

 רב הונא.פסק כ (סימן צב) תרומהספר ה אולם. )לאוין קיא לז.( סמ"גוה )פ"ח סימן ו( רא"שה, כג(

יעור אנו ן בו כזה השמן שאיל ז: לא גזרו על הכתם אלא אם כן יש בו כגריס ועוד... וכשו"עכתב ה

 נה.ין תולין בכיעור אזה השהרגה כנה. אבל כשיש בו כאף על פי שלא , תולין לומר דם כנה הוא

 שיעור הגריס 

 :א(, )ושנינו בנגעים 

 ערותש ארבעה עדשה םמקו עדשות תשע הגריס מקום מרובע הקלקי כגריס בהרת של גופה"

 "שערות ושש שלשים נמצאו

 בנגעים כגריסד, ישהתמי אככתב שיש חילוק בין גריס של נגעים לגריס של  )שם( תפארת ישראלה

, געכתם טפי מבנומרא בחיש  תר מגריס טמא. ואפ"הוובכתם מכיון שהוא מדרבנן בלבד רק בי, טמא

 לפיכך, כדם דבר לחמבא משא"כ בכתם ש, דבנגע צריך ארכו ורחבו כל א' כאורך גריס וכדאמרן

רחבו ריס ואורך גארכו ככש וגם סגי, אפילו הוא רק חוט ארוך ויש בכולו כשעור גריס ועוד טמא

 כרוחב גריס.

שהוא  18: "הנמצא על הבגד אינו מטמא עד שיהיה כגריס הקילקיו(, )ט רמב"םע"פ משנה זו כתב ה

נמצא טיפין טיפין אין , מרובע שיש בו כדי תשע עדשות שלש על שלש. היה פחות משיעור זה טהור

סימן ). גם האגור ב"ז ש"ד טו:()תה"ב הארוך והקצר  רשב"אהיה ארוך הרי זה מצטרף". וכ"כ ה, מצטרפות

 כתב דשיעור כגריס כמו תשעה עדשים. )שו"ת מהרי"ל החדשות סימן צג(מהר"י מולין בשם  אלף שסז(

ד שיהא עאותו בכינה  תוליםבו ו סובר שאם נזדמן לה גריס יותר גדול מזה משערין )פ"ד ה"ד( רמב"ןה

פ"ד והוא ע, הקלמים לל כתשיעורי גריס משום שש )שם טו:( רשב"אבו כשיעור גריס הגדול. וכ"כ ה

, סתם גריס של פולאלא כ נונישכתב דמכיון שלא הזכירו פול של מקום פלוני ולא פול הבי הראב"ד

וץ חמים להחמיר ורי חכשיע כל שהרי אמרו, לכן משערינן בכל פול שיזדמן לנו ואפילו הוא גדול

 מגריס של כתמים להקל.

                                                        
לקמן מובא בשם הרמב"ן שאפשר לתלות בגריס היותר גדול, אולם מדברי הרמב"ם כאן מבואר שתולים רק עד גריס  18

א בכל יס הקילקי ולרק בגר וליםביאר בדעת הרמב"ם שלומדים מהמפורש על הסתום, שגם בכתמים ת ב"חהקילקי. ה
 . מעשה רוקחגריס גדול שיהיה. וכ"כ ה
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שש הוא שלושים וש: רמ"א)רות ושיעור עדשה כארבע שע, כט' עדשים: ושיעור הגריס הוא שו"עכתב ה

ול מזה ריס יותר גדלה ג זדמןנ... ואם ח: ר"ל עם החלל שביניהם( ש"ךשערות כמו שהן קבועות בגופו של אדם. 

  משערין בו., השיעור

 ות שבגוף ולאבשער יא לשערהכתב שכוונת הרמ"א  )ח"א סימן ט. הובא בפת"ש יא( נתיבים מאירבשו"ת 

גיל לשער אם הוא ר. וכתב שהעיקר כדבריו כאן(, ומ"ש בדרכ"מ סק"ו שהן קבועות בראש)בשערות שבראש 

שוער שם י, הפרק ד וביןף היכהוא הזרוע שבין , אין לו גריס של פול בשערות הקבועים בפרק היד

 ן.וירמסביב סביב שיעור חצי א היטב ששה שערות על ששה הן ואוירן ועוד

ידי הבגד צמשני  ם הנראהנשאל האם מחמירים לצרף כת )ערך כתם שיעורו ודיניו( יצחק פחדבספר 

חד אהבגד כבגד  י צדדישנ ולהחשיב את גודל הכתם משני צדדיו. וכתב שנראה להקל ולהחשיב את

ם ם בשני בגדירת הכתהעבבשני מקומות שאין מצטרפים. והביא בשם הרב השואל שהחמיר משום ש

מ' )ח"א ע ביתטהרת הב. בעולכן אינו דומה לבגד , משני עבריהם מורה שכמות הדם היתה מרובה

 הביא דבריהם ונראה שנוטה להקל.  שפא(

יש  גריס של פול שיעורכתב " ()שיעורי תורה סימן ג' אות כ גר"ח נאה: השיעור גריס במידות ימינו

יעורו "י. ויש אומרים ששאמ"מ והוא כגודל מטבע המיל של  21אומרים שהוא עיגול שרחבו ערך 

ן עיקר". וכ, מ"מ 14ותר מערך וכדומה שהוא לא י... קאפיקס 5פחות הרבה והוא כמו מטבע כסף של 

מ". מ" 18והוא .. .ורים' שעהעל  כתב "והוא שיעור גריס ה' שעורים )קונטרס השיעורים ט"ו( חזו"אה

וא וה, האגודל צפורןערך כבכתב שהמקובל הוא  )אות א ד"ה ושיעור. ח"ג סימן קיט אות ד( שבט הלויה

)ח"א עמ'  תטהרת הבימ"מ. ב 18כתב שהוא  )ס"ק נג( בדי השולחןמ"מ. גם ה 18-19כעיגול שקוטרו 

 "מ. מ 19ב שהוא כקוטר של כת יג(, )בה דרכי טהרמ"מ. וה 20. פסק שיש להקל עד שיעור של שסז(

 החמרה בכתמים פחותים מכגריס בימינו 

 יס: משערים בגר עדיין אםה, הפוסקים דנו כיצד יש לנהוג כיום שלא מצויות כינים גדולות כ"כ

ולכן צריך ליזהר בכתמים , כתב שאנו לא בקיאים בשיעור הגריס א(, )יראים השלם סימן כו כב יראיםה

תמה מדוע הפוסקים לא הביאו  )סק"ט( פת"שהדעת שאין דם מאכולת ופרעושים רבה. הלפי שקול 

כתב שנראה שכל האחרונים לא ראו דברי היראים מדלא  )ס"ק יב( לחם ושמלהאת דברי היראים. ה

 .19ואולי אם היו רואים דבריו לא היו מקילים בזה. ולכן בעל נפש יחוש לעצמו, הביאוהו

סובר שמשערים לפי הגריס הגדול אע"פ שלא מצוי כ"כ  סז. הובא בפת"ש י()סימן  חכם צביה, מנגד

והוסיף שאם נמצא פולין יותר גדולים מאלו ששיער בהם , )סימן ט( נתיבים מאירוכ"כ בשו"ת , בינינו

כתב שאף אם שיעור הגריס הוא גדול הרבה ולא  )יו"ד סימן קפב( חתם סופרנשער בהם. גם ה, החכ"צ

והטעם משום דתחלת גזירת כתם היה משום חומרא , ולת בזמנינו אפשר לשער בונמצא כן דם מאכ

                                                        
על היראים השלם כתב, שהיראים נחשד ח"ו בדבר שאין בו, שאדרבה ממה שכתב שאין אנו בקיאים  ראם תועפותב 19

היראים  תב שלא נתכווןכ זוטא פתחאבשיעור הגריס נראה דס"ל שלכן יש לשער בכל גריס שנמצא ואפילו גדול. גם ב
 ה. לדייק במדיד טה שישוו פשלהחמיר בזה שלא נטהר הכתם אלא כשיעור דם של מאכולת שבזמנינו, אלא כוונת
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האשה טמאה נדה לטהרות ד ,שלא תהיה חוכא, ולא פלוג רבנן וטמאו אותה גם לבעלה, דטהרות

וכיון שנאסר במנין אף על פי שבטל טעם טהרות מ"מ הגזירה לא בטלה ועדיין , וטהורה לבעלה

ה לא נאסרה לבעלה אלא מתקנת חכמים הראשונים אין לנו לטמא וכיון שכל עצמ, אסורה לבעלה

 אע"פ שבזמנינו אין נמצא. , מאכולת גדולה מצויה שהיתהאותה אלא בשיעור כתם שבזמניהם 

יו שאם כדבר, םתמוהי דבריווכתב ש, הביא דברי החת"ס )שיירי טהרה סימן קצ תשובה ט( גר"ש קלוגרה

לות תלובמקום שאין  ,מוסיים פשפשים התירו אז עד כתורשהרי במקום שמצו, נתלה עד כתורמוס

כן ל, ל הברואיםכתקטנו נינו דמכיון שבזמנ במאכולת כגון על בשרה גזרו אף בכל שהוא. עוד כתב

 ד סימן לו()ח"א יו" ליםפע רב ו"תהוא מחמיר כשא"א להיות מדם מאכולת המצויה בינינו בזה"ז. גם בש

תוש. יו פרעוש או אאכולת ם מכתב שאין לנו לסמוך להתיר אא"כ נראה לנו לפי אומד הדעת שהוא ד

ם בשו"ת סקים. גלה שהעיקר להקל כדברי רבים מהפוהע שע(-)ח"א עמ' שסט טהרת הביתב, מנגד

עו בשהרי חכמים ק ,כולותהעלה שהעיקר להקל גם במדינות שלא מצוי שם מא מו( ,ג) משה אגרות

רים על אם היו גוז תב שגםס וכוהביא דברי החת", ר כתם הוא כגריס ולא חילקו בין המקומותששיעו

ת ך היתה גזירשום שכיס מלא היה מקום להחמיר בכגר, טומאה לבעלה וגם אם טהרות היה בזה"ז

יעור שכל דור לפי בתלוי  הדבר ואין, כתב שהעיקר להקל בזה )אות א ד"ה ורוב( שבט הלויחכמים. גם ה

 מאכולת המצויה בו.ה

 דם עבה בשיעור פחות מכגריס 

יו של דם רש עובלא מפוש, הסביר את דברי היראים )סימן קלה. הובא בפת"ש ט( ראש בשמיםבשו"ת 

יו ראה את רבותשהוסיף ו, יןויתכן שאם הדם עבה אפשר לצבוע איתו את כל הסד, המונח על הסדין

 לפעמים הדםש, זהבחקר  ()סס"ק סא סדרי טהרהמשערין בכגריס ולא חששו לדברי היראים. גם ה

 ים כמו שהואאם משערה, סהדק היה מתפשט יותר מכגרי נמחק נצרר ונקווה במקום אחד ואם היה

גד זה מתפשט בבהת הדם כמו או אם צריכים אנו להחמיר ולשער אלו היה, עתה שהוא פחות מכגריס

 פנינו. וה"הלת שבא מוכים לשער רק כצבע בעלמא היה יותר מכגריס וטמאה. וכתב שנ"ל שצריכ

תפשטות הוא ה ביבוסרק , היכא שבא לפנינו כתם וראינו שגוף הכתם פחות מכגריס, איפכא

 הם, לא פלוגכמים בחדות אפ"ה טמאה. וכך הוא מ, ולכלוכית של גוף הכתם שנצטבע מגוף הכתם

"כ יתפשט ה ואחלבע אמרו והם אמרו. דאלת"ה א"כ אם יטהר החכם פחות מכגריס ותשמש עם

, המורה י ראות עיניהכל לפ"ל דואין זה דרכי נועם. מיהו י, הכתם מחמת הזיעה ואתה צריך לאוסרה

 ות ג(הגהות שו"ע א) עק"ארם אם הדם צבור במקום אחד הרבה דיינינן ליה כאילו נתפשט וטמאה. ג

 נראה שמסכים לס"ט. 

ש שהסד"ט פיר נישחוט ה אךן הנ"ל. נקט שהסד"ט חזר בו בסוף דבריו והסתפק בדישבט הלוי ה

דדים בכה"ג אין מוו, בגדל הבסוף דבריו דיבר על מציאות שהדם הוא בכמות מרובה והוא כמונח ע

 פשט אותו.לשאפשר כט אף שבזה מיקל הסד", משא"כ אם הוא ספוג בבגד, אותו כפי שהוא עכשיו
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ערוך גם ה ,גריסתר מככתב להקל במקרה שהדם עבה ויכול להתפשט ליו )ס"ק כא( לחם ושמלהה

"פ שיעורים. וכלריהם ים דבשלא נתנו חכמ, כתב שאין לחלק אם הכתם דק או עבה )אות לד( השולחן

 הרתטוכ"נ שפסק ב מיקל.המשום שבכתמים יש לילך אחר  )פ"ב תשובות ותוספות אות ה( דרכי טהרהה

 .)ח"א עמ' שפב( הבית

 מיר על עצמה בכתם פחות מכגריסלהח 

ס. פחות מכגרי ה כתםילו מצאכתב שהנשים נוהגות להחמיר על עצמן אפ )ס"ק כג( גבוה שולחןבספר 

ם החמיר בזה. גאין לודאי שו, כתב שאין לסמוך ע"ד השולחן גבוה )סימן עט( מים מעטבשו"ת  אמנם

חומרא זו ו, נהג זהומצוה לבטל מ, אין להחמיר בזה כללכתב ש שעג(-)ח"א עמ' שעב הבית טהרתב

שבט בירה. ההורי עבהר ומכשילות את בעליהן, מביאה לידי קולא של ברכה על הטבילה לבטלה

, הברך על הטביללואף  החמירלכתב שרק בשיעור הקטן ביותר של גריס יכולה  )אות א ד"ה ויש( הלוי

 אבל בפחות מזה אין להחמיר.

ו"ד סימן י) תם סופרחה, יסכגרר ויש להחמיר אף בכתם פחות מאלא שיש מקרים יוצאי דופן בהם אפש

בזה שמכיון , ממש מנינוה בזכתב שלגבי תליה בעד שאינו בדוק בעינן שיעור של כינה המצוי (קנ

תב עוד כ ,אות ד( ימן קיטח"ב ס) הלוי שבטוכ"פ ה התליה איננה מכח הגזירה אלא משום תליה ממש.

ם ספק מצד גו שיש אבש יורק בדם , שיש לחוש ביותר בכתם שנראה כדם חי וטרי שמחמירים בזה

 אולםת"ס. יר כחשהחמ גרי"ש אלישיבהביא בשם ה ס"ס י()גם בספר שערי טהרה  טהור. -המראה 

כן ראוי שו, סת החת"הביא בשם כמה פוסקים שלא הסכימו לחומר )ח"א עמ' שעד( הבית טהרתב

 רות להקל. להו

 כתם שחור פחות מכגריס 

, מכגריס ף פחותא מאטובר שמראה שחור ס )בעה"נ שער הכתמים סימן ד ד"ה והדין החמישי(ראב"ד ה

 אמנםאדום.  ה שהואדם כינונראה שטעמם משום שא"א לתלות ב, )הגהות שו"ע אות ד(רעק"א והביאו 

סדרי טהרה ה וסקים.רוהו הפכתב דא"כ לא ימלט שיזכי )ס"ס כ. הביאו בפת"ש יב( צדקה מעילבשו"ת 

להם שים שהלכלוך פרעוש צויםשהרי הראב"ד הביא דין זה! והוסיף שבמקומות שמ, תמה עליו )סק"י(

פי לוהכל , בהם לתלות י ישבודא, ואין לך סדין וסדין שלא נמצא בו טיפות שחורות מאלו, שחור

ולים בהם יטא שתפש, םכתב שבמקום שיש פרעושי ()אות כב ערוך השולחןראות עיני המורה. ה

 השחור.

הם שאינם יכר בחורים נכתב שבמציאות רוב הכתמים הש )ח"ג סימן קיט אות ח( הלוי שבטבשו"ת 

, ן דםשאם הוא אכ יעוריוף בשולכן ברוב הפעמים אין לחוש. והוסי, כתמים כלל אלא צבע וכיוצ"ב

 םואם יהיה כת כגריס.מפחות בושוב אפשר להתיר , אדוםלרוב כשנותנים אותו במים הרי הוא נראה 

 דם שחור יש להחמיר.

וכ"ש , כתב שיש להקל גם בכתם שחור שאינו מטמא בפחות מכגריס ועוד )ח"א עמ' תלח( טהרת הביתב

שגם כשברור לנו  )צפנת פענח פ"ד מהל' איסו"ב הי"ט( ראגוצ'וברבמקום שמצויים פשפשים. וזאת עפ"ד ה
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מלמד ה מדם המאכולת יש להקל משום שלא גזרו כלל בפחות מכגריס. וכן עפ"ד השדם זה משונ

שהוכיח מהגמ' שהיתה קבלה בידם שאותו שחור כחרת או עמוק מכן לא בא ע"י  )יו"ד סימן סו( להועיל

 לקותא שבמקור.

 צורת הגריס 

הורה ארוך לעולם טשוך ויהא משדאין חילוק בין שיהיה הכתם עגול בין  )לאוין קיא לז.( סמ"גכתב ה

צא מזה דוקא אם נ ,א טמאל שהומשוך בכ )נח:(ואפילו לר"א בר צדוק דאמר , אם אין בו כגריס ועוד

וכ"כ , י ראיה לדברביא ר". והאבל בכתם הנמצא בחלוק ובסדין אפילו משוך טהור, על עד שבדקה בו

 .בשמו )סי' תשלה דף א ע"ג(וכן כתב המרדכי  צב()סי'  תרומהבספר ה

 ך. אם הוא ארו ובע אומר בין אם הוא, : אבל כשיש בו כזה השיעור אין תולין בכנהשו"עכתב ה

 סעיף ו':

 כתם הנמצא על בשרה 

"ב פ"ט יסוא)וכתב המגיד  ,עוראשגם בכתם הנמצא על בשרה בעינן שי )תוה"א ב"ז ש"ד טו:(רשב"א כתב ה

 .טורוכ"ד ה )פ"ד ה"ד( רמב"ןוה )בהשגות שם( ראב"דשכ"ד ה ה"ו(

ים: נו כמה הסבריו מצאר דברכתב שכתם הנמצא על בשרה אין לו שיעור. בבאו ו(, )ט רמב"םה אולם

 -ספק טהור  פק טמאס, שרהשהרואה כתם על ב )נז:(ביאר שטעמו משום ששנינו בנידה  מגיד. הא

חשב לספק נכשיעור הור. וסובר הרמב"ם שכל פחות מט -ספק טמא ספק טהור , טמא; ועל חלוקה

אצל דם  ק הואוף בדוהסביר משום שכל הג )אות א( הגה"מ. הבאם הוא דם מאכולת אם לאו. 

ם א חזיא רגליבשרה קתכח ומדכיון שבבשרה איש הביא בשם הרשב"א )סק"ו( חוות דעת. הגמאכולת. 

מע שתולה רק דמש, המשנה כתב שדברי הרמב"ם מוכרחים מסדר )אות כט(ערוך השולחן . הדלדבר. 

 בבגדיה ולא בבשרה.

י כתב שעל שהר, הטמא משמע שבכתם שעל בשרה אפילו בפחות מכגריס )פ"ח סימן ב( רא"שגם מה

 ומשמע שלא תולים כלל., בשרה לא תלינן בדם מאכולת

שלא  בשרה. וי"א מצא עלם הנבכתבין בכתם הנמצא על חלוקה בין , : הא דבעינן שיעוראשו"עכתב ה

, שין להםת שחושקומובמ, אבל כתם הנמצא על בשרה בלבד, אמרו אלא בכתם הנמצא על חלוקה

 אין לו שיעור.

)ח"א סימן מג. הובא רמב"ם. גם בשו"ת שב יעקב דמהגמ' משמע כ, סובר שאין להקל כלל )סק"י( ש"ךה

שבט . וכ"כ ה)אות לז( ערוך השולחןם. וכ"ד השיש להחמיר כרמב" מהר"א ברודאכתב בשם  בפת"ש יג(

שכיח מאכולת  משום שבזמנינו לא, שנתקבל לחוש לרמב"ם ולהחמיר במשהו )אות ו ד"ה והש"ך( הלוי

כתב שהסומך  )ס"ק יב( סדרי טהרהכדברי הי"א שבסעיף ח. גם ה, כתב שיש להקל ב"חה אמנםבבשר. 

 )ח"ד סימן יז אות ז( משה אגרות. ובשו"ת )סק"ט( השלמים תורתוכ"ד , להקל כדעת הב"ח לא הפסיד

בשם  )עמ' תתקטז(כתב שנוהגים להקל בכתם שעל בשרה עד כגריס. וכ"כ בקונטרס פניני האוצר 
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)ח"א עמ'  טהרת הביתאבל בפחות מכגריס מקלים. ב, שרק טיפין טיפין מצטרפיםגרי"ש אלישיב ה

 )עמ' שעז(אולם החמיר , עור כגריס ועודהקל שגם כתם הנמצא על בשרה צריך שיהא בו שי שעה(

 פחות מכגריס מקלים.אבל בסתם כתם , לצרף טיפין טיפין שמצטרפות לשיעור כגריס ועוד

 הבין ב"יל הנו לעיהבאשנחלקו הפוסקים מה הדין אם נמצא דם על בשרה וגם על חלוקה: כפי 

כתב  בפת"ש יד( ג. הובאס"ק י) טהרה סדרישמיקל לתלות בכל מה שאפשר לתלות. גם ה )שם(מהרמב"ם 

א שבבגדיה של ו הכתםפילוא, שאם נמצא גם על בגדיה אז לכו"ע תולה במאכולת אם אינה כגריס

ימן סוד"ה בב"י ס) משהלרת תפאשכן דרך החלוק להתהפך הנה והנה. וכ"ד ה, כנגד הכתם שעל בשרה

ח"א עמ' ) טהרת הביתכ"פ בר. ועוכתב שהעיקר להקל בזה שצריך שי )אות ו ד"ה והש"ך(שבט הלוי . הקצ(

שלדעתו  משום, כל שהואהחמיר בזה שגם בכה"ג טמאה ב )באורים סק"ו( חוות דעתה אמנם. שעז(

 וא"כ מה בכך שנמצא גם על חלוקה., הטעם להחמיר הוא רגלים לדבר

 סעיף ז':

 תלייה בפשפש 

  )נח:(שנינו בנידה 

 אל, תולה. הרגה ,דתניא, היא ג"רשב? מני' מתני. לא - הרגה לא, אין - הרגה :מאכולת הרגה"

, קץ יןא לדברי: ג"רשב מרא. תולה - כך ובין כך בין: א"וחכ, ג"רשב דברי - תולה אינה - הרגה

 טהומ מטה לכ לך שאין, לבעלה הורהשט אשה לך שאין - קץ אין לדברי. סוף אין חברי ולדברי

 ,לבעלה רהטהו שאינה אשה לך איןש - סוף אין חברי לדברי. מאכולת דם טיפי כמה בה שאין

 דברימ נטיגנוסא בן חנינא' ר ידבר נראין אבל. דם טיפי כמה בו שאין וסדין סדין כל לך שאין

 בנןולר. ודיםמ אנו ולדבריו, פול של כגריס עד - תולה היא כמה עד: אומר שהיה, ומדבריהם

 "כתורמוס עדו - בפשפש תולה: יצחק בר נ"ר אמר? הכמ עד, תולה דאמרי

ולם נן בפשפש. אלא תלידשמע ממילא מ, מכיון דקי"ל כר' חנינא בן אנטיגנוס ולא כרבנן, לכאורה

ות בו יכולה לתל, ה ריחוהריח אם הרגה פשפש או, כתב דאע"פ שאין הלכה כרבנן )פ"ח סימן ו( רא"שה

 התלינן ב תמא לאל בסאב, ולא מדין תליה במאכולת אלא מדין נתעסקה בכתמים, עד כתורמוס

ה פשפשים תול מצוייםשומות שבמק ב(, )תוה"ב ב"ז שער ד טו רשב"אמכיון דלא שכיח. וכיוצ"ב כתב ה

 ורק בשיעור כתורמוס ועוד היא טמאה. , האישה בכתמיה עד כתורמוס

ב שיש הבדל מ"מ כתומים. כטעם הרא"ש שתולה בו מדין נתעסקה בכת שטעם הרשב"א ,הסביר ב"יה

ותו פ שמצויים באאע", וות ב"ש אם לא הרגה פשפש או הריחה אינה יכולה לתלשלדעת הרא, ביניהם

ותר ום שמצוי ביי שבמקהב" ולרשב"א במקום דשכיח תולה גם אם לא הרגה והריחה. והוסיף, מקום

"פ תולה בו אע דשכיח קוםאפשר שגם לדעת הרמב"ם תולה בו. ולבסוף כתב שיתכן שגם לרא"ש במ

 ריחו.שלא הרגתו או הריחה 

 תולה בו עד כתורמוס., : אם הרגה פשפש או הריחה ריחושו"עכתב ה



 דיני כתמים -סימן ק"צ  _________________________________________________ 168
 
 נםאמתלות בו. ולה לשפש יכאלא כרא"ש ושו"ע שרק אם הרגה פ, סובר דלא כרשב"א )עמ' פט( ב"חה

ולא כתבו על  ,ם בוי תוליוסובר שאפשר שלפי הסברא מודים שבמקום שמצו, חולק )ס"ק יא( ש"ךה

ב ספרו נו ירוחם כתוע שרבידו, חם שבמקומות שמצויים תולים עד כתורמוסמקרה זה. וכ"כ רבנו ירו

ורש בהדיא ב"א מפשברש משום, )סק"ט( ט"זדבכתמים שומעים להקל. וכ"ד ה, עפ"ד הרא"ש. ועוד

פ"ד עא עמ' שעב( ח" ביתהטהרת ועוד. וכ"פ ב גר"ז, חכמת אדםוכן פשט דברי הרא"ש. וכ"ד ה, להקל

 האחרונים.

אינה יכולה  ,תליה ו מדיןבכתב דמכיון שבהרגה פשפש תולה  )ח"ב יו"ד סימן צט( ויהל שבטבשו"ת 

, טהרות מים היתה משוםירת כתיקר גז)עפ"ד החת"ס שעלתלות אלא כעין פשפשי זמנינו שאינם גדולים כ"כ 

יון להקל כא"א לנו שאלא , ילגמר ועכשיו שבטלו טהרות היה ראוי להתיר הכתמים, ואגב טהרות גזרו גם על בעלה

כן וא"כ ית, זמנם(דולה שבגכולת והיינו במא, ולכן איננו מחמירים אלא במה שנאסר במנין של אז, שנאסר במנין

ל נה למעשה כלינו אילפנשוא"כ הלכה , שלדעה זו שיעור מאכולת גדול משיעור פשפש של זמנינו

 .)ח"א עמ' שעב(וצ"ע. וע"ע בטהרת הבית 

 גודל הכתם שתולים בפשפש 

כתם השאם  רש"יפיותמים. כלענין  ובגמ' מבואר דנ"מ, "פשפש זה אורכו כרוחבו" )נח:(שנינו שם עוד 

וחבו כתם ארכו כרק אם הו שראפילו יותר מכגריס תלינן בפשפש. ומשמע מדברי, היה אורכו כרחבו

 אבל אם הוא ארוך וצר לא., אפשר לתלות בפשפש

ן ותירץ שיתכ וחבו?!ו כרש רק אם הכתם ארכמדוע הרשב"א לא הזכיר שתולה בפשפ, התקשה ב"יה

חה נאי שיש הוכרק בת ולםא, שברייתא זו היא אליבא דחכמים שבמקום שמצוי קצת פשפשים תולים

כיון ורכו כרחבו. אין א ם אםוזה תלוי בצורת הכתם. אבל במקום שמצוי מאוד אפשר לתלות ג, לכך

שם בהביאו  אות כז()טור העל  אפשר לתלות בכל גווני. אך בהגהות והערות, דאנו קי"ל כר' חנינא

חש רשביל לצייר באת רק זיינו שכתב שי"מ אין עיכוב בארכו כרחבו אלא צ )ד"ה ארכו( ר"ןחידושי ה

 א.בעלמ א סימנאוא"כ אין בזה חידוש דין אל, )נח: סד"ה הא(וכ"כ הרשב"א עצמו , זה

או ד פשפשים ולעכו עושנתמ דאע"פ שיתכן ב"יוהסביר ה, מכתורמוסשאין תולים ביותר  טורכתב ה

בל אם א, רגה יותרלים שהן תוכולי האי לא תלינן להקל. ואפשר היה לומר שרק בהרגתו אי, אדעתא

ו יותר. אך לושה אם וששיתכן לומר שהיו שני, הריחה ריחו אפשר לתלות גם ביותר מתורמוס

ס ן אלא בכגריא תלינת ולסדינים מתמעכות הרבה מאכולו שהרי בסתם, למעשה לא היקל בזה כ"כ

 שהוא שיעור מאכולת אחת.

וא כתב שה ס"ק יז() ר"זג"ע הביאר שגודל תורמוס הוא כסלע או יותר. ובשו )ס"ק טו( סדרי טהרהה

י ן יש לשער לפולכ, ר לנוכתב ששיעור התורמוס לא נתבר )אות לג( ערוך השולחןיותר מכסלע. ה

 ורה.ראות עיני המ
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 בנמצאתולה גריס שקה בככתב דצ"ע לדידן שמקלים בנתעס )ס"ק טו. הובא בפת"ש טו( סדרי טהרהה

זה אם יש לתלות ב יין אםש לעי, וא"כ בהרגה פשפש דהוי כמו כנתעסקה בכתמים, עליה כשני גריסין

 ולומר דאותו עוד הוא ממאכולת., היה כתורמס ועוד

 האם יכולה, ש אחדמפשפ כתב שנחלקו הפוסקים מה הדין אם הרגה יותר )ס"ק עה(בדי השולחן ה

 וכתב שנראה שיש להקל בזה., לתלות ביותר מכתורמוס

 סעיף ח':

 צירוף טיפין טיפין לשיעור כגריס 

 )נט. נח.(שנינו בנידה 

, הומ כשיר: הירמי רבי בעי. ]נח.[ רפיןמצט אין - טפין טפין, מצטרף - ארוך כתם"]נט.[ 

. מאט - הורט ספק טמא ספק בשרה על: ש"ת? מהו ירכה לרוחב, מהו טיפין טיפין, מהו כשורה

 "ועהכרצ דעביד דלמא, לא? גוונא האי כי לאו מאי - בשרה על

לסמוך  בעלמא ואין יחויאד' הם סובר שדברי הגמ' 'דילמא דעביד כרצועה )תוה"א ב"ז ש"ד יח:( רשב"אה

 אה.יפין טמולכן הרואה טיפין ט, ועוד סד()בעה"נ שהע"כ עמ'  ראב"דע"ז. וכ"ד ה

ינן יפין טיפין אט ,טרףרוך מצ'כתם א )נט.(שהגמ' לא פשטה ספק זה מהא דתניא , העיר )שם( רשב"אה

 .חלוקה לעשוהתם בטיפין  ,תרומשום דאפשר דהכא בטיפין שעל בשרה שמחמירים בהם י, מצטרפין'

 . "ה כשורה()נח. ד תוספותוה ראב"דוכ"ד ה

ריס לים כגודגאלא בטיפין  שאין השאלה על טיפין קטנים האם מצטרפים או לא. רשב"אעוד כתב ה

 לקמן בטיפיןרייתא דוב, ואם צורתן מוכחת עליהם שלא מגופה את, והכי קא מיבעיא ליה, ועוד

 קטנים ולענין צירוף.

ה לזה בה סמוכין זפין הרטי שם אף על פי שיש, : אם אין בכתם במקום אחד כגריס ועודשו"עכתב ה

ריס שיהא בו כג כנה עדבטיפה ושאנו תולין כל טיפה , טהורה, עד שאם נצרפם יש בהם יותר מכגריס

כגריס מצטרפין ל, ל בשרהו עאבל אם נמצא, ועוד במקום אחד. וי"א דהני מילי כשנמצאו על חלוקה

 ועוד.

לעיל  מובאתהראשונה האפילו לסברא היא , סובר שדעת הי"א המובאת בשו"ע )סעיף ח( לבושה

 אבל, ראשונההסברא וקא לכתב שד )ס"ק יג( ש"ך. וה)שגם בכתם הנמצא על בשרה בעינן שיעור(בסעיף ו 

 לסברא האחרונה בלי צירוף טמאה בכל שהוא. 

)או"ח  דוד ביתע"פ מ"ש בשו"ת , החמיר בצירוף טיפין טיפין שעל בשרה )ח"א עמ' שעז( טהרת הביתב

דעתו לפסוק כהי"א. וה"נ , שאם מרן תפס בסתם את דין הש"ס ואח"כ כתב וי"א ט וסימן תמא(סימן ת

י"ל שדעתו לפסוק כהי"א. וכ"פ , כאן שלא כתב בפירוש בתחילה שאפילו על בשרה אין מצטרפין

פסק  )אות לז( ערוך השולחןה אךועוד.  )אות ד( שבט הלוי, ז(, )קיג אדם חכמת, )ס"ק טז( טהרה סדריה

 .טז(, )ב דרכי טהרהלהקל בזה. וכ"כ ה
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 אפילו אם הם אלא, וחקיםשלאו דוקא כשאין שום קשר ביניהם ומר )אות ב( שבט הלויעוד כתב ה

יפין הם טיפין ט ם. ואםטרפילדעה הראשונה אינם מצ, בהמשך אחד אלא שיש הפסקים קטנים ביניהם

כתב  מ' שפג(ח"א ע) יתטהרת הבאה. בג"כ מצטרפים לשיעור טומ, ויש משהו דק שמקשר ביניהם

קוים אדומים ויפין טיפין ומיקל שלא לצרף כתם העשוי ט )יו"ד סימן קמד(שהסומך על הצמח צדק 

 יש לו ע"מ שיסמוך. , נמשכים מטיפה לטיפה

 כתם שנמצא על קמטי הבגד 

בקפלים של  שנמצא כתם דותאוכתב  )שער בית הנשים כלל קיג סימן טו. הובא בפת"ש טז( אדם בינתבספר 

שמצטרף גם  ו נאמראיפין טהאם דנים אותו כטיפין , כך שלא כל הכתם נראה כיחידה אחת, הבגד

אפילו אם ו, צמוד לעוכתב שאם אינו תפור פשוט שאינו מצטרף משום שכל קמט עומ, בכה"ג

 נם מצטרפיםיאשבכה"ג  (טו, ב) דרכי טהרהדעכ"פ יש אויר ביניהם. וכ"כ ב, הקמטים תפורים צ"ע

 ובתנאי שהכתם אינו מחובר ושהקפלים אינם תפורים זל"ז., וטהורה

ן זה אינו ום שדימש, ףכתב שגם אם אין הקמטים תפורים מצטר )אות לח( ערוך השולחןה אולם

ם ש להחמיר. גדאי שיו, אחדכשנפל הדם במקום זה ורק מפני הקמטים אינו נראה כובודאי , הלל"מ

 ות ו("ג סימן קיט אחבשו"ת ות ג. ו)א שבט הלויכתב שהעיקר להחמיר בזה. ה שפג()ח"א עמ'  טהרת הביתב

ותם בשונה התחבר מונעמשום שיש דבר ה, כתב שיש להחמיר ובפרט אם נראה בבירור שהוא דם

מיקל  גם הבינת אדםו, הקלום לורק אם כל קמט הוא בפנ"ע יש מק, מטיפין טיפין שיכלו להיות יחד

 ה"ג.והרבה כתמים מצויים כ, ממש כנגד בית התורפה רק בבית יד אך ללא

 סעיף ט':

 כתם הנמצא על בשרה בצורות שונות 

 )נח:( שנינו בנידה

 בשרה לע: ש"ת ?מהו ירכה וחבלר, מהו טיפין טיפין, מהו כשורה, מהו כשיר: ירמיה רבי בעי"

 "כרצועה דעביד דלמא, לא? גוונא האי כי לאו מאי - בשרה על. טמא - טהור ספק טמא ספק

לאורך הירך  -רצועה דם הנדה או לאו. כבמי מספקינן  -ל כצמיד. מהו רצועה בעיגו -: כשיר רש"יופ

 דהיינו אורחיה כשנופל ושותת נעשה כרצועה.

ין טיפין' צועה. ו'טיפיינו ר"ה הדאל, פירש ש'כשורה' היינו טיפין עשויין כשורה )פ"ח סימן ב( רא"שה

 רשב"םין. הת בטיפתפקודאל"ה מה ההס, ואינם מסודרים בצורה מסויימתהיינו שהם מעורבבים 

  כזה: ||| ., פירש שכשורה היינו הרבה שורות

או שהיו , ו עגולאצועה שהוא ארוך כר, : כתם הנמצא על בשרהט(, )ט רמב"םעפ"ד ה שו"עכתב ה

יל הוא, ה למעלהממטוא האילו כאו שהיה נראה , או שהיה אורך הכתם על רוחב יריכה, טיפין טיפין

 ה.יה כזהואין אומרים אילו נטף מן הגוף לא , טמאה, והוא כנגד בית תורפה
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ה משום שלא ס טמאמכגרי דאם נפרש כב"י שבבשרה אפילו פחות, כתב דקשה ממ"נ )עמ' צא( ב"חה

"כ כתב לשון ואח, םטרפיקשה על פסק השו"ע שבסעיף ח כתב שי"א שעל בשרה מצ, תולים בכינה

חומרת  "א שכלהרשבבסתם דמחמיר בבשרה אפילו בטיפה אחת. ואם נפרש כדמשמע מהרמב"ם 

מיקל  א"כ הוא, רהצא בבשנמ הרשב"א היא רק בכגריס ועוד אבל טיפין קטנים אין מצטרפים אפילו

 וסיף שמדבריא. וההרשב"מהביא דבריו ותמה עליו כיצד הבין כך  )ס"ק יד( ש"ךיותר מהי"א. ה

 ל.ולכן אין בדברי השו"ע קושיא כל, הרמב"ם אין הכרע לענין השיעור

 סעיף י':

 הקדמה 

זמנינו. בינן נוהגות אשר א הרהבכל ההלכות המצויות בזמנינו כמעט ואין שייכות להלכות טומאה וט

ל ין דבר המקבם את דוגשיפנים ומעמיד לסכך בסוכה אנו חציצה לאוהלים לכה, בהלכות מקוואות

 טומאה. וכן בנידון כתמים אנו פוגשים את דין דבר המקבל טומאה.

 בלים טומאה.ינם מקרי אשה, האם ראיית כתם עליהם מטמאת, יש לדון בדברים המחוברים לקרקע

"ס סאך , טומאה בליםמקהים וה"ה לגבי בגדים סינטטיים שע"פ ההגדרות ההלכתיות אין בהם חומר

 הם חשובים לבגדים.

, הכלים המקבלים טומאה מן התורה הם העשויים משבעה סוגי חומרים שפירטה התורה: כלי עץ

וכלים העשויים מעצמות. חכמים קבעו שגם כלי זכוכית , מתכות, כלי חרס, שק, כלי עור, בגדים

אינם מקבלים , לי אדמה וכלי גלליםכ, כגון כלים העשויים מאבן, מקבלים טומאה. שאר מיני הכלים

טומאה כלל. זוהי הסיבה לשכיחותם של כלי אבן בחפירות הרובע ההרודיאני בעיר העתיקה 

והדרך הנוחה ביותר , בירושלים: המגורים בקרבת בית המקדש חייבו את התושבים להיזהר מטומאה

 .20היא להשתמש בכלים שאינם מקבלים טומאה כלל

ית לי שיש לו בשכל כ מביאה ו(ט, )כלים יזהמשנה , נוספים העשויים משאר חומריםישנם סוגי כלים 

גם , ול של קיימאית קיבלו ב שכל דבר שיש א(, )כלים בקיבול הרי הוא מקבל טומאה. וכ"כ הרמב"ם 

 הרי הוא מקבל טומאה., אם עשוי מהדברים שאינם מקבלים טומאה

. אא על דבר שאינו מקבל טומאה אינו מטמא: מצאנו בראשונים כמה הסברים מדוע כתם הנמצ

 ר"ן. בגם על האישה לא גזרו טומאה. , טהור - עליומכיון שהדבר שהכתם  :)נח. ד"ה כרבי( וספותת

שלאחר שהבגד טמא לעניין טהרות , כל גזירת טומאת כתמים קשורה לדיני טומאה וטהרה :)נז:(

ולכן בכל בגד שאינו מקבל טומאה , הבגדחכמים טימאו גם את האישה כדי שלא יבואו לטהר את 

שהרי בעיקר , לא גזרו גם לעניין אישה לבעלה. והוסיף, שלא שייך החשש שיבואו לטהר את הבגד

: )נז: ד"ה אמר שמואל( רשב"א. גמכיון שלא היה בהרגשה. , טומאת כתם שנמצא אין סברא להחמיר

                                                        
 מתוך 'ויקישיבה' טומאת כלים. 20
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אה לא מצוי שתשב עליו או שתשתמש בו ודבר שאינו מקבל טומ, חכמים גזרו רק על דברים המצויים

  בישיבה ולבישה וכיוצ"ב באלו שדרכן של כתמים לימצא.

 כתם שנמצא ע"ג דבר שאינו מקבל טומאה 

  (ס.-)נט:שנינו בנידה 

 .טמאות ולןכ - דם עליו אונמצ אחד ספסל על שישבו או, אחד חלוק שלבשו נשים' ג: משנה"

 חמיהנ רבי שהיה, מטהר חמיהנ רבי - מרחץ של האיצטבא על או, אבן של ספסל על ישבו

 ואפיל חמיהנ רבי היה מטהר: מראג .כתמים מקבל אינו - טומאה מקבל שאינו דבר כל: אומר

' ר יהה טהרמ: ייאב אמר. ל"קמ - תוכו אטו גבו ליגזור: דתימא מהו! פשיטא. חרס כלי באחורי

 "לעשירים לאו לעניים לא חזיין דלא, שלש על שלש בהן שאין במטלניות נחמיה

 רשב"א, (ז, )ט רמב"ם ,ר"חפ ומשמע שהלכה כמותו. וכ", העמיד את הגמ' כר' נחמיה )ס:(רב אשי 

הלכה כרבי  ר דאיןסוב נט(מ' ע)בעה"נ שעה"כ  ראב"דה אך. )פ"ט סימן ב( רא"שוה )תוה"א ב"ז ש"ד כג:(

 וכבר דחו דבריו הרא"ש והרשב"א בכמה טענות. , נחמיה

ע עולם קרבדקה ק, כיצד לא גזרו עליו., : כתם שנמצא על דבר שאינו מקבל טומאהשו"עכתב ה

תם... ומצאה בו כ ה עליוישבו, או כל דבר שאינו מקבל טומאה : או בית הכסא שאינו מקבל טומאה(רמ"א)

 טהורה.

, היה תלוששע כלי ו בקרקכתב שאם קבע )תנינא יו"ד סימן קט. הובא בפת"ש יט( ביהודה נודעבשו"ת 

ע א קבעו בקרקלאף אם ואה. ולכן ראיית כתם עליו אינה מטמ, מכיון שקבעוהו אינו מקבל טומאה

סלא של בית את הא דקהבשאם  )ח"א עמ' תה( טהרת הביתאלא פתח בו נקב הרי הוא נטהר. וכתב ב

טהורה. , אל האסלה עא הרגשובקומה ראתה כתם יותר מכגריס בל, הכסא כשבאה לעשות צרכיה

 .כ(, )ב דרכי טהרהוכ"פ ה

 המק"ט מדרבנן כתם ע"ד 

 גזרו עליהם חכמים ולםא, נחלקו האחרונים מה דינם של דברים שאינם מקבלים טומאה מהתורה

 ודהנודע ביהעת הד, טמאהאם מ ומצאה ע"ג כתם, כלי זכוכית וכו', טי כלי עץושכפ, שיקבלו טומאה

 מחאור שה אולם .סמ"א() לחןערוך השווכ"ד ה, שכתמים אלו מטמאים הובא בפת"ש יז()תניינא סימן קט. 

אנו א הוא משום שם מטמשכת שהרי הטעם, חז"ל טומאה סובר שלא גזרו עליהם )פ"ט מהל' איסו"ב ה"ז(

וי ה, ק"ט מהתורהמאינו  י חרסוכיון שאחורי כל, ומקור מקומו טמא, מחזיקים את הדם כבא מהמקור

ם נדה דהוי דעליו  מצאנא"כ ה"ה אם , מו ספק משקים דעלמא בכלים דטהור אף מדרבנןספיקו כ

 רגר"ש קלוגה, (ורה נא.ת)דעת  מהרש"םה, )מהדו"ת סימן ו( יואב חלקתוכ"פ ה, ספק דמעלמא אתי וטהור

 מי רגלים( אות ג. ד"ה) ישבט הלו. התד(-)עמ' תד טהרת הביתו )ספר נדרי זרוזין קונטרס שירי שיריים סימן כב(

 כתב שהפוסקים נוטים להקל מכיון שמדאורייתא טהור.
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 כתם שנמצא ע"ג שאינו מק"ט שהיה מונח ע"ד המק"ט 

מ מ", זרו עליוגט לא ו מק"דאע"פ שכתם הנמצא ע"ד שאינ )סס"ק צג ד"ה מזה יצא( סדרי טהרהכתב ה

"ן זהו עפ"ד הר. ומאהשה טכיון שנטמא משום משא לכן גם האי, דבר המקבל טומאה אם מונח ע"ג

 ולכן גזרו, ם נטמאהכת שהדבר שנמצא עליו הוא מפני, שעיקר הגזירה לטמא האישה משום כתם

תר ם יותונמצא עליו כ ,ק"טשלפ"ז אישה שקנחה בנייר שאינו מ לטמא גם את האישה. וכתב בטה"ב

 אה.ויש לטמ, "טינו מקר שאכיון שהאישה ראויה לקב"ט לא מהני מה שנמצא הבגד על דב, מכגריס

 והוכיח מדברי ,כה"גכתב שמסתימת הפוסקים משמע שטהורה ב )פתיחה שער ד( פרי דעהה אולם

"ל. וכ"כ דלא ס שמעומ, הפוסקים בכמה מקומות שלא הזכירו אפשרות כזאת לטמא את האישה

  .ועוד )ח"א עמ' תי( הבית טהרת, )קן טהור דף קלח סע"ב( אור מאוריבספר 

שכן ו, את נגעיםל טומוא מקבכיון שה, רצה להחמיר בנמצא על בנין מחובר יג()ס"ק  תורת השלמיםה

 סדרי טהרהה הסכים וכן, זחולק ע" )תפארת ישראל סק"ט( כרתי ופלטיה אמנם. )ס"ק טז( ש"ךמשמע מה

 . )ס"ק יט(

 

 

 שיעור בגד המקבל טומאה 

  )ס:(שנינו בנדה 

 לעניים אל חזיין דלא, ששל על שלש בהן שאין במטלניות נחמיה' ר היה מטהר: אביי אמר"

 "חמיהנ' כר הלכה: דרב משמיה מתנה רב בר חייא רב דרש. לעשירים ולא

 אולםמ'. את מהגזהוכיח ו, כתב שאין אנו פוסקים כר' נחמיה נט()בעה"נ שעה"כ סח/יט:  ראב"דה

 יה. ר' נחמפסקו הלכה כ ,ועוד רבים, )תוה"א ב"ז ש"ד כג:( רשב"אה ז(, )ט רמב"םה

לש אצבעות על ש צבעותא"כמה שיעור הבגד להתטמא... שלש  )פכ"ב מהל' כלים ה"א( רמב"םכתב ה

ר בגדים של שא אבל, םפשתיבד"א בבגדי צמר ו, מכוונות עם המלל לטומאת המת או לשאר טומאות

ו לשה טפחים אם על שפחימינין אין מקבלין טומאה מכל הטומאות אלא אם כן היה בהן שלשה ט

פחים כשאר טשלשה  ם עלר או בגד מפי השמועה למדו שבא הכתוב לרבות שלשה טפחישנאמ, יתר

 בגדים לטומאה". 

את מקבלים טומ ים איןמינעפ"ד הרמב"ם עולה שגם לעניין טומאת כתמים י"ל שבגדים של שאר ה

 .ימן לג(יו"ד ס ח"ב) שלמה ביתכתמים אא"כ יש בהם ג' טפחים על ג' טפחים. וכ"כ בשו"ת 

כתב שיש לחלק שכל האמור אינו אלא לשיטת הרי"ף והרמב"ם  )חו"מ סימן ה ענף ב( יצחק בארבשו"ת 

ולכן טלית משאר מינים אינה חייבת , שפסקו כדעת ר' ישמעאל שסתם בגדים הם צמר ופשתים

י"ל , חייבים בציצית "ש והרא"ש שפסקו כרבנן שכל הבגדיםאבל לדעת התוס' הר, בציצית מדאו'
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ם בג' אצבעות. אולם כתב מאה כל הבגדים שיעורגם לעניין קבלת טו פסקו כמותםשלבני אשכנז ש

 פרי דעהוכ"פ ה, שגם לאשכנזים יש להקל מכיון שטומאת כתמים מדרבנן )ח"א עמ' תא( טהרת הביתב

והוסיף שאם יחדו לתשמיש מסויים הרי הוא מטמא בג' , )אות ג( הלוי שבטובשיעורי  )פתיחה סוף שער ג(

מקבל טומאה כי , כתב שכל בגד שמשתמשים בו בשיעור קטן כ(, )ב טהרה דרכיב אךבעות. על ג' אצ

 יש עליו שם כלי.

 ' אצבעות הואג' על שיעור גשהעירו  )יו"ד ס"ס קסה( ערוגת הבושםו )ח"ב סימן לג( שלמה ביתובשו"ת 

 דוקא הלל"מ.בשיעור וא המשום שכך ה, אך ב' על ה' אצבעות אינו מטמא, בדווקא שיהיה ריבוע

 .)ח"א עמ' תב( טהרת הביתוכ"כ ב

 נייר 

אה. וא מקבל טומהל הרי ית קיבוואם עשה ממנו ב, כתב שנייר אינו מקבל טומאה א(, )כלים ב רמב"םה

, ל טומאהיה ראוי לקבדי שיהכ, ברהסביר שסתם נייר אינו עשוי לקבל בו ד )כלים פ"ב מ"ה( תוס' יו"טה

שיש  ט()ס"ק י הרהסדרי ט"כ הלפיכך אינו ראוי לקבל טומאה. וכ, אלא עומד לכתיבה ולשאר צרכים

, וי מעשביםיר העשל ניעכמ"ש התוס' יו"ט. ואע"פ ששם מדובר , להקל בכתם שנמצא ע"ג נייר

שתן ר כי הבגד פוק בדבחיל מ"מ נראה שאין, משא"כ נייר שבזמנינו העשוי מבגדי פשתן וכיוצ"ב

נו מקבל ייר דידן אינפילו כתב שא )ח"ו סימן פא( חתם סופרגם ה נטחן לגמרי ופנים חדשות באו לכאן.

 רחה דין צמרחרות פאנים דכיון שנכתשו הדק היטב ונמסו במים ונהפכו לפ, טומאה ולא כתמים

, ם וכד'חבלים ולבדיאריג וד וופשתים מנייהו. והוסיף שלא נקרא 'צמר ופשתים' אלא העומדים לבג

אים בכתמים הנמצחת"ס שר החרים נימא מעשה עץ שימש. לכן סובאבל ניירות המיוחדים לצרכים א

גד ין שום שם בכתב שא (סמ"ב) ערוך השולחןאבל בבדיקת עד שאינו בדוק אין להקל. גם ה, מקלים

, רנוב"י להחמידברי הכהעיקר כתב מתחילה ש )ח"ד יו"ד ס"ס נג( משה אגרותעל זה ופשיטא דטהור. ה

ך כשהוא מלוכלו, בהו שתמשדק ולא שייך לכבסו שיהיה ראוי להאולם הוסיף שהנייר שלנו שהוא 

ה"ה דוודאי , ק"טמאינו  ודאיחשוב כקרוע ומושחת משום תשמיש לגמרי ש, בכתמים ודאי אינו ראוי

ח"ג ) למשה פילהתובשו"ת  תו( )ח"א עמ' טהרת הביתלנייר שנעשה לקנוח בבה"כ וכד'. וכ"פ להקל ב

 .סימן כב(

דלא גרע מלבדים המקבלים , מחמיר בכתם ע"ג נייר )יו"ד סימן קה. הובא בפת"ש יח( נודע ביהודהה, מנגד

, הביא בשם הנוב"י שיש לחלק בין הנייר שבזמן חז"ל העשוי מעשבים טומאה. ובשו"ת שיבת ציון

)פ"ב  דרכי טהרה. ה21)כלל קיג דין ח( חכמת אדםלנייר שבזמנינו העשוי מבלויי סחבות וכד'. וכ"כ ה

כתב שבגד העשוי מנייר מק"ט משום שמנייר עושים כל דבר וע"י עיבוד נעשה  והוספות אות ט(תשובות 

 שאם ראתה על נייר או צמר צריכה שאלת חכם.  כ(, )בוהוסיף , כלי

                                                        
הפתחי תשובה יח כתב בשמו שנייר אינו מקבל טומאה, אולם בדפוסים שלפנינו ליתא ורק במהדורת זאלקווא תקצ"ה  21

 מובא "שאם נמצא על נייר שלא ע"י בדיקה וקינוח טהורה".
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מוך וש אם היה סיש לח גליםרכתב שאם קינחה בנייר לאחר הטלת מי  )אות ג ד"ה והחת"ס(שבט הלוי ה

, "רמרכים והטלת ינוח צקחר . ומ"מ הוסיף שא"צ להסתכל בנייר לאכשיעור דקה להטלת המי רגלים

 אין להקל., אלא דאם הסתכלה ומצאה כתם, דגורם קלקול שלא לצורך

 צמר גפן 

ותו ר גפן כנגד אחה צמם הניאולכן , שבפשטות צמר גפן אינו מק"ט )אות ג ד"ה צמר( שבט הלויכתב ה

 יצחק עולתת כ"פ בשו"ך למעשה נראה להחמיר. וא, הורהט -מקום מבחוץ שלא בעומק ונמצא כתם 

, טפן שלנו מק"גשצמר  ישיבגרי"ש אלהביא בשם ה )עמ' כט(. ובספר מראה כהן )ח"ב סימן קעה אות ב(

 .כ(, ב) טהרה כידרמשום שהוא מחובר כאחד יש לדונו כ'לבד' המקבלים טומאה. וכ"פ ה

שטוח על  מר גפןיחה צואשה שמנ, כתב שצמר גפן אינו מק"ט )ח"א עמ' תה( טהרת הביתב, מנגד

היא גריס נראה שותר מכתם יוראתה עליו כ, התחתונים כנגד אותו מקום כדי לספוג ההפרשות שלה

פן גשצמר  "ק דסוכה(שלט"ג פ)ז רואה כתם ע"ד שאינו מק"ט. ובאמת שכ"נ בדברי הריא" כדין, טהורה

 .נז()עמ' ק שני חוטאינו מק"ט. וכ"ד ה

 ניילון 

, א בנפטהניילון הו . מקורמאההנה יש לדון מה דינם של בגדים העשויים מניילון לעניין קבלת טו

 מקבל טומאה אינו ל בים"אף האורג בגד מצמר הגד )פ"א מהל' כלים ה"ג( רמב"םומצאנו בדברי ה

מע בארץ". ומש ן הגדלמור עשנאמר או בגד או עור מפי השמועה למדו מה בגד מן הגדל בארץ אף 

ט. ל מבארות נפלי גד ם מהכי מה לי גדל מבארות מי, שניילון המיוצר מבארות נפט אינו מק"ט

נאמרה בו  מכיון שלא, טומאה מקבל לגבי גומי שאינו ז( )הל' מקוואות סימן קכו אות חזו"אוכיוצ"ב כתב ה

בל א, ר ופשתיםעין צמריגה כשהם בטויה ואאותם אינם אלא , וגם לאחר שנתרבו שאר מינים, טומאה

וכ"כ , ן אינו מק"טהניילושפסק  ()ח"א עמ' תז טהרת הביתלא דברים הניתכים ונמסים כמו גומי. גם ב

ילון סובר שני ן נג("ד סימח"ג יו) אגרות משה. ובשו"ת בספר שערי טהרה()וכ"כ בשמו  גרי"ש אלישיבבשם ה

ו ך לרבות מ'אר ששייאפשד, העשוי גם מדברים הבאים ממיני עצים אפשר ששייך בו קבלת טומאה

ים ה משום שעושו טומאיקבלששאף שאינם גידולים ממש הם באים מגידולים. ויש טעם גדול , בגד'

 נות מעומקייצא במעהנמ דבריו כתב דמכיון שאינו נעשה אלא מהשמןמהם בגדים. אולם בסיום 

שבט ן כתם. גם היהו דיעלי וממילא אין, שא"כ ודאי אין מק"ט גם לא מדרבנן ככלי אדמה, האדמה

ה"ה דים. והוסיף ל בכתמלהק ואפשר, כתב שמסתבר שאינו מק"ט עכ"פ מדאו' )אות ג ד"ה ניילון( הלוי

 אופן עשייתםבהם ש זהרומ"מ יש לי, ם כשהרוב מחומר שאינו מק"טלבגדים הסינטטיים שטהורי

 וכל שמיוחד למדרס יש לחוש. , יכול להשתנות

כיון שעושים ממנו תיקון לבגדים ועושים , כתב שהגומי מקבל טומאה )ח"א סימן ב( מהרש"םה, מנגד

כתב  )ח"ד סימן קיח( קיצח מנחתואינו צריך שיהיה טווי וארוג. גם בשו"ת , ממנו נעלים וראוי למדרס

שראוי ללובשו על , כי אין מציאות כזאת שיהיה איזה בגד שהוא, שלבגד ניילון יש דין טומאת כתמים

אם נעשה ממנו בגד הרי הוא , שהרי אף הנייר שנחלקו בו הפוסקים, ולא יהיה מקבל טומאה, הגוף
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כתב שבגדים העשויים מניילון מקבלים טומאה הואיל  )ס"ק קח( בדי השולחןמק"ט לכו"ע. גם ה

כתב שבגד העשוי מבד סינטטי מקבל  כא(, )ב טהרה דרכיונתרבו כל המינים לטומאת בגדים. גם ה

שהנפט חשיב כגדל ביבשה והעשוי ממנו  )ח"ב סימן עז אות ג( שלמה מנחתטומאה. וכן ראיתי בשו"ת 

, נבנצל שרק בבגד ארוג שתי וערב יש לטמא בניילון כתב בשם הגר"א ובשולחן שלמה, מקבל טומאה

העלה להחמיר  ו(-)ח"א או"ח סימן ג אות ה לציון אורבגד יצוק העשוי מניילון אינו מק"ט. גם בשו"ת אך 

 ומ"מ נשאר בספק., משום דלא גרע מלבדים שהרי עשוי חתיכה אחת ונעשה לשם מלבוש

האם שאר מינים  א(, )או"ח טשם נחלקו מרן והרמ"א , שנדון זה מקביל להל' ציצית, והנה יש להעיר 22

ודעת הרמ"א לחייב בכל המינים מדאו'. , חוץ מצו"מ חייבים בציצית מדאורייתא או רק מדרבנן

ואם חייב בציצית ק"ו שלעניין טומאה יחשב בגד. בשו"ת , ונחלקו שם האחרונים מה הדין בבגד ניילון

ובמעשה , ל תלוי אם הבגד מעשה אורג או נעשה ביציקהנקט בפשטות שהכ )או"ח סימן ט( צבי הר

)ח"ז  נדברו אז, ג(, )א אור לציוןוממילא ה"ה לכתמים. וכ"פ ה, אורג חשיב בגד לכל עניין וחייב בציצית

פשוט להשוות ניילון  )או"ח ח"ב סימן א( אגרות משהלדעת ה אולם.לד(, )א והנהגות תשובות, נד(-סימן נב

ה"ה לניילון. , שבעור אם נחתוך אותו לחתיכות ונארוג אותו עדיין פטור הואוכמו , לעור לחלוטין

והציע , דחה הכרעתו של האג"מ ג(, )יב ציץ אליעזרוממילא לדעתו בגד מניילון פטור מציצית. וב

לבין ניילון , ואז מעשה אריגה לא משנה את גדרו, לחלק בין עור שמברייתו הוא גוש אחד ולא ארוג

ואם הוא ניילון ארוג חייב בציצית. , ואז דרך שימוש העולם קובעת, להם גדר טבעיוכדו' שאין 

, )ט ישראל אבן, 23ג(, )א דברי יציבאלא שנזהר מלהורות לברך עליהם. וכ"ד ה, ולמעשה פסק כהר צבי

נותר בצ"ע. יוצא  ד(-)ח"ב סימן גובשו"ת להורות נתן  .)קובץ תשובות ח"א סימן א( 24גרי"ש אלישיב, א(

 לכאורה שכל מי שִחייב בציצית יחמיר בכתמים.

והוא , כיון שנדון הנפוץ בניילון הוא בתחבושת הגיינית, אין נפק"מ בזה למעשה כ"כ, מכל מקום

 . 25ורוב המחמירים בציצית להחשיב ניילון כבגד היינו רק בארוג, נעשה ביציקה ולא באריגה

ילו גדל בארץ אפהם עם גדל ביוז"ל: "חיבר מן ה, מוסיף נקודה חשובה )פ"א מהל' כלים ה"ג( רמב"םה

מא נטמא זה יט אה שאםטומלחוט או משיחה אם חיברו חיבור עד שמשים את שניהן כאילו הן אחד 

, טכל הבגד יק"כדי ש מק"טהיינו די בחלק קטן של הבגד העשוי מחומר ה, זה הכל מקבל טומאה"

ביב שאם תפר ס הע'(מ' תט בעח"א ) טהרת הביתבונ"מ לסוגי בגדים העשויים מחומרים מעורבים. וכ"כ 

ולכים נראה שה ה ושאר(ת ג ד"או)שבט הלוי יש להחמיר. אולם מדברי ה, הניילון בחוטי פשתן וכיוצ"ב

 ט.שהרי כתב שכל שרוב הבגד עשוי מחומר סינטטי אינו מק", אחר הרוב

                                                        
 מתוך סיכומו של נריה נהרי הי"ו. 22
אמנם מדבריו שם )סוף אות ז( עולה שלעניין טומאה כן ייחשב בגד. וע"ש )אות ח( מסקנתו מבחינה מציאותית,  23

 ולעומתה ראה דברי האורל"צ )בהוספה שבסוף התשובה(.
אלא שחידש שם שזהו רק לדעת רמ"א ששאר מינים מדאו', ואז ניילון אינו בגד דאו'. אך לדעת השו"ע ששאר מינים  24

ו"ע ורמ"א, ת במחלוקת השמידו זאא העדרבנן, י"ל שחז"ל חייבו בכל בגד, וניילון בכללם ]וחולק בכך על רוה"פ של
 רים.הוא מכת הפוטנמצא ש ר בגדיהיה, לעניין גדוהבינו שחז"ל כעין דאו' תקון. ראה אג"מ הנ"ל[. איך שלא 

אלא שלטעם המנחת יצחק עדיין ייתכן שהוא יגדיר זאת כבגד למרות שאינו ארוג, וכש"כ לטעם הגרש"ז אוירבך  25
 שאפילו בחומר הגלם אוסר.
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  תחבושת הגיינית -פד 

ית שאלה זו מעששמכיון ועוד. ייר המקבל טומאה ונבנידון , הנה נידון זה קשור לנידונים למעלה

פן עשוי מצמר ג אחד, םקריינרחיב את היריעה מעט. ויש להעיר שישנם שני סוגי פדים עי, מאוד

 בן.לישו והשני העשוי מנייר ספוגי העטוף בנייר ט, יר טישו לבןינהעטוף ב

 יקבלו, ומאהקבלים טהמ הנה נחלקו הפוסקים האם אפשר לומר שבגדים שאינם עשויים מחומרים

)ח"ד  יצחק מנחתת ובשו" ז(מ)ס"י ס"ק  ישראל טהרתטומאה מחמת שיש עליהם שם של 'בגד'. בספר 

לא יהיה ו, על הגוף לובשווי לשרא, סוברים שאין מציאות כזאת שיהיה איזה בגד שהוא סימן קיח ח"א(

בל עם גדול שיקטד יש ו בגמנכתב שכל דבר שעושים מ )ח"ג סימן נג(אגרות משה מקבל טומאה. גם ה

, מנו בגדשות מפשר לעשכל דבר שא )ח"ב סימן עז אות ג( שלמה מנחתטומאה. וכן ראיתי בשו"ת 

כתב להחמיר  ולא, םינטטייסהיקל בדין בגדים  )אות ג ד"ה ושאר( שבט הלויה אמנםבפשטות מק"ט. 

 ים.מחמירדחה סברת ה ט(ת-)ח"א עמ' תח טהרת הביתמפני שסו"ס הם בגדים. גם ב

 טהרת הביתוהבאנו את סברות המקלים והמחמירים. ועפ"ז כתב ב, והנה לעיל דנו מה הדין בנייר

שאם נמצא עליו כתם יותר מגריס בלא הרגשה האישה טהורה. , שנראה להקל בפד )ח"א עמ' תה למטה(

 26אוירבךגרש"ז כתב בשם ה )עמ' תתפב(כמו שהתבאר שהנייר אינו מק"ט. ובקונטרס פניני האוצר 

כי , והשיב שגם לאחר שנדבקות על הבגד אינן מק"ט, יניות האם מק"טישנשאל אודות תחבושות הג

 אשר מנחתובשו"ת , כה(, )א באהלה של תורההן עומדות להסרה ולא נתבטלו לבגד. וכ"פ בשו"ת 

 .סג(-)ח"ב סימן סב

 עולתובשו"ת  חוט שניהחמיר אף בצמר גפן וכ"ש בפדים. וכ"פ ה )אות ג ד"ה צמר( שבט הלויה אולם

משום שהוא , החמיר בכתם הנמצא על פד כא(, )ב דרכי טהרהלהחמיר. גם ה )ח"ב סימן קעה אות ג( יצחק

סובר שיש לחוש בזה  (39)הובא בספר פוע"ה פי"ג הע'  גר"ד ליאור. גם ה27)שם תשובות ותוספות אות ט(כלי 

יש לו דין כתם לעניין טומאת , בר שגם דבר שאינו מק"ט המונח ע"ג דבר המק"טלדעת הסד"ט הסו

 האישה.

. הפד משמש כמלבוש אודחאם: , הביא שני טעמים להחמיר בכתם הנמצא ע"ג פד שוהם אבניובספר 

וה"ה אם עשה , ומבואר ברמב"ם שאם עשה מהנייר כלי קיבול הרי הוא מק"ט, וככלי קיבול להפרשות

ששיעור בגד לקבלת טומאה בבגד צו"מ הוא  עפמ"ש הרמב"ם -מלבוש שהוא מק"ט. אך דחה מהנייר 

ובנד"ד שהפד אינו עשוי מצו"מ צריך שיהיה שיעורו , ובשאר מינים או ג"ט על ג"ט, ג' על ג' אצבעות

 )אור תורה אדר תשנ"ה(וודאי ששיעור הפד קטן הרבה יותר. והביא בשם הר"ד גודיס הלוי , ג' טפחים

כמו שלא שייך לומר על כיסויי הכלים , מכיון שהפד אינו עשוי ללבוש ולפשוט אינו חשוב לבגדד

                                                        
ת החומר ומ"ש בשו"ת מנחת שלמה לטמא בגד העשוי מניילון, אינו קשה, משום שסברתו להקל בפדים היא לא מחמ 26

 שממנו עשוי, אלא מחמת צורת השימוש שלו.
שהגר"מ אליהו עצמו אמר שלמרות הוראתו שתחתונית היא ככלי ולכן מקבלת טומאה,  39עיין בספר פוע"ה פי"ג הע'  27

 ניתן לסמוך על הפוסקים שמקלים בכך.



 דיני כתמים -סימן ק"צ  _________________________________________________ 178
 

ודחה דמכיון שתשמישו עראי בלבד לאו שם כלי , . יש להחשיב את הפד ככלי קיבולבלשון 'בגד'. 

 ושימושו חד פעמי. , עליו

ב.  .משמש כמלבוש .: אדעת המחמיריםכמה טעמים להקל: ו: מצאנו כמה טעמים להחמיר לסיכום

שוי ע: א. המקלים דעתט. "מקשתמשות שלו. ד. נמצא ע"ג דבר הכלי קיבול. ג. חשוב ככלי מצד הה

איסות יקה מפני המעד לזרמיוומחומר שאינו מק"ט. ב. אין בו שיעור לקב"ט. ג. שימושו חד פעמי 

  שלו.

 28קינחה בנייר ומצאה עליו דם 

אם ה, עליו דם ומצאה ק"טבנייר או בכל דבר שאינו מ הנה נחלקו הפוסקים בדין אישה שקינחה

ו שטהורה אפיל או, אהך טמאו שעד כגריס טהורה ויותר מכ, טמאה בכל שהוא כדין רואה דם ממש

 ביותר מכגריס כדין מוצאת כתם ע"ד שאינו מק"ט.

ה יסאם הכנ, ההבדיק ל עדומצאה דם ע, כתב שאם בדקה בעד בדוק ונקי )ח"א עמ' תט( טהרת הביתב

, ן המקורהדם מ ציאתאע"פ שהיא אומרת שלא הרגישה בי, את העד בעומק הרחם סמוך למקור

לא ם ודאי לה ש"ט. ואו מקואפילו נראה הכתם על בגד צבעוני ודבר שאינ, חוששים שמא הרגישה

. ואם יותר מכגריסברה גם א טהוואם הבגד אינו מק"ט או צבעוני הרי הי, אז טמאה מדרבנן, הרגישה

ינו ד, ם על העדראתה דלמא ואלא מחוץ לפרוזדור דרך קינוח בע, הכניסה את העד בעומק הרחםלא 

, ק"טדבר שאינו מי או מבעונאו שהיה העד צ, כשאר כתמים דרבנן ואם אין בו שיעור כגריס ועוד

 חרינחה עצמה אישה שקא, כתב )קובץ תשובות בהל' נדה סימן טז עמ' יח(גר"מ פיינשטיין טהורה. גם ה

ל יש להק, ריסות מכגם פחומצאה ד, בזמן שאינה צריכה לעשות בדיקה מן הדין, הטלת מי רגלים

לא שכתם שנמצא  וא ככלי הוהר, ולתלות שמסתמא קינחה גם סביבות אותו מקום בכולו או במקצתו

 כתב שאם מן כב(ח"ג סי) שהלמ תפילהבהרגשה שצריך להיות כגריס ועוד ואם לאו טהורה. ובשו"ת 

דקה עצמה בבל אם ה. אהרי היא טמאה מהתור, בדקה עצמה בעומק בנייר לבן ומצאה עליו דם

 ר.ם בדקה בנייהורה אא טבשפת אותו מקום ומצאה דם ואומרת שלא הרגישה ביציאת הדם הרי הי

 ינו מק"ט אודבר שא על, הואכתב שגם אם נמצא הדם בקינוח כל ש עה(, )ב האפוד חשבבשו"ת  אולם

תו נו תולים אושום שאוא משמה שאנו מטהרים כתם פחות מכגריס ה, בגד צבוע ג"כ טמאה. וטעמו

 וכשודאי יצא מהאישה אין כל סיבה לטהרה. , במאכולת

 כתם שנמצא על בגד צבוע 

 )סא:(שנינו בנידה 

 שלא, כתם משום מטמא אינו: אומר יוסף בר נתן רבי, כתם משום מטמא - צבוע בגד, ר"ת"

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

 של בפולמוס: דתנן, אין? דאסירי מכלל - הותרו. כתמיהן על להקל אלא לאשה צבעונין

                                                        
 ע"ע מ"ש בזה לעיל סימן קפ"ג 'מצאה דם בבדיקה שלא בהרגשה'.  28
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 עדיפא הא: אמרי, צבעונין בגדי על לגזור בקשו. האירוס ועל חתנים עטרות על גזרו אספסינוס

 "כתמיהן על להקל כדי -

 ז(, )ט רמב"םה אךמא. נא קפסק כת )בהלכות פ"ד ה"ז( רמב"ןהראשונים כמי לפסוק להלכה: ה ונחלק

ב"ם ים דברי הרמב נראכת "ד כג:()תוה"א ב"ז ש רשב"א. גם ה)פ"ט סימן א( רא"שוכ"פ ה, פסק כרבי נתן

 שמחה רבנו תע"ב. ם אלושהמחמיר בדברי ומכל מקום כתב, שלא אמרו כתמים להחמיר אלא להקל

 ה טמאה.בל האישא, דסובר שכל מח' חכמים ור' נתן אינה אלא לטהר הבג )הובא בהגה"מ שם(

כמראה דם  יכר בותם נ"שאין הכ רש"יכתב , בטעם הדבר שכתם הנמצא על בגד צבוע אינו טמא

 גמור".

 : כתם שנמצא על בגד צבוע טהורה.שו"עכתב ה

ראב"ן ה, מחהשרי רבנו ה, הביאו שום חולק בזהמדוע לא , תמה )הובא בפת"ש כא( מרבבה דגולה

 מאהבה שובהתשו"ת ב נםאמוקשה להקל נגד שלשה חמורי עולם. , והרמב"ן סוברים להחמיר בזה

שום ין חוששים מים שאסוברההעלה שאנו פוסקים כרוב הפוסקים ראשונים ואחרונים  )ח"א עמ' קסג(

 םרי גם המטהרישה, ירהחמל הצבוע יש לכתם בצבעונים. אולם אם חצי מהכתם על הלבן וחציו ע

 אינם מטהרים באופן זה.

 איזה בגד נחשב כצבעוני 

)נז:  ירימא". וכ"כ הגמור ראה דםכתב "שאין הכתם ניכר בו כמ )סא: ד"ה להקל( רש"ימהו בגד צבעוני? 

 בגדהק שרק כאשר לדיי ה יש. ולכאורריטב"אוכ"ד ה, "מפני שאין הכתם ניכר בו כל כך" ד"ה כתם(

בע ראות האם הצאפשר ליר שאך אם הבגד בה, צבוע באופן כזה שלא ניכר כלל אם הצבע טמא הקלו

 לכאורה יש להחמיר. , הוא מטמא

הבין מדברי רש"י שרק בגד הצבוע בצבע כהה אינו מטמא את הכתמים  )סימן סב(מעיל צדקה ה

הביאה שאין בודקים אלא  )יז.(משום שהגמ' , אולם לדעתו כל הצבעים מצילים מן הכתמים, שעליו

 ם מצילים מהכתמיםופרש"י שאין הדם ניכר יפה אלא בעד לבן. ולכן לדעתו כל מיני צבעוני, ד לבןבע

העלה  שצא(-)ח"א עמ' שצ טהרת הבית. גם בט(, )קיג חכמת אדםוה )ס"ק כג( גר"זחוץ מהלבן. וכ"פ ה

כתב בדעת הרמב"ם  )עמ' קמד( גר"י קאפחשחוץ מצבע לבן כל הצבעים אינם מטמאים כתמים. גם ה

דלא גרע מישיבה על אבן שיש לבן בדוק. גם , שכל בגד צבעוני אף שהדם נראה בו היטב לא גזרו בו

בדין זה. והאבני שהם הביא שכ"ד  שגם בגד בהיר מאוד חשוב לצבעוני כתב כב(, )בדרכי טהרה ה

מכיון , שביאר סברת המקלים אות יב()ח"ו סימן כג  אליעזר ציץזצ"ל. ועיין בשו"ת  גרב"צ אבא שאולה

שכל איסור שנובע מגזירת כתמים לא , שבגדים צבעונים לא נכנסו בכלל הגזירה מאיזה טעם שיהיה

, ולכן אפילו באופן שברור שהכתם לא אתי מעלמא אלא מגופה, חל על בגדים ששם צבעונים עליהם

שהרי בכל כתם יש הוסיף  )ס"ק לז( מלבושי טהרההלא אסרינן בזה. , ושהכתם הנראה הוא כמראה דם

כשהדם , וכשחז"ל החמירו בכתם לא החמירו במקרה שיש ספק נוסף, ספק נוסף שמא בא בהרגשה

הסביר שחז"ל לא גזרו על כתמים בבגד  )ח"ב ס"ס צב( האפוד חשבשלפנינו אינו מטמא כלל. ובשו"ת 
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ולכן גם אם ברור שהוא , המטמאיםצבוע מכיון שלא היה אפשר להבחין בהם בין חמשת מיני דמים 

 דם אין להחמיר מכיון שבכה"ג לא גזרו.

 בהיר כצהוב בצבע ד הצבועכתב שלמעשה נראה להחמיר בבג )יו"ד סימן פז( הלוי שבטשבשו"ת  אלא

פשר אבאדום בהיר  ורק, ןד לבדצבעים אלו אינם גורמים לשינוי במראה וניכר בהם כמו בבג, בהיר

וונת ים מכיון שכנם מטמאאי, שבשאר בגדי צבעונין גם אם ניכר הדם שעליהםשיש להקל. ומ"מ כתב 

)עמ' שני  חוט"ל. גם הליו חזעזרו גוכיון שאינו מראה דם גמור לא , רש"י שאין הכתם ניכר בהם כבלבן

שפע ואינו מו, םיכר בההדם נש, תכלת בהיר, כגון צהוב בהיר, כתב שאם צבע הבגד בהיר מאוד קנט(

לבושי  )ספר לישיבאגרי"ש שם הזה בכלל בגד צבעוני ויש לאסור ביותר מכגריס. וכ"כ במהבגד אין 

 .שוב לצבעוניהדם ח מראה שרק צבע כהה שמשנה את, שבגד בהיר מאוד אין לו דין צבעוני עוז(

 כתם הנמצא ע"ג בגד העשוי פסים 

בן ושאר ל, וניםהרבה גובנשאל אודות בגד המנומר  )סימן סב. הובא בפת"ש כ( צדקה מעילבשו"ת 

לק הצבוע לבן לחחלק האלא שהכתם עבר מה, ועל המקום הלבן לא היה כשיעור המטמא, צבעים

ל מא. וכתב שכור המטש שיעכך שבשני הפסים הלבנים יחד י, והמשיך לחלק לבן נוסף, צבע תכלת

קים ולם שני החלטרף. אמצ כתם שעל הצבעואין ה, צבע יכול להציל ולהפסיק בין החלקים הלבנים

 לשיעורהשלים לליהם רף אאך החלק הצבוע לא מצט, פים מכיון שהכל הוא כתם אחדרהלבנים מצט

 יתהב טהרתב כ"פ. וות ז(הות שו"ע א)הג רעק"א, י(, )קיג חכמת אדם, )ס"ק כא( סדרי טהרה. וכ"כ הטומאה

די ל כתמים בבגז"ל עזרו חגמשום דהואיל ולא  וכן, מכיון שבכתמים שומעים להקל )ח"א עמ' שצד(

יס צטרפים לכגרמשאין  יפיןטנחשב כטיפין , והכתם שעל המקום הצבוע אינו נחשב לכלום, צבעונים

 .כג(, )ב דרכי טהרהועוד. וכ"ד ה

וכ"כ  יעור.ף לכשע מצטרסובר שגם המקום הצבו באורים סק"ט(, )חדושים ס"ק יג חוות דעתה אולם

)אות  לוישבט ה ,()סק"מ שמלהו לחם, )ח"א ס"ס קסג( מאהבה תשובה ,)יו"ד סימן כד( צביתפארת בשו"ת 

משום  ג("ג יו"ד סו"ס נ)ח שהמ גרותאוכ"פ בשו"ת  .עט(, )קונטרס פניני האוצר עמ' תתקטו גרי"ש אלישיבהו ו(

 צדקה. עילשטעם החוו"ד מסתבר, אבל במי שאין לו בנים ובשעה"ד יש להקל כהמ

 המקום הצבועמאחר ו"ל שדס וביאר הצמח צדק, השמיט את סיום דברי המעיל צדקה גר"זבשו"ע ה

מ"ש  ות יח(אח"ו סימן כג )עזר אלי הרי הוא מפסיק בין שני חלקי הלבן. וע"ע בשו"ת ציץ, אינו מצטרף

 בזה.

, דהיינו, א פלוגמרינן לאהסביר שהמעיל צדקה והחוו"ד נחלקו האם  נג(, )ג משה אגרותבשו"ת 

 ,ין המקומותבפלוג  לאדת ובפחות משיעור גריס לא מטמאים כלל אף במקום שלא מצויים מאכול

תם קום שמטמא כהיה במס ישלדעת המעיל צדקה לא פלוג בפחות מכשיעור וצריך שכל שיעור הגרי

ה'לא פלוג'  דהתם, ומותוהחוו"ד סובר שזה לא שייך למה שלא פלוג בין המק, ובמראה שמטמא

ל יעור נמצא עהחצי שכש המקומות כאילו יש שם מאכולת ולכן לא שייך לחלק כך מחשיב את כל

 בגד צבוע או על דבר שאינו מקבל טומאה.
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 כתם על צבעוני שעבר ללבן 

 סמוך לבשרה,בגד ההע של כתב שפשוט שאם נמצא הכתם על צידו הצבו )ח"א עמ' שצו( טהרת הביתב

 לבצבשו"ת  ולםאמאה. טד, וחדר עמוק עד שנראה הכתם היטב גם בצדו הלבן, ויש בו כגריס ועו

ו ד הלבן היינבר לצדם שעפסק להקל בזה, שהרי אילו היתה באה לשאול קו )ח"ה סי' קמט( החכמה

בו  צבוע, ונגע "ג בגדעלח  לצד הלבן טהורה, ודמי לנמצא כתםמטהרים אותה, א"כ גם בעבר הדם 

ל עשהכתם היה  שבשעה אילבגד לבן ונכתם, וניכר בו מראה דם גמור, שאין מטמאים אותה, שהו

טמא לוב אי אפשר דם, ש הואשהבגד הצבוע, טיהרוהו חז"ל, א"כ גם עתה שהוא ניכר על בגד הלבן 

בגד  תם הנמצא עלשאני כדדחאם, והביא דבריו  ח"ח יו"ד סימן יז() אומר יביעאותה בשביל כך. ובשו"ת 

שוב אין כתם טהור, ובו נגע אילכצבוע ויצא הדבר בטהרה, ולכן גם כשנגע בו אח"כ בבגד לבן, הו"ל 

אותו  יינו ממחקיםשאם ה פי לטמא אותה. וכיוצא בזה אם נמצא כתם עב ולח פחות מכגריס, אף על

אפי' אם רים אותו, ו, ומטהינואין אנו משערים אותו אלא כפי שבא לפנ היה מתפשט ליותר מכגריס,

. אבל ר יצא בטהרהחר שכב, אאח"כ נגע בבגד אחר, ונתפשט ליותר מכגריס, אין אנו חוזרים לטמא

שבשעה שבא  כגריס,ר מכתם שבשעה שיצא חדר עמוק מעצמו עד הצד הלבן שבבגד, ויש בו יות

צה לבשרה, הרו ו סמוךאינל שהיא טמאה. וסיים שמ"מ בחלוק שלפנינו כבר נכתם הצד הלבן, י"

 לסמוך להקל על דברי הרב בצל החכמה, יש לו על מה שיסמוך.

 לבישת צבעונים להציל מכתמים 

. דין הכתמים"צילה מדי להכ"לפיכך תקנו חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונין  ז(, )ט רמב"םכתב ה

סא דאפשר שגיר ! וכתבתירו''שלא תקנו' אלא אמרה 'שלא ההרי הגמ' דחתה את דבריה , תמה ב"יה

בסוף הסיקו ול, קןי תימאו שהרמב"ם הסיק מכך שכל הקושיא הייתה רק , אחרת הייתה לרמב"ם

 זאת. י תיקןמנו ובכך ע, שבפולמוס של אספסיינוס נשאו ונתנו חכמים בבגדי צבעונין

ה שהרמ"א שינ להעיר . יש"הצילה מכתמיםכדי ל, תלבש האשה בגדי צבעונין, לפיכך": רמ"אכתב ה

 סדרי טהרה.מים והשלהתורת ה 'תקנו' אלא בלשון עצה טובה. וכ"כ מלשון הרמב"ם ולא כתב

או אף בז' נקיים. מפשט , יש לברר האם תקנת לבישת צבעונים היא רק בימים שאינה צריכה לראות

 29ח(, )קיזחכמת אדם ם. אך הלשון הרמב"ם והרמ"א עולה שאין הגבלה על התקנה ללבוש צבעוני

מפני שנחשב למתחכם ומעלים עיניו , החמירו ואסרו ללבוש צבעוני בז' נקיים )ס"ק כב(פת"ש וה

כתב שרק באישה העומדת בחזקת טהרה ובסתם כתמים  )סימן נ( יחזקאל מראהמהאיסור. גם בשו"ת 

ומוחזקת לראות כתמים  אבל באישה שבחזקת טומאה עומדת, דלא שכיחי בלא עת נידתה התירו

והויא כמבטל איסור לכתחילה דלא , אסור לה לעשות איזו פעולה להעלים עין מהכתמים, מגופה

נשאל אודות אישה שכל פעם לאחר  )יו"ד סימן נח( יעקב בריתבשו"ת  אולםשרי אפילו באיסור דרבנן. 

ואין בזה , בגדי צבעוניםוהתיר לה ללבוש , ליל טבילתה רואה כתם באופן שא"א לתלותו באיזה דבר

אבל בכתמים שאין בהם , שדוקא כשהאיסור ידוע בבירור אין מבטלין, משום מבטל איסור לכתחילה

                                                        
 מ"מ אין עיכוב אף אם תלבש בגדי צבעונים".ולבסוף כתב "ו 29
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משום שלא גזרו בהם כלל. גם  ,וכן אין לחשוש שיתירו כתמים לעולם, משום קביעת וסת לא חיישינין

)לאישה שרגילה לראות  נקיים ואפילו בשבעה, העלה להקל בזה בכל אופן )ח"א עמ' שצו( טהרת הביתב

מכיון שדעת השו"ע להתיר בזה. וכ"פ להתיר , וגם בשלושת הימים הראשונים, (כתמים בלי הרגשה

 .סימן צה()ח"א  משה אגרותבשו"ת 

, להאיסור לכתחי מבטל זה משוםהתיר ללבוש צבעונים ושאין ב )יו"ד סימן קנח( אפרסמון נהריבשו"ת 

העלה  סימן כ() פז ניאד"ת ימים הראשונים לספירתה לא תעשה כן. גם בשוה סיים שבשלושתאולם 

 תוח. ה פיניימים הראשונים אין תולים בשום דבר מכיון שהוחזק מעה שבשלושת

כולה אינה ישאישה לכתב שאפשר להקל בלבישת צבעונים רק  )אות ט ד"ה ובמראה( הלוי שבטה

 ס"ק יד() שני חוט, ה, ד, ד(ן שלמה)שולח גרש"ז אוירבךוכ"ד ה כשהוא במקום עיגונה., להיטהר לבעלה

ש לה הרבה אישה שיו, יםכתב שנוהגים ללבוש לבנים כל שבעה נקי כד(, )ב דרכי טהרהה ועוד.

 תשאל חכם כיצד לנהוג. , כתמים בז' נקיים או פצע

 כתמים בבגד הסמוך לגוף 

כדברי , תמיםאת מכינה נטמאכתב שאישה הלובשת בגדי צבעונים  )יו"ד סימן קסא( סופר חתםבשו"ת 

נת כחלוק וכתו ך לבשרסמואבל בגד ה, הרמב"ם ודלא כרבנו שמחה. אך זה דוקא בבגד שעל החלוק

של  גדי צבעוניםבור על ו לגזשבפולמוס של אספסינוס בקש )סא:(לא שמענו להקל. וכן משמע בנדה 

בעונים אלא צבגדי  ר עלהדבר פשוט שלא היה מקום לגזו והרי, אישה והניחום לטהרת כתמיהם

התיר לצינו שנמנו א לא מממילו, אבל בכתונת שתחת הבגדים לא היה מקום לגזור, בבגדים העליונים

בריו הרי ד, גדו'הקל נלישראל  כתב 'מי יבוא אחר המלך רבן של )סימן ס( אריה קולבזה. גם בשו"ת 

ני מתלבטים בפ בו שהםם כתורש בשו"ע להקל. ופוסקים נוספיודי לנו להקל במה שמפ, דברי טעם

 דיעבד.ך לא בא, חת"סכתב שלכתחילה יש להחמיר כ )( יצחק מנחתפסקו של החת"ס. ובשו"ת 

ן. וכ"כ עליון לתחתובגד ה בין נראה שאין חילוק, מסתמות כל שאר הפוסקים שלא הזכירו דבר זה אך

זה משום בחת"ס לדברי ה שאין לשמוע ח"ב סימן סב(, אה)תלית ודעת טעם טובהגר"ש קלוגר בשו"ת 

ם כתב שאין שו (סימן נ) קאליחז מראהאלא רק סברא בעלמא. גם בשו"ת , שלא הביא שום ראיה לדבר

יו"ד סימן )חזו"א ה . גםפא( "א סימן)ח מהרש"םמכיון שבגד צבוע אינו מטמא. וכ"כ בשו"ת , חילוק בזה

בריהם ל הפוסקים דתמו כיך סאבגד עליון לבגד תחתון,  כתב שאילו היה חילוק בדבר בין פט סק"ד(

 ונים שבבגדית הראשסתימכוהעיקר , וגם בסברא אין שום חילוק בזה, ונתנו מכשול לפני הרבים

הקל וכ"פ ל .ב, כב() הרהטדרכי וב )ח"ב ס"ס פז( הלוי שבטוכ"כ בשו"ת  צבעונים אין דין כתמים כלל.

 ם. יהיהמתמ , והוסיף שהמורה להחמיר אינו אלא מן)ח"א עמ' שצ( טהרת הביתב

 בדיקה לאחר ראיית כתמים 

כתב שלאחר שראתה האישה כתם יותר מכגריס ועוד ע"ג דבר שאינו  )ח"א עמ' תב( טהרת הביתב

שהרי בחזקת טהרה היא , אינה צריכה לבדוק עצמה לחוש שמא טמאה היא, מק"ט או בגד צבוע

 צט(, )ג האפוד חשבשלא תקלקל עצמה. גם בשו"ת , עומדת. ובפרט אם היא רגילה לראות כתמים
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 ד(, )בדרכי טהרה דחה בתוקף את דעת האומרים שצריכה לבדוק עצמה בכל פעם שרואה כתם. גם ב

 מותרת בלא בדיקה. ואם הכתם אינו אוסר, כתב שאישה המוצאת כתם אינה צריכה לבדוק את עצמה

 בו שכדאי שלאכת, ועוד יג(, )ז מראו יביע, )יו"ד סימן מח( אפרים בית, )יו"ד ס"ס יז( יצחק יןעובשו"ת 

 סח(, ה) תורה של באהלה ו"ת. ובש)פי"ג אות מ(די שלא תאסור את עצמה. וכ"כ בספר פוע"ה תבדוק כ

ריכה צ, ם תכופיםדימומילות כתב שאישה הלוקחת גלולות למניעת הריון המיועדות למניקות וגורמ

ל יש חשש שכ, גלולותהילת מכיון שאישה זו לא רואה וסת בזמן נט, לבדוק בכל פעם שתראה כתם

אה ה היא להוציהבדיק מטרתשלגביה חוששים שתיחשב כבאה בהרגשה. ו, דימום כזה הוא מעין וסת

 מחזקת דם האוסר.

ג וכל כה", תםתה כאאחר שרכתב שאין שום מקור לחיוב לבדוק עצמה ל )סעיף ה אות א( הלוי שבטה

 ,אכולת שלנודול ממתם גשהוא יסוד גדול בכתמים. אך לדעתו אם מצאה כ, היה לפוסקים לפרש

מא שוש פה יש לחאי מגוא ודדבכה"ג שהו, אלא שמטהרים משום שחז"ל לא גזרו ע"ז, שאין בו תליה

רי"ש גם הצמה. געוק בדוק. וגם אם רואה דם ממש אפילו פחות מכשיעור טוב שתבדראתה ות

, לת שבזמנינוממאכו יותר סובר שאם מצאה כתם בגודל של )הובא בספר שערי טהרה סימן כד( אלישיב

 תבדוק עצמה.

, דדוק עצמה מייבת לבהור חישאשה שמצאה כתם ט )הל' נידה סימן ט סק"ג( חידושים וביאוריםודעת ה

הור ם מצאה כתם טתו שאודע הביא דבריו )סימן כד(שערי טהרה ואין הבדל אם הכתם לח או יבש. וה

, "טבר שאינו מקדו ע"ג א, ועאבל אם מצאה כתם יותר מכגריס על בגד צב, אינה צריכה לבדוק כלל

 למה לא תבדוק עצמה לברר.

 כתם ע"ד שאינו מק"ט או בגד צבעוני לאחר תשמיש 

תם ע"ד כמצאה  "כאחוכתב דצ"ע במקרה ששמשה מיטתה  )סס"ק לו. הובא בפת"ש יח(סדרי טהרה ה

ש ך כאן יש חשגשה. אבהר שבסתמא מקלים מכיון שלא היה, שאינו מקבל טומאה או על בגד צבוע

י מוך להטלת מסהכתם  את והוא ספק דאורייתא. וגם אם מצאה ,שהרגישה וסברא הרגשת שמש הוא

או ע"ג  ומאהמקבל ט שאינו דבר ספק זה. עוד כתב לענין אם גם בשוטה תלינן בנמצא על קייםרגלים 

, ותמה עלי יחה יח.()פת וניםפרדס רימה אולם. )ס"ק קד וקי( בדי השולחןבגד צבוע. וכ"פ להחמיר ה

 ולא מצאנו, רגלים ת מיכגון לאחר תשמיש או הטל, דא"כ מצאנו כמה כתמים האסורים מהתורה

"א עמ' )ח הבית רתטה, ס"מ() לטהרת ישרא, סעיף כח( מלבושי טהרהבש"ס ובפוסקים רמז לכך. וכ"ד ה

 ועוד. תיב בהע'(

 האם דינו ככתם?, כתם ודאי מגופה 

 טהרה סדריוכ"כ ה, שאפילו ודאי יצא הדם מגופה על בגד צבוע טהורה )סימן כ( מעיל צדקהדעת ה

)ח"א עמ'  טהרת הבית. וכ"פ בז(, )טמבואר מדברי הרמב"ם כך ש ,)סימן פט אות ד( חזו"אוכ"כ ה, )ס"ק לו(

)ח"ו סימן כג סוף  אליעזר ציץנים. וכ"פ בשו"ת ועים על בגדי צבכתמ ןמכיון שחכמים לא גזרו די שצג(

 .אות יב(
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ויש בו  ,ם ממשדאה שהוא ונר, כתב שאם נמצא כתם על בגד צבוע סה(, )ד משה בארבשו"ת , מנגד

דה סימן ט )הל' ני ריםוביאו דושיםחיואפילו בבגד שהוא סמוך לבשר. גם בספר , אין להתיר, סמיכות דם

 תלות.ה לכיון שאין במ, חידש שאם מצאה דם רב על בגד צבוע אין להקל אות ג(

מה דינה של אישה שראתה כמות דם , והנה ראיתי לנכון להרחיב היריעה בנידון מעשי ביותר 30

ושלא בשעת וסתה. והדם נמצא על דבר , אך היה זה שלא בהרגשה, )כשיעור ה' או ו' גריסים(גדולה 

ואין ספק שהדם בא ממנה ומאותו מקום. והשאלה היא האם יש לטמא , שאינו מק"ט או בגד צבעוני

, ודין זיבת דבר לח, ומה הדין בשבעה נקיים. ועיין מ"ש לעיל סימן קפ"ג בעניין הרגשות בזה"ז, אותה

 הרוצה להרחיב יעיין שם., ועוד נידונים השייכים לכאן

 לראיה. אמנם נחשב ם אינוכתב שאפילו מלוכלך כולו בד דף כג.()תוה"ק ב"ז ש"ד  רשב"אובאמת שה

שה הרי היא א הרגירת שלאע"פ שאומ, כתב שאם הדם הולך ושופע כדרך ראיותיה שהם אבניבספר 

עלה ' גריסים ומגמשיעור ש, טמאה מהתורה. ותלינן שראתה בהרגשה ולא נתנה דעתה לזה. עוד כתב

ם מצאנו גדרי "פ שלאאעו, ה כשהדבר דומה ממש לדם הוסתישאלו לחכם. וכתב שאנו מחמירין בז

יום משום מיר כיך להחכתב שצר )ח"ב סימן פז( הלוי שבטיש להחמיר. גם ה, מפורשים בפוסקים

 .רגשהובאמת אינן יודעות מה היא ה, שנשים רבות אומרות שאינן מרגישות

ם רב דשם דבמצאה  אוריםובי ושיםכתב "כן מה שכותב בחיד )ח"ו סימן כג אות יב( ציץ אליעזרה אמנם

א ג"כ ינו לעיל הור בדברתבאבבגד צבוע נראה דאין להקל דאין כאן במה לתלות ע"ש. כפי שכבר ה

ופה שהדם בא מג שידוע יכאנגד דברי הפוסקים. ורק לדעת הקצת מגדולי הראשונים ז"ל דס"ל דה

חם ה כדמבאר הלא מגופבם הדטמאה מדאו' אף על גב דלא ארגשה הוא שצריכים שאין לה בבירור ש

יקר. ומשמע ב שכן עוכת, הביא דבריו )ח"א עמ' שצד סוף הע' ו( טהרת הביתושמלה בס"ק ל"ה". וב

 שלדעתם טהורה אף במצאה דם רב.

 ,מעשה בנד"דנהוג לליש  שליט"א איך וייס אשרוהרב דביר אזולאי הי"ו הביא ששאל את הרה"ג 

 ז גם אם נמצאא, סתהינו וואם יודעת לומר שא, דם הוסתואמר שכל אישה מרגשת בעצמה אם הוא 

נו ן יודעת שאיהיא אכ שאז, "כשזה היה כתם "חד פעמי, טהורה, כגון כמה וכמה גריסים, הרבה דם

 כשאומרת שלא הרגישה. עכת"ד., ואין לחוש שהרגישה, וסתה

שטר של  עד גודל חצי מקל השהי ןגר"מ פיינשטייהביא בשם ה )ח"ז הל' נידה סימן י(ובשו"ת מעין אומר 

דית ו על פאהקל בבגד צבעוני שניתן ל גרב"צ מוצפיהביאו בשם ה (19)פי"ג הע' דולר. ובספר פוע"ה 

שהעולה  (רנ ועוד, רמט, דרכ, רי, קסה, במ)ח"ז סימנים עד שלושה גריסים. וע"ע בשו"ת מעין אומר , הגיינית

ו לא היה ברור לכגריס ר מאך בהרבה יות, היה מיקל עד כגריס בשיעור הגדול גרע"ימהם הוא שה

 ונטה להחמיר. ורק בצרוף סברות אחרות היה מיקל., להקל כלל

                                                        
 בכתיבת נושא זה נעזרתי בתשובתו של הרב דביר אזולאי הי"ו בניד"ד. 30
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 31סעיף יא':

 אלו מקומות בגוף האישה מטמאים בראיית דם 

 יןה. ויסוד הדיא טמארי הכשרואה בהם דם ה, בסעיפים הבאים נעסוק באלו מקומות בגוף האישה

ר שהגיע לא סבישום אך בכל מק, הוא שרק במקום שיש חשש שהדם הגיע מהמקור אנו מטמאים

 אין לו דין 'ראיה'., הדם מהמקור

  )נז:(שנינו בנידה 

 - התורפה תבי כנגד ושלא ,מטמאה - התורפה בית כנגד, בשרה על כתם הרואה: משנה"

 מבחוץ, מאהט - מבפנים, רסותיהפ ועל שוקה על. טמאה - גודלה ראש ועל עקבה על. טהורה

, קוםמ באותו דנגע עביד - בהעק בשלמא :גמרא .טהורה - ומכאן מכאן הצדדין ועל, טהורה -

 "דמתרמי עביד דפסעה דבהדי, גודלה ראש שאני? טעמא מאי גודלה ראש אלא

א משאין חוששים  ,תורפהההסביר שבכל מקום שלא מסתבר שנטף שם ממקום  )ב"ז ש"ד יז:( רשב"אה

קום אה ממקום למים טומחזיקובכך הכתימה את המקום הנ"ל. שהרי קי"ל דאין מ, נגעה בידיה בדם

 . )נח.(

 מקור.ם מן הבא שאלא במקום שאפשר ש, : לא בכל מקום שימצא שם כתם טמאהשו"עכתב ה

 ותר:יודרים ו מסכדי שהדברים יהי, אנו נפרט על כל חלק וחלק מהגוף בפיסקה נפרדת

 שוק 

 )נח.(שנינו בנידה 

 - מבחוץ, מאהט - בפניםמ, פרסותיה ועל על שוקה .טמאה גודלה ראש ועל עקבה על: משנה"

 עד ינאי ביר דבי אמרי כאהי עד : מבפניםגמראטהורה.  - ומכאן מכאן הצדדין ועל, טהורה

 כלפנים" עצמו וחבק החבק מקום

 ל.ר הרגוכל שכן לשא, עולה דלרבותא נקט על ראש גודלה )שם( רשב"אמדברי ה

מתיחת הגידין שחובקין הירך והשוק יחד סמוך לאותו קפץ". הרא"ש מקום " )ד"ה עד מקום( רש"יופ

ב' פירושים: א. כשנועלים השוק באנפילאות שיש בהם  )ערך חבק( ערוךהביא בשם ה )פ"ח סו"ס א(

סה מן הבשר ע"י מה שמכו, כשכופפת שוקה על ירכה מקום הלולאות קרי ליה חבק. ב., לולאות

תמה על הפירוש הב' של  ב"יכפיפת השוק על הירך הוי מקום חבק על שם שמחבקים זה את זה. ה

והיכי משכחת לה "מבחוץ , דא"כ אינה טהורה אלא כשנמצא בחוץ או באחד מהצדדים, הערוך

וך "מה הביא בשם הער )תוה"א ב"ז ש"ד יז:( רשב"אטהורה מן הצדדים מכאן ומכאן טהורה"?!. אמנם ה

ואפילו , שמכוסה מן הבשר על ידי כפיפת השוק על הירך הוי מקום חבק על שם שמחבקים זה את זה

כתב  ח(, )ט רמב"םהומקום חבק עצמו כלפנים וטמאה ומן החבק עצמו ולחוץ קרי צדדין וטהורה". 
                                                        

 יב מעורבים יחד, ולכן יתכן שחלק מדיני סעיף זה יובאו בסעיף יב.-הדינים בסעיפים יא 31
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 "וכן אם נמצא על שוקה או על פרסותיה מבפנים והם המקומות הנדבקות זו בזו בעת שתעמוד

. וביאר הב"י שלפירושו מקום חבק הוא טורותדבוק רגל לרגל ושוק לשוק הרי זו טמאה". וכ"כ ה

וחבק עצמו היינו מקום גבול סוף מקום חבק מצד זה ומצד זה שהוא נראה , המקום המדובק ממש

 וקאמר דהוי כלפנים., מבפנים ומבחוץ

והגביהה  ה כגדית שנזדקרשאם יודע )פ"ד ה"ט( רמב"ןבשם ה ח(, )טוהמגיד  )שם טז:( רשב"אכתב ה

ן מלאחריה. אך מובין  פניהטמא בכל מקום שתמצאנו אפילו למעלה מהחזור בין מל, רגליה למעלה

 הסתם אינה חוששת שמא נזדקרה.

והם  ,תיה מבפניםופרסו שוקה טמאה. וכן אם נמצא על כל אורך, נמצא על עקבה, : כיצדשו"עכתב ה

ל על ראש גוד ם נמצאאכן ו, שתעמוד ותדבק רגל ברגל ושוק בשוקהמקומות הנדבקים זה בזה בעת 

, ץותיה מצד חועל פרסווקיה שאבל אם נמצא על  ...: וכ"ש על רגליה ממש. ב"י בשם רשב"א(רמ"א)רגליה 

יהה רגליה ה והגבנזדקרשטהורה. ואם יודעת , ואצ"ל למעלה מאותו מקום, או אפילו מהצדדין

ה אפילו עבר, לאחריהבין מ בין מלפניה, אפילו למעלה מהחגור, שתמצאנוטמאה בכל מקום , למעלה

 בשוק של טבחים או נתעסקה בכתמים.

בה אופן שישבמדובר ו, בתהשמא נגעה באותו מקום בישי, ביאר שעל עקבה טמאה )אות יז(פרישה ה

ריהם מע מדבומש .דועו י()סק" ט"זכדרך הישמעאלים שמשימים רגליהם תחת עגבותיהם. וכ"כ ה

 אולםעקבה. כתם שבלשת אינה חוש, שאם יודעת שלא ישבה כלל ישיבה מזרחית כדרך הישמעאלים

מת לא נראה תב שבאכן ככתב דא"כ למה לא בארו האחרונים דבר זה?! ל )סמ"ו( ערוך השולחןה

ו ולטות מעט אגליה ביו רשאפילו בדרך הישיבה שלנו אפשר שה, שהטעם משום ישיבת הישמעאלים

 טהרתעקב. ובם על הל הדעל ספסל קטן באופן שהעקב ממש כנגד אותו מקום ויתכן שנפסמוכות 

 אא"כ יש עוד צד להקל., כתב שנראה שיש להחמיר )ח"א עמ' תיג( הבית

מצא חוץ וכ"ש בנ ל לצדב הרגאבל בשאר ג, כתב דדוקא גב הרגל שכנגד הגודל ד"ה לא( )עמ' צב ב"חה

שה וגם בדרי, םוכרחיבריו מדכתב עליו שאין  )ס"ק יז( ש"ךה אךאשאר ראשי ד' אצבעותיה טהורה. 

 כתב שצ"ע בשאר ראשי אצבעות הרגלים. )אות ז(

אש "ש 'אפילו רפשר שמדא, רחמשום שאין בזה הכ, חלק ע"ד השו"ע דכ"ש רגליה ממש )ס"ק יא( ט"זה

למעשה  . אבלב"חש הכן פירויה. אבל גב הרגל דינו כחוץ משוקיה ופרסות, גודל' היינו אגודל עצמו

רגל אצבעות של ההל שאר א עאפשר להקל אם נמצ ךלא הקל הט"ז כיון שכבר הורו הב"י והרמ"א. א

 כיון שהוא רחוק מצד פנים., חוץ מהגודל

 חיבור הירך מקום נמצא עלהלמד שגם דם  ח"ב סימן צט. על סעיף זה(אות א. ובשו"ת ) הלוי שבטבשו"ת 

 לא חילקו, םורפה לשה ואין הדם נוטף ממקום התממקום התורפואע"ג שהוא למעלה , טמא -לגוף 

אע"פ שמקום כתב ש ח(מאות )ערוך השולחן ה וכל דם הנמצא שם טמא., חז"ל בין המקומות שבירך

 .םדם לשחיישינן שמא נתגלגל המפני קירוב המקום זה למעלה ממקום התורפה 
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 ידיה 

 )נח.(שנינו בנידה 

 מפני, מאהט - בעותיהאצ קשרי על נמצאת: והתניא? למקום ממקום טומאה מחזקינן ולא"

, אל? ידא דךבאי ונגעה ידא בחד בדקה דאמרינן משום לאו - טעמא מאי. הן עסקניות שידים

 "דנגעה עבידא דכולה - ידה שאני

ית הדיא כנגד בלגיעים ה מביאר 'דכולה עבידא דנגעה' היינו דאע"פ שאין קשרי אצבעותי ב"יה

בו דדוקא רבשם  ז:(ה"א שם י)תו רשב"אשהידים עסקניות הן. וכתב ה, שחתה ונגעהשמא , התורפה

לא שויה ליגע שאינה עשפני מ, אבל סתם כך אין אנו מטמאים, כשבדקה עצמה ולא נטלה ידיה אח"כ

ה א נגעה בשוקשים שמחוש שהרי נזהרת לא ללכלך את ידיה. ואין אנו, במתכוון במקום התורפה

 . כב.(ר)נכ"ו ח"ב  םירוח ובינרוכתבו  ,רינן דאין מחזיקין טומאה ממקום למקוםדהא אמ, ובפרסותיה

ל חילקו. וז" ה ולאיתא כפשטכתבו הברי ח(, )ט רמב"םוה )פ"ד ה"ח( רמב"ןכתב שה ח(, )טהמגיד  אבל

ן". ם עסקניות השהידי מאהטהרמב"ם: "וכן אם נמצא הדם על ידיה אפילו על קשרי אצבעות ידיה 

ות נוגעת במקומודאי ש אך, שהרי גם אם אינה נוגעת במקום התורפה ממש, שכן מסתבר מ"מוכתב ה

מקום ממחזיק טומאה לה נחשב זואין )מן המקור על ידיה דם וכשנגעה שם ניתז , שהדם יכול להגיע אליהם

 .מכיון שבמקום עצמו שנוגעת שייך שיהא שם דם מהמקור(, למקום

עו הן ושמא נג סקניותים עשהיד, אפילו על קשרי אצבעותיה, : וכן אם נמצא על ידיהשו"עכתב ה

 באותו מקום.

ג סיי א בפת"ש כג(ו. הובס"ק כ) סדרי טהרהה העיר שאפילו בסתם חיישינן שמא נגעו. )ס"ק יח( ש"ךה

ם דשר ליפול שם שאפות קומן מבל אם אמרה ברי לי שלא נגעתי באותא, וכתב שרק בסתמא חיישינן

תב כעוד . אות נ( חןך השולערויא ה)וכן הב עליה ולא אמרינן דהוי מלתא דלא רמיא, נאמנת, מן המקור

 ם על גב ידהדמצאה  אםש, . עוד כתבשבנמצא על בשרה אפשר להקל כדעת האומרים שצריך שיעור

אפילו ע"י דכיון  ב הידאבל שאר ג, דדוקא עד קשרי אצבעות טמאי"ל , למעלה מקשרי האצבעות

מוך לזה או סבדקה  ש כשלאומכ", אינו מטמא כלל בכתמים, קוםמותו ליגע באשחיה הרבה א"א לה 

 .אפילו בדקה אלא שנטלה ידיה

 )אות ל(פרישה הכתב שאם נתעסקה ממש בידיה בכתמים תולה אף אם נמצא על ידיה.  )ס"ק יד( ט"זה

סדרי הואמרינן שנתלכלכו מהידים. , סובר שגם אם נמצא על גופה תולה הדם שבגופה בדם העסק

והוסיף שאם ודאי לה שנגעה במכה או בשאר דברים ויודעת שנתלכלכו , הביא דבריו )ס"ק כח( טהרה

או , )שרק במקרה שלא ידעה אם נגעהודאי תלינן , וגם נמצא כעת דם על ידיה וגם על גופה, ידיה מהם

, נגעה שמא לא נתלכלכו ידיה ואת"ל, שמא לא נגעה במכה, שנגעה ואינה יודעת אם נתלכלכו ידיה דהוי ס"ס להחמיר

ושמא הכניסה ידיה לשאר  משום שידים עסקניות הן, ואת"ל שנתלכלכו שמא לא הכניסה ידיה לירכה(

. והוסיף החכ"א שגם אם נתעסקה בבשר ודגים טו(, )קיגחכמת אדם מקומות שבגוף וטהורה. וכ"כ ה

שדבר , מ"מ טהורה, כלכות בדםידיה מלו שהיואע"פ שלא ידעה בודאי , שהיו מלוכלכים בודאי בדם
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ב )אות  שבט הלויוה .)הערוך השולחן אות נה הביא דבריו ונשאר בצ"ע(ידוע שהנוגע בדם ודאי נדבק בידים 

 ובפרט כשעוסקת בבשר., את כתם אין לטמאצכתב שאישה הנמצאת במטבח ומו ד"ה ועוד(

נה קא באישה שאיוא דוהונים כתב שיש להסתפק שכל האמור בגמ' ובראש )אות ג ד"ה ויש( שבט הלויה

גוף לחתון הסמוך תם בגד מן עאך מה הדין כשהולכת כל הז, הולכת בבגד הסמוך ומהודק היטב לגוף

ך א, ת הבגדיםדיה תחע בישאין לחוש לכתם שבידים. ואמנם העיר שאפשר שתיג, ומהודק ברגלים

בגד הסמוך הלא על וון יר אלא בבדקה. ובנמצא על הבגד החיצאפשר שבכה"ג לכו"ע אין להחמ

זמן בכגון , ל דםוש שנפלח נראה דטהורה שודאי לא הגיע הדם מגופה. אא"כ פשטה בגדיה שאז יש

, ם בסתםשתמשמש שכיח שאמנם לא , אך בזה יש קולא שיתכן ונגעה באותו מקום, שעשתה צרכיה

, הקל בזההלכה לקר לוכתב שהעי, הביא דבריו (ותטו )ח"א עמ' תיד טהרת הביתב ונשאר בצ"ע.

  דבכתמים שומעים להקל.

 נמצא על בשרה וחלוקה 

 )נז:(שנינו בנידה 

, חלוקה על ;טמא - רטהו ספק טמא ספק, בשרה על: באשה ספקות' ג, אומר אתה נמצאת"

 מחגור יא? יכי דמיה .הרוב אחר לךה - ובהיסטות ובמגעות; טהור - טהור ספק טמא ספק

 על, ולמעלה חגורמ ואי! טמא - ולמטה החגור מן תנן והא? טהור אמאי חלוקה על - ולמטה

 מחגור: א"אב .טהורה - התורפה בית כנגד שלא בשרה על דם ראתה והתנן? טמא אמאי בשרה

, יםטבח לש שוקב שעברה כגון - ולמטה מחגור אימא בעית אי. ולמעלה מחגור: א"ואב, ולמטה

 - חלוקה על. אשתכוחי ליה מיבעי וקהחל על - אתאי מעלמא דאי, אתאי מגופה - בשרה על

 מחגור - אימא ואיבעית. יאשתכוח ליה מיבעי בשרה על - אתא מגופה דאי אתא מעלמא

 חלוקה על - אתאי מעלמא דאי, תאיא מגופה ודאי - בשרה על; דאזדקרה כגון - ולמעלה

 ליה איבעי שרהב על - אתאי המגופ דאי, אתאי מעלמא - חלוקה על, אשתכוחי ליה איבעי

 "אשתכוחי

כוונה שאין ה, חי'אשתכולליה  הסביר 'דאי מעלמא אתא על חלוקה איבעי )תוה"א ב"ז ש"ד יח.( רשב"אה

, ליה על הבשרבין רגמיתז שהרי אפשר שבגדיה נקפלו. או שנ, שהדם לא יכול להגיע לבשרה לבד

יאר בתון". ולכן לו בתחואפי "לבשה שלשה חלוקים הבדוקים לה אם יש לתלות תולה )נח:(וכדתניא 

ו כמ, חמור יותר על גופה)ו יש רגלים לדבר וחזקה שמגופה הגיע הדם, דמשום שראתה בגופה בלבד

 אנו חוששים בחלוקהש, חראנתנו טעם  )נז: ד"ה על בשרה( תוספות. והשמצרפים טיפין טיפין שעל גופה(

. ה בשרהארמשום שעי"ז י ,את כולן האבל אין מקום לחשוש שהגביה, את החלוק העליון השהגביה

 שהרי אפשר שניתז מבין רגליה. , אך הרשב"א לא קיבל את פרושו

 רא"הה דעת ולםאקה. להקל כשנמצא על בשרה וחלו ראב"דוה רמב"םה, רשב"אה, רמב"ןדעת ה

 ם.ד כנגד כוליוא יחן שהמכיו, שאין להחמיר בזה כלל ב"חלהחמיר. וכתב ה )בדה"ב ב"ז ש"ד יז:(
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חלוק היה ם על ה"כ גדא, אם נמצא על בשרה לבד לא תולים שהגיע הדם מבחוץרשב"א לדעת ה

 אבל. יד(, ל' יבפ"ד ה) ב"ןרמבדעת ה יט(, )טצריך להימצא דם. ולכן מטמאים אותה. וכ"כ המגיד 

 לתלות תולה.אם יש , סובר דאף בנמצא על בשרה לבד ראב"דה

רי ה, אותה מכהשם מ שנטף שאם יש לה מכה בגופה במקום שאפשר )תוה"א שם יז.( רשב"אעוד כתב ה

, . וטעמםכב(, כ, ל' יט"ט ה)פ רמב"םזו תולה במכתה ואפילו נמצא הכתם על בשרה לבד. וכ"כ ה

גם אם תלות לאפשר  גופהכשאפשר שהגיע מ של טבחים שאנו תולים דמעלמא קאתי,דבשונה משוק 

 לא אשתכח על חלוקה. 

בל אם המכה א, המכהיע מהוא דוקא אם נמצא במקום שסביר שהג, כל האמור לעיל שתולה במכתה

 . )נח.(וכמבואר בגמ' , רחוקה וכד' לא תולים בה

אם עברה , חלוקה ם עלאבל אם נמצא על בשרה וג, : ודוקא כשנמצא על בשרה לבדשו"עכתב ה

הה רגליה שהגבי ור אותולה בו בין שנמצא למטה מהחג, בכתמיםבשוק של טבחים או נתעסקה 

 ה לתלות אלאשאין לכ, להשכשנמצא הכתם על בשרה בלבד אינה תו, ונמצא למעלה מהחגור. בד"א

שר שיבא הדם שאפ, הבלות אבל אם יש מכה בגופה שיכולה לת, בעסק הכתמים או בשוק של טבחים

, מהמכה שר לבאאי אפשוהכתם על יריכה במקום  וטהורה. ואם המכה בכתפה, תולה בה, ממנה

 טמאה.

 .יג( לקמן קצו ס"ק)מכה בפילו כתב שתוך ג' ימים ראשונים בז' נקיים אין תולים א )ס"ק כג( ש"ךה

כתם האין אומרים ש ,דוקבכתב שאפילו אם החלוק לא היה  )סס"ק לה. הובא בפת"ש כד( סדרי טהרהה

 הגיעהחלוק  תם שעלם הכאלא תולים שג, בשרה הוא מגופההיה על החלוק מקודם וזה שנמצא על 

 ממה שנתעסקה בכתמים.

 סעיף יב':

 כתם שנמצא על החלוק למטה מהחגור 

 )נז:(שנינו בנידה 

 תא: גמרא. טהורה - ולמעלה החגור מן, טמאה - ולמטה החגור מן, חלוקה על ראתה: משנה"

 על; טמא - טהור ספק טמא ספק, בשרה על: באשה ספקות' ג, אומר אתה נמצאת, שמע

 מחגור אי? ד"ה. הרוב אחר הלך - ובהיסטות ובמגעות; טהור - טהור ספק טמא ספק, חלוקה

 על, ולמעלה מחגור ואי! טמא - ולמטה החגור מן תנן והא? טהור אמאי חלוקה על - ולמטה

 מחגור: א"אב. טהורה - התורפה בית כנגד שלא בשרה על דם ראתה והתנן? טמא אמאי בשרה

, טבחים של בשוק שעברה כגון - ולמטה מחגור אימא בעית אי. ולמעלה מחגור: א"ואב, ולמטה

 - חלוקה על. אשתכוחי ליה מיבעי חלוקה על - אתאי מעלמא דאי, אתאי מגופה - בשרה על

 מחגור - אימא ואיבעית. אשתכוחי ליה מיבעי בשרה על - אתא מגופה דאי אתא מעלמא

 חלוקה על - אתאי מעלמא דאי, אתאי מגופה ודאי - בשרה על; דאזדקרה כגון - ולמעלה
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 ליה איבעי בשרה על - אתאי מגופה דאי, אתאי מעלמא - חלוקה על, אשתכוחי ליה איבעי

 "אשתכוחי

נז: ד"ה י רש"וכן פירש ) עותים לצניסינר שחוגרות בו הנשהסביר שחגור הוא  )תוה"א ב"ז ש"ד יז:( רשב"אה

 ומהלהתהפך  ק עשויהחלוומכיון ש, פ"ח מ"א פירש שהחגור כנגד בית התורפה( ברטנורהה אולםמן החגור. 

לה פה. אבל למעת התורד ביכל מה שלמטה מהחגור עשוי להיות מכוון כנג, שלאחריה חוזר לפניה

בד. לא בבשרה בלאחלוקה ע במן החגור אינו טמא מכיון שלא יתכן שהגיע לשם דם מהמקור ולא נג

 .יורדוותת אבל על בשרה היכא דמזדקרה טמאה דאימא כשמזדקרת ש. אב"דרוכ"ד ה

יא שוחה עמים שהפכי , צמועבמקום החגור דה"ה אם נמצא הכתם  נז( עמ'שעה"כ )בעה"נ  ראב"דכתב ה

 .מעט ובא לה מקום החגור כנגד בית התורפה

עת מה לתלות. דב ן להאיו, נחלקו הראשונים מה הדין בנמצא על חלוקה בלבד מן החגור ולמעלה

בנו רו יט(, )ט גידמה, ה"י( )פ"ד ןרמב"ה, )תוה"ב הארוך ב"ז ש"ד יח.( רשב"אה אמנםשטמאה.  י(, )ט רמב"םה

 סוברים שטהורה.  א(, )נכ"ו ח"ב רכב ירוחם

צא מנטמאה. אפילו  ,צמואו במקום החגור ע, : נמצא הכתם על חלוקה למטה מהחגורשו"עכתב ה

. נה והנה(גדים חוזרין הפני שהבמ, דדיןחילוק בין נמצא בחלוק לפניה או מאחריה או מן הצ: ואין רמ"א)לצד חוץ. 

, דל חלוקה בלבענמצא  . ואםאפילו נמצא לצד פנים ועל בשרה, טהורה, ואם עברה בשוק של טבחים

לו שאי, טבחים שוק שלבברה ואפילו לא ע, טהורה אפילו נזדקרה והגביהה רגליה, מהחגור ולמעלה

 ן המקור היה נמצא על בשרה.בא מ

 א שהוא יחידהרשב" סברתכמדוע פסק להקל  ב"חותמה עליו ה, השו"ע פסק כדעת הרשב"א וסיעתו

ים בכתמים שומעש, עודומותו. הרי עוד רבים סוברים כ, תמה על הב"ח )ס"ק כו( ש"ךבהוראה זו. וה

 להקל.

ן לה במה כשאי חתונותשדוקא בכתונות התפירש  (. הובא בפת"ש כוס"ק מה ד"ה ודע) סדרי טהרהה

 ,ןששת בעליוינה חושא שלנו נראהלתלות אינה חוששת אפילו בעליון. אבל במלבושים גמורים 

לק שהבגדים אך חי, ן קפג()ח"ב סימ מאירות פניםלומר במלבושים כאלו שנתקפלו. וכ"ד ה "אשא

לם ים שלנו שכוושי נשמלבבאבל , שלהם היו שונים בכך שהיו כולם פתוחים מבית הצואר עד למטה

אים רפה ולא מטמגד התוון נא"א בשום ענין שיבא בגד העלי, תפורים והיא לובשת ממתניה ולמטה

 אם נמצא בבגד העליון.

א"א להגיע  מרובה "י שחיהעכך שגם , שאם חגורה בחגורכתב  )ס"ק לה. הובא בפת"ש כז(סדרי טהרה ה

שהחגור  . משוםוריםי הדמים שנמצאים למעלה טההר, מה שהוא למעלה מהחגור נגד התורפה

נמצא למעלה  אף אם ינןמפסיק למה שלמעלה מן החגור. אבל כשאינה חגורה בחגור י"ל דחייש

 ונשאר בצ"ע. , ממקום החגורה
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אם , ם לגוףהודקיים המשהנשים שבזמנינו ההולכות עם תחתונ )ח"ב עמ' תטו( טהרת הביתכתב ב

ן א הכתם עליהבת שלא יודע לכן אם, לחוש שיתקפלו ויתהפכו לצד פניםאין , נמצא הכתם מצד חוץ

 .ס"ק קנב() חןשולהבדי הרי היא טהורה. וכ"כ ה, בשעת לבישה או בשעת פשיטת התחתונים

 סעיף יג':

 נמצא על בית יד של חלוקה 

 )נז:(שנינו בנידה 

 "הטהור - לאו ואם, מאהט - התורפה בית כנגד מגיע אם, חלוק של יד בית על ראתה"

 ע שם בשעהיגליכול תנאי שב, שאם מגיע כנגד בית התורפה טמאה )תוה"א ב"ז ש"ד יז:( רשב"אכתב ה

געה בבית נן שמא חוששי ואם לאו טהורה ואין, שחתה ונגעשהחשש הוא שמא , שהיא שוחה הרבה

נה שר וכשהיא יקום אחבמ וכן אין חוששין שמא בלילה נטף מדמה .התורפה ואחר כך הביאתו שם

 .קוםנתהפכה אילך ואילך ונכתם כאן לפי שאין מחזיקין טומאה ממקום למ

, פהעד בית תור ד מגיעיבית אם המקום שנמצא בו הדם ב, : נמצא על בית יד של חלוקהשו"עכתב ה

, גע שם כללולה לייכ ואם אינה, טמאה אפילו אינה יכולה להגיע שם אלא אם כן תשחה הרבה

 טהורה.

ן אם נמצא ולכ, דבית ישמנהג הנשים שלהם לקשור ה יט. הובא בפת"ש כח(, )קיג חכמת אדםכתב ה

עת שכן פי הטבלגע למעלה כתם טהורה. ומ"מ נ"ל שתשער האשה בעצמה שתשחה הרבה עד שת

 ותר.ולא י שיןועד המקום שמגיע מבית ידה לשם חוש ,דרכם לפעמים למשמש שם לקנח

 סעיף יד':

 כתם בחלוק שמתכסה בו בלילה 

 וד שנינו שם:ע

 וכן. וזרח שהוא מפני, מאהט - כתם בו שנמצא מקום כל, בלילה בו ומתכסה פושטתו היתה"

 "בפוליוס

 יסתה בו אלאכלו לא שאפי ()תוה"ק שםרשב"א שפוליוס הוא מעפורת שמתכסה בו. ופירש ה רש"יופ

פך ונגע שם מא נתהך ושבכל מקום שנמצא בו טמא. מפני שהוא עשוי לחזור אילך ואיל, ראשה

סה שדוקא כשמכ א נראהרשב"ביאר שלדעת ה ב"י. ה)ופירש שפוליוס הוא מעפורת שמכסה בו ראשה בלילות(

ין ה מצאתו עדיכשנעורפה ואבל אם קשרה בו ראשה י, כיסוי בעלמא שאינו מקושר יפה דינא הכי

 ך.ך ואילר אילשהרי אנו רואים שלא נתהפכה ולא חז, ט שאינה חוששת לופשו, קשור

 . פירש שהוא אזור ובהל' איסו"ב פ"ט הי"א(, )פיה"מ פ"ח מ"א רמב"םה אמנם
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לך הי וזר(ח)מפני שהוא  ,מאהט, בכל מקום שימצא בו, : היתה פושטתו ומתכסה בו בלילהשו"עכתב ה

 שרה בו ראשה. ואם ק(מב"ם)רוהילך. וכן הדין אם נמצא במעפורת שמכסה ראשה או שחוגרת בו 

 אינה חוששת., היטב וכשנעורה גם כן מצאתו קשור יפה

 טהורה ואין התהפךאישה לאם אין דרך ה, דה"ה אם נמצא הכתם על הכר )אות א( שבט הלויכתב ה

 דבדברים אלו הכל תלוי במציאות., חוששים

 סעיף טו':

 כתם בחלוק ששתי נשים כיסו בו ראשן 

ואם  שתיהן טמאות. ,ק א'שן בחלו: שתי נשים שכיסו רא)נכ"ו ח"ב רכב:( ירוחם רבינועפ"ד  שו"עכתב ה

, ה מהחגורם למעלהכת ונמצא, אף על פי ששתיהן לבשו החלוק, אחת כיסתה והאחרת לא כיסתה

 והאחרת טהורה., אותה שכיסתה טמאה

 ר דרבנן איןבאיסו פילואכתב דמכיון שא"א לתלות באחת יותר מבחברתה  )סק"כ( מיםתורת השלה

 להתיר מטעם ספק דרבנן. 

 סעיף טז':

 תליה לטהרה 

הוא  וכל שכן, אהין טומו לענשלענין טהרה תולה כדרך שאמר ארוך כב.(, )תוה"ב קצר יז: רשב"אכתב ה

 כיון דכתמים דרבנן תולין בהן להקל.

פשר ליגע אר שאי החגומיש לה מכה בצוארה ונמצא הכתם בחלוק אפילו למטה : אם שו"עכתב ה

 שם. בא לושאני אומר נתהפך ו, אם פושטתו ומתכסה בו תולה במכתה, שם מהמכה

ושטתו א על ידי שפאם ל ם מהמכהשאז א"א ליגע ש, ש'צואר' היינו צדדי הצואר, ביאר )ס"ק כט( ש"ךה

א רש ג"כ שנמצשר לפב שאפכת )ס"ק כא( תוה"שה י תולה בו.אבל בצואר ממש בלאו הכ, ומתכסה בו

הגיע דם שמסתבר  לא, ומכיון שמדובר בלילה שהיא ישנה ואינה שוחה, אפילו באמצע הצואר

צוארה משום לות בשר לתסובר שגם בלילה אפ )ס"ק לז(סדרי טהרה מהצואר עד לאותו מקום. וה

 שמסתובבת.

 סעיף יז':

  מהחגורמצאה כתם למעלה ולמטה 

 .ד כגריס"ע תולה בעליון -ה וטיפי דמים למעל, "היו עליה טיפי דמים למטה )נט.(שנינו בנידה 

למעלה ם שפי הדמיטי דמים למטה היו קטנים והלמעלה גדולים. ותולים את שהטיפי רש"יופ

 בדם מאכולת. -הגדולים 

מן שאם מצאה כתם למעלה , ופרשולא קבלו את פירוש רש"י.  )פ"ח סי' ז( רא"שוה )ד"ה היו( תוספותה

שאנו תולין כמו שבא העליון ממקום אחר ולא מגופה שהרי , טהורה - וכתם למטה מן החגור, החגור
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, כל האמור הוא דוקא אם הכתם העליון גדול מכגריס ועוד .גם התחתון כן, היא יודעת שלא נזדקרה

הרא"ש  .דאימור דם מאכולת הוא ואין תולים ב, אבל אם העליון קטן מזה והתחתון יותר מכגריס

היו עליה שני כתמים אחד למעלה ואחד למטה אף ' )נדה פ"ו הי"ב(תוספתא הביא סימוכין לדבריו מה

על פי שהתחתון גדול והעליון קטן תולין התחתון בעליון עד כגריס שאני אומר ממקום שבא העליון 

 '.בא התחתון

דינא תולים לאבל , ן מאכולתאמרו כגריס ועוד אלא לעניהוסיף שלא  (סגמ' שעה"כ עבעה"נ ) ראב"דה

ין אחד מה מינים במפילו כשא כמה גריסים בחלוק אחד כאשר אין יותר מכגריס במקום אחד. והיינו

 אפשר לתלות.

שאני , ורהטה, רהזדקנויודעת שלא , : מצאה כתם למעלה מהחגור וכתם למטה ממנושו"עכתב ה

י אשוד, או יותר ,ועוד ריסבא התחתון. בד"א כשיש בעליון כג אומר כמו שהעליון בא מעלמא כך

שמא דם ד, תו מעלמאלין און תואי, שהרי אין לתלותו בכנה. אבל אם אין בו כגריס ועוד, מעלמא בא

 טמאה., שאין לתלות בכנה, כנה הוא. ואם יש בתחתון כגריס ועוד

ם ן אנו חוששימדוע כאו, קרהאמרינן שאינה חוששת שמא נזד )סי"א(שהרי לעיל , העיר )סק"ל( ש"ךה

, הא ולא נזדקרא מעלמם שבואם היינו אומרי, לזה? וכתב שכאן יש ריעותא נוספת בכתם התחתון

נן. אי לא מקיליהוכולי  (לכלכוובבת אחת נת, )שגם תולים את הכתם התחתון דמעלמא אתיהרי לנו ב' תליות 

 .יז( סעיף) לבושוכ"כ ה

כתם בתלות ליכולה  שדוקא אם הכתם שלמטה אדום (ש ל. הובא בפת"אמ ק")ס סדרי טהרהה כתב

אשר ידעינן שרק כ כתבש רעק"אוע"ע ב אבל אין תולים שחור באדום., שלמעלה כאשר הוא אדום

תה ום ולאו אדעקה באדנתעסכי היכי דאמרינן ש, דנתעסקה באדום אין תולים בשחור. אבל בסתמא

 בשחור ולאו אדעתא.ה"נ נתעסקה 

 סעיף יח':

 תליה בכתמים 

 )נח:(שנינו בנידה 

 או, מיםבכת נתעסקה, ףועו חיה בהמה שחטה; לתלות יכולה שהיא דבר בכל ותולה: משנה"

 היכול היאו, מכה בה יש אם ...הב תולה זו הרי - מאכולת הרגה, בהן העסוקין בצד שישבה

 אל ספק ליהע ניתז ספק, טבחים לש בשוק עברה: גמרא ...תולה זו הרי - דם ולהוציא להגלע

 "טמאה - עברה לא ספק עברה ספק, תולה - עליה ניתז

ינה ליה קרום ואיש ע עכשיוביאר ש'יכולה להגלע ולהוציא דם' הכוונה אע"פ ש )שם כא:(הרשב"א 

 סמ"גו ע"ג( אשלה דף תות סי' )שבוע מרדכיהאפ"ה תולה בה שמא גלעה שלא מדעתה. וכ"כ , מטפטפת

  .)סי' צב( תרומהוספר ה )לאוין קיא לז.(
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, וצא דםממנה ישו מקום שאישה הרמ"ת נאמנת לומר מכה יש לי באות שם(שבועות ) מרדכיכתב ה

תה אפילו שעת וסבולם אאבל מספק אינה תולה. , דוקא כשיודעת בבירור שיוצא הדם מן המכה

 פילו אין להתלות אלמיד בכתמים יכולה תיודעת בבירור שיוצא דם מהמכה אינה תולה בה. אך 

ג' בקיים צריכה נרת ז' ם סופשא, והוסיף )שם( תרומהודאיות שהמכה מוציאה דם. וכן מובא בספר ה

. ז אות)פ"ט  "מהגה"כ . וככדי שתדע בודאות שפסק הדם מהמקור, ימים הראשונים לא לראות כלל

 פחות מכגריס ה כתםים אם מצאבג' ימים הראשונשגם , סייג )סימן רמט( תרומת הדשןה .אות ח(ופי"א 

  .יכולה לתלות במאכולת

המה שחטה ב, יצדכתלות. לה למקילין בהם ותולה בכל דבר שיכו, : כיון שכתמים דרבנןשו"עכתב ה

טבחים  שוק שלבעברה או ש, או ישבה בצד המתעסקים בהם, או נתעסקה בכתמים, חיה או עוף

, וןא אפילו בתחתונמצ, ל זהורה. אפילו לובשת ג' חלוקים זה עתולה בה וטה, ונמצא דם בבגדיה

ל עאפילו , בה ז תולהפה אאינה תולה אלא א"כ יש לה מכה בגו, טהורה. אבל אם נמצא על בשרה

ע ולהוציא להתגל לה אם אפשר, בשרה אם הוא במקום שאפשר לדם לנטף משם. ואפילו נתרפאת

סה"ת רשב"א ומרדכי ו)פת מטפט יו עלה עליה קרום ואינהואף על פי שעכש, תולה בה, דם ע"י חיכוך

 .וסמ"ג(

וצה לתלות ים ורה דם לפעמשאם נוטף מאף האישהביא,  )כת"י. הובא בפת"ש לא( דניאל חמודיבספר 

שלכאורה , וד כתבת. ענראה אם דרכה בכך דבהכאה מועטת נוטף דם מחוטמה יכולה לתלו, בה

 תלות בטאב"קאפשר לכתב ש ו()ס"ק נב ד"ה ניהשהרי הסדרי טהרה , נראה דתלינן בצואת תרנגולים

שר וכא, באדום שצבוע ינוקשאפשר לתלות בבגד הת, שכשנופל על הבגד נעשה כתם אדום. עוד כתב

 הלחם ושמלא בן הובכו ה.הוא מתרטב מכתים את בגדי האישה באדום. והכל לפי ראות עין המור

 .)סק"ע( ערוך השולחןוב )ס"ק עח(

, םכתם הגיע לשהדם או חיטה האין אנו תולים שבזמן הש, שבדין שחטה וכו' )שם(עוד כתב החמו"ד 

ן נשי ולכ, יות הןם עסקנידישאלא אנו אומרים שידיה נתלכלכו ותלינן שהם לכלכו את הבגד משום 

 הקצבים יכולים לתלות כל כתמיהם בדם שנתלכלכה בידיהם.

, "בן חדה וכיוצי סכיום ע"ה להסיר את השערות שבאותו מקשאישה הרגיל )עמ' קע( חוט שניה כתב

 פעמים שאפשר לתלות בזה., ומצאה אח"כ כתם

 ,ניעת הריוןתקן למהוציאה כתב שאישה שה )יו"ד ח"ד סימן יז ד"ה ובאשה שהתירוה( משה אגרותבשו"ת 

כדי וך תנעשתה שמכה ביתכן ואפשר לתלות , כשמוציאה אותו ויש לה דימומים אפילו כבדים

 הוצאת ההתקן.

  חוריםכתמים באישה שיש לה טתליית 

ו תכל שיש לה או ,מכתהבכתב שאישה שיש לה חולי טחורים תולה  )ח"ה סימן נח( רשב"אבשו"ת ה

 ולי. ל החשובלבד שיש לה עכשיו וסת , חולי עכשיו ויכול להתגלע ולהוציא דם
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ם הוי רק לעיתידאף , הטחורים מתיר ג"כ לתלות הכתם בחולי )יו"ד סימן רכא( שלמה לך האלףובשו"ת 

 ראייתה אפשר ה מדםים שונשאפילו אם דם הטחור )סימן פו( מהר"י פראג'יידועות. וכ"פ בשו"ת 

וכ"נ  .(גסי' קצא אות ) ברכה ורישיוכ"כ ה משום שידוע הוא שאין מראה אחד לדם הטחורים., לתלות בו

 .תיז()ח"א עמ'  טהרת הביתמדברי ה

 ם שסמוך לביתה משוגמור כתב שאישה שיש לה טחורים הוי תליה )אות ג ד"ה אשה(שבט הלוי גם ה

כתבו , יםק לפעמרא דם ואם אין זו הרגילות שיוצויש שרגילה שיוצא דם או כתם. , התורפה

ן יוצא מהם ל אם איאב, לכלוך היוצא מהם האחרונים דתולין בטחורים דוקא אם מצאה כתם עם

 ודם אין לתלות. לכלוך

 סעיף יט':

 תליה במכה שבבנה ובבעלה 

 עוד שנינו שם "ותולה בבנה או בבעלה".

יגע בה לגילין רי שהם אם נתעסקו בכתמים הרי זו תולה בהם לפ, פירש )שם סוף כא:( רשב"אה

 וספר ין קיא לז.()לאו סמ"ג, "ד()איסו"ב פ"ט הכ רמב"םה. וכ"כ לפיכך מן הסתם תולה בהן, ובבגדיה

 .(צב מן)סי תרומהה

 )שם( ידמגהוכ"כ הן. ולה בינה תאבל אם היו עסוקין בדם ולא נמצא בהם דם א )פ"ד ה"כ( רמב"ןכתב ה

ם היו וא .דם כלל ין בהםו מוצאכיון שאין אנ, בהם שא"א לתלות שדם זה בא מנגיעתה, וטעמם .בשמו

, הבהם דם תול א נמצאי שלשאף על פפשיטא , עסוקין בדבר שדרכו לינתז כגון שחיטה וכיוצא בה

 .שמא ניתז

פי ל, ש בהם מכהו אם ים א: כשם שתולה בה כך תולה בבנה ובבעלה אם נתעסקו בכתמישו"עכתב ה

קים א"כ היו עסובהם א ולהאינה ת, אבל אם היו עסוקים בדם ולא נמצא בהם דם .שדרכם ליגע בה

יש ה עם נשים שבה במטשכ : וה"ה אםרמ"אוהוסיף הבדבר שדרכו לינתז כגון שחיטה וכיוצא בה. 

 . )מרדכי ה"נ ובש"ד(תולה בהן כמו בבנה ובעלה , להם מכות בגופן

כעת אע"פ  לות גםם לתאם נמצא בהם לפני כן יכולי, ביאר דאע"פ שכעת לא נמצא בהם ב"חה

 .)ס"ק לג( ש"ךשעכשיו אין בהם דם. וכ"כ ה

לבד יכולה  ל בשרהעמצא נשאפילו  )אות ל( פרישהכתב בשם ה )ס"ק מג. הובא בפת"ש לב(סדרי טהרה ה

מצא לין אלא כשנאין תודדאי ו, אבל במקרה שהיו עסוקים בדבר שדרכו לינתז, לתלות בבנה ובבעלה

י לוי )שפת הפרי דעוה טז( ,קיג) חכמת אדםאבל בנמצא על בשרה לבד לא. וכן הביא ה, גם על חלוקה

 נוטה להחמיר. חוות דעתה אמנם. ס"ק לד(

על לשון הש"ע דמשמע שיש לבנה ובעלה  סק"ה( דעה שערי)הביא שיש שפקפקו  )סימן קפו( חתם סופרה

שאפילו היתה רק יכולה להתגלע נמי תולה בהם. והרי במשנה מבואר שבבנה , כל דין מכה שבגופה

ום שכן ובבעלה תולים דוקא במכה המוציאה דם! אולם למעשה כתב שצודקים דברי השו"ע מש
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כתב שמלשון השו"ע שהשוה את בנה  )ח"א עמ' תיט( טהרת הביתגם ב מבואר בדברי רוב הפוסקים.

גר"ש ה אמנם .)אות א ד"ה עוד. ובשו"ת ח"ד סימן קד(שבט הלוי משמע שדינן שוה. וכ"כ ה, ובעלה אליה

כתב שמסידור לשון המשנה נראה שדוקא אם המכה בגופה ואפילו נתרפאה  )מי נידה קלה ע"ג( קלוגר

ואין , אבל בבנה ובעלה אינה תולה אא"כ יש בהם מכה ממש, ויכולה להתגלע ולהוציא דם תולה

)יו"ד  יציב דבריוע"ע בשו"ת לתלות שנתגלתה המכה והוציאה דם וגם לתלות שמהם בא הדם עליה. 

 כתב שקשה בעיניו להקל בזה.ולמעשה , שעסק בזה סימן פד(

. וכ"פ ו כ"כב לאמנו מקורשאי, ולא בגדול, כתב שרק בבנה הקטן תולה )סעיף עא( השולחן ערוךה

 . )ח"א עמ' תכ( טהרת הביתב

 סעיף כ':

 אישה שלבעלה יוצא דם דרך פי האמה 

שן ער בין יין בחודש בעמיים פשמי שיצא ממנו דם דרך פי האמה פעם או  )ח"ז סי' קסא( רשב"אכתב ה

שהאיש כ, שמישתאחר ובשעת תשמיש נמצאו בעדי האיש והאשה טיפי דמים גם ל, בלא הרגשה

 ים. מד וכ"ש במסולקת ,בזהדתולה  . ודאימקנח וחוזר ומקנח מוציא טיפות דם דרך פי האמה

תולה , ה דםעד האשבמצא ובשעת תשמיש נ, : מי שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמהשו"עכתב ה

 בבעלה.

שעת דם כי אם ב הוציאדרכו ל כתב שאם לא היה )תניינא סימן פז. הובא בפת"ש לג( ביהודה נודעבשו"ת 

א נו דם אף שלוצא ממל שילא מהני לטהר האשה ולתלות בבעלה. ודוקא אם רגי, הטלת מי רגלים

, נוממנה או ממ אם הדםלברר השכיום אפשר לרפא ו )אות ד ד"ה ובזמן( הלוי שבטועיין ב בשעת מ"ר.

 ולכן חובה לברר ולא לתלות ולהקל.

רגילה לפלוט שבעת  ' ימיםשגם אם אחר ב' או ג )ח"ב סימן ל. הובא בפת"ש לד( מהרי"טכתב בשו"ת 

 אמנםועוד.  "כ(ם סוף ספסקי דיני) צדק צמח, כב(, )קיג אדם חכמתהרי היא תולה בו. וכ"פ ה, מצאה דם

יה די הכ"נ ה, נותג' עו ז לאחרהרי אין לחוש לפליטת ש"ש, העיר ע"ד )סי' קצו ס"ק מו( סדרי טהרהה

 ך.ת במקום צורר זולהחמיכתב שטוב ל )ח"א עמ' תכג( טהרת הביתלהקל בפליטה תוך ג' עונות. וב

 סעיף כא':

 תליה במכה שמאחורי הבגד 

, מכה מקמא ויש, אחורהמ'מסתברא' שאם מצאה כתם בשיפולה  )בעה"נ שעה"כ עמ' סא( ראב"דכתב ה

 יכולה לתלות בה. משום שאפשר שישבה והדם נטף מהמכה לשם.

אפשר ד, בה ליאת, ומכה איכא מקמא, : היכא דאישתכח כתם בשיפולה מאחורהשו"עכתב ה

 הך דבתרא אתא לקמה ונטפה בה מההיא מכה., אדיתבא
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 סעיף כב':

 חיםספק עברה בשוק של טב 

 )נח:(שנינו בנידה 

 לא קספ עברה ספק, ולהת - עליה ניתז לא ספק עליה ניתז ספק, טבחים של בשוק עברה"

: צחקי בר נ"ר אמר. לכתמים חוששין אין - חזירים בה שיש עיר: אשי רב אמר ...טמאה - עברה

 "דמיא חזירים בה שיש כעיר - דדוקרת והא

וספקו , נןין דרבדזהו וכו' אפשר להקל משום ש שלכאורה בכל מצב של ספק עברה, יש להעיר

ספק לכן ב, ספק וי רקדאית הודכיון שגם כשיש תליה  שנא(, )סימן לד אור זרועלקולא. אמנם כתב ה

 קלים בזה אףמשאין  חמירוהוי כעין ס"ס לה, עברה אין להקל כיון שאין מוחזק מצב של תליה

 בדרבנן.

קים בכתמים המתעס אובחים שרק כאשר הט, סייג את דברי הגמ' וארוך כב.(, )תוה"ב קצר כא. רשב"אה

מספק שמא  אפילו וליןת, אבל אם דרכן להתעסק כאן וכאן בספק טמאה., יושבין במקום ידוע

ין חוששין אשרים חזי עיר שיש בהולמד כך מהגמ' לגבי . נתעסקו במקום שעברה ולא הרגישה

 .עתהבה ולאו אד מא נגעווש תמלוכלכים בדם נבלוופירש לפי שהחזירים מצויים באשפות ו, לכתמים

 ם. תמיוהיינו שבכל מקום שהחשש הוא בכל רחובות העיר אנו תולים בהם הכ

, הגים בה לא נום מצוישחזירי כתבו שכיום הדין של עיר )פ"ח סי' ו( רא"שהו )נח: ד"ה עיר( תוספותה

ן נבלות מוטליושרצים י שהיה מצושהרי הדבר ידוע שאין החזירים מתיזין דם. ואפשר שבימיהם 

 .ברחובות ובשווקין והיו החזירים נוברין בהן ומתיזין דם למרחוק

ם. יו מצויים שהטבחים ששום מבדרוקרת לא היו חזירים ואעפ"כ דינה כעיר שיש בה חזירים , והנה

הם ב שוק שינברובוטלים ות מאין שרצים ונבילוגם במקום ש, שהכל לפי העניין רא"שולמד מכאן ה

 ם()ש רשב"אוה ט הכ"ח(איסו"ב פ") רמב"םה אבל .חוששים לכתמיהן -שיש בה חזירים  אע"פ, החזירים

 .פסקו להאי מימרא

ים בה טבח ויכתב שה רש"י נחלקו הראשונים מה היה בעיר דרוקרת שלא היו חוששים בה לכתמים:

ן ולכ, ת העיררחובו ה בכלביאר שהטבחים מצויים ב רשב"אבה. ה מצוייםואשפות ושקצים , הרבה

 ליה בתמידותאגיעים מ שהיו רמב"םבכל מקום שהולכת אפשר לתלות בהם. והמ"מ ביאר בדברי ה

 שלא היו גדלים בה. ע"פוא, חזירים

אינה תולה  ,כתמיםם ב: ספק אם עברה בשוק של טבחים או אם ישבה בצד המתעסקישו"עכתב ה

אבל אם , ועקום ידים במבעיר שהטבחים או המתעסקים בכתמים יושב, אמוריםבהם. במה דברים 

 .ישהלא הרגו, ברהשמא נתעסקו במקום שע, תולין אפילו מספק, דרכם להתעסק כאן וכאן

 הר.אה לטפק בישהביא סימוכין מדוע אין אומרים ס )ח"א עמ' תלא(טהרת הבית עיין ב
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 כד': -סעיפים כג' 

 תליה בצבעים שונים 

 )נט.(שנינו בנידה 

 בו תולה אין - באדום נתעסקה: יתיבימ. מינין כמה בו תולה - אחד מין עליה נמצא: רבא אמר"

. יןינמ כמה בו תולה - אחד במין נתעסקה: רבא אמר, דאמרי איכא. שאני נתעסקה! שחור

 הב דאית, תרנגולתב דאתעסקה - ארב קאמר כי שחור בו תולה אין - באדום נתעסקה: מיתיבי

 "דמא מיני כמה

ה צאה על חלוקחר כך מכתם כגון קילור או שרף ואלמדבר הדומה  -נמצא עליה מין אחד  "ירשופי

דום היכי במין א הקדכיון דנתעס -כתם אפילו אין מראיתו דומה לאותו המין תולה בו. נתעסקה שאני 

עליה  היכי דניתן כי ינןאמרדתלינן ביה כתם שחור אבל נמצא עליה מין אדום תולה בה כתם שחור 

 האי מין בדלא ידעה הכי נמי הוה עלה מינא אחרינא ולא ידעה.

יה ודם איבר, םטה אדום שחיד ' היינודאית בה כמה מיני דמא' (פ"ח סי' ח רא"ש)הביאו הפירש  ר"ח

נא ירש את הלישפלכן לא ו, קרלדעת ר"ח האיכא דאמרי הוא העי .ודם בני מעיה כקרן כרכום, שחור

לא  כז(, )ט "םרמבם הג ו.באין תולים , ולכן גם אם נתעסקה באדום ונמצא שחור או איפכאקמא. 

ק פוס "ז ש"ד כב.(בתוה"א ) שב"ארה אמנם .)פ"ד הכ"ג( רמב"ןוכ"כ המגיד בשם ה, הזכיר את דברי הל"ק

"ד אא אין כאן הרשב" . לשיטת()בעה"נ שעה"כ עמ' עג /כ:/ סג ראב"דוכתב שכ"פ ה, כלישנא קמא דרבא

חלוק ולא שאר ה בדוקלופירש ש'נתעסקה שאני' היינו שכשלא חששה , אלא הכל אמרינהו רבא

חששה באלו  מו שלאכרים שאנו אומ, ולאחר מכן מצאה כתם בצבע אחר יכולה לתלות בו, הקפידה

 קפדת.נה מכך נתעסקה בכתמים אחרים ואינה זכורה לפי שאי, שניתזו על בגדיה

שחור אפילו שחור בדום ואבל אדום בא, אין תולים בשחור ושחור באדוםאדום כתב שדוקא  טורה

מאיר  ה ותלה רבישעמדתנו רבנן " ()נח: וביאר הב"י שלמד מהגמ'אינו ניכר ממש שדומה לו תולה בו. 

וסתם קילור  .ים לודומ ולא קאמר שהקיפום לכתם לראות אם, "בקילור אדום ורבי בשרף שקמה

תוה"ק ב"ז ) רשב"אה . וכ"פומיםאחרים שאינם אד רי הוא מעורב עם דבריםשה, אדום אינו אדום הרבה

 .()נכ"ו ח"ב דף רכב ע"גרבינו ירוחם ו ש"ד כא:(

אדום  לדבר שאינו שדוג' כתבו וד(בבעה"נ שעה"כ עמ' עא /כ/ סב. וע ראב"דשם ותוה"א כב.  רשב"א)הראשונים 

ן כולמדו , מיםים אדוהם כתמיכולה לתלות בשאם נתעסקה בהם , מימי תלתן או מימי בשרממש הוא 

 .)יט.(מהגמ' 

אין תולין בו. במה , : נתעסקה בדבר אדום ונמצא עליה כתם שחור או איפכא)סעיף כג( שו"עכתב ה

אפילו אם אינו ניכר , אבל אדום באדום ושחור בשחור, אדום בשחור ושחור באדום, דברים אמורים

תולה בו , קה במי תלתן או במי בשר או בקילור אדום קצתכגון שנתעס, תולה בו, ממש שדומה לו
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לפי שדם שחיטתה , תולה בו אדום ושחור וכרכומי, : נתעסקה בתרנגולת)סעיף כד(האדום. עוד כתב 

  ודם בני מעיה כרכומי., ודם איבריה שחור, אדום

ואף  נים.ז' סמ עברתהשבנתעסקה בצבע אדום לכאורה מכיון שאפשר לברר ע"י , הקשה רעק"א

יו הביא דבר (ן צט"ב סימע"ע בחו. )אות א שבט הלויהוי ספק מחמת חסרון ידיעה. ה, שאיננו בקיאים

 וכן העלה ר.ה דאפשכל מבשכל זמן שאינו דומה בודאי תולים , וכתב שלמעשה אין חוששים לזה

 .)ח"א עמ' תמא( טהרת הביתב

ר ומה כ"כ לדבאדום דם השאין הכתמפשט דברי הראשונים שהובאו לעיל עולה שאפילו ברור לנו 

ס"ק )דרי טהרה סה מנםאקים. ע"פ הפוס )ח"א עמ' תמ( הבית טהרתתולה בו. וכן העלה ב, שנתעסקה בו

 ודאי שהדמיוןבואים ראם  אבל, סובר שדוקא מן הסתם תולים אפילו בדבר שאינו אדום הרבה מה(

 מהב"י.והעיר שלא משמע כן , אין תולים אפילו אדום באדום, מכחישו

 סעיף כה':

 שתי נשים שנתעסקו בציפור 

 )נח:(שנינו בנדה 

 - זו לע וכסלע זו על כסלע צאונמ, דם כסלע אלא בו ואין, אחד בצפור שנתעסקו נשים שתי"...

 "יתירה סלע דאיכא - התם שאני? טמאות שתיהן

 ,אחת כסלעל א על כנמצו, : שתי נשים שנתעסקו בצפור אחת שאין בו דם אלא כסלעשו"עכתב ה

 שתיהן טמאות.

ה שאלת הראשוננם היתה וא, וזסוברים שמדובר בכה"ג שנתעסקו זו אחר  )נח: ד"ה מאי שנא( תוספותה

ה. טהורה גמור ה שהיאאשונובשביל חברתה אנו מטמאים הר, היינו מטהרים אותה הואיל ונתעסקה

ים לא הסכ יז( ק")ס ט"זה אך ומשמע שאם באו לשאול זו אחר זו טהורות., הביא דברי התוס' ב"חה

ולה הראשונה יכ מע שרק' משדא"כ הגמ' והפוסקים היו צריכים לחלק כן להדיא! וגם מהתוס, הזל

ע מהשניה ר שנודלאח אבל ודאי, וזאת משום שהוא קודם שנודע כלום מהשניה, להיות טהורה

בזו  ם גם בנשאלותנשי' נא דגדבדי )לקמן סעיף מט(והביא מהרשב"א שתיהן טמאות אפילו זו אחר זו. 

בין ספק לשני שבילין וכן ב ביתשגיררה חמץ ל אחר זו טמאות. והוסיף שיש חילוק מהותי בין חולדה

ים אבל בכתמ, ז"א זא"י בנמפני ששם מוקמינן ליה אחזקא קמייתא ולכן מקלים גם בשנ, בכתמים

נשאר , רתהמבחבר יות ולא מסתבר לתלות הטומאה באחת, שכשאין במה לתלות הוי ספיקא טמא

, חק בדברי הב"להחזיויישב כתב ל )נקודות הכסף( ש"ךשה אלא הדבר כאילו לא היה במה לתלות כלל.

כיון . ומולא נאריך()א שם וגיולדבריו הרשב"א אזיל לשיטתו והש"ך חולק עליו וסובר כהרמב"ן בס

י יחד הוי תרתבהישאל לשבאו וכשבאו לשאול זא"ז טהורות. ורק כ, ספקו לקולא, שדין זה מדרבנן

 ורה.ה טהזכתב שלצורך מקלים כש"ך דבזה אחר  )ד"ה ולדינא(שבט הלוי דסתרי. ה
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 כז': -סעיפים כו' 

 נתעסקה בדם ומצאה יותר דם 

 )נט.(שנינו בנידה 

 ןאי - םבאדו קהנתעס: "שת? ומה ועוד בכגריס עליה ונמצא, בכגריס נתעסקה: ירמיה רבי בעי"

 כגון, אל? גוונא האי כי לאו ?דמי היכי. מרובה בו תולה אין - במועט, שחור בה תולה

 קולש: תימאד מהו? מימראל מאי, הכי אי. ועוד גריסין שני עליה ונמצא, בכגריס דנתעסקה

  "ל"קמ, יעוראש ליכא - הכא לזי, שיעורא ליכא, הכא זיל, מצעי בי שדי - צפור כגריס

ם ר שחלק מהכתות לומקול גדול אנו מצרפים שתי יש לפנינו כתםהאם כש, ביאור ספק הגמ' הוא

 . ו בווהחלק השני אין בו כגריס וממילא לא גזר, מגיע מהדם שנתעסקה בו

פסוק לחומרא ליש עתו לדו, השגם אם נמצא עליה כשני גריסין מיבעיא לי כתב ח( מן)פ"ח סי רא"שה

כ"ד ובה טמאה. וצאה מרומ כפשט דברי הברייתא שכשנתעסקה במועט דמועט אין תולים בו מרובה.

מע מאה. וכן משטריסים כשני גורק כאשר הכתם הוא יותר מ פסק לקולא. כו(, )ט רמב"םה אבל .טורה

אה. וכ"ד סים טמשני גריה שרק כאשר נתעסקה בגריס ומצא, והיינו .כב.( הארוךה"ב תו) רשב"אמה

שני גריסים מצאה כיס והרשב"א והרמב"ן שאם נתעסקה בפחות מכגר. הב"י הבין בדעת רמב"ןה

א זיל הכא ליכויעורא שכא דאמרינן שדי הפחות מכגריס של העסק בי מצעי וזיל הכא לי טהורה.

 שיעורא.

ני שונמצא עליה כ ,גריסכנתעסקה בדם שאי אפשר שיהיה ממנו כתם אלא  :(סעיף כו) שו"עכתב ה

א . אבל אם נמצ(ם כינהפירש ד)ובדם שנתעסקה בו וכגריס במאכולת  הרי זה תולה כגריס, גריסין

רא"ש ה], אין בכל זהן ומטמיש מחמיריו: רמ"א) רא"ה וה"ה(, רשב"א, )רמב"םטמאה. , הכתם יותר מכשני גריסין

ת נתעסקה בפחו :(סעיף כז)ב עוד כת. דבכתמים שומעין להקל(, . ומכל מקום נראה דיש לסמוך אמקילין[והטור

ם דם וכבר היה ש ים הואהכתמ טהורה. שאני אומר כתם זה מעסק, ונמצא עליה כגריס ועוד, מכגריס

 ,פחות מכגריססקה בם נתעאשנצטרף אליו עד שחזר ליותר מכגריס. וכן  )פירוש דם כינה(מאכולת 

 ום אם נתעסקהמקמכל ואין. : ויש מחמירין ומטמכתב רמ"אוהטהורה. , ונמצא עליה כשני גריסין

רשב"א הן כתב כ)בית יוסף ו ,כתםהאזלינן לקולא ואמרינן שהיה בדם כשיעור , בדם ואינה יודעת בכמה

 .ורא"ש וטור ובל"ח כתב דדעת הרב דהכא מחמירין כ"ע וכמ"ש בס"ק ל"ז(

אם נתעסקה בפחות חלקו ע"ד השו"ע ש ב"חוה )אות יד( דרישהה, )פ"ח אות לד( דברי חמודותה

טהורה. לדעתם כשיש שיעור כתם ביתרון מגודל הדם שנתעסקה , ונמצא עליה כשני גריסין, מכגריס

שהנוסחא שהביא ) בו אין מי שיטהר. והוסיפו לדחות את הראיות שהביא הב"י מדברי הרמב"ן והרשב"א

)ס"ק  ט"זגם ה .)ס"ק לז( ש"ך. וכן הסכים עימם הואת הלימוד מדברי הרשב"א יש לדחות(, מהרמב"ן אינה נכונה

כתב  )ס"ק טז( כרתי ופלטיוה סובר שכשנתעסקה בפחות מכגריס ומצאה כשני גריסים ודאי טמאה. יח(

מיקל כדעת מרן במקום צורך בכתמים הש )ח"א עמ' תמג( טהרת הביתליישב דעת מרן בדוחק. וכתב ב

 דרבנן יש לו ע"מ שיסמוך.
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לע ונמצא סיעור עם בששאם נתעסקה ב' פעמים בכל פ )סימן כ( מעיל צדקהרעק"א הביא בשם ה

גיל להיות רא וגם ח טובשדוקא במאכולת דשכי, לא תלינן להקל, עליה כתם בשיעור ב' סלעים

להקל  דן האם אין ת ב()או וישבט הלבמקום זוהמא תלינן דנזדמן לדם שנתעסקה ונדמה לכתם א'. וב

ראשונים המדברי שתב אך למעשה כ, עור זהבשיעור גריס אלא רק במקום ששכיח מאכולות בשי

 משמע להקל.

 סעיף כח':

 מצאה שני גריסים וכינה מעוכה בו 

 )נט.(שנינו בנידה 

' ר, מאהט - ומרא חנינא' ר, מאכולת בו רצופה - עוד ואותו, ועוד כגריס עליה נמצא, איתמר"

 רבי. תליא לא - ועוד יסבכגר, בכגריס - תליא כי, טמאה: אומר חנינא רבי. טהורה - אומר ינאי

 - ולתמאכ בו הדרצופ היכא אבל, ולתמאכ בו רצופה דלא היכא - מילי הני, טהורה: אומר ינאי

 ינמ הכא, תליא דבעלמא כיון, סכגרי - ליה פש. הוא מאכולת דם ועוד דהאי מילתא מוכחא

 "תליא

פסק  (ח סימן ח"פ) רא"שה אולם כר' חנינא. כג(, )ט רמב"םנחלקו הראשונים כמי לפסוק להלכה: דעת ה

כיון , ריסים טהורהגבשני  ו גםדבשל סופרים הלך אחר המיקל וכ"ש בכתמים. ולדעת, הלכה כר' ינאי

  .ב"ז ש"ד כב.() ארשב"וה ()פ"ד הי"ח רמב"ןה כ"דש )שם(וכתב המגיד שאין בנשאר כגריס ועוד. 

י ריס הא' ודאה. שהגהורט, : האשה שמצאה על חלוקה כשני גריסין וכינה מעוכה בושו"עכתב ה

 גריס ועוד. ן בו כשאי כיון, והגריס השני אנו תולין אותו בכינה אחרת, מכינה המעוכה בו

א ת אלואין להקל לתל ,בו דמכיון שאנו מקלים כאן רק משום הכינה המעוכה, חידש לחם ושמלהה

ועוד  שיעור כגריסכלא . ונינוואם נאבדה משערים לפי גודל הכינים המצויות בי, לפי גודל הכינה

 שהיה בזמן הגמרא.

 סעיף כט':

 הרגה פשפש 

חזר כתורמוס  ,רמוסד כתוע: הרגה פשפש שאנו תולין בו )תוה"ק שם כב:(ע"פ הרשב"א  שו"עכתב ה

 לשיעור הגריס לכל הדינים שאמרנו.

 סעיף ל':

 השוואת כתמים 

 )נח:(שנינו בנידה 
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 היתה המכ שמא: לה מרא. כתם ראיתי: לו אמרה, ע"ר לפני שבאת אחת באשה מעשה: משנה"

 וטהרה. הן :לו אמרה? דם ולהוציא להגלע יכולה שמא: לה אמר. וחיתה, הן: לו אמרה? ביך

 "שקמה בשרף התל ורבי, בקילור מ"ר ותלה מעשה: ר"דת להא תנינא: גמרא. ע"ר

 כך ן רואים דמיםשאימו כ, מיםשיש מי שאומר דמכיון שאין אנו בקיאים במראה ד )שם( רשב"אכתב ה

שמו המגיד ד הכ"ד. וכ"כ ב)פ" ב"ןרמה אולםאין תולים כתם בשום דבר משום שתולים כתם רק בדומה לו. 

תם א תולה מן הסאל, וולה בלדבר שהיא תאינה צריכה להקיף הכתם וכתב שיכולה לתלות  פ"ט הכ"ז(

. מאי( )יט: ד"ה א"שרתוס' ו :/ סג(כעמ' עא /)בעה"נ שעה"כ  ראב"דוכ"ד ה עד שתדע שזה שחור וזה אדום.

 ולגלע המכה לפניו כתםראיה לדבריהם מהגמ' למעלה שר"ע לא הצריך את אותה אישה להביא ה

 ולהוציא דם.

אלא  ,יא תולה בודבר שההכתם ל )פי' ענין הקפה הוא לדמות דבר לדבר(: אינה צריכה להקיף שו"עכתב ה

 תולה מן הסתם עד שתדע שזה שחור וזה אדום.

ל אב, לא הקפהלים לור תוחילק שדוקא כאשר א"א לברר או שיש טירחא בביר )אות א( שבט הלויה

 כשהספק לפנינו ואפשר לבדוק אין תולים בסתמא. 

 סעיף לא':

 העברת כתמים ע"י סממנים 

 (:)סאשנינו בנידה 

, ריתובו, תרונ, רגלים מיו, גריסין ומי, תפל רוק: הכתם על מעבירין סמנין שבעה: משנה"

 זה ריה - ברע ולא סמנין השבע עליו העביר, טהרות גביו על ועשה הטבילו, ואשלג, קמוניא

, תטמאו רותוהטה, כתם זה ריה - שדיהה או עבר .להטביל צריך ואינו טהורות הטהרות, צבע

 "להטביל וצריך

האם , עברא הכתם לוים נחלקו הראשונים מה דין אישה שמצאה כתם ונתנה עליו את הז' סממנ

 לא בנידה.הרות וק בטראו שכל דין נתינת הסממנים הוא , אומרים שהוא צבע והאישה טהורה

ו עה סמנין אלליו שבעירין כתב "ואם נסתפק להם שמא הוא דם או צבע אדום מעב לו(, )ט רמב"םה

רו בדבריו "י ביאוהב המגידומועיל לה. , על הסדר". לדעתו רק בספק מותר להעביר הסמנים

לם הראב"ד או רה.טהו ורק כשיתברר שאינו דם, במקום ספק אפילו לא העביר הסמנים טמאהש

 והרשב"א סוברים בדעת הרמב"ם שטהורה מספק ותולה שהוא צבע.

 בחי' סא:() רמב"ןהעת אלא שנחלקו מה הדין כשהעביר את הסמנים ועמד הכתם כמות שהוא. ד

לבעלה.  ת אישהטומאלאך לא , נין טהרותמשום שלדעתו כל המשנה היא רק לע, שטמאה לבעלה

הורה משום ברים שטסו וך טו:()תוה"ק ב"ז ש"ד טז. ובאר רשב"אוה )שם( רמב"םה אולם. ראב"דוכ"ד ה

  והוא שהעבירתן כסדרן., שאין לך דם שאינו עובר ע"י ז' סמנים
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שבעה  ברתנין העעפל נהילכך לדידן , קצת משמותם לא נתברר לנו עכשיו מה הםהעיר ש ב"יה

 .סמנים בבירא

' עברת עליו זמ, צבע ם אווהדבר מסופק אם הוא ד, : מצאה כתם ואין לה במה לתלותשו"עכתב ה

ו נלועכשיו אין  מספק. מאהט, ואם אינה מעברת עליו, סמנים אם עמד בעיניו הרי זה צבע וטהורה

 מפני שאין אנו בקיאים בקצת משמותם. , העברת ז' סמנים

 חרונים כיצדחלקו האנ, פשרות לבדוק בסמנים האם הכתם בא מדם או מצבעגם בזמנינו שאין א

ן לה כיון שאי, קאה מספיא טמסובר שעכשיו שאין אנו בקיאים בסמנים הרי ה )סל"א( לבושלנהוג. ה

 ם הוא דם אואבספק  להקל כתב דמכיון שא"א לברר יש )סק"ל(תורת השלמים ב אולםבמה לתלותו. 

הסכים  לקולא. וכן דרבנן ספק אבל כיום י"ל, צבע. שדווקא בזמנם שהיה אפשר לברר לא היו מקלים

בזה"ז  כיון שאין, לספק ו נחשבוהוסיף שאין זה נחשב ספק חסרון חכמה שאינ, )ס"ק מו(סדרי טהרה ה

היא בחזקת משום ש (' תלג)ח"א עמ טהרת הביתוכן העלה בשום חכם שיודע בהעברת ז' סממנים. 

"ה דות ד א) שבט הלויגם ה ובצירוף הדעות שאישה שלא בשעת וסתה חשובה למסולקת דמים., טהרה

א"כ ו, ם טהוריםב הדמישרו נמצא, כתב דמכיון שהיום שואלים גם על צבע חום וצהוב והנה באופן(

"א רים אע"פ שאדמחמי דם הוי כספק, רת שצריך הבחנהצ להחמיר. ורק אם היה נוטה לדם ואומא"

רי מדב םיש להחמיר. ג ,עורורק מסתפקת אם היה בו כשי, לברר. וכן אם ודאי ראתה דם על הבגד

 נראה שיש להקל בזה.  )יו"ד ח"ד סימן יז ד"ה בהא דפליגי( אגרות משהה

 סעיף לב':

 עוסקת במלאכתה ומצאה כתם 

 )נח.(שנינו בנידה 

 .תיתיו לתיזי: לה אמר ,ינאי דרבי לקמיה אתאי, במשתיתא דמא לה דאשתכח איתתא ההיא"

 "וניןש - לחומרא אבל, ולאלק - שונין אין אמרינן כי! בטהרות שונין אין: והתניא

כדרך שעשתה  -י יל ותיתטווי לאריג ונמצא דם על השתי. תיז שהייתה מסכת -: במשתיתא רש"יופ

קום מכנגד אותו  רגליה א ביןמתרמי שהטווי המוסך שקורין אורדי"ר באי , עד עכשיו שהלכה ושבה

 טמאה.

  .תחלהמק לה יה בדוטמאה דוקא שנמצא הדם על דבר שהסייג ש ב"ז ש"ד כג:( תוה"א) רשב"אה

בדוק לה  ר שהיהל דבונמצא דם במקום שעברה ע, : האשה שהיתה עוסקת במלאכתהשו"עכתב ה

ר' כ. ד"ה חנספות ותו "ד.א סוף שורשב""ט סימן ב. ד"ע בד"מ וכ"ה ברא"ש פ. והוא מקבל טומאה :רמ"א)מתחילה 

מאה. ואם ט, הדם צא בואם יזדמן שתעבור על המקום שנמ, תחזור להתעסק כמו שעשתה, (נחמיה

 טהורה., לאו

דמכיון שלא הרגישה הרי , שדין זה הוא גם אם ראתה דם ממש ולא רק כתם )אות טו( דרישהכתב ה

 .)ס"ק לט( ש"ךובדבר שאינו מקבל טומאה לא גזרו. וכ"כ ה, מדאורייתא וחכמים גזרו היא טהורה
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. וכ"כ ד אותו מקוםיה נגן רגלביאר ש'אם יזדמן שתעבור' הכוונה שיבוא מקום בי )אות מז( פרישהה

 .)ס"ק יט( ט"זוה )סק"מ( ש"ךה

י עד בנוני דקה הושלא ב וכן בגד, כתב שסתם כסא וספסל חשיב לאינו בדוק )אות א( הלוי שבטה

 ,ם הוא בדוקאש ספק ירק ו, דטהור בכתמים. וכשרואה דם ממש שכמעט אין ספק שהוא ודאי ממנה

יה הכתם הודאי , גופהמוד לגד הצשבימינו א"א לבדוק מכיון שהולכת עם ב )אות ג(אין להקל. והוסיף 

 נראה בו.

 סעיף לג':

 עד נקי שמצאה עליו דם לאחר בדיקה 

דאפשר , יתאדאורי איהראים נדון בעניין דם הנמצא על עד בדיקה. כך שיש חשש בסעיפים הב

ם אנו מצרפי, ה בדוקהי שהרגישה וסברא שהוא הרגשת העד. ורק משום שמדובר בכה"ג שהעד לא

עגול , וזרהמם היא הד וכן צורת, ספקות לטומאתה. כגון שהיה העד מונח במקום שיש מאכולת

 במקום משוך וכד'.

 )יד.(נידה שנינו ב

, קרבןב וחייבין מאיןט - אותיום, להש על נמצא. קרבן וחייבין טמאין - שלו על נמצא: משנה"

  "ןהקרב מן ופטורין, מספק טמאין - זמן לאחר שלה על נמצא

וק הבד ה(, שעיה סדיותינו. ל צדקכ)פירוש סמרטוט מענין וכבגד עדים : האשה שבדקה עצמה בעד שו"עכתב ה

 טמאה. , בין עגול בין משוך, עליו אפילו טיפה כחרדלונמצא , לה

 ,צתו לא בדקהד ומקצת מהעאם בדקה רק מקהסתפק מה הדין  )כת"י. הובא בפת"ש לה( חמודי דניאלה

אה פחות וק ומצנו בדנתז מעל ידה ממקום שאיונסתפקה שמא , ובדקה את עצמה בחלק הבדוק

הדרכי  דאי.תרת בוה מורק דרך העברה בז אך אם לא בדקה היטב .ודעתו נוטה להקל, מכגריס

 ניאל שנעלמומודי דחעל הרב  שהשיג, )ס"ק כו( נטע לבנוןהביא ע"ז את דברי הרב  )ס"ק קמב(תשובה 

החלק שאינו בדוק מלק השאין להקל שמא נתלכלך הח, שפסק במקרה זה שטמאה ב"חממנו דברי ה

 .' תנא(ח"א עמ) הבית תטהרוכ"נ מדברי , )דף נט ע"ד אות לה( הלכה חקרבדוק. וכן העלה בספר 

נקודה של  כעין צא כתם קטןשבבדיקת ז' נקיים נמאישה  כתב אודות קלח(, )ז הלכות משנהבשו"ת 

תה באמצע יקה היהבדשוהיה נראה , מצא בקצה עד הבדיקה ולא באמצע העדנמראה ודאי טמא ש

ף ה לא בא מגושהמרא תלותיש לוהעד היה בדוק קודם הבדיקה. אי , העד ששם היה נראה לחלוחית

 בבדיקות יש עסוקה יתההאשה כיון שמצאה בקצה הבגד והגם שהיה בדוק. ומסקנתו דמכיון שה

 לחוש אפילו מן הצד ואין להקל בזה.

כתב שאישה שקינחה עצמה באותו מקום בעד הבדוק  )יו"ד ח"ד סימן יז אות טז( משה אגרותבשו"ת 

ון שאותו מקום בדוק אצל מאכולת יש לטמאה גם בפחות אפשר דמכי, ומצאה דם פחות מכגריס

וכ"ש בלא , מכשיעור. אך נטה יותר לומר דמכיון שא"א לצמצם במקום הקינוח אף בכיוונה לכך



 205 ____________________________________________ מצאה כתם ומאכולת מעוכה
 

וברור שנגע הקינוח גם סביבות , דאפילו אומרת שכיוונה אינו כלום דהא א"א לצמצם, כיוונה לכך

דצריכה כשיעור כגריס ועוד , ככל כתם שלא בהרגשה שלכן הוא -אותו מקום בכולהו או במקצתייהו 

ונמצא שקינחה רק , דשם איירי שקנחה מיד לאחר התשמיש, )ולא דומה למצאה דם על העד שמקנחת בו לאחר התשמיש

מ"ש אודות מוצאת כתם פחות מכשיעור  )ח"א עמ' תט( טהרת הביתע"ש. וע"ע ב, באותו מקום ולא סביביו(

 על עד הבדיקה.

  כתם ומאכולת מעוכהמצאה 

 עוד שנינו שם:

, מאכולת לאצ הוא בדוק םמקו אותו: זירא רבי אמר! הוא מאכולת דם דלמא וניחוש: גמרא"

, רצופה מאכולת אשתכחד - יהוביני איכא? בינייהו מאי. מאכולת אצל הוא דחוק: דאמרי ואיכא

 שמש ימאא - הוא דחוק דאמר לישנא להך, אתאי מעלמא הא - הוא בדוק דאמר לישנא להך

ּה פָּׁ  ..."ְרצָּׁ

צופה טמאה. ולת ראה מאכולכן אם נמצ, בדוק הוא כתב שהלכה כמ"ד )תוה"ק ב"ז ש"ד יח.( רשב"אה

 .רמב"םכתב שכ"נ מדברי ה יח(, )דהמגיד ו

דם הה רצופה על אם היתע שפירש ש'רצופה' היינו מעוכה על העד רחוק מן העד קצת. ומשמ רש"י

עניין לאבל , רבן ודאיחייב קרומה ולכתב שיתכן וגם רש"י לא כתב כן אלא כדי לשרוף הת)הב"י תלינן במאכולת 

בפירוש  כתב "ארשבהו, שאר הראשונים לא חילקו בזה אולם. טומאה אפילו רצופה על הדם טמאה(

  שנמצא מאכולת רצופה על הכתם טמאה.

 . מאהט, אלא אפילו נמצא על הכתם מאכולת מעוכה, :... ולא עודשו"עכתב ה

 ו מקום בדוקן שאותכיומ, הסביר שמציאת כתם דהכא חמורה ממציאת כתם על חלוקה )סק"כ( ט"זה

 ומאכולת מעלמא אתא., אוודאי שדם זה מגופה הו, הוא אצל מאכולת

 עד נקי שהונח בקופסא ומצאה עליו דם 

 עוד שנינו שם:

 םמשו מאהט אומר רבי, םד עליו מצאה ולמחר, בקופסא והניחתו לה בדוק שאינו בעד בדקה"

 "כתם משום טמאה אמר חייא ורבי, נדה

וכן לא  ,תורפההמקום מביאר שאין הכוונה שנטלה את העד מהאשפה או  )ד"ה איתמר( ריטב"אה

דובר שנטלה יאר שמבכן למסתבר שהיה מוצנע דא"כ חשוב הוא כבדוק אע"פ שלא בדקה כל שעה. 

. שעה נת עדיה לפים שנותמקו אלא, וגם אינו מקום תורףאת העד ממקום בנוני שאינו משומר לגמרי 

 ק. נו בדושאי ור' יוסי סובר שהוא טהור לגמרי ועשאו כמקום, ולכן נחלקו בדינו

מא ינן שמא מעללא אמרו, ןשאפילו אם הניחה את העד מגולה ג"כ טמאה ודאי בכל עני ב"יכתב ה

 וכ"ש בהניחתו בקופסא שאין לחשוש להכי כלל. , נפל
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 עליו דם כל ומצאה ותוא: וכן הדין כשבדקה בו והניחתו בקופסא ואחר שעה בדקה שו"עה כתב

 טמאה., בין משוך בין עגול, שהוא

תב וכ, א דבריוהבי ק מא(ס") ש"ךכתב שהשו"ע איירי אפילו אעד שאינו בדוק. ה )סעיף מח( פרישהה

 וזה פשוט., דבכה"ג לכו"ע בכל שהוא טהורה שקשה

 סעיף לד':

 עד תחת הכר או הכסתנתנה ה 

 )נח:(שנינו בנידה 

. וקצד ברבי א"ר רידב, טמא - שוךמ, טהור - עגול, דם עליו ונמצא הכר תחת נתון שהוא עד"

 "צדוק ברבי אליעזר כרבי הלכה: שמואל אמר יהודה רב אמר

ת הדע - בו שקנחה כיוןמכתב שאם הדם משוך הרי היא טמאה גם בכל שהוא  )פ"ב סימן ב( רא"שה

 נתלה בטיחת ירך.מלומר ש ,נוטה יותר לומר שמשם בא

חת תון תנ גבי עד שהוא (ארוך יח:)תוה"ק שם יח. ו רשב"אוה )פ"ד המ"ו( רמב"ןבשם ה )הי"ח(כתב המגיד 

 שאם יש בו כגריס ועוד טמאה אף על פי שהוא עגול. , הכר

ון ומ"מ כי, הםתלות בליך שיונראה לבאר דשתחת הכר או הכסת הוא מקום דשכיחי מאכולות ולכן 

נו תולים אאין , יתאשדם זה נמצא בבדיקה או בקינוח ויש חשש של הרגשה המטמאת מדאורי

 ל האמור הוא. וכמב( "ך ס"ק)ששדם קינוח משוך הוא בדר"כ , במאכולת אלא כאשר הדם הוא עגול

 אבל ביותר מזה אין במה לתלות., דוקא פחות מכגריס

 פת"ש לז: לאו)למחר ו, סתבעד הבדוק לה והניחתו תחת הכר או תחת הכ: בדקה עצמה שו"עכתב ה

, . ואם עגולקינוחחזקתו מהש, טמאה, אם משוך, נמצא עליו דם אלא ה"ה אם מצאה סמוך לבדיקה(, דוקא

וה"ה אם  כתב: רמ"אוה הכר. שאין זה אלא דם מאכולת שנהרגה תחת, טהורה, ואין בו כגריס ועוד

  ן כתם.ר תלינאיזה דבבכמו שנתבאר לעיל , )ב"י(, ויש מקום לתלות בו, הוא יותר מכגריס

בדיקה נגעה הבשעת ו, בדוקהובדקה עצמה אפילו בעד , כתב שאישה שיש לה טחורים )ס"ק כג( ט"זה

. דם מן המקורגישה בלא הרשדאין כאן ספק דאורייתא מכיון , דתולה בה שלא בשעת וסתה, גם שם

עת וסתה. גם בש לתלות ולדעתו אפשר, חלק עליו באורים ס"ק יח(, ס"ק לט)חדושים  חוות דעתה אך

שלא  אך, ים טמאה' נקיזים של בג' ימים ראשונ )סימן קצו ס"ק יג( ש"ךכתב שלפ"ד ה )ס"ק לט(והפת"ש 

רתה שהיא מי טהדוקא בישכתב בשם רב אחד  )סימן נז( נתיבים מאירבזמן הזה טהורה. ובשו"ת 

"ל האריך והוא ז) להינה תואה אימי ליבונה שהיא בחזקת טממשא"כ ב, בחזקת טהרה יכולה לתלות בזה

  פסק כדעת החוו"ד. )ח"א עמ' רמא והלאה( טהרת הבית. ב(לחלוק

דגול . דעת ה)פת"ש לח(נחלקו הפוסקים מה דין כתם בג' ימים ראשונים הנמצא על עד שבודקת בו 

מכיון שהסיבה להקל בג' ימים הראשונים היא משום דאל"כ אין שום אישה יכולה , שטמאה מרבבה

 סדרי טהרההוא בעד הבדוק ואפשר לה ליזהר אין להתיר בג' ימים ראשונים. וכ"ד ה אםאך , ליטהר



 207 _______________________________________________ כהעד בדוק שטחתו ביר
 

מכגריס אף בג' שאף בעד שבודקת טהורה פחות , מיקל בזה )סימן נט( צדקה מעילבשו"ת  אך. )ס"ק סא(

פסק שלדעת הספרדים יכולה להקל בג' ימים  )ח"ב עמ' שעא( הבית טהרתגם ב ימים ראשונים.

 כמו בזמן טהרתה., הראשונים

 סעיף לה':

 עד בדוק שטחתו בירכה 

 )יד.(שנינו בנידה 

. נדה אהטמ: רב אמר, םד עליה מצאה ולמחר, בירכה וטחתו, לה הבדוק בעד בדקה, אתמר"

 מורין וכן ,נדה טמאה: מואלש אמר, נמי איתמר! לן אמרת חוששת והא: חייא בר שימי רב ל"א

 "נדה טמאה: מדרשא בי

 שלא היה בו דוק להבכיון דהעד דטומאה ודאית  - טמאה נדה .על הירך - נמצא עליה דם: רש"יופ

על  א מעלמא אתאן דילמרינדם קודם בדיקה ודאי מגופה הוטח על העד ומשם הוטח בירכה ולא אמ

ג ואע", בירכהובעד  מצא דםביאר בדברי רש"י שנ )תוה"א שם יח:( רשב"אירכה וספק טומאה היא. ה

שום ם נדה אלא ממא משוא תטדם זה בירכה היה וממנו נדבק בעד ולשנמצא גם בירכה אין אומרים 

ת דע אולם .תאגופה אמדאי ודכיון דבדקה בעד ונמצא עליו דם , כתם כדין דם הנמצא בירכה לבד

 ."חרבשם  )יד. ד"ה ולמחר(שהדם נמצא על העד. וכ"כ תוס'  יט(, )ד רמב"םה

 האבל בפחות מז ,כולתשא"א לתלות במא דוקא כשנמצא עליו כגריס ועודש )שם( רשב"אכתב ה

הכתם  ואם .פ"ד המ"ו( בהלכותיו) רמב"ןוה )בבעה"נ שעה"כ עמ' סט /יט:/ ס( ראב"דתלינן במאכולת. וכ"ד ה

ביריכה  וטחתו דוק להכתב "קנחה עצמה בעד הב יט(, )ד רמב"םה אבל משוך טמאה בכל שהוא.

ה מאכולת". ה נהרגיריכבואין אומרים שמא כשטחה אותה , ולמחר נמצא עליו דם הרי זו טמאה

 ולדעתו אפילו בפחות מכגריס טמאה הואיל ובדקה בו רגלים לדבר. 

טמאה , שוךמאם , םליו דולמחר נמצא ע, הבדוק לה וטחתו בירכה: בדקה עצמה בעד שו"עכתב ה

 הואל טמא בכל שאף עגושומרים אאם אין בו כגריס ועוד. ויש , טהורה, ואם עגול, אפילו בכל שהוא

 .: וכן עיקר(רמ"א)

א"כ מש, צויה שםינה מולת אהסביר שלדעת הי"א מחמירים יותר בירכה משום שהמאכ )ס"ק מג( ש"ךה

מ' תנד עח"א  יתבטהרת הב אולם עוד.ו תורת השלמים)וכ"כ בבהניחתו תחת הכר או הכסת. והב"ח פסק כהי"א 

שאם נמצא , החמירלנ יש ביאר שדעת הי"א לטמא היא משום דממ" )ס"ק כד( ט"ז. הפסק כדעת מרן(

ואם לא  יס.ת מכגרפחו דעתו שכל שנמצא על בשרה אין תולים במאכולת אפילו, הדם על הירך

שטחתה על  מאכולתמה שאם היה בא, נמצא דם על הירך זוהי הוכחה שהדם שעל העד בא מגופה

 לא נגע בירךשאפשר  גופהמהיה לה להמצא גם על הירך כיון ששם נתמעכה. משא"כ אם בא , ירכה

רה ה ובשא על חלוקאם נמצהכ"ג ש שהרי כתב הרמב"ם פ"ט, שתפס עליו רעק"א)ועיין בבאותו חלק שעליו הדם 

 .וה"ה להכא(, תולים במאכולת
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ון מכי, ש להקלשוך יאו מ פסק שאם נאבד העד וספק לה אם היה עגול )ח"א עמ' תנד( טהרת הביתב

דבר ישה רגלים ללא הרגל ושהאישה בחזקת טהרה מוקמינן לה אחזקתא ותלינן שהוא עגול. והואי

 שלא בא מגופה.

 סעיף לו':

  למחרת דםבדקה בעד שאינו בדוק ומצאה 

 )יד.(שנינו בנידה 

 מאהט אומר ביר, דם עליו המצא ולמחר, בקופסא והניחתו לה בדוק שאינו בעד בדקה: דתניא"

, מטמא - רבי תנא: תנאמ בר אדא רב אמר ...כתם משום טמאה אמר חייא ורבי, נדה משום

. טיהר לעצמו - יוסי רבי וכשטיהר, מ"רכ - רבי כשטימא: זירא רבי ואמר. מטהר - יוסי ורבי

 - יושבת אם, טמאה - עומדת אם: אומר מ"ר דם וראתה צרכיה עושה שהיתה האשה, דתניא

 "טהורה כך ובין כך בין: אומר יוסי רבי. טהורה

מאה )היינו ט םשום כתממטמא ושפירש שרבי יוסי מטהר משום דם  ר"חהביא בשם  )פ"ב סו"ס ב(הרא"ש 

, מאהגריס ועוד טבו כ שאם יש הסכים יט(, )ד רמב"םה אולם והלכה כרבי יוסי וכרבי חייא., מדרבנן(

 ודע. גריס ועודכיש בו שכל  יתא()היינו מדאורי טמאה נדהאך לדעתו הלכה כרבי ש, ופחות מזה טהורה

שם ) רשב"אכ"ד הו, ריר לגמשהלכה כר' יוסי המטה )השגות לבעה"נ שעה"כ אות ג( רז"המצאנו שדעת ה

 .אך למעשה הורו שהמחמיר תבוא עליו ברכה ,)פ"ד המ"ז( רמב"ןוה יט.(

רמ"א: ), עליו דם ומצאה תיבתהאפילו הניחתו שמור ב, בדקה עצמה בעד שאינו בדוק לה: שו"עכתב ה

, נונידוקא בעד ביו: רמ"א. וכתב ה)טור בשם הרא"ש וע"פ(אם יש בו כגריס ועוד  (אלארמ"א: )טמאה  אינה(

כגון , וכלךקתו מלעד שחזאבל אם בדקה עצמה ב, )ד"ע(דהיינו שאין חזקתו בדוק ולא מלוכלך 

 ונמצא עליו צמה בועדקה וב, שחזקתו שכבר היו בו כתמים, שלקחה עד ממקום שדמים מצויין שם

 . )כן משמע מהריטב"א שהביא הב"י(, טהורה אפילו יותר מכגריס, כתם

 ,שום מאכולתמוא רק הגריס ככתב דמכיון שדין תליה בשיעור  )סימן קנ. הובא בפת"ש מ( חתם סופרה

 וכל דם, הואבכל ש חמירולכן כשאינם מצויים יש לה, יש להקל רק כשיעור מאכולת שבזמנינו

ברי ריך לדחות דהא ן פב(יו"ד סימ) דרך אבניבשו"ת , מאידךהנמצא יהיה כנמצא שיעור גדול מכגריס. 

 .' תנ()ח"א עמ הבית טהרתסקים. וכ"פ בד בזה נגד כמה פויהחת"ס שהוא יח

לו י שיטמא אפיאין מדוק ובחשוב כאינו , כתב שאם לקחה בגד מן המזדמן לה בבית )ס"ק כה( ט"זה

ו חשיב ים בימים מצוובר שרק אם נטלה ממקום שדס לח(, )קיג חכמת אדםה אולםמשום כתם. 

 מלוכלך.דבגד העומד לכביסה דינו כחזקת , לחזקתו מלוכלך. עוד כתב

כתב שאם בדקה עצמה בחו"ס בעד הבדוק ומצאה בו טיפות  )ח"א הל' נידה סימן א( רענן זיתבשו"ת 

כל זמן שהיא יכולה לתלות שהיו טיפות אלו קודם בדיקתה אלא שלא עיינה היטב בעד , קטנות מאוד

ת כאלו הו"ל ועוד שבטיפות קטנו, הו"ל כדין עד שאינו בדוק, לראות אם היו בו טיפות קטנות כאלה
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נשאל באישה שבדקה עצמה בעד בדוק  )ח"ב סימן כד( שאלונ שואלכעד שחזקתו מלוכלך. גם בשו"ת 

, ומצאה טיפה קטנה מאוד שלרוב דקותה יתכן מאוד שהיתה קודם שבדקה את עצמה, בתוך ז' נקיים

 יציב דבריוע"ע בשו"ת  .(תנ )ח"א עמ' טהרת הביתוכתב שדין עד זה כעד שאינו בדוק. וכן העלה ב

 .(פז-פו)סימנים 

 סעיף לז':

 בדקה בעד שאינו בדוק וטחתו בירכה 

 )יד.(שנינו בנידה 

 ...נדה אהטמ: רב אמר, םד עליה מצאה ולמחר, בירכה וטחתו, לה הבדוק בעד בדקה, אתמר"

 טמאה מראו רבי, דם יועל מצאה ולמחר, בקופסא והניחתו לה בדוק שאינו בעד בדקהת"ש 

 "כתם משום טמאה אמר חייא ורבי, נדה משום

א לקולא: חדי י ספיקהוו תר שהגמ' לא נקטה בברייתא 'טחתו בירכה' דא"כ )ד"ה ולמחר( רש"יכתב 

 כי הוה.הבדוק מקמי  דאינו יוןדלמא לאו מן העד הוטח על ירכה. ואפילו את"ל מן העד אתא דלמא כ

, םדכ נמצא עליו ואח", ירכהבוטחתו , ו בדוק לה: בדקה עצמה בעד שאינשו"עכתב הע"פ דברי רש"י 

 ם שיש לתלותה במקובדיקהכתב: וכל שכן אם הניחתו אחר  רמ"אטהורה. וה, אפילו כגריס ועוד

אם הוא , מאהט, כיחשאין דם שאבל הניחתו במקום , )ד"ע וב"י(דטהור אפילו ביותר מכגריס , הכתם

 יותר מכגריס.

אלא שאינה טמאה , שהרי רש"י לא בא לומר שאישה זו טהורה, כתב שדין זה צ"ע )ס"ק מה( ש"ךה

  32שאינו ס"ס המתהפך, שבנמצא על העד אינו ספק ספיקא, ועודמדאורייתא אלא מדרבנן בלבד. 

והכל ספק אחד הוא שמא בא מהמקור על העד. ורק כשנמצא דם על הירך והעד אינו לפנינו יש ס"ס. 

 .)באורים ס"ק כו( חוות דעתוכ"ד ה כלל ואין ספק שבא מן העד.וכן ביותר מכגריס אין חשש מאכולת 

 )ס"ק יט( ופלטי כרתי, )ס"ק סד ד"ה וכבר( סדרי טהרהוכ"פ ה, החזיק בדברי השו"ע )ס"ק כו( ט"זה אולם

כתב  )ד"ה ומ"מ( שבט הלויכתב שניתן להקל כדברי השו"ע. וה )ח"א עמ' תנב( טהרת הביתגם בועוד. 

ובפרט כשנראה דם טרי וכ"ש , שלמעשה אינו מיקל בזה כשבא עד בנוני עם כתם של דם ממש

אבל כיום , תים היו יותר פתוחים ומועדים ללכלוך הקלוואפשר שבימיהם שהב, כשריחו כדם נדה

 קשה להקל בזה אלא בעד מלוכלך.

 הקלו. וע"ע שוך לאוא מאבל כשה, כתב שיש המקלים רק כאשר הכתם עגול )סק"ק( ערוך השולחןה

  .)ס"ק יט(בכרתי ופלטי 

                                                        
ש לנו לדון מהיכן הגיע הדם, בתורת השלמים )ס"ק לז( כתב שאינו צריך להיות ס"ס המהתפך, משום שמתחילה י 32

ת הבית נם עיין בטהרישה. אמך האדשמא היה העד מלוכלך כבר כשנטלתו האישה, ואח"כ יש לדון דשמא נתלכלך מיר
 תהפך.מס אינו שהס"ח"א עמ' תנב שהביא בשם הכנסת הגדולה יו"ד סימן מט שדעת השו"ע להקל גם כ
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 סעיף לח':

 מה נחשב לעד בדוק 

אשונים '. נחלקו הרו בדוקאינשבסעיפים הקודמים מצאנו בכמה מקומות התייחסות ל'עד בדוק' ו'עד 

 מהו 'עד בדוק':

אינו ש שעד ד"ה ולעת( יד. "שוס' ראת)עיין  תוספותהביא בשם ה )תוה"ק שם יח: והארוך ב"ז ש"ד יט:(הרשב"א 

עד הוסיף ש וק לה(ינו בדבעד שא )יד. ד"ה בדקה רמב"ןטמאה ודאי. והכבדוק כלל לא היה מחזיק רבי 

וכים ן שהזמינה מוא כגוהוק ועד שאינו בד, הבדוק היינו שבדקתו ולא זז מתוך ידה עד שבדקה בו

כי הדיקה ומשום בבשעת  כשיועאלא שלאחר זמן קנחה בהם ולא בדקה אותן , לבנים ונקיים וכיוצ"ב

מא לכולי על ,לדוק כלנו באבל אם לקחה עד שאי, מטמא לה רבי משום נדה ורבי חייא משום כתם

הן לעולם  לה הרימתח צלהסובר שלאחר שהעד היה בדוק א )שם( רשב"אה אולם .אינה חוששת כלל

ו חלוק ג' נשים שלבשקשיא מ דאל"ה) שאין תולין לעולם במקרה, מחזקתןבחזקת בדוקים עד שתדע שיצאו 

אלא ע"כ , קעד שאינו בדולישית כיה והשוא"כ הוי לגבי השנ, והרי לא נבדק קודם לבישה, אחד ומצאו כתם כולם טמאות

 תאין לו חזק מאידךועולם משלא נבדק כל  הוא עד שאינו בדוקו .שגם אם לא נבדק בסמוך חשיב כבדוק(

 מלוכלך.

בו  א נודע שנכתםול, תהחבר בין היא בין, כל שבדקתו, : איזהו עד הבדוקע"פ הרשב"א שו"עכתב ה

 דוק.חזקת בזה ב הרי, ולא בצד המתעסקים בכתמים, ולא העבירתו בשוק של טבחים, כתם

ומיקרי עד  בעלמא בהעברה די בכך שהסתכלה עליו, שעד בדיקה המצוי היום, שני חוטכתב בספר 

בעלמא לא  בהעברהשוי כיון שמצ, הבדוק. אך אם מצאה נקודות זעירות אין הוא חשוב לבדוק

 ששמע מהחזו"א. )סעיף לג אות ב(שבט הלוי הבחינה בהם. וכ"כ ה

 יים על חבלייו תלוהלו ואפי, עוד כתב בחוט שני שבגד או עד הבאים מהכביסה חזקתם בדוקים

 הכביסה עדיין הם בחזקת בדוקים.

ך הקל יש לסמווסף לירוף נאולם הוסיף שאם יש צ, פסק כדברי השו"ע )ח"א עמ' תמט(בית טהרת הב

 ע"ד התוס' והרמב"ן והרא"ה להקל.

 סעיף לט':

  כתם על חלוק 

נו בדוק או ק שאיחלו בלא, שדווקא כתם שנמצא על חלוק הבדוק טמא )תוה"א שם כ.( רשב"אכתב ה

ה כתם אומר כבר הי שאני, מיםשלקחתו מן השוק ואפילו יודעת ממי לקחתו אין חוששין לו משום כת

 .שהכתמים מדבריהם והולכין בהם להקל, זה

קודם  דוק להה באלא אם כן הי, : אין האשה טמאה משום כתם שמצאה בחלוקהשו"עכתב ה

  הורה.ט, כתם ה בוולבשתו בלא בדיקה ומצא ,שלבשתו. אבל אם אינו בדוק קודם שלבשתו
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ש הכא שיטהר א"כ כ"ו, וקהתבאר עפ"ד הרשב"א שטיהר גם בדיקה בעד שאינו בד )סעיף לו(לעיל 

 בכתם. והשו"ע כתב דין זה אליבא דכו"ע שבכה"ג מטהרים.

ואפילו לא )חזקת נקי ביעתו י שהצנולדעתו בסעיף ל"ו אייר, האריך לדחוק בלשון השו"ע )ס"ק כט( ט"זה

דיעה ממנו יה שום לאין אן איירי שאבל כ, ולכן טמאה כשמצאה כגריס ועוד בדקה אותו בבירור(

ם דל בין מצאה ום הבדן שושלקחה את העד ממקום שהדמים מצויים ורק בכה"ג טהורה. לדעתו אי

 עדו איירי בעיף ל"שבס כתב ב"חה אמנם שבשתיהם טמאה באינו בדוק., בבדיקה ובין מצאה כתם

ה על סתם ר שראתדובובסעיף ל"ט מ, שבדקה אותו ולכן כשמצאה עליו דם מסתבר שבא מגופה

הם  רי הט"זכל דבשכתב  ()ס"ק סז סדרי טהרהחלוק שלבשה ודינו ככל כתם שמצאה על חלוקה. ה

ף ועוד. והוסי ח(ל, קיג) אדם תחכמ, ופלטי כרתי, )ס"ק עו( גר"זעיקר כדברי הב"ח. וכ"ד ההשתימה ו

ב"א מיקל הרי הרשש, שלא יתכן לומר שכל שלקחתו ממקום מוצנע נחשב לבדוק וטמאה רעק"א

 טהורה. ש -ולא בדקתו מעולם , אפילו בעד שלקחתו ממקום מוצנע ובדקה בו

 מ"מ לדינא, כט"ז הקל דלאלכתב שאע"פ שהסכמת האחרונים  )ח"ג סימן קיט אות ה( הלוי שבטבשו"ת 

צא ודאי דם שי ד שהואן מיאשר כל מבין יבחי, ראה שהוא דם גמוראם הובא לפנינו כתם טרי שנ

לבי  ,נקיות שלנוהדיקות לות בוהלב יודע שבזה"ז אין כמעט מקום לת, אלא שנמצא דרך כתם, מגופה

 הבית תטהרב אולם. נין זהם בעכי צ"ע מאוד אם הקלו רבותינו ג, נוקפי מאוד להקל ביותר מכגריס

ין לנו וא, לקו בזהלא חישסקים ולדעתו אין לנו אלא דברי רבותינו הפו, הביא דבריו )ח"א עמ' תמה(

מים להחמיר מרו חכא אשל, לבדות סברות להחמיר ע"פ רגשות הלב היפך ממה שמבואר בפוסקים

 בכתמים אלא להקל. ולכן העיקר להקל.

 סעיף מ':

 בדקה חלוקה והשאילה לחברתה ומצאה כתם 

 )נח.(שנינו בנידה 

 לעניןו: ששת רב אמר. בה תולה - וחבירתה, טהורה - היא, לחבירתה והשאילתו חלוקה בדקה"

 "טמאה וחבירתה טהורה היא - טומאה לענין אבל, תנן דינא

לטמא את בדוק ולחלוק הכתב שגם בדיקת חברתה חשובה לבדיקה כדי להחשיב את  )שם( רשב"אה

 האישה כשמצאה כתם. 

 ,ומצאה בו כתם ,לבשהו, והשאילה לחברתה, טהורה: בדקה חלוקה ופשטתו ומצאה שו"עוכ"פ ה

  והשניה טמאה., הראשונה טהורה

אחת קודם הלבישה ואחת לאחר הלבישה. ולכאורה לא מובן , השו"ע איירי בבדקה עצמה ב' פעמים

סובר שאם לא בדקה פעם שניה אע"פ שבדקתו כשלבשתו שתיהן  ב"חהמדוע צריך ב' בדיקות? 

כתב שמדובר שבפעם  )אות נז( פרישהה כשבדקה פעם שניה. רקולכן בדוקא נקט שטהורה , טמאות

ואע"ג שגם השניה בדקה , ומצאה טהורה )היינו גופה(השניה לא בדקה את החלוק אלא את עצמה 
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)וכתב עליו הש"ך תולין הכתם בשניה ולא בראשונה משום 'כאן נמצא כאן היה' , עצמה ומצאה טהורה

 סובר שגם אם לא בדקה קודם הלבישה הרי הראשונה טהורה. )ס"ק מז( ש"ך. הטמאות( שבכה"ג שתיהן

כיון שבדקה עצמה לפני כן ומצאה טהורה אין אנו מטמאים אותה. , אלא שאע"פ שמצאה כתם בסוף

אין הבדיקה לאחר מכן מועילה מכיון שיודעת היא שאין , שכשלא בדקה בתחילה )סק"ל( ט"זוהוסיף ה

  צא כתם ולכן איננה בודקת כדבעי.נ"מ גם אם תמ

 סעיף מא':

 השאילה חלוקה לנידה או נוכרית 

 )נט:(שנינו בנידה 

 ה.הרוא כריתבנ: רב אמר: גמרא. הב תולה זו הרי - לנדה או לנכרית חלוקה השאילה :משנה"

 "חזיא דקא - נכרית אף, דקחזיא - נדה מה, דנדה דומיא - ממאי

ה לוק הבדוק לבשה חפירש של )תוה"ב שם כ:( רשב"אהנחלקו הראשונים באיזה מקרה מדובר במשנה: 

 ט(כ, )ט רמב"םה אבל .בהן ואח"כ נמצא עליו דם הרי בעלת החלוק תולה, ופשטתו והשאילתו להן

צאה דם בדיקה ומותו קוה אוחזרה ולבש, פירש שקודם השאילה את חלוקה לנידה גויה או ישראלית

 .עליו כתם ה"ז תולה בנדה שלבשה אותו

ל אלא ע, שאלהזמן ההברואה שסובר שאין מדובר  )שם(רשב"א עוד נחלקו על איזה נכרית מדובר: ה

וכ"כ . רואה()ס. ד"ה ה רש"ימ . וכ"נ(ולאפוקי לא הגיע זמנה לראות וראתה)נכרית שהגיע זמנה לראות וראתה 

לין כרית אין תונגם בשרמב"ם כתב בדעת ה ב"יה אולם. )שם(והרמב"ם  )פ"ד ה"ל( רמב"ןהמגיד בדעת ה

כן ראתה קודם לל פי שאף ע שאלה אינה רואה זמןאבל אם ב, שאלהה זמןאלא כשידוע שהיתה נדה ב

  .אינה תולה בה

ת כוכבים לעובד דה אווהשאילתו לישראלית נ, ופשטתו, : לבשה חלוקה הבדוק להשו"עכתב ה

ואה ל פי שאינה ראף ע, ם א'וראתה פע לא: היינו י"ב שנה ויום אחד( ט"זמט ו ש"ך) שהגיע זמנה לראות

תו דקתו והשאילן אם בא הדיתולה בהן וטהורה. והו, ואחר כך נמצא בו כתם, בימי השאלת החלוק

רת לו היא בספיואפי ור(רמב"ם וטו)זהו פי' רש"י שתולה בהן , ואח"כ לבשתו היא ומצאה בו כתם, להן

  .ר אחר(ים לתלות בדבין בכתמין מקילדבג' ימים הראשונים של ז' נקיים א, וע"ל סי' קצ"ו: רמ"א)שבעה נקיים. 

ן ולכ, קלקול ן בהםויה אימשום שנדה וג, הסביר את הטעם שתולים את הכתם בהן )ס"ק לא( ט"זה

 ולקל.מקבהקלקלה  תולים בהם ולא לקלקל אשה טהורה. דבמידי דרבנן תולים את

 סעיף מב':

 השאילה חלוקה לאישה שדמיה טהורים 

 )ס.(שנינו בנידה 
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 יהשדמ ולהובבת, טוהר םד על וביושבת, שלה בראשון יום כנגד יום בשומרת שתולה ושוין"

 "טהורין

 .לםתה מעורה שלא ראבתולת דמים כקטנה או נעהיינו  'בתולהש'ש פיר )תוה"א שם( רשב"אה

נדה )' לילות ה עד דנערולוהשאילה להן חלוק הבדוק לה בתוך הזמן משנבעלו עד שתחיה המכה 

 מכן נמצא עליו דם תולה בהן.. ואם לאחר סד:(

שנבעלה  ו לאחרזטנה קולבשתו , שלא ראתה מעולם, ע"פ הרשב"א: השאילתו לקטנה שו"עכתב ה

ילתה... ות לבעה לילתוך ארבעולבשתו , או שהשאילתו לנערה שלא ראתה, קודם שחיתה המכה

 תולה בהן ואפילו בזמן הזה.

 תליה ביושבת על דם טוהר 

זה  דין ןאו מכיון שאי ,הרנחלקו הראשונים האם גם בימינו אפשר לתלות הדם ביושבת על דם טו

 גם אין תולים בו:, נוהג כיום ומטמאים אותו

מדו קל. וכפי שלא תתקלו בה למכיון שגם אם יתל, סובר שתולים ביושבת על דם טוהר )שם( רשב"אה

ין נפלו ין לתוך חולמר חולי אושאנ, לגבי ב' קופות אחת של חולין ואחת של תרומה )תרומות פ"ז מ"ה(

ו אע"פ שהחמירו, ליםשתו פסק )בבעה"נ שעה"כ עה /כא./ סה( ראב"דותרומה לתוך תרומה נפלה. גם ה

שלא יהיו  כתמים מספק אבל להציל על חבירתה, צמםהוא דוקא על ע, שלא לבעול על דם טוהר

 נת.מוקמינן להו אדינא והיא מקולקלת וחבירתה מתוק, שתיהן מקולקלות

, דם טוהר ול עלה אסור לבעדכיון שבזמן הז )פ"ד הל"ב( רמב"ןהכתב בשם  )פ"ט הכ"ט(גיד המ אמנם

  .אינה תולה ביושבת על דם טוהר

קום שנהגו ילו במבה אפ שיכולה לתלות ז( -הל' ה )פי"א  רמב"םוהב"י כתבו בדעת ה )שם(המגיד 

יתכן ) דם טוהר בעל עלה להשהרי אם תלך ותקבע דירתה במקום שנהגו היתר יהיה מותר ל, איסור

 .יודו שא"א להקל בזה(, וכיום שאין מקלים כלל בדם טוהר

ר בשם י"א )ראב"ד וטו מן הזהו בזתולה בהן ואפיל, : ...או שהשאילתו ליושבת על דם טוהרשו"עכתב ה

 .וה"ה ור' ירוחם לדעת רמב"ם ורא"ה בב"ה(

 השאילה חלוקה לשומרת יום כנגד יום או בז' נקיים 

 )ס.(שנינו בנידה 

 - היא לפיכך. טבלה אשל שבעה ובסופרת, שלה בשני יום כנגד יום בשומרת תולה, ר"ת"

 .קלותמקול יהןשת לפיכך, תולה נהאי: אומר רבי. ג"רשב דברי, מקולקלת - וחברתה. מתוקנת

 "שלה בראשון יום כנגד יום בשומרת שתולה ושוין

דכיון דכתמים דרבנן תולים את הקלקלה , הסביר את סברת רשב"ג )תוה"א ב"ז ש"ד כ:( רשב"אה

. ורבי סבר מחוסרת טבילה היא וטמאה היא מ"מ, וליטהרואע"פ שיכולה לטבול כעת במקולקל. 
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ולכן אין חברתה תולה בה. ופסק הלכה כרשב"ג , לטבול אינה חשובה כמחוסרת מעשהדכיון שבידה 

 )פ"ד הל"ג( רמב"ןה, )בבעה"נ שעה"כ עמ' עה /כא./ סד( ראב"דכיון דכתמים דרבנן ואזלינן לקולא. וכ"פ ה

 .מו:()עירובין משום דהלכה כמותו מחבירו , כרביפסק  הכ"ט(פ"ט ) רמב"םה אבל .ב( מן)פ"ט סי רא"שוה

וחברתה , רהוק טהוהחל תולה בה ובעלת, : וכן אם השאילתו לסופרת ז' שלא טבלהשו"עכתב ה

 ששאלתו מקולקלת. 

דיין שהרי היא ע לות בהלת האם אפשר, נחלקו הפוסקים מה דין אישה לאחר ז' נקיים קודם שטבלה

ט. ד"ה ל' איסו"ב הכ"מהפ"ט ) ךמשנה למל: ה, דסו"ס נפסקו דמיהאו שלא, טמאה ונמצא שאינה מקלקלה

אלא , פקעה ה כברראשונמכיון שטומאתה ה, סובר שאינה תולה בה (. הביאו הפת"ש מגודע דהנראה

, שתטומאה מחוד ם עליהביאיואם אנו תולים בה נמצא שאנו מ, דגזירת הכתוב הוא דבעינן טבילה

ח"א ) טהרת הבית, ה(פס"ק ) גר"זה, )ס"ק עח(סדרי טהרה ומאי חזית דנטמא לזו מחדש ולא לזו. וכ"פ ה

 לוישבט הכ"נ מהות בה. ה לתלוסובר שכל עוד לא טבלה יכול )סעיף מב( לבושה אמנםועוד.  עמ' תנז(

 .)אות ה(

יה גדולה ם פנועטה יחד כתב שאישה נשואה שישנה במי . הובא בפת"ש מג(ס"ג מןסי)מהדו"ק  רעק"א

אינה טובלת שמשום  פנויהבלהקל ולתלות נ"ל  .ונמצא כתם בסדין המטה, שכבר ראתה כמה פעמים

 ועוד. )ס"ק קיח( ערוך השולחןכלל. וכ"פ ה

 סעיף מג':

 השאילה חלוקה לאישה וחזרה ולבשתו 

 )ס.(עוד שנינו שם 

 מה. ןתולי יןא: ל"א...? כתםב כתם לתלות מהו: ליואי בר יהודה מרבי יוחנן' ר מיניה בעא"

 "תולין שאין לפי? טעם

אשונה תתלה ברששאילה חלוקה לבעלת הכתם ואח"כ לבשתה היא מהו ה -: כתם בכתם רש"יופ

 ת רואה היא.לא בחזקו, ה טומאת כתם קמאלדמעלמא אתי  -להיות היא טהורה. לפי שאין תולין 

חמת אלא רק מ, מאה(היתה ט אחרת)ע"כ. היינו אין תולים ברואה כתם משום שהיא אינה בחזקת רואה 

 ועוד. רשב"אה, )עמ' קד( ולאשכוכן מפורש בדברי ה הספק.

בר על הכתם כושבת יתה יבין שה, : השאילתו לבעלת הכתם)תוה"ב שם כ:( רשב"אע"פ ה שו"עכתב ה

שתיהן לא זו בזו ווו בזו ת זאין תולו, קודם שאלה בין שראתה כתם בחלוק אחר לאחר ששאלה את זה

חוש ל תששתיהן צריכו ,ולבשתווחזרה , . וכל שכן אם השאילתו לטהורה)רשב"א( צריכות לחוש

 . הגה"מ איסו"ב פ"ט אות נ בשם הרמב"ן פ"ד הל"ד()

אם לא , לא חזרה ולבשה את הבגדגם אם , בדין שהשאילה חלוקה לטהורהביאר ש )ס"ק נז( ש"ךה

אע"ג שחזרה ולבשתו והחלוק אצל הראשונה אפ"ה צריכות שתיהן , בדקה הראשונה קודם שפשטתו

 שהראשונה בדקתו קודם שפשטתו ולכן אינה טמאה עד שתחזור ותלבשנו.לחוש. או שמדובר 
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  נה.הכתם יצא ממכתם שעלת ההסביר שאין תולות זב"ז מפני שאין ידוע בבירור לב )ס"ק לד( ט"זה

 כתם ממנה באע אם הין ידודלפי הטעם שאין תולים בכתם משום שא )סק"ח( השולחן בדיכתב בספר 

פיר יכולה ש, רגשהבלי ה יצא מגופה אלא שהיהדם הכתם בבירור שמוכח שאם יודעת , או מעלמא

אם כתב ש יט אות י(ג סימן ק)ח" הלוי שבט. ובשו"ת )ח"א עמ' תסב( טהרת הביתחברתה לתלות בה. וכ"פ ב

 בר.כל דלכיון שדינו כראיה , ראתה ע"י עד הבדוק לה שפיר יכולה לתלות בה

ואח"כ , קייםנר ז' ה לספובאישה שראתה כתם והתחיל נסתפק )שיירי טהרה תשובה יד( גר"ש קלוגרה

האם , עתכתם כ בו ומצאה, לבשה את החלוק שהיתה לבושה בו בימים הראשונים שמצאה כתם

ל וסיים שכ, םתם בכתכלים שלכאורה דומה למ"ש שאין תו, יכולה לתלות הכתם בימים ההם או לא

הכוונה שא כתב ש"י לשהרי ר, לתלותאבל בה עצמה פשוט שיכולה , הספק הוא לתלות בחברתה

 ות ד(אח"ה סימן קי ) הלוי שבט אלא ודאי שבכה"ג פשיטא דתולין. ובשו"ת, לתלות בעצמה בימי כתמה

ות אסימן פט סוף ) ו"אחזהמכתב שלדעתו הדבר פשוט שגם בכתמה של עצמה אינה תולה. וכן מוכח 

 .תסג(-)ח"א עמ' תסב טהרת הביתוכן העלה ב, ט(

 :סעיף מד'

 תליה בחלוק שלבשה בימי נדתה ולא בדקתו 

 דקתו ולבשתוולא ב נדתה פעמים שתולה בעצמה כגון שלבשה חלוק בימי )פ"ט סימן ב( רא"שכתב ה

בשם  ת כ(שם או) "מוהגה (שםתוה"ב ) רשב"אהוכ"כ . תולה אותו שמימי נדותה הואבימי טהרתה 

. בשם המפרשים (הכ"ט"ט פ) גיד"כ המוכ רכב ע"ג()נכ"ו ח"ב דף  ירוחם רבינו . וכ"פ)פ"ד הל"א( רמב"ןה

 .חבירתהולה בדלמה לא תתלה בעצמה כשם שת, דברים פשוטים הם בעיניש ב"יוכתב ה

ימי תולה שמ, תםכצא בו ונמ ולבשתו בימי טהרתה, : לבשה חלוק בימי נדתה ולא בדקתושו"עכתב ה

 נדותה הוא.

 דותה.נבימי  תולהדואפ"ה טהורה , העיר שאם בדקה החלוק קודם ימי נידותה )סק"ס(ש"ך ה

חר ג' ימים רק לא תה אלאשאינה תולה בימי ניד )ס"ק נא( ש"ךהביא את דברי ה )ס"ק מד( פת"שה

 הראשונים של הז' נקיים.

 סעיף מה':

 תליית הכתם בזמן עיבורה והנקה 

חלוק קודם  : לבשהם(שתוה"ב ) רשב"אבשם ה ב ע"ג()נכ"ו ח"ב דף רכעפ"ד רבינו ירוחם  שו"עכתב ה

ימים שלא הלבישת בולה ת, ואחר שנתעברה לבשתו בלא בדיקה ומצאה עליו כתם, שהיתה מעוברת

מים שלא ולה בעצמה ביזקנה ת : וכןארמ")תולה בעצמה כמו שתולה בחברתה. , היתה מעוברת. וכן המניקה

 . ב"י בשם הרשב"א(. היתה זקנה
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יום הוכר עוברה בו, תהספיר כתב לפרש את דברי השו"ע בעומדת בתוך ימי )סימן פט אות ט( חזו"אה

 קודם שהוכר ם שהיההכת שאז תולים, ומצאה כתם בשביעי לספירתה, שני לספירת ז' נקיים שלה

ן ים של ההריוראשונהודשים שלכאורה בזה"ז שאף בג' ח, העיר )ח"א עמ' תמז( טהרת הביתעוברה. ב

מן הזה זב וה"ה למניקה אין לה לתלות במה שלבשה קודם שהוכר עוברה., האישה רואה דםאין 

ם אן כתב דצ"ע ה. ולכנקתשהדבר תלוי בטבעה של האישה האם היא רגילה לראות וסת גם בימי ה

ת חזקת אבד מהמניקויון שנמכ כתב שצ"ע כיצד לנהוג בזה שבט הלוייכולה לתלות בימים אלו. גם ה

 סילוק דמים.

 סעיף מו':

 תליה בכתם שהיה לפני הכביסה 

 )נו.(שנינו בנידה 

 היה לאו הזה החלוק את דקתיב שיאמר עד, למפרע מטמא - בחלוק שנמצא כתם וכן: משנה"

 חזקתו מאדל או, בדוק קתוחז כבוס שעת עד: להו איבעיא: גמרא. הכבוס שעת עד או כתם בו

 אי, בדק לא אה - בדוק חזקתו אמרת אי, בדק ולא כיבס דאמר - מינה נפקא למאי? מתכבס

 שרץה אמרו מה מפני ...רמאי ר"א דתניא, שמע תא. מתכבס הא - מתכבס חזקתו אמרת

 עד וא שרץ בו היה ולא זהה המבוי את בדקתי שיאמר עד, למפרע מטמא - במבוי שנמצא

 - בדקו אל ואם, כבודיהם שעתב מבואותיהן בודקין ישראל בני שחזקת מפני - כיבוד שעת

 את דקתיב שיאמר עד, למפרע מטמא בחלוק שנמצא כתם אמרו מה ומפני. למפרע הפסידוהו

 לוקיהןח בודקות ישראל בנות שחזקת מפני - הכבוס שעת עד או, כתם בו היה ולא החלוק

 נדחה םא, ותכבסנו תחזור: מרא אחא' ר. למפרע הפסידו - בדקו לא ואם, כבוסיהן בשעת

 תםכ דומה נואי: אומר רבי. הכבוס לפניש בידוע - לאו ואם, כבוס שלאחר בידוע - מראיתו

 "מ"ש, בדוק זקתוח: מ"ש. מגליד וזה מקדיר שזה, הכבוס שלפני לכתם הכבוס שלאחר

ס לא נבדק הכיבו לפניומצאנו מחלוקת אמוראים מה דינו של כתם שנמצא לאחר הכיבוס , א"כ

 סובר ר' אחא לוק.סובר שהחלוק מטמא למפרע מהפעם האחרונה שבדקו את הח ר"מהחלוק: 

בר מטמא עאם לא ו, וסאם הכתם עבר סימן שהכתם לא היה קודם הכיב, שתכבס את החלוק שוב

 ואם הוא, וסת הכיבמשע סובר שאם הכתם מגליד הרי הוא מטמא רבילמפרע מהבדיקה האחרונה. 

 נה.מקדיר מטמא למפרע מהבדיקה האחרו

 )תוה"ק ב"ז ש"ד יט:( רשב"אה. אנחלקו הראשונים מתי יכולה לתלות שהכתם היה עוד לפני הכיבוס: 

, שמסתמא בדקה לפני הכיבוס. אבל אם גויה כבסה, שאם ישראלית כבסה את הבגד אינה תולהסובר 

אם הוא , אפשר לתלות. ואם יכולה לבדוק אם הכתם מגליד או מקדיר, או ישראלית שלא בדקה

אי , שיש לבדוק את הכתם )בעה"נ שעה"כ עמ' עה /כא./ סה( ראב"ד. דעת הבמקדיר יכולה לתלות. 

גם  .לה וטמאה חוששיםאם מקדיר או מגליד ואם אינה יודעת  .מקדיר טהורה ואי מגליד טמאה

אך , לא הזכיר דין זה בהלכות איסו"ב רמב"ם. הג .תולה הכל במקדיר ומגליד כרבי )פ"ד הל"ה( רמב"ןה
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הבגד שנמצא עליו הכתם טמא למפרע עד שתאמר בדקתי את "כתב  )פ"ג ה"ז(מטמאי משכב בהלכות 

החלוק הזה ולא היה עליו כתם אפילו כיבסתו ולא בדקתו טמא מקודם הכיבוס למפרע עד שעת 

 . פוסק כרבי מאירומשמע ש ".בדיקה

זמן ב וחזרה ולבשתו ,בס: חלוק שלבשתו בימי נדתה ונתכהביא את דברי הרשב"א להלכה שו"עה

, נינוחלוק אינו בפא: גם הס ש"ך) ואינה בפנינו אם נתכבס על ידי ישראלית, שהיא טהורה בלא בדיקה

ב: בזה"ז ס ש"ך) בו נה תולהואי, חזקה בדקתו בשעת כיבוס, לשאול שנאבד. דאל"ה תבדוק במקדיר או מגליד(

ר תולה לומ, ובדקת רת שלאואם היא בפנינו ואומ. שבודקות קודם כיבוס ולכן נראה להחמיר(לא חזינן 

נה אפילו אי, םכוכבי בדתשמתחילה היה ולא עבר על ידי הכיבוס. ואם נתכבס ע"י שפחה או עו

ואם  מתחילה היה.שלומר  תולה, (סג: ה"ה אם היא לפנינו ואומרת שבדקתו ולא היה בו כתם ש"ךו ב"ח) לפנינו

בידוע , גדתוך הבנכנס לאם מקדיר דהיינו ש, במראיתוכגון שמכרת , אפשר לעמוד על הבירור

ם אינה בוס היה. ואאחר כיוע שביד, דהיינו שאינו נכנס לתוך הבגד, שקודם כיבוס היה. ואם מגליד

 .)דעת הראב"ד(חוששת להחמיר , בקיאה בכך

ן כתם שנמצא מה די עותלמדנו א"כ שיתכן ויש כתמים שנשארים לאחר הכיבוס ולכן נחלקו הד

ה הדין: מלקו הפוסקים נח, תריו חר הכיבוס. אך בזמנינו שדרך הכיבוס חזק יותר והבגד יוצא נקילא

יה תכבס ע"י גואם נ פילוא, סובר שבזה"ז שמכבסים היטב את הבגדים ע"י בורית )ס"ק צג( גר"זה

, סעיף קיט() השולחן וךער, סל"ט() בית מאירובגמ' איירי בכיבוס קל. וכ"כ ה, חזקתו שעבר ע"י הכביסה

 ופלטי כרתיה םאמנועוד.  קס"ב(ס)ד"ה ש"ך  הלוי שבט, יא(, )ב טהרה דרכי, )ח"א עמ' תמה( הבית טהרת

 ודם הכביסה.קגדים ת הבאכתב שגם בזמנינו יש תקנה לבנות ישראל משום שלא בודקים  )ססק"כ(

, בדוקכבגדים דינו רון הוק באשדוקא אם מיד לאחר הכביסה הניחו את החל )ס"ק עו( גר"זעוד כתב ה

, עיםתמים או בצבצדו בכו באבל אם לאחר הכביסה היה מונח בחוץ ויש לתלות בבני הבית שנתעסק

ד בס חשוב לבגד מכוב שבגכת )שם(דרכי טהרה . וב)שם(טהרת הבית תולה בהם להקל. וכן הסכים ב

 מהחבל בגדיםהעושים שדרך הובגלל , גלל ציפורים שעוברות מעל הכביסהב, נקי אך לא לבגד בדוק

רון חשובין ותם לאאים כביסה לארון. ורק אם מייבשים אותם במכונה ומיד לאחר מכן מכניס

 לבדוקים. 

 סעיף מז':

 לבשה חלוק וכיבסתו והשאילתו לחברתה ונמצא כתם 

ם א, םתונמצא עליו כ ,ירתהוהשאילתו לחבופשטתו וכבסתו , : לבשה חלוק הבדוק לה"עטושה וכתב

ה דוע שמהראשונבי, ירמקד והיא טמאה והראשונה טהורה. ואם הוא ,בידוע שמהשניה היא, מגליד

  והיא טמאה והשניה טהורה., היא

 לבוששתיהן טמאות. ה, כתבו שאם אין יכולים לברר האם הכתם מגליד או מקדיר רשב"אוה טורה

שמא יבוא , כל ספק הבא ממיעוט הכרה אינו ספקשהרי הסביר שהוא משום שלא שייך למיזל לקולא 

לכך לא מטהרינן וצריכין לחשוש , אחר ויכיר ויתברר דשלא כדין טיהרה ויהיה בזה זילותא דרבנן
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ולדעתו מכיון ששתיהן טהורות ואין לתלות באחת , דחה את הסבר הלבוש )ס"ק סו( ש"ךהלחומרא. 

, . ולפ"ז אפילו נאבד הכתם דהוי ספק מעליאמאי חזית דמקלקלת להך טפי מהך, ותר מבחברתהי

 שתיהן טמאות מכיון שאין לתלות באחת יותר מבחברתה.

 סעיף מח':

 שתי נשים שלבשו חלוק אחד בדוק ונמצא בו כתם 

 )נח.(שנינו בנידה 

 בית נגדכ מגיע אם, וכהאר של חלוקה שלבשה וקצרה, קצרה של חלוקה שלבשה ארוכה: ר"ת"

 "טמאה - וקצרה, הורהט - ארוכה, לאו ואם: טמאות שתיהן - ארוכה של התורפה

ם כנגד בית גיע הכתאם מ, הרוכה שלבשה חלוקה של קצר"א הייתה גירסא אחרת: )פ"ט הל"א( מגידל

 אם, ל ארוכהלוקה שחשה וקצרה שלב .ואם לאו ארוכה טהורה וקצרה טמאה, תורפה שתיהן טמאות

  ".הה טהורבירתהיא טמאה וח, פירוש ולא של ארוכה, מגיע כנגד בית תורפה של קצרה

ם א, א בו כתםונמצ בדוק : שתי נשים שלבשו חלוק אחד)תוה"ק שם יח:(עפ"ד הרשב"א  שו"עכתב ה

הן טהורות. שתי, ןשתיהלשתיהן טמאות. ואם הוא למעלה מהחגור , הוא מהחגור ולמטה לשתיהן

תיהן טמאות. ש, צרהוא לקאם הוא מהחגור ולמטה לארוכה כשם שה, ארוכה ואחת קצרההיתה אחת 

במה  .וארוכה טהורה ,קצרה טמאה, ולמעלה מהחגור לארוכה, ואם הוא מהחגור ולמטה לקצרה

שתיהן , אשןו את רביסו כאבל אם , כשלא פשטו אותו בלילה לכסות בו את ראשן, דברים אמורים

  רתה טהורה.וחבי, טמאה אותה שכיסתה את ראשה, את ראשה ולא השניהטמאות. כיסתה אחת מהן 

 סעיף מט':

 שלוש נשים שלבשו חלוק אחד או ישבו בספסל אחד ונמצא עליו כתם 

 )נט:(שנינו בנידה 

 .טמאות ולןכ - דם עליו אונמצ אחד ספסל על שישבו או, אחד חלוק שלבשו נשים' ג :משנה"

 חמיהנ רבי שהיה, מטהר חמיהנ רבי - מרחץ של האיצטבא על או, אבן של ספסל על ישבו

 "כתמים מקבל אינו - טומאה מקבל שאינו דבר כל: אומר

 הזב והנדה. א במושבומאה וספסל דרישא בשל עץ דראוי ליטמטשאינו מקבל  -: של אבן רש"יופ

היו א לדקוהו דאם ב, שמדובר בכה"ג שלא בדקו את הספסל בנתיים, העיר )בקצר שם( רשב"אה

שגם  יט:/ נט(/מ' סח עה"כ ע)בעה"נ ש ב"דראבשם ה )ארוך שם כ.(רשב"א מטמאים לכולן. עוד כתב ה

 .העל חבירותי א מצלתם היא, ומצאה טמאהונ"מ לבדקה אחת מהן , בספסל מדובר שישבו זו אחר זו

עליו ואח"כ נמצא , או שישבו על ספסל אחד זו אחר זו, שלש נשים שלבשו חלוק אחד: שו"עכתב ה

בזמן שכולן שוות. , כולן טמאות והוא שיהא הספסל מדבר המקבל טומאה. במה דברים אמורים, כתם

כגון שהיא זקנה או מעוברת או מניקה או , אבל אם היתה אחת מהן ראוייה לראות יותר מחברתה
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בעה"נ  ראב"ד) אותה שאינה ראויה לראות תולה בראויה, שלא ראתה דם מימיה אף על פי שנשואה

 .שעה"כ עמ' עה(

, אים את כולןת מטמבת אחל בושאדברי הרשב"א הסובר שאפילו לא באו להביא את  )ס"ק לו( ט"זה

 סובר דלא קי"ל בזה כרשב"א.בנקודות הכסף  ש"ךה אולם

 

 סעיף נ':

 שלוש נשים שישנות במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן 

 (סא.-)ס:שנינו בנידה 

 ששל.. .טמאות ןכול - ןמה אחת תחת דם ונמצא, אחת במטה ישנות שהיו נשים לש: שמשנה"

 - מיתהפני תחת, טמאות ולןכ - האמצעית תחת, דם ונמצא אחת במטה ישנות שהיו נשים

 ימיתוהפנ ותטמא החיצונות תיםש - החיצונה תחת, טהורה והחיצונה טמאות הפנימיות שתים

 .טמאות ולןכ - עליה דרך ברוע אם אבל, המטה מרגלות דרך שעברו בזמן - אימתי. טהורה

 "משולבותב: אמי רבי אמר? ליגדקמפ סיפא שנא ומאי, מפליג דלא - רישא שנא מאי :גמרא

י א לספוקי נממית איכהלכך אפילו נמצא תחת הפני ,כופות ודבוקות יחדת -: במשולבות רש"יופ

, נותשדוקא יהיינו  ,ולן'מאות כש'ט, )סז /יט./ נח( ראב"ד. וכתב הד( מן)פ"ט סי רא"שה בחיצונה. וכ"כ

שכל , ששחת אין ורואבל כשהן נע, שמתוך השינה יש חשש שדחקה אחת ונכנסה למקום חברתה

 רשב"אוה .רהדם טהוהיאת ברי לי שלא באתי למקום מצ ואם אומרת, אחת יכולה לדעת את מקומה

 טורד הוכ", "ו בזוורות זן מעההיו משולבות זו בזו כשליבות הסולם שרגליכתב " ב"ז ש"ד כ.(תוה"ק )

חבה תוך שהמטה רמטה ומורך הפירש שהן ישנות לא מאיריה .()נכ"ו ח"ב דף רכ"ב סוע"ד ירוחם רבינוו

 לזו.ווע זו ם ידויש מפרשים משולבות שאין מקום מיוחד לה, להן הדבר מצוי להתהפך

סדינים  ל אם ישאב, ניםשאין עליה סדישדוקא אם נמצא במיטה  ראב"דה כתב בשם )שם(הרא"ש 

 (ם)ש רשב"אוה התהפך.לוי עליה כולן טמאות בין משולבות בין שאינן משולבות לפי שהסדין עש

. אב"דרהוכך הם דברי  ,לוםכאם לא נמצא על הסדין אין בכך , כתב שגם אם יש סדינים על המיטה

 פך.הינו מתאתון אבל הסדין התח, והוסיף הרא"ש שכל האמור הוא דוקא בסדין העליון

, (שליבות הסולםת יחד כדבוקו)פי' תכופות ו, : שלש נשים שישנות במטה אחת ומשולבותשו"עכתב ה

נמצא דם ובות זו בזו ן משולאינ כולן טמאות. ואם, שרגליהן מעורות זו בזו ונמצא דם תחת אחת מהן

נמצא  הורה.טחיצונה וה, ההיא והאמצעית טמא, כולן טמאות. נמצא תחת הפנימית, תחת האמצעית

 ו דרך מרגלותכשעל, מוריםוהפנימית טהורה. במה דברים א, היא והאמצעית טמאה, תחת החיצונה

 י מילי כשלאה. והנטף ממנשאולי דרך עברתה נ, כולן טמאות, אבל אם עלו דרך החיצונה, המטה

הוא ש מפני, מאותולם טכין כך בין כך וב, אבל אם נמצא בו, )טור בשם הרא"ש(נמצא על סדין העליון 

  עשוי להתהפך אילך ואילך.
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נינו רואות רו שעיהעי ב"חוה מהרש"להאולם , הרא"ש והטור כתבו שהסדין התחתון אינו נמשך

סת כתב שמ"מ בכ ז(ס"ק ל) ט"זהו .)ס"ק סז( ש"ךוכ"נ מדברי ה, ולכן כולן טמאות, שהתחתון ג"כ נמשך

 שתחת הסדין אין מתהפך כלל.

מתוך שינה ששים שין חואאבל , שכל החשש הוא בסדין )תוה"א כא:( רשב"אהב"י הביא את דברי ה

, היא טמאה דם הריהצא בכל מקום שימ, אישה אחת הישנה במיטה ךתתהפכנה להיות משולבות. א

וד בשות בגד צמיום שלוכתב שכ )עמ' ריב( שבט הלוי. ה)ס"ק סח( ש"ךשכל המיטה הוי מקומה. וכ"כ ה

 ,ו על המיטהשנמצא תמיםה על הבגד התחתון אינה חוששת לכאם לא מצא, לגוף אף בזמן השינה

יע לשם שר שתגשאפ שדוקא במקום בשו"ת ח"ד סימן קד(ו, שם)שמוכח שלא באו ממנה. עוד כתב 

 ם.ן חוששיאי, האו הכר שגבוה משאר המיט, אבל במקום שאין מסתבר שהגיעה, מטמאים

 סעיף נא':

 מה דין אותן ג' נשים כשבודקות עצמן 

 סא.(-)ס:שנינו בנידה 

 בדקה. טמאות כולן - ןמה אחת תחת דם ונמצא, אחת במטה ישנות שהיו נשים שלש: משנה"

 אוהו: רב אמר יהודה רב אמר :גמרא .טהורות ושתיהן טמאה היא - טמאה ונמצאת מהן אחת

 ,טמאות הרותיהט - טאתבח שבעלה כל: דאמר, פדא כבר לה סבר .וסת בשיעור עצמה שבדקה

: אמר שעיאאו ורבי. טהורות הרותיהט - פטור בעלה, תלויות טהרותיה - תלוי באשם בעלה

 היא - טהורה ונמצאת הןמ אחת בדקה: משנה .תלויות טהרותיה - בחטאת בעלה אפילו

 שלשתן .טמאה ושלישית ורותטה הן - טהורות ומצאו שתים בדקו. טמאות ושתים, טהורה

 "טמאות כולן - טהורות ומצאו

ת חברותיה ותה ואל אנחלקו הראשונים מהו שיעור הזמן שצריכה לבדוק את עצמה כדי להצי

רשב"א כ"כ הועיל. דם מוהסובר שדוקא אם בדקה מיד תיכף למציאת  )פ"ד ה"מ( רמב"ןמטומאה: ה

 אבל, טהורה מציאה ת שלשסוברים כבר פדא שדוקא בבדקה עצמה בתוך שיעור וס ,. וטעמם)שם(

 .לב(, ט) מב"םרי הוכ"נ מדברבדיקה זו מטהרת את חבירתה. וה"ה לכאן. לאחר מכאן אין 

טהר האחרות לועיל מטמאה  בבדקה ומצאהש )ס: ד"ה והוא( תוספותוה )פ"ט סימן ג( רא"שדעת ה, מנגד

, ר שיעור וסתסת לאחור ושיע משום שלר' אושעיא אין חילוק בין, וטעמםאפילו לא בדקה מיד. 

ת. חר שיעור וסגם לא יינוה. ולכן 'תולות' כשיעור וסת טהרותיה תלויותדלענין טהרות אפילו 

 טמאה. בצא ובכתמים הלך אחר המיקל ולכן גם לאחר שיעור וסת תולים בכתם הנמ

 אה. אם מצאהצאה טמרה למשחילק בין מצאה עצמה טהו )על בעה"נ שעה"כ אות א( רז"המצאנו ב עוד

דקה תוך ק אם בר, מאהאבל אם מצאה ט, לאחר זמןעצמה טהורה מתירה את עצמה אף אם בדקה 

 שיעור וסת מתירה את חברותיה.
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אין הבדיקה  ,סדקיםים ובשאם אישה בדקה עצמה בחור רשב"אוה )שם(תוספות דבר נוסף שכתבו ה

 ה.ואינה מצלת על חברותי, משום שחשוב לאחר זמן עד שתבדוק, מועילה

אבל אם , ותו טהורומצא או שבדקו שלשתן, מהן: כל זה מיירי שלא בדקה שום אחת שו"עכתב ה

. וה"ק שם כ:(ת רשב"א) אהטמ, הן טהורות והאחרת שלא בדקה, בדקה אחת או שתים ומצאו טהורות

האחרות שלא  ,טמאה מצאהכולן טמאות. ואם בדקה אחת ו, ואם בדקה גם השלישית ומצאה טהורה

מפני , ורהשית טההשליו, הן טמאות, והן טהורות. בדקו שתים ומצאו טמאות, בדקו תולות בה

נן לאותה מטהרידכן הא ו, לטהר האחרת, . והא דתלינן באותה שמצאה טמאה)רשב"א( שתולה בהן

כדי  ם שהתהאבל א, דוקא שקנחה עצמה בעד שבידה מיד תיכף למציאת הדם, שמצאה טהורה

לא ו, טהר האחרתה לטמאעלת לאין הבדיקה מו, דהיינו כדי שתקנח בחורין ובסדקים, שיעור בדיקה

 .פ"ט סימן ג( רא"שכ דלאפ"ד ה"מ.  רמב"ן) לטהורה לטהר עצמה

 דין חלוק ומיטה בבדיקה 

צמה. נחלקו ת את עטהרמהרי היא , לעיל למדנו שנשים שישנו במיטה ובדקה אחת ומצאה טהורה

ות ולתל ת עצמהלטהר אומה יכולה אישה אחת לבדוק את עצ ,הראשונים האם ג' נשים שלבשו חלוק

הן , ומצאו טהור ר וסתך שיעוסובר שאם אחת או שתים בדקו בתו )תוה"ק שם יח:(רשב"א . הבחברותיה

סובר  ט(מ' סז /יט./ נעה"כ עה"נ ש)בבע ראב"דטהורות והשאר שלא בדקו בתוך שיעור וסת טמאות. גם ה

דקה אחת בשנות יודן ובע, ישנות בה בבת אחת שבמיטה שלושתן, שיש לחלק בין מיטה לחלוק

שבדקו  פאע", וחר זהרי היא מצלת על חברותיה. בשונה מחלוק שלבשו זו א, ומצאה טמאה

 .אינן מצילות על האחרונה, הראשונות ומצאו טמאות

לת על מא מצטמצאה כתב שם דבחלוק נמי אם בדקה אחת מהן מיד ו )שם הל"ב( רמב"םה אבל

  .חבירותיה

 סעיף נב':

  לראותתליה בנשים שראויות יותר 

 )ס:(שנינו בנידה 

 בדקה. טמאות כולן - ןמה אחת תחת דם ונמצא, אחת במטה ישנות שהיו נשים שלש :משנה"

 כיצד: ר"ת: גמרא. בזו זו ותותול. טהורות ושתיהן טמאה היא - טמאה ונמצאת מהן אחת

 - קהמני אינהוש מניקה, עוברה נהבשאי עוברה תולה - עוברה ושאינה עוברה; בזו זו תולות

 ינהושא תולהב, זקנה בשאינה קנהז תולה - זקנה ושאינה זקנה, מניקה בשאינה מניקה תולה

, ותזקנ הןשתי, מניקות שתיהן ,עוברות שתיהן היו .בתולה בשאינה בתולה תולה - בתולה

 "תראויו ןה כאילו רואין - לראות ראויות היו לא, ששנינו היא זו - בתולות שתיהן

כשכולן שוות. אבל אם אחת ראויה לראות יותר , : במה דברים אמוריםעפ"ד הראשונים שו"עכתב ה

 אחת זקנה שעברו עליה שלשה עונות ולא ראתה, שאינה ראויה תולה בראויה. כיצד, מחבירתה
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, וילדה טמאה. אחת מעוברת שהוכר עוברה, זקנה טהורה, ואחת ילדה, תוה"א ב"ז ש"ד כא:( רשב"א)

טמאה. אחת בתולת דמים שלא ראתה , ושאינה מעוברת, מעוברת טהורה, מעוברתואחת שאינה 

טמאה. אחת מניקה ואחת , טהורה. ושראתה, שלא ראתה, ואחת שראתה, ד"ה עוברה( רש"י)כפי מעולם

שאם , טמאה. וכשם שתולה בחברתה כך תולה בעצמה, ושאינה מניקה, טהורה, מניקה, שאינה מניקה

תולה בימים , ונמצא עליו דם, ואח"כ לבשתו בזמן שהיא מעוברת, מעוברת לבשה חלוק בזמן שאינה

. ואם היו כולן שוות )רשב"א ורבנו ירוחם( וטהורה, וכן מניקה וזקנה, הראשונים שלא היתה מעוברת

עג: וה"ה לכל הנשים ששתיהם אינן  ש"ך) אין תולות זו בזו, מניקות או זקנות או אחת זקנה ואחת מניקה

. היו שלשתן ערומות ושוכבות על המטה או יושבות על שאין תולות זב"ז ושתיהם טמאות(, ראויות לראות

כיון שכל אחת מכרת מקומה אותה , אפילו תחת האמצעית, ונמצא דם תחת אחת מהן, הספסל כאחת

שדוקא כשישנות חיישינן שמא ידחקו , "ארשב)כ טהורה, שתאמר: ברי לי שלא באתי למקום שנמצא הדם

והאחרת טהורה. , השתים שנמצא ביניהן טמאות, . ואם נמצא ביניהןמשא"כ בערות שיודעות מקומן(, זא"ז

אמצעית ופנימית , כולן טמאות. תחת האמצעית, ואם עלו דרך החיצונה ונמצא תחת החיצונה

ושתים החיצונות טהורות. ואם היה להן , היא לבדה טמאה, והחיצונה טהורה. תחת הפנימית, טמאות

שתים , ונמצא דם תחת הפנימית, כגון שהן טוחנות ברחים, עסק לצד פנים שדרכן לקרב לצד הפנימי

שאין פנימית דוחקת לבא , היא טמאה ופנימית טהורה, ואם נמצא תחת החיצונה, הפנימיות טמאות

 לצד החיצונה.

ה לה וסת אינ שה שישים שאיוסיעתם הסובר ס: ד"ה עוברה()הביא את דברי התוספות  )ס"ק סט( ש"ךה

ת לה בהגיע שעינה תוסת אוכן יש לה וסת ולא הגיע שעת ו, יכולה לתלות באישה שאין לה וסת

 וסתה.

שנו כלל 'כל יהרי , טמאה מדוע אם האישה אומרת ברי לי שלא עברתי אינה, התקשה )סק"מ( ט"זה

מצא ך לשכיבתן נן שסמוכיו ולאו אדעתיה'! ותירץ דשאני הכאמילתא דלא רמיא עליה דאינש אמר 

אבל  ,ו רגיל קצתר שאינא דבובזמן קצר כזה שפיר יודעת אם נכנסה למקום חברתה כיון דהו, הדם

מד להמקור ממנו ש, ט"זהברי דדחה את  )נקודות הכסף אות יא( ש"ךזמן רב אחר שכיבתן אינה נאמנת. ה

יודעת  אם לא הייתהו, עלה רמיאשכאן הרי אומרת במפורש שברי לה ו ,דין זה אינו דומה כלל. ועוד

בור איסור. פצה לעחינה וודאי שא, משום שיש בדבר איסור, דבר זה בוודאות לא הייתה אומרת

אפשר להקל שכתב  "ז(ומהט )אות ז ד"ה שבט הלויכתב שבכתמים שומעים להקל. וה תורת השלמיםה

 בזה עם עוד סניף.

 א רקשהוכתב  קיד( ,)ג יהלו שבטאימתי חשובה אישה בהריון למסולקת דמים. בשו"ת , עוד יש לברר

 משה אגרותת "ו. וע"ע בשעה( ,)יב הלכות משנהמשעת הכרת העובר בג' חדשים. וכן מפורש בשו"ת 

 .)ח"ג סימן נב(



 223 __________________________________________ תליה באחת שנתעסקה בדמים
 

 סעיף נג':

 תליה באחת שנתעסקה בדמים 

ם דרינן: נמצא : הא דאמ"כ סח()בעה"נ שעה ראב"דבשם ה )תוה"א ב"ז ש"ד כ.(עפ"ד הרשב"א  שו"עכתב ה

לן תולות בה שכו, תהורוטכולן , אם נתעסקה אחת בכתמים, בחלוק או מטה או ספסל כולן טמאות

 . והיא תולה בכתמים

 סעיף נד':

 קביעת וסת בכתמים 

 ,דברם ולכל ' נקייענין זלשאע"פ שהחמרנו על הכתם לעשותו כראייה  שם עה(בעה"נ ) ראב"דכתב ה

כתמים ה ןאיש, עוד כתב אעפ"כ אין להחמיר לחוש ליום מציאת הכתם כמו שחוששת ליום ראיה.

ות הרי הן כראיול שהן ן בכחוץ מכתמי העד הבדוק לה שהן מטמאי, קובעין וסת ולא עוקרין וסת

 .לכל דבר

 ו ולאא קבעתל, עמיםלש פאפילו ש, מצאה כתם בר"ח, : אין בכתמים משום וסת. כיצדשו"עכתב ה

  דבר. ות לכלראייוהרי הן כ, שהם מטמאים בכל שהן, עוקרתו. חוץ מכתמי עד הבדוק לה

רק , דהן בו משום נ"מ אימ, יסוראע"ג שגם בו יש א, סובר שאם ראתה בעד שאינו בדוק )ס"ק מא( ט"זה

 .)ח"א עמ' תסח( טהרת הביתוכ"פ ב משום ספק טמאה כמו בכתם.

 עמים. בשו"תפנן ג' ו בעיגם בפעם אחת א, בכתמי עד הבדוק להנחלקו הפוסקים האם יש לחשוש 

ן דחש לה לית מאששכתב  אלא, כתב שאפילו בפעם אחת חוששת )ח"ב סימן ז בהגה אות ב( שלמה בית

 העולם להקל מנהג ם שכךמשו )אות ז ד"ה ויש לבאר( הלוי שבטבהא כשמצאה בימי ספירתה. וכ"פ ה

 יםבשמ הרישו"ת ב, מנגד. תע( )ח"א עמ' טהרת הביתלגמרי בבדיקת עד הבדוק עד ג' פעמים. וכ"פ ב

 .ח"ב סימן סח() שהמ רותאגכתב שרק לאחר ג' פעמים צריכה לחשוש. וכ"פ בשו"ת  )ח"א סימן צח(

ליום  ה חוששתאינ, רקבלה וסת גמו, שגם אם לאחר שראתה כתם )שם( טהרת הביתעוד כתב ב

 .)שם ד"ה והנה( שבט הלויאת הכתם. וכ"ד ה שראתה

, הוריםטתמיה חין כששאישה המוכת  )דפוס לבוב סימן קפה(העתיק את תשובת מהר"ם  מהרש"לה

, החלוקה טהור או על ינהאפילו אם בשעת וסתה לא בדקה עצמה ושוב בדקה ומצאה כתמים על סד

 וכ"ש בימי ליבונה דתלינן להקל.

 ינה טמאה אלאיון שאכ, סתשגם אישה הרואה דם בלא הרגשה אינה קובעת ו )ס"ק קכב( גר"זכתב ה

 ג קובעת.ה"ע שבכמשמ "ס קצ()ס לבושמדברי ה אמנם. )ח"א עמ' תסח( הבית טהרתמשום כתם. וכ"פ ב
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 וראתה גם אודם, אישה הרואה כתמים טהורים 

 מהמקור באיםתמים הכמים וראתה כמה פע, צעים בגופהנחלקו האחרונים מה דין אישה שיש לה פ

 (בתשובה סימן סז)"א רמה וכעת ראתה בראש אחד מהכתמים מראה אודם. דעת, בצבע ירוק או לבן

אודם זה וכחה שהשיש  מ"מ בכה"ג טמאה מאחר, ואע"ג דקי"ל בכתמים להקל, שאישה זו טמאה

ודחה כל יו א דברהבי ק מא()ס" ט"זה אמנםשהכל נדמה לכתם אחד. , הגיע מגופה עם הכתם הלבן

ק אם ילו. ולכן רוש בשבשנח ולדעתו אין פתיחת המקור למראה טהור חזקה למראה אודם, ראויותיו

ר המראה בל כאשאה. מראה האודם הוא הולך ומתפשט סביב המראה הטהור כעין קו הוי טמא

ר כתמים. ות כשאלתל ודאי אפשר, ואפשר לתלות האודם במידי, הטהור נמצא ע"ג מראה אדום

 תבר.אך דינו מס, כתב שיש לדחות את כל ראיות הט"ז קה"כ אות יב()נ ש"ךה

 מוצאת כתם בשינה 

לא דכיון , וסת משום ין בוסובר שאישה הישנה ואח"כ נמצא עליה כתם א )אות נח( תורת השלמיםה

ש בו משום כה"ג ימע שאף במש )סימן כד( השני חוטבשו"ת  אך .)אות א( שבט הלויוכ"פ ה הרגישה.

 וסת.

פלה עליה נה ונדורי שיכתב שאם אישה לוקחת כ )חיו"ד מה"ת סימן קיט אות ז( הלוי שבטבשו"ת 

יתה שקועה משום שהו, דםהמפני שיש לחוש שמא הרגישה בעת יציאת , אין להקל בכתמיה, תרדמה

שהרי , כרחיםריו מוכתב שאין דב )ח"א עמ' תסח( טהרת הביתב אמנםבתרדמתה לא התעוררה. 

 ם.דרגשת ומסתמא ה"ה לגבי ה, להטיל מי רגלים מתעוררות מתרדמתןכשצריכות 
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 ובו סעיף אחד

 האישה שעושה צרכיה ומצאה דם 

ישה א :כות נידהים להלהקשור דיני פצעים עם ג(, קפחה. ו, סימן קפז)ע"ע בסימן זה אנו נפגשים שוב 

בא מהרחם  הדם לאיח שנחלקו באיזה מצבים ותנאים אפשר להנ, שעשתה צרכיה ויצא עימם דם

מדת או ינים בין עולוקי דה חיומתי יש לחשוש שהדם בא מהרחם והוא טמא. ויש בז, אלא ממכה וכד'

 על שפתו.  ספל אוהבתוך  וכן האם הדם נמצא, מרגישה כאבים או לא, שותתת או מקלחת, יושבת

 : )נט(שנינו בנידה 

 ואם, מאהט - עומדת אם: אומר מאיר רבי. דם וראתה, צרכיה עושה שהיא האשה: משנה"

 מי אמרינןד - דתעומ שנא מאי :גמרא. הורהט - כך ובין כך בין: אומר יוסי' ר. טהורה - יושבת

 ראמ! דם ואייתי למקור הדור רגלים מי נימא נמי יושבת, דם ואייתי למקור הדור רגלים

 שפת על ביושבת: אבא' ר אמר? דם אתא מיא דתמו בתר דלמא, נמי מזנקת, במזנקת: שמואל

 לע - אאת מיא דתמו רדבת איתא דאם. הספל בתוך דם ונמצא, הספל בתוך ומזנקת, הספל

 הלכה: לשמוא אמר הודהי רב אמר לה ואמרי, שמואל אמר. לאשתכוחי ליה איבעי הספל שפת

 "יוסי כרבי הלכה: לקלא אבא רבי ליה אורי וכן. יוסי' כר

מי ולכן ה, קוםמאותו  חץ עלשכשעומדת טמאה משום שאינה יכולה לעצור עצמה מהל :)נז:( רש"יופ

אותו כה שיש לה בגיע ממהדם רגלים חוזרים למקור ויוצאים עם דם. אך אם יושבת טהורה משום שה

ך כשבמזנקת , אתתת הולשו שאין דרך דם נידה לצאת עם המי רגלים. והחילוק בין מזנקת, מקום

ם. אך ציאו עימם דרו והום חזאבל בשותתת יתכן שהמי רגלי, דרכה ואין הדרך לצאת עימם דם נידה

 .מכן אבל בא מיד לאחר, יתכן שגם במזנקת הדם לא בא יחד עם המי רגלים

הורה. וכ"נ ושבת טיבין ובשתיהן בין עומדת ו, מרש"י עולה שאין חילוק בין מזנקת לשותתת

כל דם הבא  שיטתם. ולשב"ארוה פ"ג ה"ט(בהלכותיו ) רמב"ןוכ"פ ה, איסו"ב הי"ז()פ"ה מהל'  רמב"םמה

 משום שתולים שהגיע ממחלה מסויימת., בהשתנה טהור

דכיון שהמקום רחב אין לומר שחזרו , כתבו שיושבת טהורה בכל עניין )ד"ה מ"ש עומדת( תוספותה אבל

, טמאה -הספל ונמצא דם בשפת הספל  אבל בעומדת ושותתת על, המי רגלים למקור ויצאו עם דם

ולכן אם עומדת אע"פ , דבעינן תרתי לטיבותא א(, )ט רא"שוכ"כ ה, רהוטה -ורק אם מקלחת לספל 

ור"מ לא , וה"ה ליושבת ושותתת. הרא"ש הסביר שר' יוסי טיהר את מה שטימא ר"מ, שמזנקת טמאה

שעל מקרה כזה לא דיבר ר"מ. ומה  -ושותתת ולכן גם ר' יוסי לא טיהר בעומדת , איירי אלא במזנקת

אבל ר' יוסי לא חושש , שהעמידה הגמ' ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתוך הספל הוא דוקא לר"מ

 -)תשובות מהר"ם מרוטנבורג מכת"י  מהר"םכתב בשם  )פ"ה אות ב( גה"מהה אךלזה דאיכא חדא לטיבותא. 

א ביושבת על שפת הספל ומזנקת לתוך הספל ונמצא שגם ר' יוסי לא טיהר אל אמשטרדם ח"ב סי' נב(
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)שבועות סי' תשלה דף א  מרדכיאבל אם נמצא דם על שפת הספל מודה דטמאה. וכ"כ ה, דם בתוך הספל

 . ע"ג(

)אך מאה ספל דטשפת ה הסכים לדעת מהר"ם שמודה ר' יוסי שאם נמצא הדם על )שם( ר"ןגם ה

' אבא רומשום ששמואל  ,י לטמא' יוסומוכרח לומר שבכה"ג מודה ר, סילשיטתו כל מהלך הגמ' הוא לר"מ ולא לר' יו

חר לים לדבר שאשום שרגמ, וסי(יולא הגיוני שדנים רק לדעת ר"מ ואין בזה נ"מ לשיטת ר' , סוברים כר' יוסי

חושש  שר"מ, יוסי "מ ור'קו ראבל כשהדם נמצא בתוך הספל בלבד נחל, שנגמרו המי רגלים יצא הדם

 ור. ין הוכחה לאסאעוד  הר כלור' יוסי מט, ולכן כשאין הוכחה להיתר הוא מטמא לב.( )נדה למיעוט

אמר ר' ובר שגם מה שוס, חרופן אפירש את הגמ' בא )בתוס' יד: ד"ה ור' יוסי. וכ"כ הגה"מ פ"ה אות ב( ר"ח

טמאה משום ום נדה משו אלא טהורה, לא טהורה לגמרי קאמר, יוסי בנמצא דם על המים שטהורה

אלא דברי  ין אלוליו שאעכתב  )בתשובה סימן מט( ר"ןה אךשהרי המשנה עוסקת רק בטהרות. , תםכ

ת דברי אין לדחות אכתב ש ב"ינביאות ואין להם על מה שיסמוכו ולאו ר"ח ז"ל חתים עלה. אולם ה

מו. כתב כן בש י' ב()ס והרא"ש ()ד"ה ור' יוסיהתוס'  )תוה"א יט.(הרשב"א  ר"ח בגיליתא דחטתא שהרי

ה לא וודאי שז, 'בדיעבדותחילה המביאה מושגי 'לכ )נט:(וביאר הב"י שיש סמך לדבריו ממהלך הגמ' 

 ך הפוסקים לאא, ר"חק כשייך אלא בטהרות ולא לבעלה. והביא ראיה נוספת וכתב שראוי לפסו

 ומ"מ אין לדחותו לגמרי ולומר שאין להם ע"מ שיסמוכו., סמכו ע"ז

כ"כ כל גווני. והתיר בלהם ין הלכה נראה דכדאי הם הרמב"ם והרשב"א לסמוך עליכתב הב"י שלענ

היא וין שהשתינה ב, ומדתיא עבין שהשתינה וה, : האשה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגליהשו"עה

 םא, אבל בעומדת ,שתינהת והכתב: וי"א דאין להתירה אלא ביושב רמ"אהרי זו טהורה. וה, יושבת

, טמאה, דם מצא שםל ונטהורה. אבל אם שותתת על שפת הספ, ל ונמצא שם דםמקלחת לתוך הספ

התיר יושבת אין לפילו בא דא. וי")הטור בשם הרא"ש( דהואיל והמקום צר חוזרין למקור ומביאים דם

 טמאה, כל עניןב, תטמאה. ובעומד, אבל על שפת הספל, אלא במקלחת ונמצא הדם תוך הספל

 והכי נהוג. , תשובת הר"ן ועוד(, הגה"מ, מרדכי, )מהר"ם

ך נמצא הדם תוומקלחת בת והוכיח מהש"ס והירושלמי כדעת הי"א האחרון שרק כשיוש )סק"ג( ש"ךה

 שאינו בדוק טמא עדמוסי הביאה שר' י )יד:( והביא ראיה לשיטת ר"ח מכך שהגמ' הספל טהורה.

 והגמ' מדמה עד שאינו בדוק לאישה שהייתה עושה צרכיה., משום כתם

ולא )מקלחת , דת(ולא עומ)ת דבעינן שיושב, ביאר שלדעת הרמ"א בעינן תלתא לטיבותא )סק"ב(ט"ז ה

ל מרן יש להק וראותם אחר היש להעיר שלדעת הספרדים ההולכי. )ולא על שפתו(לתוך הספל , שותתת(

 פן.שלדעת הספרדים טהורה בכל או )אות ט( שבט הלויבכל האמור. וכ"כ ב

כתב שאישה זקנה שחדל לה אורח כנשים יש לטהר דמה הנמצא בעת עשיית  יב(, )א פנים מאירותה

ופשיטא ביושבת אפילו נמצא באמצע הספל. שאף לדעת המחמירים לא , צרכיה בעומדת בכל ענין

יתירו כאן שהוא קל יותר.  -וק"ו לגבי כתם שהתירו בזקנה , וכאן היקלו יותר, טימאו אלא משום כתם

וגם מהרמ"א , הרי לא מצאנו בשום מקום שהקלו לזקנה בכתם, תמה ק"ב()ספתחי תשובה ה אמנם
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)ח"א  טהרת הביתתמה עליו. וכ"פ ב )סימן קצ באמצע ס"ק צ"ה( סדרי טהרהמוכח להיפך. גם ה מה(, )קצ

 והביא עוד פוסקים הסוברים כך., שלזקנה יש דין כתמים שסד(-עמ' שסג

וצא ם שיישזרם מי הרגל ,ותכתב: "וכרופא קשה לי להבין איך יתכן דבר זה במציא נשמת אברהםב

ך אר הרחם לתורך צווס דולהיכנ, מהשופכן יכול להתקפל על עצמו ולעלות בחזרה לתוך הנרתיק

י רגלים ה הכוונה שהמבאר מפנים לכתב שיש ג' או )יו"ד סימן רלא אות ב( אבני נזרחלל הרחם". ובשו"ת 

התעורר  חזרו למקור שהמ"ר פניורק מ, ור ויצא דם. א. הדם יצא כדרכו והמ"ר יצאו כדרכםחזרו למק

 עצמה מתמלא עוצרת ישהדם שבמקור לצאת. ב. המ"ר יצאו עם הדם יחד מנקב המקור. ג. כשהא

, וריאים דם מהמקומוצ, קורהשלפוחית של המ"ר ודחיק לה עלמא והלכו המ"ר דרך נקב שבפנים למ

 עם הדם לכיס השתן ומוציאים איתו דם. וחוזרים המ"ר

עד כדם דאז הוי ספל קוקה הסובר דכיון דטמאה רק משום כתם א"כ דוקא אם בד )סק"ד( חוות דעתה

ו ביה"כ שמצוי בי של "ש בכלוטהורה. וכ לו(, )קצאבל אם לא בדקה הוי כעד בנוני , הבדוק וטמאה

לא וזו קו, ופהדאי מגאה דולהקל כיון שנראך ביותר מגריס קשה , לכלוך שאפשר להקל עד כגריס

כתם דעלמא כדינו  אם הסתפק פרי דעהה אולםמשום שבדר"כ אין מסתכלים אם בית הכסא נקי. 

הרגשת מי סברא דו ישהשמא הרג, או דהכא חששו טפי, דטהור כשנמצא ע"ד שאינו מקבל טומאה

"פ כתב דאע אות ח() לויהבט שהרגלים הוא. ונ"מ במושב בהכ"ס שלנו שמחובר לקרקע ואינו מק"ט. 

 ראוי להחמיר למעשה., שבפשטות אין חילוק ודינו ככתם לכל דבר

 איש ואישה שעשו צרכיהן לתוך הספל 

 )נט:(שנינו בנידה 

 - ןשמעו ורבי, הרמט - וסיי רבי, המים על דם ונמצא, הספל לתוך צרכיהן שעשו ואשה איש"

 "האשה מן דמים שחזקת אלא, דם להוציא האיש דרך שאין, מטמא

אבל אם נמצא  ,ממנה הואדידוע ש, : ודוקא כשנמצא הדם בספל שהיא משתנת שם לחודרמ"אכתב ה

 .הש"ס()טור ופוסקים מ טהורה בכל ענין, בספל שאיש ואשה מטילין שם מים

 מרגישה ביציאת הדם או כאבים 

 )נז:(שנינו בנידה 

 - תעומד קתניו, ארגשה דלא - לאו אלא? טהורה אמאי יושבת - דארגשה אי? דמי היכי"

 ורלמק רגלים מי הדור - ומדתע. הואי רגלים מי הרגשת ואימור, דארגשה - לעולם! טמאה

 "טהורה ויושבת, דם ואייתי

י שת שהרגשת מנה חושעה איכתב שאפילו הרגישה גופה ונזדעז )פ"ה מהל' איסו"ב הי"ז( רמב"םגם ה

  ."ג ה"ט(פ) רמב"ןוכ"פ ה כוליא.ו בודם זה דם מכה בחלחולת א ,רגלים היא זו שאין מי רגלים מן החדר
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ליה היא הרגשת מי רגש, וששתה חאינ, : ...הרי זו טהורה. ואפילו הרגישה גופה ונזדעזעהשו"עכתב ה

  יא.ודם זה דם מכה הוא בחלחולת או בכול, זו שאין מי רגלים מן החדר

לקת בשתן רם לדידק הגוכתב שאם מבררים ע"י מעבדה שיש לאישה חי )אות טו( הלוי שבטבספר 

ד"ה  )ח"ב סימן ק הלוי בטש"ת די בפעם אחת וא"צ לבדוק ג' פעמים. וכ"כ בשו, ולכן היא רואה דם

ובאמת פסק  כנשים ורחאלגבי אישה שהרופאים נתנו לה תרופה או זריקה שיחדל ממנה  בהג"ה(

 לישיבגרי"ש אשם הדה. ובנדם  ה"ז הוכחה גדולה שאינו, לא פסק ממנה וסתה ודם הבא עם מי רגלים

קה תברר ע"י בדיוה, יםכאב כתבו שאם ראתה דם במי רגלים ויש לה )קונטרס פניני האוצר עמ' תתקז(

רה דרכי טהר. בים טהורגל כל דם שתראה בקינוחים ובמי, שיש לה דלקת בשתן הגורם בודאי לדם

אתה דם ן כל אישה שרולכ, הם זלדעת ע"י בדיקה רפואית מה המקור לד כתב שכיום ניתן )פ"ד אות יד(

אות  ח"ו יו"ד סי' ט) ומרא ביעישאלת חכם. בשו"ת  תשאלועם תשובת הרופא , במי רגליה תפנה לרופא

 פסק כפשטות השו"ע שאישה שראתה דם במי רגליה טהורה לגמרי. ד(

 ראתה סמוך להטלת מי רגלים 

לא שדם  אם, יאהם טמאה שאם אחר ההשתנה בדקה ומצאה ד פ"ה אות ב() מיימוניות הגהותכתבו 

 שום שאז דרךהור מספל טכתב שרק אם נמצא ב )שבועות סי' תשלה דף א ע"ג(מרדכי מכה היא. גם ה

המי  ממש עם באא יון דלכור מן המק דם זה בא ,לבוא עם מי רגליה. אבל אם בדקה ואח"כ מצאה דם

  רגלים.

דם שנמצא שום שהמהר גם כאן יט, הסובר שר' יוסי מטהר בכל מקרה רא"שהב"י כתב שלדעת ה

ר י רגלים ואחעם המ אתהראבל אם לא , ר"ןאח"כ בא מתמצית הדם שיצא עם המי רגלים. וכ"נ מה

 שהשתינה בדקה ומצאה דם ודאי טמאה לכו"ע. 

בודקת עצמה כאב ו רגשתמאבל אם אינה , : וכל זה דוקא שמרגשת כאב עם מי רגליהרמ"אכתב ה

ני בהגהות מיימוושמע שם מכן ), אם לא מצאה דם במי רגליה ודאי טמאה, אחר הטלת מים ומוצאה דם

ומרים דהיא איש , ומה ב. אבל אם מצאה דם תוך מי רגליה וגם על העד שבדקה עצובמרדכי שם(

ין שנמצא תולדם ד הורההיא ט. וי"א ש)מרדכי ה"נ(, דלא התירו רק דם שנמצא תוך מי רגליה, טמאה

בדוק ינה צריכה ליהו אמ, יר. ויש להחמ)ב"י ממשמעות הרא"ש והר"ן(, שעדיין נשאר מתמצית מי רגליה

  אחר זה.

 אך י רגלים.טלת המזמן המכתב שהוא דקה  הלוי שבטומה נקרא 'סמוך להטלת מי רגלים'? בספר 

ה תינוק שהשאיר כגון ,אכתב שרק אם מיהרה מאוד לעמוד מבית הכס יז(, )ד משה אגרותבשו"ת 

מי שוב כרואה בחקינוח ם שהאם מצאה דם בקינוח יש לאסור משו, בוכה או כל דבר שאין לה שהות

 וח.הקינ דודאי עברו כמה שניות עד, אבל אם לא מיהרה כ"כ יש להקל, רגלים

 אישה הרגילה לראות דם כשעושה צרכיה 

אבל אשה שרגילה לראות דם במי רגלים ומרגשת כאב , : וכל זה אם נמצא דם במקרהרמ"אכתב ה

דהא איכא ידים , נראה דיש להתיר בכל ענין, )הארי"ן וינ"ד(בשעה שמטלת מים כגון החולי שקורין 
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מוכיחות שיש לה מכה המכאיב אותה בהטלת מי רגלים וממנו הדם יוצא. ואפילו אם מצאה דם אחר 

חר דמרגשת כאב ואינה מוצאה דם רק אחר הטלת דמא, טהורה, כשמקנחת עצמה, הטלת מי רגלים

)בהגהת ש"ד בשם מהרי"ל והוא בתשובת מהרי"ל סימן קע"ג שכ"כ בשם מהר"ש וב"י , ודאי דם מכה הוא, מי רגלים

)דעת . אך יש מחמירין שלא להתיר רק באשה שיש לה וסת להצריכה בדיקה בשם אגור בשם מהר"ש(

דוק עצמה היטב בחורין ובסדקין ואם לא תמצא דם תכניס מוך תב, דהיינו קודם שתשתין, מהרי"ל שם(

אם נקיה היא הוכחה , ותשתין ותקנח עצמה יפה ממי רגליה ותוציא המוך, נקי על המקור בפנים

בכהאי גווני ומצאה  והכי נהוג. ואם בדקה עצמה ג' פעמים, )שם ובמהרי"ו(, גדולה דאין הדם מן המקור

דחזקה דדם מכה הוא מאחר שאינה , בדיקה שלא בשעת וסתהמותרת אחר כך בלא , המוך נקי

מוצאה אותו רק אחר שהשתינה... ואפילו אם היתה רגילה לראות אם בדקה עצמה שלש פעמים 

קובעת , . ואם אינה רגילה לראות רק לפרקים)שם במרדכי(, שוב אינה צריכה בדיקה, ומצאה טהורה

  סת דילוגין.בין וסת שוה בין ו, לה וסת אם הוא בדרך קבע

 מדובר שאינהש, דיקהביכה כתב ע"ד המהרי"ל שלא התיר רק באשה שיש לה וסת להצר )סק"ז(ש"ך ה

 מאה. תהא ט ם לאדאל"ה לעול, ולכן דעת מהרי"ל להחמיר, רואה דם כי אם בשעת צרכיה

ר אא"כ טלת מ"הם אחר כתב דאין להתיר במוצאת ד )סימן צב. הובא בפת"ש ג( צמח צדקבתשובת 

 מוצאת דם גםפילו באיר אז יש להת, מוצאת ג"כ תוך מ"ר בתוך הספל וכואבת כשהיא מטלת מים

תוך מ"ר  שמצאה הדם משום דתלינן דאותו דם הוא מתמצית, אחר הטלת מ"ר על העד שבודקת

"ר מבשעת הטלת  ה הרבהב לאלא שכואדהוא ודאי לאו מן המקור. אי נמי כשלא מצאה דם תוך מ"ר 

ם אאבל , משתנתובפנים י מממש והיא בודקת קודם הטלת מ"ר ונמצאת נקיה ואח"כ מכנסת מוך נק

 נםאמן ואח"כ. ודם לכב קאינה מרגשת כאב בשעת הטלתה ממש אין להתירה אף על פי שמרגשת כא

ה לה ר וגם לא היוך מ"כלל ת מצאהאפילו לא לדעתו ו ,חולק עליו )סק"ד ד"ה ולא ידעתי( סדרי טהרהה

  "י בדיקה.הורה עם טכאב בשעת הטלת מ"ר רק אחר הטלת מ"ר מיד היה לה כאב ואז מצאה ד

ה ה כתמים למטת בבדיקתכתב שאשה המוצא וסי' מ"ח(, "ומ-)מהדו"ק יו"ד סימן מ"ג נודע ביהודהבשו"ת 

ציא תמצא דם תו ם עדייןוא, מקוםתכניס מוך נקי במקור ואחר כך תבדוק למטה באותו , במקום אחד

 פקפק בבדיקתשלעיל  ש"ךהמוך וכשיהיה נקי אז יש הוכחה שהדם מן הצדדים. ודחה את דברי ה

העלה השיג עליו ו ים סק"ח(באור, ז)חדושים סק" חוות דעתה אמנםשדבריו תמוהים. , מהרי"ל אם מועילה

או  באם יש לה כא ,אכן .רתכעליו  דאין לסמוך על בדיקה זו להתיר דם הנמצא בפרוזדור שחייבין

 . ו ס"ז(ן קפ")כמבואר בסימבדיקה זו  המועיל ,מכה רק שאינה יודעת שמוציאה דם

 במ"ר ובדקה צאה דםסת ומכתב שאישה שיש לה ו )יו"ד סימן קעז. הביאו הפת"ש ו( חתם סופרבשו"ת 

ר שראתה דם בל לאחאים. דינה שכל דם שתראה עם המ"ר בין עונה לעונה מטהר, בדיקת מהרי"ל

ואה עם המי הדם שרים ולדעת הרב השואל דינה ככל הנש, ממש בוסתה ובאה לעשות הפסק טהרה

בשעת  סק וסתה ורואהרק אם פ)ו והחת"ס כתב שדינה כלל הנשים, רגלים אינו סותר את ספירת הנקיים

 . ילות(הבדיקות מוע זמן וסתהבים הטלת מ"ר בלבד בעינן שתטיל מים ללא ראיית דם. אבל בניד"ד שרואה ככל הנש
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וכ"נ , הקללר צד ש יותכתב שבמסולקת דמים כמעוברת ומניקה ודאי י )ס"ק לב(דרכי תשובה ה

 . )אות יד(מהשבט הלוי 

 אה שאלה כזון כשבבא. ולכאלא רק לה, שבדיקה זו אינה מועילה למפרע )אות יח( הלוי שבטהכתב 

ים על סומכ ן אנואי )כטריפות(שאע"ג שבהרבה מקומות , מטמאים כעת מה שראתה. והוסיף

 קיאים.נו באכאן יש צורך להתיר אישה לבעלה ולכן אין לומר שאין , בדיקותינו

 מוצאת קרטין 

 ,וחצץ אדום מו חולכין רק קרטין קרט, : ואם אינה מוצאה דם אח"כ כשבודקת עצמהרמ"אכתב ה

ואינה , שיםנכשאר  ממש ים אחרים רואה דםאו לפעמ, ונמצא כזה ג"כ במי רגליה ובשעת וסתה

בשם  )ב"י, ליותולד בכו להודאינו דם רק חול שדרכ, טהורה, מוצאת אותו חול רק אחר מי רגליה

 . תשובת הר"ן(

ם נמחין הקרטין את ה אע"פ שאם ממחים, רואה דם גמור אחר מי רגליה אינהכתב שאם  ב"חה

ים במכה ה שתולי רגלייותר מדם היוצא עם משאינם חמורים , אין חוששים להם, ונעשים דם

  .שבכליות

ין טאבל מוצאת קר ,יקותצאה עצמה נקיה בבדמנשאל אודות אישה שבלא שעת וסתה  )סק"ד( ט"זה

ר אך כב, ליותקום הכבמ אדומים כחודו של מחט. ואומרת שהרגישה הרבה פעמים בכאב שהיה לה

ב ו מקום וכואלה מאותלמע רגישה כאב בבטנהאמנם עדיין מ, כמה שבועות שאינה מרגישה כאב זה

, משתי סיבות טהורה ה זוומתוך הרגש הכאב מוצאת את אותם קרטין. הט"ז ענה שאיש, לה הרבה

 שאפילו, כאבבמרגשת ם שוכן משו, משום שהקרטין רגילים לבוא מהמכה בכליות אפילו בלא כאב

ו אבים אוגם אם אין כ ,תם בכליובדם גמור טהורה. ועיקר חידושו הוא שהקרטין מורה על אבני

 . טהורה -שהדם בא בסוף הוסת 

יסור ה זו מתיר אל הוראעומך והסיק שהס, השיג ע"ד הרמ"א )סימן עג. הביאו הפת"ש ז( חכם צביה אמנם

  כרת.

קרטין אינן כ, יקהד הבדעל ע שאם יש נקודות שחורות או חומות שמוצאים )אות כב( שבט הלויכתב ה

 תיכות קטנותפלות חכ נובעלמא שהליחה שבאותו מקום התייבשה בצוואר הרחם ואח"אלא לכלוך 

 .ויוצאות בבדיקה

 ראיית דם על נייר טואלט 

. לת מי רגליםאחר הטליד מע"פ הנלמד לעיל יש לברר מה דין אישה שראתה דם על הנייר טואלט 

 . ה מקומוזין אך א, האם הוא מקבל טומאה, בסוגיא זו יש לדון מה הגדר של הנייר

י דינ נים ע"פאנו ד קרהמולכן בכל , למעשה לדעת השו"ע במציאות זו אין חשש להרגשה האוסרת

  .)אא"כ נאמר שהנייר מקבל טומאה(כתמים ולכן האישה מותרת 
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אלא  דיני כתמים ים ע"פו דנכשהמראה יהיה בצבע אוסר אין אנ, אמנם לדעת הרמ"א ופוסקי אשכנז

ולכן , גוףמ"ר מההאת שהרגשת יציאת הדם דומה לתחושה בעת יצי תמיד האישה נאסרת. משום

 אך לא שמה לב לכך.  החוששים שהייתה לאישה הרגש

אם  אבל, ת המ"רש להטלך ממראיה זו אוסרת רק אם היא הייתה סמו, אמנם כפי שכבר למדנו לעיל

אסר. תכך שלא , נוחהקיני לפ עבר זמן מסויים אין בזה בכדי לטמא אותה. לכן מומלץ להמתין מעט

 .וע"ה(פיעצים במכון כך מי)בו  עדיף שתשליך את הנייר לאסלה ללא הסתכלות, ואם שכחה ולא המתינה
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 דיני דם חימוד ותבעוה להינשא -סימן קצ"ב 
 ובו ה' סעיפים

 סעיף א':

 ז' נקיים קודם כניסת הכלה לחופה 

 )סו.(שנינו בנדה 

 בי הלברי יהל איעסק רבינא. קייםנ שבעה שתשב צריכה - ונתפייסה לינשא תבעוה: רבא אמר"

 טרנ - בעהלאר מטא כי. יןא: ל"א? יום לארבעה כתובה למכתב מר ליה סבר: ל"א, חנינא רב

 רמ לה סבר לא: ל"א? האי מאי: ל"א. יומא ההוא בתר יומי שבעה איעכב, אחרינא ארבעה עד

 אמרד אימר: ל"א .נקיים שבעה ישבל צריכה - ונתפייסה לינשא תבעוה: רבא דאמר, דרבא להא

 אבר אמר בפירוש :ל"א? אמר מי - דמא חזיא דלא בקטנה אבל, דמא דקחזיא בגדולה - רבא

 "מחמדא נמי קטנה, אדמחמד משום - מאי טעמא גדולה. קטנה שנא לא גדולה ש"ל

 טעמא שמא מחמת תאות חימוד ראתה דם.רש"י ופירש 

 ר"ןה :ת ח"א עמ' ד(רת הביעיין טה) מדאורייתא או מדרבנן בלבדטמא נחלקו הראשונים האם דם חימוד 

ע"י שם הוא משום נקיי ריכה ז'ומ"ש תבעוה להינשא צ, טהור חימוד סוברים שדם )שם( מאיריוה )כ:(

ר אוה, מנגד. ות עמום נידדם אפשר שנמשך ג, ואע"פ שדם חימוד טהור, דמיהחימוד זה מתעוררים 

ן טהרת )עיי מב"םרדעת הבונים סובר שדם חימוד טמא מדאורייתא. וכ"כ כמה מהאחר )סימן שמא( זרוע

 .הבית ח"א עמ' ד(

ים ריכה ז' נקיצם האם וניאישה שבדקה עצמה ביום התביעה לנישואין ומצאה טהורה נחלקו הראש

 קצר ד:(ורוך ה: א"ז ש"ב ב)ת"ה  רשב"אה: דעת ואולי שוב לא תראה(, )שהרי בשעת התביעה לא ראתה דם

, דבר פשוטשה ב"יהב וכת חוששים שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כחרדל ולא הרגישה בו.ש

א לה תקנה אל ע דליתמשמד 'צריכה לישב ז' נקיים'דאם לא כן לא היה רבא סותם דבריו לכתוב 

שאם  ' א(איסו"ב סיסוף ב' מיי' "ט ובתשוה)נדה סי' קפג. הובא בהגה"מ ד' קושטא פי"א  ראבי"הדעת ה, מנגד. בכך

אלתר. אלא תבעל ל ' נקייםזה אינה צריכ, אומרת ברי לי וגם בדקתי עצמי ביום התביעה ולא ראיתי

 ה.ה בזראבי"ההילכך אין לסמוך על דברי , כתב שדעה זו נדחתה מהלכה ב"יה

שוט פה זש ב"יוהסביר ה יעה.שמונה ז' ימים ממחרת יום התב )ת"ה שם ארוך ה: וקצר ה.( רשב"אכתב ה

 .ייםדאי יום התביעה מן המנין אין כל השבעה נק, מדנקט רבא ז' נקיים

בדקה  ואפילו, טנהבין ק דולהגבין , צריכה לישב שבעה נקיים, : תבעוה לינשא ונתפייסהשו"עכתב ה

 ישה בו.לא הרגורדל שמא מחמת חימוד ראתה טיפת דם כח, עצמה בשעת תביעה ומצאה טהורה

. דין דם חימוד אהתקשה מדוע בועז ורות וכן יהודה ותמר לא הפסיקו בז' נקיים. ותירץ:  )סק"א( ט"זה

, . גבי תמר ורות לא היה חשש שמא תראה מחמת חימודבהיא גזירה דרבנן שלא הייתה בזמניהם. 
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 השלמים תורת. גבסלו.  והוי ליה כמי שיש לו פת, דמייד שנתפייס יהודה ובועז היו עמהם במטה

, שרק בנשואה חששו לסברא שרגיל וקץ בה, כתב שמדאורייתא פנויות טובלות ללא ז' נקיים )סק"א(

כתב שדוקא בחימוד של נשואין  )ביאורים סק"א( חוות דעתה .דאך לא בפנויה ולכן הן טבלו מיד. 

שמועיל , ובדקו ומצאו טהורות, שיתכן שלתמר ורות היה מוך דחוק . עוד כתב החוו"דהחיישינן. 

והאמוראים היו , כתב שדם חימוד טהור )ספר אהבת דוד דרוש ח לשבת כלה דף סג( חיד"א. הולכו"ע. 

. זוידעה שאין בו תערובת דם נידות כלל. , וצ"ל שגם רות היתה מכירה בו, מכירים מהו דם חימוד

כתב שבועז לא בעל  )סק"א( פלטי. החי הרחה. תירץ שהיו מכירים דם חימוד ע" )נדה כ:( חתם סופרה

  כלל את רות.

קיים וצריכה בעה נמהני ש דבלא כתיבת התנאים לא )הביאו הפת"ש א(כ"י  דניאל חמודיכתב בספר 

מכה סך הנישואין ן לצורן ממואך הוסיף שאם כבר הוציא החת ,סה(, )אמהרש"ם וכ"כ ה למנות מחדש.

יש נים שנקטו שוד אחרוועם מנחת פיתיבשיעורי שבט הלוי כתב בשם ה אמנם דעתה ויש בזה חימוד.

ו קפדינן שיהידי דמה ורת ש"כתב בשם התש קה(, )ד הלוי שבטחימוד אף בלא כתיבת תנאים. ובשו"ת 

בל א, מיכות דעתסם אין תנאי ולכן קודם שכתבו, היינו דוקא במקום שהמנהג לעשות תנאים, תנאים

 נהוג.כן מרו את העניבמקום שאין מנהג לכתוב תנאים יש סמיכות דעת משעה שג

ום הזקוקה ליב שאישה כתב פת"ש א()סי' ע"ה. הובא ב אפרים שערבשו"ת  ז' נקיים ליבמה לפני חליצה:

ות שבמקומ חדש.קיים מנז'  אין הספירה עולה לה וצריכה לספור, ם החליצהוספרה כמה ימים קוד

לקחתה בעל  שיכול משום הז' נקיים שספרה קודם שחשובה כאשת אישלא מועילים שנהגו לייבם 

ב שגרושה כת תעח( ח"א עמ')טהרת הבית ב .מ"מ לא סמכה דעתהכרחה. וגם במקום שלא מייבמים 

צה לכל מי שחפ חר מכןש לאשמאחר ויכולה להתקד, יכולה לספור ז' נקיים תוך ג' חודשי הבחנה

 בסוף חודשי לטבוליים וז' נק יכולה לספור זמן הפסק ההבחנה( יכולה להתחתן משום)אע"פ שכעת אינה 

 ההבחנה. וכ"כ אחרונים רבים.

צריכה ז'  ישה זו אינהכתב שא סימן ו() שנים חיים: בשו"ת ז' נקיים לנשאת לזקן שאין לו גבורת אנשים

 ראלעז מנחתת בשו" נםאמ. פ(ת)ח"א עמ'  טהרת הביתנקיים מכיון שאינו ראוי לביאה כלל. וכ"פ ב

ילקו י"ל שלא ח, נקיים ות ז'מאחר דקי"ל שאפילו קטנה וזקנה צריכ, כתב דצ"ע )דרכי תשובה סק"ב(

זור לו ם ויתכן ותחמרובי מיםששרחמי , חכמים בדבר וגם במקרה דידן צריכה למנות ז' נקיים. ועוד

 והיא מצפה לזה. , גבורת אנשים והוא שכיח

 אשה שנשתטיתבסתפק ה (או הפת"ש ס"ק יג. הביא סי' קי"ט)אה"ע  בית שמואלה: ואלמנה ז' נקיים בשוטה

 רשאים לכנסה אם, מהחליהוספרה שבעה נקיים בימי שטותה על ידי נשים אחרות שבדקוה ואח"כ 

ן )סימ סופר םחתו"ת בשו .נתעורר החימוד מחדש החלימהעל סמך נקיים הראשונים או נימא דכש

 פשט לקולא. קפד(

אודות אלמנה אחת שדברו בה להנשא לאיש אשר לא ראתה מעולם  )שם( סופר חתםעוד כתב ה

ונתפייסה וקבע במכתב יום מועד לנישואין וספרה שבעה נקיים לטהרתה טרם בא האיש אם יעלו לה 

ודעת , או אפשר דעיקר החימוד יתעורר לאחר ראייתה אותו ואין לחשוב הימים שלפני זה, הימים
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טהרת גם ב ., ולכן יש להקליך להביא ראיות דאין לחלק בכךהאר והחת"ס, הרב השואל להחמיר

)תליתאה ח"א  שואל ומשיבפסקו להקל בזה. וכ"פ ה )ח"ו סימן קכט אות ד( שבט הלויו )ח"א עמ' תפב( הבית

, אע"פ שלא ראו אותם הנשים, והביא ראיה גבי רב ורב נחמן שהיו מכריזים מאן הויא ליומא סימן מב(

 כשיראום.ולא חששו לחימוד 

 דמים צריכה סולקתמזקנה ה כתב שגם )סימן סה. הובא בפת"ש ב( שאול גבעתבשו"ת : ז' נקיים בזקנה

 ל טבילה זו.ברך עלריכה צכן ו )ח"א עמ' תעג(טהרת הבית וכ"פ בלמנות ז' נקיים לפני שנישאת. 

 ז' נקיים למעוברת שנישאת 

ואח"כ רוצים  ,מנואף נשאל באשה אחת שנתעברה )סימן לג. הובא בפת"ש ב( שמואל מקוםבשו"ת 

רת מעובד או נימא כיון ,יםלהינשא וכבר נתעברה ממנו כשבעה חדשים אם צריכה לספור שבעה נקי

בעה נקיים. שצריכה ט דוהשיב שפשו, בחזקת מסולקת דמים לא חיישינן שמא מחמת חימוד ראתה

ג ")חרדב"ז וה .זירהה להחושה"ה למגרש את אשתו מעוברת ורוצ )ח"א עמ' תעה( טהרת הביתוכ"פ ב

 י היא מכירתוהר, בהאדר, ואע"פ שרגילה בו, ית דםיכתב שגם במעוברת יש לחוש לרא סימן תכג(

כתב שאינה  (ימן קכהסיעקב  )שו"ת אהלימהריק"ש ה אךוזוכרת מעשים שבינו לבינה ומהרהרת בו. 

כתב  ב סימו א()הל' איסו" יימונימ תשובותי היא מסולקת דמים. גם בצריכה ז' נקיים מכיון שמעוברת הר

ן חתן שבעל וכדי, כ"כ אינה חומדת, . שאפשר דמכיון שנבעלה לו כבראשיש כמה פנים להקל: 

צמה ע. בדקה גם. קת דמיסולהיא מ .בופרסה אשתו נידה שמותרים בייחוד משום דלא תקיף יצריה. 

 ולא מצאה דם. 

, דושיןלא חופה וקיבישות חיי א שזוג שהיו חילוניים וחיו ביחד )ח"א עמ' תעז( הביתטהרת עוד כתב ב

ש שי, וטבילה נקיים ז' צריכה, ואח"כ חזרו בתשובה וברצונם להתחתן בחו"פ כדת משה וישראל

 עמ' רמ() בט הלוישבספר  ךא. וטבילה היתה האישה מעוברת צריכה ז' נקיםלחוש לחימוד ואפילו אם 

 כתב דמסתברא שאינה צריכה ז' נקיים וטבילה משום חימוד.

 בדיקות הכלה מחשש לדם חימוד 

 הבימי הספיר וק כלליכה לבדסובר שאינה צריכה לעשות הפסק טהרה וגם אינה צר שם() רשב"אה. א

 ובודקת האם שומרת''יא ה ריכה המתנת ז' ימים אחר התביעה בהםאלא צ, ולא בסוף לא בתחילה

אין סיבה וראתה  ו לאז. שהרי אישה טובלת וטהורהולאחר ימים אלו , רואה דם מחמת החימוד

דיקה בואפילו , דםברגישה ה מלאוסרה כרואה ודאית. ומ"ש שצריכה ז' נקיים הכוונה לשמירה שאינ

ם משו, וק בתולבד והא צלבתחילה או בסוף אינה צריכה. וכך הבין ממעשה דרבינא שרב חביבא 

פ"כ ואע, נקיים ישב ז'לא"צ אבל בתו היתה קטנה ו, שסבור היה שלא אמר רבא דבריו אלא בגדולה

 מים.ית בז' ם אחשצריכה לבדוק פע )לקמן(וחשש הרשב"א לדעת הראב"ד והרמב"ן  כנסה.

סוברים שא"צ  (כרא"ש שהרמב"ן סוברב"ח . ה)פ"ג הי"ב רמב"ןוה )בבעה"נ שער הספירה עמ' פו( ראב"דה. ב

 בתחילה או בסוף., אבל בדיקה אחת תוך ז' צריכה, רההפסק טה
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ד ד' על לינטר מר ובה א"תוב כתא"ל ליכישנה גי' אחרת: "בספרי אשכנז כתב ש )פ"י סי' ד( רא"שה. ג

קטנה  ן חילוק ביןעו שאיודיוה ".א"ל לא ס"ל מר להא דרבא תבעוה לינשא וכו' אחרינא א"ל אמאי

 נקיים כל יום מהז'בדוק בכה לוהוסיף שלדעתו צרי .ואז הפריש בתו כל שבעה קודם החופה ,לגדולה

 יותר שתראה ש גדולש חשוי, הומה ומשתאה שככל שיום החופה מתקרב כך ליבה יותר, שמא תראה

ומחשש , וו קודם שנהגלא אפילא, מחמת חימוד. ו'ז' נקיים' שהזכיר רבא אינם מחמת חומרא דר' זירא

 ה קודם החופה.לראי

 סובר שצריכה ז' נקיים ובנוסף לכך לעשות הפסק טהרה. רא"ה. הד

יום שלא בדקה ב על פי אףש, : ומונה ז' ממחרת יום התביעה ואינה צריכה הפסק טהרהשו"עכתב ה

: רמ"אה הוסיףו .'תוך ז דיקהבמונה מיום המחרת ז' נקיים. ומיהו צריכה , התביעה להפסיק בטהרה

חת מה רק פעם אדקה עצם לא במיהו בדיעבד א, )ב"י בשם הרא"ש וב"ח שג"כ דעת רמב"ן(כל יום לכתחלה 

 . )ב"י והאחרונים(תוך ז' סגי 

וכ"כ  קיים.הז' נ בכל וגם בודקים, כתב שכיום נהגו להפסיק בטהרה אף לבתולה )סק"א( ש"ךה

אע"פ שהוסיף ו, א עמ' תעא()ח" הביתטהרת כ"פ הו .ב"חו )אות ג( דרישה, )הגהות הטור( מהרש"לה

מכיון ו, ן פנויותם בעודגלות נראה שזהו בזמן הראשונים שהיו טוב, שהשו"ע כתב שא"צ הפסק טהרה

עט כל זה שכמהזמן בא"צ הפסק טהרה. אבל , שהיא טהורה ואין החשש אלא משום דם חימוד

 .ואותהנידות הנש שאר כלם כהנישאות בחזקת טמאות נידה בודאי צריכות להפסיק בטהרה וז' נקיי

 .)סי"א(ערוך השולחן וה )כלל קטו ס"ב( חכמת אדםוכ"כ ה

י שמדבר . אלא"ה הכאה, יעישלדידן דלא סגי בבדקה ביום הראשון וביום השב, העיר )סק"ב( ש"ךה

 דכיון שלא ראתה ודאי עדיף טפי., השו"ע לא נראה כן

כה ת ואינה צרים הוסהסתייהוסיף שיכולה לעשות הבדיקה מיד לאחר ש )ח"א עמ' תעא(טהרת הבית ב

 וא משום חששואות הבנש משום שכל דין ההמתנה, להמתין ד' או ה' ימים כשאר נידות נשואות

 .שלא שייך כאן חשש, לפולטת שכבת זרע

ה בחורין סק טהרת הפשאע"פ שהבתולה אינה יכולה לעשו )שם עמ' תעב( טהרת הביתעוד כתב ב

לא ת בזהירות שדה מגעם שימ"מ יש לה להכניס המוך עד מקו, ובסדקים כמו יתר הנשים הנשואות

כלות היו מקרים ששכתב  ז( אות)שבט הלוי אבל קינוח מבחוץ אינו מועיל כלל. גם ה, תפגע בבתולים

"י עכו להוציאו והוצר נפל או שעד הבדיקה, הבתולים החמירו להכניס יותר מדאי ובחוזק ופצעו

 ומ"מ יש לבדוק בזהירות עד כמה שאפשר., רופא
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 סעיף ב':

 ממתי מונה את הז' נקיים 

 ר"ןי החופה. והת צרכינים אשצריכה למנות ז' נקיים משעה שמכ )שם קצר ה. וארוך ו.( רשב"אכתב ה

כינה עצמה תה ומומכת בדעאותן משעה שהיא סז' ימים הללו מונין ש ד: ד"ה תבעוה(שבועות )כתב 

 .אף על פי שלא נתקדשה עדיין, לחופה

ן מוך לנישואישמור סיך לשאת הז' נקיים צר רשב"םכתב בשם ה )פי"א מהל' איסו"ב אות ה(ההגה"מ 

המשיך לבעלה צריכה ולא נ ייםשאם טבלה אחר הז' נק הגה"מ. והוסיף הרוקחולבעילת מצוה. וכ"כ ה

ד שתבעל. ימוד עחחמת משלעולם משתבעה להינשא יש לחוש שתראה , ום עד שתבעללבדוק בכל י

 .)יומא יח:( תוספותוכ"כ ה

 אף, ה לחופהנה עצממכיו: שבעת ימים הללו מונים אותה משעה שהיא סומכת בדעתה שו"עכתב ה

, שרדאפבכל מה  ת מצוהבעיל: ויש לסמוך הטבילה סמוך לכתב רמ"אוהעל פי שלא נתקדשה עדיין. 

לטבול  והמנהג, ת א"ב(א דהלכופי" )כך משמע במרדכי בשם רשב"ם ור"מ ורוקח בשם אביו ורבותיו ובהגהת מיימוני

טבילה מן רחיק הין להאאבל , )מרדכי שם(הכלה ליל ד' אף על פי שלא תבעל קודם מוצאי שבת 

שם ), עילת מצוהבד ום עכל ייש לה לבדוק עצמה ב, הבעילה יותר מזה. ואם לא תבעל במוצאי שבת

ת ה רק פעם אחם בדקאהחמיר אבל בדיעבד אין ל, ודוקא לכתחלה, ובהגה ובתוספות פ"ק דיומא דף י"ח(

 ."ד(הג"ה ש), ייםאם שמרה ז' נק, . וכל חתן ישאל לכלה קודם שיגע בה)ב"י(תוך ז' 

ודיעו השושבינים יע"ז ש מכיםוסו, שכיום לא שואלים את הכלה אם ספרה ז' נקיים )סק"ד( ש"ךכתב ה

 לחתן אם היא טמאה. 

דם חימוד  ה הכלהאתא רדכיון שמשעת תחילת ההכנות ל, הסביר את סברת הרשב"א )סק"ג(ט"ז ה

 ל.הרשב"א לא אמר שהאישה איננה מתרגשת כללדעתו ו, שוב לא תראה דם

ור ותחמוד שתחז לא כתבומדוע הרשב"א כתב שלזמן רחוק אינה חומדת , התקשה )אות ד( דרישהה

 ורעכשיו לספמתחילה ש והשתבעוה להינשא לאחר י"ב חודלאחר זמן קודם החתונה? ונ"מ למקרה 

הימים  א מחשיבה אתול יים' נקצריכה לספור שוב ז, לכונסה מיד ז' נקיים ולאחר כמה ימים נתרצה

הכנות קיים משעת הת ז' נמנוה. וביאר את דברי הרשב"א שהמנהג להראשונים כי אז לא הייתה חמד

ר המתין. וביאלצטרכו לא יושתהיה כבר טהורה , הוא שמא ירצו להתחתן מיד קודם התאריך הנקוב

מונה מלפני שרשב"א אמר השוכל מה , שהדרישה הבין שצריכה למנות דוקא קודם החופה )שם(ט"ז ה

ים שוב ז' נקי לספור ריכהלפ"ז אם לא הקדימו את החתונה צו, כן הוא מחשש להקדמת הנישואין

ככל  יים הרי היאז' נק מנתהשולדעת הרשב"א לאחר , קודם החופה. אך הט"ז סובר שלא דק בפירושו

 הנשים הטהורות לבעליהן.

אם לא בעל בעילת מצוה מיד , כתב דהואיל והחימוד הוא משום תשמיש ראשון )סק"ט( לחם ושמלהה

כתב  עמ' כא()לקט יושר ה אולםצריכה לכתחילה לבדוק עצמה גם לאחר הנישואין עד שתבעל. 

שמדברי  )ח"א עמ' תעד בהע'(טהרת הבית שלאחר החופה אינה צריכה בדיקה אע"פ שלא בעל. והעיר ב
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"כ עולה שלאחר ג, הרשב"א לעיל הסובר שהבדיקה היא סמוך לתביעה אע"פ שרחוק מהנישואין

 הבדיקה שוב א"צ לבדוק עד הבעילה.

 סעיף ג':

 הנשואיןאת דחו חשש לדם חימוד נוסף כש 

חמת איזו מואין ת הניששאם דחו א רשב"םבשם הכתב  ר"משה )שבועות פ"ד סימן תשמ(כתב המרדכי 

כיון ד, שלימו יחדאחר שיים לאע"פ שהכלה כבר ישבה ז' נקיים צריכה לחזור ולישב ז' נקי, סיבה

 שדחו הנישואין לא מסקא אדעתה דהנך ז' נקיים.

נות ז' אם צריכה למהומיים ם או ישישנה מח' מה הדין אם נדחו הנישואין יו )שורש קנ"ט( מהרי"קכתב 

 אפילו ועילהמבדיקה הן אין כשנדחו הנישואישהאוסרים אומרים שתמיד , מיום אותה תביעהנקיים 

ר"מ לא ם אומרים שההמתיריו .פהשנדחו הנישואין אינה נזהרת י דכיון, המשיכה לבדוק פעמיים ביום

אך כאן , אלה להבועימדיבר אלא במציאות שהפסיקה לבדוק והשאלה היא האם הבדיקה שעשתה 

עמו שאנו וט, ובשוק היא ממשיכה לבדוק את עצמה. והמהרי"ק הכריע כאוסרים שצריכה לבד

 אדעתה. ושמא ראתה כעת ולאו, חוששים לחימוד בכל הזמן

שב ז' ה לחזור ולים צריכקיי: אם דחו הנשואין מחמת איזה סבה אף על פי שישבה ז' נשו"עכתב ה

. הנימלא , שבינתיים בימים צמה תמידאף על פי שבדקה ע: רמ"א), כשיתפשרו לעשות הנשואין )ולטבול(נקיים 

 .מרדכי ומהרי"ק(

 ביטול החתונה וקביעת מועד חדש באותו מעמד 

ר חאלא אמרו שלא ,חדש שדוקא אם דחו את הנישואין בסתם ולא הסכימו על תאריךסובר  ב"חה

דש דעת תאריך חינה יור ואשמאח, בזה אנו חוששים שמא לא תבדוק יפה, שישלימו יקבעו זמן חדש

, ייםלמנות ז' נקחזור ול"צ אינה מקפידה על בדיקותיה. אבל אם בשעת הדחיה קבעו תאריך חדש א

. ועוד ח"א עמ' תפה() ביתרת הטה, ()סק"ו ש"ךאה טהורה הרי היא טהורה. וכ"ד הואם בדקה עצמה ומצ

  החמיר בזה. )ס"ג( לבושה אך

אז ודאי , כתב שדוקא אם דחיית הנישואין היתה ע"ד שני הצדדים ולא קבעו מועד אחר )סק"ו( ט"זה

ור אלא רק בבירדהיינו שלא נדחו , אבל אם חסר אחד מהתנאים, לא מסקה דעתה שפיר בבדיקותיה

או אפילו אם החתן אינו רוצה וצד , שיתפשרו והסעודה תהיה למחרת ובמצד סילוק הנדוניא וחש

שהכלה סומכת , ת נישואיןיבכל כה"ג לא מקרי דחי, הכלה רודפים אחריו לפתותו עד שנתפתה להם

החתן מתעקש וודאי שאינו חשוב לחימוד חדש שהרי פעמים רבות גם ביום הנישואין , שהחתן יסכים

ומשמע מדבריו שדוקא כאשר וודאי שהכלה לא צריכה לישב ז' נקיים לאחר מכן. , לעקב את החתונה

אבל אם הכלה אינה חפצה והחתן רודף , הכלה רודפת אחרי החתן אין חשש שלא תדקדק בבדיקותיה

, דושים סק"ו()חי חוות דעתה אמנם. )סי"ג( ערוך השולחןוכ"כ ה, צריכה למנות שוב ז' נקיים, אחריה



 דיני דם חימוד ותבעוה להינשא -סימן קצ"ב  ___________________________________ 238
 

אם , ועוד כתבו שאין חילוק מי רודף אחרי מי )ח"ה סימן קיא ס"ג( הלוי שבט, )ח"א עמ' תפו( הבית טהרת

 המשיכה לבדוק הרי זה מועיל מכיון שלא הסיחה דעתה.

ב באופן יך קרובתאר שדוקא כשקבעו זמן חדש )ביאורים סק"ה. הובא בפת"ש ו(חוות דעת כתב ה

כים באופן שצרי וקן רחזמ אבל אם קבעו, שההכנות הקודמות לנישואין מועילות וא"צ הכנה חדשה

)ח"א  הבית טהרת, י"ב()ס ןשולחערוך הוכ"כ ה, ודאי צריכה לשבת מחדש ז' נקיים, שוב להכין דברים

 ועוד. עמ' תפה(

ין והקביעות נישואחיית השכשד )סימן סז( מהריט"ץוה הובא בפת"ש ו()בתשובה סימן קיח.  ב"חכתבו ה

 חו בסתם ללאחילה דבת אפילו אם, החדשה היו ביום אחד בין שעות הבדיקה של שחרית וערבית

א אין חשש של ן ששובכיומ, לית לן בה הכל עוד קבעו קודם זמן הבדיקה הבא, קביעת מועד חדש

 תדקדק בבדיקותיה.

 סכימה להינשא מיד לאחרבטלו החתונה וה 

, ופהום נכנסה לחאותו יוב ,והסכימה הכלה לישא איש אחר מיד, את החתונה מתוך קטטה אם ביטלו

צריכה  טהורה ומצאה ואפילו בדקה עצמה, שחשוב כתביעה חדשה ממש )שם( ש"ךוה ב"חדעת ה

 י אות כא(דברי חמודות פ") לךמני מעדדאיכא כאן חימוד חדש מאיש אחר. וכ"כ ה, לספור ז' נקיים מחדש

, צה לכונסהשון ורן הראשב החת, והוסיף שאם אחר שנתרצתה לאחר, )סק"ו( ט"זוכ"כ ה .לבושוה

 תה קטטה כלללא הי שאפילו כתב )ס"ס קפד. הובא בפת"ש ו( סופר חתםצריכה ז' נקיים מחדש. בשו"ת 

אין היצה"ר ף זה ול גועהיה  ןהראשו דהחימודמ"מ כיון , אלא שנתרצו להחליף חתן בחתן אחר

 ם.ה שבעה נקייוצריכ גמריל יש חימוד חדשוכיון שנתחלף בגוף אחר , מתגרה מגוף זה לגוף אחר

 חתן שלא הגיע לחופה 

היה לו שהחתן מע מכתב שאם החתן לא הגיע לחופה ולמחרת הגי )סימן מב( משאת בנימיןהכתב 

אי א"צ בזה וד, ילהבע בתחשנק מים לאחר המועדוהחופה היתה ב' או ג' י, אונס בדרך וממהר להגיע

קה. מים בלא בדיייה ז' על ז' נקיים אחרים אפילו לא בדקה עצמה בימים שבינתיים אם לא עברו

ה דעתה אשונים וסמכיים הרנק שמאחר והנישואין לא נדחו אלא מחמת אונס ודאי לא נתייאשה מן ז'

 בא לידי חששתושלא  קיהה אדעתה שתהיה נם ורמיא אנפשה ויהבישיבא החתן אחר יום או יומי

ם דא"צ וסקים סובריפהרבה  הכי והוסיף שאין להחמיר בדינים אלו דבלאו ,)סק"ז( ש"ךחימוד. וכ"כ ה

וכ"פ  וא מדבריהם.ן זה הדי וגם כל עיקר ,תוך ז' לכ"ע חתוגם בדיעבד סגי בבדיקה א, ז' נקיים

  ד'.יע וכלהוד מכיון שלעיתים אדם אנוס ואין לו טלפון )ח"א עמ' תפו( טהרת הביתב

דכיון שלא בא ביום המוסכם , סובר שבכה"ג צריכה הכלה לישב ז' נקיים חדשים )סק"ו( ט"זה אמנם

, או שאינו חפץ בה, שהרי כל הדרכים בחזקת סכנה ושמא קרהו דבר, ודאי הכלה מסופקת בדעתה

מכיון שכיום  )ח"ה סימן קיא אות ב( הלוי שבטוכ"פ בשו"ת  ולכן לאחר שנודע שבא הוי חימוד חדש.

וכשהחתן לא מגיע זהו מקרה חמור המערער את , ישנם אמצעים כטלפון וכד' להודיע על אי הגעה

 ודאות הכלה בנישואין.
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 סעיף ד':

 חופת נידה 

שן בין א יהו, נדה ה אשתופירסש"וכן מי  )ד.(לגבי כלה שפירסה נידה קודם שנבעלה שנינו בכתובות 

קודם  סה אשתו נדהן שפיר"חת "א()פכ"ב מהל' איסו"ב ה רמב"םהאנשים והיא ישנה בין הנשים". וכ"פ ה

יאה אם בא עליה בו, שיםהאנ הנשים והוא ישן בין שיבעול אסור להתייחד עמה אלא היא ישנה בין

 ה".ראשונה ואח"כ נטמאת מותר להתייחד עמ

 )נו.(ולגבי חופת נידה שנינו בכתובות 

 רב עיב ...?ונהק ביאה חיבת וא, קונה חופה חיבת? מהו, נבעלה ולא לחופה נכנסה: רבין בעי"

 דחזיא ופהח - קונה פהחו חיבת לומר תימצי אם? מהו, נידה ופירסה לחופה נכנסה: אשי

 "תיקו? שנא לא דלמא או, לא לביאה חזיא דלא חופה אבל, לביאה

ת היא נידה. דעשעה שישה בהביא הב"י מחלוקת ראשונים האם מותר לשאת א )סימן סא(באבן העזר 

ם עד ה ברכת חתניל רכיםאין מבשאים אישה כשהיא נידה ושאין נו ו(וה", ב)פ"י מהל' אישות ה" רמב"םה

ת בעיא אם חיבהלגבי  תיקובדכיון שהגמ' נשארה  ואם עבר ונשא ובירך אינו מברך שוב., שתטהר

 נס לחופה עדלא תיכבר שכתב "כשר הד ר"ןה לא הויא חופה., ביאה קונה או חיבת חופה קונה

ם. ה ברכת חתנילברכין דה ומכתב שנושאים אישה אף כשהיא ני )כתובות פ"ה סי' ו( רא"ששתטהר". וה

 כרא"ש. רמ"אוה, פסק כר"ן )שם ס"ב( שו"עה

י"א דפוס קושטא פ)גה"מ הא: לעוד נחלקו הראשונים האם להודיע לחתן על כך שהכלה פרסה נדה או 

 ן מטעם שאנועו לחתיודיששעתה אנו מתירים לכנוס נדות רק  סמ"קכתב בשם ה מהל' איסו"ב ה"י(

בה דשמא  מחמיר היה ליחיא רבינו אךעתה מתי מעט במקום אחד ויש לחוש שמא יקדמנו אחר. 

ך כיע לחתן על ש להודשי כתב כסמ"ק )סק"ח( ש"ך. הנקנית יאה קונה ואם כן בחופה אינהחיבת ב

 .)אה"ע סי' סא ס"ב( רמ"אוכ"כ ה, כלה נדההש

 אופן השמירה על חתן וכלה אסורים 

 נחלקו הראשונים כיצד יש לשמור ולהרחיק חתן וכלה האסורים:

ל החתן וגם גם ע שמירה צריך :(לו בשמו. וכ"כ הרא"ש מו"ק פ"ג סי' עמ' כ שעה"פ)בעה"נ  ראב"ד .א

 רוחםירבינו וסיף '. והנשיםעל הכלה כדברי הגמ' 'הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין ה

 הנשים. אר מה כשעייחד אבל ביום מותר להת, שדוקא בלילה צריכים שימור )שם רכד ע"ג(

בל אם הם א, מורכים שיצרידוקא שישנים בבית אחד  :ובקצר ד:(, ב"ז ש"ב ו: )תוה"ארשב"א  .ב

  .ך שומרם צריחד מהאהחתן בבית אחד והכלה בבית אחר אין שום , ישנים בשני בתים

לא אתי משמרות ריך שין צ. ולדעתו איחוד אסור ביום כמו בלילה :פ"ג סי' לו( "ק)מו רא"ש .ג

 .טורוה ות ה(אה"נ שם )בהשגות לבע רז"ההכ"ד ו. הוא בין האנשים או היא בין הנשים



 דיני דם חימוד ותבעוה להינשא -סימן קצ"ב  ___________________________________ 240
 

רק הוא בין , וא"צ להיות שתי שמירות, כמו בלילה, : י"א שאסורה ליחד עמו ביוםרמ"אכתב ה

)ב"י , . ואם אינם ישנים בחדר א' אינן צריכים שימור כלל)טור בשם הרא"ש(האנשים או היא בין הנשים 

ליקח קטן . והמנהג )הראב"ד(, וביום מותר להתייחד, . וי"א דבלילה צריך שתי שמירותבשם הרשב"א(

 .33ואין מתיחדין ביום בלא קטן או קטנה, אצל החתן וקטנה אצל הכלה

ום אך בי לילה,במור רק חתן והכלה צריכים שי"פ הראב"ד שהפסק ע תצז(-)ח"א עמ' תצו טהרת הביתב

 ם.דימתייח ינםאאא"כ  קטנהיקחו קטן ו משמע שגם ביום )פ"י סכ"ה( דרכי טהרהחוד. ובמותרים בי

 .עצמם לביאה וסריןמשאין ודצ"ל שאותם קטנים יודעים טעם ביאה  ב"חבשם ה יד( )ס"ק ש"ךכתב ה

דיש , רומהמוד עבושה לעהוא משעה ש - כתב ששיעור זה לבת )כאן ד"ה ש"ך ס"ק יד(שבט הלוי ב

גר"מ ה ת מט' שנים.וא פחוינן שהבע - וזמן זה הוא עד ט' שנים. ואצל קטן, להחמיר מבת ה' או ו'

ם הילד וא, א פיְקחותאל, דין יחוסובר שכיום אין משמעות של גיל לעני פוע"ה פ"ו אות יח()ספר  אליהו

 שרים לשמירהכדולים גם גשכתב  )סק"ח( תורת השלמיםבאו הילדה יכולים לספר נחשבים לגדולים. 

 שהחתן והכלה שומרים אחד על השני שלא יחטאו עם השומרים., זו

קטנה אצל ות קטן הג לקחתמה על המנ חיים סי' ט"ו. הובא בפת"ש ז()קונטרס באר מים  שבע בארבספר 

א אל ,לא קטנהוא קטן ירה לובפרט מה שנהגו שאין לוקחים לשמ, שאינו עפ"י הדין, החתן והכלה

ה שאיש "א עמ' תצה()ח תביטהרת הוכ"כ ב דזה איסור גמור. ,הכלה שוכבת אצל בתה הכלה אמה של

 .שלאיש אסור להתייחד עם שתי נשים מכיון, אחת אינה חשובה לשומרת

שאין מי שיעכב בעדו , שלא די בכך שישנים בחדרים נפרדים )ח"א עמ' תצה( טהרת הביתכתב ב

אה"ע סי' , )יו"ד סי' צא סק"ה חזו"א. וכ"כ ה34להיכנס לחדר שלה. אלא צריך שישנו בשתי דירות נפרדות

אך אם יש , שדוקא אם צריך לצאת ולעבור דרך רה"ר או חצר מותרים לישן בחדרים נפרדים לד סק"ה(

פסק שרק אם  )פ"י סכ"ה( דרכי טהרהגם ב כחדר אחד הם וצריכים שמירה. ,פתח בין חדרו לחדרה

 ישנים בדירות נפרדות א"צ שמירה.

 

 

 כלה שנישאה לפני שסיימה את הז' נקיים 

 )לז:(שנינו ביבמות 

 שמא, אחרת במדינה אשה וישא וילך זו במדינה אשה אדם ישא לא: יעקב בן אליעזר' ר אמר"

: ואמר מכריז, לדרדשיר איקלע כי רבוהא ? איני. אחותו את נושא אח ונמצא, לזה זה יזדווגו

                                                        
לכלה: הראב"ד סובר שצריך שני שומרים לחתן ושתי שומרות נחלקו הראשונים במספר השומרים הנצרכים לחתן ו 33

ה ואחד צריך אחד לכלשי סובר מרדכלכלה. הרא"ש סובר שצריכים שני שומרים שישמרו או על החתן או על הכלה. וה
 לחתן. וכ"כ הרמ"א. 

לחתן ולכלה להביא  ( כתב שאם קשה מאוד16בשו"ת מעין אומר )ח"ז הל' נידה סימן רכא. הובא בספר פוע"ה ח"ו הע'  34
ת דלת ינעל החתן א אחר מכןרק לאדם אחר שישן עימם, יש מי שהורה שהכלה תישן בחדר נפרד ותנעל את הדלת, ו

 .אופןוהבית וילך לישון, ויחליטו מראש שהכלה לא פותחת לחתן את הדלת בשום פנים 
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: רבא והאמר. ליומא הויא מאן: ואמר מכריז, לשכנציב איקלע כי נחמן ורב? ליומא הויא מאן

. להו ומודעי משדרי הוו שלוחייהו רבנן! נקיים שבעה לישב צריכה - ונתפייסה לינשא תבעוה

 פת לו שיש מי דומה אינו: מר דאמר, להו דמייחדי הוא בעלמא יחודי לרבנן: אימא ואיבעית

 "בסלו פת לו שאין למי בסלו

 היא איננהקיים ונז'  האם אפשר לכנוס אישה כאשר עדיין לא ספרהנחלקו הרשב"א והרמב"ם 

יחד הזה לא יתי וך זמןנסה תעבר וכשאם  ובארוך שם ז.(, )תוה"ב הקצר ב"ז ש"ב ד: רשב"אטהורה: דעת ה

א ואע"פ של, השתו נדסה אאלא הוא ישן עם האנשים והיא ישנה עם הנשים כשאר חתן שפיר, עמה

 דיצרו - םל חכמישרתם אם היתה ישנה עמו בבית לא עמדה גזי, נודע לנו בודאות שראתה דם

היו שייחדי להו' חודי ממ' 'יופירש את הג .בין אם הוא תלמיד חכם או אחרודין זה הוא  תוקפו.

נות עמהם עולם ולא ישליהן לאים עואין הכוונה לייחוד בבית. א"נ שלא היו ב, נושאןלמייחדין אותן 

 תרומההספר , וע"ב(ט סן קיא ללאוי) סמ"גוכ"כ ה בבית אלא כדי לשבור היצר היו מיוחדות להם לעולם.

  .ראב"דו )סי' קט(

נשאתו שמאחר  ותספור כתב "אם נשאת לתלמיד חכם מותרת להנשא מיד י(, )יא רמב"םה, מנגד

 טורוה ראב"דה ."בולשתט שתלמיד חכם יודע שהיא אסורה ונזהר מזה ולא יקרב לה עד, ותטבול

' שלא מנתה ז ל אישהא עהבינו ברמב"ם שמותר לת"ח להתייחד עימה משום שת"ח לא חשוד שיבו

ולא היו  ם עמהן בביתתייחדיו מ' שהכוונה שהייחודי הוא דמייחדי להונקיים. וכך פירש את הגמ' '

וא לא יפרוץ לבשעליו  סמוךלוחשיב פת בסלו. ודוקא ת"ח שהוא זהיר במצוות אפשר , באים עליהן

ת החכם בידיע הוא שמהרמב"ם עולה שעיקר ההיתר ב"י. אך העיר העליה משא"כ בעם הארץ

 יש לחוש שמאשיודע  שהת"ח א משוםהיההיתר  סיבתולכן , ולא תלאו בזהירותו ונאמנותו, האיסור

ה דם הכלה לא ראתיודע ששון אבל ע"ה כי, 'הוא רגיל בדברי חכמים וגזירותםראתה מחמת חימוד ו'

לא מועיל  )ולכן רותםם וגזיכמיאינו רגיל בדברי חשש בעלמא אינו מקשיב לגזירה משום שוהוא רק ח

ובר תו הרמב"ם סי שלדעהב" עוד כתב .כיון שאינו מפנים את טעמי הגזירות(, להודיע לע"ה את תוקף האיסור

 א מחלק ביןלרמב"ם הידה נמשום שלגבי כלה שפירסה , שגם לת"ח אסור להתייחד עם כלתו הנידה

מן  זו שעהיאבמא שיש חשש ש ורק לענין נישואין כתב שמועיל בדיעבד אך לא לייחוד., ת"ח לע"ה

  .היום או מן הלילה לא יזהרו המשמרות ויבוא עליה

י ויש א הוו מייחדדי בעלמיחוש, פירוש נוסף ל'יחודי הוא דמייחדי להו'כתבו  )ד"ה יחודי( התוספות

לא לא מחמדא ו א עליהיה בהוכיון שפעמים לא , בא עליה כאן פת בסלו כיון שאם היה רוצה היה

  .חזיא

יא ן האנשים והשן בייהוא  סובר שלאחר שבעל בעילת מצוה )הביאו הרא"ש פ"ק דכתובות סי' ט( רמ"הה

 כי.השמע כתב שמכל הפוסקים שסתמו דבריהם לא מ רא"שה אךישנה בין הנשים. 

, עמה לא יתייחד, א עליהדם שבשפירסה כלתו נדה קווכן חתן , : עבר וכנסה תוך זמן זהשו"עכתב ה

 אלא הוא ישן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים. 
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 לא בא עליה לאחר החופה ונטמאה לאחר כמה ימים 

ופה וכמה שעת החהורה בנשאל מה הדין בבחור שכנס בתולה והיתה ט )סימן רנג( תרומת הדשןה

לי ד להתייחד בהן עו סוריםאהאם , שחזרה ופירסה נידהומכל מקום לא בעל אותה עד , לילות אח"כ

יש ון שלא בעל. ר מכיואסושיש הסוברים , שומר אצלם או לאו? וכתב שבהוראה זו נחלקו הגדולים

יצרו  רואים שאין אן אנוכבל א, שדוקא כאשר הם אסורים זע"ז אין היתר שיתייחדו, הסוברים שמותר

עבור יה דודאי לא וד דידלייח לא חיישינן, זאת לא בא עליהשהרי היתה מותרת לו ובכל , תקיף ליה

ים אשר ראה שוורכמותו ר לתשחוז )ב"ק יט:(דלא תקיף יצריה. והביא ראיה לסברא זו משור המועד 

אין ו, תםשור ו כים אותו דנכשאנו רואים שנח יצר, ג שיצרו תקיף עליה ליגחאע" פ ולא נגח.ג"

ה ף יצריה באשדם תקיאתם ור למועדותו. ה"ה הכא אע"ג שסאומרים שרק עכשיו נרגע ולמחר יחז

ד עם כמי שנתייח נן ליהיינידהיכא דחזינן דהאי גברא לא תקיף ליה יצריה , שלא בא עליה מעולם

 .ומ"מ המחמיר תע"ב, אשתו נידה שבא עליה כבר

ר שימו א"צ, ךכה אחר ה נדופירס, : יש אומרים אם היתה טהורה כשנשאת ולא בא עליהרמ"אהכתב 

ו בתולה חור לאלמן אבין ב ק בזה. ואין לחל)ת"ה שם(והמחמיר תע"ב , )ת"ה סימן רנ"ג והגהות אלפסי(, עוד

 . )רבינו ירוחם נתיב כ"ו( לאלמנה

ל שהוא מנהג ש ע"פא)שואים ינהמאחר ב' או ג' ימים ל אלאמנהג לא לבעול שכשה )ס"ק יא( ש"ךכתב ה

מור דהא צריך שי דאינדה ו ירסהא"כ אם פ, כיון שהמנהג כך שטות ויש בו איסור מכמה טעמים ונכון לבטלו(

 ג.להצריך שימור בכה" נוהגיםוכן , דלא בעל תחלה היינו משום המנהג

קת שוורים בחז 'סתם ו.(ט"ק ב)שהרי קי"ל , כתב שהדימוי לשור המועד אינו נכון כלל )סק"ז( ט"זה

ואים לכן כשאנו רו, וריםם שוהרי שכל שור שהוא מועד לנגוח הוא משונה מטבע סת, שימור קיימי'

י שלו הוא נורמאלהמצב משא"כ אצל האדם שהשהפסיק לנגוח הרי הוא חזר למצב האמיתי שלו. 

ומר דמכיון לכן אין ול, םשלא בעל הוא נשתנה מטבע העולואותו חתן , דתקיף יצריה אצל אישה

, שתנהנשתנה הרי נואים שנו ראלא אדרבה רק בזמן שא, משונה זמן מסויים הרי הוא נשאר כך שהיה

 מירה.ן זה צריך שוא שחתהור אך בכל שאר הזמן אנו מעמידים אותו על הנורמאליות. ולכן דין גמ

אין לחוש שרות וכזקת וכתב דהכא נמי סתם בנ"א בח, דחה את השגת הט"ז נקודות הכסףה אך

 .)כלל קטו ס"ט( חכמת אדםנידתה. וכ"פ השיבעלנה ב

 האם מותרים בייחוד, חתן שעשה העראה בלבד ונטמאה 

 תאבל בעל בעיל ,מצוה עילתבגרס בגמרא 'לא שנו אלא שלא בעל  )יש"ש כתובות פ"א סימן ו( מהרש"לה

עראה הבה ולא די מר ביאך גמצוה אשתו ישנה עמו' ולכן דייק מדקתני 'בעילת מצוה' משמע שצרי

שבהעראה  ן קכ(ח"ה סימ) לויה שבט. וכן החמיר בשו"ת )כאן( הפלאהאו בעילה דרך אברים. וכ"כ ה

 .אות ג( עמ' רלח) וכ"כ בספרו, בלבד לא תישן עמו בחדר אחד אלא ישנו בחדרים נפרדים

נפלה , כתב דמכיון שהגי' אצלנו בגמ' אחרת מגי' המהרש"ל )ח"א עמ' תצב(טהרת הבית ב אמנם

ן יש להקל משום שעיקר דין יחוד באופן שלא בעל לדעת רוב האחרונים אינו אלא ראייתו. וכ
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 ציץ אליעזרויש לסמוך על הסברא דמכיון שעשה העראה שוב אין יצרו תוקפו כ"כ. וכ"פ ה, מדרבנן

, פסק שאם עשה העראה בלבד מותר להם להתייחד לא( ,י) דרכי טהרהגם ב .)ח"ו סימן מ. פכ"ה עמ' רלו(

 ים בייחוד.רגמר ביאתו אך לא הזריע מותוגם אם 

הוציא חתן לההצליח  כתב שאם היו בקרוב בשר אלא שלא )ח"ב סימן קמו( האפוד חשבובשו"ת 

"ד מד מדברי תהל. וכך מירהשאין עליהם יותר חיוב , מחשבתו מהכח אל הפועל לבעול בעילת מצוה

 קר בזה תלוי. והעיה"גובר בכאלא ודאי מד, שלא הגיוני שמדובר בחתן שסתם לא בא על הכלה

ידור כי ס, החתן וחו שלת רבהרגעת העצבים. ולכן המורה להחמיר בזה יחוש לעצמו שהוא שובר א

 המורה םאשובטה"ב כתב  השמירה גורם צער רב לחתן ולכלה ולקרוביהם. ואחריתה מי ישורנה.

 ה. הוראה רואה שהחתן והכלה יראי שמים אפשר לסמוך על חשב האפוד בז

 סעיף ה':

 מחזיר גרושתו 

א ' נקיים והוזהמתין לכה מחזיר גרושתו צריהנמצא בגליוני הצרפתים ש :רשב"ץכתוב בתשובת ה

 קיים.נעה : מחזיר גרושתו צריכה לישב שבשו"עמובן מדברי קדמונינו. וכ"פ ה

רה יין צריך שמא, קייםז' נהשאם עבר וכנס את גרושתו לפני שסיימה לספור את  )סק"ח( ט"זכתב ה

 . צריך שמירה ך ואיןככל  לא תקיף יצריה עכשיו הראשונהכיון דכבר בעלה כשהיתה אשתו בפעם 

לא ה לנשואין אחתן שלעם ה : מעשה באלמנה אחת שהיה לה זמן מוגבל בתנאים)שם( ט"זעוד כתב ה

 שבעה נקיים וספרה ל זהעוהיא אמרה שסמכה , שהחתן אמר לה שאפשר שיקדים הנשואין וכן עשה

ר על הקדמת ה בירוה לבלה ובא עליה. נ"ל דאע"פ שהאלמנה עשתה שלא כדין כיון שלא היוט

ה חימוד וצריכתחדש הר נהחתונה עד שבא החתן וכנסה תיכף נמצא שבשעה שהתחילה לדעת הבירו

 ולחןשערוך הוכ"פ ה כח זה.מישם "מ כיון שכבר עברה ועשתה כן אין להפרמ, לחזור ולמנות ז' נקיים

 לה לסמוך עלן יכויהיה ככתב דכיון שסמכה דעתה שאפשר ש )ס"ק יב(סדרי טהרה ה אולם. )סט"ז(

ולה ה יכרטהו האואם מצ ,צמהוסיים שלכתחילה כשיתברר לה יום הנישואין תבדוק את ע, ספירה זו

 .מ' תפז(ח"א ע) ביתה טהרתו )כלל קטו ס"ח( חכמת אדםלסמוך על הז' נקיים שספרה. וכ"פ ה

ים י החתן שיקדשה מאבלה שביקכלגבי כתב  )תניינא יו"ד סימן קטו. הובא בפת"ש ח( הודהבי נודעובשו"ת 

ח ם תסכים ישלשתו ואל לאוהשיב שהוא מסכים לזה אך צריך מקודם ליסע לביתו לשאו, הנשואין

וט שצריכה דבר פשה .שתואהסכימה  סוףבוהכלה התחילה תיכף למנות שבעה נקיים ול, כלהלשליח 

עוד . בר ספק אצלהיין הדעד למנות שבעה נקיים מיום ביאת השליח כיון שכל זמן שלא חזר השליח

ל זה אפשר להקסכים לתוגתו דאם אבי החתן אמר שאין בדבר זה ספק שודאי גם ז (בסי' קט"ז)כתב 

 .ועדיין צריך תלמוד כיון שתלה בדעת אחרים

שיש סיבה להקל לכנוס מיד משום השכנת שלום בין  מ' תעד בהע'()ח"א ע טהרת הביתנראה מדברי ה

ולכן יש להקל , ואם ישהו הנישואין עד לאחר ז' נקיים יש לחוש שמא יתחרט אחד מהם, איש לאשתו

 ולא יבוא עליה עד לאחר ז' נקיים ואינם צריכים שמירה., לכנוס מיד
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תו לקיים שבוע ו כדית אשתהסתפק מה הדין כאשר גירש א )ח"ד סי' אלף שלד. הובא בפת"ש ח( רדב"זה

או , מדתהיא אינה מחכלל ו ביעהתוהיא יודעת בדבר כיון דדעתה עליו אין כאן , והוא עתיד להחזירה

 דילמא לא חילקו רבנן.

יות ואח"כ נות חחזקת אלמבהסתפק מה הדין בזמן השואה בנשים שהיו  קיא(, )ה הלוי שבטבשו"ת 

 והניח בצ"ע., ם יש בזה חשש חימוד קצתהא, חזר הבעל
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 ובו סעיף אחד

 35הקדמה 

וא "וה .טז(, אשית כד)בר עה"בתורה מצאנו מספר פעמים התייחסות ל'בתולה'. "בתולה ואיש לא יד

 ועוד.  יד(, )ויקרא כאאישה בבתוליה יקח" 

מה היא טענת הם "וייחס להת ט(, אישות יא)הל'  רמב"םבחז"ל מצאנו שתי התייחסויות לבתולה. ה

 ני סימנין הןוש, להבתו זה שנשא אשה שחזקתה שהיא בתולה וטוען ואומר לא מצאתיה, בתולים

 ביאה ראשונהבצא בה שימ והשני הדוחק, האחד דמים ששותתין ממנה בסוף ביאה ראשונה, לבתולה

 בשעת תשמיש". 

. וד(כתובות ס: וע)ולים ם בתלנשים שלא מצאו להם דבגמ' מצאנו מספר פעמים התייחסות של חז"ל 

שהיו  או, כתובות יג.()עץ  וכתאו שהיא מ, ומובא שם שישנם משפחות שלא היו רואות דם בתולים כלל

 ועוד.  )כתובות שם(או מחלות שונות , )שבת סג:(פוסעות פסיעות גסות 

וד ולים נשרו ען והבתיתכש, הנמצאנו למדים שלא בכל מצב תראה האישה דם לאחר הביאה הראשונ

 קודם הביאה מסיבות שונות. 

נות ם שאריות קטנשארי תיםלעי, לרוב לאחר הביאה הראשונה הקרום נקרע וזו הסיבה לראיית הדם

ה הבתולים קש ו קרוםצב במ. ישנו )ונרחיב בזה להלן(הנושרות בביאות הבאות או באופן מלאכותי 

 ואינו נקרע לאחר הביאה., יותר מהרגיל ללא פתח כניסה לנרתיק

 לדם מכה היחס בין דם בתולים 

 )סד:(שנינו בנידה 

 ה"וב, לילות ארבע לה נותנין: אומרים ש"ב, וניסת, לראות זמנה הגיע שלא : תינוקתמשנה"

, הראשון לילה לה נותנין: אומרים ש"ב, וניסת לראות זמנה הגיע. המכה שתחיה עד: אומרים

 לה נותנין: אומרים ש"ב, אביה בבית ועודה ראתה .לילות ארבע, שבת מוצאי עד: אומרים ה"וב

, הראשון לילה לה נותנין בוגרת: רב אמר: גמראכולה.  הלילה כל: אומרים ה"וב, מצוה בעילת

 דאמרי ושמואל רב לא. ותו, מצוה בעילת אלא לה אין - ראתה אבל, ראתה שלא - מ"וה

 לילות' ד רבי לה ונתן מעשה: חסדא רב ופורש. מתיב מצוה בעילת בועל - הלכה: תרוייהו

 מ"מ. רב מעשה - סבר הוא'! ממתני אותיב? לי למה אפירכא הדורי: רבא ל"א! חדש ב"י מתוך

 מצוה בעילת בועל: ונמנו חזרו רבותינו דתניא, כרבותינו - דעבדו אינהו. קשיא ושמואל לרב

 תעלא כדמסיק אלא מינה מסקי הוו לא בתינוקת ל"ור יוחנן' ר בה הוו כי, עולא ופורש. אמר

                                                        
 להרחבה עיין אינציקלופדיה הלכתית רפואית ערך 'בתולים'. 35
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 - מעתה אלא: אשי לרב אבא' ר ל"א. ופורש מצוה בעילת בועל: הכי בה ומסיימי, כרבא מבי

 ופורש" נוקפו לבו - כ"א: ל"א! ביאתו יגמור לא נפש בעל

, הראות ולא ראתמנה לגיע זהמובא שר' ינאי פרש אפילו מתינוקת שלא  )ברכות פ"ב ה"ו(בירושלמי 

לא שו היא קטנה אפיל ש מידדכל בועל בתולה צריך לפרו )ת"ה ארוך וקצר ב"ז ש"ב ה.( רשב"אוכ"פ ה

  הגיע זמנה לראות ולא ראתה.

 ןם מכה' ולכתור 'דם בהנה בגמ' מבואר שרבותינו החשיבו את הדם הבא מחמת קריעת הבתולי

ם דגיע בעקבות ה לא מזדם מכיון ש, לעיתים לא חלים איסורי נידה גם כשרואה דם פעם ופעמיים

אחר הבעילה לש מיד פרווסת רגיל. ומסקנת הגמ' וכן בירושלמי לעיל אנו רואים שהחמירו ל

ם דת ההיתר של א הרחיבלצו רהיינו חכמים לא , הראשונה ואפילו בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות

 ם זה הותר. דאשונה ה הרולכן נראה שקבעו כלל שרק בבעיל, ים יותר מהבעילה הראשונההבתול

, תולה במכתה מקום ה באותושנינו שאישה שיש לה מכ ה(, )קפזהרי לעיל , אולם דין זה לא מובן

 ' קסא()ח"ז סיבה בתשו ארשב"הרי אין לך מכה גדולה יותר מזו? ה, ומדוע שדם בתולים יהיה טמא

וששים הכא שאנו ח דשאני שוםמ, ג שאין לך מכה גדולה מזו אין אנו תולים בה כשאר מכהכתב דאע"

 בתולים אלא ינו דםאדם זה שבלא דם ונמצא  בעילותשאמר שיכול לבעול כמה  )סד:(לדברי שמואל 

ל אב, חתאפעם וועוד שבבתולה לא חששו להחמיר משום שאינה אלא לשעה , בא מהמקור

)הסדרי רו א החמילזה וב, עוברת יש אפשרות שתאסר על בעלה לעולם כשמדובר על מכה שאינה

יין בפני תולים הוא ענבל דם בא, מכהלהוא מפני שלא חילקו בין מכה , טהרה סק"א ביאר שאף שתולים גם במכה עוברת

ם ה. וכתב שטעראשונ בעילה שבכל הנשים החמירו בשווה שטמאות לאחר א(, )י רא"ש. וכ"פ העצמו(

כן רי בתינוקת ושה, יםתולאינה מפני שאנו חוששים שמא יצא דם מן המקור עם דם הב חומרא זו

אין הכל לכל ו סורהמאלא הטעם הוא משום שבעילת מצוה , באישה גדולה אין סיבה להחמיר

ן משום לא ראתה. וכשובין  גרתובין בו, בקיאים בחילוק שיש בין הגיע זמנה לראות ללא הגיע זמנה

 ת. ומרוולכן הסכימו חכמים לתת לכולם דין חומרא שבח, ושהחתן יצרו תוקפ

ן לך ואי, במכתה ה תולהה מכלשהרי אפילו בבוגרת שראתה קי"ל שאם יש , אולם עדיין צריך יישוב

דם ב דם נידה בנתער ם שמאכתב שאנו חוששי )כתובות פ"א סימן ט( רא"שמכה גדולה מזו. ובאמת שה

ל תשמיש שימוד מת החשחששו חכמים שמא מח )עמ' קיב( אשכולהבתולים. עוד מצאנו בדברי ה

וקת אפילו בתינ יישינןחוד ולדם חימ, ראשון נפתח המקור ויצאה טיפת דם חימוד עם דם הבתולים

שכתב שחששו  ח(ימן קססשע"ת  )תשובת הגאוניםגאון  רב האישלא הגיעה זמנה לראות. וכן מצאנו ל

 ידה. ם נלה הגורמת לה לראיית דשבשעת ביאה ראשונה אוחזת אותה רעדה וחלח

החמירו בדם בתולים: א. חשש לדברי שמואל שיכול לבעול כמה מדוע מצאנו כמה טעמים , לסיכום

. ג. בעילה מסורה לכל )רשב"א(. ב. ההחמרה היא חד פעמית ולזמן מסויים )רשב"א(בלא דם  בעילות

. ה. )רא"ש(. ד. חשש שנתערב דם נידה עם דם הבתולים )רא"ש(ואין כולם בקיאים בחילוקי הדינים 

לרעדה וחלחלה המביאה לראיית  . ו. חשש)אשכול(חשש שיצא דם חימוד מחמת התשמיש הראשון 

 .)רב האי גאון(דם 
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. ב"דראוה רא"שה . וכ"דהואשחכמים החמירו בכל דם בתולים בכל מצב ש רשב"אלעיל ראינו בשם ה

ו אביה אין ל ם בביתאתה דכתב שאם נישאת כשהיא נערה ור )פ"ה מהל' איסו"ב הי"ט( רמב"םה אמנם

מו המובא ינה כד, שאם לא ראתה דם א(כ -)שם הל' יט עוד כתב , לבוא עליה אלא בעילה ראשונה

אבל , ראתהראות ולמנה ומשמע שסובר שחכמים לא החמירו אלא באישה שהגיע ז, במשנה ובגמ'

 הוכן הגיע זמנ ,המכה תחיהזמנה לראות דינה נשאר כבתחילה שנותנים לה עד שבקטנה שלא הגיע 

ב . אלא שכתף ד.(ועות דשב) רי"ףלראות ולא ראתה נותנים לה ארבעה לילות. וכ"כ הב"י בדעת ה

 נה שלא הגיעלו בקטש אפישבזמן הזה דין דם בתולים שבועל בעילת מצוה ופור ח(, )יאהרמב"ם 

 הגיםנמוהביא שהיו  וד.י שמנהג זה לא פשט בכל ישראל עד אחר התלמזמנה לראות. וכתב הב"

 שונים בקבלת חומרא זו. 

שט פשבזמן הזה  מכיון יריםלעניין הלכה אנו מחמ, שאע"פ שהרי"ף והרמב"ם הקלו בזה ב"יכתב ה

נים דרן של ראשופרוץ גלור איסור דם בתולים אפילו בתינוקת קטנה שלא הגיע זמנה לראות. ואס

 נחש.  כנול בו אפילו כחוט השערה ומי שעושה כן הרי הוא פורץ גדר וישולהק

ה שלא ילו היא קטניד. אפרש מבועל בעילת מצוה וגומר ביאתו ופו, : הכונס את הבתולהשו"עכתב ה

 הגיע זמנה לראות ולא ראתה. 

 מיד ושיך לפרנה צראלממהביא מ"ש האגודה שבמסכת כלה משמע שאפילו  )סק"א( ושלמה לחםה

יל חוש לכך הואלשאין  ייםסאך , לאחר גמר הביאה הראשונה דחיישינן שמא נתעורר לה חימוד חדש

כגון )א בתולה א שהיאם מצשוהוסיף , )ח"א עמ' תקב(טהרת הבית ולא נזכר בגמ' ובפוסקים. וכ"פ ב

 צריך לנהוג עימה כדין הנושא בתולה. שהבעל הראשון לא גמר ביאתו(

ין דור תורה או שש איסחשדן האם דם בתולים הוא  (ז-)ח"א יו"ד סי' יד סע' א אומר יביעעיין בשו"ת 

 דרבנן.

 בעל ובדקה ולא ראתה דם 

, מנהמם כלל פורש מצא ד ל ולאשאפילו בע )תוה"ב הארוך ב"ז ש"ז ה:( רשב"אוה )פ"י סי' א( רא"שכתבו ה

וגם  ו שכבת זרע.חיפה ואבד דכיון דרוב נשים יש להן דם בתולים שמא ראתה טיפת דם כחרדל ונא

שאין  "יב. וכתב היםגאונה שכ"דו )שבועות שם( ר"ןאין תולים בהטיה דהוא מילתא דלא שכיחא. וכ"כ ה

 כתב בשם כמה ("ס תשלטעות סו)שבו מרדכישכל הפוסקים מסכימים לאסור. גם ה, לחוש למקלים בזה

 . גדולים לאסור משום דאי אפשר לחבורה בלא דם אלא שכבת זרע חיפהו

רים שאם לא ש הסובשי פרישה()בעה"נ מכת"י סוף שער ה ראב"דבשם ה )פי"א אות ג(ההגה"מ כתב  אמנם

 ר"מ. הוכ"פ , ומראסקו לח"ן פומסתברא לקולא. אבל רש"י הרוקח והרמב, מצא דם אינו צריך לפרוש

טמאה שמא ראתה טיפת דם כחרדל וחיפהו שכבת זרע. , : ואפילו בדקה ולא מצאה דםו"עשכתב ה

. ונהגו להקל אם לא גמר )הגהות מיימוני בשם איכא מ"ד(, הוסיף: ויש מקילין אם לא ראתה דם רמ"אוה
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צריך לפרוש ממנה אף על פי שלא , ביאה רק הערה בה ולא ראתה דם; אבל אם בא עליה ביאה ממש

)לחם ושמלה וסדרי . ובעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק בתינוקות )טור וב"י בשם רוב הפוסקים(ראתה דם 

אלא יראה לגמור הביאה מהר ככל , טהרה: היינו שלא יתכוון החתן לעשות העראה בלבד בכדי שלא תאסר עליו

 . האפשר(

, תה דםאלא ר ותה אםארים לכאורה תלוי בטעמים מדוע אוס, אם בעל בעילה גמורה אך לא הזריע

ם בכה"ג. גלחוש  יש דהונאבאך לטעם שמא ראתה , הו שכבת זרע אין לחוש כאןחיפשלטעם שמא 

 בדיטיפה. והבדה המא נאפסק שאסורה מהטעם שכתבו כמה ראשונים ש )ח"א עמ' תקה( טהרת הביתב

 ו בכל מקרה.החמירבנן ודלא פלוג ר, ש לאוסרהכתב שגם לטעם שחיפהו ש"ז י )ס"ק טז( השולחן

 וציא ש"ז ישלא ה לכן אםו, כתב שהחשש שמא נאבד לא נזכר בשו"ע )אות ה( הלוי שבטבספר  אולם

 וע"ע לקמן. ויעשו שאלת חכם., להקל

 דין העראה 

וי . דין זה מצאתה דםרלא שובתנאי , כתב שנהגו להקל כשלא גמר ביאתו אלא רק העראה בה רמ"אה

. דר של העראהיוק הגה בדמויש לברר , קשה בתחילה להגיע לביאה גמורהלעיתים בחתנים וכלות ש

שהביאה מורה כגניה שאו לאחר ביאה , והנ"מ היא לענין פרישה אחר ביאה ראשונה בהעראה

 הראשונה היתה בהעראה בלבד. 

רא מערה וא הנקהלבד בהמכניס ראש העטרה " כתב )פ"א מהל' איסו"ב ה"י( רמב"ם? המהי העראה

כתב שנהגו  ו(ט, קטו)דם אחכמת והמכניס כל האבר הוא הנקרא גומר". ה, מלשון את מקורה הערה

ס היינו שהכניממש ד ביאה אבל אם בא עליה, ביאה רק הערה בה ולא ראתה דםהלהקל אם לא גמר 

הכנסת  מןשכתב  "ג(סק) סדרי טהרהע צריך לפרוש ממנה וכו'. היזרהכל האבר אף על פי שלא 

יאתו עד בא גמר לין שנחשב שעדי, העטרה כולה עד לגמר ביאה הכל בכלל העראה לעניין זה

, רכניס כל האבהד לא כל עו כתב להקל יט(, )צו בא"חושכ"נ מדברי הרמ"א. גם ה, שהכניס כל האבר

תמרמרו על ולים השהגד כתב )ס"ט( ערוך השולחןה אמנםועוד.  )ח"א עמ' תקד( טהרת הביתוכ"פ ב

יו"ד ) למהש ביתגם בשו"ת  בזה. ולכן כל ירא אלוקים יראה ליזהר, ומי יוכל לדעת ולברר, היתר זה

 לדעת בירור יניהםבבחין משום שעתה קשה לה, כתב שמעולם לא היקל בזה כדברי הרמ"א ס"ס עו(

 צער בהעראה אם ישו, כםחת כתב שבחצי אבר אין להקל וצריך שאל )אות ז( שבט הלויהדברים. וב

קלים שהעראה ולמ, העטרצריך שאלת חכם אם לחוש לדם בתולים. וגדר העראה הוא הכנסת כל ה

 ע"כ. , אינה משירה את הבתולים היינו אפילו יותר מזה

וכתב הצי"א שברבים , מהו פתח המקור הביא בשם הנודע ביהודה ע(, )טז אליעזר ציץבשו"ת 

וכלות שהגיעו אליו האבר לא הגיע כלל לפתח שבאמצע שהוא הנקב שמשם מהמקרים של חתנים 

ולפי תומם חשבו שמכיון שנכנס מיהת האבר לעומק הסדק , יוצאים מי רגלים ושם הוא סגור בבתולה

הרי זה נחשב כבר עכ"פ כהכנסת , שבאמצעיתו ששם הוא מכוון נגד פתח הרחם ועד הנקב מבחוץ

ומותרים , אין זה עדנה נחשב לא בכלל ביאה ולא בכלל העראהולאמיתו , עטרה עם מקצת הגיד

  עדיין זל"ז אליבא דכו"ע.
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שירה את מיננה לבד אכתב שהעראה ב )אבה"ע סימן ז סק"ב(ט"ז ? ההאם העראה משירה הבתולים

שאין  ניסיון מראהשה ות ז(א)שבט הלוי הבתולים. ובאמת שכ"נ מהרמ"א שלכן היקל בהעראה. וכ"כ ה

י העראה לים ע"רת בתוכתב שנראה שיש הש )סק"ג(סדרי טהרה ה, מנגדים בהעראה. השרת בתול

 . )אבה"ע סימן ז אות ג(. וע"ע באוצר הפוסקים )ואעפ"כ היקל הרמ"א(

מעשה ל, לא דםלעראה בלבד ביאה ראשונה הייתה בההכתבו שאם  (18והע' )פ"ז אות יט בספר פוע"ה 

ם ן. וכתבו בשמדרבנ ה הואשעיקר האיסור בביאת מצוומפני , יש להקל בביאה כזאת שלא נאסרים

ינם וג אזהוגם אם בני  רים.מעבר להעראה לא נאס, שאם הייתה ביאה חלקית ללא דם גר"ד ליאורה

דם אינם  זרע ולא היהיצא ה לא יודעים להגדיר אם הייתה ביאה גמורה. לשיטתו גם בביאה גמורה אם

 נ"ל של ביאהמקרה הבמנם אפת דם שנחפתה ע"י הזרע. כיון שאין לחשוש שמא הייתה טי, נאסרים

ל רק אם לא מיק ות ה()א ישבט הלווה, פוסק שאסורים בכל מקרה טו(, )כלל כטו חכמת אדםגמורה ה

 הייתה ביאה גמורה. 

ה העראה וראת יתה רקונה הינשאל מה הדין כאשר בביאה ראש )יו"ד ח"א סימן פה( משה אגרותבשו"ת 

דאפשר , ליש להקשוט שלביאה גמורה שבשניה לשמא ראתה. והשיב שנראה פאם יש לחוש , טפה

ה רק טפה נשאר לשפשר הרי בוגרת דמיה מועטים וא, שיצא כל הדם ומה שראתה רק טיפה אחת

 .)ח"א עמ' תקי( הבית טהרתאחת. וגם בנערה וקטנה מקלים. וכ"פ ב

 גמר הביאה 

 )סה:(שנינו בנידה 

! יאתוב יגמור לא פשנ בעל - מעתה אלא: אשי לרב אבא' ר ל"א .ופורש מצוה בעילת בועל "...

 "ופורש נוקפו לבו - כ"א: ל"א

א ל' שבעל נפש שה הגממק א"כ, בתחילה חששה הגמ' לכל תינוקת משום נידה ואפילו לא ראתה דם

ילו "כ יפרוש אפגמ' דאהבה יגמור ביאתו משום שהחמרנו בדם בתולים כמו דם נידה החמור! ומשי

 קודם השרת הבתולים או שלא יבעול כלל ונמצא בטל מפו"ר. 

אלא  ,לו כביאתו הנאה ציאתודא"כ י, כתב שאינו פורש מיד שגמר )בעה"נ שער הפרישה עמ' כה(ראב"ד ה

 טהורה ואמרההמש עם במש :()שבועות ידין עד שימות האבר ופורש מיד מן המטה כדרך שאמרו ממת

  נטמאתי. וזהו גמר ביאה דקאמרי.

נאה הולא תהא , ילגמר מותרת הרי אישה זו דמיה טהורים וביאתה, תמה )תוה"ב שם ה:( רשב"אה אולם

ה מש עם הטהורדין משכותו אעושה דאם אתה , לו בפרישתו יותר מביאתו הגמורה שהתירו לו. ועוד

 ח(, יא) מגיד. וכ"ד ה(ום אות שהשגות )ב רז"האף הוא ליבו נוקפו. והוסיף שכ"ד ה, ואמרה לו טמאה אני

 ר"ן, ' צו()סי תרומהה ספר, "ד(ף לז עד)לאוין קיא  סמ"גשפורש אפילו בקושי. וכ"פ ה )פ"י סימן א( רא"שוה

 . א("ג הי"פכותיו )בהל רמב"ןבשם ה ד איסו"ב אות ז()פ"והגה"מ  )שבועות ד: ד"ה ומסתברא(

 יד. רש מבועל בעילת מצוה וגומר ביאתו ופו, : הכונס את הבתולהשו"עכתב ה
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 תר להמתין עדמו, םר בפנישאם כשהוא בועל בעילת מצוה מת האב )ח"א עמ' תקא( הבית טהרתכתב ב

יאה בהומותר לעשות  ,מרישיפרוש לגכיון שלא חלה חובת פרישה עד , שיחזור ויתקשה האבר שוב

  .)ח"ה סימן קכא. ובספרו אות ב( הלוי שבטבכמה כוחות. וכ"פ בשו"ת 

  דיני הפסק טהרה 

י סי' )פ"הרא"ש  וכ"כ, שבעה שצריכה הפסק טהרה ובדיקה תוך )תוה"ב הקצר ב"ז ש"ב ה.( רשב"אכתב ה

 ים. ר ז' נקישצריכה לספו )פי"א מהל' איסו"ב ה"ח(רמב"ם וה האי רבבשם  ב(

כבת שינן שתפלוט דחייש שוםכתב הטור שלא תתחיל למנות ז' נקיים עד יום ה' לשימושה. והוא מ

נראה  יא( -פ"ג הלכה י )"ן הרמבכתב שמדברי הרמב"ם ו )פי"א מהל' איסו"ב אות ד(זרע ותסתור. ההגה"מ 

  .כך וכחמשאינה צריכה להמתין. אמנם הב"י כתב שמהיכן שלמד כן ההגה"מ לא 

 ' לשימושה. הד יום ענות ולא תתחיל למ, : וצריכה שתפסוק בטהרה ותבדוק כל שבעהשו"עכתב ה

ק רתחיל למנות ום להים היכתב שאע"פ שאנו נוהג )הגהות הטור סימן קצו. הביאו הט"ז סק"ד( מהר"לה

 בדין דם בתולים יכולה למנות מיום חמישי. , מיום ו'

, שלה הוסת יגיע חמישיהשאם יש לחוש שע"י ההמתנה עד היום  )ח"א עמ' תקח( טהרת הביתכתב ב

טהרה מיד בהפסיק כל לותו, ותנקה עצמה עד כמה שאפשר, יכולה לישב באמבטיה עם מים חמים

לה  ר לאישה שישהתי ן קי(דה סימ)ח"ז הל' ניבשו"ת מעין אומר  גםולספור שבעה נקיים החל ממחרת. 

כ"כ פסק טהרה. ועשות הן לה פנימית במים חמים ולאחר מכוסת קצר של יום יומיים לשטוף שטיפ

תחיל ולה להכתב שיכ פ"י אות כט() דרכי טהרהה אולם. ליאור דבבשם הרה"ג  (46 )פ"ז הע'בספר פוע"ה 

)שם "ה בו בספר פועם. וכתנקייוהוא יחשב היום הראשון ל, לספור את הז' נקיים רק מהיום החמישי

טעמו משום ישה. ותוך האבשלא הקל בזה אא"כ לא הייתה פליטת זרע  גר"מ אליהובשם ה (47 הע'

ר יע הוסת אפששש שיגחיש  וגם מחשש של השחתת הזרע. ואם, שאין אנו בקיאים היום בשטיפה זו

 להמשיך לקחת את הכדורים. 

ם ד ואפילו בראתה ,ביעישבדיעבד די בבדיקה של יום ראשון או ש )שם( טהרת הביתעוד כתב ב

 י( )אות הלוי טשבספר ב בלא טהרה. וטעם הדבר משום שדם בתולים הוא מדרבנן יש להקל.ופסקה ב

 מיר."צ להחתב שאכואם לא ראתה דם , ובשעת הדחק תעשה שאלת חכם, החמיר אם ראתה דם

 הרחקות בדם בתולים 

 אנו מטמאין אך, רהידה גמושלאחר הבעילה הראשונה דינה כנ האי רבבשם  )שם סי' ב(כתב הרא"ש 

רישה בעה"נ שער הפ) אב"דרה משכב שתחתיה בשעת בעילה משום דלאו נדה ודאי היא אלא ספק. וכתב

ם תו סדין שהדו באואפילשמדבריו עולה שמותר לישן באותה מטה לאחר שעמדה מאצלו ו עמ' כה(

 עליו. 
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 רוש אבלך לפיש צרישרק מתשמ )פרדס הגדול סימן רעו( רש"יכתב בשם  )ח"ב עמ' קלב(ובאורחות חיים 

 "א סימן שמב()ח ר זרוע"כ האו. וככיון שאינה טמאה אלא מדרבנן, ישן עימה היא בכסותה והוא בכסותו

 . רשב"םבשם ה

תה לישן על מט סור לוארה : ונוהג עמה ככל דיני נדה לענין הרחקה; אלא שנדה גמושו"עכתב ה

הדם ש ואפילו בסדין ,לואצלאחר שעמדה מ, וזו מותר לו לישן באותה מטה, אפילו כשאינה במטה

 עליו.

 דיני ביאה שניה ובדיקת הסדין 

אע"פ , יהאה שנדם בבי כתב שהדבר פשוט שאם לא ראתה )יו"ד סימן קנד אות א( צדק צמחבשו"ת 

ם והוסיף שא, קט(ת"א עמ' )ח יתטהרת הבו )סי"א( ערוך השולחןטהורה. וכ"פ ה - שהרגישה כאב וצער

, פעם הראשונהכמו ב מנהמיש לפרוש , אפילו בביאה השלישית ראתה דם בתולים בביאה השניה או

  כי הדבר ידוע שאצל הרבה נשים אין הבתולים כלים בביאה הראשונה.

לא ראתה  ה השניהובביא, שאם הביאה הראשונה היתה בגמר ביאה )שם( צדק צמחעוד כתב בשו"ת 

 צת כאב וצערגישה קפ שהר"אע, אם אין בו כגריס ועוד טהורה, ואח"כ נמצא כתם על הסדין, דם

 החמיר. וכ"פה יש לשניבשעת התשמיש. ואם נמצא הכתם על הסדין שתחתיה מיד לאחר הביאה ה

כ"פ ם בתולים. ודאי דו שהואמפני שלא טימאו חז"ל בדם בתולים אלא כ )ח"ב עמ' תקי( טהרת הביתב

 . סא(, )ה יצחק מנחתבשו"ת 

יכות וממש, אשונהביאה רים בדמכיון שיש הרבה נשים שאין בתוליהן כל )סי"א( ערוך השולחןכתב ה

מצאו סדין אולי יהוק את לבד לכן צריכות ליזהר, לראות דם בתולים גם לאחר ביאה שניה ושלישית

א ליה שנית בלבוא ערשאי לו, הקל שא"צ לבדוק )ח"א עמ' תקיא(טהרת הבית ב אולםעליו טיפי דם. 

לא היה עמו  ושמא, ם כללדשמא לא יצא , ויש ס"ס להקל, לה חזקת טהרהבדיקה. והוא משום שיש 

בדוק לכון להחמיר נוכאב  צער וכל האיסור של דם בתולים אינו אלא מדרבנן. ואם היה, דם מהמקור

 אפילו בדיקה שטחית ושלא לאור הנר.

 הרואה דם מחמת בתולים 

  )פ"ט ה"ט(תוספתא שנינו ב

 דם אשהו פנימ טהורין דמיהש הבתולה מן חוץ בשפופרת אותן בודקין דם רואות שהיו וכולן"

 " בתולין

  )יא:(עוד שנינו בנדה 

 ה"וב, לילות עארב לה ותניןנ: אומרים ש"ב, ונשאת לראות זמנה הגיע שלא תינוקת, התם תנן"

 מחמת פסקה שלא אלא שנו לא: שמואל אמר גידל רב אמר. המכה שתחיה עד: אומרים

 " טמאה - וראתה תשמיש מחמת פסקה אבל; תשמיש מחמת שלא וראתה, תשמיש
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קת השפופרת "כ בדידאל, ה דם מחמת תשמיש ג"פתשע"כ מדובר כשרא )לאוין קיא לט.( סמ"גכתב ה

הדם מחמת  קים אתחזימלא שייכת. והוסיף שכל עוד לא פסקה לראות פעם אחת מחמת התשמיש 

 ואם לאחר מכן ראתה ג"פ חשובה לרמ"ת. , הבתולים

נן שהם דם מחזקי עולםל, וראתה דם מחמת תשמיש, : הבועל את הבתולה כמה פעמיםשו"עכתב ה

עמים שלש פ ראהתבתולים עד שתשמש פעם אחת ולא תראה דם מחמת תשמיש. ואם אחר כך 

 פסקה לראות אם לא ילוכתב: ואפ רמ"אהוחזקה להיות רואה דם מחמת תשמיש. וה, מחמת תשמיש

שובת )תתולים. בן בדם תלינ הרי היא ככל הנשים ולא, כלל בשעת תשמיש אם אין לה צער, פעם א'

ב"י בשם תשובת )ו ולה בהאשה ת, ושמש, . מי שיוצא דם ממנו דרך פי אמהמהר"ם פדואה סימן ט'(

 . )סעיף כ'(. וע"ל סימן ק"ץ הרשב"א(

ת ובאמ לים.תובן בדם לינתחולק על הרמ"א וסובר שאפילו אין לה צער כלל בשעת התשמיש  ב"חה

סובר שלא  "ק לז()ס ש"ךה אולם. )ח"א עמ' ריט( טהרת הביתשכן עולה מפשט הב"י והשו"ע. וכ"פ ב

וב ש, ין לה צעראשאם  סובר ()ס"ק יז ט"זיכולה לתלות אע"פ שלא היה הפסק של ראיה נקיה. גם ה

ת י בפרק תינוקשהר, תולואינה יכולה לתלות בדם בתולים. ותמה על הב"י מדוע מיקל בכל הבת

 חילקו בין הגיע זמנה לראות ובין לא הגיע זמנה לראות. 

שמיש שוב הת שעתער בצשאם פסקה מלראות פעם אחת אפילו יש לה  )סק"מ( תורת השלמיםכתב ב

אמנת שמיש נתשעת במשום שרק בדם מכה המרגישה אותה גם שלא , לא תולים בדם הבתולים

 בדם בתולים.  אבל לא בתליה, האישה לומר שיש לה

ו שלא בדקה אלא דם יה בשאם התשמיש הראשון ה )חדושים ס"ק כט. הובא בפת"ש נד( חוות דעתכתב ה

"ק ס)מקשה זהב  ימוניםררדס פה אולם שוב אינה יכולה לתלות בדם בתולים., עצמה בתשמיש הראשון

 ג()ח"א עמ' רכ הבית טהרתבוכ"כ , כתב שגם אם לא בדקה פעם אחת יכולה לתלות בדם בתולים יז(

 והביא אחרונים רבים העומדים בשיטה זו. 

, מןין חילוק בזולה שאע"ע נחלקו האחרונים עד כמה זמן יכולה לתלות בדם הבתולים: מפשט השו

 סקה מלראות.פכל שלא  ()שם פרדס רימונים. וכן העלה להקל ה)יו"ד ס"ס יח( יצחק עיןוכ"כ בשו"ת 

 "א(הל' איסו"ב הכפ"ה מ)מב"ם למד מהר )ס"ק כט( סדרי טהרהה אולם. )ח"א עמ' רכב( טהרת הביתוכ"פ ב

 . )אות צב( ערוך השולחןוכ"כ ה, שיותר משנה לא תלינן

שכל שמצאה  ח(סע סימן אבה") שלמה ביתכתב בשו"ת , בעניין כמות הדם שיכולה לתלות בדם בתולים

ה השניה ב בבעילרדם  אעפ"כ אם מצאה, דם על הסדין או על הכתונת ואפילו בפחות מכגריס

ת בשו" אבל. "ק רו()ס שולחןהבדי ו )ח"א עמ' רכה( טהרת הביתתולה בדם בתולים. וכ"פ ב, והשלישית

ה! פשר לתלות בזאתמיד דמים ו הרי אין סדין שאין עליו כמה טיפי, תמה ע"ז )סימן צג( יושר אמרי

 . ראותויהא דינה כפסקה מל, אלא ודאי שבפחות מכגריס יש לתלות במאכולת

אין לחשוב אותה כפסקה , ולא ראתה דם, שאם לא היתה ביאה גמורה )סימן צד( נודע ביהודהכתב ה

ומה , הוליועדיין לא כלו בת, מלראות. משום שי"ל שלא ראתה דם מחמת שלא היתה ביאה גמורה
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ף בספק אם היתה ביאה שא )ח"א עמ' רכה( הבית טהרתשראתה אח"כ הכל הוא מדם הבתולים. וכתב ב

 הוי ספק דרבנן ולקולא. , ואח"כ ראתה ג' פעמים מחמת תשמיש, גמורה או לא

ואה רשמ"מ בכל פעם  ,בתולים כתב שעל אף שתולים בדם כא. הובא בפת"ש נג(, )ג מאירות פניםבשו"ת 

, םנקייו שבעה שב עלילי מחמת תשמיש חייבת לשבת ז' נקיים כדין דם בתולים שהחמירו חכמים

 . )ח"א עמ' ריט( הבית טהרתהשהרי בועל בעילת מצוה ופורש. וכ"פ 

זה במאמר שפורסם במכון לחקר הרפואה ב. והרחיב 316-331עמ' , )תחומין טו קטן יואלעיין במאמרו של הרב 

אה שאם היתה בי נויבירט גרי"ישם השכתב ב תשנ"ו( ,43-45עמ' , ד, ע"פ התורה שע"י שערי צדק. אסיא נו. יד

 ,ושוב חזר הדם ,תוליםם בדאו ביאות ללא דם אחרי שפרשה כבר פעם או כמה פעמים משום ראיית 

היה אסורה ליה שתע "קשה להחמיר -והרופאה קבעה שהדם הזה בא משאריות של קרום הבתולים 

ל שהיו ביאות  שאמנם בטיחאלא אמרינן דהוה פצע". והוסיף הרב נויבירט: "אבל יש לה, לבעלה

י כך גם אמר להקל. וללו  אמר לי שלמעשה נראה ר"א ליכטנשטייןוהוסיף שגם ה, נתיים"ממש בי

אבל , בפעם השניה לא היה דם כתבו שאם (59)פ"י אות מט. ובהע 'בספר פוע"ה ] שליט"א ליאור דבהרב 

או , ורהיאה גמבתה השנייה היי בפעם השלישית היה דם וברור להם שהמקום פתוח כי בפעם

ת ש לרמ"ת מחמין לחווא וגר"מ אליהניתן להקל. והביאו שכ"ד ה, תרגילים להרחבת הפתחשעשתה 

י שלא כל ים מפנבתולהוגם לא נאסרים מחמת דם , שסביר להניח שהדימום מגיע מעצם הביאה

 דם הבא מפצעכתולים מהב מחשיבים את הדימום הבא, הביאות שוות. ומכיון שהיתה ביאה גמורה

מה פעמים כק אחרי ור, שליט"א אמר לי שאין להקל בשופי ר"מ הלברשטםגה לעומתם. [ומותרת

רום ריות קא משאבוברור שהדם  )אחרי שכבר פסקה מלראות בעבר(שהאשה רואה דם שוב ושוב 

 כלמי יחיאלרב העתו של דת עיני המורה. ולכך נטתה גם והכל לפי ראו ,יש מקום להקל -הבתולים 

, למעשה ה להקלכתב שקש ם()במאמר באסיא ש אריאל יעקברה"ג ה שליט"א. עכת"ד הרב קטן. שטרן

חלוקת בזה שאם יוכח ע"י כתב שודאי אין מ (214ח עמ 'נ-)אסיא נז לוי שלמהונשאר בצ"ע בזה. גם הרב 

תהא אסורה  האישה פ"הא, בדיקות רפואיות שהדם שהיה בביאה הראשונה הגיע מקרום הבתולים

סברא ה מזאת מצד היתיר, קטן ן כתב לדחות את דברי הרב יואלולכ משום דלא פלוג רבנן בגזירתם.

אם נגרם ציע שיתכן וור. והלגז יש מקום יותר, ודאי שניתן לומר שככל שהחשש לדם נידה גדול יותר

וק ך לא רצה לפסא, בו להקלונוכל לתלותו כדם מכה , סיבוך מסויים שאינו מצב סביר של בתולים

 כך למעשה. 

כך שהיא , עת וסתלמני מה דין כלה הלוקחת גלולות, שאלה המצויה כיוםלמקרה זה יש לצרף 

 האם לא חוששים בה לדם בתולים., חשובה למסולקת דמים

 ביתוק הבתולים ע"י רופא 

כדי לא להיכנס למצב בו , לעיתים הבתולים אינם נקרעים בביאה הראשונה ואף לא לאחר מכן

לעיתים קרום הבתולים ואסורים פרק זמן ארוך.  ונמצא שיהיו, האישה נטמאת בכל בעילה ראשונה
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ולכן קורעים את הקרום ע"י רופאה  הוא עבה מהרגיל שלא מאפשר קריעת הקרום ביחסי אישות.

 וא"כ מה דינה של אישה זו הרואה דם., והשאלה הנשאלת היא האם הדבר מותר, וכד'

יך לשנאמר כי בוע ,ה כליי שעשאואינה כורתת ברית אלא למ, "אשה גולם היא )כב:(שנינו בסנהדרין 

ן ולכן אי, בהרשיבות ש חעושיך ה' צבאות שמו". מהגמ' למדים שלקריעת הבתולים ע"י הבעל י

הוסיף  צ(, ט) צחקי תמנחלחתוך אותם קודם הנישואים ע"י רופא בלא סיבה אמיתית. בשו"ת 

 ות זאת. ין לעשאונה וגם לאחר החת, איש אישה לא ידעההשהבתולים הם עיקר העדות לכך ש

קרה בו דנו היה בממ תלעיל ראינו כמה וכמה הסברים מדוע החמירו חז"ל בדם בתולים. הנ"

 האחרונים שמסירים את הבתולים באופן מלאכותי. 

"פ עאוכתב שאסורה  ,כשירמדן בהוצאת בתולים ע"י  )ח"א סימן רי. ומובא בדרכ"ת ס"ק טו( מהרש"םה

 חיפהו ש"ז. שש שמאיכא חאבל בלא ראתה מותרת כיון דל, ודוקא בראתה דם, אהשאינו מחמת בי

, ו בין דם לדםחילק ם שלאמשו, כתב שיש להחמיר בזה )אות ג. ושו"ת ח"ה סימן קיט( שבט הלויגם ה

פואי. וכ"פ רתולים וך בכך גזרו בחית, וכמו שגזרו בביאה ראשונה משום ההתרגשות של הכלה

נה ין ביאה ראשוכד, נהימי המת ולכן צריך שבעה נקיים לאחר ארבעה צ(, נח. ט, )ד יצחק מנחתבשו"ת 

ם ש חשש שהקרושאם י אך כתב, )ח"י סימן כה פי"ב( ציץ אליעזרו )עמ' תז( חוט שניבבתולה. וכ"ד ה

 שהדם לא בא א יעידהרופבתנאי ש, יש להקל, ידבק אם לא יקיימו יחסי אישות מיד באותו יום

 מהרחם. 

ת אאינו אוסר  רפואי י מכשורפסק שחיתוך הבתולים ע" )יו"ד ח"א סימן פז( משה אגרותבשו"ת , מנגד

הבתולים  שיר אתהופא אבל אם הר, משום שרק כשיצא הדם דרך ביאה החמירו, האישה על בעלה

ום שות באותו יחסי אייים דינו כדם מכה בעלמא המותר. וכתב שם שלפי המלצת הרופאים יש לקי

ומר ח"ד קיט. וביביע אתא עמ' ח") טהרת הביתולשיטתו מותר לעשות כן. וכ"פ ב, דבקו מחדשכדי שלא ית

לא דבר ש, וליםם הבתוד עמשום שדוקא בביאה שיש חימוד ותאוה יש חשש שתראה דם חימ סימן י(

וא סור בתולה הטעם לאב שההיקל וכת )נשמת אברהם אות ב( גרש"ז אוירבךה, קיים בחיתוך ע"י רופא

  קום. מאותו בואם הדבר כן יש לאוסרה גם בכל ניתוח שתעשה , רעדה וחלחלהמשום 
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 ובו י"ד סעיפים

 סעיף א':

 הקדמה 

 התורה עוסקת בדיני היולדת: יב(, )ויקרא בתחילת פרשת תזריע

 שבעת אהוטמ זכר וילדה עתזרי כי אשה לאמר ישראל בני אל דבר: לאמר משה אל' ד "וידבר

 שבת ימים תושלש יום לשיםוש: ערלתו בשר ימול השמיני וביום: תטמא דותה נדת כימי ימים

 תלד נקבה ואם: רהטה ימי מלאת עד תבא לא המקדש ואל תגע לא קדש בכל טהרה בדמי

 טהרה" דמי על תשב ימים וששת יום וששים כנדתה שבעים וטמאה

, נידהובלת כדין הטימים  חר ז'ולא, ימים לאחר הלידהאנו למדים שאישה היולדת זכר טמאה ז' , א"כ

דם כיחסים אליו נו מתיאין א, ולאחר מכן באים שלושים ושלושה ימים בהם גם אם האישה רואה דם

זה  ולאחר זמן, ועייםמאה שבט. והיולדת נקבה ודם זה נקרא 'דם טוהר' ד(, )כמבואר בויקרא יבטמא 

 רגיל שכל דםדינה הלשה . לאחר ימי הטוהר חוזרת האיבאים שישים וששה ימים של 'דם טוהר'

 שתראה הרי היא טמאה כנידה רגילה. 

היולדת זכר בכך ש תורההדא"כ מה חידשה , יש לציין שטומאת היולדת אינה תלויה בראיית דם

ינה תלויה ולדת את היהרי ראתה דם ודינה כשאר נידה! אלא ע"כ שטומא, טמאה משום הלידה

 בהשלא נלמד מנק ,ימים טמאה ז'שלמדו שאיצטריך למיכתב גבי זכר , ' בכריתות י. ד"ה א"א)התוסבראיית דם 

ומיום , לד של קיימאולדת וה כי. עוד למדנו שגם היולדת נפל דינשתהליך ההיטהרות של הזכר ארוך יותר(

ום לידה דרך מקרק כשהשמדת לו )מ.(מ"א ליצירת הולד נחשב הוא כולד לעניין זה. והגמ' בנידה 

הל' )פ"י מ ב"םרמכ"פ הו, האבל היולדת דרך דופן אינה טמאה ליד, שמזרעת הרי היא טמאה לידה

 . איסו"ב ה"ה(

 .ואפילו נפל לדה מתין יב, טמאה כנדה; בין ילדה חי, אפילו לא ראתה דם, : יולדתשו"עכתב ה

 שופעת מתוך שבעה לאחר שבעה 

שה שהאיכ יש לברר האם מא.שהאישה רואה ט מאחר שלמדנו לעיל שישנם 'ימי טוהר' בהם אין הדם

הדם היה  בתחילהשחר מא, שופעת דם מימי הטוהר לימים שלאחר מכן אנו אומרים שהכל טהור

  טהור. או שמא מיד לאחר ימי הטוהר כל דם שתראה טמא.

 )לה:(שנינו בנידה 

, הם עינותמ שני: אמר ולוי. טהרתו והתורה טמאתו התורה, הוא אחד מעין: אמר רב, איתמר"

 שופעת: בינייהו איכא? בינייהו מאי. הטמא נפתח - הטהור נסתם, הטהור נפתח - הטמא נסתם

 לאחר ארבעים ומתוך, עשר ארבעה לאחר עשר ארבעה ומתוך, שבעה לאחר שבעה מתוך
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 רישא - ללוי, לחומרא וסיפא לקולא רישא - לרב, שמנים לאחר שמנים ומתוך, ארבעים

 "לחומרא בין לקולא בין דרב כוותיה והלכתא ...לקולא וסיפא לחומרא

ו והתורה ה טמאתהתורווא"כ מעיין אחד הוא , וכל שאר הראשונים הכריעו להלכה כרב טורה

ימי ימי הטוהר למם שופעת ולאחר ימים אלו גם א, דם שרואה טהורה -טהרתו. ולכן רק בימי הטוהר 

 הטומאה הרי היא טמאה.

 דין דם טוהר בזמן הזה 

פת דם לו רואות טין שאפיל עצמעשלאחר תקנת ר' זירא בנות ישראל החמירו  )סו.(איתא בגמ' בנידה 

ם הא, זמן הזהבטוהר  ן דםנחלקו הראשונים בדי, כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים. מכיון שכך

 חומרא זו חלה גם על דם טוהר. 

נות ברא שהחמירו ל החומא בכלסובר שכיום אין בועלים על דם טוהר. והו )בהלכות פ"ז ה"כ( רמב"ןה

שלא יבואו  יא כדיו הזשטעם חומרא , ישראל על עצמן שיושבות על טיפת דם כחרדל ז' נקיים

מי טוהר ילטעות בין  יבואו שלא וה"ה לכאן שיש יותר מקום לחשוש, לטעות בין ימי נידה לימי זיבה

  .עודו רי"ףוכ"נ דעת ה, ראב"דוכ"כ הגה"מ בשם ה לימים שלאחר ימי טוהר.

כמי התלמוד חבזמן שום שמ, כתב שיש להשיב על דברי הרמב"ן )תוה"ב הארוך ב"ז ש"ו כט:( רשב"אה

 ו מדוע שאנוהחמיר ם לאהואפ"ה יושבות על דם טוהר. ואם , החמירו לישב על טיפת דם כחרדל

וא משום החומרא הטעם ב המקומות. וכתב שוכן המנהג ברו, נאסור? אלא שיש לחוש ולהחמיר

ש וגמר ר קודם ביה"פרוזדווץ לחולעיתים הולד מוציא ראשו , שכיום אין הבקיאות כדורות הראשונים

ש מטיפת דם הוא כ"שתב כ ב"יויבואו לטעות ולהוסיף יום בימי טהרתה. ה, הלידה לאחר ביה"ש

שטה בימיהם רא לא פזי 'תכן ותקנת רואין להביא ראיה מחכמי התלמוד שי, בהכחרדל שהחמירו 

 נ(ועות ד. ד"ה ה")שב ר"ןהו אבל לאחר שפשטה אפשר שגם הם היו נוהגים איסור בדם טוהר., כ"כ

כך יש  ,הןבפתחי ויטע שכשם שחששו שמא, הסביר בדעת הרמב"ן שאף לגמ' יש לאסור דם טוהר

כל שיש לה שיחשבו ת שיולדלחוש אם ינהגו היתר בימי טוהר שמא יבואו לטעות ולהקל בספק 

 טומאת לידה יש לה דם טוהר. 

על  ומותר לשמש, תורה והר כדיןסובר שגם בזה"ז נוהגים ימי ט )סימן מב( גדולות הלכות בעל, מנגד

  .)שאילתות תזריע שאילתא פה( אחא רבדם טוהר. וכ"כ הראשונים בשם 

וכך  ,בימי הטוהר דם גם בארץ הצבי ובספרד נוהגים לטמא כלוכתב שבשנער  ז( -)פי"א הל' ה  רמב"םה

ם דאבל , טמא םדמא כל ה לטשחומרא זו בא, חידשו הגאונים ואין דין זה קשור לחומרת ר' זירא

בעול על פת נוהגים ל. ובצרא זוולכן רק בזמן הגאונים חידשו חומר, שרואה בימי טוהר לא חששו לו

 אצלואפילו  ישראל ה בכלוכתב הב"י שהאידנא פשט איסור ז". תלוי במנהגדם טוהר "ודבר זה 

 צרפתים. האשכנזים וה

ם בדשלא ראה מעולם באשכנז וכן בכל רבותיו שהנהיגו לבעול  אגורהביא בשם ה )סק"ב(משה  הדרכי

ף טמאה א, כחרדל אפילו טפת דם, : אבל אם חזרה וראתהרמ"אטוהר. והעיד שכך אנו נוהגים. וכ"כ ה
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)ב"י ואגור ר טוהכבר פשט המנהג בכל ישראל שאין בועלין על דם  ,על גב דמדאורייתא דם טהור הוא

 ודינו כשאר דם לכל דבר. , וטור ופוסקים בשם הגאונים(

כות ת בזוב וצרייולדו ובותעכשיו בזמן הזה כל היולדות חש, : וכמה הם ימי טומאתהשו"עכתב ה

קבה נוהיולדת , הם לזיבנקיילשיולדת זכר יושבת ז' ללידה וז' לספור שבעה נקיים; נמצאת אומר 

 .יושבת שבועים ללידה וז' נקיים לזיבה

 יהם?ים בינבדלאו שישנם ה, הפוסקים דנו האם חומרת דם טוהר היא כטומאת דם רגיל

 אם באמצע שכתב  ב( ו הפת"ש)תניינא חיו"ד ס"ס צו. הביא נודע ביהודהה: נטמאה באמצע תשמיש

 שכבר נתפשט . ואףאבר חיבמותר לו לגמור ביאתו כרצונו ולפרוש , אמרה לו נטמאתי תשמיש

תה אבל או, אתהחר שרבעול אאין לך בו אלא חידושו שלא י, על דם טוהר בועליםהמנהג שאין 

י שהר, לק ע"זחו גליון(העל )נחלת צבי ה אךביאה רשאי לגמור כדרכו וק"ו הוא מדם בתולים. 

ם כן לבו משני או, יאתובאלא מעתה בעל נפש לא יגמור , בתולים פריךגבי דם  )סה:(בנדה 

לים והר לדם בתוטן דם ק בינוקפו ופורש. ומוכח דאל"ה לא היה רשאי לגמור ביאתו. והחילו

ניו. גם כל דיטמא ל ר שעשאוהו כדםטוהשבדם בתולים התירו לבעול משא"כ בדם , פשוט

 יד( -ח"ב עמ' יג ) יתטהרת הבבהעלה להחמיר. וכ"פ  קכב()אות ו. ובשו"ת ח"ג סימן  הלוי שבטבספר 

י אי הוא הנוב"כד, יאבר חומ"מ בדיעבד שגמר ביאתו ופירש ב, שראוי להחמיר בזה לכתחילה

 לסמוך עליו שא"צ כפרה.

 שדינם, אלו ם בימיםירים אפילו לעניין כתמיכתב שמחמ כב(-)אות כא ערוך השולחןה: כתמים 

חוש לדעת לנכון כתב ש ()ח"ב עמ' כגטהרת הבית . בט( ,)יא טהרה דרכיככתם רגיל. וכ"כ ה

שדם  (סימן קצו סק"ג)ת ות דעומ"מ כל שיש עוד צד להתיר יש להקל. והביא בשם החו, האוסרים

מים אלו תם ביכר על ולכן אין מקום לגזו, טוהר אינו טמא אף משום מקור מקומו טמא

ן לטמאת את לא איגד ממיבדם עצמו לטמא את הבמכיון שאין כל טומאה , ולאוסרה על בעלה

ן רו עליו. וכלא גזמאה שולא עדיף מכתם טמא שנמצא על דבר שאינו מקבל טו, האישה עצמה

נין היה נ"מ לע מן לאתו זובאו, משום שעיקר חומרת דם טוהר לא נתחדשה אלא בזמן הגאונים

 משום הכי י"ל שלא החמירו בכתמים בימי טוהר. , טהרות

החת"ס משמע מו, יםבכתמ דן אם בג' ימים הראשונים על דם טוהר תולים )ספ"ד( צדק אבניב

 שיש לדם טוהר את כל החומרות של דם טמא.

 ן ה' ימים להמתי והר צריךטנשאל אם בדם  )יו"ד סימן קנז( סופר חתםבשו"ת : המתנת ה' ימים

ו בכבר החמירו שולים דם בתוק"ו מ, או דסגי בד' ימים כדם בתולים, עד ז' נקיים ככל ראיה

ך א, הק"ו אמתשאע"ג השיב שכ"ש דם טוהר שלא הוזכר בגמ'. ו, לו בד' ימיםוהיקבזמן הש"ס 

 מ' טו()ח"ב ע ביתהרת הט. בלשון הרמ"א שדינו ככל דם מוכיח שלא חילקו בו וצריך ה' ימים

שב בתוך ת, והרטה דם והנכון שקודם ההפסק בטהרה ביום שרוא, כתב שנראה להחמיר בזה

כתב  אות ו() לוישבט הבוותספור ז' נקיים מיד. , ותנקה עצמה היטב, אמבטיה במים חמים

 שודאי צריך להמתין ה' ימים. 
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 שאם בדקה, תבדיקו גבילכתב  )ח"ב עמ' ח. וכ"כ ביביע אומר ח"ה סימן טז( טהרת הבית: בבדיקות 

קות מ"מ בבדי, הקל בזן להנשים אי אע"פ שבשאר ימים או בשאר, ביום ראשון או שביעי בלבד

ן או סופ, ופןאין ס"פ ששל ימי טוהר יש להקל כרוב הפוסקים דס"ל כדעת רב דתחילתן אע

 . )נדה סט.(אע"פ שאין תחילתן 

 האשה ש, והרדם ט כתב שלכאורה יש להסתפק בזמן )ח"ב עמ' יב( טהרת הבית: בהרחקות

ה זמכיון שאין  או, התו נדשבין בעל לאש האם צריך להתנהג בכל ההרחקות, סופרת ז' נקיים

יר בו החמל והעלה שראוי רינן.הו"ל כעין גזירה לגזירה דלא גז, מן הדין אלא ממנהג הגאונים

 .הלוי שבטככל דם טמא. וכ"כ בספר 

 האם יש לברך על טבילת דם טוהר 

, ל דם טוהרשעילה ל הטבענסתפק אם יש להם לברך  )ח"א סימן סח. הביאו הפת"ש ב( תשובה מאהבהה

ביאים. אלא מנהג נ שאינו ה כיוןשאין מברכים על הערב )מד:(ואמרינן בסוכה  מנהגכיון שאינו אלא 

ושיו כתב ידיה. ובחידרפיה בו ווכתב שהציע הדברים לפני רבו הנודע ביהודה ושקיל וטרי באין ולא

 עלמא. ובשו"תב נהגאמלא אהתשובה מאהבה שלא שייך לברך וציונו בדבר שאפילו רבנן לא גזרו 

, והרטל טבילת דם עלברך  שאין כתב (ועמ' תקמא, רת הבית ח"ב עמ' טו)ח"ד סימן יב אות יב. ובטה אומר יביע

מי ודנה בתוך יעוהיא  תה דםאישה שספרה ז' נקיים ורא, ולכןכמו שאין מברכים על ההלל בר"ח. 

 שאינה אלא מגזירת והנהגת הגאונים., לא תברך על טבילתה, הטוהר

ל ל יו"ט שני שוע, לל ההלכתב דלפי מה שאנו נוהגים לברך ע )יו"ד סימן קמא( חתם סופרה אולם

נות זה. וכמו שבמשה רב ך מעלדאין , א"כ יש לברך ג"כ על טבילה של דם טוהר, גלויות ועוד כהנה

ודאי ו, "ה החמירווא ואפההור וס"ל שמראה ט, ישראל החמירו ז' נקייים על ראיית טיפת דם כחרדל

 ה כגון חבטתקום עשבהוא שה כאן. והוסיף שיש לחלק בין מנהג ה", שהיו מברכות על טבילה זו

ום ה לקיימו משיש חובשפני ובין מנהג שהוא בשב ואל תעשה שמברכים עליו מ, ערבה שלא מברכים

 'אל תיטוש תורת אמך'.

 חובת הפרישה בסוף ימי הטוהר 

 ". נהב עורוכמה? אמר , "היושבת על דם טוהר אסורה לשמש )קיג:(שנינו בפסחים 

  דם טוהר: לים עלבוע וכיצד נוהגים בזמן הזה שלא, הראשונים נחלקו מה הטעם בפרישה זו

ו לא )אפילה זו בפריש נהוגלשרק במקומות שבועלים על דם טוהר צריכים  )פ"ג סימן ה( רא"שדעת ה

, ים שהדם טמאימבין הוור וטעם פרישה זו הוא להבדיל בין הימים שהדם טה, ראתה דם בימים אלו(

ם עתה תראה שמא ג שיםואנו חוש, שהרי בכל התקופה האחרונה הורגלה שדם שרואה אינו מטמא

  ועוד. סתות עמ' סב(יקון הוער תש)בעה"נ ראב"ד ולא תזכור שכעת כל דם שרואה מטמא. וכן הם דברי ה

 יךזמן הזה צרבכן גם ול, תהפירש שטעם הפרישה הוא משום שנחשב כשעת וס )סימן מב( בה"ג, מנגד

 לנהוג בפרישה זו. 
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תב שאין אך כ, ויום ש לילהפיר ובשם רבותיו, כתב לילה אחד רש"יכמה זמן צריכה להיות פרישה זו? 

 . דה סג:()נם יו נראה לו פירוש רבותיו שהרי בכל מקום אמרינן שעונה הוי לילה או

ר אין תר בדם טוהיהוהגים א נביאר שמאחר שבימים אלו ל ב"יהשו"ע והרמ"א לא הזכירו דין זה. ה

לה.  לית מאן דחשו, שו"ען זה בוהסביר שלכן לא הביא מרן די, )סק"ב( ט"זוכ"כ ה, מקום לחומרא זו

 כן המנהג. גםו, וםלל כיכתב שרוב הפסוקים נוקטים שאין לחשוש לזה כ )ס"ק יב( סדרי טהרהה

, פ"א ל מ"א ובלילוש בליצ לפרהעלה שבזמן הזה שאין בועלים על דם טוהר א" )ס"כ( ערוך השולחןה

 . יב( "ב עמ'ח) טהרת הביתובאמת שלא שמענו מעולם מי שיחוש לזה בזמנינו. וכ"כ ב

 "א יום לזכרמוש כל ו לפרומוסיף וכותב שלכן יש שהחמיר, תב שחובה לפרוש בימים אלוכ ב"חה

לבעל נפש  לבד ישבידה להביא דין זה וכתב שאפילו בחשש  ()סק"ד ש"ךופ"א יום לנקבה. גם ה

 לחשוש ולפרוש בימים אלו.

 המנהג לא לבעול עד סוף ימי הטוהר 

 בה:ום לנקא ינחלקו הראשונים האם יש מקום למנהג לפרוש בכל מ"א יום לזכר ופ"

יולדת לא נים שת הגאוכתב שמה שמצאנו במקצת מקומות וכן הביאו בתשובו טו(, )יא רמב"םה

דרך מינות ושובות ת בתאין זה מנהג אלא טעו, ר אע"פ שלא ראתה דםהתשמש עד סוף ימי הטו

חכמים  חזירן לדבריבן ולהיא מלומצוה לכופן כדי להוצ, ולמדו דבר זה מן הצדוקים, באותן מקומות

פני מהוא , ינות'מ'דרך  תבוביאר שנראה כוונת הרמב"ם בכו ב"יבד. השתספור ז' ימים נקיים בל

 ילו לא תראה"ל שאפר, רה''תשב בדמי טה ד(, )ויקרא יבשאותם אנשים סבורים שמה שאמרה התורה 

 א שכל הדמיםסוק הוהפ שפירוש, דם שתהיה יושבת ולא תטבול. אך בדברי חכמים מפורש להיפך

 שרואה טהורים. 

פשר שנהגו כך א ון שישלם מכיאו, כתב על מנהג זה שהוא רחוק בעיניו )שורש קמ"ד( מהרי"קה, מנגד

גם  סייג והרחקהכגו כך ם נהומחמת שאבותיה, שהראשונים שהחמירו בזה נהגו כך מחמת סייג וגדר

ומות קא באותם מקו שדוודבריוא"א להם להישאל על מנהג זה. הב"י הבין מ, הם חייבים לנהוג כן

 ריב"שבן. והאין מלמוציאבל בשאר מקומות משמע שמודה ש, דבר אותו פוסק בכל שהולכים אחר

א ועים הם שהועם שטהודיראוי ל, כתב שאם נוהגים כן מחמת שסוברים שאסור מן הדין )סימן מ(

מים מצויים מים הדם ימנהג שיצא להם מהצדוקים. ומי שעושה כן מטעמי נקיות משום שבאות

 כן רק שאין מתירים אותם בפניהם.  ראוי להניחו לנהוג, באישה

ה יים ולא חזרז' נק ספרהמאחר ש, מותרת לבעלה מיד, : ולאחר ז' לזכר וי"ד לנקבהרמ"אכתב ה

ם מהרי"ק בית יוסף בש), נקבהלים וראתה. מיהו יש מקומות שנוהגין שאין טובלין תוך מ' לזכר ושמונ

אין במקום ש ; אבלריב"ש()מיר במקום שנהגו להחואין להתיר , שהביא התניא ובאגודה פרק ע"פ ובמהרי"ל(

תרת מו, ' נקייםספרה זוקבה אין להחמיר כלל רק מיד שלא ראתה דם אחר ז' לזכר וי"ד לנ, מנהג

 . )ת"ה סימן רנ"ה(לבעלה 
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ה ן קרוב ללידזהו זמי שהסביר שהחוששים לא לטבול עד סוף ימי הטוהר עושים כן מפנ לבושה

לו שאפי, רחוק הו חשששז ים שמא תראה דם ולא תרגיש. אך כתב ע"זוהדמים מצויים בהם וחושש

 בר הוא משוםטעם הדשתב כ משה דרכיתראה ולא תרגיש מה בכך? הרי זהו דם טהור מן התורה! וה

 נהיג ר"ת()כפי שהלות טבי ב'ם בדס"ל כר"ת לומר שהימי לידה אינם עולים. ולכן לדידן שאין נוהגי

גים כך. למחות בנוה כן איןג ולומזה נשתרבב המנה, פשוט שצריכה להמתין ז' ימים לאחר ימי הטוהר

  .דרכ"מ(ל הבנת הש"ך בעם יל שהביא חולק-)וכל זה הביא הש"ך בסק"א. ועיין בטהרת הבית ח"ב עמ' כט ב"חוכ"כ ה

ליזהר  אנו צריכים כן איןור זה. וא"כ לית דמשגח בר"ת בדב, כתב שלא קי"ל כר"ת )סק"ג(ט"ז ה, מנגד

יש , םכוונתו לשמיור בזה חמיוכל הרוצה לה, בפרישת עונת מ"א ופ"א. ולכן כתב דרחמנא ליבא בעי

 עליו עונש. להטיל לילהחאבל המקיל בדבר , לו לסמוך על קצת האחרונים שכתבו לקיים המנהג

בין כולם  מוסכם הואוהסביר דמ"ש הרמ"א שאין להתיר במקום שנהגו להחמיר הוא במקום ש

ידוע שנעשה וקא בכתב שד )מהדו"ק חיו"ד סימן נד. הביאו הפת"ש א( נודע ביהודהלהחמיר בדבר. ה

ידו שאם היה ב, וד כתבן. עאבל בלא"ה אפשר שהנשים נהגו כן מעצמ, מתחילה בהסכמת זקני העיר

במנהג זה  שישכתב  לכה א()הל' נדה ה נהר מצריםוה היה כותב לכל המקומות שיבטלו מנהג זה.

לו שבמדינות א כתב ן יט(קטו די )כלל חכמת אדםה ולכן מצוה לבטלו., מכשולות רבים ובפרט בדורנו

 דברי הרמ"א עיניהםבשרו יכתב שכמה מן הגדולים לא  )סכ"ג( ערוך השולחןנהגו בו היתר. גם ה

 שכתב שבמקום שנהגו להחמיר אין להתיר. 

י מ, לא לטבולוהגות שומות שיש הנוהגות לטבול ויש הנכתב שבמק יד(-)פי"א אות יאדרכי טהרה ה

עשות התרת כולה לות יואם יקשה עליה הדבר מסיבות שונ, שנהגה שלא לטבול תמשיך במנהגה

, מרא זובחו עדייןה לא נהגי שנדרים על חומרא זו בפני שלושה. וי"א שמצוה להתיר חומרא זו. ומ

 גת בזה איסור. התרה אע"פ שמשפחתה נוה הצריכ אינה

ם ם לחכות משוייעציעשה מכתב שהחזו"א אמר לו לא לנהוג בחומרא זו. ולמ )אות ג( שבט הלויה

תר בועות או יושכששה  תיןוראוי להמ, בריאות הגוף שהנשים חלושות וקשה להם אם מתעברות מיד

 כפי הצורך. 

 . ודן במנהגזה כללבמיר ושאין להח, האריך להוכיח שהוא מנהג טעות )ח"ב עמ' כז( טהרת הביתב

  בגדד ועוד., מרוקו, םירושלי

 דין יולדת בזוב 

 לז.(-)לו:שנינו בנידה 

 זו הרי - וילדה לעת מעת ושפתה, יום א"י בתוך ימים שלשה קשתה, נדה המקשה: משנה"

 מן תהששפ. יומוו שבת כלילי, ויום לילה: אומר יהושע רבי, אליעזר רבי דברי - בזוב יולדת

 מהו: הול יבעיאא. בזיבה ותרתס לידה אין: אומר מרינוס רבי, תניא: גמרא. הדם מן ולא, הצער

 "ועולה תרתסו אינה: אמר רבא, עולה ואינה סותרת אינה: אמר אביי? שתעלה
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י הר, "כ ילדהעת ואחעת למופסקו הצירים , ע"פ המשנה אם ראתה בימי הזיבות שלה שלושה ימים

לטבול  כולהי ורק לאחר מכן ,ייםחייבת להפסיק בטהרה ולספור ז' נקהיא יולדת בזוב. ולאחר הלידה 

ינה א -צירים הפסקו  ם לאמאחר שהיא נשארת טמאה כמו הזמן שלפני הלידה. וא, ומותרת לבעלה

 שהרי מחמת הלידה ראתה דם. , טמאה

ם ליכוי האם ימים אלו ,אתהבמקרה שילדה בזוב ובימי לידתה לא ר, לאחר מכן מביאה הגמ' בעיה

גם  ת הז' נקייםאימנות ה ללעלות לה ל'נקיים' כדי שלא תצטרך לספור אחריהם? לדעת רבא יכול

ים לזכר סוף הז' ימ ק לאחרים רולדעת אביי אפשר לימנות את הז' נקי, בתוך הז' לזכר וי"ד לנקבה

 וי"ד לנקבה. 

"ל ץ מהלכות יעוביי חד אנחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה. ישנו כלל שתמיד הלכה כרבא כנג

כ ם כאביי. וכ"סק בהכות שנפמשום שאינו מההל, שכאן הלכה כרבא )סימן מב( בה"גקג"ם. לכן פסק 

ב"מ ) רש"י, י(, ז ל' איסו"ב)ה רמב"ם, )שבועות ד.( רי"ף, ר"ח, פה(, )תזריע רב אחאישאילתות ד, סעדיה רב

 ועוד.  ב( -)פ"ד סי' א  רא"ש, כב:(

ע"ל יהם מהלכות  י לידהום שיממש, כתב שהלכה כאביי וס' הישר חי' סי' קפא(, )לז. ד"ה אביי ר"ת, מנגד

 תי טבילות. שמצריך ו ירהמחמקג"ם. אך התוספות שם דחו כל ראיותיו. הב"י הביא בשם הגה"מ 

 רת זיבתה.ם לספיעולי אם לא ראתה בהן, שהם ז' לזכר וי"ד לנקבה, : ימי לידהשו"עכתב ה

 עולים לידה ימי האם? 

ים של ז' ימים נקים לה לוליהרי הם ע, לעיל למדנו שאישה שלא ראתה דם בז' הימים שלאחר הלידה

 טומאת הלידה. 

יין סותרת את מנ האם, םה דנחלקו הראשונים מה דינה של אישה שספרה ז' נקיים ולאחר מכן ראת

 הנקיים או לא.

ם אתה בז' ימיולא ר קבהנ ואפילו ילדה, סובר שאם ראתה לאחר הז' נקיים אינה סותרת רא"שה

לו לא אחר י"ד אפילטובלת ותרת וראתה בז' ימים השניים אינה סו, הראשונים ועלו לה לספירת זיבה

 פסוק. יים משתוצריכה ז' נק, סובר שסותרת יח( -)פ"ז הל' טז  רמב"ןה, מנגדפסקה מלראות. 

 ז' צריכה לספורוסותרת ש טשפשו, סובר שכיון שאין בועלים על דם טוהר אין נ"מ למח' זו ב"יה

והר או טבעול על דם מנהג ללשור קואין דין זה , סובר שלעולם אינה צריכה ז' נקיים ב"חה אךנקיים. 

 ם. ' נקיית הזשהראייה בשבוע השני אינה גורמת לטומאה ולכן איננה סותרת א, לא

ז' ה ו סותרת אתזאייה אם רנחלקו הראשונים ה, בזמן הזה כאשר ספרה ז' נקיים וראתה דם טוהר

 נקיים. 

לה ומותרת לבע טובלת רי זוה, כתב שאם ספרה ז' נקיים ולא טבלה ואח"כ ראתה דם ח(, )ז רמב"םה

ישר חי' סי' ה וספר, ה שבועלו. ד" תוס') ר"תמיד שכל ימי טוהר אינם ראויים לא לנידה ולא לזיבה. וכ"כ 

 . )ריש סי' צח( תרומהוספר ה קפא. הביאו הגה"מ אות א(
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 ראב"ד, יט(ש -שיח  וסי', ת"ה יולדד)סי' שיז  רוקח, רי"ףוכ"פ ה, פסק שראייה זו סותרת יראיםה אולם

  .ועוד )פ"ז ה"כ( רמב"ן, )בעה"נ שער הפרישה עמ' יט(

, ם לכןדואם טבלה קו ל ט"ו.ד ליהרי זו אסורה ע, : ואם שלמו ז' נקיים בתוך י"ד לנקבהשו"עכתב ה

 לא עלתה לה טבילה. 

אם  טהורה. אבל רי היאבה הכתב שרק אם לא ראתה לאחר הז' נקיים עד סוף י"ד לנק )סק"א( ט"זה

דם כזה לא ענה שבת הטאודחה  נקיים מחדש מחמת חומרא דר' זירא. ראתה הרי צריכה לישב ז'

 בוע השני שלואה בשהיא רכ"ש לדם טמא ש, שהרי נהגו איסור שלא לבעול על דם טוהר, החמירו

ל ה אבל בדם שולזיב נדותלכתב שחומרא דר' זירא אינה שייכת אלא בדם הראוי  ב"חה אך נקבה.

 .שבוע שני של יולדת נקבה לא שייכת חומרא זו

 סעיף ב':

 דין המפלת 

 )ל.(שנינו בנידה 

 רבי. ולנדה נקבהול לזכר תשב - א"מ ליום, לולד חוששת אינה -' מ ליום המפלת :משנה"

 גמרנ הזכרש, ולנדה קבהולנ לזכר תשב - א"פ יום, ולנדה לזכר תשב - א"מ יום: אומר ישמעאל

: אגמר.. .א"מ זהו זה - הנקבה בריית ואחד הזכר בריית אחד: א"וחכ. א"לפ והנקבה א"למ

 מהו! פשיטא, כרבים הלכה םורבי ויחיד, כרבנן רישא למסתמא: תימא וכי! ק"ת היינו חכמים

 "ל"קמ, קראי ליה דקמסייע, ישמעאל דרבי טעמא מסתברא: דתימא

' )פ"י מהל םרמב"ה מהםו, כל הראשונים פסקו הלכה כחכמים משום שהם רבים כנגד ר' ישמעאל

סק פתב שהרמב"ן כ טורה םאמנ. ה"ב( )הל' נידה פ"ז רמב"ן, )תוה"ב הארוך ב"ז ש"ו כח:( רשב"א, איסו"ב ה"א(

  אך כתב עליו הב"י שספר מוטעה נזדמן לו., דנקבה לפ"א

ילו למ"ד ואפ, הא ראתלדכל שמפלת פחות ממ"א אינה חוששת משום נדה אם  )שם( רשב"אכתב ה

, דמנגת הקבר. ו פתיחין במשום שלפני יום מ"א הוא מיא בעלמא וא, א"א לפתיחת הקבר בלא דם

. כא.()תיחת קבר שום פטמא ממסובר שלא גרע מחתיכה שר' יהודה  )בבעה"נ שעה"פ טז /ה./ כג( ראב"דה

 . שם הט"ז() רמב"ןה"ד אם איננה חוששת משום ולד צריכה לחשוש לנידה. וכ ולכן לדעתו גם

יף ראתה. והוס פילו לאא, : המפלת בתוך מ' אינה חוששת לולד אבל חוששת משום נדהשו"עכתב ה

אינה יים מותרת וז' נק ספרהונפקא מינה דמיד לאחר ש, : מפני שא"א לפתיחת הקבר בלא דםרמ"אה

  .)ד"ע(חוששת לולד 

)סימן כא. הביאו הבאה"ט  הגרשוני עבודתהמפלת ליום ארבעים 'לטבילתה'. ובשו"ת , ש"י במשנה פירשר

ואין לזוז , הוכיח שהרמב"ם ורש"י סוברים שמחשבים את הארבעים יום מיום הטבילה סק"ד(

שאם היתה מעוברת לא היתה רואה דם אח"כ שהרי הנידה היא בחזקת מסולקת דמים. אך , מדבריהם

כי כתמים הם , אין לסמוך לחשב מיום טבילתה, שה עם בעלה ואח"כ מצאה כתם וטבלה אח"כאם שמ
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)כלל קטו דין  אדם חכמתמדרבנן ואפשר שבא ממקום אחר. וסיים שהדבר עדיין צריך תלמוד. וכ"נ מה

אמרינן שלא  .(נט) 'שהרי בגמ, כתב שאין זה צריך תלמוד כלל ע(, )א מאהבה תשובהבשו"ת  אולם. כ(

דמשמע שבראיה  )סק"ג(וכאן נמצאת מיקל. וכתב הפת"ש , אמרו חכמים בכתם אלא להחמיר על ד"ת

שהרי , חלק גם בזה על העבודת הגרשוני באורים סק"ב(, )חדושים סק"ה חוות דעתה אך גמורה מודה לו.

חולק  )סק"ז( סדרי טהרהומשמע שיכולה לראות. גם ה, תוך ג' חדשים לעיבורה אפילו וסת קובעת

  .שחלילה לסמוך ע"ז להקל )יו"ד סימן קסט( חתם סופרוכ"כ ה, עליו

ת הריון ה בדיקעשת אולם עכ"פ אם, שהעיקר כדעת המחמירים )ח"ב עמ' מט( טהרת הביתכתב ב

ונה טבילתה האחרל' יום תוך מביש לסמוך ע"ז שאם היא , ואח"כ ראתה וטבלה, ונמצא שאינה בהריון

מוך ססאונד אפשר ל-טרהכתב שאם עשתה צילום אול )אות ב( שבט הלוילולד. גם באינה חוששת 

 ע"ז.

 סעיף ג':

 ורמשים ושקצים וחגבים דגים כמין או ועוף חיה בהמה כמין המפלת 

דין זה שמכיון , אותת המובלוקואנו לא ניכנס לכל הדינים והמח, בסעיף זה יש אריכות דברים בב"י

בקיאות  ון שאין לנויא מכירה שהכתבו הראשונים שכיום אנו מטמאים כל צווכבר , אינו מצוי בינינו

 בהם.

 )כא. כב: כג:( שנינו בנידה

 - לאו ואם, אהטמ - םד עמהם יש אם, ורמשים שקצים, חגבים, דגים כמין המפלת: משנה"

 - קבהנ ואם, לזכר שבת - זכר אם, טהורין בין טמאין בין, ועוף חיה בהמה מין המפלת. טהורה

 איןש כל: ריםאומ וחכמים, מאיר רבי בריד - ולנקבה לזכר תשב - ידוע אין ואם, לנקבה תשב

 אמר באא בר מיהיר' ר אמר ...היא ןורבנ, שנויה במחלוקת: גמרא. ולד אינו - אדם מצורת בו

 מרא רבא. חדכא כולם שיהו דע - הזקן וגבות והלסתות והעינים והגבינים מצח: יוחנן רבי

 כל ד"מכ - אה, פליגי ולא. כאחת םכול שיהו עד - הזקן וגבת והלסת והעין והגבן מצח: חסא

 "מצורת ד"כמ - הא, צורת

' יהודה רדעת , לא דםבלמדנו שנחלקו הראשונים האם אפשר לפתיחת הקבר  )סימן קפ"ח(לעיל 

אם שכן כאן סובר ול, דה' יהופסק כר יג(, )הורבנן סוברים דא"א. הרמב"ם , שאפשר לפתה"ק בלא דם

אפילו  ם. ולכן כאןדק בלא תה"אין עמהם דם טהורה. אולם כל הפוסקים חולקים עליו וס"ל דא"א לפ

 . ידהנאין עמה דם טמאה. וטומאה זו אינה טומאת לידה רגילה אלא טומאת 

 דירונפל כדי להגהבגוף  היועוד מובאת בגמ' מחלוקת בין רבא לר' ירמיה אלו אברים נצרכים שי

רבי כפסק  ט(, )י רמב"םה בלא .פסקו כרבא אמר חסא טורוה )תוה"ק ב"ז ש"ו כז.( רשב"אכצורת אדם. ה

א שלכך לד ופשוט הוי זה וה הראבל הפה והאזנים והאף אע"פ שהן כשל בהמה וחי, ירמיה. וכתב עוד

  מנו אברים אלו לומר דבאינך אברים לא קפדינן כלל.
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ד לאינו חשוב לו ,ם שלםוף אדג -שאם אין פניו כצורת פני אדם אע"פ ששאר הגוף  רמב"םוהוסיף ה

של יניו עגול כגלגל עשני ואין אמו טמאה לידה. ואם הפילה דמות נחש הרי היא טמאה לידה מפ

ו שגלגל עיני ה מועילמ, דםאשלפי מ"ש הרמב"ם דבעינן צורת פנים כשל , השיג ראב"דה אבלאדם. 

מוכח ג"כ כתב ש דמגי. השלמה שר' יהושע הסובר כך אינו מצריך אפילו חצי צורהוודאי , כשל אדם

ברי דכתב ליישב  ב"י. הצ"ע ודברי הרמב"ם, מהגמ' שלרבנן המפלת דמות נחש אין אמו טמאה לידה

ה תונראה שכך הי ,ת נחשדמו שבגמ' מובא שר' יהושע 'הורה' לחמותו של ר' חנינא לטמא, הרמב"ם

ל גלגל עינו שנחש ש שאנידי"ל , ואע"פ שבבהמה חיה ועוף בעינן כולה צורה, לו קבלה מרבותיו

 חשוב ולד. ולכן הנחש דומה לשל אדם 

כשיו ע, ורת הפניםצהיכר  אחר "דבר תורה שאין הכל הולך אלא )תוה"ב הקצר ב"ז ש"ו כז.( רשב"אכתב ה

שב תדמה זה זכר נאם היה וק שאין אנו בקיאין בצורות בכולן חוששת לולד. ואמו טמאה לידה מספ

 מ' יד(עשער הפרישה  בעה"נ) דראב"לזכר ואם נקבה תשב לנקבה ואם ספק תשב לזכר ולנקבה". וכ"כ ה

בשם  ח(, )יהמגיד  . וכ"כיום בכולן טמאה י"ד, שכיון שאין אנו יודעים להבחין בין צורות הולד

 . שיב ע"ד ע"שהב"י ה אולם, ןכאינה  יב(, )יא. וציין שדעת הרמב"ם )פ"ז ה"ג( רמב"ןהרשב"א ובשם ה

ולד או  וכל צורת, םורמשי צים: המפלת כמין בהמה חיה ועוף או כמין דגים וחגבים ושקשו"עכתב ה

ם אוחוששת לולד;  ,צורותבין שפיר או שליא או חתיכה שקרעוה ויש בה עצם עכשיו שאין אנו בקיא

 ה. בילא עלתה לה טאם טבלה קודם ליל ט"ו ל, כלו ז' נקיים בתוך י"ד יום

ע"פ  תוכם ז' נקיים.)שמ יום כתב שלא עלתה לה טבילה אלא צריכה להמתין לפחות י"ד )סק"ד( ש"ךה

ת ם כדין יולד"א יומתין פומשמע שבמפלת אין מי שמחמיר לה, הובא בפת"ש סק"ז(, החת"ס סימן קס"ט

)אולם ה זכר או נקב ם ספקומש נקבה. והוסיף שמ"מ בעל נפש יחמיר לפרוש ממנה ליל מ"א וליל פ"א

  .לו(עיין מ"ש לעיל שרבים מהאחרונים כתבו שגם בולד מעליא אין לפרוש בזמנים א

שונה מאוד ולד מלב מיתה נשאל האם מותר לסב )ח"א סימן נג. הובא בפת"ש ה( מאהבה תשובהבשו"ת 

נו 'כל שאי (.ידה כב)נם כמישחלקו נראה אדם וחלקו חיה. ומורה אחד צידד להתיר מפני שאמרו ח

לענין  אבל לא, מאהטן אמו ה אישרק לעניין טומאת ליד, מצורת אדם אינו ולד'. אך הוא השיג עליו

מ' ע)ח"ב  הבית טהרת, יח(ק, י) הלכות משנהלסבב לו מיתה. ובכלל שפיכות דמים הוא. וכ"פ בשו"ת 

 ועוד.  סח(

בשפיר.  אם ידה כיטמאה ל עצם אינה בוכתב שאם אין  )סימן מו. הובא בפת"ש ו( צדקה מעילבשו"ת 

זה ודעתו פקפק בש רודאמהר"א בהמעיל צדקה הביא בשם מורו  אולם. )סק"י( סדרי טהרהוכ"כ ה

וצאת חתיכה בל אם יא, ולדכתב שאם יצא דם קרוש אין לחוש ל )סק"ד( הלוי שבטלהחמיר. ובספר 

 י עצם.או בל ה עצםזאם לידע , משום שאין אנו בקיאים בזה, שיש בה ריקום חוששים לולד

 סעיף ד':

 ילדה ולד חי ואח"כ הפילה שליא 

  )כז.( שנינו בנידה
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 בר ליה מרא. ימים ג"כ עד דבול השליא את ותלו מעשה: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר"

 אחר ולדה ונשתהה מעשה: יצחק ר"א עוירא דרב בריה אחא רב אמר. לן אמרת ד"כ עד - יוסף

 "לן אמרת ד"ל: יוסף רב ל"א. יום ג"ל חבירו

ג דף רכג )נכ"ו ח" וחםיר ינורב, שם כח.( )ת"ה ארוך וקצר רשב"א, )פ"ג סי' ד( רא"ש, )איסו"ב פ"י הי"ד( רמב"םה

 פסקו שעד כ"ג יום תולין בולד שילדה כבר.  ראב"דוה ע"ג(

". ותו בולד...ולין אתום כ"ג י אחראלא שיש להעיר בדברי הרמב"ם שכתב "והפילה שליא אפילו 

מ' מובא וא משום שבגטעמו הל שכתב דנ" ב"יכ"ג יום תולין ולא לאחר מכן. ה עדובגמ' אמרינן שרק 

אין לומר ו, את השליאום יצית יאבשם רב יוסף שאמר 'עד כ"ד אמרת לן'. ולזה כיון הרמב"ם שהוסיף 

הימים  ו שמדובר עללא יטעשדי כ, ב כ"ד יוםדא"כ אין לו גבול. ולכן לא כת, שמדובר על ימים רבים

 קמ"ל. , גם ללא יציאת השליא

גמ' חילה מובא בנפל ת ילהאבל אם הפ, כל האמור אינו אלא כשילדה ולד ולאחר מכן הפילה שליא

ר של ליא אלא בדבאת הש וליןתשאין תולים בו את השליא שהפילה אח"כ: "הכי אמר רב: אין  )כו:(

וא ולד קיימא השפירש  ם(ש) רשב"אאל לכל תלמידי דרב ואמרי ליה הכי". הקיימא. שיילינהו שמו

 פ יח("נ שעה"ה)בעראב"ד ה ,ותשאילתאבל לא בנפל. וכ"כ ב, דוקא ולד חי דאמרינן מיבזע בזע ונפק

, כלים ם היו חדשיואתקיים מיוצ"ב פירש ש'של קיימא' היינו שכ רש"י אבל. )בהלכותיו פ"ז ה"י( רמב"ןוה

לולד  וך ג' חוששתילו בתא אפואח"כ הפילה שלי, ם הפילה דבר שאינו ראוי לבריית נשמהלמעוטי א

  אחר.

 אותה בולד א תולהר אלאינה חוששת לולד אח, : ילדה ולד חי ואח"כ הפילה שליאשו"עכתב ה

ת חר כך וחוששאהפילה ששליא האין תולין בו , עד כ"ג יום; אבל אם הפילה נפל תחלה, שילדה כבר

 לשליא ליתן לה ימי טומאה של נקבה. 

ציאת "ד יום עם יכ"כ הם בסה ולכן, העיר עפ"ד הב"י שהכ"ג יום הם ללא יציאת השליא )סק"ה( ש"ךה

 השליא.

 סעיף ה':

 יצאה השליא קודם הולד או הנפל 

 .(תוה"א שם כח) רשב"אהכתב חר הולד". ו"לא אמרו תולין אלא בשליא הבאה א )כז.(שנינו בנידה 

 ך אםכ אבל א"א לומר ,יצאאמרינן שהולד קרע את השליא ו, שהטעם הוא משום שכשהולד בא קודם

 השליא יצאה קודם. 

 ,א בן קיימאפילו הוא, ךאין תולין אותה בולד שתלד אחר כ, : יצאה השליא תחילהשו"עכתב ה

 וחוששת לשליא ליתן לה ימי טומאה של נקבה. 

שודאי אם יצאה שליא , העיר שאפילו אם לא תצא שליא נוספת לאחר מכן אמרינן הכי שבט הלויה

, העיר שבמציאות כזאת הדבר מסוכן ביותרנשמת אברהם נוספת עם הולד הרי הם שני ולדות. וב
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בהכרח תיקרע השליא עקב דחיפת ראש כי , ואין לך בכל הרפואה צורך יותר דחוף לניתוח מזה

גם העובר וגם האם ימותו מדימום , ואם לא מבצעים ניתוח קיסרי במהירות המרבית, העובר מאחוריו

 חריף.

 סעיף ו':

 'יצאה מקצת שליא ביום א' ומקצתה ביום ב 

 )יא.(שנינו בבבא קמא 

 ןמ לה וניןמ - שני יוםב ומקצתה ראשון ביום מקצתה שיצתה שליא: אלעזר ר"א עולא אמר"

 לה מטהרת דקא, ואה קולא לידי דאתי חומרא, לחומרא? דעתך מה: רבא ל"א. הראשון

 "לשני אלא ממניא לא מימנא, חוששת לחוש: רבא אמר אלא! מראשון

 -יא ימנא לא ממנמבישתה. הואי לידה י לומיום ראשון טמאה ואפיד -מונין לה מן הראשון  רש"יופ

צא יחוי הולד ימא רוב שמ ומש"ה חוששת -שבועיים דנקבה אלא משני. דאין מקצת שליא בלא ולד 

רס עד חותך או מסויצא מ ח(דף כ)כדאמרינן במסכת נדה , באותו מקצת ומכי נפק רוב הוי ליה כילוד

 י. ק רובא עד שנומימנא ודאי לא מניא מראשון דשמא לא נפ, שיצא רובו

ן אבל שת מיום ראשוחוש, 'ום בולא נגמרה יציאתה עד י, : יצאה מקצת שליא ביום ראשוןשו"עכתב ה

  אינה מונה אלא מיום שני.

 ,קבר בלא דםהתיחת א"א לפהרי נקטינן ד, תמה מדוע דין זה הובא בשו"ע )ס"ק יז( סדרי טהרהה

 הקבר. תיחתצת השליא עושה פמשום שיציאת מק, ובלא"ה היא טמאה מהיום הראשון

 סעיף ז':

 בה קשורה ושליא, ועוף חיה בהמה דמות המפלת 

 )כו:(שנינו בנידה 

 אלא ןתולי יןא: ליה אמר? הומ ושליא עורב דמות המפלת: מרבי שאול בן יוסי רבי מיניה בעא"

 ןמי מפלתה: איתיביה. לתשא שאינו דבר: ליה אמר? מהו בו קשורה. שליא במינו שיש בדבר

 ליאש אין, ראח לולד חוששין יןא - עמהן קשורה שהשליא בזמן, עמהן ושליא ועוף חיה בהמה

 נמוח אשמ אומר שאני, ולדות שני רעליהן חומ מטיל הריני, אחר לולד חוששין - עמהן קשורה

 "תיובתא! שפיר של שליא ונמוח, שליא של שפיר

 ואם הוא נקבה ,נקבה הואנקבה מחשש שאם הולד הנדמה היה זכר יש להוסיף את ימי הטומאה של 

 אין נ"מ דבלא"ה צריכה למנות י"ד לנקבה.

אינה חוששת לולד אחר; ואם אינה , ושליא קשורה בה, : המפלת דמות בהמה חיה ועוףשו"עכתב ה

חוששין ליתן לה ימי טומאה של נקבה , חוששת לולד אחר; ואף על פי שהולד הנדמה זכר, קשורה בה

 בשביל השליא.
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 ש"ךוכ"כ ה, ל נקבהשטומאה  לעולם נותנים לה ימי, ן שאין אנו בקיאיםשלדיד )ס"ז( לבושב הכת

 . )סק"ז(

 סעיף ח':

 היולדת טומטום או אנדרוגינוס 

 )כח.(שנינו בנידה 

 תשב - וזכר וסאנדרוגינ, וזכר םטומטו, ולנקבה לזכר תשב - ואנדרוגינוס טומטום המפלת"

 "בלבד נקבהל תשב - ונקבה אנדרוגינוס, ונקבה טומטום, ולנקבה לזכר

 קבה. נשל  נותנין לה ימי טומאה, : היולדת טומטום או אנדרוגינוסשו"עכתב ה

אי הגוף הם תם של נו אם מינדהיי, כתב שהמצב הכרומוצומלי של הגוף עח(, )יא אליעזר ציץבשו"ת 

 ים.אלא רק צורת האברי מין החיצונ, אינו קובע להלכה, זכרי או נקבי

 סעיף ט':

 הרגישה שהפילה ואינה יודעת מה 

 )כט.(שנינו בנידה 

 שבת - אול אם היה ולד אם דועי אין, ולנקבה לזכר תשב - מהו ידוע ואין המפלת: משנה"

 הלך, לונאכ קרבן יאהמב - להוהפי נהר עברה: לוי בן יהושע ר"א: גמרא .ולנדה ולנקבה לזכר

 קבהולנ לזכר שבת - היה ולד אם ידוע אין: תנן. ילדן מעליא ולד נשים ורוב, נשים רוב אחר

 - 'מתני! ילדן מעליא לדו נשים ורוב, נשים רוב אחר הלך: לימא? לנדה תשב אמאי. ולנדה

 "עוברה כשהוחזקה - ל"ריב קאמר וכי, עוברה הוחזקה בשלא

ה בחזקת י שהיתמדכ"ש  שהוא לרבותא ב"יופירש ה, 'מי שלא היתה בחזקת מעוברת' כתבטור ה

 מעוברת. 

ידה לרי זו טמאה וברת הת מעאפילו לא היתה בחזק, : הרגישה שהפילה ואינה יודעת מהשו"עכתב ה

 וחוששת שמא נקבה היתה. 

ו"ת שים. וכ"כ בש' חודלאחר ג כתב ש'הוחזקה עוברה' היינו )יו"ד סימן שח ד"ה אך( סופר חתםבשו"ת 

 ביתהטהרת . וכ"פ במן שמו(ח"א סי) אור זרוע. וכן מבואר מדברי ה)תנינא יו"ד סימן קפח( ביהודה נודע

ינו הר אושאם הם ימי ט ,טמאהוכתב בהע' שיש בזה נ"מ אם אמרה לו באמצע תשמיש שנ, )ח"ב עמ' ע(

 יום מהפסקת האורח. 40כתב שהוא  )סימן כד( דוד ביתבשו"ת  אולםצריך לפרוש באבר מת. 

 יא': - סעיפים י'

 נחתך העובר ויצא אבר אבר 

 )כח. כט.(שנינו בנידה 
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 רוב שיצא דע - כדרכו יצא. לודכי הוא הרי - רובו משיצא, מסורס או מחותך יצא: משנה"

 וחנןי' ור, ןעמה הראש אפילו: זראלע ר"א: גמרא .פדחתו משיצא - ראשו רוב ואיזהו. ראשו

 רסמסו מדקאמר .לודכי הוא הרי עמהן הראש אבל, עמהן הראש שאין אלא שנו לא: אמר

 רבי לך אמר! ןיוחנ לרבי קשיא. כילוד הז הרי - רובו משיצא וקאמר, כתקנו - דמחותך מכלל

 "כילוד זה הרי רובו אמשיצ - מסורס וזה וזה, שלם או מחותך יצאאימא : יוחנן

 -הם פילו הראש עמואשהו. ו ולשון היפוך הוא כמו סרס המקרא ודרדרך מרגלותי -: מסורס רש"יופ

 רובו. יצאאמחותך קאי דהיכא דיצא מחותך אפי' יצא הראש אין חשוב ולד עד ש

מר ר ש'ראש' דא"א סובשהרשב אלא, פסקו כר' יוחנן )תוה"א ב"ז ש"ו כח:( רשב"אוה )פ"י ה"ו( רמב"םה

תו פדחא אפילו ה משיצלנים היינו רוב ראשו. ולכן כתב שאם יצא כתקנו מו, רבי יוחנן במחותך

 וואם יצא כדרכ ,ובואבל הרמב"ם כתב שאם נחתך הולד אינה טמאה לידה עד שיצא ר, בלבד

זה טו כפירוש הדוע נקמאר משתצא רוב פדחתו הרי הוא חשוב לילוד אע"פ שנחתך אח"כ. הב"י בי

 בדווקא. 

 אשו חוץררוב  הוציאשאפילו לא יצא לגמרי לחוץ אלא מש )תוה"א ב"ז ש"ו כח:( רשב"אכתב ה

ערב במעוהו בוכה נוק ששו תיגבי אות )מב:(לפרוזדור חשוב כילוד. ולמד כן מהמעשה המובא בגמ' 

 זדור. ץ לפרוו חווהחשיבוהו כנולד בערב שבת משום שהוציא ראש, שבת ונולד רק בשבת

י ה שנאמר ויהאה לידמו טמ"אמר רב הונא הוציא עובר את ידו והחזירה א )כח.(עוד שנינו שם 

 ןוימי טוהר אי ,דרבנןשת מומשמע שלידת יד קרויה לידה. ומסקנת הגמ' שחוש, יד" בלדתה ויתן

אבל  ,ד דינא הכייוציא אם ה שמסתברא דדוקא )שם כט.( רשב"אנותנים לה אלא משיצא רובו. וכתב ה

רי הילה אבר אבר כשהפ, בריםשדוקא יד כתיב. וכתב שראוי לחוש שאפילו מפלת א, הוציא רגלו לא

 ומצטרפים האברים לרוב. , ידההיא טמאה ל

חריה יצא הרגל ואשכגון  בריםבין שיצא על סדר הא, : נחתך הולד במעיה ויצא אבר אברשו"עכתב ה

כולו  אם יצא ראשוובו; ויצא ראינה טמאה לידה עד ש, בין שיצא שלא על הסדר, השוק ואחריה הירך

ל פי שנחתך עוד אף ז כילתו ה"משתצא פדח, ויצא כדרכו, הרי זה כרובו; ואם לא נתחתך, כאחד

 עובר את ידווציא ההור. אלא אפילו משיצא חוץ לפרוזד, אח"כ. ולא סוף דבר שיצא לחוץ ממש

 אמו טמאה לידה. , והחזירה

, רור אחד והחזייצא אבידה באבל מדרבנן טמאה ל, שאינה טמאה לידה מדאורייתא )סק"ט( ש"ךכתב ה

 .ס"י() לבושלפתיחת הקבר בלא דם. וכ"כ הדא"א , תאיירמדאווטמאה נידה אפילו 

 סעיף יב':

 שמעה קולו של ולד 

 )מב:(שנינו בנידה 
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 ראשו הוציא - האי: ליה מרא. שבתא עד אתיליד ולא, שבתא דמעלי אפניא דצויץ ולד שמעית"

 "הוא לפרוזדור חוץ

וץ ראשו ח וציאהר שלא אפש חשוב כילוד שאי, : היתה מקשה לילד ושמעה קולו של ולדשו"עכתב ה

 לפרוזדור.

ש ושמע האי, הו במיטאישה היכתב שאם האיש וה )חיו"ד סימן קכ. הובא בפת"ש ט( ביהודה נודעבשו"ת 

יא יה באמת מוצהם שאם ומריואין א, הרי היא טמאה י"ד יום, את קולו של העובר בוכה במעי אמו

ינם בוכים. אולדות ה ובשהרי ר, שאין יוצאים בזה מידי ספק, את ראשו האישה היתה מתעוררת

 שו של העובריצא ראכיח ששלא ש, שיש רוב נוסף להקל בזה, העיר ע"ד )ח"ב עמ' עו( טהרת הביתב

פרוזדור ראשו חוץ ל ילו היהשא, מונים מיום הלידהוויחזירנו וישתהה במעי אמו יותר משבוע ימים. 

 היתה מרגישה בחבלי לידה מיד.

 סעיף יג':

 היולדת תאומים בהפרש זמן 

ה ן לימי טומאון בית האחרהיולדת תאומים מונים לה משעת ליד )תוה"ב הקצר שם כז:( רשב"אכתב ה

 מונים לה, רלדה זכייעה אך אם ילדה נקבה ראשונה קודם השקיעה ולאחר השק, בין לימי טהרה

ם ממנו ימי ו ומוניבמחמירים , היום. ואם אין ניכר אם השני הוא זכר או נקב 14משעת לידת הנקבה 

 טומאה לנקבה. 

 ה והאחר אחרעת החמשקי כגון האחד קודם, : היולדת תאומים ושהה ולד אחר חבירושו"עכתב ה

ר הראשון ניכ ן; ואםאחרומשיצא הראשון טמאה לידה ומונין ימי טומאה משיצא ה, שקיעת החמה

א השני מונה משיצ, ו נקבהכר אאם הוא זאו שאינו ניכר שני זה , שהוא זכר והשני ניכר שהוא נקבה

 ימי טומאה לנקבה.

 סעיף יד':

 ניתוח קיסרי 

 )מ. מא:(שנינו בנידה 

: אומר ש"ר .קרבן ועלי חייבין יןוא, טהרה וימי טומאה ימי עליו יושבין אין דופן יוצא: משנה"

 ילדהו תזריע כי אשה קרא מרא. דרבנן טעמייהו מאי: פטיש בר מני ר"א: גמרא. כילוד זה הרי

 - הזריעהש כעין אלא ילדה לא אפילוד - ההיא, ש"ור. מזרעת שהיא במקום שתלד עד - זכר

 רבי דאמר ...דופן יוצא רבותל - תלד קרא אמר: ל"ר אמר? טעמיה מאי ש"ור. לידה טמאה אמו

 ואיש נאמרש - ערותה רךד מדוה שיצא עד טמאה אשה שאין מנין: יוחי בן ש"ר משום יוחנן

 עד טמאה אשה שאין למדמ - הערה מקורה את ערותה את וגלה דוה אשה את ישכב אשר

 "ערותה דרך מדוה שיצא
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 ומזיבה. ומנדה לידהאמו טהורה מ, אם לא יצא דם אלא דרך דופן, יוצא דופן :שו"עכתב ה

ום שלידה ואין זמנת למואישה הניתוח קיסרי שבכתב שמכיון  )חכ"ב סימן נט אות ג( אליעזר ציץבשו"ת 

זיבה שה ביוהאשה לא מרג ,צמואזי כל עוד שהרופא לא מתחיל לחתוך ברחם ע, סימני לידה לפני כן

 בד. בל והרחם לא נפתח איננה נחשבת עדיין כטמאה עד התחלת הניתוח הקסרי

ולדת יולכן כל , םרך הרחם דלפי דברי הרופאים אין בנמצא אישה שתלד בניתוח קסרי ולא תראה ד

ר יש לחוש ל המשבשבה עכתב שאם י )סק"ק( השולחן בדייא טמאה נידה. ובספר בניתוח קיסרי ה

ת ה יכולה ללכו שאינאאוד מוכן אם אחזוה צירים חזקים , שמא נפתח רחמה וראתה דם דרך המקור

 שאין דבריו כתב מ' פ(עח"ב ) טהרת הביתבכל אלה יש לחוש לפתיחת הקבר והיא טמאה. וב, בעצמה

 יצא ממנה דם דרך הרחם אין לחוש לכך. שכל עוד לא, מחוורים



 271 _______________________________________ האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם
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גיעות קודם עות המתופו, בפרק זה ננסה לעמוד על ההלכות והדינים הקשורים לתהליך הלידה

ת פואיות שונויקות רי בדאימתי האישה נאסרת אע"פ שלא הייתה לידה. וכן לגב, הלידה בדר"כ

יל . לעך החייםת במהלפעוותו ויכולות להתבצע גם בעקבות בעיותשאינן שייכות בהכרח להריון 

ות ודרים במקומהיו מסם יוכדי שהדברי, בסימן קפ"ח עסקנו בדיני 'א"א לפתיחת הקבר בלא דם'

 אעתיק לכאן חלק מהדברים שכבר כתבנו לעיל.

 האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם 

 )כא.(שנינו בנידה 

 כך יןב: אומר ודהיה' ר. טהורה - לאו ואם, טמאה - דם עמה יש אם, חתיכה המפלת. משנה"

 יורב דם בלא הקבר יחתלפת אפשר סברי דרבנן דפליגי הוא בהא ...גמרא .טמאה כך ובין

 "דם בלא הקבר לפתיחת אפשר אי סבר יהודה

בא מו )י.(יתות . ובכרלא דםמובאת דעתו של רבא הסובר שא"א לפתיחת הקבר ב )סו.(בהמשך הגמ' 

 רבא. עתו שלה בדיחת הקבר בלא דם! הראשונים נחלקו למעשתסובר שאפשר לפרבא ש בשם

בא דאותה ש אלית מפרובכריתו, רבא סובר שא"א לפתיחת הקבר בלא דם )סימן א( רא"שלדעת ה

שר כא, בא מחלקמובא שר צריך( )תזריע שאילתא פה ד"ה ברם שאילתותב אמנםברייתא אך אין דעתו כך. 

יחת הקבר תפפשר לולד אהאך כשלא נגמרה צורת , א"א לפתיחת הקבר בלא דםנגמרה צורת הולד 

 בלא דם.

כך פשט ש מגידההרב  פסק כת"ק הסובר דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. וכ"כ יג(, )ה רמב"םה

פסקו הלכה ש, דם בר בלאועוד סוברים שא"א לפתיחת הק רשב"א, רא"ש, תוספותה אולםהמשנה. 

א ורת הולד ללגמרה צן נמחלק בי שאילתותהוא. כפי שהבאנו לעיל הכר' יהודה וכרבא דבתראה 

 נגמרה.

ילו לא ראתה אפ, מאהט, האבל חתיכה גדול, : ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרתשו"עכתב ה

 ו.צורת אפילו בנפל שלא נגמרה, לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, כלום

לפני ו, את הרחם א סוגרמי שהופיות: פה פניחם יש שתי כתב שלר )יו"ד ח"ב סימן יד( יצחק ביתבשו"ת 

אותו  ובתחילת, חםואר הרו צואשר הרופאים קוראים אות, אותו פתח יש פרוזדור קטן כדמות צוואר

, מיונה על הפנים' הכוא דצוואר יש ג"כ כמו פה. ואמנם מה שאמרו 'אי אפשר לפתיחת הקבר בל

 שהוא פי, וןה החיצ"כ הפופתיחתו אינה דבר קל. משאשהוא סגור ומסוגר , שהוא פי הרחם ממש

)ח"ב  אלגברי נטעיר "כ בספ. וכעליו אין שייך לומר 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם', צוואר הרחם

 להחמיר. כתב למעשה שיש סק"ד(, ג, )סימן קפח הלוי שבט. ובשיעורי ה(, פרק פא
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  בדיקת רופא -'פתיחת הקבר' ע"י גורם חיצוני 

יצוני. חה ע"י גורם ה בוצעתיחפוסקים האם יש דין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' גם כאשר הפנחלקו ה

אזי אין , םים הרחפנ משום שלכאורה יתכן לומר שדוקא אם הפתיחה נעשתה באופן טבעי דרך

. הכרח שיצא דםלא ב, וניאפשרות שיפתח ולא יצא דם. אבל אם נפתח הרחם באופן מלאכותי חיצ

 ו לאו.טמאת אנאם ה, ע"י מכשירים שונים היא כשרופא בדק את האישה ויה מאודונ"מ מצ

כתב שאין חילוק אם נפתח הקבר מבפנים או מבחוץ. וכן  )תנינא יו"ד ס"ס קכ( ביהודה נודע. בשו"ת א

שכתב לגבי הכניסה שפופרת שיכולה  ב"י. וכך נראה מדברי הז(, )ב באפוד חשבהחמיר בשו"ת 

ליטמא מדין 'אין פתיחת הקבר בלא דם' ומשמע שגם אם הפתיחה חיצונית אומרים כלל זה. ובשו"ת 

 אגרותכתב מנהג פולין להחזיק אישה שמילדת בדקה אותה כטמאה. בשו"ת  )סימן ט( שבעה נחלת

 36ברור להחשיב ספק במחלוקת אחרוניםכי לא , כתב שראוי להחמיר כנוב"י עמ' תיז(, )ח"ה סימן ק משה

, החמיר כנוב"י )עמ' צט( הלוי שבט. בספר )ולדעתו אם הכלי הוא דק ואין בעוביו אפילו כעובי אצבע יש להקל(

. והוסיף שבבדיקת הרופאים הרגילים ע"פ רוב לצרף אך צירף דעת המקלים כשיש עוד סניפים

אין הרופא נוגע כלל ברחם ובצואר הרחם ואין שבמציאות כמעט בכל הבדיקות , למעשה נראה להקל

אך טוב לעשות בדיקת חו"ס אחר בדיקת הרופא. ובבדיקות מיוחדות , ולכן אין לחוש, כאן פתה"ק

 וכן נהגו. , צריך להחמיר אע"פ שהמכשיר הוא דק שטיפת חצוצרות וכד'(, )צילום רחם

הקבר בלא דם' הוא דוקא אם נפתח כתב שדין 'אין פתיחת  לג:(, )סימן קפח למשה תפארת. בספר ב

שהרי השמש דש עד צואר הרחם והוא פתח , אבל אם נפתח מבחוץ ע"י אדם לא, הקבר מבפנים

ולא חיישינן להא , וכן כל הבדיקות של הפסק טהרה ושבעה נקיים הן עד מקום שהשמש דש, המקור

דאם כדבריו בעת , הנוב"יהקשה על  )בינת אדם סימן כג( חכמת אדםדאין פתיחת הקבר בלא דם. גם ה

שודאי יש לחלק שדוקא כאשר כח הדוחה  )יו"ד ס"ס לא( עמק שאלהדישת השמש תהיה טמאה. וכ"כ ה

אבל , כגון ולד או חתיכה גדולה י"ל א"א לפתיחת הקבר בלא דם, מדחה מבפנים איזה דבר גדול

)ח"ב עמ'  רת הביתטהשפיר אפשר בלא דם. וכ"פ ב, כשהפתיחה מבחוץ ואין כח המדחה עושה כלום

שאם לא ראתה דם לאחר הבדיקה אינה טמאה. , וכתב כן גם לגבי בדיקת רופא באצבע או בכלי, נה(

 .37ואפילו אם הבדיקה היתה בתוך ימי ספירתה. והביא אחרונים רבים המצדדים כדעה זו

י ילדת פתחה פישאם המ שובה א(ת)סימן קצד  טהרה שיירי. שיטה נוספת הביא ר' שלמה קלוגר בספר ג

ם פתחה ודעת איינה אואם , שנחשב הדבר לפתיחת הקבר ממש שא"א בלא דם, האם למעלה טמאה

ה המיילדת אם אמרשכתב  מן לט()יו"ד ח"ב סי שלמה ביתוכדעת המחמירים. גם בשו"ת , טמאה, או לא

רת ע"פ שמשוא, כרת סורשהכניסה אצבעה בעומק הרחם הרבה ראוי להחמיר וזאת משום חומר אי

 הדין נראה שאין להחמיר בזה.

                                                        
ק אם הלכה כרמב"ם הסובר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם, או כשאר הראשונים הסוברים שא"א. ואת"ל והיינו ספ 36

 ה.פתיחשא"א, שמא הלכה כחולקים על הנוב"י וסוברים שפתיחה חיצונית אינה חשובה ל
ד סימן שו"ת עטרת חכמים )יו"ד סימן יח(, שואל ומשיב תליתאה )ח"ב סימן מ(, חסד לאברהם תאומים )תנינא חיו" 37

 מו(, אבן יקרה )ח"ג סימן לז( ועוד רבים.
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תח אם הקבר נפ כתב שרק מן קטז(הובא בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סיתנינא קונ"א סימן קטז. ) נודע ביהודהה

ל אב, ילדה רוחאו ש, ל קשאו חתיכה כל שהוא דק כשפופרת דק ש, ויצא ממנו דבר גוש כמו ולד

יכא הדאל"כ , דם בר בלאת הקאמרינן אין פתיחכשלא יצא דבר או שיצא דבר דק מאוד או משקה לא 

 הרי עכ"פ נפתח הקבר. , משכחת דם טהור

 כשיר רפואי מכל סוג שהואמפסק שהכנסת  בשמו( 8)פ"א אות טז. וכ"כ בספר פועה פכ"ב הע ' טהרה דרכיה

 3 חה בקוטר שלמה פתינגרו, לא אוסרת את האישה. ואם הבדיקה הייתה בתוך צואר הרחם, לנרתיק

 האישה נאסרת גם אם לא יצא דם מהרחם. , או יותר מ"מ

מו לרחם עצ ניס"א להכר שאושם כתב שמכשי, גרש"ז אוירבךבספר נשמת אברהם האריך בנ"ל ע"פ ה

ותו אם אם לא הכניס )וג ה דםואילו מכשיר שבעקרון אפשר להכניס אז טמאה אפילו לא ראת, טהורה

 .לחלל הרחם(

 שיעור פתיחת הקבר 

רינן מרא ולא מטהנן לחוזליולכן א, כתב שלא אתפרש לנו מהו שיעור שפופרת אם עבה אם דק ב"יה

 אלא בשיעור שפופרת דק שבדקים.

הביא  גר"אהיקה". אש כפרעד שיעגילו , "אין לנפלים פתיחת הקבר ד(, )זשנינו במשנה באהלות 

 ה.משנה זו ומשמע מדבריו ששיעור פתיחת הקבר הוא משיעגיל ראש כפיק

 שהרי, דםלוששים תיחה חכתב שמוכרחים לומר שלא לכל פ )יו"ד ח"א סימן פט( משה אגרותבשו"ת 

עור וט שהוא כשילכן פשו? ווא"כ מנלן לעשות שיעורים בעצמנ, בהפילה כעין שערות אין חוששים

יש  מאצבע קטנה ינו עבם אמ"מ ודאי א, הנאמר במשנה באהלות. ואף שלא ידוע לנו שיעור כפיקה

)ח"ד סימן  מהרש"םסרת. בשו"ת מ"מ או 19כתב שרק פתיחה של  )או"ח ח"ג סימן ק(. ובמקום אחר להקל

ע' ה, ט, פרק פ) גבריאל נטעיר אוסרת. ובספ )כארבעים מ"מ(אצבעות  2כתב שרק שיעור פתיחה של  קמו(

 כתב להקל אם הפתיחה פחות מאצבע.  י(

קרים היא כל המרוב כב, כתבו שפתיחה של צואר הרחם ללא הרדמה )פכ"ב אות יד( ספר פוע"הב

בדר"כ הרדמה כיון  מ"מ מצריכה 3-5שפתיחה של יותר מ , מ"מ 19בשיעורים הרבה יותר נמוכים מ 

לאסור את  הא אמורלמה שהיא עלולה לגרום לאישה לכאבים עזים. לכן הכנסת מכשיר ללא הרד

 האישה.

 טסט-בדיקת פאפ 

 הרחם מבחוץ ד צוארל יעהם: לוקחים דוגמה מההפרשות שמצידי הנרתיק למעלה כתב הנשמת אבר

דיקה ה כי אין לבת טהורחזקמאינה יוצאת , כדי לבדוק אם יש תאי סרטן. אפילו אם רואה טיפת דם

הוא הדין זצ"ל. ו רבךז אויעגרש"וכן אמר לי ה, גרי"י נויבירטכל קשר עם חלל הרחם. והסכים לזה ה

ת שפוצע הקוהיא בדי, טסט-בבדיקת תאים מהפה החיצון של תעלת צואר הרחם גם היא קרויה פאפ

 את האזור שממנו נלקחים התאים.
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 צירים מזויפים 

 )קכט.(שנינו בשבת 

 ושעיה דרב בריה אהונ רב. המשבר על שתשב משעה: אביי אמר? הקבר פתיחת מאימתי"

 "הבאגפי אותה תנושאו שחברותיה משעה: לה ואמרי. ויורד שותת שהדם משעה: אמר

ו משעה אמשבר ב על המשתש, לחלל עליה שבת, : נקראת יולדת)או"ח סימן ש"ל ס"ג( שו"עכתב ה

נראה כיון ש, לוךכח לה בה שהדם שותת ויורד או משעה שחברותיה נושאות אותה בזרועותיה שאין

 א' מאלו מחללין עליה את השבת. 

ו החבלין ר ופסקל המשבכתב שאישה שישבה ע )ח"ב סימן ט'. הובא בפת"ש סק"ח( שבעה תנחלבשו"ת 

 אמנםקבר. תיחת הבה לפמשום דחשיב ישיבה על המשבר החשו, צריכה לשבת ז' נקיים, וצירין

אפ"ה טהורה ומשבר הבה על הרי היולדת דרך דופן ג"כ יש, הקשה ע"ז )ביאורים סק"א( חוות דעתה

יחת הקבר "א לפתאינן ולא אמר, משמע שהישיבה על המשבר אינה אוסרת בהכרחמלידה ונידה! 

 שלאחר שראל ס"א(יתפארת ) כרתי ופלטיבלא דם אלא רק כאשר נפתח הקבר ויצא ממנה דבר. וכ"כ ה

יה חוזר שוב יהוקבר השלא שכיח שיפתח , ברר שלא היו אלא כאבים בעלמאתשפסקו הצירים נ

 יד(ק)ח"א סימן  המאהב בהתשו שבמקום שנהגו איסור לא ישנו. ובשו"תונסתם ללא לידה. אך הוסיף 

, עט(קחיו"ד סימן ) סופר חתםהכתב הנודע ביהודה שאין להשגיח בחומרות חדשות ופסק להקל. וכ"פ 

מצאו הפתח וילדות המ אבל אם בדקוה, והוסיף שאפילו במקומות שנהגו להחמיר זהו רק בסתם

 . ג(נ-)ח"ב עמ' נטהרת הבית ב אפילו מנהג ליכא. וכ"פ, סגור

ח מעט הפתח נפת וןלהרי יםכתב שישנם נשים שכבר בחודשים הראשונ )ס"ב אות ד( הלוי שבטבספר 

ים בצירים סמוכ ורק, םן דואינו חשיב כלל תחילת לידה. ואפילו כשיש צירים ממש טהורה כשאי

"א )ח ישפה ניאבו"ת ם בשגוכן בצירים חזקים אפשר דבאמת טמאה. , מאוד יש לטמא שמא יצא דם

בא מכתב שהו)בכתב  ז אוירבךגרש"דקות אין לבעלה ליגע בה. וה 5כתב שאם יש צירים כל  סימן קע(

 שבצירים חזקים יש להחמיר אבל לא בצירים רגילים.  בס"ס מראה כהן(

צמה לאחר בדוק עלריכה משמע שאינה צכתב שמסתימת דברי הפוסקים  )ח"ב עמ' נג( טהרת הביתב

חוו"ד הדברי לדייק מ כתב )ח"ב סימן עו( משה אגרותבשו"ת  אךוהמחמירה לבדוק תע"ב. , מכן

 ומהראוי להחמיר לכתחילה כדבריו. , שצריכה עכ"פ לבדוק את עצמה

י תב בספר אבנכ, ה דםומצא וכ"ש אם קנחה, ומצאה כתם על בגדיה, אישה שהתחילו לה צירי לידה

 שיש לחוש, הן טמאחר מכהורה למעשה שאפילו אם פסקו הצירים לא גרע"ישה )ח"א עמ' תסד(שהם 

 ם זה הגיע בהרגשה של פתיחת המקור.דש

 לידתה לפני באשתו ליגע אסור ממתי 

נשאל מהו הזמן בו האישה נאסרת כאשר היא במיטה וא"א לדעת מהו  עה(, )ב משה אגרותבשו"ת 

אלא , שלאו דוקא ישבה על המשבר )ס"ק כה(והביא את דברי הסדרי טהרה , הזמן שאינה יכולה ללכת



 275 ________________________________________________ פתיחה של ב' אצבעות
 

דודאי לאו ישיבת , מיד שאחזוה צירים וחבלי לידה ומבקשת להביא לה חכמה צריך הבעל להזהר בה

המשבר גורם פתיחת הקבר אלא כל שהיא קרובה ללידה כל כך שצריכה לישב על המשבר ואיכא 

, ת אצלה היתה מושיבה מיד על המשבר צריך להיות נזהר בהלמיחש אלו היתה המילדת מזומנ

 .וממילא כ"ש כשיש להסתפק שמא אינה יכולה לילך שודאי אסורה

רופא העשה  תם אפילוכתב שכל שמתקשות בחבלים ובצירים בס קכו(, )ז הלכות משנהובשו"ת 

בר שבר בדר"כ כעל המ שבויבדיקות באצבעו וכיוצא בזה אין להם לחוש כלל לטומאה. ומיהו אם 

 והמחמיר יחמיר לעצמו., ואם לא ראתה דם א"צ להחמיר, רואה דם

 פתיחה של ב' אצבעות 

 ה לילך. ואףה יכולק משאינרכתב שבכל יולדת חשש פתיחת הקבר הוא  )ס"ב אות ד( הלוי שבטבספר 

 ילך. שהריליכולה שמן זכשיש לה צירים והרופאים אומרים שפתוח ב' וג' אצבעות טהורה כל 

הרת זה. ובספר טהקל בלכתב  ()עמ' קי חוט שניכשיכולה לילך עדיין אין חשש לפתיחת הקבר. גם ה

וכ"כ  ש להקל בזה.ן דם יאי יעקב כתב ששמע מכמה בעלי הוראה שבפתיחה של ב' או ג' אצבעות אם

או "י רופא ומצבדקה ענ "אפילו גרש"ז אוירבך. ובנשמת אברהם כתב בשם הגרי"ש אלישיבבשם ה

 ". שיש פתיחה עדיין היא טהורה כל זמן שלא הרגישה בזה ולא מצאה דם

"מ,  ס 4) טמאה ויותר בעותכתב שאשה שהיתה לה פתיחה של ב' אצ )פי"א אות ב(דרכי טהרה ה אמנם

 תיחה זו.ואפילו לא ילדה אחרי פ, ואפילו בדקה ולא ראתה, '(4היינו 'פתיחה 

 ק הרחםיציאת פק 

ים לעית, ידקיםירת חיחד פקק הרירי הוא מעין קרום צמיגי המשמש במהלך ההריון כפקק המונע

פרשה וצבעו ראה כהא נא הוכאשר הוא יוצ, הפקק משתחרר מספר שבועות או ימים קודם הלידה

 נות מבהיר ועד כהה כמעט כצבע של הפרשת סוף מחזור. תשיכול לה

ת חכם. עשה שאלוי, קברהשיש לחוש ביציאת פקק הרחם משום פתיחת  )שם( הלוי שבטכתב בספר 

ינה פני הלידה ארחם שלקק השביציאת פ גרי"ש אלישיבהביא מה )עמ' תתקכ(ובקונטרס פניני האוצר 

גיע מחמת הדם שמשים נטמאת משום פתיחת הקבר. וראיתי בספר פתחי טהרה שכתב בשם הרופא

ם עדין. הוא מקוש, א מהתפרדות הפקק מצואר הרחםרחם אלהיציאת פקק הרחם אינו מגיע מ

 אית דם משוםללא ר ילושאם הפקק הוא כגוש היא טמאה אפ "אובנשמת אברהם הביא בשם הגריש

 נחתמגם בשו"ת  .ם בפקקדיה פתיחת הקבר. ובשם הגרי"י נויבירט כתב שהיא טמאה אפילו אם לא ה

 הפקק מוצק כגוש יש לאסור. שתב שככ לט(-)ח"ב סימן עב אות לח שלמה

 ו טהור בדרךרי הינקק הריכתב שדימום המגיע בעקבות שחרור הפ )פ"א אות טו( אומן רופאובספר 

 והוא מוגדר כדם פצע מצוואר הרחם., כלל
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 ירידת מים 

 אא"כ צריכה ה בעלהבא יגע ול, כתב בשם בעלי הוראה שדינה כדין נידה )סק"ל( השולחן בדיבספר 

כתב  ס"ב אות ד() הלוי שבט שאז מותר כדין אישה חולה שאין לה מי שישמשנה. ובספר, הרבה לכך

חמיר ראה להנעשה ולמ, הדין איננה טמאה אע"פ שהמים באים מהמקור שמכח, שיש להסתפק

ם צאים בחודשימים יום הוא, כשנראה מהמצב שהיא ממש לפני הלידה שיש לחוש שעם המים יש דם

וף מו שמצוי בסובים כמר כתב שאם היתה לה ירידת מים והמים שני חוטלפני כן אין לחוש. וה

 .חיישינן לטומאה דאפשר שנפתח מקורה, ההריון

 דאחזוקי, וםוש לכלן לחכתב שכל שאין רואים דם עם המים אי )ח"ב עמ' נג( טהרת הביתב אמנם

ש דם אין לחוש שירים שלים סובכתב שכמה גדו )עמ' קו( היולדת תורתאיסורא לא מחזקינן. גם בספר 

 הן(כא בס"ס מראה מכתב שהווב, ם)עמ' קכא. וכ"כ בנשמת אברההמעורב עם המים. גם בספר מחשבת הטהרה 

ורה ואז היא טה ם במיםרב דומ"מ נכון לברר אם לא נתע, להתיר בזה גרש"ז אוירבךכתב ששמע מה

 .(130ה עמ' רך לידפואה עלופדיה לעניני הלכה ור)אנצק גרי"ש אלישיבללא כל חשש. וכ"כ בשם ה

 זירוז לידה 

סכנה לאישה  ויש, קשה לילדמאא"כ היא , והשיב לאסור, נשאל בזה )ח"ב סימן עד( משה אגרותבשו"ת 

, לבה לסכנה כלנה חשוה איוהטעם לזה הוא משום שלידה רגילה בזמנ, או לעובר אם לא תעשה כן

, הכה ולא לסכנוא לבררך הובודאי שחיוב ה' יתב, פרו וירבושע"מ כן ברא הקב"ה את העולם שי

פי כהלידה שלא  ים זמןהקדלדהיינו שיש הבטחה מה' יתברך שלא תהיה סכנה בלידה. אבל כשרוצה 

הלידה אין  בהקדמתו, נהממילא מכניסה היא את עצמה בסכ, מה שהיה צריך להיות באופן טבעי

הביא  ן ל()ח"ג סימה רי תורפר דבכן. והגאון ממונקאטש בסולכן אסור לעשות , הבטחה מה' יתברך ע"ז

, מהר לידתהילד ללמקשה השהכותב קמיע לאישה  )שער ד(בשער רוח הקודש  אר"יאת דברי רבנו ה

חיות. לן שראוי לו ודם זמקיתה מועי"ז גורם לו , הנה הוא גורם להוציא את העובר ההוא קודם זמנו

 ח"ו סימן קכח() לויה שבטו"ת האריך בזה והעלה לאסור. ובש קפד()ח"ט סימן  הלכות משנהגם בשו"ת 

אים מומחים פי רופמע מובפרט שש, מ"מ העלה לאסור, אע"פ שכתב שיש להשיב ע"ד האג"מ הנ"ל

 . )ח"ב עמ' נד(טהרת הבית שיש בהקדמת הלידה סכנה. וכן העלה ב

צב ועוקבים אחרי מ תהשבועות מהריונה מאשפזים או 40שאישה שעברו , כתב נשמת אברהםוב

 מזרזים את הלידה. 42העובר ואם יש סימני מצוקה מזרזים את הלידה ותמיד אחרי שבוע 
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 דיני הרחקות - סימן קצ"ה
 י"ז סעיפיםובו 

 סעיף א':

 איסור קירבה לעריות 

 :א(, )בשנינו באבות דר' נתן 

 יכול 'רבתק לא טומאתה בנדת אשה ואל' אומר הוא הרי לדבריה תורה שעשתה סייג איזהו"

 טההמ על הבבגדי עמו ישןת יכול. תקרב לא ל"ת בטלים דברים עמה וידבר וינשקנה יחבקנה

 שבנדתה ימים כל. 'נדתהב והדוה' ל"ת עיניה את ותכחול פניה תרחץ יכול. תקרב לא ל"ת

 תהמקשט כלו הימנה נוחה חכמים רוח נדתה בימי עצמה המנולת כל אמרו מכאן. בנדוי תהיה

 רבהה ושנה הרבה קראש אחד באדם מעשה: הימנה נוחה חכמים רוח אין נדתה בימי עצמה

 ובבתי כנסיות בבתי תוחוזר תפליו נוטלת אשתו והיתה ימיו בחצי ומת הרבה ח"ת ושמש

 עליב ימיך ואורך חייך יאה כי בתורה כתיב רבותי להם ואמרה ובוכה צועקת והיתה מדרשות

 לה בשהשי אדם היה אל. ימיו בחצי מת מה מפני הרבה ח"ת ושמש הרבה ושנה הרבה שקרא

 ול אמרה. וצועקת בוכה את מה מפני בתי לה אמר לטוב זכור אליהו לה נזדמן אחת פעם. דבר

 לכ תךבנד כשאת ל"א .ימיו בחצי ומת הרבה ח"ת ושמש הרבה ושנה הרבה קרא בעלי רבי

 שלו טנהק באצבע אפילו יב נגע שלא ו"ח רבי לו אמרה. אצלך מהו הראשונים ימים' ג אותן

. צלךא מהו האחרונים יםימ אותן כל. ספק לידי תבא שמא בכלום תגעי אל לי אמר כך אלא

 אל אבל שריבב נגע ובשרו ההמט על בבגדי עמו וישנתי עמו ושתיתי עמו אכלתי רבי לו אמרה

 לא אתהטומ בנדת אשה ואל בתורה כתוב שכך שהרגו המקום ברוך ל"א. אחר לדבר נתכוין

 'תקרב

 נים:ראשובבאור לאו זה נחלקו ה, א"כ ישנו לאו של 'לא תקרבו לגלות ערוה'

 "ז(פה"מ סנהדרין ות. פיוב. מניין המצ-ל"ת מצוה שנג. הל' איסו"ב פכ"א הל' א, ספר המצוות) רמב"םדעת ה

 הכוונהרוה' גלות עלרבו וביאר ש'לא תק, שמהתורה כל קירבה לעריות אפילו בלא ביאה אסורה

רה גם עתו בזה ברווה. ודער שהאיסור כולל את כל המעשים והפעולות העלולות להביא לידי גילוי

 . כו'(ווהקורץ להן , תהעריו צחק עם)וה"ה למאסורה מהתורה , לגבי שאר העריות שכל קירבה למטרת הנאה

 והוכיח, לבדבדרבנן מסורים אסובר שכל אלו הדברים  (. וחידושיו לשבת יג:השגות שם) רמב"ןה, מנגד

י ערוה ולא ל גילושבה ירקשהביאה את דעת ר' פדת הסובר שהתורה אסרה רק  )יג.(מהגמ' בשבת 

 לא אמרו ברוךש, סידתו חעוד הוכיח ממעשה באו דמשמע שאין איסור זה מהתורה., הקשתה עליו

 נו נחש.ישכדר גורץ ופ, אלא על שפרץ גדרי חכמים, המקום שהרגו על שעבר על דברי תורה

 פסק להלכה כדעת הרמב"ם. )אבה"ע סימן כ ס"א( שו"עה
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, אסורות עליוהעריות האר שלבין , יש לציין שישנם מספר חילוקים בין אשתו נידה האסורה עליו

קומות שתו נידה במתכל באלהס וכן מותר, אישתו נידה מותרת עימו בייחוד, לקולא ולחומרא. לדוג'

 שאר עריותשא"כ במ, מןזובן משום שאשתו תהא מותרת עמו לאחר טעם היתרים אלו מ, המכוסים

, בשאר עריות דה ולאו ני. אך כנגד זה מצאנו מספר חומרות הנוהגות דווקא באשת)כתובות ד.(

 כשיבואו לידיו, בה בו גסלמשום שבאשתו , הוא הסביר שטעם חומרות אלו )תוה"ב ב"ז ש"ב( רשב"אה

דכיון  הסביר (סי' ב ותה הקצרניד ל')ה רא"שוה מכך לידי ביאה גמורה.קירבה אפילו קלה יתכן ויבואו 

 בירה.עידי לישנו חשש גדול יותר שיבואו , שהתירו ייחוד עם אשתו באופן תדיר

 חובת פרישה מאשתו עד שתספור ותטבול 

ה ימי הטהרלא בא, ישההא ננה תלויה כלל בימי ראיית הדם שלשה של האיש מאשתו איחובת הפרי

ים פור שבעה ימחר שתסם לאגכשאישה מפסיקה לראות דם אין היא נעשית טהורה , והטומאה. היינו

 ב"ארשה. וכ"פ הראיית בימיעד שתטבול כדין במקוה. עד זמן זה הרי היא אסורה עליו כ, נקיים

י"א פ) רמב"םה וכ"פ .גאוניםהו מ' י()בעה"נ שער הפרישה ע ב"דראוכתב שכן הוא דעת ה, )תוה"א ב"ז ש"ב ד.(

 רא"ש, (. ד"ה מיחלפאובות סאכת. ובימי יג: ד"השבת ) תוספות, )לאוין קיא דף לו ע"ד( סמ"ג, (הי"חמהל' איסו"ב 

 ועוד. סי' כד()כתובות פ"ה 

ע , ומשמרחקותההגים היו נו בימי ליבונהדווקא שפירשו  )כתובות שם ד"ה מיחלפא ליה( רש"יו ר"ח אך

נדתה בהרי היא ' סד:()שבת ' ב. אולם לא נראה כן מהגממבימי נידתה שיש להקל בימי ליבונה יותר

 '.עד שתבוא במים

בעה שאחת אחר , ותטביל ול שתיפירש שהיו רגילים לטב ושו"ת סי' נט אות ב(, )ס' הישר חי' סי' קפ ר"ת

 ואחת מיקל. יד היהתלמ ולכן אותו, שאינה אסורה אלא מדרבנןכשפוסקת קודם שתשב ז' נקיים 

תה לימי בין ימי נדו חילוק יןא, אבל כיום שאין רגילים לטבול עד שתשב ז' נקיים ר ז' נקיים.לאח

 .ליבונה

מן ז ואפילו שהתה :רמ"א)ל. : חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבושו"עכתב ה

: אפילו ארמ")ש עמה קל ראלא יו. ולא ישחוק תמיד היא בנדתה עד שתטבול. ב"י בשם הפוסקים(, ארוך ולא טבלה

עליה  דכיון שבא, חד עמההתיישמא ירגיל לעבירה; אבל מותר ל בדברים. טוב"י בשם רשב"א מאבות דר"ן(

 .)ל' עצמו(פעם אחת תו לא תקיף יצריה 

עידה 'סוגה ההתורה שאע"פ ו, כתב שאסור להריח מבשמים שלה )או"ח סימן רי"ז אות ג( ברכי יוסףה

 ושנים.ם בשגמ"מ יש להתרחק וסימן לדבר סוגה בשושנים דצריך סייג , בשושנים'

 סעיף ב':

 איסור נגיעה אפילו באצבע קטנה 

מובא המשך  רמז תקסט. הביאו התוס' בשבת יג: ד"ה בימי בשם סדר אליהו פט"ו(, )מצורעילקוט שמעוני ב

: "באותן הימים לבנים מהו אצלך שמא הבאת לו את )יא.(המובא במסכת שבת  ,למעשה בתלמיד אחד
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)תוה"ב הארוך והקצר ב"ז  רשב"אוה יח(, )יא רמב"םהסכין שבידך ונגע בו אפילו באצבע הקטנה". וכ"פ ה

 .ריש ש"ב(

ור ו אפילו איסבשייך  ת לאשאפילו אינו לשם תאוה והנאה שבעריו, באיסור זה ישנו מן החידוש

ת בין לשאר הרחקו בדומה. יתכן ש)שיעורי שבט הלוי עמ' רנב(כאן גזרו ואפילו עוסק במלאכתו , דרבנן

ה כזה ר נגיעם איסוג, כד'ויד כהושטה מיד ל, איש לאישתו בימי הנידה שאינם אסורים בשאר העריות

 ארשדבר שאצל , לבעלה אישההמרצון ליצור הרחקה גופנית ברורה בין , שאין בו משום הנאה נאסר

 . הללו ומרות'ב'ח ולכן אין צורך טבעי שקייםפשוט הרבה יותר מפני הריחוק ההעריות 

 : לא יגע בה אפילו באצבע קטנה. שו"עכתב ה

 כפר ואין שםדרים באשה הנשאל באיש ו ב( פת"ש)תניינא חיו"ד סי' קכב. הובא ב ביהודה נודעבשו"ת 

ראות שתהא ובלת לטשהיא לעמוד עליה כהאם מותר לבעלה , יהודי או יהודית זולת הזוג לבדם

יסור ראה כיון דאסברא נצד הואם יכול לתמכה בידיו לדחפה תחת המים. וכתב שמ, כולה תחת המים

רגע ב, הרגל דבר א לידימא יבשוכן איסור הסתכלות במקומות המכוסים הוא  )כדעת הש"ך סק"כ(נגיעה 

אם אי אפשר  ולכן, מיםהתה מן בעליי זה לא חיישינן דלא שביק היתרא שתיכף ברגע זה מותרת

ו 'הוא עצמ יא.()סחים מ' בפוהביא את הג, )סק"ה( ערוך השולחןוכ"פ הבענין אחר יש להתיר ע"ש. 

חי"ד ) צדקה שמש"ת ובשו. ב(עמ' ק )ח"בוע"ע בטהרת הבית , מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיניה'?!

 כתב מי שמתה אשתו ר"ל והיא נדה רשאי ליגע בה. סי' ס"ד(

אבל , הםבבושה לעודה שיש להתרחק מליגע בבגדיה ב )ח"ג סי' נח. הובא בפת"ש ג( תשב"ץכתב ה

ימן סיים שאל ח"ב שו"ת ח) אחיד"וה שלא נאסר משכב ומושב שלה אלא לטהרות., עליה מותר כשאינם

כן שלא אמר ס"כ. אע"פ שית) חןשולערוך הכתב שיזהרו שגם מלבושיהם לא יגעו זב"ז. וכ"כ ה לח אות מג(

אופן שאינה באפילו כתב ש )ח"ב עמ' פו( טהרת הבית. ובכן אלא במקרה שנוסעים בעגלה שיש לחוש טפי(

 מרגישה כלל כשנוגע בבגדיה אסור.

ה טאב"ק או ה בעלדי שישתכנר בידה כתב שאין אשה נדה רשאה להחזיק  )ס"ס סה( אליהו ידבשו"ת 

שההבל  ה מי"ח(ירין פ"מכש)וראיה מדברי רע"ב , לחמם עצמו בנר ההוא או להדליק ממנו נר אחר

סי' )שירי טהרה  בספרו לוגרר' שלמה קגם  .וה"ה לכאן, בין הזיעה שבידיה למשקה שבקדירה מחבר

, האילו נוגע בי הוא כהר, בדבר שבידהגם כשנוגע , כתב שמכיון שהנגיעה בה אסורה קצה תשובה א(

 שבט, ות כב(אב פ' צו )ש" בא"ח, )סק"ה( ערוך השולחןוכ"פ השכל התקרבות שגורמת חיבה אסורה. 

ר טה"ב שמותב הוסיףועוד. ו (ט. ובהליכות עולם ח"ה עמ' ק)ח"ב עמ' קד הבית טהרת, ע"א( )דף רנג הלוי

ורי ברך בורא מארו כשממאו את ידו לנר ליהנותלאישה להחזיק את נר ההבדלה אע"פ שבעלה מקרב 

  האש.

הולכת עמו  ו נידהאשתו, שמותר לאיש להחזיק מטריה מעל ראשו )ח"ב עמ' קח(טהרת הבית כתב ב

חמיר מ (עמ' רנד) לוישבט הה אולםד שיזהרו שלא לנגוע זה בזה. ובלב, וכן להיפך, מתחת למטריה

 .בזה
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ין איסור שא, תרט שמושפשו )סק"א( ופלטי כרתיכתב ה, לגבי נתינת מתנה לאשתו כשהיא נידה

"ת ח"ה סי' ובשו, ע"ב ף רנד)ד ילוהשבט גם ה בקירוב דעת אלא רק קירוב דעת המביאה לידי גילוי ערוה.

ויש להשכיל  ,שאסור פשוט מתנה קודם יום טבילה ממש אך מתנה מיוחדת כגון, פסק שמותר קטז(

 בירה.ויזהרו מהרגל ע, פסק שמותר קט()ח"ב עמ'  טהרת הביתלפי הענין. וב

 הסרת דבר ע"י נפיחה 

זה שהאישה יסור באנהוג לו שבעל נפש יחמיר על עצמ )סימן יג( יעקב מנחתכתב בשו"ת שבסוף ס' 

 ל פסילנא לךניה א"א מיומביא ראיה מאמימר דשקיל גברא גדפ, סיר מבעלה נוצה דרך נפיחהת

מיר ב שראוי להחכת סק"ד( שיו"ב) חיד"אוה ום קירוב.זו מש ומשמע שיש בפעולה, )כתובות קה:(לדינא 

 יר.ב שנכון להחמכת כב(, צו) בא"חמכיון שצריך להתקרב ביותר כדי לנפוח הנוצה בסמוך ממש. וה

כתב  שראל ס"א(יתפארת ) פלטיו כרתיגם ה, דחה זה והעלה להתיר )חי"ד סי' י"ח( הכרמל הרבשו"ת  אך

כתב  פ"ה אות כא() טהרה דרכיבכתב שהמחמיר תע"ב. ו )ח"ב עמ' קו( הביתטהרת וב דאין להחמיר בזה.

. ךוא"כ ימנע מכ ,מכשולאו לולכן כל אחד ישקול בדעתו אם דבר זה יכול להבי, שיש מחלוקת בזה

 ובכל מקרה ראוי להחמיר במקרים כאלה והדומים להם.

 הושטה מיד ליד 

ו מסירת מפתח אבאפילו ש, והג"כך ראיתי את רבי נ רש"ית דעתו של מובא )עמ' תרח(במחזור ויטרי 

ם ג .)עמ' קע( האורה ובספר )סימן רעב(שום דבר מידו לידה היה פורש". וכן מובא בספר הפרדס 

רא"ש , ר"םמה, אור זרוע, אשכול, נו יונה)רבוכ"ד ראשונים נוספים , מן האוסרים )תוה"ק ב"ז ש"ב ד.( רשב"אה

ט אסור להושי בה כך ר לנגועשכשם שאסו יונה רבנו תלמידיכתב בשם  ()כתובות סא.והשטמ"ק  .ועוד(

 שההושטה כנגיעה דיינינן לה., לה שום דבר

ליהו דברי הסדר אאיה מרהביאו ו, הביאו מנהג זה של רש"י וכתובות סא. ד"ה מחלפא(, )שבת יג: תוספותה

באה ישנו ההעצם שב ומשמע, דקתני "אמר לה שמא הבאת לו את השמן שמא הבאת לו את הפך"

שאין  ומפורש, 'נהבע הקטבאצ ונגע ביך' אך דחו ראיה זו משום שמובא שם, איסור ולא משום נגיעה

 ליה רבא מנחהו, ובאה דכליה אפומי"אביי מנחה  איסור בעצם ההושטה. ומהגמ' בכתובות שמובא

ס שיש במזיגת הכו א דוקאשמ אין ראיה כי, " ומשמע שנשותיהם לא היו מושיטות להם לידאבי סדיא

שנו איסור שבת שיגמ' בלמד מה כד(, )הרא"ש החמירו אבל לא בשאר דברים. אולם החיבה יותר 

דם אסור לשאר אששמע אבל מ, ואשתו רצה לומר שהיה נזהר ולכן לא הקפיד בהושטה, להושיט

 כלל להושיט.

 תאלא "מוזגת א ,הרגלהכאת הכוס לבעלה  כתב שאסור לאישה למזוג ח(, )הל' אישות כארמב"ם ה

לחן לי או על השעל הכ או הכוס ואינה נותנת אותו בידו כדרכה תמיד אלא מנחת אותו על הארץ

מידו  ה היא להושיטיכולם ברידדייק שאיסור זה נוהג דווקא ביין אבל בשאר  מגידוהוא נוטלו". ה

 ויש המחמירים בכל דבר., לידה

 שמא יגע בבשרה., מידו לידה שום דבר ולא יקבלנו מידה: ולא יושיט שו"עכתב ה
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' ט מידו לידהא יושילא 'לדייק מדברי השו"ע שלא כתב לשון איסור א )ח"ב עמ' צא(טהרת הבית ב

 י שפיר אפשרלאו הכבגי סדהיינו דרך סייג וגדר והרחקה. ונ"מ שבמקום שיש טורח בדבר ולא 

 צה(ק)יו"ד סי'  תאמ ורותתפר וכ"כ בסכגון הורדת עגלה. , לסמוך על הרמב"ם וסיעתו המקלים בדבר

ו לחדש ומנין לנ, וומרא ז"ל חסורוב הפוסקים לא , שעיקר איסור הושטה מיד ליד חומרא יתירה היא

 גזירות והרחקות מדעתנו וכו'.

 העברת תינוק מיד ליד 

פשרות לחלק ביאה אגמ' מהשהמוציא את החי במטה בשבת פטור אף על המטה.  )צד.(שנינו בשבת 

ת א שב שנושאותדבר נחהין אבין אדם הנושא את עצמו ובין עופות שמנסות לעוף ולכן כשמוציאן 

דם הוא . אבל אם האת עצמוא שהוא נושא עצמן. ואם האדם כפות לכו"ע אינו חייב על הוצאתו מפני

בעת משום ש, צמועשא את לנו בכל אופן אומרים שחשוב, צמו כדי שירימוהומעונג ולכן שומט את ע

 הצורך יודע הוא ללכת בכוחות עצמו.

ם יהאם אנו אומר ,ההיפךולה מגמ' זו דנים האחרונים לגבי העברת תינוק מיד אישה נידה ליד בע

או  ,יד לידבר מעברת דהאן שאותו תינוק או ילד קטן חשוב כ'חי נושא את עצמו' ונמצא שאין כ

 ר שאין ללמודשאפש, "ליעוד  שמכיון שבכל זאת מעבירים הם את התינוק מיד ליד הדבר אסור.

 עבודת המשכןצינו במשלא  שמשום והסביר )ד"ה שהחי(תוס' יסורי שבת לשאר איסורים. ובאמת המא

ד מיוחהו פטור שז, יםיסוראולפ"ז אין להקל בשאר , שנשאו 'חי' לכן אין חייבים על נשיאת חי

 למלאכת שבת הנלמדת מהמשכן.

ה יא אינה עושצמו והעאת  כתב דמותר ליטול מידה התינוק משום דחי נושא )ח"ג סי' רל( תשב"ץה

טן או קדאם התינוק  "ג()סק "שפתכלום אלא התינוק עצמו הוא יוצא מחיק אמו ובא אל אביו. וכתב ה

טהרת ב .פ"ה עמ' כג() טהרה רכידוכ"כ ה .דאז לא שייך לומר חי נושא את עצמו, חולה או כפות אסור

צטער בכה הילד ויאמו י ו מחיקכגון שאם לא יקחנ, כתב שרק כאשר יש צורך בדבר )ח"ב עמ' ק( הבית

 . לכו"ע חמירהאישה עושה כן בדבר שחוק שיקפוץ מידו לידה יש לה אבל אם, מותר

תמה רי התשב"ץ והביא דבו, ופסק לאסור ליטול תינוק מידה או היא מיד )סק"ה(ערוך השולחן ה אך

תינוק אף  ליטול מיר שלאכתב להח צב(, )ב הלוי שבטובשו"ת מה ענין חי נושא את עצמו לכאן. 

, ר בזהדה ולכן התיידו ליק ממשום שהתשב"ץ אזיל לשיטתו שמותר לזרו שיוצא מחיקה ונמשך אליו.

 שאסור גם אם התינוק יוצא מידו לידה. ה"ה, אבל לאוסרים זריקה

 העברת תינוק בברית מילה מהאישה לבעלה 

מ"מ יש להקל , שאע"פ שנכון להחמיר גם בזריקה מיד ליד כתב )שו"ת יוסף אומץ סימן פה(חיד"א ה

וגם יש שינוי שנותנים , ואחת לכמה שנים, ובאקראי בעלמא, וברגע קטון, בניד"ד שהוא לדבר מצוה

כתב  )ח"ב סימן יח אות ד(ואין שום חשש שיגע בשרה כלל. ובשו"ת בית יצחק , שתי כסתותהתינוק ע"ג 

ובספר  ולמעשה לא התיר., ן להרגל עבירהולא חיישינ, שאולי טעם המתירים משום שהמילה בעשרה

וכ"פ , כתב שמנהג עיה"ק חברון להקל בזה. וכ"כ להקל עוד רבים מהאחרונים )עמ' מה( אליהו זכרונות
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דרכי והוסיף שמנהג זה יסודתו בהררי קודש ע"פ הוראת גאוני ספרד. וב )ח"ב עמ' צו( רת הביתטהב

 חמיר קדוש יאמר לו.והמ, אך יש קולות שונות בדבר, כתב שראוי היה לאסור בזה )פ"ה אות כד( טהרה

ת אה 'חי נושא זינוק ומר על תכתב לאסור משום שאין ל )ח"ב סימן יח אות ד( יצחק ביתבשו"ת , מנגד

 ועוד. )ס"ק כד( השולחן בדי, )סק"ט(דרכי תשובה עצמו'. וכ"כ ה

 עגלת תינוק - הושטה בדבר ארוך 

ה. טוב ויגע בידזהר בימא לא שנכון להחמיר אפילו בדבר ארוך ש )נכ"ו ח"ד רכד:( רבנו ירוחםכתב 

 .)סק"ג( ש"ךוכ"פ ה

, ביחדפץ כבד חנשיאת במיר שכתב להח גרש"ז אוירבךהביא דברי ה )על שו"ע סי' קצה(הנשמת אברהם 

גרי"ש בשם ה ג(עמ' תתק)ה ואפילו בשעת הדחק. וכן הביא בספר אוצרות הטהר, כמו עגלת תינוק

דחוף ביחד או ל וד עם אשתהרמת משוי כבכתב לגבי  עה(, ב) אגרות משהגם ה, זהשאסר ב אלישיב

אינה צריכה א קל שבמשו, שיש לחוש ולאסור מצד דכל התרחקות יתירה עדיפא, מטה ושאר כלים

רים פסק שאין לה ט(יה אות פ") דרכי טהרהה .לסיועו אולי יותר חמור בזה דניכר קצת שהוא לחיבה

ין ת תינוק כשאות עגללהעל כגון להוריד או, אלא אם אין אפשרות אחרת, יחד דבר ארוך או כבד

עם  באותו ספסל ישיבהלידון זה דימה נ נח(, )יבציץ אליעזר ה אולם לעזור וכיוצ"ב.אדם אחר שיכול 

ין וה"ה לעני, ך מותרא לצוראבל כשהו, שרק בדרך טיול אסור )לקמן ס"ה(שפסק הרמ"א , אשתו נידה

לוי ם טירחא ומיאלל כי כיבה חואין בזה דרך , נשיאת עגלה יחד שאין להחמיר כיון שיש בזה צורך

"ז ו סמוכים זללא יעמדו, להיכרא הוא או היא ילבשו כפפות. אלא שהוסיף חומרא שעזרה -חובת 

גלה לפנים של העעמוד מה יזאלא , מצד אחד של העגלה וישאוה פן מתוך הנדנוד יבואו ליגע זב"ז

וכפי , ךוא מקום צורשום שהמ ההקל בז )ח"ב עמ' פט( טהרת הביתבוזה מאחוריה ויורידוה או יעלוה. ו

 שבארנו למעלה שבכה"ג אפשר לסמוך על הרמב"ם וסיעתו.

 זריקה מיד ליד 

ה וכו' חר מידו לידאו דבר פתח אמועל אותן המתירין לעצמן וזורקין  (סימן קנ"ט)בנימין זאב כתוב ב

 'מהגמ וראייתו ,הר"םמבשם  ן()סי' יח ד"ה על אותוכן הוא בשערי דורא בהגהות  .ראוי לגעור בהן

קה. ו היתר בזריו שנהגהביא ולא, המביאה כמה אופני היתר שנהגו נשות האמוראים )סא.(בכתובות 

 אסור., : וכן על ידי זריקה מידו לידה או להיפךרמ"אוכ"פ ה

י חיבור לא ע"אסרו א שלא, שמותר לזרוק מידו לידה סובר )ח"ג סימן נח אות ה( רשב"ץה אמנם

 ר תע"ב.שהמחמי והוסיף, )ח"ב עמ' צג( הביתטהרת וכ"פ ב .מהריק"שוכ"כ ה בהושטה מיד ליד.

דבר כלפי מעלה ולא לנוכח אשתו כמתכוין  שזורקים נוהגיםשראה  )סימן יג( יעקב מנחתבסו"ס  כתב

 )שיו"ב סק"ו. יוסף אומץ סימן פה( חיד"אגם ה ויש להקל בזה., לזרוק לידה והיא פושטת ידה ומקבלתו

דרכי ב ודי להחמיר בזריקה בהדיא מיד ליד., כתב להתיר מכיון שאפילו לזרוק מיד ליד יש המקלים

וגם הנוהגים היתר אין עושים כן אלא כשזורק , להתיר זריקה מיד ליד כתב שאין )פ"ה אות טז( טהרה

כתב  )סק"ד( טהרה סדריה אך ולא למשחק וכד'., ורק בשעת הצורך, חפץ כלפי מעלה והיא קולטתו
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ערוך וכ"פ ה .ינים אלה תע"בימ"מ אין להתיר וכל המחמיר בענ, דאע"פ שיש להקל מעיקר הדין

לכן צריך , דהרחקה עבוד רבנן מפני שהוא עימה בתדירות, מכיון דלא פלוג רבנן )סק"ה( השולחן

 זהירות יתירה כדי שלא יכשלו.

 נישוק והאכלת תינוק שביד אשתו נדה 

ודים שאסור מ, ידהניד אשתו כתב שגם המתירים לנגוע בדבר שב סימן קי()יו"ד  דברים משיבבשו"ת 

יו"ד סי' ) בושם נהקבשו"ת ו. התשוב דרכילנשק התינוק שבידה שיש בזה חיבה והרגל עבירה. והובא ב

 מו.אהיושב בחיק  תינוקאכל לוהוסיף שיש להחמיר לפ"ז גם בנתינת מ, הביא דברים אלו פו אות ד(

כ"ש ו, ועות אמווא בזרהל אא"כ אך הוסיף שאם אינו מסכים לאכו, ע"ב( )דף רנג הלוי שבטוכ"כ בספר 

ת הבית טהר. וכ"כ בהענין לפי והכל, וכן מותר לתת לו מוצץ בפיו, כשאינו בקו הבריאות כ"כ מותר

בר דל בדעתו אם ד ישקול אחכולכן , כתב שיש בזה מחלוקת )פ"ה אות כב( דרכי טהרהוב .)ח"ב עמ' קב(

 סור.א -וא"כ , מביאו לידי חיבה או קרבה או הרהור על השני זה

 סעיף ג':

 אכילה בשולחן אחד 

ך להקפיד זב אינו צריע"פ שהיינו אמפני הרגל עבירה". וה, "לא יאכל הזב עם הזבה )יא.(שנינו בשבת 

 .הרגל עבירה ו מפנים אשתאעפ"כ לא יאכל ע, שהרי הוא כבר טמא, על נגיעה בזבה משום טומאה

כ וכ" ת אסור.קערה אחבשרק  כתב "ולא יאכל עמה בקערה אחת". ומשמע יח(, )הל' איסו"ב יא רמב"םה

מדינותיו בהמנהג כתב ש סק"ב()דרכי משה גם ה ועוד. )ח"א סימן שס( זרוע אור, בת יא.()ש השלמהה

טעמו של  ביר אתהס "ז()סקהערוך השולחן  שאוכלת עמו על שולחן אחד אבל לא בקערה אחת.

עצמו אסור  המאכל ששם משום, שאין לדמות דין זה לדין שנים האוכלים בשר וגבינה, הרמב"ם

וקא דאלא , ב דעתה קירוזאין  וכשיטול הוא ממאכלה, אבל הכא האיסור הוא מפני קירוב דעת, לשני

כל אחד למה מאלים שאוכאבל כ, ועוד ששם המאכלים שונים זמ"ז ולכן יש חשש, כשאוכלים יחד

 יטול ממנה?!

רב ד. וכ"כ חן אחעל שול אפילואיסור כתב שאנו נוהגים  ובריש שער הפרישה(, )בהשגות ראב"דה אך

. שם ד.( ש"ב ג: וקצר ה"א ב"זתו) רשב"א. וכ"ד הפ' אחרי סימן צו ד"ה ברם צריך שפחה( )שאילתותאחאי גאון 

ע ומשמ, ם היכרה משולעצמ כתב שכשאין לו אלא שולחן אחד פורסת מפה אחרת )פ"ח ה"ד( רמב"ןוה

 שכשיש שולחן נוסף אין לנהוג בזה היתר. 

וא דוקא כשאוכלים מקערה ראשונים האם איסור האכילה של הבעל יחד עם אשתו הנחלקו הא"כ 

כתב שמה  (לבשבת פ"א סי' ) רא"שעל שולחן אחד. ה בקערות נפרדות או אפילו אם אוכלים, אחת

הוא משום שבימיהם היו רגילים , שרגילים כיום לאכול יחד באותו שולחן אע"פ שמצאנו שיש שאסרו

אבל  .וכשאשתו עמו על אותו שולחן קטן נראה דרך חיבה, לאכול כל אחד לבדו על שולחן קטן

ויש שעושים היכר ביניהם והוי כמו , האידנא שכל בני הבית אוכלים על שולחן אחד אינו דרך חיבה
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הביא שיש  )נכ"ו ח"ד דף רכד ע"ג( ירוחם רבינוגם  .)שבת יג.(שנים שאוכלים יחד זה בשר וזה גבינה 

 סמ"גהביא בשם ה )פי"א אות ל(. הגה"מ שתשנה היא ולא תשב במקומהואפילו , הנוהגים לעשות היכר

 .ן קערה שלו לקערה שלהשיש נוהגים לעשות היכר ע"י נתינת לחם או קנקן בי

: לא יאכל עמה על השלחן אא"כ יש שום שינוי שיהיה שום דבר מפסיק בין קערה שלו שו"עכתב ה

כתב: וי"א הא דצריכין הפסק  רמ"א. וה38או שיאכל כל אחד במפה שלו, לחם או קנקן, לקערה שלה

אבל אם אוכלין , בין קערה שלו לקערה שלה היינו דוקא כשאינן אוכלין בקערה אחת כשהיא טהורה

)הגהות אשירי בשם ר"י , וא"צ היכר אחר, בקערה אחת כשהיא טהורה סגי אם אוכלת בקערה בפני עצמה

 .39וכן נוהגין, והגהות אלפסי(

 געים ביחד.אין נושע"פ א, כתב שודאי שיש איסור לאכול מקערה אחת בזה אחר זה )סק"ד( ש"ךה

, ובים עמהםים המסם נוספכתב שהוא נוהג כשאשתו נידה ויש אנשי )סק"ח( גבוה שלחןהרב  אמנם

דה קערה בעוד יידו ב הניחלונזהר שלא , אוכל יחד עם אשתו מאותה הקערה בכדי לא לפרסם הדבר

 בקערה.

ל להיות הוא יכו, קןותו קנם מאכתב דנראה שדוקא כשאין אוכלים מאותו לחם ואין שותי )סק"א( ט"זה

 ,סייג "ב עמ' קי()ח הרת הביתטב אולם .)סק"ח( ערוך השולחןוה )אות ד( פרישהוכ"כ ה, עבורם כהיכר

 לעם את הקנקן מביאי אם אבל, שכל האמור הוא דוקא כשדרכם להיות על השולחן גם בימי טהרתה

 סק"ו() טהרה דריס, סק"ג()ב מנחת יעקשרי גם אם שותים ממנו. ושכ"ד ה, רק בימי טומאתה השולחן

 ועוד.

די  אלא, ר וחלבלים בשן האוככתב שא"צ לתת היכר גבוה כדי הפסק בי ע"ב( )דף רנה הלוי שבטבספר 

 ביתה טהרתכ"פ בערה. וקחת בנתינת טבעת ביניהם שתהא להיכר. וה"ה שיכול לתת כלי או קערה ת

 יניהם להיכר.בעת בטל נתינת עכתב שאין לסמוך  )עמ' נט( בשושנים סוגהבספר  אמנם. )ח"ב עמ' קיט(

 שצריך מעט גובה בדבר המפסיק. גרש"ז אוירבךוכ"ד ה

לה היתרי אכי, יק אחדתשקית או כגון אכילה מ, שדן בכמה מציאויות פו(, )ה החכמה בצלעיין בשו"ת 

גון כ, לא שולחןכלים לג אוכתב שגם אם בני הזו )פ"ה אות כט( דרכי טהרהוב מאותה הקערה ועוד.

היכר צריך שמע שהו"ע משמלשון הש )במילואים אות יב(עוד כתב  צריכים לעשות היכר., בפקניק

נו בשביל יון שההיכר איזה, מכבסברא )ונראה שהלהיות בין הצלחות, ולא מועיל היכר במקום אחר בשולחן 

מעיט שימים חוצץ מד, וכשמן אחשיש בזה מיעוט חיבה, היינו בדר"כ החיבה היא לאכול בשולח שלא יחטאו, אלא

 .בחיבה(

                                                        
לכאורה שני עמודי הוראה שהם הרמב"ם והרא"ש מקלים בשולחנות שלנו לאכול יחד גם ללא הפסק, ותמוה מדוע  38

אין אחר עשות היכר, והחמיר ליה להפסק מרן להחמיר? בטהרת הבית ח"ב עמ' קיד כתב שמרן סמך ע"מ בב"י שהמנהג 
 המנהג כלום.

 השבט הלוי כתב שאצלינו לא מצוי שיאכלו האיש והאישה בקערה אחת אפילו בזמן טהרתה. ולכן אין להאריך בזה. 39
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 צלחת מרכזית 

ת נתחים חתיכושים המש אנשי מהרש"להביאו בשם ה )עמ' קנד ד"ה עוד מצאתי(והב"ח  )אות א(הדרישה 

וא משום הדול ג שבושוהוא נוטל אחת והיא נוטלת אחת עד גמר אכילה. , קטנות בקערה אחת

דרך כדולות גיכות למד שכשמשימים קערה עם החת )סק"ב( ט"זשפשוט דחשיב אכילה יחד. ה

, ראין בזה איסו ,ל משםאוכומיוחד  יוכל אחד נוטל מהקערה ומשים לפניו על כל, שמשימים בקדרה

כ. ע"בנתיים.  לי אחרבכ אלא משתמש, כיון שאין האכילה מיד בלקיחתו מהקערה שגם היא לוקחת

לחת האישית אל הצ וכלאדברי הט"ז עוסקים בכל מציאות בה יש צלחת מרכזית שממנה לוקחים 

א וכמו של, ותל ישיראוכ והט"ז מתיר זאת משום שמהצלחת המרכזית אף אחד לא, שממנה אוכלים

 .ועוד כב(, צו) בא"חה"פ וכ ה"ה לכאן., יעלה על הדעת לאסור אכילת אוכל שהתבשל באותו סיר

ה האכילה מהו א כאשרא דוקהסביר שהאיסור לאכול מקערה אחת הו )ח"א יו"ד סי' צא( ת משהאגרוה

כך וב, קרובים שאינם נשיםאאבל בצלחת מרכזית הדרך לאכול יחד גם עם , חיבה יתירה והתקרבות

 רולכן יש להתי ,קרבותוהת אין בזה גילוי חיבה, שהבעל אוכל יחד עם אשתו מצלחת מרכזית אחת

 לאכול מהקערה עצמה אם האישה אינה עתידה לאכול ממנה יותר. 

ולאו דוקא  ,הקערהמוקח עולה שההיתר הוא כל עוד איננו אוכל מיד כשל )סק"ח( סדרי טהרהמה

, פסאחם מאותה קועל הל כד'משום שישנו 'הפסק' של הצלחת האישית. נ"מ לזה היא מריחת ריבה ו

כתב  ע"ב( )דף רנו וישבט הלזה. והוטוב להחמיר ב, כתב שמן הדין אין לאסור ב()שם סי' צאגרות משה ה

אינם , כילהוסה לאהפר כיון שרק מכשירים את, נים את הממרח בקערה אחתאף שנותשמסתברא ש

קר הגדר בזה שעי, ההפסקואף את"ל שדינם כתבשיל מותר משום ה, נחשבים כאוכלים מקערה אחת

ת הלחם שלו ל פרוסערח וכשכל אחד מו, שאינם אוכלים מקערה אחת אינו בהפסקת כלי אחר אלא

רת טהל. וכ"פ בם ויאכהלחאינו נחשב כאוכלים מקערה אחת. וה"ה שמותר שכל אחד יקח חתיכה מ

 .)ח"ב עמ' קיח( הבית

 אכילה יחד עם בני הבית 

א קערה אחת הוכלים מם אוכתב שכל ההיתר לאכול על שולחן אחד כשאינ )עמ' קנד ד"ה ועוד( ב"חה

ם על שולחן ים לבדוכלאאבל אם , דוקא כאשר גם בני הבית אוכלים עמהם על שולחן אחד ביחד

ולה דברי הב"ח עמקנקן. פה ומאא"כ יש היכר של , אחד אין שום היתר גם כשאוכלים מקערות שונות

 כרחים.ריו מודב שאין )סק"ז( ש"ךית כלל. וכתב עליו השיש איסור גם כשאין שם בני ב

, סק"ט() השולחן ערוךה כ"פכתב שבשולחן גדול עם כל בני הבית נהגו היתר לכו"ע. ו מהריק"שה

 ועוד. ח(, )א צדיק פעולת, )ח"ב עמ' קטו( טהרת הבית

אם גם , כתב שאפילו מקערה אחת מותר להם לאכול יחד )סי' קיב. הביאו הפת"ש סק"ה( משאת בנימיןה

, דאין לך הפסק גדול מזה. אך מ"מ רבים מחמירים גם בכה"ג, בני הבית אוכלים עמהם מקערה זו

כתב שדוקא על  )סק"ה( פת"שאולם מדינא אין לאסור והמחמירים יפה עושים באיסור חמור. וה

)כך גם בימי טהרתה אינם אוכלים מקערה אחת  שולחן אחד יש מקום להתיר שיאכלו יחד אפילו אם
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"ב אוכלים איתם הדבר עדיף מהיכר. אבל אין הוכשב, שכעת אין היכר במה שאינם אוכלים מקערה אחת(

וא"א ליזהר שבין אכילתה , יאכלו מקערה אחת משום שלדעת הרמ"א הדבר אסור מדינאשלהתיר 

כתב שכשכולם אוכלים מקערה אחת וא"א  )פ"ה אות לג( דרכי טהרהה לאכילתו יפסיק אדם אחר.

 יש המתירים זאת., להעביר את האוכל לצלחת אישית

ורים ים שידעו ההנם רוצואי שזוג השוהים אצל הוריהם למשך תקופה )ח"ב עמ' קכ( טהרת הביתכתב ב

ות עבהסתמך על הד ,פסקרשאים לאכול יחד באותו השולחן גם ללא ה, אם האישה טהורה או לא

 . ד(ס, )ב משה ארבשו"ת בכ"כ כן אין לחוש בזה להרגל עבירה מכיון שהם אצל אחרים. וו, המקלות

 סעיף ד':

 שתיה משיורי הכוס 

. בזה אחר זה לשתות רגילין אחרי שהם אחתאין קפידא לשתות בכוס ש )סי' רצג עמ' שכב( סמ"קהכתב 

בועות פ"ב דש)תב כמרדכי ה. והזכירו שום איסור בדברוהעיר הב"י שכך משמע משאר הראשונים שלא 

תר לו מו, לה הלכהות נדה שתתה בכוס ונשאר בו קצשאם ה )סי' קעג( אבי"הרה בשם סי' תשמג(

 ה יותר חיבהשיש ב מיטהשהרי אפילו הצעת ה, אין זה שותה עמה ממשלשתות מהשיריים משום ש

 מותרת שלא בפניו.

שתות לאפילו ש ו כד.(ם סי' כים השל)סי' קצב וירא יראיםבשם ה כתב )פי"א מהל' איסו"ב הי"ח(הגה"מ  אולם

אמרה אכל דליהו דבי א גבי עובדא דתנא )שבת יג.(כדמשמע , ממשקה שבכלי ששתתה ממנו אסור

ל אב. ל כל אלהענענש שמע משו, עמי ושתה עמי וכו' ועל כל דבריה השיב לה ברוך המקום שעקרו

חר שתות ממנו אלתר לו ן מווחזר לכלי ראשואפילו ה, אם הורק המשקה ששתתה מכלי זה לכלי אחר

עם  לא יאכל הזבחריו דאות היא מותרת לשת ,וכן אם שתה הוא תחלה .שנשתנה כשהורק מכלי לכלי

נראה  א אינו יודעתה והושת ואם .אבל לא תאכל ולא תשתה לא תנן, הזבה תנן והוא הדין לא ישתה

כתב  ז("ק דשבת סי' רלפ) ירדכמהו .שאינה צריכה להגיד לו אלא מניחתו לשתות שאין כאן חיבה כלל

  '.אנו נוהגים עוד להדיח הכוס בין שתייה דידה לשתייה דידיה'

 אחר ביניהם יק אדםמפסשכתב: אם לא  רמ"א: לא ישתה משיורי כוס ששתתה היא. והשו"עכתב ה

הוא ; ואם שתתה ו(םיראי)אשון ראו שהורק מכוס זה אל כוס אחר אפילו הוחזר לכוס , )טור בשם סמ"ג(

ת מותרת לשתו ; והיאשם()ה אינה צריכה להגיד לו שלא ישת, אינו יודע ורוצה לשתות מכוס שלה

דמאחר , רהמות לשתות י"א שמותר לו, . ואם שתתה מכוס והלכה לה)ג"ז שם(מכוס ששתה הוא 

 . )בקונטרס הנ"ל(שכבר הלכה אין כאן חבה. 

הדבר , למד מדברי השו"ע שאפילו אם שתתה חצי כוס וחזר ומלאהו אחר ששתתה )סק"ט( ש"ךה

 ערוךוכ"פ ה אם שתתה כל הכוס ומלאוהו נראה שמותר. ורקאסור דמ"מ הוא שותה משיורה. 

ועוד כתבו שאין  )ח"ב עמ' קכג( הבית טהרת, שמב()דיני נידה עמ'  יוסף אומץה אמנםועוד.  )סק"י( השולחן

וכיון שעיקר שתיית שיורי הכוס שלה , דכיון שחזר ומילאו הרי יש עכ"פ היכר כל שהוא, בזה איסור

שהיתרים אלו הם אף לכתחילה שמותר לעשות , בטעם כל שהוא יש להתיר. והוסיף, שנוי במחלוקת
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פ"ל תשובה יג שכתב לגבי  דרכי טהרהעיין ב אך) בדיעבד ולא רק, אותם כדי שיוכל לשתות משיירי הכוס

)ח"ה חאבה"ע סימן י  אומר יביע. וכתב בשו"ת שתצא ע"מ שישתה מהכוס(, יציאה מהחדר שאין לנהוג כך לכתחילה

, שאם הכלה פירסה נידה וצריך החתן לשתות משיירי הכוס ששתתה הכלה בברכות האירוסין ז(-אות ו

ובלא"ה יש לצרף , מהכוס אין בעיה כלל( שותה גם הרב)ואם יכולים למלא את הכוס ואז יוכל החתן לשתות 

הוא ישן בין האנשים והיא ישנה וכ"ש כאן ש, סברת הפוסקים שכל שנעשה בפני רבים אין חשש כלל

 הנשים. בין

מותר  וס שלהשיורי כמשאם באה באמצע ששתה  )סימן סד. הובא בפת"ש ז( אליהו ידכתב בשו"ת 

 טהרת, (אות לפ"ה א) טהרה ידרכ, כב(, )צו בא"חוכ"פ ה וה"ה בפירסה נידה באמצע השתיה., לגמור

 ועוד. )ח"ב עמ' קכח( הבית

ך מזה לא שיי יודעת אינהדמכיון ש היא משום, הסביר שהקולא כשהלכה לה )סי"א( ערוך השולחןה

ים לא משמע הפוסק מעותממש אולםלכאורה משמע שאם היא עתידה לחזור אין היתר בזה. , חיבה

אינה לפניו ששכל , בלבד כתב שאפשר שיש להקל אף אם יצאה מהחדר )סק"ד( שבט הלויוגם ה, כך

כל כתב ש ב עמ' קכח()ח" ביתהטהרת . וב(א)פ"ה אות ל דרכי טהרהלא שייך בזה הרהור וחיבה. וכ"פ ה

 קים.מוסכם בפוס ל אינור הנ"מכיון שעיקר האיסו, וכ"ש אם נכנסה לחדר אחר, שהחזירה פניה שרי

 אכילה משיורי מאכל שלה 

 ה מה שהותיראכול זלותר משבקערה  )הל' נדה סי' ט אות יא( ארחות חייםהב"י בבדה"ב הביא בשם ה

 בזה איסור. א נהגולדים שהספר קכה()ח"ב עמ'  טהרת הביתוכתב ב זה. אך בשו"ע השמיט דין זה.

 כמו, הלכות נדה(ונטרס דמצא בק), : י"א שאסור לו לאכול משיורי מאכל שלהכתב )ס"ג( רמ"אה אולם

 .ועוד פ"ה אות ל() הרהט דרכי, (כב, )צו בא"חוכ"פ ה וכמו שיתבאר., שאסור לשתות משיורי כוס שלה

 ק"ח()ס ש"ך. הוס שלהכורי מהאיסור לשתות משיהרמ"א למד את האיסור לאכול משיורי מאכל שלה 

ן אכילה חלק בילשיש  העיר ע"ד הש"ך כרתי ופלטיה אךמאכילה.  הששתיה נלמד, למד ההיפך

בל א ה אסורים.אחר ז בזה ולכן הרחיקו שאפילו ,שבשתיה אינם יכולים לשתות בבת אחת, לשתיה

 רי"ל דהוי היכ ,חר זהאזה ואוכלים בבאכילה שיכולים לאכול ביחד מקערה אחת והם נמנעים מכך 

 בא שלא לשתותשי טופדי אינק. ויש להוסיף שבשתיה )סימן סה( אליהו ידומשרא שרי. וכ"כ בשו"ת 

 .)סק"ח( סדרי טהרהמשיורי הכוס ששתה ממנו חבירו. וכ"כ ה

לכאורה משמע  ,שתיהאכל לדמכיון שמדמה מ ר"ש מאוסטרייךכתב בשם ה )עמ' קנז ד"ה מצאתי(הב"ח 

פניו תת לל ה"ה שאסור לה ,וסשכמו שיש איסור לשתות משיורי הכוס וכן אסור לה למזוג לו את הכ

 כתב שאין בזה קירוב ולכן אין איסור בדבר. )סק"ג( ט"זה אךאוכל. 

 .וסורי ככמו שלמדנו גבי שי, מותר שאם אחר הפסיק ביניהם )סק"ד( ט"זכתב ה

כתב בשם האחרונים שאם טעמה מעט מהתבשיל אינו נחשב שיורי מאכל  )ח"ב עמ' קכו( טהרת הביתב

)פ"ה אות  דרכי טהרהוכ"פ ה אינו נחשב לשיורי מאכל., וה"ה אם לעסה מהתבשיל לתת לתינוק, שלה

 .לא(
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 מותר לבעלה צי כליח"ק כמו באשה נדה שהריחה טאב )סי' סה. הביאו הפת"ש ו( אליהו ידכתב בשו"ת 

ן ולכ, כל נפששווה להדבר  לא דמי לאכילה דהוי עיקר חיותו של האדם והואדזה , להריח המותר

בעל לעשן ותר לשמ קל( )ח"ב טהרת הביתשייך בהם חיבה משא"כ בעישון הטבק. ועפ"ז פסק ב

ור ה ויחזת הסיגריאהחמיר שיכבה  עה(, )ד משה בארבשו"ת  אולםמסיגריה שעישנה אשתו. 

 המקום שהחזיקה בפה.יר על יאו שיכרוך נ, וידליקנה

 סעיף ה':

 ישיבה על מיטתה 

 גאון האי ברמדברי  שנראה ה(כ)בעה"נ שער הפרישה עמ' בשם הראב"ד  )תוה"א ב"ז ש"ב ג:(כתב הרשב"א 

ורה ת המיטה האסו מהצעק" וזהו, שאסור לישן על מטתה אפילו אינה עמו במטה מפני הרגל עבירה

 ."ח ה"ז()פ ןרמב"הבשמו ובשם  )איסו"ב פי"א הי"ט(המגיד בפניו משום הרגל עבירה. וכ"כ 

יא הט: ואם  פת"ש) פניהבשלא  אפילו, : לא ישב במטה המיוחדת להשו"עוכ"כ ה, כתב 'לא ישב'טור ה

 . אינה בעיר כלל פשוט שמותר(

, בתיש איסור לשלמד ש ייןותמה מנ, כתב שהגירסא שהייתה לפני הב"י בטור היא 'לא ישב' ב"חה

'ולא  ולא ישן' או'וצ"ל  הוא הרא"ש כתב בשם הראב"ד שאסור רק לישון! לכן כתב שנ"ל דט"סשהרי 

 סק"י() ש"ךוה .ב לבושיושמשא"כ כש, ישכב'. והסביר ע"פ הרשב"א שכשאדם שוכב הוא בלא בגדיו

ת לישב על א מותרבל היא, כתב שאפילו בישיבה שייך הרהור )סק"ב( ט"זה אך הביא דברי הב"ח.

 והש"ך בנקודות הכסף דחה את דברי הט"ז.מיטתו. 

ה בשכבה ר עבירהרהו משום שיש, שאסור )סק"ו( ט"זכתב ה, ואם היא מותרת לישכב על מיטתו

ון דמכי )סי"ח( שולחןערוך הב הוכת, יםמתיר )שיו"ב ס"ק יד( חיד"אוה )סק"ז( מנחת יעקבה אך .ובקומה

כולה יבמקום צורך סיף ש]והו א()ח"ב עמ' קל טהרת הביתוכ"פ ב כשלא בפניו בודאי מותר. ,שיש מח'

 )ח"ח עבדי לישכי"ת שו, ויהל שבטבספר , בהסתמך ע"ד המתירים[, לישכב על מיטתו אפילו בפניו

 ועוד. סימן יח אות ב(

 ים על המיטהומציע גרתוביום נס, ולגבי מיטה כפולה שבלילה נפתחת וכל אחד ישן על מיטתו

 ם חדשות באוה פנית צורתכתב שכיון שנשתני )ח"ב עמ' קלד( יתטהרת הבב, עליונה מצעות נאותה

 כידרוכ"פ ה, הליוחדת טה המעליונה אינה נחשבת משום כך מיהואפילו אם רגילה לישן על , לכאן

ה העליונה תהיש וגהוב יש לנכתב שמהיות ט )ח"ח סימן יח( עבדי ישכיל. ובשו"ת )פ"ה אות לט( טהרה

מצדד לכאן ובזה  נסתפק ת ב()ח"ז סימן עא או יצחק מנחתמיוחדת לו לישן עליה בלילה. ובשו"ת 

דת ום היא מיוחון שביכי, זו פסק שיכול לשבת על מיטה )ח"ה סימן לג( למשה תפילהובשו"ת  ולכאן.

יה ביום וגם עלשבת ללים וטעמו ונימוקו עמו שאף שרגי, לישיבה. ומ"מ לשכב עליה יש לאסור

 שכבדם אחר ילות שארגי ה מיוחדת אלא לאישה ואיןמ"מ לשינה אינ, מכבדים אורחים לישב בה

 ורק ישיבה יש להתיר., ולכן י"ל דבשינה חמיר טפי, עליה
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ם לה. וכ"פ מיוחדירים הככתב שהאיסור תקף גם לגבי  )כלל קטז ס"ה. הביאו הפת"ש ח( חכמת אדםה

, כר, שמיכה, זרוןור במיש איסשהוסיף דה"ה  מב()פ"ה אות  דרכי טהרהה ועוד. )אות יח( ערוך השולחןה

אחד המיוחדים ל לי ביתונע ויש מוסיפים אף מגבת, מעיל רחצה המיוחד לנשים המיוחד לה או לו

אין לדברים ש הוסיףת. וובהערות שם כתב דה"ה שאסור שיהיה להם מברשת שיניים משותפ, מהם

  ר.אלא כל אחד יבדוק בעצמו אם מביאו לידי הרהו, אלו גדרים ברורים

בת עליה יא שוכהעמים פאלא , שאם המיטה איננה מיוחדת לאישה )פ"ה אות מ(דרכי טהרה כתב ה

טה לישב על מי שכב אועל לומותר לב, אינה נקראת מיטה המיוחדת לה -ופעמים על מיטות אחרות 

 .)ח"ב עמ' קלא( טהרת הביתוכ"פ ב זו.

מעל אישתו  נפלה השמיכהשאם בימי נידתה השכים הבעל וראה ש )ח"ב עמ' קלה( הבית טהרתכתב ב

 משום שיש בזה ,א שלוו היאין לו לזרוק עליה את השמיכה ואפיל, ונמצאים בימי החורף הקרים

 .קמה(, )ה משה בארחיבה. וכ"פ בשו"ת 

 ישיבה יחד בספסל המתנדנד 

 ה ח"ב סי' א(ספר האורו, י' רעא)פרדס ס רש"יבספר צפנת פענח כתב בשם ש סי' רלח(שבת )כתב המרדכי 

כתב  סי' רנ"א() שןהד תרומתה אך .שאסור לו לישב על כסא ארוך אשר אשתו נדה יושבת עליו

ב יחד על יר לישלהת וכתב ששמע שאחד מהגדולים היה נוהג, הוראה זו חומרא בעלמא היאש

. וכ"כ שסל תלושהספכדאין לאסור אלא  ,כמו באצטבאותהספסל כשהוא מחובר בכותלי הבית 

 ,ע אנה ואנהכל לנענשלא תו משום, מותרקבוע  שרק אם הספסל )הל' נדה סי' ט אות יא( ארחות חייםה

 .ויש מתירין אם ישב אדם ביניהם

ו א האיש ואשתגלה אלבע דלילך בעגלה עם אשתו נדה מותר אפילו אין תרומת הדשןב עוד כתוב

התקבץ יחד לוהבים אדרך שדשאני התם , דלאו דרך חיבה הוא כמו ישיבת ספסל, ה שלהםוגם העגל

מעיר  גלה לילך בהעלשכור ץ וולהתוועד בכהאי גוונא אבל עגלה כיון דדרך בני אדם נכרים להתקב

י גוונא לכרמים וכהאגנות וול לאמנם ללכת עם אשתו נדה בעגלה דרך טי, לעיר תו לא הוי דרך חיבה

היינו  ,וגעים זב"זאינן נלא כשלמד מדברי התה"ד שלא התיר א )סק"ה( דרכי משהה .נא להתירלא בריר

 א בעייתי.יול הום הטשעצ, אבל בטיול אפילו בכה"ג אסור, שאחד יושב מלפנים ואחד מאחור

ה ספינבאפילו פינה ון או בסיכול האיש לישב עם אשתו בקרוש )נדה סי' מג( אגודההבשם כתב הב"י 

העיר  ב"יה .בר אחרד כלו אאדם או תיבה ביניהם שיפסיק  , ובתנאיספסל "גהמתנדנדת או עקטנה 

 אלא רק האשכנזים., שהספרדים לא נהגו בחומרא זו של ישיבת ספסל

כשאשתו נדה יושבת , דת ואינה מחוברת לכותלנ: ואסור לישב על ספסל ארוך שמתנדרמ"אכתב ה

. וכן לא ילך עם אשתו (ותה"ד)אגודה . ויש מתירים כשאדם אחר מפסיק ויושב ביניהן )רש"י(, עליו

אם הולך רק דרך טיול כגון לגנות ופרדסים וכיוצא בזה; אבל אם הולך , בעגלה אחת או בספינה אחת

ובלבד שישבו בדרך שלא יגעו זה בזה , מותר אף על פי שהוא ואשתו הם לבדן, מעיר לעיר לצרכיו

 .(תה"ד)
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ם לא נהגו ספרדימ"ש שה לפי, כתב שמרן השמיט חומרת ישיבת ספסל )ס"ק יב( גבוה שולחןבספר 

דים שמנהג הספר לו("ב עמ' ק)ח יתטהרת הבוכ"פ ב, )הל' נידה אות ח( מצרים נהרבחומרא זו. וכ"כ בספר 

 טומנהג זה פשו ,א זוגו בחומרכתב שבבגדאד נה )ח"ג סימן יז( פעלים רבבשו"ת  אמנםלהקל בכל זה. 

 מחשש לדברי ט(כ"ג סימן ח, החדשות) צדק זבחיוכ"פ בשו"ת  .כג(, )צו בא"חוברור מקדמת דנא. וכ"כ ב

 האחרונים המחמירים.

, אחד מתנדנד ל ספסלתו עכתב שישנם ב' טעמים לאיסור ישיבה עם אש )פ"ה אות מו( דרכי טהרהה

שום וכן מ, בירהרהור עש להויש לחשו, זווהוא משום שדרך האוהבים להתקרב יחד ולהתועד בצורה 

 יניהם נחלקובמפסיק ם הכגון שיש אד, חשש שיבואו לנגוע בלא משים לב. וכשאין חשש לנגיעה

 הפוסקים ונוהגים בדר"כ כדעת האוסרים.

 רק שיזהרו, צד זהלב זה שגם כשנוסעים דרך טיול מותרים ליש )ח"ב עמ' קמה( טהרת הביתכתב ב

ם ינו רואה שופסק שא (ן פג)ח"ב סימ אגרות משהשהוא דרך טיול תע"ב. גם המנגיעה. והמחמיר כ

רכי דה אךרמ"א. חמיר החד השרק בנסיעה י, חשש איסור ביציאה לטיול רגלי יחד עם אשתו הנידה

 צם הטיול ישום שבעים משכתב שיש להחמיר אף כשיושבים במושבים נפרד (ונג )פ"ה אות נא טהרה

 .)ס"כ( ערוך השולחןחשש לקרוב הדעת. וכ"פ ה

שאז יש  חדסוע ייסור ליאדייק שדווקא ל'גינות ופרדסים' יש  )ח"ג סימן יז( פעלים רבבשו"ת 

לית לן בה  ולך טיבדר אשתו אפילואבל הנוסע מביתו לבית חברו עם , התעוררות חיבה ביותר

וני[. אוסר בכל גודעתו שבומר אך לענ"ד אין בזה משום הכרח ל, ]ובבא"ח השמיט 'גינות ופרדסים'

 דם.בובפרט כשהם ל ,החמירמסתבר לאך כתב שאם הולכים בהרים , )עמ' רסה סק"י(שבט הלוי וכ"פ ה

 סעיף ו':

 שינה במיטה אחת 

 )יג.(שנינו בשבת 

 אשתל נדה אשה מקיש ...?בבגדו והוא בבגדה היא בעלה עם שתישן מהו, נדה: להו איבעיא"

 גדהבב והיא בבגדו הוא - נדה שתוא אף, אסור בבגדה והיא בבגדו הוא - רעהו אשת מה. רעהו

 "אסור

 עות בחבירתהחת נוגרגלי האודצריך ליזהר אם יש שתי מטות  ר"םהבשם  סי' רלח(שבת )כתב המרדכי 

כ"ו ח"ד )נו ירוחם רבינ, נגדמ. שלא ישכב הוא באחת ואשתו נדה באחרת אם לא ישימו הפסק בנתיים

, דאי מותרוה לזה תקרבים זרחבה ואינם משאם המיטה  )ח"ג סימן מב( רשב"ץבשם הר"ש בכתב  רכד:(

כלי בחד לה והוא צע מיומכלי בובלבד שתישן , נו אלא יחוד ומותרבה אבל זה איירשלא אסרו אלא ק

 יניהם.בחוצץ  שנויבדבריו מפורש שאיסור שינה במיטה אחת הוא גם אם  .מצע מיוחד לו

אפילו יש כתב: ו רמ"אזה. והבזה  אפילו כל אחד בבגדו ואין נוגעין, : לא יישן עמה במטהשו"עכתב ה

 .)ר"מ(אסור  ,ו בזוזגעות אם שוכבים בשתי מטות והמטות נוואפילו , לכל אחד מצע בפני עצמו
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 ,אשתו במטתהטתו ווא במעם אשתו ה לישוןכתב שבמטה של עץ או של בנין מותר  )ס"ק יא( ש"ךה

ם יאפילו שוכבהדיא שבא כתב שהרמ", תמה עליו )ס"ק יג( סדרי טהרה. ה)סימן צא(וכ"כ הר"מ אלשקר 

ישנים בשתי עוסק בכח שאסור! ובתשובת מהר"ם אלשקר מובשתי מיטות נפרדות ונוגעות זב"ז 

 הרתט, )סט"ז( חןך השולערווכ"פ ה וקמ"ל שאין בכך איסור., מיטות נפרדות הפרוס עליהם וילון

 ועוד. עמ' קנד(ח"ב ) הבית

שמע דדוקא מ, ן זהקור דימכתב שמלשון המרדכי שהוא  )ס"ק ל"ג. הובא בפת"ש יא( חיים מקורבספר 

כל זה יכולים להסתופנים  נגד האיש והאשה פנים יםהמטות נוגעים זו בזו אסור דאז שוכבאם רגלי 

ש ראש המטה תה וכ"חבר משא"כ אם ראש המטה נוגעת ברגלי, בזו ויכול לבוא לידי הרגל דבר

ת החמיר כסתימלוהגים נלם בראש חברתה שאין יכולין לראות זה פנים של זו מותר. אך מ"מ העו

מ"א לא תב שהרכ בהפתחי תשואבל בהפרש כל שהוא בין מיטה למיטה מותר. ה, דברי הרמ"א

יה ות זו בזו הת נוגעמטוואז כשהיו ה, החמיר אלא במיטות שלהם שלא היה מוקף נסרים מלמעלה

 ותר.מעלה מים לאבל במטות שלנו העשויים כתיבה מוקף בנסר, נראה כמטה אחת ארוכה

נה השמיכות לא תגעשכך  הדין צריך להרחיק את המיטות פסק שמעיקר נח( ה אות)פ" דרכי טהרהה

כדי שינה.  ושטת יד תוךע"י ה ב"זזוהמיטות זב"ז. וראוי להרחיקן כך שלא יוכלו הבעל והאישה לנגוע 

 הלוי שבטבשיעורי ו יעה.לנג ירחיקו מרחק כל שהוא ויניחו חפץ מפסיק כדי שלא יגיעו, ואם א"א

ש להשתדל ים בזמננו יהמצוי ניםן ביניהם, ועוד כתב דבחדרים קטכתב שנהגו ליתן תיבה או ארון קט

נהוג כעיקר לאפשר  דחקהלהרחיק כשיעור רוחב אדם או כשיעור הושטת יד, אמנם סיים דבשעת 

עמ' קנד  )ח"ב הבית טהרתב מנםא הדין המבואר ברמ"א, דכל שאין המיטות נוגעות זו בזו ה"ז מותר.

  .פסק כל שהואא די בהאל, םולית דחש להא בין הספרדי, כתב שהיא חומרא יתירה עד מאוד בהע'(

 סעיף ז':

 הסתכלות במקומות המכוסים 

 )כ.(שנינו בנדרים 

 .הנד באשתוו: יוסף רב אמר. גניןמהו שאינן בנים לו הויין - אשה של בעקבה המסתכל וכל"

 "בהעק כנגד מכוון הואש, הטנופת במקום - דקתני עקבה: לקיש בן שמעון רבי אמר

רב יוסף סובר שגם המסתכל בעקבה של אשתו נידה הויין לו בנים שאינם מהוגנים. ומביאה הגמ' 

כתב שי"מ שדברי ריש  )בעלי הנפש עמ' יט(ראב"ד בשם ריש לקיש שהעקב היינו מקום הטינופת. ה

אינו נענש אלא רק במקום  שאפילו באשתו נידה, לקיש מוסבים על דברי רב יוסף ולקולא קאמר

אלא אפילו באשתו שאינה נידה. , הטינופת. וי"מ שריש לקיש אמר דבריו ללא קשר לדברי רב יוסף

ורק , שמותר להסתכל גם במקומות המכוסים שלה )פכ"א מהל' איסו"ב ה"ד(ביאר בדעת הרמב"ם  מגידה

 )ח"א סימן מט( אשכולפר השמצאנו בס אלאועוד.  )סימן תכה( ריב"שבמקום התורף אסור. וכ"ד ה

ואפילו בהם יש איסור , שפירש ש'עקב' הכוונה למקומות שלעיתים מכוסות ולעיתים גלויות
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שפירש  מאירימצאנו ל עוד וקרי ליה 'תורף' משום שהוא גנאי וערוה לגלותו., הסתכלות באשתו נידה

 בעודה נידה., שאסור להסתכל בהם אף כשהיא לבושה, שהכוונה לעגבותיה

ארוך ה)תוה"ב  "ארשבכ הכ"ו, נראה שמפרש שכל המקומות המכוסים הוו בכלל 'מקום התורף' טורמה

, הןבותר להסתכל ותן מלכס . ומ"מ כתב הב"י דמשמע שבשאר מקומות שאין דרךב"ז ש"ב ד. וקצר ד:(

 . (םש) רמב"םהממשמע  כןו, וכ"נ ממה שהתירו לה להתקשט בימי נדותה כדי שלא תתגנה על בעלה

אבל מותר  כתב: ארמ"הולא במקומות המכוסים שבה. ו, : לא יסתכל אפילו בעקבהשו"עב הכת

 .מב"ם()ב"י בשם הרלהסתכל בה במקומות הגלוים אף על פי שנהנה בראייתה 

 הביא את דברי ימן כא()ס שהב"י באבה"ע, והנה יש להעיר על סתירה לכאורה בדברי מרן השו"ע

 ו אלא במקוםלא אסרו, ההמ"מ אליבא דהרמב"ם שאף במקומות המכוסים מותר להביט באשתו ניד

 ברכ"יותם! הרך לכסן הדואילו כאן משמע שדעת הרמב"ם להתיר רק במקומות שאי, התורף בלבד

 וסיםומות המכגם מקששב"א וכתב שמרן אזיל לטעמיה שדעת הטור והר, העיר בזה )אבה"ע שם סק"ב(

ח"ב עמ' ) הבית הרתטים. במגולהולכן פירש שהמגיד דיבר דווקא על מקומות , הוו בכלל מקום התורף

ך א, בזה מיקל השו"ע דעתוללכן , תםוטה עליו כיצד הוציא דברי המ"מ מפשהביא דבריו ותמ קנט(

 מ"מ יש להחמיר כפי שכתב השו"ע כאן.

, ה בעלמאם בראיגנידה  כתב להחמיר במקומות המכוסים של אשתו ע"א( דף רסה) הלוי שבטבספר 

רא שם השערי דוכתב ב ו("ק ט)ס סדרי טהרהמשום שאין בין הסתכלות לראיה אלא כחוט השערה. וה

ח"ב ) טהרת הביתב אךמה. עקל שאף בפניה ובמקומות המגולים לא יתן עינו בה יותר מדאי פן יתקל

א בראיה ות ולהסתכלאך רק ב, מחמירים במקומות המכוסיםמעשה אנו כתב שאמנם ל עמ' קסג(

דרכן מות שדה במקונכתב שאסור להסתכל באשתו  )ח"ה סימן לג( למשה תפילהבשו"ת  בעלמא.

לקו בדעת אה שנחהם יראולם המעיין בדברי, ולמעשה מסכים עמו הרב יבי"א, להיות מכוסים

 הראשונים.

לותם. כתב ילה לגה רגאבל בבית, כשהיא מחוץ לביתהלגבי מקומות שהאישה רגילה לכסות רק 

או הם. וכן הביב רגילכיון ש בכלל איסור ההסתכלות שמקומות אלו אינם עה(, )ב משה אגרותבשו"ת 

 .תהגרביים בבי לכת עםלגילה רלגבי אישה שאינה  )ספר מראה כהן עמ' פד הע' צה( גרש"ז אוירבךבשם ה

וי בכלל ביתה החוץ למשכל מקום שמכסה כשהיא , בזה לאסורגרי"ש אלישיב כתב בשם ה אמנם

 המקומות המכוסים.

 .ילה סימן עה"ש ותפקהל' לעיין מ"ש בסיכומנו , לגבי גדרי המקומות החשובים למכוסים באישה

 שמיעת קול זמר של אשתו נידה 

בבגדה. היא בגדו וה הוא באשתו נידה לאשת רעהו לעניין שינדין הקישה את  )יג.(הגמ' בשבת 

 לה.ש ת קול זמרלשמיע ה"ה קש למחצה ולכןואין הי, ולכאורה הוא היקש גמור לכל דיני העריות

אשה נדה  והגמ' הקישהמאחר , כתב דצ"ע האם מותר לשמוע קול זמר שלה )סק"י( פתחי תשובהה

 ונשאר בצ"ע. , )סנהדרין לז.(ורק יחוד מותר משום שהתורה העידה סוגה בשושנים , לאשת רעהו
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ימן קצז אות ס)ח"ה  יהלו שבטת . ובשו"עה(, )ב משה אגרותבשו"ת וכ"פ , אסר זאת )סק"כ( לחם ושמלהה

כתב שיש  כה(, )צו א"חבה ד.תו יחואפילו מזמרת אי, כתב לאסור גם בזמירות שבת (. ובספרו ס"ו אות בד

 ות סד()פ"ה א הרהדרכי ט"כ בולא לשמוע קול אישתו נידה השרה לילד כדי שיישן. וכ, ליזהר בזה

 לה.ואין ללמוד תורה כששומע את קו, אא"כ אין לו מקום אחר ללכת לשם

היות מותרת לסופה ששום מ, התיר לשמוע קול זמר של אשתו נדה )ח"ב עמ' קסז( טהרת הביתב אמנם

היתר  "פ שאין שוםדתה אעעת ניבשהרי מצאנו שמותר לו להביט ביופיה , ולא יבואו לידי מכשול, לו

תר מוד. וה"ה התו נידת לאשומשמע שאין להקיש את כל איסורי עריו, ביופיה של אשת אישלהביט 

, רגנת בכלי שישתו מנת אוהוסיף שמותר לשמוע א להם לשיר יחד זמירות שבת. והמחמיר תע"ב.

ל א בכה"ג שיכואם הושכתב  ות ב()ס"ו סוף א הלוי שבטאך בספר  שהרי לא שייך בזה קול באשה ערוה.

 לעורר ענין של חיבה יש להחמיר שלא לשמוע.

 נוכחות הבעל בחדר לידה 

שגיח שתעשה ידה להחדר הלכתב שיכול הבעל להיות נוכח ב )יו"ד ח"ב סימן עה( משה אגרותבשו"ת 

ו לאבל אסור , איסור רואה ואף בלא צורך איני, וגם לחזק אותה ולאמץ לבה, הדבר בסדר הנכון

במקום נדתה ובבה שלהסתכל ביציאת הולד ממש שהרי אסור לו להסתכל במקומות המכוסים 

ה נמי אסור ע"י מראו, ראך כשיזהר שלא להסתכל ליכא איסו, התורפה הא אסור אפילו בטהורה

 .)ח"ב עמ' קסו(טהרת הבית בעל להסתכל. וכ"פ בל

אע"פ , אשתו לידה שלהכתב לאסור להכנס לחדר  )ח"ח סימן ל שאלה ב( יצחק מנחתבשו"ת  אמנם

 שאם נתיר להם ,כח שםל נוזולת אם יש חשש סכנה אם לא יהיה הבע, ףשאינו מסתכל במקום התור

ק ותר כדי לחזמירים שעת הצכתב שרק ב )אות ג( הלוי שבטגם בספר  תמיד שמא יבואו לידי מכשול.

ג. ד, ל)א,  בנים יבנו"ת ע בשוע" אינו מסתכל.ואע"פ ש, אבל בשעת הלידה יש למנוע מזה, את רוחה

 שדן באריכות בשאלה זו. טז(

 סעיף ח':

 ייחוד בגדים לימי נידותה 

ה יבעלה לוקה על ,ותיהבשכינ "דאמר רב יהודה: הוחזקה נדה )פ.(ובקדושין  )עב.(שנינו בכתובות 

 משום נדה". ופרש"י שראוה לובשת בגדי נידות. 

 ה.מיד שהיא נדתוכרים זיהם כדי שיהיו שנ, שתייחד לה בגדים לימי נדותה: ראויה לה שו"עכתב ה

הרי הטעם , תמה על הטעם שהביאו הטוש"ע שהוא כדי שיזכרו שהיא נידה )סק"י( תורת השלמיםה

רי חיבה וכן לא מצינו צורך להיכר אלא בדב כדי שלא תתגנה על בעלה! )שבת סד.(מפורש בגמ' 

ולדעתו אם יש לה בגדים מיוחדים אפילו  להצריך זכירה תמידית?! כאכילה והצעת המיטה ומנין

, הסמיך שני דינים אלו בכוונה כתב שמרן )סכ"א( ערוך השולחןה נאים ומקושטים מותרת ללובשם.

ומצד שני , מצד אחד מצאנו שהיו בגדים מיוחדים לימי נידתן, לכאורה סותרות משום שהגמרות
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נידותה. לכן כתב שעיקרן של הדברים הוא שיש דעות שונות בבני מצאנו שאין לאישה להתנוול בימי 

היא מתגנה עליו בזוכרו את ימי , כבימי טהרתה יש שיראה את אשתו מקושטת בימי נידתה, אדם

 ויש שמתגנה עליו כשרואה אותה בבגדים פשוטים. לכן הברירה ביד כל אחד לעשות כרצונו., נידותה

 ודי, שינוי יך קצתתב שצראולם למעשה כ, לא העתיקו דין זהכתב שהפוסקים  הלוי שבטבשיעורי 

 בשינוי של בגד אחד וגם א"צ שיהא חשוב פחות משאר הבגדים.

, איםהם בגדים נ ילו אםואפ, כתב שראוי שתייחד לה בגדים בימי נדותה )ח"ב עמ' קעו(טהרת הבית ב

 פ"ה אות סב()כי טהרה דר"כ בוכ .ולא יבואו לידי מכשול, כדי שיהיו שניהם זוכרים תמיד שהיא נידה

 היו מכועריםלא שי בלא, והוסיף שראוי שיהיו הבגדים הפחות יפים והפחות אהובים על בעלה

 ותתגנה על בעלה. 

 סעיף ט':

 התקשטות בימי נידתה 

 )סד:(שנינו בשבת 

, ניןצבעו דיבבג תתקשט לאו תפקוס ולא תכחול שלא: אמרו הראשונים זקנים, בנדתה והדוה"

 תלמוד המ אלא. מגרשה להבע ונמצא, בעלה על מגנה אתה כן אם: ולימד עקיבא רבי שבא עד

 "במים שתבא עד תהא בנדתה - בנדתה והדוה לומר

ירו לה : בקושי התעשו"כ ה. וכ"י"ט()פי"א מהל' איסו"ב ה רמב"םוכ"פ ה, הביא גמ' זו )שבועות ה.( רי"ףה

 אלא כדי שלא תתגנה על בעלה. , להתקשט בימי נדתה

חה וח חכמים נורידתה נבימי  'כל המנבלת עצמה )פ"ב(ציין לאבות דר' נתן  )ס"ק יג(גר"א בבאור ה

 ומשמע שזה אף לר"ע., הימנה'

 תתקשט בימי שתו לאאאם  כתב שגם אם הבעל אומר שאינו מקפיד )ח"ב עמ' קפא בהע'(טהרת הבית ב

ה תן עינו באשיוש פן יש לחשבדורות אלו הפריצות רבה בעולם ואין לה לנהוג כך משום , נידתה

 קשט.תת אחרת ואין אפוטרופוס לעריות. אמנם הביא שיש הסוברים שבכה"ג לא

 סעיף י':

  מזיגת הכוסאיסור 

 )סא.(שנינו בכתובות 

 עושה דהנ - בעלהל עושה שהאשה מלאכות כל: הונא רב אמר חנניא בר יצחק רב אמר"

: רבא ראמ, מטהה והצעת. ליוורג ידיו פניו והרחצת, המטה והצעת, הכוס ממזיגת חוץ, לבעלה

 הודבית הלי מחלפא, שמואל .הכוס ומזיגת. בה לן לית בפניו שלא אבל, בפניו אלא אמרן לא

 "פאאשרשי, פפא בר. סדיא אבי, רבא. דכובא אפומא ליה מנחא, אביי. דשמאלא בידא
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ק כוס אסורה רזיגת המגם  ברר האםויש ל, המיטה שהוא רק בפניוהגמ' מביאה לגבי איסור הצעת 

אם הוכן , משקיםהו בכל איין האיסור הוא דוקא בפניו או אפילו שלא בפניו. עוד יש לברר האם ב

 איסור זה תקף גם באוכלים.

 ל חיבה שאסורשדבר  ין שהואיהושטת כוס של ביאר שהאיסור הוא  )לאוין קיא דף לו ע"ד( סמ"גהנה ה

כתב  כד( סי'שם ) "שראה בלאלה. וכך הבין את הגמ' שדנה במסירת הכוס מיד האישה ליד בע, מיד ליד

שאר  אבל, שינוי לא דרךאדו דוקא מזיגת הכוס שהוא דרך חיבה לא היתה נותנת לישמהגמ' משמע ש

 לאצם המזיגה והוא ע סורלהעביר מיד ליד. וביאר את הגמ' שהאי דברים אין נראה שיהא אסור

"ז הארוך בתוה"ב ) ב"ארשכ הוכ" .דרך חיבהמזיגה כשהאישה מוזגת לבעלה יש בש, ההושטה מיד ליד

. ינוישי לשלא ע"י שינו ין ע"יולא חילק ב הכתב סתם דמזיגת הכוס אסור יט(, )יא רמב"םוה .ש"ב ג:(

נך דהול דומיא אדם גדלא לאפשר שטעמו משום דמשמע ליה שלא התירו ע"י שינוי אד וביאר הב"י

צאנו מ עוד. אדם שאר כלא לרבנן שהיו זהירים וחרדים לדבר ה' ביותר ולא יבואו לחטוא אבל ל

הושטה בלא  אבל, רהושטה אסוושרק כשיש מזיגה  )סי' כו כד:( יראיםבשם הכתב ש )שם אות נ(להגה"מ 

כלי אין מה בל למזוגא, סורהאים מזיגה או ההיפך מותר אפילו בלא שינוי. עוד כתב שדוקא מזיגה במ

א ליה ואח"כ מחלפ ש מוזגתפיר . ור"חעל השולחן נראה דאסור אם לא ע"י שינויאך , בזה קירוב דעת

  .ולפי זה היה מותר

אסורה למזוג ש, כוסגת החוץ ממזי, נדה עושה לו, : כל מלאכות שהאשה עושה לבעלהשו"עכתב ה

 ן אא"כ תעשהל השלחעפניו לולהניחו , הפוסקים(: בפניו. ב"י וכן משמע מהמרדכי וכ"מ מדברי רמ"א)הכוס 

  נה.יאפילו ביד ימ ,הכסת ו עלכגון שתניחנו על השלחן ביד שמאל או תניחנו על הכר א, שום היכר

"ה אות פ) דרכי טהרהה ה לזה.ים זסובר שגם ליצוק יין מהקנקן לתוך הכוס אסור )סי"ג( ערוך השולחןה

 כתב שכך נוהגים. סז(

שכל ההיתר  ר(ד"ה בספמרע סו סור, הלכות ביאה, )שער האותיות אות ק של"ההביא בשם ה )ס"ק יב(הפת"ש 

תר לא יסבלו יוהעם ש את לפי שראו, שהאישה עושה מלאכות לבעלה בעת נידתה הוא רק מצד הדין

כתב  "ה סק"ג()ח ללכיאמ דבריאבל מ"מ המחמיר שומר מצרות נפשו. בשו"ת , מחמת חוסר שפחות

כלל  דתה לא עסקהבעת נית שהביא בשם הר"י מיגאש שהיו מקומו ברכ"ירה. אולם השזו חומרא יתי

 רות אלו.בחומ והגיםשהיום אין נ )או"ח סימן כג( חתם סופרבעבודות הבית. אך כבר כתב ה

 מזיגה שלא בפניו 

יתר הגמ' הביאה הו, מטהעת הכדאמרינן גבי הצ, שנראה דמזיגת הכוס שלא בפניו מותרת ב"יכתב ה

לא בפניו. שהוא שכותר משאפילו מעשה זה שיש בו חיבה יתירה , בי הצעת המיטה לרבותאזה ג

 דלא גרע שלא בפניו משינוי המותר בפניו., ועוד

 העיר ע"ד השו"ע שמזיגת הכוס אסורה דוקא בפניו. רמ"אה

אם מניחה על השלחן בפניו אסור. ואף ההגה"מ , כתב דאע"פ שהמזיגה שלא בפניו ב"חה, מנגד

ואצ"ל כשהוא יודע שהיא מוזגת את הכוס דכיון , הסובר שרק במזיגה והושטה אסור מודה בזה
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כתב שאין דבריו  )ס"ק יד( ש"ךה אךשהניחה על השלחן בפניו חשיב כמזיגה בפניו ג"כ ואסור. 

 ולכן רק במזיגה והושטה יחד אסור.  מוכרחים.

כתב  ג()סי" שולחןערוך ההם. ה לחוד אסוריכתב שגם מזיגה לחוד או הושט )פ"ה אות סח( דרכי טהרהה

 סדרי טהרהה אולם. ד(כ, )צו) בא"חוכ"פ ה אבל מזיגה שלא בפניו מותרת., שהושטה בלבד אסורה

רת לא בפניו מותזגה שמשאם  א()ח"ב עמ' קפ טהרת הביתוכ"פ ב, כתב שאין להחמיר בזה כלל )ס"ק יח(

 להניחו לפניו על השולחן ללא שום שינוי.

כן ו, ושה עבורויש שעאם מרג דלא מהני עצימת עינים או החזרת פניו )אות ו( הלוי שבטכתב בספר 

 אפילו היא בחדר אחר ומוזגת ורואה אותה נחשב כבפניו.

  שאר משקים דיני 

 מאיריוכ"כ ה היין. ץ מןשכל המשקים מותרים חו )תוה"ב הקצר שם ד.( רשב"אהב"י הבין מדברי ה

 ין שכר ודבשמובא שי עמ' שז( )קובץ ראשונים להל' נידה תוספותבתשובות בעלי ה אולם .)כתובות ד:(

שקים כמו שאר מחמיר גם בשמ, לקמןב"ח הבין מדברי ה )ס"ק יג(הש"ך גם ורק מים מותר. , אסור

 שמחמיר באוכלים.

סודה אפשר  יץ עםשל מ ומזיגה ממש, כתב ששאר משקים דינם כיין )ד"ה מזיגת שאר( שבט הלויה

בכל שכתב  עמ' קיז() שושניםב גהסוובספר  ויש מקום להחמיר., שבזה"ז הוי דרך חיבה כמו יין בזמנם

ת ה ומיץ פירוה ובירוקפ ולכן תה, משום דשייך בהו קירוב הדעת, המשקים החשובים יש להחמיר

, ו על השולחןלהושיט דה למסתבר שאסור לאישה ני, וכל משקים שרגילים לכבד בהם את האורחים

 ר.ורק אם צריך להוסיף עליהם סוכר או חלב מות, כשהם מוכנים לשתיה

 רוביהגשתם קבום שיש מש, כתב שבכל המשקאות החריפים נוהגים איסור )פ"ה אות סז( דרכי טהרהה

וטוב , ן אין איסורקר הדימעישוחיבה. ובהערות כתב שגם מיץ ענבים אסור. ולגבי תה או קפה כתב 

 להחמיר כשצריך.

ך לא כתב שהש" "ש כתבוגם המחצה, פסק שאין להחמיר בשאר משקים )ח"ב עמ' קפז( הביתטהרת ב

 ה.זב פסק להתיר ז( ,)א צדיק פעולתזאת אלא לחומרא בעלמא. וכדברי הב"י. גם בשו"ת 

כתב , ניומצוא חן בעיוונה לבכ אם עשתה כן, אם עברה ומזגה היין בפניו והניחתו לפניו על השולחן

 תה כן בשוגגאם עש. ותחראאלא יעביר לכוס , אשלא ישתה מהכוס ההי )ח"ב עמ' קפח( טהרת הביתב

מע להקל. קים משת הפוסכתב שמסתימ )באורים עמ' רעח( השולחן בדי. גם בספר יש להקל בדיעבד

איסור אינה בהיתה שטה שאבל הו, כתב שכל האיסור הוא בעצם מעשה ההושטה )אות ג( שבט הלויה

 וגם א"צ לבטל את ההושטה., אוסרת את המאכל

 הבאת אוכלים לפניו 

 כוס או לא:המזיגת ות להאם יש מקום להשו, בדין הבאת אוכלים לפני הבעל מצאנו כמה דעות
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 (גיו הש"ך ס"ק ייא דבר. הביח)הלכות ומנהגי מהר"ש סימן ש מהר"ש מאוסטרייךכתב הב"ח בשם ה .א

, הן על השלחןוצא בוכי דשלא כדין עושים הבעלי בתים שמניחים נשותיהם לישא הקערות

  שהדבר אסור כמו מזיגת הכוס.

ה"ה , ותרתיגה מא מזכתב שלפי דברי ההגה"מ שמזיגה בלא הושטה או הושטה בל ב"חה .ב

שפיר , ורש איסייין אלא הושטה. וגם לפי הרשב"א הסובר שרק ב םלאוכלים שאין בה

ק איסור הוא ריין הבגם  הרי, וגם את"ל שנתינת הקערה על השולחן חשובה כמזיגה עבדי.

נה לית לן ים ממאוכל אבל קערה שכל בני הבית, בכוס המיוחדת לבעלה שיש בזה חיבה

חדת א קערה המיולהבי סורה. אבל אסימן ע. הובא בפת"ש יג( באר שבע)וכ"פ ה בה. וכן יש לנהוג

שלא לשים את  ,ב"חככתב שמנהג העולם להחמיר  ך ס"ק יד()על הש" שבט הלויה לבעלה.

א נתינה יש יו בללפנ וגם בהושטה, המאכל בצלחת של הבעל ולהושיט לפניו על השולחן

י פרוסת ם לגבו. אולוהמחמיר קדוש יאמר ל, ורק נתינה בלא הושטה מותרת, להחמיר

 המוציא כתב דמסתבר שמותר להניח בפניה.

כל ין שיורי מאמוי ביל דירצה בתחילה לומר שיש בזה איסור כמו שמצאנו לע )סק"ג(ט"ז ה .ג

חה ורה. אולם דין אסגת היה"ה לעניין הבאת מאכל שלא תביא לו כמו שמזי, לשיורי שתיה

אין קירוב שיערו מים שומשמע שחכ, לא מובא אלא מזיגת הכוס )כתובות סא.(וכתב שבגמ' 

בעל הלפני ערה ממדבריו משמע שגם הבאת קבזה אלא מעשה עבדות שיש בו טורח. 

 "ב עמ' קפח()ח ביתה טהרת, ()ס"ק יח טהרה סדרי, )סט"ו( ערוך השולחןוכ"פ ה בלבד מותרת.

צו  בא"חוכ"כ ה) רכשאפש םוהוסיף שטוב לחשוש לדברי המחמירי, )פ"ה אות עא( טהרה דרכיו

  .שבקערה המיוחדת לו יש להחמיר היכא דאפשר(, כד

, שה עבדותוי מעום דהשמותר להביא הקערה על השולחן מש סובר )ס"ק מד( מקור חייםה .ד

, כל גוונאיבה בחעשה מאבל אם הקערה על השולחן כבר אין לתת לצלחת של הבעל דהוי 

 וכן הוא אסור לתת בצלחת שלה.

אם  גם, ני הבעלכל מלפום מאשאסור להביא  - )כפי שהבינו הב"ח(ש . מהר"א: ' דעות בזהמצאנו ד, כא"

וכל אבל אם א, העל אסורה אישית מלפני הברק הגשת קער -. ב"ח בבני בית נוספים אוכלים עמו. 

חן שולהכשהקערה על  -יים . מקור חד שאין בזה חיבה., ותרמהכל  -. ט"ז געם שאר בני הבית מותר. 

 אין לתת לצלחת הבעל.

 סעיף יא':

 איסור הצעת המיטה 

  )סא.(שנינו בכתובות 

 בה" ןל לית בפניו שלא אבל בפניו אלא אמרן לא רבא אמר המטה "הצעת

אבל , שדוקא פריסת הסדינים והמכסה שהוא דרך חיבה אסור )כתובות ד: ד"ה והצעת( תוספותכתבו ה

גבי  )נט:(הצעת הכרים והכסתות שיש בו טורח ואינו דרך חיבה שרי. והביאו ראיה מהגמ' לקמן 
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אבל , ארבע יושבת בקתדרא, לו המטה ואינה עושה בצמר הכניסה לו שלוש שפחות אינה מצעת

אינה מצעת לו . ופרש"י שמ"ש שבג' מוזגת לו כוס ומצעת לו המטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו

טורח אבל מצעת לו המטה היינו פריסת סדין  בו המטה היינו הצעת כרים וכסתות דהוי דבר שיש

, אך העירו שלפי הגי' שבקצת ספרים אין ראיה .ן בו טורחולבדין דמילי דחיבה נינהו שתחבב עליו ואי

, לא חשש לגירסת אותם ספרים )פ"א סי' ט( רא"שמשום שלא גורסים מצעת 'לו' אלא סתם מצעת. וה

 .)נכ"ו ח"ד רכד:( ירוחם רבינווכ"פ , סי' תשמג(שבועות ) מרדכיוכ"כ ה

צעת אבל ה, חבה וא דרךשה והמכסה: אסורה להציע מטתו בפניו; ודוקא פריסת סדינים שו"עכתב ה

 שרי. , הכרים והכסתות שהוא טורח ואינה דרך חבה

 ה(מ)ס"ק שובה שערי תעה והדהפרי . ו)סימן פ סעיף ח(ציין למ"ש השו"ע באבן העזר  )ס"ק טו( ש"ךה

לא וממי, בתוס'אחרת שא הדנקטי כהגירס, כוונת הש"ך שיש לחוש לסברא שהביא שם הרמ"א ביארו

ז פ"שע כה(, )צו חבא"כ הוכ", ()ס"ק כה לחם ושמלהוכן החמיר ה גם כאן בכרים וכסתות. יש להחמיר

)אות  הלוי שבטפר ובס ר.החמיכתב שראוי ל )פ"ה אות עז( דרכי טהרהגם ה, נכון להחמיר היכא דאפשר

טהרת ב אמנם בדות.שה עכתב שיש להחמיר בכרים שלנו שאינם כבדים כ"כ ואינו חשוב למע ד(

שטות דברי קו כפים שפסוהביא הרבה מהאחרונ, כתב שאין להחמיר בכל זה )ח"ב עמ' קצה( הבית

 השו"ע להקל.

 ת המיטה איןבל בהצעא, ישרק במזיגת הכוס מועיל שינו ב"חכתב ה, לגבי הצעת המיטה בשינוי

 ועוד. )ח"ב עמ' קצד( הבית טהרת, )אות א( הלוי שבטהיתר זה. וכ"כ בספר 

ענין של  ה הואנת המיטשרק הכ, שמותר לסדר המיטה לאחר השינה )אות ב( הלוי שבטכתב בספר 

ת הכר ת. וכן הכנסוי הביליפ וגם הוא רק, אבל הסידור חזרה הוא רק ענין של טורח ועבדות, חיבה

על המיטה.  יעשוהושצרך ואין נ, משום שחשוב רק כהכנה להצעה, והשמיכה בציפית וציפה מותר

כתב  עמ' קכז() שראלי עם הרתטבספר  אך. )פ"ה אות עח( דרכי טהרהו ' קצד()ח"ב עמטהרת הבית וכ"פ ב

 הצעת המיטה הו בכללז, שאם מסלקת את המכסה והכרים כמו שהוא הדרך ושוב מסדרת את המיטה

 שאינו מותר בפניו.

הציע לה את לאסור  הוא שכשם שהיא אסורה להציע לו את המיטה כך )סי"ד( ערוך השולחןכתב ה

 ת א()או הלוי בטשספר . וכ"כ ב(י)כלל קטז סימן  חכמת אדםוכ"כ ה, אלא שדברו חכמים בהווה, מיטתה

דרכי . וב(ח"ב עמ' קצו) הבית הרתטוכ"פ ב, והסביר שכיון שאינו מחויב בזה ועושה הוי טפי דרך חיבה

 כתב שראוי להחמיר כשאפשר. )פ"ה אות פ( טהרה

 הצעת המיטה שלא בפניו 

 ע שהיא מצעתוא יודאם ה העיר שכשמצעת המיטה שלא בפניו מותר גם ש"ב ד.()תוה"א ב"ז  רשב"אה

לו הוא כל מותר אפיה, פניוא ב: ושלשו"עמשום שכל שאינו בפניו אין בכך הרגל דבר. וכ"כ ה, אותה

 יודע שהיא מצעת אותם. 
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ו אינבאופן ש ד אחריו לצפסק שגם אם יוצא לחדר אחר או שהופך פנ )ח"ב עמ' קצד( טהרת הביתב

ת לא די בהפיככתב ש ט(אות ע )פ"ה דרכי טהרהנחשב שלא בפניו ומותר. וה, רואה את הצעת המיטה

 .ה מותרתה דיראוב פניו, שהרמ"א לעיל כתב 'והלכה לה'. אבל כשלא בפניו גם אם הוא

 סעיף יב':

 איסור יציקת מים על ידיו 

סי' רצג עמ' ) סמ"ק, יא לז.(קלאוין ) גסמ"האיסור נוסף שהוזכר בגמ' לעיל הוא הרחצת פניו ידיו ורגליו. 

, וגעת בונאינה  וא גם אםהכתבו שאיסור זה  ארוך שם(תוה"ב ) רשב"אהו )פי"א אות מ( הגה"מ, שכב(

 ננים.ים צו. עוד הזכירו שאיסור זה הוא גם במוצקתירוחץ והיא והיינו שהוא 

ם מים הבו ואפילו  נוגעת ינהאילו אפ, : אסורה ליצוק לו מים לרחוץ פניו ידיו ורגליושו"עכתב ה

 צוננים. 

ו לתת לפני שאפיל ה(נג אות  )ספר דרשות הנשים אגרת התשובה דרשהביא בשם ר' יונה  )ס"ק טז( ש"ךה

)ס"ק  הושמל לחםפ הוכ" ה.חיב מפני שהוא דרך, בעלה קיתון של מים וכלים שירחץ בהם רגליו אסור

מים לנט"י  בל הכנתא, ש"ךכתב שמחמירים כ )ד"ה ולמעשה( שבט הלויה .)סוף פרשת צו( בא"חוה כו(

 ]וכן ה מצוהלא מעשצה אמשום דאין זה מעשה רחי, שחרית או לסעודה ואף למים אחרונים שרי

א ימן קנט סי"סאו"ח  קניםאולם בעטרת ז, ושכ"כ אחרונים נוספים, הסכים בטהרת הבית עמ' קצח

הבין  ח()סק" ט"זה, מנגד. פניו[אא"כ תעשה זאת שלא בוכ"כ בספר בדי השולחן ס"ק קנד , החמיר בזה

ם ב"א מוכח שאשמהרש שוםמ, אך כתב שאינו כן, תחילה שאסורה ליתן מים בכלי והוא ירחץ אח"כ

לו בשעה  וונה שיוצקתו' שהכגלירק מכינה לו המים מותר. וגם הוכיח מהלשון 'הרחצת פניו ידיו ור

קב לי שיש בו נוחץ מכוא ראסור. אלא שהוסיף שאם ה דאל"ה הול"ל שנתינת מים להרחצה, שרוחץ

 טהרתב רחצה.מקרי הדסור דגם זה בכלל האי, מלמטה ובשעת רחיצתו היא יוצקת מים לתוך הכלי

 .סי"ד()ערוך השולחן הקל בהכנת מים לרחיצה. וכ"פ ה )ח"ב עמ' קצז( הבית

ו רחוץ כל גופניו ליה בפכתב שאפילו לדעת הט"ז אם מכינה לו מים לאמבט )אות א( שבט הלויה

 ואה מותר גםוא לרפאם ה אבל, וגם הוא אסור להכין לה, דזה הוי ממש דרך חיבה ביותר, אסור

 ט(י"ו ס"ס ח וכ"כ ביבי"א מ' קצח.)ח"ב ע טהרת הביתב אולם .)וכ"פ בשו"ת שבט הלוי ח"ב סימן ק(באמבטיה 

 משום, ו שריא בפניכתב דשל (ע, )זמנחת יצחק גם ה, וטוב שתעשה כן שלא בפניו, כתב להקל בזה

לוקת והפרת ידי מחוא לובלבד שלא יב, דלא גרע מהצעת המיטה. ואם אין צורך המחמיר תע"ב

 השלום בית.

, צםרז כדי לרוחחת הבדיו תכתב שאסור לאשה נדה לפתוח ברז מים כשי )ח"ב עמ' קצט(טהרת הבית ב

. כך משום חיבהביש , עת מונבעלמא של הסרואע"פ שהוא בגרמא , שהרי היא יוצקת עליו מים מכחה

 ש להחמיר.ספל ילפלים כתב שגם אם פותחת את הברז עבורו והמים נו )ד"ה ואם( שבט הלויוב

, אלא שדברו חכמים בהווה )עמ' קיז(אשכול וכ"כ במפורש בספר ה, איסור זה תקף גם לגבי הבעל

 .)ח"ב עמ' קצט( טהרת הביתו )אות א( שבט הלוי, )סי"ד( ערוך השולחןוכ"פ ה
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 סעיף יג':

 שליחת כוס יין מהבעל לאישה 

שגם , בר: כך מסתב"י)וג לה למז וכשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור )תוה"ב הקצר שם ד.( רשב"אכתב ה

א לוס של ברכה כא שנא לסור ולא עוד אלא אפילו לשלוח לה כוס של יין א בזה יש לחוש להרגל דבר(

פ' אחרי ) בשאלתות י גאוןב אחארו, )סימן מט עמ' קיז( אשכולוכ"כ ה שנא כוס אחר אם הוא מיוחד לה.

 .שאילתא צו ד"ה ברם(

ת ור לנדה לשתוב שאסכת מ' יב()בבעה"נ שער הפרישה עשהראב"ד  )תוה"ב הארוך שם ג:( רשב"אעוד כתב ה

יהיה שלח לה אפשר וס ושולה כ ורק אם מייחד, אך הוא אינו מבין מה טעם האיסור, מכוסו של בעלה

כוס אחר. ה"ה ל ר אלאומסתבר שלא רק כוס של ברכה אסו .דקא יהיב דעתיה עלהאסור משום 

 מותר לה לשתות מהכוס לאחר ששתה בו בעלה.ו

וס כו לשלוח לה לא אפילא, דלו כך הוא אסור למזוג לה; ולא עו: כשם שאסורה למזוג שו"עכתב ה

אותו מם שותים הם אבל א לה; אם הוא מיוחד, לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר, של יין אסור

 לית לן בה., הכוס ושתית איהי אבתרייהו

 ות ה(א) שבט הלויגם ה ילתות.כתב דראוי להחמיר כדעת השא (. הובא בפת"ש ידקכו, )א שאילת יעב"ץב

וס אחרת מזוג יין לכידוש לל קכתב שראוי להחמיר אפילו שתו אחרים ביניהם. ולכן נוהגים בכוס ש

קרא נ. וגם אינו ולח להנו שדאין זה שיגור כיון שהכוס במקומה עומדת ואי, והיא לוקחת לעצמה

 מזיגה כי אם שפיכה.

יד ולה לשתות מהיא יכ אלא, מבואר שא"צ שאדם אחר יפסיק בין הבעל לאשתו )כתובות ד:( מאירימה

 "ב סימן פג()חיו"ד ח שהמ גרותא"ת אחריו. ומדבריו עולה שאפילו אין שם בני בית נוספים מותר. ובשו

חרים אפסיקו ך שיולא העיר שצרי, כתב שמותרת האישה לשתות לאחר בעלה מכוס הקידוש

כוס מיוחד אם ה כתב שרק ()ח"ב עמ' קצא טהרת הביתוב ועוד. כד(, צו) בא"חבשתייתם. וכ"נ מה

וחד יון שאינו מיכ, ותרמיהם אבל אם הוא ובני ביתו שותים מהכוס והיא שותה אחר, בשבילה אסור

ין צת מהשו"ע שאשמע קיר שמהע )ס"ק קסט( בדי השולחןה אולם לה. ולכן יש להקל בכוס של קידוש.

 (ה, עב) רכי טהרהדכ"כ הוך. ולא להיפ, להתיר אלא אם שתו אחרים תחילה ואח"כ היא שותה אחריהם

ר עוברת למספ ם הכוסבל אא, ודוקא כששולח לה במיוחד, שיש איסור לשלוח לה מכוס של הקידוש

 ו.ריאנשים והיא בכללם אין בכך איסור. ומשמע שלא מועיל אם שותה אח

 סעיף יד':

 זמן הנהגת ההרחקות 

וכל אלו הרחקות צריך להרחיק בין בימי נדותה ממש בין בימי ליבונה שהם ימי ספירתה.  :טורכתב ה

כתם. והטעם משום  למוצאתכתב שאין חילוק בכל אלו בין רואה ממש  )תוה"ב הקצר שם ד:( רשב"אוה

: כל אלו ההרחקות שו"עהוכ"כ  חוץ מלענין קביעות וסת. ,דבעלת כתמים עשאוה כרואה לרוב דבר
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ואין חילוק בכל אלו בין רואה , שהם כל ימי ספירתה, צריך להרחיק בין בימי נדותה בין בימי ליבונה

 ממש למוצאת כתם. 

א )אך הו ב"ןראם הכתב בששבשם הראבי"ה  )אות ד(הביא מהשלטי גיבורים  )אות ח(הדרכי משה  אך

ליבון כדי הר ימי מה לאחעשטוב לאכול  דאגב חורפיה לא עיין בה(, וכתב שרי ליה מריה, עליועצמו חלק 

כילה אענין איסור ביבונה למי : וי"א דאין להחמיר בירמ"אשתרצה לטבול אם יכולה לטבול. וכ"כ ה

 מיר.ויש להח, וכן נוהגין להקל בזה, )הגה במרדכי בשם ראבי"ה(עמו בקערה 

תתרצה שי כדי שביעהשהוא היקל רק ביום , כתב שגם מהראבי"ה לא נראה מ"ש הרמ"א ב"חה

א ון שלערב הייעי כיהשב וגם ליכא הרגל עבירה שהרי אין לחוש שמא יבוא עליה ביום, לטבול

. דבר זה אסוררבים שרוש בלדולכן כתב שיש , וגם אין שומעים ליחיד בסברא קלושה כזו, טובלת

ר ש לחשוש יותויים ידבר מסשאם נקל עליו ב, שיש להחמיר יותר בימי הליבוןכתב  )סק"ט( ט"זוה

 ויהל שבט, ס"ג() שולחןהוך ערמאחר שרואה שהיא אינה טמאה כ"כ. וכ"פ ה, שיבוא לידי הרגל דבר

 .)ח"ב עמ' ר ועוד( הבית טהרת, )סוף אות ב(

 קל דלא שביקעי מיום השבישביוסיים בדברי הראב"ן ומשמע , הביא דברי הב"ח )ס"ק יז( ש"ךה אך

 . סדרי טהרהוכ"כ ה, היתרא ואכל איסורא

 טז': -סעיפים טו' 

 בעל לאישתו נידה כשהיא חולה וההיפך שימוש 

ותרת מולתה זישמשנו שנדה ואין לו מי שאם הוא חולה ואשתו  )כלל כט( בתשובה רא"שכתב ה

שנו אין מי שישממאחר שד, יוהמטה בפנרק שתזהר ביותר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת , לשמשו

תר יעזור לו מואחר ש ם אדםשרק במציאות שאין שוהבין מדבריו  ב"יא"א שלא תשמשנו. ה, זולתה

 שמשו.ליתר אבל אם יש מישהו אחר אפילו ע"י הדחק אין לה ה, לאשתו לעזור לו

שנאמר שארו עוד נ מישיםאלו תש, מהרחצת פניו והצעת המטהמאחר שיש לה ליזהר , ב"יודקדק ה

 מישים היינושאר תשר שוכתב דאפש '?כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלהעליהם '

ר הושיט לו דבלכגון  ה הואזשכתב ששימוש  הדשן תרומת. וכ"נ מדברי להושיט מידה לידו כל דבר

והוא  ה שהיא חולהבי מקרלג או נגיעה ע"י דבר אחר. והעיר הב"י שאין ללמוד מדברי תה"ד היתר

אבל , ש כחותשפני ליו מעדאין יצרו מתגבר משום שכשהוא חולה אין חשש להרגל עבירה , בריא

  .סנהויפיי ליועכשהיא חולה והוא בריא איכא למיחש להרגל עבירה שמא יתגבר יצרו 

 המיטה אינןת והצע ת פניועולה שרחיצ גאוניםבשם ה )נכ"ו ח"ד דף רכד ע"ג(רבינו ירוחם ומדברי 

 גם אם אין מי שישמשנו., מותרות לעולם

מותרת לשמשו רק שתזהר ביותר שתוכל , : אם הוא חולה ואין לו מי שישמשנו זולתהשו"עכתב ה

אסור לבעלה ליגע בה , אשה חולה והיא נדה. להזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה בפניו
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מותר , וי"א דאם אין לה מי שישמשנה כתב: רמ"אהו כגון להקימה ולהשכיבה ולסמכה., כדי לשמשה

  וכן נוהגין אם צריכה הרבה לכך., )הגהות ש"ד והגהות מרדכי פ"ק דשבת בשם הר"מ(בכל 

ו למ"ש שם שאפיל ח("ק י)ס ש"ךכתב שכשהוא חולה אפשר להקל במזיגת הכוס. והוסיף ה ב"חה

ואם , כין קירוב כ"אהכוס  זיגתכתב ג"כ שבמ )סט"ו( ערוך השולחןוה הכא בחולה שרי., שנכון להחמיר

 יש הכרח לרחיצה והצעת המיטה שא"א בלעדיה ג"כ מותר.

כל. בישמשנה מותר מי ש ין לההסכים לדברי הרמ"א שאם א )ח"ד סימן אלף עו. הביאו הפת"ש טו( רדב"זה

ת הגיע מחמ יום שחולמשו, לא דמי, איתא 'ימות ואל יעבור' )סנהדרין עה.(והוסיף דאע"ג שבגמ' 

ניה פרק לא ירחץ  אך, תרמו העבירה ולכן לא התירו לו משא"כ כאן. ואפילו אם היא חולה שאב"ס

ה "א אלא ברחיצאואם , ליהידיה ורגליה. ואם היא מסוכנת אצל הרחיצה אפשר לו להשליך מים ע

ם אאבל , גופו חלה כלחולה שבוהוסיף שכל זה הוא רק , )ח"ב עמ' רח( טהרת הביתוכ"פ הממש מותר. 

 חש בראשו וכיוצ"ב והוא מתחזק והולך כבריא אסור.

הבעל חולה מע שכשמשו, שאסור לבעלה להקימה להשכיבה ולסמכה כתב לגבי אישה חולה השו"ע

 חםלוכ"פ ה, "ככעליו  תגברדמכיון שתש כוחו אין יצרו מ, הרי היא מותרת לשמש אותו בכל אלו

ועוד.  ("ב עמ' רח)ח הבית תטהר, )ס"ק קעו( השולחן בדי, יב( )ח"ג סימן פעלים רב, )ס"ק כח( ושלמה

 מ' ריב()עוד כתב ותר. עמיו והוסיף בטה"ב שגם אם אין במניעת תשמישים אלו חשש של הכבדת חול

א סיוע השמאלית לל זרועו על ידו הימנית באופן שאינו יכול להניח תפילין לשאם יש לבעל גבס ע

 בבשרו. לא תגעאוד שמנראה שיכולה להניח לו תפילין ותזהר , ואשתו איננה טהורה, מאחר

יכול להסתדר ש, יוי עינשאם הבעל סומא אפילו בשת )ח"ב עמ' ריג(טהרת הבית עפ"ד אלו כתב ב

וחות ום ולשכב בככול לקיהוא כיון ש, אין להקל בו בכל ההיתרים הללו, בכוחות עצמו בכל עניניו

, בגד או מקל איזה יקח בידהכתב שאין היתר בזה אא"כ ת קיט()ח"ג סימן  השדה פריעצמו. ובשו"ת 

 וגם זה הוא רק בשעת הדחק. , והוא יאחז בצד אחד והיא בצד האחר

 ה ע"י הפעלתהמיט יה אתשאם האישה שוכבת בבית החולים וצריך להגב )אות ד( שבט הלויכתב ה

פ וכ" שמותר. י נראהידנ ןואף אם יש צורך להגביה באופ, מותר לבעל להגביה באופן זה, חשמל

 .)ח"ב עמ' רכו( טהרת הביתב

 סעיף יז':

 טיפול בעל רופא באישתו נידה 

אסור למשש , שאם אישה נידה היא חולה ובעלה רופא, בשם גדול אחד )סי' רנב( תרומת הדשןכתב ב

, אסר זאת )סימן קכז(גם הרמב"ן והבין הב"י מדבריו שאפילו אין רופא אחר זולתו אסור.  .לה הדפק

ומשמע קצת מדבריו שאם החולי , ומדבריו משמע שאין חילוק בין יש רופא אחר לאין רופא אחר

)בהשגות על  דאפשר שלטעמיה אזילב"י מותר משום פיקוח נפש. והעיר ה, מסוכן ואין רופאים אחרים

 יסו"ב פכ"א ה"א(והל' א, )סה"מ שםרמב"ם לבל א, שאיסור נגיעה בנידה אינו אלא מדרבנן סה"מ ל"ת שנג(
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דהוי אביזרא דגילוי גם אם יש פיקוח נפש אפשר שאסור משום , דנגיעת ערוה אסורה מן התורה

 .צ"ענשאר בו, עריות

יתר י דנוהגין השכתבת מה כתב: ולפי רמ"אאסור למשש לה הדפק. וה, : אם בעלה רופאשו"עכתב ה

ה ליו ויש סכנאצריכה חר ורופא אכ"ש דמותר למשש לה הדפק אם אין , אם צריכה אליו דמשמש לה

  .)כך דקדק הב"י מלשון הרמב"ן סימן קכ"ז(, בחליה

איסור  לרמב"ם אין ודאי גםש, יווכתב עליו שאין נראים דבר, הביא את דברי הב"י )סק"כ( ש"ךה אולם

רופאים שפשוט  מנהגהמשא"כ הכא. וכן , דאורייתא אלא כשעושה כן דרך תאוה וחיבת ביאה

ן וכ, ם גוייםם אחריופאיממששים הדפק של אשה אפילו אשת איש או גויה אע"פ שיש רישראלים 

משש הדפק בעלה לר לעושים שאר מיני משמושים ע"פ דרכי הרפואה. ומ"מ כשאין סכנה אסו

ב"י ואע"פ שב, תראי מונה ודכתב שהשו"ע סובר שבמקום סכ )סעיף כו( ערוך השולחןוה כשהיא נדה.

 ח"ב עמ' רטו() ביתת הטהרע פשיטא ליה שמותר כדברי הרמב"ן. וכ"פ במ"מ בשו", מסתפק בזה

 יש להקל., שבמקום שיש חשש סכנה אם לא ישמשנה בעצמו

, ופקח בגד על הדה להניידון כזכתב שראה מורים שהורו בנ )ס"ק סא. הובא בפת"ש יז( חיים מקורבספר 

 על אותו בגד המפסיק. ואז מותר לבעלה הרופא למשש הדופק

מותר לה , א אחרם רופואין ש, שאם הבעל חולה ואשתו רופאה )ח"ב עמ' ריג( טהרת הביתכתב ב

. ויש "ס קצה(אורים ס)ב ןהשולח בדימכיון שהוא חולה אין חשש. וכ"כ בספר , למשש הדופק שלו

 להחמיר שלא ליגוע בבשרו אלא ע"י הפסק מפה.

 40בתפילה ודברים שבקדושה דיני נדה בימי טומאתה 

ת ות בעצמן בעופריש ו טהרה: הנשים נהג)ברכות סי' סח( ראבי"הבשם  )תפלה פ"ד אות ג(בהגה"מ כתוב 

ברי כן ראיתי בדו, תיהןברוחנדותן שאין הולכות לבית הכנסת ואף כשמתפללות אין עומדות בפני 

ן בה וכל מחמירישעתי כדאמרינן בבעל קרי "שמעתי שמקילין בה ושמ, וכשר המנהג גאוניםה

 המחמיר בה מאריכין ימיו ושנותיו" והוא הדין באחרים. 

בית לבות מתאספות נא שרי גוושהוא התיר בימים הנוראים וכהא )ח"ב סימן קל"ב( תרומת הדשןכתוב ב

כי  ת רוח לנשיםפני נחרו מתישמ רש"יוסמך על , הכנסת לשמוע תפילה וקריאה שילכו לבית הכנסת

 "יבץ. והעיר המדו חויע היו להן לעצבון רוח ולמחלת לב שהכל מתאספין להיות בציבור והמה

 שהנשים שלנו לא נמנעו מלהיכנס לבית הכנסת. 

זהר דת צריכה לישהיול לומר כתב שראה אנשים ונשים טועים )נתיב כ"ו ח"ג. רכג ע"ד( רבינו ירוחם

ת וצריך למחו ות הואטע עד שיעברו ארבעים לזכר ושמונים לנקבה ומנהג מליכנס בבית הכנסת

 בידן.

                                                        
 מתוך סיכום הלכות ק"ש ותפילה סימן פח. 40



 דיני הרחקות -סימן קצ"ה  _______________________________________________ 304
 

ושלים הוצאת מכון ירשו"ע בולם בא, )או"ח סימן פח. וברוב הדפוסים הרמ"א כאן מפנה לעיין באו"ח רמ"אכתב ה

ו בית הכנסת איכנס ללתה : יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראיימובאים דברי הרמ"א לקמן במלואם(

הג אבל המנ, רש"י()קר כן עיו, וי"א שמותרת בכל )הגה"מ(, להתפלל או להזכיר השם או ליגע בספר

ם נוראים בימי, החמירנהגו לם שבמדינות אלו כסברא ראשונה. ובימי לבון נהגו היתר. ואפילו במקו

ון בהוא להן עצ כי, יםאר נשמותרין לילך לבהכ"נ כש, שרבים מתאספים לילך לבית הכנסת, וכה"ג

 .)תה"ד(גדול שהכל מתאספים והן יעמדו חוץ 

ה הכנסת נאסר ה לביתניסשהכ, החילוק בין ההליכה לבית הקברות ובין כניסה לבית הכנסת היא

מחמת חשש  נאסרה קברותה. אך ההליכה לבית ס"ק יא ועוד( גיבורים מגן)לנשים אלו מפני הכבוד 

 . ד(צד סימן ח" השדה פריו"ת )שהתדבקות החיצונים והקליפות על דבר בלתי טהור 

 ומצד, ת השםזכיר אלא להכיצד הנשים יכולות לברך ברכת המזון ב, התקשה )סק"ב(מגן אברהם ה

רכת בתשמע  פ"לכן כתב שעכ שני אינן יכולות ליפטר ממצוה דאורייתא ע"י מנהג שאין לו יסוד.

ע"י  על קרי מברך' היה בהגמן שהרי אפילו בזמ, ואם אין אחרים תברך לעצמה בלחש, המזון מאחרים

פללות ים שאינן מתהג הנשמנ כתב לדחות בכל תוקף את פרי חדשגם ה הרהור. וה"ה לעניין קידוש.

 ומברכות בימי נידתן וראייתן.

ם אין גם כשמתפלליות ס"ת לראו כתב שנהגו רק שלא ליכנס לבית הכנסת ולא )סימן קנג( בנימין זאבה

שכן  ק"ב()ס אברהם מגןב ה. וכתמנהג כבוד עושין כן ולא משום איסורומשום , עומדת בפני חברותיה

, )ג דעת יחוה"ת תב בשוי שכוכפ, מנהג הספרדים להקל להגיע לבית הכנסת בימים אלו אולםעיקר. 

 ועוד רבים.  ח"ב עמ' רד(. וכ"כ בטהרת הבית ח

, ב)ז ”דעת הרדבל כ”ייקשלא  כיון, כתבו האחרונים שדינו כבית כנסת, כותל המערביהגעה ללענין 

אז אסור שעזרה ומת השהכותל המערבי הוא ח ח(”)שערי צדק שער משפטי ארץ סוהחכמת אדם  תרצ(

יו"ד ) מרוא יביעובשו"ת  מוד.אלא הוא כותל הר הבית שמבחוץ לו מותר לע, לטמאים לעמוד על ידו

כולה ולדעתו י, לל בכותהתפללשמותר לנדה האריך להוכיח  (. וכ"פ בטהרת הבית ח"ב עמ' רד'ח"ט סימן יא

מן בני הכותל בזגע באכתב שלא ת (ב”י’ סי, עקיבא סופר’ )ר עקיבא רבי משנתגם ליגע באבני הכותל. וב

צויים מזמן שהדמים ותל בני הכשראוי שלא תגע באב )עמ' נז( דרכי טהרהשהדמים מצויים בה. וכ"כ ה

יסור אאינו משום  דין זהוי. בה משום כבוד למקדש. אולם לא כתב שום איסור להגיע לכותל המערב

 אלא משום כבוד למקדש.

וכן , קברי צדיקיםר גם באוס ת ג(או, )מאמר רננו צדיקים חיבת ירושליםב, לענין כניסה לקברי צדיקים

י ”ת למערת רשבה נכנסאש א שאין”י מהחיד”י כת”עפ מ הלברשטאם”גרשושנים בשם הבספר נוגה ב

כנס לקברי רת להכתב שמות (ה”)הספרדי דף לבשם ספר אשר לדוד  מרדכי בארובספר , בימי נידתה

 .ה(”ס קצ”)סו הלכות גופיוכן כתב בספר , צדיקים לבקש רחמים

כתב שמיום ראשון של סליחות מקרי 'ימים נוראים' לכל  א(, )ח"ב סוף סליחות ליום ראשון יב מעגלי צדקה

כתב שכיון שמותרות לילך לבית הכנסת מותרות ג"כ להתפלל. והוסיף  )סק"ג(מגן אברהם ה אךכה"ג. 
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, דה"ה כשמשיאה את בנה או ביתה או שהיא עצמה יולדת שהולכים לבית הכנסת לאחר ד' שבתות

 מותר בכל גוונא אע"פ שהיא נידה.

עם. וכ"כ למראה  החזןשתזהר הנידה שלא לראות בספר תורה בשעה ש )בבאור סמ"ג(כתב  רש"לה

 ועוד. )פ"ה אות צז( טהרה דרכי )כלל ג סימן לח( חיי אדם, )סק"ב( ט"זה
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 הפסק טהרה ושבעה נקיים -סימן קצ"ו 
 ובו י"ג סעיפים

 ב': -סעיפים א' 

 דין הפסק טהרה 

היא יכולה  ת ועתהראוהפסק טהרה זוהי בדיקה פנימית שמטרתה לוודא שהאישה אכן פסקה מל

 ינה רואה. זקת שאלח להתחיל לספור ז' נקיים. ע"י הבדיקה האישה יוצאת מחזקת רואה דם

ם כל דיננה שופעת אישה אכ ההרי בדר", האחרונים דנו כיצד בדיקה זו יכולה לברר שנסתם מעיינה

קיה יקה ותהיה נעשה בדתכן שתיוא"כ , אך לאחר מכן יגיע דם, שבזמן הבדיקה לא תראהויתכן , הזמן

 אע"פ שבפועל לא נסתם מעיינה. 

ה וסקת לפי שעאלא פ ופעתכתב דמכיון שאין האישה ש )הל' נדה סימן פא ד"ה נראה דאף( חזון אישה

לא לא הרגישה ורובה וממן זוחוזרת ומטפטפת ואין הבדיקה מעידה על המעיין שנסתם אלא בשהתה 

ם שלא תמצא ד א יתכןתוח לשכל זמן שמעיינה פ, ואח"כ בדקה בחורים ובסדקים ולא מצאה, ראתה

וח ינה פתישמע הוחזקהואיל הו, ולכן אם רוחצת עצמה ומיד לאחר מכן בודקת אין זה מועיל, בעד

 בדיקה זריזה זו לא מוציאה אותה מחזקת רואה., כל שעה

  יתא או מדרבנן?מדאורי -הפסק טהרה 

ל ידחיישינן הוא ,רבנןכתב שבדיקת הפסק טהרה אינה אלא חששא ד )ח"א סימן שלח( אור זרועה

ס סקה עד שנכנפש ולא יה"ומעיינה פתוח שמא התחילה לראות שעה אחת קודם ביה"ש וראתה כל ב

מן  ה נחוצהה אינק טהרהפס כתב שבדיקת )נדה סט. ד"ה ואי ס"ד( תוס' רא"שליל שמיני לנדתה. גם ה

 יש לחוש, קהיא הפסה בעוהוסיף שאפילו את"ל שמהתור, הדין אלא היא מדרבנן וחומרא בעלמא

  .עתאלאו אדסקה וצריכה לטבול שמא פ, ולכן למ"ד טבילה בזמנה מצוה, שמא אכן פסקה

, רהצאה שהיא טהותה ומי נידכתב שנידה שבדקה עצמה בתוך ימ )פ"ו מהל' איסו"ב ה"כ( רמב"םה אולם

 ותם ימים שלאכל א, מאהטולאחר מכן לא בדקה עצמה עד לאחר נדתה ימים רבים וכשבדקה מצאה 

ה"ש לא בדקה ובבי, מאהטומצאה , בדקה הרי היא בחזקת טהורה. אבל אם בדקה בתוך ימי נידתה

 הרי זו ספק טהורה מצאהואלא המתינה ימים ולאחר מכן בדקה , כדי להוציא עצמה מחזקת טמאה

פק גמור ססק יש ה הפמשום שמוכח שאם לא עשת, שדין הפסק טהרה הוא מהתורה זבה. ומשמע

יאה קורבן "ם שמברמבשמא המשיכה לראות גם אם לבסוף כשבדקה מצאה טהורה. ולכן סובר ה

 חוות דעתם הזרה. גין בעדהוי חול, לא היה מורה להביא קרבן, ואם ההפסק היה מדרבנן, מספק

ועוד  סק"ד()הרה י טסדרין הפסק בטהרה הוא מהתורה. וכ"כ הכתב בפשטות שד )באורים סק"ד(

 פוסקים נוספים. 

כתב שעיקר בדיקת הפסק בטהרה באופן שתהיה נותנת דעתה אם  )קמא יו"ד סימן נט(נודע ביהודה ה

ואם אינה מרגישה שדם יוצא מהמקור נחשב להפסק בטהרה. וכן הסכים , תרגיש שדם יוצא מהמקור
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ולכן כתב שאישה שיש לה מכה במקור ואינה יכולה להפסיק בטהרה , )סימן כג( מילואים אבניבשו"ת 

ואם לא הרגישה חשיב להפסק , אפשר לה שתתן דעתה להרגיש אם נפתח מקורה, ע"י עד בדיקה

הסכים שרק  )יו"ד סימן קעז( חתם סופרדאל"כ אתה אוסרה לעולם. ה, טהרה ובדיקת ז' נקיים

הרי , ות והרהורים ותשגיח על עצמה ותדע שלא נפתח מקורהכשתעמוד ותסיח דעתה מכל מחשב

אבל באישה נידה , וכל זה בתנאי שעברו עליה הימים שרואה בהם דם בדר"כ, ספורים לפנינו

 ונראה דכך ס"ל. , הביא דבריהם )אות ז( שבט הלוילא מועילה בדיקה זו. וב, שמעיינה פתוח עדיין

, רה בודאיק בטהלהפסי סובר שכל שלא בדקה עצמה כדי )סק"ג. הובא הפת"ש ה( חוות דעתה אולם

ם ה שמוציאה דלה מכ לדהאע"פ שלא הרגישה הרי היא טמאה מהתורה. ולכן אישה שראתה דם ונו

, )ב שלמה בית"ת . ובשועולםהרי היא טמאה ל, במקור ואינה יכולה לבדוק עם עד אפילו פעם אחת

 קל. כתב שקשה לסמוך על דברי הנוב"י וסיעתו לה כח(

"ש ומ, מדרבנן ם אלאיים אינכתב שגם כל הבדיקות במשך הז' נק )יו"ד סימן ט( יוסף זכרוןבשו"ת 

ן לחוש טהורה. ואי רי היאם ה'וספרה לה שבעת ימים' היינו שאם לא הרגישה שראתה במשך ז' נקיי

ית ראימתחילת  ' ימיםואו  שהואיל ורוב נשים פוסקות מלראות לאחר ה', שמא ראתה ולאו אדעתא

ב סיף שיש רווהרוב עדיף. ו -רוב וחזקה , ואע"פ שהאישה בחזקת טמאה, אזלינן בתר רובא, וסתן

, . עוד כתבא(ים דעלמב נש)חוץ מרונוסף שהאישה יודעת בעצמה שפוסקת מלראות לאחר ו' ימים 

. יישינן להחדלא  ט:(ושין ע)קידומבואר בתוספות , שחזקת טומאתה הויא חזקה העשויה להשתנות

שם  וכ"פ, יוסף זכרוןברי הוחיזק את ד, האריך מאוד בסוגיא זו )ח"ב עמ' רכט והלאה( טהרת הביתב

 להלכה. 

 ?'ממתי מתחילים 'שבעה נקיים 

 )לא: לג.(ה שנינו בניד

 בועלי שהן פנימ, כעליון ןתחתו משכב מטמאים והכותים. מעריסתן נדות כותים בנות: משנה"

 קנהת - דםו דם כל על ושבותי הן אם: מ"אר, תניא: גמרא. ודם דם כל על יושבות והן, נדות

 תשפוסק וםי: אחר דבר. ירוק דםל אותו ומשלימות אדום דם שרואות - אלא, להן היא גדולה

 לן דקיימא ,ניספריה נמי ואנן, ותספרנו: חמא בר רמי לה מתקיף. שבעה למנין סופרתו בו

 ..."!ככולו היום מקצת

 והוא בעצמו, אהיקר או עיול, אהישקושיית רמי בר חמא דיחויא בעלמא  א( )ריש סימן רא"שכתב ה

תוה"ב ) רשב"א, (איהוד"ה ד) ותתוספאלא שתמה ולא היה יודע טעמו של התנא. וכ"כ ה, אינו סובר כך

 . )בעה"נ סח( ראב"דו :(דף קפג

ב'  אם תראה, טהכך משפ. ו: שבעה ימים שהזבה סופרת מתחילין ממחרת יום שפסקה בושו"עכתב ה

 קת ביום שפסקה כדי שתפסוק בטהרה.בוד, ימים או ג' ופסקה מלראות
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 זמן בדיקת הפסק טהרה 

 )סח.(שנינו בנידה 

, ישההפר לא שמשותה ובין, טהורה ומצאה שחרית שביעי יום עצמה שבדקה נדה: משנה"

 לאש כל: מראו יהודה' ר ...טהורה בחזקת היא הרי - טמאה ומצאה בדקה ימים ולאחר

 בשנים ואפיל: אומרים חכמיםו. טמאה בחזקת זו הרי - ולמעלה המנחה מן בטהרה הפרישה

 - מאהט ומצאה בדקה זמן ולאחר, הפרישה לא השמשות ובין, טהורה ומצאה בדקה לנדתה

 וכשהי עוןשמ' ור יוסי רבי את שאלתי: רבי אמר התניא :...גמרא .טהורה בחזקת זו הרי

, פרישהה לא השמשות ןובי, טהורה ומצאה שחרית' ז יום עצמה שבדקה נדה בדרך מהלכים

, ירביע, יחמיש, ששי. הרהט בחזקת זו הרי לו אמרו? מהו, טמאה ומצאה בדקה הימים ולאחר

 לאו ולהוכ אטו. שאלתי שלא וטעיתי, שאלתי לא בראשון. שנא לא ל"א? מאי, שני, שלישי

? סבר מאי ומעיקרא. קפס - דפסק וןכי, נמי ראשון, פסק - דפסק וכיון? קיימי טומאה בחזקת

 "פתוח מעין והוחזק הואיל

 ש"ירפני עצמה? בא דעה הי או, נחלקו הראשונים האם דעת רבנן בתראי במשנה היא כדעת ר' בגמ'

ית אבל שני קת שחרה בדי"ושלש מחלוקות בדבר לתנא קמא שביעי הוא דמטהרת )ד"ה אפילו(כתב 

 ולרבנן בתראי ,שמשותין השביעי שחרית לא מטהרה עד שתפריש ב ולר' יהודה אפילו בדיקת, לא

על  תראי חלוקיםברבנן כתב ש )פיה"מ( רמב"םאפילו בשני". ומשמע שלדעתו חולקים הם זע"ז. גם ה

לו ה למעשה אפים שהלכסוברי כתב שרבנן ור' )ד"ה מעיקרא( רשב"אה אולםואנו פסקנו לחומרא. , ר'

 ועוד.  ריטב"אבראשון. וכ"כ ה

ברא שטהורה סהביא ולתי' כתב דמכיון שרבי אמר 'טעיתי שלא שא )תוה"ב הארוך ש"ה כד.( רשב"אה

לכן כל , ין כשנם ראשווגם בברייתא משמע שיו, )כיון דפסק פסק(ביום הראשון כבשאר הימים 

שגם  . הב"י הביןם בדבריריויש מחמ, שהפרישה טהורה ואפילו ביום הראשון הרי זו בחזקת טהורה

 אף, בביה"ש ם בדקהאבל א, המחמירים לא החמירו אלא באופן שבדקה ביום הראשון קודם ביה"ש

 . כא()נכ"ו ח"ב דף ר ירוחם רבנוביום הראשון טהורה לדברי הכל. וכ"כ 

אשון אינה ריום  בדיקתש, פסק להחמיר כדעת חכמים במשנה )פ"ו מהל' איסו"ב ה"כ( רמב"םה אבל

 ה"ב( )פ"ב רמב"ןהח. גם פתו משום שיום ראשון כולו הוחזק המעין, הורהבדיקה אע"פ שמצאה בו ט

 סובר שבדיקה ביום ראשון אינה עולה כלל לטהרה. 

שבאיזה יום שתפסוק צריכה לפסוק בביה"ש שהרי  )קיצור פסקי הרא"ש לנדה( רא"שהטור כתב בשם ה

מדוע פסק כיחידאה? , כ קשהוכדעת ר' יהודה במשנה. אך א", לא חילק בין יום ראשון לשאר הימים

שכדי להרחיק עצמה מנדנוד , שהרא"ש לא כתב כן לפסק הלכה אלא לרווחא דמילתא ב"ילכן כתב ה

ומכיון שרצה הרא"ש לכתוב ככלל , )כ"ש לסוברים שמועילה בדיקה ביום א'(ביה"ש בספק תפסוק תמיד 

תבואנה לידי בלבול. ובאמת כדי שלא , כיצד יש לנהוג כתב שבכל יום שתפסוק תעשה זאת בביה"ש

 וכך נראה יותר. , אפשר דס"ל כחכמים בתראי או כת"ק
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רה; שתפסוק בטה קה כדישפס בודקת ביום, ...אם תראה ב' ימים או ג' ופסקה מלראות: שו"עכתב ה

א בדקה לאפילו , עבד; ובדיחלהכתב: וכן נוהגין לכת רמ"אובדיקה זו תהיה סמוך לבין השמשות. וה

א גר". גם הרא"ש(הדברי  אף לפי )טור בשם הרשב"א וב"יסגי בכך , ית ומצאה עצמה טהורהעצמה רק שחר

 כתב שלכתחילה נוהגים להחמיר כר' יהודה.  )סק"ד(

 וד(רשב"ץ וע, שב"אר, מב"ןר, אב"ד)רהביא את דברי הראשונים שנביא לקמן  )ח"ב עמ' רנז( טהרת הביתב

נן כתב שכך נקטיו, יוםהכל  שוב אינה צריכה לבדוק, הסוברים שאף אם בדקה שחרית ומצאה טהורה

ליה לעשות יקשה עעת שויוד, ושכ"ד השו"ע. ולכן במקרה שיש צורך גמור בדבר, מעיקר הדין

 ()אות י לוישבט ההוית. יכולה לעשות ההפסק בטהרה אפילו בשחר, ההפסק בטהרה סמוך לביה"ש

הפסק טהרה יצה וההרח יעשו, במקומןכתב שנשים העובדות אחר הצהרים ואינן יכולות לרחוץ 

 ואחה"צ ישימו המוך דחוק במקום צנוע. , מוקדם בבית

 ס"ט הראשונהת ההפבבדיקשכיון שמצוי , שרצוי לבדוק מעט קודם ביה"ש )אות י( שבט הלויכתב ה

רחוץ ולה עדיין להות יכשיש וכש, עדיין אינה נקיה ואם תמתין לרגע האחרון לא תוכל שוב לבדוק

 קודם שקיעת צי שעהתוך חכתב שטוב שתעשה הבדיקה ב רנח( )ח"ב עמ' טהרת הביתבדוק. ובשוב ול

 עוד חמש דקותויה"ש בזמן  וכל, שתניח המוך כעשר דקות קודם השקיעה )עמ' רסא(החמה. עוד כתב 

 בסה"כ חצי שעה. , לאחר מכן

לה אחת על ורג סלל הספשתעמיד רגלה האחת ע סופר חתםוכיצד תעשה בדיקה זו? כתב בהגהות 

ח"ב )טהרת הבית ובה. בצה טואז תוכל לבדוק עצמה כראוי בחו"ס. ופשוט שזהו רק בדרך ע, הארץ

בת א כשהיא שוכות אלבדיקכתב שאם האישה חולה ואינה יכולה לעשות ההפסק בטהרה וה עמ' רסה(

 .א(ע, )יד אליעזר ציץרשאית להפסיק כך בטהרה. וכ"פ בשו"ת , על גבה

  דחוקבדיקת מוך 

ק דקת יום הפסאשה בוהתהא "לעולם ילמד אדם בתוך ביתו ש )תוה"ב הקצר ב"ז ש"ה כד.( רשב"אכתב ה

 . ל ספק"ידי כמשזו הבדיקה מוציאה , ושיהא שם כל בין השמשות, טהרתה במוך דחוק

: להחמיר מ"אר)מד אדם ולם יללע: ושו"עוכ"פ ב .הב"י כתב ע"ד הרשב"א "ולי מה יקרו דברי הרשב"א"

ו שז, השמשות ל ביןכשם  בתוך ביתו שתהא בודקת ביום הפסק טהרתה במוך דחוק ושיהא כתחלה(ל

 . )רשב"א בתה"ק(בדיקה מוציאה מידי ספק 

הא וך דחוק ושיצמה במעבדוק לצריכה , : ראתה יום אחד בלבד ופסקה בו ביום)ס"ב( שו"עעוד כתב ה

מצאה עצמה ושמשות ן הכתב: ובדיעבד אם בדקה עצמה סמוך לבי רמ"אשם כל בין השמשות. וה

וב"י  "ה בשם רמב"ןשב"א והבשם הר )טורסגי , אף על פי שלא היתה המוך אצלה כל בין השמשות, טהורה

 . להרמב"ם וכ"מ בש"ס(

שהרי , תמה על הרמ"א עמ"ש שבדיעבד אע"פ שלא היה המוך כל ביה"ש סגי )סק"ט( סדרי טהרהה

לא סוברים כך! וא"כ מניין למד הרמ"א שבדיעבד , לו שהם לכאורה המקור לדברי הרמ"אראשונים א

תועיל בדיקה אף סמוך לביה"ש? הרי בעינן מוך דחוק כל ביה"ש! לכן כתב שהרמ"א הכריע כן 
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שכל שלא היה המוך אצלה כל ביה"ש אינו מועיל , בדעתו בין הפוסקים. ודעת הסד"ט להחמיר בזה

 ועוד.  )סימן צב ס"ק מה( חזו"א, )סק"ח( גר"אוכ"ד הואפילו בדיעבד. 

נים משמע הראשו מרובשוכתב , כתב ליישב קושית הסד"ט מעל הרמ"א )סק"ד( לחם ושלמהה אולם

כמו , ילהינו אלא לכתחריכה' און 'צ)שלשושכ"ד השו"ע  )עמ' רפה( טהרת הביתלהקל כדברי הרמ"א. וכ"כ ב

 . תפילה( מהל' שבדיעבד שפיר דמי. וכ"כ בכס"מ סוף פי"דשכתב מרן עצמו בכללי הגמ' דף ס. 

א כדי של, דיןעיקר המזהו שביאר את כוונת הרמ"א שהבעל לא יאמר לאשתו  )סי"ז(ערוך השולחן ה

ם א לכתחלה ואק חומרר היושזולכן ילמדנה , להכשילה אם לא תוכל לעשות ותתבטל מפריה ורביה

 קה סמוך לבין השמשות. לא תוכל להניח כל בין השמשות תעשה בדי

 א היו בודקותאל, קך דחושברבים מהמקומות לא נהגו במו )ח"ב עמ' רנח והלאה( טהרת הביתכתב ב

קשה לה לתת ששאישה  ' רסא()עמולכן סובר , בדיקה פשוטה סמוך לביה"ש ומיד מוציאות את העד

חוק יצא דם וך הדמהע"י ששהיא רגישה והמוך גורם לה לכאב או שחוששת , מוך דחוק כל ביה"ש

דין יון שאינו מהכ, ה"של ביכיכולה להקל להפסיק בטהרה ללא מוך דחוק , מהבית החיצון של הרחם

קשה לה אישה שכתב ש ט(ע)ח"ב סימן  משה אגרותאלא חומרא בעלמא למצוה מן המובחר. בשו"ת 

 15 הניחו רק עדל ולהקולה ליכ לפי שקיעת ר"ת(, )שלשיטתו הוא כחמישים דקותלתת מוך דחוק כל ביה"ש 

אלא  ,ך דחוק כללא"צ מוה"ד והרי הוא כדיעבד ושע, ואם קשה לה ג"כ דבר זה, דקות לאחר השקיעה

תפסיק שטוב , פו"ר בשביל ילהתעשה בדיקה יסודית ודי לה בכך. אולם מ"מ אם אין צורך למהר הטב

 הקל. ליכולה ועלמא ואז הוי רק חומרא ב )במקרה שראתה באותו יום(בטהרה רק ביום למחרת 

 דרכיוה אות יג() לויבט השמה, והמוך הדחוק היה טהור, אם מתברר שהפסק הטהרה היה מראה טמא

ות ולא רק יסודימוך בבמשמע שלא מועיל כלום אא"כ בדקה  )פי"ג תשובות ותוספות אות ג(טהרה 

שי"א  פי"ב אות כג() ע"הספר פו. ועיין בצד()ח"ז סימן ק אומר מעיןהכניסה אותו בלבד. וכ"כ בשו"ת 

  מועיל המוך דחוק כהפסק טהרה., שכשיש צדדים נוספים להקל

 ?מה היא בדיקת מוך דחוק 

וגם  ,הרחם במוך ל ביתכא את כתב שבדיקת מוך דחוק היינו באופן שתמל )סי' קצא סק"ח( חוות דעתה

רך דדה טיפת דם ילו יראי אשאז בוד, התורפהתניח מוכים הרבה מחוץ לרחם עד שיכסה את כל בית 

, םהתכווץ בפנידרכו ליל והוא, אבל אם היתה מוך ברחם בלבד, חורים וסדקים היתה נראית במוך

 במוך.  לא יגעשופן ויכול לצאת דם בא, עדיין יש לחוש שלא נסתמו כל החו"ס ע"י המוך

, עשותהאוד למקשה ורא יתרה הביא דבריו וכתב שהיא חומ )ח"ב עמ' רסא(טהרת הבית ב אולם

כתב  יג( )אות הלוי שבטם בגת. ומבואר בחלק מהראשונים שא"צ 'מוך דחוק' דווקא אלא בדיקה פנימי

, טקודם ההפס" בחו"ס דיקהבולכן הצריך שתעשה , שכיום לא נוהגים לעשות הפס"ט כדברי החוו"ד

 ולא די בבדיקת ההפס"ט לבד. 

אחר הבדיקה צריכה להניח בתוך אותו מקום מוך דחוק שימלא את כתב של )פי"ג אות טו( דרכי טהרהב

, כל חלל הפרוזדור ויגיע עד לרחם או קרוב לו. ובדיעבד די אם יגיע לרחם ולא ימלא את כל החלל
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או שימלא את החלל ולא יגיע לרחם. ובמקרה כזה ראוי שתניח גם צמר גפן מבחוץ על פתח אותו 

, הדוקים. ומשום שעד בדיקה רגיל אינו ממלא את החלל או לכל הפחות שתלבש בגדים, מקום

תשתמש בעד גדול או בצמר גפן העטוף בעד. ובשהע"ד יכולה להשתמש בטמפון במקום המוך 

 ואינו דוחה את הטפה., אינו מתכווץ, אינו מתפורר, ובתנאי שהוא מתרחב במגע עם טפת דם, דחוק

  בדיקת הפס"ט אחר ערבית או קבלת שבת 

כולה י"א שי, דוליום געוד הושאם התחילו הקהל להתפלל ערבית  )ח"ב סימן רמח( תרומת הדשןכתוב ב

הל להתפלל ילו הקהתחשדמכיון , לבדוק באותה שעה ותתחיל מיום המחרת. והתה"ד חולק בדבר

עולה  ן יום המחרתאי לכןורת ערבית כבר עשו אותה שעה לילה הילכך חשבינן כאילו הוא מיום המח

מולן  מהר"יכתב ש ז(אלף שע סי')נין דיום שפוסקת בו אינה סופרתו למנין שבעה. והאגור לה מן המ

נין הפסקה ום לעחשב ינדאחר תפלת ערבית , סובר כסברא ראשונה )שו"ת מהרי"ל החדשות סי' צה(

 ן נדה. א לעניייכשואפילו בערב שבת אחר תפילת ערבית וקבלת שבת כי ההיא תוספת לא 

אינה יכולה לבדוק או ללבוש לבנים , אם התפללו הקהל ערבית ועוד היום גדול : וי"ארמ"אכתב ה

י"א דמותר אפילו עשו הקהל , מאחר דהקהל כבר עשו אותו לילה, ולהתחיל ולמנות מיום המחרת

ובדיעבד אין לחוש. ומקצת נשים נוהגות שאם פסקה קודם ברכו , שבת; ונוהגין לכתחלה ליזהר

אז מפסיקין אפילו לאחר ברכו אם נתקלקלה סמוך , תוך ימי ספירתהוחזרה לראות כתם או דם 

והוא מנהג , כי כן קבלו מאיזה חכם שהורה להן, וחושבים דבר זה לדיעבד; ואין למחות בידם, לערב

 . 41ותיקין

לם הביא בשם או, תרת מוהבין מדברי הרמ"א שאפילו אם היא התפללה והכניסה שב )סק"ד( ש"ךה

ת אין להקל ה ערביהתפלל שלדעת הרמ"א אם היא שו"ת מה"ר מאיר כ"ץ סימן יג(, )גבורת אנשיםאביו 

 . יא(, )צו בא"חוה )סק"ח( לחם ושלמהאפילו דיעבד. וכ"פ ה

 חןערוך השולפ הוכ", דיעבכתב שאף אם התפללה ערבית תועיל לה הבדיקה בד דגול מרבבהה אולם

כולה לעשות יעבד ישבד פסק עמ' רעד(ח"ב ) טהרת הביתומשמע ממנו שאינו רק בדיעבד. ב )סכ"א(

דרכי כ"כ בע"ש. וברות נואפילו אם הדליקה , הפסק טהרה לאחר שהתפללה ערבית קודם השקיעה

 . )אות טז(שבט הלוי וב, כז(, )יג טהרה

ולכן כשהיום גדול כ"כ חשבינן יום , שגם לדעת המקלים היינו עד כ"ד שעות )שם( ש"ךעוד כתב ה

גם אם זמן , בתר הכי לכו"ע אסור. לדעתו הכל תלוי בשש שעות אחרי חצות היוםאבל , ולילה שוים

שהרי אפילו לענין איסור , כתב עליו שדבריו תמוהים דגול מרבבהה אולםזה הוא לפני השקיעה. 

, ולא יעלה על הדעת שתצטרך להמתין כמה שעות לאחר שטבלה, סקילה אותה שעה היא כיום ממש

                                                        
הב"ח הבין בדברי הרמ"א שדוקא בתוך ימי ספירתה אם ראתה דם אחר ברכו יכולה להפסיק בטהרה, אבל בתחילת  41

ף הב"ח סובר שאמחרת. והיום בספירתה אם ראתה אחר ברכו אע"פ שעוד היום גדול אינה מפסקת בטהרה אלא רק 
רי הב"ח, מ"א מודה לדבשגם הר כתב הש"ךבתחילת ימי ראייתה יכולה להפסיק בטהרה אפילו אם ראתה דם סמוך לערב. 

ן הוי לדידה פסקה קודם לככיון ש רינןוכוונתו שאפילו פסקה קודם ברכו ואחרי ברכו חזרה לראות כתם או דם, לא אמ
וקים, דברי הש"ך דחשדאע"ג  כתב לילה, אלא אם נתקלקלה אח"כ יכולה להפסיק אפילו לאחר ברכו. התורת השלמים

 מ"מ ראוי לסמוך ע"ז.
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 טהרה סדרי, )תוה"ש סק"ב( מנחת יעקבשעות היינו שעות זמניות. וכ"כ הוביאר שמ"ש האגור כ"ד 

 ועוד.  )סק"ו(

, "יבונה באה לאימי ליוב לנידון זה ישנה השלכה מעשית לאישה שהפסיקה בטהרה בארצות הברית

 האם היא צריכה להמתין עוד מספר שעות קודם הטבילה. 

טבול ולשמש לכולה ות שיכתב שנראה בפשיט "ל()ח"ב סימן צג. ובספרו על דברי הש"ך הנשבט הלוי ה

ע א יתכן שבאמצשל, עתעת למכי אנן ימים בעינן ולא שבעה , ביום השמיני לפי אופק ארץ ישראל

יפך וה"ה לה, תהמי טהרירים שאנו מצריכים שבע פעמים יום ולילה הגומ, הלילה יחול זמן טהרתה

 משנה, פד(, ו) יצחק נחתמשאם נוסעת מא"י לאמריקה הרי היא מפסידה כמה שעות. וכ"פ בשו"ת 

 . ישיב"ש אלגריורה ההוהביא ששמע שכן , )ח"ב עמ' רעז והלאה(טהרת הבית וב קמו(, )ז הלכות

ן חילק ביו, הזה דבר רירא ליהביא דברי המנחת יצחק וכתב דלא ב נב(, )ב תורה קניןבשו"ת  אמנם

, המקום ר אנשירר אחוכל הבא לשם נג, ששבת הוא דין כללי לכל ישראל, שבת להפסק טהרה

כ רה מלהקל כ"ות יתיהירזמשא"כ בז' נקיים שהוא דין פרטי על גוף האישה. ולכן כתב שצריך 

ל הבעאך , שראלעון יול לפי שכתב שיכולה לטב תנינא סימן עט(, )קרויז שלום דבריבהוראה. ובשו"ת 

  ימנע עצמו מתשמיש עד שיושלמו השעות הנ"ל.

 הפסק טהרה לאחר השקיעה בבין השמשות 

בשלוש  עה החמהה שעשתה הפסק טהרה אחר ששקדן אודות איש רעד(-עמ' רסהח"ב ) טהרת הביתב

 נקיים מיום נות ז'רה למאם יועיל לה ההפסק בטה, ולא בדקה עצמה קודם לכן, או ארבע דקות

 המחרת או לא. 

פק מן היום הוא ס יה"שבהוא לאו דוקא שהרי , ביאר שמ"ש שההפסק בטהרה יהיה בביה"ש ב"יה

ם גמנין שבעה. לופרתו סבו  ומכיון דמספקא לן אם הוא לילה נמצא שיום שפוסקת, ספק מן הלילה

 ,ה קודם לכןלא בדקלה וכתב שהדבר פשוט שאם הוא לילה או ספק לי )תוה"ש סק"ב(מנחת יעקב ה

נודע "כ הם שלמים. וכ' נקייזינן יכולה למנות ז' נקיים למחרת מכיון שהוא כבר לילה ואנן בעאינה 

 ואחרונים נוספים.  )מה"ת יו"ד סימן לא( ביהודה

יה"ש צריכה סק בבשתה ההפשכתב שאם ע פמ"א ס"ו(, )לבעל המ"ב ישראל נדחיאולם כבר מצאנו בספר 

כתב  סכ"א() ולחןהש ערוךש להחמיר בזה. והולא כתב בפירו, לשאול שאלה אצל מורה הוראה

  שאצלנו המנהג פשוט שעד הלילה בודקת ומתחילה למנות מיום המחרת.

, שבניד"ד יש מקום להקל שתחשב לה הפסק טהרה )שם. ובמילואים עמ' תקנג( טהרת הביתכתב ב אולם

ונאבדה שמא  ואת"ל שראתה איזו טיפה, שמא לא ראתה כלל מקודם ביה"ש, משום דהוי ס"ס להקל

ביה"ש יום הוא וההפסקה שעשתה אח"כ נחשבת קודם הלילה. ויש גם לצרף את סברת ר"ת שסובר 

הקל בבדיקה בביה"ש הואיל והגר"א סובר  )ח"ז הל' נידה סימן רטו( אומר מעיןשזמן זה יום הוא. ובשו"ת 

בע"פ.  גרע"יורה השה (37)פי"ב הע 'שביה"ש הוא כהרף עין בסוף ביה"ש שלנו. וכ"כ בספר פוע"ה 

דקות לאחר  9וציין שבמקומם הוא , התיר בדיעבד בדיקה בביה"ש )או"ח ח"ד סימן סב(אגרות משה ה
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דקות לאחר  15כתב בשם האג"מ שבדיעבד התיר לעשות הפס"ט  סא(, )ב משה בארובשו"ת , השקיעה

מאמרו , 14-7עמ ', תשרי תשע"ו 109)אמונת עיתך גליון גר"מ אליהו השקיעה. וכן ראיתי שכתבו להקל בשם ה

 . של הרב עומר שפס(

, עילה כללינה מואהשקיעה  כתב שבדיקה לאחר )עמ' לא. לגר"מ שטרנבוך( המשפחה תורתבספר , מנגד

יו"ד סימן ) קנה בושם בשו"ת. וב ס"א()קובץ תשובות ח"ב סימן מ גרי"ש אלישיבוה )עמ' רמו( חוט שניוכ"כ ה

, דם השקיעהיה קוהרה הטר שספרה ז' נקיים והסתפקה אם ההפסק שאפילו לאח, החמיר עוד צט(

 שלאישה זו חסר את אחד מהימים של הז' נקיים.

 האם מועילה לה בדיקת שחרית, ראתה דם ביום הבדיקה 

 רה מן המנחהק בטהן לפסוצריכה מן הדי, סוברים שאם ראתה דם בבוקר )סח: ד"ה אמרו( תוספותה

 )אות ל( רהטה דריס, ות א()ביאורים א חוות דעתבשחרית. וכ"פ הולמעלה מכיון שהוחזקה רואה 

 א מהני בדיקתול, הת טהרדכל שראתה בו ביום אותו יום אינו בחזק )כלל קיז ס"ה( חכמת אדםוה

 שחרית. 

נדה ) מאירי, ב:(וה"ב קפ)ת "ארשב, )פ"ב ה"א( רמב"ן, )בעה"נ שער הספירה והבדיקה עמ' סח( ראב"דה אולם

 ה לבדוק שובה צריכאינ, כתבו שאף אם בדקה שחרית ומצאה עצמה טהורה )נדה סח:( רשב"ץו סח.(

מנות התחיל כבר לכולה ללה יאלא בלי, ואין חוששים שמא חזרה וראתה בביה"ש או בלילה, כל היום

 ז' נקיים. 

וכ"ד א רמב"ן בשם י"ורשב"א )חד הואיל ולא ראתה רק יום א, : אבל בדיקת שחרית לא מהנירמ"אכתב ה

בדיעבד שכתב הרמ"א  ' ימיםגאו  . אולם לגבי ראתה ב'רמב"ם פ"ו מהא"ב ובפי' משנה סוף פ"ד וברטנורה שם(

 עולה לה בדיקת שחרית. 

ק יכולה לבדו זה אםבי נ"מ מא, תמה ו(סק")דברי חמודות נדה פ"י אות כה. הביאו הש"ך  מעדני מלך. הא

אתה "מ לאישה שרנשהיא  תירץוים מיום שראתה בו? הרי אנו נוהגים להמתין חמישה ימ, באותו יום

כלה שיכולה נ"מ ל שיש תירץ )סק"ה( תורת השלמים. הבכתם בימי ספירתה שלכו"ע אפשר להקל. 

משה שלא גזר 'לא ו"ע שעת השכתב שלד )ח"ב עמ' רפא( טהרת הבית. בגלספור ז' נקיים מיד שתפסוק. 

עשות הפס"ט ליכולה ש, םד' ימים קודם שראתה אטו שמשה' יש נ"מ לאישה שלא שמשה עם בעלה ג

 מיד כשפסקה לראות. 

וביום , יםשה ימחמי או הכתב שהעיקר להקל בזה באישה שראתה ארבע )עמ' רסד( טהרת הביתב

, צאה טהורהרית ומשח ובדקה עצמה, החמישי ראתה דם בשחרית ותיכף לאחר מכן פסקה מלראות

הפסק טהרה  ף שעשתהא, האם נזכרה באותו יום שראתולא חזרה לבדוק מן המנחה ולמעלה. אבל 

 דלא חשיב דיעבד כ"כ. , נכון שתחזור לבדוק סמוך לביה"ש, בשחרית

, שבמקרה שראתה בו ביום חייבת לבדוק דוקא לאחר המנחה )עמ' רפא( טהרת הביתעוד כתב ב

חה מוך דחוק אבל אם לא הני, ואפילו בדיעבד לא מועילה לה בדיקה שבדקה קודם זמן מנחה קטנה

אבל אם ראתה כתם טמא בלא הרגשה ופסקה בו , וכל זה כשראתה דם ממש, בדיעבד די לה בכך
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דרכי תחילה תחזור ותבדוק קודם ביה"ש. גם הכול, אף בדיקת שחרית מועילה לה בדיעבד, ביום

כתב שבכה"ג גם בדיעבד לא עלתה לה בדיקה שבדקה בשחרית. אלא שלדעתו  יח( ,)יד טהרה

ואם לא הניחה תחזור לעשות הפס"ט למחרת. ואם ראתה כתם , ם גם מוך דחוק מעכב בכה"גלספרדי

עולה לה ההפסק גם ללא מוך דחוק. וגם בדיקה בבוקר או בצהרים מוציאה אותה מחזקת , בלבד

 והרי זה כהפסק טהרה. , רואה

 מהו בין השמשות 

 )לד:(שנינו בשבת 

 הכסיף אול התחתון יףהכס מאדימין מזרח שפני ז''כ החמה משתשקע השמשות בין "איזהו

 נחמיה' ר, יהודה רבי ידבר לילה זהו לתחתון והשוה העליון הכסיף השמשות בין העליון

 הז עין כהרף משותהש בין אומר יוסי רבי מיל חצי החמה משתשקע אדם שיהלך כדי אומר

 עליו" לעמוד אפשר ואי יוצא וזה נכנס

לכה כרבה שה י' כג(ס שם) רא"שוה רי"ףה )שבת פ"ה ה"ד( רמב"םוכתבו ה, הלכה כר' יהודהנפסקה 

ף דימין והכסיזרח מאי משפירש בדעת ר' יהודה שבין השמשות הוא משתשקע החמה וכל זמן שפנ

 גאונים. וכן דעת העי מילת רבושיעור ביה"ש זה הוא שלוש, התחתון ולא הכסיף העליון נמי ביה"ש

 רב שרירא רב האי ורב ניסים. 

וא ארבעה היה"ש בשזמן  שדעת ר"י היא )פסחים צד.(הקשו מהא דתניא  )ד"ה תרי( תוספותה אולם

דיין מהלכת היא ע קיע אךשקיעה ראשונה בזמן ששקעה בר, שיש שתי שקיעות ר"תותירץ , מילין

יא קיעה שנייה הוש, מרילג אחורי הכיפה ולכן אנו רואים את השמים מאדימים כי השמש לא שקעה

 שרא"ראים. והנדברים הן שכ רמב"ןכשהשמש נכנסת לרקיע ואיננו רואים אדמומית יותר. וכתב ה

 ס"ל הכי. ראה ד"ת ונרהביא דברי  )סי' יא(רק בתענית , בשבת ופסחים לא הזכיר מאומה מכך

 ,גמרות תירץהן ה ביתירואת הס, חולק על שיטת ר"ת והאריך בכמה ראיות לדחותו גר"אשה אלא

ן וזמ, ינוניםבוכבים שה כדצאה"כ דשבת הוא זמן לילה של שלו, לחלק בין צאה"כ דשבת לפסחים

ת והביא דע, היך בזשהאר חלת()סי' רסא ד"ה מת באור הלכהועיין ב, צאה"כ דפסחים הוא לילה ממש

 לנו. קיעה שהש שזמן בין השמשות מתחיל כשיעור זמן שלושת רבעי מיל קודם יראיםה

ק מן מן היום ספ וא ספקה"ש שהרי ביה, כתב שביה"ש האמור לעניין בדיקת הפס"ט לאו בדוקא ב"יה

צא נמ, ן הלילהמא הוא פק שמסדכיון שישנו , ואם לא בדקה קודם לכן אין ראוי שתעלה לה, הלילה

או , וא יום גמורדיין השע ה! ולכן הסיק שמ"ש ביה"ש הכוונה ביה"ש של ר"תשסופרת ביום שפסק

 שהוא בזמן הסמוך לביה"ש. 

הנוהגות  טהרה ן הפסקבדי, המחמירים במוצ"ש כדעת ר"ת שגםכתב  )ח"ב עמ' רסא( טהרת הביתב

 שהמוך יהיה מונח כל ביה"ש די להן לנהוג כשיטת הגאונים.
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 סעיף ג':

 אחר ההפסקלבישת בגדים לבנים ל 

 תבדוק עצמה פוסקתשדיום  ח(וסי' שי, )סי' שיז ד"ה שבעה רוקחבשם ה )שבועות סי' תשלז(כתב המרדכי 

 לערב ותלבש חלוק לבן שאם תראה עוד יהא ניכר בחלוקה. 

ק בעה נקיים רשספור תלבוש אשה ההולכת בדרך ואין לה בגדים נקיים ל )סי' אלף שעא( אגורכתב ה

 . ימן יט()הל' נדה ס דורא שעריויש חולקים. וכ"כ הגהות , שהחלוק נקי מדם

, ין בו כתםלה שא דוקתלבש חלוק הב, : ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמורשו"עכתב ה

 רמ"אהוקיים. נבעה שומיום המחרת תתחיל לספור , ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים

וק יים רק שהחלז' נק ספורתוכל ל, ה בגדיםכגון אשה ההולכת בדרך ואין ל, .בשעת הדחק.כתב:.

טהרה שתרחץ בוסקת אשה פ. ומנהג כשר הוא כשה)אגור והגהות ש"ד ס"ס י"ט(יהיה נקי ובדוק מדם 

 ולובשת לבנים. 

 ים אלא דוקאשת לבנר לביאולם השו"ע לא הזכי, שהמרדכי כתב שתלבש בגד לבן, הנה יש להעיר

 לא )סכ"ב( חןך השולערוהג טוב שתלבש לבנים. גם הבגד בדוק בלא כתם. ורק הרמ"א כתב שמנ

לה שאישה שעלו צב(רב עמ' ח") טהרת הביתהזכיר לבישת לבנים אלא רק בגד הבדוק לה. ולכן כתב ב

רים בכתמים ינם אוסשא, יכולה ללבוש בגדי צבעונים נקיים, לראות כתמים בתוך שבעה נקיים

אסור כתם אין לשמסתבר שכתב  )ח"א סימן צה( משה אגרותהנמצאים עליהם בלי הרגשה. גם בשו"ת 

בימי טהרתה שאע"פ כתב ש ח()כלל קיז ס" חכמת אדםה אמנםעל בגד צבוע אף בג' ימים ראשונים. 

מ"מ ו, בנים ממשגדיה לבהיו בשבעה נקיים בעינן שי, יכולה ללבוש צבעונים להציל עצמה מכתמים

 . וכ"דכסף ודיעמפר סבשם  ב(כ)סימן קצ ס"ק אף אם תלבש צבעונים אין עיכוב בדבר. וכ"כ הפת"ש 

 הלוי שבטים. גם הבעונידים צשבספירת שבעה נקיים לא מהני בג )רביעאה ח"ג סימן מג( שואל ומשיבה

יכולה  קושי ליטהר יש להק כשור, כתב שיש איסור גמור ללבוש בגדים צבעוניים בימים אלו )אות א(

  בהיר. בגד לבן ממש ולא די בלבישתלעשות שאלת חכם. והבגד הלבן צריך להיות 

ם א, ז' נקיים ה בימיי נידותכתב שאישה שלבשה את בגד )סימן סג. הובא בפת"ש ג( צדקה מעילבשו"ת 

נמצא שבגד תחתון  אך יש עין ואם אין לה טביעות, מכירה בטביעות עין עולים ימים אלו לספירתה

ביעות וכחה ואין טאין ה ך אםאמועיל לה. , ואם יצא דם היה הבגד התחתון צריך להיות מוכתם, נקי

מן קע. הובא )ח"ב סי רותמאי ניםפת עין אין תולין שהם מימי נדתה כיון שהוא בג"י ראשונים. גם בשו"

קל. שר לתלות ולהאפ, םו כתכתב שאם היה תחתיה סדין צבעוני מימי נידתה ונמצא עלי בפת"ש יד(

בד אבל בדיע, םנקי מדדוק ושרק לכתחילה בעינן שהחלוק יהיה ב רצו( )ח"ב עמ' טהרת הביתוכ"כ ב

לא ם לא רחצה וכתב שא (ו, יג) דרכי טהרהשכבר התחילה לספור ז' נקיים עלתה לה ספירתה. גם ב

לתה זלזול לא ע יעה אומפש וי"א שאם עשתה כן, החליפה בגדים משגגה או אונס עלתה לה בדיקתה

מלוכלכים הגדיה רה עם בשאם אישה נשא סובר ח"א ס"ס ז(, מא)ק שואל ומשיבה אולםלה בדיקתה. 

 אלו למנין ז' נקיים.  ימיםלא עלו לה , בדם נדתה
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 ה בבית הכסאח עצמלו שתקנשאין צורך בימים א )יו"ד ח"ד סימן יז אות כח( משה אגרותכתב בשו"ת 

, מן קצא(עיין לעיל סי)ספק  תורתבשהרי גם אם תמצא דם אין אנו מטמאים אותה אלא , דוקא בנייר לבן

שהנשים  ט(כ)אות כתב  . עוד(.גינדה )ולכן אין בזה העניין של 'כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת" 

רחוץ ערומה לרשאית ששום מ, שכלפי הגוף יהיה לבן שהבגדהרוחצות בים ובבריכות אין צריכות 

 ולא גרע מה שלבשה איזה בגד אם הוא נקי., כלל בגדיםבלא 

 כרים וכסתות, סדינים 

 כתמים. קיים מנה או שבלילה תשים סדינים לבנים במטת )שם( רוקחעוד כתב המרדכי בשם ה

בדוקים הדינים סים : ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור... ובלילה תששו"עכתב ה

 ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים. , מכתמים

, )ג יהלו שבטו"ת בש מנםאים. כתב שגם הכרים והכסתות יהיו נקיים מכתמ )כלל קיז ס"ח( חכמת אדםה

וזכר במרדכי לא ה וגם, םה טעבכרים שתחת מראשותיה ודאי שאין לזד, העיר ע"ז קכח. ובספרו אות ג(

ורק , ודקים לגופהים המהלבנ ובימינו עיקר הלכה זו מתקיימת במה שלובשת תחתונים, אלא סדינים

קיים נשים סדינים ר יש לל הכשומ"מ מצד מנהג ישרא, היה צורך בזה בגדיםבזמנם שהיו ישנים בלא 

עלה וכן ה, גופהלמהודק חתון התכתב שדי בלבישת בגד  עמ' רצה(, )באורים בדי השולחןגם היום. גם ה

ן וכ, ה ונקיהניה לבבשרה תהלשהכתונת הסמוכה  )עמ' רצב(ולמעשה כתב , )ח"ב עמ' רצז( טהרת הביתב

ם לה תשייכתב שלכתח ו( ,יג) טהרה דרכיבלילה תציע על מטתה סדינים לבנים ונקיים מכתמים. וב

 כך.בפנימיים די הבגדים יפה האולם מעיקר הדין אם החל, דינים לבנים נקיים ובדוקיםסעל מיטתה 

 רחיצה לפני ההפסק טהרה 

ללבוש רחוץ ורה לשה מפסקת בטהשמנהג כשר הוא כשהא )שם(רוקח עוד כתב המרדכי בשם ה

 אמנם אם אינה רוחצת אלא פניה שלמטה דיה בכך. , לבנים

 אם לא רחצה ; אמנםנים: ומנהג כשר הוא כשהאשה פוסקת בטהרה שתרחץ ולובשת לברמ"אכתב ה

 ת. וכן נוהגין ואין לשנו, )מרדכי בשם רוקח(די בכך , רק פניה של מטה

 כלך גופה אולי נתלא שאוהו, כתב שהטעם שנהגו שרוחצות ולובשות לבנים )סק"ו( השלמים תורתב

לחוש  כתב שיש ס"ק יב() רהי טהסדרשאז אין תולים להקל. וה, ותמצאנו בתוך ז' נקיים, חלוקה בכתם

 שאח"כ תראה ותתלה בכתם זה. 

ע שאין כתב דמכיון שמרן כתב דין זה בב"י והשמיטו מהשו"ע משמ )ח"ב עמ' רצז( טהרת הביתב

כתב שבדיעבד אם  )תשובה ב( שיורי טהרהלהקפיד על רחיצה זו. ומ"מ נכון לנהוג כן לכתחילה. וב

, וגם הרמ"א שהצריך רחיצה אינו אלא לכתחילה, עבר היום בודאי שאין רחיצת כל הגוף מעכבת כלל

ואם עבר  ,אם עדיין יום הוא יש לה לרחוץ ולהפסיק בטהרה, אבל אם גם את פניה של מטה לא רחצה

כתב שמנהג  ה(, )יג דרכי טהרההיום והתחילה לספור ז' נקיים בכל עניין מהני אף שלא רחצה כלל. ב
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די לה  -ואם גם זה אינה יכולה , תרחץ רק את אותו מקום, ואם לא יכולה, טוב שתרחץ כל גופה

 שתקנח את עצמה. 

הפסק טהרה  ה לפנישל מט נשאל בדבר אשה שלא רחצה פניה )ח"א יו"ד סימן צה( משה אגרותבשו"ת 

ועה ומצאה טית צבלונולא מצאה על הבדיקה שום דבר ואחר שחשכה רחצה כל גופה ונגבה בא

על  תלות הכתמיםם יש לא, םדכתמי דם ומיד בדקה במוך דחוק והניחתו איזה זמן ולא מצאה עליו 

 אין לחוש. ועצבבגד בהיה ששנתייבש וגם כיון מה שלא רחצה והיה גופה מלוכלך בדמים שמתחלה 

ת א היתה בחזקלעדיין שון ומכי, והשיב שמדברי התוה"ש מבואר שאין תולים בג' ימים הראשונים

ק שר, בניד"ד ש להקלכתב שי )ח"ב עמ' ש( טהרת הביתהו"ל כספק דאורייתא ואין להקל. וב, טהרה

 היתה בדוקה.וכן משום שהמגבת לא , בדיקה בעומק הוי ספק דאו'

 בדיקת הפסק טהרה מיד לאחר הרחיצה 

ה וסקת לפי שעאלא פ ופעתכתב דמכיון שאין האישה ש )הל' נדה סימן פא ד"ה נראה דאף( חזון אישה

א א הרגישה ולובה ולמר וחוזרת ומטפטפת ואין הבדיקה עד על המעיין שנסתם אלא בשהתה זמן

לא תמצא דם שיתכן  וח לאל זמן שמעינה פתשכ, ואח"כ בדקה בחורים ובסדקים ולא מצאה, ראתה

ח כל שמעינה פתו הוחזקהואיל הו, ולכן אם רוחצת עצמה ומיד לאחר מכן בודקת אין זה מועיל, בעד

 בדיקה זריזה זו לא מוציאה אותה מחזקת רואה. , שעה

ר רבע שעה לאחקצר כ ה זמןוהוסיף שאם תחכ, הסכים לדברים אלו )יו"ד ח"ב סימן עא( אגרות משהה

מתין כמה כתב שאם ת )ח"א ס"ס ח( מהרי"ל דיסקיןועיל. ובשו"ת י -הרחיצה ותעשה את הבדיקה 

ו מועיל אפיל שלא מד( הן עמ'כ)ספר מראה  גרי"ש אלישיבהורה ה, דקות יועיל. ובפחות מחמש דקות

דוק לביכולה  ,שקיעהודם הם הזמן הוא קכתב בשמו שא )פ"י סכ"א(בדיעבד. ובספר משמרת הטהרה 

ושי כ"כ בספר לבו, יינהמע בסמוך לרחיצה אם אח"כ מניחה מוך דחוק למשך זמן שבו מתברר שפסק

 . )ס"ג ה"ח(עוז 

)עמ'  שני חוטוכ"כ בספר , ותדק 3 הורה לעניין דיעבד דבעינן שתפסיק )לבושי עוז שם( גרש"ז אוירבךוה

מוך ד אם הזמן סן דיעבלעניי אבל, שכל דין זה אינו אלא לכתחילה ד()אות  שבט הלוי. ודעת הרלח(

סק טהרה שות הפלע יכולה, לשקיעת החמה ואם תמתין לא תוכל לעשות הפסק טהרה ביום זה

לתה מתינה כלל עם לא האעבד דבדי גרשז"אהביא בשם ה )ס"ג(ועולה לה בדיעבד. ובספר לבושי עוז 

 לה בדיקה. 

 דונו שיש להלא בניתב כן אכוכתב שי"ל שלא לעיל הביא דברי החזו"א  רסב()ח"ב עמ' טהרת הבית ב

 שהמוך שיצא לתלות ם ישאבל בסתם נשי, עורקים במקור המזנקים דם נדה ואינה נטהרת לעולם

, ספר דקותה של מהמתנוולכן אחר רחיצה וניגוב , מלוכלך בדם הוא מדם שהיה בבית החיצון

 .מ' רפח(ורים עבא) בדי השולחןנחשב הפסק טהרה. וכ"כ הה ובדקה ויצא נקי שפיר כשחזר
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 סעיף ד':

  מדאורייתא או מדרבנן? -בדיקות בז' נקיים 

פר בנן. וכ"כ סלא מדרא ינןא, כתב שאף לר' חנינא דתחילתן וסופן בעינן )נידה סט.( תוס' רא"שה

ילה אבל א לכתחהחמיר אל כתב שהשו"ע לא )יו"ד סימן מב( עולם בניןבשו"ת  .)סימן פח( תרומהה

מה ועת המקלים. דהביא  ילהולכן בתח, בדיעבד או שעה"ד שכבר טבלה גם הב"י מודה שאין להחמיר

ר דרבנן יר גם באיסוש להחמי, תשכתב 'איסור כרת' היינו דמכיון שעיקר ושורש איסור נידה הוא כר

יו"ד ) חזו"אכ"כ הודרבנן. קות אלו לא הוו אלא מבדיש שיא(-)ח"ב עמ' שז טהרת הביתשבו. וכן העלה ב

 . סימן צב אות כו(

 הרהסדרי טכ"כ הו, הן ורייתאכתב להוכיח שהבדיקות בימי הספירה דא )סימן ס( רעק"אבשו"ת  אמנם

 דעת חוותוכ"כ ה, ק כרתהוי ספוהוכיח כן מדברי הב"י שכתב שיש להחמיר משום ד יח(, ד. קצו, )קצד

מי ספירתה כן בי ירעאמ"מ אם , משום שאע"פ שראיית דם בלא הרגשה טהורה מן התורה )סק"ג(

ים "ז שלדעת רבהעיר עיש לשולכן צריכה לבדוק עצמה מהתורה. אלא , סותר הז' נקיים מן התורה

 ם.מהאחרונים ראיית דם בלא הרגשה אפילו בתוך שבעה נקיים אינו כלו

 ייםכמה פעמים צריכה לבדוק במהלך שבעה נק 

 )יא.(שנינו בנידה 

 "הבית את שלשמ עוברת שהיא עהובש, השמשות ובין שחרית - בודקת להיות צריכה םיופעמ"

 אולםכד'. הרות ות בטולא רק העוסק, ביאר שמדובר על כל המחוייבת לבדוק תפארת ישראלה

בטהרות קת ה עוסא היתאבל אם ל, כתב שדין זה מוסב רק על העוסקת בטהרות )פיה"מ( רמב"םה

הוא כדי  ששחרית (פעמיםו)ד"ה  רש"יאינה חייבת לבדוק את עצמה לפני שתשמש ביתה. וכ"נ מ

 וערבית להכשיר טהרות של יום. , להכשיר טהרות של לילה

, כ"ג(הפ"ט , "דה ב)פ" רמב"ןה נחלקו הראשונים כמה בדיקות צריכה לעשות האישה במהלך ימים אלו:

ים סובר ז: ד"ה ר"א() ותתוספבשם ה (ד)פ"ו מהל' איסו"ב אות והגה"מ  סי' ה()פ"י  רא"שה, )שם כד.( רשב"אה

ותר מפעם בדוק ילכה שלכתחלה צריכה לבדוק פעם אחת בכל יום. ומשמע שלכתחלה אינה צרי

 אחת ביום. 

אחת שחרית כשעומדת ממטתה ואחת , שצריכה לבדוק פעמיים המצוות ספרכתב הטור בשם , מנגד

)סי' רצג  סמ"ק, )לאוין קיא דף לו ריש ע"ד( סמ"גת הכנסת קודם שיהיה לילה. וכ"כ הערבית כשהולכת לבי

כתב  ב"י. ה)סי' שיז ד"ה בועל וד"ה שכחה(רוקח בשם ה )סי' תשלז(והמרדכי  )סי' פז( תרומהספר ה, עמ' שכא(

 .42שחרית ובין השמשות' פעמים צריכה להיות בודקת' שנראה שלמדו כן מהגמ' לעיל

                                                        
 גם הב"ח )ס"ה( הביא מקור זה לשיטתם, והקשה עליו רעק"א שהגמ' מיירי לעניין טהרות וזה לא שייך לגבי בעלה. 42
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חרית אחת ש, יום ם בכליעמיפ: בכל יום מז' ימי הספירה צריכה להיות בודקת לכתחלה שו"עכתב ה

 . )טור בשם סה"ת וע"פ(ואחת סמוך לבין השמשות 

 כתב ובה כלל מז(ה. ובתשל' נדה)קיצור  רא"שאולם ה, השו"ע לא הזכיר אלא שצריכה לבדוק את עצמה

טהרת "פ ב. וכרהדרי טהסו ושמלה לחם, רעק"אוכ"כ , שבנוסף לזה צריכה לבדוק גם את חלוקה

 . לויבט הש וכ"כ, ומ"מ בדיעבד אם לא בדקה חלוקה יש להקל )ח"ב עמ' שא( הבית

מוך לבין סשניה  דיקהכתב שבדיקת שחרית תהיה בקומה ממיטתה וב )ח"ב עמ' שא( טהרת הביתב

כתב  ס"ס עט(ב )ח" המש אגרותהשמשות. ולא כאומרים שבדיקת שחרית תהיה בנץ החמה. ובשו"ת 

 לו בביה"ש שלואפי, יה"שוכשקשה לה יכולה לבדוק אף בב, שהבדיקה השניה תהיה קודם השקיעה

 אבל הבדיקה בלילה כמאן דליתא דמי., תר"

 בדיקה בדיעבד ביום הראשון ו/או ביום השביעי 

 סט.(-)סח:שנינו בנדה 

 ושאר ,טהור וומצא השביעי וביום, טהור ומצאו ראשון ביום עצמן שבדקו והזבה הזב: משנה"

 להם אין: ומרא יהושע' ר, הטהר בחזקת הן הרי: אומר אליעזר רבי: בדקו לא שבינתיים ימים

 'ר, תני: גמרא .בלבד' ז יום אאל להם אין: אומר עקיבא' ר, בלבד שביעי ויום ראשון יום אלא

 דברימ עקיבא רבי ודברי, שעיהו רבי מדברי אליעזר רבי דברי נראין: אמרי שמעון' ור יוסי

 מיניש ויום ןראשו יום צמןע שבדקו והזבה הזב: להו איבעיא. אליעזר כרבי הלכה אבל, כולן

 תחלתן - הכאו, בעינן סופןו תחלתן? מהו אליעזר לרבי, בדקו לא הימים ושאר, טהור ומצאו

 לע אף חלתןת, היא היא: רב אמר? ןסופ שאין גב על אף תחלתן - דילמא או. ליכא סופן איכא

 כגון ...יכאל ופןס איכא תחלתן - הכא, בעינן וסופן תחלתן: אמר חנינא ורבי. סופן שאין פי

 אף ופןס - ל"קמ והכא, סופן איןש פי על אף תחלתן - התם ואשמועינן, שביעי עד בדקה דלא

 "תחלתן שאין פי על

או  ביום הראשון אויקה ה בדלדעת רב מועיל, הנה מהגמ' מבואר שנחלקו בדעת ר' אליעזר בדיעבד

 יום השביעי.בן וגם אשוביום השביעי. ולדעת ר' חנינא הבדיקה מועילה רק כשבדקה ביום הר

או  סוף(ה בתחילה או בא בדיקבל)נחלקו הראשונים האם לדעת רב מועילה בדיקה גם באמצע הז' נקיים 

 סתברא לקולא.כתב דמ (פה עמ' )בעה"נ שער הספיר ראב"דשדוקא הבדיקה בתחילה או בסוף מועילה: ה

ם שאחר ל הימיטהרה כדאיתחזק ב, והוסיף שמסתבר שהאמצע עדיף מהסוף, ה(, )י רא"שוכ"ד ה

  .כד.( תה"ב ב"ז ש"ה) ב"ארשכ"ד הו, סובר שלא מועילה בדיקה אחת בלבד )אות ג( רז"הה, מנגדהבדיקה. 

וכ"ד , פסק הלכה כרב )שם( ראב"דת רב ור' חנינא: הבמחלוקעוד נחלקו הראשונים כמי ההלכה 

כתב  )לאוין קיא דף לו ע"ד( סמ"גה, מנגד. )שם( רשב"א, )פ"ו מהל' איסו"ב הכ"ב( רמב"ם, ה(, )י רא"שה

ראוי להחמיר כדברי רבי חנינא שלא יהא יותר מחמשה ימים , שהואיל ולא נתברר הלכה כדברי מי

בין בדיקה לבדיקה מלבד יום שפסקה בו שצריכה לבדוק לערב כדי להפריש בטהרה. גם בספר 
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. שמחה רבינוובשם  רמב"ןבשם ה )איסו"ב פ"ו אות ו(הגה"מ  וכ"כהעלה כדברי סמ"ג  )סי' פח( תרומהה

 קא להו אין להקל בדבר שהוא ספק איסור כרת. דכיון דכל הני רבוותא מספב"י וסיים ה

ל השבעה או אשון שריום לא שנא בדקה ב, : ואם לא בדקה בכל השבעה אלא פעם אחתשו"עכתב ה

עלו לה. , טהורה מצאהומאחר שבדקה ביום שקודם השביעי , ביום השביעי או באחד מהאמצעים

מת ' בלבד ומשלחא יום ה אלאין ל, וביום השמיני בדקה ומצאה טהורה, אבל אם לא בדקה בכל הז'

 קל. לה ואין, עליו. וי"א שצריך שתבדוק ביום ראשון מהשבעה וביום השביעי

 (ימן נא אות איו"ד ס) ת אדםתפארשו"ת , )דף נו ע"ג( שיורי טהרהה, נחלקו האחרונים בדעת השו"ע

 אמנםילה. ע בתח"ביא השוסוברים להקל כדעה הראשונה שה קסח(, שלב. ז, )ג שואל ונשאלושו"ת 

עה"ד ורק בש, כתאהכי הל ון שכאן סתם השו"ע 'ואין להקל'כתב דמכי שיא(-)ח"ב עמ' זו טהרת הביתב

 יש לסמוך ע"ז. 

ולא ביום )' נקיים מצע הזקה באהאם לדעת המחמירים מועילה בדי )הובא בפת"ש סק"ו(נחלקו האחרונים 

, דעת הסמ"גלפילו עיל אסובר שמומרבבה דגול ובנוסף לכך בדיקה בסוף הז' נקיים: ה הראשון(

. ף צז:(דוסף דעת יו"ד ספרו יב) שואל ומשיבוהעיקר שתפסוק ביום שבדקה כדי שתפסוק בטהרה. וכ"כ ה

דקה הוסיף שאם בועינן. שביעי בוכתב שדוקא ראשון  )תניינא יו"ד סימן קכח( ביהודה נודעבספרו  אמנם

ון יותר מה' שמיני לראש יש ביןשע"פ איכול לצרף את א' וח'  היום השלישי, ביום א' וביום ג' וביום ח'

 . )אות ח(שבט הלוי ו )ח"ב עמ' שכ( טהרת הביתימים. וכ"פ ה

ל כת מוך דחוק נתינ ה ע"ישאם הפסיקה בטהר )ח"ב עמ' שיב( טהרת הבית: כתב בנשאר המוך בלילה

 הלחם ושלמה הכן העל. וןנחשב לה כבדיקה ביום הראשו, משך זמן ביה"ש עד אחר כניסת הלילה

ה. א הויא ספירילה ללספירת ו, כתב שהבדיקה היא משום ספירה )ס"ק יט(סדרי טהרה ה אמנם. )סק"ה(

 אות יב()שבט הלוי  שיעורי. ובקו(, )אוצרות הטהרה פ"ה גרי"ש אלישיב. וכ"ד הה(, )יד דרכי טהרהוכ"פ ה

 הקל בזה רק במקום עיגון כהוראת שעה. 

 כמה מקומות ם מצאנואמנ, וצריך את שתי הבדיקות גם בדיעבד, 'ואין להקל' השו"ע סיים וכתב

 שאעפ"כ מקלים בהם: 

"ז אך כ, להקל לה ישצל בעכתב שבדיעבד שכבר לנה א )יו"ד סימ קעח( חתם סופר: הלנה אצל בעלה

 ילו בדיעבד.חוש אפליש  אבל אם לא בדקה בהם רק מאחד מהאמצעים, בבדקה בודאי בא' או בז'

א שאע"פ של מ' תיא()ע ד כתבהיקל גם אם בדקה רק באחד מהאמצעים. עו )ח"ב עמ' שיב( הרת הביתטב

 בדעת החת"ס.  )ציונים ס"ק קנח( בדי השולחןוכ"כ ה, שמשה יש להקל

גשה איית דם בהרים לר' נקיזכתב שרק בסופרת  )ח"ב עמ' שיג( טהרת הבית: בסופרת ז' נקיים לכתם

 א בראשון אודקה אלבם לא א, כיון שאינו אלא מדרבנן, שלא בהרגשה אבל בכתם טמא, יש להחמיר

 . (טמערכת ב אות ) הונהכרי כזמאחר שאין כאן סרך איסור כרת. וכ"פ בשו"ת , די לה בכך, בשביעי

ובהיותה ביום , : אישה שבודקת תמיד ביום הראשון והשביעי בלבדשכחה אם בדקה ביום הראשון

שיש לדון להקל משום  )ח"ב עמ' שיג( טהרת הביתכתב ב, ם הראשוןהשביעי נסתפקה אם בדקה ביו
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ושמא הלכה כאומרים סופן אע"פ שאין תחילתן. , שמא בדקה גם ביום הראשון כהרגלה תמיד, ס"ס

 אבני צדקבשו"ת  אולם. )יו"ד סימן קל( שערי צדקובשו"ת  )יו"ד סימן מב( בנין עולםוכן התיר בשו"ת 

 מכיון שהבדיקות מדאורייתא. , לומר בכה"ג ס"ס להקל כתב שאין )יו"ד סימן פא(

בין שאם נזכרה ב מ' שיד(עח"ב ) טהרת הבית: כתב בשכחה בדיקה ביום השביעי ונזכרה אחר השקיעה

 שום דהוי ס"סמ, עלהר לבואם מצאה עצמה טהורה יכולה לטבול ולטה, השמשות תבדוק עצמה מיד

אם ו, עצמה מיד תבדוק יעהדהיינו אחר שעה מהשק להקל. והוסיף שאפילו נזכרה בביה"ש של ר"ת

ם רות ז' נקיילא שסופא, מצאה עצמה טהורה יכולה לטבול ולטהר. מכיון שרוב נשים נידות הן

אם  כתב להקל אות ט()וי הל שבטשפיר יש לסמוך להקל בצירוף ספק כל שהוא. וה, מחומרת ר' זירא

 .חילה קודם טבילהולא כתב כיצד תנהג לכת, בדקה בביה"ש וכבר טבלה

 אישה שיש לה מכה 

 ןערוך השולחה כתב, דמאו והבדיקות קשות לה, אישה שיש לה חבורות ופצעים בתוך חדרי ביטנה

ד ההפסק מים מלבבדיקה אחת בכל שבעת הישדי ב, שיש להורות לה כעיקר הדין כו(-)אות כה

"ג ושאף הסמ, םראשוניוב הרוכן מורין הלכה למעשה. ותמה על השו"ע מדוע החמיר כנגד , בטהרה

קכט. הובא  יינא יו"ד סימן)תנ הודהנודע בי, )סק"ג( חוות דעתוהתרומה לא כתבו כן אלא מספיקא. וכ"כ ה

מוך על רוב ת ולסה כזאכתב שאפשר להקל לאיש )ח"ב עמ' שיב(טהרת הבית ועוד. גם ב בפת"ש ח(

שביעי הביום  או הראשוןהפוסקים הסוברים שאחר ההפסק בטהרה תבדוק בדיקה כדת ביום 

אשה יכולה אין השיגון עכתב שבמקום חשש  )כלל קיז סי"ב( חכמת אדםלספירתה ודי לה בכך. וה

יום ך שבעה רק בצמה תועקה לטהר עצמה יש לסמוך על גדולי הפוסקים דסבירא להו דאפילו לא בד

יום שקודם קה בבדשאחר מיום שיהיה חוץ מבדיקות הפסק טהרה עלה לה  באיזהאחד מכל השבעה 

 השביעי. 

ורך לא בשעת הצש, בדסובר שדי לה אם תבדוק בדיקת הפסק טהרה בל )סימן קעז( חתם סופרה

נתינת בסוברים שדי הוסקים הפ החמירו בבדיקת ז' נקיים. ועיין לעיל בתחילת הסימן שהבאנו דברי

 .אף ללא שום בדיקה של הפסק טהרה, הדעת שלא יוצא ממנה דם

  פנימיות בשבעה נקייםשטיפות 

קלח מים לריכה צואתה ולצורך רפ, כתב שאשה שסופרת שבעה נקיים )ח"ב עמ' שטו( טהרת הביתב

יפה ש שבשעת השטאין לחוו, םמותר לה לעשות כן בתוך שבעה נקיי, לתוך הרחם ע"י מכשיר מסויים

דת סק טהרה עומפחר ההולא הואיל, דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן, היה דם ברחם ונשטף ע"י המים

ראשונים הימים  ך שלשהכתב להקל בזה אף בתו סא(, )ג דברי מלכיאלבחזקת טהרה. גם בשו"ת 

ביעי יום השראשון ובהכתב שאחר שתבדוק בבקר ביום  צד(, )א משה אגרותבשו"ת ולספירתה. 

של הבדיקה  "כ אחרין גובימים האמצעיים אם אפשר לה בקלות תעשה הזילופ, תעשה הזילופין

 ילה.ם בלואם קשה לפניה לעשות ביום תוכל לעשות בימים האמצעיים ג, קרובה
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 ספירה בפה 

 שראלי וכן מנהגם של ,ימיםבשציווי הספירה בזבה אינו אלא השגחה  )מצוה של( חינוךכתב בספר ה

זכיר מנה בפיו וייך שימר שצרכתב שבשונה ממצות ספירת העו טו(, )ויקרא כג רמב"ןבכל מקום. גם ה

ום שלא ישכח ילבשב לאא, אתםשהרי אם ירצו יעמדו בטומ, אצל הזב והזבה אין בזה צורך, חשבונו

דפוס ) בר ברוך מהר"ם בתשובתו, )תניינא חיו"ד סי' קכ"ג( נודע ביהודהאמרו שיספרו. וכ"כ בתשובת 

ציא ן צריכה להושאי קב( מן אלף)ח"ד סי רדב"זדלא דמי לעומר. וכ"כ הדאינה סופרת  פראג סי' רצ"ב(

ס"ק ) דרי טהרהסעלו הן ההמספר בשפתיה משום שאם תרצה יכולה להישאר בטומאתה כל ימיה. וכ

  ועוד. שכו(-)ח"ב עמ' שכא הבית טהרת, יז(, )צו בא"ח, )ס"ק טז( ושמלה לחם, יח(

 האגודמדברי ה וכ"נ, ות בפהמשמע שצריכה למנ דף קד סוע"ב(הובא בכלבו ) רב נחשון גאוןמדברי  אך

בא בפת"ש ל הרחקות. הוע ד"ה כור מרס, הלכות ביאה, )שער האותיות אות ק של"ה. גם ה)הובא בסדרי טהרה ס"ק יח(

'וספרה  כח(, ויקרא טו)תיב כדכ הצריך שבימי ספירת הנקיים תמנה בכל יום ותאמר היום יום כו' ד(

ום אמר בפיה היתחרית יקת שכתב שמהנכון שבכל יום לאחר בד )כלל קיז סי"ד( ת אדםחכמלה'. גם ה

 ואפילו בלועזית., יום אחד לספירה וכן בכל שבעת הימים

 בדיקה לאור היום 

ו בודקין לשבח... הי ן אותןזכירי"ושל בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומ )יז.(שנינו בנידה 

 מטותיהם ביום". 

"ב דף ח)נכ"ו  וחםינו יררבכ"כ ו, שאור היום יפה לבדיקה )תוה"ב הקצר סוף ש"ה( רשב"אלמד המגמ' זו 

 טור. ם וה. והעיר הב"י דמכיון שאינו מעכב כלל לא הזכירוהו הרמב"רכא ע"ד(

לאור  ובד מהני אפילובדיע, (רשב"או)רבנו ירוחם : והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר רמ"אכתב ה

 . משמע בב"י()כן הנר 

קת א דוקא בבדייום הואור הכתב שמ"ש הרמ"א שהבדיקה תהיה רק ל )סימן קצ סס"ק צג( סדרי טהרהה

מ' )ח"ב ע ביתהטהרת בה. ואבל כשהיא בחזקת טהרה רשאית לראות הבדיקה אף בליל, שבעה נקיים

 הוא נקיעד והאה על ם מרכתב שאם בודקת לאור החשמל אף לכתחילה יש להקל כל שאין שו שנט(

 לגמרי. 

 מה שהארכנו באופן בדיקת העדים. )סימן קפח ס"א(ועיין לעיל 

 הסיחה דעתה מהספירה 

כתב שאם הסיחה דעתה כמה ימים בחושבה שאינם ימי  )סימן סג. הובא בפת"ש ג(מעיל צדקה בשו"ת 

כיונה מכיון שלא , אותם ימים שהחזיקה עצמה כטמאה אינם עולים למניין שבעה, השבעה נקיים

וכל מלתא דלא רמיא , וכן משום שיש חשש שמא הרגישה ולאו אדעתא, בימים ההם לספירת שבעה

, כתב שאם הסיחה דעתה מלמנות לנקיים )כלל קיז סי"ב( חכמת אדםעליה דאיניש לאו אדעתיה. גם ה

העלה להחמיר כשהסיחה  )ס"ק יח( סדרי טהרהאינם עולים לה וצריכה פסיקת טהרה מחדש. גם ה
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כתב שבמקרה  )ח"ב סימן לד(אמרי יושר . ובשו"ת ט(, )יד דרכי טהרהתה בתוך ימי הנקיים. וכ"פ הדע

 שהסיחה דעתה לגמרי צ"ע להקל נגד המעיל צדקה. 

 תפקחות מתקנו -השוטה שהחרשת ו )נדה יג:(הרי קי"ל , הקשה )שמלה ס"ק יג( לחם ושמלהה אמנם

ן כן כתב שמכאלדעת?  להם לחרשת ולשוטה שאין וכיצד יעלו שבעה נקיים, אותה ומטבילות אותה

ח י)סימן  צבי תפארת שו"תבאלא שתשב שבעה נקיים מדם. גם , ראיה שא"צ ספירה כלל אף במחשבה

כתב  )סימן ב( ודדבית ת בשו"וכ"כ אחרונים נוספים. ו, הוכיח היפך טעמו של המעיל צדקה אות ד(

ד מספרי שום אחבצא ולא נמ, שעד המעיל צדקה לא עלה על לב שום אחד מהמחברים לדבר בו

)סימן  טעונג יו""ת "כ בשווכ, הכתב להקל בז )ח"ג סימן קיד( מהרש"םהראשונים והאחרונים. גם בשו"ת 

ה יום נמלכבסוף העלה שאם הסיחה דעתה בחלק מהיום וה שלח(-)ח"ב עמ' שכחטהרת הבית . ובפג(

מיר ואין להח, םה נקיישבע ודאי שעולה לה אותו יום לספירת, להמשיך את ספירת הימים הנקיים

 . )ח"ז סימן לא( מעין אומרבזה כלל. וכ"פ בשו"ת 

ינו נחשב אלבנים דים הכתב שלמעשה אם לא הסירה את הבג )אות ד. ד"ה אמנם נראה(שבט הלוי ה

וכח וא"כ מ, עתןת את דסיחומאם אין כתם גם אם  שהנשים רגילות לבדוק את הבגדים, להיסח הדעת

)אמנם צתה לא מק אבל וגם לדעת המעיל צדקה הוא רק כשעברה עונה אחת, דליכא היסח הדעת

  .אך רוב הפוסקים מקילים בזה(, באבני צדק ספ"ו החמיר גם במקצת היום

יחה ת הימים שהסע"פ שאם שאסוברי קיז(, )הובאו באוצרות הטהרה פ"הגרי"ש אלישיב וה גרש"ז אוירבךה

 אשונים לפנימים הרת היבכל זאת יכולה להביא בחשבון א, דעתה לא יכולה למנות לז' נקיים

 שהסיחה דעתה. 

 ג(, ומר עמ' תתקאניני האונטרס פ)אוצרות הטהרה ק גרי"ש אלישיבדעת ה, לגבי זמן היסח הדעת שפוסל

שובות תי. , )יד הכי טהרדרבמעת לעת. ו, לה שלמיםשהיסח הדעת נחשב רק אם הסיחה דעתה יום ולי

 ספר"ע בהמשיך לספור. ועלשעות לא נחשב להיסח הדעת ויכולה  12כתב שעד  ב(, 191ותוספות עמ' 

יכה האם צר, כרההחוסר בייתה לגבי אישה שעברה ניתוח או טיפול או שה )פי"ב אות עב והלאה( פוע"ה

  למנות שוב חלק מהימים.

 סעיף ה':

 רה רק לאחר הפסק טהרהספי 

 לראות ומצאהמפסקה יום שב: בדקה עצמה )תוה"ב הארוך והקצר ב"ז ריש ש"ה( רשב"אע"פ ה שו"עכתב ה

, וק בטהרהד שתפסמאה עטהרי זו בחזקת , ובדקה לאחר שלשה או ד' ימים ומצאה טהורה, טמאה

 ואז מונה למחרתו. , שלעולם אינה סופרת עד שתבדוק אם פסקה

ר ג' או ד' דקה לאחוב, כתב דה"ה אם ראתה ולא בדקה עצמה ביום שפסקה מלראות )סק"ט( ש"ךה

 הרי היא בחזקת טמאה עד שפסקה בטהרה., ימים ומצאה טהורה
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 סעיף ו':

 אלו סוגי בגדים כשרים לבדיקות 

 )יז.(שנינו בנידה 

 מילאב ותיהםמט ובודקין; חלשב אותן ומזכירין דברים' ג עושין היו המלך מונבז בית ושל"

 צמרב או, ןבפקולי אלא ההמט את בודקין אין: שמואל דאמר, לשמואל ליה מסייע ...פרהבא

 לאו בנהמא פקולי בעי מאן אמרי הוו שבתות בערבי התם הואי דכי היינו: רב אמר. ורך נקי

 אין: מנשה ביד תנא והא, יניא. לבדיקה מעלי דכיתנא שחקי הני: רבא אמר. קאמרי מאי ידענא

! רךו נקי מרבצ או בפקולין אלא, בפשתן ולא, שחור בעד ולא, אדום בעד לא המטה את בודקין

 - הא, כיתנאד במאני והא הא: אימא בעיתואי. דכיתנא במאני - הא, בכיתנא - הא, קשיא לא

 "בשחקי - הא, בחדתי

ות הבדיקבתרא  ללישנאו, תנמצאנו למדים מהגמ' שלדעה הראשונה דוקא מנא דכיתנא כשר לבדיקו

 יעשו דוקא בשחקי ולא במנא דכיתנא.

קי ורך. חרינא צמר נישנא אל, שהוא לבן נראית בו טיפה כחרדל קוטו"ן מתוך -מילא פרהבא  רש"יופי

ניכר יפה  אין דםשאינו לבן ו -ן של פשתן. ולא בפשתן בגדים בלויי -י דכיתנא קוטו"ן. שחק -פקולין 

 החדשים.  בנים יותר מןל -אלא בעד לבן. שחקים 

שתן ק לא בבגד פודא תבלו לוז"ל: כל בדיקות א, פסק כלישנא בתרא שהבדיקות יעשו בשחקי טורה

ישן  ו בבגד פשתןגפן א צמרחדש אפילו שהוא נקי ולבן מפני שהוא קשה אלא בצמר נקי ורך או ב

 שהוא נקי ורך. 

קים של פשתן שח שיהיו ריכיןצ"בגדים אלו שמקנחין בהן  )פ"ד מהל' איסו"ב הט"ו( רמב"םכתב ה אמנם

נו ולא דבר שאי -גד ב: בריםדמה הבין שהרמב"ם מיעט כ ב"יולבנים והם הנקראים עדים בענין זה". ה

 בן ולא צבוע.לוגם בשחוק הוא דוקא , לאו בשאינו שחוקו -שחוק , חריםאולא מינים  -פשתן , בגד

מא שבח ע"ז. ושלאותן  כיריןמונבז מזוהרי של בית , דא"כ ממעט גם פקולין וצמר נקי, אך התקשה

 אל ולא קי"לם כשמוובריסוהמשבחים את בית מונבז , י"ל דהרמב"ם סובר שרבא חולק על שמואל

יכה שהבדיקה צר א לומרלא בא דיתכן שהרמב"ם לא התכוון למעט פקולין וצמר נקי, הכי. עוד כתב

 וה"ה לכל דבר כיוצ"ב. , להיות בדבר שהוא לבן ונקי ורך

צריכות , הל השבעכדיקת בבין בדיקת הפסק טהרה בין , ע"פ הטור: כל בדיקות אלושו"ע ה כתב

 או בצמר לבן נקי ורך. , או בצמר גפן, להיות בבגד פשתן לבן ישן

, אע"פ שתנא דבי מנשה לא מיעט אלא אדום ושחור, כתב שבגדים אלו צריכים להיות לבנים רמב"םה

וכ"כ , לכל הצבעים שאין מראה אדמומית ניכר בהם כמו בלבן נראה דסובר דלאו דוקא הני אלא ה"ה

ועוד.  )ס"ק מו( חיים מקור, לבוש. וכ"כ ה)לאוין קיא דף לו ע"ד( סמ"גוכ"נ מה )קיצור הלכות נידה( רא"שה

האם יכולה לבדוק בבגד צבעוני אחר , מכאן נחלקו האחרונים כיצד תנהג אישה שאין לה בגד לבן
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פילו בדיעבד לא מועיל אם אש יםסובר )באורים עמ' שו( בדי השולחןהו לבוששאינו שחור או אדום: ה

כתב שבשעה"ד יש להקל בבדיקת בגד  )ח"ב עמ' שמא( טהרת הביתב אולם .בדקה בשאר בגדי צבעונים

ובפרט שיש מקום לומר שעיקר מה שהחמירו בש"ס שתהיה הבדיקה , נקי של שאר מיני צבעונים

מנם שלא טימאו אלא חמש מראות דמים והיו בקיאים לטהר אף מראה זהו לפי ז, בבגד לבן דוקא

 משא"כ בזמנינו שמטמאים כל מראה אדום. , ולכן היו צריכים בגד לבן דוקא, אדום

ד פשטן ורק ק בבגלבדו כתב שממה שהביא השו"ע בתחילה שיש )ס"ק כב(סדרי טהרה : הצמר גפן

בדקה אין  םאדיעבד . ובבדיקה בצמר גפן משמע שלכתחילה לא מהני, אח"כ הביא את הצמר גפן

בט שוגם ה, יהםק בינעם לחלכתב שאין שום ט )ח"ב עמ' שמא( טהרת הביתב אולםלפסול את הבדיקה. 

ודחה  ו(צ)ס"ק ולחן די השב"פ הוכ, כתב שהמובחר לבדיקה הוא בד לבן העשוי מצמר גפן )אות ד( הלוי

 צמר גפן משוםיקה בשות בדיום אין נוהגים לעכתב שכ )עמ' רכג(נשמת אברהם ב. את דברי הסד"ט

וכשיצאו , קהנרתי בתוך נשאריםוהסיבים הללו  או שנספג עליו דם, שהדם לעיתים נספג בתוכו

 יאסרו את האישה. 

י עכ"פ פשוט דמהנ, ק ולבןדייר כתב שאם עשתה הבדיקה בנ )יו"ד ס"ס ק( שבט הלוי: הנייר טואלט לבן

 אך. ל לפי הענייןוהכ, יירותכתב שיש לחלק בין סוגי הנ )אות ב(בדיעבד. ובחידושיו להל' נידה 

ניסו בחו"ס ר להכך שאפשרשאם הוא סוג נייר , כתב שיש לחלק בזה )ח"ב עמ' שד"מ( טהרת הביתב

דם דק וחלק שה ריינוא האם  אבל, שפיר מהני לבדוק בו בדיעבד, והדם נדבק בו ואינו נופל ממנו

כתב שאף  ()ס"ק צז חןי השולבדה אין הבדיקה מועילה בו אפילו בדיעבד. גם, נופל ממנו ואינו נדבק

דרכי בש להקל. אך קלות יע בבדיעבד יש להסתפק אם מהני בדיקה בנייר. ואם הנייר עבה ולא נקר

 . ד(, פ"ז) הלכות משנהכתב שאין לבדוק בנייר. וכ"פ בפסקי  יט(, )יגטהרה 

קה מכאיבה הבדי בש כיישאשה שקשה לה לבדוק בעד  )ח"א סימן קמו( מהרש"ם: כתב ההרטבת העד

 טהרת הביתב . וכ"פק יפהשע"י כך נקל לה לבדו, מותר לה ללחלח העד במים קודם הבדיקה, לה

כמה שעות  נרתיקבמנית כתב שיכולה למרוח מעט משחה שו )אות ח( שבט הלוי. וב)ח"ב עמ' שמב(

שאם המשחה לא  (86הע ' פי"ב )ספר פוע"ההורה  גר"מ אליהוהבדיקה כדי לרכך את המקום. וה לפני

ות על עד להירא יוכל אא"כ ברור שדם, אין להשתמש בה, נספגת דיה בגוף עד מועד הבדיקה

 הבדיקה.

 אופן עשיית הבדיקה 

 )ה. יב.(שנינו בנידה 

. הלבית הומהשמ מתוך: קטינא רב אמר? ט"מ. כפקידה ממעט אינו - תשמיש שלפני ֵעד"]ה.[ 

[ . ]יב.ןולסדקי לחורין כנסתמ אינה - לביתה שמהומה מתוך? הוי מאי לביתה מהומה וכי

 כנסנ - שמשה ביציאות, המשקוף בצד שעומדים ועד לשמש משל - וסת שיעור איזהו: והתניא

 "לבדיקה ולא לקנוח - שאמרו וסת: הוי, עד

 ז' נקיים ומציאת כתם: , עשיית הבדיקות לבדיקת הפסק טהרהנחלקו הראשונים מהו אופן 
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ם כן בז' נקייהרה ופסק ט: בבדיקה לה)תוה"ב הארוך ב"ז ש"ה כד:( רשב"או )פ"י סו"ס ה( רא"ש .א

ם לא עשתה וא, עש מגיעד מקום שאבר התשמי, צריכה להכניס את העד לחורים ולסדקים

א שבדיקה לל יב.()מ' ן מהגכולא יצאה י"ח הבדיקה. ולמדו , כן לא הוי אלא קינוח בעלמא

 . א(י' רצג עמ' שכ)ס קסמ"וה ()לאוין קיא דף לו ע"ד סמ"גחו"ס אינה חשובה לבדיקה. וכ"כ ה

יאת כתם די גבי מצל, זו: ישנם ג' בדיקות חלוקות זו מ)בעה"נ שער הספירה עמ' פ( ראב"ד .ב

צמה כשיעור עם בדקה ה דם שאסא. ונמצא עלי, נדה ס:)שלש נשים שהיו ישנות במטה בקינוח בעלמא 

 בהפס"ט וז' וזבה נדה . לגבי בדיקתרותיה וכו'(חבוסת למציאת הכתם אם מצאה טמאה טיהרה את 

 .()שם ההרות טדיקת בי בנקיים בעינן בדיקת בית החיצון והוא עד מקום שהשמש דש. לג

, לליר הבדיקה כלא הזכ (נידהעות הל ')פ"ב דשבו רי"ףבעינן בדיקת חו"ס בבית החיצון. גם ה

 ח. לא הזכיר אלא לשון קינו איסו"ב הי"ד והלאה( מהל')פ"ד  רמב"םוה

אה לטהרה מטומ עלותה: בבדיקת הפס"ט שהיא לה)חי' נדה ה. ובהלכותיו פ"ט הכ"ג( רמב"ן .ג

בבדיקה כל  ,ומדתהרה עאבל בכל שאר בדיקות ז' נקיים דבחזקת ט, בעינן בדיקת חו"ס

 דהו סגי. 

, קת כל השבעהין בדיבהרה בין בדיקת הפסק ט, ע"פ הרא"ש וסיעתו: כל בדיקות אלו שו"עכתב ה

 מש דש. ום שהשמק צריכות להיות... ותכניסנו באותו מקום בעומק לחורים ולסדקים עד

, יקהם להקל בבדיה פוסקת הרבהאריך להוכיח שדע )מהדו"ק יו"ד ס"ס מו. הובא בפת"ש ט( נודע ביהודהה

סק בדיקה של הפשו"ע דה"ש אולם לא מלאו ליבו להקל כיון שיש הרבה פוסקים המחמירים. אך במ

"ט דיקה של הפסדרק ב רמב"ןבזה נראה לו להקל ולסמוך על ה, כו'וטהרה ובדיקה של יום ראשון 

רמב"ם שמה, . ועודקה קלהבדיצריכה לחורין ולסדקין אבל שאר בדיקות אפילו של יום ראשון די ב

 הסתמך א סימן עא()ח" יוןצבנין והרי"ף משמע שא"צ בדיקה בעומק אלא קינוח בעלמא. גם בשו"ת 

ן בזה אי, ם לבעלהו"ס גחדיקת כתב שאפילו לסוברים שצריכה ב )ס"ק כג( סדרי טהרהע"ד הנוב"י. וה

, "ד הנוב"יתמה ע א(ימלה ס"ק )ש לחם ושמלהה אמנםזה. לאבל מדאורייתא א"צ , אלא חומרא דרבנן

איזה ביא ראיות מאין להו, ידהעל הל' נדבריו משום שלא כתב , שאין להוכיח מדברי הרי"ף מה דעתו

, עעת מרן השו"יקר כדה שהעדן בזה והעל עמ' שמו והלאה(ח"ב )טהרת הבית דין מסויים שכתב. גם ב

ין מ"ש בעני מ' קנג()עג ח"וע"ע ב אבל כשאינה יכולה לעשות בדיקת חו"ס יש לסמוך על המקלים.

 בדיקת חו"ס.

 עד איזה עומק צריכה לבדוק 

ה זכירו שצריכהועוד  ד(ב דף רכא ע")נכ"ו ח" ירוחם רבינו, )פ"ו אות ד(הגה"מ , )בקיצור הלכותיו( רא"שה

נדה )ם דקי"ל וא משום הלהכניס את העד עד מקום שאבר התשמיש מגיע. הב"י כתב דאפשר שטעמ

דש  ד מקום שהשמשוע, ץלחו שנשים מיטמאות ביציאת הדם לבית החיצון אע"פ שעדיין לא יצא מ.(

 לכן צריכה לבדוק עד שם. , הוא בית החיצון
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ק יכולה ו בעומהכניסואם תנסה ל, עומקבשא"א לאישה להכניס העד כ"כ , התקשה ב"יה אמנם

הרגיש בזה  ימן עח(סח"ב ) דשןה תרומתונמצא מקלקלת. ובאמת בשו"ת , לפצוע את עצמה ויצא דם

י האי אין ר לנשים כולאי אפשן דוכתב שבשאר חיבורים לא כתבו רק בדיקה יפה לחורין ולסדקין וכיו

 סימן פז() ומהרתספר ה, סמ"ק ,סמ"גלהחמיר עליהן ביותר והנח להן לישראל וכו'. והוסיף הב"י שה

גם ו, שהשמש דש ד מקוםעדוקא לא כתבו אלא בדיקת חו"ס ולא ציינו ב פ"ט הכ"ג(, )פ"ב ה"ז רמב"ןוה

 .הדיאבין זה דכתוב לדאל"ה היה לו , אפשר דהוא לאו דוקא )עד מקום שהשמש דש(מ"ש הרא"ש 

 צוה בביתוי, דש שמשכתב דכיון שהרא"ש וסיעתו הצריכו שהבדיקה תהיה עד מקום שה ב"יה

קות הבדי ושאר, שמש דששה תהיה בענין שיגיע עד מקום שבבדיקת הפס"ט ובדיקה אחת מז' נקיים

, קייםה אחת בז' נמבדיק ותריאף אם לא יגיע שם לית לן בה. מכיון שרוב הפוסקים סוברים שא"צ 

ויים ייחד יום מסצריך לשנ"ל יש להחמיר רק בבדיקות המוכרחות. והוסיף ש, ואופן בדיקה זו קשה

רוב  ולפני, אשוניםפוסים רדע"פ )ועדיף שיהא היום הראשון  ,תשכחשבו תבדוק בדיקה לעומק כדי שלא 

 ר הימים. ל לבדוק בשאח תוכתשכ כדי שאם (. ואכמ"לולכן תמהו עליו, האחרונים היה כתוב 'ב' היינו היום השני

ש בו ותראה אם י שמש דששה : ותכניסנו באותו מקום בעומק לחורים ולסדקים עד מקוםשו"עכתב ה

 כניסו כל כךאוד להיה מולא שתכניסהו מעט לקנח עצמה. ואם יקשה בעינ, שום מראה אדמומית

ד מקום עהיינה תבעה לפחות בדיקה של יום הפסק טהרה ובדיקה של יום ראשון מהש, בעומק

ם ות שאר הימימבדיק ת כןתעשה פעם אח, : ואם לא עשתה כן בבדיקת יום ראשוןרמ"אשהשמש דש. 

פי עומק היטב כבסדקין ין ובכן כלל רק שבדקה עצמה יפה בחור; מיהו בדיעבד אם לא עשתה )ב"י(

ימן סהרא"י בפסקיו וכן מ הפוסקים )ב"י שכ"ד רובסגי לה , אף על פי שלא הגיע למקום שהשמש דש, כחה

 . ע"ח וב"ח(

וה מן לא למצאנו כתב שמ"ש הרא"ש שהבדיקה צריכה להיות עד מקום שהשמש דש אי ב"חה

 ()ח"ד סימן כ פעלים ברהקל כדעת הב"ח. ובשו"ת לנוטה  כח(-)סעיף כז ערוך השולחןהמובחר. גם ה

)ח"ב  ביתהטהרת בוו. כתב שמנהג הנשים במקומו לא לבדוק עד מקום שהשמש דש מחשש שיפצע

ב לה ואם כוא, שרא דאפהיכ כל, כתב שכשאין מנהג ברור יש לנהוג לכתחילה כדעת השו"ע עמ' שנג(

פי ללבדוק אלא  צריכה אינהו, ער בכך הוי כשעה"ד וכבדיעבד דמיויש לה צ, מאוד ע"י בדיקה זו

 כוחה עד מקום שידה מגעת. 

וא משום ה, נוח בלבדי בקילא סגוכתב שהצורך בבדיקת חורים וסדקים  )יו"ד סי' צב ס"ק כא( חזון אישה

 הבדיקאבל ע"י  ,מעייןהסק שדרך ראיית הנשים להיות מופסקת מעט ומקינוח בלבד אין ראיה שנפ

ע"י ו, פי המקורבפת דם טי בחו"ס מתברר היטב עניין סתימת המעיין. שכל שמעיינה פתוח עומדת

ה "ל שע"י בדיקו לחזם להכתב דקי )חיו"ד סימן כח(ישועות מלכו הדחיקה בחו"ס הדם יוצא. גם ה

 גמרי.ם לומשמוש הפרוזדור היטב מתעורר המעיין ומוציא דם כל זמן שלא נסת
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  שיש לה טבעת ברחמה או פצעיםבדיקות לאישה 

שות ההפסק ולה לעיכ יש לברר האם, אישה שהתקינו לה הרופאים טבעת ברחמה למניעת הריון

 בטהרה והבדיקות בז' נקיים בעוד הטבעת ברחמה. 

 םשהרי רוב נשי ,היתרליש רוב משום ש, דן בזה באורך והעלה להקל )יו"ד סימן י( יוסף זכרוןבשו"ת 

יקת ב"ד שא"צ בדקל כראש להביום חמישי או שישי מתחילת ראייתן. ובשעת הדחק יפוסקות לראות 

 . נח(ש-)ח"ב עמ' שנדטהרת הבית חו"ס. וכן העלה להקל ב

ללא  בדיקהשסובר רשב"א הוכתב לסתור דבריו מה, הביא דבריו )סימן ס ד"ה וראיתי( רעק"א אמנם

, חו"ס ל ללא בדיקתן להקד איכתב שבניד" ()ס"ק כגסדרי טהרה חו"ס אינה חשובה כלל לבדיקה. גם ה

 . כה"גולכן גם לדעת המקלים אין להקל ב, משום שיש דבר המעכב הזלת הדם

ן. יכה לעשות כאי שצראה ודאם יכולה להוצי, כתב שאם יש לה טבעת ברחמה )סכ"ט( ערוך השולחןה

ר מוך לפרוזדוהניס תכש"י תוכל לבדוק ע, אבל אם אינה יכולה להסירה מפני שיש בזה חשש סכנה

טבעת מעכב מקום השים בעומק ותשהנו שם כל בין השמשות ותבדוק בכל המקומות. ואין חושש

 ות תבדוק עדהבדיק שארבאבל , הדם. ורק בהפס"ט ובדיקה נוספת צריכה להשהות כמו מוך דחוק

 מקום שידה מגעת.

 ח': -סעיפים ז' 

 בדיקת סומא חרשת ושוטה 

 )יג:(שנינו בנידה 

 והן אותן קנותמת - פקחות להם יש אם, דעתה ושנטרפה והסומא והשוטה : החרשתמשנה"

 יתהה חרשת: ביר אמר, דתניא! לנפשה תבדוק איהי, : חרשתגמרא .בתרומה אוכלות

 במדברת - התם! לה ומראות תרואו שחברותיה אלא - לעצמה שבודקת דיה לא, בשכונתינו

  שומעת" ואינה מדברת בשאינה - הכא, שומעת ואינה

 . ט"ו(ה)פ"ח  מגידדברי המ"נ וכ, כתב דמשמע מהגמ' דה"ה ששומעת ואינה מדברת הויא כפיקחת ב"יה

 א הוקבע להןל, נשיםהר כל שאותם נשים אם הוקבע להן וסת הרי הן כשא )פ"ב הי"ג( רמב"ןכתב ה

 ם. ב הנשילרו א עונת ראייההיחוששות מל' יום לל' יום ובודקות ע"י פקחות שזו 

ו שמדברת דברת אמנה : הסומא בודקת עצמה ומראה לחבירתה. החרשת ששומעת ואישו"עכתב ה

תה ו שנטרפה דעשוטה אכן הו, הרי הן כפקחות; אבל אם אינה שומעת ואינה מדברת, ואינה שומעת

וקבע הת לבעליהן. מותרו יינהצריכות פקחות לבדוק אותן ולקבוע להן וסתות כדי שתה, מחמת חולי

ל עום ובודקות לשים יום לשיחוששות משלשים , הרי הן כשאר כל הנשים; לא הוקבע להן ,להן וסת

 ידי פקחות. 
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ייע[ והיא פואי מסבמוסד חינוכי מותאם ]או שעברה טיפול ר אילמת שלמדה -ובדין חירשת 

ת שבשינוי הדע או, טהכשו נחלקו האחרונים האם דינה, מתנהלת בחייה כפיקחת לכל דבר ועניין

 חרשים לא יצאלספר  יתאילם שלמד בב-העלה שאף חרש )אבה"ע סימן מט( מהר"ם שיקהדין. ה נשתנה

לא השתנה שפסק  עג( סי', ון)ראש צדק צמחמכלל ספק אם הוא מחוייב במצוות או לא. גם בשו"ת 

הביא שאביו  א(ז סי' כאבעה") סופר שבטהדין כיון שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים. ובשו"ת 

ם אספק בליבו  ד שעלהע, םופר' ביקר בבית ספר לחרשים אילמים והיה מופתע מהתנהלותה'כתב ס

י ב שעכ"פ מידכת שסב( ב עמ')ח" טהרת הביתאין דינן כבני דעת גמורים שמחוייבים במצוות. וב

ן ה"י חברותיה דיקה עיכה בלפיכך יש להצר, ובשל תורה יש להחמיר, פלוגתא דרבוותא לא יצאנו

בספר וין הטבילה. מיר בדלהח והן בבדיקות ראשון ושביעי של שבעה נקיים. וכן יש, בהפסק בטהרה

שובה כשוטה חרשת חשטעם שעיקר ה, כתב שיש לדון כל מקרה לגופו עד כמה יש לה דעת שני חוט

ם העולם תקשר עלעת ולכן כשיוד, הוא משום שהיא מנותקת מהעולם וזה משפיע לה על הדעת

כתב שאע"פ  ה(כז אות יד סימן )ח"ד יו" משה אגרותחשב כבת דעת. ובשו"ת באופן מסוים יכולה להי

 ר.שמלמדים אותם שיוכלו להבין מ"מ עדיין הם מוגדים כחרשים לכל דב

 סעיף ט':

 כל יד המרבה לבדוק הרי זה משובח 

 )יג. לט.(שנינו בנידה 

 הזידה, הנאנס, השגג, בדקה אול לה ישבהמשובחת. ]לט.[  בנשים לבדוק המרבה היד "]יג.[ כל

 "טמאה זו ריה - בדקה ולא וסתה שעת הגיע. טהורה - בדקה ולא

י זו משובחת הר, הםבאתה רבין בימי ספירתה בין בימים שלא , : האשה שמרבה לבדוקשו"עכתב ה

 אף על פי שיש לה וסת קבוע.

אבל מה , ש שבחיטהרתה  כתב שדווקא בבדיקות שמבררות )ח"ד סימן קז סעיף ט( הלוי שבטבשו"ת 

רבה בכלל כל המ בות זהחוששהנשים רגילות להסתכל על נייר שקנחה עצמה אחר הטלת מי רגלים ו

ים בה פעמים המרך דהרא צובעניותי לא יראה כן דאין זה בדיקה אלא קלקול לל, לבדוק משובחת

על ק דין כתם שיותר רהלכל  קנוח מבחוץ שאין לוובלא"ה הלא זה , מלוכלכים והיא מקלקלת עצמה

 הגוף. 

ה סריטות גרום ליצלה כתב שכל אישה שיש חשש שריבוי הבדיקות א )ח"ב עמ' שע(טהרת הבית ב

רבות נע מלהלהימ עליה, ותבוא לקלקל עצמה, ויצא ממנה דם שלא מהמקור, בבשרה בפנים

 בבדיקות שאינן מן הדין.

 סעיף י':

 רצופה צריך שתהא הספירה 

 שלא תהא טומאה מפסקת ביניהם". , אחר אחר לכולן -: "ואחר תטהר )לז. סז(שנינו בנידה 
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יעי ראתה בשב לום שאפיניה: כל ספירת הז' צריך שיהא רצופין שלא תהא ראיית דם ביטורכתב ה

א יינה עד שיהרת למנחוזוסמוך לשקיעת החמה או בין השמשות שהוא ספק יום סותרת כל המנין 

ת את רי היא סותריה"ש הל בשהסביר שרק בגלל שיש ספק מה ההגדרה  ב"ילהם ז' רצופין לגמרי. ה

ב עוד ריכה לישרה צכל מק"מ ובנאין בזה  )נדה סו.(אבל לדידן לאחר חומרת רבי זירא , מניין הימים

 שבעה נקיים. 

יום  בסוף אפילו אתה דםם רשא, : השבעה נקיים צריך שיהיו רצופים שלא תראה דם בהםשו"עכתב ה

 ם.קיינהשביעי סתרה כל הימים וצריכה לפסוק בטהרה ולחזור ולמנות שבעה 

שנראה  ן כתב"ע! לכאו בשוי הביוהר, תמה ע"ד הב"י שכתב שכל דין זה אינו תקף בימינו )סק"ג( ט"זה

 ז היא בחזקתשום שאא מוהו, שיש בדין זה נ"מ למה דקי"ל אישה שיש לה וסת א"צ בדיקה כלל

קת טומאה אן דחזכמ"ל ק, ובז' נקיים צריכה לכתחילה בדיקה משום שהיא בחזקת טמאה, טהרה

דיקה צ בת טהורה וא"ה לחזקא שבואין לומר שבתום הז' נקיים הי, עליה עד שיכלו ז' נקיים רצופים

 שבט כל. בשיעוריותרת המש סאלא הדין הוא שאפילו אם תראה בסוף הז' נקיים מ, אפילו לכתחילה

שאם  ,בלא הרגשה אפילו דם כתב שיש נ"מ לפי דברי החוו"ד שבז' נקיים האישה נטמאת בכל הלוי

 ד.מדרבנן בלב ם טמאהקייראתה בתוך הז' נקיים הרי היא טמאה מהתורה ואם ראתה לאחר הז' נ

 תליה בכתם בג' ימים ראשונים 

 ובהגה"מ א ע"ג( שלה דףסי' ת )שבועותובמרדכי  )סי' צב(הא דכתב ספר התרומה  תרומת הדשןכתוב ב

לגמרי  היות טהוריםלריכים ציים מייתי לה דכל השלשה ימים של ספירת ז' נק )פ"ט מהל' איסו"ב אות ז(

דדוקא בכתם  נראה, להורה אינה תוואם מצאה בהם כתם אף על פי שיכולה לתלות במכה או חב

י מאכולת ודא לא בדםכה אמאבל פחות מכן דאין צורך לתלותו חבורה או , כגריס ועוד אמרו כן

ה דאין לך מט נח:()תם ואה כוכדתניא בפרק הר, דאל"כ אין שום אשה יכולה להטהר, תלינן לעולם

 שאין עליה כמה טיפי דם מאכולת. 

ים דם אין תול מוציאהש תעיוד וכתב שדוקא מכה שאינה, דכי הנ"להביא את דברי המר דרכי משהה

אה רי אפילו ברושה, יםאשונאבל מכה שידוע שמוציאה דם אפשר לתלות בה אפילו בג' ימים ר, בה

רדכי לא מה והמהתרווכ"ש כתם דרבנן. ואפשר גם ש, ממש תולים במכה שידוע שמוציאה דם

ות מכגריס. כתם פחתיר בהליזהר אין להחמיר ולכן ובמקום שא"א , החמירו אלא לחומרא בעלמא

ים בימים מועט עוברת מכהבולכן אין להחמיר במכה שידוע שמוציאה דם. וטוב להחמיר לכתחילה 

 דאפשר ליזהר מיקרי.

: יש אומרים דבשלשה ימים ראשונים של ימי הספירה אם מצאה כתם אין תולין אותו רמ"אכתב ה

; מרדכי והגה"מ(, )תרומהדג' ימים ראשונים צריכים להיות נקיים לגמרי , להקל כמו שתולין שאר כתמים

אבל פחות מכגריס , וכן נוהגין. ודוקא כתם שהוא יותר מכגריס ועוד, אבל אח"כ דינו כשאר כתם

. וה"ה אם היה לה מכה בגופה ויודעת שמוציאה )תה"ד(ועוד תולה בכינה אפילו בג' ימים ראשונים 

אלא שאין מקילין בשלשה , )סברת הרב וכן משמע לשון המרדכי(יתר מכגריס ועוד תולה בה אפילו ב, דם
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כמבואר , ימים הראשונים לתלות במכה שאין ידוע שמוציאה דם או בשאר דברים שתלינן בהם כתם

 לעיל סימן ק"צ.

 למיםהש תורת"כ בוד. וכס ועלדעת הרמ"א תולים במכה שמוציאה דם אפילו בכתם יותר מכגרי, א"כ

ו ולדעת, דחאםודרכ"מ ל דברי הכהביא את  )ס"ק יג( ש"ךה אולםועוד.  (ס"ק לג) השולחן ערוך, )ס"ק יד(

ודעת מכה אפילו ילינן בא תלבג' ימים הראשונים שאינה יודעת בודאי שפסק דם מקורה בכל ענין 

חין ודם שמלאה  שהיאמשמע שאין לתלות במכתה אלא כ ב"חגם מה, בודאי שמכתה מוציאה דם

ל בא, אז תולה בה ,שפיר הזהרכתב שהרמ"א מיירי במכה שא"א לה ל )סק"ד( ט"זיוצא ממנה תמיד. וה

 כל שאפשר לה להזהר ולא עשתה כן אין לתלות כלל.

שאילה לוק שהתלות בחלכתב שבספירת ז' נקיים יכולה  )סימן קצ סעיף מא( שו"עהנה ה, אולם

נים ימים הראשו ין הג'לוק בהשו"ע שאין שום חיוהעיר הרמ"א לעיין כאן. ומשמע שדעת , לחברתה

 ריק"שהמה. וכ"כ הי טהרתבימ ובכולם יכולה לתלות בימי ספירתה כמו, של הז' נקיים לשאר הימים

וננו. ב להקל בנידכת מן טו("א סיח)שו"ת חיים שאל  חיד"אבדעת מרן. גם ה )הגהות שו"ע סימן קצ סעיף מא(

 .(שעט-עאב סימן ש)ח" טהרת הביתוכן העלה ב

וחזקת מעדיין אינה כיון שמ, יםהסביר בדעת הרמ"א שאין תולים בג' ימים ראשונ )אות ד( שבט הלויה

שאר ז' לם הראשונים ג' ימיבין ה מניין לנו לחלק, הקשה )סימן קסה(חתם סופר כ"כ שמעיינה סתום. וה

מדוע  ,חזקת כרואהדיין מוענים ואם בג' ימים הראשו, הרי מדינא די בבדיקת ראשון ושביעי, נקיים

 לא מצריכים בדיקות להוציאה מחזקה זו?! 

 תליה בכתם באופנים נוספים 

ש כתב שי פת"ש י(הובא ב) הדגול מרבב: המצאה כתם בג' ימים ראשוניםז' נקיים על כתם ויושבת 

מן זעם הוא שכל ם. והטוניואח"כ מצאה כתם בג' ימים הראש ,להקל אם סופרת ז' נקיים על כתם

יר עה שבט הלויה נים.בשם רבים מהאחרו טהרת הביתשלא הוחזק מעיינה פתוח תולה. וכ"כ ב

מים יה תולה בג' ה ואינאיש ודאי דינה ככל, שכשראתה גם וסת והז' נקיים הם גם על הראיה הזו

 ראשונים. 

 אולם, בזה החמירלצידד  (סימן סג סק"גאבה"ע ) בית שמואל: התליה בכתם הנמצא כשתבעוה להנשא

 ג' ראשונים.בכתם  ומצאה כתב שיש להקל בתבעוה להנשא ונתפייסה )הובא בפת"ש י( דגול מרבבהה

כתב  ס"ק עד( ימן קצס) סדרי טהרהוהטעם הוא שכל זמן שלא הוחזק מעיינה פתוח תולה. גם ה

 ד.ועו לאה(מ' שפ והע)ח"ב  הבית טהרת, )ס"ק לד( ערוך השולחןשהמיקל לא הפסיד. וכ"פ ה

)עפ"ד : אישה שבדקה עצמה מדמים משום שחפצה ללכת לבית הכנסת ז' נקיים להליכה לבית הכנסת

ולאחר ההפסק טהרה בג' ימים , דאין לאישה ליכנס לבית הכנסת בימי ראייתה(, הרמ"א לעיל סימן קצה סעיף יז

מיקל שאפשר לתלות בימים אלו  )סימן עט. הובא בפת"ש י( הגרשוניעבודת ה, ראשונים ראתה כתם

)ס"ק  טהרה סדריוכן נוטה ה, ולהחשיב את תחילת ספירתה מהימים שבדקה כדי לילך לבית הכנסת

 . מחמיר )סימן סה( צמח צדקה אולם. לג(



 הפסק טהרה ושבעה נקיים -סימן קצ"ו  _______________________________________ 332
 

דדוקא אם  כתב ש יא(ובא בפת"ה)יו"ד סימן כד.  צבי תפארת: בשו"ת כתם לאחר הג' ימים הראשונים

שיש לחוש  ים אלא' ימגאבל אם מצאה הכתם לאחר , מצאה הכתם תוך ג"י ראשונים אינה תולה

שבת ובנדתה וחו במכתה ולהת, שראתה את הכתם הנ"ל בתוך ג' ימים ראשונים ולא ידעה עד עכשיו

 הרתט. וכ"כ ביברא(ע ד"ה אקב סימן )ח" מאירות פניםאף ג' ימים הראשונים לספירה. וכן משמע בשו"ת 

 ינו כן.עתו אמבואר שד בשם אחיו )יו"ד סימן מה( אפרים ביתבשו"ת  אולם. )ח"ב עמ' שפו( הבית

 ב(י"ש יח. הובא בפת-ת יזמן כ או)יו"ד סי שלמה חמדת: בשו"ת נמצא הכתם על דבר שאינו מקבל טומאה

מקבל  ן דדבר שאינוכיו, הן להעלה דאם נמצא הכתם ע"ד שאינו מקבל טומאה אף תוך ג' לא חיישינ

ים ט להתיר בכתמה פשונרא ב()סימן ס מעיל צדקהטומאה לא הוי בכלל גזירת כתמים. וכן מדברי ה

 ועוד. ד סימן צה()יו" משה תאגרו, )ח"ב עמ' שפח( טהרת הביתהנמצאים בבגד צבוע תוך ג"י. וכ"פ ב

 סעיף יא':

 פולטת שכבת זרע 

 )לג.(שנינו בנידה 

 או, רתוסות היתה ואהר? בזיבה שתסתור מהו זרע שכבת פולטת: חמא בר רמי בעי "]לג.[

 כמה, הדסתר נמי נהי, בשתאש חורפא לפום: רבא אמר? סתרה ולא - היתה נוגעת, דילמא

 חרא - חרא רחמנא אמר תטהר אחרו - אחד יום תסתור, כבועלה דיה - שבעה תסתור? תסתור

 תפולט: ימאבי ביסנא רב שמואל רב מיניה בעא ...ביניהם מפסקת טומאה תהא שלא, לכולן

 הרוא: ל"א... במשהו מאולט, לסתור: מינה נפקא? הויא נוגעת או הויא רואה, זרע שכבת

 ולטמא ורלסת אבל, כבחוץ פניםב לטמא אלא - כבועלה דיה ש"ר קאמר לא כאן עד ...הויא

 "הויא רואה - שהוא בכל

אינה וה ל'נוגעת' א חשובו שמא, ל'רואה' ולכן היא סותרתבעיית הגמ' היא האם פולטת ש"ז חשובה 

חד. סותרת יום אולטת ויר בפפסק שלכן יש להחמ )פ"ד סימן א( רא"שולא נפשטה בעיה זו. ה, סותרת

ם עד פור ז' נקייחיל לסתת אולם הגמ' לאחר מכן מסיקה דרואה הויא והילכך כל אשה צריכה שלא

כבת פליטה שאין שלעינן ימות בדשש עונות של )שבת פו:(דקיי"ל כרבנן דאמרי , יום חמישי לשימושה

כבת דין פולטת ששוסבר  בזה שהחמירר' יונה זרע מסרחת אלא לאחר ו' עונות שלימות. והביא בשם 

י' רצג עמ' )ס סמ"ק, "ג(ף לז עאוין ד)ל סמ"גוכ"פ  זרע אינו רק לטהרות. וכן נוהגים בצרפת ובאשכנז.

 .)פ"ו אות ב( הגה"מו )סי' צה( תרומהר הספ, שכא(

 "פלטה שכבת הרי כתבש, עלהסובר דפולטת שכבת זרע סותרת אף לב )פ"ו מהל' איסו"ב הט"ז( רמב"םה

תו אינה חד". אך לדעיום א ותרזרע בתוך ימי הספירה סותרת יום אחד מפני שהוא כזב שראה קרי שס

אר אבות "כ בפ"ה מהל' ש)כת ותרסג' עונות אינה  סותרת אלא כשנפלט תוך ג' עונות אבל כשנפלט אחר

 ור זרועאסובר גם ה . כךפו.( )שבתא פוסק כרבי אלעזר בן עזריה . וטעמו מפני שהויג(-הטומאה הל' יא

 .)הביאו בתרומת הדשן(
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 ולתי הרמב"םכולם זשחר וגם מא, הב"י סיכם דמאחר דרוב הראשונים סוברים דאף לבעלה סותרת

 ן. נקטינ כיה, כרבי עקיבא דעד שש עונות לא מסרחא שכבת זרע ואור זרוע פוסקים

 ינה סותרת. בעלה אבל לא, לא אמרו 'פולטת שכבת זרע' אלא לטהרות בלבדשכתב  ראב"דה אולם

והוסיף שכ"נ סברת הגאונים שלא חששו , נטה לדעת הראב"ד )תוה"ב הארוך ב"ז ש"ה כו.( רשב"אה

 . אולם כתב בסוף דבריו שבעל נפש יחוש לעצמו. 43בהלכות וגם הרי"ף לא כתבו, להזכיר ענין זה

יכה רצ לדעת הרמב"ם לסיכום: לדעת הרא"ש צריכה להמתין ו' עונות משעה ששימשה מיטתה.

 מים.' יהלהמתין ג' עונות לשמושה. ולהלן נראה שדעת תה"ד שצריכה להמתין 

. רת אותו יוםשה סותשמולת אם הוא תוך ו' עונו, : הפולטת שכבת זרע בימי ספירתהשו"עכתב ה

יעברו עליה שים עד נקי אינה מתחלת לספור שבעה, לפיכך המשמשת מטתה וראתה אחר כך ופסקה

 גון אם שמשהכ, מושהלש ו' עונות שלימות שמא תפלוט; לפיכך אינה מתחלת לספור עד יום ה'

שה עברו עליו שיעד ש סריחמדקיי"ל אין שכבת זרע , במוצאי שבת אינה מתחלת לספור עד יום ה'

, תה במוצאי שבשימוש עת קודם, עונות שלימות מעת לעת; ואם שמשה במוצאי שבת ופלטה ליל ד'

סיף ספירתה. והואשון לרהיה יהילכך יום ה' , עדיין היא עומדת בתוך עונה ששית לשמושה וסותרת

 ויום ה' עולה למניין. , : ותפסוק יום ד' לעת ערברמ"אה

קיים כדעת הז' נ ם קודםכתב שהספרדים נוהגים להמתין ארבעה ימי שצג()ח"ב עמ'  טהרת הביתב

גם שכתב  כא(, יד) טהרה דרכיב אולםוהאשכנזים יקפידו על חמישה ימים קודם הז' נקיים. , השו"ע

 הנשים. עה לכלקבו כדי לקבוע בדין זה הלכה, הספרדים יחמירו להמתין ה' ימים כרמ"א

 'גזירת 'לא שמשה אטו שמשה 

ום השישי יינו ביה, ורשיש להוסיף עוד יום עד שתתחיל לספ )סימן רמה( תרומת הדשןב כתוב

 סבור שעדייןה"ש ותבבי יש לחוש שתשמש, לשימושה. שאם נתיר לה שתתחיל לספור מיום חמישי

מו'  תספור פחות טעה לאה שתלכן הוסיפו עוד יום שגם במקר, יום הוא ותפחית יום אחד מספירתה

 . (בג אות צת סימן )שו"ת החדשו מהרי"לכתב שכך השיב  )סימן אלף שעב(עונות. גם האגור 

ימים. אף  יש שבעהו, םשבארץ אשכנז נוהגים להוסיף יום אחד וממתינות ששה ימי, עוד כתב

ים. טעמים רחוק ם קצתויש לה מ"מ יש שנוהגים כך, הרחיק מאד דעות אלו יד(, )איסו"ב יאשהרמב"ם 

שימשה אטו  ילו לאואפ, עכתב שנשותיהם מחמירות בפולטת שכבת זר )שורש לה( מהר"י קולוןגם 

 ם. עה ימיו שבאוגם הוסיפו משש עונות ועשו חמשה , שימשה ואפילו אין בעלה בעיר

                                                        
הב"י כתב שלדעתו אין להביא ראיה שאינה סותרת לבעלה ממה שהשמיטו הגאונים והרי"ף דבר זה, שהרי כמה דינים  43

שכיחא כולי  , והא נמי לאהשמיטם ל כךי שאינם מצויים כהשמיט הרי"ף מדיני נדה דאע"פ שודאי הלכתא נינהו אלא לפ
ספור קודם לזמן לן מתחילות נידבלאו הכי א האי שרוב הנשים נמשכים ימי ראייתן ה' או ו' ימים ואינן צריכות לדין זה,

 זה.
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, פר ימים אלותין מסלהמ ה צריכהשגם אם לא שימש אור זרועבשם ה שם()עוד כתב בתרומת הדשן 

פת י חומרת הוסגם לגבש"ז כתב ע תרומת הדשןוגזרינן לא שימשה אטו שימשה. ו, דלא פלוג רבנן

 אין לחלק בין שימשה ללא שימשה. , יום אחד משום חשש דביה"ש

 יכך לאולפ, י הדיןרא לגבבגמ ואין להם סמך, סיים דכל דברים אלו חומרות יתירות הן ב"יה אולם

דוקא ו, ישי ואילךיום חמר מנהגו העולם בכל מקומותינו אלא להמתין ארבעה ימים ולהתחיל לספו

אייתה רקודם  ומייםיואם שימשה יום או , אבל אם לא שימשה אינה ממתנת כלל, אם שימשה

 .פורמשלמת עליהם ארבעה ימים מיום שימושה ובחמישי לשימושה מתחלת לס

הוא וד יום הששי מנות עיל לדהיינו שלא תתח, תין עוד יום אחד: ויש שכתבו שיש להמרמ"אכתב ה

, ור שהוא יוםת ותסבשמשודחיישינן שמא תשמש ביום הראשון בין ה, יהיה יום ראשון לספירתה

על כן יש  ,שמושהלנות ואם תתחיל למנות מיום חמישי יהיה תוך ששה עו, ואפשר שהוא לילה

ש"ד וכ"כ ר"י מולין ו גור בשם"ה והא)ת"ה סימן רמלידי טעות להוסיף עוד יום אחד דמעתה אי אפשר לבא 

ר עוד ו להחמיגהויש נשים שנ ואין לשנות., וכן נוהגין בכל מדינות אלו, מהרא"י ומהרי"ק שורש ל"ה(

הקדים עצמו שכר לנהמיקל ואין טעם בדבר והמחמיר יחמיר ו, )שם בת"ה(להמתין עד שבעה ימים 

אפילו , אהשה שרוכל או, אין לחלק בין שמשה עם בעלה ללא שמשהשעכשיו  למצוה. ויש שכתבו

"ה בשם א"ז )שם בתיים ז' נק ספורצריכה להמתין ה' ימים עם יום שראתה בו ותפסוק לעת ערב ות, כתם

 . )סה"ת וסמ"ג(וכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות  ומהרי"ק(

ממתינות ז' הדוע יש מטעם  עט(תמהר"ש סימן  )הלכות ומנהגי ר"ש מאוסטרייךהביא בשם ה )אות יב(הב"ח 

א יו נקיים אלהף שלא דה אדכיון דנדה דאורייתא טובלת אחר ז' ימי נ, ימים מהתשמיש האחרון

ת אחר אח, ' פעמיםטבול בלנים והיו נוהגים בימים קדמו, שצריכה שבעה נקיים שמא היא בימי זיבה

 יום. ין י"דלהמת לאותו דבר נהגו ג"כוזכר , ז' דאורייתא והשניה אחר שבעה הנקיים

חל בעה נקיים הפרות שוסו, העלה שאף הנשים שנהגו להמתין ששה ימים )ח"ב עמ' שצב( טהרת הביתב

, ת מרן השו"עוג כדעלנהו, יםייכולות להקדים ההפסק שלהן יום או יומ, מיום שביעי לראייתן

 שאשה עוד כתב חפיפה.ללה מוך הטביכדי לס, להתחיל בספירת שבעה נקיים מיום החמישי לראייתן

מרן  כתחילה כדעתנהוג לללה יכו, מעדות המזרח שנהגו במשפחתה להמתין ה' ימים או יותר ונישאת

 ים.ימ ולהמתין ד' ימים בלבד. וע"ש מה הדין כשהתחילה לנהוג להמתין ה'

 'מקרים בהם לא גוזרים 'לא שמשה אטו שמשה 

אבל , שהשלא שמכר גם שדוקא כשבעלה בעיר יש להחמיסובר  ב"ח: האישה שבעלה לא בעיר. א

 ש"ךהדעת  נםאמתו. מחרלכשאין בעלה בעיר יש להקל דמיד שתפסוק בטהרה סמוך לביה"ש תמנה 

 ()שורש להק המהרי"שום שמ, כתב שיש להחמיר )סק"ז( ט"זבכל אופן צריך להחמיר. גם הש )סק"כ(

 .(סל"ט)ערוה"ש וכ"כ הכתב במפורש שנהגו להחמיר אפילו אין בעלה בעיר. 

כתב שרק בשעה"ד יש להתיר לכלה שמיד שתפסוק  )סק"כ( ש"ך: ההמתנה לכלה לפני הז' נקיים. ב

היקל לגבי כלה שפירסה נידה סמוך לחופה או אפילו  )סק"ז(ט"ז ה אולםבטהרה תספור ז' נקיים. 
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דבזה לא שייך למגזר לא שמשה אטו , שאינה ממתנת כלל, שנתייחדה עם בעלהלאחר חופתה קודם 

כתב שבמקום שאין מנהג  )ח"ב עמ' תלג בהע'( תטהרת הביועוד. ב )סל"ט( ערוך השולחןשמשה. וכ"פ ה

שמיד שפסקה לראות מפסיקה בטהרה וסופרת , קבוע להחמיר בזה פשוט מאוד שיש להקל בכלה

 ת.שבעה נקיים החל מיום המחר

ושה. יום חמישי לשימשבכלה אחר בעילת מצוה תוכל למנות מ מהר"לכתב בשם ה )סק"ה(הט"ז 

ש ו משום תשמימירו בא החלכן ל, שטעמו משום דאין כאן דם נידה אלא דם בתוליםט"ז והסביר ה

 בלילה שאחר נבעלת אילואבל אם באמת נבעלה בביה"ש נראה ודאי דחשבינן לה כ, בין השמשות

 אותו ביה"ש אפילו גבי כלה. 

ת"ש עשה. הובא בפמרע ד"ה ה סור מהלכות ביא, )שער האותיות אות ק של"ה: הכשליל הטבילה יחול בשבת. ג

ור ולהתחיל לספ ד'ום ים בימותר לה ללבוש לבנ, כתב שאם לא שימשה עם בעלה ולמחרת ראתה טו(

מוטב ו, שאחר י"ט יל שבתבל כי אם היתה מתחלת לספור ביום ו' אז היה בא ליל טבילה ,ביום ה'

 ב דנראה לותכ ד"ה ולענ"ד( )ס"ק מב. סדרי טהרהשנניח חומרא זו כדי לקרב הטבילה לחפיפה. וה

כ"פ מיום ה'. ו נקיים בעהדבנדון כזה אף בשמשה יש להתיר שתפסוק ביום ד' לראייתה ותמנה ש

 עוד.ו תז(-)ח"ב עמ' תה הבית טהרת, )ס"מ( ערוך השולחןה

מן ריך לנסוע לזבעל צרה שההיקל במק )אות ו ד"ה עוד(שבט הלוי : ההבעל צריך לנסוע לזמן רב. ד

 'זקאלמראה יח'שה ם כיוןלת חכאבל מ"מ אין להקל בלי שא, דיש בזה משום פו"ר או צורך גדול, רב

 מחמיר בזה. 

, חדאין עוד יום להמת שלנוהגים )שו"ת סימן פב( מהרש"ל: כתב אתה אחר ערבית ועדיין הוא יוםר. ה

מונה מיום וף יום ה' ויים בסנק בגדים יכולה ללבוש, אם ראתה אחר ערבית ביום הא' ועדיין הוא יום

אבל , הותו כבר לילעשתה אית ווהוסיף שדי להחמיר אם היא התפללה כבר ערב, ו' ואין ספיקא בדבר

חר שבאה לה ילה מאבו לאפילו התפללו הקהל כבר ערבית לא נחמיר כה"ג לחוש, כשלא התפללה

 ללה היא. ו התפקל אפילולדעתו אפשר לה, הביא דבריו )ס"ק יט( ש"ךה אולםהסבה מן השמים. 

, ראתה דםידה ומאת הלכתב שאישה שנטהרה מטו )ס"ק טז( פת"ש: הראתה דם בזמן דם טוהר. ו

מדם כתם  ל יותרר קמשום שדם טוה, ולה למנות ז' נקיים מיד ובתנאי שלא שמשהאפשר שיכ

קה עצמה מים ותנחתב שתשב בתוך אמבטיה במים כ תלא(-)ח"ב עמ' תכט טהרת הביתשמקלים בו. ב

ן ה' החמיר להמתי ם("ה ובדאות ט ד)שבט הלוי אמנם ה, ואז תוכל להתחיל מיד לספור ז' נקיים, היטב

 ימים כדם רגיל.

ה גם בכה"ג אינכתב ש (ימן קכהס)תניינא יו"ד  נודע ביהודה: הראתה לאחר הטבילה קודם ששימשה. ז

)סימן  צדקה מעילבשו"ת  . וכ"פבזה היקל )ח"א יו"ד סימן יב(פני יהושע ה אךיכולה למנות ז' נקיים מיד. 

, ל"ט()ס ערוה"ש, ב(מר הר. ד"ה א)ס"ק לט טהרה סדריוכ"ד ה, משום שלא גזרו במילתא דלא שכיחא לב(

 ועוד. תכא(-)ח"ב עמ' תיט הבית טהרת, חזו"אבשם ה )אות ט ד"ה ועוד( הלוי שבט
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 המתנת ה' ימים בראתה כתם 

עת לבו ותפסוק  שראתה ם יוםצריכה להמתין ה' ימים ע, אפילו כתם, : וכל אשה שרואהרמ"אכתב ה

  .וכן נוהגין במדינות אלו ואין לשנות ערב ותספור ז' נקיים

, את הכתםל מצישמחרת הסובר שלגבי כתם אפשר להקל כשלא שמשה למנות מיום  )ס"ק כא( ש"ךה

ב שיש כת ף יא(סעי) לבושה אולםשגם תה"ד שהחמיר לא החמיר בכתמים שהלכו בהם להקל. 

הובא  יו"ד סימן קפח.) ופרס םחתהסוברים שגם בכה"ג צריכה להמתין ה' ימים וכן נוהגים. ובשו"ת 

בלי המתנת כתם מהציאת מבואר שדעתו דבדיעבד שכבר ספרה שבעה נקיים מיד אחר מ בפת"ש טז(

ין להקל את העד בדיקהכתם במצאה ה' ימים אפשר להקל גם בשמשה שיעלו לה הנקיים אך אם 

 אפילו בדיעבד ע"ש. 

ל אשה אב, משאה מפירש שהחמירו דוקא באשה טהורה שמצאה כתם שדינה כרו )סק"ח(ט"ז ה

נה ונות אלא מועין ו' המתלא"צ , ומצאה כתם ואפילו רואה ממש בתוך ימים הנקיים שלבשה לבנים

 מחדש שבעה נקיים מיום שתוכל.

 כתם כדם לכלדמשמע  וכן, כתב שמנהג העולם להחמיר אע"פ שהם שתי חומרות אות ט() שבט הלויה

כל די ששייך לודבר יסלק בואפילו אם רק נוטה לאדום. והוסיף דמסתמא הטעם הוא שלא לח, דבר

כ"פ ו"צ להמתין. בכתם אדרות והרבה טועות וסוב, בת ישראל כדי שידעו שתמיד יש להמתין ה' וז'

מיר ברואה ש להחישכנזים כתב שלמנהג הא (ב עמ' תכו)ח" טהרת הבית. גם בכה(, )יד דרכי טהרהה

 ימים אם לא ין ה'א"צ להמתפסק כדעת הש"ך ש )סימן פ( דעת כהןב אולםכשלא שימשה. אפילו כתם 

 שימשה. 

 אישה שזמן הביוץ שלה חל בתוך ז' נקיים 

, הדיין בטומאתז היא עוא, שאמרו לה הרופאים שהיא יכולה להתעבר רק בתוך השבעה נקייםאישה 

 כיצד תנהג?, ודורשים ממנה לקצר את ימי טומאתה

יש , לה להתעבר אלא ביום י"א לראיה ויכולה להטהרשאם אינה יכו )אות ו ד"ה וכן( הלוי שבטכתב ה

כתב שבכה"ג אפשר  )תשובה שהובאה בראש ספר טהרת בת ישראל( חזו"אמקום להתיר משום פו"ר. ה

. )ס"מ( ערוך השולחןוכ"ד ה, להתיר להפסיק בטהרה ביום הרביעי לראייתה קודם שקיעת החמה

וכל , מיקל כשלא שמשה דבמקום מצוה לא אמרינן לא פלוג )ח"ב יו"ד סימן פד( משה אגרותובשו"ת 

כתב שאם צריכה לפסוק  )ח"ב עמ' תטז והלאה( טהרת הביתגזירת לא שמשה הוא מטעם לא פלוג. ב

וביום השני לראייתה תפסוק , יכולה להימנע מתשמיש יומיים קודם עת וסתה, בטהרה מוקדם יותר

, וכל זה אפילו לדעת האשכנזים, מיד לאחר מכן בטהרה קודם ביה"ש ותתחיל לספור ז' נקיים

, שא"צ לפרוש חודש מלא )שו"ת שואלין ודורשין סימן מ( הרצוג הרבולספרדים פשוט שמותר. וכן העלה 

כתב שיכולה ללבוש לבנים  )יו"ד סימן קנז( צבי הראלא די בפרישת כמה ימים סמוך לוסת. ובשו"ת 

, יום החמישי. ואם יש צורך להקדים יותר את זמן טהרתהביום הרביעי לראייתה ולהתחיל לספור מה

ובחודש הבא יכולה לפסוק בטהרה מיד , יכולה חודש אחד לא לטבול כלל ולהישאר בטומאתה
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שכל עוד לא  כרך ז עמ' קלד והלאה(, )נועם אוירבך גרש"זשבכה"ג לא גזרו. וכ"ד ה, בסיום ימי הוסת

, הביא את העצה של ההר צבי כד(, )יד דרכי טהרהמיד. בשימשה סמוך לוסתה יכולה להפסיק בטהרה 

 וכתב שכיום אפשר להשתמש בכדורים המשנים את זמן ראייתה.

 סעיף יב':

 טעתה במנין הספירה וטבלה ושמשה קודם זמנה 

ת שלימות ש עונושמתין צריכה לה, שאם טעתה במנין יום אחד וטבלה ושימשה )שם( סמ"קכתב ה

כראוי  ון שלא טבלהבעה כגשאחר אך סתירה של, ר תמנה יום אחד נקי ותטבולואח, וזהו ג' ]ד'[ ימים

 ושימשה הרי זו טובלת בכל עת.

י ה ביום השביעושמש, ייםכתב שהדין האחרון הוא גם אם טבלה בליל השביעי של הז' נק רא"שה

שב ונחם ככולו צת היום מקמשום שאומרי, יכולה לטבול בערב ביום השבעה נקיים, ונזכרה שטעתה

"ק דמ"ש הסמ, קל הסמ"ם עהבין שדברי הרא"ש אינם חולקי ב"ישספרה ז' נקיים קודם ששמשה. ה

כתב דצ"ע  ק כד()ס" ש"ךהאולם , 'סתירה דלאחר שבעה לאו סתירה היא' היינו לאחר ליל שביעי

 משום שפשט דברי הסמ"ק משמע לאחר שבעה דוקא., לדינא

ך כלימות ואחר ונות ששה עשצריכה להמתין , לה ושמשה: אם טעתה במנין יום אחד וטבשו"עכתב ה

ובלת טהרי זו , שהוי ושמכרא כגון שלא טבלה, תמנה יום אחד נקי ותטבול; אך סתירה שלאחר שבעה

 בכל עת.

חר טובלת מיד אשות ון השמכתב דמשמע דהכא לא נהגינן להחמיר משום גזירה דבי )ס"ק כג( ש"ךה

גזרו  לא שכיחא לאמלתא דן ובדלא שכיח שתטעה במני, ה' ימים ד' ימים ויום א' נקי דהיינו אחר

 רבנן.

קטו אלא שנ, ייםוד יומות עדה"ה אם שכחה למנות ב' ימים שתמנה אחר הו' עונ )סק"ט( ט"זכתב ה

תם ות משום שאו' עונותין משצריכה לה )ס"ק יא(ולא שכיח שתשכח ב' ימים. עוד כתב , דבר השכיח

לא ע כמו בדם אם למפרותריסוימים אלו אינם , ינם עולים לה לנקיותלטת שכבת זרע אופהימים ש

ים אלו אין ום שביממש, וכן אין לחשוש שראתה דם וחיפהו ש"ז, לא מחשיבים את הימים הללו

 הדמים מצויים.

 סעיף יג':

 ניקוי השכבת זרע במקום המתנת הימים 

, ייתהסיום ימי ראמיד ב קייםנהז' האם אישה שרוצה או צריכה להתחיל למנות את , נחלקו הראשונים

עד שתתחיל  הימים מתנתובכך 'לחסוך' את הדין של ה, יכולה לקנח או לרחוץ את השכבת זרע

 לספור מחשש לשמא תחפנה שכבת זרע.

: "האשה ששימשה וירדה וטבלה ולא כיבדה את הבית כאילו לא טבלה". ד(, )ח. שנינו במקוואות א

 זו דמשמע שאם כיבדה הבית קודם טבילה לא חיישינן תו לפליטה.דייק ממשנה  )ריש פ"ד( רא"שה
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יכולה לקנח יפה , ולכן לדעתו אם האישה רוצה להתחיל למנות את הז' נקיים מיד בסיום ימי וסתה

או תרחץ במים חמים ויפליטו המים חמין כל , באותו מקום במוך או בבגד דק להפליט כל הזרע

 .(ב"ז ש"ה כו. הקצר כד:הארוך )תוה"ב  רשב"אהזרע. וכ"כ ה

טה כל הזרע. ה ופלברגלי והוסיף דה"ה אם הלכה, הסכים ששטיפה מועילה )פ"ב ה"י( רמב"ן. הב

 יה". "אי דאזלא בכרעה בהדי דאזלא שדית )נדה מא:(וטעמו משום דאמרינן 

ה לא לכתחילאבל , מועילסוברים ש )סי' צה( תרומהוספר ה )לאוין קיא דף לז ע"ד( סמ"ג, )שם( רשב"א. הג

הא תוך ביתו שתבד אדם ילמ "לעולם, אלא גם תקנח המקום יפה יפה וגם תרחוץ בחמין, תסתפק בזה

 ללו". הות מכבדת בית התורף יפה יפה ורוחצת בחמין כדי שלא תבוא לידי ספיק

 "ז(טא הטו"ב דפוס קושהל' איספ"ו מ) הגה"מכתב שאין אנו בקיאים בזה. וה )סי' רצג עמ' שכב( סמ"ק. הד

 ה זובבדיקקיאין אנו ב איןדכתב בשמו שאין לנו עתה לסמוך על בדיקת מוך שתכניס באותו מקום 

 לא מועיל. צה יחדרחיולעולם צריכות להמתין שש עונות שלימות. ומשמע שאפילו בקינוח ו

, ייתהחרת ראמיום מורוצה לספור , : האשה ששמשה מטתה וראתה אחר כך ופסקהשו"עכתב ה

ו כל ן והם יפליטים חמיבמ תקנח יפה יפה אותו מקום במוך או בבגד להפליט כל הזרע או תרחוץ

יימוני פ"ו )הגהות מה זוך על ן לסמכתב: ויש אומרים דאין אנו בקיאין בזמן הזה ואי רמ"אה אךהזרע. 

ין ב חלקכדי שלא ל ,ה כללשמש והכי נהוג דהרי כבר נתבאר שאנו נוהגין להמתין אפילו לא, וסמ"ק(

 ו נחש.ישכנ, החמירנהגו לום שכ"ש בכהאי גוונא; וכל הפורץ גדר בדברים אלו במק, ספירה לספירה

בפרט לכלה. ו, זרעהיט כל התיר לספרדים לרחוץ יפה כדי להפל )ח"ב עמ' תלג והלאה( טהרת הביתב

 זה.במיר ומשמע שדעתו להח, לא הביא אופן לקצר את הימים דרכי טהרהב אמנם

, משהשמשה אטו ש נן לאוגזרי הרי התם לא שייך בקיאות כלל, תמה על ראיית הרמ"א )ס"ק כה( ש"ךה

 יכולה לרחוץ (ש עונותתין ש)שצריכה להמוכתב שלכתחילה אין להקל. אולם במקרה שטעתה בספירה 

 .ב"חלהתחיל למנות. וכ"כ ה ולקנח ומיד לאחר מכן

 חשש שפיכת זרע לבטלה ברחיצת אותו מקום ובהליכה 

מים לאחר יחץ ג' המר שמטעם זה נהגו הנשים שלא ללכת לבית, כתב ע"ד השו"ע באר הגולהה

לפ"ז והוסיף ש, ןככתב  "ד(סק) דרישהוהמים יסריחו את הזרע ונמצא שכל הזרע נפלט. גם ה, הטבילה

ערוך זרע. ההפליטה כה ממשום שכתב הרמב"ן שההלי, יש לה ליזהר שלא ללכת הרבה אחר תשמיש

תשמיש גבה הך אחר א תתהפוכתב "מטעם זה נכון שתזהר האשה של, הביא מנהג זה )סמ"ב( השולחן

ה ם אלו דגם זג' ימיבלוך וכן לא תרבה בהי, למעלה וכריסה למטה משום דבזה ג"כ תפליט הזרע

 מפלטת זרע וכל אשה הנזהרת מכל אלו תבא עליה ברכה".

, נקלט מיד הריוןלע הראוי כיון שרוב הזרמ, העיר שאין בזה איסור )תפארת ישראל( ופלטי כרתיה

כי מה  ,מותר לרחוץ ולכן, חיצהרומה שנקלט לא יועיל לו כלל , ומיעוטו נקלט לאחר ב' או ג' ימים

 . עג(ר)יו"ד סימן  שערים תבי שלא נקלט על הרוב לא יקלט עוד ואין כאן השחתת זרע. וכ"כ בשו"ת
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ל לעשות כן אב, רהדרך מקבכתב שיש לחלק שלא התירו אלא  )ח"ד יו"ד סימן יז( פעלים רבובשו"ת 

ה רה להתיר בזלכן המוו, ךאלא שהרבה אחרונים התירו בכ, בתמידות כל הימים אפשר שלא התירו

 יש לו ע"מ שיסמוך.

 שההיתר הוא ם מוכחחרוניכתב שמדברי כל הפוסקים ומרן השו"ע והא תלז( )ח"ב עמ' טהרת הביתב

 תמידי.גם כשעושה כן באופן 
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 טבילה ביום -סימן קצ"ז 
 ' סעיפיםהובו 

 סעיף א':

 חיוב טבילת הנידה 

ו שלא היינ -י ל כראוטבו. שתאהביא ג' תנאים לכך שטבילת האישה תטהר אותה מטומאתה:  טורה

ים לה שיעור המם הטבייהיה במקוש -. במקום הראוי בתטבול לחצאין וכן שלא יהא בה דבר חוצץ. 

ר . אחג. סימן רא()אות ת מקווהמבוארים בהלכוהפוסלים את המקוה או שאר דברים , הצריכים למקוה

והוי , בילהטלתה לה עימות שבעולם לא שקודם ימי ספירתה אפילו טבלה בכל המ -ימי ספירתה 

 כטובל ושרץ בידו.

ם' מ'ורחצו במי :ג(, ד) ב"םרמ. אמצאנו בראשונים כמה דעות באשר למקור החיוב לטבילת הנידה: 

' מהגמ :יא לו:(ק ן)לאוי סמ"ג .בשהוא בנין אב לכל טמא שהוא בטומאתו עד שיטבול.  יח(, )ויקרא טו

אן לטבילת ם". מכד שתבא במיבנדתה תהא ע -"אלא מה תלמוד לומר והדוה בנדתה  )סד:(בשבת 

כבה הנוגע במשו' שם כא()שם מר ממגעה שנא ק"ו :)תוס' יומא עח.( יהודאי גאון רב .גהנידה מהתורה. 

 ר לא כג()במדבנאמר ש ,מדין מכלי :ח( )תוס יבמות מז: ד"ה במקום. הובא ברא"ש פ"י סימן ר"ת .ד'. ירחץ במים

עים בהוי אומר: אר ,ת בהןדה טובל"מה ת"ל במי נדה? מים שנ )עה:(בע"ז  ורשוד 'אך במי נדה יתחטא'

 .(ר"ת ל ראייתדברי האחרונים שהעירו ע שהביא את, )ועיין בטהרת הבית ח"ב עמ' תמג" סאה

ייב כמה שנים ח לו אחראפיש, : אין הנדה והזבה והיולדת עולות מטומאתן בלא טבילהשו"עכתב ה

 כרת הבא על אחת מהן אלא אם כן טבלו כראוי במקוה הראוי. 

 סעיף ב':

 טבילה בזמנה מצוה 

לישי ום או רק בשייו כל ין עלהאם מז, הובאה מח' לגבי הזאה על הכהן השורף את הפרה )ח.(ביומא 

  ה:ות את הטביללא לדחשר וומח' נובעת ממחלוקת אחרת האם יש מצוה לטבול מיד כשאפ, ובשביעי

 .מצוה בזמנה הטביל אמרינן אל: סבר יוסי ורבי, מצוה בזמנה טבילה אמרינן: סבר מאיר רבי"

 "מצוה בזמנה טבילה אמרינן תנאי להני עלמא דכולי, אלא...

מנה נן טבילה בזלא אמריו, נהאיתא "ורבי יוסי בר' יהודה אומר: דיה לטבילה באחרו )ל.(ובנדה 

 טומאתה".שהות באשה ללאיתא "אמר רבי חנינה זאת אומרת שאסור  ד(, )בובירושלמי  מצוה".

 א זהורחץ' לא ב כבס בגדיו'וחטאו ביום השביעי ו, )במדבר יט(כתיב ד -: טבילה בזמנה מצוה רש"יופ

 אלא ללמד על הטבילה שתהא ביום השביעי.
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 נחלקו הראשונים האם טבילה בזמנה מצוה:

כן מצוה לש טורכתב הו צוה.נה מפסק שטבילה בזמ )הובא בתוס' נדה ל. ד"ה וש"מ. ויומא ח. ד"ה דכו"ע( ר"ח

הרי , יםדבריו מיותר לכאורה שהרי)הסביר את דברי הטור  ב"יה שתטבול מיד אחר שיכלו ימי ספירתה.

פי לובלת בזמנה לא ט אישההשיתכן ומשום שהיום יש מצבים בהם  פשוט שזוהי הכוונה בטבילה בזמנה!(

ופרת סוכעת היא , גד יוםם כנכגון שראתה בימי זיבה ולא היתה צריכה לשמור אלא יו, מ"ש התורה

 ,בזמנהטובלת  אינהה מהתורשוהייתה הו"א דמכיון , ונמצא שאינה טובלת בזמנה מן התורה, שבעה

, נת חכמיםפני תקלא מלכן קמ"ל דמכיון שאינה מתעכבת מלטבול א, אין מצוה לטבול בזמנה

ה בעיר אם אין בעל בול גםש לטומצוה היא. ולכן לדעה זו י, כשמגיע זמן טבילתה שפיר חשיב זמנה

 .ועוד )סימן מא( בה"ג, )סימן שלח( אור זרועוכ"ד ה וכד'.

ועות סי' )שב מרדכיבואר בוה. ומבזמנה לאו מצ סובר שטבילה יומא ח. ד"ה דכו"ע()הובא בתוס'  ר"ת, מנגד

משמע  ,זירא 'רד מפני חומרא -ת למוצאי שביעי דראיה ודמכיון שכל הנשים שלנו אינן טובל תשנב(

אין בכך ווב ל'זמנה' זה חש אין שוב, מכיון שאינה זמנה מהתורה, שטבילה בזמנה אינה מצוה. ובנוסף

 לכן אסר לנשים לטבול בשבת וביוה"כ.מצוה. 

אין שה טובלת כשאין לך י אשהר, ן דעלמא כמ"ד טבילה בזמנה אינה מצוהיכתב דבלא"ה סוגי ב"יה

ענש נו שיהושע נם שמצישומ, בעלה בעיר. ומ"מ הוסיף שנראה דאם בעלה בעיר מצוה לטבול בזמנה

משפטים )הר הקדוש ר הזוו בספוכן מצינ, )עירובין סג:(על שביטל את ישראל מפריה ורביה לילה אחד 

 . קיא.(

 ילה אחת.פילו לאביה מצוה לטבול בזמנה שלא לבטל מפריה ור, : אם בעלה בעירשו"עכתב ה

 ואכגון מעוברת  ,רביהריה ופהאריך להוכיח שגם כאשר אין מצות  )ח"ב עמ' תמז והלאה( טהרת הביתב

א משום שהחיוב הו ות ג()א יהלו שבטלטבול בזמן. וכ"כ היש מצות עונה ולכן יש מצוה , מניקה וזקנה

, גוףום בריאות הגון משכשמש לשאפילו כאשר א"א להם , מצות עונה ולאו דוקא משום פו"ר. והוסיף

 וכ"כ ש ממש.י תשמים בלדנראה שמשועבדת לבעלה ג, צריכה לטבול משום קריבות והיתר נגיעה

 .ב(, )יז דרכי טהרהה

 טבילה בשבת 

שים היא האם הנ זו מח'לנ"מ בזמנה מצוה. אחת מה הבאנו את מחלוקת הראשונים לגבי טבילהלעיל 

 טובלות בשבת. 

 )יח.(שנינו בביצה 

 פנימ: אמר באר. ישהא שמא גזרה, בטו ביום אותו מטבילין אין - טוב יום מערב שנטמא כלי"

 "כמיקר נראה אדם -! נמי אדם הכי אי -. כלי כמתקן שנראה
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ך א, אה כמיקרקוה נרובל בממשום שאדם הט, בשונה מכלים, עולה שאין איסור טבילה באדםמהגמ' 

ים מוהיא טבילה ב ,בתכלים נראה כמתקנם. לקמן נראה שיש בעיה נוספת בטבילה בש המטביל

 וכן חשש לסחיטת השיער., חמים

תר סובר שמו ח(, גכ' שבת הל) רמב"םסובר שטבילה בזמנה מצוה ולכן מותר לטבול בשבת. גם ה ר"ח

 לטבול בשבת משום שנראה כמיקר.

ר מנה ממש אפשילה בזק אם הטבסוברים שר (פסקים סימן מח) י"ומהרו, הלוי ר"י, )סי' אלף שפג( אגורה

ני מפ ול בשבת.לה לטביכו אינה, אבל אם זמנה היה בליל חמישי ונאנסה ולא טבלה, לטבול בשבת

ה בזמנה הטביל ק כאשררהתיר לטבול בשבת  )סימן רנה( תרומת הדשןה החששות שהוזכרו לעיל.

סור דאין אי, נהצות עומאו  או אפילו אינה בזמנה אבל בעלה בעיר משום מצות פריה ורביה, ממש

אסור , וחותטעמי נת מטבילה בשבת משום שהאדם נראה כמיקר. אבל אם דחתה את הטבילה לשב

 הר. גון בנכהקר לחוץ בשבת אפילו משום שכיום כו"ע זהירים שלא לר, לה לטבול בשבת

עות סי' )שבו מרדכיביאר הוצוה. סובר שטבילה בזמנה לאו מ )הובא בתוס' יומא ח. ד"ה דכו"ע( ר"ת, מנגד

 שלכן אסור לנשים לטבול בשבת. תשנב(

 יג כך בתו(' שמואל שהנהג בשם רוסמ" )ר"ח ור' אליה וא"ז ובה"ג וסה"ת: ומותרת לטבול ליל שבת רמ"אכתב ה

לאו באבל , בעיר בעלה א אם. ודוק)ב"י ומרדכי בשם כמה רבוותא ע"ש(, אם לא יכולה לטבול קודם לכן

ו אה אחר לידה גון שהיכ, כןל. ואם היה אפשר לה לטבול קודם רנ"ה( )כן משמע בת"ה סימן, הכי אסור

; וכן י(מ"ח כדעת ב"ן קיו סימ"ו בפס)שם ובמהריי"א שאסורה לטבול , שלא היה בעלה בעיר ובא בערב שבת

 .אבל במקום שאין מנהג אין להחמיר, נהגו במקצת מקומות

ראה כמיקר. טעם דנמ שבת,כתב להקל ואפילו אפשר קודם ה ובב"י, לא הביא כלל דין זהשו"ע ה

  "אדם מותר לטבול מטומאתו בשבת". ח(, )או"ח סימן שכווכ"פ בשו"ע 

א לא התיר אל גם תה"דו, שבתבאוסרים לגמרי טבילה הרי כמה גדולים , תמה על הרמ"א )סק"ד( ט"זה

פילו היה אבע"ש  עלהבכשלא היה אפשר תחילה. ומדוע היקל הרמ"א במקום שאין מנהג כשבא 

לטבול לה ר ל שאפשכלכן ו, ! ולמעשה פסק כתה"ד משום דדבריו ממוצעיםוכן אחר לידה?, אפשר

וכשלא , שלה בע"בע אפילו אם באקודם השבת בלא שום אונס ולא טבלה אסורה לטבול בשבת 

החמיר  "ק כד(ס' שכו סי) מ"בגם ה יש להתיר לטבול בשבת בכל דוכתי., שר מחמת איזה אונסאפ

, החמירלהג יש אין מנשסובר שבמקום  )עמ' קעג ד"ה וכ"כ( ב"חהגם כשיכלה לטבול קודם לכן. 

י"ל טבילה רור דקבהדבר שמשום , לא הסכים עם הב"ח )סק"ג( ש"ךה אמנםדחומרא זו היא מדינא. 

בול תה יכולה לט"ג שהיש אעומוכח מדברי התה"ד שכשאין בעלה בעיר ובא בע", בזמנה אינה מצוה

ין אשולכן במקום  שבת.מ"מ כיון שלא פשעה במה שלא טבלה קודם מותרת לטבול ב, קודם לכן

כתב  אות ח() שולחןה ערוך. גם הח(, )קיח אדם חכמתוה, )סק"ד( טהרה סדריה וכ"פ מנהג אין להחמיר.

 מנהג.ני הורק במקום שנהגו להחמיר אין להקל מפ, שהעיקר לדינא להקל כרמ"א
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ם ל בשבת גם אק לטבוי פקפוכתב שהמנהג פשוט אצלם להקל בל )ח"ד או"ח סימן יב( פעלים רבבשו"ת 

ן לחשוש ן הב"י. ואירברי מדע"פ  (נא. וח"ג עמ' ר)ח"ב עמ' תנב טהרת הביתוכ"כ ב, יכלה לטבול קודם לכן

טה בשער ין סחיל שאומכיון דקי", מכיון שכל החשש הוא שמא תסחוט בידים, לסחיטה בשער

ילת יש להקל בטבשפסק  י( אות) שבט הלויגם האין לגזור שמא תסחוט דהוי גזירה לגזירה. , מהתורה

והוסיף  י.יבה שרו סשכל שיש איז, ליל שבת שלא לחפש חומרות למנוע הטבילה חוץ מפשיעה

ים רבים. המכשולולש חדהדור , שהיום מצוה להתיר לטבול בכל הזמנים שאפשר לטבול ולהטהר

 ביה"ש.טבול בוכשטובלת שלא בזמנה בליל שבת עדיף שת, כ(, )יזדרכי טהרה וכ"כ ה

 וטח: בשו"ת ת"ש ה()פה טבלועברה ו, נחלקו האחרונים מה הדין לנוהגים להחמיר לא לטבול בע"ש

יר לאוסרה להחמ זיד ישואם במ, אם בשוגג מותרת מיד, כתב שבדיעבד אם טבלה ע( )סימן השני

ב וכת, חולק סק"ה() הרי טהרסדה אך. )ס"ק יג( תורת השלמים"ש מותרת. וכ"ד הוצובמ, בשבת לבעלה

תב כ, וא ביו"טואם ה .(תנז )ח"ב עמ' טהרת הביתוכ"פ ב דנראה להקל בדיעבד אפילו באותו שבת.

. ותר(מעיקר הדין מאע"פ ש)א שנראה שלמעשה ראוי להחמיר לעושה במזיד משום מגדר מלת חוט שניה

 )שם( הרהטסדרי וה שם() תורת השלמיםרבה ואהבה. והקידעכ"פ מותרת בכל מיני  פת"שוכתב ה

 ת.אפילו במקומות שנהגו להחמיר בשב, סוברים להקל ביו"ט אף לכתחלה

 מקרים בהם מותר לטבול בשבת 

"כ מצאה י ואחליל שישבכתב שמי שטבלה  )סימן עא( מהר"ם מלובליןה: טבלה כראוימצאה שלא 

ונסא הוא. אכי , תיל שבמותרת לטבול בל, כגון שמצאה לכלוך תחת הצפורן, שלא טבלה כראוי

נית כחומרא טבול שלותה אכתב שגם באופן שאין לה לכלוך תחת הצפורן ומצריכים  )סק"א( ש"ךה

ום קמ והוסיף שבכל צוה.לטבול בע"ש ולא אמרינן שאינה טבילה של מאפ"ה רשאית , בעלמא

ורך לה בזמנה לצוי טביול האם היא צריכה לטב, ליה לטבול שנית מותרת לטבול ממ"נשמחמירים ע

 .א"כ לא מתקן איתתא כלל ומותרת לטבול, ואם אין הדבר מעכב, מצוה

ע"ג שנוהגים וא, תבליל שב יכולה לטבולשכלה בתולה  )סימן נג( מהר"ם מלובליןכתב : טבילת כלה

נה לא דמי לאלמהן. ו צוהבות נמי מירמשום דשאר מיני ק, לא לבעול בעילת מצוה עד אחר השבת

"מ בות. ומקיר כל שארמותה אראשונה מפרישים  דהואיל ואסור לבוא עליה ביאה )מובא ברמ"א לקמן(

 ים.והגוכתב שכן נ הביא דבריו )סק"ג( ש"ךטוב להקדים טבילתה קודם שבת. ה

יכה שה שהיתה צרשא ת"ש ג(בא בפ)תניינא יו"ד ס"ס קלא. הו נודע ביהודה: כתב האיחרה ללבוש הלבנים

חתה הטבילה לכן נדרת ווצרכה ללבוש הלבנים ביום המחונתאחרה וה, ללבוש הלבנים ביום ה'

תחלת הז' הה את ם איחרכתב שא )אות ח(שבט הלוי גם הלטבול.  לה ומותר תנחשבת שוגג, לע"ש

 אינו בכלל החומרא ושרי., נקיים

צת כגון ק, זמנהבטבול ללה יכ שאם היה לה אונס ולא )חדושי דינים סימן פז( שרד בושי: כתב הלחולי

ותרת מ, רפאת בע"שונת, הים לאו איזה כאב שהמים מזיק, חולי שהיה לה טורח להגיע לבית הטבילה

 לטבול.
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ליל שבת בטבול ותרת למיוצא לדרך אם בעלה ש )הובא בפת"ש ג( חמודי דניאלה: כתב יוצא לדרך

רק שך משיטתו שורה נמלכאו .וכן לטבול ביום ח' אפשר דשרי, אפילו פשעה ולא טבלה קודם לכן

זה א לדרך יש בוא יוצשה אך כאן מכיון, אונס כללי חשוב לאונס שבגללו מותר להקדים הטבילה

 הקל. מצוה ולכן יתכן ואפשר ל

 טבילה במוצאי שבת למחמירים בטבילה בשבת 

 )סח.(שנינו בנידה 

 קשיא (אלא) .בלילה אלא ףתחו לא אשה: והלכתא. בלילה וטובלת ביום חופפת אשה: והלכתא"

 "פשרא דלא - הא, דאפשר - הא, קשיא לא! אהלכתא הלכתא

א "י ללדעת רששמשום  וצ"שליל טבילתה לא תטבול במ דכיון שנדחה מהר"י מולןהאגור כתב בשם 

ל את ואירע לישניש אלמנהשסובר  )הל' שבת כח:( מהרי"לאפשר. גם ההתירו לחוף בלילה אלא כשאי 

ינה א, נה באלמנהופה קוין חמכיון שאינו יכול לבוא עליה ביאה ראשונה בשבת דא, טבילתה בשבת

ריו שאין דב בתכ ב"יה אמנם שאף במוצ"ש לא תטבול. ,טובלת בשבת אלא דוחין טבילתה עד ליל ב'

 דכיון שהיא רוצה לטבול אז חשיב כלא אפשר., נראים

ר לה לטבול יה אפשר שהגם במוצאי שבת לא תטבול דמאח, : ובמקום שנהגו להחמיררמ"אכתב ה

 הלטבול טביל אסורהנה ש. וכן אלמ)אגור ובמהרי"ל(קודם לכן אין מרחיקין הטבילה מן החפיפה 

 במוצאי שבת ול ג"כלטב אסורה, משום דאסור לבא עליה ביאה ראשונה בשבת, ראשונה בליל שבת

 .וסף(י)בית יסור אחשש  משום הואיל שלא טבלה בשבת, . ויש מקילין ומתירין לטבול במ"ש)מהרי"ל(

אין ו, דאפשר("ה הא דדה סח. נת רש"י )כדע דמכיון שצריכה לחוף דוקא ביום, הסבירו )סק"ה( ש"ךוה ב"חה

 לת במוצ"ש.נה טובן אידאין מרחיקים החפיפה מהטבילה היכא דאפשר. לכ, לתקן שתחוף בע"ש

 .)סק"ה( ט"זוכ"כ ה

, לילה ותטבולתחוף בהקל שלכתב שבכלה אפשר  )תניינא יו"ד ס"ס קיז. הובא בפת"ש ז(נודע ביהודה ה

 דבכלה לא שייך מתוך שהיא מהומה לביתה.

 במים חמים בשבת טבילה 

משום דאסור לרחוץ , לנשים לטבול בליל שבת בחמין אסר יא. הובא בפת"ש ב( מן)סי חכם צביבתשובת 

. ולכן תטבולנה בצונן ליל שבת או בהפגת צינתן בלבד עד שלא א(, )או"ח שכוכל גופו בחמין בשבת 

יתירו להן לטבול בביה"ש , ואם א"א בכל האמור, הטבילה למוצ"שאו תדחה , יקרא עליהן שם חמין

סדרי וה .אסרו טבילת נשים בחמין )שו"ת סי' י"ז( רע"או בית מאירגם הולא תבואנה לבתיהן עד הלילה. 

ועיקר , האריך בזה ומסיק דבמקום שנהגו נשים לטבול בשבת אין למחות בידן )סוף סי' קצ"ז( טהרה

ולכן י"ל שבמקום , )פ"ב דביצה(צה בחמין קילא משאר שבותין וכמש"כ הרי"ף טעמו משום דגזירת רחי

וכ"כ בשו"ת , מצוה כהאי לא גזרו. ולענין מעשה נהגו בזמננו ברוב המקומות שהנשים טובלות בחמין

דאף שמעיקר הדין אין לטבול בחמין מ"מ כבר נהגו היתר והנח להם לישראל  )או"ח סי' כ"ו( חיים דברי



 345 ___________________________________________________ איסור טבילה ביום
 

שבשעת הדחק אפשר  )שעה"צ סק"ה(כתב שתטבול במים פושרים. וכתב  )סי' שכו סק"ז( מ"בה וכו'.

י"ג שדן למצוא , או"ח סי' תקכ"ו אות י"ב נזר אבני]ועיין בשו"ת . )יובא לקמן(לסמוך על הקרבן נתנאל 

ובמי שאינו זקוק , דמשום מצוה יש להקל, היתר באדם הזקוק לטבילה ואינו מכוין לחמימות המים

לטבילה רק משום תוספת קדושה כתב דאין להתיר לכתחילה טבילה בחמין אך אין למחות בנוהגים 

 )ח"ה סי' מ"ד( הלוי שבטובלבד שלא יתעכב במים אלא יטבול ויצא מיד[. עיין בשו"ת , היתר גם בזה

 והוסיף דאם אפשר עכ"פ בפושרין צריך להדר אחרי זה.  ,שכתב דלטבילת נשים יש צדדים להקל

ת ה בכלל גזירזשאין  בחמין כתב שמותר לטבול בשבת )פרק במה מדליקין אות ק( קרבן נתנאלה, נםאמ

, תל בחמין בשבם לטבוג הנשילקיים מנה )שו"ת בני יהודה ח"ב סימן לב(מהר"י עייאש וכ"כ , מרחצאות

ו חמים יש בהמים שמקוה שנשים הנוהגות לטבול בשבת ב )ח"ב עמ' שעו(מנוחת אהבה ולכן כתב ה

ף והוסי, מוכו"מ שיסהם עלוכן אנשים הנוהגים לטבול בשבת במים חמים יש , להם ע"מ שיסמוכו

י שידחה את ראו, םשריבהערה שם שמי שאינו רגיל לטבול בשבת ורוצה לטבול בשבת במים פו

הג אינם ים המנלקי שדברי האחרוניםטבילתו לאחר השבת לחוש לדעת האוסרים. אלא שכתב 

ר א הוזכר היתלבגמ'  מדוע ושאין להקשות, וכתב להליץ בעד המנהג לטבול בחמין, מוכרחים כ"כ

מי  טבילה בחמיןזמנם "בת כלל מביאה שטבילה בחמין לא הייתה קיימ (יג.)שהרי הגמ' בתענית , זה

נשים אחראים הם אשום שהמ ה במקוהאיכא"? וגם בזמן הזה יתכן שלא היו גוזרים חז"ל על הטביל

"ז. וכ"כ עו כח לגזור בידינ אין כיון שלא גזרו, יר"ש. ואת"ל שהיו גוזרים חז"ל על מקוואות חמים

 שם חדש שכל י הרבאת דבר הביאפתח הדביר שלמקלים יש על מה לסמוך. וה הע' טז(, ד, )סט שע"הב

ע"ע מ"ש זה איסור. ובה אין טהרלאם מתכוון  אבל, גזירת חז"ל לא הייתה אלא כשמתכוון לנקיון גופו

ת מצוה ]אף טביל ים לטבולשנהגו הנש יא(, )שכו ערי"ש. וכ"כ ב)ח"א סימן נא( למשה תפילהבשו"ת 

 שלא בזמנה. ז"ר ס"ק יח[ במים חמים שהוחמו מער"ש.

כתב  (תסו-סח"ב עמ' תבית ה. טהרת מ' עחע)לוית חן עמ' קכב'. הליכות עולם ח"ד עמ' רי'. חזו"ע ח"ו  גרע"יאולם ה

נשים וה יכולות הילת מצא טבהיכא דלא אפשר כיון שהי, לגבי טבילת נשים שעדיף שיטבלו בביה"ש

 לטבול בליל שבת אפילו במים חמים. 

 

 

 סעיף ג':

 איסור טבילה ביום 

 )צ:(שנינו בפסחים 

 מבעוד תטובל האת יכול: תניאד. בלילה טבילתן ויולדת נדה, ביום טבילתן טבילות חייבי כל"

 "שבעה לכ בנדתה תהא - בנדתה תהיה ימים שבעת לומר תלמוד, יום
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שלמים ורק  ' ימיםזתה שצריכה להיות בטומאת ניד מדברי הגמ' למדנו שלנדה יש דין מיוחד

ימים.  ר מלאות הז'ה שלאחלילת בזמנה יכולה לטבול רק בלאחריהם יכולה לטבול. לכן אישה הטובל

שבכל  :()נדה סזרו מים גזבל חכמהתורה יכולה לטבול אפילו ביום. א, אם אינה טובלת בזמנה, אמנם

 מקרה לא תטבול ביום:

. ילהבל בין ביום יןב טובלת - מנהבז ושלא, בלילה אלא טובלת אינה - בזמנה נדה: רב מר"א

 אמר ...בתה רךס משום, בלילה אלא תטובל אינה - בזמנה שלא בין בזמנה בין: אמר יוחנן רבי

 ממאבי ינהוליטבל, רבנן ושוינה זבות ספק כולהו האידנא מכדי: ולאביי לרבא פפא רב ליה

 מאהטו תהא שלא, לכולן אחר אחר - תטהר אחר דתניא, שמעון דרבי משום? דשביעאה

 אסור: חכמים אמרו אבל. טהרת מעשה אחר - תטהר אחר: אומר שמעון' ר. ביניהן מפסקת

 "ספק לידי תבא שמא, כן לעשות

א בול ביום שמלא תט עולםאולם חכמים תקנו של, א"כ מהתורה יכולה הזבה לטבול ביום השביעי

 רת את האישהעי אוסהשבי שראיית דם ביום, ונמצא שבעל זבה, יבוא עליה ותמצא דם לאחר מכן

למת בול לאחר השין ולטלהמת . ואפילו אם ירצושלא היו שבעה ימים נקייםמכיון שנתברר , למפרע

ום וכך מה טבלה ביאבורה שהא ססרך בתה' היינו שבתה תמחמת ', הז' ימים כדי לטבול ביום אסורות

 תנהג לאחר מכן.

  האיסור ביום השביעימהו 

ילו פהאם הכוונה א עי.שביהום נחלקו הראשונים מהי כוונת הגמ' 'ואסור לעשות כן' גבי טבילה בי

טבול שמעון אסר ל שר'בר סו ז ל:()תוה"א ב"ז ש" רשב"אאו רק על הביאה. ה, על הטבילה ביום השביעי

 מאיריהכ"ד ומפרע. לה לשמא תשמש לאחר הטבילה ואח"כ תראה דם ותתבטל הטבי, ביום השביעי

ום ותר לטבול בימש (מן מאוקות סיהמחל. סלע )השגה א לשעה"ט רז"הדעת ה אולם .ראשונים נוספיםו )סז:(

ה אלא הטבילה הית לא על רב פפאוז"ל: "ועיקר בעיא ד, ביום הביאהור' שמעון אסר רק את , השביעי

  על הביאה ומאי ליטבלן תשמיש ולישנא מעליא נקט".

 אפילו סמוך טובלותיד השיש למחות ב )סק"ו( ש"ך: אסורה לטבול ביום ז'. וכתב השו"עכתב ה

 לחשכה.

 עלה שאפילוהו, רוניםהאריך להביא מדברי הראשונים והאחש תעה(-)ח"ב עמ' תסז טהרת הביתעיין ב

בול אסור לה לט תם טמאכעל  לטבול ביום השביעי לספירתן. ואפילו אם יושבתבזה"ז אסור לנשים 

 דלא פלוג רבנן., ביום שביעי

 תפגוש את בעלה עד הלילה טבילה בשביעי כשלא 

הסכימו כמה מהפוסקים שאם אינה יכולה לבוא  )מובא לקמן(כתב דלגבי כלה  )אות טו( ערוך השולחןה

כל שאין ביכולתה , אפילו ביום השביעי מותר. ומכאן רצה להתיר לכל אישה, אל החתן קודם הלילה

דבהכרח שלא יגיעו , יום או יותרכגון שהיא רחוקה מן הבעל משך חצי , בשום פנים לבא קודם הלילה
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וגם סרך בתה לא , אפשר לסמוך בשעת הדחק אפילו ביום ז' דאין כאן שום חששד, זל"ז עד הלילה

 וסיים דיש להתיישב בזה., ולא תלמד הבת מזה כמו כלה, שייך כשרחוקים זה מזו

יבוא עליה ש וששיםנו חכתב שרק כאשר יש זמן רב עד הלילה א )אות ב ד"ה ובתשו'( שבט הלויה

סרך ביתה  איכא רקו, ןאבל בזמן מועט שיחשיך עד שתבוא לביתה לא חיישינ, ותראה ותסתור

 אורך.ע"ש ב, היקל בזה )ח"ב עמ' תפב והלאה( טהרת הביתגם בשהתירו בכה"ג. 

 טבילה ביום השביעי בצורך גדול 

דלתות עיר והלמחוץ צא נשאל כיצד לנהוג במקום שהמקוה נמ )סימן כ( הגרשוני עבודתבשו"ת 

נשים רבים ן זה אלא שבזמא, בשמיני בעוד היום גדול לטבולהנשים נהגו ולכן , ננעלות בלילה

שביעי סמוך בתטבול שדיף ולכן שאלה אישה אחת האם לא ע, נמצאים שם ויש בדבר חוסר צניעות

ר"ת שאם "ד בוסס עה מזוהיתר לחשכה ותחזור לביתה משחשכה. והשיב שעדיף שתטבול בשביעי. 

תרה במקום תה' הובסרך 'ומשמע שגזירת , חוזרת לביתה משחשכה מותרת לטבול מבעו"י בשמיני

, רחוק מביתה ה נמצאהמקו וכתב שלכן אם, הביא דבריו )סק"ט( סדרי טהרהוה"ה לשביעי. ה, אונס

ם ל מבעו"י. גת לטבוותרמ, ואפילו אם תטבול מבעו"י א"א לה להגיע חזרה לביתה אלא משתחשך

לתה בע"ש ל טביחול ליאם י, למד שמי שדרה במושב והמקוה רחוק מביתה ו(, )קיח חכמת אדםה

ה ששו לסרך ביתחולא , תחשךכיון שאינה שבה לביתה אלא מש, יכולה לטבול ביום השביעי מבעו"י

ד"ה  )אות ב לוישבט הגם ה .()ח"ב עמ' תקא והלאה טהרת הביתבמקום ביטול עונה אחת. וכן העלה ב

ח"ג ) שהמ אגרותובשו"ת  יני.כתב שבשביעי סמוך לחשיכה שייכים כל הקולות של היום השמ ובתשו'(

באים ו, עות בלילהשד כמה עון כתב שבזמננו שמדליקים אור בכל בית ואין הולכים ליש יו"ד סימן ס(

, מנגד .יחזור מבעו"בול ולת לטולכן מותר, אין לחוש שתתייחד עם בעלה, ונכנסים אנשים זרים בבית

פן שביעי בכל אויום הבר לטבול ואין שום הית, כתב שח"ו לסמוך על זה )סימן פג( יעקב דבריבשו"ת 

 הגרשוני לא עבודת כתבו שגם )סק"ה( לחם ושמלהוה מג(, )ב שלמה ביתובשו"ת  אפילו במקום אונס.

  סק כך.יה פואך הוא בעצמו לא ה, אלא ללמד זכות על אותו חכם שהתיר, בא להקל

ין )תחומשל הרב יחיאל פאוסט  וכן מאמרו (128)תחומין טז עמ' ע"ע מאמרו של הרב רמי רחמים ברכיהו 

 מגורים. המקום באין מקוה ו, אודות טבילה ביום השביעי כאשר ליל שמיני חל בע"ש (299יג עמ' 

משמע שכאשר אין לה אפשרות לטבול בליל  ב"חמדברי ה, ולגבי טבילה ביום השביעי במקום אונס

ותסתיר , מותר לה לטבול לכתחילה ביום השביעי, וגם בשמיני ובתשיעי לא תוכל לטבול כלל, שמיני

 סדרי טהרה. וכ"כ ה)שכן פירש את דברי האגור לקמן ס"ה שצריכה להסתיר טבילתה מבעלה(טבילתה עד הלילה 

נשאל אודות  )תנינא יו"ד סימן קע ס"ה( הלוי שבט. ובשו"ת ה(, )קיח חכמת אדםבשם הב"ח. וכ"פ ה )ס"ק יג(

, והאניה מפליגה בזמן שחל ליל שמיני לספירת ז' נקיים של האישה, זוג שעליהם לנסוע למרחקים

מפני שאם לא תעשה כן לא תוכל לטבול במשך כמה , האם יכולה להקדים הטבילה ליום השביעי

כתב שהיה מיקל , צה להקל. ולולא דברי קודשו של החזו"אולא ר חזו"אוכתב ששאל את ה, שבועות

כה"ג והוסיף דה"ה הביא דבריהם והסכים להקל ב תקא(-)ח"ב עמ' תק טהרת הביתב באונס גמור כיוצ"ב.
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יכולה לטבול בשביעי ותסתיר טבילתה עד , ה יכולה לטבול בליל שמינילחייל מילואים שאשתו איננ

 והצלה מהרהורי עבירה. ,עונה, מפני הצורך במצוות פו"ר, הלילה

 טבילה בשמיני מבעוד יום 

, סי' לו( )הל' מקואות רא"ש, ם(ה משו)סז: ד" תוספותעוד נחלקו הראשונים מה דין טבילה ביום השמיני: 

כ"נ מדברי גמ'. ובוזכר סוברים שגם ביום השמיני אסורה לטבול ביום מהחשש שה )שם( רשב"א

 ר"ןוכ"ד ה, ח:(לוין קיא )לא "גסמוה )סי' קא( תרומהבשם ספר ה )אות א( הגה"מ. וכ"כ ד(, )יא רמב"םה

 . )נכ"ו ח"ב דף רכא ע"ד( רבינו ירוחםו )שבועות ו. ד"ה אבל אמרו(

ם האידנא משו ך לחושלא שיישסוברים  )הובאו בהגהות שם( רבינו שמחהו )נדה סי' קצ( ראבי"הה, מנגד

 ביום סלקא לה טבילה.שהרי אפילו תטעה בתה לטבול , סרך בתה

ה לטבול ' אינה יכול' או טחום : אסורה לטבול ביום ז'; ואפילו אם ממתנת מלטבול עד ישו"עכתב ה

אחר תבחין שאמה ל וה ולאיום כמב)פי' דבוק הבת וקורבתה לעשות כמעשה האם שתטבול ביום משום סרך בתה. 

 .שבעה טבלה ולא בשביעי עצמו(

 א טבלה כראוישה שלאי ותנשאל אוד )סימן עא( מהר"ם מלובליןה, לגבי היקף גזירת 'סרך ביתה'

יתה בוששים משום אנו ח האםו, האם מותרת לטבול ביום, ולאחר ב' או ג' ימים רוצה לטבול בשנית

ואין , יוםטבול בה ללכתב שאין  )סק"ח( ש"ךשתאמר שאימה ראתה דם וטבלה לאחר ג' ימים. ה

 גזירה זו. מצינו ביום משום שרק לגבי טבילה, ג' ימיםחוששים משום ביתה אם תטבול לאחר 

חם ל. ה)סק"י( הרי טהרסדה שאפילו אין לה בת דינא הכי דלא פלוג. וכ"פ )סק"ח( ש"ךעוד כתב ה

ח"ב ) הרת הביתט"פ בוכ תה.בולאו דוקא , כתב שיש גם לחשוש שנשים אחרות יטעו )ס"ק כב( ושמלה

ח מוכ ב דמגילה ה"ה()פ" שלמיכתב שמהירו שלמה יו"ד סימן רלא( )האלף לך גר"ש קלוגרה אמנם .עמ' תצז(

כתב שגם  (ן סט"ב סימליתאה חת)שו"ת טוב טעם ודעת אלא שבתשובה אחרת דלא אמרינן בזה לא פלוג. 

 .חיישינן בזה משום לא פלוג לה בתבכלה שאין 

 ביום השמיני טבילה סמוך לחשכה 

ה לאלא די , משתחשך מן עד שהשמיני אינה צריכה להמתייום בסובר ש (תוס' נדה סז: ד"ה משום) ר"ת

 יתה'. סרך בכך שאין חשש משום ', ותבוא לביתה משתחשך, לחכות עד סמוך לחשכה

אע"פ שאינה ד, שךד שתחסובר שצריכה להמתין ע (הל' מקואות סימן לו )הובא ברא"ש רשב"םה אולם

בר הספיקה כשחשכה ן כביום ולכ עדיין יש חשש שביתה תשער שטבלה, באה לביתה אלא משתחשך

ם שג, ד שתחשךביתה עת ממשמע שלדעת רשב"ם אין לה לצא סמ"גלהגיע לביתה. והביא הב"י שמה

שום שבית חזור ממה לאיש חשש שביתה תחשוב שבמקרה איחרה , אם תחזור לביתה מאוחר יותר

 אבל בזמן, השכד שחול ענראה דלא קפיד רשב"ם אלא שלא תטב רא"שמדברי ה אך, הטבילה רחוק

 היציאה לא קפיד.
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"ם שאפילו ת הרשבכדע דמשמע, הבין מדברי השו"ע 'אסורה לטבול ביום השביעי' )סק"ו( ש"ךה

בית ביתה למלכת לשאפילו סבור  ב"חחשכה ותבוא לביתה משתחשך אסור. והתטבול סמוך ל

יודעת ביתה ש ,ש בזהן חשאי, אבל כשיש מרחץ ובית הטבילה באותו מקום, הטבילה מבעו"י אסור

)אות  ולחןשערוך הה אמנם זה.שהולכת קודם לכן כדי לחפוף ולרחוץ. וגם הש"ך כתב שיש להחמיר ב

 רהסדרי טהכה. הי שחשל לפנוהאיסור הוא רק לטבו, סובר שמותר לה לצאת קודם חשכה מביתה יד(

, כהביתה עד שחשבוא ללא תופסק שבמקום ביטול עונה מותר לטבול ביום ז'  )סק"ט. הובא בפת"ש ט(

ד מקוה לביתה עכה מהה בהליוכתב שעכ"פ תשהה האיש, הביא דבריו )יו"ד סימן קצז( חתם סופרגם ה

נו ולא נית, חראו בית אזה  כי מה לי בית, מועיל שתלך לבית חברתה באותה העיר אבל לא, הלילה

 והמיקל לא הפסיד., אלה. ומ"מ המחמיר תע"בדבריהם לשיעורים כ

שם אונס  "פ שאיןאע, אכתב שכל שיש צורך קצת ויש סיבה כל שהי (עמ' תצח)ח"ב  טהרת הביתב

פן הטבילה באו ת בביתה קצותשה, מותר לאישה לטבול ביום השמיני לספירתה סמוך לשקיעה, גמור

רתה שהה בבית חבדול ותום גהשמיני בעוד הישתשוב לביתה לאחר צאה"כ. ואפילו אם תטבול ביום 

 שפיר דמי כל שיש צורך קצת בדבר., עד הערב

 טבילת כלה ביום 

, לילהל החתן עד האין אצא בל: והכלות הטובלות קודם החופה יכולות לטבול ביום דהא רמ"אכתב ה

 .)מהרי"ל(אבל אחר החופה דינן כשאר נשים 

ת במקום שהכלו אבל, ישביעבסובר שדין הרמ"א הוא רק לדידן שהכלות אינן טובלות  )סק"ט( ש"ךה

ובלת דאז ט, ירתהימי ספלה באו לדידן אם אירע לה טבילה בשביעי כגון שנתקלק, טובלות בשביעי

לא א, חוד אסורהלך בתה ום סרדהא ביום שביעי לאו מש, אינה יכולה לטבול ביום, מיד לאחר שבעה

יר החמ ו"ד סימן רנ()י רנז אבניגם האה ותסתור כל מה שלמפרע ונמצאת זבה למפרע. משום שמא תר

, יעי לנדתהיא כשבההרי  שכיון שאסורה לשמש, משום שמדינא אסרו עליה לטבול בשביעי, כש"ך

 לילה.העד  וא"כ אין נ"מ במה שאינה באה אצל החתן, כיון שלפי האמת נדה היא

"כ וא, צל החתןאאותה  ביאיםהרי ההיתר הוא משום שאין מ, העיר שדבריו צ"ע דגול מרבבהה אמנם

עד צאה"כ  החופה עמידואבל באופן שלא י, ומ"מ בשעה"ד אפשר להקל .א"א לבוא לבעילת זבה

ם פניזה. גם הבמהני  ה לאאבל להעמיד החופה ביום ולסמוך שאין מייחדים אותם עד הליל, ממש

 רבכ"פ בשו"ת ו, "ק יא()ס הטהר סדריוכך סובר ה חלק על הש"ך בזה. י( ד. הובא בפת"ש, )ב מאירות

יף כתב שעד הכלות(ב ד"ה ו )אות שבט הלויה ועוד. )ח"ב עמ' תפה( הבית טהרת, )ח"ד יו"ד סימן יט( פעלים

תהיה החופה שבתנאי ו, זהמפאת המכשולות שיש ב, השביעי מאשר לעשות חופת נידה םלטבול ביו

 את חכם."פ הורעיעשו ו, ביה"ש יש מקום להקל כיון שהיחוד רק בלילהבואם החופה בלילה. 

אז יש מקום להקל לכלות לטבול , יתכן וי"ל שדוקא במקומות שנהגו לעשות החופה בלילה, והנה

עדיין יש חשש דשמא תראה , אבל במקום שנהגו לעשות החופה גם ביום, ביום השביעי לספירתן

בספר  אולם. )סימן נב( אדם תפארתמתייחדים עד הלילה. וכ"כ להחמיר בשו"ת  ואפילו אינן, ותסתור
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כתב שגם כשמעמידים את החופה ביום לא נהגו לחשוש שמא  )דף מד סוף ע"ד( מאהבה תשובה

שלרוב מצויים עם החתן  )ספר מי נדה קונ"א סימו קצז( גר"ש קלוגרוכ"כ ה תתייחד הכלה עם החתן ביום.

ולכן אין לגזור שמא יבואו לידי ספק. , וא"א לחתן לבוא עליה ביום, והכלה בני אדם עד שעת הלילה

 ועוד רבים מהפוסקים. )ח"ב עמ' תפח( טהרת הביתוב )ח"ד יו"ד סימן יט( פעלים רבוכ"פ בשו"ת 

 סעיף ד':

 במקום אונס טבילה ביום השמיני 

 )סז:(שנינו בנידה 

 פפוניאב יעקב בר חאא רב. אריותא משום, דתמניא ביומא למטבל בנרש אידי רב אתקין"

 "בולאיא משום במחוזא רבא. צנה משום בפומבדיתא יהודה רב. גנבי משום

ילה ואם דרך בית הטבות היו בל"א בנינים של מער, וערי העיר ועובדי כוכבים הןש -: אבולאי רש"יופ

 תפול שם תסתכן.

או , וים וכיוצא בחד גנבפה או כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צינ, היכא דאיכא אונס: שו"עכתב ה

על גב  בעוד יום אףטבול מתלא  יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום; אבל בשביעי, שסוגרין שערי העיר

 דאיכא אונס. 

 לכל הנשיםוא האונס לא אם הדלכאורה נראה דלא מהני אונס אכתב  )הובא בפת"ש יא( חמודי דניאלה

 כתב "היתה ח(, ד)ב"ם רמה אולם יש להחמיר. העלה שמ"מ למעשה ב(-)אות א שבט הלויגם ה שבעיר.

חולה אינו יום". הרי שחריו בשלא או שהיה שם אונס גנבים... הרי זו טובלת בשמיני או בימים, חולה

הו תמ מהרש"םוה "ח()סק מלהלחם ושואפ"ה טובלת בשמיני ביום. וה, אונס כללי לכל הנשים שבעיר

עמ' תצב  )ח"ב הבית טהרתב עלהוכן ה ולכן דחו דבריו., על החמודי דניאל מחמת דברי הרמב"ם הללו

 .והלאה(

  כדי להסתיר הטבילהטבילה בשמיני או בשביעי 

וברצונה , תים בביגדול בנים שאישה שיש לה )שם( טהרת הביתהעלה ב, לעיל ע"פ דברי המקלים

דבר שנחשב ה, וםיני ביום השמיכולה לטבול בי, מפני שכנותיה הסקרניותאו , להסתיר טבילתה מהם

זה  פיר חשיב דברש, דולעסק ג שאם ע"י שתטבול בלילה יהיה )סימן יט(בתשובה  רמ"אוכ"פ ה, כאונס

 רבשו"ת , ק יד()ס" הטהר סדריה, )סימן ו( מהרש"לבשו"ת וכ"פ כאונס ויכולה לטבול ביום השמיני. 

טבול ותר לאישה לכתב שמ (כסימן ) הגרשוני עבודתבספר  ועוד גדולים רבים. סימן לג( )ח"ב יו"ד פעלים

 ה( ,)קיח אדם חכמתב ובאודבריו ה, ותחזור לביתה לאחר שחשיכה, אף ביום השביעי סמוך לחשכה

 .)ח"ט קונטרס דברי חכמים סימן קכט( שדי חמדוב

שדוקא , לבין אנשי ביתה, מבחוץ כגון שכנים בין אנשים, כתב לחלק )יו"ד סימן רפ( בית שעריםבשו"ת 

, ויש חשש שירדוף אחריה איזה רשע, אנשים מבחוץ שירגישו שהולכת לטבול יש בזה חוסר צניעות

יוודע לו שטובלת , שע"י שלא תאכל בשר בערב טבילתה, אבל אנשי ביתה כגון חתן הדר אצל חמיו
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מדברי הרוקח  רישה, הביא דבריו ודחאו עמ' תצה()ח"ב  טהרת הביתב אולםבכה"ג אין לחשוש. , בלילה

 משנהמוכח שהטעם שאסרו לטבול בלילה והתירו ביום הוא משום הרהורי עבירה. וכן העיר בשו"ת 

 .קצא(, )ט הלכות

 טבילה ביום השמיני כשהמקוה מרוחק 

ה הוא ג' הנסיע ק ומהלךמשמע שגם כאשר המקוה רחו (בפת"ש ט)סימן קצז. הובא  סופר חתםבשו"ת 

, בתשמיני חל בשהם היום וא, ןאלא ידחו את הטבילה לאחר מכ, אין להן לטבול ביום השביעי, שעות

, הביעי לראייתיום הרבוסף לעשות הפסק טהרה נתדחה הטבילה ליום א'. אך לאחר מכן ייעץ להם 

בצ"ע היאך  ך נשארבת. אשתבוא אל ביתה עד ליל ולא , כדי שהטבילה בע"ש תהיה ביום השמיני

 .)ולשהות אצל חברתה לא מועיל לשיטתו(תשהה כ"כ סמוך לשבת בדרך 

לילה מחוץ יסע בללהן  כתב שבנות הכפרים שבאות לעיר למקוה וקשה )אות יד( ערוך השולחןה

שב לסמוך נכון להתיי יום ז'בילו אלא אפ, דזהו כאונס גמור יכולה לטבול ביום ח' ביוםפשוט ש, לעיר

' שהרי סורה ביום זאודאי  ו"טולכן בע"ש ועי .א לביתה עד הלילהועל דעת רבינו תם כיון שלא תב

 .מוכרחת לבא קודם הלילה

 סעיף ה':

 עברה וטבלה ביום השביעי או השמיני 

צו  חרי סימןא, אילתות)ש בחאמש אחא רבהביא בשם  )בעה"נ שעה"ט פט(הראב"ד , אם עברה וטבלה ביום

שכתב  סימן מא( מחלוקותסלע ה)ועיין ברז"ה  ועוד. מהר"םוכ"ד  שלא עלתה לה טבילה. ד"ה שאילתא(

לה לתה לה הטביעשביעי ום האבל בזה"ז ודאי שאם טבלה בי, שגם רב אחא לא אמר אלא מדאורייתא

 בדיעבד. 

ר רה זו הוא דבגזיר שעיק משום, סובר שאין להחמיר כולי האי )תוה"א ב"ז ש"ז לא.( רשב"אה אמנם

פירתה סתור סיום ותבושמא תראה בו , ושמא תשמש מיד לאחר טבילה, שמא זבה היתה, רחוק

סובר שהכל  "ד(ף רכב ע"ו ח"ב ד)נכ ירוחם רבינוומתוך חששות רחוקות לא נחמיר כ"כ. גם , למפרע

כתב  ז(י, אי) רמב"םגם ה לה.מודים שאם עברה וטבלה בשמיני ביום בלא אונס יראה דעלתה לה טבי

 .שבדיעבד עלתה לה טבילה מאחר שטבלה בזמנה אפילו היתה זבה ודאית

 ין דיעבד. לעני רשב"אה כ"ד. וז'סובר שמותר לטבול אפילו ביום  )השגה א לשעה"ט( רז"הה אך

כן אם עברה ילה; וה טבלאפילו הכי עלתה , : אם עברה וטבלה בח' ביום בלא אונסשו"עכתב ה

 עלתה לה טבילה. , וטבלה בז' ביום

לילה. וכתב בשנית  בילהפסק להחמיר דביום השביעי לא עלתה לה טבילה וצריכה ט ב"חה אמנם

 .ט(, יז) רכי טהרהד"כ הוכ ים.כיון שכ"ד ראשונים נוספ, דטוב להחמיר היכא דאפשר )ס"ק יא( ש"ךה

אבל אם  ,חשכהשביתה עד לוכתב שזהו דוקא כשלא באה , הביא דברי הש"ך ו(, )קיח אדם חכמתוה

  יה.בוא עללה ישבזה יש חשש קרוב שבע, באה לביתה קודם שתחשך צריכה טבילה שנית
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, ה טבילהלתה לשו"ע עאע"פ שלדעת ה, שאישה שטבלה בשביעי )ח"ב עמ' תקו( טהרת הביתכתב ב

 שאר כללהיזהר גם ב וטוב, ישוקכגון חיבוק ונ, בהרימ"מ צריכה להיזהר ביום השביעי גם באיסור ק

 ושאר ההרחקות., כגון למסור מידו לידה, הקריבות

לה או ביום או בלי טבלה פק אםסשאם הוא יום המעונן וכד' ויש  )הובא בפת"ש יג( חמודי דניאלכתב ה

 אינה צריכה להחמיר ולטבול שנית., שטבלה בביה"ש

 הסתרת הטבילה מהבעל 

 לה עד הלילהתה מבעבילותסתיר ט, : ומכל מקום לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילהרמ"אכתב ה

 .)ב"י בשם האגור(

 והעיר, בעלהמטבילה ר המדברי הרמ"א משמע שגם אם טובלת ביום השמיני ביומו צריכה להסתי

. ז()ח"ב עמ' תצ הבית טהרתו ד(י)אות ערוך השולחן שהעיקר הוא דדוקא בשביעי. וכ"כ הגר"א ע"ז ה

שהם  דברי האגור תב עלכס לא כתב להחמיר גם בשמיני. שהרי הב"י סו" ס"ק טז() סדרי טהרהה אולם

 .)ח"ב יו"ד סימן לג( פעלים רבחומרא יתירה. וכ"פ בשו"ת 
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 44דיני חציצה -סימן קצ"ח 
 ובו מ"ח סעיפים

 סעיף א':

 מקור לדיני חציצה 

ז. , ל' מקואוות אה רמב"ם) הבשעת הטבילה במקוה צריכים המים לבוא לכל מקום ומקום בגוף האיש

אם גם העלינו לברר  שומא . לכןעוד(הל' מקואות סי' כט. ורא"ש תוה"א ב"ז ש"ז ל.  רשב"אבעה"נ עמ' פח.  ראב"ד

 הנמצא רבדוכן האם כל  הגוף.א על כל גוף חשובה לחציצה או שמא רק אם היחציצה על חלק מה

 האישה חוצץ או שצריך להיות דבוק לגופה וכד'.  על

 )ו.(הנה שנינו בסוכה 

 דבר יהא שלא - במים רחץו דכתיב, נינהו דאורייתא חציצין ...מסיני למשה הלכה חציצין"

: אחנ בר בר הרב דאמר. חנה בר בר הכדרב, לשערו הלכתא אתאי כי -! המים לבין בינו חוצץ

 אדאוריית נמי ערוש -. יודע איני תיםש. חוצצות אינן - שלש, חוצצת - קשורה אחת נימא

 הלכתא אתאי יכ -! ושער - ניהו איומ, לבשרו הטפל את - במים בשרו את ורחץ דכתיב, נינהו

 - עליו ידמקפ ושאינו, ץחוצ - יועל ומקפיד רובו, תורה דבר :יצחק רבי דאמר. יצחק לכדרבי -

 רובו םמשו פידהמק מיעוטו עלו, המקפיד רובו משום מקפיד שאינו רובו על וגזרו. חוצץ אינו

 ובור משום ינמ אי, המקפיד יעוטומ משום מקפיד שאינו מיעוטו על נמי וליגזר -. המקפיד

 "?לגזירה גזירה וניגזר ניקום ואנן, גזירה גופא היא -! מקפיד שאינו

 שנינו: )פב.(ובבבא קמא 

 הטפל את - בשרו את, למים שרוב בין חוצץ דבר יהא שלא - במים בשרו את ורחץ: דתניא"

 "!שער? ניהו ומאי, לבשרו

דה מ' בסוכה למהרי הגשת! לכאורה דרשת הגמ' כאן 'שלא יהא דבר חוצץ בין בשרו למים' מיותר

וכתבו  ,ו לשאלה זוהתייחס (ה דבר)סוכה ו: ד" תוספותכבר שנלמד מהלל"מ שרובו חוצץ ולא מיעוטו! ה

ת שחציצה בבי עולה התוס'יש להעיר שמ .קדושין כה.()כדאיתא בשמהגמ' בב"ק נלמד לבית הסתרים 

 בנן.סובר דהוי מדר )קידושין שם( ריטב"אה אולםהסתרים הוי מדאורייתא. 

. ם דבר החוצץליה שועיה : צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת; לפיכך צריך שלא יהשו"עכתב ה

 ואפילו כל שהוא. 

אלא הוא דין נוסף והוא , כתב שדיני חציצה אינם קשורים בהכרח לדיני טבילה )אות ב( שבט הלויה

 הלכה למשה מסיני. שהרי מיעוט שאינו מקפיד אינו מעכב אע"פ שהמים אינם מגיעים לאותו מקום. 

                                                        
ין להרחבה בכל דיני החציצה בדברי הפוסקים באשר לתכשירים רפואיים, עיין בקונטרס של ר' אברהם בורשטי 44

 ונה לו ע"כ.ה, ותודתי נתוהכתיב ימוד"חציצות בטבילה כתוצאה מתכשירים רפואיים". אשר נעזרתי בו רבות במהלך הל
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  הקפדההגדרת 

פיד ואינו מק, וה לסלקורוצ כתב שמקפיד היינו שאכפת לו קיום הדבר ג(, )פיה"מ מקואות ט רמב"םה

כתב  :(ו )סוכה רש"י ישאר. לא היינו שלא אכפת לו באותו הדבר ואינו שם לב אם ישאר על גופו או

 .שמצטער עליו -פירש 'מקפיד'  )ד:(אך בעירובין , אין סופו לטלו -'אין מקפיד' 

הטבילה ר בעלי הנפש שע) ב"דראבשם ה )שבועות דף ז. ד"ה דבר תורה(והר"ן  )הל' מקואות סי' כו(כתבו הרא"ש 

ו להקפיד עלי פעמיםלאדם  כיון שדרך בני, שאפילו אינה מקפדת עליו עתה בשעת טבילה עמ' צג(

א דוקא רת הקפדה הישהגד ב.(ן עילחו) ר"ןהביא את דעת ה )שו"ת יו"ד סימן רסז ס"ג( אבני נזרה אךחוצץ. 

 רוב הראשונים לא ס"ל הכי.אולם העיר ש, על שעת הטבילה

 חוצץ..., להקפיד עליו לפעמיםבני אדם : ואם דרך שו"עכתב ה

 מקפדת לעתיםוקא שעינן דכתב שמ"מ ב )יו"ד סימן י ד"ה ולענין. הובא בפת"ש א( יוסף זכרוןבשו"ת 

פדת שו"ע 'אין מקהת לשון אש לפרש י)וכך לא , אבל אם אינה מקפדת רק פעם אחת לזמן מרובה, מזומנות

 ג"כ כתב ן קכז("ג סימחתשובות  )קובץ גרי"ש אלישיבה. רחוק(אך לא לזמן , עליו עתה' אלא בעוד כמה ימים

כך  כן לא יופיעו, יו"טושבת לא יכנס כך ל, שודאי שוחט וקצב שידיו מלוכלכות בדם שאינו חוצץ

ות השנה שאר ימב"מ מ, אלא ודאי שאף שבזמנים מסויימים הוא מקפיד על כך, בשמחת מרעים

 מחר שמסירה יום אוהים אם יזדמן לה לישה כמה פעמשאינו מקפיד אינו חוצץ. ושאני טבעת ש

 .מאירי(ציצה. וכ"נ מהחל הוי לו בחואפי, )אולם המהר"ם בן חביב בס"ס נא כתב שכל שמקפיד בשבת ויו"ט בזה אותה

ר ומק הפרוזדועה תוך נתנושכתב אודות טבעת  )מהדו"ק יו"ד סימן סד. הובא בפת"ש טז( נודע ביהודהה

עת שתפסוק בהסירה כה למקפיד מכיון שמתלכלך תמיד בימי נידתה וצרי דחשיב, לצורך רפואה

י ב שההסרה בימכת קצב( "ד סימן)יו חתם סופרה אולםוגם בעת הלידה מסירה אותה. , בטהרה לנקותה

לפנות  לא כדיא, דהשהסרת הטבעת בעת הזאת אינה משום הקפ, הלידה אינה חשובה להקפדה

 נטילת לולב פ שבעתע"א, ל איש שאין בו אבן שאינו חוצץמקום לולד לצאת. והראיה מטבעת ש

ת סיבה חיצוניאלא מ צמיוהנחת תפילין מסירו. והעולה מדבריו שכל עוד ההסרה אינה מטעם ע

 אין אנו מחשיבים את ההסרה הנ"ל להקפדה., כלשהי

"ל: "נראה ה. וזני חציצת לדיר בשבהשווה את דיני קיימא בהלכות קוש )יו"ד סימן רנג אות א( אבני נזרה

ירנו איזה זמן יסלבודאי ה שמדמה שקרוי קשר של קיימא לענין שבת הוא דקרוי אינו מקפיד. אבל 

שום דלא משניהם לחד אמשם דלא חשיב של קיימא לענין שבת. הוא הדין דחוצץ. ובאמת טעם 

תר החציצה יות איר אכרח להשכתב שאם יש ה )יו"ד סימן ל( חלקת יואבגם בשו"ת מבטל ליה לגמרי". 

דהוי  יעוטו המקפידבמ, נןדרבממז' ימים אינה חוצצת. דמכיון שקשר לז' ימים הוי קשר של קיימא 

ן ש חילוק מזמרא"ש ידעת ההעיר שדווקא ל )ח"ג עמ' מח( טהרת הביתב אמנםרק מדרבנן יש להקל. 

ו . ומעתה אפיל(א"ז סק"יז משב)כמ"ש הפמ"ג סימן שאך לדעת הרי"ף והרמב"ם אין חילוק בזה , לזמן

 לו מדרבנן. לל אפיכימא כיון דגבי שבת אינו חשיב בר קי, במיעוטו דהוי מדרבנן אין להקל
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א"כ אף , צץפיד חונו מקגם רובו שאישלכאורה לאחר שתקנו חכמים שכתב  )סק"א(ישועות יעקב ה

די כמעליו כלוך סיר הלד להאבל מ"מ בשעת טבילה ודאי מקפי, שאינו מקפיד כלל על עצם הלכלוך

"ת. ינו חוצץ מהאאמאי  א"כו, וא"כ הלא הו"ל ממילא רובו המקפיד, שתעלה לו טבילתו גם מדרבנן

טבילה כשר ההא רק מחמת הישהקפידא כתב שכל הביא דבריו ו עו(, ב, )תניינא שלמה מנחתבשו"ת 

 אין לכן, דאן הקפיעף ממשום דכיון שפסול הטבילה הוא דבר המסת, אין זה קרוי כלל קפידא

 עמ' ח( )ח"ג הבית טהרתם בג .םשהמסובב הוא רק אחר הסיבה ולא קוד, המסובב יכול להיות גם סיבה

לא פסיק רישא ד נו בדיןשמצי )וכמוכתב שאם ההקפדה אינה אלא מצד האיסור אינה חשובה להקפדה 

קושיא ים נוספים לצתירו ביא. וע"ש שהדאם לא ניחא ליה רק מצד האיסור נידון כפ"ר דניחא ליה(, ניחא ליה

בל א, ל כל הרובפיד עלא במקאכתב שמהתורה אינו חוצץ  )ח"ג סימן לג אות א( אחיעזרהנ"ל. ובשו"ת 

ד שאינו מקפי מיעוט אלא שאם נסיר חלק מהרוב לא ישאר, כאן אינו מקפיד אלא על חלק מהרוב

מות עח: ף הספר על יבת שבסוות בהוספ)הובא בקובץ הערו גר"ח מבריסקוכיוצ"ב תירץ ה, שמותר אף מדרבנן

 .אות ד(

 הקפדה גדרי 

מקפידות:  הנשים רובנחלקו הראשונים מה הדין כאשר אישה מסויימת אינה מקפידה בדבר ש

ב ת לא חשידפואם אינה מק עולה שהכל תלוי בקפידה של האישה הספציפית, )מובא לקמן( רמב"םמה

ל טלה דעתה אצסובר שב "ז לב.(ש)תוה"ק ב"ז  רשב"אה אמנםלחציצה. כ"כ בדעתו הב"י, וסיים דצ"ע. 

  .ע"ג( ה דף רכד)נכ"ו ח" ירוחם רבינודאל"כ נתת דבריך לשיעורים. וכ"פ , כל אדם

פ"ב ) רמב"םה מהונרא, 'ימספקא לכאשר האישה מקפדת בדבר שרובן אינן מקפידות: כתב הב"י ש'

מע שאע"פ דמש, "ליהעמקפיד שערה אחת שנקשרה חוצצת והוא שיהא כתב "ש מהל' מקוואות הט"ו(

גבי ל טורכ"נ מהיצה. וו חצאם היא מקפידה הרי ז, שאין דרך העולם להקפיד בשערה אחת הקשורה

 נשים להקפידאן של אין דרכדכתב "דכיון  שם לא:()תוה"ב  רשב"אה אמנםצואה ובצק שתחת הציפורן. 

 נשים.ב הרואע"פ שזה מקפיד בטלה דעתו". ומשמע שהכל תלוי בדרך הקפדתן של 

או , דת עליו עתהנה מקפם איחוצץ אפילו א, : ואם דרך בני אדם לפעמים להקפיד עליושו"עכתב ה

 חוצץ.  ,יואפילו אינה מקפדת עליו לעולם כיון שדרך רוב בני אדם להקפיד על

נה וב פעמים איע"פ שראעולם להרי זה חוצץ , סוברים דמכיון שיש זמן שמקפדת )סק"א( ש"ךוה ב"חה

 מקפדת.

א אין רוב בנ"שאע"פ  ד ע"זאם דרך בנ"א להקפי, ביאר בדברי השו"ע שהם ב' דינים )סק"ב( ט"זה

ילו או אפ, קפדתמאינה  שיוואישה זו רגילה להקפיד ג"כ ע"ז בפעמים אחרות אלא שעכ ,מקפידים

ינה א פידים וזונ"א מקבקצת מהרי זה חוצץ. אבל אם , אינה מקפדת אף פעם אך רוב בנ"א מקפידים

 .)אות ד( שבט הלויוכ"פ ה לא הוי חציצה., מקפדת לעולם
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 חב""א בזה. הוהרשב מב"םהבאנו לעיל מח' הר, וכאשר רוב הנשים אינן מקפידות והיא מקפידה

, עמ' ח( )ח"ג הבית טהרתב וכ"פ .()סק"ג ט"זוה )סק"ב( ש"ךסובר כרמב"ם שחשיב חציצה בכה"ג. וכ"פ ה

 "ל.שום סבברך מתאך לא , ום חציצהש לחזור ולטבול בליצריכה טבלה  כבר והוסיף שאם

ליה סויים שיש עמבמצב  אישה עולה יסוד חשוב. שכל שיש קמז. יובא לקמן(, )ב פנים מאירותמדברי ה

, תהיו מקפידו נ"ל לאישה האבל אם היו במצב של הא, ושאר נשים מקפידות על חציצה זו, חציצה

 ם במעמד הלזיש נשישכל ש ח(ק)תנינא ח"ג סימן  ומשיב שואלאזי חשיב כאינו מקפיד. וכן העלה ה

 חשוב אינה מקפדת ואינו חוצץ. , שאינן מקפידות

 ' בחציצהורובדין ' 

 )עח.(שנינו ביבמות 

, חוצץ ינוא - ועלי קפידמ שאינו רובו ,חוצץ - עליו ומקפיד רובו, תורה דבר: יצחק רבי דאמר"

 ..."!חוצץ - כולו אבל, רובו אלא שנו לא: כהנא רב אמר והא

צה זו ליו הרי חציקפיד עמינו גם אם א, למדנו מדברי הגמ' שכשהדבר החוצץ חופה את כל הגוף, א"כ

על  כמים גזרו גםוח, דםל האתלוי במידת ההקפדה ש, מהתורה. ואם החציצה חופה רק את רוב הגוף

 רובו שאינו מקפיד וגם על מיעוטו המקפיד.

מן רסז אות )יו"ד סי זרבני נא: הקפיד(ורובו שאינו מ, )מיעוט המקפידויש לברר מה הטעם שחכמים גזרו בזה 

א בכל התורה ל הרי, קפידכתב שיש להבין את טעם הגזירה על מיעוטו המקפיד אטו רובו המ ד(

, . ויישב(ה מחמתה ועודבלתה מרומה. צ)לדוג': עומד מרובה על הפרוץ. רוב סימנים בבהאטו רוב  גזרינן מיעוט

. עלתה הטבילה לא, וץת לחואם יצא אצבע או שערה אח, שבטבילה בעינן שכולו יהיה בתוך המים

 לת כלל. שאםנה פוסה איויש חשש שיבואו לטעות שחציצ, ובחציצה מיעוטו אינו חוצץ מהתורה

כמים. גזרו בזה ח . ולכןעוטוהרי חסרון בטבילה פוסל מהתורה גם במי, חציצה הוא חסרון בטבילה

 מהתורה ולא זהו דיןו, עוט המקפיד בטל לגוףיתב שמהתורה מכ קס(-)יו"ד סימן קנט צבי הרבשו"ת 

שוב שום שאינו חמהוא  הטעםשכתב  )יו"ד סימן צה ססק"ג( חזו"אתלוי בדעת בני אדם האם מקפידים. ה

 ילה.יבתו תורה טבהחש, יםבמע וכיון שכולו תוך המים ורובו נוג, כדי לחוץ בין גופו לבין המים

הביא שיש שני דרכים  )יו"ד סימן צז ענף א ד"ה והנה תלוי( אגרות משהולגבי גזירת רובו שאינו מקפיד: ה

אינו מקפיד אינו חוצץ: א. כשאינו מקפיד הרי החציצה מתבטלת לגוף ונחשב כשלפרש מה הטעם ש

סו"ס חשובה כטובלת ואין , ים לכל הגוףאע"פ שאין המים מגיע, כחלק מהגוף. ב. מכיון שכולה במים

המיעוט , חציצה מועטת מעכבת טבילה זו. וככל דיני התורה ש'רובו ככולו' ומכיון שרוב הגוף במים

כתב שחציצה המעכבת מגע של הגוף עם המים הוי כאילו  )יו"ד סימן קנט( צבי הראינו מעכב. בשו"ת 

אלא שחדשה תורה שחציצה פוסלת בטבילה , ל גופו יכנס למים)דלא כרוצים לומר שהגדרת הטבילה היא שכלא טבל 

ום דין מש, . והסביר שרוב שאינו מקפיד אינו מעכב בטבילהובא ההלל"מ דאין חוצץ אלא ברוב המקפיד(

דשאינו מקפיד  )עירובין ד: ד"ה ושאינו(שכל שאינו מקפיד עליו בטל לגוף. והביא את לשון רש"י , ביטול

 עליו הוי כגופו. 
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 )ו.(שנינו בסוכה ד עו

 וגזרו. חוצץ ינוא - עליו מקפיד שאינוו, חוצץ - עליו ומקפיד רובו, תורה דבר"דאמר רבי יצחק 

 "פידהמק רובו שוםמ המקפיד מיעוטו ועל, המקפיד רובו משום מקפיד שאינו רובו על

בל בבשר גם א, ערישבחק נאמר פירש שהכלל של ר' יצש )ד"ה רובו( רש"יהבינו בדברי  )לקמן(התוס' 

חוצץ".  -קפיד עליו ומ, חתת אאו קשור אח, מיעוט שאינו מקפיד עליו חוצץ "רוב שערו מטונף בטיט

 כלל זה נאמרולה שע קורותממשום שמכמה , וחלקו עליו, הביאו פירושו )ד"ה דבר תורה( תוספות אך

 ת הי"ב("א מהל' מקוואו)פ רמב"םהוכ"ד , )חולין פ"ח סו"ס טו( רא"שוכ"כ ה גם בבשר ולא רק לגבי השער.

 . רשב"אוכ"נ שהוא דעת ה

: רמ"אוהוסיף ה צץ.חו, כךבפיד אפילו אין דרך בני אדם להק, : ואם הוא חופה רוב הגוףשו"עכתב ה

 .הגהות ש"ד()ים חוצצהגזרה אטו דברים , ולכתחלה לא תטבול אפילו בדברים שאינם חוצצין

, א תטבול עמולתחילה יו שלכמיעוט שאינו מקפיד עלשמדובר על , ביאר בדברי הרמ"א )סק"ד( ט"זה

 אבל בדיעבד לא גזרינן גזירה לגזירה.

 סעיף ב':

 חוטים החוצצים 

 :א(, )טשנינו במקוואות 

 לש אומר יהודה רבי ותהבנ שבראשי והרצועות פשתן וחוטי צמר חוטי באדם חוצצין אלו"

 "בהם באין שהמים מפני חוצצין אינם שער ושל צמר

  )נז.(ואיתא בשבת 

 בהם תטבול ולא בראשהש ברצועה ולא פשתן בחוטי ולא צמר בחוטי לא אשה תצא לא "תנן

  "שתרפם עד

 יהודה רבי. ותהבנ שבראשי תוהרצועו, פשתן וחוטי צמר חוטי: באדם חוצצין ואלו, התם תנן"

 יבראש כולןו: הונא רב אמר. בהן באין שהמים מפני, חוצצין אין - שער ושל צמר של: אומר

 מאאילי? יודמא, דצואר למעוטי אילימא? מאי למעוטי: יוסף רב לה מתקיף. שנינו הבנות

 דחוטי למעוטי ואלא! מיבעיא ךר גבי על רך - חוצץ קשה גבי על רך השתא, דצמר למעוטי

 יינוה: יוסף רב אמר אלא! מיבעיא רך גב על קשה, חוצץ קשה גבי על קשה השתא, פשתן

 "עצמה את חונקת אשה שאין לפי, הונא דרב טעמא

 אין אמרת ואי, ןשבצואריה יןבחבק לא אבל, שבאזניהן בחוטין יוצאות הבנות: אביי איתיביה"

 דאשה, ןעסקינ בקטלא הכא :ינארב אמר -? לא אמאי שבצואריהן חבקין עצמה חונקת אשה

 "בשר כבעלת שתראה לה דניחא, עצמה את חונקת
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, יוהקשו על דבר (ו סי' אשבת פ") רא"שוה )ד"ה במה( תוספותה אולםבחוטים שבקליעת שערה.  רש"יופי

ל ולא תטבוה 'ן המשנלשומופירשו שמדובר על חוטין הנתונים על שערות ראשן. והוכיח הרא"ש 

ש שלא אשה ממררות משא"כ בשע, שדווקא בשערות שעל ראשה מועיל רפיון, 'בהם עד שתרפם

 מרי. ה לגכיון שאין המים נכנסים בקליעה עד שתסתור אות, כמועיל רפיון כ"

יוח שיהיו ותן ברארת מהמשך הגמ' עולה שהאישה אינה מהדקת את החוטים שבצוארה אלא קוש

וצצים צואר אינם חוכין בם כראבל א, ולכן אמר רב הונא שדוקא בכרוכין בראש הם חוצצין, רפויים

גוף כיון ומות האר מקחונקת את עצמה. ומשמע שבשלפי שאישה אינה , משום שאינם מהודקים

 ש ע"ג רך. וכ", שהבשער שחוצצין אע"פ שהוא ק וק"ו מכרוכין ,חוצצין -שטעם זה לא שייך 

לא , השיער בראש ין בהםכורכשחוטי צמר וחוטי פשתן ורצועות , : אלו הדברים שחוצציןשו"עכתב ה

שאר בהם כרוכים  ן. ואםפיונו מועיל בהם רתטבול בהם עד שתרפם; ואם הם בתוך קליעת שערה אי

ה ין לפי שאינם חוצצשאינ חוץ מאם הם כרוכים בצואר, לא תטבול בהם עד שתרפם, מקומות בגוף

מה צעמפני שחונקת  ,צצתחו, שהיא רצועה חלקה ורחבה שכורכת סביב צוארה, מהדקן; אבל קטלא

נה מזיקתה חבה איור ועה חלקהומתוך שהרצ, בחוזק כדי שיהיה בשרה בולט ותראה בעלת בשר

 .)רש"י(

 ה שיכנסו שםו רחיצאפיפה חשחוטי צמר חוצצין מכיון שמקפדת להסירם בשעת הסביר  )סק"ה( ט"זה

  הרי יש זמן שמקפדת ולכן חוצץ לעולם וא"צ שיהיה על רובה., המים

 שכחהוזוהמא שאוב הלבאזנה  נשאל על אשה שנושאת ספוג )סימן יב. הובא בפת"ש ג( אריה פניבשו"ת 

 א ברכה.נית בלול שוכתב שלא ידע בזה הלכה ברורה ע"כ תטב, ליטול הספוג בשעת טבילה

 סעיף ג':

 חציצה בחוטים ארוגים 

 )נז.(שנינו בשבת 

ולה עגולות ואינה יכו]שרשרות של חוטין חלולות  חלילתא תיכי: מרב כהנא רב מיניה בעא"

 לכ? קאמרת אריג: ליה אמר? מאי למתחן ולהדקן על השער בחזקה והמים נכנסין בהם[

: יהושע דרב בריה הונא רב אמר, נמי איתמר. ]דלא מצי לאהדוקי שפיר[ גזרו לא - אריג שהוא

 דלא לאחוותי חזינא: יהושע דרב ריהב הונא רב אמר, דאמרי ואיכא. גזרו לא - אריג שהוא כל

 ישנאל להך; טניפןד - ינייהוב איכא? לישנא הך ובין לישנא הך בין איכא מאי, עלייהו קפדן

 ניפאדט כיון ;קפידא משום דאמרת נאליש ולהך, ארוג נמי הני - גזרו לא אריג שהוא כל דאמר

 "עלייהו קפדא מקפד -

לת הגמ' היא האם ששא רש"יר. ופהגמ' עוסקת באיסור יציאה בשבת עם תכשיטים מסויימים לרה"

או שאין , ילה ולכן לא תצא בהם בשבת משום גזירת טבילת מצוהבים חציצה בטתכשיטים אלו מהו

 חוצצים ולכן גם אם תצטרך לטבול בשבת אין חשש שתוציאם. הם
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קפידות מ אינן חמיןחצות בשרועוד פרש"י בפירוש 'חזינא לאחוותי דלא קפדן עלייהו' שהכוונה שכ

 ן טבילה א"צם לעניגלכן ו, הנאת רחיצה המים נכנסים בהםומשמע שאפילו בשביל , ליטלן מראשן

 .קפדהשאין חשש שתסירם משום טבילה או ה, להתירן ומותר לצאת בהם בשבת

זה: שא"צ באו , חציצה ווהנחלקו הראשונים האם ארוג צריך שיהא גם חלול כרשת בשביל שלא יה

שוי א בחלולים עתיר אלולא ה בארוגים אסר גם שער הטבילה עמ' צו(בעה"נ )ע"פ רב אחאי גאון  ראב"דה

 מהודקות הן י וערבת שתשהארוגות בגלל שהם עשויו, מעשה רשת. שהן רפויות יותר מהארוגות

 ורטה, מנגדן. סים בהנכנ ולכן המים, רשת הרי הן רפויות מאודאבל החלולות שעשויות כ, מאוד

מפרש ראה שנש ב"יוכתב ה ,אותלא כתב דין זה כלל בהלכות מקו רמב"םהסובר שאין הן חוצצין. גם 

שבת  הן. ובהלכותנסים בם נכשהרי המי, דפשיטא שאין הן חוצצין, שכל הבעיא היא רק לעניין שבת

בכל דמשמע ו, לולחשאינו ללול חולא חלק בין  'כל שהוא ארוג לא גזרו לצאת בו בשבתכתב ' ט(, )יט

  .גווני שרי

 .ראב"ד( טור בשם)ן אינם חוצצי, עשוין מעשה רשת, החוטין האלו חלולין : אםשו"עכתב ה

 מותר שא"צ, אריגה ם מעשהכתב סתם 'אם ה )או"ח ריש סימן שג(הרי בהל' שבת , הקשה )סק"ה( ש"ךה

ר ליה שמע דסבמ, אולא מחלק בין עשוים חלולים מעשה רשת או ל, להסירם בשעת טבילה'

לה "ש בהל' טביסמך עמש"ל יכתב שבפשטות  שבט הלויה יש ליישב.סיים דכהחולקים על הראב"ד. ו

 לים.מכים על המקבנן סומדר שלעניין הוצאה דבזה"ז הוי, שביאר היטב כל חילוקי הדינים. עי"ל

 סעיף ד':

 חוטי שיער 

 ם".מים באין בהפני שהמצצין "רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אינם חו א(, )טשנינו במקוואות 

מחים מפירש שהמים  רש"י: הו'נחלקו הראשונים בפירוש הגמ' לעיל 'כיון דטניפא מקפד קפדא עליי

בשבת.  ןצאת בהלסור אכיון שמורידות אותן ומ, את הטיט ומלכלך את הבשר בעלייתן מהמים

פים ן מוזהבים ויהחוטיגון שהביא את פירוש רש"י וכתב שי"מ 'דטניפן' כ )שבת פ"ו סי' ב( רא"שה

  לכו.ולכך מקפידות להסירן בשעת טבילה שלא יתלכ, ומיטנפים מחמת המים

 ש"יר לרבותיו שדעת  ,מנגדאבל מותר לטבול איתם. , כל החשש הוא טלטול בשבת רש"ילדעת 

ה ם. רש"י הקשבול בהר לטים חוצצים ואסוולדעתם חוטים מלוכלכ, שספק הגמ' הוא לגבי חציצה

יא שה, תירץ "יבצץ! הא חוהרי מהגמ' מוכח שהם אינם מהודקים ולא שייך לומר בו שהו, עליהם

ה. חשוב לחציצ הורידולידה האם דבר שאינו מהודק ואעפ"כ מקפ, גופא המח' בין הלישנות שבגמ'

ובא וחייצי טתהדקות מ הן ו הלכלוךע"י הזהב א, מלוכלכות כשהןמוזהבות או  כשהןש, עוד תירץ

 לל"ב.

ליהם דמקפדת ע, יןחוצצ, בות: ואם היו מוזהרמ"א: חוטי שער אינם חוצצין. והוסיף השו"עכתב ה

 . ()טורחוצצין ו, מיםהן בממקפדת עליהם שלא תתלכלך , שלא תטנפם; וכן אם היו מטונפים תחלה
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 רוש השני שלת הפיהביא א ח(י)אות  השולחןערוך אך ה, הרמ"א הביא את התירוץ הראשון של הב"י

ובא ה, ת קצווא) לבושי שרדה שע"י הזהב או הטינוף הם נעשים מהודקים יותר והוי חציצה., הב"י

 ולכן אם, יםו חוששאנ, הביא שרק כאשר היא מפחדת להתלכלך ולכן לא תטבול כראוי בפת"ש ד(

אפילו , נסיםים נכה שהמאבל בכל מקר .)כפירוש הפרישה(בדיעבד טבלה כראוי עלתה לה טבילתה 

בט שרן. וכ"כ הן להסיויימירים בכל הרפהחציצה היא על הרוב ומקפיד שרי. אלא שלכתחילה מח

 .)אות ב( הלוי

"כ גו מוזהבים, יער הישחוטי הולכן אם , שהגהת הרמ"א קאי גם על הסעיף הקודם, ביאר )סק"ו( ש"ךה

 חוצצין.

 סעיף ה':

 שערות קשורות 

צצין מפני ינם חואשער  "רבי יהודה אומר של צמר ושל א(, )טלעיל הבאנו מהמשנה במקוואות 

 ר.וטי שעדה בחכמים מודים לר' יהומובא שח )שם:(שהמים באין בהם". ובגמ' בשבת 

 )סז.(עוד שנינו בנידה 

. יודע יניא - שתים ,חוצצות אינן - שלש, חוצצת - קשורה אחת נימא: הונא רב בר רבה אמר"

 "אחת אלא לנו אין אנו: אמר יוחנן' ור

ת כל אחת ואח שורותקותיה שער ביאר את דברי ר' יוחנן שאם היו רוב ()הל' מקואות סי' כו רא"שה

 הויא חציצה. , לבדה

כו. ד"ה בת )ש ר"ןה, דמנגן. ר' יוחנכועוד פסקו הלכה  )לאוין קיא דף לח ע"ד( סמ"ג טו(, )מקוואות ב רמב"םה

ת קשור נימא אחלאבל , ו יפהלפי שאי אפשר להדק, שי הבנות אין שער חוצץכתב שדוקא ברא מודים(

ונו "י שמפשט לשהעיר הבו .שם מתהדקות הן בענין שאין המים נכנסים - בעצמה או נימא בחבירתה

ותמה  .(נכ"ו ח"ה רכה.)חם נו ירורביו ק ב"ז ש"ז לא:(תוה")רשב"א הוכ"פ , משמע שפוסק כרבה בר בר חנא

דיא על ינו חולק בהוחנן אר' יהיאך פסקו כמותו כנגד ר' יוחנן? וכתב דאפשר דמשמע להו ש, הב"י

 בל לא פירשוא, ציצהיא חאלא שאמר שהוא לא שמע אלא דין של אחד בלבד דהו, רבה בר בר חנא

 לו מה הדין בשתים.

רין תר שהיו קשויות או תי שער"שוז"ל , פירוש נימא אחת או שתיםכתב ב טו(, )הל' מקוואות ב רמב"םה

הוא שיהיה וצצת וחשרה ושערה אחת שנק, כאחת קשר אחד אינן חוצצין מפני שהמים באין בהן

ד בעצמן רות יחקושוכששתים מ, מקפיד עליה". ומשמע שכשהשערה קשורה בעצמה נקראת אחת

שוב ותר נראה שחיש ב"יתב הוכ, ואם שתים מקושרות זו עם זו יש לדון כיצד לדונם, חשוב כשתים

קשורות אחת  שאם הן (ה"ב שם)תו רשב"אדמה לי קשורה בעצמה לקשורה עם חבירתה. וכ"כ ה, כאחד

  .אל אחת חוצץ
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ת ל כשהן קשורואב, יםי שתדכשהן קשורות בעצמן מיקר רמב"םנראה מהכתב הב"י ש, ולענין שתים

נן היינו דאמרי דשתים נראה )שם( רשב"אהמ אבל .עם שתים אחרות ואפילו עם אחת שלש מיקרי

  .ר"ןהמ "נכו, ושלש דאמרינן היינו שלש קשורות עם שלש, שתים קשורות עם שתים

וק בין אם : ואין חלרמ"א)ין. וצצחאינם , : שתי שערות או יותר שהיו קשורים ביחד קשר אחדשו"עכתב ה

, חת שנקשרהשערה א; ור"ן(ורשב"א או שקשר ב' שערות בפני עצמן. ב"י בשם , קשר ב' שערות עם שתי שערות

הא רוב עד שי בילהטאבל אם אינה מקפדת עליה עלתה לה , חוצצת והוא שתהא מקפדת עליה

 שערה קשור נימא נימא בפני עצמו.

יו קשרים מא יהשר הוא לגזוז השיעשל הנוהגים כתב שאפשר שאחד הטעמים  )אות ב( שבט הלויה

, טעם נוסף טומאה.היזת והביא בשם הזוהר שבשיער יש אח, וקשה להבחין והוי מיעוט המקפיד

כן משום ושיער. ז השלפעמים יש חשש זיעה קרושה תחת השערות שקשה להסירה וצריך לגזו

 חציצה שבית הסתרים עומד ליקצץ.

 'הגדרת 'רוב הגוף 

ו של רסובר ששע טו( ,ואות במקו) רמב"םנחלקו הרמב"ם והגאונים בהגדרת 'רוב הגוף' מדאורייתא: ה

אלא , מעכבתהחציצה כיחשב כדי שר ברוב השיעדי ואין אומרים ש, אדם חשוב כגופו לענין טבילה

חר אצטרף לחוצץ נאא"כ  ילהאע"פ שכל השיער קשור נימא נימא אם אינו מקפיד עליו עלתה לו טב

כלל קיט )ם חכמת אדין ב]עי ודוע סו:() מאירי, )עירובין ד.(רשב"א וכ"ד ה על גופו ונמצא הכל רוב גופו.

ף נגד רבים ואיחיד ככו"ל שנסתפק האם יש לצרף את שיטת הרמב"ם לספק ספיקא או שמא ה (סס"ה

 הוא הרמב"ם ק כדאיהדח כתב שאם יש שעת )ח"ג עמ' טז( טהרת הבית. ובלס"ס אין מצרפים אותו

 [.לסמוך עליו בשעה"ד

כבת. וכתב צה המעחצילסוברים שאם רוב שערו קשור נימא נימא בפנ"ע חשיב  גאוניםה אולם

וכ"ד  ,ראה מהתלמודיהם נכדברכתב ש )נכ"ו ח"ה רכה.( רבנו ירוחםשהעיקר כדברי הגאונים. ו ראב"דה

נו סוקים מהם אשני פ שום שישמהוא , טעמם .)שבועות ז. ד"ה ד"ת( ר"ןוה, )הל' מקוואות סימן כו( רא"שה

ת ארשינן 'את' ים' ודשרו במב'ורחץ את  ט(, )ויקרא ידדהא כתיב , אחד לבשרו ואחד לשערו, לומדים

 הטפל לבשרו שהוא שערו.

יצה ונים הוי חצר. לגאשיעהנ"מ בין הטעמים תהיה כאשר החציצה היא ברוב הגוף ואין חציצה ב

ציצה . וכן אם החףש לגוהרא ולרמב"ם לא הוי חציצה כיון שמצרפים את, שהרי הגוף נידון בפנ"ע

 ה.לדעת הגאונים הוי חציצה ולרמב"ם לא הוי חציצ, היתה ברוב השיער

 ו".ני עצמבפ "...עד שיהא רוב שערה קשור נימא נימא :פסק כדעת הגאונים שו"עה

אך החציצה שבכל שערה ושערה אינה , נחלקו האחרונים מה הדין כאשר יש על רוב השערות חציצה

ואם נחשיב רק את המקום החוצץ אין בו רוב ביחס לכל השערות. , במיעוטהבכל השערה אלא רק 

וכאן מדובר , מצדד דבעינן שהחציצה תהיה ברוב שטח השיער )יו"ד סימן יב אות יז( משיבת נפשבשו"ת 

. אך מציאותית קשה )יו"ד סי' רסג( אבני נזרוכ"כ ה, שנקשרו השערות הרבה קשרים בכל שערה ושערה
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מוכח כפשט  )סימן קמז( פנים מאירותוה ה(, )קיט חכמת אדםמדברי ה, מנגדהמקרה. עמיד כך את הל

 רוב שטח השער. יצה אע"פ שאין הןדברי מרן שדי שברוב השערות תהיה חצ

או , ר שבכל הגוףוב שעינן רנסתפק האם בע )ס"ק כג( פרישהה עוד נחלקו מה דין שיער שאר הגוף:

קום נידון שכל מ כתב ג(, )קיט חכמת אדםשנקשר שם חוצץ. השאפילו רוב שיער של אותו מקום 

כ"ד ו, בכל גופהששערות וב האע"פ שאינם ר, ולכן אם רוב שערות ראשה קשורות הוי חציצה, בפנ"ע

יז  לסי' קצח עמ' פתיחה) ס רימוניםפרדה, מנגדועוד.  כב(, )ב פעלים רבשו"ת , )סעיף כה( ערוך השולחןה

שו"ת , (יו"ד סימן יא) אזוב גודתאוכ"כ בשו"ת , ומות בגוף נידון כולו כאחדתפס ששער כל המק אות ג(

 ועוד. קצז(, )א יושר אמרי

 'טבילה עם צמות או 'ראסטות 

 ולים להיכנסלא יכ מיםשה, מקרה העולה פעמים הוא טבילה עם צמות קבועות או עם 'ראסטות'

ך והן הלכלו, בשיער קוםלכל מ הן מפאת הקשירה שלא מאפשרת כניסת מים כראוי, כראוי לשיער

שהביא  רי"צ רימוןו בשם השהביא (38והע' , )פי"ט אות טזהמצטבר בשיער. אולם עיין בספר פוע"ה 

וצץ שיער אינו חכל ה הוא עלשלמרות ש, בדין שיער צבוע )לקמן סעיף יז(עפ"ד הרשב"א , סברא להקל

 דה שכך יהיהו מקפיים זשקבוצת נשוה"ה לראסטות , כיון שמקפידה שהשיער יהיה צבוע בדווקא

אה נר, א לטבוללולה לרת עשאח, זהו הנוי של השיער! ולכן במקרה דיעבד או דחק, שערן! לדעתן

 להקל.

כה שדן בארו חצירא(וד אבוים מסע)לרב רן יוסף חיועיין בקונטרס 'מבעד לצמתך שערך כעדר העיזים' 

לה  קום שאם נאמרשבמלו הקיש שו ה רבנים.והביא תשובות מכמה וכמ בעניין צמות וראסטות אלו.

. ע"ש באריכותהקל. וש לי, לפרק את הצמות היא לא תטבול מחמת שיש בדבר טירחה מרובה וכד'

 מ"ש בעניין טבילה עם ראסטות. (209)חלק לז עמ' תחומין וע"ע ב

 סעיף ו':

 שיער הנדבק מחמת הזיעה 

 (ג-ב, )טשנינו במקוואות 

 הראש קלקי יןחוצצ שאין אלו באשה. הסתרים ובית והזקן הלב קלקי ...באדם חוצצין אלו"

 "השחי ובית

כן חמת הזיעה ומה בזה זקשר ואדם שיש לו שער על לבו ונ, 'קלקי' היינו דבר ארוג משער עיזים

 נקרא כך., בזקן

 ,שבבית השחיבראש ושץ; חוצ, : שיער שכנגד הלב ושבזקן הנדבק זה בזה מחמת זיעהשו"עכתב ה

לילה על בונעשית , זות זו בוקו: ואותן שיש להן כמין קליעות שערות דברמ"אאינו חוצץ. והוסיף ה

 .ד(גהות ש")מרדכי ה"נ בשם ראב"יה ובאגור ובהלא חייצי , ידי שד וסכנה להסירם



 363 ___________________________________________________ שיער בית הערוה
 

שערות ההיתר אחר ל כתב שהרמ"א הוצרך להביא טעם קמז. הובא בפת"ש ה(, )ב פנים מאירותה

 לא חייצי. בוקותערות דמשום שבכה"ג אפילו אם רוב ש, תפק בטעם שאין מקפדת()ולא הסהדבוקות 

במים עד  השהותלא צריכה נראה שהיד, לגבי דברי הרמ"א )הובא בפת"ש ו( דניאל חמודיכתב בספר 

 .בהם המים היטב ושיכנס

 הרתטכתב ב, ירןלי להסמב ושכחה וטבלה, אישה שנוהגת להסיר מקצת שערות של גבות עיניה לנוי

ה ש להקל לאישה"ה שיו פיר.דעיילי בהו מיא ש, ט שעלתה לה טבילהוששהדבר פ )ח"ג עמ' כה( הבית

כתב  צח(ר"ס ק) צחקי עולתבשו"ת  אך שרגילה להסיר השיער מרגליה ושכחה להסירן וטבלה.

 להחמיר באלו.

 שיער בית הערוה 

 עוד שנינו שם:

 ןושאי צץחו עליו מקפידה כל האשה ואחד האיש אחד אומר אליעזר רבי באיש הסתרים ובית"

 "חוצץ אין עליו מקפיד

נשואה חוצץ שב, אהו נשומובא שיש חילוק בין בית הסתרים של אישה רווקה א ח(, )ובתוספתא 

לא מקפידה שמשום  חוצץ וברווקה אינו, כדי שלא תתגנה על בעלה, שמקפידה שתמיד יהיה נקי

 בכך.

 ץ.צוחבפנויה אינו  ,בנשואה חוצץ, אינו חוצץ; ובאשהבאיש , : ושבאותו מקוםשו"עכתב ה

נ"מ  הרי אין לזהש, נויהן הפשלא היה צריך הטור לכתוב את דין האיש וכן לא את די, העיר ב"יה

 ומיא דפנויהשואה דיתה נכתב דקמ"ל שאם הי ב"חה אולםאלא שנמשך אחר דברי המשנה. , לדידן

 א דבריו.הבי סק"י() ט"זרוב הנשואות. גם ה אפ"ה חוצץ דאזלינן בתר, שבעלה אינו מקפיד

עת בבירור בל יודא, ערוההדן באישה ששכחה להסיר את שער בית  )ח"ב סימן י( קודש אדמתבשו"ת 

ולטבול  לחזור ריכהצוהעלה שלפי מנהג הספרדים , בית הסתרים שרחצה היטב את השיער של

שים נשואות נר רוב ן בתם דאזלינמשו, ואפילו אם מעולם לא הקפידה לא היא ולא בעלה, שנית

 מצליח איש בשו"ת גם .ובטלה דעתה אצל כל אדם. וכ"ש אם מקפדת בשאר פעמים, דקפדי בהכי

שוט כתב שפ ו"ב סק"ב()שי ד"אחיה אולם כתב שרק בדיעבד בקושי יש לסמוך להקל. )ח"ג יו"ד סימן כט(

הגת רוכה, לא נוקופה אול תלטב שעל פי רוב אי"צשהרי בכל ימי טהרתה ועיבורה , שמותרת לבעלה

שיב ן, וזה לא חעשות כם ללהסירם. ורק לפני טבילה מסירה אותם משום שכן נהגו להורות לנשי

ידא דים אינה קפת הספרבעדו משום שגם הקפידא שנהגו )ח"ג עמ' כג( טהרת הביתוכ"פ ב. קפידה כלל

 עצמית אלא משום המנהג שנהגו כן הנשים.

שבתחילה היו הנשים במרוקו  )יו"ד סימן נג( שמש תבואותובאשר למנהג הספרדים כתב בשו"ת 

ונשתרבב המנהג , ושוב נתבטל מנהג זה ע"י נשים רבות, נוהגות להעביר לגמרי שער בית הערוה בסם

ד )ח"ג יו" ישפה אבניבשו"ת  אולםויש להתיר להן לנהוג כן. , ומקפידות להניחו ולא להסירו, להיפך
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אין אחת מהן רשאית לפרוש מן , כתב שמכיון שהספרדיות נהגו להסיר שער בית הסתרים סימן פג(

כתב  )שמיני יא( בא"חגם ה ואם תעמוד במירדה נקראת פורצת גדר ואל תטוש תורת אמך., המנהג

 וכ"כ אחרונים נוספים., שהמנהג להסיר השיער

יד לנקותו ך תקפא, סירוכתב שאישה שבעלה אינו מקפיד אינה צריכה לה עז(, )טז דרכי טהרהב

לא ו, לוך ולחהקי מלכנהיה וובדיעבד אם שכחה להסירו , כראוי. וכתב שבנות ספרד נהגו להסירו

ג כתב שמנה אות ד()וי הל שבטאינו חוצץ. ה, נדבקו השערות מחמת זיעה או שאר דברים החוצצים

 ר השיער.האשכנזיות לא להקפיד להסי

 דיבוק השערות לצורך רפואה 

ה תקנה אא"כ אין לשומרים שאישה שחלתה והרופאים א קמז. הובא בפת"ש ה(, )ב פנים מאירותכתב ה

שום שהדבר מבמים  ערותוא"א להדיח הש, יפזרו בראשה סמים כתושים ועי"ז השערות מסתבכים

דווקא  יקלה, יקלכי שההמרדמשום שגם , כך יש לפקפק אם תוכל לטבולפוגע בתהליך הרפואה. 

ל לה דאין להקוהע ר.ר אחמשא"כ בזה שנעשים ע"י דב, כאשר הקליעות נעשות ע"י השערות עצמן

, לא מדרבנןייצי אחלא ורוב שערותיה שלא נקלעו דאז הוי מיעוט שאינו מקפיד  ואא"כ נשאר

שצ"ל  מו הוא משוםוטע .הביתסמכינן שפיר ארופא מומחה שאומר שיעלה לה רפואה ע"י זה והוי רו

א תרופה זו ל לא ע"יאות שאם יארע לאשה אחרת חולי כזה ורופא מומחה אומר שא"א לה להתרפא

, ריוהביא דב "ק יט(סי טהרה שיור) סדרי טהרהה אולם א"כ הוי בכולן אינה מקפדת., היתה מקפדת עליה

 ,רופא מומחה ע"פ"כ ת עופקפק עמ"ש שגם שאר נשים אילו היה להן חולי כזה לא היו מקפידו

  דסברא קלושה היא.

, שוט שחוצץפ, פואהורך רכתב שאם רוצים לדבק את שערות האישה בשעוה לצ פב(, )ו חתם סופרה

א מר הכי רביתייך לושלא שאבל בשעוה , ולכן הפנ"מ לא דן אלא במקרה שהסמים עצמם לא חוצצים

 פשיטא שחוצץ.

 סעיף ז':

 לפלוף שבעין 

וף שבעין". וצצין...לפלחשאין  וץ לעין. אלו: "אלו חוצצין באדם... לפלוף שחד(-א, )טשנינו במקוואות 

בש יקרא נחוצץ אימתי  - בשי, אינו חוצץ -לח , איתא "אמר מר עוקבא: לפלוף שבעין )נידה סז.(גמ' בו

 משעה שמתחיל לירק". -

ביבש.  א"כמש תחתיו שבלח המים עוברים )שם( תוספותכתבו ה, בטעם הדבר שלח אינו חוצץ

 .קפידיםבש מיאך על לפלוף , כתבו שעל לפלוף לח אין מקפידים מאיריוה רמב"ןוה

 ויש בזה כמה שיטות:, ובבאור המשנה והגמ' נחלקו הראשונים

משום , וצץינו חהעין א לח שבתוך ע"פ הב"י: )פ"ב ה"ד ויא(ורמב"ם  ,)ד"ה לפלוף( תוספות .א

  וצץ.חו לח אבל חוץ לעין אפילשלחלולית העין אינה מניחתו להיות יבש. 
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מפני , הש הרבהוא יבואע"פ ש, יבשות בתוך העין לא שייך :)הל' מקואות סי' כה( רא"ש .ב

 נוברוכ"נ מדברי  וצץ.חשדמעה מלחלחתו במקום דיבוקו ואינו חוצץ. ודוקא חוץ לעין 

  .נתיב כ"ו ח"ה דף רכד ע"ד() ירוחם

ולדעתו  .ץבש חוצם היה יאבל א, חוצץ דוקא בלחבעין אינו  :)לאוין קיא דף לח ע"ד( סמ"ג .ג

 ש. מו יבובעין סתמו לח ומחוץ לעין סת, החילוק הוא רק בין לח ליבש

, ה ימיםשלוש ם ולאחרתוך שלושה ימיע"פ הטור: בתוך העין חילק בין  כ(, )ברמב"ם  .ד

קר הוא האם ם העירמב"הב"י כתב שלפי דעת ה ומחוץ לעין חוצץ אפילו תוך ג' ימים.

 התחיל להוריק.

ואם , ץעין אינו חוצוף שב; ולפלחוצץ אפילו הוא לח, שחוץ לעין )פי' צואת העין(: לפלוף שו"עכתב ה

  ."ם("ת ורמבר)כן דברי התוספות וסמ"ג בשם חוצץ; והוא שהתחיל להוריק , היה יבש

 עלה לא חשיבבל לבא, טהרותמהראשונים חציצה זו אינה אלא לשלדעת רבים , העיר )ס"ק יג( ש"ךה

 דמידי דרבנן הוא ובדרבנן הלך אחר המיקל., חציצה. ועוד

 צואת האף והאוזן 

רך ץ בטבילה כדהו שיחומ, טםנשאל על לפלוף יבש שבתוך החו )סימן קי. הובא ברעק"א( רמ"ע מפאנוה

מה ו, לאכי השרתורה למנה תבחציצה שלא נתשחוצץ אפילו בתוך העין אם הוא יבש. והשיב: הכלל 

כגון  תגלה לפעמיםהיות מלכו שהוא חלל הגוף אפילו ראוי לביאת המים אינו צריך אלא במקום שדר

יבש  הא בו לפלוףשלא י פניםבונכון מאד ליזהר על שפת החוטם , תוך העין ובית הסתרים והקמטים

 ין צואה אלאוטם ואת החקפיד אלא בצואוהמחמיר לא ה, אבל בחלל הפנימי פשיטא שאינו מעכב

 .עדיין צאהיוצאה קצת לאפוקי הדבוקה בגובה החוטם או בחללו בפנים שאינה יו

ב ת אוזניה היטא קתהנרה שלא ובבוקר נזכ, נשאל אודות אישה שטבלה )יו"ד סימן קסו( צבי הרבשו"ת 

, יחהש העץ מעט לאה בראיהוצוכעת בדקה באזניה ע"י קיסם ו, ם את צואת האוזןבעומק להוציא מש

 מבחוץ ואין א נראהם שלשלכאורה ממקו, האם יש לחשוש בזה משום חציצה. והשיב עפ"ד הרמ"ע

 ביאת מים רק עינןב אדל ומקום זה ודאי הוי בית הסתרים, יכולת ליגע שם רק בעץ דק וארוך

קפיד מדבר שאינו  י בכללכ הוכיון שבדרך רחיצה אין דרכן לנקות יותר מזה א", מדרבנן. והעיקר

 ובמיעוטו אינו חוצץ בדיעבד.

 טבילתה של חולת אוזנים 

)ח"ה  יין בתחומיןנים. עאוזלמצבים שונים בהם הרופאים ממליצים להקפיד שלא להכניס מים  ישנם

 ,ות אוזנייםל מחלשונות ש המציע פתרונות שונים לבעיות, מאמרו של ד"ר ישראל ברמה (275עמ' 

 עצמו. במקוה בילההפוסקים מובאות פתרונות הגרועים יותר מהטלטענתו בחלק מתשובות 

 ישנם שני סוגים של מחלות בהם הטבילה בעייתית: 
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י ה עמידה בפנא איננשהי משום, מים לתוך האוזן ואסור שיכנס כאשר קיים חור בעור התוף:. א

היתה כל  ם סטרילים לאוה עם מימקוייר אלא המים שאינם סטרילים. ולו יצ, )הסכנה איינה הרטיבות שבמים זיהומים

 קודםתטבול  האישהפתרון שההתלבט לגבי  )יו"ד ח"א סימן כט( עוזיאל משפטיבשו"ת  .בעיה לטבול בו(

ותר ן זה אינו פה פתרוכאורלולאחר מכן תטבול כולה כשהאצבע בתוך האוזן. אך  ,אצבעה במיםאת 

גבי וכן לועיל. הון לא פתרהנה רפואית משום שיתכן ויכנסו טיפות מים לאוזן. ומבחי, את הבעיה

 ז(, א) מהרש"םת . בשו"ואיתהדבר לא מועיל מבחינה רפ, הפתרון של סתימת האוזן ע"י שמן דגים

האוזן  עמוק בתעלת ה תחוביהיובתנאי ש, התיר לטבול עם צמר גפן ובתנאי שמניחה באוזנה כל הזמן

גם  ום את האוזןיר לסתמת אות ו( וחלק ו' סימן מא)ח"ה סימן לא  ציץ אליעזרשלא יראה מבחוץ. בשו"ת 

אלא , בחוץמסתימה האה אם הסתימה היא רק לשעת הטבילה. אולם גם אז צריך להקפיד שלא תר

 צריך לתחוב את צמר הגפן עמוק פנימה. 

ורם הדבר ג, וזןבוע באקגפן  העיר שמבחינה רפואית רצוי מאוד לא ללכת עם צמר ברמה ישראלד"ר 

  ף.ניתוח להשתלת עור התו, כד'. לכן כתב שהפתרון הוא פשוטלדלקות ו

יכולה , הם באזננסו מיכתב שאישה שצוו לה הרופאים שלא יכ )ח"א ס"ס קא( משה אגרותבשו"ת 

 ביוא חלקת"ת ו. בשוקפדת עלימכך שלא תהא  -לטבול צמר גפן בשמן ולדוחקו שלא יראה מבחוץ 

בי יהיה בטל לגשמנת  ה עלדרש שצמר הגפן יהיה תחוב באזנים שבעה ימים קודם לטביל )סימן ל(

וא קשר של קיימא הש, ושרלכות קה)לשיטתו שמדמה את הגדרת ביטול לפי האוזן ויחשב כדבר שאינו מקפיד 

 כתב שדי אם ו(עמ' רל שמת אברהם)נ גרש"ז אוירבך. ה)יו"ד סימן קע( צבי הרוכ"פ בשו"ת , קשר לשבוע(

אסר  י(, ינ)שמי בא"חה שנה. כתב שצריכה ללכת כך חצי )יו"ד סי' רסב( אבני נזרתלך עמו חודש. ה

כך גם  ה לטבול עמולושיכ וברחלק עליו וס )ח"ג עמ' סו( טהרת הביתלגמרי טבילה עם צמר גפן. אך ב

 .דחקעת הוזוהי ש, מכיון שהוא מקום בלוע, ללא השארת הצמר גפן לזמן ממושך

שחזר "כ אפשרות לין בדרת א. כאשר כורתים חלק מהאוזן החיצונית או עור התוף: במציאות כזאב

אף לא  במקרים רביםוסוכן. ת מאוזן נורמאלית. אין גם אפשרות לתחוב צמר גפן, והדבר עלול להיו

סות כנימקל כאשר הן ווי מששי מועיל מפני חדירת מים. בעיה נוספת לחולות אלו היא סחרחורת ואי

תת חומר לן הוא תרואת הראש למים, שיכולה לגרום לטביעה אפילו במים רדודים. לכן הפ

נה דיוק לפי מבא רך בשהוכשמתאימים אותו למבנה התעלה והפתח של אוזן החולה. יוצקים אותו 

 האוזן וכשהוא מתקשה, הוא נשאר כך ואוטם לחלוטין את האוזן.

צמר גפן  לשים ף מותרכתב שבמכה הנמצאת בגובה הא קא()אות ב. ובשו"ת ח"ב סימן  שבט הלויה

פן עם לשים צמר ג וצריך אוזןוכן כשיש מכה בעומק ה, בעומק במקום שא"צ אפילו ראוי לביאת מים

מש. ולכן ומק האוזן מקות בעצ לנ"ז א"ולפ, הוי כבית הבליעה ואינו חוצץ דשם, תרופה כדי שלא ינזק

 ואינו חשיב האוזן עומקבאפשר להניח צמר גפן , נסו מיםכשיש חור בעור התוף ויש סכנה שיכ

חכם לכסות  י שאלתע" אפשר להקל, לחציצה. ובמקום שיש סכנה ממשית אפילו לטבול פעם אחת

 את כל האוזן כדי שלא יכנסו משם מים למוח.
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 עין מלאכותית 

הסירה מפני לקפדת ק כשמרכתב דנראה דחציצה לא שייכא אלא  )תנינא ח"ג סימן קח( שואל ומשיבה

א הילכך ל, זהלא תתבשכדי  ואדרבה מקפדת היא להניחה, אבל כאן שנעשה כן לנוי, שהדבר רע לה

, דט שאינו מקפימיעו דהוי קסא( )יו"ד סימן צבי הרוכ"פ בשו"ת  ואינה חוצצת., שייך לומר שמקפדת

ם עכולה לטבול חילה ילכת פסק שאפילו )ח"ג עמ' כז( טהרת הביתגם בוכל שהוא לנוי אינו חוצץ. 

ת העין כון שתסיר אטוב נ יותומ"מ מה, העין הנ"ל כיון שהיא רוצה שתשאר שם ולא תהיה בעלת מום

ים ך לדינא הסכיב, אואל ומשהשיג ע"ד הש )יו"ד סימן קד( משה אגרותובשו"ת  הזאת ואח"כ תטבול.

ו , שנעשה אינק וטיטדב להקל. וטעמו שבבית הסתרים אינו חוצץ, אלא מדברים הנדבקים במעט

א"צ ת הסתרים, שים בביוצצחראוי לביאת מים, אבל דברים שאינם מודבקים אלא מונחים שם, אין 

 שיבואו שם מים.

תסיר את  כתחילהאך ל, להלהקל רק בדיעבד כשכבר טבכתב  )יו"ד ס"ס צז( הלוי שבטבשו"ת  אולם

 נחתמובשו"ת  ד'.'מקפי הויבמיוחד כשמקפידה להוציאה בשעת רחיצה ד העין הנ"ל קודם הטבילה.

סירה קודם ריכה להצ, אבכתב שלכתחילה כיון שיכולה להסירה בנקל בלא צער וכ פב(, )ג יצחק

 בדיעבד. ד להקלש לצדי, העין של זכוכיתואם כבר טבלה עם , הטבילה דלא עדיף משן תותבת

 עדשות מגע 

. ב. ותן בכל יוםיש לנקש, עיןלהצמודות פחות , . עדשות קשותאכיום ישנן ארבע סוגי עדשות מגע: 

ארות נש, קבועות ת רכותדשו. עגעדשות רכות שצמודות יותר לעין. גם אותן יש לנקות בכל יום. 

עות או כמה שבו ר שבועלאחש, . עדשות רכות חד פעמיותדכחודשיים ורק לאחר מכן צריך לנקותן. 

 .מ"ש באריכות(, 115)וע"ע בתחומין י"ח עמ' נזרקות 

 הן תדכיון שהעדשו ,כל יוםכתב לגבי העדשות הצריכות ניקוי ב )יו"ד ס"ס קד( משה אגרותבשו"ת 

אם ו. חוצצות ינןא, דבקקות בוגם אינן מהוד, רק ראוי לביאת מים, בבית הסתרים שא"צ ביאת מים

"ד הטבילה. וכ ן קודםהסירומ"מ לכתחילה מהיות טוב צריכה ל, שכחה להסירן א"צ טבילה נוספת

ב )טהרת יעקל א שאורב"צ אבגה, מנגדלגבי עדשות הקבועות.  )נשמת אברהם עמ' רלז( אוירבך גרש"זה

 ם כ"ד(ב. קובץ הדרוסימן ס ח נחום)שי הרב רבינוביץסובר שרק בדיעבד טבילתה כשרה. וכ"ד  עמ' רלא(

מ' "ג עח) הבית טהרתב עין.ולעיתים העדשה צפה על ה, משום שהעדשות רפויות מעט ויש שם נוזל

ה דיעבד אם טבלוב, ההטביל לכתחילה יש להסירן בשעת, שינההפסק שאם רגילה להסירן בשעת  כו(

כתב  "ה עדשות(ד אות ב) וישבט הלהכיון שאינן מהודקות. , עמהן ולנה עם בעלה אין הן חוצצות

ם המוציאים וג, ותהודקמ ובדיעבד הטבילה כשרה דאינן, עדשות שבעיןהשלכתחילה יש להוציא 

, יותרצמה עיניה בעשש של חזה בלילה אינו משום הקפדה ולכן חשיב כאינו מקפיד. ומ"מ יש ב אותן

ר"כ ת רכות בדשואף בעדו, ולה תחזור ותטבובלא לנ, ולכן אם כבר לנה עם בעלה בדיעבד יש להקל

תה לא דיעבד לא עלואף ב יתכןמהודקות ביותר יש לבדוק המציאות ש ואם הן, אינן מהודקות ביותר

 טבילתה.
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ואם , בילהודם הטהסירן קלצריכה , כתב שאם דרכה להוציאן בכל לילה פט(, )ו יצחק מנחתבשו"ת 

ד לא א"כ אף בדיעבו, יניהעך לא הסירתן הרי צריכה לעצום את עיניה ביותר שלא יבואו המים לתו

ומר עמ' טרס פניני האהרה קונות הט)אוצר גרי"ש אלישיבעלתה לה הטבילה. וצריכה לטבול שוב. וכ"ד ה

טבלה  עבד אםיחוצצות. ובד -ום פסק שאם הרגילות היא להוציאן יום י כא(, )טז דרכי טהרה. התתקיב(

נה ואם אי, ילהה לה טבצצות ולא עלתם מקפידה להסירן לפני השינה או לפני הרחצה חוא -עמהן 

 מקפידה להסירן אינן חוצצות ועלתה לה טבילה.

 רתן לא בשעתנה מסישאם אי )ח"ג עמ' כז( טהרת הביתכתב ב, אם העדשות אינן מוחלפות בכל יום

 א(כ, )טזהרה דרכי טבילה. ומותר לטבול עמהן אף לכתח, אינן חוצצות, שינה ולא כאשר מתרחצת

, אלא בדיעבד ל האמור אינוות ו שכאין שם )ועיאף שלעיתים מוציאים אותן לניקוי וכד' , צותכתב שאינן חוצ

 . אך לכתחילה תהיה נקיה מכל חציצה(

 סעיף ח':

 כחול שבעין 

 )סז.(שנינו בנידה 

 - ורחותפ עיניה היו םא. חוצץ - עיןה גבי ושעל. חוצץ אינו - העין שבתוך כחול: שמואל אמר"

 "חוצץ אינו העין גבי על לואפי

עבירתו פי שפריחתה מל - צץינו חובין כך ובין כך א .פותחת ועוצמת תדיר תדיר - פורחות "ירשופי

נו ת הכחול ואיאלחלחת ה מלישנא אחרינא דומעות שהדמע .ואינו עב על גבי העין ואין בו ממש

 .חוצץ

אף  יניה פורחותעם היו וא, וצץחשעל גב העין , "כוחל שבעין אינו חוצץ כא(, )מקואות ב רמב"םכתב ה

דא"כ  יולא יותר מדא ,תוחותפינו שהרמב"ם מפרש 'פורחות' הי ב"יעל גבי העין אינו חוצץ". וביאר ה

 ב"חה .תן וסוגרתןשפותח אלא אלא היינו שאינן סגורות תמיד, הטבילה לא עלתה לה גם ללא הכחול

 לא בכוונה.ינו שת דהישכתב נפתחו וכן משמע לשון הטור, פירשו שמנהגה כך )ס"ק יב( ט"זוה

 וגרת()פירוש סת ועוצמ ותחתפושחוץ לעין חוצץ; ואם היתה , : כחול שבעין אינו חוצץשו"עכתב ה

 אף שחוץ לעין אינו חוצץ., עיניה תדיר

ינו כתב דצ"ל שאו, וצץהוא ח מדוע מחוץ לעין, ם מדובר על כחול לנויכתב שא )אות ב(שבט הלוי ה

דין  ריך לברר אםצמנינו . ובזוי"מ שלכחול יש יותר ממשות מאשר לצבע, לשים כחולמקום שרגילים 

ממשות  ואם יש בו, ו כצבעדינ ואם אין בו ממשות, האיפור שנשים מושחות את העין ככחול או כצבע

הצבע הוא דבוק ו הנראה כפיו, אך עדיין יש לברר אם יותר ע"י פתיחת ועצימת העין, דינו ככחול

ו אינו א נוי אך זהפי שהוהקל ללואמנם יש טעם , ולכן הוא חוצץ, ץ אפילו בפותחת עיניהנשאר וחוצ

 לכתחילה אלא רק בנשים שקשה להשפיע עליהן שלא יעשו כך.
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ם ינו חוצץ. ואא, ממש כל צבע העשוי לנוי אפילו יש בושכתב  כט(-)ח"ג עמ' כח טהרת הביתב, מנגד

ם טוב אול, ו חוצץין אינן הדמשאודם שפתים , וד כתבץ. עאפילו אינו לנוי אינו חוצ, אין בו ממש

ה וטבלה עם אם עברויה. ולא תטבול כשהאודם על שפתות, ונכון לכתחילה להסירו קודם טבילה

מן , משילו יש בו מנוי אפלעשה אינה צריכה לחזור ולטבול. וכן איפור שהוא סביב לעין שנ, האודם

 וא"צ לחזור טבילה ה להובדיעבד עלת, קודם הטבילה וטוב לכתחילה להסירו, הדין אינו חוצץ

ו "א להוריד אבד שאק בדיעכתב שאודם הוי חציצה, ור )סעיף יז, ד"ה ושכיח( שבט הלויהולטבול. 

 בנשים שאינן רוצות להוריד מקילים לצורך כעיקר הדין.

ים ומתקיים שנ ר עומדהאיפוש, שמי שעושה איפור קבוע סביבות עיניה )שם(טהרת הבית עוד כתב ב

 אין כאן משום חציצה לטבילה כלל. , רבות

ן ינחוצץ. ואם א -בות הסירו לעיתים קרושאיפור שהנשים מקפידות ל יז(-טז, )טז דרכי טהרהכתב ה

ד ובדיעב, נודילכתחילה תור -רק שאינן מחדשות אותו תמיד , מקפידות להסירו אף בשעת רחיצה

 לה.ממשות מותר לטבול בו אף לכתחיאינו חוצץ. ולגבי איפור שאין בו 

 קרם גוף 

)שאינה א בריית והביא, שכשטובלת אין למשוח את הגוף במשחה בה"גהביא בשם  )ס"ק יד( ש"ךה

צמן ות ישראל בעהגו בנונ אמר רבי יהודא כל השמנים אין חוצצים חוץ משמן המור מוזכרת בגמ'(

, וצץשמן אינו ח ן הדיןשמי ט(ע)ח"ג עמ'  טהרת הביתוכ"כ ב שאין סכות שמן בשעת טבילה כל עיקר.

 אבל נהגו בנות ישראל שאין סכות שמן כלל לפני טבילתן. 

יך שאלת דם צרשחה קוואם מ, שאין למשוח שמן קודם הטבילה )על הש"ך הנ"ל( הלוי שבטכתב ה

 ט()עמוד קכ הםאבר מתנשה כתב שרק משחה עבה חוצצת. וגם )ח"ג עמ' עט( טהרת הביתאולם ב חכם.

ה נרגשת ואינ, עורכתב שרק במשחה עבה יש להחמיר. והוסיף בטה"ב שמשחה שנמשכה על ה

 ל.ולטבו וכ"ש דבדיעבד אינה צריכה לחזור, כללנה חוצצת אי, במישוש הידים

 יום הטבילה.נים בות ושמאבק, כתב שנהגו בנות ישראל שלא למרוח משחות לח(, )טז דרכי טהרהה

ן המשחה. ה היטב מרק שתרחץ פני, ה לאחר הטבילה משום כךל אין -אם מרחה האישה , ואעפ"כ

 יצה. ר אין בו חצפג בעוהנס הרי זה חוצץ. אבל דבר, ואם תשאר על פניה ממשות של קרם או משחה

 סעיף ט':

 דם וריר שבמכה 

 ה(, )מקוואות ואיתא בתוספתא 

 לחין ןחוצצי ןיבשי ...והדיו הדם .חוצצין אין אלו הרי שבעין והכוחל מכה גבי שעל יבש סם"

 "חוצצין אין

 :)מקוואות פ"ט מ"ב ומ"ד(שנינו במשנה , לגבי הריר שבתוך המכה
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 "ההמכ שעל וגלד ואלו שאין חוצצין... .למכה שחוץ וגלד"אלו חוצצין באדם... 

 יד".ן המכה מתייבש ונעשה גלריר היוצא מ -"גליד שחוץ למכה  ר"שופירש ה

 :איתא )סז.(בגמ' ו

 "יציחי ואילך מכאן חייצי לא יומי תלתא עד דכוסילתא ריבדי הני אבא בר רמי אמר"

 שעד שלושה ימים אינו חוצץ: נחלקו הראשונים מה הטעם 

 .ייציח: עד שלושה ימים גלדן רך ומחובר והוי כגוף הבשר ולא רש"י .א

, עדיין לח ההיקז ל נקבי: תוך ג' ימים להקזה הדם שער"יבשם  סי' תשמח(שבועות )מרדכי  .ב

 ,חק על הבשרבק בדוונד ונכנס בו מים ולכן אינו חוצץ. לאחר ג' ימים הדם נעשה יבש

עתו להסיר אין דשחין שאו אבעבועות , ואפילו אם יצטער אם יסיר הגלד מעל גבי המכה

ותוכל  תתרפאשן עד מ"מ רגילות הוא להסיר הכל או תמתי, עתה וקרוי אינו מקפיד

 .ג()סי' ק תרומהוספר ה ח ע"ד()לאוין קיא דף ל סמ"ג"פ וכ .להסיר

בל א, הוא חוצץ ולכן המכה : לאחר ג' ימים הגלד נקרש ויוצא מן)הל' מקואות סי' כה( רא"ש .ג

 .מה שבתוך המכה הוא רך תמיד

ץ למכה דהוא ד שחון גלמחלק בי )פ"ב ה"א והלאה( רמב"םבשונה מהרא"ש שחילק בין דם לריר. ה

 ימים.  מים לאחר ג'יוך ג' בין ת ובדם שריטה מחלק, שאינו חוצץלגלד שבמכה , חוצץ אף תוך ג' ימים

' ימים גכל תוך , כהיר מתוצא הראינו חוצץ. י, חוצץ; וריר שבתוכה, : דם יבש שעל המכהשו"עכתב ה

ם עד כה לחוף במיים צריחטט יבש הוא וחוצץ. לפיכך אשה בעלת, לח הוא ואינו חוצץ; לאחר מכאן

 שיתרככו. 

 ל זמן שהגלדוצץ כחאילך וכתב שאם הקיזה דם תוך שלשה ימים אינו חוצץ מכאן  )ס"ק טו(ש"ך ה

 עליו עד שיתרפא כהוגן.

קצת מאמרינן בזה  ולא, תעת לעכתב שהדעת נותנת דבעינן מ )יו"ד סימן קצ. הובא בפת"ש ז( חתם סופרה

 ברכה. תבא עליויר והמחמ סידהיום ככולו. וכיון דמיעוט המקפיד אינו אלא מדרבנן המקיל לא הפ

 הביא את דברי החת"ס. )ח"ג עמ' לד( טהרת הביתב

 פצעים 

"וגרב לגבי טבילה צריכה להסיר אף על פי שכואב לה הרבה  מהרש"להביא בשם  )ס"ק יד( ט"זה

ואשתו של מהר"ח או"ז היתה צריכה לעמוד לפניו ערומה שהיה רואה שלא היה גרב עליה שלא היה 

וכן עשה השר מקוצי לאשתו" ]ואף דאסור , ה נערה והיה כואב להמאמין לה שהיתה מסירה שהית

שעשה , הנוב"י יו"ד סימן קכבבנו של כתב הפת"ש אות ח בשם , להסתכל במקומות המכוסים שבה

כתב שי"א שהגהת המהרש"ל חולקת על  )על הט"ז ד"ה צריכה( שבט הלויה אך כן לאחר שטבלה[.

והביא שהעיקר שא"צ להסירם ולגרום עי"ז , לרכך דבשו"ע לא הצריך להסירם אלא רק, השו"ע

ויכול  ולעיתים כשמוציא עלול להיות דם, ורק כשיכולים להוריד הוי זהירות לכתחילה, פצעים ודם
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)ח"ג  טהרת הביתב להתייבש ויצא שכרו בהפסדו. אמנם בחתך עלול להיום דם יבש עליו והוי חציצה.

וגם פצע סגור שיש בו מוגלה , אינו חוצץ, ום ע"ג הפצעכתב שגם אם המוגלה יצא ונשאר קר עמ' לה(

צריכה לנקות את הפצעים אף , חציצה סובר שבכל מקום שיש מה(-מד, )טז דרכי טהרהה אינו חוצץ.

ואם אינה יכולה לנקותם תרככם ותנקם ככל שתוכל ואח"כ תטבול. , אם הדבר יגרום לה צער גדול

 צריכה לחזור ולטבול אא"כ חזרה לביתה. , ואם לא ניקתה אותם כלל

, את כל הפצע המכסה תיוכאשר הפצע נתרפא לגמרי והגלד עומד ליפול כי כבר יש עור חדש תח

שמועיל  ' רלח(ברהם עמאנשמת ) גרש"ז אוירבךדעת ה, ואפשר להוריד את הגלד ללא כאב או דימום

את  חה שלא תפצעי שבטותנאה. רק באך טוב להסירו בעדינות לפני הטביל, בכה"ג לרכך את המקום

 עצמה.

ציצה אינו ח, דיםל הצדגוף מכדכיון שסגור ומחובר ל )אות א( שבט הלויכתב ה, לגבי שלפוחית מים

אין בו  כל זמן שסגורד, אלהשה שועי"ז נע, והנשים טועות ועושות בו חור, אא"כ פתוח ויש בו מוגלה

 חציצה.

 שאין בו משום חציצה. )אות ג(שבט הלוי כתב ה, לגבי שטף דם פנימי

 סעיף י':

 רטיה שעל המכה 

 צת.חוצ, ל המכהטיה שער :"עשו: "אלו חוצצין... והרטיה שעליה". וכ"פ הב(, )טשנינו במקוואות 

רו ת הרטיה נשאסירה אר שהאבל אם לאח, כתב שדוקא גוף הרטיה חוצצת )דף קיט ע"ד( גלות עליותב

ן ונשאר צמה שמעסכה בוכן , רק הלחות של הרטיה, ממשות לכלוכי הרטיה של המשחה ואין שם

המשחה עד  ממשות ח אתתדי, וא"א להסיר לגמרי את הלכלוך עד שתתרפא, קצת ממשות על גופה

י שבט הלוה .הע'(מ' לז בעח"ג ) טהרת הביתכמה שאפשר ועל השאר אין לחוש משום חציצה. הביאו ב

 כם.צריך שאלת חו, וצץאם ח ורק אם ודאי לח יש לדון, כתב שיש לחוש בכל סוג של משחה )אות א(

 תחבושת 

דא"כ יש בכך , באופן שא"א להסירה כלל מהגוף, לגבי רטיה הדבוקה חזק מאוד למשך כמה חודשים

 נ(, )ח"ג עמ' לז טהרת הביתכתב ב, וכן חשש לניתוק עור ובשר עם הרטיה, צער גדול וכאב עצום

ואדרבה , דהוי כמיעוטו שאינו מקפיד עליו שאינו חוצץ, שנראה שרטיה זו אינה חוצצת לטבילתה

. ובלבד שתדיח שכל שיש צער בהסרתו אינו חוצץ(רעק"א )והביא בשם מקפדת היא להשאיר הרטיה עליה 

בול כתב להקל לט )ח"ב יו"ד סימן סה( חיים דבריאותה היטב במים חמים ככל מה שאפשר. גם בשו"ת 

. כל לרפואה אינו אכתב להתיר משני טעמים:  )יו"ד סימן צא( כתב סופרעם רטיה זו ולא הוי חציצה. ה

ובניד"ד שאין מסירים אותה , מקפיד עליו ואינו חוצץ דכל מאן דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

את הרטיה . מכיון שא"א להסיר באלא מחכים שתפול מאליה וזהו סימן לרפואתה לא מקרי חציצה. 

אין בזה חציצה. וסיים דמכיון , עד שיש חשש שבהסרתה יקרע העור והבשר עימה, בלי כאב גדול
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)ח"ג הל' נידה  מאהבה תשובהבשו"ת  אמנםשמיעוט המקפיד אינו אלא חומרא דרבנן יש להקל בזה. 

והוי , ממקומהאינה זזה , 'הרטיה שעל המכה חוצצת'כתב שגם בכה"ג המשנה ששנינו  סימן קצח ס"י(

וצריך , כתב שאין מתירים למעשה מלבד בשעת הדחק גדול )אות ב ד"ה ובשו"ת( הלוי שבטחציצה. גם ה

 שאלת חכם.

 גבס 

 ולכן חשיב, תבס כער את הגכתב לגבי גבס שאין לה סכנה אם תסי )יו"ד סימן קסה( צבי הרבשו"ת 

ר שבפרהסיא הוא דברט ש. ובפודם הזמן()בשונה מתחבושת שנידונה לעיל שאין אפשרות להוציאה קחציצה 

ת ות השיטאהביא  וע לאתמה עליו מד )ח"ג עמ' סב( טהרת הביתבשתגרום אי זהירות בחציצות. 

. ך ג' חודשיםרו למשהסיהמקלות בזה. ולמעשה פסק בטה"ב להקל לטבול עם הגבס כאשר אסור ל

בול ותוכל לט, ססר הגבשיו עדטוב שהבעל ימשול ברוחו וימתין , אך אם נותרו כמה ימים להסירו

ם סכנה סיר תגרואם ת, סירהקל כשאי אפשר לה ט(, )ד אליעזר ציץבשו"ת גם בהיתר לכל הדעות. 

 מועטת לאבר וכאב גדול. 

, ת אברוסכנ שבר פתוחב אפילו עפ"ד התשובה מאהבה החמיר )אות ב( הלוי שבטבשיעורי  אמנם

 כם. צריך שאלת חסיים שו, דוללמעשה מלבד בשעת דחק גואין מתירים , ואפי' בגבס שהונח לזמן רב

ם יתסיר עלול אם לאיוון שכ, עדיף -ו לפני הטבילה כתב שאם יכולה להסיר נב(, )טז דרכי טהרהב

ם יאם יכולים מ פשר:אואם אי , לא כראויויש חשש שתטבול ש, להצטבר מים מתחתיו ולהתעפש

 ל חכם. תשא - ואם לא, טבול עימו אך רק עפ"י הוראת חכםת -להכנס

 סעיף יא':

 חץ או קוץ התחוב בבשר 

 :ח(, )ישנינו במקואות 

 "ובתרומת ואוכל לטוב נראה אינו ואם חוצץ נראה שהוא בזמן באדם תחוב שהוא חץ"

ראה נואם אינו , וחוצץ בשרהבזמן שהוא נראה מבחוץ אי אפשר שלא יהיה מקצתו על  רא"שופירש ה

 החץ טמא. טובל ואוכל בתרומתו ואפילו

 :)פ"ח ה"ד(ואיתא בתוספתא 

 םאמורי יםדבר במה חוצץ הז הרי אומרים וחכמים חוצץ אינו אומר' ר ביריכו חץ לו נכנס"

 חוצץ ושאינ מודים הכל מלמעלה העור עליו קרם ואם חוצץ זה הרי עץ בשל אבל מתכת בשל

 "טהורין ובעופות בחיה ובבהמה באדם הבלועין שכל

אינו נדבק ש, עץ יא טפי משלמבשל מתכת עיילי דפירש ו, הביא תוספתא זו מ"ח(פ"י מקוואות ) ר"שה

 .ו חוצץיד אינמקפ סכנה טפי כשמוציאו ודבר שאינו ישא"נ בשל מתכת  .כל כך עם הבשר
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 אבל אם, ורליו העעא קרם לשדוקא בנראה חוצץ אם  ר"יכתב בשם  )שבועות פ"ב סו"ס תשמז(המרדכי 

וספר  .(לאוין קיא לט) סמ"ג כ"ככל כך בעומק שאינו נראה אינו חוצץ אפילו בלא קרימת עור. ו הוא

 רכה.( )שם ירוחם רבינוו ת סי' כז()הל' מקואו רא"שוה )מקוואות פ"ג ה"ח(רמב"ם ה אבל. )סי' קה( תרומהה

נראה  אינו ק כאשרקו רוהבין הב"י שסוברים שרבי וחכמים נחל, כתבו את לשון המשנה בלבד

אה שחץ הנר, ביהלכה כרור. ורבי לא גז, ואפילו הכי גזרו רבנן אטו כשהוא נראה מבחוץ, מבחוץ

ברי בנת הב"י בדהק על לחלו כתב )ס"ק יז( ש"ךאך ה ושאינו נראה מבחוץ אינו חוצץ., מבחוץ חוצץ

משום ב כן ו לכתווצרכהולא , ולדעתו כולם מסכימים דבקרם עליה בשר מותר, הראשונים הנ"ל

 שהדבר פשוט.

רבי וחכמים  נראה: ינומה חשוב לחץ הנראה ומה חשוב לחץ שא ביאר שישנם כמה הבנות ב"יה

ים שחשיב ים חכמוברסובמקרה כזה , נחלקו במקרה שהחץ משוקע בבשר ובכל זאת נראה מבחוץ

לא  . ורבינראה(יה הי העור פ שאלולאע", וכשקרם עליו עור לא גזרו)דגזרו בו אטו כשאינו משוקע , לחוצץ

ורבי סבר , ל הבשרעצתו שלדעת חכמים א"א שלא יהיה מק, גזר. או שחולקים כאשר שווה לבשר

ליו עור אין עדכיון שקרם , ץנו חוצנן שאי)ואם קרם עור מלמעלה מודו רבכיון שאינו בולט אין מקצתו על הבשר 

 .ומיעוט שאינו מקפיד אינו חוצץ(, מקפידים להוציאו

ה אש" "ז סוף ש"ז(ב תוה"ק) רשב"אה וכתב .רבינו ירוחםו )שם( רא"שה "כוכ, ץ דינו כחץדקו טורהכתב 

ו בשלא תרגיש  לום אוץ כשנכנס לה קוץ לא תטבול עד שתעקור אותו בכדי שלא יראה ממנו בחו

 ".ותקפיד עליו

 ינו חוצץ. א, ראהנו נחוצץ; ואם אי, אם נראה מבחוץ, : חץ או קוץ התחוב בבשרשו"עכתב ה

ווה א שווהיינו כל שה ,ראה'כתב דנראה שפוסקים לקולא בהבנה מה חשוב ל'אינו נ )ס"ק טז( ש"ךה

ו ץ חשיב לאינה מבחום נראאוכשהוא משוקע גם וכשהוא משוקע הוי אינו נראה. , לבשר קרי נראה

 חב"ה, מנגד. ג(סח"ג עמ' ) ביתה טהרתו )אות יא( לבושכיון שאינו נראה בשווה לבשר. וכ"כ ה, נראה

 סובר שחץ הנראה אע"פ שמשוקע בבשר חוצץ.

ום. ראה תחת הקרנאפילו ו, צץשאם עלה עליו קרום של בשר בכל עניין אינו חו )ס"ק טו( ט"זכתב ה

 .)ס"ק יז( ש"ךוכ"כ ה

 תפרים 

פרים תיש לברר האם ו, תוחו ניכגון אחר לידה א, לעיתים כאשר יש חתכים וכיוצ"ב נצרכים לתפרים

 אלו חשובים לחציצה. 

ם ם תפרים שאינישנ, םאליהמישנם תפרים הנימוחים ונמסים , ותחילה יש לחלק בין סוגי התפרים

 נמסים אלא נופלים מאליהם. ויש תפרים שצריך להוציאם ע"י רופא.

גרש"ז אוירבך ה, ובחוט()אות ג ד"ה  הלוי שבט, )ח"ג עמ' סה(טהרת הבית כתבו ב, לגבי תפרים הנמסים

גרי"ש אלישיב דעת ה אולםועוד שאינם חוצצים.  ס(, )טז טהרה דרכי, )תשובה בספר מראה כהן עמ' קפג(
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מפני שהתפרים , שחוצצים ובתשובה במראה כהן עמ' קפח(, )עמוד רעוחוט שני וה )מראה כהן פ"ז הערה לב(

 עשויים להישאר לזמן מסויים עד שימסו. 

מין חוט שכתב  חוט("ה ובד)אות ג  שבט הלויה, ם הנמצאים בכלל המקומות בגוףלגבי שאר תפרי

מרי א לחותכו לגן דא"ני כיוואף אם יחתכנו לא מה, )ואפילו בבית הסתרים(שעומדים להוציאו חוצץ 

ם מקפידין. ג עט איןמשאר משא"כ בחוט הנימוח אף בנ, וצריך להשאיר מעט כדי שיוכלו למושכו

מיר וכן הח, כך ר לטבולובר שהתפרים נחשבים כקוץ תקוע ואסוס סג(-)צהר ג' עמ' סב אלישיב גרי"שה

 התפרים יהיושרוצה שאע"ג ש גרש"ז אוירבךכתב בשם ה )סק"ה(. ובנשמת אברהם )ס"ק יז( חוט שניב

וצאתם קרוב האם זמן כתב ש ס(, )טז דרכי טהרהקרא מקפידה. הנ -ה מחמת אונס כיון שז, על בשרה

גון כ, ת טבילתהאה לעכב ו שאינה יכולאאך אם תצטרך להמתין זמן רב , הוצאתם ותטבולתמתין ל -

סיף ם קרוש. והוביבם דיה סובלבד שלא יה, יכולה לטבול עמהם, שבעלה יוצא לנסיעה ארוכה וכד'

 בל הוא שקועאם עור קר ואם לא, שאם קרם עור על התפרים אינו חוצץ )בתשובות והוספות אות טו(

 ח"ג עמ' סה() רת הביתטהץ. בר חוצואם הוא גבוה מפני העו, ינו גבוה מפני העור אינו חוצץוא, בבשר

י מבואר בב", ל רואהין כונראה לע, שהרי גם במי שנתחב לה קוץ, כתב שנראה להקל בשעת הדחק

 ש לה צער רבהסרתן יוב, וכאן שא"א להסיר התפרים, בשם הרשב"א שאם אינה מקפדת אינו חוצץ

 הם.מע ויכולה לטבול ,שאינו חוצץ, התפירה חוצצים דהו"ל מיעוטו שאינו מקפיד אין חוטי

כתב  ד סימן פז(ח"ב יו") שהמ אגרותבשו"ת : )כגון לאחר טיפול שיניים(אם התפרים נמצאים בתוך הפה 

ן לילא לא אכפת וממ, עבלו נראה דחשוב למקום, שתפרים לאחר עקירת שן שאינם נראים לעין כלל

 ום דאף שהואוצץ משוח אם הוא נראה מסתבר שנחשב מקפדת שלא ישארו שם התפירותבחציצה. ו

ים נראים. ם התפרקל גם אהי מ(, )ג מישרים דובבובשו"ת בית הסתרים בעינן ראוי לביאת מים. 

ד ל' יום. עשארות נפירות פסק שיש לדחות את הטבילה אם הת ג(, )שערי טבילה לה אוירבך גרש"זה

 אלת חכם.ך ע"פ שא, שרכתב שאפשר בשעה"ד לחתוך את החוט עד לגובה הב ג()אות  שבט הלויה

אם לא ו, נגיעה בלשון חוצץפסק שאם מרגישה את החוטים ב (223)תשובות ותוספות עמ'  גר"מ אליהוה

 מרגישה לא חוצץ.

 פא(, טז) רכי טהרהדתב ה: כמסים(נ)מצוי בעיקר לאחר לידה. ובזמנינו תופרים בחוטים לגבי תפרים בנרתיק 

 .)שם(שבט הלוי שדינם כשאר מקומות. וכ"כ ה

 יב': סעיף

 לכלוכי צואה שעל הבשר 

 "שראוה ר"שו הך העירא ".שרובולכלוכי צואה שעל "אלו שאין חוצצין...  :ד(, )טשנינו במקוואות 

ל בשרו ערובה יעה מכשיש ז. ופרשו שדגלדי צואה שעל בשרו חוצציןאיתא  )שם מ"ב(שלעיל 

 .ונעשית כמין גלידמתייבשת 

 וצץ.ח, לידד כגאינם חוצצין; נגל, : לכלוכי צואה שעל הבשר מחמת זיעהשו"עכתב ה
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 סעיף יג':

 מלמולין שעל הבשר 

 חוצצין., : מלמולין שעל הבשר)שם(ע"פ המשנה  שו"עכתב ה

הן מנופל ו בזו זידיו  משפשףו: כשאדם לש עיסה או מגבל טיט טז(ט"ז יז וה ש"ך)הביאו ה טורופירש ה

 כמו חוטין אם נופלין על בשרו חוצצין.

 סעיף יד':

 טיט החוצץ 

 :ב(, )טשנינו במקוואות 

 רשנאמ הבורות טטי זה ?היון יטט איזהו .וגץ היוני היוצרים וטיט היון וטיט "אלו חוצצין...

 וצריןי בשל טהרמ יוסי' ר, כמשמעו היוצרין טיט '.היון מטיט שאון מבור ויעלני' (מ תהלים)

  "הדרכים יתדות אלו יוני וגץ .מרקה בשל ומטמא

ים. יבשים חוצצ שר והםבב אם הם נדבקים, כתב שטיט הבורות טיט היוצרים וטיט של דרכים טורה

אינם  ו יבשו בבשרן אפיליטיטשאר ו, ודאי הם עוברים כשהיא נכנסת במים לטבול שהרי אם לא יבשו

 שלשה טיטין ין הניביכא אדאל"כ מאי , למים לטבולחוצצין לפי שהם עוברין בשעה שהיא נכנסת 

  .לשאר טיטין

"י עם מאוד ואף דובקיחים הם מסובר שג' טיטין הללו אף כשהם ל ה"א( מקואות 'מהל)פ"ב  רמב"םה אבל

, שהם חוצצים ם פשוטיבשיכל הטיטין ה ושאר, שפשוף עם המים אינם עוברים עד שישפשפם הרבה

 שבכניסתו למים אינו נמחה ונעקר עד שישפשפנו. 

אינם ששנינו שדברים שבכל ה )ירה"ש סי' כו כח.( יראיםבשם ה שבועות סו"ס תשמח()מרדכי כתב ה

לו במיעוט ואפי, וצציםהרי הם חולכן אם מקפידה על שאר דברים , הוא מטעם הקפדה, חוצצים

  .שעז( מן)סי רוקחובלח. וכ"כ ה

לו כל א, החמה מימות פילוא, היון וטיט היוצרים וטיט דרכים הנמצא שם תמיד: טיט שו"עכתב ה

רמב"ם )חוצץ , בששהוא י; וככשהוא לח אינו חוצץ שהרי הוא נמחה במים, חוצצין; ושאר כל הטיט

 .ה(ות נד: ומיהו אם היא מקפדת אפילו בדבר לח חוצץ. רוקח ומרדכי הלכרמ"א) וסמ"ג(

 סעיף טו':

 דבש ושרף, דם, חלב, דיו 

 )מקואות פ"ו ה"ה(שנינו בתוספתא 

 יבשין החרוב ושרף השקמה ושרף התאינה ושרף התות ושרף והחלב והדבש והדיו הדם"

 "שעף של שהן חוצצין אלו הרי יבשין בין לחין בין השרפין כל ושאר חוצצין אין לחין חוצצין
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עשין רמח ) סמ"גו חםירו נורבי"כ וכ, גרס כגירסא שלפנינו שמוזכר 'שרף התות' ב(, )מקוואות ב רמב"םה

 לא הזכירו זאת בגירסתם. רא"שוה ר"שה אך. רמב:(

 )פירושקמה שרף השוחרוב השרף התאנה ושרף התות ושרף , החלב והדבש והדם, : הדיושו"עכתב ה

 . חוצצין, חיםפילו לא, שרפיםהאינם חוצצין. ושאר כל , חוצצין; לחים, יבשים, מין ממיני התאנים(

כת שהגה זו שיי ט(ס"ק י) ש"ךכתב שאם היא מקפדת אפילו בדבר לח חוצץ. וכתב ה )סעיף יד( רמ"אה

. אות ג() בט הלוישכ"פ הם. ושאם היא מקפדת על הדיו החלב וכו' הרי הם חוצצי, גם על סעיף זה

ביא והחוצצים.  ם אינםעליה אפילו היא מקפדת, פסק שאם הם לחים )ח"ג עמ' עה( טהרת הביתב אולם

ך בנ"א שום שאין דרצצים מם חושלדעת היראים לחים אינ, שעיקר דין זה תלוי במח' היראים והתוס'

שום שהמים מוצצים ינם חא. אך התוס' סוברים שלחים )ואם יקפידו הוי חציצה(להקפיד על הלחים 

 וצצים.ם חפן אינל או. והלכה כתוס' ולכן בכ)ולפ"ז אין נ"מ אם האישה מקפדת או לא(מחלחלים 

 סעיף טז':

 שנסרך בבשר דם 

 מ"ח()סימן ר מ"גסה מנםא. רוחםי רבינו"ודם שנסרך בבשר אפילו לח חוצץ". וכ"כ  )שם( רמב"םכתב ה

א מוב )לה.(ים ' בזבחמבגשאך העיר , כתב שדם לח הוי חציצה משום שדרך האנשים להקפיד עליהם

משמע  'הוי חציצה וא ולאח החציצה ל והא הוי, שבח הוא לבני אהרן שיהלכו עד ארכובותיהם בדם'

 .אף בבשר לח אינו חוצץד

 חוצץ. , אפילו לח, : דם שנסרך בבשרשו"עכתב ה

צבע שתולין בו אצץ. שכיבש ולהדבק קצת חושמתחיל להתי -ביאר: סריך  )מנחות כא. ד"ה סריך( רש"י

אין  אך, ך או לאאם נסרהק הוא הבין שעיקר החילו )סק"כ( ש"ך. ה)ופוסק הדם(נמשך והולך חוט ממנו 

 בש חוצץ.יח בין ן לנ"מ האם נסרך בבשר או בדבר אחר. והביא בשם בה"ג שדם שנתבשל בי

 סעיף יז':

 צבע 

ות שנשים הצובע (סימן קכד) "ןרמבוה )תוה"ק ב"ז ש"ז לב.( רשב"אה, )הל' מקוואות סימן כז( רא"שכתבו ה

והו אלא עשא, ותמקפיד ואינן . הצבע הוא נוי להןא: משוםאין הצבע חוצץ , את פניהם ושער ראשן

כן א בעלמא. וללא חזותא, ש. אין בו ממבחוזרות ומחדשות אותן תמיד לנוי. , במתכוון. ואדרבה

דרכה צבוע כיון שותה לאומנש כל אישהש, והוסיפוולא כדבר נוסף.  )כמו בגד צבוע(חשוב כגוף השער 

  .בכך אינה מקפדת

ה כן כל שמלאכתדם ו ש עליהאשה ששוחטת תמיד כמו טבח ויהוסיף ש )נכ"ו ח"ה רכה.( רבינו ירוחם

 .בכך אינה מקפדת
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בע וידיו ן מי שהוא צצץ. וכחו אינו, : צבע שצובעות הנשים על פניהן וידיהן ושער ראשןשו"עכתב ה

כות תמיד מלוכל ב וידיוקצו א: וכן מי שאומנתו להיות שוחט רמ"אאינו חוצץ. והוסיף ה, צבועות

 .י()ב"י בשם ר"שרוב בני אומנות זו אינן מקפידים , אינו חוצץ, בדם

 אלא מראיתו ממשות ן בואבל בצבע אי, כתב שכחול שחוץ לעין חוצץ משום שיש בו ממשות ב"חה

נן נמי אלא בעי, ויעמא דנבט של צבע בלבד. ומוכח מדבריו שהבין בדברי הרשב"א וסיעתו דלא סגי

בע וידיו צהוא שכתב דמי )ש רןבדעת מ )ס"ק לג( סדרי טהרהוה, )ס"ק יח( פרישהוכ"כ האין בו ממש. ש

. ד(טעם השני לבה סמוך עללאין דמשמע שבסתם אדם חוצץ אף שצבע אין בו ממש משום דסובר  ,צבועות אינו חוצץ

 ה אחרת מכיוןטבילצ א", הכתב שאישה שמצאה שחרורית על גבה לאחר הטביל )ס"ק יז( ט"זה אמנם

)ס"ק  ךש"ה מדברי הכן עולו .הרי סובר שכל טעם לחודיה סגי להתיר שלא יחצוץ שזה אינו קפידא.

אינה ולו הוא לנוי אפי, בצבע שא"א לומר שאם יש ממשות (א עמ' קב והלאה)ח" טהרת הביתוכתב ב .כא(

 זה.עיקר להקל בהלדעתו ו יו.שהרי לא גזרו על מיעוט שאינו מקפיד עלמקפדת עליו שיהיה חוצץ. 

נרגש אלא  הצבע משו שלכתב שמ"ש הרשב"א והרא"ש בטעם ב' שאין מ יא(, )קיט חכמת אדםגם ה

 צץ. ינו חווי אאם עשוי לנ, הוא רק לסניף. דאע"פ שיהיה צבע שיש בו ממש, מראיתו

י ד, ם על הפצעד ששמיו ביושאם הידים מתלכלכות בחמרים חריפים א )ד"ה ושכיח( שבט הלויכתב ה

 ציצה. ה חמילתא ואינ והנשאר הוא חזותא וסומכים דחזותא לאו, בהסרת הממשות

 סעיף יח':

 צואה שתחת הצפורן 

  ב(, )טשנינו במקוואות 

 ורן"הצפ חתשת ואההצפורן. ואלו שאינן חוצצין... צ שתחת "ואלו חוצצין.. ובצק

ק והבצ, הבשר כנגד ורן שלאצואה שתחת הציפ )פ"ו ה"ה(דאיתא בתוספתא  )מ"ד(רא"ש וה ר"שהכתבו 

 תוה"ק) רשב"אה י' כו(קואות סהל' מ) רא"שה "פוכ .הרי אלו חוצצין, שתחת הציפורן אפילו כנגד הבשר

בין ק לא חיל יד(, ל' אה קואותמ 'מהל )פ"ב רמב"םה אבל .)נכ"ו ח"ה דף רכד ע"ד( רבינו ירוחםו ב"ז ש"ז לב.(

 .ו מהלכתאזוספתא תדחה  צריך טעם למהוכתב הב"י ד .ועיקר כנגד הבשר לשלא כנגד הבשר כלל

ת אולא הזכירה , אה לבצקין צו)שחילקה רק בוכתב דאפשר דמשמע ליה שתוספתא זו חולקת על המשנה 

 .החילוק בין כנגד הבשר לשלא כנגד הבשר(

יב חש, ן מקפידט שאיכ"כ מע אם הוא, שאפילו בטיט ובצק ר"תבשם  ע"ד()לאוין קיא דף לח כתב סמ"ג 

א ם הנשואות לו הנשיאפילשאינו חוצץ. וביאר הב"י שמדובר על מיעוט ולמיעוטו שאינו מקפיד 

 מקפידות עליו.

דא"כ מדוע סתמו במשנה ובתוספתא , התקשה ב"יכתב שאין דרך בני אדם להקפיד בכך. אך ה טורה

הציפורן שלא לאיסורא? לכן כתב שדרך כל הנשים הנשואות להקפיד שלא יהא שום צואה תחת 

כדי שלא יאמרו בעליהן שלא התנקו מצואתן אפילו במקומות הגלויים. לכן לעולם , כנגד הבשר
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ם דבאיזה מקום משובטלה דעתה. ובצק חוצץ בכל מקום , חשיב חוצץ גם אם היא אינה מקפדת

באמרו שמאכילתו זוהמת ציפרניה , שימצא הבצק בציפרנים איכא למיחש שתתגנה על בעלה

  .נכנס בצק בציפרניה ולכן שבשעת לישה מטלת זוהמתה בעיסה

הבשר.  ודף עלעיפורן שהמקום המוגדר כ'לא כנגד הבשר' הוא המקום שהצ )שם( רשב"אהכתב 

לות ן הנשים יכון שאידמכיו ילקי(ו: ד"ה קשבועות ) ר"ןוה סי' לה()הל' מקואות  רא"שהוהוסיפו הרשב"א 

  .נהגו ליטול ציפורניהן בשעת טבילתן, לכוין בדיוק מהו כנגד הבשר

ובצק שתחת  חוצץ. ינוא, חוצץ; כנגד הבשר, : צואה שתחת הצפורן שלא כנגד הבשרשו"עכתב ה

שאינן  הבשר. ולפי ודף עלרן עזה שהצפו, אפילו כנגד הבשר חוצץ. ואיזהו שלא כנגד הבשר, הצפורן

 .בשעת טבילה פרניהםול צנהגו הנשים ליט, יכולות לכוין מה נקרא כנגד הבשר או שלא כנגדו

 יו"ט וחוה"מ, נטילת הצפרניים בשבת 

 )צד:(שנינו בשבת 

, מחייב ראליעז זקנו... רבי כןו שפמו וכן שערו וכן בשיניו או בזו זו צפרניו הנוטל: משנה"

 ירב אמרו ..חייב. כליב אבל ביד מחלוקת א:''ר אמר :גמרא. שבות משום אוסרין וחכמים

 "פטור הכל דברי לחבירו אבל לעצמו מחלוקת אלעזר:

 ר"חבשם  ('ה גמדפה"ר ד"מ)לו.  ר"ןכתב ה, מנגד. טורוכ"כ ה, פסק כדעת חכמים במשנה ח(, )ט רמב"םה

 . ולחומרא עבדינן, שפוסקים הלכה כר"א משום דאיסורא דאורייתא הוא

ידו  כול לאמן אתעצמו ילוזז שאם הוא ג רש"יכתב , בביאור הפטור על גזיזת ציפורניים ע"י חברו

כתב י מאירכלי. ה פה בליול יאבל לחברו אינו יכול לאמן את ידו ליט, לתקן בלא כלי ולכן חייב

 ם שהדבר מאוס ואין הדרך לעשות כך. שהפטור בחברו הוא משו

י שהר, שאצל"גיב במהמחי כתבו שכל סוגיית גוזז היא כשיטת ר' יהודה )צד: ד"ה אבל( תוספותה

הצריכה  ם היא מלאכהפורניית ציכתב שגזיז )סימן שצד( ריב"שכשגוזז אינו צריך לצמר הנגזז. אמנם ה

דבר אם נהנה מה ה משנהזין הוא נהנה וא משום שבעצם הנטילה הרי לשיטת הרמב"ןלגופה. והטעם: 

, נעשו במשכן מלאכותת שהששיטתו היא שהכל תלוי בתכלי ולשיטת התוס', הנגזז או בגוף האדם

 מצאנו שבמשכן נטלו את הצמר כדי לייפות את עור הבהמה. 

מפני , קודם טבילה יפרניםוך הצנהגו הנשים לחת )סימן קד( תרומהוספר ה )לאוין קיא לט.( סמ"גכתבו ה

יה או דרך ם בשינחתכתחששא של טיט ובצק תחת הציפורן. ואם אירע לה טבילה בחול המועד 

 דאע"ג, גלחםתגויה  שפחתהשהילכך נכון , ושמא הוא הדין בסכין, דאין לגלחם במספריים, שינוי

פורן יט שתחת הציטוב הטה בדאמירה לגוי שבות במקום מצוה מותר. ואם אין לה גויה תנקר בעצמ

 . ' תשמז(ועות סיבש)מרדכי וכ"כ ה פסק דבחול המועד מותר אף בגנוסטרי. )מו"ק י.( רי"ףה אמנםדיה. ו

צמו בין בין לע, כליביד בין בבין , "אסור ליטול שערו או צפרניו לעניין שבת: פסק א(, מש)או"ח שו"ע ה

 לאחרים".
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מירו צד המנהג שהחמא רק יים הוהציפורנדמכיון שכל עניין נטילת , העלה )יו"ד סי' קצח ס"ק כא(ט"ז ה

שכיון , הלתחתוך שויה לא תאמר לג, אם אירע בשבת ויו"ט ששכחה ליטול הצפרניים, על עצמם

רה דאמי ,שבות טל בזהה נבלמ, דהא אפשר בניקור תחתם לחוד, שאין מצוה גמורה בנטילת צפרנים

גויה לתאמר  מ"לכן רק בחוה ממש. ויש בזה איסור, ות הוא. וכן הישראלית מסייעת לגויהלגוי שב

סור ים יש בה אייפורניצגזיזת סובר ש )ד"ה חייב( באור הלכהגם ה אבל לא בשבת ויו"ט., שתחתוך לה

בליל  טבילתה שחל ן בלילאות ולכן נוטה שלא להתיר לגזוז ציפורניים לאישה ששכחה ליטול, תורה

אופן זה שר בפאמנם כשאי א כלי.בבידיו ולא והתיר לה על ידי גוי רק אם יעשה כן , שבת על ידי גוי

ה כן אלא ה ואינה עושאות בזהתנלהתיר לעשות כן על ידי גוי אף בכלי משום שכאן אין עיקר כוונתה 

  ואפשר שיש לראות זאת כמלאכה שאינה צריכה לגופה., לצורך טבילתה

 קים אין כאןוב הפוסלר, כליבשאפילו תיטול הציפורניים , חלק עליו )נקודות הכסף שם( ש"ךה אולם

 א שייך לומרלזהרות אר אאבל בש, שאיסור 'מסייע' נאמר דוקא במקיף, איסור דאורייתא. ועוד

מירה לגוי לא גזרו א, ורנייםציפ דמסייע אין בו ממש. ומכיון שיש מצוה בנטילת, שחייב משום מסייע

י ללמה נתיר בכ בכלי, שלא לאך מכיון שאפשר ליטו, ואפילו בכלי היה נראה להתירבמקום מצוה. 

 בכדי. 

וונה ככאן אין לה ו, משכןות הכי אפשר שזה נכון רק על פי הריב"ש שהכל תלוי במגמ, אך צ"ע בזה

שב צריכה מנה נחמנית וכל שהיא נה, אבל לשיטת הרמב"ן שהנטילה היא המלאכה, לצורך הגוף

י עדיף ל. ולכן אול"א הנ"הגרוס' אלא אם נסמוך בשעה כזו על שיטת התו, לגופה אין היתר זה פשוט

צוי כל כך י אין גוי מבלאו הכד, הותטבול באופן ז, לנקר היטב את הציפורניים שתהיינה נקיות לגמרי

. וכן (ניה בשבתטול צפרכרית שתכולה לומר לנישאם יש אפשרות ע"ש כיצד תנהג )ו בזמננו במקומות טבילה

ח"ג הבית  . ובטהרתיג ימןח"ב סד יו") יביע אומרהובאו דבריהם בשו"ת , כתבו רבים מן הפוסקים האחרונים

. בילהטוכ"ש לצורך ה ,רניםשבחול המועד מותר לכתחילה לגזור צפ )שם עמ' ק(. עוד כתב עמ' צג(

ה בחוה"מ יכולו בול.נים ולטשבדיעבד יכולה לנקות יפה יפה את הציפרכתב  סח(, )טז דרכי טהרהה

 לקצוץ ללא שום שינוי.

 סעיף יט':

 נפיחות במקום הציפורן 

ך ולה לא לחתויתה יכלא הודאשה שיש לה נפח על מקום הציפורן  )שבועות סו"ס תשמז( מרדכיכתב ה

ולמד כן  .ואם לאו חוצץ ,ינו חוצץא -נראה  אם נפוחה כל כך שאין הטיט שתחת הציפורן, ולא לחטט

 וצץ.חגבי חץ התחוב באדם שאם אינו נראה אינו  )מקואות פ"י מ"ח(מדתניא 

ל כך כאם נפוחה , א לחטטול : אם יש לה נפח על מקום הצפורן ואינה יכולה לא לחתוךשו"עכתב ה

 אינו חוצץ., שאין הטיט שתחת הצפורן נראה

משמע שא"צ שיהא נקרם עור ובשר על , שלפי המקור שהביא הב"י לדין זה )ס"ק כד(ש"ך כתב ה

 לא כל שהטיט בעומק שאינו נראה בשוה לבשר אינו חוצץ כדלעיל גבי חץ.א, הטיט
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סתמא אינה חריו מחטט אלוכתב דמכיון שיש צער , הביא דברי השו"ע )ח"ג עמ' צב( טהרת הביתב

יפורן צר יש לאישה ף שכאשהוסיוכיון דהוי מיעוטו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. ו, מקפדת עליו

 צת.ינה חוצא, פורן כלפי מעלה ודרכם לא לחותכה זמן מהחודרנית שמרימים את הצי

 סעיף כ':

 האם הציפורן עצמה חוצצת 

וצץ אבל ורן חתחת הציפדוקא בצק ש, בשם הגאוניםהביא  ראבי"ההש )שם סי' תשנא( כתב המרדכי

בשר ברת מכנגד החת ועופורהציפורן עצמה אינה חוצצת ואפילו אם היתה גדולה ועומדת ליחתך ו

 .ד(סי' ק) ומהתרוטעמא משום דהציפורן הוי מגוף האדם. וכ"כ בספר ה, חוצצתאינה 

לו אם היתה . ואפיוצצתחאבל הצפורן עצמה אינה , : דוקא בצק שתחת הצפורן חוצץשו"עכתב ה

וקא יהו כל זה דמ: רמ"אהעיר אינה חוצצת. וה, גדולה ועומדת ליחתך ופורחת ועוברת מכנגד הבשר

 יו בשעה שטבלה. שאין צואה או בצק תחת

 שכחה ולא נטלה ציפורניה 

ינה ודם טבילה אניה קלה צפרכתב שאם שכחה ולא נט )הל' נידה סימן טו ד"ה ואם( שערי דוראבהגהות 

א שלא תהא ום דא"' משומ"מ טוב להחמיר ותטבול פעם ב, חוצצת ובלבד שלא יהא בתוכם טיט

 .בתוכם טיט

כה צרי, וטבלה ר בידהת נשאאפילו אם צפורן אח, הצפרנים: ומאחר דכבר נהגו ליטול רמ"אכתב ה

 וכן נוהגין. )הגהות ש"ד(טבילה אחרת. 

איכא למאן  שהרי, שנית ברי לה שלא היה שם צואה תטבול פעםשנראה לו אפילו אם  כתב ב"חה

דפוס לבוב ) הר"םמתשובת המהרש"ל העתיק מ אולם. חציצה הויליקצץ  תדס"ל דאם הצפורן עומד

)ס"ק  ט"זגם ה לה.ה טבילתה לעשכל שבודקת ציפורניה קודם הטבילה ואין שם טיט וצואה  תפז(סימן 

. דיןהואינו מן , םצפרנייטול הכל הפוסקים כתבו דאינו אלא מנהג בעלמא להרי , תמה על הב"ח כא(

שה זמן שלא שמ יינו כלה, הציפורניכל מה שמצינו שצריכה לטבול שנית בשכחה ליטול לכן לדעתו 

 כיון שאין תם נוספול פעלטבאין להחמיר עליה ולהצריכה  נזכרהאבל אם אחר ששמשה , עם בעלה

אולם , ניתשטבול מרא לכתב שלא נמצא בשום מקום החו )ס"ק כה( ש"ךה .זה אלא חומרא בעלמא

לכן תחזור ו, וצצתחיא הכתב שחוששים לדעת הראב"ן הסובר שאם הציפורן עומדת להיקצץ הרי 

 אפילו לאחר ששמשה., ותטבול שנית

ץ ין דבר שחוצפורן אהצי ותחת, פסק שאם שכחה ולא נטלה ציפורן אחת )ח"ג עמ' פג(טהרת הבית ב

ור לה נהגו לחזעם בע יןיעד כתב שאם לא שמשה ע(, )טז דרכי טהרהה אך אינה צריכה טבילה אחרת.

 ולטבול.
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 אינה יודעת אם היה טיט תחת ציפורניה 

קפידה עליו מאינה יעוט ששבכל אופן זהו רק מ, שאינה צריכה לטבול שנית )ס"ק כא( ט"זדעת ה

 דמכיון ס"ק לט() הרהסדרי טהדעת , מנגדוספק דרבנן לקולא. , וכאן יש ספק אם היה, שאינו חוצץ

א עלתה לה יון שלית מכולכן תטבול שנ, צריך להוציא אותה מחזקתה, שהוחזקה באיסור נידה

 טבילתה ללא בדיקה.

נה רת גם אם אילה אחה טבילהקל בצפרני הרגלים שאינה צריכ )הובא בפת"ש י( חמודי דניאלדעת ה

רכן דברגלים אין שאחרת  ילהיודעת אם היה נקי. וכתב שאפשר אפילו יודעת שלא היה נקי א"צ טב

ל כחה צפורן ששאם ש כתב ד(, )ש"ב שמיני בא"ח. גם ה)סק"כ( לחם ושמלהוכ"כ ה של הנשים להקפיד.

כ עשה צ"ע. וכ"אך למ, (מקליםה)דעת כתב שדברי טעם הם  )אות מח( ערוך השולחןרגליה יש להתיר. ה

ד שציד ם ד"ה שלא(ח ביאורי)סי" ןבדי השולחעיין ב אמנם. )ח"ג עמ' צא( הבית טהרתו )אות ה( הלוי שבטה

 להחמיר בזה.

 ציפורניים צבועות 

יש  ,אק וכיוצ"בנוי בלותן לשנשים המגדלות ציפורניים וצובעות א עמ' קא()ח"ג טהרת הבית כתב ב

אחר ורק ל, ציצהחם חשש ין שמאחר שמן הדין א, להעלים עין מהן ולאפשר להן לטבול עם צפרניהן

, צצןה צריכות לקכתחילכתב של עא(, )טז דרכי טהרהטבילתן טוב להוכיחן בדרכי נועם ובמתינות. ה

אם ות הצפרנים. אלקצץ  שראליוראוי שלא לגדל צפרנים כיון שנהגו בנות , ותובדיעבד אינן חוצצ

עם  ואם טבלה, הרה טובבצו ואם אינה יכולה תצבע אותן, צובעת את צפרניה צריכה לנקותן היטב

 צבע סדוק או מקולף לא עלתה לה טבילתה כיון שנשים מקפידות ע"ז.

 סעיף כא':

 צפורן מדולדלת שפירשה 

 :)שם( איתא בתוספתא

 פירשש צפורן אמר יוסף בן יוחנן' ר חוצצין [אין] אלו הרי באדם המדולדלין והבשר האבר"

 "חוצצת אינה זה הרי רובה

איתא  "ט מ"ד()פנה ובמש .הביאו תוספתא זו )הל' מקואות סו"ס כו( רא"שוה )מקואות פ"ט שם( ר"שה

 שציפורן המדולדלת אינה חוצצת.

 אבלכתב שרק אם פירשה מיעוטה חוצצת. שהרי , נראה שפסק להלכה כר' יוחנן בן יוסף טורמה

ולא חילק בין פירשה רובה , כתב שציפורן המדולדלת אינה חוצצת הי"ד(מקוואות פ"ב ) רמב"םה

אלא שסובר , וכתב הב"י דאפשר שגם הרמב"ם סובר שהלכה כר' יוחנן בן יוסף .לפירשה מיעוטה

וכ"ש  שאפילו רובה אינה חוצצת, אלא לרבותא, למעט פירשה מיעוטהבא לא ה רובה' ש'פירש

רבנן חולקים עליו , אלא דמכיון שנאמרה בשם יחידי, או שסובר שבא למעט פירשה מיעוטה מיעוטה.

  והלכה כמותם.
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ל שפירשה כרמב"ם גם לדכתב הב"י דנראה , כאשר הציפורן עצמה נעקרה ממקום חיבורה באצבע

חוצץ.  ר חוצץ אינוליה דבא עהילכך אם נמצ, שויה להתרפאות וכאילו נתלשה כולה דמירובה אינה ע

 נמצא בה דברשכך כל והיל ,הגוף היא חשובהמ -אבל אם פירשה מיעוטה כיון שעשויה להתרפאות 

 חוצץ אפילו אם הוא על המקום שפירש בלבד הוא מעכב לדברי הכל.

ם עמו של הרמב". טא: צצתכתב שצריך ביאור מדוע לדעת הטור ציפורן שפירשה מיעוטה חו ב"יה

כי צץ ואפילו הדת ליקעומ הוא משום שגם כשהיא מחוברת לגוף, שציפורן אינה חוצצת בכל מקרה

ירתה יון דאינה מסוכ, דהבי לא חייצא. ובדעת הטור כתב דכיון דפירשה רובה הרי יכולה להסירה

מימר עוטה איכא לרשה מישפיכאבל , עליה והוי ליה מיעוטו שאינו מקפיד דאינו חוצץ אינה מקפדת

תלש ינה נוחה ליעוטה אמי דה ומה שאינה מסירתה ביד היינו משום דכיון שלא פירשה אלאיקפמד

אם נמצא היא כגוף ו וף הריבר לגכיון שרובה מחו, . עוד ביארבביד הילכך כיון דקפדה עלה חוצצת. 

בר אינה כרובה  הרשחוצץ מעכב כדרך שהוא מעכב בשאר מקומות הגוף אבל כשפי עליה דבר

 מצא במיעוטהנאפילו ה דנחשבת מהגוף ולפיכך אם נמצא עליה דבר חוצץ אין בכך כלום. ונרא

, יקצץורן עומדת לשהציפ יוןהמחובר נמי אינו חוצץ דמיעוטה בתר רובה גריר. ולדעת הרמב"ם מכ

 .ט חשוב כקצוץ ודבר החוצץ עליו אינו מעכבכל מה שכנגד אותו מיעו

 . חוצצת ינהא, חוצצת; פירשה רובה, : צפורן המדולדלת שפירשה מיעוטהשו"עכתב ה

מצאת ע"ג יצה הניא חצהשהחציצה המדוברת , כתב שהעיקר לדעתו הוא כפי פירושו השניב"י ה

יו שון מורה עלאין הלחוק ושהוא ד דחה פירוש זה דרכי משהה אמנםהציפורן ולא הציפורן עצמה. 

 כא( )סעיף לבוש, ס"ק כו() "ךש, ב"חהוכ"ד , ולדעתו הציפורן עצמה היא החוצצת משום שפירשה, כלל

 ועוד.

ם ה"ה שג, ורןהציפ א חתכההאם לדידן שמצריכים אותה לטבול שנית אם ל, הסתפק )ס"ק כז( ש"ךה

כל שידוע  -ו חוצץ רן אינצפו הדין אפילו נשארכאן תצטרך לטבול פעם שניה. או שי"ל דכיון דמן 

זהו אך כתב ש, הן נשארציפורהוא דוקא כאשר כל ה, ורק נהגו להחמיר, שלא היה שום צואה תחתיו

 דוחק. 

ב ויכולים מתרח הסדק שהטעם שהחלק הדבוק אינו חוצץ הוא משום שמקום )ס"ק כב( ט"זכתב ה

ו כך ן דרך להניחון שאימכידבר ובשר המדולדלים לבוא שם מים והוי ראוי לביאת מים. בשונה מא

יאת ינו ראוי לבאולכן  הגוף הרי הוא מחזיקו תמיד אל, דהוה כאב לה הרבה -כשהוא תלוי ועומד 

 מים שם.

לקוץ  כות ועתידיןן ארורותיהכתב אודות כלות שטובלות ושע )סימן קצה. הביאו הפת"ש יב( חתם סופרה

ומד להעשות כשעקא וא דומשום שהכלל 'כל העומד' ה, מיחוש אין כאן ביתש, אחר בעילת מצוה

 ומדות להתגלחעינן אשערות וכאן ה, כתובות נא.(, :ב"ק עו )תוספות מיד בלי הפסק דבר אחר ביניהם

עומד לומר  א שייךללוח הבעילה מפסקת בין הטבילה לגימכיון שו, אחר בעילת מצוהאלא רק ל

 .לקוץ כקצוץ
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 סעיף כב':

  מדולדליםאבר ובשר 

יתה הגירסא ה ב"יה פנילשנינו לעיל שהאבר והבשר המדולדלים באדם הרי אלו אינם חוצצים. 

אינה נה מציפורן שבשו, םצצימדוע אבר ובשר המדולדלים חו 'חוצצים' ולכן כתב שצריך טעם לדבר

מן  יםאינם יונקר זה ובר ובשאשאע"פ שלא היה מגולה מעולם מ"מ מעת שנדלדלו  .א: וביאר. חוצצת

לבוא  יבורם ונראהחמקום  תגלהוהוי כאילו נ, מן הגוף אלא הם חשובים כקטועים חשוביםהגוף אינם 

ם על מקום ה חופישר זועכשיו כשזו באה לטבול נמצאו אבר וב, שם מים דהא ליקטע עומדים

וצץ מעכב חם דבר ליהעחיבורם ומונעים אותו מלבוא במים והוי ליה כבית הסתרים שאם יש 

, קום המדהמל עד מטבי וץגבי ידות הכלים שעתיד לק ה(, )מקואוות יולמד כן מהמשנה  .להבטבי

בר ובשר ונה ב'אשהכו, עוד ביאר. ב .משום דכל העומד ליחתך כחתוך דמי )חולין עג.(והטעם 

כיון שהם ד, בילהטלה  היינו לומר שאם נמצא בהם דבר חוצץ לא עלתה, המדולדלים חוצצין'

  .אף על פי שהם מדולדלים כגוף הם חשוביםמחוברים לגוף 

 חוצצים. , : אבר ובשר המדולדליםשו"עכתב ה

 חציצה. וכתבלשובים חעקר אם כתב אודות שיניים מדולדלות שעתידים להי צו(, )ב הלוי שבטבשו"ת 

ם לעיתים אנשישיניים שין וב, לחלק בין בשר המדולדל שהאדם אינו חפץ בו ומחכה שיפול מגופו

 ת השן הטבעיאהוציא לא לוגם כשכואב מקפידים ש, כך שנים רבות כל זמן שאינו כואב הולכים

קום מכן פסק שאין ל, ריםהסת וכל הנידון הוא במקום החתך שהוא בית, שלהם אם אינו נחוץ ביותר

, ב להו ואינו כואנדלדלותבות שתכתב אודות שיניים  )יו"ד סימן קד( יעקב חלקתלהחמיר בזה. ובשו"ת 

 שש.חי שום ול בלשאין להחמיר ויכולה לטב, להסירו על זמן בלתי מוגבל רוצהנה ואי

 קילופי עור 

צים עין אינם חוצבבלול גוף ותשיבלת בכל מקום שתהיה ב ר"יבשם  )סימן רמ"ח עשין רמב:( סמ"גכתב ה

 צצין.חואינם , תךמדת ליחבהם ויתרת אפילו עו וכן תלתולים של בשר וכיוצא, שהם בטלים בגוף -

 . שם ר"י(סימן רמ"ח ב שם סמ"גב"י ב)אינם חוצצים. , : אבל יבלת או יתרת ואינן מדולדליןרמ"אכתב ה

, שמשיזוף בשמ נוצריםה, בשרכתב שקילופי עור שנשארות תלויות בעור ה )ח"ג עמ' פב( טהרת הביתב

עור שתב כ שבט הלויגם ה וצץ.חדהוה ליה כמיעוט שאינו מקפיד עליו שאינו , אינן חוצצות לטבילה

ד )יו" ביצ רהוכ"פ בשו"ת  א"צ לטרוח להוריד אלא רק מה שאפשר בלי כאב., שנקלף מחמת שיזוף

, יד"פ שאינו מקפצה אעוי חציהוקי"ל שברוב הגוף , והוסיף שגם אם השיזוף ברוב הגוף, סימן קסז(

א ל, דבוק בעורהלק הח ק עלוכל השאלה היא ר, מ"מ מאחר שבחלק הגבוה של הבשר עיילי ביה מיא

בו  ה העור וישוככתב שאם נ נט(-נח, )טז דרכי טהרהה הוי חציצה כיון שהוא מיעוט שאינו מקפיד.

התקלף שקלפן. ועור ריכה לצינה א, אם הכויות טריות וקלוף העור יכאיב, כמין בועות מלאות נוזלים

 .ואם לא ירד אינו חוצץ, צריכה לשפשפו ולהסירו, והתייבש על גופה
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 סעיף כג':

 תכשיטי אישה 

 :)פ"ו ה"ד(שנינו בתוספתא 

 גבי לשע והאגד מזבחה גבי שעל מקרום חוץ מטמאין ולא מטמא לא חוצצין אין ושאמרו"

 פיןר וצציןח אוצין עותוהטב והקטלאות והנזמים והשירים השבר גבי שעל והקשקשים המכה

 "חוצצין אין

דינם  וקשקשין( ומר אגד)כלכן משכל הדוגמאות המובאות לאחר . ופירש הביא תוספתא זו ד(, )ט ר"שה

נראה  ידה סימן כו(הל' נ) א"שרגם מהושירים נזמים וקטלאות וטבעות חוצצין.  כקרום שאינו חוצץ.

יא ' והשמיט ההות וכוהטבעושלגבי חציצה לא הביא אלא ההיא דהשירים , שתופס עיקר כפירוש זה

 .כה.(ר)נכ"ו ח"ה  םירוח ורבינ וכך הם דברי )תוה"ק ב"ז ש"ז לג.( רשב"אדאגד וקשקשין וכו'. וכ"כ ה

שיטים אר התככל ש אבל, נראה שרק קרום שע"ג המכה אינו חוצץ ד(, )ב רמב"םמדברי ה אך

 . במשנה חוצצים המובאים

 ראב"דשם ההביא בקפיד! וא מיעוט שאינו מהלא הי, תמה מדוע טבעת דחוקה חוצצת )שם(רא"ש ה

ת אע"פ שבשע, דה ע"זשמקפי וכיון שיש זמן, בשעת לישה לפי שמקפדת להסירה הטבילה עמ' צג()שער 

 מכיון, אישהלם נוי ם אלו הדאע"פ שתכשיטי )שם( רשב"אוכ"כ ההטבילה אינה מקפדת הוי חציצה. 

 שלפעמים מקפידה בהם הרי הם חציצה.

, יםאם הם מהודקצים; וחוצ אינם, השירים והנזמים והטבעות והקטלאות אם הם רפוים: שו"עכתב ה

 חוצצים. וכן הדין באגד שעל המכה וקשקשים שעל השבר.

ס"ק ) ש"ךהביאו הפיר. ויא שמדלא עיילי בהוא , פסק דבאגד וקשקשים אפילו רפויים חוצצים ב"חה

 .כח(

 טבילה לחולת עינים 

וציוה עליה  ,ינייםכאב ע נשאל אודות אישה שיש לה )סימן מב. הובא בפת"ש טו( ציון שיבתבשו"ת 

ועיל לה י. וכתב שלא עיניה אורמהרופא שלא יבואו מים כלל על עיניה אפילו מחוץ לעינים פן תאבד 

י שתהדק מפנשש יש ח, הודקממכיון שיש לה תועלת והנאה שהאגד יהיה , לתת אגד רפוי על עיניה

 תהיינה טופחשתחלה  הידים ידיה על עיניה ותדיחאת  אישה אחרתשתתן הפחד. אך יש תקנה אחרת 

לא תעלה לה וטובלת שה הבידי האי אחרת יהיו קמטים, ודוקא באישה אחרת מועיל, ע"מ להטפיח

בעיון  נים וסגי להץ מהעיה חושתרחץ ותחוף כל גופה וראשהטבילה. ולעניין החפיפה היקל שדי לה 

 .ניה דבוקותיסי עיר יויהיהיה לפלוף וגם שלא לראות במראה או בבדיקה ע"י אשה אחרת שלא 

אלא אף היא יכולה , הביא שא"צ שאישה אחרת תכסה את עיניה )יו"ד סימן רסב( נזר אבניבשו"ת 

ונראה שכ"ד  רק שתקפיד שקיפולי הזרוע לא ימנעו את המים מלהגיע לשם., לכסות את העיניים

 .)ח"ג עמ' קסה. וע"ע שם בעמ' עד( טהרת הביתה
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 בטעות עם טבעת טבלה 

כתב  ן קסא ס"ג(ו"ח סימ)א ורפויה אינה חוצצת. והנה הרמ"א, השו"ע פסק שטבעת מהודקת חוצצת

נידה  כאן בהלכות . אמנםיד"אבל יש להקפ, לגבי נטילת ידיים עם טבעת "וקצת נהגו להקל ברפויה

שיטות  שישנם כמהא בכך יוצו, לא הזכיר חומרא זו. ומצאנו באחרונים כמה אופנים ליישב קושי זה

  באשר לשאלה מה הדין כאשר טבלה האישה עם טבעת:

רי לענין י מייהל' נט"כתב שב )יו"ד סימן פז( אמת זרעבשו"ת : בדיעבד עלתה לה טבילה .א

 ,יצה בדיעבדי בחצמייר שצריך להסירה וכ"ש לעניין טבילת נידה. אך ביו"ד, לכתחילה

ועוד.  ימן נד(סיו"ד ) אדם רתתפאבדיעבד. וכ"כ בשו"ת  - ולכן כתב שרפויים אינם חוצצים

כתב  א(מת סימן החדשו) ב"ח"ע. גם בשו"ת הופסק כהש )סימן נה( שמואל מקוםגם בשו"ת 

ח"ג ) תטהרת הביגם ב יפה.שחלילה לומר דברפוי לא עלתה לה טבילה והאומר זה ראוי לנז

 פסק כאומרים שעלתה לה טבילה. עמ' קיג(

, הרמ"א החמיר ת ידים: אם בנטיל)סק"ג. הובא בפת"ש יג( בית הלל עלתה:גם בדיעבד לא  .ב

 ורק אםד. עבו בדיאפיל טבעת חוצצתולכן לדעתו , ודאי שלגבי הלכות חציצה יש להחמיר

 טבילה אחרת.  "צשימשה כבר אחר הטבילה בטבעת רפויה א

יש , פויהבעת רו בטמחמיר שאפילו אם עברה לילה אחד אחר טבילה ז חמודי דניאלה .ג

  הקל.ורק אם היתה רפויה מאוד יש ל, להחמיר להצריכה טבילה אחרת

כתב שמדברי  ד(פת"ש יובא בה)ס"ק מד. מה דין אישה שאין דרכה ללוש בעצמה? בספר שיורי טהרה 

, ודו מהודקת מאאפיל צתחוצה בעת שעל ידמבואר שבכה"ג אין הט )סימן קכג( המלך גןהגינת ורדים ב

ינה של אנשים א שטבעת א(סימן כ )יש"ש חולין פ"ח מהרש"לבשם ה )או"ח סי' קסא סק"י(וכ"כ האליה רבה 

יא שיש ית עמ' קטז הבהרת הבנם בט)אמ חוצצת כיון שאין מקפידים. אא"כ היא טבעת שיש בה אבן טובה

בשו"ת  וכ"פ רבים. חרוניםע"פ א ()ח"ג עמ' קיד טהרת הביתוכ"פ ב .שחלקו והתירו אף בטבעת עם אבן יקרה(

מהודקת  שטבעת השו"ע סתםאין להקל כיון ששכתב  סדרי טהרהה אמנם .)ח"כ ס"ס כו( אליעזר ציץ

כתב  סנ"ב() שולחןערוך הה .שימשה יש להקל בנדון זהאם בדיעבד דאפשר  ולא חילק. אך, חוצצת

 שחלילה להקל בזה. 

ם בימיה, מינוהם ליק בין ימיכתב שיש מקום לחל ח"א סימן כח(לגר"י אריאל. ) תורה של באהלהבשו"ת 

הטבעת. אך  פדת עלתה מקואז האישה הי, ואפילו כמה פעמים ביום, הנשים היו לשות בכל יום

 ם אלא לעתיםבידיי לשה היא לא, ויש לה מיקסר, בימינו שהאישה אופה לכל היותר פעם בשבוע

דת על "ל שאינה מקפולכן י, ע. ש,ב()יש להעיר שגם כיום יש נשים רבות הלשות בידים פעם בשבו ביותרנדירות 

סיר את יחה להה מצלוצ"ע. למעשה כתב שיש להקל לאישה שאינ, והיא אינה חוצצת, הטבעת

כאשר קשה , ישבט הלוהוכ"כ ) תסובב אותה בתוך המים, ואם יכולה לסובב את הטבעת, טבעתה כעת

ה לה דין של י שיהיכד, . ולאחר שטבלה עם הטבעת לא תמהר להסירה ע"י צורףך את הטבעת(לחתו

  קביעות לפחות שלושים יום.
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טבלה עם  קה אםרת נסתפכתב שכאשר האישה טבלה ושימשה ולמח )יו"ד סימן כח( משה דברבשו"ת 

ין יה. מכיון שאמאללת נופ ואינה, והטבעת קצת רפויה בידה שמתגלגלת מכאן לכאן, הטבעת שבידה

ך אם שימשה א, וספתנעם פאנו בקיאים מה נקרא רפוי אם עדיין לא שימשה יש להצריכה לטבול 

, הבשעת הטביל על ידהעתה משמא הסירה טב, ויש ספק ספיקאראוי להקל כדין שכחה ציפורן אחת. 

, תרמהודקת ביו אינה הטבעתשפסק דמכיון  )ח"ג עמ' קיז( טהרת הביתושמא הטבעת נקראת רפויה. וב

אולם הסתפק  אחרת. בילהטאינה צריכה , ואפילו עדיין לא שימשה, אף אם ודאי טבלה עם הטבעת

ן שאי רוהעלה שהעיק יה.באישה שטבלה עם הטבעת שבידה ויש לנו ספק אם היא מהודקת או רפו

טבעת הסיר הלהקפיד לכה שאין דר, כאן אלא ספק דרבנן ולקולא. וכ"ש באישה שאין דרכה ללוש

 שיש להקל אפילו במהודקת., בשום פעם

 נזמים 

 :ח(, )ושנינו בתוספתא 

 המזבח גבי שעל קרוםמ חוץ מטמאין ולא מטמא לא חוצצין אין ושאמרו חוצצין ושאמרו"

 טבעותוה והקטלאות והנזמים והשירים השבר גבי שעל והקשקשים המכה גבי שעל והאגד

 "חוצצין אין רפין חוצצין אוצין

נזמי  אבל, בשבת נט:( כן מבואר)וף וביאר שנזמים אלו נזמי הא, הביא תוספתא זו )ח"ג סימן רפ( רשב"ץה

גזרו  יד עליו שלאנו מקפשאי והוי מיעוט, שהרי לא מקפידה עליהם כלל, האוזן לא מסתבר שחוצצים

כתב ו טבול בהם.ליכולה שכח דמו, עליו כלל. וכן מוכח מכך שלא אסרו בשבת לצאת עם נזמי האוזן

כתב בשם  ד(ס"ק מ) הרהטסדרי ה אולם שלמעשה מקלים כרשב"ץ לצורך גדול. )אות ב( שבט הלויה

 צים.מהודקים חוצווצצים נם חובשניהם רפויים אי, הב"ח שאין חילוק בין נזמי האף לנזמי האוזן

דקים מהוי האוזן ינו שנזמובמיוחד בזמנ, ר את נזמי האוזןכתב שתסי קכ(-)ח"ג עמ' קיט טהרת הביתב

פי ל, זמים אחרנבזוג  פעם כל, מפני שכמעט רוב הנשים מחליפות הנזמים מדי פעם בפעם, חוצצים

, לישון הולכותששעה בוגם נשים רבות מוציאות את הנזמים מאוזניהן , תוצבע הבגד שלובש

ן מסירות אות ות איןרחצוגם כשמת, ומקפידות על כך. אך נזמי זהב קלים שרגילות לישון בהן

עיילי ו, היא רפויהו, ארהל צועאינן חוצצות. ואם בדיעבד טבלה עם שרשרת שהיתה ענודה , מאזניהן

 בדיעבד עלתה לה טבילה., התם מיא

 חציצה באמצעי מניעה 

מכיון שנמצא בתוך הרחם. אלא שכדי שיוכלו להוציא , לגבי התקן תוך רחמי אין שום בעיה: התקן

. ודנו הפוסקים האם חוצץ, החוצה שבו מושכים את ההתקן ישנו חוט היוצא, בבוא העת את ההתקן

המקום רחב באישה שילדה כבר ו פז(, )ו מנחת יצחקוכ"כ ה, כתב שאינו חוצץ סג(, יא)ציץ אליעזר ה

סובר שיש להיזהר שהחוט היוצא מההתקן לא יהיה דבוק  (1)נשמת אברהם ס"ק יב  גרש"ז אוירבךיותר. ה

כתב שיש  )קובץ תשובות ח"ג סימן קעד( גרי"ש אלישיב. והפ(, )טז טהרה דרכילכותלי הפרוזדור. וכ"כ ה

 לבקש מהרופא לקצר את החוט. 



 387 ______________________________________________________ נקיון השיניים
 

יש , רחםהסה את ור ומככתב שאם נמצאת בסוף הפרוזד פ(, )טז דרכי טהרה: ה)נובה רינג( טבעת

בים בכארופא או פניה לבכה והוצאתה כרו, להוציאה לפני הטבילה. ואם אינה יכולה להוציאה כלל

דינא וצירף צצת משאינה חו כתב שנראה סק"ו(, )מג שהם אבניבספר  וכד' יכולה לטבול עם הטבעת.

 ה אפי' בזמןלהסיר פדהכמה סברות: א. עומדת להשאר למעלה משבועיים מהטבילה. ב. אין הק

 אופןהודקת כ"כ באינה מך שתשמיש. ג. י"א שהמקום בלוע וגם לסוברים שהוא בית הסתרים די בכ

יכולה זה דווקא ב כתחילהר לשאם יכנסו מים יוכלו להגיע לכל מקום. ד. גם לרמ"א שצריכה להסי

ורך רפואי צאם יש ש שועוד שעלולה לשכוח להחזיר ולטמא עצמה בחינם וכמ"ש העה" ,בקלות

וטב מ - להחזיר שתשכח שהומותר. ולכן סיים שהבאה להחמיר תבוא עליה ברכה אך אם יש חשש כל

"ג שהטבעת ו שאעאה לדעתכתב שנר )סימן סא( נחום שיחבשו"ת  ה לטבול עמה לכתחילה.להורות ל

 ון שלעולם ישמכיו, פנותמ"מ הטבעת אינה דבוקה בד, מוחזקת ע"י שרירי הנרתיק ונוגעת בהם

חשיב ו, נה חוצצתלכן איו, הנוזלים והפרשות בנרתיק הגורמים לה להיות תמיד רטובה וכאילו צפ

ינה אכתחילה ל ףאולכן לדעתו  שאם ייכנסו מים הם יתחברו עם הנוזלים שבפנים., ראוי לביאת מים

 צריכה להוציא את הטבעת.

 סעיף כד':

 נקיון השיניים 

 )סו:(ובנדה  )כה.(שנינו בקידושין 

 כל אף אימאבר בשרו מה, חמנאר אמר במים בשרו ורחץ? ט"מ, דמי כטמון - טבילה עניןל"

, לתהוע שטבלה רבי לש בשפחתו מעשה: יצחק רבי אמר אדא רב בר רבין אמר ...מאבראי

 מקום ,בעינן אל מים דביאת נהי .אחרת טבילה רבי והצריכה, שיניה בין חוצץ עצם לה ונמצא

 אינווש, וב בתמעכ בילה אין - לבילה הראוי כל: זירא רבי דאמר .בעינן מים בו לבוא הראוי

 "בו מעכבת בילה - לבילה ראוי

וק בה שאם בר דבדא שום צריכה לחוץ שיניח שלא יה טורהו )הל' מקוואות סימן לה( רא"שו הכתב

 טבלה ונמצא שום דבר ביניהם לא עלתה לה טבילה.

מפרש ו חוצצין.ים שאר דבראו שין דה"ה אם נמצא ביניהן בשר או פירור, הוסיף )לאוין קיא לח:( סמ"גה

 ו מים.ניס בהפה ראוי להכמ"מ בעינן שיהא , שאע"פ שא"צ שיכנסו מים לתוך הפה

בר דבק בהם דא שום נמצושאם טבלה , : צריכה לחצוץ שיניה שלא יהא בהם דבר חוצץשו"עכתב ה

 .לא עלתה לה טבילה

למד מלשון הטור שאינו חוב עליה אלא צריכה לחוש לטובתה שאם טבלה ונמצא שום דבר  ב"חה

גבי שחיטה ובנה יסודו על  )סימן קפד(והוסיף שכיוצ"ב כתב התה"ד  ביניהם לא עלתה לה טבילה.

דדוקא לגבי שחיטה אפשר לדייק שאנו , כתב עליו דלא נהירא )סק"ל( ש"ךה אולם דקדוק זה.

כל הבהמות ספק , שאם לא יבדוק ותמצא הסכין פגומה, מצריכים לבדוק את הסכין אחר כל שחיטה
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לגבי , זה איסור עצמי. בשונה מזאתאבל ודאי שאין ב, נבילות. ולכן אפשר ללמוד שזוהי 'עיצה טובה'

ונמצא  )שאין חובה לבדוק לאחר הטבילה(בדיקת דברים החוצצים יש חשש שלאחר מכן לא תבדוק 

 .שיש חובה לבדוק הסכין לאחר מכן(, )חשש שלא קיים בשחיטהשטבלה עם דבר החוצץ 

ת ומסופק, ו רךמשהיה שינ מביןוכשחזרה מטבילתה הוציאה , אישה ששכחה לבדוק בפיה בין שיניה

 שאינה צריכה מ' קכא(עח"ג ) טהרת הביתכתב ב או מאכל אחר., אם היא חתיכת בשר שאכלה בבוקר

יא ם לסוברים שהוג, נןדרבממשום שישנם הסוברים שהצריכותא לביאת מים היא רק  לטבול בשנית.

ים שיש החולקא נם הבי. אמאך בבשר אין הדרך להקפיד כ"כ, מהתורה רק בעצם שמהודקת יש בעיה

 ע"ז וסוברים שיש להחמיר. 

 כתר וכיוצ"ב, פלטה, גשר, סתימות 

 עפ"כ כתב א, קרהיך לעווהרופא אומר שצר, שן הגורמת לאישה כאבים: שן העומדת לעקירה

 ועוד. מ()עמ' ת חוט שנישאינה חוצצת. וכ"כ ה )ח"ג עמ' קכד(טהרת הבית ב

 שחשובים  ם הואולה משוהע, עסקנו בדין אבר ובשר המדולדלים )סכ"ב(לעיל : שן מתנדנדת

ר אם יש שם דברים שהסת והו"ל כבית, כקטועים ומקום חיבורם לגוף אינו ראוי לביאת מים

וי ה, "י הרופאעינטל ת להחוצץ מעכב הטבילה. ולכאורה גם לגבי שן המתנדנדת כיון שעומד

יש  רק אם, י שםש הב"פי מ"לאמנם ים וחוצץ. ומקום חיבורו אינו ראוי לביאת מ, כאילו הוסר

לא . אודהכי רביתייה ,וצצתחאבל בלא"ה אין השן עצמה , דבר החוצץ ע"ג השן הרי היא חוצצת

וש השני כפיר י ולאהט"ז והש"ך כתבו שהעיקר כפירוש הראשון שהביא שם הב", שהב"ח

 יעוטו שאינושיב מום דחמש, פסק שאינה חוצצת בטבילה )ח"ג עמ' קכט( טהרת הבית. ב)שהבאנו(

"ט סימן "ד סימן צו. וח)יו ט הלוישב. גם ה)יו"ד סימן רס( נזר אבניוכ"פ בשו"ת  מקפיד שאינו חוצץ.

ובין שיניים  ,גופוול מכתב לחלק בין בשר המדולדל שהאדם אינו חפץ בו ומחכה שיפ קפה(

ידים שלא ב מקפאשכוכוגם , שלעיתים אנשים הולכים כך שנים רבות כל זמן שאינו כואב

ת חתך שהוא ביהמקום וא בכל הנידון הו, להוציא את השן הטבעי שלהם אם אינו נחוץ ביותר

אם הוחלט כתב ש ב(ס"ק קס) בדי השולחןה אמנםלכן פסק שאין מקום להחמיר בזה. , הסתרים

ון כי, השתמשותיין לאוי עדרנראה שחוצץ אפילו הוא , כגון ע"י פקודת רופא, אצלה להוציאו

 .שם ביאת מיםממונע יה ווחוצץ במקום מושבו בפ שעומדת להוציאו תו לא נחשב עוד כגופה

 צת אינה חוצ, לירה כלה להסשאם אינה יכול )ח"ג עמ' קלב( טהרת הביתכתב ב :שן תותבת קבועה

שיטא שאינה בו פ להשתמשזהב או עצם. דכיון שנעשה בחוזק ו, בין אם היא מכסף, בטבילה

 .ח(, )קיט חכמת אדםוכ"פ המקפדת עליו ואינו חוצץ. 

 כתב שאף  )שער בית הנשים כלל קיט בינת אדם סימם יב( חכמת אדםה :שן תותבת שאינה קבועה

 פה(, )ב אמת זרעכיון שהוא לנוי אינו חוצץ. וכ"פ בשו"ת , שיכולות להסירן בשעת הטבילה

ואדרבה מקפיד שיהיה עליו תמיד. ומדברי כמה אחרונים , משום דהוי מיעוט שאינו מקפיד

שאם דרכה  )ח"ג עמ' קלג( טהרת הביתמבואר שאם דרכה להסירו בכל עת בודאי שחוצץ. וכ"פ ב

ואם לא הסירה אותו טוב שתחזור , הטבילה צריכה להסירו קודם, די פעם לנקותולהסירו מי
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שאם ספק לה אם , עוד כתב ברכה. ואם כבר לנה עם בעלה אין לה לחזור ולטבול. ותטבול בלא

כתב שיש להוציאן לפני  לא(, )טז טהרה דרכיאפשר להקל. גם ב, עם השיניים התותבות טבלה

 ובדיעבד אם לא הוציאה וחזרה לביתה לא תטבול שוב., הטבילה

 לחם ה כולה.יאינה משום שברצונה היה להסירו אלא ש החמיר )שם(חכמת אדם ה :סתימה

בכל מקרה  ל בזההק סימן פט( )יו"ד צדק אבניבשו"ת  אמנםהקל אם אינו נראה.  )אות ס( ושמלה

בר שלא יתכן שד (ימן רנחס) אבני נזרכיון דהוי מיעוט שאינו מקפיד ואינו חוצץ. והוסיף ה

וכ"פ . קלז( ח"ג עמ') טהרת הביתהקל בשצריכה אותו לרפואה יחשב למקפדת עליו. וכ"פ ל

 איירי במקרה דהוא, בזמנינו וכתב שאף החכ"א היה מודה לזה, )יו"ד ס"ס צז( משה אגרותבשו"ת 

אות ) הלוי שבט, ו(פ, ו) צחקימנחת משא"כ בזמנינו. וכ"פ ה, שהסתימה מפריעה לאכילה וכיוצ"ב

 .לא(, )טז טהרה דרכי, ב(

 אינה חוצצת  ,רופא לא ע"יאפסק שאם א"א להוציאה  )ח"ג עמ' קלט( טהרת הביתב :סתימה זמנית

לה  שכשקצוב, מו. וטעיותרבבטבילה. ואין חילוק אם נעשית רק לימים אחדים או לזמן ארוך 

עה ושעה בכל שש, שהזמן מסויים אינו דומה לאישה המקפדת על הטבעת להסירה בעת של

ל עמקפדת עתה  האישה איןכתב דכיון ש מן צז()יו"ד סי אגרות משהיכולה להזדמן לה עיסה. וה

קפדת. משיבא חג לא מ"מ כה", אע"פ שבהגיע הזמן להסירה היא מקפדת להסירה, הסתימה

הרי מיד ש, ולהשן מגהשאין האישה מקפדת שיהיה נקב , והביא בטה"ב סברא נוספת להקל

ת. דחשיבא מקפ לא ,זמן ואע"פ שעל סתימה זו מקפדת להוציאה לאחר, נסתם בסתימה קבועה

)סעיף  אלישר הרתטבספר , נגדמ. קיא(, )ח יצחק מנחתובשו"ת  )יו"ד ס"ס קסט( צבי הרוכ"כ בשו"ת 

ינה בצבע אתימה אם הסשכתב  לא(, )טז דרכי טהרהה כתב שתמיד יחצוץ משום שהוא זמני. צ(

 כם.אלת חשוראוי שתעשה , אם מתביישת בכך חוצצת, השיניים וגם בחזית הפה

 אף , להשן חו רופא עלהשכתר מזהב או מכסף שעושה  )ח"ג עמ' קמג( הבית טהרתכתב ב :כתר

 וא כתר קבועהש אם . וכ"אינו חוצץ, ע"מ להחליפו אח"כ בכתר קבוע, אם נעשה באופן זמני

 .לא(, טז) דרכי טהרהוב כג(, )א יצחק מנחתשאינו חוצץ. וכן העלה בשו"ת 

 י רופא אומןלא ע"בלי כאב א אם א"א להסירן, העלה להקל בזה פו(, )ו יצחק מנחתבשו"ת  :גשר 

 משה תאגרו. ובשו"ת ף יחד(ל הגוכאו שדנים את , )ודן שם האם השיניים נידונים בפנ"ע ואז הוי רובו החוצץ

, יםה טעם המאכללא משנלה וואינו מעכב האכי, כתב שאם נעשה לחיזוק השיניים )יו"ד סימן צו(

 ,הוי מדרבנןד, ריםית הסתכיון שהוא בב, אפילו הוא מהודק, במקלים בזהאפשר שאין למחות 

"ה סימן צח אות ט. ח ו"ד סימן)י יהלו שבטדהוי תרי דרבנן. וכ"פ להקל בשו"ת , וגם הוא רק מיעוט

יטב את חוט נקה הלבד שתוב, כתב שגשר אינו חוצץ לא(, )טזדרכי טהרה . הקיז. ח"י סימן קנ(

 ה.מיר בזהח ות ד()שערי טבילה עמ' קנב א גרי"ש אלישיבה ולםאהכסף או הנירוסטה. 

 המנהג שלא לאכל בשר ביום הטבילה 

"וראיתי נשים כשרות שנוהגות שלא לאכול בשר ביום לכתן לבית הטבילה מפני  )שם( רא"שכתב ה

שהוא נכנס בין השינים יותר ממאכל אחר ואף על פי שבודקות וחוצצות השינים חוששות דילמא 
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הזכיר מנהג זה וכתב  )נכ"ו ח"ה רכד.( ירוחם רבינוומנהג יפה הוא". גם , משתייר מיניה ולאו אדעתה

 שהוא מנהג יפה.

מפני שהוא נכנס בין השינים , : ויש נוהגים שלא לאכול בשר ביום לכתן לבית הטבילהשו"עכתב ה

ייר מיניה ולאו חוששת דילמא תשת, יותר ממאכל אחר; ואף על פי שבודקות וחוצצות השינים

:.. ואין לה לעסוק כל היום קודם הטבילה בבצק או בנרות רמ"אומנהג יפה הוא. והוסיף ה, אדעתה

 .45וכן נהגו, )ש"ד(שלא ידבק בה , של שעוה

לא  פשוט שאם, רלת בשמאכי דאע"ג שהשו"ע כתב 'מנהג יפה הוא' על ההמנעות )ס"ק כה( ט"זכתב ה

נקר לר רק שתזהר בש לותאוכשבשבת ויו"ט המנהג הוסיף שה. ונהגה כן א"צ לעכב הטבילה בשביל ז

שר אכול בשר כאר לה לותמ שבכל סעודה הנחשבת לסעודת מצוה שבט הלויכתב ה ביותר אחרי כן.

מ' קכד. )ח"ג ע ביתטהרת ה"כ בולכן בפורים ובחוה"מ יכולה לאכול בשר. וכ, יש לה שייכות לשמחה

 אולםה בשר. אכל בלא ת והעיר בטה"ב שאם עושים סעודת פורים בלילה, וחזו"ע פורים עמ' קעח(

, ותכשיטין בעוניןצח בבגדי משום שאשה די לה לשמו, נטה קו להחמיר צו(, )ז הלכות משנהבשו"ת 

 ולכן בפורים ודאי שלא תאכל בשר ביום טבילתה.

ן ו. מפני שאילאוכל ר להשמות )סק"פ( מקור חייםכתב ה, תבשיל שבישלו בו שומן בשר כגון מרק

 השומן נכנס כ"כ בין השיניים. 

פני החוטים מר הוא כול בשמשום שהאיסור לא, כתב שמותרת לאכול כבד של בהמה דוד ביתבשו"ת 

. ' קכז()ח"ג עמ ביתה טהרתה"פ וכ אבל כבד דינו כגבינה ולחם ומותר., שיש בו ונכנס בין השיניים

 חיים ברכת"ת "פ בשווכ, ילתהכתב לאסור אכילת כבד ביום טב רסא( )עמ' יושר אורחותבספר , מנגד

 ועוד. )סימן כב(

י לת דגים מפנואוכ ברותיהשהכלה סועדת עם ח )הל' נישואין( מהרי"לכתב ה, לעניין אכילת דגים

"ג )ח הבית הרתט, אות ד() הלוי שבט, צז(, )יב הלכות משנהשאינם חוצצים בין השיניים. וכ"פ בשו"ת 

 ועוד. קכז(עמ' 

 אכילה בין החפיפה לטבילה 

 .)הרא"ש בה"נ(: ואין לה לאכול בין הרחיצה לטבילה רמ"אכתב ה

ינן טועמות ים שאנהגו הנש'שאע"פ שלשון הרא"ש המובא בב"י הוא  קיח(, )ג אמת זרעכתב בשו"ת 

שלשתות וכח מאכול' ה 'למ"מ מלשון הרמ"א ששינה וכתב שאסור ל, כלום בין הרחיצה לטבילה'

טהרת וכ"כ ב אח"כ. ץ פיהאלא דמהיות טוב תרח, שבמשקים אין לחוש לחציצה, קפה או תה מותר

 .)ח"ג עמ' קכח( הבית

                                                        
לענ"ד, יש ללמוד מכאן שאישה שמסירה שערות מגופה ע"י שעוה, צריכה לעשות זאת שלא ביום הטבילה, לכאורה כך  45

עווה ולמחרת שהטבילה ע"י  ער לפניה שין כד( כתב שאם הורידמוכח מדברי הרמ"א הנ"ל. ובשו"ת מעיין אומר )ח"ז סימ
גודל נראה שתלוי בוחוצץ.  אינובבוקר אחרי שלנה עם בעלה גילתה שיש לה שעוה, חשיב כמיעוט שאינו מקפיד ו

 החציצה. 
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שאין לה  ט(ס"ק מ) הרהטסדרי כתב ה, וכבר רחצה וחפפה מבעו"י, אישה שחל ליל טבילתה בע"ש

פה א לא תנקר יינן שמיישלאכול סעודת ליל שבת קודם טבילתה. דמכיון שהוא סמוך לטבילתה ח

בית עיר שאם יש בוה, ודברי הביא )ח"ג עמ' קכט( טהרת הביתבבין שיניה מתוך שהיא מהומה לביתה. 

כולה י, היל טביללשהוא  ידעווכשהיא נעדרת מהסעודה יבחינו כולם ו, בחורים גדולים או אורחים

 יושבט הלוכ"פ ה סעודה.שר בוקודם הטבילה תנקה היטב בין שיניה. רק שלא תאכל ב, לאכול עמהם

ה יש ללמד המשפחושה מבשבמקום שיש  )סי' קצז סק"ט(ובאמת שכן מפורש בסדרי טהרה  .)אות ו(

י . ומשמע שכדטבילתןו בזכות על אותן הנשים הטובלות בביה"ש ביום השביעי כדי שלא ירגיש

יש שיפה לטבילה ין החפבלה להסתיר ליל הטבילה ביטלו חז"ל את גזירת 'סרך ביתה', וה"ה לאכי

 להקל בכה"ג. 

 סעיף כה':

 ' בית הסתריםדין' 

 )כה.(שנינו בקידושין 

 ונמצא ועלתה שטבלה, ביר בית של בשפחה מעשה: יצחק רבי אמר אדא רב אמר רבין והאמר"

 בו אלבו אויהר מקום, עינןב לא מים דביאת נהי! אחרת טבילה רבי והצריכה, שיניה בין עצם

 ראוי נוושאי, בו בתמעכ בילה אין - לבילה הראוי כל: זירא רבי דאמר, זירא כדרבי; בעינן מים

 "בו מעכבת בילה - לבילה

 פותתוסדרבנן. המרה או התומנחלקו הראשונים האם דין הראוי לביאת מים בבית הסתרים הוא דין 

 רשב"אה, מב"ןרה, גדמנלא. ולכן לא תלינן לקו, סוברים דהוי מן התורה ו: ד"ה דבר תורה()סוכה 

 סכ"ו() ו"עשהומדברי מרן  קולא.ולכן תלינן ל, סוברים דהוי רק מדרבנן )כולם בסוגיא כאן( ריטב"אוה

 אחר הטבילה.ה רק להית כיון שתלה לקולא שהחציצה בבית הסתרים, משמע שסובר דהוי מדרבנן

"ד ב שהעיקר כמכת סימן ס() עק"ארועוד. ובשו"ת  יו"ד ס"ס סד(, )קמא ביהודה נודעבשו"ת , וכ"כ בדעתו

 הוי רק מדרבנן., דהא דראוי לביאת מים בעינן בבית הסתרים

התורה בעינן מהרי , ייתאכיצד יתכן שבית הסתרים הוי מדאור, אלא שהאחרונים התחבטו בשאלה

שכל  יז( ו"ד בסד"ט ס"ק)הה ה למשבשם התפיל )יו"ד סימן רסג( אבני נזרהלכן כתב  שיהא רובו המקפיד?!

)יו"ד סימן  חזו"אה, נגדמפנ"ע. בים מקום ומקום שיש בו כינוס שער נדון בפנ"ע. וה"ה שהשיניים נידונ

, בצרים את הרוהם יו ביחדוסובר שחציצה בבית הסתרים מצטרפת לחלקי הגוף האחרים  צה סעיף ג(

 נ"ע.ן בפשמקפיד יהיה אסור מהתורה. אבל אין בית הסתרים נידוולכן במקרה 

כמו טבעת חוץ , כאשר יש דבר החוצץ שהאדם חפץ שישאר שם, מצאנו דין יחודי בבית הסתרים

הרי חציצה זו בטילה לגוף ואינה חשובה לחציצה. האחרונים נחלקו , רחמית או סתימות בשיניים

אזיל לשיטתו  )סימן ל( חלקת יואבותו ויתבטל אליו. הכמה זמן ישאר הדבר בגוף כדי שיחשב כמ

אבני וה"ה לכאן. ה, שכל קשר שאינו לשבוע אינו חשוב לקשר של קיימא, והשווה לדיני קושר בשבת
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כתב שנהגו מורי הוראה עד ל'  )נשמת אברהם( גרש"ז אוירבךהצריך חצי שנה. וה )סימן רנג אות ג( נזר

 יום. 

אין לשם נו כל מקום שוהיי, בלוע''חידש שישנו דין  יו"ד סימן סד. הובא בפת"ש טז()מהדו"ק  נודע ביהודהה

ות להיינו צריך א, יאהמר בכגון אותו מקום שאפילו השמש אינו מגיע לשם גם בשעת ג, כל גישה

הסכים  י( )יו"ד סימן ן יוסףכרוזגם בשו"ת  בשעת טבילה. ראוי לביאת מים וא"צ להסיר החוצצים משם

 לכה למעשה.ורין השמ נ"ה()ס ערוך השולחןוכ"כ השבמקום בלוע א"צ אפילו ראוי לביאת מים. 

שרק , הקלרצה לחד שאבשם רב  (. הובא בפת"ש שם)מהדו"ת יו"ד סימן קלה נודע ביהודהעוד כתב ה

אלא , אזניםוטם וההח במקום שהמים יכולים להגיע בעצמם כמו הפה אם הוא פתוח וכן נקבי

בית  ל אשה אפילושמקום  ותואאבל  .צריכים עכ"פ ראוי לב"מ -שהכתוב גילה לנו שא"צ לביאת מים 

 לכן כל שהואו, מקוםלת הכיון שאף אם תרחיק ירכותיה לא יכנסו המים רק קצת בהתח, החיצון

 אולם תיו."י דחה ראיוך הנוב. אלפנים ממקום שהתינוקת יושבת ונראית אין צריכה אפילו ראוי לב"מ

מה , ם המיםכנסו שיתב שכל שהוא בעומק הרחם דבלא"ה לא כ רנו(-)יו"ד סימן רנה נזר אבניבשו"ת 

מה ל, ביאת מיםלאויה ראינה  כתב שכיון שבלא חציצה )סימן ס(בתשובה  רעק"אגם  חציצה שייך בו.

 יגרע בה חציצה. 

 לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים 

בית שמעובדא דשפחת בית רבי למדנו שאם לא הדיחה את  עמ' צא( שער הטבילהבעה"נ ) ראב"דכתב ה

ואם לא נמצא עליה דבר , לא עלתה לה טבילה - שלה ונמצא בהן דבר חוצץ 46הקמטים ובית הסתרים

שהרי שפחתו של רבי לא בדקה את שיניה  .שלא בדקה קודם טבילה עלתה לה טבילה ע"פחוצץ א

 הלא"ה לא. , שיניה הצריכה טבילה אחרת ורק משום שנמצא עצם בין, קודם הטבילה

ה לא עלתה ל, ר חוצץדב : אם לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים שלה ונמצא בהםשו"עכתב ה

נו טבילה; ואי לתה להעילה אף על פי שלא בדקה קודם טב, טבילה. ואם לא נמצא עליה דבר חוצץ

 דומה לבדיקת הגוף וחפיפת הראש.

הסתרים  בבית א בדקהכתבו שהטעם שאם ל )הל' מקואות אות צב( ותדברי חמודוה )סכ"ה( לבושה

, בית קמטיהבלהדבק אר והוא משום שבבית הסתרים יש מקום לדבר החוצץ להש, עלתה לה טבילה

, "צ לדחוק כךהם שאב עליכת )ס"ק לב( ש"ךדא"כ למה יפול לאחר הטבילה?! ה, וודאי לא היה שם

ובבית , םיאת מינן בשבחפיפה בעי, לחומרא בחפיפה הואהשוני בין הקולא שבבית הסתרים ו

 .)ס"ק כו( ט"זת מים. וכיוצ"ב כתב האהסתרים די שיהא ראוי לבי

                                                        
בית  כתב בטהרת הבית )ח"ג עמ' קמד( שבית הסתרים היינו בתוך האף בפנים, תוך האוזן, אותו מקום, תוך הפה. 46

 לזקנות. ר וקמטים שישבעלת בשבטים הקמטים היינו בית השחי, בין הרגלים, תחת הדדים, ובין אצבעות הרגלים, קמ
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ר ומק הפרוזדועה תוך נתנושכתב אודות טבעת  )מהדו"ק יו"ד סימן סד. הובא בפת"ש טז( נודע ביהודהה

עת שתפסוק סירה בכה להמקפיד מכיון שמתלכלך תמיד בימי נידתה וצרידחשיב , לצורך רפואה

י ב שההסרה בימכת קצב( "ד סימן)יו חתם סופרה אולםוגם בעת הלידה מסירה אותה. , בטהרה לנקותה

לפנות  לא כדיא, דהשהסרת הטבעת בעת הזאת אינה משום הקפ, הלידה אינה חשובה להקפדה

 נטילת לולב פ שבעתע"א, איש שאין בו אבן שאינו חוצץ מקום לולד לצאת. והראיה מטבעת של

ת סיבה חיצוניאלא מ צמיוהנחת תפילין מסירו. והעולה מדבריו שכל עוד ההסרה אינה מטעם ע

כתב  יו"ד סימן ל(חמה"ת ) זיאלעו משפטיובשו"ת  אין אנו מחשיבים את ההסרה הנ"ל להקפדה., כלשהי

שהוא רק  משום, טבעתהאותה למקפדת על  המחשיב הטבעת בשעת בדיקת ז' נקיים אינהשהסרת 

 כדי לפנות מקום לטהרת דמיה באותו מקום.

אין לשם שינו כל מקום והי, 'בלוע'חידש שישנו דין  )מהדו"ק יו"ד סימן סד. הובא בפת"ש טז( נודע ביהודהה

ות ינו צריך להיא, יאהמר בכגון אותו מקום שאפילו השמש אינו מגיע לשם גם בשעת ג, כל גישה

ם הסכים שבמקו (יד סימן יו") זכרון יוסףראוי לביאת מים וא"צ להסירה בשעת טבילה. גם בשו"ת 

פנימי פשיטא חלל הכתב שב )סימן קי( רמ"ע מפאנוובשו"ת הבלוע א"צ אפילו ראוי לביאת מים. 

כתב  ב:()דף קי ליותע תולוגה .מז()הביאם בטהרת הבית ח"ג עמ' קשאינו מעכב. וכ"כ עוד אחרונים רבים 

, ביאת מיםראוי להקום ממשום דהא דבעינן בבית הסתרים , שאין הטבעת שברחם חוצצת בטבילה

 ים.מו שם כי לעולם לא יבוא, וכאן אין שינוי, כדי שלא תשתנה מדרך גדילתה

מכוון  הרחםפן שפי וא באום אם הענין בדיקת הנקייל (תניינא יו"ד סימן קל"ה) ודע ביהודהנעוד כתב ה

פן גרה תתן צמר פסק טהת הא"כ בשע, נגד חלל הטבעת וכל פה המקור מכוון ג"כ כנגד חלל הטבעת

מוק עיס העד הזה ת ותכנטבעתוך מטלית של פשתן נקי באופן שיהא עב קצת עכ"פ כמו רוחב חלל ה

כן  שהיום א' תעוגם ב ה"כדרך חלל הטבעת עד נגד פי המקור ויהא אצלה מקודם בה"ש עד אחר צ

 .ימים תבדוק כפי האפשר לההובשאר ששת 

יס שתכנ, במוך נשים "ע כשאראכתב לענין הבדיקה שיכולה לבדוק  )יו"ד סימן י( יוסף זכרוןבשו"ת 

וכן , טהרהלפרשתה העת בש ה"שפרוזדור עד קרוב למקום שהשמש דש ותניחהו שם כל ביהלאמצע 

 ןואף שצד הימי ,חמהרתבדוק צד שמאל תעשה גם באחד מימי הספירה בשחרית או ערבית וגם 

מים די לה בשאר יו .וקרק תעשה מה שביכולתה לבד, ומקום הטבעת א"י לבדוק אין בכך כלום

, נין הבדיקותיו לעלק עלשח גאון מליסאהביא בשם ה )סימן ב(אמנם בשו"ת רעק"א  .בבדיקה קלה

כניס ב שיכולה להלא שכתא"ס. חוומשמע דאינה בדיקה כלל בלא , דבעינן דוקא בדיקת חורין וסדקין

  ם נקי.המקושואם לא תמצא דם הוי הוכחה , העד עמוק ממש יותר ממקום שהשמש דש

                                                        
 חלק מהדברים הובאו בפסקאות אחרות ורוכזו כאן ע"מ לסדר הדברים. 47
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חת בעיה של צני שר ישנהוג' כא)ששמים לד כתב שאין לחוש לחציצה בטבעת )ח"ג עמ' קמו( טהרת הביתב

קיים קות של ז' נבדי אררה ושורשאית לטבול עם הטבעת. וכן יכולה לבדוק בדיקת הפסק בטה, רחם(

 אלא שתשתדל לבדוק עצמה היטב כמה שתוכל. , גם כשהטבעת בגופה

 סעיף כו':

 לא בדקה לפני טבילה וגם לא לאחר הטבילה 

ר ואח, ים שלהת הסתרלא ביו: אם לא בדקה קודם טבילה בין שיניה )שם(ראב"ד ע"פ ה שו"עכתב ה

ו אבין שיניה  אה עצםומצ ואחר כך בדקה, טבילה נמי לא בדקה עד שנתעסקה בכתמים ובתבשילין

 .ח"ג עמ' קמד() רת הביתטה"כ בוכ .תלינן לקולא ואמרינן דבתר טבילה עיילי בה, דבר חוצץ בין סתריה

ן צא חציצה ביאם נמ לדעתוו, שחולק ע"ד הראב"ד )סימן שיט( רוקחהביא בשם ה )ס"ק לג(הש"ך  אמנם

ית מחצה את שם.צה נמצהחצי אם לא ידוע לנו ממתיגם , שיניה לאחר הטבילה צריכה טבילה נוספת

א עלתה לה ל, ציצהה חכתב שהרוקח חולק גם על הסעיף הקודם וסובר שגם אם לא נמצא השקל

"ת ווכן העלה בש מע כך.אלא שהעיר שמדברי הש"ך לא מש, )ס"ק כז( לחם ושמלהטבילה. וכ"כ ה

 .שאם לא מצאה אינה צריכה לטבול שוב קא(, )ב הלוי שבט

 סעיף כז':

 סגירה חזקה של השפתיים ושאר אברים 

 :ה(, )חשנינו במקוואות 

 נתנה .וקהר גב על היא טמאה אבל, מטומאתה טהורה וטבלה וירדה בפיה מעות שנתנה נדה"

 "טבלה לא כאילו, שפתותיה קרצה, ידה קפצה, בפיה שערה

כנסו המים ה ולא נשפתותיה שהדביק, מלשון כדי לקרוץ בציפורן - קרצה שפתותיה" ר"שהופירש 

רצה היא ה דקאוקצת היה נר .ינןונהי דביאת מים לא בעינן בבית הסתרים ראוי לביאת מים בע, בפיה

 "שרא". והיותריניה בה עלשון דוחק שדוחקת שפתותיה ביותר כמו פתחה עיניה ביותר או שעצמ

 הוא("ח ד"ה מפני שפ"י מ מקואות)וכ"כ הר"ש בעצמו  כתב כפירוש השני שהביא הר"ש. )בפירוש המשנה(

 שדבריו האחרונים עיקר.

 לא, מים בהםהא באו של : נתנה שערה בפיה או קרצה שפתותיה או קפצה ידה בעניןשו"עכתב ה

 עלתה לה טבילה.

, טז(, )שמיני בא"חוכ"פ ה אבל אם קרצה שיניה לא הוי חציצה. )הובא בפת"ש יז( חמודי דניאלכתב ה

מחמת הטעם , כתב שאין להקל בזה )שמלה סק"ל( לחם ושמלהה אמנםועוד.  קס( )ח"ג עמ' הבית טהרת

)יו"ד סימן עד שבקרצה שיניה אין ראוי לביאת מים. וכתב עליו בשו"ת דברי יואל , הראשון שכתב הר"ש

אף , מכיון שבשמלה דרכו לכתוב פלפולים שונים בקושיות ותירוצים, שאין להסתמך עליו אות ב(
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אלא במה שיש ראיה ברורה מדברי , ונודע שאין לסמוך על סברות, ע לדינא כללבמה שאינו נוג

 הראשונים.

 ,ה יותר מדיקפוץ פיתולא , שאין האישה צריכה לפתוח פיה בשעת הטבילה טז(, )שמיני בא"חכתב ה

 ס"ק כג()תפארת צבי כ דלא. (חמ' קנעג )ח" טהרת הביתאלא תשיק שפתותיה זו לזו דיבוק בנוני. וכ"כ ב

 בטבילתה. יה קצתוח פשכיון שאין אנו בקיאים מה נקרא 'קריצה' צריכה האישה לפתהסובר 

 סעיף כח':

 אחיזת יד חבירתה 

 : ה(, )חשנינו במקוואות 

 ירפה אומר וןשמע רבי, וריםטה במים ידו את הדיח ואם טמאין ומטבילן ובכלים באדם האוחז"

 "מים בהם שיבואו כדי

אדם בהאוחז " יא(, ב מקוואות) רמב"םאם אוחזת יד חבירתה ברפיון: כתב הנחלקו הראשונים מה הדין 

 זירה שמא לאגם בהם המי ואף על פי שריפה ידיו עד שבאו, ובכלים ומטבילן הרי הן בטומאתן

ות"ק , בילהלתה הטרפה עמשר"ש סובר שאם , משום שת"ק ור"ש חולקים בזה גופא, ". טעמוירפה

 .)הל' נדה פ"ט הט"ו( רמב"ןג"כ ה וכך סוברפוסל והלכתא כת"ק. 

". הלתה לה טבילכן דעשדכל  רפתה ידיה עד שבאו המים יראה ליכתב " )תוה"ק שם לב.( רשב"אה אבל

וגם  שום דחוקים.גזרו מנו שמשום שגם בטבעות הרפויים לא מצא, לדעתו אין לגזור שמא לא תרפה

צדקו דברי  לכאורהש". אלא אינו חוצץבקולר שבצואר שהרפוי " )יבמות מו.(העבדים אמרו בטבילת 

רק על  "ש קאיררי מפרש שדב דאפשר שהרשב"א, כתב לבאר ב"יהרמב"ם שפסק כת"ק! אולם ה

 ובלא הדיחה ידיה לא איירי ר"ש. , 'הדיחה ידיה במים'

י כד, פתה ידהם כן ראלא : לא תאחוז בה חבירתה בידיה בשעת טבילה אע"פ הרשב"א שו"עכתב ה

ור ידיה חב לעשמשקה טופח ש ,שרי, תחלה במקום אחיזת ידיה; ואם הדיחה ידיה במיםשיבואו המים 

ם הטור הכדאי שום שמ, שמרן פסק כרשב"א ודלא כרמב"ם )ס"ק כז( ט"זוהסביר הלמי המקוה. 

 וכ"פ מקפיד.ורובו  ץ אלאדמדאורייתא אינו חוצ, בפרט במילתא דרבנן, והרשב"א לסמוך עליהם

 .קסא( )ח"ג עמ' טהרת הביתב

"ג ואע, א רפתהאטו ל זרהג, פסק כרמב"ם וסיעתו שאפילו ברפתה לא עלתה לה טבילה ב"חה, מנגד

דיו יוא דוחק את ידיו המשמט יהכא שאני דמתוך שהוא בהול ומתפחד פן , דבעלמא לא גזרינן ברפוי

ו עשוי שען עלירו נו שחביחבירבדהכא באוחז  )בדק הבית ב"ז ש"ז לב:( רא"העליו שלא במתכוין. וכ"כ ה

 .לה( )ס"ק ש"ךוכ"נ מדברי ה .ושפיר שייך למגזר ,הוא ומצוי שלא ירפה
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וכ"כ  סובר שהדחת הידים במים מועילה דוקא במי מקוה אבל לא במים תלושים. )ס"ק לז( ש"ךה

)ס"ק  ט"זה, מנגד ועוד. יג(, )קכא אדם חכמת, יד(, )שמיני בא"חוכ"פ ה .48גבי טבילת כלים )קכ, ב( רמ"אה

וכ"פ  אפילו במים תלושים. שהרי כשיתחברו למי המקוה יהיו ג"כ כשרים. סובר שיכול להדיח ידיו כז(

ורק על הצד היותר טוב , )ח"ג עמ' קסד( טהרת הבית. וכ"כ ב)סק"ו( פרי תוארוה, )סימן קכ סק"ט( פר"חה

 תטביל במי מקוה.

 ם אוחזו בכחפילו אאמב"ם הר שלדעת, כתב שישנה מחלוקת נוספת בין הרמב"ם לרשב"א )שם( ט"זה

. דרך כל האדםחזנו כא יאולדעת הרשב"א לא ידחוק הרבה אל, אין חוצץ כל שהדיח ידיו תחילה

ו ה תחלה אפילחה ידיהדי ואח"כ כתב דמהני אם, ולפ"ז מ"ש השו"ע כרשב"א שמועיל רפתה ידיה

חה כ לא מהני הדדאל", בכח נ"ל אף על גב דלא רפתה מ"מ צריך שלא תאחוז חברתה בה, בלא רפתה

, לה טבילה עלתה יה בכחכתב שבדיעבד אף אם אחזה יד )ח"ג עמ' קסא( טהרת הביתב אמנםתחלה. 

 .ן כט("ד סיממה"ת יו) עוזיאל משפטיוכן עולה מדברי מרן שלא חילק בזה. וכ"כ בשו"ת 

ה ים שיכולותה במת אמכאן שיש היתר גמור שבשעה שהאשה טובלת וחברתה דוחפ דרישהכתב ה

ולא כמו  ,ממנה דיהילאחזה בידה בשעת הדחיפה אם הדיחה ידיה תחלה במים וא"צ להפריד 

לאחזה  יתר שיכוליםם צד השו שנוהגין נשי דידן שמפרידין ידיהם מהם בשעת דחיפה וסבורים שאין

 ךש"ה, מנגד. בה בכחאחז הרשלא חששו הפוסקים שמא ת, שיפה כתב )שם( ט"זבידים. וכתב עליו ה

יעבד יירי אלא בדלא א וסקיםשהמשנה והפ, סובר שאין להורות קולא בדברים שנהגו איסור לו()ס"ק 

 ילו דיעבד. ין ואפן הדמועוד דבכמה וכמה דברים מחמירים לענין נדה שלא , אך לא לכתחילה

תי "י שתאחזנה שבלה עש לטוי, שאשה שאינה יכולה לעמוד על רגליה )סימן פא( משאת בנימיןכתב ה

ה ל אין לה תקנאב, יחהטפלזרועותיה וידיחו ידיהם תחילה במים עד שיהא טופח על מנת נשים ב

 דסדין מקבל טומאה ואסור., שישכיבוה על הסדין ויטבילוה

 49סעיף כט':

 הכובש את חברו במי מקוה מצומצמים 

אומר הגונה. וכן מרי זה המיים וכן הטובל פע, שהקופץ למקווה הרי זה מגונה י(, )השנינו בתוספתא 

 לחברו כבוש ידך עלי במקוה הרי זה מגונה.

ם משמע שטע ה"מפיוב ."גונההאומר לחבירו כבוש ידך עלי במקוה הרי זה מ" ט(, )א רמב"םה וכ"פ

 הפסול הוא משום חציצה.

מכניס ידו במקוה שכשזה , כתב דנראה שמדובר במקוה שיש בו ארבעים סאה מצומצמים ב"יה

שהרי חסרו ממנה , יוציאנה קודם שיטבול זה ונמצא טובל במקוה חסרחיישינן שמא , לכבוש עליו

ובסימן ר"א מבואר שגם שאר הדינים המובאים  .המים שטפחו בידו של זה שהכניסה לכבוש עליו

                                                        
! הש"ך )שם הדברי חמודות )מקוואות אות צז( הקשה, הרי כשהמים נוגעים במי המקוה נעשים מחוברים ומתכשרים 48

 מקוה. עינן שיהו מיולכך ב ציצהחסק"ז( הביא דבריו והסביר, שללא המים הוי חציצה והמים באו לאפוקי מתורת 
 ע"ע בסימן רב סעיף סב.  49
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כתב דהרמב"ם פירש דאפילו  )סימן רצג( ריב"שה אולם בתוספתא שייכים דוקא במקוה מצומצם.

 משום שנראה כמשחק ואינו מתכוון לטבול. זה מגונה. במקוה שיש בה יותר מארבעים סאה הרי

, ומרוהא, ת המרחץי בבידך על"ואל יאמר אדם לחבירו רום י )פ"י ה"ד(ובמסכת דרך ארץ רבה איתא 

ין בל במים מרובא, טיןמועהאין יוצא משם כשהוא שלם. אמר ר' יהודה במה דברים אמורים במים 

 הרי זה משתבח".

 וש ידיך עלירו: כבחביאם אמר ל, שאין בה אלא מ' סאה מצומצמין : הטובל במקוהשו"עכתב ה

  הרי זה מגונה., במקוה

דוע יוגם דאין , השיעורמותר ישכיום אין מקוה מצומצם כיון שעושים  )ד"ה ולמעשה( שבט הלויכתב ה

ם למי וכן עושי, ןברפיו היד ולכן מותר לכבוש, השיעור המדויק ונותנים מים הרבה יותר מהצורך

 שמפחדת לטבול.

 סעיף ל':

 הגבהת הרגליים בשעת הטבילה 

אינה יט ט םשאם לא היה ש ()תוה"ק ב"ז ש"ז לא: רשב"אוה )בעה"נ שער הטבילה עמ' צט( ראב"דכתבו ה

חציצה לפי  ו משוםין באף על פי שדורסת על הרצפה או, צריכה להגביה רגליה בשעת טבילתה

מים ור עם שאר הוא חיבשה ולא עוד אלא שיש שם טופח על מנת להטפיח .שהמים מקדימין לרגליה

 י המיטהר רגלמים כאשבגבי הטבלת מיטה  כא( מן)הל' מקואות סי רא"שוכ"כ ה .לטומאה ולטהרה

 .מאירישוקעות בטיט. וכ"ד ה

צפה דורסת על הרעפ"י שא, ט: אינה צריכה להגביה רגליה בשעת טבילתה אם אין שם טישו"עכתב ה

 מפני שהמים מקדמים לרגליה., אין כאן חציצה

ן והרי לקמ, םטבול שלכולה דמשמע שאם יש שם טיט צריכה להגביה רגליה וי, התקשה )סק"מ( ש"ךה

, יהצ להגביה רגליט א"ין טפסק שכשיש שם טיט לא תטבול כלל! ויישב שאה"נ דכאשר א )סעיף לג(

 אבל בשיש שם טיט לא תטבול כלל. 

דמו המים כבר ק םה לששכשהכניסה רגליבר שלא לחינם כתב הב"י בשם הרא"ש סו )סק"ל( ט"זה

לא )ו א מהניללושים תמים מאבל אם היו לחות , ונגעו ברגליה. דמשמע שדווקא במי מקוה שקדמו

וקא רמב"ם לאו דלדעת ה. וכח(דמי לאוחזת ביד חברתה שמועיל גם במים תלושים, דהתם מיירי שאינה אוחזת ב

 מי מקוה אלא אפילו מים תלושים. 

 סעיף לא':

 טבילה בכלים ועל גבי כלים 

 )סו:(שנינו בנידה 
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 - אימ טעמא: למימר אכהנ רב סבר. ותטבול חרס כלי גבי על תעמוד לא אשה: רבא אמר"

 טעמא תםה: מנהרדעא חנן רב ל"א. דמי שפיר - סילתא גבי על הא, מרחצאות גזירת משום

 "בעיתא נמי סילתא, דבעית משום - מאי

ל י אצטבאות שעל גב ישבההו"א לאסור משום גזירת מרחצאות הוא משום שדרך מרחצאות שלהן ל

 ש הוא שתפחד' שהחשהגמ ואתי למימר טבילה עולה בהן. ולבסוף מסיקה, אדמה דדמי לכלי חרס

 שלא תיפול ולא טבלה כמו שצריך. 

לא אוא לא עצמי יסור ההא כתב דמכיון שכל טורה האישה ע"ג כלי? המה הדין בדיעבד כאשר טבל

הר"ן  . הביאום עמ' פח)ש דראב"ה אמנםאם טבלה בדיעבד עלתה לה טבילה. , גזירה שמא לא תטבול יפה

ל ם שאינו מקבד דמשובדיעב שדוקא בכלי חרס עלתה לה טבילהסובר  (שבועות ו: ד"ה גרסי' בגמ' אשה

א לילו בדיעבד עץ אפ בכלי אין בו משום גזירת מרחצאות. אבל, ראוי למדרסטומאה מגבו ואינו 

 אך. .(ה"ק ב"ז ש"ז ל)תו רשב"אה וכ"פ רכו:(, )נכ"ו ח"ה דף רכה ע"ד ירוחם רבינועלתה לה טבילה. וכ"כ 

בלה ראב"ד שאם טסכים לומ .סובר שגם על אחורי כלי חרס לא עלתה לה טבילה )יבואר לקמן(רא"ש ה

 בילה. א עלתה לה טלי חרס כל י כלי עץ לא עלתה לה טבילה. ומחמיר עוד דעל גבי אחוריע"ג אחור

לא ופני שמפחדת בהן מ כיוצא"לא תטבול על גבי כלי חרס או סל ו )מקואות פ"א הי"א( רמב"םכתב ה

 ב"יה לם כתבה. אולכאורה משמע מדבריו שאם טבלה לא עלתה לה טבילטבילה". תעלה לה 

 תב לשון שלאשלא כ ונושכך משמע מלש, שמוכרע לומר ברמב"ם שבדיעבד אינו פוסל את הטבילה

 כלים.  ל ע"גלטבו הביא בסתם את האיסור )הל' מקוואות סימן לב( רא"שעלתה לה טבילה. ה

דמכיון שהם  ,סול'וקת פ'מעין שהעביר על גבי הש )פ"ה מ"א(כתב שיש לתמוה על המשנה  ר"שה

ין בץ שיש לחלק ! ותירבולן מדוע אינם כשרים? והרי אפילו בתוך הכלי אפשר לטמחוברים למעי

 רי בהו רבנןבם דגזל געכלים התלושים דכשרים להטביל בתוכם לכלים הקבועים שהמעין נגרר 

 מים ואין שםהמוצא  מקוםדפעמים שקובעים אותם ב, להטביל בתוכם דילמא אתי בהו לידי תקלה

לי כתב דכיון דכ ()שם א"שרה אולםל המים העוברים על גביו פסולים. פרת הנוד ונמצאו כרכשפו

קרי בריכה לא מימעין לין הוכן התלמי מפסיק ב, מפסיק בין מים שיצאו חוץ לשוקת ובין המעין

ן מחוברים בי ין שהםבלים ופוסק שאסור לטבול בכ, שהוא חולק על הר"ש ב"ימחוברים. והבין ה

 גבן.  שהם תלושים בין בתוכם בין על

שנה הרי זו מ, ם"ג כליטבול עלדבריו מה בא רבא לחדש שלא ת, )שם( רמב"םעוד כתב הב"י בדברי ה

זה מותרת  ין חששים שאומשמע שאם הם קבוע, טעם האיסור הוא משום שמפחדת, מפורשת. ועוד

 ,ע"ג ספסל תה אוסרמשנה, והרי המשנה עוסקת בטבילת כלים שלא שייך בהם פחד. ועוד, לטבול

ל ין עוברים עי המעיל משגם באדם אין פחד לעמוד עליו. לכן פירש שהמשנה עוסקת בכה"ג שכ

ו בית ו כלי שיש לירה אטגז הספסל. ואע"פ שאין לו בית קיבול גזרו שלא יטבילו על הכלי עצמו

, נחתם מהרגילהנו את ששי דכיון, שע"ג אחורי הכלים מטבילים, קיבול. עוד ביאר הב"י ברמב"ם

 ת. א בצורה אחרג אך לע" יודעים שהניחו אותם בצורה אחרת רק משום שכך אפשר לטבול הרואים
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ץ ל גבי כלי עעמוד עתא ל, : אין טובלין בכלים. לפיכך אם היה טיט במקום שטובלתשו"עכתב ה

ראוי למדרס כלי ה שום ולא על גבי נסרים שראויים למדרסות ולא על, שמקבלין טומאה מגבן

ותנת היא נ. אבל בילהלא עלתה לה ט, רת מרחצאות של כלים; עברה וטבלהמשום גזי, ותטבול

קעת לא על גבי בוחרס  בי כלי. וכן לא תעמוד על ג)רשב"א(מפני הטיט , חבילי זמורות תחת רגליה

לא שא שמא תפחד מים הוחכ ותטבול; ואף על פי שאין כלי חרס מטמא מגבו ולא ראוי למדרס חשש

ליבות וה שיש בו שזה מק ולפי עלתה לה טבילה;, עברה וטבלה על גבי אלותפול ולא תטבול כראוי. 

מקוה. תשובת הכותלי לחוברים מ: אפילו אם הם רמ"א)אם טבלה על גבי השליבות , של עץ )פי' מדרגות(

ה אבנים ותהי גה שלן מדרוצריך לעשות במקומ, לא עלתה לה טבילה דפשוטי כלי עץ הם הרשב"א(

 מנה.יפול מפחד לתכדי שיהא בה שיעור מקום לבל , מקום הנחת הרגל, המדרגה רחבה ד'

ילה. עלתה לה טב כו' לארס וולדעתו גם בדיעבד אם עברה וטבלה ע"ג כלי ח, חלק על השו"ע ב"חה

רה ס. וגם הגזילי חראות בכהרי ממסקנת הגמ' משמע שאין גזירת מרחצ, תמה עליו )ס"ק מג( ש"ךה

חרס  "ט אבל בכלילי המקק בכהיינו ר, ם שגם בדיעבד שייכת הגזירהוגם לסוברי, היא רק לכתחילה

 אינו נאסר.

 מקוה ובכתליםקעית הבקר שתכתב שמותר לחבר טסין של נחו מב. הובא בפת"ש יח(, )ג פנים מאירותה

 הו"ל כגולמיד, מקוהלרו כדי שיחזיקו מימיו. משום שהטסים אינם מקבלים טומאה קודם שנתחב

 מתכות.

, לירד שם לטבוחדות לים מפבמקוה שהיתה עמוקה והנש )תניינא יו"ד סימן קלח( ביהודה נודעכתב ה

יש , טובלתשבשעה  כסאולקחו כסא והעמידו לתוך המקוה וקשרוהו בחבלים כדי שיעמדו על ה

בשם א הבי כי יוסףברר. היסולגעור בהם. ואין לסמוך על סברות להתיר בזה כיון שהוא מפורש לא

 אין לעשות כןש, יםדם בתולמשאין לתת כסא אפילו לנערה הטובלת  )יו"ד סימן כ( אברהם זרעשו"ת 

לל גזירת כירו כא הזמשום שהרמב"ם והרא"ש ל, לכתחילה. ומ"מ אין להצריכה טבילה אחרת

בתולים לא  שבדם ם משוםשלכאורה הטע (. ובשו"ת ח"ד סימן קז)אות ב שבט הלויוכתב המרחצאות. 

  טבילה מדאורייתא.גזרו כ"כ כיון שאינה 

שיש אישה כאבל , ת לבדשחשש ביעתותא במדרגות צרות הוא רק אם טובל פג(, )ג מהרש"םכתב ה

לדון  שיש, העיר ות ז()א יהלו שבטה אמנםשהרי היא רואה אם טובלת כראוי. , העומדת ע"ג שפיר דמי

מא לא שגם לא א, להדאפשר שהחשש בפחד אינו רק חשש על גוף הטבילה שלא תכנס כו, בזה

 בחנת בזה.אינה מ"ג דעולזה לא מהני גם אשה שעומדת , תטבול בצורה הנכונה משום שממהרת

 וחציצה, חדתנה מפום שאישאם עושים בצד דבר שתחזיק בו מותר מש שסה(, )ג מהרש"םעוד כתב ה

 הוכן העל ל.ש להקיצורך השבשעת  )אות ז( שבט הלויוכתב ה, ליכא בנגיעה כיון שהמים מקדימים

 .)ח"ג עמ' קפא( טהרת הביתב



 דיני חציצה -סימן קצ"ח  ________________________________________________ 400
 

ה לים לא עלתה רפוי ילו הןאפ, שאישה ששכחה וטבלה עם נעלי בית )דף מד:( שערי טוהרכתב בספר 

התיר  לחןבדי השוה, מנגד. (קפה, )ט הלוי שבטוכן העלה בשו"ת  טבילה מאחר שעמדה ע"ד המק"ט.

 .ג עמ' קעט()ח" ביתהטהרת ולבושו בטל לגביו. וכ"פ ב, מטעם שהנעלים הן דרך לבוש האדם

 מקוואות עם נסרים ומדרגות לעמוד עליהם 

שעת הטבילה בדרגות "ג מעוכן לא לעמוד , מדברי הרשב"א והשו"ע עולה שאין לטבול ע"ג כלים

 מחשש לביעתותא.

עמוד עליהם לדרגות ומ ים נסרים למטהוישמה דינם של מקוואות שע בשאלה האחרונים התעסקו

שום שאינו מך בו ר לסכשמות, כתב שמצינו לגבי סיכוך בסולם )אות ז( שהדריבשעת הטבילה. ה

א גזרו בילה שרי ולניין טה לעוה", שאינו עשוי להנאת מדרס אלא רק שיעלו וירדו בו, מקבל טומאה

 יו כלים ולאהולם לא ומע, כתב שכאשר קונים את הנסרים לבנין )עמ' ר ד"ה מבואר( ב"חבה. גם ה

אין  שום ביעתותאבהם מ שאין אם חיברו אותם לכותלי המקוה והם רחבים ד', כליםנתייחדו להיות 

ה לא הי מעולםכיון שת משם כלל איסור לעמוד עליהם ולטבול. ואין כאן משום גזירת מרחצאו

ם/סולם רים היו כלישר הנסכא מתחילה. וכתב שדברי השו"ע נכונים רק עליהם שם כלי אלא שם בנין

ב"א כתב דהרש סימן ס() סףיו יתשאראת דברי השו"ע. גם בשו"ת  )ס"ק מה( ש"ךיר הקודם לכן. וכן הסב

טבול יהם במים ולמוד עלא לעאבל כשלא נעשו אל, לא איירי אלא בנסרים ושליבות העשויים למדרס

ים וה אינם עשוים במקנסרידמכיון שה )סימן לא( מהר"ם פדוואהאינם ראויים לטמא מדרס. וכ"פ ה

קרת וחשובים כת רת כלימתו שיוצאים, הרי הם אינם חשובים מיוחדים למדרס, טבוללעמוד עליהם ל

הוי  צפים עליהם ת ומיםקורו הנסרים נתונים עלשובפרט לאחר שנקבעו במסמרות. וכן משום , הבית

"מ שמ, י מהר"םת דברדחה א ()ס"ק לא ט"זוגם אם היו כלים מדאו' הרי הם בטלים עתה. ה, כבנין

בנין הן תמה כיצד י?! וכם כלשומאי אכפת לנו שאין עליהם , שר יטבלו ע"ג הנסריםהרואה יטעה כא

עיל. ו הפוסקים לם שכתביתריוהרי אפילו בנין גמור אינו מבטל כלי. והביא עוד מהה, מבטל כלי

 שהוסיף שיש א. אלאשב"וסיים שלא שקטה דעתו בשום היתר לנסרים שבמקוה לפ"ד הראב"ד והר

א משום מאה אלת טווהאיסור אינו מחמת קבל, וסקים לא ס"ל כראב"דהיתר מחמת ששאר הפ

סכים וצא שהט"ז מם. והים בהשלא שייך לעשות מהנסרים מעבר למים ולכן לא גוזרי, טעמים אחרים

ז תלה ההיתר והט", ומאהאך לא מטעמם. שהם תלו הכל בקבלת ט, לדעת המהר"ם ושאר האחרונים

 מעיין שעוברים ע"ג.מסילון הקבוע שאינו פוסל את מי ה

וכתב , להת הטבים בשעהתרעם על המקואות שעושים מנסרים לעמוד עליה )סל"א(לבוש ה, מנגד

גאוני  וישבו בה, ךושים כשע שלא מלאו ליבו לפסול מקוואות אלו משום שבלובלין יש כמה קהילות

 וכולם ראו ולא מיחו בידם., עולם

מ"מ הוסיף דאך , כתב שאין להוציא לעז על הראשונים מה()סימן צז. הובא בש"ך ס"ק מלובלין  מהר"םה

אני מצוה תמיד לתקנה בדברים שאינן ראוים , כאשר מזדמן לידי שמתקנים או בונים מקוה חדש

כתב  )ס"ק סג ד"ה ואף שדברי. הובא בפת"ש יט(סדרי טהרה כדי שתהא כשרה אליבא דכו"ע. וה, למדרס
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בנסרים שאין כל אחד רחב כ"כ שיהא ראוי למדרס בפנ"ע שבמקום שאין אבנים מצויים אפשר לתקן 

 ואז לא הוי ראוי למדרס קודם שחיברו למקוה., כי אם ע"י חיבור הרבה נסרים

ים כדי יו נסרים עבתנו עלונ, םכתב אודות מקוה העשוי בקרקע מבנין לבני )יו"ד ס"ס רא( חתם סופרה

ת בהם ה המורה לעשווצו, םזליולבות ע"י ברוהנסרים מש, שלא יזובו מימיו בין הלבנים ויבלעו בו

ים הנקבים מועילש, כוןננו נקבים כשפופרת הנוד לצאת אליבא דהשו"ע ומהר"ם. והחת"ס כתב שאי

, ניםנחים ע"ג לברים מוהנסשדמכיון , בה הוא מגרעתורת כלי אבל לא מתורת מדרס. ואדרלהוציא מ

יפסל יו זוחלים ומים יהש שהממש. וכן יש לחוהרי הנקבים כעת עשויים לקבלה והו"ל כלי קיבול 

והמיקל לא  ,ם כללסרינהמקוה עי"ז. לכן כתב שהרוצה לחוש לחומרא יעשה רצפת אבנים בלא 

להעיר על  ה ס"ק יט מ"שחי תשובן בפת)ועייהפסיד אפילו עם הברזלים. אך עכ"פ יסתום את הנקבים הללו 

 . דבריו(

 סעיף לב':

 סילון המחובר בקרקע המקוה 

המים עוברים ומקוה עית הנשאל האם מותר לעמוד על סילונות שהם בקרק )כלל לא סימן ג( רא"שה

. בועים בקרקעקלונות הסישדרך הסילונות למקום אחר. והשיב שאין כאן חשש של ביעתותא כיון 

ים ע"ג ל המים עוברמצאו כונ וכן אין הגזירה בכלים הקבועים שמא יקבעו אותם במקום מוצא המים

לים ץ שאינם מקבעי כלי שוטפלים. וסתם סילונות העשויות להוליך מים אין להם לבזבזין והם הכ

 טומאה ואינם פוסלים בשאיבה.

ו בית גרת שאז אין לפירש מס)ז אם אין לו לבזב, : סילון של עץ הקבוע בקרקעית הטבילהשו"עכתב ה

 מותרת לעמוד עליו ולטבול., קבול(

 רוהסביר שהטו כירו.ע כן הזוהשו", לא הזכיר התנאי שאין לו לבזבזשהטור , העיר )ס"ק מו( ש"ךה

אך , מילתאדרווחא לא לאוהטעם השני אינו , סובר שהעיקר כטעם הראשון שהביא הרא"ש להתיר

כלי תלוש  טתם גםלשיש, השו"ע סובר שלחלק מהראשונים רק בהצטרף שני התנאים יהיה מותר

 . עתו שהתירו בכה"ג(הרשב"א וסי)בשונה משקבעו בקרקע אסור 

 סעיף לג':

 טבילה במקום טיט 

  )סו: סז.(שנינו בנידה 

 ברדיוני ימרא - ליכא שתאדה גב על אף, בנמל תטבול לא אשה: יצחק רב בר שמואל רב אמר"

 "נפל

הטיט מעליה  -פל נרדיוני שהספינות נקבעות שמעלות טיט וחוצץ. ב פורט"ו מקום -: בנמל רש"יופ

 אתה נפל.מים בציה ביודע לשונו ונראה שהוא לשון שיכשוך שכששכשכה רגלברדיוני איני 
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, ציצהחהוי  בכה"ג לאמשמע ש ז(, )זהרי במסכת מקואות , קשההת לג( מן)הל' מקואות סירא"ש ה

ם מקדימים. י שהמיפנמ, שמובא שם על המטביל מיטה אע"פ שרגליה שוקעות בטיט העבה טהורה

 ןר"א לחלק. הין סבראמים שהאדם כבד יותר. אך לטעם שהמים מקדי, ויש מחלקים בין כלי לאדם

 אך באדם, טיטילה בו להטבשבמיטה אין סדקים ולכן לא חשש, תירץ כט: ד"ה ודאמרינן ועביד(שבת )

יט היון ושל שבט, טי הטיחילק בין סוגר"ש . ובאמת שהבין האצבעות ונדחק שםהטיט נכנס לו 

קדימת  כן מועיל בהרים וליוצ יט העבה אינו נדבק כטיט יון ושלובט, יוצרים לא מהני קדימת מים

 ימת מים. בו קד ועילמשבנמל שכיח טיט היון שלא , מים. ומכאן יישב הב"י את דברי רש"י

ו ומה שאסר, ם"ה לאדי"א דהכתב לגבי 'הטביל בה את המיטה' ש שער הטבילה עמ' צט(בעה"נ ) ראב"דה

  .שפת הנהר שהוא שוה למיםשב לה לטבול בנמל הוא רק משום הטיט

ליו זמורות תתן ע ם כןאאלא , משום חציצה, : לא תטבול במקוה שיש בקרקעיתו טיטשו"עכתב ה

בל אראב"ד ורש"י )בילה טלה  י"א שלא עלתה, דבר שאינו מקבל שום טומאה; ואם טבלה, וכיוצא בהם

  .רוב הפוסקים מתירין(

יט היון יש רק בטשום שכתב דאפשר שמה שטובלים היום במקום שיש טיט הוא מ )ס"ק מז( ש"ךה

ר שהוא ם לטבול בנהמתירי סקיםוכיום סתם טיט אינו כמו טיט היון. וגם רוב הפו, בעיה של חציצה

כתב  ("ס קלוסניינא ת יהודהב נודע. וכ"פ בשו"ת סק"כהובא בפת"ש ) דגול מרבבהמקום שיש בו טיט. ה

, ויש לטבול ב ש וטיטלא רפלולכן אם יש מקוה אחר  ה להגביה רגליה בשעת הטבילה.צריכשאעפ"כ 

ת טהרזה. גם בבזהרות ים נקרוב לודאי שאין הנש, כיון שצריכה לקפוץ באויר בעודה תחת המים

ם מכלל שא, ליהיה רגצ להגבשאם אין שם טיט א" )סעיף ל(העיר שממ"ש השו"ע  )ח"ג עמ' קסח( הבית

כרים "מ אינם מוזי הדגושדבר כתב )ח"ב סימן ה( אור שמחבשו"ת  אולםלהגביה רגליה.  יש טיט צריכה

 בכל הראשונים ולכן א"צ להגביה רגליה.

 סעיף לד':

 טבילה במקום שיש חשש שיראוה 

פילו אולכן , ש בוטיט שיום המש שהוא רש"יוביאר שם , לעיל למדנו על האיסור לטבול במקום הנהר

 סי' לג( "ש הל' מקואותוברא, הו: ד"ה אש)הובא בתוספות ס רבנו יחיאלו ר"ת אך .טבילהבדיעבד לא עלתה לה 

אינה הרת לטבול ושה וממא בומפני שרוב בני אדם מצויין שם והישהחשש בטבילה בנהר הוא  וביאר

כן )בלת לכתחלה יבה טור סבואם עשתה כמין גד ,ולפ"ז בדיעבד עלתה לה טבילה, מדקדקת בטבילה

 רמב"םה, ו:()שבועות  רי"ףה ,(שם) ר"ן. וכ"כ ההסיבה שאבוה דשמואל עביד מפצי לבנתיה ביומי תשרי( פירשו את

  .(ב"ז ש"ז לב. תוה"ב) רשב"או א(י, )א

מכאן יש למחות בנשים שטובלות בנהרות או בשפת הים במקום  )נכ"ו ח"ה רכו:( ירוחם רבינוכתב 

הרי אפילו כשיש חשש שיראוה , התקשה מדוע כתב דוקא 'מן הגויים' ב"יה .שיראות מן הגוים

 דרכי משה. היש למחות בידן מלטבול שמחמת יראתן מלהתבייש ימהרו ולא יטבלו כהוגן ישראלים

 כתב שמ"ש רבנו ירוחם אינו מחמת הבושה אלא שיראה שהגויים יזיקו לה.  )אות יד(
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טבול ואינה מהרת למכך  מפני שמתוך, שיראוה בני אדם: לא תטבול במקום שיש חשש שו"עכתב ה

 עלתה לה טבילה. , מדקדקת בטבילה; ומיהו בדיעבד

כתב שאין ו, ותאן לביעתדן האם כאשר יש צפרדעים במים חיישינ )סימן קעא( שלמה ביתבשו"ת 

בים יש ו, גילים לכךשלא ר יוןככתב שכיום ודאי יש בזה חשש  שבט הלוילהוסיף על גזירת חז"ל. וה

 מאוד. הוא דקם שיותר חשש משום הזפק שנדבק וחוצץ. והחול ים עצמו אינו חוצץ משו

סתכלו פשר שינכרים שאבמקום פרוצים ו שנמצאנשאל אודות מקוה  צא(, )ב משה אגרותבשו"ת 

 וגם, ערומה כשהיא ליהעבשעת טבילת הנשים. והשיב שפשוט שהדבר אסור אם יודעת שמסתכלים 

 יש חשש שלא תטבול כהוגן כאמור לעיל. 

 סעיף לה':

 טבילה בקומה זקופה 

 )סז.(שנינו בנידה 

, יםזית מוסקו כעודר נראה האיש: כדתנן. גדילתה דרך אלא תטבול לא האשה: לקיש ריש אמר"

 "בנה את וכמניקה כאורגת נראת אשה

זה  גליה ושוקיהולא ר על בשרה לומר לא תדחק זרועותיהכ -לא תטבול אלא כדרך גדילתה  רש"יופי

נה יכפת לן ואיו לא אבין בזה אלא כדרך הליכתה ושמושה תמיד ומה שנכסה וקמוט ואין מים בא

יתים בבית זמוסק כבבית השחי ו -צריכה לפשט בית קמטיה וסתריה אלא כדרכן תמיד. כעודר 

ודר אותו אלא כעלהר אימד הערוה דאם יש לו נגע בבית השחי אין צריך להגביה זרועותיו יותר

רוה א"צ ור ובבית העאות טהלר שמגביה ואינו מאנס עצמו ומה שיוכל כהן לראות יראה ואם לא יוכל

בבית  -רץ. כאורגת על הא קטןלכוף ולשוח יותר מדאי אלא כמוסק זיתים אחר שנשרו מן האילן ומל

 השחי ואם בבית הערוה היא כופפת עצמה כמניקה את בנה.

 דבתורת, רוהית העענין בלחלקו עליו במה שכתב בכמניקה את בנה  ד"ה וכמניקה() תוספותה אמנם

גבהת היינו לענין הבנה  קה אתכלומר דכמני, תני לה גבי הדד )תזריע פרשת נגעים פרשה ג פרק ד(כהנים 

  .)לאוין קיא דף לח ע"ג( סמ"גוכ"כ . הדד קצת מעל החזה

תר ה זו מזו יורכותיהרחיב ילפירוש שאינה צריכה  'גדילתהכדרך 'כתב  )הל' מקואות סי' לה( רא"שה

יותר פתח עיניה בתד שלא ת תמיאלא כמו שרגילה להיו, וגם לא להגביה זרועותיה יותר מדאי, מדאי

וכן פירש  .דרך הילוכהותיה כרועולא תעצים עיניה ביותר ולא תקפוץ פיה ותרחיב ירכותיה ותגביה ז

  .כתא(ו: ד"ה ולית הל שבועות) ר"ןה

שמפסקת את רגליה. וכן  ר"שוביאר ה, המשנה הביאה שעומדת כעורכת, לגבי אופן עמידת ירכותיה

גם  .שכך צריכה לעמוד בשעת טבילהומשמע דס"ל , הביא 'עורכת' )שם( ר"ן. וה)במשנה( רא"שפירש ה

 י(, )א רמב"םה אבל .צריך להרחיב ירכותיה קצתעולה ש )סז. ד"ה פתחה עיניה ביותר( תוספותהמ

משמע דסבירא להו דבדוקא נקט ריש , לא הזכירו אלא כאורגת וכמניקה את בנה בלבד רשב"אוה
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וביאר הב"י שכל  .וצריך טעם למה נשתנית כעורכת משארא .לקיש הני תרי אבל לכעורכת לא חייש

, ואזלינן כל אחד בתר עבודתו, הרי הוא אינו חשיב ל'בית הסתרים', מקום המתגלה בשעת מלאכה

, וה"ה להיפך, ולכן מקום המתגלה בשעת מלאכה של האישה אינו חשוב למקום הגלוי אצל האיש

 דכל אחד ואחד בדידיה משערינן.

 (טבילה עמ' צדהשער ) אב"דרהכתב בשם  )ח"א סימן יז(נחלקו הראשונים מה הדין בדיעבד: הרשב"ץ 

מע מש ב(כ, )ב םרמב"ה דברימ אמנםוצריכה לחזור ולטבול.  אינה טבילה, שאם שינתה מדרך גדילתה

  .לא מדבריהםאוצצין ין חדדברים אלו א, טהרות ולא לבעלהשכל הדברים הללו לא נאמרו אלא ל

ה הרבה עד אל תשחה; ומפני שיש מקומות שמסתתרים ב, : לא תטבול בקומה זקופהשו"עכתב ה

נראית בשעה שכדרך  ראיםאלא שוחה מעט עד שיהיו סתרי בית הערוה נ, שידבקו סתריה זה בזה

חי תחת בית הש ויהיה נה;כדרך שנראה בשעה שמניקה את ב השהיא עורכת; ויהיה תחת דדיה נרא

א לר מדאי וגם זו יותמזו  ואינה צריכה להרחיק ירכותיה, נראה כדרך שנראה כשאורגת בעומדין

יותר ששחתה ב גוןכ, ינתהאם שאלא כדרך שהם בעת הילוכה; ו, להרחיק זרועותיה מהגוף יותר מדאי

 תה.לא עלשאומר ש; ויש מי )ערוך וסמ"ג ורשב"ץ ורמב"ם(עלתה לה טבילה , או זקפה ביותר

כי ה, לו בדיעבדם אפיפוסלי מדוע בסעיף ל' אמרינן שהמים מקדימים וכאן, התקשה )ס"ק לח( ט"זה

הנקודות )ה הרבה! הזקיפ ה אושהקדימו המים לאותן קמטים קודם שנדבקו ע"י השחי, נמי נימא הכי

. שיש השקה( מרגלים שונהבהכסף כתב שהקמטים מהודקים ביותר ויש חשש שלא יתחברו בטופח ע"מ להטפיח. 

הם כבר  ה למיםיאתנמצא שבב, ותירץ שיש חשש שידבקו הקמטים שהם בגוף למעלה מן המים

ן נכון לכא. ונגוו בד בכלדיעבמודבקים. ולכן כתב שאם הכניסה תחילה עד צוארה במים הוה טבילה 

 לכל אישה לעשות כן.

לתה לה יותר עחתה בכתב שאין סברא להקל לסמוך על הסוברים שאם ש קו(, )אאגרות משה ה

עמ'  )ח"ג תיבטהרת הב אולם כיון שגם השו"ע הביא את השיטה דס"ל שלא עלתה לה טבילה., טבילה

, ביםם אחרונים רסוברי ןוכ, השהרי העיקר כדעה שהביא מרן בראשונ, כתב שכל דבריו תמוהים קסו(

 ועוד. שבט הלויוכן עולה מדברי ה

 לז': -סעיפים לו' 

 גובה המים 

אך כל זה הוא דוקא אם , שגובה המים צריך להיות לפחות עד חצי החזה )ח"ג סו"ס רכד( רשב"אכתב ה

דאל"ה תצטרך לכוף , אבל אם שוטחת כל גופה בקרקע עלתה לה טבילה, טובלת כשהיא עומדת

שכל עוד אינה  )סי' תתי"ח(ה ויהיו לה הרבה קמטים המעכבים את ביאת המים. עוד כתב קומתה הרב

ואפילו נשתטחה וטבלה מותר. אלא שלכתחילה חוששים , צריכה להתהפך כביניתא עלתה לה טבילה

שבמקום ותיקין אין ראוי  )סי' תתי"ט(שמא לא תשתטח יפה כל שהמים מרודדין ביותר. וכתב עוד 

ה כזה שמא לא תטבול בו יפה יפה עד שיהיה בו ממעל לטבורה זרת לפחות. וכ"כ לסמוך על מקו

 .)שם( רשב"ץה
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אבל אם , צתהקה על צמה קצתשהבעיה היא רק שלא תקפל ע )נכ"ו ח"ה דף רכה ע"ד( ירוחם רבינוכתב 

 היא מתפשטת לגמרי אין לחוש כלל.

ן שאעפ"י שאי שאומר מי לפחות. יש, : צריך שיהיה המקוה גבוה ממעל לטיבורה זרתשו"עכתב ה

ועיין לקמן )פיר דמי ש, קרקעם בבגובה מי המקוה לעלות בהם כל גופה אלא אם כן פניה וגופה כבושי

 .סימן ר"א בדיני מקוה(

 מי.שפיר דוניתא מיגנדרא כבי, שבמקום שאין די מים בה"גהביא את דברי  )סק"נ( ש"ךה

 (ח"ג עמ' קסח) הבית רתטהכתב שזרת בגובה הוא חצי אמה של ששה טפחים. וכתב ב באר הגולהה

 "מ. ס 25כתב שגם לדעת החזו"א הוא  הלוי שבטובשיעורי , ס"מ 24שהוא 

וקא אוי שיהא דורמקוה היקון תולכן בעת , כתב שזה אינו ברור כ"כ )חידושי דינים סק"ר( לבושי שרדה

דיעבד בגודלים גם  ות מי'שפח א יפחות מי' גודלין. ומשמע ממנווכשמתמעטים המים ל, י"ב גודלין

ילה רק אם לה טב תעלה כתב שפחות מכשיעור זה קו(, )א אגרות משהלא עלתה לה טבילה. גם ה

רה אינו ל טיבוזרת מע כתב ששיעור נח(, )ב מלכיאל דבריבשו"ת  אולםתשכב על קרקע המקוה. 

ש להקל אם יהדחק  ו שעתשבדיעבד א )ח"ג ס"ס טו(מהרש"ם אלא לכתחילה. וכ"כ בשו"ת , לעיכובא

 .ח"ג עמ' קסט() ביתה רתטהבלי שום פקפוק. וכ"נ מדברי , המים עולים למעלה מן המתנים מעט

 סעיף לח':

 פתיחת הפה בשעת הטבילה 

 :ה(, )חשנינו במקוואות 

 נתנה .וקהר גב על היא טמאה אבל, מטומאתה טהורה וטבלה וירדה בפיה מעות שנתנה נדה"

 "טבלה לא כאילו, שפתותיה קרצה, ידה קפצה, בפיה שערה

 נכנסו המים תיה ולאשהדביקה שפתו, לשון כדי לקרוץ בציפורןמ -"קרצה שפתותיה  ר"שופירש ה

רצה היא ה דקאוקצת היה נר ינן.ונהי דביאת מים לא בעינן בבית הסתרים ראוי לביאת מים בע, בפיה

 "שראיותר". והיניה בה עביותר כמו פתחה עיניה ביותר או שעצמ לשון דוחק שדוחקת שפתותיה

 כתב כפירוש השני שהביא הר"ש. )בפירוש המשנה(

מדאי; ואם  ה יותרץ אותולא תקפו, אינה צריכה לפתוח פיה כדי שיכנסו בה המים :שו"עהכתב 

 י.אלא תשיק שפתותיה זו לזו דיבוק בינונ, לא עלתה לה טבילה, קפצה

 סעיף לט':

 עצימת העיניים 

לה" ביטלא עלתה לה  -תר ה ביואו עצמה עיני, "א"ר יוחנן: פתחה עיניה ביותר )סז.(שנינו בנידה 

 ה למטה.א חציצהוי עצמה עיניה ביותר, פתחה עיניה ביותר הויא חציצה למעלה רש"יופי
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ה או רק נידי גם על חנן קא' יוושורש מחלוקתם היא האם דברי ר, נחלקו הראשונים מה הדין בדיעבד

לה. וכ"כ ה טבילעלתה  משמע שגם בדיעבד לא )כלל כט דין ב( רא"שמדברי ה על טומאה וטהרה:

 לא כב(, )ב "םרמבוה ר"ת, "חרגירסת  אמנם. )סימן קפז(בתשובה  רש"יבשם  ד"ה פתחה עיניה()התוספות 

 ולשיטתם בדיעבד עלתה לה טבילה., כך

לא עלתה לה שומרים איש  ואם עשתה כן, תפתחם ביותר: לא תעצים עיניה ביותר ואל שו"עכתב ה

 .)ב' דעות בטור ופוסקים עב"י(טבילה 

וכאן משמע  ,בילהטתה לה מדוע בקפצה פיה כתב שלא על, תמה )הל' מקואות אות קלח(מעדני מלך ה

ה שלא עלתה פתותישקרצה שגם מ"ד כאן שעלתה לה טבילה מודה ב )ס"ק נא( ש"ךשמיקל? ותירץ ה

בוא את המים מל ים כ"כעכבה. וביאור העניין הוא משום שכשעצמה עיניה אין הקמטים מלה טביל

 ורק בקריצת שפתותיה חיישינן. , )ע"פ הר"ן(בהן 

 סעיף מ':

 השגחה על טבילתה 

משער  א ישארה שלתעמיד אשה על גבה בשעה שהיא טובלת שתראש )שם סימן כח( רא"שכתב ה

 .:(ב"ז ש"ז לב תוה"ק) רשב"אה צף על פני המים. וכ"כ ראשה

עצמה עלתה  נה ביןה ביחוצץ בחוטי שער וטבל שאינוכתב שאם כרכה שער ראשה בדבר  ראב"דה

ברי הרא"ש דהביא שהטור ש ב"יביאר ה. ו)שם רכה.( רבינו ירוחםו )שם( רשב"אלה טבילה. וכ"כ ה

ר חדא ומר אמ מר אמרדבה. נראה שבא ללמדנו כיצד תנהג כאשר אין אישה עומדת על ג, והראב"ד

 הבין שהרא"ש והראב"ד חולקים. ב"חה אולם .חדא ולא פליגי

ה וליך עמה אשכה להלת צריאשה שטוב, בשם הר"מ )סי' אלף שפז( אגורוה )סי' פו נה.(כל בו כתבו ה

בל לא א, בלה כדיןת אם טראויהודית או בעלה או נערה שהיא גדולה יותר מי"ב שנים ויום אחד ל

 ק איסורא.נכרית הואיל ואתחז

ת ה שהיא טובלחד בשעם א: צריך לעמוד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב שנה ויושו"עכתב ה

או שהוא  ,ל גבהעוד שתראה שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים; ואם אין לה מי שתעמ

רשרות של או בש תרפםשובלבד , תכרוך שערה על ראשה בחוטי צמר או ברצועה שבראשה, בלילה

 חוטים חלולות או קושרת בגד רפוי על שערותיה. 

ר וט שאסופש, צמהפסק שאישה שאינה שומרת טהרת המשפחה בע קה(, )א משה אגרותבשו"ת 

 .מ' קעב(ע)ח"ג  הבית טהרתלמנותה להשגיח על הנשים הטובלות. וכ"נ מדברי 

תשגיח עליה בעת ב שבמקום שאין אישה יהודיה שכת )תנינא יו"ד סימן תכב( ביהודה נודעבשו"ת 

ואע"פ שאסור לבעל להסתכל על אישתו נדה , יכול בעלה ללכת עמה ולהשגיח עליה, טבילתה

מכיון שהוא עוסק בטבילתה ומחזר לטהרתה אין לחוש שיכשל בה. ובאמת , המכוסים במקומות
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שמילתא דלא שכיחא היא שלא והשו"ע השמיט זה משום , שבב"י מובא שגם בעלה יכול ללכת עימה

 תמצא יהודיה שתלך עימה.

"ש יד. הובא בפתסימן ק) "ארעקכתב , אישה שטבלה בינה לבין עצמה ללא שאישה אחרת תשגיח עליה

בד טבלה ל, אם הזל בלא אב, השרק אם כרכה שערותיה וכו' עלתה לה טביל, לדייק מדברי הטור כב(

ה זריזה ואינ א אשהאם היכתב ש )ס"ק עט( סדרי טהרהה אולםלא עלתה לה טבילה אפילו בדיעבד. 

לה לסמוך חק יכות הדבשע, וכשטבלה תפסה שערה עד שהמים עלו עליה היטב, נבהלת מן המים

 ועוד.  )ח"ג עמ' קעד( הבית טהרת, )אות פז( השולחן ערוךע"ז. וכ"כ ה

ידע מה ריכה לצלה טביהכתב "האשה שממונה להשגיח על  )ח"א חו"מ סימן מא( משה אגרותבשו"ת 

 ו במים. וגםות יהיהשערולראות שכל הגוף ו, להשגיח שהחפיפה תהיה בטוב ולא יהיו חציצות

ת וחזקת לנאמנתהיה מוה. שתהיה בסבר פנים יפות לכל הנשים להמשיכן לקיים מצות נדה וטביל

 מזלזלות ה נשיםהרבויראת השי"ת. ואף אם לא נמצא אלא מי שאינה מכסה שערותיה מצד ש

דה ודלא נעשית חש ,דיןיש למנותה אם מוחזקת שהיא זהירה באיסור נדה ובטבילה כ, בעוה"ר

 וה"ר".ת בעוגם שיש להחשיבה כשוגגת כיון שהרבה מזלזלו, לאיסור נדה החמורה

 סעיף מא':

 הטובלת כאשר בנה ע"ג 

גלי בר יה טיטהשמא  "המפשלת בנה לאחורה וטבלה לא עלתה לה טבילה יב(, )ב רמב"םכתב ה

הביא  (סימן לד םש) רא"שגם ה התינוק או בידיו ונדבק באמו בשעת טבילה וחצץ ואחר שעלתה נפל".

 דין זה. אולם שאר הראשונים השמיטוהו משום שלא גרסו כך בגמ'.

נשאר עליה שמחשש  יצהכתב שיש הגורסים שם גם 'הנותנת תבשיל לבנה' שהוא מהוה חצ ב"יה

 יודעת שדרך ל לבנהבשיתביא דין זה. וכתב לבאר שכשנותנת שיירי מאכל. אולם הרמב"ם לא ה

נה מפשלת את ב ו. אבלחמיראלא דלטהרות ה, התבשיל לידבק ובודאי נזהרת ולפיכך מותרת לבעלה

 ף לבעלה.אלה ו שחש אינה עשויה ליתן אל לבה שיש טיט בידי התינוק או ברגליו ולפיכך

היה טיט  לה שמאטבי לא עלתה לה, וטבלה, : המפשלת בנה לאחוריה כשהיא ערומהשו"עכתב ה

 ל.נפ ברגלי התינוק או בידיו ונדבק באמו וחצץ בשעת טבילה ואחר שעלתה

נו יון שלא ראיכיסורא אחזק וסובר שעלתה לה טבילה. דס"ל דלא אית, חולק על דברי השו"ע ב"חה

ילו דעת מרן שאפיח ככהו "ק לט()סלחם ושמלה ובואע"פ שקטן מטפח בשרצים ואינו נקי. , עליו טיט

 בדיעבד לא עלתה לה טבילה.

 סעיף מב':

 צרורות וקסמים בסדקי רגליה 

הרי , "נכנסו צרורות וקיסמין בסדקי רגליו מלמטה חוצצין". ותמה הב"י )שם ה"ח( רמב"םכתב ה

איתא "נכנסו צרורות וקסמין בסדקי רגליו מלמטה רבי עקיבא אומר אינו  )פ"ח סוף ה"ד(בתוספתא 
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והו"ל לפסוק כוותיה! ותירץ דמשום , מי שחולק עליוולא מצינו חוצץ מפני שהוא כבית הסתרים". 

 וכולהו רבנן הוו פליגי עליה. , שהתנא נקיט ליה בשמו משמע שיחידאה הוא בסברא זו

  חוצצים., : נכנסו צרורות וקסמים בסדקי רגליה מלמטהשו"עכתב ה

 סעיף מג':

 רטיה על בית הסתרים 

י פצצין; אף על חו, םהסתרי מלוגמא ורטיה שעל בית, : אספלנית)שם ה"ט( רמב"םע"פ ה שו"עכתב ה

 .ר חוצץם דבצריכים שיהיו ראוים ולא יהא בה, שאינם צריכים שיכנסו בהם המים

 עשיית צרכים קודם הטבילה 

 הכך. גם צריכריכה לא צ: יש אומרים שהאשה צריכה להטיל מים קודם טבילה אם הירמ"אכתב ה

ם ביאת מים. גאוים לו רלבדוק עצמה בגדולים ובקטנים שלא תהא צריכה לעצור עצמה ולא יהי

  .)ש"ד וראב"ן סימן שכ"ו דף ס' ע"ג(צריכה להסיר צואת החוטם 

 .מ' קמו()ח"ג ע ביתהרת הטפ בוכ" .ב"חשכל זה אינו מעכב בדיעבד. וכן משמע ב )ס"ק נה( ש"ךכתב ה

 סעיף מד':

 שערות דבוקות 

, ק למכהמודב ראשה מכהלשערה אחת או שתים חוץ  בוהיתה " )שם ה"ט( רמב"םהע"פ  שו"עהכתב 

 קבןונמלמטה  ניועייסי ות בראו שהיו שתי שער, מודבק בטיט או בצואה ראשםאו שהיו שתי שערות 

 יניה שלקות בריסי עה מדובמט של עיניומלמעלה וכן אם היו ב' שערות ריסי  ון בריסי עיניוהוציא

 . "הרי אלו חוצצים, מעלה

 ט"זתב הב למעלה. וכותו נקרך אהעתיק 'ונקבו ויצאו' והיינו שהשערות נקבו ויצאו ד )סמ"ד( לבושה

  שהוא יותר נכון. )ס"ק לט(

 סעיף מה':

 טבילה באבק שעל רגליה 

 ". עים סאה טהורו ארבשיש ב "היו רגליו מליאות אבק וירד וטבל במקוה )פ"ח ה"א(איתא בתוספתא 

 אדם בעפר לו"לא יטבוכתב  אבל לכתחילה לא יעשה כן., למד שרק בדיעבד טהור )שם ה"י( רמב"םה

)פ"י  ר"שה אבלך. הלכלו את ומשמע שבכל עניין המים מעבירים שעל רגליו ואם טבל אינו חוצץ".

חמין ף או שטבל בשפש ,אה טמהיו רגליו מליאות אבק וירד וטבל במקוה שיש בו מ' סאכתב " מ"ד(

ים מלאות כשהרגלשום שמ, . וטעמובדיעבד נמי טמא, כשאינם חמין ולא שפשףשומשמע  ".טהור

 האבק הופך לטיט ונדבק ברגליו. , אבק ומטבילן בלא נקיון
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ש מי שאומר וצץ ויחינו יש מי שאומר שא, : לא תטבול באבק של רגליה; ואם טבלהשו"עכתב ה

  או שטבלה בחמין. אלא אם כן שפשפה, שחוצץ

 צותם תלתליםשר קוואנשים אלכתב לגבי חציצה בתפילין  )סימן ו. הובא בפת"ש כג( אריה פניבשו"ת 

ש. אך תפלין של ראבחוצץ  אינוודכיון שעשוי לנוי הרי כגופו של שער , ונפזר על ראשיהם אבק לבן

 דמיד כשיבואו ,שההוסיף שאין ללמוד מזה שתהא אשה מותרת לטבול עם האבק זה שעל רא

 השערות במים אזיל ליה הנוי ולא עדיף תו מאבק שעל רגלים. 

 סעיף מו':

 טבילה עם בגדים 

 ת בבגדיה".מערמת וטובל -"נדה שאין לה בגדים  )יח.(שנינו בביצה 

לה ואינה יכו, יום טוב והיום, להחליף וללבוש אחר טבילתה, םטהורי -: שאין לה בגדים רש"יופ

א ולא מוכח, םאף לכלי וסלקא לה טבילה, שהיא לבושהכ -עליה. מערמת וטובלת להטביל את אלו ש

דמיירי  ,חציצה שאין בהם משום מאירילטבילת עצמה נכנסה. וכתב הד -מלתא שהיא מתקנת 

 בבגדים רחבים.

נם אים בהן ואיהמים בפני ש"כל הטמאין שנטבלו בבגדיהן עלתה להם טבילה מ ז(, )א רמב"םכתב ה

 .' כח(ות סי)מקוא רא"שחוצצין וכן נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה". וכ"כ ה

 : נדה שטבלה בבגדיה מותרת לבעלה.שו"עכתב ה

א דוק" א(, כז קלחס"ס ש) ב"ןראכתב שדוקא בבגדים רפויים עלתה לה טבילה. וכ"כ ה )ס"ק נו( ש"ךה

בל ארץ כנען א של םשיהנ אשה בבגדיה שהם רחבות שכך היה מנהג נשים שלהן כמו שעדיין נהגו

רים ה בבגדים קצזמן הזבשה לבשר ולא מצי מיא עייל בהו או א םודבוקי םאיש בבגדיו שהן קצרי

 ".לא

מוד לגוף צשהבגד  מכיון, שאינו מועיל, כתב לגבי טבילה עם בגד ים לה(, )ד יצחק מנחתבשו"ת 

עיל טבילה ות העלה שלא מב( ,)ב החכמה בצלוהמים לא נכנסים לכל מקום ומקום שבו. גם בשו"ת 

 בבגדים אלו.

 סעיף מז':

 כינים הדבוקים בבשר 

בקים ונד, ום שערור במקים בעמין כנים שדבוקים בבשר ונושכש )סי' שעו ד"ה ידות הכלים( רוקחכתב ה

להסירן  ם אינו יכולאאבל  .בילהסיר ע"י חמין ולגוררן בציפורן למטה בשעת טצריך לה, בחוזק בבשר

 .הוי כטיט שתחת הציפורן או בצק מועט שאינו מקפיד

יך צר, זק בבשרים בחודבק: מין כנים שדבוקים בבשר ונושכים בעור במקום שיער ונשו"עכתב ה

 .וצץאינו ח, להסירן ע"י חמין ולגורדן בצפורן; ואם אינו יכול להסירן
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 הוי חציצה. דיעבדילו בכתב דמשמע שאם יכולה להסיר הכינים ולא הסירה, אפ )ס"ק נח( ש"ךה

ן ר צריך להסירם בשעדבוקיכתב נראה דאותן כנים קטנים מתים ה )הובא בפת"ש כה(חמודי דניאל ה

 דהוי חציצה.

 סעיף מח':

 כוונה בטבילה 

 )לא.(שנינו בחולין 

 וללאכ ואסורה לביתה רהטהו: רב אמר יהודה רב אמר - וטבלה שנאנסה נדה: אתמר"

 לביתה טהורה: דאמר רבל, נ"לר רבא ל"א. טהרה לא לביתה אף: אמר יוחנן' רו, בתרומה

, ואה חולין בעלה: ליה מרא? מיבעיא מיתה איסור, הותרה כרת עון, בתרומה לאכול ואסורה

 כוונה, להואטב תהחביר דאנסה אילימא? וטבלה שנאנסה נדה דמי היכי ...כוונה בעי לא וחולין

, והסומא ,והשוטה, רשתהח: דתנן אכלה נמי בתרומה, ועוד! היא מעלייתא כוונה דחברתה

 - נתן' רל: פפא ר"א! בתרומה אוכלות - אותן מתקנות פקחות להן יש אם, דעתה ושנטרפה

 "להקר שירדה - ולרבנן, הגשר מן שנפלה

, ה לחוליןו טביללן עלתה צריך להתכוין לטבילה ואם לא נתכוי"כל הטובל  ח(, א) רמב"םכתב ה

 .ותרת לבעלה"י זו מהר אפילו נדה שטבלה בלא כוונה כגון שנפלה לתוך המים או ירדה להקר

 .יהחק סבר כוותבר יצ רב נחמןדמשמע בגמרא דסובר שהלכה כרב משום  )חולין ז. ד"ה הא הפילה( ר"ןה

 "פתב שכוכ שין רמח רמב.()ע "גסמכ"פ ו .ן כרב דאמר חולין לא בעו כוונהסוגיי )חגיגה יט.( דבגמ', ועוד

נן "ל כרבי יוחי דקיילכתב נראה  )חולין לא: ד"ה ולענין( רשב"אה אולם .רמב"ם. וכ"פ החננאל רבינו

 גהותהחמיר. וכ"פ חר המהלך א דבשל תורה, . ועודרב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן דכל, )ביצה ד.(

רבי חנינא דמשמע  "ה(הסוף פ"ב  מגילה)משום דבירושלמי , )סו"ס שעט( רוקחהו )חולין פ"ב סי' ח( אשרי

  .סבירא ליה כרבי יוחנן והוה ליה רב יחיד לגבייהו

רי זו מותרת ה, הקרדה לכגון שנפלה לתוך המים או שיר, : נדה שטבלה בלא כוונהשו"עכתב ה

ם ורוקח ב"א ור' ירוחבשם רש ב"י): ויש מחמירין ומצריכין אותה טבילה אחרת רמ"אלבעלה. והוסיף ה

 ; ויש להחמיר לכתחלה. והגהות אשיר"י(

הוי שפיר  חברתה כוונתש, הוי טבילה לכו"ע, שאם חברתה אנסה אותה וטבלה )סק"מ(ט"ז כתב ה

 .)ס"ק ס( ש"ךכוונה. וכ"פ ה

טבלה בכדי קיים ובעה נשאם היה בעלה חולה ר"ל וספרה  )הביאו הפת"ש כו( חמודי דניאלכתב ה

 .שמישנראה דאותה טבילה מהני אף לת, שתוכל ליגע בו ולא כוונה לתשמיש

לכאורה נראה דוקא חברתה אבל איש לא מהני. ובספר  )הובא בפת"ש כח( דניאל חמודיעוד כתב ה

ונה ולא הגביה רגליה בשעת כתב דיש להסתפק אם נכנסה להקר ואח"כ נתכו )סימן צ( שרד לבושי

 ויש להקל. , טבילה אי מהני שלא להצריכה טבילה אחרת
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 הסתרת הטבילה מאחרים 

 )נה:(שנינו בעירובין 

 עם שכב רארו ומרא הוא נותיהםב ועל, קברים כיושבי צריפין יושבי: אומר ביריא איש אליעזר"

 הז מרגישיןש מפני: אמר ןיוחנ ורבי, מרחצאות להן שאין: אמר עולא? טעמא מאי. בהמה כל

 "לביתא יךדסמ נהרא בינייהו איכא -? בינייהו מאי. בטבילה לזה

העיר לפי ש, אפיןות למנזקקנונשותיהן , שכשאין להם מרחצאות הולכות למקום רחוק לרחוץ רש"יופ

 לטבול םוהולכות הנשי ,וואותן מקהיינו שאין לה, עזובה מאין איש. עוד כתב שמרגישין זל"ז בטבילה

 עמהן וכו'. מתייחדיהן וויש רשע רודף אחר, וקוראה לחברתה ומרגישין השכנים, במקום רחוק

מעט ר. חשש זה כאדם ז ד עםמדברי רש"י עולה שהחשש הוא רק כשיש חשש לניאוף או ייחו, היינו

את זמן  שה לא תסתירה שהאיבעי או אינו מצוי כלל. לכן לדבריו משמע שלא תהיה, ואינו מצוי היום

 בר.רסם הדיתפ שום מידת הצניעות שלאיתכן שגם רש"י מודה שיש בזה מטבילה. אך ה

ת נה מסתירה אישה איר האהרי מפשטות הגמ' עולה שהאיסור הוא כאש, אלא שיש להעיר על רש"י

נשים רשעים אמת על סוייורש"י חידש שמדובר במציאות מ, זמן הטבילה והשכנים מרגישים בזה

 ירה וכד'. שינצלו מצב זה לדבר עב

ה נהגו זבשביל , לי "נראה כתב שהביא דברי הגמ' ולאחר מכן )עירובין שם( הגהות אשריוהנה מצאנו ב

ם אוא בכל מצב האיסור ע שהאגודה". ומשמ, הנשים להיות צנועות בליל טבילתן שלא ילך במהומה

ן פטבול בצנעה לכות לאל הוכתב "בנות ישר )סימן שיז( רוקחוכן ה לא מסתירות את זמן טבילתן.

ענין את חומרת ה רואיםשכתב  ח(י)שו"ת סימן  רמ"אגם ה ירגישו בהן וראייה קשה מיכן מפני העין".

לא ויום השמיני טבול בם ללהסתיר את הטבילה מכך שהתירו במקום אונס שיש פחד מחיות וליסטי

ה גם את הטבילפיפה והח יף לעשות גם את. עוד כתב שעדהצריכו שתלך עם ליווי לטבול בלילה

פירש שם את בול. ות לטובלבד שלא ירגישו בהם האנשים הנמצאים בסמוך למקוה שבאו, בלילה

 .סימן ו() מהרש"ל ו"תכ"כ בשואן. ואיכא חשש הרהורא לכאן ולכ, דברי הגמ' שלא יזונו עיני העם בהן

ן ר ליל טבילתלהסתי שיםוכן נהגו הנ, כתב שיש שכתבו שאין לאישה להודיע עת טבילתה לבושה

 שלא לילך במהומה או בפני הבריות שלא ירגישו בהן בני אדם. 

הסתיר ליל נשים להגו וכן נה, : יש שכתבו שיש לאשה להיות צנועה בליל טבילתהרמ"אכתב ה

נאמר  ,נה עושה כןמי שאיודם; שלא ירגישו בהן בני א, טבילתן שלא לילך במהומה או בפני הבריות

 .עליה: ארור שוכב עם בהמה

בכל שמכיון , וםבעוד ישמיני מכתב שהמנהג בירושלים לטבול ב )ח"א יו"ד סימן ט( אהרון כפיבשו"ת 

והוא עוון  ,שכניםלדבר הואם תשוב האישה מן המקוה בלילה יתפרסם , הדירות יש שכנים רבים

י כדי ני או בשביעה בשמיטביל"ומנהג יפה הוא מה שנוהגות. וע"ע מ"ש בזה לעיל סעיף ג' , פלילי

 להסתיר הטבילה".
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"כ ו בזו שזו גזרהרו אחרות יה שאם בליל טבילה ירגישו בהם נשיםכתב  קצא(, )ט הלכות משנהבשו"ת 

יו פוכל המנבל  לחופה נסתטבלה הלילה ועושה מצוה ומה"ט אמרו בכלה הכל יודעין כלה למה נכ

עדיף במקרה שכתב , י הסכנהתסענה יחד לטבול מפנאפשרות שכמה נשים הלגבי . ו)כתובות ח:(כו' 

סם פרסום שיתפרבטבילה "ו החמלגלות לאחרות ולנהוג , כזה לדחות את הטבילה ליום השמיני ביום

 . הדבר לשכנים שיש בזה משום צניעות ובכלל ארור שוכב עם בהמה ח"ו

ון כג, ום גדולא פרסדבר שהוכתב שדווקא ב )ח"ה סימן קיח אות ב. ובשיעוריו אות ח( הלוי שבטבשו"ת 

קא דוו, שו בזהם ירגית מוקדעל בעלת חנות שאם תסגור החנו )סימן שיז(מהר"י אסאד מ"ש בתשובת 

ולכים לבית החתנים שה בכה"ג שהוא פרסום גדול יש לדחות את הטבילה. אבל מה ששכיח טובא

שר יעשו ככל האפד, דחותלאה והגיע ל"ט והיא רוצה לדחות רק מחשש שמא ירגישו אינו נר, חמיהם

על  ז(ח"ב עמ' תקמ)הבית  רתטהלהצניע והולך בתום הולך בטח ובפרט בלא קיים פרו ורבו. וע"ע ב

 החובה להסתיר את הטבילה מנשים סקרניות וכד'.

של הטבילה  פרסום נועל פורסם שיש לדחות את הטבילה גם בכדי למ”זצ ש אלישיב”גריבשם ה

 ליחידים. 

, התלבין אנשי בי ,כניםכגון ש שכתב לחלק בין אנשים מבחוץ )יו"ד סימן רפ( שעריםבית וע"ע בשו"ת 

יזה דוף אחריה אשש שירחיש ו, שדוקא אנשים מבחוץ שירגישו שהולכת לטבול יש בזה חוסר צניעות

 יוודע לו, הטבילת בערב שע"י שלא תאכל בשר, אבל אנשי ביתה כגון חתן הדר אצל חמיו, רשע

הביא דבריו  (' קפח. ח"ג עמ)ח"ב עמ' תצה טהרת הביתב אולםבכה"ג אין לחשוש. , שטובלת בלילה

שום הרהורי מם הוא ביו מדברי הרוקח מוכח שהטעם שאסרו לטבול בלילה והתירו שהרי, ודחאו

 .קצא(, )ט הלכות משנהעבירה. וכן העיר בשו"ת 

 נידה אחר טבילתה 

 )קיא.(שנינו בפסחים 

 ליה אחדא - ומשמש דיםק איהו אי, מצוה מטבילת דסלקא בעידנא באיתתא דפגע מאן האי"

? תקנתיה ימא. זנונים רוח דידהל לה אחדא - ומשמשה קדמה איהי אי, זנונים רוח לדידיה

 "דרך לא בתהו ויתעם נדיבים על בוז שפך: הכי לימא

בר דתחילה ע בה לא יפגש, ה: ויש לנשים ליזהר כשיוצאות מן הטבילה שיפגע בה חברתרמ"אכתב ה

 . ח("ד וכל בו ורוק)של תטבואם היא יראת שמים תחזור ו, טמא או גוי; ואם פגעו בה דברים אלו

יר או וכבים או חזובד כערץ או כגון כלב או חמור או עם הא, ם השערי דוראהביא בש )ס"ק סא( ש"ךה

מדין שמש שבניה עוותעלה תוס סוס או מצורע וכיוצא בהן. אבל ברוקח וכל בו איתא שאם פגע בה ס

תן וד אלא שאימעה ולא שינבתורה ואינם משכחין וממעטים  םנאה בדבורן שומעים ומבינים לומדי

 מוטלת על הבריות. 
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עות פוגעות ונוגלהן כש די, השכיום שיש בלניות המפקחות על הטביל )ח"ג עמ' קצ( הבית טהרתכתב ב

 ל.חוש כללה ל אין, או נכריםואז אף אם תפגע אח"כ בבעלי חיים טמאים , בה תחילה

 50רחיצה לאחר הטבילה 

ות לאחר שנכנס ראלששמע שקוראים תגר ומלעיזים על בנות יש ראבי"הכתב המרדכי בשם ה

זרו שג (יד.)שבת ייתם מ. וראכתב שלא עלתה להם טבילה שמואל בן נטרונאיורבנו , הטבילה למרחץ

 רים אלא אלולו מטהלא אששהיו אומרים משום , על הבא ראשו ורובו במים שאובים לאחר הטבילה

 ורש"י פירש שם שזוהי הגבלה על כל יום הטבילה., מטהרים

כי  ,אחר הטבילהיכנס לה להואפילו לכתחילה נראה שיכול, אך לדעת המרדכי הטבילה אינה נפסלת

 הר"ם ועוד.תיר המן ההגזירה על הבא ראשו ורובו במרחץ הייתה על כך שפוסל בתרומה. וכ

 ץ כדי שתחמםס למרחליכנ מותרת, פסק שלאחר הטבילה במי מקוה כשרים )סימן רא סעיף עה( רמ"אה

ת שהעיקר כדע דכיון שמלהולחם וכן נהגו. וכתב ה, יש אוסרים, עצמה; אבל לחזור ולרחוץ אח"כ

 ג להחמיר. שהמנה קוםאפילו במ, המקלים אין למחות ביד המקלים לשפוך מים חמים על גופה

ם חר הטבילה אחת לאת מקלהתיר לעשו סד(, )יא ציץ אליעזרדעות לכאן ולכאן: ה בפוסקים מצאנו

ש אחת על הרא לא בבתשים בלי זה היא לא תרגיש טוב מסיבה כל שהיא. ואם אפשר תשפוך את המ

 הצריכה לכך ב שאישהכת צו(, ב, )יו"ד אגרות משהואז זהו היתר גמור בלא שום פקפוק. ה, והגוף

וך היא רק בסמ רא זוכתב שחומ קכה(, )ה הלוי שבטמותר בכל דרך שהיא. ובשו"ת  ודאי )איסטניסטית(

יתה מאוחר במש את ה לשאפילו אם דעת, אבל לאחר שכבר נכנסה לביתה ובעלה נגע בה, לטבילה

ל התיר בכ מ' קצה(עת ח"ג בטהרת הבי יט. וכ"כ, )יו"ד ח אומר יביעמותרת לרחוץ בחמין. ובשו"ת , בלילה

 שהרי מרן לא הזכיר חומרא זו. , גווני

 חימום מקוה בימי חול 

'גזירת  א משוםור הוטעם האיס, שאישה לא תעמוד ע"ג כלי חרס ותטבול )סו:(שנינו בנדה 

לה י למימר שטביואת, סי חרהיינו שדרך המרחצאות להיות ע"ג אצטבלאות הדומות לכל, מרחצאות'

 עולה בהם.

ם לא במקוה מיגון למכ, מקוההכתב ע"פ גמ' זו שאסור לחמם את  )הובא במרדכי שבועות סי' תשנ( ר"שה

ראה נ שהרי מקוה חם ,רחץשמתוך כך יבואו לטבול במ, שאובים חמים ולהכשירו ע"י השקה לנהר

ם מו. והמהרש""מ לחממים עחאסר לשפוך למקוה מים  ר"תוהוסיף שגם , כלפי חוץ כמרחץ לכל דבר

 למד בכוונתם שחששו לשאובין. )ח"ג סימן קמ(

, "זעצינו שגזרו י לא מה שהרשמותר לחמם מקו ראבי"ההביא בשם ה )שבועות ט.(אבל ההגהות מרדכי 

דרות לחמם ביאה קם לא השאל רב נחמן את אשתו של ריש גלותא האש (סח.)והביא ראיה מנידה 

  שם פירש גמ' זו לעניין החפיפה לפני הטבילה. רש"יבהם המים. אך 
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וכן , חממולמקוה הלתוך  כתב שיש מי שאוסר להטיל יורה מלאה מים חמין עה(, )רא שו"עמרן ה

ל מתירין להטיוקילין מ כתב שיש רמ"אלמלאת מקוה מים חמין ולחברו לנהר בשפופרת הנוד. וה

 ות בידן.ין למחאאז  ומ"מ יש להחמיר אם לא במקום שנהגו להקל, חמין למקוה כדי לחממו

 חתםסברים: הכמה ה אנוו לחמם את כל המקוואות שטובלים בהם. בטעם המנהג מצאך כיום נהג

פוץ כיום נהג זה ון שמנכתב דכי קמ(, )ג מהרש"םכתב שירדה חולשה לעולם. ה )סימן ריד( סופר

 ר במניין אףר שנאסכל דבואע"פ דקי"ל ש, נתבטל טעם הגזירה, והתפרסם שישנם מקוואות חמים

ום גזירה. היה משדבר שבהיינו דווקא בתקנת חז"ל ולא , אחר להתירושבטל הטעם צריך מנין 

א ע"י אל, יםמהוספת  כתב דכיון שחימום המים לא נעשה בצורת פה(, )ז יצחק מנחתובשו"ת 

 רדיאטור ודאי מותר כיון שאינו בכלל הגזירה. 
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 דיני בדיקה וחפיפה -סימן קצ"ט 
 ובו י"ג סעיפים

 סעיף א':

 חפיפהל עזרא תקנת 

 )פב.(שנינו בב"ק 

 את ץורח: יאדתנ! היא ורייתאדא - וטובלת חופפת אשה ושתהא"עשרה תקנות תיקן עזרא: 

 ?ניהו ומאי, שרולב הטפל את - ובשר את, למים בשרו בין חוצץ דבר יהא שלא - במים בשרו

 תיקן ואיה אתאו, חציצה שוםמ מידי מאוס נמי אי, מיקטר דלמא לעיוני דאורייתא: אמרי! שער

 "חפיפה

פפו שיח ןבא עזרא ותיק ,וצץחמהתורה די לאישה לעיין בגופה קודם הטבילה שאין עליה דבר , א"כ

 ובלת מעיינתתהא הטשיכה "מדין תורה צר )הלכות נדה פ"ט ה"ב וה"ג( רמב"ןקודם הטבילה. וכ"כ ה

ו ית דינו תקנזרא ובוע בעצמה סמוך לטבילה ובודקת כל גופה שמא יש בה דבר שחוצץ בטבילה

 שתהא חופפת בכ"מ שער שבה במים חמין".

תורה. ינו שהוא מהות שראלמר, ףכיר כלל ענין עיון ובדיקת הגולא הז טז(, )מקוואות ב רמב"םאלא שה

ל בשאר הגוף אב, הוא חובהכתב שיתכן שמהתורה דוקא עיון שמא נקשרו השערות  יב()ס"ק  שמלהה

עצם בין  שמצאה שוםורק מ, א"צ בדיקה. וההוכחה לכך משפחתו של רבי שלא בדקה את עצמה

 ב.הא לאו הכי לא היתה צריכה לטבול שו, שיניה הצריכה טבילה נוספת

הא שלא י, ילתהוך לטבסמ ה ובודקת כל גופה: וכן צריכה האשה לעיין בעצמה ובבשרשו"עכתב ה

 .עליה שום דבר מיאוס שחוצץ

 טבילה בזמנה לבטל שאין לה ()סימן סד שאול גבעתכתב בשו"ת , אישה שאינה יכולה לחוף כל גופה

ק אם לא ור, הגם המנכתב שתדחה טבילתה עד שתוכל לקיי )סק"ט( שמלהה אךמשום מנהג זה. 

 אין חפיפת שאר הגוף מעכבת בדיעבד., חפפה כל הגוף וכבר טבלה

 עיון ובדיקה מהתורה 

ף ער ושאר הגושמקום  ציצהחדלגבי , דבעיא עיוני בכולי גופה )שבועות ו. ד"ה הך חפיפה( ר"ןכתב ה

ריך ה קיטרי והצכיחי בדש שוים הם. אלא דאתא עזרא ותיקן דלא ליסגי במקום שער עיוני משום

הטבילה.  ה בשעתיינה ועאך דוקא כשחזר, מקלים בה חפיפה. ומשום דחפיפה מדרבנן בעלמא

על  ברים חוצציםדמא יש ה שומדבריו עולה שהעיון אינו צריך להיות במים אלא בהסתכלות ובדיק

 .)תוה"א ב"ז ש"ז לא:( רשב"אגופה. וכ"כ ה

דוקא אלא שא"צ , סובר שהבדיקה תהא דוקא ע"י רחיצה )בעה"נ שער הטבילה דיני חפיפה( ראב"דה, מנגד

 והעיקר שיהא עם מים., במים חמים ודי לה במים קרים
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  )סו:(שנינו בנידה 

 "במים טיהקמ בית מדיחה אשה שתהא ביתו בתוך אדם ילמד לעולם: רבא אמר"

קמטיה  ה מדחתתהא אשמדלא קאמר ש, דנראה דבמים דוקא אמר )שורש קנ"ט( מהר"י קולוןכתב 

ן ולכ, ה ההואו המשקאיין בתוך הקמט ישאר שם כתם הסתם. דיין ושאר משקין בהשאר לחלוחיתו 

 נקט במים.

ק שורש משקין. מהרי" א בשאר: ולארמ"), : צריכה להדיח בית השחי ובית הסתרים שלה במיםשו"עכתב ה

 .קנ"ט(

 קמטים מותר ין שםוף שאשלכאורה נראה שבשאר המקומות בג )הובא בפת"ש א( חמודי דניאלכתב ה

 בשאר משקין.

רא בחפיפה קנת עזפי תומכ"ש ל, כתב שע"י משמוש הגוף ודאי הוי עיון מהתורה )סק"ד(ט"ז ה

ר ל הגוף. ודביפה בכחפ ושטיפה. והסביר שהשו"ע סובר שתחמיר על עצמה ובמקום העיון תעשה

 סדריה אךא. דת דוקיוחוא"צ בדיקה מ, פשוט שאם מעיינת ובודקת עצמה בשעת חפיפה דיה בכך

 שאינו עובר החוצץ דבר שמא יש שם, צריכה לעיין חוץ מהחפיפה בכל הגוףסובר ש )סק"ה( טהרה

 יטב.העיין שלאחר שחפפה צריכה ל א(, )יח דרכי טהרהע"י הדחה וסריקה. וכ"פ ה

  שתיקן עזרא חפיפההמהי 

יער ש: "ולסרוק עשו"ה . וכ"פו:()נדה ס רשב"אוכ"כ ה, הסביר שחפיפה היא רחיצה במים )שם( רמב"ןה

ן וף במים חמיה ותשטגופ במסרק שלא תהיינה שערותיה נדבקות זו בזו... ותחוף כלראשה יפה 

 בשעת חפיפת גופה ושערה".

. וכ"כ בידיה תירנויש קשר ת שאם, לא הצריך שתסרוק במסרק אלא ביד )שם(רמב"ם אלא שה

וסיף שנאה וה ירימאה"כ וכ, "וסורקת במסרק או מפספסת בידיה היטב" )תוה"ק ב"ז ש"ז( רשב"אה

 הדבר לסרוק במסרק.

ז מ"ש עזרא אר שלפ"ביסדרי טהרה מסרק להרחקה דמילתא. הב -שפירש: חפיפה רש"י עוד מצינו ב

ה פולדעתו החפי חופפת.לנה תיקן שתהא חופפת וסורקת אינו שני דברים אלא הוא פירוש מה הכוו

 .מיםטיפה בשם גה י"ז השערות מופרדות זמ"ז. וביאר שלדעת רש"י צריכעהיא גירוד ש

ותן בידיה ספסת אה מפושאר שער שב, כתב שעכשיו נהגו לסרוק שער ראשן במסרק )סק"א( ש"ךה

כתב  אות ו() לחןערוך השוה אולםועוד.  יא(, )שמיני בא"חה, ב(, )קכ חכמת אדםוכ"כ ה יפה יפה.

, והטעם קומות.מר ער שבשאישמדברי השו"ע משמע שרק את שיער הראש יש לסרוק אבל לא ש

כ בשערות משא", ידיםבודי להם בחפיפה , שבשאר מקומות מועטים השערות בכמותם ובאיכותם

 הראש שצריכים לסורקם במסרק דוקא.

הרי , כתב שאם אישה מסופקת אם עיינה בשערותיה )מהדו"ק יו"ד סימן נג. הובא בפת"ש ב( נודע ביהודהה

אז הוי ספק , שעיינה רק שמסופקת אם סרקה זה ספק דאורייתא וצריכה טבילה מחדש. ואם ברור לה
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וכתב  דהוי דבר שיש לו מתירין., כיון שיש חזקת איסור. ועוד, ומ"מ צריכה טבילה אחרת, דרבנן

אם מסופקת על העיון לא נתיר מטעם ו .משמע קצת דאף במסופקת אם עיינה ג"כ מותרד פת"שה

הביא כמה  )ח"ג עמ' רסז( טהרת הביתב אולם דרבנן.דאפשר דהט"ז לא אמר אלא בספק , סירכא נקט

, אחרונים שחלקו על דברי הנוב"י וסוברים דמכיון שכבר טבלה ויצאה ממנה חזקת טומאה דאורייתא

שאם כבר , יש להקל בספקא דרבנן. והוסיף, ובשער לכו"ע לא שייך חציצה במיעוטו אלא רק מדרבנן

 .)עפ"ד הצל"ח פסחים ט:(כיון שאינו ביומו , נסגר המקוה אינו חשיב לדבר שיש לו מתירין

 חפיפה שלא במקום שער 

 : כך הראשוניםבנחלקו ? ואו לכל הגוף, יש לברר האם תקנת עזרא לחפיפה היא דוקא בשער ראשה

הא יקן עזרא שתהא דתפרש דמ ה"ר שמעיהכתבו ש )הל' מקואות סי' לז(והרא"ש  )סו: ד"ה אם(התוספות 

 אם בראש שהופיפה גחיך . וודאי שמצרשהרי בכל הגוף שייך חפיפה, אשה חופפת אכל הגוף קאי

  .להסתבך ולהתקשר וגם זוהמא וזיעה מצויים בו יותר ועשוי, העיקר

ינה שייכת אדחפיפה  ימן קעט(ס)ספר הישר פירש  "תרוכתבו ש, התוספות והרא"ש דחו ראיותיו אולם

לל דשאר מכ, יםיה במאשה מדיחה קמטתהא ואחת מהראיות לכך היא מדברי רבא ש, אלא בראש

נן כדת, א בראשייך אלשלא  שעיקר החשש הוא בראש. וכן לשון חפיפה, ועוד .הגוף לא בעי הדחה

"ת. ברים כדעת רמע שסוש משמדברי התוספות והרא" נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק. )נזיר מב.(

 ".טבולתאח"כ "תקנת עזרא היא שתהיה אשה חופפת את שערה ו טז(, )ב רמב"םוכ"ד ה

 י בעלמא כמובעיונ לא דיאשאין ראיה שתצטרך חפיפה בגוף  שאפילו )שם( תוספותה אעפ"כ כתבו

גוף לרחוץ כל ה הנשים ג כלאין לעשות מעשה אלא צריך לחוף כל הגוף וכן מנה, דין תורה בראש

סרוק שערה גוף ולהבכל  נכון להחמיר לעשות חפיפהש תשמח()שבועות סימן  מרדכישיו. וכ"כ הכע

  .רא"שוה )לאוין קיא דף לח ע"ד( סמ"גוכ"כ  .במסרק פן נתקשרו השערות

יינו לא רק ופה, הבג שיש חובה לחפוף כל מקום שיש שיער רמב"ןוה רשב"אנוספת של ה דעה

 שערות ראשה וכן א"צ את שאר הגוף שאין בו שיער.

קום גם במ, ףוגההחפיפה בכל  -. ר' שמעיה א מצאנו ג' דעות לגבי תקנת עזרא בחפיפה: לסיכום:

רק בשערות  -רמב"ם . ר"ת וגל מקום שיש שער בגופה. כ -רמב"ן ועוד , . רשב"אבשאין שערות. 

 ראשה.

ור . אאגופה.  לא לכלואש בראשונים מצאנו מספר טעמים מדוע תיקן עזרא חפיפה דוקא לשער הר

ים נולחלק מהראשו ,רים. בשער הראש נח להדבק דבבזרוע: דרך השערות ליקשר ולידבק יחד. 

, ות ומהודקותן ארוכהראש ה. שערות גטעם זה שייך בכל שער. , שהחפיפה היא על כל שערות הגוף

 .)פרישה אות ד בדעת ר"ת(משא"כ שאר שערות הגוף 

 ה.שערן בשעת חפיפת גופה ו: ותחוף כל גופה ותשטוף במים חמישו"עכתב ה
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ו להחמיר לא שנהגא, רכתב שהסכמת הפוסקים דתקנת עזרא אינו אלא בחפיפת שע )סק"ב( ש"ךה

לא שן בכל גופה ה לעייצריכשאבל מה  ולכן מקלים בכמה דברים בחפיפה., לחוף ולהשתטף כל הגוף

 מדאורייתא הוא., יהא דבר חוצץ

 ישיבה באמבטיה 

ר הוסיף שהעיקוילה". ודם טבקכתב "ומנהג לרחוץ בגיגית במים  סימן צג(, )החדשות מהרי"לבשו"ת ה

 מהר"םבשו"ת ותו. וקים אוסגי במה שמנ, שהרי את שער הראש א"א לשרות, הוא העיון והחפיפה

ריה ים ובעינן שחו במלהדי כתב שמנהג זה דומה לבשר קודם מליחה שצריכים )ח"ג סימן יב( בריסק

 ימשא"כ הכא שד ,בשרבדהתם נעשה כדי להוציא הדם הבלוע , יתודוקא. אלא שיש לדחות ראי

 שיהא גופה נקי מכל דבר חוצץ.

 תחוף כשיעורומבטי שב בא"בזמן האחרון נעשה מנהג כשר שהיא ת )ח"ב סימן קא( שבט הלויכתב ה

בלות ואות דם וטום אם רשוניאבל בנשים מעוברות ובפרט בג' חדשים הרא, שעה ומנהג צדיקים הוא

חוץ נתיר לה לר "ג אנובכהדוע דאז מים חמים יכולים להזיק ולעורר ראית דם והפלה פשיטא ויד

 תר".ביו ותזהר האשה אז שגם לא תטבול בחמין, בחמין שלא כדרך ישיבה במים

 סעיף ב':

 חפיפה במים חמים 

 )סו:(שנינו בנידה 

 .חמה מיבח ואפילו, ונןבצ לא אבל, בחמין אלא תחוף לא אשה: דרבא משמיה אמימר ואמר"

 "מזייא ומשרו, דקרירי משום - לא טעמא מאי צונן

וננין כתבו שהצ טורוה יח(, ב) רמב"םה קשין את השערות ואין לכלוכן עובר.מ -: דמשרו מזיא רש"יופ

 מקלקלין ומקבצין השיער ומתקשר.

, יםחמ בילה במיםהטשעת בופן ת לשטוף כל גשהנשים שלנו נוהגו )שבועות ו. ד"ה הך חפיפה( ר"ןכתב ה

קי די חסרת טשטסרת עבודי ח'ד )סח.(מדאמרינן בגמרא , ואף בזמן התלמוד נראה שהיו נוהגות כן

 חסרת' ומדאצרכה כולי האי משמע שדרכן לשטוף בחמין. 

 ל הגוף במיםכלחוף  שנהגו הטעם :)שם( א' ר"ן. אמצאנו מספר טעמים למנהג חפיפה במים חמים: 

גוף. בדיקה בכל העיון וברה די ומהתו, זהו מנהגר"ן ב': . בחמים הוא משום מקומות השער שיש בו. 

אבל , לטבולחזור וך לאם לא תחוף קודם לכן ותמצא לאחר הטבילה דבר חוצץ תצטר :. ר"תג

 אם לא: ו אות ג(צשאילתא ) לה. העמק שאדכשבדקה הרי אנו תולים שהחציצה הגיעה לאחר הטבילה. 

תוס' . הת. ה לראוכולתחוף תצטרך שאישה אחרת תבדוק אותה בכל המקומות שהטובלת אינה י

: דה שם()נמאירי . וב"ח. כ"כ החששו לסוברים שעזרא תיקן חפיפה בכל הגוף ולא רק בשער. ו: )שם(

 . ןונאה לעשות כ ,ףגוכדי שהנקיות תהא כמו שצריך בכל ה, זהו מנהג שנהגו סלסול בעצמן
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ס 'לא תחוף גר ן כד(אות סימ)הובא ברא"ש מקו ר"חנחלקו הראשונים האם יכולה לחוף בחמי חמה: 

 ועוד רשב"אה ,רמב"םה, גדמנופירש שאפילו בחמי חמה אסור לחוף. , 'ואפילו בחמה חמה בקרירי

 בחמי חמה.יכולה לחוף סוברים ש

לא במים א, יערת השאלפי שמסבכין , במים קרים: חפיפה שבמקום שיער לא תהיה שו"עכתב ה

 חמין; ומיהו אפילו בחמי חמה סגי.

 רמת חום המים 

כתב  )סימן שיב( רוקחה ספרבנחלקו האחרונים מהי רמת החום שצריכים להיות המים בעת החפיפה: 

 אולםועוד.  (ס"ס רסד) לקטה שבולי, סימן קנז(, )הגדול פרדסשאף במים פושרים בלבד סגי. וכ"כ ה

, ים פושריםוסר בממשמע שא ()או"ח סימן קסב מהר"ם שיקכתב שבשו"ת  )אות ב(בשיעורי שבט הלוי 

 .ב(ע"ג ס"ס )ח תורה קניןובדיעבד אפשר לסמוך בפושרים הנוטים לחום. וכ"פ בשו"ת 

 במים פושרים ק שגםפס מ' רמ(ע)ח"ג  טהרת הביתכתב שדי אפילו בפושרים. גם ב יא(, )שמיני בא"חה

קל בפושרים שר להיעבד אפכתב שודאי בד )אות ב( שבט הלוי. הא(, )קכא חכמת אדםמותר. וכ"פ ה

 מין. ואף אם אח"כ נזדמנו לה ח, וכן כשאין מקוה אחר, הנוטים לחמימות

"מ כשתהיה מ, רותיה קשושערותשאפילו ראתה שאין  )שם( שבט הלויכתב ה, אם חפפה במים קרים

 ד חפפה במיםבדיעב שאם כתב ח(, )טו דרכי טהרהח"כ אפשרות לחוף בחמין צריכה לחוף. והלה א

כתב  מ' רמ(ח"ג ע) יתטהרת הבתחפוף בחמין ותטבול שוב. וב, קרים ועדיין לא הלכה לביתה

 .עמ' רמה()ילה ה טבלובדיעבד אף אם חפפה בקרים עלתה , שלכתחילה יכולה לחוף בפושרים

 חפיפה בנתר ואהל 

 עוד שנינו שם:

 שוםמ - ובחול, דמקטף םמשו - בנתר. בחול ולא בנתר לא תחוף אשה לא: רבא אמר"

 "דמסריך

 וצץ.חומדביק השער  -תבלבל וחוצץ. סריך נותק שער ומ -שערה. מקטף  -: לא תחוף רש"יופ

אינו אלא  שאסרו ם קריםשהדעת מכרעת דחפיפה דנתר ואהל ומי (שורש קנ"ט) מהר"י קולוןכתב 

אינו שיפה בשערו  ועיין ראהו, אבל בדיעבד אם חפף בנתר או באהל או במים קרים, לרווחא דמילתא

 .נקשר ולא מסובך זה בזה גם לא נקטף סברא דבדיעבד שרי

 אבלורש. רו במפוזכהגם אם לא , כתב שהאיסור לחוף הוא בכל הדברים שמסבכים השער טורה

ה לאש כן התיר. וליםו חכמשהדעת מכרעת דאין לנו אלא מה שאמר כתב (שורש קנ"ט) מהר"י קולון

רי סיבוך או משלישינן א חיול, שיכולה לחוף ביין, שהוזהרה מפי הרופאים שלא תחוף ראשה במים

כון נ, מיהו '.מייא חמיא במאלאשה לא תחוף שאם החפיפה צריכה להיות דוקא במים הול"ל ' .מזיא

 והגון שקודם לכן תבדוק ג' פעמים האם היין מסבך את שערה יותר. 
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ד"א ובלע"ז: גרי (דכלים שנה פ"ב)רמב"ם בפי' המולא תחוף בנתר הנקרא בערבי: טפל ... :שו"עכתב ה

 דברים לא בכלו, יערלפי שמסבך הש, ולא באהל, לפי שמחתך השיער וחוזר ומסתבך, )ריב"ש(

ה וראתה בעצמ וצא בור וכיאבל אם חפפה בנת, : וכל זה לכתחלהרמ"אוהוסיף ההמסבכים השיער. 

חוף ופאים שלא תותה הרוו א. ואשה שצד: רק בדיעבד( ש"ך) שרי, שאין שערות שלה קשורין ומסובכין

 ינו מסבך ישרים שאם אומוא, יש לשאול לרופאים אם היין מסבך השערות, רק ביין, ראשה במים

סבך מהיין אינו  ילה אםה תחיש לאשה לנסות עצמ, לסמוך עליהן; ואם אין הרופאים בקיאין בדבר

 .(ם שוהשאין טבע השערות של כל אד, ה: וא"א לבדוק אם מסבך או לא ש"ך), השערות

 סעיף ג':

 זמן החפיפה 

 )סח.(שנינו בנידה 

 אמרו ךכ ברם, בידי ןה טעות לפניכם שאמרתי דברים: ודרש עליה אמורא רבא אוקי הדר"

 אךהי עצמך על ותמה ,שבת במוצאי ותטבול שבת בערב תחוף לא אשה יוחנן דרבי משמיה

 תחופפ שהא: והלכתא! וליכא להטבי לחפיפה סמוך בעינן הא - בלילה וטובלת ביום חופפת

, קשיא אל! אהלכתא לכתאה קשיא. בלילה אלא תחוף לא אשה: והלכתא. בלילה וטובלת ביום

 "אפשר דלא - הא, דאפשר - הא

  הא דלא אפשר"., הראשונים נחלקו מה פירוש תירוץ הגמ' "הא דאפשר

מהרת שום שממש שלא תחפוף כמו שצריך חשה יש אם חופפת בליל טבילת :ירש" .א

לא תחוף , ןפני כלוף יכולה לח מהומה לביתה. ובמוצאי יו"ט כשאינהלטבילתה מתוך ש

לא שטוב אבילה טליל בותר לחוף ביארו שלשיטת רש"י מ )ד"ה כך(אלא בלילה. התוספות 

  .ו(ימן לס)מקוואות  רא"שיותר לחוף ביום מפני שמהומה לביתה. וכ"ד ה

חפיפה רחיק התה לא ביום חול כשיכולה לחוף בליל טביל :שאיתא צו(, )אחרי שאילתות .ב

ו בילה. ולדבריהטני ם שלפאז תחוף ביו, וכשלא יכולה כגון ביו"ט או שבת, מהטבילה כלל

 טז(, )ב ב"םרמ ,ל:( ז ש"ז)תוה"ק ב" רשב"אכל זמן שתוכל אין לחוף אלא בלילה. וכ"פ ה

  .)הובא בר"ן שבועות ז ד"ה לא קשיא( רי"ףוה

' להת בליום וטובל'הלכתא אשה חופפת בי :ר"תבשם  וד"ה הא(, )ד"ה והלכתאתוספות  .ג

כוונה וה ש,מוצ"בתחוף אלא  והלכתא שלא .הכוונה כשהטבילה במוצ"ש חופפת בע"ש

סקה רק עהגמ' וע"ש. וכשמוצ"ש הוא יו"ט תחוף ב, שכשמוצ"ש הוא חול תחוף במוצ"ש

 במציאות שיש הפסק של יום בין החפיפה לטבילה.

יותר טוב לחוף ביום דחיישינן שמא לא תחוף כהוגן בלילה דמתוך ש, )הל' מקואות סי' לז( רא"שכתב ה

טוב ש ק( מן)סי תרומהבשם ספר ה סי' תשמט(שבועות )המרדכי  . וכ"כשפירשמהומה לביתה לא חייפא 

וגם לדעת , ונכון שתכנס במרחץ בעוד היום גדול ותחוף עצמה בנחת ולא בחפזון ולא תצא עד לערב

שכששוהה עד  תוספותהוכ"כ  וכך יוצאת אליבא דכו"ע., השאילתות כשנשארת עד הלילה מותר
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אף על , ועוד יש שמחמירות .ל שעה עוסקת בחפיפת גופה ושערהשכ הערב חשוב לחפיפה אריכתא

 .פי שחופפות נושאות עמהן מסרק וסורקות עצמן בבית הטבילה

חוף מבעוד לתתחיל ששר : חפיפה צריכה להיות לכתחלה סמוך לטבילתה. והמנהג הכשו"עכתב ה

שא עמה מסרק ת, פפהי שחפואז תטבול. וכן מנהג כשר שאף על , יום ועוסקת בחפיפה עד שתחשך

ף שא"א לה לחו או, וםבי : ובשעת הדחק שצריכה לחוףרמ"אלבית הטבילה ותסרוק שם. והוסיף ה

 . ובלבד שלאות(דמקוא ב"ם פ"בבשם הפוסקים ובשם הרמ ב"י)יכולה לעשות , ביום וצריכה לחוף בלילה

 תמהר לביתה ותחוף כראוי.

כך , ר השבתים לאחים טובשאם חלו שני ימוביאר , כתב שלדעתו העיקר כדעת רש"י )סק"ו( ש"ךה

 ודם הטבילה.חפוף ק' ותבכה"ג חשיב 'לא אפשר, שיש מרחק של ג' ימים מהחפיפה ועד הטבילה

פיפה דוקא סוק בחילה ותעשתחוף בל )סימן יט( רמ"אהשו"ת ו )סימן ו( מהרש"לפ שו"ת והוסיף ע"

 שעה אחת שלא תהא מהומה לביתה.

ם כל גופה קודבבדיקה יון ועודאי שלאחר מכן צריכה , כתב שמה שהתירו חפיפה ביום )סק"ו( ט"זה

 הטבילה.

הנה אין , בילתהטת קודם "הרוצה לעשות החפיפה כמה שעו )ח"ג סימן נו( משה אגרותכתב בשו"ת 

 יכולה לעשותוו, ילןבשב אף שיש נשים שטועות שאז יותר נוח, לאשה מן הסתם להקל לעשות כן

 שר".אלא יש לעשות החפיפה סמוך לטבילה כפי שאפ, המתנה ודקדוקביותר 

ום אם חופפת ביו, לה ותר נחכל אישה תעשה את החפיפה בזמן שי כתב שכיום יא(, )טודרכי טהרה ה

א בניחותא. די שתהה כתשמור את עצמה מכל דבר שיכול לחצוץ. וכל הפעולה הזאת תארך כשע

קל דול אפשר להעה"ד גובש, כתב ששיעור זה הוא דוקא שעה אה()ש"ך ו ד"ה שעה וד"ה ונרשבט הלוי ה

ים א"צ לשהות במו, ניםצפר ושיעור שעה הוא כולל כל צרכי החפיפה והרחיצה וגזיזת, בחצי שעה

 יתה. ולמעשהומה לבשמה משום שאין חשש, שעה. וכשחופפת ביום לא היתה תקנה זו לשהות שעה

כל בבית עשות הלשר ולכן אפ, יש עומס במקואותכתב שקשה כיום לנהוג לשהות שעה משום ש

ב שתמשיך כת רמט( "ג עמ')ח טהרת הביתבולפני הטבילה לעשות בדיקה שאין חציצה על הגוף. 

 רחיצתה וחפיפתה במשך כשעה אחת. 

תה ביום שישי היו, "שבמוצ נדה שחל ליל טבילתה )ח"א סימן ח. הובא בבאה"ט ח( פנים מאירותכתב ה

ערוך עלה. וכ"פ המנה לבול בזמותרת לעשות חפיפה ביום שישי בחמין כדי שתטב, אבלהעדיין בימי 

 ,תמה עליהם מו(ר"ג עמ' )ח תטהרת הביב אמנם. )פכ"א ס"ג אות א( גשר החייםו )סי' שפא סק"ח( השולחן

 כתב שיש ססק"כ() הרהטרי סדואף לרמ"א אינו אלא מנהג. גם ה, שאין ברחיצה זו שום מצוה כלל

 .בט הלוישו, ן ה(ה סיממצבת מש, )הל' אבלות חכמת אדםלהורות שלא תרחוץ כלל בע"ש. וכ"פ ה

רת מות, בלילה שיבוא ודעתשלא היתה י, אם לא היה בעלה בעיר ובא בלילה )סק"א( בית הללכתב ה

 לחוף בלילה ולטבול.
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 סעיף ד':

 טבילה במוצ"ש 

לחוף  להא"א וי שבת חל טבילתה במוצאאם  רש"ישלדעת , המחלוקת שהבאנו לעיל נמצא ע"פ

ת נוהג, בלילה הואיפה חפה שעיקר זמן שאילתותולדעת הדי לה בחפיפת ליל טבילתה. , מבעוד יום

 כבכל יום וחופפת בלילה קודם טבילתה.

ותסרוק  וף מעטתח מנהג יפה שתרחץ ותחוף יפה בערב שבת ובמוצאי שבת "ממש טורכתב ה

 שערותיה. 

והוסיף  בילתה.טליל תחוף ב, שא"א לחוף מבעוד יום, : חל טבילתה במוצאי שבתעשו"כתב ה

 .טור()רוק מעט וף ותסותח ובמוצ"ש תחזור, : ומ"מ מנהג יפה הוא שתרחץ היטב בערב שבתרמ"אה

 חוף ותרחץ.תמוצ"ש בגם ו, כתב שלדעתו עיקר הדין הוא שתרחוץ ותחוף היטב בע"ש )סק"ט( ש"ךה

ק שוב מאשר לסרו שצריכה יותר מסתבר, כתב שאם חפפה לפני שבת )ח"ב סימן קא( הלוי שבטבשו"ת 

 דבמעט זמן מע"ש עד מוצ"ש השערות מסתבכות. , לחפוף שוב

 סעיף ה':

 טבילה בערב שבת 

 כתבב"י הם. יפת יובחפ נזדמנה לה טבילה בליל שבת שאי אפשר לחוף בלילה די לה טורכתב ה

 שבכה"ג תכוף קמ"ל, לילההשאילתות שבדר"כ סובר שיש לחפוף בשעיקר החידוש הוא דוקא לדעת 

כן לוא לכתחילה. וה, עםל פות כזאת תחפוף ביום כמו בכביום. אבל לדעת רש"י פשוט שגם במציא

 ם סתם דבריוף הקודסעיב, התקשה הב"י מדוע הטור כתב דבריו כאילו הם אליבא דכו"ע. ועוד

 אילתות. אליבא דרש"י וכאן סתם דבריו אליבא דהש

 תחוף ביום. , : נזדמנה לה טבילה בליל שבתשו"עכתב ה

 א דדרך הנשיםאל, כןאחר מלשגם בזה צריכה ליזהר מלעסוק בדברים הנזכרים , העיר )סק"ח( ט"זה

 אן.כר ע"כ זכיולכן לא ה, שטובלות בליל שבת שאינן זזות מבית המרחץ עד שטובלות

 

 סעיף ו':

 מהחפיפה טבילה לאחר יום יומיים 

 )סז:(שנינו בנדה 

 בערב חופפת אשה שכן - בשבת בשלישי וטובלת בשבת באחד חופפת אשה: הונא רב אמר"

 אשה שכן - בשבת ברביעי וטובלת בשבת באחד חופפת אשה. שבת במוצאי וטובלת שבת

 באחד חופפת אשה. השבת אחר להיות שחל טוב יום במוצאי וטובלת שבת בערב חופפת
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 טובים ימים שני במוצאי וטובלת שבת בערב חופפת אשה שכן - בשבת בחמישי וטובלת בשבת

, אמרינן לא - שכן, אמרינן - כולהו: אמר חסדא ורב. השבת אחר להיות שחל השנה ראש של

, אמרינן נמי - שכן אפילו: אמר יימר ורב. אפשר לא - אפשר דלא היכא, אפשר - דאפשר היכא

 ראש של טובים ימים שני דלמוצאי, בשבת בחמישי וטובלת בשבת באחד חופפת מאשה לבר

 כרב הלכתא: מרימר דרש. בלילה וטובלת בלילה דחופפת דאפשר, ליתא השבת שלאחר השנה

 "יימר רב וכדמתרץ, חסדא

 יום חול לא לה מוצאידאמר שכן לא אמרינן דהיכא דטב, חומראל -: והלכתא כרב חסדא רש"יופ

ראש  ים טובים שלב' ימ וצאיכולהו אמרינן דהיכא דטבלה במתחוף מאתמול. ובמאי דאמר רב חסדא 

 ליליא וטבלהייפא בר חהשנה אחר השבת חופפת בע"ש לית הלכתא כוותיה אלא כדמתרץ רב יימ

 .בליליא

י' סאחרי ) לתותשאיהם בש מ' צח(שער הטבילה עבעה"נ )כתב הראב"ד : ליל טבילה בע"ש שלאחר שני י"ט

חופפת , ע"שהוא ב וזמן טבילתה, ישי שא"א לחוף בהםש -בימים חמישי  אם יו"ט חלאפילו  (צו

 "ה כך(ח. דס) תוספותגם ה "ז.ברביעי וטובלת בזמנה. ואין לה לקשור שערות ראשה שמא יתקשרו זב

ום הפסיק בין ין לה לקרא אישמעי טז(, )ב רמב"םהב"י הבין בדברי ה אולם ברביעי. שתחוףסוברים 

יום מהקדים לחוף כולה ליולי ורק כשיש לה שעת הדחק או ח, החפיפה ליום הטבילה יותר מיום אחד

 אך לא יותר מזה., ראשון והטבילה אינה אלא עד ליל שלישי

ט "ש והוא יו"ל במוצילתה חשאם ליל טב (שם) תוספותכתבו ה: הוא ליל יו"טליל טבילה במוצ"ש ש

לחוף ולה יל ואינה יכתה הואעונ שבכה"ג ודאי תחוף לפני כן ולא תפסיד, או במוצאי יו"ט והוא ע"ש

 ןר"וכ"כ ה ע"א( קצר שםו, ז לא:ב"ז ש" תוה"א) רשב"אהוכ"פ  .בליל טבילתה ולא ביום שלפני טבילתה

שאין להרחיק  ,בילתהטשתדחה  סובר )הל' מקואות סי' לז( רא"שה, מנגד. טורוה ז. ד"ה לא קשיא(שבועות )

 רוחםי רבינוכ"ד ו .לילהול בבקושי התירו לחוף ביום ולטבו, את החפיפה מהטבילה כ"כ הרבה זמן

 .:()נכ"ו ח"ה רכה

; וכן חוף בערב שבתאז ת, חוף: חל ליל טבילתה במוצאי שבת והוא יום טוב שאי אפשר לשו"עכתב ה

בת ום רביעי בשחוף בית, בתבילתה בליל שוחל ליל ט, אם חלו ב' ימים טובים ביום חמישי וששי

 ותקשור שערותיה כדי שלא יתבלבלו. 

ה צריכ, שישי ביום ום טובוי, צריכה לטבול בליל שבתששכ )אות ה( דרישהכתב ע"פ ה )סק"ט( ט"זה

 לרחוץ קמטיה וסתריה ביו"ט קודם לשבת.

 זהירות בימים שבין החפיפה לטבילה 

חוצץ כמו דבר ה מכל שצריכה לשמור על עצמה בנתיים )לעיל(למד מדברי השאילתות  ראב"דה

 ,שעת הטבילהבדוק בלה לשאת שאר גופה יכו, צריכה לשמור מקשירת שערה. אך כתב שיש לחלקש

 אבל את השער אינה יכולה לתקן ביו"ט ולכן צריכה לשומרו.
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תעסק מלהו, בנהשיל לתזהר מלתת תבשאם מרחיקה את החפיפה מהטבילה  )סימן לז( רא"שכתב ה

 בכל דבר שיבוא לידי חציצה. 

ך שלא לצור באוכל גיעהנ מדוע, . לגבי נתינת תבשיל לבנה הקשהאהתקשה בדברי הרא"ש.  ב"יה

"א שלא קניות הן ואדים עסי, כלליגע באושלא והרי נוגעת בתבשיל! וגם אם תזהר  בנה אין בה בעיה,

, ירוהווצץ יסח רואם ימצאו דב ,טבילה . היה נכון יותר להזהיר שיבדקו כל גופן בשעתבתיגע בהן. 

 מדוע שלא תגע ,וא"כ "ט!ומדוע תסמוך על בדיקה שעשתה לפני כן הרי יכולה לבדוק בשבת ויו

, ספותתו)ע"פ תא דאוריייא מ. בדיקה זו הג. ובכל מה שתרצה עד שעת בדיקה סמוך לטבילהבתבשיל 

. ד .ך לטבילהופה סמוגביין לבדוק ולעולכן אין סיבה להקדים אותה אם אפשר , (ר"ןורשב"א , רמב"ן

ק בדברים מלהתעסובנה שתסמוך על זהירותה מליתן תבשיל ל, זוהי חומרא דאתיא לידי קולא

 ים היה עפ"דותן נשאמנהג ש, ביאר לכןולא תחזור לבדוק ולעיין גופה בשעת טבילה. , החוצצין

ה נעשית החפיפשבשעה  א"כו .בכלל תקנת עזרא הוא אינה מדאורייתא אלאהסוברים שעיון ובדיקה 

תוכל של וכו' כדי ן תבשילית. ולכן צריכה ליזהר מנעשית הבדיקה והעיון ואין להפרידם זה מזה

שיו כוע, חדבדוק יף ולדמכיון שדרך הנשים לחו אולסמוך על הבדיקה שעשתה סמוך לחפיפה. 

שמא מתוך  חוששותפני ששטעם הנוהגות כך הוא מ אולבדוק. שאינה חופפת יש חשש שתשכח גם 

 חפוף ולסרוקבואו לימא שדרך לסמוך חפיפה ובדיקת הגוף יחד אם אתה מצריכן לבדוק גופן ש

א להזהירן של ה מאשרם הטבילולדעת הב"י עדיף להזהירן שיבדקו קוד .רחוק חשש שזהאלא , "טביו

 ."ן זהירות זוא הזכירו הרשב"א והרליגע בתבשיל. ולכן ל

ום דבר; גם שבק בה יד ושלא, : גם תזהר בימים שבין החפיפה לטבילה מכל טינופתרמ"אכתב ה

ם דבקינהאם הם דברים  ,יזהראם אפשר לה ל, תיזהר, או מנתינתן לבניה הקטנים, מנגיעת תבשילין

קומה מי שיעשה במ להאין ון שכג, . ואם אי אפשר לה ליזהר)טור וכן כתב הב"י בשם הרא"ש וסמ"ג וסה"ת(

 . לידי חציצה לא תבאשפעם  ומ"מ תרחוץ ידיה כל, אין לחוש, או שצריכה ליגע בהן בשעת אכילה

 בדיקה קודם הטבילה 

יח בית ם להדשל מי מחממות קיתון, שאם מרחיקות החפיפה מהטבילה )סימן לז( רא"שכתב ה

, ובל לא כל גופאגליו וב לרטביום דמתירים להחם חמין  )שבת לט:(הסתרים ובית הקמטים כבית הלל 

שאם  הוסיפו סי' ק() רומהתר הוספ )לאוין קיא לח:( סמ"גה וגם קושרות שערותיהן יפה שלא יתלכלכו.

ובליל , ףל טינומכ מה שיכולהתשמור עצמה ביום שבנתיים ב, מרחיקה את החפיפה מהטבילה

שר רורין ולא בארו פייש טבילתה תנקר ותחצוץ שיניה מפני המאכל שאכלה בימים שבנתיים שלא

 ולא עצם. 

אם ף שואבל העיון בג ,יליןשרק בחפיפה שהיא תקנת עזרא מק )שבועות ז. סוד"ה לא קשיא( ר"ןכתב ה

של  לא דחו זמנה"ש (ז לא."ז ש"ב)תוה"ק  רשב"אלא מקילין. וכ"ד ה, תמצא דבר חוצץ הוא מדאורייתא

עת דקת היטב בשנת ובועיימטבילה מפני חפיפה שתהא סמוך לטבילה כיון שאי אפשר ובלבד שתהא 

 טבילה כל גופה ושערות ראשה שלא יהא דבר חוצץ". 
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נצל תטוב והיאך  ת ויוםיל שבאני תמה היאך אשה יכולה לטבול בל" )סי' פו דף נד ע"ד( כל בוכתב ה

אך כתב הב"י  ".טוב יוםואומר שראויה הטבילה לידחות עד מוצאי שבת  מסחיטת שער ולכך אני

 .כל הני רבוותא דשרו לטבול ביום טוב ושבתשאין דוחים את דברי 

, בר חוצץדלא יהא ש, הובשעת טבילה תעיין ותבדוק היטב כל גופה ושערות ראש: שו"עכתב ה

לה ב בשעת הטבייה בטושינ תחצוץ וכן, אפילו ביום טוב, ותדיח בית הסתרים במים חמים שהוחמו

טבול לאם תוכל , וצ"שלתה במחל טבי וע"ל סימן קצ"ז אם לא: רמ"א)שלא ישאר פירורין ולא בשר ולא עצם. 

 .במוצ"ש(

ך ובנוסף לכ, יניהםריד בכתב שמ"מ צריכה גם לעיין בשעת חפיפה כדי שלא להפ )ס"ק יא( ש"ךה

 דבר חוצץ.תעיין קודם הטבילה כדי לבדוק שאין עליה 

 ר אברים חוץוץ שאסור לרחאדאפשר דבחמין שהוחמו ביום טוב  )סימן ה( בנימין משאתכתב בשו"ת 

בין ביוה"כ ן בט' באב ווב וביום טומסיק לענין רחיצה ללבון דבין בשבת בין בי, מפניו ידיו ורגליו

 באותו מקום חוץ רקתר שלא, ש ותציע כדרכה כשאר ימות השנה. והרחיצה צריך לשנות קצתתלב

אותו מקום ובין בחמין דוקא בו, ופהל גובין ירכותיה בין בחמין בין בצונן. ובשבת ויו"ט בצונן אפילו כ

וץ בבגד רק לא תרחשיטה ודוקא בחמין שהוחמו מע"ש ומעיו"ט. גם תזהר מאיסור סח, ירכותיה

, בשבת ויו"ט םלבני לבושלוכל זה מדינא אבל כמדומה לי שלא נהגו הנשים לרחוץ ולא , בידיה

ט. גם ו בשבת ויו"ו הוחמט אואפשר משום שאין כל אשה יודעת לחלק בין חמין שהוחמו מע"ש ויו"

)ס"ק  ש"ךה להתיר להן. הוג ישא נאינה יודעת ליזהר מדין איסור סחיטה והיכא דנהוג נהוג והיכא דל

יו מוצאי שבת והבל טבוכין למשום שאז היו צרי, כתב שטעם מנהגן שאין לובשין לבנים בשבת יב(

 . ו שלא ללבושא שנהגת הווהא ראיה שביו"ט לובשים לבנים ובשב, מרחיקין הטבילה מן החפיפה

 סעיף ז':

 חפיפה בע"ש וטבילה ביום השבת 

שבת  רו לחוף בערבר בעיהתי םנו משולרבש )הל' מקואות סי' לז(והרא"ש  )סז: ד"ה משום(כתבו התוספות 

, קיליןמדי הדדי לא ולי בהרי קשלח לו דת ר"ת אולם. ולטבול ביום שבת כי היו יראות לטבול בלילה

יא )לאוין ק "גסמ, תשמז( סי'עות שבו) מרדכיה וכ"כ .וקולא דהרחקת חפיפה מטבילה, קולא דסרך בתה

 .כה:(רנכ"ו ח"ה ) רבינו ירוחםו )סי' קא( התרומה ספר, )סי' רצג עמ' שכג( סמ"ק, לח:(

רי דת, יום שבתטבול בת ולאין להתיר לחוף מערב שב, : במקום שיראות לטבול בלילהשו"עכתב ה

 .בילהוקולא דהרחקת חפיפה מט, קולי בהדדי לא מקילינן; קולא דסרך בתה

 סעיף ח':

  לא טבלה סמוך לחפיפה 

חפפה ועיינה עצמה בחול ביום וטבלה בערב או למחרתו שלא טבלה  )תוה"ק ב"ז ש"ז לא.( רשב"אכתב ה

אע"פ שלא היתה חפיפה ובדיקה סמוך לטבילה. אבל אם , סמוך לחפיפה עלתה לה טבילה בדיעבד
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לא חפפה כלל לא עלתה לה טבילה אף על פי שעיינה בעצמה בגופה ואפילו חפפה מיד אחר 

רה אפ"ה לא עלתה לה טבילה שאני אומר שמא הטבילה וסרקה במסרק ולא מצאה שום נימא קשו

בשעת טבילה היה קשור ועכשיו ניתר או נישר עם המסרק. ואין צריך לומר אם חפפה במקום שער 

אף על פי שלא מצאה עליה , שזו צריכה לעיין ד"ת, ולא עיינה בשאר גופה שלא עלתה לה טבילה

 דבר החוצץ.

בילה טתה לה א עללשאם טבלה ולא חפפה  שהטעם, שהסביר ראב"דהרשב"א הביא את דברי ה

 .פיפהמשום שתקנת עזרא היא שלא מספיק עיון אלא בעינן ח, אע"פ שעיינה

 היום וטבלה ה עצמהועיינ אם חפפה, (ובטום וכל שכן בי: רמ"א): בימי חול ע"פ הרשב"א שו"עכתב ה

ם טבילה; אבל אלסמוך  בדיקהואף על פי שלא היו חפיפה , עלתה לה טבילה בדיעבד, בליל יום אחר

מיד אחר  ו חפפהאפילו, לא עלתה לה טבילה אף על פי שעיינה בעצמה בגופה, לא חפפה כלל

ל אם חפפה אין צ"ה; ולא עלתה לה טביל, ההטבילה וסרקה במסרק ולא מצאה שום נימא קשור

 ורה.תא דבר וף הושעיון הג, שלא עלתה לה טבילה, ולא עיינה בשאר גופה, במקום שיער

חלקו נ, ידיהבסה ם חפפה ראשה במים חמים אבל לא סרקה שערותיה במסרק וגם לא פספא

וכ"פ  פיפה.חמקצת שיב לכיון שח, שעלתה לה טבילה )ח"ב סימן עה( שבות יעקבהאחרונים. דעת ה

רה אם אמשאה פשוט כתב שנר )ח"ב ס"ס קא( הלוי שבטגם בשו"ת , )ח"ג עמ' רסו( טהרת הביתב

ן יש להקל יה עיוגם הו, שלא הרגישה כלום, שפספסה השערות בין אצבעותיה שיהיו מופרדות

סה אבל לא ופיספ ם חפפהאואפילו , סובר שלא עלתה לה טבילה ב(, )קכ חכמת אדםה אך בפשיטות.

לא ש להקל לה שיה בעל ה עםוצריכה לחזור ולטבול. ורק אם כבר שימש, סרקה שערותיה דינא הכי

 תטבול פעם נוספת.

, בשערותיהגופה ופה בולאחר מכן נסתפקה אם עיינה י, אישה שחפפה וסרקה והתרחצה וטבלה

 וי מדאורייתאיון המכיון שעדוכתב , )אה"ע סימן רנד( יעלה יהודהנסתפק בזה בשו"ת , קודם טבילתה

ל ה ממילא נכלוגופ ה ראשהכתב שכל שחפפ )אות כא(ערוך השולחן ה אולםהילכך מחמרינן בספקו. 

 ך אמרינןכלהי ,רבנןששא דשאינו אלא ח )ח"ג עמ' רסט(טהרת הבית עיון הגוף בזה. ועפ"ד כתב ב

 טבול.ר ולוא"צ לחזו, שדרכה של אישה לעיין בשעת חפיפתה, סירכא נקטא ואתיא

 ולחפוף שוב לחזור א"צ שכל עוד טבלה תוך שלוש שעות לחפיפה )ח"ג עמ' ער( טהרת הביתכתב ב

לילה ואחרי התחילת פה באלא די שתסרק ותעיין בגופה כראוי ותטבול. ואם חפ, קודם הטבילה

 נית.שפוף כיון שהוא בתוך עונה אחת א"צ לח, ארבע או חמש שעות הלכה לטבול

 סעיף ט':

 עיון בבית הסתרים 

אבל בבית , בשאר כל הגוף, : בד"אה"נ שער הטבילה ריש דיני חציצה()בע ראב"דע"פ ה שו"עכתב ה

אם לא עיינה אותם קודם לכן ואחר כך עיינה אותם ולא , הסתרים כיון שאין צריכים לביאת מים

 עלתה לה טבילה., מצאה בהם שום דבר
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, וצץא שם דבר החך לבוין דראהסביר שטעם הקולא כאן היא משום דכיון שהוא נסתר  )ס"ק יא( ט"זה

דברי וה סכ"ה() לבושה "ב.כגון בההיא דסעיף י, ומשום הכי אין בזה חשש אם לא במידי דמוכח

הוא , להה טבילתה לעכתבו שהטעם שאם לא בדקה בבית הסתרים  )הל' מקואות אות צב( חמודות

, היה שם ודאי לאו, היש מקום לדבר החוצץ להשאר ולהדבק בבית קמטימשום שבבית הסתרים 

וני וכתב שהש, ךדחוק כא"צ לכתב עליהם ש )סי' קצח ס"ק לב( ש"ךדא"כ למה יפול לאחר הטבילה?! ה

 ית הסתרים דיובב, םת מישבחפיפה בעינן ביא, בין הקולא שבבית הסתרים לחומרא בחפיפה הוא

ביאת תרים ראוי לבית הסעינן בכתב שי"א דהא דב )שם אות נו( השולחןערוך שיהא ראוי לבית מים. ה

 אך העיר שמכל הראשונים משמע שהוא מהתורה., מים הוא מדרבנן

 סעיף י':

 טבלה ונמצא עליה דבר חוצץ 

  )סו:( שנינו בנדה

 צריכה ינהא - טבלה לחפיפה סמוך אם, חוצץ דבר עליה ונמצא ועלתה טבלה: רבא אמר"

 - טבלה חפפהש יום באותו אם: רידאמ איכא. ולטבול לחוף צריכה - לאו ואם, ולטבול לחוף

: הוביניי כאאי? בינייהו מאי. לולטבו לחוף צריכה - לאו ואם, ולטבול לחוף צריכה אינה

 "בליליא ולמטבל ביממא למיחף, טבילה לחפיפה למסמך

וד עשיש שנראה  כתב ב"יטבילה. הלישנא קמא בעינן סמוך לחפיפה ל -: איכא בינייהו כו' רש"יופ

יום  לא באותו ל"בול, יאוך ההרי סמ "קדלל, כשחפפה בסוף היום וטבלה תיכף בלילהאיכא בינייהו 

  .היא

גורס  שהיה וכ"נ, ה בלבדטביל לא גרסי אלא איכא בינייהו סמוך לחפיפה ר"ןוה )שבועות ו:( רי"ףה

 טבילה.לדעתם רק כאשר חפפה סמוך לטבילה עלתה לה  .רש"י

לתה לה ה בה עונה שטבלשאם חפפה באותה ע שם ע"ב(. והארוך לא)תוה"ק  רשב"אהשיטה נוספת של 

 אבל לאחר זמן זה אינו נחשב לסמוך ולא עלתה לה טבילתה., טבילה

ה לחוף פעם צריכ לה אינה"אם באותו היום שחפפה טב יז(, במקוואות ) רמב"םעוד מצאנו שכתב ה

 ולדעתו רק אם טבול".ה ולאלא חוזרת וטובלת מיד בלבד. ואם לאו צריכה לחוף פעם שני, שנית

 חפפה באותה עונה עלתה לה טבילה.

, הה שחפפה טבלוך עונם בתא, ובעלייתה נמצא עליה דבר חוצץ, : חפפה ועיינה וטבלהשו"עכתב ה

ך החפיפה סמו שהיתה ל פיעאף  :רמ"א]צריכה טבילה אחרת. , אינה צריכה טבילה אחרת; ואם לאו

שם )ב"י בנות שתי עובהיה והואיל , כגון שחפפה ביום סמוך לערב וטבלה בתחילת הלילה, לטבילה

זו חזור לחוף ולריכה ינה צאאלא שזו , בין כך ובין כך צריכה טבילה אחרת, . ולהרמב"ם[הרמב"ם(

  .)וכן דעת רבינו ירוחם(צריכה 
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אם ש, ילה או לאך לטבן סמוים שאין מחלקים בין תוך עונה אלא בישיש פוסק )ס"ק יד( ש"ךכתב ה

. וכ"ד לחוף ולטבולחזור וה להחפיפה סמוך לטבילה אין צריך לחזור ולחוף ולטבול ואם לאו צריכ

 . ויש להחמיר כשתי הדעות.ראב"דה

 )ח"גהבית  טהרתב םאול"ם. כתב שיש להחמיר כהרמב )ח"א סימן מו. הביאו הפת"ש ו( יעקב שבבשו"ת 

 ועוד אחרונים תפסו כדעת השו"ע. עמ' רסב(

 סעיף יא':

 על גופהממינו לאחר הטבילה ונמצא  נתעסקה בדבר 

 )י.(שנינו בחולין 

 עלתה אל - כולו היום כל ןהמי באותו שנתעסק פי על אף, חוצץ דבר עליו ונמצא ועלה טבל"

 "לכן קודם עלי היה שלא לי ברי שיאמר עד, טבילה לו

חוף ינה צריכה לבלה אטפיפה אם סמוך לחעל דברי רבא 'מברייתא זו  )ד"ה עד שיאמר( תוספותהקשו ה

רוץ יתתפס  רשב"אה .פיפהוך לחדההיא דחולין בשלא טבל סמ )נדה סו: ד"ה אם סמוך(ותירצו  '.ולטבול

ילו ף אפאי לא חפד, ילהדם טבכגון שחפף קוולכן כתב על אותה ברייתא בחולין שמדובר , זה עיקר

 י בשחפף סמוךדא, להטבישלא חפף סמוך ל. וכן כלא נמצא עליו דבר חוצץ לא עלתה לו טבילה

 .לטבילה אפילו נמצא עליו דבר חוצץ אינו חוזר וטובל

לא היה עלי שרי לי באמר בכל מקרה לא עלתה לה טבילה עד שת רמב"םהב"י ביאר שלדעת ה אולם

גירסאות בעת מהם נווהסביר הב"י שמחלוקת, קודם טבילה. הראב"ד כתב לחלוק על הרמב"ם

 השונות שהיו להם בגמ'.

אבל אם , להחר טביאמין הכשלא נתעסקה באותו , : במה דברים אמוריםרשב"אעפ"ד ה שו"עכתב ה

בל תעסקה בו; אמין שנבותו אשאני תולה , לבדיקה אינה צריכה טבילה אחרתנתעסקה בו בין טבילה 

 לה. טבי אין תולין בו אף על פי שנתעסקה בו אחר, אם לא חפפה קודם טבילה

י לשתאמר ברי  הקל עדללין דאפילו נתעסקה באותו המין אין תו, פסק להלכה כדעת הרמב"ם ב"חה

אין שכולם סוברים ש, ודס' ועהתו, שכ"ד הרשב"א "ק טז()סש"ך שלא היה עלי בשעת טבילה. והוסיף ה

טהרת ב אולםן עיקר. וכ, זהביר חילוק בין נתעסקה באותו המין או לא. וביאר שגם דעת השו"ע להחמ

 כן אם נתעסקהול, ןא דרבנבפרט דהוי מילת, פסק שאנו הולכים כדעת השו"ע )ח"ג עמ' קסט(הבית 

 א"צ טבילה אחרת., והטבילהבאותו המין של החציצה אחר החפיפה 

דמיירי , )אע"פ שכבר כתב דין זה לעיל סעיף ח(הסביר שהשו"ע כתב מה הדין כאשר לא חפפה  ב"חה

ואם טבלה בדיעבד עלתה לה  דבגופה אין אלא מנהג בעלמא., שחפפה ראשה אבל לא כל גופה

שנתעסקה באותו  טבילה. אבל נמצא עליה דבר חוצץ אפילו דיעבד לא עלתה לה טבילה אף על פי

טבילה  צריכה אינהכתב דג' חלוקות יש בזה: דאם תוך העונה שחפפה טבלה  )ס"ק יב( ט"זהמין. וה

והיינו שעל כל פנים אין בין חפיפה , אחרת. ואם יש עונה צריכה טבילה אחרת אא"כ נתעסקה אח"כ
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"ש דחפיפה זו מוצבלטבילה אלא עונה אחת. אבל אם יש ביניהם הרבה כגון שחפפה בע"ש וטבלה 

 לא מיקרי קודם טבילה כלל אלא רחוק ממנה אז לא מהני נתעסקה אח"כ. 

 סעיף יב':

 נמצא מאותו המין בבית הסתרים 

דקה עד י לא בלה נמואחר טבי, בית הסתרים שלהבאם לא בדקה קודם טבילה סובר ש ראב"דה

ינן ן לקולא ואמרתלינ, תריהואחר כך בדקה ומצאה דבר חוצץ בין ס, שנתעסקה בכתמים ובתבשילין

הביא בשם  ק לג(ס"קצח  סי')הש"ך  אמנם .)ח"ג עמ' קמד( טהרת הביתדבתר טבילה עיילי בה. וכ"כ ב

בילה צריכה אחר הטיניה לשולדעתו אם נמצא חציצה בין , שחולק ע"ד הראב"ד )סימן שיט( רוקחה

 גם אם לא ידוע לנו ממתי החציצה נמצאת שם. , טבילה נוספת

לה לה ואחר טבידם טביותם קואאם לא עיינה , אבל בית הסתרים, בשאר כל הגוף, : בד"אעשו"כתב ה

"פ וכ לין להקל.תו, יןו המואחר כך נמצא בהם מאות, גם כן לא עיינה עד שנתעסקה בדבר החוצץ

 .)ח"ג עמ' רעב(טהרת הבית ב

ה. וכ"כ טבילה לתה ללא ע, כתב שהרוקח סובר שגם אם לא נמצאה חציצה )שם( מחצית השקלה

 קא( ,)ב הלוי בטשו"ת עלה בשאלא שהעיר שמדברי הש"ך לא משמע כך. וכן ה, )ס"ק כז( לחם ושמלהה

 שאם לא מצאה אינה צריכה לטבול שוב. 

 סעיף יג':

 נתעסקה בדברים החוצצים בין החפיפה לטבילה 

 )סז.(שנינו בנידה 

 גב על ףא, טבילה לה עלתה אל - ועלתה וטבלה לבנה תבשיל נתנה: רב אמר גידל רב אמר"

 "נפל ברדיוני אימר - ליכא דהשתא

וקא כשהוא דוששים חנו שא טורה וסובר .שינן שמא בעלייתה מן הטבילה נפלמהגמ' עולה דחיי

 וכ"ד .ושים חציצהרים העמדב כלומר שהוא גריס של פול או רבב וכיוצא בזה, תבשיל העשוי לידבק

ר בנפשה לאחה עיינ אא"כ . ולכן סובר הרשב"א שלא עלתה לה טבילהב"ז ש"ז לא.( תוה"ק) רשב"אה

 .נתינת התבשיל או לאחר עסק הדברים החוצצים

". נדה שנתנה תבשיל לבנה לא עלתה לה טבילה מפני השמנונית שעל ידיהכתב " ט(י, )ב רמב"םה

תרת אף על פי במה דברים אמורים לענין טהרות אבל להתירה לבעלה הרי זו מו" )הכ"ב(כתב  ואח"כ

שנתנה תבשיל לבנה או שהיה בה שרט ישן וכו' שכל הדברים האלו וכיוצא בהם אינן חוצצין אלא 

בתבשיל שאינו נדבק דרב גידל איירי  ב"י". וביאר המדבריהם ולענין טהרות גזרו לענין ביאה לא גזרו

מכיון שבסתם תבשיל יש שמנונית חיישינן שמא נדבק בידיה וחייץ מדרבנן לטהרות אבל לא ו, לגמרי



 דיני בדיקה וחפיפה -סימן קצ"ט  ___________________________________________ 430
 

ומשמע שאם התבשיל היה מדברים החוצצים מדאורייתא אף לבעלה חיישינן וצריכה , לבעלה

 לטבול. 

ה ו שנתנה לבנא, צציןהחו ובין חפיפה לטבילה נתעסקה בדברים, : חפפה קודם טבילהשו"עכתב ה

 א מצאה עליהילה ולר טבלא עלתה לה טבילה אפילו אם בדקה מיד אח, וי לידבק בהתבשיל הרא

הו מי: רמ"איר הוהעת. אחר וצריכה טבילה, שאני אומר בעלייתה מהמים נפל ממנה, שום דבר חוצץ

י הגהת ש"ד ומרדכ)רת אח א"צ טבילה, אם בדקה עצמה קודם טבילה וראתה שלא נדבק בה שום דבר

ם )ב"י בשלה נוק אצקח תתולא , ; אבל מותרת ללבוש בגדיה בין חפיפה לטבילהוב"י בשם הרשב"א(

 .הרמב"ם וע"ל סימן קצ"ח(

"כ ואח, ערומה ל ידיהעתו שאם היה תבשיל ביד בנה או שהיה מלוכלך בטיט ולקחה או ב"חכתב ה

 .)סק"כ( ש"ךכ"כ הו, דדמי לנתנה תבשיל לבנה, א עלתה לה טבילהל -טבלה ולא עיינה נפשה 
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 דיני ברכת הטבילה  -סימן ר' 
 ובו סעיף אחד

 אימתי מברכת על הטבילה 

 )ז:(שנינו בפסחים 

 ילהטב שלמאב. ושופר בילההט מן חוץ: אמרי רב בי .לעשייתן עובר עליהן מברך המצות כל"

 "איתמר לבדב הטבילה מן חוץ: חסדא רב אמר אלא ...חזי לא גברא דאכתי -

דין 'כל כתטבול שודם קהאם תברך , אישה הטובלת מטומאת נידתהנחלקו הראשונים כיצד תנהג 

מברך קודם  שאינו ו גראו שמא תברך לאחר הטבילה כמ, המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן'

 .בילהל טכ, והיינו וכדברי רב חסדא 'חוץ מן הטבילה', טבילתו כיון דלא חזי

, ורה ובברכהתדברי שאסור ב )כ:(דקיימא לן בברכות , כגון טבילת בעלי קרי )ד"ה דאכתי( רש"יפ

ילות ברכתן כל הטבון בא טבילה תקההיומשום , דעזרא תיקן טבילה לבעלי קריין לדברי תורה

 שתברך לאחר שתעלה מן הטבילה. )סימן מא( בה"גוכ"כ  לבסוף.

ן שאעפ"כ אי "ירו בשם וכתב, ן()לקמ הביאו דברי הגאונים )פסחים פ"א סו"ס י(והרא"ש  )שם(התוספות 

הבא מע ששלא חילקו. ומ ,רךלגעור בנשים שמברכות אחר הטבילה כיון שבטבילת גר אינו יכול לב

 .כך לכתחילה( ש לנהוגמשמע שישדלא כדברי הטור , בשמו הב"י )כך כתבלימלך מורין לו כדעת הגאונים 

דלא אמר רב חסדא אלא בטבילת גר בלבד שאינו יכול  גאוניםכתב בשם ה )פסחים ד.(הרי"ף  אבל

אבל שאר חייבי  .דמל ולא טבל כאילו לא מל משום, עד שיטבול 'אשר קדשנו במצוותיו וצונו'לומר 

, דנדה שלא פלטה שכבת זרע וזב שלא ראה קרי קורין ומתפללים, ואחר כך טובלים מברכיםטבילות 

 )פסחים ז: ד"ה על(והתוספות  )שם ד"ה חוץ(הר"ן בילה. ולכן אין להם שום מניעה לברך אף קודם ט

משום , יכול לברך קודם טבילתו וה"ה לפולטת שכבת זרעאפילו רואה קרי שבשם הגאונים הוסיפו 

כתב "אין לך מצוה שמברכין  )פי"א מהל' ברכות ה"ז(רמב"ם שבטלו את טבילתם. גם ה )ברכות כב.(דאיתא 

אחר עשייתה אלא טבילת הגר בלבד שאינו יכול לומר אשר קדשנו במצותיו וצונו שעדיין לא נתקדש 

 .51ולא נצטוה עד שיטבול"

שום מ, וקהפשוט חלקודם שתלפני הטבילה שתברך כתבו  רא"שוה )שער הטבילה עמ' ק(ראב"ד ה

, וארה במיםס עד צתכנשואם לא בירכה קודם שפשטה תברך לאחר  .דכשהיא ערומה אסורה לברך

 . )ע"פ הגמ' בברכות כב.( ואם הם צלולים עוכרתן ברגליה ומברכת

תברך: אשר קדשנו במצותיו וצונו על , כשעומדת בחלוקה, : כשפושטת מלבושיהשו"עכתב ה

צוארה במים; ואם הם תברך לאחר שתכנס עד , ותפשוט חלוקה ותטבול; ואם לא ברכה אז, הטבילה

                                                        
שכך היה צריך לברך משום שהוא נוסח של  -הר"ן כתב שלדבריהם בשאר חייבי טבילות אין מברכים 'לטבול' בלמ"ד  51

'על', אף בר צריך לברך גבטבילת שיון ברכה שמברכים עובר לעשייתן, היינו מפני שלא רצו להתקין לה ב' מטבעות וכ
 כשמברכים לפני הטבילה קבעוה ב'על'.
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)טור : ויש אומרים שלא תברך עד אחר הטבילה כתב רמ"אה אבל עוכרתן ברגליה ומברכת., צלולים

בעודה עומדת תוך , וכן נוהגים שלאחר הטבילה, דף פ"ה ע"ב ורש"י ורמב"ן סימן שכ"ח וש"ד( ה"גבשם ב

 ומברכת., מכסית עצמה בבגדה או בחלוקה, המים

תיהן שאחר ו לנשויזהיר כתב שחסידים ואנשי מעשה עב: ד"ה מחלוקת(, קדושה, )שער האותיות של"הה

כן ול הפוסקים. כת י"ח לצא ויחזרו לטבול פעם שניה כדי, שיטבלו פעם אחת יברכו ברכת הטבילה

דמאחר , תמה לא(, ב) לב חקרי בשו"ת אולם. א(, )יח טהרה דרכיוכ"פ ה, )אות ד( ערוך השולחןהובא ב

רך ע שהורו לב"ם והשופוסקיהוא"כ מנהג זה הוא היפך , כבר קיימה מצות טבילה, שטבלה פעם אחת

כה צריכה ם שהבראומריכהלכה שאם , שתעשה האישה תנאי, קודם הטבילה. וביאר בכוונת השל"ה

ים שצריכה כאומר לכהואם ה, להיות אחר הטבילה תהיה עולה לה טבילתה הראשונה לשם מצוה

עא הטבילה גרי עלהא תשל מכוונת בהדיאלה הטבילה הראשונה. וכש לברך קודם הטבילה לא תעלה

חילק שרק  (רה "ג עמ'. חהלאהו)ח"ב עמ' תקי  טהרת הביתבטפי מטבילה שלא בכוונה העולה לה. אך 

 כשם שאינה, לבעלה הטהרלאבל טבילה שהיא הכשר מצוה , במצוה חיובית יכול לכוין שלא לצאת

תו בכל אופן לדעכן לה. ועלתה לאפ"ה , נתכוונה שלא לשם טבילהצריכה כוונה בטבילתה כך אם 

 תברך קודם הטבילה. 

דם א מברכות קוכן אל נוהגין כתב שאף במקום שאין )יו"ד סימן כה. הביאו הפת"ש א( הכרמל הרבשו"ת 

ודם טבילה קלה או הטבי אבל בשבת כשטובלת יש לאשה לברך אחר, היינו דווקא בחול, הטבילה

ר דנראה כמיק א משוםשבת הובשהיתר הטבילה  )וכ"כ השבט הלוי אות ז(וטעמו הוא בלחש בין שפתיה. 

דבכלים , קיש לחלכתב ש שם() הלוי שבטה אולםוכשמברכת מוכח דהטבילה לטהרה. , ואינו כמתקן

 ח:()ביצה ימע אדם משבל בא, ה דרך הערמה אינו ניכר ומותרוכשעוש, מעיקר הדין אסור להטביל

 דמעיקרא לא גזרו ואפילו כשלא שייך לומר שנראה כמיקר.

 52ברכת הטבילה כשהיא ערומה 

 )כד.(שנינו בברכות 

. אישה לא אבל, קרקעב פניה לכסות שיכולה מפני ערומה חלתה לה וקוצה יושבת האשה"

 "בקרקע טוחות פניה שהיו כגון: יצחק בר נחמן רב תרגמה

התפלל כשהן ברך וללכולות שהנשים יכתב  (. הובא בב"י או"ח סי' עד ס"ד)ולפנינו ליתא ארחות חייםה

ן רואה את אין לבאד ולפי שערותן למטה מ, למטה מן החזה אין הפסקלבושות החלוק אע"פ ש

 בעינן טוחות בקרקע כדי שתתכסה ערותן. רק כשהן ערומות הערוה ו

אף על פי שאינן , : יש מי שאומר שהנשים יכולות לברך ולהתפלל כשהן לבושות החלוקשו"עכתב ה

צריך שתהא ערוה שלהן טוחות בקרקע או , כתב: ואם הן ערומות רמ"אהומפסיקות למטה מהלב. 

                                                        
 תפילה סימן עד סעיף ד.מתוך סיכום הלכות  52
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)ב"י בשם א"ח ועיין לקמן סי' דאז אין לבן רואה ערוה שלהן. מה שאין כך באיש , שיושבות על שאר דבר

 . ג'( ר"ו סעיף

ה לא הפסק למטבהתפלל ברך ולחולק ע"ד השו"ע ולדעתו אסור לנשים ל )יו"ד עמ' רכב ד"ה אבל( ב"חה

דה ילוקה ולשים תלבש חשאו  וצריך שיהיו המים עכורים, ולא מועיל כלל חיבוק זרועותיה מהלב.

 הור אפילו לבנו איסר שישסוב )יו"ד סימן ר סק"א( ש"ךה אך על החלוק למטה מלבה דאז הוי הפסק.

כ"ד ו, סק השו"עם עם פסכיולדינא ה משום גילוי ערוה. ולא בגלל לבו רואה את הערוה., מכוסה

 ע"פ כמה פוסקים. )שם ס"ק טז( מ"בוכ"פ ה .סק"ד(או"ח סימן עד ) ט"זה

, את הערוה ה רואהשליב שהאיסור כאן אינו משום )סק"ח( מגן אברהםכתב הבדומה לדברי הש"ך 

כתב  )סק"ד( ט"ז. גם הותהאלא משום שיש איסור עצמי כשערותה מגולה גם אם היא אינה רואה א

ות הסיק שיכול . ולכןבר'שיש בזה איסור גם ללא שרואה את הערוה משום 'לא יראה בך ערות ד

 לב לערוה.בין ה פסקוא"צ לה, הנשים להתפלל אם יש לה מלבוש ונתכסית מלפניה ומלאחריה

 ככיסוי לערוה מים צלולים 

 לו".ם עוכרן ברגאומרי ויש ,וראישב בהן עד צוארו וק - : מים צלולין"ר"ת )כה:(שנינו בברכות 

הרי ש, ה את הערוהיבה רואשום למ )ולאסובר שצריך שהערוה תהיה מכוסה משום כבוד השכינה  דרישהה

 ם דמי.שאינ ים כמדמים צלולי, ולכן לדעתו צריך שיהיו המים עכורים ערותן למטה מאוד(

רכת הטבילה בלברך  האישה פסקו שלפי דברי השו"ע כאן מותרת סק"א()ש"ך וה )סק"ג(ט"ז ה, מנגד

ין ילוי ערוה אמשום גד, םואע"פ שהמים צלולי כשהיא עומדת בתוך המים אף שהיא עדיין ערומה

. וי ערוה(אלא משום גיל ת הערוהואה א)ואזלי לשיטתייהו שאין בעיה של ליבו ר בזה דהמים נחשבין כמו כיסוי

בה הפסיק בין לותיה לרועזאו שתחבק , ויותר טוב שיהיה לבה למעלה מן המים דזה שרי אף באיש

 הרהדרכי טגם ה .(כא סי"דקכלל ) חכמת אדםוכ"פ ה, וכולה תהיה במים ובכך יש יותר צניעות לערוה

ום )סיכ ט הלוישבה ך.תברו ,כתב שאם המים צלולים תערבב אותם בידה שלא תראה ערותה א(, )יח

עכור המים ריך לצאין ו, פסק שבשעת הברכה תסתכל חוץ למים שלא תראה הערוה ההלכות אות ח(

ולא , הין הלב לערובהפסיק לים לולכתחילה תחבר ידיה במים צלו, דהמים הוי כיסוי, אפילו בצלולים

 תגע בידה בכפות ידיה.

ושה בחלוק ודה לבה כשעפסק שתברך על הטביל (עמ' רב. ח"ג )ח"ב עמ' תקז ותקכא טהרת הביתב אך

תכסה עד  למקוה סהואם נכנ בחדר הסמוך לחדר שבו נמצא המקוה. שכן מסתבר דעת השו"ע.

ים הטובלות ת לנשלהורו והוסיף שנכון, )ח"א פ"ז אות ה( ברכת ה'וכ"פ ב צוארה במים ותברך.

 ה.שתחבקנה זרועותיהן מתחת ללבן בשעה שמברכות על הטביל

 ברכה כנגד ערוה באישה אחרת 

להחמיר רא"ש כתב שדעת ה )או"ח סימן עה ס"א( רמ"אה, לעניין אשה הרואה מקום מגולה אצל חברתה

שהרי היא עצמה יכולה לברך , סובר שכל האיסור הוא משום הרהור )כד. ד"ה אמר(רשב"א ה אבלבזה. 
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)שם  רבה אליה, חדש פריומותרות. וכ"ד הומכיון שכך גם לנשים אחרות אין הרהור , כשהיא ערומה

 .)ח"ז סימן ו( למשה תפילה. וכתבו שגם הרא"ש מודה לזה. וכ"פ בשו"ת גר"או סק"ב(

דצריכה בעת  פשוט טבילההכתב: ואם יש עוד נשים ערומות עומדות בבית  )סי' עד ס"ק טז(מ"ב ה

 מו לא מהני.פני עצב תהברכה להחזיר פניה וגופה מהן ואף אם נימא דמקום המקוה הוא רשו

 ברכה במקוואות חמים 

 דינםוהמא ישי זם ונפמשמע שמקואות שלנו דמחממים אות )סימן מה סק"ב( מגן אברהםמדברי ה

כאן נים לכאן ולם יש פחמי כתב שבמקוה שיש בו מים )א"א סימן מה סק"ב( פרי מגדיםכמרחץ ממש. ה

כת הטבילה ברך ברלסור במרחץ ודאי א, אם דינו כמרחץ. והמקואות העומדים במרחץ גופייהו

לדעת שכתב  "ד סימן רז()יו ופרואפילו במים צ"ע די"ל הבלא דמרחץ נפיש ובמים נמי אסור. החתם ס

לא א, גמרי לברךסור לאחמין בפשוט שבבית הטבילה שרוחצים ג"כ  )מור וקציעה או"ח סימן פד( יעב"ץה

ק נמי אינה "מ הפסמ, יפהאם לא מחשב תכ ואף, ס ולא תפסוק בדבורשתכניש לנהוג לברך קודם 

 וגם בתוך, ובזמנינקוה שכתב שאסור להרהר שום ברכה במ )ח"א פ"ז אות מא( ברכת ה'נחשבת. וב

 וני.רך בחדר החיצק שתבפס רכג( ב עמ' תקכב. ח"ג עמ')ח" טהרת הביתהמים אין להרהר שום דבר. גם ב

 ם.ך המיל לומר וידוי בתושנוהגים להק )סי' תרו ס"ק כב( שער הציוןועיין ב

דר ן רוחצות בחשאינ פסקו דמכיון (א, )יח דרכי טהרהו )אות ח( הלוי שבט, כה(, )ו ציץ אליעזרה, מנגד

 הם.וגם המקוואות שלנו נקיים מותר לברך ב, הטבילה שהוא רשות בפנ"ע

 כיסוי הראש בשעת הטבילה 

אלא ביד  ,דו לא מהניסוי ביוכי, אסור להזכיר ה' בגילוי הראש (ח סימן ב אות ח)או" חסד לאלפיםכתב ה

ימן טו אות ס)ח"ו  אומר יביעת שו"ב חברו. וצריכות להיזהר בזה הנשים הטובלות לעניין ברכת הטבילה.

או"ח לח"ז בהשמטות ) בדיע כילישהביא דברי החס"ל בשתיקה, ויתכן שסובר כמותו. וע"ע בשו"ת  יא(

 .שעה שמברכותבלות בהטו היום בהרבה מקוואות שהבלנית מכסה את ראשן של. וכך המנהג (ס"ס א

 ברכה על טבילה לאחר ראית דם בתולים 

 ריכה לברך עלצ, יםבתול פסק שכלה שנבעלה בעילת מצוה וראתה דם )ח"ב עמ' תקמב( טהרת הביתב

ה ם לא ראתל אדה. אבדם נ וכ"ש לפמ"ש שא"א לדם בתולים בלא, משום שהיא תקנת חז"ל, טבילתה

שום מ, ל טבילתהברכת עמינה א, אע"פ שחייבים לפרוש זמ"ז עד שתספור ז' נקיים ותטבול, דם כלל

 וגם הדבר שנוי במחלוקת., שאינו אלא ספק

 ברכה על טבילה לאחר ראית כתם טמא 

העלה שאף לדעת הרמב"ם דס"ל שאין לברך בספק  שו"ת טוב טעם ודעת קמא סימן רצז()גר"ש קלוגר ה

דכיון שגזרו על טומאת כתמים עשאוהו כודאי וצריך , מ"מ יש לברך על טבילת כתמים, דדבריהם

 הובתנאי שטמא, )ח"ב עמ' תקלח( טהרת הביתלכן חמורה. וכ"פ ב ,ולטומאת כתמים אין היתר, לברך

אין לה לברך משום , מא את האישה מספקודאי. אבל אם ראתה דם שהיה ספק במראהו והחכם טי
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ועיין סב"ל. ואם אפשר טוב שתשמע הברכה מחבירתה הטובלת עימה ותכוון לצאת י"ח הברכה. 

שכשהיה בכתם שיעור כגריס  אייר תשנ"א סימן קיג(, )אור תורה רעטשליט"א  יוסף דודבמאמרו של הרב 

 משום שכך המנהג ואין אומרים סב"ל במנהג. , ועוד צריכה לברך על טבילתה

 ב"ל.פסק שאין לברך על טבילת כתמים משום ס )סק"א( מלבושי טהרהה אמנם

 


